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पु जा यांनी भ या पहाटे पूजा बांधले या केदारे रा या राउळातील दगडी
ठाणवया, करंजेल िपऊन वातीवर या योती जागवू लाग या. राउळाचा गाभारा यांनी
उजळून टाकला.

पुरंदर या बाले क यातील राणीवशा या द णीमहालात मा  रोजाना
चालायचा तसा कुणिबण चा कुजबुजता राबता आज सु  झाला न हता.
द णीमहालातील बाळंितणी या अंधेरी दालनाचा दरवाजा अजून बंदच होता.

या िमट या दरवाजासमोर फरसबंदीव न एक उतारवयाकड े झुकवा झालेले
ी-खानदान खानदान अ व थपणे, चंतागत जडाव या येरझारा घेत होत.े वत: या

उताव या मनाने दालनाचा दरवाजा उघडला आह,े अशी क पना क न या ी-
खानदानाने कैक वेळा दरवाजाला आपली चं ावळी शांत नजर दली आिण हताश होऊन
पायगती या फरसबंदीला ती नजर पु हा जोडून कुणाला ऐकू जाणार नाही, अशा बेताने
वत:शीच ‘आई जगदबें, आई जगदबें ’ अस ेपुटपुटणे चालू ठेवले.

या हो या िजजाऊसाहबे! शहाजीराजे भासले यां या राणीसरकार! ीमान
िशवाजीराजे भोसले यां या मातु ी – आऊसाहबे! भोसले कुळीचा पिव -मंगल -मंगल
कंुकुमकरंड! जगदबेंला ी-जाती या पात पडलेले सवात गोमटे व !

उ र रा ीपासून िजजाऊ या िमट या दरवाजासमोर अशाच ये-जा करीत
हो या. यां या शेजारीच दहा- बारा हातांचा प ला राखून पुरंदरचे क लेदार नेताजीराव
पालकर एका दगडी जो यावर बसले होते. उ कड ा बसले या नेताजीरावांनी आप या
गुड यांना हातांचा वेढा भरला होता. रा भर ताटकळत ख ा असले या नेताजीरावांना
शेवटी आऊसाहबेांनीच एक जागी िनवांत बसायला सांिगतले आिण वत:ला
गडवा या या थंड झमक बरोबर के हा डुलका लागला तेच मग नेताजीरावांना कळले
नाही! यां या डुईवरची कंगणीदार मावळी पगडी मा  या डुल याला लकावणी दते
मो ा तालेवारीन े आपला तोल यां या गरगरीत िशरावर िसताब सावरीत होती.
मदाची झोप नाहीतरी चट या अंगाचीच असते!

द णीमहालावरचा रोषणनाईक आला. िजजाऊंना बघताच अदबमुजरा घालून
कोना ाकोना ांत िनसूर झाले या मशाली पटापट उत न हल या कदमांनी िनघून
गेला.

दवस चांगला दीड कासरा धावणी घेऊन वर चढला. महाला या मिहरपीतून
उतरले या करणांनी म यभागी या िबछायतीवर मनाजोगा ऐसपैस काश मांडला.



मातु ी िजजाऊ पुर या फकरमंद झा या. चंतागत फे या घेऊन यां या पायांना
थक ाचे कढ आले होत.े या न अिधक काळजीचे कढ यां या उरात दाटले होत.े

एकाएक  दालनाचा दरवाजा कुसवात कुरकुरला. आऊसाहबे िबगी-िबगी
दरवाजा या रोखान ेपुढे सरशा झा या. उरात या सग या ‘आऊपणान ं’ यां या कानांत
जमाव केला. अनेक सवाल डो यांत खड ेठाकले.

दरवाजा पुरता उघडला गेला. मागून बसके, राजस रडणे धावणी घेत कानी आले.
उघड या दरवाजात म यम वयाची कसबी सुईण – गोजा ा कमरेत वाकून उभी होती.
आपले अशुच ओले हात िजजाऊं या नजरेला पडू नयेत हणून मनगटे कमरेवर टेकवून
ितन ेते पाठीशी उफराटे फरिवले होते.

ताप या दधुावर दाट साय जमून यावी, तसे िनतळ हस ूित या कुणबी मुख ावर
खुलते झाले. िजजाऊंनी सवाल टाक यापूव च ितने कपाळाचे ग दलेले कातड ेवर चढवीत
दललगाव कुणबी श दां या नुस या ला ाच ला ा फुलिव या.

‘‘झडू ा तोपांची नवबत! बाळ कसन आलं... बाळ कसन!! बाळ-बाळतीण स दं
सुक प.... ’’

‘‘आँऽऽ बाळराजंऽऽ’’ हणत नेताजीरावांनी जीरावांनी जो याव न खाली चटक
छलांगच घेतली! यांचा डुलका के हाच पसार झाला. मा  सामन ेिजजाबा ना बघताच
दबकून डो यावरची पगडी यांनी अगोदर िसधी बसती केली. मासाहबेांना मुजरा
घालीतच त े हणाले, ‘‘बुरजाबुरजांवर या भां ां ी ब ी दतेो, आऊसाब! धाकलं धनी
आलं!  द,े जगदबेंचा उदो! ’’

ाज ाचे फुलभरले झाड डुलावे तशा िजजाबाई स - स  हस या. चतुर
नेताज नी तेवढीच संमती िसताब उचलली. आपली पाठवळ आऊसाहबेांना दसणार
नाही, या बेताने मुजरा घालीत-घालीतच त ेमाग या पावली चार-पाच कदम मागे हटले.
वळताना आप या भरदार िम यां या चंचआक ाव न उज ा हाताची दमजोर
पालथी मूठ फरिवताना ते वत:शीच बोल यागत भुवया चढवीत पुटपुटले, ‘‘बाळराजंऽ!
धाकलं धनीऽ येस... लई येस!” आिण एर ही घो ावर मांडबुलंद बैठक जमवून दौडणारे
नेताजीराव लहान ब यासारखे िसधे पायीच धावले – तोफखा यावर या गोलंदाजांना
गाठ यासाठी!

यां या या पाठमो या धावपळीकड े बघताना िजजाऊ कपाळी या आड ा
बोटांचा कंुकुमप ा वर चढवीत वत:शीच हस या. डोक वर या टोपपदरी नेसूचा भगवा
जरीकाठ यांनी ग द या हाता या कुलवंत िचमटीन ेउगीच सरसा केला!

‘‘बाळकृ ण! िशवबांचे बाळ! पिहले बाळराजे!” गोजा ा या रसरशीत बोलांनी
िजजाऊं या सोशीक मनावर ल -ल  मोरिपसे फरली होती. आता या ‘थोर या आऊ ’
झा या हो या. यां या पाप यांची तुळजाई पाती णात दाटून आली. इतक  सालं
गुदरली. िशवबाराजां या राणीवशात क यार ांचं उंच टपेचं रडणं कैकवेळा घुमलं होतं...
पण बाळकृ णाचं बसकं रडणं आजवर कधी उठलं न हतं. हणूनच िजजाऊंचे डोळे
पाणभरे झाले. कृताथतेने! मुला या दशनाने ‘आऊपण ’ ध य होत,े पण नातवा या



दशनाने अवघ े‘ ीपण ’ ध य होते!
वत:ला सावरीत िजजाऊंनी गोजा ाला िवचारले, ‘‘कुणासारख े गं दसतात

बाळराजे? ’’
‘‘िजतिनत राजेसायबावानी! ’’
‘‘राजेसाहबे!” िजजाऊं या डो यांसमोर िशवाजीराजांची मूत  णात उभी

ठाकली. ‘ घो ा या पाठीव न घामेजत धावणी ध न ते कुठ या मुलखात असतील
अंबा जाणे! राजे उपजले ते हा इकडची वारी अशीच उ हाता हात दौडीवर होती! आज
िशवबाराजां या पोटी बाळराजे आले आिण राजेही तसेच दौडीवर! भोस यां या पु षांना
माग या किब याचा पायगोवा राहात नाही, हचे खरं! ’ ‘‘  ं– जगदबं, जगदबं!” करीत
िजजाऊंनी एक िन: ास सोडला. कतीतरी उदडं कढ या िन: ासात भरले होत.े

राजे नाहीत, िनदान यांची यादगीर हणून यांचे बाळराजे तरी डोळाभर बघावे
हणून िजजाऊंनी दालना या दगडी उंबर ावर आपला सोनपुतळ पाय ठेवला.

आत या िशसवी मंचकावर सईबा या कुशीतून उफाळलेले रडणे भोवती या
दगडी भंत वर रोमांच-रोमांच उठवीत होते! उंबर ातच उभे रा न त ेकानभर ऐकताच
िजजाऊ भानावर आ या. आप या उताव या मनाचे यांचे यांनाच हसू आले. ‘पाचवी
झा याखेरीज बाळंितणी या सोयर पडले या दालनात नसत ेजायचे! ’ या िवचाराबरोबर
णभर या जखडबंद झा या. उंबरठयावर टाकला पाय यांनी तसाच मागे घेतला!

नेसू या िनरीजवळ खोचलेली मोहराजड थैली यांनी खेचून हातात घेतली.
‘‘सतका उतरा बाळराजांचा गोजाबाई,” हणत यांनी वाकून ती थैली

उंबर ा या आत ठेवली. शांत चालीने आिण भर या मनान े या आप या खाजगी या
महालाकड ेचाल या. या वेळी क ले पुरंदर या चारी बाजंूचे बुलंद बु ज आपले तोफांचे
कंठ फोडून मा यावर या मावळी, िन या, वैशाखी आभाळाला खबर दते होत.े
“राजि यािवरािजत, सकळगुणमंिडत, भोसलेकुलावतंस, ीमान िशवाजीराजे भोसले
यां या थोर या राणीसरकार व चुडमंेिडत सईबाईसाहबे सूत जाह या! पु र  ा
जाहले! ’’

आिण ती खबर ऐकून क ले पुरंदरवर या सग या राउळांतले दवे आपोआप
‘सोयरात ’ पडत होते!

पुरंदर या सदरमहालात बैठक वर बसून िजजाबाई खिल यांचे मायन े सांगत
हो या. समोर बसलेले बाळकृ णपंत हणमंत ेते मायन ेआिण मजकूर कागदावर उत न घेत
होत.े

बाहरे अठरा कारखा यांतील असाम ना, पांढ या गलिम यांचे गोमाजी नाईक
पाणसंबळ, खां ावर या परातीतील साखर मुठीमुठ नी वाटत होत.े कुणीतरी लगटीने
गोमाजीबाबां याच त डात साखरमूठ भरली. ितचे िनसटते कण गोमाजीबाबां या
पांढ याधोट िमशीत अडकले होते.



गोमाज ना िडवच यासाठी एक तरणा मावळा हणाला, ‘‘नाईक, लई लहानी
मूठ हाय तुमची! ’’

या याकड ेडोळे वटा न बघत गोमाजीबाबा गरजले, ‘‘ होरं ये. परातच वततो
तु या थोबाडात!” आिण गोमाजी वत:वरच खूश होऊन मान मागे टाकून क ले थरकवीत
दलखुलास हसले.

सदरमहालात खिल यां या लाल फासबंदां या थै या तयार झा या. थै या
ठेवले या तबकाला िजजाबा नी उज ा हाताचा द तुरी- पश केला.

सदरे या भंतीशी उ या असले या खबरिगरां या पथकातील एक-एक खबरगीर
सामोरा आला. आऊसाहबेांना मुजरा क न आिण बाळकृ णपंतां या हातून आपापली
थैली घेऊन बाहरे पडू लागला. फलटण, तळबीड, संदखेड, बगळूर, चौक चौवाटा या
थै या जाणार हो या.

िजजाबा नी शेवटचीटची थैली आप या हातात घेतली. यां या समोर
मावळप यातील नामां कत खबरगीर िव ास – नानाजी मुसेखोरेकर उभा होता. या या
हातात ती थैली दते िजजाबाई हणा या, ‘‘िव ासराऊ, जातीिनशी ही थैली राजांना जू
होईल अस ेकर. आमचा सांगावा सांग क  – जरोर िनघोन येणे. पु र  उपजले! ’’

‘‘जी.” हणत िव ासरावान े थैली धरला हात आप या मा याला लावून
िजजाऊंना मुजरा भरला. िव ासराव सदरमहालाबाहरे पडला.

धावणीची वाट िबनघोरी आह े क  नाही, ह े टेहळ यासाठी जासुदांचा नाईक
बिहज  राजां या घोडदळापुढे एका मजलेवर दौडत होता. सुपे जवळ आले. बिहज या
घारनजरेला एक वार सामनेच दौड घेत येताना दसला. झटकन बिहज न े आप या
उज ा तळहाताची झड कपाळावर चढिवली. डोळे बारीक करीत या वाराचा कानोसा
घेतला. या या घो ावर या मावळी िजनाची खूण चांगली पटताच टांच मा न, धूळ
फेक त आपला घोडा एकदम पुढे काढून दौड या टापेन े णात या वाराला गाठला.

बिहज ला बघताच समोरचा िव ास पायउतार झाला.
‘‘काय खबर आह े इ वास?” मुजरा घालणा या िव ासला बिहज ने लगोलग

चाचपून पािहलं.
‘‘लई नामी खबर ह ेनाईक! ध या ी बाळ कसन जालं! पुरंदरावरन ंमासाबांची

थैली िघऊन आलू हवं.” िव ासने आपला दाटला उ साह तळप या डो यांनी फोडला.
‘‘ध यांचं बाळ कसनऽऽऽ कवा? भले रे मा या भा रा!” हणत बिहज ने मांड

मोडून िजनाव न खाली चलाख-चटक  छलांग घेतली. आपण राजां या खबरगीर
खा याचे नाईक आहोत; िव ास एक मामुली खबरगीर आह,े ह ेिवस न बिहज ने सरसे
होत, िव ासची थेट ऊर-भेट घेतली. याचे खांद ेथोपटले.

वळीव पावसाचा मारा होणार ही इशारत दणेारा भ ाट वारा सुटला होता.
लगबगीने बिहज न ेआप या घो ाचा मोहरा माघारा वळिवला. राजां या सामन े जू
हो यासाठी तो िव ाससह माग या मजलीकड ेचौपट दौडू लागला.

राजांचे घोडदळ नजरट यात येताच या दोघांनी आप या जनावरांची धावणी



कदमबाज केली. िध या चालीची घोडी घेऊन त ेराजां या समोर आले. पायउतार होऊन
दोघांनीही झट यात राजांना अदबमुजरे जू केले. राजां या पाठीवर कायद ेआखडलेले
घोडदळाचे मावळे ास रोखून उभे होत.े इकड ेआभाळा या िशवारात वळीव पावसा या
ढगांनी मढीकळपासारखा के हा जमाव धरला, ते कुणालाही कळलेसु ा नाही.

राजे कु मैत जाती या तप करी, उम ा जनावरावर मांडबुलंद बैठक जमवून
बसलेले होत.े घो ाचे भगवे, रेशमी कायद े यांनी आप या अंगठीधारी सडक बोटांनी
आखडून धरले होत.े कपाळीचे दोन दलांचे आडवे िशवगंध, छातीकड ेधारदार नाकाचा
तरतरीत शडा, कानिशलाकड ेिनमुळत ेहोत गेलेले, दो ही डो यांत दोन सूय वागिवणारे,
लांबट डोळे, उभट शंखासारखी रंगसतेज मु ा, छाती या ठोकेदौडीशी कान लावून
िवसावलेली कंठातील चौस  कव ांची आई भवानीची पावन माळ! असे ते ‘ राजयोगी‘
प होत.े धावणीत घो ां या टापांखाली उसळलेली तांबडधूळ यां या पांढ याशु

टोपावर आिण का याशार दाढीवर उत न साथक  लागली होती.
बिहज ला बघताच राजां या र जाग या, रसरशीत ओठांतून काळजाची ठाव

घेणारी, सोनेरी बोलांची चलाख कबुतरे णात उडाली – ‘‘बोला नाईक, िसताब पाठमोरे
वळाया कोण वजह? काही आफत...?” राजां या उज ा भुवईन ेवर चढत कमानी बाक
धरला.

‘‘ हाई धनी, ो इ वास पुरंदरावयनं मासाबांची थैली िघऊन आला. लई
खुशीची खबर हाय. थोर या रानीसाबा ी बाळ कसन जालं! धाकलं धनी आलं! कल या
बे तरवारी! ’’

‘‘अ सं! जगदबं, जगदबं!” राजां या कपाळीचे िशवगंध, वगंध, सईबा या
साव या मु े या आठवणीने णभर आ सले. नकळतच यां या हाताची सडक बोटे
छातीवर या माळेतील सफेद कव ांव न फरली. दसु याच णी आप या तळहाताचा
भार िजनावर टाक त राजे मांड मोडून घोडाउतार झाले. शांत पावली िव ासजवळ जात
यांनी काही न बोलता याचा खांदा हळुवार थोपटला आिण आप या डा ा हातीचे
सोनकड ेझटकन खेचून यांनी ते िव ासला दले.

माग या घोडदळातील माणकोजी, मुरारबाजी, येसाजी, ता हाजी ही हरोली या
दौडीची मंडळी के हाच पायउतार झाली होती. यांना दौडीतले मावळे पग ांना झटके
दते ‘कसली खबर? ’ हणून िवचा  लागले. ढगात उठले या िवजेचा काशलोट णात
मुलूखभर पसरतो, तशी ती खबर घोडदळभर पसरली. ती ऐकताना न राहवून एका
माव यान ेनर ाची घाटी फुलवीत, आभाळाकड ेमान उडवीत कलकारी दली – ‘‘आई
भवानीचा उदोऽ! हरऽऽ हरऽऽ हर महादवे!” सगळे घोडदळ ती कलकारी पु हा तशीच
उचलताना रोमांचून उठले.

राजांनी मागे वळून हसत आप या जानकुबान माव यांना एकदा नजर दली.
िव ासने दलेली थैली डोळे िमटून आप या कपाळी या िशवगंधावर टेकवून शेजारी
असले या िनळोपंत ब लकरां या हाती दली.

िनळोपंतां या त डून प ातील िजजाबा चे बोल खड ेहोऊ लागले – ‘‘... ये  शुध



ादशेस, गु वारी दहा ा घ टकेस थोर या सूनबा स पु र  ा  जाहले. जगदबें या
आशीवाद ेकरोन, आ ही ‘थोर या आऊ ’ जाहलो. ’’

या बोलांनी राजांचे मन हाऊन िनघाले. धावणीचा िशणोटा पार पसार झाला.
िनळोपंतांनी प  पु हा थैलीत घालून लाल ग ांचा फासबंद आवळला आिण सप ऽ सपऽ
सपऽ करीत, टपटपीत पाणथबाची टपरी घुमवीत विळवाने आपली बेहोश मारिगरी सु
केली. हां-हां हणता राजां यासह सारे वेडाव या आकाशाखाली िनथळून िनघाले!
राजां या टोपावरची, दाढीवरची तांबडमाती विळवान ं पार िपटाळून लावली. ितची
जागा पावसा या मोतीथबांनी घेतली!! वळीवधारांत हाऊन िनघाले या राजां या
छातीवर या जा याला कव ांची माळ िचकटली. अिभषेकपा ातून वषणा या
जलधारांखालचे िनतळ िशव लंग दसावे, तसे त े प होते. स ा ी या िशवाचे! –

पुरंदर या परतीवरचा राजांचा शेवटचा मु ाम पु या या लालमहालात पडला.
या लालमहालाशी यां या कैक आठवणी जखडबंद झा या हो या!

उमर कविळक ची असताना याच लालमहाला या उंबर ावरचे माथाभरले माप
लवंडून सईबाई राजां या प ी हणून आ या. या वेळी ‘एवढं भलंमोठं माप यांना दसलं
कसं नाही? ’ याचं राजांना हसू आलं होत!ं आज यांना आप या या िवचाराचं हस ूयेत
होत.ं

रायगडावर सईबा या महालात ही ल ातील आठवण िचराखदानां या मंद
काशात राजांनी अनेक वेळा बोलून दाखवली होती.

या आठवणी मनात घोळवीत राजे लालमहाला या माळवदावर आले. हात
जोडून यांनी उगव या सूयाचे डोळाभर दशन घेतले. भोवतीचे छोटेखानी पुणे याहाळले.
केदारवेस, कंुभारवेस यांची तटबंदी धरलेले छोटेखानी पुणे दरुडीत या द ा या
लोट यासारख े दसत होते! त ेबघता-बघता राजांना पंधरा सालांपूव चा काळ आठवला.
‘पंधरा वषापूव  ह ेसगळं गावठाण तसनस झालं होतं. याचं सु रपण सुकून गेलं होतं. या
बेिचराख मातीला आऊसाहबेांनी बोलतं केलं. मासाहबेांचा हात पाठीवर घेऊन या बरड
जहािगरीत सो याचा फाळ लावले या नांगरा या खुंटाळीला आ ही हात घातला! इथंच
आम या मनसु याला ीगणेशाचा शुभशकून सांगायला आ हास गजानना या मूत नं
दशन दलं! ’

या मूत ची आठवण येताच राजे िवचारात हरवले – ‘ या गोम ा रा याची
आणभाक आ ही रायरे रावर घेतली. हर मनसु यात येश दे यास य  ीच समथ
झाले. आजवर आऊसाहबेां या दोन चं शांत डो यांनी आम या म तकावर ममतेची
बरसात केली. आता बाळराजां या पानं दोन हात आम या पाठीशी आले. सारी ची
कृपा! ’

स शांत मनान े राजे महालात आले. चौरंगावर तबकात ठेवले या केसरी
टोपावर यांची नजर गेली. जवळ जाऊन या टोपाला आप या उज ा हाताची बोटे
िभडवून ती छातीला लावून राजांनी या टोपाला वंदन केले. दो ही हातांनी अलगद
उचलून यांनी तो आप या म तकावर घेतला; आिण राजे महाला या सदरेवर आले.



माणकोज नी मुजरा घालून पुरंदर या धावणीसाठी घोडी तयार अस याची वद  दली.
तांब ा कु मैत घो ाला तबे यात ठाणबंद क न माणकोज नी राजांची

लाडक , का याभोर रंगाची ‘कृ णा ’ घोडी धावणीसाठी तयार ठेवली होती. ित या
का याभोर पाठीला हात लावून राजांनी तो म तकाला िभडिवला. र कबीत पाय भ न
झेपावत प  मांड घेतली; ते हा राजां या ओठांतून श द िनसटले – ‘‘सरनौबत,
िव ह याचं दशन घेऊन मगच पुढे कूच क ! ’’

‘‘जी!” माणकोज नी पगडी डोलवली.
माणकोजी, मुरारबाजी, ता हाजी, संभाजी कावजी, सुभानजी यां यासह राजे

पु या या कस यातील गणेशदशनासाठी िध या चालीन ेिनघाले.
गजाननाचे दशन घेऊन स  झाले या खाशांनी घो ांना टाचा भर या. सारे

पुरंदर या वाटेला लागले. नकळतच सग या घोडतेुकडी या धावणीची गती नेहमीपे ा
वाढली होती! राजे आप या ‘बाळराजां ’चं आिण यांचे साथीदार आप या ‘धाक या
ध या’ चं िच  क पनेनेच वत:शी रेखाटीत होते!

पुरंदर नजरेत आला. राजांना सामोरे जा यासाठी गडपाय याशी उतरलेले
क लेदार नेताजी पुढे आले. यांचा मुजरा आपलासा करीत राजे तांब ा अ तरा या
पालखीत बसले. झुपकेदार राजग ाची वादी यांनी मुठीत पकडली. ‘जय भवानी ’ असे
पुटपुटत भोयांनी पालखीला खांद े दले. भोई गड चढू लागले.

बाले क या या सदरदरवाजातून पालखी जाताना दरवाजावरची नौबत
दमुदमुली. ती थेट राणीवशा या महालात पोहोचली होती. भोयांनी पालखी ठाण केली.
राजे बाले क या या पाय या चढून आले. एकवार मागे वळून यांनी भ म माचीचे हात
पसरले या पुरंदरावर टेहळेती नजर फरवली. आिण झपाझप कदम उचलीत, झडणारे
मुजरे आपलेसे करीत, ते थेट द णीमहालाकड ेचालले.

द णीमहाला या दालना या दरवाजात उ या असले या पहारेक या या हातात
यांनी कमरेची जमदाड दली. उंबर ाजवळ पायांतील बाकदार मोज ा उतर या
आिण समया तेवणा या शांत दालनात पाऊल टाकले. समोरच सईबा या मंचकाशेजारी
उ या असले या हसमुख आऊसाहबेांना पाहताच त े झटकन कमरेत वाकले. यां या
ग यातील कव ांची माळ ओळंबली. उजवा हात तीन वेळा फरसबंदीकड ेनेत यांनी तो
छातीला िभडवून मुजरा जू केला. िजजाऊ हसतच पाच पावलं पुढे आ या. यांचे चरण
िशवून राजांनी आपला उजवा हात वत: या म तक  लावला. िजजाबा नी यां या
हातात एक मोहराजड थैली दली.

‘‘आ हाला वाटलं, बाळां या बारशाचं तरी भान तु हाला मुलूखिगरीत राहत ंक
नाही कोण जाणे!” हणत िजजाबा नी हसत राजां या टोपावर आपला हात ठेवीत यांना
वर उठिवले. शांतपणे या सईबा या मंचकाजवळ काजवळ गे या. ‘‘सूनबाईऽ!” हणून
यांनी एक हळुवार साद घातली. सईबा नी जडावलेले डोळे उघडले. िजजाबा ना



पाहताच यांना नम कार कर यासाठी या मंचकावर उठून बस याची कोिशश क
लाग या. ‘‘रा  द!े” हणत िजजाबा नी यांना बळेच शांत केले आिण यां या कुशीतील
दपु ात लपेटले या, चळव या बाळराजांना अलगद उचलताना िजजाबाई हणा या,
‘‘तुमची वारी गडावर आली. जाग या राहा!”

मोहरां या थैलीचा सतका बाळराजांव न उत न राजांनी ती थैली एका
तबकात ठेवली. हातांतील बाळराजे हसत िजजाबा नी राजां या हातात दले. कंिचत
वाकून हल या हातांनी ते गोड ओझे आप याकड ेघेताना नकळतच राजांची घारी नजर
मंचकाकड ेगेली. डो यांना डोळे णमा  िभडले; ेमकुशल नजरेतच िवचारले गेले.

हातातील धडपडणा या बाळजीवाकड े बघताना राजां या डो यांतले भाव
णात बदलले. गिनमांवर ए गारी चाल करताना आग वषिवणारे यांचे िनमुळत ेडोळे,

हातांतली कोव या िजवावर वावर वा स याची मूक बरसात क  लागले. बाळराजां या
िबटिब ा सतेज डो यांत पाहताना राजांचे भान हरपले होत.े मंचकाव न सईबाई
आिण शेजारी उ या असले या िजजाबाई राजां या या पाकड ेकौतुकभर या नजरेने
पाहत हो या. तीन िप ांचा तो अितशय बोलका मूक संवाद फ  शांतपणे जळ याची
ताकद असले या भोवती या समयांनाच कळत होता!

नकळत िजजाबा ची नजर दरवाजाकड ेगेली. ितथे उंबर ाबाहरे, उ सुकले या
डो यांची राजांची खास मंडळी दाटीवाटीने उभी होती. िजजाबा ची नजर वळताच
यांनी ितथूनच अदबमुजरे केले. या मंडळ त माणकोजी, सुभानजी, संभाजी कावजी,
येसाजी, ता हाजी, नूरखान बेग सारे मीठजागते इमान होत.े या सवाना आपले ‘धाकले
धनी एकदा नदरं पडावेत ’, असे वाटत होते. या मोह यानेच ते सारे उंबर ाबाहरे दाटले
होत.े

यां यावरची नजर उचलून राजां याकड े पाहत िजजाबाई हसत हणा या,
‘‘पिहला बाळ हणजे खाशी कौतुकाची बाब, नाही राजे? ’’

‘‘अं! मतलब मासाहबे? आम या यानी नाही आलं...” राजांची पु मुखदशनाची
समाधी भंगली.

‘‘नाही – हणजे हमेशा तुम या खां ाला खांदा िभडवून तुम याबरोबर
दौडणारी खाशी मंडळी दरवाजातच खोळंबलीत! यांनाही बाळराजांना पाहावंसं
वाटतंय!” िजजाऊं या या बोलांनी राजे स  हसले. आप या हातातील बाळराजांना
िजजाबा या हाती दते यांनी मागे वळून सा यांना दालनात ये यासाठी हाताची इशारत
केली. तशी सारी मंडळी दालनात आली. फ  नूरखान बेग बाहरे रािहला. मुघलाने
राजां या राणीवशात कसे कदम टाकायचे? याची अडचण राजांनी हरेली.

‘‘खान, तु ही का थांबलात? बेशक आत या.” राजांनीच याची क डी फोडली.
नूरखानही आत आला.
िजजाबा नी बाळराजांना माणकोज या हाती दले. भुवया चढवीत, डोक वरची

पगडी डोलवून यांनी बाळराजांना डोळाभर पा न संभाजी कावजी या थोराड हातात
दले.



‘‘हाऽ” करीत संभाजीने बाळराजांना आप या हातात अलगद घेतले, तशा
िजजाबाई हणा या –

‘‘सांभाळून घे रे बाबा, उभं अरबी घोड ंपोटाखाली मान घालून उचलणारा तू;
अजून बाळराजांची मान नाही धरली!” सगळे जण या बोलांनी दलखुलास हसले.

‘‘ ा! एवढं वाड वजं कळत हाई हय मासाब...” हणत संभाजीने आपली
बाजू सावर याचा य  करीत बाळराजांना ता हाजी या बळजोर हाती दले.
बाळराजांना हाती घेताना ता हाजी या भरग  िम या ताठर या. तो संभाजीला
हणाला,

‘‘हांऽ, तेवड ंबोलू नगं! मासाब हन यात ये खरं हाय. बरं का मासाब, जु र या
चालीत ो िन मीच तो पागंतली घोडी भाईर काढाय. पागंवरलं धारकरी आमी कापून
काढलं. या तेगीनं घो ांचं बंद कापलं. आमी सारी घोडी भाईर काढाया लागलो तर
गिलमांचं याक ह यारबंद िभरं ‘मारोऽ मारो! ’ वरडत थेट चाल क न आलं. ो हनला –
‘ता हाजीराव, िन ता प ा घुमवत मा याबराबर या. गम या दावतो. ’ आन चाल क न
आले या धारक यांवर ो प ा पागंतलंच याक घोड,ं ये या पोटाखाली मान घालून
उचलून ‘हारऽ हारऽ हादवे ’ वरडत, थयथय नाचत धावला क ! ेचं भुतावानी यान
बघून ये िबचारं ‘तोबा, तोबा ’ करीत पळालं. असा ो संबाजी हाय!” ता हाजी या
रांग ा िवनोदाने राजांसह सगळे खुश दल होऊन हसले.

नूरखान बेगने बाळराजांना पा न काढलेले, ‘‘कैसा सु र ब ा ह!ै” ह ेउ ार या
हा यात कुणालाच ऐकू गेले नाहीत.

बाळराजांना पा न सारे जण बाहरे पडले. राजांना आिण सईबा ना मोकळे
बोलता यावे हणून िजजाबाई तर के हाच आप या महालाकड ेिनघून गे या हो या.

हातातील बाळराजांना सईबा या कुशीत ठेवून राजे मंचका या कोप यावर
टेकले. श दांना कशी चाल ावी, ह ेदोघांनाही उकलत न हत.े इत यात इंगळांवर ओवा
घातलेली, धूर उसळती धुनी हातांत घेऊन एक कुणबीण दालना या दरवाजात डोकावली.
राजांना आत बघताच ती गडबडून गेली! धुनीची पाटी साव न डोक वरचा पदर कसा
सावरावा हचे ितला सुधरेना! ग धळून ती माघारा परतणार एव ात राजांनीच ितला ‘ये
’ असा हाताने िव ास दला!

आत येऊन भंती या कडकेडने ेलगबगीने जात ितन े सईबा या मंचकाखाली
हातातील धुनीची लोखंडी पाटी सारली. गडबडीने डोक वरचा पदर नीट केला, आिण तसे
करताना उगाच आप या बांग ांचा आवाज मोठा झाला असे वाटून ती वत:शीच
शरमली! आ या पावलीच ती भंती या कडकेडनेे पटकन दालनाबाहरे िनसटली. ितने
ठेवले या धुनीतील ओ ाचा उ मधुर वास राजां या आिण सईबा या नाकाला
जाणवला. या वासाबरोबरच यांची नजर एकमेकांना िभडली. दोघेही शांतसुंदर हसले!
डोळेच उदडं बोलून गेले.



‘‘त येतीस आराम?” राजांनी िवचारले.
काही न बोलता शांतपणे डोळे िमटून सईबाई हस या. ओ ा या ितखट धुराने

बाळराजांनी खुसपुसायला सु वात केली.
‘‘येतो आ ही,” हणत राजे उठले आिण बाळाचे हात णभर जळीत दाबून

दरवाजाकड ेचालू लागले. धुराने भर या दालनातून धीरपु ष चालत होता.
यां या पाठमो या चालीकड ेबघताना सईबा ची तृ  नजर यां या टोपातील

ऐटदारपणे डुलणा या मोतीलगावर ि थरावली. या मोतीलगाबरोबरर यांचे मनपाख
डुलत होत.े यांना सांगत होत े– ‘तीन मुल या पाठीवर ह ेबाळराजे झाले. यांना भर या
डो यांनी बघून परतणारी वारी आता केवढी पो  दसते! एर ही मुलूखभर धावणी
करताना पाठीवर धूळलोट घेत दौडणारी वारी, आम या महालातून बाहरे पडताना मा
पाठीवर ओ ाचा धूरलोट घेऊन चालली आह!े कंुकुबळ असावं तर असं! ’

सईबा या महालातून बाहरे पडलेले राजे तसेच िजजाबा या महालात दाखल
झाले.

‘‘खबर िमळा यापासून बाळराजांसाठी एखाद ंसाजरं नाव शोध याएवढी तरी
फुरसद िमळाली क  नाही राजे?” राजांना आप या शेजारी बैठक वर बस याची इशारत
करीत िजजाबा नी जाब केला.

‘‘नाही मासाहबे, आ हाला तुम या खिल यातील एकाच बाबीची सारखी याद
लागली.” न बसता उभे रा नच राजे अदबीन ेबोलत होते.

‘‘कोण या? ’’
‘‘‘आ ही थोर या आऊ झालो. ’ या तुम या बोलांची! ’’
‘‘ हणजे बाळराजांसाठी आ हीच नाव शोधलं पािहजे हणा क ? आ ही ते

के हाच योजून आहोत. पण पिहला बाळ हणजे खाशी कौतुकाची बाब, नाही राजे?”
पु हा आऊसाहबेांनी तोच सवाल टाकला. या सवालाने यां या समोर उभे असलेले राजे
आता मा  पुरते जाया झाले. काय बोलावे? कसा जाब ावा?

‘‘अंऽ मतलब मासाहबे? आमची काही ग लत...” राजे घोटाळले, अडखळले.
‘‘तशी ग लत नाही – पण गड चढून येताच कधी न ह े त;े पायांवर पाणी

याय या आधीच िसधे द णीमहालात आलात! कसं?” िजजाऊंनी हसून िवचारले.
राजां या धारदार नाकाजवळ या िनमुळ या डो यांवर या पाप या या बोलांनी
णभर लव या! दसु याच णी मुजरा घालीत राजे वळले. यां या पाठमो या मूत कडे

बघणा या आऊसाहबेांची नजर, अवखळपणे हदंकळणा या मोतीलगावर ि थरावली. या
मोतीलगावर पंख पस न बसलेले यांचे मातृ दय यांना सांगत होते – ‘एव ा दौडी
घेतात, आता बाळराजांचे आबा झाले, तरी राजांचं पोरपण काही गेलं नाही! ते कधीच
जाऊ नय!े फजद असावेत तर असे! ’ िजजाबाई या िवचारांनी वत:शीच हस या. या
वेळी राजे महालाबाहरे या चौकात घंगाळातील पाणी गड ान े पायांवर घेत होते.
यां या टोपाला लगटलेली मोतीलग मा  ि थर होती!

ये  व  अ मीचा सूय उगवतीचे मोच फोडू लागला. फटफटीलाच सु



झाले या बाले क या या नगारखा यातील चौघ ान े आिण िपपाणी या सुरावट नी
पुरंदरचे अठरा कारखाने जागिवले. िहर ा अांबवती या रसवंत आराश नी गडाचे प थरी
दरवाजेसु ा जंदा दल केले! बाले क या या मा यावरचा भगवा जरीपटका आभाळाला
थपडा दते पहाटवा यावर फडफडू लागला.

हालगी, लेझम या तालावर वाजतगाजत बाळंतिवड ेगड चढू लागले. थैलीपोच
झाले या ना यागो यातील लागेबंद जनाना के हाच गडदाखल झाला होता. राजगडा न
राजां या राणीवशाचे मेणे तर, पाचवीलाच गड चढून आले होते. सोयराबाई, पुतळाबाई,
गुणवंताबाई, सकवारबाई, सगुणाबाई, ल मीबाई, काशीबाई या साती रा यांनी
भात ान आटोपून भरजरी शालू प रधान केले.

द णीमहालातील सईबा चा महाल िचरागदानां या योत नी ऊरउजळता केला
होता. सुगंधी पु पमालांनी या योत चा काश गंिधत केला!

आज बाळराजां या बारशाचा सोहळा होता!
भाकरभट राजोपा यांनी मु तासाठी घंगाळात घ टकापा  सोडले. सईबा या

महालात पु पमाला आिण जरीबतूने शंृगारले या पाळ याभोवती सवा ण नी रांगोळी
रेखली. यां या खाली कणक या तेव या दव यांची पंचकडी मांडली.

चं कळी शालू नेसले या सईबाई, सो याची फुले मढिवलेली घुंची घातले या,
जरीचे अंगड े याले या बाळराजांना घेऊन चांदी या फुलां या चंदनी पाटावर बस या.
या पाटाभोवती रांगोळीचे नाजूक नकसकाम फरले होते. पूवािभमुख बसले या, तृ
डो यां या आप या लेकुरवा या सूनबाईकड ेडोळाभर पाहत शेजारीच िजजाबाई उ या
हो या.

सोयराबाई, पुतळाबाई, काशीबाई अशा र ा या ना यातील पाच सवा णी
सईबा या सामो या आ या. सईबा या मळवटभर या साव या मुखाभोवती फेर ध
लाग या. खणानारळानं भरलेली एक ओटी रकामी क न दसुरी ओटी यायलाही यांना
फुरसद िमळत न हती. औ णा या ओवाळ याची ती पंचारती खाली ठेवलीच जात
न हती! बाळंतिव ाची झंबड उडाली होती.

बाहे न भाकरभटांची मु त भरत आ याची वद  आली. महालातील गडबड
वाढली. पाळ या या एका बाजूला पुतळाबाई आिण दसु या बाजूला सोयराबाई उ या
रािह या. पाळ याशेजारी तबकात ठेवलेला, घुंची-अंगड ं घातलेला दगडी वरवं ाचा
‘गोपा ’ पुतळाबा नी लाजून, हसत-हसत उचलला. ‘‘गोपाळ या!” हणत तो मध या
पाळ याव न तीन वेळा सोयराबा या हाती दला. पु हा तबकात ठेवला.

‘‘नाव काय ठेवायचं?” कुणीतरी जाणती बोलली.
‘‘बाळराजांचं नाव – संभाजीराजे ठेवा! यां या काकामहाराजांची ती यादगीर

आह!े” िजजाबा या पापणीकडा, ते नाव सांगताना आप या थोर या पु ा या
आठवणीने पाणाव या.

पुतळाबा नी बाळराजांना सईबा या मांडीव न अलगद उचलले. तीन वेळा
पाळ याव न पलीकड या सोयराबा या हाती दतेाना या स  हसत हणा या,



‘‘गोपाळ या, गो वंद या! ’’
पाळ यातील तलम िबछायतीवर हळुवारपणे हातातील बाळराजांना ठेवून

यां या छोटेखानी कानांजवळ आपले ओठ नेत पुतळाबा नी यांना याचे नाव सांिगतले
– ‘‘शंभूजी!” आिण ही बदतिमजी के याब ल पाठीवर पडलेले काशीबाई, गुणवंताबा चे
गोड धपाटे हसत-हसत सहन केले! शंभूसाठी सवा णी पाळणा गाऊ लाग या.
अिभषेकपा  घंगाळात बुडाले. सईबा नी पुढं होत पाळ याला पाठ लावून एकदा
पाठझोका दला!

आिण नेताजीरावांनी ब ी दले या पुरंदर या चारी बुरजांवर या तोफां या
भां ांनी मा यावर या मृगात आभाळाला खबर दली – “राजि यािवरािजत,
सकलगुणमंिडत, भोसलेकुलावतंस, ीमान िशवाजीराजे भोसले यां या बाळराजांचे
नामािभधान जाहले! संभाजीराजे – शंभूजीराजे ऐसे शुभनाम ठेिवले! ’’

आिण या खबरीने गडावर या राउळातील सगळे दवे सोयरातून सुटले!

खाजगी या महालात म यभागी मांडले या एका बैठक वर िगद ला सुखावून
िजजाबाई उ सुक होऊन बस या हो या. यां या उज ा तफला, एका सव या
बैठक वर या लोडाला िशवाजीराजे रेललेले होत.े महाला या भंतीकडा ध न
अंथरले या िबछायतीवर माणकोजी, ता हाजी, गोमाजीबाबा, जीबाबा, नेताजीराव,
बाळकृ णपंत, भाकरभट अशा खाशा मंडळ नी बैठक धरली होती.

महाला या म यभागी, िजजाबा ना पुढा क न एका छोटेखानी दभासनावर
सासवडचे योितषी हरभट बसले होत.े यां यासमोर ठेवले या लाकडी ितकाट यावर या
पंचांगावर यांची एकटक नजर िखळली होती.

कपाळावरचे सुकले गंध फोडणा या आ ा एक-दोनवर हरभटांनी उ या के या.
हाता या बोटांची पेरे मोडून मनात या आक ांचा सरतपास घेतला. खां ावर या
उपर या या नीट असले या जरीकाठाचा जाबता पु हा एकदा ठीक बसवला. भुवया
उंचावून यांनी आप या लांबसडक बोटांनी समोर या कलमदानातले पीस उचलले.
काजळी या बुधलीत ते बुडवून, कुलदवैताचे मरण क न यांनी आप या पोथीवर या
बदामी कागदावर सरासर कंुडलीपट मांडला. हांनी आपापली घरे घेतली!

‘‘बोला शा ी, बाळराजां या ललाटीचा लेख ऐक याचा सा यांचा मनशा पुरा
होऊ द.े” िजजाबा ची उ सुक नजर हरभटांनी आखले या कंुडलीपटावर जखडली.

‘‘जी! जगदबेंचं मरण क न आऊसाहबेांनी हयोग ऐकावा.” हरभटांनी
कंुडलीतील हांना आप या िजभेवर बसिवले.

‘‘बाळराजां या पायानं वैशाखीचा मातड कुळात उपजला आह.े सा ात 
ज माला आला आह!े  िहमालयावर राहतो, तसाच उंच गडकोटांवर राहील. कुलाची
क त  उंच करेल. ासारखाच लय-तांडव मांडले! तसाच भोळाभाबडा, तापट आिण
सरळ वभाव असेल, ाला नसते तशीच यांना मृ यूची द त असणार नाही! आिण –”



हरभट णभर घोटाळले. उगाच यांनी ठीक असलेले उपरणे पु हा ठीक केले.
‘‘आिण काय? बोला शा ी.” िजजाबा ना यां या ‘आिण ’ मधला संकोच

जाणवला.
‘‘ मा असावी – पुराणांतरी अनेक संगी  आ गणांकडून फसला तसाच योग

या कंुडलीत दसतो!” हरभटां या बोलांनी राजांसह सारे गंभीर झाले.
‘‘अ स!ं ते काय आ हीसु ा फसलोच क !” हणत हसून िजजाबा नी सा यां या

मनावरचा ताण कमी केला.
िधराव या हरभटांनी कंुडली या कागदाची वळी क न ती थैलीबंद केली.

कुलदवेतेसमोर तेसमोर ती ठेवून ित यावर बेलभंडार वाह याची सूचना भाकरभट
राजोपा यांना दली. िजजाबा नी संभावनेची िबदागी हणून दले या मोहरांची थैली
वीका न ते राजांना आिण िजजाबा ना मुजरा घालून महालाबाहरे पडले. बैठक उठली.
राजे आप या महालात आले. मावळती या ड गराआड सूयाने आपली छावणी टाकली.
सासवड या पांढरीतून सोपानदवेां या समाधीवरचे, सांजआरती या दवे-झांजांचे आिण
घंटानादाचे िनसटते सूर राजां या कानांवर पडत होत.े एका लाकडी चौरंगावर तबकात
ठेवले या दौडीत राजां या नेहमी बरोबर असणा या फ टक िशव लंगावर यांची नजर
गेली. या रंगसतेज िशव लंगाजवळ जात यावर शेजार या परडीतील बेलाची ि दलं
यांनी वािहली. हात जोडून आपले िनमुळते डोळे िमटले. यां या िमट या डो यांसमोर
पिव शांत िशव लंग उभे होते. कानात हरभट योितषीबुवांचे बोल धावणी घेत होत े –
‘‘पुराणांतरी अनेक संगी  आ गणांकडून फसला ना तसा योग या कंुडलीत दसतो!”
एक णभर राजांची तं ी लागली. ‘‘ ाचे सारे गुण घेऊन आलात – तशीच कोणतंही
िवष पचिव याची ताकदही घेऊन आला असाल!! जगदबं, जगदबं!” असं पुटपुटत राजांनी
डोळे उघडले. यांचे मन शांत होते!

बाले क या या चोवीस बु जांवर केले या या दव यां या रोषणाईने
आकाशातील न े पुरंदरावर उतर यासारखी वाटत होत!े

पुतळाबाई ळाबाई भेटीला येत अस याची वद  दासीनं सईबा ना दली. यांची
िशणलेली णलेली नजर मधून-मधून दरवाजाकड ेवळत होती. यां या कुशीत पदराखाली
बाळराजांची दधुासाठी चुळबुळ चालली होती. सईबा नी पदराखाली हात नेला तशी ती
चुळबुळ थांबली. ह े बाळंतपण सईबा ना मानवलं नाही. मंचकाव न उठताना
डो यांसमोर अंधार यागत वाटत होतं. चालताना पायां या पोट यांत गोळे उठत होत.े
बारशा या सोह यातील सगळे क  यांनी बाळराजांचे कौतुक हणून िनकरान ेसहन केले
होत.े

कुणाशीतरी बोलत पुतळाबाई दरवाजातून आत आ या. यां याबरोबर सखू,
राणू, अंबा ा सईबा या एकमेक या पाठीवर या तीन मुली हो या. यांतील थोर या
सखूबाई समजूतदार हो या.

‘‘थोर याबाई, आता कसं आह े त येतीचं?” पुतळाबा नी मंचकाजवळ येत
सईबा ना ेमाने िवचारले.



‘‘बाई, इथं पडून वर या त तपोशीकड ं बघायचा कंटाळा आला. चार कदम
चालावं हटलं, तर पाय थारा दते नाहीत.” सईबा या पाप यांभोवतीची काळी वतुळे
बघून पुतळाबा चे मन थरकले. काय बोलावं ते यांना सुचेना हणून शांत चालीने
भंतीकड ेजात यांनी सईबा या मंचकावर वा याचा मारा करणा या िखडक चे दार बंद
केले. िचराखदानात या योती ि थराव या.

‘‘आऊ, आ ही बाळराजांना घेऊ?” सईबा या मंचकाशेजारी उ या असले या
सखूबा नी िवचारले.

‘‘हां या क .” हणत सईबाई डा ा कुशीवर वळ या आिण बाळराजांना
उचलून यां या हातात दे यासाठी उठून बसू लाग या. लगबगीने पुढे होत पुतळाबा नी
मंचकावर या बाळराजांना सखूबा या हातात हळुवारपणे दले. अधवट उठले या
सईबा या मानेखाली हात दऊेन यांना मंचकावर लेटते केले!

बाळराजांना घेऊन सखूबाई मंचकालगत या िबछायतीवर बस या. राणूने आिण
अंबाने डोळे मो े  करीत बाळराजां या गालांवर हात फरिवला. या ितघी बिहणी
आप या भाऊराजाकड ेबघ यात वत:ला हरवून गे या हो या. सखूबा या या मांडीवर
आपले िचमुकले पाय उडवीत बाळराजे िचराखदानात या योतीकड े टक लावून बघत
होत.े या चौघ कड ेबघताना राजां या आठवणीत सईबाई हरव या हो या, आिण या
सा यांना स  बघून पुतळाबाई सुखाव या हो या.

‘‘ तापगडावयनं मो पंत आ यात धनी. कूम हईल तर जू हावं हन यात.”
मुजरा घालीत क लेदार नेताज नी सदरमहाला या बैठक वर लोडाला टेकले या
िशवाजीमहाराजांना खबर दली.

‘‘येऊ ा पंतांना.” राजांनी नेताज ना समंती दली.
मोरोपंत सदरमहालात आले. यांनी राजांना मुजरा जू केला. केळी या

मो यासारखे ते उंच होते. यांचा रंग आिण भाव तसाच स  होता.
‘‘बोला पंत, तापगडा या तटबांधणीचं काम पुरं झालं, ह े ऐकायला आ ही

उ सुक आहोत. ’’
‘‘होय महाराज, जवळ-जवळ सारं काम पुरं होत आलं. रािहलं ते

जमादारखा याची ताकद थोडी कमी पडली हणूनच – पण ते एवढा िहसाब धरावं असं
नाही. आ ही जातीिनशी जू झालो त े एक खाशी खबर वाम या कानांवर
घाल यासाठी. ’’

‘‘कोण खबर? बोला पंत.” राजां या भुवया चढ या.
‘‘महाराज, गडा या तटबांधणीला मोठा शुभशकुन झाला. बांधकामात

कारािगरांना एका वयंभू िशव लंगानं दशन दलं!” मोरोपंतांची मु ा, ते सांगताना
उजळून गेली.

‘‘जगदबं! पंत, मोठी योगायोगाची बाब आह ेही. बाळराजांचे नाव आ ही ‘शंभू ’
ठेवलं आिण गडा या बांधकामात वयंभू िशव लंग व लंग सापडलं! बघू तापगड
आ हांला या कायात कोणता शुभशकुन करतो ते! तु ही हात ओले क न या. आ ही



जातीिनशी तुम याबरोबर तापगडाकड ंिनघू, या शंभो या दशनासाठी! ’’

गडा या दरडीवर या िनवडुगं आिण करवंदी या गदा ात, रंग बदललेले शदरी
सरड े शीळ भ  लागले. यांना मृगा या पावसाचा सपळ लागला. मावळा या
भातखाचरातील तरवे रानशेण नी, चगा यांनी आिण घाणेरी या काट यांनी जाळून,
कुण यांनी िबया यासाठी भाज या भुईची कूस तयार केली!

राजे पुरंदरे राचे दशन घेऊन आले. ‘‘आ ही येत आहोत” अशी वद  यांनी
सईबा ना पाठिवली. आज राजे पुरंदर उत न तापगडाकड े कूच करणार होत.े या
खबरीने सईबा या मनात का र माजले होते. उगाच यांचा हात एकसारखा
बाळराजांव न फरत होता.

‘‘आज आ ही गड उतरणार.” िवचारात गंुतवा झाले या सईबाई राजां या
बोलांनी भानावर आ या. या अव थेतही यां या मनात, समोर राजे उभे असलेले पा न
िवचार आला, ‘ह ेअसंच रानवा यासारखं सपळ न दतेा येणं िन िनघून जाणं! ’ कुणिबणीने
मंचकाखाली ठेवले या धुनीत या ितखट धुराने यांना ठसका लागला.

‘‘त येतीस जपा. या गडावर वारा बळजोर. आता पड या पावसात तो बेगुमान
होईल. गैरअंदाज खु यावर येऊ नका. बाळराजांना सांभाळा. योितषी हणतात, त े
होऊन आलेत!  सांभाळणे कठीण!” राजांनी वाकून सईबा या कुशीतील शंभूबाळांना
उचलले. काजळ भर या, तीट रेखाट या यां या बालमुखावर राजांची नजर ि थरावली.
ते वत:शीच मंद हसले. यांचे र जागते, रसरशीत िनमुळत े ओठ बाळराजां या
कपाळावर टेकले. िशवगंधाला घेऊन यां या कपाळाचे कातड े टोपाकड े कंिचत वर
सरकले. डोळे णभर िमटले गेले. बाळिशवावर ओळंबून ि थरावलेले ते स  िशवबल,
सईबाई धुराने लागणारे ठसके घशातच रोधून एकटक पाहत हो या. यांचा सावळा चेहरा
उजळला होता.

राजांनी डोळे उघडले. हातातील बाळराजांना सईबा याजवळ ठेवले. यांना
िबलगते घे यासाठी पसरले या सईबा या हातांतील नादभर या कंकणांचा पश
राजां या सडक बोटांना झाला! दोघां याही मनात उदडं सूर कण कणले!

‘‘येऊ आ ही?” हणत राजे िसधे दालनाबाहरे पडू लागले. सईबा ना काहीच
दसत न हते. दालनात दाटले या धुरामुळे क  या ितखट धुराने डो यांत उ या
रािहले या पा यामुळे, ते यांचे यांनाच कळत न हत!े

िजजाबा नी हातावर ठेवलेली द ाची कवडी ओठाआड क न राजे मोरोपंत,
माणकोजी, ता हाजी, नूरखान यां यासह पुरंदर उतरले.

तापगडाकड ेराजे गेले. पाठोपाठ राजांचा राणीवसा राजगडाकड ेपावता झाला.
ओली बाळंतीण हणून सईबा ना हा पावसाळा पुरंदरावरच काढावा लागणार होता.



तीन मिहने तरी यांना हलिवता येणार न हते. हणून एक ा पुतळाबाई पुरंदरावर मागे
रािह या.

का या मंुगांचे िभरे रांगा ध न, पावसा यासाठी लागणा या रसदीचे पांढरे
अ कण त डात घेऊन उंचा ावर या वा ळांकड े जाताना दसू लागले. खाशा
महालावर या झडी ग ांनी बांधून घेत या. सपणाची जळाऊ लाकड ेदगडी कोठारात
आबादान झाली. पुरंदर या वा याने अलवार गारवा पांघरला!

आभाळा या मैदानात िमरगाने ढगांची आपली काळी भरदार घोडी उतरवली.
सपासप चौखूर उधळून यांनी मावळी मुलखावर ए गार केला! तापले कातळ िनवांत
झाले. गुरगुरणारे तांबड े पाणलोट उ ा घेत क हलेा सामील झाले. कुण यांनी तयार
केले या भाज या भुई या कुशी, आभाळाचे दान घेऊन सुखाव या! आता अव या बारा
मावळांवर चार-पाच मिहने रा य राहणार होते, ते या ढगांचे आिण बेलगाम पावसाळी
वा याचे!

क ढाणा वरा यात जू झाला खरे, पण राजांचा एक भावगड मा  झु  लागला.
पुरंदरावर सईबा ची तिबयत ढासळू लागली. िजजाबा नी जाबा नी महाड न
दखुणेपारखी णेपारखी गंगाधर वै ांना बलावू धाडून गडावर आणिवले. गेले क येक रोज
यांनी आपले वै क डो यांत तेल घालून राबिवले होत.े औषधी पा यांचे रस, काढे,
मा ा योग, शेक हरएक उपाव क न ते थकले होते. यांना ाधीचे िनदान कळून चुकले
होते. िजजाबा या खाजगी या महालात ते हातातील िविवध गुणां या अ मा ा
चाळवीत खाली मान घालून उभे होते.

‘‘वै बुवा, आम या सूनबाई अंग धरत नाहीत. तु ही न आ हास काही बोलत
नाही हा कोण मामला? आ हांस धीर िनघत नाही.” िजजाबा नी आपली था उघडी
केली.

‘‘आऊसाहबे, सारे उपाय हरले. शेक, काढे, मा ा योग, लेप कशामुळंच गुण
नाही. वा याची झमक  येताच राणीसाहबेां या अंगावर काटा फुलतो. िखड या- दरवाजे
बंद होताच ओठाला सोक पडतो. सरकारांचा सावळा मुखोडा फका पडत चालला. मला
तरी ह ेल ण...” वै  कसे बोलावे, ह ेन सुचून चाचपडले.

‘‘कसलं... कसलं वाटतं वै बुवा?” िजजाबा चा आवाज कातरला होता.
‘‘ह.े.. ह ेबाळंत ाधीचं ल ण आह,े आऊसाहबे!” वै ांचा आवाज घोगरा झाला.

मान अिधकच खाली गेली. हातातील अ मा ा यांनी कसनुशा चाळिव या.
‘‘बाळंत ाधी!” अंगावर वीज पड यासार या िजजाबाई सु  होऊन न

वत:शीच पुटपुट या. यां या अचल डो यांसमोर दोन मु ा तरळत हो या. एक पाठीवर
मरण टाकून, किब याकड े पाठमोरे होत मुलूखभर दौडणा या राजांची... आिण दसुरी,
याला भूक लाग यानंतर रड यािशवाय ज म आिण मरण हणजे काय ह े माहीत
नसले या बाळराजांची! बाहरे पुरातन पुरंदर मा  ावणातील ऊन-पावसाचा खेळ मन



लावून खेळतच होता. महालाबाहरे पडणा या िवचारम  वै ांना आप या हातातील एक
मा ा िनसटून खाल या फरसबंदीवर के हा पडली, ह ेल ातच आले नाही!! पडलेली ती
मा ा फार-फार गुणकारी होती!!

राजां या ता रफे या राजकारणी माम यात एका ाधीवर कोणतीच मा ा लागू
पडत न हती. ती ाधी होती जंिजरेकर हब यांची! दयाची खोळ पांघरलेला जंिज या या
िबकट बसकणीत बसलेला िस ी, मजलेत येईल िततुक  कोकणची कनारप ी तसनस
करीत होता. द त होईल तेवढी कुणबी रयाया, दयाव न राजरोस लोटून नेऊन गुलाम
क न यांचा दरूदशेी िव ा मांडीत होता. आप या मुलखाला पारख े होताना
आ ोशणा या या दशेी या असामी या डो यांतून कोसळले या आसवांनी दयाचे खारेपण
िनबर केले होत!े दयाला याची खसखससु ा पवा न हती! ती वाटायला सजा राजा
पािहजे होता. राजांनी ह ेसारे हरेले होते!

रघुनाथ ब लाळ अ यांना राजांनी जंिज याचा दया रंगिव याचा िवडा दला.
यां या कुमकेला मायनाक भंडारी, दयासारंग दौलतखान ह ेदयाचे खासे फजद नामजाद
क न दले.

अ यांनी दडंाराजपुरीचा कनारा मा न जंिज याला मोच घातले. अ  ेशथ ने
भांडले. दो हीकडचे कैक धारकरी पडले. पण जंिजरा द त झाला नाही. राजांनी
िस ावर काढलेली सासवडी मा ा लागू पडली नाही. हा सल राजांना फार तला.
स ा ी या िशवाला अशा कैक सलांचे िवष पचिवणे पडतेच!

आता सईबा ना पुरंदराव न हलिवणे भागच होते. बाळंत ाधीन ेबाळराजांना
सईबा या पदरापासून तोडले होत.े मो ा िनकराने वर या दधुावर िजजाबा नी
शंभूबाळाचे रडणे थोपिवले होते. काय करावे या िवचारान े िजजाबाई पावसाळा
सर याची वाट पाहत हो या. किबला राजगडाकड ेआण याब ल राजांचा सांगावा आला
होता. चांगला दवस पा न िजजाबा नी सईबाई, पुतळाबाई यां यासह पुरंदर सोडला.
मेणे राजगडा या वाटेला लागले. बाळराजांना खां ावर घेऊन भोई भुई तुडवू लागले!
बाळशंभू राजगडाकड ेचालले.

क ले राजगड! गडां या राजा या बैठक चा ग डी-कडा! सुवेळा माचीचा शेपटा
पेलून, प ावती आिण संजीवनी माचीचे पंख पस न उड या पिव यात खडा असलेला
अ मानी प ी! गणपती, प ावती, मा ती, काले री, जा हवी, दवे या दवेदवेतां या
राउळांची िशखरे वगा या पायरीला िभडिवणारी बारा मावळांतील उ ासनी पंढरी!
राजां या ममबंधा या कैक यादिगरी जपून ठेवणारी कातळी कु पी!

क ले रायगड डो यां या बा यांत आला. मे यांना सामोरे ये यासाठी खासे
राजे गड-उतार झाले होत.े यां याबरोबर शामराव रांझेकर, वासुदवेपंत हणमंते,



तापराव िसलीमकर, िसदोजी थोपटे अशी मंडळी होती.
पुढे होत आपली गदन झुकवून राजांनी आऊसाहबेांना मुजरा घातला. आपली

िनमुळती सडक बोटे यां या हाती दऊेन यांना मेणाउतार हायला आधार दला.
माग या मे यातून बाळराजांसह उतरले या सईबा याव न कुणीतरी कुणबीण िजतं
क बड ं उतरत होती. सईबा या सुक या दहेाकड े आिण घरंगळणा या कांकणांकडे
पाहताना राजां या आप या काळजात मासळी सरक याचा भास झाला!

‘‘सूनबा चा मेणा प ावतीवर जाऊ ा. आ ही तुम या संगती पायीच िनघू
राजे. पाय आिण मन दो ही मोकळे करणे आह.े” िजजाबाई सईबा या मे या या
भोयांकड ेपाहत हणा या. सईबाई, पुतळाबाई पु हा मे यात बस या. यांचे मेणे गडा या
वाटेला लागले. िजजाबा या सावलीवर नजर जोडीत राजे यां या मागून चालले.
िजजाऊ बोलत हो या. राजे फ  ऐकत होत!े

राजगडावर या खाजगी या महालात िजजाबाई बस या हो या. सईबाई सोडून
राजां या सव रा यांचा राणीवसा समोर उभा होता. भोवती जळणा या िचराखदानांवर
काजळी दाट यान े योती मंदाव या हो या. यां या वाती कुणीतरी सरशा करायला
पािहजे हो या.

राजगडाचा सारा हालहवाल िवचा न होताच िजजाबा नी मनातील हते उभा
केला.

‘‘थोर या सूनबा ना जडू नय े ती ाधी जडली. बाळराजांचा पदर यांना
तोडावा लागला. शंभूबाळांना दधुास लावणे हा पेच आह.े” िजजाबाई शांतपणे बोल या.
राणीवसा खाली मान घालून या न शांत उभा होता!

‘‘धाक या सूनबाई, बोला काही मसलत सुचवा.” िजजाबा नी सोयराबा या
चं कळी शालूवर आपली नजर जोडीत यांना िवचारलं.

‘‘आ ही काय मसलत बोलावी? आऊसाहबे करतील त े कोण करणार?”
सोयराबा नी पदर नीट केला. यां या शालूवरचे जरीबु े ल खन उजळले!

‘‘त े तर आ ही क च. तु हास काही सुचलं तर ऐकावं, हा आमचा मनशा.”
िजजाबा चा शांतपणा तसाच होता.

फ  पुतळाबा नी एकदा नजर उचलली. यांना काहीतरी बोलायचे असावे, पण
समोर या काजळी दाट या योतीवर नजर पडताच या थांब या. आपली नजर यांनी
पायगती टाकली. असहायपणे! काही ण तसेच गेले. सु  शांततेत.

‘‘या सा याजणी!” िजजाबा नी सा यांना जा याची इशारत केली.
‘‘पुतळाबाई, तुम या वारीला आ ही याद के याची वद  ा! आिण थोर या

सूनबा कड ेएक जाड पोताचं कांबळं पाठवून ा.” पाठमो या पुतळाबा ना ळाबा ना
िजजाबाई बोल या.

‘‘जी!” पुतळाबाई कस यातरी िवचार भंगरीतून भानावर येत हणा या आिण



याही इतर राणीवशामागोमाग महालाबाहरे पड या.
बैठक व न उठून शांत पावली चालत िजजाबा नी िचराखदानां या तेलात

डुबलेली िपतळी सरशी उचलली. ितन े योत वर या काज या झटक या. वाती सरशा
के या! तवा या योत नी महालाचा अंतरंग उजळून टाकला.

वद  पावलेले राजे िजजाबा या महालात आले.
‘‘या राजे, बाळराजांसाठी काही योजूनच आ ही तु हाला याद फमावलं.”

िजजाबाई समोर उ या असले या राजांना धीरान ेबोल या.
‘‘आ ा आऊसाहबे. ’’
‘‘आ हाला वाटत ंबाळराजांसाठी एखादी ‘दधूआई ’ जोडावी. ’’
‘‘जी!” राजांनी चमकून वर पािहले. ती नजर दखुरी होती.
‘‘घोटाळलात? यािवना दसुरा माग नाही.” िजजाबाई समजावणी या बोलात

बोल या.
‘‘मासाहबे करतील ते सारं समजूनच. पण...” राजांना काहीतरी बोलायचे होते.
‘‘उ ाच आ ही कापूरहोळास गा ां या धाराऊला बलावू धाडणार आहोत. हे

ठरलं.”
‘‘जी!” हणून राजे मुजरा करीत तसेच पाच कदम मागे हटले. त ेमहालाबाहरे

पडत असताना मागून अितशय ओथंबलेली साद आली. ितन ेराजांना उंबर ातच जखडून
टाकले.

‘‘राजेऽ! तुमचं बोलणं तसंच मनी ठेवून चाललात! आ ही ते जाणतो. शांतपणे
ऐका. तुम या एकाही राणीसाहबेांचा पदर बाळराजांना जवळ घे याएवढा मो ा नाही
झाला! पण राजे, असले पेच उरात लपिवता लपत नाहीत! आ ही तुम या आऊसाहबे
आहोत! ’’

राजांना मागे वळून बघवत न हते. जडाव या पावलांनी यांनी समोरचा उंबरठा
ओलांडला! डला!

अव या गंुजणमावळ खो यावर कुसळी गवताची कुरणे उठली होती.
रानवा याबरोबर ती आप या लुसलुशा अंगावर लाटा उठवीत होती. या लाटा सरकत-
सरकत सभोवती या ख ा चढणी या क ां या पाय याशी जाऊन मुरत हो या.

आभाळात तरंगणा या एका घारीने क ब ा या िपलांचा सासूद घेऊन खाली
झेपावताना एक ककश शीळ भरली. क बडीन ेपंख फुलवून ‘ ाकऽ कॉकऽ ाकऽ‘ करीत
िपलांना झुडपात आसरा यायची इशारत दली. घारीची शीळ गंुजणमावळाभोवती या
क ांना थडकून परतली आिण गंुजवणी या खळखळाटात बुडून गेली!

झंुझारराव मरळांनी टाच दलेला घोडा गंुजवणी या पा यावर एक फ वारती



पांढरी रेघ रेखून पार झाला. आऊसाहबेांचाचा सांगावावा घेऊन झंुझारबा मरळ
कापूरहोळा या गावठाणाकड ेघोडा फेकू लागले. यां या पगडीखालून िनसटलेले घामाचे
ओघळ कानिशलावर या पांढ या क यांवर उतरले होत.े

नसरापूर मागे पडले आिण एका मजलेतच झंुझारबांनी कापूरहोळाची वेस
ओलांडली. गा ां या दगडी िचरेबंदी वा ासमोर पायउतार होऊन न यांनी घो ा या
या या पाठीवर एक थाप दली. पंपरणी या झाडाला घोड ेठाण केले. कपाळावरचा घाम
बोटां या प हाळीने भुईवर िनच न टाकला आिण वा ा या भ यामो ा दरवाजात
उभे रा नच यांनी मावळी लगावात साद घातली – “धारा ा होऽऽ ’’

चौकसदरेजवळ बांधलेली करड े या सादीने खूर खटखटवीत धडपडून उठली.
क बडी घुसपटली. या गल याने आत काटवटीत पीठ मळून भाक या थापणा या
धाराऊला बाहरे कुणीतरी आ याची वद  दली! गाड यात या पा यात ग दलेले हात
बुचकळून लुग ा या पदरावर याचे पाणी िनपटीत धाराऊ वा ा या दरवाजात आली.
ितचा बांधा कुणबाऊ कसदार होता. कपाळी आड ा कंुकवाची बोटे होती. उमर म यम
असून तशी वाटत न हती. तिबयत िनखा यावर फुल या भाकरीगत डौलदार होती!

मळवटावर या कात ावरचे आडवे कंुकू वर चढवीत ितने िवचारले, ‘‘साद
घातली जन!ू कोन झंुझारबा? िन भाईरच बरं बं? येवा क  आत. ’’

‘‘हांऽ टेकाय योळ हाई. राजगडावरनं आऊसायबांचं बलावू िघऊन आलू.”
झंुझारबा धाराऊला बोलले.

‘‘पर स दी िशवारात ये यात नी! ’’
‘‘स ांचं ाय ाम हाय? बलावू तुला हाय.े ’’
‘‘मला? नसंल जी. माजी पोरं हाईत राजा या ल करात. ये ी असंल. ’’
‘‘का कान फुटलं क  ाय माजं? खुद आऊसायबांनीच सांिगतलं क , धाराऊला

होरं घालूनच िघऊन ये न.” झंुझारबांनी वा ा या दगडी उंब यावर पाय आपटून
पायताणावरची धूळ झटकली.

‘‘आ ा वं –” हणत धाराऊ िबगीिबगी आत गेली. परसातून ितन ंकुणा यातरी
पोराला िशवाराकड े िपटाळलं. िमळतील ती लुगडी, चो या ितनं एका फड यात ठेवून
यांचे बोचके आवळले.

रायाजी आिण अंतोजी ह ेधाराऊचे भर या माटाचे दोन तरणे मुलगे िशवारातून
आले. यां या आयेन े यांना सारा करीणा सांिगतला. आप या अ तु यांवर वाडा सोपवून
त ेदोघेही ‘का बरं बलावू आलं असंल? ’ असा मनाशी िवचार करीत पाठीवर ढाला बांधून
तयार झाले. गूळपाणी घेऊन शार झंुझारबांनी ठाण केलेले घोड ेसोडले. यां यामागून
पायांतली चपली कुरकुर वाजवीत, काखेतून घसरणारे बोचके ग द या हातांनी सावरीत
धाराऊ चालू लागली. रायाजी आिण अंतोजी ित या दतुफा चालले. गा ांची धाराऊ
राजगडाकड ेिनघाली.

िपक या भातखाचरां या बांधावर उतरलेले करड ेकवड े डौलत माना फरवत
होत.े यांनी टपले या भाता या गो ांनी यांचे गांजे फुगले होत.े



कापूरहोळा या िशवेजवळची महादवेा या दवेळाची घुमटी आली. तस ेचालता
चालताच थांबून, पायातील चप या िखनभर उत न या घुमटीला हात जोडून धाराऊ
आप याशीच बोल यासारखी पुटपुटली – ‘‘शंभू रं हादवेाऽ ! ”

धाराऊ राजगडावर आ याची वद  िजजाबा ना िमळाली. यांनी ितला आप या
महालात बोलावून घेतले. धाराऊन ेपुढे होत िजजाबा या पायांना हात लावून तीन वेळा
नम कार केला.

‘‘धाराबाई, एक जोखमीची कामिगरी तु यावर सोपिव याचा आमचा इरादा
आह.े तुझी कूस इमानाची. तुझी मुलं राजां या िशबंदीत. हणून ही बात आम या मनी
आली. ’’

‘‘सांगा जी. आमी पायाची माती.” धाराऊ आदबीने हणाली.
‘‘नाही! धाराऊ आता तू बाळराजांची ‘दधूआऊ ’ होशील. आम या

िशवबाराजां या शंभूबाळांना दधू पाज याची जोखीम आ ही तु यावर टाकावी हणतो.
तुझा इरादा काय? ’’

नुक याच दगावले या आप या सहा मिह यां या छो ा लेक या सयीनं
धाराऊचे भाबड ेडोळे पाणावले. आपण ऐकतो त ेखरे आह,े यावरच ितचा िव ास बसेना.
बसावा तरी कसा?

‘‘राजां या लेकाला माजं ददू? आमी कुनबी, ग रबांची थटा हतीया जी...”
धाराऊ कळवळून बोलली.

‘‘इमानी माणसांची थ ा कर याचं आ हांस कधी साधत नाही. तुझा ‘हो ’
ऐकायला आमचे कान आतुरलेत. ’’

‘‘जी!” धाराऊने मान डोलिवली.
िजजाबा नी आप या हातांनी धाराऊची खणा-नारळान ं ओटी भरली. ितला

घेऊन या सईबा या महालात आ या आिण धीर दते हणा या,
‘‘सूनबाई, ही धाराबाई. आजपासून बाळराजां या दधुाची आबाळ नाही

हायची. िह या पदराखाली आिण तुम या नजरेखाली त ेवाढतील! ’’
थरथर या कृश हातांनी सईबा नी आप या मांडीव न बाळराजांना उचलले.

धाराऊ या ग द या हातात यांना दतेाना न राहवून या हणा या, ‘‘आजपासून तु ही
यां या मांसाहबे. आ ही नावा या उरलो.” सईबा चे डोळे भ न आले.

‘‘तस ंका रानीसाब? पापनीला पानी आन ूनगा. येन ंआबाळ बं येलंय येनं
पंखंबी द याली अस यात! राजांचा ो दवा मा या िजवा या पदराखाली औ वंत
हाय! ेची आबदा हाई क  ायची या!” धाराऊचे कनवाळू कुणबी काळीज बोलले.

यांचे बोलणे ऐकायला िजजाबाई महालात न ह या! या क याणकारी
रा याची आणभाक शंभूमहादवेासमोर घेणा या एका राजाचा लसलसता अंकुर एका
कुणिबणी या पदरात होता. धाराऊ नावा माणे शंभूबाळां या दधुा या ‘धारेची ’ ‘आऊ ’



बनली होती!! जगदबेंनेच या दोन िजवांची सांगड जोडून दली होती!

राजगडावर आता भ या पहाटेपासून हळूहळू उतरत असलेले दाट धु याचे ब तर
दवस कासराभर वर चढला तरी हटत न हते. बाले क यातील जा हवी या आिण
दवेा या दवेळातील घंटानाद या धु यात मु न जात होत.े

धाराऊचे दधू आता शंभूबाळांना मानवले होते. यांनी बाळसे धरायला सु वात
केली होती. राजांचा ‘ योक ’ आप या पदराखाली िपतो आह,े या जािणवेने कधी- कधी
धाराऊचा पा ाचा ऊरलोट एवढा उफाळून येत होता क , बाळराजांचे पोट भरले तरी
तो ऊर बंद होत न हता. मग धाराऊ सारे वरकड दधू, एक थबही खाली न सांडता
फड यात टपून घेत होती. लगलगा सईबा या हमामखा यात जाऊन त ेफडके पा याने
खळाळून धुऊन टाकत होती. ितची ती सारी धडपड बघून एकदा सईबा नी ितला
िवचारलेही, ‘‘धाराबाई, एव ा लगबगीनं हमामखा यात का जाणं होतं तुमचं? ’’

‘‘सरकार, अंग या दधुाला मंुगी डसू ने! मंुगी डसली तर दधू कमी हतं न ह!ं”
असा जाब धाराऊने मुखभर हसत दला.

तो ऐकताना सईबाई मा  िख पणे वत:शीच हस या. ‘कसलीही मंुगी न
डसताही दधू कमी होत ंधाराबाई! ’ असे या वेळी यांना बोलावेस ेवाटले... पण यांनी ते
आप या ओठांतच ठेवले.

या कशाचीच क पना नसले या शंभूराजां या अंगावर मा  कुणबी घुंची, हातात
याच घाटा या मनग ा, बंद या आिण पायात तां याचे वाळे धाराऊन ेचढिवले होत.े
ग यात गंडादोरा आिण दडंात ताईत बांधून टाकला होता. ित या मावळी भाब ा
मनाला वाटत होत ंक  – ‘राजां या या अंकुराला कु या पा या या बदनजरंची काळी मंुगी
कंदी बी डस ूने! ’

राजगडावरची चावरी थंडी सोसवेना हणून िजजाबा नी सईबा ना
गडपाय या या िशवाप ण या महालात आणून ठेवले आिण खाशा िजजाबाई वयंभू
िशव लंगाचे दशन घे यासाठी तापगडाकड ेकूच झा या हो या.

मकरसं ांतीपयत आ दलशाही या अंगावर काटा फुलिवणारे िशवाजीराजे आता
िशवाप णात आले होते. िशवाप ण ह ेराजां या जुराती पागेचे ठाणे. मुलूखिगरीत द त
झालेली घोडी महमद सैस ा नजरतैयार अरबी घोडपेार या या ता यात इथे जू
हायची. महमदचे िध पाड मोत ार यां या चौकावर ताप या लोखंडी सा यांचे डाग
ायचे. या डागांनी उठिवले या िनशाणी या खुणेमुळे ‘ह ेघोड ं िशवाजीराजांचं ’ असं

ओळख ू यायचं. राजे िशवाप णात आले, ते हा पागेत घो ांना डाग दणंे चालू होतं.
चौकावर डाग घेणारी घोडी िविच  आवाजात िव हळून खंकाळत होती, कारण हे
आवाज नेहमी या खंकाळ याचे न हते.



राजांनी महमद सैसला सदरेला बोलावून घेतले. पागे या िनगराणीचा कुल
जाबता कसा आह,े याचा करीणा यांनी महमदला िवचारला. ‘‘बोलो सैस, घोड का हाल
या ह?ै ’’

‘‘जी जूर. करीबन सब कुछ ठीक ह!ै ले कन कुछ ‘ऐबी ’ घोड ेपागाम शरीक ए
ह!ै मेरी अज  ह ैवे बेचे जाय!” महमदने जबाब दला.

राजां या तुफान मुलूखिगरीत हाती लागले या घो ांत खुराजवळ पांढ या
रंगाचे च े असलेले काही ‘ऐबी ’ हणजे अपशकुनी घोड ेहोते, त े िवकून टाकावेत, असा
सलाह सैसने पेश केला होता. राजे णभर िवचारात पडले. मग एकदम स  होऊन
बोलले, “नह  सैस! हम घोड ेनह  बेच सकत!े एक तो कोई भी जानकार समझकर ‘ऐबी’
घोडा नह  खरीदगेा! ऐस े ‘ऐबी ’ घोड ेहमारे नय ेहशम को सवारीक  आदत डालनेक
िलए रख दनेा!” राजांनी माग सुचिवला.

‘‘जी जूर!” हणून सैस माग या पावली मागे हटू लागला. याची गदन वर
येताच राजे छातीवर या माळेतील कव ांव न हात फरवीत सैसला हणाले, ‘‘और
दखेो सैस, भगवानक  बनायी कोई व तू हम ‘ऐबी ’ नह  मानते! ’’

सदरकारभार उरकून राजे सईबा या महालात आले. महालात सख,ू राणू, अंबा
ा ितघी बिहणी शंभूबाळांशी खेळ यात रम या हो या. बाळराजे ‘ता, ता ’ करीत या

ितघ या मे यात पालथे पडून एकदम पुढे झेपावत होत.े या ितघ पैक  िजचा आवाज
ऐकू येईल ित याकड े बघून िखदळत होते. म येच थांबून िबछायतीवरचे रंगीत बु े
आप या िचमुक या बोटांनी िबछायतीतून बाहरे उकलून काढ याची कोिशश करीत होत.े
यांचा खेळ पा न सुखावलेले राजे हसत-हसत पुढे झाले. मुल या रंगणातून शंभूबाळांना
यांनी वर उचलले. छातीशी जवळ केले.

राजां याकड े पाहणारे शंभूबाळ ग धळून गेले. णभर यांची नजर राजां या
कानांत डुलणा या सोनेरी चौक ांकड े गेली. दसु या णी यांनी राजां या हनुवटीकडे
वळले या दाढीतील काही बटा आप या मुठीत पकड या. आिण मूठ इकड-ेितकड े दोन
वेळा नाचिवली. या नाच या मुठीबरोबर ताण या केसां या मुळांतून एक अननुभूत
वेदनेची कळ राजां या हनुवटीतून सा या अंगभर दौडली! कतीतरी दवसांपासून अशी
कळ आपणाला हवीहवीशी होती, अस े यांना वाटले. त े शंभूबाळाकड े दपणात
पािह यासारखे पा  लागले! बाळराजांनी दाढी सोडली आिण राजां या कंठाजवळ
िबलगले या कव ां या माळेतील कवडी पकडताना ते ‘ता, ता ’ हणून िखदळले.
िचमटीतील कवडी त डात घाल यासाठी धडपडू लागले.

‘‘ब त खूब, एकवार आमची पछान नाही धरली तरी चालेल, पण आई या
कव ा कधीच िवस  नका!” राजे वत:शीच बोल यासारखे बोलले.

हळुवार हातांनी राजांनी सखू या हाती शंभूबाळांना दले. दे हा याजवळ हातांत
िनरांजने घेऊन उ या असले या सईबा याकड े यांची नजर गेली. सईबाई मंद हसत



हो या! तबकातील िनरांजना या योत सार या यांना हसताना पा न राजांना आ य
वाटले. यां याजवळ जात राजांनी िवचारले, ‘‘हसलातशा? ’’

सईबाई पु हा मंदशा हस या. शंभूबाळांनी राजांची दाढी मुठीत पकडली याचे
यांना हसू येत होत.े आजवर कुणाचाही हात यांनी राजां या दाढीला िभडलेला पािहला
न हता. पण ह ेराजांना कसे सांगावे तेच यांना कळेना!

‘‘ वारीचं येणं होत ं तेवढंच आमचं हसणं!” सईबा नी गिनमी कावा केला!
राजां या कपाळी कंुकुमितलक भरला. थरथर या हातांनी यां या या मु भेोवती
तबकातील योती फरिव या. सईबा ना पाहताना राजांनाजाणवून गेले क , शंभूबाळांनी
चांगले अंग धरले आह ेतेवढेच सईबा नी आपले अंग टाकले आह.े

‘‘बाळराजांचं उ ावण होणं आह.े फलटणला दादासाहबेांना आवतन –”
सईबा चे बोल अधवटच रािहले.

‘‘त े होईल. तु ही आता तापगडाकड े जा याची तयारी ठेवा. ितथली हवा
तु हास मानवेल.” राजांनी मना या खोल क यातील सल बाहरे काढला.

सईबाई एकदम गंभीर झा या. यांचे डोळे भ न आ यागत झाले. हातातील
िनरांजना या काशात त े राजांना दस ूनयेत हणून यांनी वाकून दे हा यासमोर या
चंदनी पाटावर औ णाचे तबक ठेवले.

राजांनी यांची कातरता हरेली. न राहवून ते भावभर या आवाजात हणाले,
‘‘सई, दल टाकू नका! ’’

आिण आ यावरही हात फरवणा या या थबथब या श दांनी सईबा चा बांध
फुटला! घशातून हमसून येणारे दंके रोध याचा पराका चेा य  क नही ते थांबत
न हत.े िविच  कंठदाट या श दांत या बोल या, ‘‘आमचा भऽऽ रोऽ सा नाही! बाळाऽ
या मासाहऽेब धाऽ राऽ ऊ! यांऽना यांऽ या दधुाऽसाठी वाऽर नी काऽही तैनात लावून
ाऽवी! ’’

या बोलांनी राजे सु  झाले. यांना काही बोलवत न हते. जीवनातील काही
स येच अशी असतात क , यावर माणसा या वाणीचे भा य अपुरे असते!

‘‘येतो आ ही.” हणत राजे वळले. चारी मुले खेळात रमली होती.
महालाबाहरे पडले या राजां या मनात सईबा या बोलांनी दौड धरली होती.

‘आता आमचा भऽ रोऽ सा नाही! भऽ रोऽ सा नाही! ’
आिण कुठूनतरी अगदी खोल दरीतून यावा तसा एक आवाज यांना ऐकू येऊ

लागला, ‘सैतानक  बनायी सबसे ‘ऐबी ’ व त ‘मौत ’ ह ैसैस! ’

नेताजीराव, आबाजी महादवे, येसाजी कंक यां या संगती राजे राजगड चढू
लागले. गडा या पालीदरवाजातून पालखी पार होताना नौबत दडुदडुली. ित या
आवाजाने प ावती माचीवर या िनशाणबारदारांना आपोआप इशारत िमळाली. यांनी
लगबगीने िनशाणचौथ यावर भग ा जरीपट याचा वजदडं उभा केला.



पालखीत बसूनच राजांनी प ावती माचीवर आपली नजर जोडली होती. णात
यांना आभाळा या िन याशार टा यावर डुलणारा जरीपट याचा लहान भगवा राजहसं
दसू लागला! गडमा यावरचा फडफडणारा जरीपटका बघताना नेहमीच आप या
छातीवरचा जामा काखेजवळ दाटत जातो, अस ेराजांना वाटत आले होत.े आ ाही यांना
तसेच वाटले. छातीजवळ उज ा हाताची बोटे नेत यांनी गडमाचीवर डुलणा या भग ा
राजहसंाला पालखीतूनच वंदन केले.

गडावर या प ावती, संजीवनी आिण सुवेळा या ित ही मा यांव न गेले आठ
दवस नवन ा असामी वाहत हो या. राजांनी थैली वार धाडून सा या खाशांना
राजगडावर पेश हो याची फमाने दली होती.

का होजी जेधे, मोरोपंत पंगळे, मानाजी भोसले, सोनोपंत डबीर, ता हाजी
मालुसरे, रघुनाथ ब लाळ अ े, बाजी सजराव, िनळोपंत आिण रामचं पंत ब लकर,
संभाजी कावजी, सुभानजी इंगळे सारी मंडळी जरोरीने गडदाखल झाली होती. आिण
सा यांना बलावू धाड यात राजांचा काय मनसुबा असावा याची खलबत ेकरीत होती.

राजांची पालखी प ावती माचीवर या सदरमहालासमोर ठाण झाली. राजांना
सा यांनी अदबमुजरे घातले. ह े मुजरे आपलेसे करताना राजांची उभट मु ा उजळून
िनघाली. दौडीत ठक ठकाणी भेटणारी मंडळी आज इथं राजगडावर एका जमावाने
दसत होती.

सवासह माची या सदरमहालाकड ेजात असतानाच राजांनी मुख तटसरनौबत
िसदोजी थोप ांना सदर दरबाराचा बेत सांिगतला. वासुदवेपंत हणमंतना मरातबा या
साजाची सरपोसबंद तबके िस  कर याची सूचना दली.

ीसांबाचे आिण प ावतीदवेीचे दशन घेऊन आलेले राजे सदर बैठक वर
सुखावले. सव मंडळ ना यांनी बस यासाठी हाताची इशारत केली. सदर बसली.

राजांनी पुजा यान ेपेश केले या परडीतील भवानीचा भंडारा िचमटीत घेऊन ती
िचमट ‘जगदबंऽ जगदबंऽ ’ हणत सदरेसमोर उधळली. दसु या िचमटीने भंडारा
कपाळावर या िशवगंधावर घेतला. िचमटीची दो ही बोटे आप या ग याला टेकिवली.
भंडा याची भली थोरली परडी सा या सदरभर फरली. मानक यांनी आपले मळवट
भंडा याने भ न घेतले. राजांनी आप या मनचा हतेू खुला केला –

‘‘एक तपापूव  रायरे रावर आ ही चे रा यास आणभाकेन े बांधील जालो.
उमर कवळी असता, दमतीला मूठभर असामी असता आ ही अग तीचा मनशा बोलून
गेलो! आजवर ीसांब येश दणेार थोर जाले, एक ान ेबांधू हणता राहणीचे साधे घरटे
बांधणेही सा य नच होय! ये तो चे गोम ा रा याची बाबत! आमचे दोन हात कैसा
नतीजा पावावेत? एक हणता दहा हात आम या पाठीशी आले. पो तांचे जाणते बोल
आ हास माग  लावते जाले. आऊसाहबेांचे मायेचे हात धीर- दलासा आिण डोळे
आशीवाद दते आले. आज आ हास याद येत;े ती आम या दादोज ची – बाजी
पासलकरांची!” णभर राजांचा आवाज घोगरा झाला.

‘‘तु ही सा यांनी अंगेजणीने क त केली हणोन चे रा यान े अंग धरले. आज



चाळीस गटकोटांवर जरीपटका चढला! दहा हजारांवर पाऊलोक आिण िततुकाच
घोडालोकांचा जमाव जमला. आ हास सा यांची कदर करणे आह,े हणोन ही सदर आ ही
बोलावली! जैसी सा य होय तैसी कदर आज आ ही करतो आहोत. या न तुमची जाणती
कदर ी आमचे हातून करवून घेणार. ये समयी कोणास आमचे हातून गैरमरातब
जाहिलयास ीसाठी मन मोठे केले पािहजे. आ हास आपले लेक  मािनले पािहजे.
सम तांनी लेकरास आसरा द हा पािहजे!! ’’

जंगमैदानावर कंठाची घाटी फुलवून ‘हरऽ हरऽ महादवेऽऽ ’ गजत गिनमावर तुटून
पडणा या िशवाजीराजांचेच ह े दसुरे प होते! त े पा न सदरेवर या बाराबं ांतील
रांगडी मने हलेावून गेली.

राजे बैठक वर उभे रािहले. तलवारी या पा यासारख े यांचे र जागत ेबाकदार,
सतेज नाक नजर खेचून घेत होत.े राजांनी सदर बैठक वर बसले या नेताजीराव
पालकरांना अिभमानाने साद घातली – ‘‘नेताजीराव, आम या सामने या. ’’

नेताजीराव राजां या समोर आले. कमरेत वाकून यांनी राजांना मुजरा घातला.
कारभा यांनी हाती धरले या तबकावरचा सरपोस दरू केला. तबकात र जिडत मुठीची
यानबंद तलवार, तुरेवाली कंगणीदार भगवी पगडी, शु  बाराबंदी आिण मांडचोळणा
होता. राजांनी तबकातील तलवार उचलली. ित या फासबंदाची गाठ नेताजीरावां या
कमरेभोवती बांधीत त े तळप या डो यांनी हणाले – ‘‘सुभेदार नेताजी आजपासून

या रा याचे सरनौबत झाले. ’’
गिहवरलेले नेताजीराव राजांचे पाय िशव यासाठी वाकू लागले. झटकन यांचे

खांद ेआप या हातांनी थोपवीत राजांनी यांना वर घेतले. णभर नेताजीरावांवर आपली
सूयपेट नजर जोडून राजांनी ेमभराने यांना िमठी भरली!

िनळो सोनदवेांना मुजुमदारीची, आबाजी महादवेांना सुरिनशीची व े राजांनी
अशीच बहाल केली. येसाजी कंकांना पायदळाचे सरनौबत हणून र जिडत तलवार
बांधली. कुणाला चांदीचे तोड,े कुणाला कड,े कुणाला क ार, कुणाला तलवार अशी
सा यां या इमानी चाकरीची कदर राजांनी केली.

वत:साठी गुणवंत आिण भोवती या मंडळ साठी गुणपारखी असा तो राजा
होता. तो सा यांची कदर करीत होता, पण सदरेवरचा यांचा एक-एक बोल ऐकूनच सारे
ध य झाले होते. या या एका-एका बोलासाठी जान कुबान कर याची सवाची कमरबंद
तै यारी होती. कदर दरबार सरला.

राजगडा या कारभा यांनी बैठक वर बसले या राजां या हाती यां या मु चेा
नुकताच सुघड बनिवलेला नवा साचा दला. राजांनी तो िनरखायला सु वात केली. या
अ कोनी मु वेर उल ा साचेबंदात कोरीव अ रे होती – ‘ ितप ं लेखेव
व ध णु व वं दता। शाहसूनो: िशव यैषा मु ा भ ाय राजते।’

ती चं रेखेची मु ा पाहताना राजांना सईबा ची याद झाली. यांनी नवे
मुजुमदार िनळो सोनदवे यांना बैठक जवळ बोलावून घेतले. दमगीर झा या आवाजात
राजे यांना हणाले, ‘‘मुजुमदार, आम या किब याकड ेकापूरहोळा या गा ांची धाराऊ



आह.े ितला सािलना स वीस होन तैनात जोडून ा! जातीिनशी तु ही त े होन पावते
करीत चला.’’

सदर उठली! राजे बैठक व न उठले आिण महालात गेले. आप या फजद शंभूला
दधूआई जोडून ावी लागली; या दधूआईला तैनात तोडून ावी लागली. या बाब चा
सल राजां या मनाला लागून रािहला.

आता शंभूबाळ एक-एक पाय टाक त चालू लागले होते. िजजाबा नी यां या
उ ावणासाठी फलटणला हारकारा धाडून बजाजी नंबाळकरांना िनरोप दला.

बजाजी िशवाप णात आले. शंभूबाळांचे ते मामा होत.े बळजबरीने मुसलमान
केले या बजाज ना राजांनी पु हा शा पूत हदं ू क न घेतले होत.े नंबाळकरां या
महादजी या मुलाला सईबा ची सख ूही थोरली मुलगी दऊेन राजांनी यांना समाजात
ठाव दला होता. सख ूलहान अस यामुळे अजून माहरेीच होती. भा याचे उ ावण आिण
सुनेचे दशन ा दो ही हतेूंनी बजाजी िशवाप णात दाखल झाले.

योित याकडून िजजाबा नी चांग या दवसाचा मु त काढला. या दवशी
चंदनी पाटावर बसून बजाज नी शंभूबाळांना आप या उज ा मांडीवर घेतले. शेजारी
िजजाबाई, सईबाई, धाराऊ आिण सारा राणीवसा होता.

हातातील अंगठी काढून बजाज नी चांदी या वाटीतील िखरीत ती बुडिवली.
आिण या अंगठीने आप या भा याला खीर चाटिवली. शंभूबाळांना सईबा या हाती
दऊेन पाटाव न ते उठले. ती खीरमाखली अंगठी मामाची भा याला उ ाव याची भेट
हणून पाटावर ठेवली. शंभूबाळ आता खात ेझाले!

िजथे ‘बाक ’चा िहसाबच नाही, असे राजां या आिण सईबा या हयातीचे
भोवरे एकमेकांभोवती आजवर फरले होते! आता सईबा चा भोवरा भेलकांडायला
लागला होता. यां या पायातील भंगरी सरत आ यागत झाली. सईबा ची तिबयत
सुधारेना हणून राजांनी िजजाऊं या मसलतीन े यांना हवाफेरासाठी तापगडावर
हलवायचे ठरिवले. संगती खाशा िजजाबाई जाणार हो या.

शंभूबाळ आता दीड वषाचे झाले होते. बोबडया बोलात बोलू लागले होत.े
वाडाभर धावत होत.े धाराऊचा यांना लळा लागला. ितचे काही कुणबाऊ श द यांनी
मावळी लकबीसह उचलले. राजांना ते ‘आबा’ हणू लागले. सईबा ना ‘माँ’ आिण ‘आऊ’
हणत िबलगू लागले. राजां या आजानुबा चे – गुड याखाली आले या हाताचे बोट
पकडून पुढे-पुढे धावताना राजांना ओढ दऊे लागले. शंभूबाळ ह े राजां या िवसा ाचे
छोटेखानी ठाणे झाले. त ेडो यांआड होऊ नयेत, असे राजांना वाटत होते. पण सईबा ना
हलिव याचा बेत ठरताच शंभूबाळाला पाठिवणे भाग होते.

एके दवशी किब याचे मेणे तयार झाले. राजगडाव न राजे िशवाप ण या



महालात आले. दवेदशन घेतले या िजजाबाई, सईबाई, धाराऊ, शंभूबाळ आिण मुल ना
घेऊन महालाबाहरे पडू लाग या. राजांनी पुढे होत िजजाऊंचे पाय िशवले.

‘‘आ ही संगती आहोत. चंता कराया कारण नाही.’’ िजजाबा नी राजांना धीर
दला.

राजांनी धाराऊचे बोट पकडले या शंभूबाळां या काखेत हात घालून यांना वर
उचलून घेतले. यां या िशवगंध रेखले या सतेज कपाळावर आपले ओठ टेकले. यां या
िचमुक या; पण िनभ ड डो यांत आपले डोळे घालून यांना हसत िवचारले, ‘‘शंभूबाळ,
चालत-चालत तापगड चढाल?’’

‘‘हां आबा, आमी पलत-पलत गल चडू!’’ शंभूबाळ डोळे मो े  क न बोलले.
राजांनी यांची पाठ थोपटीत यांना खाली उतरवले.

यांना आप याजवळ ओढून यांची हनुवटी वर उचलीत िजजाबाई बोल या.
गंगे या शांत-िवशाल पा ान े िबलग या खळाळ ओ ाला बोला ा तशा! ‘‘बाळ शंभू,
आबां या पायांवर डोई ठेवायची ना?’’

बाळराजांनी होकाराची मान डोलावली. िजजाबा ना सोडून राजां या
पायाजवळ या फरसबंदीवर आपले िचमुकले गुडघे आिण हात टेकून वर या
आकाशाएव ा उंच आबांकड े पाहत त े हणाले, ‘‘आबा, आमी मुजला कलतो. जय
भवानी!’’ आिण शंभूबाळांनी आप या कपाळावरचे िशवगंध राजां या या पायां या सडक
बोटांवर टेकिवले. या पशान े णभर राजांचे डोळे िमटले गेले.

किबला मे यात बसला. भोयांनी भाइपट सावरीत मेणे उचलले. राजे
किब याबरोबर चार पावले चालत गेले. मग जखडबंद पावलांनी िखळलेले राजे एकटक
नजरेने दरू जाणा या मे यांकड े पाहत रािहले. शंभूबाळांचे बोबड े बोल आठवताना ते
वत:ला हणत होते – ‘‘केवढा अजाण आिण लाघवी पोर! तो माँसाहबेांना िबलगून उभा
रािहलेला पाहताना आमचे ‘असणे’ आ हीच हरवून गेलो आहोत, असे आ हांस वाटत!े’’

जावळी खो यातील तापगड नजरट यात आला. गडा या पाय या चढताना
हातातील थोपे टेक त भोयांनी मेणे सुखचाल केले.

गडा या तटबांधकामात दशन दले या वयंभू िशव लंगाचे थान आले.
मोरोपंतांनी या िशव लंगावर आता डौलदार घुमटी उभारली होती. या घुमटीवर एक
जाईचा वेल चौलग पसरला होता. िजजाबाई आिण सईबाई मेणाउतार झा या.
शंभूबाळांना घेऊन धाराऊ उतरली. सारीजण दशनासाठी घुमटीत गेले. सईबा नी या
वयंभूसमोर आप या शंभूला माथा टेकायला सांिगतले.

िशव लंगाचे दशन घेताना सईबा चे डोळे णभर िमटले गेले. श द नसले या
या भाषेत हदं ूकुल ी दवेमूत शी बोलते या भाषेत या बोल या, ‘‘आम या वार ना
उदडं येश ा. आम या बाळांना जपा!’’

भावभरले डोळे उघडून समोर या िशव लंगावरचे एक ि दळी िब वप  उचलून



त े मळवटभर या कपाळाला लावताना कसा कुणास ठाऊक; पण एक मजेदार िवचार
यां या मनात डोकावला, ‘ह ेि दळ हणजे शंकर-पावती आिण यांचा बाळ गणपती असे
खुणेचे तर नसेल!’

गडमा यावर येताच सईबा ना फार बरे वाटले. हा गड यांना आवडला. चौतफा
िनळसर-िहरवागार मुलूख आिण याला िबलगलेले िपवळे ऊन डोळासुख दणेारे होत.े

सामोरे ये यासाठी आले या मोरोपंत पेशवे आिण अजाजी यादव यांनी िजजाबाई
आिण सईबा ना अदबमुजरे घातले. तापगडावर येणा या सईबाई ा भोसलेकुली या
पिह याच लेकुरवा या राज ी हो या. मोरोपंतांनी यासाठी यां याव न
सुवािसन कडून मोहोरांचा सतका उत न घेतला.

सासवड या हरभट योित यांचा चालता बोलता तापी  – शंभूबाळ;
तापगडावर दाखल झाला!

हवेसाठी कधी-कधी सईबाई आिण धाराऊ शंभूबाळांना घेऊन तटाव न
फेरफटका करीत. गडाभोवतीची घनदाट गचपणाची िहरवी झाडी बघताना सईबा ना
जाणवून जाई, ‘केव ा औषधी वन पती ा झाडो यात लप या असतील! आ हास मा
एकही गुणकारी लाभत नाही! माणूस भर या समु ात असतं, पण तहाने या समयास एक
थबसु ा हाताशी येत नाही. तशीच ही गत!’

आताशा सईबा चे मन कुठ याच एका बाबीवर ि थरावत न हत.े
गडमा यावर या आभाळात तरंगणा या पाकोळीने कारण नसता दशा बदलून फरक
यावी, तशी यां या मनाची गत झाली होती. जवळ-जवळ येणारे काहीतरी ते सुचवू
पाहत होते, दरू-दरू जाणारे काहीतरी घ  पकडून ठेव याचा य  करीत होते.

धाराऊ आिण शंभूबाळ मा  आता एकमेकांत रमले होत.े बाळराजांना घेऊन
गडावर या दवेळां या घुमटीतील घंटा वाजवून दाखिवणे, ही तर धाराऊची रोजची एक
कामिगरीच झाली होती. कधी-कधी बाळराजे हात उंचावून आपणच घंटा वाजिव याचा
ह  घेत. कतीतरी वेळ मग शंभूबाळ घंटानादातच रमून जात.

िहवाळा हटला. रंगीत रानफुलांनी आपले तुरे वर काढले. वै ाकडून हरत हे या
दवामा ा िजजाऊ सईबा ना दते हो या. उगाळले या मा ा कणाकणान े िझजत हो या.
सईबाईही तशाच िझजत चाल या. णभर शंभूबाळांना उचलून घेतले, तरी यांचे हात
भ न येऊ लागले.

उ हा या या कोर ा हवेने सईबा ना थोड ेबरे वाटले. पण अंग काही धरले
नाही. गडावरची होळी उदासपणे पेटून िवझली. मोरोपंत, अजाजी, वै , िजजाबाई
सा यांना सईबा चे डोळादखेत िवझणारे अंग पा न उरात सलू लागले. िजजाबा नी त-
वैक य,े उपवास सु  केले. अंगारे, धुपारे, लंब-लोण सारे सईबा यापुढे हरत होते.
उ हाळा सरत आला. विळवाचे ढग एक-दोन वेळा आभाळा या पाठीवर आपले
कडकडणारे कोरड ेओढून यां या डो यांतून पाणी काढून गेले.



मृग जवळ आला. आभाळाचा ऊर दाटून आला. पावसा या सर ची पिहली टपरी
तापगडावर तडतडली. गडवा यान े गारठा कवटाळला. घ घावत यान े झाडां या
पानभ या फां ांना उलट-पालटे क न टाकले. या वा या या थंडगार बोच या दौडी
अंगावर उतरताच सईबा या दबु या कायेवर सरस न काटा तरारला. यांनी अंथ ण
धरले! राजगडाकड ेराजांना खबर पोच झाली.

सईबा नी सग यांशी बोलणे टाकले. गडा या तटबंदीवर पाऊसधारा कोसळत
हो या, सईबा या मनात िवचारलोट धावत होत.े पाणथळावरील आप या लांबट
घर ाशी बया पि णीने एकटेच कलिबलत बसावे, तसे यांचे मन वत:त िश न फ
राजां या आठवण शी बातचीत क  लागले. केव ा उदडं आठवणी! मोह न टाकणा या,
शरमायला लावणा या, अिभमानान े ऊर भ न काढणा या, र र लावून हरैाण
करणा या, धावणी या घो ाने पाठीवरचा वार दरू यावा तशा दरू-दरू नेणा या.
तटबंदीव न डोकावताना गरगरावे तशा भोवंडायला लावणा या. द ा या
कव ांसार या मधुर-गोड, िचराखदानात या योतीसार या सतेज-सुंदर,
द णीमहालात या त पोशीसार या िनसूर-िनबर, घरभरणी या लवंड या
मापासार या ओसंड या-उभार, हदंकळणा या मोतीलगासार या अि थर-चंचल,
भवानी या भंडा यासार या उदा -मंगल! आठवणीच आठवणी!!

संकटांना एकमेकांची सावली पकडत चाल याची उपजतच खोड असावी!
सईबा या दखु यान े िनकराचा जोर धरला आह,े ही खबर राजांना कळली. पाठोपाठ
राजांना जेर क न ‘‘चढे घो ािनशी जंदा या मुदा पेश करतो’’ अशी कसम खा लेला
आ दलशाही खानखाना अफजल मोहमदशाही फौजबंद होऊन िवजापूर न कूच झा याची
खबरही यांना लागली.

बडया बेगमेने एका जु मा रोजाला बडया मसलतीसाठी खास दरबार भरिवला.
दरबारात िस ी िहलाल, तमजमा, अंकुशखान, मुसेखान, राज ी मंबाजी भोसले, बाजी
घोरपड,े झंुझारराव घाटगे, पैलवानखान, वानखान, अ दलु स यद सारे नेक दल
जंगबहादरू हात बांधून उभे होते. बेगमेची आगपाखड झाली. गदना टाकून शर मंद ेहोऊन
त ेऐकत होते. कोणीही तगडा दल तुम बेगमेला तस ली ायला पुढे सरसावत न हता.
ितचा शाही घु सा श दाश दांना जाळून टाक त उफाळला आिण िचडून ती गजली –
“ या इस दरबारम उस ग ारे द खनसे लोहा लेनेवाला कोई र् मद बाक  नह  रहा? उस
अजाजील बगावतखोरको अंजाम दनेेवाला अकाने दौलत कोई भी नह ? बोलो – इस
दरबारका मदाना चुिडया पेहन आया ह ै या।... लानत-लानत ह!ै’’

बेगमे या िनभ सनेची ही भ ी एका भटा रयाला पेटवून दली. कमरे या
तेगी या मुठीवर हाताची मूठ आवळीत खानखाना – अफजलखान पुढे सरसावला.
याखालचा तलम जामा तुडवीत तो िव ा या तबकाजवळ आला. खामोश दरबारावर
नफरतीची स त नजर फेक त बेगमेला बंदगी घालून याने झट यात िवडा उचलला.



‘‘म – म उस नाचीज का फ़र घोडके  सवारी ना तोडतेही जंदा या मुदा दबार
पेश करता ,ँ जूर! या अली मेहरेबान!’’ यान ेिवडा घेतलेला हात अ मानाकड ेउंचावीत
घोग या सादात कसम खा ली!

‘‘आफरीनऽ! अलह द अि ल लाह! सुभानऽ ला! मरह बाऽ!’’ चारी बाजंूनी
बेहोश ची कार दरबा रयांत उठले. सग यांना आपणच जणू अफजलखान असून तो िवडा
आपणच उचलला आह ेअसा गौर झाला. पण – पण तक दरीने या िवडयात कुणाकुणा या
मौतीची सुपारी पे न ठेवली होती ह ेना बेगमेला, ना अफजलला, ना दरबारीतील एकाही
समशेरजंगाला माहीत होत!े

खाना या खां ावर मरातबाची िख लत चढली. िशरावर कताबांची बरसात
बरसली. दरबार बरखा त झाला. ‘जु मा’ रोजाला एक मोठा मनसुबा खडा झाला. खुशीत
दरबारी बाहरे पडले. यांना माहीत न हते, या ‘जु या या’ पाठीमागे एक द खनी ‘शनी’
लागला आह ेआिण याचे नाव ‘िसवा’ आह!े

वीस हजारांची ह यारबंद कडवी फौज, शी-न वद मो ा तोफा, तीनशे लहान
तोफांचे खटारे, हजारभर उंटांचा का फला, साठ-स र झुलते ह ी असा दाबजोर
लवाजमा खानाने बरोबर घेतला. िनशाणा या ह ीवर चांद-तारा चढवून अफजलखान
मोहमदशाही िनघाला. एका सूयाला ास यासाठी! बतिशकनी कर यासाठी! िशवाजीचा
कु  तोड यासाठी!

‘‘अफजल’ हणजे ‘सवात सुंदर’, ‘सबसे अ छा’!’ खरंच तो केवढा अ छा होता!
फजद शहाजीराजे भोसले यां या हातांत हातक ा जखडून भर या िवजापुरातूनतून
यानेच यांची शर मंदी धंड काढली होती! कनकिगरी या वे ात िशवाजीराजां या
दादामहाराजांना – संभाजीराजांना दगा दऊेन यानेच मरणा या दारात नेऊन सोडले
होत!े क तुरीरंगाला मै ी या भेटीसाठी बोलावून धो याने यानेच या या चंध ा
उडिव या हो या! क याणी या वे ात शहजादा औरंगजेबालाजेबाला सहीसलामत ब ल
सेनापती खान-मोहमदला म ा दरवाजात क ल कर याचा डाव यानेच रचला होता! असा
हा ‘सबस ेअ छा’ खान आता ‘सबस ेअ छा काम’ करायला िनघाला. स ा ी या गुहते
हात घालून एका संहाची आयाळ ध न बाहरे खेच याची कसम खाऊन!

खान कसाही चालून आला तरी याचा तळ वाईलाच ठाण होणार ह े राजांनी
हरेले. आता सईबा ना तापगडावर ठेवणे धो याचे होते. राजांनी िजजाबा ना िनरोप
धाडला. सारा किबला तापगडाव न राजगडा या पाय याशी िशवाप णला
हलिव याचा मनसुबा कळिवला.

सर या मृगा या सरी अंगावर घेतच भोयांनी िजजाबाई, सईबाई यांचे मेणे
तापगडाव न खाली उतरवले. एका मे यात दोन वषाचे शंभूबाळ आिण धाराऊ बसली
होती. आता शंभूबाळ चांगले बोलते झाले होते. आप या चौकस सवालांनी त ेधाराऊला
हरैाण करीत आले होत.े ‘कपाळावरचं िशवगंध आडवंच का?’, ‘धारकरी आप या डा ा



बाजूलाच तलवार का बांधतो?’, ‘भा या या एका टोकालाच पाते का?’, ‘घो ा या
टापांनाच नाल का ठोकायचे?’. िबचा या धाराऊला यां या एकाही सवालाचा जाब दणेे
सुधरत न हते. ित या मुलांपैक  एकानेही ितला असे कधी एवढे हरैाण केले न हते.

मे याचे आडपडद े हटवून शंभूबाळ जावळी खो यातले ड गरिशखरांव न
कोसळणारेळणार पांढरेधोट पाणलोट पाह यात गक झाले होत.े या कोसळ या
पाणलोटांचीची यांना गंमत वाटत होती. या पाणलोटांना कोणी रोखू धजत न हते!
यांचे अंतरंग सफेद होत.े यांची गजना खोरी घुमवून टाकणारी होती! झेप घेणे हाच
यांचा गुण होता! िशवाप ण हाके या ट यात आले. वेशीबाहरे महादवेा या दवेळात
मेणे ठाण झाले. राजांना िशवाप ण या महालात वद  पोच झाली. पावसाची तुरळक सर
िनचरताच िशवाजीराजे घो ावर मांड घेऊन फरंगोजी नरसाळा, नेताजी पालकर,
संभाजी कावजी यां यासह िजजाबा ना सामोरे जा यासाठी िशवालयात आले.

िजजाबा चे पाय िशवून राजांनी दवेदशन घेतले. िजजाऊ नेहमीसार या हसत
राजांशी बोल या नाहीत. यांनी फ  सईबा या मे याकड ेहाता या बोटांनी इशारत
केली. जडाव या पायांनी मे याजवळ जात राजांनी पडदा दरू सारला. आत या मऊ
िबछायतीवर यां या कैक आठवण चा फ  एक तग या िजवाचा सावळा सांगाडा होता!
िमट या डो यां या िझज या सईबा ना पाहताना राजांचे िनमुळते सूयपेट डोळे िथजून
पाणगार झाले. लालमहालात परभणीचे माप लवंडूनन आले या पोरवया या अजाण
सईबा ची मूत  यां या डो यांसमोर खडी झाली. केवढी सालं गुदरली! कती वळणं
मागं पडली! सई दवेघरातील समईसारखी सतत तेवत रािहली! आमची सावली पाहताना
आपली याद सतत आ हाला दते रािहली! मासाहबे कधी आ हाला उपरोधानं बोल या,
तर त े ा आप या लेक ची कड घेऊन! ेमळ प ी, संयमी सून, राजस राणी, ममताळू
माता, सोशीक ी केव ा ना यांत सई वावरली! उरातून आलेला धागा ध न कोळीण
चालत,े तशी आम यासी जखड या ना याचा धागा ध न चालत आली! आम या
डो यांनी पािहलेले ‘सई’ ह ेसवात सुंदर व ! सुंदर व  कधी िझजत नसतं – मग असं
का झालं? का झालं?

असं य िवचारांनी राजांचे मन भ न आले. तरळ या डो यांसमोरचा मेणा
अंधूक हायला लागला. णात ते मे यापासून मागे हटले. यांनी भोयांना इशारत केली.
भोयांनी सईबा चा मेणा उचलला आिण ते दडु या चालीन े िशवाप णा या महालाकडे
चालू लागले.

धाराऊ शंभूबाळांसह िजजाबा या शेजारी उभी होती. यां याजवळ जात
राजांनी शंभूबाळांना उचलून घेतले. शेजारीच उ या असले या राणू आिण अंबा ा
लहान मुली ‘आबा’ हणत राजांना िबलग या.

‘‘आता सारा भार ीसांबावर राजे. सगळे उपाय हरले.’’ िजजाबाई न राहवून
राजांना बोल या.

‘‘भार तर सारा ीसांबावरच आह ेआऊसाहबे. पण उपाय ह न चालणार नाही.
आ दलशाहीचा अफजल वीस हजारांची फौज घेऊन आ हाला ‘ जंदा या मुदा’ दरबार पेश



कर याची शपथ खाऊन इकड ेकूच झाला आह.े...’’ राजांचा आवाज घोगरला.
‘‘अफजलऽ! वीस हजारांची फौज -’’ हणत िजजाबाई णभर ग पच झा या.
‘‘पाऊस येतो ते हा केवढे पाणी पडते तापगडावर आबा!’’ शंभूबाळांनी हात

पस न म येच खबर दली!
‘‘होय बाळराजे, पण ते सारे पाणी दया आप यात सामील क न घेतो!’’ राजांनी

हसत उ र दले.
‘‘कुठे असतो तो दया?’’
‘‘तो फार दरू या ट यावर असतो. तु ही तापगडाव न इथे आलात या न

खूप दरू.’’ राजां या मनात आता फ  ‘ तापगड’ घोळू लागला!

तुळजापूरला राजां या कुल वािमनी जगदबें या मं दर-आवारात अभ  घडवून,
पंढरी या म हाठी मुलखा या लोकदवैताला इजा दऊेन अफजलखान िशरवळला
डरेेदाखल झाला. वाटेत मलवडीला बजाजी नंबाळकरांना यान े द त केले, आिण ‘‘तू
िशवाजीचा फतवेखोर आहसे, नमकहराम आहसे.’’ असा यां यावर आरोप क न
तोफे या भां ाला जखडबंद क न यांची आप या तळात धंड काढली.

राजांनी खाना या गोटातील नाईकजी पांढरे यांची म य थी घालून साठ हजार
होनांवर बजाज ची मु ता केली. खाना या हातचा आप या नातेसंबंधाचा कोलदांडा
राजांनी मोकळा क न घेतला.

िशवाजी संतापून बारा मावळा या बसकणीतून िसधा चालून यावा, यासाठी
खानाने ह ेसारे डाव येता-येता टाकून पािहले. पण त े नितजा पावले नाहीत. राजांना
एकाक  पाड यासाठी यां या गोटातील असामी फोड याचा धूत खोडा खानाने शेवटी
आखला. कुणाला जरब दऊेन, कुणाला लालूच लावून, कुणाला गोड बोलून यान ेआप या
फौजीपंखाखाली घे यास सु वात केली.

गंुजणमावळचा दशेमुख – िवठोजी िसलीमकर, उ ोलीचे दशेमुख – खंडोजी आिण
केदारजी खोपड,े हसवडचे मान,े मसूरचे जगदाळे, मलवडीचे पांढरे, ता हाजी कोकरे,
रिवराव ढोणे, धुलोजी शेडगे, काटे, धायगुड े अशा कैक मावळी पग ा खाना या
पायांखाली पायघ ा होऊन पड या. वाढ या बळाने खान िशरवळा न कूच झाला आिण
वाईला येऊन ठाण झाला.

वाई या काशीराव या आ दलशाही दयानतरावान े खानाचे वेशीबाहरे येऊन
वागत केले. कृ णे या डोहात कािलया िशरला!

काशीरावान े संगमे रा या गोमाजी हळेवाककराला खानासमोर पेश केला.
गोमाजी संगमे रा या दशेकुलक याचा दवाण होता. कुळक या या वंशाला फ  एकटी
हातारी बाक  रािहली होती. ितचे वतन खाना या पाक हाताने आप या घशात टाकावे,
या पिव  धा मक बेताने गोमाजी वाईया ेला आला होता!

खानाने याची अज  एक अट घालून मंजूर केली. गोमाजी हळेवाककराने



खाना या परती या वाटेवर लागणा या न ांत तीनशे नावा पे न ठेवाय या. खानाने
याब ल गोमाजीला संगमे राचे दशेकुळकण पण ायचे!

खानाची ये याची सोय दशेमुख, सरदारांनी केलीच होती. जा या या सोयीचा
िवडा गोमाजीने उचलला! आता क ब  काफर ‘सेवा’ बचावणे श य न हते. पण
गोमाजीला आिण खु  खानालाही प ा न हता क , खाना या ‘परतीची वाट’ वेगळीच
होती!

आता राजां या बाजून ेदोनच कदीम, पुराणे आिण बळजोर सरदार उभे होते –
एक जावळी खो याचा बेलाग क ांचा मोचबंद मुलूख – आिण दसुरा बारा मावळातील
कुणालाही द त न होणारा पावसाळा!

खानाचा पाणलोट थोपिव यासाठी पड या पावसात राजांना राजगड सोडणेच
भाग होते. क ले रीचे आिण भवानीचे दशन घेऊन राजे राजगडाची प ावती माची
उत  लागले. गडा या बं द तीसाठी फरंगोजी नरसाळा, गोमाजी पाणसंबळ, िसदोजी
थोपटे ही मंडळी मागे राहणार होती. राजां या संगती आप या वतनावर पाणी सोडून
आलेले का होजी जेधे, नातेबंधातले बाबाजी भोसले, बाळाजी िसलीमकर, नेताजीराव
पालकर, येसाजी, मोरोपंत, ता हाजी, संभाजी कावजी, सुभानजी इंगळे वगैरे मंडळी
असणार होती.

सारे गड उत न िशवाप णात आले. राजे िजजाबा या दशनासाठी यां या
जराती या महालात गेले. िजजाबाई शंभूबाळांना काहीतरी समजावून सांगत हो या.
राजांना पाहताच या थांब या. शांतपणे चालत पुढे आ या. यांचे पाय िशवून राजे
बोलले, ‘‘मुलूखबंदीसाठी आ ही िनघतो आहोत, मासाहबे. खान वाईला ठाण झाला.
आ ही तापगड पकडावा हणतो.’’

‘‘या. आता मागचा िवचार ध  नका. दा तानी असलेली मंडळी सोडू नका.
सईबाई पड या नस या तर आ हीसु ा खान बघ यासाठी खासे आलो असतो! याचा एक
िहसाब आम या मनी अजून बाक  आह!े जाताना सूनबा ना भेटा.’’ णभर िजजाऊ
थांब या.

‘‘शंभूबाळ, आबांचे पाय िशवा.’’ िजजाबा नी बाळराजांचा खांदा थोपटीत
सांिगतले.

शंभूबाळांनी राजां या पायांवर डोके टेकले. यांचे खांद े पकडून यांना उठवून
जवळ घेत राजांनी यांची पाठ हळुवार थोपटली.

‘‘‘खान’ हणजे काय आबासाहबे?’’ बाळराजांनी कपाळाला आ ा घालीत
िवचारले. या अचानक ाचे काय उ र ावे, त ेराजांना सुचेना.

‘‘जो दसु याला खायला टपलेला असतो, पण याला कुणीच खात नाही; याला
‘खान’ हणतात शंभूबाळ!’’ िजजाबा नी राजां याकड ेबघत उ र दतेा-दतेा बाळराजांना
आप याजवळ घेतले.



‘‘येतो आ ही.’’ राजे घोग या वरात बोलले.
‘‘या. औ वंत हा!’’ िजजाऊंनी उजवा हात वर उचलला.
‘‘जय भवानी!’’ शंभूबाळांनी िवस न रािहलेला मुज याचा भाग पुरा केला.

सईबा चा िनरोप घे यासाठी राजे यां या या महालात आले. महालात या
मंचकाभोवती काजळी दाटली. िचराखदान ेजळत होती. हळुवार पावलांनी मंचकाजवळ
जाऊन राजांनी सईबा याकड ेपािहले. या डोळे िमटून पड या हो या. यांची सावळी
चया िचराखदानां या मंद काशात फकट-उदास दसत होती.

‘‘ऐकता, आ ही िनघालो.’’ सईबा नी डोळे उघडावेत हणून राजे बोलले.
यां या बोलांनी गाढ लानीतून जा या हा ा तशा सईबाई जा या झा या.

यांनी हस याची कोिशश केली. ‘‘बाळ भेटले?’’ ीण आवाजात यांनी राजांना िवचारले.
‘‘हो भेटले. आऊसाहबेां या महाली आहते.’’ हणत राजे मंचकावर टेकले. यांनी

सईबा चा का वत ्हात हळुवार आप या हातात घेतला. सईबा या हातातील सो याची
कंकणे कण कणत कोपराकड ेघरंगळली. यांचा हलका हात हातात घेताना राजांचे मन
जडशीळ झाले. दोघांचेही बोल जबानीत िज न गेले. काय बोलायचे? कसे बोलायचे?
भाषा सरली होती. नुसते कढ मा  उरले होते. भोवती पेच दाटले होत!े

‘‘सईऽ’’ राजांनी घोग या वरात साद घालताना यांचा हात थोपटला. क डी
फुटली. श दलाटा वा  लाग या.

‘‘अंह,ं असा दल नाही टाकायचा. आमचा माग आता ठरला! पायाशी कधी काही
मागणं नाही केलं. ह ेपाय समोर असताना दसुरं काही मागायचं नाही सुधारलं. आता हे
पायऽऽ नजरेसमोर राहतील अस ं दसत नाही. हणून एक मागणं घालावंसं वाटत.ं’’
बोलता-बोलता सईबा ना खोक याची उबळ आली.

ती ओस  दऊेन राजे हणाले, ‘‘कच दल होऊ नका. मनी असेल त ेसाफ- साफ
बोला. तु ही ब या होणार!’’

‘‘बाळराजांना आ ही ज म दला. पण ओठभर दधू दे यास आमचं आऊपण िथटं
पडलं. आमची जागा घे यास कुणबीण असून धाराऊ आली, हणून बोलावंस ं वाटत.ं’’
सईबाई थांब या. णभर यांनी पाप या िमट या. यामागची काळी वतुळे राजां या
उरात सलली.

‘‘बोला सई. थांबू नका.’’ राजांचा आवाज घोगरला.
‘‘आमचे शंभूबाळ... एकला जीव. आज वार या पदरात घातला! आता वारीच

यां या आऊ आिण आबा! ह.े.. ह े एवढंच आमचं मागणं.’’ सईबा नी भरले डोळे
लपिव यासाठी मान फरवली. यां या िमट या डो यांतून सुटलेले पाणथब
मंचकावर या िबछायतीवर टपटप ओघळले!

‘‘सई, आ ही बाळाराजांना तुम यासाठी बांधील आहोत. चंता क  नका. येऊ
आ ही?’’ हणत राजांनी सईबा चा हात िबछायतीवर हळुवार ठेवला. छातीवर या



माळेतील कव ा चंड वजनदार झा याचा यांना भास झाला. पाठीवर धूळलोट घेऊन
मुलखात दौडणारे राजे, सईबा या दालनातून पाठीवर यां या डो यांतील पाणलोट
घेऊन बाहरे पडले!

िशवाप ण सोडून राजांनी पुरंदर, तोरणा, मोहनगड, वधनगड, तुंग ितकोना या
गडांवरची जातीिनशी जाऊन कडकेोट मोचबंदी उभी केली. कोसळ या पावसात
जावळीखोरे चौ या-पहा यांनी आवळून बं द त क न राजे खाशा मंडळ सह
तापगडावर आले.

बाहरे गंुजणमावळ, कानंदखोरे आिण वेळखंडखोरे या मावळी मुलखाची प ी
सर या पावसात भराला आली होती. गंुजवणी आिण कानंदी न ां या लाल पा ांची बोटे
सौभा यलेणे हणून ितन ेमळवटावर भरली होती. या मुलूखप ीला अहवे राहायचा खूप
सोस! मळवट भरलेला असला क , ती कैक मरणांना हसत-हसत पदरा या गाठीला
बांधायला तैयार!

असेच एक मरण सईबाई राजगडावर या द णीमहालात आप या पदराशी
बांध यात गंुत या हो या. यां या मंचकाभोवती िजजाऊसाहबे, राजांचा सा या रा यांचा
राणीवसा, धाराऊ व सख,ू राणू, अंबा या सईबा या मुली आिण स वादोन वषाचे
शंभूबाळ दाटले होत.े शंभूबाळांचा छोटेखानी हात आप या कृश हातात घेऊन सईबाई
डोळे िमटून पडून हो या. यां या कपाळभर आडवे माखलेले सौभा यले याचे कंुकू होते.
ओठांत धाराऊन े ठेवलेले गंगाजलात हालेले सावळे तुळशीप  होते. महालातील
िचराखदान ेकाजळली होती. या उदासमंद काशात सा यां या मु ा फकरमंद दसत
हो या. राजगडा या उभार मा यावरचे आभाळ काळवंडले होते. िमट या डो यां या
सईबा ना या कशाकशाचे भान न हते. यांचे सोशीक, सावळे मन आज एक आगळाच
खेळ खेळत होते. आजवर मनाचा हा असला खेळ यांनी कधी, कधीच पािहला न हता.
‘सई’ या असं य साव या पकड याचा त े य  करीत होते! खेळ ऐन भराला आला होता.
असं य साव या नाचत हो या. सईबा चे भान हरपत चालले होत.े

कती उदडं साव या! फलटण या मुधोजीबाबां या वा ातील परकरी सई,
पु या या लालमहालात भोस यांची सूनबाई हणून आलेली बावरलेली सई, िजजाबा ना
‘आऊ’ हणून िबलगताना अगदी सहज यांची लेक झालेली सई, सई या नकळतच
‘सईबाई’ झालेली सई, राजां या वाढ या राणीवशाबरोबर ‘थोर या आ ा’ झालेली सई,
सखू या ल ात सासूबाई झालेली सई, राजांचे मं ी, सुभेदार, सरनौबत यांनी
‘राणीसरकार’ हणून अदबमुजरे जू केलेली सई, राजां या पिह याविह या बाळांची –
शंभूची आऊ झालेली कृताथ सई. कती- कती हणून साव या सईबा या िमट या
डो यांना दसत हो या. पण... पण यांतील एकसु ा यां या हाताशी काही येत न हती!
‘आ ही आमची सावलीच हरवून बसलो क  काय?’ अशी यांना शंका आली. आपले सगळे
‘सईपण’ िजवा या िनकराने एकवटून यांनी वत:ला कणाकणात चाचपून पािहले. फ



एक... एकच सावली यां या हाताशी लागत होती. पण... पण ती यांची न हती. ती होती
राजांची – यां या वारीची! एका जागी णभरसु ा न थांबणारी! सारखी धावणीची
वारेजोड दौड घेणारी! सपळ न दतेा येणारी! येता येताच मोतीलगाचा ऐटदार तुरा
हदंोळवीत पाठमोरी होणारी! डो यांनीच सारे-सारे बोलणारी! यांचे सगळे

‘सावळेपण’ आपलेसे करणारी! ‘जगदबं, जगदबं’ पुटपुटणारी!
या सावलीचे िशवदशन होताच सईबा चे उरलेसुरले भानही हरपले. यां या

म तकाची भंगरी गरगर फ  लागली. आठवण ची वतुळे यां या साव या मना या
सरोवरावर रेख ू लागली. िजवाची दवली थरथ  लागली. आठवण चे माप लवंडले.
राजां या छातीवर कधी माथा टेकताना यां या ग यातील कव ां या माळेचा झालेला
रोमांचकारी पश! फ टक िशव लंगाची पूजा बांधणा या राजां या – वार चीच आपण
पुढे होऊन पूजा बांधावी असा आलेला िवचार! तापगडावर िशव लंगाव न उचलले या
शंकर-पावती आिण यांचा बाळ गणपती यां या खुणेचे ि दली िब वप ! पोटरी फोडून
नुक याच बाहरे आले या कणसासारखे वाटणारे आमचे शंभूबाळ! या सग या आठवणी
पार पलीकड या वाटत हो या आता.

या साव यां या आिण आठवण या धंुदळीत यांना ‘सई’ मा  कुठे कुठेच
दसेनाशी झाली. दस ू लागला तो कपाळभर भरलेला मेणमळला, दोनबोटी आडवा,
रसरशीत मळवट! अहवेपणाचा! िशवकर सौभा याचा! या मळवटाचे आडवे कंुकू हळूहळू
मोठे होऊ लागले! हणता- हणता नगा याएवढे झाले. णभर दडुदडुले! पु हा मोठे होत-
होत आभाळाएवढे झाले!! आता ते यां या कपाळी काही मावत न हते! सईबाई सग या
या आभाळाएव ा कंुकवात कुठ या कुठे िव न गे या हो या. त ेकंुकू वत:शीच िन या
बोलीत बोलू लागले. आपण बोललेले आपणच यान दऊेन ऐकू लागले –

‘‘गडावर या द णीमहालात उंबर ाआड रा न आ हास हवं ते हा वार या
पायांचं दशन घेणं होत न हत ं हणून आ ही ह े प घेतलं! आता वारीचा घोडा आम या
नजरट याआड कधीच नाही जाणार! दोन डो यांनी खाशासंगती बोलणं मनभरं झालं
नाही, हणून आ ही उ या आभाळाचे डोळे लेवून वार ना ऊरभर बघतो आहोत! आमचा
एकला जीव – शंभूबाळ पदरी टाकले. आता वारीच यां या आबा आिण आऊ! कंुकवाला
कसलं आऊपण! जमलं असतं, तर शेवटचा हणून एकदा या कंुकवाचाच मळवट आ ही
वारी या पायधुळीनं भ न घेतला असता!!’’

आप या आभाळाएव ा मळवटा या रसरशीत लाल कंुकवात पुरती-पुरती
हाऊन िनघालेली सतेज अशी राजांची रसरशीत, तांबडी सावली फ  सईबा ना दसू
लागली!! ‘‘ वारीचं ह ेअस ं प कधी नजरेला पडलंच नाही.’’ आता सईबाईसाहबे एक
णभरही थांबू शकत न ह या! वेळ झाला तर ती पभैरवी चैत यलाल सावली हातची

िनसटेल! या नुस या शंकेनेच या थरथर या. यां या कृश पायांत कसलेतरी उदडं बळ
संचारले! या ख ा झा या! या सावलीचे पाय ध न ठेव यासाठी सईबाई भर या
मळवटान े इतमामात चाल या! यां या ओठातील तुळशीप  यांना रोख यासाठी
णभर थरथरले, पण सईबाईसाहबे गे या! कायम या! पार-पार पलीकड!े! राजांचे



सावळे, सुंदर व  सरले!!!
सईबा चा िन ाण हात शंभूबाळां या हातातून िनसटला! तो मायाळू, कृश हात

मंचकावर या िबछायतीवर कसनुसा होऊन कोसळला! यां या ओठांतील हताश
तुळशीप  िनसटून घरंगळत यां या ग यातील मंगळसू ावर ओघळले. महालात एकच
आ ोश उठला. िचराखदानां या काजळ या योती ऊरफुटी थरथर या. भंतीचे घडीव
दगड शहारले.

‘‘आऊ, आऊऽऽ’’ हणून भेदरट हाक घालीत शंभूबाळांनी सईबा चा पडला हात
उचलून गदगद हलिवला. सगळा राणीवसा मंचकावर ओळांबून आ ोशतो आह,े ह ेपा न
भांबावलेले शंभूबाळ ‘थोर या आऊऽ!’ हणत िजजाबा ना एकदम िबलगले. धाराऊने
बाळराजांना महालाबाहरे काढले.

सर या पावसाला िशवाजीराजांचा भावगड ढासळला! एक मनाजोगा जमलेला
मनसुबा वा न गेला! मळवट भर या सईबाई नापरती या मोिहमेला िनघून गे या!!

सईबा नी राजगडावर दहे ठेवला ही खबर ऐकताच पाप या िमटून ‘जगदबं,
जगदबं’ हणत अपार वेदनेन ेराजांनी हात ठेवला. टाकोटाक ते तापगडाव न राजगडी
आले. यां या थोर या राणी या पेट या िचतेबरोबर यां या एका साव या, भावूक
मनसु याची िचता जळत होती. सईबा या कैक पां या वाला फरफरत हो या. फजद
िशवाजीराजे भोसले यां या दाहाने होरपळून िनघत होते.

तशा राजां या राणीवशात तर आणखी राणीसाहबे हो या – पण सईबा त
यां या मनाचा दललगाव गंुतवा झाला होता. वीराला पिह यान े कमरेला जडलेली
तलवार आिण आप यासमोर बोह यावर चढलेली पिहली ी िवस  हणता िवसरता
येत नाही! श दांना संकोच आिण डो यांना संवाद अशी राजांची आिण सईबा ची
खानदानी ममजोड होती. भ म ऐटदार गडाला फेर ध न वळणदार माची असावी, तसा
तो राजस नातेबंध होता!

सईबा या जा याने राजगडावरचे दवे नवरा ा या घटात बस याऐवजी
सुतकात पडले, सािलना हसरा होणारा दसरा दखुरा झाला.

बजाजीमामांनी मायेन े जावळ उतरले या शंभूबाळां या म तकाचे
सईबा यासाठी मंुडन केले! यांची पोरवयाची चया यामुळे पोरक  दस ूलागली. ती
पा न गलबलून आले या िजजाऊंनी यांना िनधारा या मायेन े जवळ घेतले. आता
िजजाऊंनीच यांची ‘आऊ’ हायचे मनोमन ठरवून टाकले. भोस यां या तडा गेले या
सा या तटबंदी सांध यासाठीच िजजाऊ या घरा यात आ या हो या.

मंुडन झाले या बाळ शंभंूना जवळ घेऊन राजे आप या महालात मंचकावर बसले
होत.े याचा एक हात शंभू या पाठीव न आिण दसुरा हात छातीवर या माळेतील
कव ांव न फरत होता. यां या मनाला एका बाजूने सईबा या आठवण नी आिण
दसु या बाजूने अफजलखाना या वाईत या तळान ेवेढा टाकला होता.



‘‘आबा, आऊ कुठे गे या?’’ शंभूबाळांनी राजांना िवचारले.
या सवालाने राजे थरथरले. यां याजवळ काही-काही जाब न हता. अ यंत

मायेन े ते आप या बाळराजांचा खांदा थोपटू लागले. यां या मनात हरभट
योितषीबुवांचे बोल उसळी घेऊन उठले. ‘पुराणांतरी  जसा आ गणांकडून फसला
तसाच योग या कंुडलीत दसतो!!’

शंभूकड ेबघताना राजां या मनाची घालमेल झाली. एक िविच  िवचार यांना
चाटून गेला, ‘‘उपजलात आिण धाराऊचे दधू तुम या वा ास आले! पण – पण
हयाती या पिह या चालीलाच तु ही आ गणांकडून असे फसले जाल, याचा अंदाज काही
योित यांनाही आला नसेल!’’ राजे बाळशंभंूचा खांदा नुसता थोपटीत होते आिण नुसते
थोपटीतच रािहले!!

मराठी दौलती या उरावर अफजलखानाचे भय वाईत दबा ध न बसले होते.
खानाने पांढ यांना िशरवळात, खरा ांना क हे या खो यात, जाधवांना सुपे परग यात,
िस ी िहलालला पुणे ांतात आिण सैफखानाला तळकोकणात पे न राजांना जखडबंद
क न टाक याचा कावेबाज डाव टाकला होता.

ही तमाम क डी अंगावर घेऊन राजगडावरच ठाण ठेवणे िहसाबी न हते.
यासाठी खाना या वाई या तळाची बगल ध न दाटलेले जावळीचे कुबल खोरे राजांनी
के हाच हे न ठेवले होत.े संग पडला तर या खो यातील तापगडा या िशडीव न
मावळतीकडून यांना िसताब आिण सलामत कोकणप ीत उतरता येणे श य होते.
रानसावजाची धडक या यापासून दरू या फास यावर रा न कधीच किवता येत नाही!
यासाठी या या अंगलटीला घासूनच ल भरावी लागत!े राजांनी वाईजवळ
तापगडाकडचे कूच हायचा मनसुबा धरला.

या बेतात आता पालट झाला असता, तर तो केवळ मासाहबेां यामुळे! नुक याच
सूनबाई गे या असताना कुस ाची एकुलती एक यादगीर असले या राजांना िनरोपा या
दहीकव ा िजजाबाई दतेील काय? काय क लोळ माजेल या माउली या काळजात?
थांबिव यासाठी यांनी मायेचा पायगोवा घातला तर....!

त ेसारेच टाळ यासाठी, ‘‘राजगड सोडताना आऊसाहबे भेटीसाठी न येत तसे
करावे.’’ असा स ला खु  राजांनीच िजजाऊं या खाजगी या कारभा यांना दला. तो
दतेाना यांचा हात ग यातील माळे या कव ांव न थरथरत फरला. मनात
िवचारां या कव ांनी कतीतरी डाव टाकले... ‘आिण जर खाना या मोिहमेतून परतीची
वाट आ हास नाहीच दसली तर!! तर – सई या जा या पायांचे ठस ेआ हास पुढ या
दौडीचा माग दतेील! आिण मासाहबे आम या नावान ं जगदबें या भंडा याची िचमट
शंभूबाळा या कपाळी भ न खाशा या रा याची बेलरोटी उचलतील! भवानीनं तेवढं
बळ यां या िचमटीत भरलं आह!े

‘पण आमचे शंभूबाळ तो भंडारा पेलतील? मातेवेगळा पोरका दसणारा अ ाप



जीव तो! छेऽऽ! भोसला आिण पोरका? होणं नाही. आम या महाराजसाहबेांना पोरपणीच
घो ावर मांड यावी लागली. आ हीसु ा तसेच पु या या बरड जहािगरीत दाखल
झालो. संग पडला तर याच वाटेवर शंभूबाळांनाही धावणी करावी लागेल. एकदा
उपजताना ‘जगदबं’ हणून ास घेतला क , भोस यांना तो हयातभर इमानाची संगत
करतो. मग पोरकंपण यां या वाटेला कधीच जात नाही!’ राजांनी मन बांधले. या
पंखाखाली माये या उबा यात यांचा जीव पोसला तेच पंख कठोर मनान ेदरू करणे भाग
होत.े यािशवाय िन या आभाळात भरारती झेप घेताच येत नाही! या रा याचे व
रेखताना माये या ना याचे स य डो यांआड सारावेच लागत.े राजांना खाजगीची नाती
नसतात! नाती नसणे, हचे यांचे दौलतीशी नात ेअसते. राजांनी दौलतीचे नात ेिनवडले.

राजगड सोड याचा दवस उजाडला. राजांनी ान आटोपून िशव लंगपूजा
बांधली. आपला महाल सोडून त ेसदर चौकाकड ेचालू लागले. राणीवशा या महालात
यां या जा याचा मोहरा ध न मिहरपीआड उ या असले या रा या पटापट बाहरे येऊन
यांची पायधूळ कपाळाला लावून संकोचून उ या रािह या. सईबा चा खाजगीचा महाल
येताच राजांचे पाय या यासमोर णभर घोटाळले. एकवार यांनी या र या महालावर
नजर लावली – आिण भर या मनाने झपाझप त ेसदरचौकात आले. नेताजी, येसाजी,
संभाजी कावजी, िसदोजी थोपटे यांनी राजांना मुजरे घातले.

शंभूबाळ कुठं आहते बघा.’’ राजांनी आ ा केली.
‘‘जी,’’ हणत िसदोजीराव सदरेव न धाराऊ या दालनाकड ेिनघून गेले.
धाराऊ बाळराजांना घेऊन िसदोजीरावां या मागोमाग सदरे या उंबर ापयत

आली. खास े राजे सदरेवर असताना बाईमाणसाने सदरेवर कसे जायचे हणून
शंभूबाळांचा हात सोडून ती थांबली, पण त ेकसले ह ी! यांनी धाराऊचा हात पु हा ध न
यांना सदरेवर ओढायला सु वात केली. तो काकणभरला, ग दलेला हात पाहताच राजे
हणाले, ‘‘या धाराबाई, बालराजे ऐकणार नाहीत!’’

‘‘जी,’’ हणत धाराऊ सदरेवर आली. शंभूबाळांनी पुढे येत राजां या पायांवर
म तक टेकले. यां या मंुडन केले या म तकावरचा लहाना िजरेटोप घ  बसला होता.
यावर एक हात ठेवून राजांनी यांना दसु या हातान ेहळुवार वर उठिवले. यांची हनुवटी
तजनीन े वर उचलून वाकून राजांनी यां या कपाळावर या िशवगंधावर आपले ओठ
णभर टेकिवले. यांचे छोटे खांद ेथोपटीत घोग या आवाजात राजे बोलले, ‘‘बाळशंभू,

मासाहबेांना मुजरा क न आलात?’’
‘‘जी. आबा, तु ही गड उतरलात क  आ ही आभाळात जाणार!’’ शंभूबाळांनी

हात उंच क न आभाळ दाखिवले.
‘‘त ेकशाला? ’’
‘‘आम या आऊसाहबेांना मुजरा करायला! थोर या मासाहबे हणतात या वर

गे यात! ’’
शंभूबाळां या बोलांनी सारी सदर चरकली. राजांचे डोळे सदरे या बगलेला

असले या िजजाऊं या महालावर जडले. उरात क लोळ माजला.



‘‘धाराऊ, शंभूबाळांना या.” िनधारान ेराजांनी बाळराजांना तोडून धाराऊ या
हाती दले.

‘‘चला मंडळी,” हणत राजे सदरचौकाबाहरे पडू लागले. िन मीिश मी फरसबंदी
त ेचालून गेले असतील, नसतील तोच रण शंगा या ललकारीसारखी माये या जरबेने
थबथबलेली साद सदरे या बाजून े यां या कानावर पडली. ‘‘िशवबाऽ! आमची गाठभेटी
न घेता चाललात! आ हांस पाठमोरे झालात? ’’

पाठीवर थाप भरणा या, चंदी-खरारा करणा या घोडपेार यान े मागून
इशारतीची साद घालताच जाितवंत अरबी घोडा भर या कानाने मोहरा फरवतो तसे
राजे गरकन वळले! तरातरा चालत यांनी सदरपाय या मागे टाक या. यां या केशरी
टोपात जडलेली मोतीलग लडालड हदंकळत होती. छातीवर या कव ां या माळेला
हबके बसत होते. िजजाऊं या डो यांना डोळा िभडिव याचा यांना धीर होत न हता.
तडक जाऊन यांनी आप या मासाहबेां या साि वक गो या पायांवर आपले म तक
िवसावले.

यांचे खांद ेमायेन ेपकडून यांना उठवीत िजजाऊ हणा या, ‘‘उठा, कोण हणतं,
आ ही तु हांस रोखून धरणार? भोस यांचा किबला कधीच कच दल न हता. असणार
नाही! सुख े जा! आम या शंभूबाळांचे – तुम या दादामहाराजांचे पुरत े उसन े या.
खानाचा खातमा करा आिण यानात ठेवा, आ ही तुम या परती या वाटेवर नजर जोडून
आहोत.” ‘‘ या,” हणत िजजाबा नी धाराऊकड े पािहले. ितने द ाची वाटी
िजजाबा या हाती दली. िजजाबा नी द ा या घ  कव ा राजां या गुलाबी
तळहातावर ठेव या. या ओठांआड क न राजांनी णभर िजजाबा या डो यांत
पािहले. यांना वाटले भवानीची मूत च मासाहबेांचे प घेऊन समोर खडी आह!े

‘‘या. औ वंत हा! आई अंबा तु हास यश दणेार थोर आह!े” िजजाऊंनी राजांना
आप या िमठीत घेतले. कस यातरी अ ात िवजेने आप या उराचा भाता ठासून भरला
जातो आह,े अस ेराजांना वाटले.

‘‘येतो आ ही!” हणत राजे िमठीतून मोकळे झाले.
‘‘मासाहबे, शंभूबाळांना जपा. गोमाजीबाबा, फरंगोजीबाबा, िसदोजीराव

तुम या दमतीला मागं ठेवतो आहोत. जय भवानी! ’’
शांत चालीने राजे आप या खाशा मंडळ सह सदरचौकाबाहरे पडले. राजगडा या

बाले क याव न िनघून प ावती माचीवर बाहरे पडणा या भुयारा या त डावर आले.
चार तग ा माव यांनी पुढे सरसावत या भुयारावरची भ म ध ड दरू हटवली. पेट या
मशाली घेतलेले दोन मशालजी भुयारात उतरले. यां या पाठोपाठ छातीवर उजवा हात
िभडवीत राजे उतरले. मशाल या काशात ते प ावती माचीकड ेचालू लागले. यां या
मनात कैक िवचार दौड घेत होते – ‘आम या भोवती असंच भुयार आह.े.. खाना या
बळजोर फौजेचं! असाच अंधार दबा ध न आह.े.. दगाबाज फतवेखोरांचा! एकच आधार
आह,े मशालीचा. आई भवानी या आशीवादाचा!!’

भुयार पार झाले. राजे प ावती माचीवर आले. यांनी मागे राहणा या मंडळ ना



बारीकसारीक सूचना के या. माचीवर या प ावती दवेीचे दशन घेतले. िनवडक
असाम सह त े माची सोडून पाली दरवाजाने गडपाय याशी आले. एकदा यांनी
राजगडावर नजर जोडली. घो ा या िजनावर मांड घेऊन टाच मारली.

राजांची घोड-ेतुकडी तापगडाचा रोख ठेवून दौडू लागली.
बाले क या या तटबंदीपाशी िजजाबाई शंभूबाळांना घेऊन उ या हो या. यांना

धूळ फेक त दरू जाणा या जनावरांचे फ  ठपके दसत होते.

रा भर िजजाबाई आप या महालातील मंचकावर पडून वर या दगडी
त पोशीकड े एकनजर बघत हो या. भलभलत े िवचार यांना हरैाण करीत होते.
िवचारांनी ओढ अस  झाली क , या आप या कुशीत सुख झाले या शंभूबाळां या
पाठीव न हात फरवीत हो या. यांचा धाकूटपणा िजजाऊंना िपळवटून काढीत होता.
िनरोप दतेाना या राजांना थोर दलाने हणा या, ‘‘भोस यांचा किबला कधीच कच दल
असणार नाही.” पण आप या पदरी असले या एक ा राजांचा शंभू हा एकुलता एक
अंकुर बघताना आता यांना वाटत होते क , ‘भोस यां या किब याला इंगळास बा शंग
बांधूनच घरभरणीचे माप लोटून येणे पडते. पण... पण भोस यां या बाळवशाला हा
कसला शाप? लहानपणी िशवबां या पाठीवर अशीच संकटांची घोडदौड पडली. आता
यां या या अजाण पोरावर अशीच संकटे मोहरा ध न चाल घेताहते.

‘ह े िवचारतात खान हणजे काय? कोण आिण कशी यांची समजूत घालणार?
आप या गे या आऊंना मुजरा जू कर यासाठी ह े थेट आभाळात जा या या गो ी
बोलतात! कोण आिण कसं यां या मना या घो ाची ओठाळी ध न याचा थोपा
करणार? धाराऊन ं यांना दधू दलं, आ ही यांना माया दऊे, पण यां या मन या
एकटेपणाला कोण आिण कशी धीराची जोडसंगत दणेार? आमचे िशवबाराजे िप या या
ेमास पारख ेझाले. ह ेमाते या ममतेस मुकले. आता तर यांचे आबाच पणास लागले.
अफजल या मनचा हतेू घातक  आह.े िशवबांचं काही बरंऽऽ.... ’

या नुस या शंकेनंच लेट या िजजाबाई सरकन थरार या. िजजाऊंना काही- काही
सुचत न हते. कशाचा कशास मेळ पडत न हता. यांचा थरथरता हात झोप या शंभू या
पाठीव न फरत होता. नुसताच फरत होता.

राजगडावर या हमामखा यात अंघोळ घालून पेहराव चढिवले या शंभूबाळांना
धाराऊन े िजजाऊं या महालात आणले. ानानंतर शंभू या कपाळी रोज िजजाऊच
िशवगंध रेखीत असत.

शंभंूनी पुढे होत िजजाऊंचे पाय िशवले. धाराऊन े गंध-अ गंधाचे तबक
िजजाबा या हाताला येईल, अस ेसरसे क न धरले. िजजाऊंनी शंभूबाळां या कपाळावर
आड ा माटाचे िशवगंध रेखले. या तेव ा िशवगंधानेही मूळचे दखेणे असलेले
बाळराजांचे पड ेअिधकच राजसगोमटे दस ूलागले. त ेबघताना िजजाबा ना राजां या
उभट मु चेी आठवण झाली. या एकटक शंभंू या िशवगंधरेख या कपाळाकड े बघू



लाग या. ह ेअसेच िशवगंध या िशवबाराजां या बाळपणी यां या कपाळी रेखीत आ या
हो या. शंभंू या िनतळ कपाळाकड ेबघताना एक िवचार यां या मनात डोकावला – ‘गंध
रेखले क  िशवबाराजांची आिण या शंभूबाळांची मु ा िशव लंगासारखी दसते! पण... पण
िशव लंगावर सततचा जलािभषेक होणे पडत.े आई अंबे, तु या कृपेचा जलािभषेक मा या
या िशव लंगा या म तकावर णभरसु ा ढळवू नकोस. तार, आ हा सा यांना या बा या
संकटातून तार! ’

िजजाऊंनी शंभूबाळांना उचलून आप या मांडीवर घेतले. यां या मांडीवर शंभू
होत,े डो यांसमोर तापगड होता आिण मनात होती राजांची मु ा आिण चंता!

राजांनी पाठिवलेला िनकराचा थैली वार राजगडावर आला. िजजाऊंचे
खाजगीचे कारभारी खिल याचा मजकूर वाचून दाखवू लागले... ‘‘अखंड सौभा यमंिडत
मातु ी – आऊसाहबे, ित ि काल चरणी म तक ठेवून िसवबाराजे यांचे दडंवत उपरी
िवशेष – खान फौजेसमेत कोयनाखोरीत पारावर तळ दऊेन आह.े उदईक खानासवे
भेटीचा संग पडला आह.े आ हास आशीवाद ावा. शंभूबाळांना जपावे. ’’

िजजाबाई, ‘जगदबं, जगदबं ’ पुटपुट या. शंभूबाळांना हात हाती ध न गडा या
तटबंदीवर आ या. तापगड या रोखाने नजर जोडून या वे ासार या पा  लाग या.
यांचे मन सु  झाले होत.े

या काहीच बोलत नाहीत हणून बाळराजांनीच यांना िवचारले, ‘‘आबा
खाना या भेटीला गेलेत. मग त े याला घेऊनच का नाही येत इकड?े ’’

िजजाबा नी चमकून शंभूकड े पािहले. ‘‘साखर पडो तुम या त डात” हणत
िजजाबाई तटबंदीव न महालाकड े परत या. मावळतीला कलतीला लागले या सूयाने
आभाळाचा पोटला फोडला होता! ि ितजकडा लाल-लाल झाली होती.

तापगडा या पाय याशी जनी या ट यावर खाना या भेटीसाठी ऐसपैस
शािमयाना अ णाजी मलक यांनी उभा केला होता. ष ी या रा ी खानभेटीचा खल
कर यासाठी िनवडक असाम सह राजांचे खलबत बसले. नेताजी पालकर, का होजी जेधे,
मोरोपंत पंगळे, येसाजी कंक, बाबाजी भोसले, बाळाजी िसलीमकर, पंताजी गोपीनाथ
अशा असाम नी राजां याभोवती बैठक चा फेर धरला. सा यांचे मळवट भंडा यान ेभरले
होत.े

िनधारा या सावध घोग या आवाज राजांनी खलबताला त ड फोडले –
‘‘उदईक खानाचे भेटीसाठी आ ही ितस या हरी गड उतरणार आहोत.

खाना या मनी आ हास जीवे मारावे ऐस ेकपट दबा ध न बैसले आह.े
‘‘ये समयी सम तांनी एक दलाने हमंत बांधली तर कुल फौजेसह खान बुडतोच

आह.े आ ही नेमून दतेो आहोत ती कामिगरी अवघ ेकान दऊेन िच ी धरा. काय  कुसूर
क  नका.

‘‘मोरोपंत, तुम या पायदळािनशी तु ही पारघाटात कने रा या खो यावर
डो यांत तेल ठेवून द यानं बसा.

‘‘का होजीबाबा, तुम या बांदलांचा जमाव आिण पासलकरांचे कोटबंद धारकरी



घेऊन तु ही अ णाजी द ोसमवेत खान येतो, या वाटेभोवती अंगचोरीन ेजागा धरा.
‘‘बाळाजी आिण हबैतराव, तुमचा ह यारबंद मावळा खाना या पाराजवळ या

तळाला घेऊन रातोरात गदा ात पेरा.
‘‘बाबाजीराजे, तुमचा पाऊलोक वाई-जावळी या बगलेस खाना या फौजे या

िपछाडीला परती या वाटा रोख यासाठी जागता ठेवा.
‘‘नेताजीराव, तुमचे खुरचलाख घोडदळ कुडसरा या पठारावर जीनतै यार ठेवा.

खानाचा वाईत ठाण झालेला चंदावली या कुमकेचा तळ तु हास बुडिवणे आह.े
‘‘ता हाजीराव, कृ णाजी कंक तु ही िनवडक, चखोट पटेकरी संगती घेऊन

भेटी या शािमया याजवळ दरडीला ध न खणले या चरात उतरा.
‘‘संभाजी कावजी, िजऊ महाला, क डाजी आिण येसाजीकाका, संभाजी करवर,

काताजी इंगळे, िवसाजी मु ंबकर, सुराजी काटके, िस ी इ ाहीम आिण कृ णाजी
गायकवाड ह ेदहा धारकरी आम या संगती गड उतरतील.

‘जगदबें या आशीवाद े आ ही खानास जीवे घेतला, तर तटमाचीवर
इशारतीसाठी तोफां या भां ांचे तीन बार होतील. कमनिशबान ेआ हास दगा झालाच
तर इशारतीची पाच भांडी वाजतील.

‘‘आ ही सलामत आलो ना आलो, तरी सा यांनी हमंत धरोन कोयनाखोरी या
कैचीत फसलेला खान कुल फौजेसह बुडवावा! ये कामी कुचराई करेल, शकअंदशे मनी
धरेल यास मळवटी या जगदबें या भंडा याची आण!

‘‘एक आ ही जातो हणोन दल टाकू नका. ह े चे दवेधमाचे रा य उभे करणे
आह.े यासाठी संग पडला तर कैक िसवाजीराजे खच  घालावे लागतील.

‘‘आ ही सलामत आलो नाहीच, तर आम या शंभूबाळांना सामोरे घाला.
आम या ठायी यांना समजोन नेताजीरावां या पो त मसलतीन ेअवघे िमळोन या
रा यासाठी क त करा! आशीवादासाठी मासाहबेांचे हातबळ तुम या पाठीशी आहचे! ’’

िजजाऊं या आिण शंभूबाळां या आठवणीन े राजांचा आवाज घोगरा झाला.
काळीज भ न आले. तापगडावरचे खलबत उठले. ट यां या मंद काशात राजांनी
सा यांची गळाभेट घेतली. नेताजीरावांनी पुढे होत खलबतखा या या आतून त डावर या
दगडी ध डवेर कमरे या तलवारी या मुठीने तीन ठोके दले. बाहे न ध ड हटिव यात
आली. राजांनी मुजरे क न सारे जोडून दले या कामिगरीचा िवचार करीत गड उत
लागले. यांना धीर ायला कपाळावर फ  भवानीचा भंडारा होता. आभाळातील
ष ीची चं कोर पांढ या-भुर या ढगांनी पार-पार झाकळून टाकली होती!!

राजे आप या खाजगी या महालात आले. तबकात टोप उत न त ेमंचकावर या
िबछायतीवर आडवे झाले. शंकाकुशंकांनी यां या मनात फेर धरला. ‘खरोखरच खानानं
या भेटीत काही दगा केला तर!... आम या या नव रा याचं काय होईल? मासाहबेांची
ि थती होईल? आिण शंभूबाळ? आप या आऊंना मुजरा कर यासाठी आभाळाची दौड



घे याची भाषा करणारा तो पोर आम यासाठी आऊसाहबेांना हरैाण- हरैाण करील!
आमचा ठाव ठकाणा धंुड यासाठी एकटाच गड उतरील. बाळशंभू, खरंच... खरंच तु ही
आ गणांकडून फसले जा यासाठीच तर नाही आलात? ’

बाळराजां या आठवणीन ेराजां या डो यांसमोर सईबा ची सावळी मु ा उभी
ठाकली. यांचे काळीजकैची घालणारे अखेरीचे बोल याद आले – ‘‘आमचे शंभूबाळ –
एकला जीव! आज वार या पदरी घातला! ’’

राजे पुरत े बेचैन झाले. यांना काही-काही सुचत न हते. कूस पालटली तरी
िवचार काही बदलत न हते. छातीवर या माळेतील कव ा ड गराएवढा आकार घेऊन
छाती दडपून टाकताहते अस ेवाटत होत.े

‘ चे रा य! दवेाधमाचे रा य. यासाठी खच  पडलेले इमानबंद जीव! हयातीची
होलपट हसतमुखाने सोशीत आले या आऊसाहबे! जंदगी या उंबर ावरच टोप म तक
बसलेले शंभूबाळ!! ’

घायाळ-घायाळ झालेले राजे कस यातरी िवचाराने टाच भर यासारखे तडक
उठून मंचकावर बसले. महाला या दरवाजापयत जाऊन यांनी पहारेक याला साद
घातली – ‘‘कोण आह?े ’’

‘‘जी,” हणत पहारेकरी महालात आला आिण कमरेत वाकला.
‘‘िहरोजीला याद फमाव.” राजांनी याला तसाच परतिवला.
यान ेधावत जाऊन िहरोजीला वद  दली.
िहरोजी फजद राजां यासमोर मुजरा क न अदबीने उभा रािहला.
‘‘िहरोजी, डो यास डोळा लागत नाही. केदारे राचं दशन यावं हणतो.

आम या संगती चल. ’’
‘‘जी,” हणत िहरोजी महालाबाहरे पडला. पुढे जाऊन यान े केदारे रा या

पुजा याला उठिवले.
राजांनी अंगाभोवती शाल लपेटून घेतली. टभे धरलेले दोन धारकरी, बेलप ाचे

तबक घेतलेला केदारे राचा पुजारी आिण िहरोजी फजद यां यासह राजे केदारे रा या
दशनाला चालले.

म यरा  जवळ आली होती. चं कोरीन े फेकलेले धूसर चांदणे गडावर उतरले
होत.े दरूवर खाना या गोटात पेटले या आग ा कोयनाखोरीत दसत हो या.

सारे जण केदारे रा या मं दरासमोर आले. मं दरा या गाभा यात ठाणवयां या
शांत काश-पहा यात िशव लंग तळपत होते. राजांनी पायी या मोज ा उतर या.
मं दरात वेश कर यापूव  दरवाजा या उंबर ाला हात लाव यासाठी राजे खाली
वाकले. या दगडी उंबर ावर दो ही बाजंूना नऊ पाक यांची दोन डौलदार धमच े
कोरली होती! या दोन धमच ां या थेट मधोमध येईल असे जबडा पसरले या वाघाचे
चैत यमय मुख कोरले होते!! राजे हरप या भानाने ते ा मुख एकनजर पा  लागले.
आप या पाठक यात काहीतरी सळसळते आह,े उरात काहीतरी ठासून भरले जात ेआह,े
असा यांना भास झाला! राजां या म तकाची पागा खुलली. णभरात िवचारांची कैक



पांढरधोट घोडी धावणी ध न गेली.
ा मुख! ा ासनी रणम दनी जगदबंा! एक-एक पंजा पुढं-पुढं टाक त येणारं,

रोख या नजरेचं ा वाहन! या या पाठीवर आ ढ झालेली, श संभार उगारलेली,
आर  ने ांची रणदवेता भवानी! वाघा या उगारले या पंजाबरोबर गरगर फरणारं
धमच !! ा मुख, उगारलेला पंजा, श ं रोखलेली भवानी, गरगर फरणारं धमच
आिण – आिण त ेरोख यासाठी दात ओठ खाऊन, बा ा सरसावत येणारा खान! खान!
खान!...

राजांची गदन णात नागफ यासारखी ताठ झाली! यांचे िव फारलेले सूयपेट
डोळे पुरते पेटून उठले! डो यांसमोर वाघाचा उगारलेला पंजा नाचत होता.

झपाझप चालत राजे मं दर-गाभा यात गेले. पुजा यान े पुढे केले या तबकातील
बेलप ांची जळ यांनी आकाशाने तारका उधळ ात तशी िशव लंगावर उधळली! हात
जोडून डोळे िमटून ते गाभारा घुमवीत बोलले- ‘‘जय शंभोऽऽ हर, हर! जय भवानी!”
राजांना कसलातरी ठेवणीचा कौल िमळाला होता! िशव लंगावरचे अिभषेकपा
एकसरीत जलवषाव करीतच होते!!

मागशीष शु  स मीचा दवस बारा मावळांचा ड गरमाथा चढून वर आला.
िजजाऊंचे मन शंकां या कैक काळढगांनी भ न आले. राजगडावर या दवेमहालात बसून
या एक-एक बेलप  समोर या िशव पंडीवर वा  लाग या. यां या शेजारी बाळशंभू
एका पाटावर बसले होते. भंतीची कड ध न धाराऊ िजजाऊं यावर नजर ठेवून उभी
होती.

दवस चढतीला आला. मन या शंका बेलप ावर चढवून एक-एक िब वदल
िशव पंडीवर वा न-वा न िजजाबाई थक दल झा या. बेलप े सरतीला आली तरी
यां या मनाचे टाके मा  तसेच कुशंकांनी भ नच रािहले! दवस ऐन मा यावर आला
आिण आपले हताश म तक िजजाऊंनी पंडीभोवती या शाळंुकेवर टेकिवले. यां या
चं शांत डो यांतून सरसरत पाणधारा उत  लाग या. उभे अंग थरथ  लागले.
डो यांतून ओघळ या पा याबरोबर यांची वरकडची सगळी-सगळी नाती वा न गेली
होती. उरला होता तो फ  एकच लागेबंध – ‘आऊपणाचा! ’ एकाच िवचाराचा फासबंद
यांचे ाण यां या कुडीत कांडून टाकू लागला – ‘आता-आता माझे िशवबाराजे गड
उत न संकटा या कैचीत फसले तर नसतील!! रा भर तोफांचे आवाज झाले त ेका? ’

िजजाबाई मान वर करीत नाहीत, यांचे उभे अंग थरथरते आह,े क दटले दंके
पंडीला वेढून टाकताहते ह ेपा न शंभूबाळ भेदरले. यांनी पुढे होऊन िजजाऊंना गदगद
हलवीत हाक घातली – ‘‘थोर या आऊऽ! थोर या आऊऽ! ’’

थोर या आऊंना काही-काही ऐकू येत न हते. या उठ या आिण भर या
डो यांनी, नेसूचा पायघोळ फरफटवीत तरातरा आप या महालाकड ेिनघून गे या.

हात पस न यां या मागे धावणा या बाळशंभंूना धाराऊने पुढे होत थोपवून



धरले. यांना संगती घेऊन ती आप या दालनाकड ेिनघून गेली.
िजजाऊंनी आप या महालाचा दरवाजा आतून आडबंद घालून बंद केला. या

पुर या-पुर या एक ा झा या. धाराऊ या दालनात शंभूबाळ साफ ग धळून गेले.

रा ीचा पिहला हर संपला आिण गडा या िमटले या पाली दरवाजाजवळ एक
फक र आला. यान ेबाहे न दरवाजावर तळहाताची तीन वेळा थाप भरली. आत या
दवेडीवा याला ऐकू जाईल अशा बेताने तो जाड, घोग या आवाजात हणाला, ‘‘आईचा
भु या! रानचा वारा!” तो परवलीचा बोल होता.

दवेडीवा याने तो बोल कान दऊेन ऐकला आिण दरवाजाची दडंी खुली केली.
फक र घाईने आत घुसला. तरातरा चालत तो प ावती माचीवर आला. िसदोजी
थोप ांनी फ कराला ओळखले. तो होता, रबाज खबरगीर – िव ास नानाजी
मुसेखोरेकर! िसदोजी आिण िव ास राजगडा या बाले क यावर आले. िसदोज नी
िजजाऊंना आपण येत अस याची वद  दली.

िजजाऊ आप या महालात शंभूबाळांना शेजारी घेऊन बस या हो या.
दवसभरा या चंता तापान े यांचा चेहरा ओढला होता. िचराखदानां या काशात तो
िविच  दसत होता. िसदोजी आिण िव ास िजजाऊ या महालात गेले.

एका फ कराला िसदोजीसंगती पा न िजजाऊ थरक या. या मंचकाव न तडक
उठ या. िसदोजीने व िव ासने यांना अदबमुजरे केले. िजजाऊ णभर ग धळ या.
दसु याच णी यांनी िव ासला ओळखले. भीतीन े थरथरत या खेच या आवाजात
कसेबसे हणा या – ‘‘िव ाऽस!.... ’’

मुज यासाठी वाकलेला िव ास ताठ खडा झाला. दरू धावणी घेऊन आले या
िव ास या उसळ या त डातून मावळी रांगड े बोल उसळले -‘‘मासाहबे, वांड वाड
करा! जगदबेंनं तारलं सम ां ी. राजांनी चलाखीनं खानाचा सफै फोडला! वाघन या
चालवून ध यांनी खानाचा पोटला भाईर काढला! संभाजी कावजीनं खानाचं गदन
तेगी या एका फट यात धडागुणं येलं! खानाचं गदन तापगडा या सदरंवर हाय! धड
जनी या ट यावर – गडा या पाय याला धूळ खात पडलंय! खानाचा पारावरचा बारा
हजारांचा तळ जेधे-िसल बकर, भोसले-पासलकरांनी येरगाटून टाकलाय! हातोहाती या
ह यारचालीला जावळीखो यात वांड फुटलंय! सरल करांची घोडी वाई या रोखान ंदौड
घेत गे यात! खान सम ा जमेतीनीशी पार बुडाला! आपली फत ेझाली!! ’’

िव ासचे बोल ऐकताना िजजाबा या डो यांतून सर... सर आनंदाने अ ू
ओघळू लागले. मागे वळून शंभू या कानिशलाजवळ हाताची बोटे नेत ती िजजाऊंनी
आप या कानिशलाजवळ आणून मोडली. शंभंूना उचलून घेत या िव ासला हणा या,
‘‘िव ास, सदरेवर चल. तु या या खबरीची कदर आ ही करणार आहोत. ’’

उचलून घेतले या बाळराजांना िजजाबाई न राहवून हणा या – ‘‘खान हणजे
काय हणून िवचारता! जो सवाना खायला टपलेला असतो, पण याला कुणीतरी या या



सवासह खाऊन जातो, याला ‘खान ’ हणतात बाळराजे!” बाळशंभंूना त ेकाही उमगले
नाही!

तापगडाव न िजऊ महाला राजगडावर आला. वाका या शंका यात घातलेले
िथज या, काळपट र ओघळांचे खानाचे िशर यान ेआप या संगती गडावर आणले होते.
िजजाऊंनी नजरेखाली घालावे हणून िजऊने त ेएका तबकात ठेवून ते तबक सरपोसाने
झाकून टाकले. एका चौरंगावर त े तबक ठेवून तो चौरंग राजसदरे या फरसबंदीवर
मांड यात आला. गडावरचा सारा मावळलोक खान बघ यासाठी बाले क या या
सदरेवर लोटला होता.

डा ा हाती शंभंूचा हात ध न िजजाबाई सदरदाखल झा या. सा यांनी मुजरे
झाडले. िजजाबाई शंभंूसह सदरबैठक वर बसत हणा या, ‘‘िजवा, दरूची धावणी
घेतलीस. काही खा लंस? ’’

‘‘ हाई मासाब, वाट भरलंय माजं!” हणत िजवाने चौरंगावर या तबकाचा
सरपोस दरू सारला. कमरेत वाकून िजवा बोलला, ‘‘ही भेट ध यानी मासाहबेां या
जवातीला धाडिलया. ’’

खानाचे र ओघळांत गोठलेले, डो यां या कव ा अधवट उघ ा टाकलेले,
वासलेले िशर बघताच कपाळावरचे आडवे कंुकू ताणीत िजजाबाई बैठक व न तडक
उठ या. यां या नाकपु ा िव फार या गे या. ास चढा झाला. ओठ णभर थरथरले.

‘‘अफजलखान! जस ं पेरावं तसंच उगवतं!” यां या ओठातून थरथरते बोल
िनसटले. या – याच खानाने गेली कैक वष िजजाऊं या काळजाला मरणभया या जळवा
जोडून द या हो या.

णभरातच िजजाऊंनी आपला संताप सावरला. पु हा बैठक वर बसत यांनी
आ ा केली, ह ेिशर पंज यात घालून गडा या पाली दरवाजा या कोना ात ठेवा. आठरा
कारखा यांचे लोक याचं दशन घेतील. याची पूजा क न इतमामानान ं याचं दफन करा.
गनीम संपला – गिनमी संपली! ’’

िजजाबा या तफला बसलेले शंभूबाळ डोळे ताणून के हाचे खाना या िशराकडे
एकटक बघत होत.े अनेक सवालांचे पलोते यां या मनात खड ेजाले. ‘आबा या खाना या
भेटीला गेले होते. याला हातपाय काहीच नसता यांनी याची भेट कशी घेतली असेल? ’
थोर या आऊ हणा या – ‘‘जो दसु यास खायला टपतो, पण याला कुणीच खात नसतो,
तो खान!” मग यांनी ह ेका नाही सांिगतलं क , यास हातपाय नसतात ते नुसते मंुडके
हणजे खान!! जो घो ावर मांड न घेता तबकावर बसतो, तो खान! ’

शेवटी न राहवून बाळराजांनी िजजाबा ना िवचारलेच, ‘‘धाराऊ हणत होती
खान मो ा आह.े तर मग हा एवढाच कसा?” यां या अचानक सवालाने सारी सदर
हसली. बाळराजे ग धळून गेले. िजजाऊ यांचा खांदा थोपटीत शांतपणे हणा या,
‘‘तुम या आबांनी जमला तेवढा खान आणला. तु ही या न मो ा आणा! ’’



शंभूबाळांना ही तोड मा  मनोमन मानवली!

िजजाबाई आता राजां या परती या वाटेवर नजर जोडून हो या. अफजलला
गद स िमळिवणारे िशवबाराजे यांना डोळाभर बघायचे होत.े शंभूबाळांना आप या
आबासाहबेांना कैक शंका-सवाल िवचारायचे होत.े पण राजे राजगडाकड ेपरतले नाहीत.

खरा सेनापती एका यशा या दहशती या पाठबळावर दसुरे अनेक िवजय गाठीशी
बांधीत जातो. राजांनी तोच बेत आखला. तापगड सोडून त ेवारेजोड घोडदळािनशी
आ दलशाही मुलखावर उतरले. राजे दौडू लागले आिण यां या मांडखेाल या घो ा या
टापांखाली िवजया या सलग मु ा उमटत चाल या. खटाव, मायणी, रामपूर, कलेढोण,
वाळवा, अ ी, क हाड अशी ठाणी दा तानी लावीत, नेल, कामेरी, ब ीस-िशराळा,
पारगाव, कोडोलीमाग राजे प हा यावर मु ाम ठेवून को हापुरात घुसले.

पुरता राजगड आता आनंदसागरात हाऊन िनघाला. राजां या जंक या
मोिहमां या खबरांवर खबरा रोज गडदाखल होत हो या. राजां या पात गडावर
असणा या शंभूबाळांचे कौतुक राणीवशातील रा यांत चढीला लागले.

एके दवशी खासेमहालात सा या रा यां या वे ात शंभूबाळ बसले होते. यांना
सोयराबा नी सवाल केला, ‘‘बाळराजे, तुम या ग यातील कंठा आ हास ाल? ’’

‘‘हो. कंठा दऊे, पण कव ांची माळ नाही दणेार आ ही!” बाळराजे उ रले.
‘‘त ेका?” सोयराबा नी िवचारले.
‘‘थोर या आऊ हणतात, ‘आ हा भोस यांचा खरा दािगना कव ांची माळ!

ग याभोवती माळे या कव ांचा फेरा असला क , मनास खोडा पडत नाही. पाय वाकडा
जात नाही! ’’’

या उ रान ेसोयराबाई गंभीर झा या. पुतळाबाई मा  हरखून गे या. यांनी
शंभूबाळां या कानातील चौक ांजवळ हातांची बोटे लावून ती पु हा माघारी घेत
आप या कानिशलाजवळ नेत कटकन मोडली!

चै ाचे सरत े दवस आले. राजगड सोडून राजांना आता सहा मिहने लोटले होत.े
िजजाबाई पावसा यापूव  राजे परतणार या मोह याने वाट बघत हो या आिण एक
दवस यां या खाजगी या कारभा यांनी यांना वद  दली, ‘‘जासुदांचे नाईक बिहज
आले आहते. ’’

िजजाबाई शंभूबाळांना हात ध न बिहज ला भेट यासाठी सदरेवर आ या.
जोहार केले या बिहज  यां यासमोर गदन पाडून उभा होता. याची गदन वर उठत
न हती. जबान कशी खुली करावी, ह े याला उमगत न हतं. शेवटी िजजाऊंनी
जाणवणा या जरबेत याला िवचारले, ‘‘नाईक, जबान बंद का? कोण मामला आह?े बोला.
आमचा अंत पा  नका. ’’



आपले त ड जळीत झाकत बिहज  भर या भर ा आवाजात कसेतरी बोलला,
‘‘घात जाला मासाब! हबशी ज हर या वे ात महाराज प हाळगडावर फसलं! गिनमानं
गडाला लई घ  घेर टाकलाय! ’’

‘‘नाऽईऽक!” िजजाबाई कशातरीच ओरड या. यांचे अंगन्अंग ताठरले. यां या
माते या मनाला कतीतरी कुशंकांचा णात वेढा पडला. नकळतच यांनी शेजारी
बसले या बाळराजांना जवळ िबलगत े घेतले. यांचा थरथरता हात बाळराजां या
पाठीव न फ  लागला. िभरिभरते मन प हाळगडाभोवती िघर ा घेऊ लागले.
काळजात कैक कढ दाटून आले. ‘‘ कती मरणांना बगल दते आम या िशवबाराजांनी
दौडावं? सुखाचा माग ध न कती संकटं जंदगीभर यां यामागं हात धुऊन लागावीत?
राजे! राजे! वे ात तु हीच नाही तर आमचं सारं ‘आऊपण ’ फसलंय! तुम या या
शंभूबाळांचं ‘फजदपण ’ वे ात फसलंय! उभी मराठी दौलत वे ात फसलीय! काय
करावं? ’’

काहीच न बोलता िजजाबाई सदरबैठक व न उठ या आिण शंभूबाळांचा हात
ध न जडाव या पावलांनी आप या खाजगी या महालाकड ेिनघून गे या.

संगी या सा यांना धीर दलासा दते आ या हो या. पण खु  यांना धीर ायला
जगदबेंिशवाय जाणत ंदसुरं कोण होत?ं

राजगडाव न िजजाऊंची तातडीची फमाने बारा मावळात मुलूखभर सुटली.
चाकण, पुरंदर, संहगड, वधनगड, तापगड च बाजंूनी मराठी फौजा राजगडावर जमाव
क  लाग या. राजां या भोवती दाटले या वे ाचा कसा उपराळा करावा, हाच पेच
सा यांना पडला. सरनौबत नेताजी तर कनाटक मुलखात गदग मु ामी होत.े

जौहरने वेढा भ न पुरते दोन मिहने लोटले. बाहरेचे िचटपाख  आत घुसणार
नाही आिण प हाळागडावरचा नाग-सोनचा याचा दवळसु ा ल भ न बाहरे िनसटणार
नाही असा बळकट – बाका वेढा िस ी जौहरने आवळला होता. प हा या या मावळतीला
िस ी मसूद, भाईखान, सादतखान, बाजी घोरपड े आिण उगवतीला फाजलखान,
तुमेजमाँ, बडखेान, सजराव घाटगे अशा सरदारांचे ताकदवर कड े पडले होते. या

सवावर आपली जागती हबशी नजर ठेवून जाड ओठांचा सलाबतखान िस ी जौहर रोज
गडाभोवती फेरफटका दते होता. स ा ीचा संह हबशी तरसां या आिण दशेी
लांड यां या क डा यात अडकला होता!

नेताज ची वाट बघून थक दल झाले या िजजाबाई खाशा प हा याचा वेढा
फोडायला तयार झा या! पड या पावसात घो ावर खोिगरे चढली. िजजाऊंनी
कमरबंदाजवळ यानबंद तलवार जडवली. घोडा आिण पाऊलोकांना कूचासाठी
तयारी या आ ा सुट या.

सदरेवर िजजाऊंसमोर जायची कुणालाच छाती होईना. यां या मागून
घोटाळणा या शंभूबाळांना ही कसली गडबड चालली आह,े काही उमगत न हते. कधी



न ह ेते थोर या आऊंनी कमरेला ह यार का लटकावलेय काही कळत न हते. शेवटी यांनी
िजजाबा ना िवचारले, ‘‘वेढा हणजे काय थोर या आऊ? आ ही येणार तुम या संगती
वेढा फोडायला!” ते बालबोल ऐकताना िजजाऊंना तशा अव थेतही गलबलून आले.
यां या पदरी आता एकटे िशवबाराजे रािहले होते. राजां या राणीवशात सईबा ची
यादगीर हणून ब ा असा हा एकटाच शंभू होता. अफजलखाना या मोिहमेवर जाताना
‘शंभूबाळांना जपा ’ असे सांगून जसे पाठमोरे झालेले राजे आजवर पु हा राजगडाकडे
फरकले न हते. ‘बाळराजांना जपा ’ हणणारे राजेच प हा यात अडकून पडले! यांचा
हा अजाण पोर िवचारतो आह,े ‘‘वेढा हणजे काय थोर या आऊ? ’’

दो ही हातांचा वेढा घालून शंभूबाळांना जवळ यावे आिण, ‘ यामुळे चाल या
गा ाला खीळ बसत ेआिण मागे रािहले या आम यासार या किब या या काळजाला
पीळ पडतो, याला ‘वेढा ’ हणतात बाळराजे! ’ असे िजजाऊंना हणावेसे वाटले, पण
यांनी आप या नातवाला काही-काही सांिगतले नाही. बाळराजां याकड ेबघताना मा
िजजाबा ना हरभट योित यां या भाक त-बोलांची याद आली, ‘‘आ गणांकडून फसला
जा याचा योग दसतो या कंुडलीत!” आिण उगाच िजजाबा ना वाटले. ‘आता आपण गड
उतरलो क , तु हाला फसिवणा या सवात मो ा आ ांपैक  आ ही एक होऊ! ’ आता
िजजाऊ कुणालाच काही सांगू शकत न ह या. समय सांग याचा न हता, सरसाव याचा
होता. वेळ, घोळ घाल यापे ा मेळ घाल याची होती. ‘भोस यांचा किबला कधीच
कच दल असणार नाही ’, ह े िस  करायला मासाहबे तयार झा या. राजां यासाठी
असं य चंतांची मरणे या जग या हो या. आता एक जागत ेमरण मरायला या तयार
झा या!

एकाएक  गडा या पालीदरवाजावरची नौबत दडुदडुली. पाठोपाठ वद  आली,
‘‘सरनौबत नेताजीराव पालकर िस ी िहलालासह गड चढून येताहते! ’’

बाराबंदीव न, कंगणीदार पगडीव न पाणथब ओघळणारे नेताजी मुजरा करीत
िजजाऊं या सामन ेपेश झाले. यांची गदन वर उठत न हती.

‘‘या सरल कर, राजां या भोवतीचा वेढा फोड यासाठी आ ही खाशा गड
उतरणार आहोत. संगती कुमकेला आमचे शंभूबाळ घेणार आहोत! यापूव  तुमचीच वाट
आ ही बघतो आहोत. तेवढं कमरेचं ह यार उत न आम या हाती ा! मरा ां या
सरल करां या हातातील ह यारात ह ीचं बळ असतं, अस ंआ ही ऐकून आहोत! आमचे
िशवबाराजे सोडवायला आ हास त े उपयोगी पडले!” कढभर या अव थेत िजजाबाई
नेताज ना लागेलसे बोल या.

िभज या अंगाचे, भर या डो यांचे नेताजी यान े थरारले. घोग या सादात
हणाले, ‘‘मासाब, गडलोट करा पर अस ंतोडू नका! ह यारं तुम या हाती ाया आमी
काय ये या माऊलीचं ददू हाई यालो. वेढा पडला न इमान हाई पडत. राजं सोडवू
मगच पायधूळ याया येऊ. येतो आ ही.” िजजाऊंना आिण बाळराजांना मुजरा क न
नेताजी वळले.

यांना पाठमोरे बघताना आपण फारच तोडून बोललो, ह े जाणवून िजजाऊ



नेहमी या ‘आऊबोलीत ’ हणा या, ‘‘सरल कर, दमछाक चा मु ाम दोन दवस घेऊन
तवाने हा! मग जे करणं असेल त ेकरा! ’’

जे करणे श य होत,े त ेसारे नेताज नी कड ा इमानानं केले. िस ी िहलाल संगती
घेऊन ते पड या पावसात वे ाचा उपराळा करावा हणून प हाळगड या पाय याला
जाऊन िभडले. पण सावध हब यांनी उपरा याचा छापा मोडून काढला. िस ी िहलाल
कैद झाला. नेताजी प हा या या पाय यापासून माघारा फरले.

पाऊस पडतच होता. मावळी मने िभजत होती. मराठी मुलूख िभजत होता. उदडं
दलदल दाटत होती. आता िजजाऊंचा, राजांचा, रा याचा आिण शंभूबाळांचा सा यांचा
भार फ  जगदबेंवर होता. ती जगाची अंबा. संकटांना ‘थांब ’ हण याचे साम य फ
ित यातच होत.े माणसे ित या हातातले नुसत ेपोत होत!े

िजजाबाई राजगडाव न एकच क  शकत हो या. शा ताखान िस ी जौहरला
िमळणार नाही, यावर नजर ठेव याचे काम. यासाठी यांनी चाकणचे जुन,े जाणते
क लेदार फरंगोजी नरसाळा यांना बलावू धाडले. फरंगोजी राजगडावर आले.

मासाहबे यांना िनकरा या धीराने बोल या, ‘‘ फरंगोजीबाबा, आम या तर
इंगळास वोळंबे लागले. कोणती खबर येईल आिण कानात ताप या िशसाचा रस ओतून
जाईल सांगता येत नाही. तु ही जुन-ेकदीम क लेदार. चाकणला रा न तु ही
शा ताखानास आप या अंगावर या. तसं झालं तर याचा मोहरा राजगडाकड-ं
प हाळगडाकड ंवळणार नाही. बोला, तु हास काय वाटतं? ’’

‘‘मासाब, लई स पी कामदारी नेमून दलीसा. मला वाटलं प हा याचा खोडा
उखडायचा हाय. ए गाराचा मनसुबा असंल.” फरंगोजी मनचे बोलले.

‘‘नाही क लेदार, आता प हा यावर चाल घेणं हणजे हकनाक हातची माणसं
गमावून बसणं आह.े आ हास त ेनाही चत.” िजजाऊंनी फरंगोज ची समजूत काढली.

मासाहबेांचा िनरोप घेऊन फरंगोजी चाकणला जायला िनघाले. यांना
शंभूबाळां या ल याचा लगाव होता. राजे न हत े हणून ‘‘मुजरा धाकलं राजं,” हणत
फरंगोज नी शंभूबाळांना मुजरा घातला. धावत जवळ येऊन फरंगोज या मांडीभोवती
आप या हातांचा फेर टाक त बाळराजे वर बघत हणाले, ‘‘आ ही तु हाला वेढा भरणार
फरंगोजीबाबा! नाहीतर घेऊन चला आ हास चाकणला! ’’

यांचे मांडीभोवती वेढलेले हात अ लादीने सोडवीत गंभीर झालेले फरंगोजी
वत:शीच बोल यागत बोलले, ‘‘तु हावानी हानपन सम ां ीच लाभलं असतं, तर लई
येस झालं असतं धाकलं धनी! ’’

िजजाबा या मनचे सारे थोरपण आता ढासळू लागले. जौहर या वे ाला पुरते
स वा-चार मिहने लोटले होत.े राजांनी राजगडाला पाठमोरे होऊन आता ब ळ अकरा



मिहने मागे हटले होते! उ या गडावर चंतेचा िविच  ताण पसरला. िजजाऊंनी
सा यांशीच बोलणे टाकले. गडावर कोसळणा या पाऊसलोटाकड े वत:ला हरवून बघताना
यांना वाटू लागले क , ‘सारं आभाळ उरी फुटावं. ह ीस डने ं पाणधारा धो-धो
कोसळा ात. राजांची काही बरी-वाईट खबर कानांवर पड यापे ा हा उभा राजगड
पाणलोटात िवरघळून जावा! ’ पण शंभूबाळांना समोर बघताना यांचे ह ेिवचार कुठ या
कुठे धावणी घेत िनघून जात होते.

धाराऊन ेिजजाबा या दवेमहालात पूजेचा सरंजाम नेहमी या तबकात मांडून ते
दे हा यासमोर या पाटावर ठेवले. ित या शेजारी बाळराजे उभे होत.े या दवेमहालात
आपले आबासाहबे कैक वेळा िजजाऊं या पायांचे दशन यायला आलेले यांनी पािहले
होत.े ‘बरेच दवस झाले, आबासाहबे दसत नाहीत? ’ या िवचाराने ग धळले या
शंभूबाळांनी धाराऊला िवचारले, ‘‘धाराऊ, वेढा कसा असतो? कुठं राहतो? ’’

धाराऊन े चमकून बाळराजां याकड े बिघतले. ‘‘मला काई ठावं हाई. असलं
काही-बाही नगा इचा .” धाराऊ कळवळून बोलली.

पूजेचा सरंजाम बयाजवार लागला आह ेक  नाही, याचा फेरतपास घे यासाठी
ितन े पाटावर या तबकाकड े बिघतले. नैवे ा या वाटीतील गुळख ाला का यािम
मंु यांनी घे न टाकलेले ितला दसले! बाहरे या पावसा या पागो यांनी हरैाण झाले या
मंु या दवेमहाला या उबा याला आत आ या हो या.

वाटीतील तो मंु यांनी घेरभरला गुळखडा बघताना धाराऊला कसेतरीच वाटले.
पुढे होऊन हातांनी सा या का यािम  मंु या वा न, ितने तो गुळखडा उचलला आिण
दसु या वाटीत ठेवला!

शंभूबाळांचे बोट ध न यांना मासाहबेांचे दवस दशन करिव यासाठी ती
िजजाबा या खासेमहालात आली. तेव ात खबरगीर िव ास नानाजी येताना दसला.
याचा चेहरा उजळ दसत होता. मुजरा जू क न, छाती फुगवून यान े जबानीचा
मावळी गोट खुला केला, ‘‘मासाब, कल या पुनवं या राती राजं ज हर या वे ातनं
सलामत िनसटलं!! ’’

‘‘िव ाऽस! राजे सलामत सुटलेऽ? सांग – लवकर. सारा करीणा सांग. कसे- कसे
सुटले आमचे िशवबाराजे? कुठे आहते? कधी येणार आम या सामने? सांग.” िजजाबाई
बैठक व न उठून िव ास या समोर आ या. यांचे डोळे थबथबले होते.

िव ास भर या उराने सांगू लागला, ‘‘कल या पुनवं या राती राजं
प हाळगडा या राज दडंीनं सहाशे बांदलांिनशी गड-उतार झालं. बांदलांनी राजा ी एका
पालक त बसवून िवशाळगडा या रोखानं अंधारात धाव घेतली. पर गिनमाला राजं
िनसट याचा सासूद लागला. ज हरचा जावाई िश ी मसूद दीड हजारांचं घोडदळ घेऊन
बांदलां या पाठलागावर पडला. रातभर िचखलराडीतन ं – झाडझाडो यातनं बांदलांनी
खांद े बदलत राजांची पालक  चौदा कोसांवर गजापूर या घोड खंडीवर आणली. तवा
भगाटलं तं. खंडीजवळ मसूदचं हबशी ऐन िपछाडीला आ यालं बघून िहरडसमावळ या
बाजी भू दसेपां ांनी िशबंदी या दोन फ या ये या. एक राजां या संगट दऊेन यां ी



िवशाळगडा या वाटंला लावलं. बाजी आन् येचा धाकला भाऊ फुलाजी, दोघ ं तीनशे
बांदलांिनशी घोड खंडीचा थोपा कराय मागं हायलं. खंडीला िभडले या हब यांबरोबर
बाजी आिण बांदल सात हर प ा खेळलं. राजं िवशाळगडा या पाय याला आलं, तर
गडाला सु ाचा आिण पालवणकरांचा घेर पड याला ता. राजांनी ‘हरऽ हरऽ हादवे ’
हणत तो घेर फोडून काढला. दोन वेढं फोडून राजं िवशाळगडावर हाईत. उ ा हकडं
येनार हाईत. पर – ’’

‘‘काय झालं िव ास? बोल.” िजजाबा ना िव ासचा खुलला आवाज बदललेला
जाणवला.

‘‘पर मासाब, घोड खंडीवर हब यांचा थोपा करताना सारं तीनशे बांदल आन्
बाजी आिण यचा धाकला भाऊ फुलाजी कामी आलं!! उल ा काळजा या हब यांनी
सा यांची ेतं घो ा या टापांखाली िचखलात रगडत खंड पार येली!”

िव ासची खबर ऐकताना मासाहबे वत:साठी बेखबर झा या. यां या
डो यांसमोर बाज ची मु ा उभी रािहली.

गजापूरची घोड खंड पंडदान क न शांत झाली होती. बांदल धंुदळ पेटवून
वािमकायावर खच  पडले होत.े हबशी तरसां या डो यांत तांबडधूळ फेकून स ा ीचा
संह सुटला होता.

गजापूरची घोड खंड बाज या रणगाजीन े ‘गाजीपूरची खंड ’ झाली! यां या
शोभणा या नावान े ‘बाजीपूरची खंड ’ झाली. बांदलां या नेकजात पिव  आ यां या
सा ीसाठी ‘पावन खंड ’ झाली!!

राजगडा या पालीदरवाजावरची नौबत लयीत दडुदडुु लागली. िवशाळगडा न
कूच झालेले राजे राजगड चढत होत.े पुर या अकरा मिह यांनंतर!

प ावती माचीचे तटसरनौबत िसदोजीराव राजांना सामोरे आले. यां यासह
राजे बाले क ला चढून आले. सदरचौकाकड ेजात असताना यां या मनात फ  िजजाऊ
आिण शंभूबाळांचे िवचार होते. िजजाऊं या दशनासाठी तर राजांचे आतुर डोळे
िभरिभरत होत.े त ेसदरचौका या उंबर ाजवळ आले. धावत येत शंभूबाळांनी राजां या
मां ांना आप या छोटेखानी हातांचा घेर टाक त दललगाव साद घातली,
‘‘आबासाहबेऽ! ’’

राजे उंबर ातच घोटाळले. िसदोजीरावां याकड ेबघत त े हणाले, ‘‘जौहरचा
ह यारबंद वेढा आ ही िसताब फोडला पण... या दोन हातांचा वेढा फोडणं कठीण
िसदोजीराव!” हसत हसतच राजांनी उचलून शंभूबाळांना आप या छातीवर या
कव ांजवळ घेतले. यां या कपाळावर ओठ टेकवून यांची पाठ हळुवार थोपटीत पु हा
उतरिवले.

समोर िजजाबाई उ या हो या. सूयाला मावळतीला धाडून पहाटवेळी पु हा परत
येताना पा न ध य होणा या उगवती या आकाशासार या! राजांनी सामन ेजात यां या



सतेज साि वक पायांवर आप या म तक चे िशवगंध टेकिवले. यांना उठवून िमठीत
घेताना िजजाऊंचे आऊपण डो यांत भ न आले. या दोघांना िबलगून शंभूबाळ उभे होत.े
अंगी या र ाचा वेढा या ितघांना तोडतो हट याने तोडता येणारा न हता!

ह ेअसले ‘राजेपण ’ जगदबेंने राजां या जळी या परडीत टाकले होते. ह ेअसले
‘आऊपण ’ िजजाऊंनी आड ा मळवटाबरोबर मा यावर घेतले होते. आिण ह े असले
‘बालपण ’ शंभूबाळांचे बोट ध न यांना आप या संगती चालवीत होत!े!

शा ताखानाने वेढा टाकलेला चाकणचा सं ामदगु आपले नाव साथक  लावीत
चांगले चौप  दवस खानाशी भांडला. पंचाव ा ा दवशी चाकणचे क लेदार
फरंगोजी हातांतील फरंग खाली ठेवून सं ामदगु सोडून राजगडा या वाटेला लागले.

याच वेळी ‘राजांचे दखुणे ’ आता सरदारां या हातून िनभत नाही हणून खासा
आ दलशहाच जबर जमेतीिनशी िवजापूर न मराठी मुलखा या रोखाने कूच झाला! पु हा
आ मण! पु हा घोडधेाड! टापांखाली पु हा मुलूखतोड!

पण राजे राजगड सोडू शकत न हते. सईबा चे वष ा  त डावर आले होते.
सईबा या आठवणीने बेचैन झाले या राजांनी वद  पाठवून शंभूबाळांना आप या महाली
बोलावून घेतले. सईबा ची सावळी मूत  मनात रगाळत असतानाच समोर उ या
रािहले या बाळराजांचे खांद े ेमभराने पकडीत राजे हणाले, ‘‘बाळ शंभू, ‘वेढा ’ हणजे
काय हणून तु ही आऊसाहबेांना िवचारलंत! ते आ ही सांगतो. जे- जे सामन ेअसलं क
तोडता येत नाही, आिण नजरेआड झालं तरी त ेआपणाला तोडायला राजी होत नाही
याला – याला ‘वेढा ’ हणतात बाळराजे!!” राजांचा आवाज सईबा या मरणाने
भरला होता. डोळे बाळराजां या डो यांतील का याशार बा यांत आपणाला हवे
असलेले ‘सावळेपण ’ धंुडीत होते.

बाळराजे मा  आप या आबासाहबेां याकड ेएकनजर बघत िनधाराने हणाले,
‘‘नाही आबासाहबे! आ हास ‘वेढा ’ हणजे काय त ेचांगलं कळलंय आता! क याबाहरे
पडणा या राजाला मारायला नंगी ह यारं घेऊन धारकरी टपलेले असतात याला –
यालाच ‘वेढा ’ हणतात आबासाहबे! ’’

ह ेऐकताना राजे गलबलले. यांनी शंभूबाळांना झटकन उचलून आप या मांडीवर
घेतले आिण यां या पाठीवर हात फरिवताना राजां या मनात येऊन गेले क ,
‘‘बाळराजे, वे ाचा मतलब कळून नाही भागत. याचा उपराळा करायची मखलाशी
साधणं जमलं पािहजे. कधी वे ात सापडू नका. आ ही तुमचे आबा आिण आऊ आहोत!!
’’

रायाजी आिण अंतोजी गाड ेया धाराऊ या मुल यांचा आता शंभूराजांशी बरेच
घसटीचा ेमा जुळला होता. बाळराजांची उमर जशी वाढीला लागली होती, तशी यांची



‘भोसलाई नजर ’ आपोआपच तयार होत होती. न लबाज अरबी घो ा या ऐटबाज
शंगराला वारेझोताचा कानोसा घे यासाठी कुणी कान टवकारायला िशकवावे लागत
नाही. िजजाऊंचा महाल सोडला, तर शंभूबाळांचा सारा समय अंतोजी- रायाजी या
संगतीत जात होता. िशलेखाना, कलमखाना, द तरखाना, जासूदखाना – गडावर या
अठरा कारखा यांचा कानुजाबता राजांनी कसा बसिवला आह,े ह ेशंभूबाळ रोजा या या
फेरफट यात जवळून बघत होत.े दरजी महाल, चौबीना महाल, शेरी महाल, सौदािगरी
महाल अशा गडावर या बारा महालांतील मुर बी लोकांचा रवाज यां या नजरेखाली
येत होता. राजसदरेवर िजजाऊं या तफला बसून गोतसभेने दलेले कथ यांचे यायिनवाडे
त ेऐकत होत.े ‘धाकलं राजे ’ हणून लहान-थोरांनी घातलेले अदबमुजरे जू क न घेत
होत.े

धाकुटपण पंतोजी-गु ज पे ा नजरेनेच उदडं िशकत असते. यां या मा यावरचे
मायेचे छ  अजाणपणी हटले जाते, यांना प रि थतीच उदडं िशकवीत असत.े आिण
यां या पदरी मरण जीनावर टाकून दौडणा या राजा या पोटचा ब ा हो याचे फजदपण
येत,े यांना अंगचे र च उदडं िशकवून जाते!!

दवाळी या दव यांनी राजगड उजळून टाकला. शा ताखानाचा खासा सरदार
कहारतलबखान उंबर खंडीतून खिज यासह कोकणात उतरणार अस याची खबर राजांना
िमळाली. यांनी िजजाऊंचा व शंभूबाळांचा िनरोप घेऊन राजगड सोडला.

या वेळीच राजांचा सुभेदार ता हाजी मालुसरे संगमे रावर तळ टाकून होता.
या या छावणीवर शंृगारपूरकर सूयराव सुव आिण पालवणकर जसवंतराव यां या
जोडसै याने रा ीचा छापा घातला. ही खबर राजांना राजापुरात िमळाली. सु ाचा
िहसाब पावता कर यासाठी राजे जराती या फौजेसह राजापुरा न शंृगारपूर या रोखाने
परतले. यां या परती या सै यात एक कसबी कलमबाज दाखल झाला होता. याचे नाव
– बाळाजी आवजी!

संगमे र-पालीमाग राजे शंृगारपूर या पांढरीवर येऊन थडकले. गावातील
सु ा या गढीतील अ यायाला ग ा असलेले संहासन वगळले, तर गाव मोठे राजस –
दखेणे होते! झाडांचा अंगिहरवा गदावा आिण आंबरायांचा रसवंत डौल यांनी
गावाभोवती फेर धरला होता. राजांचे खबरगीर चौटाप उधळीत शंृगारपुरात घुसले.
यांनी खबर आणली क , सूयराव सुव डायाडौल होऊन गढी सोडून पळून गेला आह.े मा
सु ाचा कारभारी दवाण िपलाजीराव िशक मोठा तलवारबाज असून तो गढी
लढिव या या तयारीत आह!े माणूस इमानाचा आह.े

राजांचे घोडदळ ‘हरऽ हरऽ महादवे’चा पाऊस पाडीत शंृगारपुरात घुसले.
सु ाची गढी घेरली गेली. कमरेची भवानी उपसून राजे सु ा या गढीत िशरले. गढीतले
सु ाचे सगळे धारकरी माव यांनी द त क न यां या मुस या अगोदरच आवळ या
हो या.



पायातील बाकदार मोजडीन े सु ाचे भंुड े संहासन वेषान े ठोकरीत राजे
हणाले, ‘‘बेइमानदारां या मसनदी मातीमोला या असतात! ’’

त े दृ य समोर पाहत असताना एका बळजोर, क लेदार माणसाची छाती
वरखाली होत होती. त ेहोते सु ाचे दवाण िपलाजीराव िशक!

दोरखंडांनी द त केले या िपलाजीरावांना राजां या सामने पेश करीत ता हाजी
मालुसरे हणाले, ‘‘  ेबेइमानी ध यांचे इमानी चाकर. ’’

शांत पावलांनी िपलाज याकड ेजात राजांनी आप या हातांनी यां या काढ या
उतर या. राजे ता हाजीला हणाले, ‘‘चुकलात ता हाजीराव, इमानी नजरेला ध या या
चालीची खोट कधीच दसत नाही. दसली तरी पटत नाही. हणूनच तर त े कुलवंत
‘इमान’ असतं! ’’

मोकळे झालेले िपलाजीराव राजां या नजरेला िनध ा छातीने नजर िभडवून
हणाले, ‘‘काढ या कशापायी काढ या? या गादीला आमी मुजरं केलं, ितला ठोक न वर
ही आमची नावाजणी कशापायी? यापरीस घो ा या टापंला जखडून आम याच गावात
काढा क  आमची धूळ धंड! ’’

िपलाजीरावां या खां ावर आप या डा ा हातचा तळवा चढवून कपाळावरचे
िशवगंध आ शीत राजे हणाले, ‘‘िपलाजीराव, तु हीही चुकलात! आ ही पागेचा एवढा
घोडा पोसला, तो काही इनामदार माणसं या या टापांखाली रगड यासाठी नाही!
इमानी जनावरांकडून इमानी माणस ं रगडणा या रा याची आणभाक आ ही घेतलेली
नाही! संग पडला तर आम या पागेचा घोडा इमानी माणसा या मांडखेालीच येईल! ’’

होईल ती मानहानी सोसायला मन बांधील झाले या िपलाज ना असले िजनगानी
कुबान क न टाकावी असे बोल कधी ऐकायला िमळतील, अशी अपे ाच न हती.

घोटाळलेले िपलाजीराव राजां याकड े डोळे भ न बघत होत.े यां या मनी
चाललेली घालमेल राजांनी जाणली. यां या खां ावर तळहाताची एक थाप दऊेन राजे
हणाले, ‘‘घाब  नका िपलाजीराव. आ ही तु हाला आम या चाकरीत दाखल हो याची
भीड घालणार नाही! तुम या नेकजात बतावावर आ ही िनहाल आहोत. पण स ला
हणून मनची एक बात तु हाला ज र बोलू. िशकल न लावलेलं ह यार आिण मुजोर-
बेइमान ध याची चाकरी सारखीच असते! दो हीचा असूनसु ा काहीच िहसाब लागत
नाही! सु ाची संगत कर यापे ा सेतपोतावर जाऊन कुणबावा केला तरी तो गोमटाच
आह!े ’’

‘‘ता हाजीराव, िपलाज ना बाइजत मोकळं करा.” राजांनी आ ा करीत उज ा
हातातील भवानी यान केली.

िपलाजीरावांचे क ले थरथरले. झटकन वाकून राजां या मोज ांना हात लावीत
त े हणाले, ‘‘राजं, आजवर तु हांब ल लई ऐकून तो. आज येचा पडताळा नजरेला
आला. या न पाय धरलं. तोडायचं असंल तर टाका तोडून. ’’

यांना वर उठवून गळाभेट दते राजे हणाले, ‘‘िपलाजीराव, आमची जंदगी
तोड यासाठी नाही. हयातभर आ ही माणसं जोडतच आलो. तोडणं सोपं असतं, जोडणंच



मु क ल आह!े ’’
िपलाज नी राजांना आप या वा ावर पायधूळ झाड यासाठी िवनवणीचे मागणे

घातले. िनवडक धारकरी घेऊन राजे िपलाजीरावां या वा ात आले. वा ा या
सदरचौकात दोन भावंड ेखेळत होती. सा यांना पा न ती दबकली.

राजांनी िपलाज ना िवचारले, ‘‘ही कुणाची घरशोभा िपलाजीराव? ’’
‘‘जी. ती माजीच हाईत. े थोरलं गणोजीराव आन ही धाकली राजसबाई. स दी

िहला ‘राजाऊ ’ हन यात. आ ही ‘िजऊ ’ ह तो.” िपलाज नी आप या मुलांची नावे
सांिगतली.

थोरला गणोजी तरतरीत दसत होता, पण तोरेबाज उभा होता. राजाऊ मा
मोठी राजस आिण चलाख दसत होती. ित या डो यांत भीतीचा वारासु ा न हता.
या न राजांना ितला बघता णीच जाणवले क , ितचा त डावळा िजजाऊंचा
त डाव याशी बराच जुळता आह!े

पुढे जात राजांनी दो ही मुलां या खां ावर हात ठेवले. त े िपलाज ना हणाले,
‘‘तुम या या जोडीने आ हास आम या बछ ांची याद दली! ’’

िपलाजीरावांनी राजांची इतमामाने सरबराई केली. शंृगारपूर आिण
भानव लीचा सुभा यंबक भा करांना सांगून यांनी यां या दमतीला िपलाजीराव
िशक यांना ठेवले. शंृगारपूर सोड यासाठी राजे गाववेशीवर आले. वेशी या तफला
कसलेतरी एक मं दर होते.

‘‘ह ेकसले दवे थान?” राजांनी िनरोप ायला आले या िपलाज ना िवचारले.
‘‘ते आम या कुलदवैताचं – भावे रीचं हाय.” िपलाजी हणाले.
‘‘अ सं! चला दशन घेऊ.” हणत राजे पायउतार झाले. मं दरात जाऊन यांनी

भावे रीचे दशन घेतले. बाहरे पडताना त ेिपलाज ना हणाले, ‘‘तुम या या कुलदवैताचा
संबंध आम या जगदबेंशी असावा! ही मूत  जगदबेंसारखीच दसते! ’’

शंृगारपूर सोडून राजां या घोडतेुकडीने िध या चालीची धावणी धरली. राजां या
मनात दोन गो ी धावणी घेत हो या – एक ‘राजाऊ ’ उफ ‘िजऊ ’, दसुरी भावे री!

राजे राजगडावर आले आिण मृगाने आपली झोड उठिवली. गडावर या झाडी
आवळ यात आ या. गड उतरंडीवरचा झाडझडोरा पाणधारांत हाऊन िनघू लागला.
शंभूबाळांना संगती घेऊन राजे द तरखा याचा जाबता जातीिनशी नजरेखाली घालू
लागले. लोहारमेटावर भा यां या इंगळांवर तावून िनघणारी आिण घणठो यांखाली
घडणारी तलवार ची पाती आप या सडक बोटां या मुठीत पकडून तोलून पा  लागले.
व न पाऊसधारा कोसळत हो या. राजां या मनात एका िवचाराचा पाणलोट घ घावत
होता – लालमहालात िशरलेला िहरवा सप – शा ताखान!

आषाढ हटला. ावणाचे सरते दवस आले. ऊन-पाऊस एकमेकां या पाठलागावर
पडले! व न पावसा या तुरळक सरी खाली उतरत असतानाच राजगडा या



पाय याजवळ ‘‘उद ंग अंबे – उद!ं’’ या बेभान, रोमांचक कलका या आभाळाकड ेवर
चढत हो या! रणहल यांवर लेझमांचे ताफे नाचत खेळी करत होते. टाळी चापा या
का ा संबळी घुमवीत हो या. रण शंगां या ललका या पाऊस सर वर काटा फुलवीत
ची कारत धावत हो या. भंडा या या मुठी उधळ या जात हो या. ऊर भ या इरेसरीने
भ न आले होत.े उदकेार उसळत होते. ‘‘उद ेगऽ अंबे उद!ं ’’

मंबाजी नाईक भवानी जगदबेंची गंडक  िशळेची घडीव मूत  पालखीत थापून
राजगडा या पाली दरवाजाकड ेयेत होत.े बुतिशकनी करणा या औरंगजेबा या िहर ा
मुलखातून भगवती जगदबेंची मूत  मंबाज नी मराठी मुलखात िसताब आणली होती.
मराठी मुलखात अवतर यापूव च सरह ीवर भवानीसमोर बकरी पडली होती. र ा या
पायघ ांव न जगदबंा या रा यात वेशली.

मुदाडांना मातीमोल करणारी! मदा या मनगटात िनधडपेणाचा चेवताव
चढिवणारी! जोशाला जय दणेारी जयंती! कड ा भ ांना कृपाकड े बहाल करणारी
भ काली! मिहषासुराचे मदन माजिवलेली म म दनी! भंडासुराचे भंजन केलेली भगवती
भवानी! िब ालाला बुडिवलेली बलशाली िबहिडनी! यायी जगाला जागणारी-
जगवणारी जयवंती जगतजननी – भवानी राजां या रा यात उतरली!!

शंभूबाळांसह गडपाय याशी आलेले राजे पालखीला सामोरे आले. मंबाज नी
राजांचा आिण बाळराजांचा मळवट भंडा याने भरला. जगदबेंचे ते दो ही फजद चालत
पालखीजवळ आले. ठाण झाले या पालखीतील श संभार उगारलेली, पायाखाली
मिहषासुर रगडणारी, कृ णवणाची, व लेपी मूत  डोळाभर बघताच राजांनी ‘जगदबं-
जगदबं ’ हणत हात जोडून डोळे िमटले. पुढे होत राजांनी आिण शंभून े जगदबें या
पायाला हात लावून तो म तकाला िभडिवला.

राजांनी दवेभोयांना इशारत क न आ या पालखीला आपला रवाजी खासा
खांदा दला. ते बघताच भोवतीचे उभे मावळजन भि भावान ेउसळून उठले. ‘उद ंग अंबे
उद!ं! हर हर महादवे’चा माव यांनी पाऊसच पाऊस पाडला!

पालखी राजगड चढून आली, िजजाबा नी आिण राणीवशातील पुतळाबाई,
सोयराबाई, काशीबाई अशा सव रा यांनी जगदबेंची खणा-नारळांनी ओटी भरली.

शुभमु तावर पालखी तापगडाकड े जा यासाठी वाजत-गाजत राजगड उत
लागली.

जगदबेंची िमळेल तेवढी कृपासोबत साध यासाठी राजे शंभूबाळांसह
पालखीबरोबर गडमाचीपयत आले. गड उतरणारी पाठमोरी पालखी बघत असताना
राजांना फार- फार जाणवून गेले, ‘ ा मूत चं दशन यायला आज सईबाई पािहजे हो या!
’

शंभूबाळां या खां ावर हात ठेवून ते हणाले, ‘‘ही जगदबंा सा या जगाची आई
आह.े तुमची-आमची सा यांची! ितला हात जोडा बाळराजे! ’’

राजे आिण शंभूबाळ यांनी हात जोडून डोळे िमटले. गडमाचीवर उ हात िमसळत
ावणसरी ते दृ य बघत हो या!



दवेी या ित ापनेसाठी राजे कुटंुबकिब यासह तापगडावर आले. मु ताचे पा
‘घु ऽ घु ऽ ’ करीत घंगाळात डुबले आिण राजांनी ‘जय जगदबं ’ हणत आई या मूत ला
हात लावले.

मं दरा या सुघड गाभा यातील चौथ यावर जगदबेंची ‘उद ं ग अंबे उद’ं या
गजरात सु ित ापना झाली. मूत समोर मानाची बकरी पडली. तापगड चैत यजोशात
उजळून िनघाला. जावळी आिण कोयना खोरीतील अवघा मावळा जगदबें या दशनासाठी
गडावर लोटला होता.

रा ी आई या ग धळासाठी तापगडाची सदर मावळ-माणसांची खचाखच
दाटून गेली. सदर चौकात तांदळाचा चौक आखून जगदबें या मानकरी भु यांनी यावर
ीफल ठेवले होत.े

पीळदार पगडी, घोळदार डौर आिण चुणीदार चोळणा असा पेहराव घातलेले
ग धळी मळवट भ न तयार झाले. कुणा या ग यात संबळ होता. कुणा या हातात
चवंडकं, तुणतुणं. डो यावर करंजेल घेतलेले टभे सदरे या कोना ाकोना ांत फरफरत
होत.े राजे सदरदाखल हो याची सारे उ सुकतेने वाट बघत होते.

पदराचा काठ तजनीने सावरता धरीत थम िजजाबाई सदरेवर आ या. यां या
पाठोपाठ राजे आिण शंभूबाळ सदरदाखल झाले. समोर उभे असलेले मावळे पग ा
उंचावून आ याने राजां याकड े आिण बाळराजां याकड े बघू लागले. या दोघा
िपतापु ांनी जगदबें या भु याचा वेष आज अंगावर धारण केला होता! ती पे मोठी
गोमटी दसत होती. यात राजेपण न हते; होत ेत ेभाववेड ेभ पण!

राजे बाळशंभूसह सदरबैठक वर सुखावले.
ग ध यांचा होर या सदरेसामने आला. मुजरा घालून हणाला, ‘‘आईचा

मानाचा पोत पेटता क न आपुन यो नाचवाय पायजे धनी. ’’
“जशी जगदबेंची आ ा,’’ हणत राजे पाय या उत न चौकात आले. होर याने

दलेला, पाच पेडांत घ  वळलेला भवानीचा पोत यांनी आप या हातात घेऊन तो
म तकाला लावला. ग ध याने बगलेत या बुध यातील करंजेल पोतावर सोडले. या या
हातातील ट यावर ध न राजांनी जगदबेंचा पोत पेटता केला! ग ध यान े आप या
हातातील काठी राजां या हातात दली. ित या ठे यावर पोत उज ा हाताकडून
उजवीकडचे कसा नाचवायचा याची राजांना टगळ दली. संबळ तडतडत घुमू लागला.
चवंडकं, तुणतु याने साथ धरली.

‘‘आई – राजा – उदऽंऽ उद!ं” हणत पायाखाल या फरसबंदीवर डा ा हातातील
काठीचा ठेका ध न राजे जग ननीचा पोत नाचवू लागले.

पेटती योत बघताना राजांचे डोळे कस यातरी द  तेजाने पेटून उठले!
डौराखालचे यांचे अंग सरसरत गरम झाले. या पोता या फरफर या योतीतच यांना
शािमया यासकट हात पसरलेला अफजलखान दसू लागला! राजां या बाकदार नाका या



श ावर घामाचे थब तरारले! पाठक यातून पांढरीधोट घोडी सुसाट धावताहते, असे
यांना णभर वाटले. ‘ह ेअसंऽ असंच काहीतरी या णी आ ही खानाला फोडला या
णी आ हांस वाटलं होत!ं या पेट या पोतासारखंच काहीतरी उसळतं – पेटतं आम या

नसानसांत दबा ध न आह!े ’ णात राजांना पोतात दसणारा अफजल दरू हटला.
यां या िनमुळ या डो यांतील योती आिण फरफरता पोत एकजोड झाले. िवल ण
तेजाने आता राजांचे डोळे चमकू लागले. त ेबेभान झाले!

‘‘आई – राजा – उदऽं उदऽं!” हणत िमट या डो यांनी राजे काठी या ठे यावर
हातातील पोत फराफर नाचवीत वत:भोवती बेभान फे या घेऊ लागले.

सदरबैठक वर बसले या शंभूबाळांचा पाठकणा तो फरफरता पोत पाहताना
आपोआपच ताठ झाला! राजां या हातात थयथयत फरफरणा या पोता या काशरेषेवर
यांची िनभ ड नजर एकटक जोडली गेली. आबांचे ह ेअसले प काही यांना कधीच
बघायला िमळाले न हते.

पोत नाचवून दमगीर जालेले राजे थांबले. आता यां या छातीवरचा डौर घामाने
चंब डबडबला होता. पोतधरला हात थरथरत होता. पोता या तांब ा-िपव या
काशात राजांचे घामान ेडवरलेले प नुक याच धुऊन काढले या िशव लंगासारखे दसत
होत.े कपाळावरचा घाम तजनीने िनचरता क न राजांनी एकदा पोताकड ेपािहले. मग
सदरबैठक कड ेनजर जोडून हणाले, ‘‘बाळ शंभू, असे चौकात या. ’’

शंभूबाळ बैठक व न उठून राजां या सामन ेचौकात आले.
आप या हातातील पेटता पोत शंभू या हातात दते राजे यांचा छोटेखानी खांदा

हळुवार थोपटीत हणाले, ‘‘तु हीही नाचवा आईचा पोत बाळराजे. आम यापे ा
जोशानं!” सारी सदर डोळे टवका न बघू लागली.

ग ध याने पु हा करंजेल दऊेन बाळराजां या हातातील पोत योततवाना केला.
राजांनी आप या हातातील काठी बाळराजां या हातात दली! आिण राजे सदरपाय या
चढून िजजाऊं या शेजारी बैठक वर िवसावले.

शंभूने शेरनजरेने एकदा पोता या पेट या योतीकड ेबिघतलं. डा ा हातातील
काठी पायागती या फरसबंदीवर आपटीत तो िशवबाळ गजला – ‘‘भवानी – राजा – उदऽं
उदऽं!” आिण या बाल ा या हातातील पाचपेडी पेटता पोत फरफरत नाचू लागला.
याला उजवीकडून उजवीकडचे जायचे बंधन उरले नाही!! सव बंध तोडून बाळराजे
जोशाने मनाजोगा हातचा पोत नाचवू लागले! िमट या जाग या डो यांनी वत:भोवती
ठे यात गरगर फ  लागले.

यां या डो यावरची पगडी हदंकळता- हदंकळता उडाली आिण फरसबंदीवर
उतरली! केस मोकळे सुटलेले शंभो, चौफेर थयथय नाचत पोत घुमवू लागले. यांचे
रसरशीत ओठ रोमांचक उदकेार घुमवीत होत,े ‘‘भवानी – राजा – उदऽं उदऽं उदऽं उद!ं!”
फरफरणा या पोताचे कड ेबाळराजां या भोवती गरग  लागले. संबळवा याने संबळी या
टाळी चापां या का ा चढीला लाव या.

बाळराजांचे ते बेभान प पा न सदरबैठक वर बसले या िजजाऊं या हातांची



बोटे नकळतच कानिशलांकड ेचढली आिण कटाकट मोडली गेली!
थरकून उठले या सदरेवर या एका माव याने नर ाची घाटी फुलवीत

कलकारी दली, ‘‘हरऽऽ हरऽऽ हर हादवे!” भोवती या सा यांनीच ती उचलून धरली.
कलकारी या या मो ा आवाजाने बाळराजे थांबले. यांचा पोतधरला हात

थरथ  लागला! अंगावरचा डौर घामाने डबडबून िनघाला होता. आपण आता खाली
कोसळू, अस े यांना वाटू लागले. यांनी िजजाऊं याकड े मूक नजर दली. िजजाऊ
लगबगीनं सदरपाय या उत न चौकात आ या. यांनी बाळराजांचा पोत आप या हातात
घेतला. णभर या यावर नजर जोडून तो ग ध या या हाती दला. शंभूबाळांना
साव न धरीत िजजाऊ सदरबैठक वर आ या. शंभूबाळ थक या अंगान ेराजां या उज ा
तफला बसले. यांची मु ा अपार तेजाने कशी उजळून गेली होती. नकळतच राजांचा हात
यां या पाठीवर या घामेज या डौराव न फ  लागला!

ग ध यांचा होर या एक परडी हातात घेऊन सदरेजवळ राजां या सामने
आला. परडीत कंुकू-हळदीचा गंुतवा केलेला लाल-िपवळा भंडारा होता. या भंडा यात
माखून गेलेली चौस  कव ांची माळ होती. ग धळी कमरेत वाकून हातातली परडी पुढे
करीत हणाला, ‘‘ ो आईचं वाण हाय धनी. आईचं भु येपन घेतलं क , ही परडी
कुलदवेते या दे हा यात पुजाय लागती. नवरा ात आईची परडी पाच घरं मागाय
लागती!! ’’

‘‘आ ही आनंदानं ज र मागू,’’ हणत राजांनी पुढे होत जगदबेंचे वाण
वीकारले! ग धळी मागे हटत मांडले या तांदळा या चौकात आला. कानावर हात ठेवून
संबळ, तुणतु या या तालावर यान ेग धळाचे नमन सु  केले –

‘‘गजवदना, गणराया गौरी –
मज तारी हो सुखसजना

समरण तुझे पायी प ागौरी,
भु या िवनवी हरंेबा मज तारी
गजवदना, गणराया गौरी – ’’

नमन होताच ग ध याने जगदबेंला बालेघाट पार क न ग धळाला ये यासाठी
साकड ेघालायला सु वात केली.

‘‘या ग धळासी माये, लवकरी यावे!
अंबे लवकरी यावे,
चौक भ रला कोसरी
लंब, नारळ नानापरी
उदब या लावून चारी

महापूजा मांिडली साजरी –
या ग धळासी माये, लवकरी यावे!

कुठवर आई पा  वाट?



मा या ने ा भरला ताट
लवकर सोडा बालेघाट

माये, लवकर चाला वाट –
या ग धळासी माये, लवकरी यावे!

संबळ, तुणतु याचा नाद
पोत पाजळला घालून साद
आपुन यावं दऊेन दाद
अंबे, माये सोडून वाद

या ग धळासी माये, लवकर यावे! ’’
ग धळास आले या आ दश  जगदबेंचा मिहमा वणन करताना ग धळी पोत

उजवा उजवासा नाचवीत भान हरपून गेला. तो मिहमा िजजाऊ, राजे, शंभूबाळ आिण
सदरेवरचा हरेक मावळा अस ेसवच कानभर ऐकू लागले,

“आ दश चे कवतुक मोठे,
भु या मज केले।

पंचभुतांचा दहे-पोत हा,
ि गुण गुणी वळला।

चैत याची योत लावुनी,
विलत केला।

िच ेह े ाण वा नी,
याला ि थर केला।

आ दश चे कवतुक मोठे,
भु या मज केले!

उदर परडी दऊेन हाती,
ांडी फरवी।

ल  चौ या शी घरची िभ ा,
मागिवली बरवी।

या- या घरी मी िभ ा केली,
त-ेत ेघर चले।

आ दश चे कवतुक मोठे,
भु या मज केले!

सकाम कम कव ा यांची,
माला मम कंठी।

कमफळाचा कंुकुम मळवट,
मा या ल लाटी।

पीडा-बाधा शकुन सांगुनी,
लोकां भुलिवले।



आ दश चे कवतुक मोठे,
भु या मज केले!! ’’

गडावर रा  चढीला लागली. सदरचौकात भवानीकथा चढीला लागली!
राजां याबरोबर सदरेवर बसले या सा या माव यांना कळून चुकलेले ‘भु येपण ’ पु हा
एकदा उजाळा घेऊन उठले क , ‘‘आई जगदबेंसमोर रा ी ग धळ घालणं पडतं आिण
गिनमां या मुलखात दवस-रा  ग धळात माजिवणं पडत!ं! ’’

सग या मराठमनाला जाणवून जाणारी एक दघुटना या वेळी घडली. जुन ेिहमती
आिण िहकमती सरनौबत माणकोजी दहात ड े यांनी िशवापुरात आपला दहे ठेवला.
वरा यातील एक परा मलाल इमानी ‘मािणक ’ हरपले.

राजांनी आप या कारभार व थेत थोडा बदल केला. अिधकाराची घालमेल
करणा या शामराव रांझेकरांचे पेशवेपद काढून ती िज मेदारी यांनी नरहरी
आनंदरावां यावर सोपिवली. वाकेनिवसीची व े अ णाजी द ना बहाल केली.

राजां या किब यात मा  आणखी एक चोळीबांगडीचा मानकरी आला!
सकवारबाई राणीसाहबेांना क यार  झाले. ितचे नाव कमळाबाई ठेव यात आले.

नवरा ाचा सोनसुगीचा हगंाम आला. खांडनेवमीला पूज या ह यारांसमोर
बक यांचे खांड े पडले. िवजयादशमीची पहाट उगवतीची कूस फोडून गडदाखल होऊ
लागली.

राजांनी आिण शंभूबाळांनी खासेमहाला या हमामखा यात पहाट- ान आटोपले.
अंगावर जगदबें या भु येपणाची व  े पेह न म तकावर डौलदार पग ा चढिव या.
आबा आिण फजद शंभू िजजाबा या महालात यां या दशनासाठी आले. दोघांनी
िजजाऊं या पायावरची सोनधूळ म तक  घेतली. राजे स पणे हणाले, ‘‘आऊसाहबे,
आज आ ही गडावर या पाच उंबर ांसमोर आईची परडी मागणार आहोत! आशीवाद
ावा. कुणा-कुणा या उंबर ाचं दशन आ ही करावं, याचा स ला सांगावा. ’’

‘‘राजे, जे पो त, कदीम असतील यां यासमोर आई या भु येपणाचे हात पसरा.
थोरांचे पहाटदशन काय  लावणारं असतं!” िजजाबाई हणा या.

िजजाबा चा आशीवाद घेऊन राजे शंभूसह महालाबाहरे पडले.
आज राजां या संगती सरंजाम हणून कोणीच न हत.े जगदबें या वाटेवर कसला

सरंजाम? ही वाट फ  भोस यांची होती. एक तळपता भोसला दसु या उगव या
भोस याला घेऊन चालला! एक धावती िपढी दसु या चाल या िपढीला घेऊन चालली!
जगदबेंची परडी माग यासाठी! दोघां या हातातील पर ात हळदी- कंुकवाचा
दलजमाव केलेला भंडारा होता. ग यात कव ां या माळा हो या.

राजांचे त े प कैलास पवतावर या जीवनिवर  िशवासारखे दसत होते! लाखो
होनांची सोनरास या या जामदारखा यात दा तानी पडली होती, तो ‘िशवराज ’ आज
‘योिगराज’ झाला होता! उम ा अरबी घो ाव न धावणी घेणारा, सुवणमंिडत
पालखीतून गढचढी करणारा तो स ा ीचा कुबेर, मावळी गोपगोपाळां या रांगड मनावर
रा य करणारा तो भोसलेकुळीचा ‘यादवराज ’ जगदबेंचे भु येपण िमरवत पायी चालला



होता! या याबरोबर या या अि वंत र ाचा वसा सांगणारा याचा फजद शंभू चालला
होता. उगवती या सूयाला िवशाल आकाश संगती घेऊन चालत ेकरते, तस ेते दृ य होत.े

हरएक ‘भोसला ’ जगदबेंचा ज मानेच नामजाद ‘भु या ’ असतो! हातात उदराची
परडी दऊेन ती याला ज म पी चौ या शी ल  दारादारांत फरवते! एका हातात परडी
आिण दसु या हातात प ा दऊेनच भवानी याला ज माला घालत!े ही परडी मािगतली
क , अंबा ती इमानी चाकरां या सादाने िशगोशीग भ न दते!े मरण गाठीशी बांधणारे,
आप या वाहना या वाघासारखे बेडर काळीज दते!े भोस याने भु या हणून भवानीची
परडी माग यात कसले शर मंदपेण?

राजगडावर झाडापेडांवर या प ीलोकांचा जमाव कलिबलत जागा होऊन
आभाळात झेपा घेऊ लागला. पहाटवा यावर नौबतीची दडुदडु वार झाली.

बाले क या या तफला असले या सोनोपंत डबीरां या वा ासमोर
सडासंमा जत अंगणात या रा याचा आणभाक बांधील ‘ ीमंतयोगी ’ आप या
ब यासह उभा ठाकला! परडी साव न राजांनी उदकेार केला – ‘‘आईचाऽऽ उदऽेऽ! ’’

शंभूबाळांनी तो उचलून धरला, ‘‘भवानीचाऽऽ उदऽेऽ! ’’
डबीरां या वा ावर या दवेडीवा याने धावत जाऊन खासे राजे

बाळराजां यासह आ याची वद  सोनोपंतांना दली. पंत लगबगीने वा ा या हमचौकात
आले. सामन ेराजांना बघून त ेगडबडून गेले. अदबमुजरा घालून त ेखालगदनीने कसेतरी
हणाले, ‘‘आ ा झाली असती, तर सेवक सदरेवर जू झाला असता. राजांनी आत यावं. ’’

‘‘नाही पंत,आ ही आज – या णी राजे नाही. आईचे भ  हणून तुम या
जाण या उंबर ासमोर परडी मागायला आलेले भु ये आहोत. आजची मयादा
उंबर ापयतच! िशधा वाढा.” राजांनी एक हात शंभू या खां ावर ठेवून दसु या हाताने
परडी पुढे केली. शंभंूनी आप या दो ही हातांतील परडी पुढे सरशी केली.

सोनोपंतांचे मन ते बोल ऐकून भ न आले. यांनी पायगतीची नजर उठवून
राजां यावर जोडली. समोरचे थोर ‘िशवपण ’ आिण धाकुटे ‘शंभूपण ’ बघताना यां या
उतार डो यांत पाणकळा तरळली. पंतांना णभर वाटले तडक समोर जावे, आिण
राजां या अनवाणी पायाची सडक, र जागती, सतेज बोटे यांवर म तक ठेवून
डो यांतील पाणक याने साफ-साफ धुऊन काढावीत.

पंतांनी वा ात जाऊन तांदळूभरले तबक आणले. ते दगडी उंबर ावर ठेवून
एक जळ भ न घेतली. राजां या शांत मु केड,े तलवारी या पा यासार या बाकदार
नाकाकड े भर या नजरेने पाहत सोनोपंतांनी जळ राजां या हातातील परडीत
उतरिवली. उगवतीला सूयादय झाला होता. आभाळ तळप या सूया या जळीने
सोन करणांचे वाण मावळमुलखा या परडीत घालू लागले होत!े

पंतांनी वाकून शंभूबाळांची परडी जळीन े भरली. यां या मळवटावर
परडीतील भंडा याची बोटे पुसत बाळराजे हणाले, ‘‘भवानी आईचाऽऽ उद!ं ’’

राजे आिण शंभूबाळ सोनोपंतां या वा ा या अंगणातूनच परतले. या दोन
भ ांना पाठमोरे बघताना पंतांचे डोळे एवढे भ न आले होत ेक , यांना यां या आकृती



दसतच न ह या. दसत होता, तो फ  गड उजळणारा काश!
नेताजीराव पालकर, मोरोपंत, येसाजी कंक, अ णाजी द ो अशा आणखी चार

जाण यां या वा ांसमोर परडी मागून राजे आप या खाजगी या महालाकड ेपरतत होते.
यांना शंभूबाळांसह भु या या वेषात परतताना पा न उ हात उजळून िनघालेला,
राजगडाला ऐटदार फेर भरलेली ‘गडमाची ’ वत:लाच हणत होती – “आ दश चे हे
कवतुक बघायला आज सईबाई पािहजे हो या! ’’

उ हतापीचे दवस आले. राजे वधनगडाकड े जायला िनघाले. मासाहबे आिण
शंभूबाळांचा िनरोप घेऊन यांनी राजगड सोडला.

शंभूबाळांना आता घो ाचा लळा लागला होता. रायाची आिण अंतोजी गाडे
बाळराजांना वत:संगती घो ा या पाठीवर घेऊन रपेटीचा सराव हो यासाठी यांची
मांड तयार क न घेत होत.े महमद सैस हा घोडपेारखी अरब यांना घो ा या लकबीची
पहचान क न दते होता. कायद ेके हा आखडावेत, के हा ढले टाकावेत, याची जानकारी
दते होता. राजांची कृ णा, कबुतरी, तुरंग, िव ास, िबजली ही घोडी शंभूबाळ आप या
हातांनी कायद ेओढीत खेचून नेऊन ती पागेत ठाण क  लागले.

घोडा ह ेजनावर बाळराजांना यारे झाले. या या रंगचमक खु याजवळ थाप
मारताच या या सतेज कात ाची होणारी थरथर पा न बाळराजांचे बालमन थरकून
उठू लागले. वा या या झकमक बरोबर टाकोटाक कान टवकारणारा घोडा, वाराने टाच
भरताच आघाडीचे दो ही खूर उंच उठवून अंगभर खंकाळणारा घोडा, गड- उतार होताना
सावध चालीने जपून एक-एक खूर उचलून तोल सावरणारा चतुर घोडा, पागेत ठाणबंद
असताना डोळे िमटून चंदी चघळत यान धरणारा घोडा अशी घो ांची कतीतरी पे,
शंभूबाळां या राजमनावर टांकसाळीत या सोनेरी होनावर उमटणा या मु सेारखी खोल
जून बसली.

गोमाजीबाबा पानसंबळ ‘धाक या राजां’ना तलवारीची मूठ कशी पेलावी, हाती
प ा कसा चढवावा, भालाफेक चा धावता मोहरा अचूक कसा साधावा, प याचा चौक
फरताना ढाल आडवी टाकून वार कसा तटवावा, िव ाचे पाते दरू फेकून लगीतच पु हा
मागे कस े यावे, यांची जुजबी टगळ दऊे लागले.

िजजाऊ आप या बाळराजांना रामायण-महाभारतातील भुजबळ, िनध ा
असाम या कथा सांगू लाग या. बाळराजां या चौकस सवालांना मायाभरले जाब दऊेन
याचे समाधान क  लाग या. च ूहात एकाक  लढत खेळणारा अिभम यू, उमर कवळी
असता बळजोर कंसा या छातीवर मांड ठोकून बसणारा ीकृ ण, बकासुराची पाठ तंबून
याला ताराज करणार ह ीजोड ताकदीचा भीम, म यभेद करणारा धनुधारी अजुन,
धरतीने फतवा क न फसिवलेले रथच  उठिव या या खटपटीत असलेला कण, पंख
तुटेपयत रावणाशी झंुज घेणारा इमानबंद जटायू, पादकुांचा साद घेऊन रामचं ांकडून
परतलेला भरत, कैकयी या कार थानी मनसु याने अयो ये या मुलखाला परागंदा



झालेला राम, ल मण, सीता या सा या असामी बाळशंभू या मना या सदरेवर दाखल
होत हो या!

थंडीचे दवस सरतीला लागले. राजे मोिहमेव न राजगडावर येत अस याची
वद  आली. पेणभागात िम या ड गराजवळ राजांची आिण शा ताखानाचा सरदार
नामदारखान याची गाठ पडली होती. लढाई या चकमक त राजांचे कृ णाजी बाबाजी हे
सुभेदार कामी आले. वाघोजी तुपे जाया झाले होत.े

यांचा िवचार मनात घोळत असतानाच राजे राजगडावर आले.

आिण याच दर यान बरेच दवस मनात घोळत असलेली एक पुरानी वाइश
औरंगजेबाने द लीत बसून पुरी क न घेतली!

वा हरे या अदबखा यात असले या आप या कैदी भावाला – मुरादला
मु लामौलवा याकडून खुनी ठरवून याला कुराणे शरीफ या कौलान े ‘सजा-ए- मौत ’
बहाल केली. तु ंगात िखतपत पडले या मुरादला दोन ज लादांनी साखळदडंासकट बाहरे
काढला. या यावर मौलव नी अहमदाबाद या ‘अली नक  ’ या इ लामी बं ांचा खून
लादला होता. द लीचा ‘बादशहा ’ हो यासाठी गुजराथ सुभा सोडून औरंगजेबाला
सामील झालेला मुराद, ‘खुनी ’ हणून वा हरे या रयतेला साखळदडंासह दाखिव यात
आला! मयूर संहासनाचे व  पाह याचा मूखपणा करणा या मुरादला वा हरे या
‘क ली या चबुत या’वर चढिव यात आले.

बकरी ईदचे बकरे जेव ा जाहीर शांतपणाने तोड यात येत,े तेव ा ठंडपणाने
औरंगजेबा या ज लादांनी मुरादची गदन वा हरे या भर चौकात धडावेगळी केली!!

‘शहाजादा ’ मुरादचे ेत ‘बाग ’ या’ हणजे ‘बंडखोरां’ या क तानात दफन
कर यात आले!

दाराला पूव च दफा कर यात आले होत,े आता मुरादला मार यात आले; पण या
नाचीज बाब चा प रणाम ‘अबुल मुझ फर मुिहउ न मुह मद औरंगजेब बहादरू
आलमगीर पातशहा गाझी! ’ ही कताबत लावणा या औरंगजेबा या खाजगी जंदगीवर
हायचे काहीच कारण न हते. मुरादला क ल के यापासून तीन मिह यां या आतच याने
आपला ब ा मुह मद अकबर याचा औरंगाबादते शाही थाटात दावत घालून ‘सुंता ’
साजरा केला!

‘औरंग ’ हणजे ‘ संहासन’! ‘जेब’ हणजे याची ‘शोभा वाढिवणारा’ हचे खरं!!
आप या नावाचा असा और मतलब फ  औरंगजेबा या खानदानी शाही र ालाच
सुचणारा होता! िशवाजीसारख े ‘काफर’ संहासनाला ‘गादी ’ हणत होत.े या गादीची
शोभा वाढिवणा या गुणाला ‘इमान’ हणत होते! असला ‘गावंढळ’ मतलब औरंगजेबाला
मा  मुळीच मा य न हता!



राजगडावर कदरे या सदरेसाठी मोरोपंत, अ णाजी द ो, िनळो सोनदवे,
नेताजीराव, येसाजी अशी मंडळी जमली होती. सदरबैठक वर राजे, िजजाऊ आिण शंभू
सुखावले. राजांनी हातान ेइशारत करताच सारी मंडळी िबछायतीवर बसली.

भंडारा उधळून राजांनी मनसुबा खुला केला –
‘‘आम या कारभारा या कानुजाब यात काही फेर करणे आह.े ही सदर आ ही

या कारणे बोलावली. शा ताखान पु यात तळ टाकून दौलती या उरावर असता
कारभाराचा गाडा हरबाबीत सावध, शार असणे िहसाबी आह.े

‘‘आ ही या- या असाम चा कसकानोसा मनी धरला आह,े यांचा मरातब क न
यांना स ला हणून मनची बात बोलू.

‘‘ह ेरा य चे. आ ही चे भु ये हणोन एका हाती पोत आिण दसु या हाती
प ा घेतला आह.े जे अंगेजणीने अविघयां या पाठबळावर आ ही पैदा केले, ते आबादान
क न या न अिधक रा याचा घेर कैसा वाढेल, याची चंता सा यांनी करणे आह.े

‘‘ यांचा आ ही आज मरातब करतो आहोत, यांनी बरे यानी धरावे क ,
पाठीवर मायेची थाप भरली तर धावणीचे मुके जनावरसु ा इमानाची वारीसंगत दतेे!
मायेचा एक बोल दला, तर आमचा मावळा उभं काळीज पायावर टाक यास रजाबंद
होतो.

‘‘नवे रा य उभे करणे कठीण. या न जतन करणे महाकठीण आिण वाढीला
लावणे तर महामु क ल! ह े दवेाधमाचे रा य सा यांनी तोलून ध रले पािहजे! या
रा यासाठी जे-जे कामी आले यांची याद जागती ठेवून यासाठी िहमतीने क त केली
पािहजे!

‘‘हाती स ा आली क , माणूस िबघडणे बघतो. अिधक स ा आली क , माणूस
अिधक िबघड याचा खतरा असतो. अिधकार ह ेबंधन घालणा या लगामासारख ेअसतात.
याचा कोणाही अ ापा या पाठीवर ओढणेचा कोरडा होणे वाजवी नाही!

‘‘आ ही तुमचे गुण पारखतो आहोत. तु ही आम या मावळलोकांचे गुण पारखले
पािहजेत! लहान-थोर सा यांनाच हातजोड दऊेन, बस यास उठता, उठ यास चालता
आिण चाल यास दौडता केला पािहजे! अविघयांस काय  लावून जाणत ेराजकारण उभे
केले पािहजे! ’’

आबासाहबेांचे ह ेसारे बोल शंभूराजे एकिच  होऊन ऐकत होते, मनी साठवीत
होत.े राजे बोलता-बोलता उभे रािहले. यांनी आप या खाजगी या कारभा यावर नजर
जोडून इशारत केली. एक मोठे तबक घेतले या ज यासह कारभारी राजां या तफला पेश
झाला.

मोरोपंत पंग यां यावर नजरेचा मोहरा ध न राजे बोलले – ‘‘मोरोपंत,
सदरेसामने या! ’’

मोरोपंत लगबगीन े उठले. उपरणे सावरीत ते राजां या समोर आले. मुजरा
घालून, हात बांधीत, खालगदनीन ेअदबीत राजां या समोर उभे रािहले.

राजांनी ज या या हातातील तबकातले जरी या नकसदार काठाचे सफेद



उपरणे उचलले. मोरोपंतां या खां ावर त ेचढवून सदरेकड ेबघत राजे हणाले,
‘‘आजपासून मोरे र िनळकंठ पंगळे या रा याचे पेशवे! आ ही रा यावर

चालून येणारा गनीम आम या डो यांनी पारखू आिण यास नितजा दऊे. रा यातील
कारभार पंतां या जाग क डो यांनी बघ!ू ’’

मोरोपंत गिहव न गेले. यांनी वाकून राजां या पायांना हात लावून तो आप या
म तकाला टेकिवला. यांना खां ाला ध न वर उठवीत राजांनी यां या छातीला छाती
िभडवीत यांची ऊरभेट घेतली. पंतांनी िजजाऊंना आिण शंभूबाळांना मुजरा घातला.

मोरोपंतांची मुजुमदारी राजांनी िनळो सोनदवेांना दली. अ णाजी द ो
भुणीकर यांना सुरिनशीची व े बहाल केली. ‘पंिडतराव’ ह े धमशा  जाणणा या
िव ानासाठी नवे पद िनमाण क न ते रघुनाथभट यांना दले.

कदरेची ही सदर उठ यापूव  राजांनी नेताजी पालकरांना सुपे भागात धामाधूम
घालणा या नामदारखानाचा बंदोब त कर याची कामिगरी जोडून दली.

सदर उठली. ‘शा ताखानास कोण राने शा त ावी,’ याचा िवचार मनाशी
झंुजवीत राजे आप या महालाकड ेिनघून गेले. िजजाऊं या संगती चालणारे शंभूराजे मा
एकाच बाबीला मनात घोळवीत होत े – ‘आबासाहबे केवढे साजरे बोलतात! बस यास
उठता – उठ यास चालता – आिण चाल यास दौडता केला पािहजे!!’

कुमा माणे नेताजीराव फौजबंद होऊन सु याजवळ नामदारखाना या फौजेवर
तुटून पडले. हातघाईची चकमक उडाली. जोरावर असले या खानाबरोबर नेताज या
िशबंदीचा िनभाव लागला नाही. या चकमक त खास ेनेताजीच वम  जखमी झाले. यांनी
माघार घेतली. नामदारखान आिण सरफराजखान नेताज या पाठलागावर पडले, पण
यांना ल भ न नेताजी राजगडा या वाटेला लागले.

जाया झालेले नेताजी राजगडावर आले. राजांनी वत: यां या जखमा जातीने
पािह या. तबीबांना नेताज या जखमा औषधी भ न आवळ यास सांगून राजांनी
नेताज ना िव ांतीचा स ला दला.

खु  सरनौबतच जाया झा यामुळे राजांचे हात आखडले. यातच पावसाला
सु वात झाली. वेडावलेले आकाश मावळांवर कोसळू लागले. राजगडावर या
खासेमहालां या छपराव न पागो या पाघळू लाग या. लाल ओहोळ गड उत  लागले.

राजांनी या पावसा यात वाकेनिवसीची व ं गंगाजी-मंगाजी यांना बहाल केली.
पुरे पाच मिहन े धुडगूस घालून पावसाळा पळाला. बारा मावळांतून खबरा येऊ

लाग या. नामदारखानाने पु हा उचल खा ली होती. तो ट यात येतील ती गावठाणं
तसनस करीत चालला होता. रोिहडा खो यातून का होजी जे यांचे िचरंजीव बाजी जेधे
यांचे खाना या मुलूखमारीचे बयाजवार वणन करणारे प  आले.

याला उ र पाठिव यासाठी राजे सदरेवर बसले होत.े यां या शेजारी िजजाऊ
आिण शंभू बसले होत.े बाळाजी आवजी ह े िचटणीस राजां या त डून फुलणा या
मजकुराची फुले लेखणीन ेकागदावर रचीत होत.े राजे एकसुरात मजकूर सांगू लागले.

‘‘बनाम सजाराऊ जेधे-दशेमुख तपे रोिहडखोरे ित राज ी िसवाजीराजे –



मोगल तुत तुम या तिपयात धावणीस येताती हणोन जासुदांनी समाचार
आिणला आह.े तरी तु ही तमाम आपले तिपयात गावाचा गाव ता कदी क न माणसे
लेकरेबाळे समेत तमाम रयेित लोकांिस घाटाखाले बाका जागा असेल तेथे पाठिवणे! जेथे
गिनमाचा आजार प चेना ऐशा जागीयािस पाठिवणे.

गनीम दु न नजरेस पडताच याचे धावणीची वाट चुकवून पलोनु जाणे! ’’
बाळाजी आवज नी प  पुरे केले. राजांचा द तुर घेऊन यावर िश ामोतब केले.

प  थैलीत घालून ितचा फासबंद आवळला.
राजां या त डून प ाचा मजकूर ऐकताना एका बोलाचे चांगलेच िश ामोतब

शंभूबाळां या मनावर प े  झाले होत.े ‘‘गनीम दु न नजरेस पडताच याचे धावणीची
वाट चुकवून पलोनु जाणे! ’’

सजराव जे यांना रयते या सुरि ततेसाठी ‘पलोन ु जा याचा स ला’ जरी
राजांनी दली तरी वत:साठी मा  शा ताखाना या पु या या स वा-लाखी सैतानी
गोटात ‘घुसोन ुजा याचा ’ बेत िनवडला! आता घुसणेच भाग होत.े भाग होते, पण सोपे
न हते! राजे रा ं दवस याचाच िवचार करीत होत.े

ताशनी पौ णमेची रा  राजगडावर था याएवढा अंगफुलता चं  घेऊन उभी
रािहली. होळी या मानक यांनी कानंदखोरीत फ न ऐनाचे चखोट-उंच झाड तोडून ते
गडावर आणले. याची होळी आं या या डहा यांनी सजवून ती होळीचौकात उभी केली.
घर ाघर ांत पोळीवर ताव मारलेले मावळे पग ांवर चांदणे घेत होळीचौकात जमाव
क  लागले. पुनवे या फुल या चांद यात हल यांची कातडी तडतडत फुलू लागली.

चौकात जळाऊ लाकडांचा भला थोरला डवा रचला होता. खासे राजे चौकात
येऊन या ड ाला जळता चूड लावून होळी पेटती करणार होते.

राजे खासा पेहराव क न फजद शंभूसह िजजाऊं या महालात आले. िजजाऊंची
पायधूळ घेऊन राजे बाले क यावर या होळीचौकाकड ेचालले. यां या तफने बाळाजी
आिण िचमणाजी न हकेर, मोरोपंत, नेताजी, फरंगोजी, येसाजी, केदारजी जेधे, िसदोजी
थोपटे अशी मंडळी चालली. शंभूबाळांचा हात राजांनी आप या डा ा हातात धरला
होता. तांबूलिव ा या पानावर पाठभर चु याची िशकल चढावी तसे गडमा यावर दाट
चांदणे पसरले होते! या चंदरेी पायघडीव न सो या या दोन घडीव मूत  चाला ात तसे
राजे आिण शंभू चालले होते.

सरंजामासह राजे होळीचौकात आले. हल यांची थरकती तडतड खामोश झाली.
माव यांचा चंदरेी गलका थांबला. राजांनी हातात पेटता चूड घेऊन णभर नजर
जोडली. या नजरेने तो पेटता चूड अिधकच धगधगला! ‘जय जगदबं!’ हणत हातचा चूड
राजांनी होळी या रचले या लाकडी ड ाला िभडवला.

माव यांनी ‘‘हरऽ हरऽ हादवे!’’ या कलका यांची होळीच होळी उभी केली!
डवा पेटता झाला. त डा या हल यावर पाल या मनगटां या टप या पडून च ा
आवाजीत घुम या!!

खाशांसाठी उभारले या चौथ या या बैठक वर राजे शंभूसह िवसावले. होळी या



तांब ा-िपव या काशात, मा यावर ढळणा या चांद यां या अ मानी चवरीमुळे ती
दोन पे इं पुरी या दरबारातील मानक यांसारखी दसत होती!

पेट या ड ात नारळाची मानकरी फळे फेकली गेली. पुरत े जळ यापूव  ते
नारळ होळी या रसरस या िनखा यातून अ लाद बाहरे काढ यासाठी धाडसी, जवान
माव यांनी होळीभोवती रंगण धरले!

एकेकटा मावळा थेट धगीजवळ जात बेधडक फुल या िनखा यांत हात घालू
लागला. नारळ काही हाताशी येत न हता. घात या हातावरचे राकट केस मा  राख
होऊन धगीत िमसळत होते. होळी कुणाला जवळ यायला तयार न हती. लाकडा या
गाठी पेटता-पेटता फाटकन ठणकत म येच फुटत हो या. होळी आिण मावळे इरेसरीला
पडले होत.े होळी आप या उदरातील दान ायला तयार न हती. मावळे ित या
िनखा यां या आगपेट या गोटाला खणती घालून ते बाहरे काढ यासाठी ह ाला पेटले
होत!े

झेपावले या एका सजा माव या या हाताला िनखा यातला नारळ एकदाचा
लागला! नर ाची घाटी फुलवून ‘‘जै भऽवानी!” गजत यान े होळी या उसळ या
आग वाळेएवढी बेभान उंच उसळी घेतली. पाय भुईवर टेकताच हातातला नारळ दाणकन
भुईवर आपटत यान े या या ठक याच ठक या उडिव या. याचा तळवा नारळा या
ताप या करवंटीने पोळून िनघाला होता. पण उरात पेटते काळीज असणारे पोळ या
तळ ाचा िहसाब धरीत नसतात!

‘‘ वारे वाघा, भले रे मा या भा रा!” हणत भोवती या माव यांनी याला
उचलून थेट खां ावरच घेतले. इतर होळकरांनी चौफेर उधळलेला, चटका दणेा या
खोबराखंडांचा साद झ बी खेळून हा-हा हणता म ही केला. िसदोजीरावांनी या
माव याला राजां या सामन ेअिभमानाने पेश केले. बैठक व न उठून राजांनी याचे खांदे
थोपटले. या या हातात होळी या मानाचे सोनकड ेभरले. सो या या हातांनी सो याचे
कड ेभर चौकात भ न घेताना या माव याला िजवाचे सोने झा यासारखे वाटले!

ताशनीचा चं  पेटती होळी बघत चढतीला लागला. राजे सुख हो यासाठी
होळीचौकातून शंभूसह आप या महालाकड ेपरत ूलागले. जा यावर कं ाचा लाल ग डा
ळणा या यां या िज मेदार पाठीवर पांढरधोट चांदणे पसरले होत.े मा  राजां या
मनात िवचारांचा डवा पेटला होता! ते मनसुबा बांधीत होत.े

‘गिनमाची होळी पेटवून या या गोटा या आगभर या िनखा यातून यशाचा
नारळ अ लाद बाहरे काढायचा असेल तर... तर आता रंगणात उतरलेच पािहजे. जळ या
िनखा यात हात घातलाच पािहजे!!’

यांचा हात ध न चालता चालताच शंभूबाळांनी यांना िवचारले, ‘‘आबा, तु ही
काढाल होळी या जळ या ड ातला नारळ? ’’

राजे हसले. टोप डोलवीत वत:शीच बोल यासारखे पुटपुटले, ‘‘कोिशश क ! ’’
रामनवमी आली. पहाट ान केलेले बाळराजे धाराऊसह िजजाबा चे पायदशन

क न राणीवशातील सा या आऊसाहबेांना मुजरा करायला चालले.



धाराऊबरोबर ते सोयराबा या महाली आले. पुढे होऊन झटकन वाकून
बाळराजांनी सोयराबा या पायांना उज ा हाताची बोटे लावून ती पु हा आप या
कपाळाला िभडिवली. यांना खांद े ध न वर उठवीत सोयराबाई धाराऊकड े बघत
हणा या, ‘‘केवढी अदब! खरंच बाळराजांचं नाव ‘रामराजे’ ठेवायला पािहजे होतं!’’

मंचकावर बसून सोयराबा या हातून केशरदधुाचा पेला घेताना बाळराजांना
जाणवून गेला तो सोयराबा चा सतेज केतक  वण. ते मनोमन आप या मासाहबेांची –
सईबा ची मु ा उभी क  लागले. पण ती नीटपणे यांना काही उभी करता येईना! फ
एक धूसर सावळेपण नजरेसमोर येत होत.े ‘खरोखर कशा दसत हो या आम या
मासाहबे?’ असा िवचार करीत यांनी दधुाचा पेला आप या र सतेज ओठांना लावला.
यांना दधू िपताना पा न धाराऊ या मनी येऊन गेले क , ‘‘रामराजं’ नाव हाई येच
येस हाय! नाव नसता एवढं वनवास; मग अस याव कती!’

दधू िपऊन पेला चौरंगावर ठेवत ‘‘येतो आ ही,’’ हणत महालाबाहरे पडणा या
पाठमो या शंभूबाळांना बघताना सोयराबा या राजमनाला जाणवून गेले क , ‘आम या
पदरी नाहीत तुम यासारख ेबाळराजे, नाहीतर आ ही न च यांचं नाव ‘रामराजे’ ठेवलं
असतं!’

सोयराबा या महालातून शंभूराजे धाराऊसह पुतळाबा या महाली आले.
पुतळाबाई दे हा यातील राममूत वर फुले चढवून डोळे िमटून हरव यागत पाटावर
बस या हो या. यांचे िनवांतपण भंग होऊ नये, हणून बाळराजे यां याकड ेएकजोड
बघत तसेच उभे रािहले. थो ा वेळाने पुतळाबा नी डोळे उघडले. दो ही हात जोडून ते
कपाळाला िभडिवताना या काहीतरी पुटपुट या. पुढे होत पुतळाबा या सोनपुतळ
पायांना हात लावावेत हणून बाळराजे हणाले, ‘‘आ ही पायधूळ घेतो आहोत
मासाहबे!’’

‘‘उठा.’’ लगबगीन ेपाटाव न उठत पुतळाबा नी, पायांना हात लाव यापूव च
बाळराजांना वर उठिवले. यां या खां ावर हात ठेवून बरोबर चालत नेऊन यांना
मंचकावर बसिवले. दे हा यासमोरचा सुंठसाखरेचा साद आिण एक फूल उचलून या
बाळराजां याजवळ आ या आिण हणा या, ‘‘ या. दवेज माचा साद!’’ शंभूबाळांनी
डा ा तळहातावर उजवा हात घेऊन साद-फूल घेतले. दो ही हात तसेच वर चढवीत
सादावरचे फूल आप या कपाळावर या िशवगंधावर टेकिवले. फूल डा ा हाती घेऊन
सुंठ-साखर ओठांआड केली.

थोडा वेळ मंचकावर बसून महालभर नजर फरिवताना बाळराजांना वाटले क ,
‘या महाली आले क , दवेा या राउळात आ यासारखं वाटत!ं’

‘‘येऊ आ ही आऊसाहबे?’’ हणत बाळराजे मंचकाव न फरसबंदीवर उतरले.
‘‘या.’’ हसत पुतळाबाई हणा या. डा ा मुठीत दवेफूल घेऊन धाराऊसह

महालाबाहरे पडणा या पाठमो या बाळराजांना बघताना पुतळाबा या व सल मनाला
जाणवून गेलं क , ‘बाळराजे, तु ही समोर असलात वा नजरेआड असलात, तरी बे ब
वार ची याद दतेा! आ हास आपलेच वाटता!!’



िचमणाजी आिण बाळाजी न हकेर राजगड चढत होत.े यां यापासून सजराव
जेधे, नेताजी, मोरोपंत, ता हाजी यांनी घेर धरलेली राजांची पालखी गड चढून येत होती.
पाली दरवाजावरची गडचढीची नौबत दडुदडुली. िजजाबाई बाळराजांना घेऊन
बाले क या या दरवाजापयत राजांना सामोरे जा यासाठी आ या. रामनवमी होऊन
पाच दवस झाले होते.

कुणा या यानीमनीही नसेल, असा अजब िहमतीचा र लढवून राजांनी
शा ताखाना या कोलदांडा एकाच झट यात पु या या तळाव न उखडून काढला होता.

क ढणा सोडून राजे का ज या रानात गेले. यांनी पु या या उगवतीला नेताजी
व मावळतीला मोरोपंत यां या घोडदळा या फौजफ या पेर या. चखोट, िनवडक असे
कुल शे-दीडशे पटेकरी संगती घेतले. वेष पालटून खास ेराजे आिण यांचे धारकरी एका
ल ा या व हाडाबरोबर रणहल यां या तालावर लेझीम खेळत पु यात शा ताखाना या
ऐन गोटात घुसले.

लालमहालाचा कानाकोपरा माहीत असले या राजांचे बालपणीचे खेळगडी
िचमणाजी आिण बाळाजी बरोबर होते. रमजान या उपवासाने शा ताखान आिण याचे
िखदमतगार रा ी िनसूर होणार; ह ेराजांनी के हाच हे न ठेवले होत.े म यरा ीनंतर एका
िखडक चे कुसव उकलून राजे, िचमणाजी आिण बाळाजी यांचे संगती पाठीवर नंगी ह यारे
पेलले या माव यां या फ या घेऊन लालमहालात घुसले. कापाकापीला त ड फुटले.
बेभान झालेले राजे दालनांमागून दालने मागे टाक त शा ताखानाने ‘ वाबगाह’ हणून
िनवडले या दालनात घुसले. आिण ट यात आलेला शा ताखान एका वारातच जीवे
यावा हणून राजांनी डोळे िव फा न ह यार उचलून टाकोटाक वार केला, पण खानाने
तेव ात िजवा या आकांतान ेिखडक तून छलांग घेतली. राजांनी केलेला वार िखडक ची
मिहरप पकडले या खाना या हातावर सपकन उतरला! या या तीन बोटां या िब ी या
पेरांचे कंडके क न ह याराचे पात े लाकडी मिहरपीत तले! मिहरप लाल करीत
खाना या बोटांची पेरं फरसबंदीवर उतरली!

‘‘या अ लाऽ!’’ हणून भयानक कंचाळत, ठबकता हात झटक त खान भंती या
कडकेडनेे वाकून पसार झाला. खानाचा ब ा अ दलु फ े या छा यात जीवे मारला गेला.
जनानखा यातील कैक रंगी या बा या अंधारामुळे माव यांनी गफलतीने कापून
काढ या. काही मावळे धारकरीही कामी आले. या धंुदळीची खबर भोवती या गोटाला
आता लागत ेआह,े ह ेहे न राजांनी सा यांना परतीचा इशारत केली.

‘‘गनीम भाग गयाऽ! शैतानक  न लऽ िपछा करोऽ! दीनऽ दीन!’’ अस े हणत
राजां यासह मावळे धारकरीच लालमहाला या िपछाडीने बाहरे पडले! क ढा या या
रोखाने बेभान दौडू लागले.

पाठलागावर पडले या गिनमा या घोडदळाला ल दे यासाठी काही बैलां या
शंगांना पेटते पलोते बांधून ते बैल राजांनी का जघाटा या रोखाने िपटाळायला लावले!



आिण राजे आडवाटेने क ढा यावर सलामत पोहोचले.
लालमहाला या या छा याची हवी तशी छाप शा ताखानावर पडली. ितस या

दवशीच पु याचा तळ जसवंत संगावर सोपवून शा ताखानाने धा त घेऊन पुणे सोडले.
तीन वष पु यात तळ टाकून, राजांचे दोन गड जंकून, याब ल तीन बोटे गमावून,
छा यानंतर तीनच दवसांत खान पु या न हलला!

बाले क ला चढून आले या राजांनी पुढे होत िजजाबा या पायांना हात लावला.
शंभूबाळांनी पुढे होऊन राजां या आजानुबा  हाताचे बोट पकडले. यांचा छोटेखानी
हातपंजा आप या हातात घेत राजे हसून हणाले, ‘‘बाळराजे, आ हास आ खा नारळ
नाही काढता आला ड ाबाहरे! फ  शडीच हातास आली!’’

शंभूबाळां या िशवगंधाला आठी पडली तसे राजांनी हसत यांची छोटी बोटे
अ यंत ममतेने हळुवार थोपटली!! आिण लालमहालातील शा ताखाना या हातची तीन
बोटे कशी कापली, याची ह कगत यांना सांिगतली.

वैशाख आला. उ ह ेतावणीला पडली. एका सकाळी बाले क यावर या पटांगण
चौकात गोमाजीबाबा बाळराजांना का या, घोटीव दगडी म लखांबावर दशरंग
फरक चा सराव दते होत.े कमरेला छोटेखानी भगवी जांग असले या शंभूबाळांनी उघडे
अंग िपक या लंबा या वाणान ेतळपत होत.े

गोमाज नी आधारीच हातजोड दऊेन बाळराजांना म लखांबावर चढत े केले.
िपवळाधमक धामणसप कळक या सोटावर गरगरते चलाख वळस ेभरत चढावा तसे
शंभूबाळ दशरंग फरत म लखांबाचा बंुधा पार करीत सरासर वर या टोकापयत चढले.
खांबा या गळप ीला दो ही मां ांची कैची घालून यांनी शारीने नजर वर केली. यांना
समोर बाले क या या सदरमहालाबाहरे पडणारे राजे दसले! यां यामागून दोरोजी,
नेताजी, येसाजी, ता हाजी अशी मंडळी बाहरे पडत होती.

टाकोटाक झेप टाकून झटाझट उतरते दशरंग फरत शंभूबाळ छलांग घेऊन
म लखांबाव न भुईवर उतरले. पाय टेकताच राजां या रोखाने थेट दौडत सुटले!

‘‘अवं धाकलं राजं, दम खा!’’ हणून हात पसरीत मागून साद घालणा या
गोमाजीबाबांकड े यांचे यानच न हते.

बाले क या या सदरदरवाजाजवळ आले या राजांना बाळराजांनी धापावता
ऊर घेऊन गाठले. उघ ा अंगा या सतेज शंभूबाळांना सामन ेबघताना राजांना णभर
वाटून गेले क , ‘आमचे काळीजच कुणीतरी सोनरसात बुडवून आप या साव या हातांनी
आम यासमोर पेश केलं आह!े!’

राजां या मां ांना िमठी भरत बाळराजे लाघवी आजवाने हणाले, ‘‘आ ही येऊ
तुम या संगती धावणीला, आबासाहबे?’’

राजांना पेच पडला. ते कोकण वारीवर जा यासाठी गड उतरणार होत.े
शंभूबाळां या का या-कुर या, दाट केसावळीतून आपली अंगठीधारी सडक बोटे मायेने



फरवीत राजे हणाले, ‘‘आ ही ज र नेऊ तु हास धावणीला. पण अजून थोड ेजाणते
हा! जा. गोमाजी खोळंबलेत. मेहनत या.’’

राजांचे पाय िशव यासाठी शंभूबाळ झुकत ेझाले.
आप या महाला या गवा ातून या दोघा िपतापु ांना तस ेबघताना िजजाबाई

वत:शीच हणा या, ‘‘आम या या वैभवास कधी कुणाची दृ  न लागो, आई अंबे!’’
आिण तेच दृ य आप या महालातून बघताना सोयराबाई वत:शी हणत हो या,

‘‘बाळराजांना अदब कसली ती नाहीच!! िसधे उघड े वार या समोर गेले, पण लबाड
दसतात मा  गोमटे. वार ची नको ती याद दतेातऽ!” आिण शेवट या चट याने
सदरदरवाजाबाहरे पडणा या राजां याकड ेसोयराबाई वत:ला हरवून नुस या डोळाभर
बघतच रािह या!!

दस याचे पानसोने लुटून होताच राजांनी आपले कमाजी, बिहज , िव ास,
महादवे अस े खबरगीर औरंगजेबा या गुजराथ सु यात बेमालूम पेरले. यांनी
मावळती या दयाला ध न असले या सुरत बंदराची सारी सोनसूरत आप या चखोट
नजरेने हे न खडा खडा खबर राजां या कानांत अ लाद आणून सोडली.

दयाला ध न शाही सुरत िवसावली होती. समु मंथनातून बाहरे पडताच
िवसावले या संप  ल मीसारखी! राजांनी मोठाच मात बर मनसुबा रचला. सुरत
लुटीचा!!

यासाठी पु यात तळ टाकून पडलेला जसवंत संग, एका बगलेला काढ यािशवाय
सुरतेची वाट िबनघोरी होणार न हती. राजांचे क ढा यावरचे मावळे जसवंत संगा या
पु यातील गोटावर दवस-रा  धाडसी छापे घालू लागले. िचडले या जसवंत संगाने
फौजेिनशी पुणे सोडले आिण क ढा यालाच वेढा भरला! सुरतेची वाट मोकळी झाली!

शा ताखानावर या छा याने एक िविच  अफवा सगळीकड े पसरलीच होती,
‘िशवाजीला एक चेटूक सायवळ झाले आह!े तो पािहजे ते हा ‘गायब’ होतो आिण मन
चाहले ते हा आिण ितथे अचानक ‘खडा’ होतो!’

खरोखरच राजांना चेटूक वश झाले होत!े स ा ी या का या कातळांचे आिण
इमानबंद माव या या कसदार काळजांचे चेटूक राजांना वश झालेच होत!े! यां या
जोरावर राजे आता ‘गायब’ न होता फ  ‘ कटच’ होणार होते. मन चाहले ितथे!

राजे सुरते या रोखाने कूच हायचा दवस आला. चं ा दासीन ेसमोर धरले या
दपणात पा न सोयराबा नी आप या कपाळी मेणमळ या कंुकवाची दोन आडवी बोटे
रेखून घेतली. दपणात पडले या आप या दखे या बंबाकड े या नजरजोड बघतच
रािह या. यां या केतक  वणाला आिण सरळ लालबंुद नाककळीला ते कंुकू फारच गोजरे
दसत होत.े दपणातील यांचे बंबच यांना सांगत होत,े ‘ही कंुकवाची दोन बोटं हणजे



आ ही आिण वारी यांची िनशाणी आह!े’ आप या या क पनेवर सोयराबाई वत:च
खुश दल झा या.

‘‘खाशी वारी येत आह.े’’ वद वा या कुणिबणीन े यां या महालात येऊन वद
दली आिण ती आ या पावली माघारी परतली. दपण धरलेली चंदा दासी चौरंगावर
दपण ठेवून लगबगीन ेमहालाबाहरे पडायला िनघाली. इत यात राजांनी हसत महालात
वेश केला. िजजाबा चे दशन घेऊन, सा यांचा िनरोप घेऊन त े आले होत.े सोनेरी
जरीबतूं या कोय या असलेला िनळाशार जामा यां या अंगावर होता. म तकावरचा
केशरी टोप यावर एकदम उठून दसत होता.

भंतीकडलेा अदबीने सरकलेली दासी राजे आत येताच पदर सरसा करीत
चट या पायांनी बाहरे िनघून गेली. काही ण तसेच गेले. महाला या िखडक वाटे येणारा
कसलातरी अ प  कलकलाट तेवढा ऐकू येत होता.

राजे मंचकावर बसले. सोयराबा नी केशरदधुाचा पेला यां या हाती दला.
दधुाचा एक घोट घेऊन सोयराबा या दखे या अंगलटीकड े बघत राजांनी यांना
िवचारले, ‘‘बाळीबाई कुठं गे या?’’ बाळीबाई ा सोयराबा या क या िजजाबा या
महालाकड ेगे या हो या.

‘‘ या आम याकड े रमतात कुठं? मासाहबेां या महाली असतील या!’’
सोयराबाई राजां याकड े ितर या नजरेने पाहत बोल या. राजांनी यांचा हतेू हरेला.
दधुाचा याला रता क न त ेहसत मंचकाव न उठले. िखडक या मिहरपीकड ेजाता-
जाता बोलले, ‘‘रमिवलं क  सारे रमतात!’’

मिहरपीतून राजांना समोर घो ां या रपेटीचे मैदान दसत होत.े ितथे दोन
मोत ार, एका उंच उम ा जनावरावर मांड घेतलेला महमद सैस आिण एका त ाचे कायदे
हातात ध न उभे असलेले शंभूबाळ दसत होते.

मैदानामध या दगडी जो यावर एक िपकले लंबू ठेवले होते. सैसन े आप या
मांडखेालचा घोडा मैदाना या एका कडलेा काढला. मोहरा फरवून घो ाचे मु कट
जो या या रोखाने मोहरेबाज केले. णभर थांबून याने एकदम घो ाला बळजोर टाच
भरली. जनावर जो या या रोखान ेचौटाप दौडू लागले. राजांनी कुतूहलाने नजर रोखली.

जो याजवळ येताच सैसन े धाव या घो ाचे कायद े आखडून चालबदलीची
वेगळीच टाच दली. घोडा ऊर उचलून वर उसळला. उशी घेऊन जोते पार करताना याने
िपछाडी या खुराने जो यावरचे लंबू िबनचूक उधळून लावले!!

राजे न राहवून उ ारले, ‘‘भले सैस.’’ सोयराबाई ते ऐकून कुतूहलाने राजां या
शेजारी आ या.

दोन-तीन वेळा महमद सैसने तशीच अचूक घोडाफेक केली आिण मग पायउतार
होऊन तो शंभूबाळां या जवळ आला. अदबीन ेवाकत हणाला, ‘‘अब ले लो सवारी छोटे
राजासाब!’’

बाळराजांनी आप या हातांतील त ाचे कायद ेपेलून र कबीत डावा पाय भरला.
उजवा पाय मा  चलाखीने वर घेऊन बैठक जमिवणे यांना साधेना. सैसने आप या दो ही



हातांची बोटे एकमेकांत गंुफून कैची तयार केली. ितचा आधार बाळराजां या उज ा
पायाखाली दतेाच यांनी झेप घेऊन त ा या पाठीवर मांड जमिवली. राजे आिण
सोयराबाई उ सुकतेने बघू लागले.

बाळराजांनी त टू मैदाना या एका कडलेा काढले. मोहरा फरिवला आिण टाच
भरली. जो या या रोखाने त ट ू दौडू लागले. जो याजवळ येताच कायद े आखडून
बाळराजांनी चालबदलीची टाच दली. उशी घेऊन त टू जो यापार झाले... पण-पण लंबू
उ हात तळपत तसेच जो यावर रािहले!! राजे त ेपाहताना िशवगंध आ शीत गंभीर झाले.
पदर त डाला लावीत सोयराबाई खुदकन हस या!

दोन-तीन वेळा शंभूबाळांनी त ासह जो यापार झेप घेतली, पण लंबू काही
ढळले नाही! राजे हरैाण झाले. अ व थ झाले.

पु हा दौड यायला चालले या बाळराजां या त ाची ओठाळी पकडीत सैस
मो ाने हणाला, ‘‘छोटे मािलक, छलांग जम गयी. अब आँख जानवर पर मत रखना,
रखना नंबूपर! फे कये जानवर.’’

बाळराजांनी नजर लंबावर जखडती ठेवून त टू पु हा फेकले. जोते जवळ येताच
यांनी हवी तेवढी टाच त ाला दली. उशी घेऊन जोते पार करताना त ान ेिपछाडी या
खुरांनी झट यात लंबू दरू उधळून टाकले!!

न राहवून एकदम टाळी दते राजे बोलून गेले. “बहोऽत खूब!’’ यांचा चेहरा
उजळून गेला. सोयराबाई मा  गंभीर झा या.

बाळराजांचे त ट ूजो या या पार झाले, पण – पण खूर भुईला टेकिवताना फसले
आिण बाळराजां यासकट कोलमडून कोसळले!!

‘‘या अ लाऽ!” हणत भेदरलेला सैस दौडला आिण याने थम बाळराजांचे पाय
र कबीतून खुले केले. यां या अंगावरचा जामा झटकत तो हणाला, ‘‘जब घोडा
फसलता ह,ै तो पहले रक बका पैर खुला करन ेमत भुलना छोटे मािलक! नह  तो डरा
आ जानवर खडा होकर सवार को िघसटता साथ लेकर दलचाहा दौडता ह!ै! भोत
खतरनाक!’’

‘‘ह ेअसंच बाळराजांचं कोसळणं आ हास रोजच दसत!ं’’ सोयराबाई पड या
आवाजात राजांना हणा या.

‘‘कोसळले तरी उठतात! जो यापार अचूक जनावर फेकतात! आ ही येतो.
बाळराजांचा िनरोप घेणं आह,े’’ हणत राजे सोयराबा या महालातून तरातरा चालत
बाहरे पडलेही!

नेताजी, ता हाजी, येसाजी, कुडतोजी यां यासह खूरचलाख घोडदळ घेऊन राजे
सुरते या रोखान ेकूच झा याला दीड मिहना लोटला. नेहमी माणे ान, दवेपूजा आटोपून
घेतले या िजजाबाई बाळराजांना बरोबर घेऊन सदरेकड ेचाल या. या पांढ या सफेत
वाणाचा नेसू नेस या हो या. कपाळी ठसठशीत दाट कंुकवाची आडवी बोटे होती. थंडी



सरतीला आली तरी धु याची बाराबंदी काही राजगडाने बदलली न हती!
सदरेवर येताच नेहमी माणे हसत िजजाबाई हाता या इशारतीन े‘‘बसा मंडळी’’

हणत, आपण जाऊन बाळराजां यासह सदरबैठक वर बस या.
यांनी ‘बसा’ हटले तरी सदरेवरचे कुणीच खाली बसले नाही! रोज यासारखी

तळप या डो यांनी राजां या परा माची एखादी खबर सांगायला एकही ताठ गदन वर
उठली नाही. सा यांचे हात समोर बांधले होत.े त ेबघताच िजजाबाई चरक या. यां या
मना या दवेटा यांवर णात असं य कुशंकांचा पालापाचोळा उतरला. थरकत या
बैठक व न उठ या, कातर या सुरात बोल या, ‘‘मंडळी, खामोशी का? सांगा, आम या
राजांची काही गैरखबर तरी –’’ िजजाबा ना पुरते बोलवलेसु ा नाही.

त े ऐकून सदरकरी चळवळले. िसदोजी थोप ांनी कशीतरी मान वर क न
सांिगतले, ‘‘ हाई, राजं येस हाईत, सुरत लुटून परती या वाटंला लाग यात. परऽऽ”
िसदोज या रांग ा मनाला पुढे काय िन कसे बोलावे, तेच कळले नाही. यांनी पु हा
गदन खाली टाकली. यां या डो यांतून अ ू ओघळले.

बैठक व न उठून बाळराजे िजजाऊं या जवळ आले. यांचा हात ध न िबलगते
उभे रािहले.

‘‘मग काय असेल ते पेश करा.’’ िजजाबाई समाधानान े हणा या. पण सदरभरची
भयानक शांतता तशीच रािहली. कुठलीच गदन वर उठेना. शेवटी मुजुमदार िनळोपंत
खालमानेने कसेतरी हणाले, ‘‘मासाहबे, बंगळूर न िबगरपगडीचा थैली वार आला
आह!े’’

‘‘मतलब?’’ िजजाऊं या कपाळीची आडवी कंुकुमबोटे णात आ सली!!
‘‘थोरले महाराज बेदनूर ांतात मोिहमेवर असताना हो दगेरी या रानात

िशकारीला गेले, सावजा या पाठलागावर पड यासाठी महाराजांनी घोडा फेकला
आिण...’’ पंत घोटाळले.

‘‘आिण... आिण काय पंत?’’ िजजाबाई कळवळून कशातरीच बोल या.
‘‘आिण महाराजांचा दौडता घोडा एका खळ यात फसला! र कबीत पाय

अडकले या महाराजांची फरफट झाली. मासाहबे, थोरले महाराऽज... थोरले महाराऽज
आ हा सा यांना सोडून गेऽले!!’’ िनळोपंतांनी उसळलेला दंका त डावर उपरणे घेत,
दाब याचा य  केला. सदरेवर या पग ांखाल या कैक डो यांतून टपटपणारे अ ू
ओघळले आिण उरावर या बाराबं ांत िव  लागले.

अंगावर वीज पड यासार या िजजाबाई समोर या शू यात णभर बघतच
रािह या. नगरखा यावरची िनशाणकाठी वादळी वा यात थरथरावी तशी यांची उभी
अंगलट थर-थर-थर हलू लागली. यांची सगळी जाणच जशी काही सु -सु  झाली.
उघ ा डो यांसमोर उभी सदर गरग  लागली! ‘‘न भेटता, न बोलता अशी कशी वारी
पाठमोरी झाली?’’ अस ेितिडकेने हणत िजजाऊंनी शंभूबाळां या हातातला आपला हात
झट यात वर घेतला आिण याचा तळवा कपाळी या कंुकवाव न आडवा ओढताना
यां या सोशीक मनाचे दवेटाके पुरत-ेपुरते फुटून गेले. कोसळ या अ ुधारा घेत, पांढ या



नेसू या, फटफटीत कपाळा या िजजाऊ, थरथर या अंगान ेआपले त ड जळीत झाक त
आत िनघून गे या.

सदरेवर एकटेच उभे असले या बाळराजां या कानांत महमद सैसची घोडपेारखी
जबान घुमून उठली, ‘जब घोडा फसलता ह,ै तो रक बका पैर खोलन ेपर मत भुलना!
नह  तो...’ आिण ओघळते डोळे घेऊन घायाळ झालेले शंभूबाळ िजजाऊं या महाला या
रोखाने धावत सुटले!!

जी पावले सदा डो यांआडच रािहली, यांचा माग घेत जा याचा िनधार
िजजाबा नी केला. मातु ी आऊसाहबे सती जा याची तयारी क  लाग या! उभा राजगड
गडबडून गेला. आप या खाजगी या कारभा याला िजजाबा नी सतीची सूपवाणे िस
कर याची आ ा दली. राजां या राणीवशात क लोळ माजला. एकाही राणीत
िजजाबा ना रोख याची हमंत न हती. आप या महाला या बंद दरवाजाआड िहरवे
नेसवाण अंगावर चढिवले या, िहरवा चुडा हातभर भरले या, मळवटावर भरग  आडवे
कंुकू घेतले या िजजाबाई फरसबंदीवर बस या हो या. मोक या झाले या माठासार या!
यांची नजर शू यात हरवून गेली होती. राजे सुरत लुटून परती या वाटेवर होत.े

राजगडावर एकच ीमन जीवघे या अ व थतेन े पुरते-पुरते सैरभैर झाले होते;
पुतळाबा चे. शंभूबाळांना संगती घेऊन या िजजाबा या महाला या िमट या
दरवाजासमोर आ या आिण यांनी बाळराजांना हातान ेइशारत केली.

‘‘थोर या आऊसाहबेऽ” पुढे होत िमट या दरवाजावर हातान ेहलकेच थाप दते
बाळराजांनी साद घातली.

‘‘आ ही आहोत – शंभूबाळ. दरवाजा खोलता?’’ शंभूबाळांनी दरवाजाजवळ त ड
नेत िजजाऊंना दललगाव बोलात िवचारले. ते थोडा वेळ थांबले, पण आतून दाद आली
नाही.

‘‘थोर या आऊऽ, दरवाजा खोला. नाहीतर डोकं आपटू आ ही दरवाजावर!
खोला, आऊऽ दरवाजा खोला.’’ बाळराजे दरवाजावर थडाथड थापा दऊे लागले.

िजजाबाई थरार या. ‘खरंच बाळराजे दरवाजावर डोकं आपटायलाही अनमान
करणार नाहीत!’ या िवचाराने यांचा सारा बांधला िनधार डायाडौल झाला. कसंबसं
उठतं होत यांनी दरवाजा खोलला. िहर ागद रानात वाट धंुडाळताना दमगीर झाले या
आिण शेवटी थक या पायांनी एका खोल क ा या त डावर आले या गायीगत यांची
ि थती झाली होती!!

झट यान े पुढे होत यांना िमठी घालत बाळराजांनी मान वर उचलली. यां या
टोपातील मोतीलग मागे ओळंबली. डो यांतून मोती ओघळत असताना ते बोलले.
बालभु याने जगदबेंला बोलावे तस!े “तु हीऽऽ तु ही आ हास सोडून जाणार थोर या
आऊसाहबे? आ ही – आ ही येणार तुम या संगती!!’’

त ेऐकताच िजजाबा चा ऊरबंद केलेला सारा कढ फुटून – उमळून आला. वाकून



बाळराजांना िमठीत घेत िजजाऊ गदगद हलत फंद ू लाग या. यां या डो यांतून
उतरणारे अ ुथब बाळराजां या टोपातील मोतीलगाव न ओघळत यां या जा यात
िमसळू लागले.

‘‘आऊसाहबे, आमचे आबासाहबे येईपयत कुठंकुठंच जाऊ नका!’’ बाळराजांनी
साकड ेघातले. ओसरते दंके आवरताना िजजाबा नी मान डोलावली.

सती जायला िनघाले या आऊसाहबेांना राजांची वारी येईपयत रोखते कर यात
येश घेतले या बाळराजां याकड ेममतेने बघत पुतळाबा नी आप या पापणीकडा पदराने
पुस या के या!

सुरत लुटून राजे राजगडा या पाय याशी आले. सोने, चांदी, र े, मोती यां या
गोणी लादलेले िवजयी घोडदळ यां या पाठीशी होत.े पण नेहमीसारखे यांना सामोरे
ये यासाठी कुणीच गड उत न आले न हते. राजांची उजवी भुवई कमानबाक घेत
राजसंतापान ेवर चढली.

घो ाव न यांनी आपली नजर उचलून राजगडाला जोडली. प ावती या
िनशाण चौथ यावरची िनशाणकाठी भंुडी बघताना मा  यांचा राजसंताप कुठ या कुठे
गेला. चढली भुवई णात पडली. यां या िवजयी मना या उभार घो ाला शंकां या
असं य लगामांनी णात जखडून टाकले. यां या धीरा या, िनधडपेणा या गोणी
कुणीतरी आप या का या केसाळ हातांनी णात आवळून टाक या.

कपाळीचे िशवगंध आ शीत राजे पायउतार झाले. पालखीत बसून राजगड चढू
लागले. पालखी पाली दरवाजापार होताना कधी न ह,े ती गडचढीची नौबत खामोश
झालेली यांना जाणवली. मनात कुशंकाच कुशंका घर क  लाग या.

सारे महाल मागे टाक त राजे िजजाबा या महालासमोर आले. सुरते या कैक
अ यायी मुजोर धिनकां या वा ा ांचे दरवाजे फोडत बेधडक आत घुसणा या
राजांनी, िजजाऊं या महालाचा बंद दरवाजा लोटला. अ यंत थरथर या हातान!े

आत फरसबंदीवर या िबछायतीवर सतीवेष घेतले या िजजाबाई बस या हो या.
यां या दो ही तफला पुतळाबाई आिण बाळराजे बसले होते.

दरवाजा या कुरकुरीमुळे मान वर केले या िजजाबा नी समोर राजे दसताच
उ या राजगडाचेही काळीज िपळवटून िनघावे असा कंठ फोडला – “िशवबाऽऽ आमचं
कपाळ फुटलं!! तुमचे महाराजसाहबे गेऽले!!” भूकंपाने सवादार सोशीक भुई थरथरते तशा
िजजाबाई थरथ  लाग या.

आप या उ या अंगावर राजांना िशसाचा रस ओत यासारखे झाले. दरवाजातच
पाय जखडबंद झाले या राजांनी डोळे िमटत आप या बाकदार नाकाचा ग ा उज ा
हाता या िचमटीत धरला. यां या िमट या डो यांत शहाजीराजांची मूत  उभी ठाकली.
ितचे पाय धूत यां या उरातले दमु ळ राजअ  ू दाढीव न घस न छातीवर या
कव ांना जाब िवचारीत जा यावर उत  लागले. या वीरपु षाचे भोसलाई राजमन



पाझरत होत.े ओघळणारे अ ुलोट महाराजसाहबे शहाजीराजां या नजरेआड झाले या
पायां या ठशांचा माग घेत धावत होत.े भर या नजरेने राजांनी िजजाऊं याकड ेबिघतले.
अ ूं या सफेद आडपड ांतून यांना एक पुसट िहरवा उभा रंगप ा दस ूलागला! यां या
उ या अंगावर सरकन काटाच उठला.

‘कधी न ह े ते िहरवे नेसवाण आऊसाहबे का नेस या?’ हा शक उरा या
तळवटातून उसळून येताच, चारी पायांनी दातेरी आकडचेाप लावलेला ताकदजोर ह ी
कळवळून उठावा तसे राजे कळवळून हणाले. तजनीन े आप या पापणीकडा झटकन
िनपट या करीत राजे पुढे सरसे झाले. सूपवाणांकड े हात करीत यांनी िजजाबा ना
थरथरत िवचारले, ‘‘मासाहबे, ह ेकाय करताहात?’’

‘‘िजथं वारी ितथं आ ही! आ ही जाणार राजे – िचते या आगभर या मे यातून
आ ही तुम या महाराजसाहबेां या पायांशी जाणार!! आम या फुट या हातांनी आ ही
सतीवाणे दणेार!’’ उ या हयातीत कधी बोल या नाहीत, अशा िजजाऊ िपळवटून
बोल या. िनधाराने बोल या.

त ेऐकताना आपले सारे दौडत ेराजेपणच कुणीतरी उचलून िचतेवर चढवीत आह,े
असे राजांना वाटले. पड या गडा या नगारखा यावरचे िनशाण उतरावे तसे राजांचे
राजेपण णात उतरले गेले. उरला फ  िजजाऊंशी र संबंध आिण काळीज-गंुतवा
असलेला ‘फजद िशवबा’! बगळूर सोडून मे यातून पु या या बरड जहािगरीत
आऊसाहबेां या संगती आलेला, यांचा मायाभरला हात पाठीवर घेत पु यात नांगरा या
खुंटाळीला आपला हात घालणारा, यां या िशवसतेज हातान ेआप या कपाळी िशवगंध
रेखून घेणारा ‘िशवबा’! केवळ िशवबा!

एर ही ताठ मानेने घो ावर मांड घेणारे राजे ढासळ या मानेन ेआिण मनान ेपुढे
झाले. िजजाऊं या समोर गुडघे टेकून यांनी आपले िशवगंधी कपाळ झटकन यां या
मांडीवर टेकिवले. गदगद हलत, टोपावर या मोतीलगाला डावे-उजवे हदंोळून टाक त
राजे फंुदनू हणाले, ‘‘नका आऊसाहबे, आ हास एकटे टाकून नका जाऊ! शंभूबाळांची
हातजोड नका तोडू! आ ही रायरे रावर घेतलेली या रा याची आण पुरी करणार
आहोत. ते कोण बघणार? तुम या बाळराजांचे शंभूराजे झालेले कोण पाहणार? आजवर
आशीवादांसाठी पायांना हात लावले. आज ही एवढीच िभ ा माग यासाठी आ ही तेच
हात परडी हणून पसरतो आहोत!! आ हास परत ेसा  नका!’’ राजांनी गदन उचलली.
या हातांनी, पेटून उठले या राजांनी कैकवेळा ‘भवानी’ उपसली होती याच हातांची
जळ जोडून राजांनी ती सरळ िजजाऊं या समोर पसरली! यांचे पाणथरलेले, सूयपेट

िनमुळते डोळे मासाहबेां या डो यांना जोडले गेले. िजजाऊं या तुळजाई डो यांतून
सुटलेले अ  ू टपटपत राजां या जळीत उत  लागले. यां या उ ण पशाबरोबर
राजांना वाटत होते क , ‘या हरएक अ ुथबासाठी एक-एक जंदगी कुरवंडून टाकावी!!’

राजे अस े पेश येतील, ह े यानीमनी नसले या िजजाबा चा बांधला िनधार
डायाडौल झाला. या घोटाळ या. राजांनी पसरलेली जळ आप या चुडाभर या
हातांनी आवेगाने बंद करीत या हणा या, ‘‘नाही – राजे, हात पस  नका! तुम या



हातांची परडी आई अंबेनेच आप या हातांनी भरली असता – आ ही ित यात काय
घालावं? आ ही – आ ही थांबू... फुट या कपाळानेसु ा थांबू. या रा यासाठी!
तुम यासाठी! बाळराजां यासाठी! तुम या पाठीवर पडणा या संकटात आम या जा याने
आ ही आता भर नाही घालणार!’’ मासाहबेांनी डोळे पुसले आिण डा ा हातान ेसतीची
वाणे परती सारली!!

जंक या गडा या नगारखा यावर या चढ या िनशाणासारखे राजांचे मन
उभा न आले! तरीही यांचे मन शहाजीराजां या आठवणीने तडफडत होते – चढ या
िनशाणा या तडफडीसारख!े!

ह े सगळे दाट या कंठाने खाली मान घालून ऐकणा या पुतळाबाई एकाच
िवचाराने जखडबंद झा या हो या, ‘सती जायला िनघाले या मासाहबेांना आपले मन
बांधताना कोण क  झाले असतील!’

ह ेसारे भर या उरान ेसमोर बघताना बाळराजांना दोन गो ी कळून चुक या
हो या क , ‘आबासाहबेांचे डोळेही पाणावतात! आिण आ ही मानतो – समजतो या न
थोर या आऊसाहबे केव ातरी ‘थोर – थोर’ आहते!!’

शहाजीराजे गेले ही खबर मावळमुलखात पसरताच राजां या भावक तील मंडळी
राजगडावर आली. यात शंभूबाळांचे मामा फलटणकर बजाजीराजे नंबाळकर आले होत.े
नातेबंधात या सव मंडळ समोर राजां या म तकाचे मंुडन झाले. उतर या केशसंभारा या
म तकान ेआिण जडाव या मनान ेराजांनी शहाजीराजांची दवसकम शा यु  िवध नी
पार पाडली.

त ेिवधी समोर बघताना शंभूबाळांची एकच एक कोिशश चालली होती. कधीच न
बिघतले या आप या थोर या महाराजसाहबेांची मूत  क पनेने त े मनोमन रेखू बघत
होत!े पण त ेसाधत न हते! कतीही कोिशश केली, तरी यां या मनासमोर मूत  उभी
ठाकत होती, ती आबासाहबेांचीच!

शेवटी एके दवशी िजजाऊं या महाली यांची पायधूळ म तक  यायला
आले या शंभूबाळांनी यांना िवचारले, ‘‘कसे... कसे दसत होते, आमचे थोरले
महाराजसाहबे थोर या आऊ?’’

भर या डो यांनी बाळराजांकड ेबघताना कधी न ह;े त ेिजजाबा ना आज थम
भावून गेले क , ‘शंभूबाळांचा त डवळा थेट आम या वारीसारखाच आह!े! नाक-
भुवयांची तशीच ठेवण, कपाळाची तशीच भरदार आडवी मांडण आिण आतबाहरे
सार याच साफ असले या, रानभेरी डो यां या बा यांचे तसेच साफ दपण!’

बाळराजांना आवेगाने जवळ घेताना िजजाऊंना हणावेसे वाटले क , ‘शंभूबाळ
तु ही थेट तुम या थोर या महाराजसाहबेां या सारखेच दसता.’ पण या काहीच
बोल या नाहीत. ेमभराने यांनी बाळराजांचे खांद े पकडले आिण यां या िनतळ
डो यांत बघताना िजजाबा ना आप या हयाती या हरवले या कैक पायवाटा यात दसू



लाग या!!
बजाजीमामा फलटणला परत यापूव  मनची एक इ छा राजांना बोलावी हणून

यां या महाली भेटीसाठी आले. भेट-मुजरा जू क न ते राजांना हणाले, ‘‘आ ही
फलटणला परतावे हणतो राजे. इजाजत होईल, तर संगती बाळराजांना घेऊ. यांना
तेवढाच कुटंुबपालट होईल. कसं करता?’’

बजाज याकड ेबघताना राजांना सईबा ची आठवण झाली आिण जाणवून गेले
क , ‘शंभूबाळांनी आपले आजोळ पािहलेच नाही. आ ही आम या आजोळाला –
संदखेडला पारख े झालो. बाळराजांचं तसंच हायला नको!’ णभर िवचारात
हरव यागत थांबून राजे बजाज ना हणाले, ‘‘ज र घेऊन चला, बाळराजांना बजाजी!
पण मासाहबे काय हणतात, त े बघा. गड सोडताना बरोबर धाराऊ आिण अंतोजी-
रायजीला या. ह यारबंद धारक यांची िशबंदी संगती ठेवा. तु ही घरची माणसं. तुमचा
काळीजगंुतवा आ ही जाणतो. पण बाळराजांना परत े पाठवताना तु ही जातीिनशी
बरोबर असा.’’

‘‘ याची फक र नसावी राजे. उरात र ाची जाग आिण डो यांत तेल ठेवून
खासे आ ही हमेशा यां या बरोबर रा .’’ राजांनी होकार द याने बजाज ना फार
समाधान वाटले. फलटणचा आपला किबला शंभूबाळांना बघताच कसा खुशिनहाल
होईल, याचे िच  मनाशी रेखीतच ते राजां या महालाबाहरे पडले.

िजजाबा ची संमती िमळताच बाळराजां या जा याची सगळी तयारी झाली.
शुभ दवशी वाटचालीची पालखी प ावती माचीवर िस  झाली. िजजाऊंचा, राजांचा
आिण राणीवशातील सग या मासाहबेांचा िनरोप, आशीवाद घेतलेले बाळराजे
राजगडा या सदरमहालाबाहरे पडले. यां याबरोबर धाराऊ आिण ितचे दोन मुलगे
अंतोजी-रायाजी चालले. बाळराजांना िनरोपाची पायसोबत दे यासाठी खु  राजे यांचा
हात हातात ध न प ावती माचीपयत आले.

राजां या पायांना हात लावून बाळराजांनी एकदा यां याकड ेपािहले.
‘‘या. सांभाळून असा.’’ बाळराजांचे खांद ेथोपटीत राजे हणाले.
शंभूबाळ पालखीत बसले. पाठोपाठ धाराऊ पालखीत चढली. भोयांनी

खां ावरचे भोईपट हातांनी ठाकेठीक क न पालखीला खांद े दले. पालखी राजगड उत
लागली. ित या दो ही तफने हातात तळपत ेनंगे तेगे पेलून तरणेबांड रायाजी- अंतोजी
चालले. शेकडो िनवडक पटेकर कमरे या ह यारां या मुठीवर आपली दमदार बोटे तती
ध न पालखीमागून चालले. आ दलशाही बाकदार कमॉश डो यावर असले या
बजाजीमामांनी राजांची छातीला छाती िभडवून भेट घेतली. डो यांनीच राजांना
‘ फक र नसावी’ असा भरोसा दला आिण तेही पालखीमागून चालले. पालखी नजरेआड
होईपयत राजे वत:ला हरव यागत ित याकड े एकनजर बघतच रािहले. सईबा ची
आठवण दणेा या बाळराजां या आजोळी चालले या पालखीकड ेबघताना राजे मनातील
सईबा ना हणत होत,े ‘आम या मुलखात आले या जगदबें या मूत चं दशन घेणं, तु हास
घडलं नाही. कधी शंभूबाळांना घेऊन तु हास आप या माहरेगावी – फलटणला जाणं



साधलं नाही. तुम या अंतसमयी तुमची आमची भेटी झाली नाही. नेहमी दरू दशेी असलेले
आमचे महाराजसाहबे असेच िशकारीचे िनिम  क न कायमचे दरू िनघून गेले. सई
माणसांचा हा गंुता उकल हो यासारखा नाही. तरीही ‘एकला जीव पदरी घातला!’ हणून
तु ही शंभूबाळांना आम या हवाली केलंत! जेवढं सा य होईल तेवढं आ ही यां यासाठी
करतो आहोत, करणार आहोत. पण – पण या दिुनयेत आलेला हरएक जीव एकलाच
असतो. वत: या आजोळास तो कायमचा पारखाच झालेला असतो!’

करणे कलतीला आली असताना फलटण नजरट यात आले. बजाजीराजांनी
गाववेशीवरच भोयांना पालखी ठाण कर याची आ ा दली. एक वार पुढे धाडून
िचरंजीव शंभूबाळ आ याची वद  आप या वा ाकड ेपाठिवली. नंबाळकरांचा िनसूर
असलेला वाडा, ती खबर ऐकताच चैत याने जागून उठला.

बजाज चे िचरंजीव महादजी, तुळोजी, का होजी आिण गोरखोजी खाजगी या
कारभा यांना संगती घेऊन बाळराजांना सामोरे जा यासाठी गाववेशीवर आले.
कारभा यांनी एक पायबांधलं िजतं क बड ं शंभूराजां याव न उत न दरू फेकून दले.
शंभूराजांनी आप या चारी मामेभावांची ऊरभेट घेतली.

आपले मामा बजाजीराजे आिण सारे मामेभाऊ यां यासमवेत बाळराजांनी
बाणगंगा नदी ओलांडून फलटणात आप या मातु ी-आऊसाहबेां या गावठाणात वेश
केला.

आपला घडीव दगडांचा, िचरेबंदी वाडा नजरेत येताच बजाजी हात उंचावता
करीत हणाले, ‘‘बाळराजे, पािहलात तुम या आऊसाहबेांचा वाडा!’’

मामांचे ते बोल ऐकताना आपला उजवा हात छातीवर या माळेतील कव ांना
के हा िन कसा िभडला, त ेबाळराजांना कळलेच नाही!!

समोर या वा ाची नजरेत साठवण करीत शंभूराजे सा यां या बरोबर
वा ा या िखळेबंद, थोर दरवाजात आले. सुवािसन नी आरती-तबके फरवून यांची
ओवाळण केली. सोनमोहरांचा सतका यां याव न उतरला. पायी या मोज ा उत न
शंभूबाळांनी आप या आऊसाहबेां या वा ात पाऊल टाकले. यांची िभरिभरती नजर
वा ाचा कानाकोपरा टपत होती. आप या छोटेखानी उरात कोण कारची घालमेल
माजली आह,े याची यांना नीटपणे उकल होत न हती.

‘‘चला बाळराजे, थम दवेदशन क .’’ बजाजी दवेमहाला या रोखाने हात
करीत हणाले. मामां या मागून दवेमहालात जाऊन शंभूराजांनी दवेदशन केले.
बजाज नी आप या किब यातील सा या ि यांना दवेमहालात बोलावून घेतले.

हरवलेले काहीतरी मनोमन शोधू पाहणारे बालराजे रा ी या भोजनानंतर सुख
हाय या महालात आले. यां या संगती धाराऊ होती. ितन ेमंचकावरती िबछायत हात
फरवून ठीक केली. बाळराजांनी उत न दलेला म तक चा टोप ितने चौरंगावर या
तबकात ठेवला. बाळराजे मंचकावर लेटत ेझाले. पायगतीला येऊन धाराऊ यांचे पाय



हल या हातांनी चेपू लागली. यां या डो यांस डोळा लागला आह,े असे वाटताच
धाराऊन े यां या अंगावर शाल पांघरली आिण ती फरसबंदीवर अंथरले या िबछायतीवर
आडवी झाली. महाला या अंतरंगावर िचराखदानां या योत नी आप या मंद काशाची
िपवळसर शाल पांघरती केली होती.

आप या ग द या हाताची वळी क न ती उशासारखी डो याखाली घेतले या
धाराऊचा ास लयीत सु  झाला; पण... पण मंचकावरचे बाळराजे तळमळत होते!
जागेपालटामुळे यांना झोप येत न हती. त ेसारखे कूस पालटत होत.े यां या अंगावरची
शाल के हाच बाजूला पडली होती! एकच एक िवचाराचा बळजोर वार यां या मना या
त ावर मांड ठोकून बसला होता. चारी बाजंूनी तो कायद ेआखडीत होता – लागणारी ओढ
अस  होत होती – ‘कशा... कशा दसत हो या आम या मासाहबे?’ या एकाच
सवाला या कैक घोडटेापा होऊन दौडू लाग या – ‘कशा – कशा दसत हो या आऊसाहबे?
का – का आठवत नाही यांचा चेहरा?’ पा याबाहरे या बाळमाशासारखे शंभूबाळ
तळमळू लागले. यां या काळजाची धडपड वाढू लागली. एकाएक  यांना पलीकड या
दालना या रोखाने कसलीतरी खडखड प  ऐकू येऊ लागली. या दालना या
िखड यां या चौकटीची दारे थडथडत होती. बाणगंगा नदी या रोखान े दौडत आलेला
वारेझोत सूंकार घुमवीत नंबाळकरां या वा ात बेरोख घुसला होता!!

तो सूंकार आिण याला ध न उठणारी दारांची थडथड पड या पड या ऐकताना
बाळराजां या डो यांसमोर एकामागोमाग एक ीमु ा गरगरत फ  लाग या. िजजाऊ,
पुतळाबाई, सोयराबाई, काशीबाई, बजाज या किब यातील मामीसाहबे, पण... पण या
सा या मु ा सोनपुतळ वाणात उजळून िनघाले या हो या!! यां या तेजाने बाळराजे
दपून जात होते. आडोसा-आसरा यायला यांना ‘सावळेपण’ पािहजे होते! िमट या
डो यां या हाताशी ते येत न हते, हणून बाळराजांनी डोळे उघडले. सगळा महाल
िपव याधमक काशाने भ न गेला होता!

बाळराजांनी पु हा डोळे िमटले. यां या अंगचा जामा घामाने पुरता डबडबला
होता. पलीकड या दालनातून वाढलेली थडथड आिण सूंकार येतच होते. घायाळ झालेले
शंभूबाळ तळमळत होते. यां या अंगाखालची िबछायत सुरकुतली होती. ‘आऊसाहबे?’
अशी मो ाने कंठ फोडून साद घालावी, असे यांना वाटत होत.े डोळे िमटून पालथे
पडले या यां या छातीखाली सापडले या भवानी या माळेतील कव ांचे ाससु ा
घुसमटत होते! क डी, क डी दाटली होती. एकाएक  पाठीवर पडले या हाता या पशाने
त े केवढेतरी दचकले आिण खाडकन मंचकावर उठून बसले. ती धाराऊ होती!! मूळची
गौरवण  असली तरी हात, कपाळ, गळा ग दलेला अस यामुळे ती ‘सावळी’च दसत
होती!! ितला समोर पाहताच शंभूबाळ थरथरत बोलून गेले, “धाराऊऽ, आऊसाहबे!’’
यां या दाट कुर या केसांतून ममतेने आपली कुणबी बोटे फरवीत धाराऊ हणाली,

‘‘िभऊ नगा, या हाय हवं!’’ आिण ितन े बाळराजांचे म तक आप या छातीजवळ
िबलगत ेघेतले.

पलीकड या दालनातील दारांची थडथड आता िनसूर झाली होती. वारेझोताचा



सूंऽकार आ या पावली िनघून गेला होता. ते पलीकडचे दालन नंबाळकरां या वा ातील
‘बाळंितणीचे दालन’ होते! कैक सालांपूव  याच दालनात सईबा चा ज म झाला होता!!
धाराऊला, शंभूबाळांना त े काही-काही माहीत न हते. धाराऊ आप या पदराने
बाळराजां या कपाळी दाटलेला घाम टपू लागली.

अंधारात िनसूर झाले या फलटणला घेर धरलेली बाणगंगा नदी िनराधार
कना याला आसरा दते संथपणे वाहत होती!!

थोड े दवस फलटणात मु ाम क न बजाजीमामां यासह शंभूराजे राजगडावर
परतले. या अवधीत क ढा याव न होणा या तोफमारीने हरैाण झाले या जसवंत संगाने
क ढा याचा वेढा हलवून हताशपणे औरंगाबादचेी वाट धरली होती.

राजगड सोडून खासे राजे अहमदनगर-औरंगाबादपेयतचा मोगलाई मुलूख जेर
क न राजगडावर परतले होत.े सुरत लूट, जसवंत संगाची माघार, मोगलाई मुलखाची
माव यांनी केलेली मारझोड यांनी औरंगजेबा या द ली दरबारची हवा ताप ूलागली.
आप या या हालचाल चा नितजा हणून औरंगजेब आता कोण मनसु याने पावले टाक ल,
याचा िवचार करीत राजे आप या महाली िखडक या चौकटीजवळ पाठीवर हात बांधून
उभे होते. यांची नजर गंुजवणी या वळणदार पा ावर जखडली होती. हाताची सडक
बोटे चळवळ करीत एकमेकांत पु हा पु हा गंुतली जात होती. बजाजी भेटीला येत
अस याची िमळालेली वद सु ा त ेिवस न गेले होते!

राजां या महाली आलेले बजाजी राजांना पाठमोरे पा न णभर घोटाळले.
यांना आप या ये याचा सासूद लागावा हणून अदबीने हणाले, ‘‘आ ही परतावं हणतो
राजे.’’

राजां या राजकारणी िवचारांची धावणी तुटली. वळत े होत ते बजाज ना
हणाले, “एव ा जरोरीनं िनघणं करताहात बजाजी?’’

‘‘जायला पािहजे राजे. मृग त डावर आह.े जा यापूव  एक बाब कानावर घालावी
हणून तसदी दली.’’

‘‘तसदी कसली? बोला.’’ राजे शांतपणे चालत बजाज या जवळ आले.
‘‘थोरले महाराज गेले...’’ हणजे णभर बजाजी शहाज राजां या आठवणीने

ग प झाले.
‘‘होणारं चुकत नाही राजे. माणसा या हयातीचं माणसा या हातात काहीच

राहत नाही. बाळराजांना फलटणात समोर बघताना आ हाला कैकवेळा महाराजांची याद
आली आिण एक गो  मनाला िभडून गेली. आता बाळराजांचे हात िपवळे करायला
पािहजेत! घरात म तक घडलं असता, एक वषा या आतच त े हायला पािहजे. नाहीतर
शा ा माणं तीन वष काही शुभकायाला हात नाही घालता यायचा!!’’

बजाज चे बोल ऐकताना राजांचे मन खोल तळवटातून घुसळून उठले. त ेबजाजी
बोलत न हते. सईबा यावरचा यांचा ेमा बोलत होता. राजांनी पड या काळात
दले या थोर मना या आधाराची जाण बोलत होती.

राजे णभर बजाज याकड े नुसते बघतच रािहले, ‘शंभूबाळांचा िववाह!’ ही



नुसती क पना ऐकतानाही यां या राजकारणी दहेातील ‘आबासाहबे’ मोह न उठले
होत.े णभर राजे औरंगजेब, याचे डाव, यावरचे ितडाव ह े सारे िवस नच गेले!
यां या िशवसतेज डो यांसमोर मंुडाव या बांधले या शंभूबाळांची मूत  उभी ठाकली!
शांतपणे हसत राजे बजाज ना हणाले, ‘‘बरी बात काढलीत बजाजी. या िनिम ानं तरी
आम या मासाहबेांचं द:ुख थोड ं हलकं होईल. गड उतर यापूव  तु हीच ही गो
जातीिनशी यां या कानावर घाला.’’

त े ऐकताना बजाजीमामांचा चेहरा आनंदाने उजळून िनघाला. समाधानान े ते
िनरोप घेऊन राजां या महालाबाहरे पडले. यां याकड ेबघताना राजां या हाताची सडक
बोटे अ यंत हळुवारपणे छातीवर या जगदबें या माळेतील कव ांव न फ  लागली.
िवचारात हरवले या राजां या जाग या, िनमुळ या डो यांसमोर आंबराईचा रसवंत घेर
असलेले शंृगारपूर उभे ठाकले! यांचा दोनच मूत  दस ूलाग या – शंृगारपूरकर िश याची
कुलदवेता – भावे री आिण – आिण – िपलाजी िश याची ई री भावांची राजस क या
राजाऊ – िजऊ!!

राजांनी शंृगारपूरला थैली वार पाठवून िपलाजी िश याना गणोजी आिण राजाऊ
यां यासह टाकोटक ये यासाठी बलावू धाडलं. िपलाजीराव आपला किबला घेऊन दो ही
मुलां यासह राजगडावर आले.

राजांनी वडीलधा या जाण यां या सा ीने सदर बोलावली. सदरे या एका
तफला िचका या पड ाआड राजांचा राणीवसा बसला. भर या सदरेत िजजाबा या
तफस बसले या राजांनी िपलाजीवर िश याना श द टाकला, ‘‘आमचे महाराज साहबे
गेले... यांना एक वष हो या या आत धमशा ा माणे आ हास आम या बाळराजांचं
शुभकाय करणं आह.े तुम या घरची शोभा असले या राजाऊंना आ ही आम या सूनबाई
हणून बघा ा हणतो. यासाठी आ ही सदरसा ीनं मागणं घालतो आहोत. तुमचा जो
मनसुबा असेल तो साफ बोला.’’

राजांचे अदबशीर बोलणे ऐकून िपलाज चे रांगड ेकाळीज भ न आले. एव ा
जरोरीने राजांनी कशासाठी बलावू धाडले, याचा यांना आता उलगडा झाला! पाणाव या
डो यांनी िपलाजी िजजाबाई आिण राजे यां याकड े बघत बोलून गेले, ‘‘राजं, ही
वळचनीची गंगा पार आ ाला यायची गो ट काडलीसा. तुम या पायाजवळ बं
हायाची लायक  हाई आमची! बाळराजां या साठनं ल ाला पोर पायजे असा कवाबी
कूम येला असतासा, तर आनून पायावर घातली असती. या परास काय सोनं हनार
हाय ित या ज माचं?’’ िपलाजी, राजांचे थोरपण नजरेआड न करता, कळवळून मनचे
बोलले होते.

‘‘नाही िपलाजीराव, तुम या आम याच घरची काय; पण कुणा याच घरची
मुलगी ह े‘घरधन’ आह.े त े याच इतमामानं आणावं लागतं. तुमची मुलगी ल ासाठी न ह,े
तर आम या सूनबाई हणून आण यासाठी आ ही श द टाकला आह.े तुमची गंगा



वळचणीची नाही िपलाजीराव. ती इमानी र ाची वगाची गंगा आह!े हणूनच आम या
किब याकडची आमची क या नानीबाई तुम या गणोजीरावां यासाठी पदरी या, असं
मागणंही आ ही आ ाच घालतो आहोत! बोला. हा साटेलो ाचा र ता तु हास कसा
वाटतो?’’ राजांनी हसून िपलाज ना सवाल केला.

जाण यांनी भरलेली सदर जाण या राजाकड ेभारावून बघू लागली.
यानीमनी नसलेला दसुरा ध ा बसले या िपलाज नी काही न बोलता ‘जी’

हणून पगडी डोलािवली.
वद  पाठवून शंभूराजे, गणोजी आिण राजाऊ, नानीबाई यांना सदरेवर बोलावून

घे यात आले. या चौघांनी भर या सदरेला मुजरा, नम कार जू केले.
सदरबैठक व न उठून राजे शांत चालीन ेछो ा राजाऊजवळ आले. ज याने

समोर पेश केले या तबकातील साखर मुठीत घेऊन यांनी खाली मान घातले या
राजाऊची हनुवटी डा ा तजनीने वर क न णभर ित याकड े पािहले. राजाऊ या
डो यांत समोरचे राजे मावत न हते! सदरेकड े बघत राजे हणाले, ‘‘शंृगारपूरकर
िपलाजीराजे िशक यांची क या राजाऊ आमचे फजद शंभूराजे यां यासाठी आ ही
सदरसा ीनं आिण मासाहबेां या आशीवादानं प  करतो आहोत.’’ राजांनी मुठीतील
साखर राजाऊ या त डात भरली. उपा यायांनी पुढे केले या तबकातील कंुकू घेऊन याची
आडवी िचरी राजाऊ या कपाळी रेखली आिण राणीवशा या रोखाने एक िनसटती नजर
िचका या पड ाकड े दली. राजाऊने वाकून राजांचे पाय िशवले.

पड ाआड या राणीवशात णभर कुजबुज उठली. राजाऊ या त डी साखर
भर यासाठी कुणी जावे, यासाठी नजरेनेच जाबसाल झाले. सदर खोळंबली होती.
िचकाचा आडपडदा दरू सा न सोनपुतळ रंगा या आिण तशाच काळजा या पुतळाबाई
पदर सरसा धरीत सदरेवर आ या. मासाहबेांना नम कार क न यांनी पुढे होत
राजाऊं या त डी साखर भरली. वाकून नम कार करणा या राजाऊला ‘औ वंत हा!’
असा त डभर आशीवाद दला!

िपलाज नी आप या प ीसह नानीबा या त डी साखर सोडून यांचा मळवट
कंुकवान ेभरला. भोसले-िशक र संबंध प ा झाला.

दो ही मुली िजजाऊंना आिण सदरेला नम कार क न आत गे या. शंभूराजे आिण
गणोजी िजजाऊं या शेजारी सदरबैठक ला अदबीने बसले.

ल ा या या ा बाळाजी आवज नी आप या गोम ा ह तलेखात पु या के या.
कायासाठी मागशीषातील मु त धरावेत, अस े सवा या स याने ठरिव यात आले.
सदरभर खारीक-खोब याचे वाटप झाले. भोसले-िश या या र संबंधाचे साखरपुडे
बांधले गेले. रा ी गडावर साखरपु ा या सु ास जेवणाची पाने उठली.

िपलाजी िशक राजाऊसह शंृगारपुराकड े परतले. मृगाने आप या पाणथबा या
अ ता मावळ मुलखावर उधळायला सु वात केली! मळवट भरले या लाल न ा दया या
दशनासाठी दौडू लाग या! आता चार-पाच मिहने राजांचा मु ाम राजगडावरच पडणार
होता. शंभूबाळां या शुभमंगलाची सारी तयारी राजे जातीिनशी करवून घेऊ लागले.



पुतळाबा या उ साहाला उधाण आले होत.े धाराऊचे ग दले हात कुठले काम पडू दते
न हते. येक कारखा यात फेरफटका टाकून िजजाबाई हर चीज नजरेखालून घालीत
हो या.

जरीशे या या गाठीने जखडबंद झाले या राजाऊंना पाठीशी घेऊन शंभूराजे
आबासाहबेां या आशीवादासाठी खाली वाकले. राजां या र सतेज पायां या सडक
बोटांना हात लावून, तो शंभूराजांनी आप या टोपाव न मागे नेला. आपले मंुडाव या
मंिडत कपाळ शंभूराजांनी आबासाहबेां या पायावर टेकिवले. या पशान े राजांचे उभे
अंग मोह न उठले. पायधूळ घेणा या बाळराजां या आिण सूनबाई या म तकावर
तळहात ठेवून राजे हलकेच पुटपुटले, ‘‘औ वंत हा! यशवंत हा!’’

झुकते होऊन राजांनी या दोघांना हळुवार उठत े केले. ल साज घेतले या,
टोपा या वळीत िनसट या अ ता अडकले या शंभूराजां याकड े राजे दपणात
बिघत यासारखे बघू लागले. यां या मना या तळवटातून सईबा ची सावळी मु ा
उसळून वर आली. यांचे शेवटचे बोल राजां या कानात घुमून उठले, ‘आमचे शंभूबाळ...
एकला जीव – पदरी आिण राजे वत:ला हरव यासारखे नवरदवे शंभूबाळांना बघतच
रािहले. खाली मान घातले या राजाऊं याकड ेबघताना राजां या मनात िवचार येऊन
गेला, ‘सई, एकला जीव हणून बाळराजांना आम या हवाली करताना ना तुम या
यानीमनी आले ना आम या क , एक ा िजवाचा पायमाग घेत आणखी ॠणानुबंध
असलेले जीव यायचे असतात!! आता यांना मनभर उदडं आशीवाद ा.’ जेव ा हल या
हातान ेत ेछातीवर या कव ांना कुरवाळीत आले होते तेव ाच हल या हातांनी यांनी
शंभूराजे आिण राजाऊ यांचे खांद ेथोपटले!!

रा ी सज या घो ाव न दो ही नवरदवेांची वाजतगाजत वरात िनघाली.
रणहल यां या तालावर कसबी प ेकरी हात फरवीत वरातीसमोर चौक क  लागले.
लेझमांचे ताफे खेळी करत नाचत चालले. वधू-वरांवर सोनमोहरांचा सतका उधळला
जाऊ लागला. उख यांचे बार दणदणू लागले.

म यरा ीनंतर दवेदशन क न वराती परत या. गृह वेश करणा या शंभूराजांची
वाट, हात पसरत ेक न सखूबा नी रोखून धरली! आप या बंधुराजांना यांनी र ाची
आठवण ठेव यासाठी सवाल टाकला, ‘‘बोला, तुमची मुलगी आम या घरी ाल?’’

शंभूराजे ग धळले! नेताज नी यां या कानांशी त ड नेऊन कुजबुजत यांना तोड
सांिगतली.

शंभूराजे हसत सखूबा ना हणाले, ‘‘आली आम या घरी, तर दऊे तुम या
दारी!’’

सखूबा नी वाट सोडली. शंभूराजांनी उंबरठा पार केला. यां यामागून खाल या



मानेने चालणा या राजाऊंनी डावा पाय पुढे सरसा करीत उंबर ावचे शीगभरले मावळी
तांदळाचे माप लवंडत े केले. भोस यां या उंबर ात दाणेरास पसरली. सूनबाई हणून
सुल णी ल मी या पायांनी राजाऊंनी गृह वेश केला.

कुलदवेतेचे दशन घेऊन वधू-वरांनी गणपितपूजन केले. तांदळू पसरलेले एक
सुवण  तबक शंभूराजां या सामने आण यात आले. न ा सूनबा चे नाव काय ठेवावे
याची चचा झाली. िजजाबा या महालातून वद  आली क , ‘आम या नातसूनबा चं नाव
‘यशोदा’ ठेवा.’

भाकरभट राजोपा यांनी शंभूराजां या बोटातील अंगठी उत न ती यां याच
हाता या िचमटीत दली. आिण यांचा हात आप या हातात ध न तबकातील तांदळा या
समृ  पड ावर अंगठीने नाव रेखले ‘यशोदा!’

सारे ल िवधी आटोपलेले शंभूराजे आप या संगती राजाऊंना घेऊन
िजजाबा या महाली दशनासाठी आले. िजजाबा या पाठीशी धाराऊ उभी होती.

भर या डो यांनी िजजाऊ आपला ल साज घेतले या बाळराजां याकड ेनजर
जोड बघतच रािह या. पुढे होऊन शंभूबाळांनी थोर या आऊसाहबेां या पायांवर म तक
टेकिवले! राजाऊंनी आप या मळवटीचे आडवे कंुकू आईसाहबेां या पायांना िभडिवले.
बाळराजे आिण राजाऊंना वर उठते क न आवेगान ेिबलगते घेताना िजजाऊंना आप या
वार ची याद आली. राजाऊची हनुवटी वर उचलून िजजाबाई जबानभर मायेने
हणा या, ‘‘येसूऽ’’. राजाऊंनी मान उचलून आऊसाहबेां याकड े बिघतले. केवढीतरी
अमाप माया यांना िजजाऊं या शांत डो यांत दसत होती.

बाळराजां या पाठीव न हात फरवीत िजजाबाई हणा या, ‘‘शंभूबाळ,
धाराबाईचे पाय िशवा.’’

त ेऐकताना गलबलून गेलेली धाराऊ बोलून गेली, ‘‘माजं कशाला जी?’’
तरीही पुढे होऊन बाळराजे-राजाऊंनी धाराऊ या पायांना हात लावून ितला

नम कार केला. यांना वर उठवून यां या कानिशलांव न बोटं फरवून ती आप या
कानिशलांजवळ नेत कटकन मोडताना धाराऊन ेआशीवाद दला. ‘‘ येस हावा मा या
वासरांनू!’’

िश या या राजस राजाऊ आता भोस यां या यशवंत ‘यशोदा’ झा या हो या.
िजजाऊसाहबेांनी मायेने ‘येसू’ हणून हाक घालताच ‘यशोद’े या ‘येसूबाई’ झा या
हो या!

दशन घेऊन महालाबाहरे पडणा या शंभूराजांना डोळाभर बघताना शहाजी
राजां या आठवणीने िजजाबा या मनी एक िवचार येऊन गेलाच. ‘बाळराजे, तु ही
तुम या थोर या महाराजसाहबेां या सारखे दसता. पण – पण ते जसे आप या
किब याला – आ हाला पाठमोरे झाले, तसे तु ही कधी पाठमोरे होऊ नका! आम या
येसूबा ना कधीच अंतर दऊे नका! गडावर या टा यात पोहणीस पडणे सोपे आह े– पण –
पण संसारा या भवसागरात तरते राहणे, कोण दमछाक चे आह!े आई अंबा यासाठी
तुम या हाती बळ दईेल. ीसांब यासाठी तु हाला िहमतबंद करील!’





र वाजा माणे ल ानंतर आईचा ग धळ घातला गेला. मंगल कायाची धंुदळ
सरली. कायाला आलेली मावळे-मंडळी गावोगाव पांगली. भोसलेकुळीची ‘ठेव’ हणून
िपव या येसूबा ना घेऊन िपलाजीराजे िशक शंृगारपुराकड ेपरतले.

पौष मासाची अमावा या त डावर आली. या अमावा येला ‘सु ाला िग हाण
पडणार’ अशी बोलवा मावळमुलखात उठली. भाकरभटांनी पंचांग मांडून ितची
खातरजमा क न घेतली. यांनी राजांना धमशा ाचा स ला दला क , “तीथ े ी जाऊन
व दान, धा यदान, सुवणदान क न ास पडणा या नारायणाची शांती करावी.’’

राजांनी यासाठी तीथ े  महाबळे र मनी धरले. फार दवस मनी असलेली
एक इ छा या िनिम ाने राजे पूण करणार होत.े आप या मातु ी आऊसाहबेांची आिण
वरा यासाठी चंदनखोडासार या झीज घेतले या वृ  सोनोपंत डबीरांची सुवणतुला
राजे जोखणार होते. यां या भारंभाराएवढे सोने दान क न सूयाला ासणा या रा -
केतूंना ‘िग हाण सोडीचं’ साकड ेघालणार होते!

राजां या आ ा सुट या. केसो नारायण सबनीस आिण मुजुमदार िनळो सोनदवे
यांनी सोनमोहरांचे पेटारे ह यारबंद धारक यां या पहा यात महाबळे रा या वाटेला
लावले. तापगडावरचे अजाजी यादव महाबळे रा या िशवालयासमोर सुवणतुलेचा
स ा उभार यासाठी पुढे गेले.

शुभयोगावर राजांनी िजजाऊसाहबे, बाळ शंभूराजे, पुतळाबाई, सोनोपंत डबीर
आिण िनवडक धारकरी यां यासह राजगड सोडला.

िजजाऊंना आिण सोनोपंतांना तुलादानाची क पना राजांनी दली न हती.
हट या िहवा याचे साजरेपण अंगी िमरिवणा या, गद, िन या वनराईत

दडले या तीथ े  महाबळे रावर खासे मेणे ठाण झाले. ह े थान ‘िशवा’चे होते.
िनसगाने आपले अवघ े‘िशवपण’ इथे मु  ह ताने उधळले होते.

राजांनी पुढे होत हातजोड दऊेन मासाहबेांना मेणाउतार केले. पाठोपाठ
पुतळाबाई, शंभूराजे मे यातून उतरले. सूय मावळतीला लागला होता. या या लांबट
करण फेक त भोवतीचा प रसर दखेणा दसत होता. शंभूराजे भोवती या मुलखाचे
सु रपण बघताच हरखून गेले. यां या उरात कसलीतरी घालमेल उसळून उठू बघत
होती. गरगर नजर फेक त, त ेिमळेल तेवढे सारे डो यांत सामावून घेऊ पाहत होते.

बाळराजां या छातीवरची कव ांची माळ लयीत पण वाढ या चालीन ं वर
खाली होऊ लागली. कानांतले सोनचौकड े डुलू लागले. ही कसली उलघाल आह े यांचे



यांनाच उमगेना. जखड या नजरेने ते सभोवती नुसते बघतच होत!े यांना काहीतरी
जाणवत होते, पण ते नीट पारखता येत न हते!

खां ावर पडले या हाताने आिण ‘ शंभूबाऽळ!‘ या सादने े ते भानावर आले.
समोर आबासाहबे उभे होते. ते हसत हणाले, ‘‘एवढं रोख या नजरेन ंकाय बघता आहात
बाळराजे? आ ही दोन वेळा साद घातली. तुमचं यान न हतं!’’

शंभूराजे हसले. िशव लंगा या या अव या मुलखा या रोखाने हात फरवीत
हणाले, ‘‘आ ही ह ेसारं बघत होतो महाराजसाहबे. ह ेड गर, ह ेआभाळ, प ी, झाडं
आम याशी बोलू बघताहते असं आ हास वाटलं!’’

राजे त े ऐकून गंभीर झाले. बाळराजांचा खांदा थोपटीत हणाले, ‘‘भा यवान
आहात! झाडापेडांची बोलीभाषा कळायला यो याचं कंवा कवीचं मन लागत!ं फार
थो ांना ते िमळतं!’’

शंभूराजांनी आबासाहबेां या कपाळावर या आड ा िशवगंधाकड े णभर
बिघतले. राजे बाळराजांना घेऊन तुलादानाची िस ता नजरेखाली घाल यासाठी
स याकड े चालले. महाबळे रचा पुराणा ड गरमाथा आपली कैक सालांची समाधी
भंगवून या दोघांचे डोळाभर दशन घेत होता. याला एक ‘िशवयोगी’ आिण
म हाटबोलीचा ‘पिहला राजकवी’ दसत होता!!

सूय हणाचा तळमळता दवस उगव या या खटपटीला लागला. पहाट ान
घेतलेले राजे, पुतळाबाई, मातु ी आऊसाहबे, सोनोपंत डबीर आिण बाळराजे यां यासह
सुवणतुलेसाठी सजले या स याजवळ आले.

पहाटमु तावर उपा यायांनी तुले या अंगथोर, पेरी पार ांची सिवध पूजा
बांधली. मं घोष उठू लागले.

िजजाबा या िशवचरणांना हात लावून राजे अदबीने हणाले, ‘‘मासाहबे,
चलावं. तुलादानासाठी पार ात बैठक यावी.’’

िजजाबा नी णभर राजां या डो यांत पािहले आिण या गिहवर या श दाने
बोलून गे या, ‘‘आमची तुला कशापायी जोखता राजे?’’

यां या सतेज पायांवर जोडलेली नजर तशीच ठेवून राजे हणाले, ‘‘सा ात
सूयनारायणास पडणारं साकड ंखुलं कर यासाठी आपली नाही तर कुणाची तुला आ ही
जोखावी? मासाहबे आमची ही इ छा आह.े चलावं.’’

राजांनी हात-आधार दते िजजाबा ना तुलेजवळ आणले. आऊसाहबेांनी
पारडयावर कंुकू-हळदीची िचमटी सोडली. ‘जगदबें’ असे हलकेच पुटपुटत मासाहबेांनी
पेरी पार ात आपले उजवे सोनपुतळ पाऊल ठेवले! पारड े स या या फरसबंदीला

िचकटले. सदरेवर यावी तशी बैठक मासाहबेांनी पार ात घेतली.
मं घोषां या गजरात तुलादानास ारंभ झाला. जळी जळ नी राजे आिण

पुतळाबाई झळझळीत सोनमोहरा र या पार ात सोडू लागले.
थोर या मासाहबेांचे पार ात बैठक घेतलेले आगळे प पा न बाळराजांना

मनोमन वाटत होते, ‘थोर या आऊसाहबे अशाच एका पार ात बसून राहा ात!



छातीवरची कव ांची माळ ओळंबती सोडीत झुकणारे आबासाहबे असेच मासाहबेां या
जोडीन े मोहरां या जळी दसु या पार ात सोडीत राहावेत! भोवतीचा प यांचा
िचविचवाट आिण मं ांचा पिव  घोष असाच जागता राहावा!!’

मोहरा सोडीत असलेले पारड े हळूहळू दबतीला लागले. मासाहबेांनी बैठक
घेतलेले पारड े स याची फरसबंदी सोडून आ ते चढतीला लागले. ते बघताना कृताथ
झाले या राजां या डो यांतून आनंदा ू यां या दाढीवर के हा उतरले त े यांचे यांनाही
कळले नाही. उगवती पार क न आलेला ‘सू ा’ आप या कुलाची शान राख यासाठी
आप या सोन-सतेज करणांची जळ मोहरां या पार ात सोडून मोकळा झाला!
मातु ी आऊसाहबेांची तुला सवाथान ेिस  झाली.

दहेझीज सोसले या सोनोपंत डबीरांचीही सुवणतुला राजांनी नंतर जोखली.
राजांनी ह त पश केलेली, जोख या तुलां या मोहरांची तबके दान हणून वाटली

जात होती. त ेदान वीका न संतु  झालेला लोकसमुदाय मु  कंठाने गजत होता –
‘‘द ेदाऽ न सुटे िग हाण! द ेदाऽ न सुटे िग हाऽऽण!!”
तो संतोष या मनामनांचा घोष-गजर कानांवर घेत-घेत राजे, शंभूबाळ आिण

उपा याय यां यासह कृ णा नदी या काठावर आले. म तक चा टोप आिण अंगचा जामा
यांनी एका तबकात उत न ठेवला. कृ णामाई या पा ाची पूजा क न कमरेला
मांडचोळणा असलेले उघड-ेसतेज राजे पा ात उतरले. ग या या पाटीएव ा पा यात
येताच यांनी आपले िनमुळत ेडोळे िमटले. तो सूयवंशी पु ष े , ास पडू घातले या
सूयाला, कृ णे या िनतळ पा याने भाव जळी अपू लागला. कृ णा काठाला बसलेले
शंभूराजे महाराजसाहबेां या सूयफुलासार या दसणा या म तकाकड े एकनजर पाहत
होत.े

तुलादानाचा िवधी आटोपला. खास े मेणे महाबळे र सोडून उताराला लागले.
िजजाबा या मे यातच बाळराजे बसले होत.े िजजाऊ कस यातरी िवचारात हरव यागत
दसत हो या. काही बोलत न ह या. यांनी बोलते हावे हणून शंभूराजांनी यांना
िवचारले, ‘‘थोर या आऊ, आपण आम याशी काहीच कसं बोलत नाही? आमचं काही
चुकलं....’’

‘‘नाही शंभूबाळ, राजांनी आमची तुला जोखली आिण ते हापासून आ हास
तुम या थोर या महाराजसाहबेांनी जोखले या एका तुलेची सारखी याद येते आह!े’’
िजजाबाई शहाजीराजां या आठवणीन े कातर झा यागत बोल या. यांचे शांत, लांबट
डोळे हरव यासारखे झाले.

‘‘कसली तुला मासाहबे?’’
‘‘ याला कैक सालं गुदरली. तुमचे थोरले महाराजसाहबे ते हा मोिहमेवर होत.े

वारीचा आिण आ दलशाही सरदार मुरार जगदवे यांचा तळ इं ायणी आिण भीमा
यां या काठावर नांगरगावी पडला होता. मुरार जगदवेास आप या बैठक या ह ी या
ब याची तुला कर याची इ छा झाली. पण एवढा थोर ब ा जोखावा कसा याची उकल
मा  काही के या यास होईना!’’



‘‘मग?’’ बाळराजांचे कुतूहल वाढले.
‘‘तुम या थोर या महाराजसाहबेांनी पुढं होऊन याला तोड सांिगतली. ह ीचा

ब ा इं ायणी आिण भीमा यां या संगमातील डोहा या नावेत चढिव यात आला. या
वजनान ेनाव जेवढी डुबली तेव ा जागेवर खूण क न घेतली. मग ब ा उतरवून या
खुणेपयत नाव डुबेल एवढे दगड-ध ड ेनावेत चढिवले. आिण या दगडां या भाराइतकं
सोनं-नाणं दान कर यात आलं! ते हापासून सारी रयत या नांगरगावास ‘तुळापूर’ हणू
लागली.’’

शहाजीराजांचे चातुय आप या नातवाला सांगताना िजजाबा चा चेहरा उजळून
िनघाला होता. ह ी या ब या या तुलेची ती अजब कथा ऐकताना शंभूराजां या
डो यांसमोर एक दृ य प  खड ेठाकले. यांना मनोमनी त ेफार आवडले. ते िच  हणजे
– ‘इं ायणी आिण भीमा या न ांचा संगम. या संगमा या डोहावर हदंोळणारी भली
थोरली नाव आिण या नावेत चढिवलेला ह ीचा भलामोठा ब ा!’

महाबळे रा न भोसलेमंडळ राजगडी आले. मालवण न जलदगु पुरा झा याची
वद  आली होती. राजां या मनी कनाटक ांतावर आरमारी वारी कर याचा मनसुबा घर
करीत होता, पण त ेराजगड सोडू शकत न हते. कारण शहाजीराजांचे वष ा  त डावर
आले होते. भाकरभटांना राजांनी वष ा ाची सारी तयारी कर यास सांिगतले.
भाकरभटांनी ग डपुराण आिण रामायणा या उ रकांडा माणे वष ा ाची सारी
तयारी केली.

ान क न पेहराव चढिवलेले, मनात शहाजीराजां या ठसठशीत आिण
ओझर या आठवणी घोळवणारे राजे शंभूबाळांना संगती घेऊन िजजाबा या
खासेमहालात दशनासाठी आले. िजजाऊसाहबे फरसबंदीवर या िबछायतीवर बस या
हो या! उदास आिण अचल. वत:तच हरवून गेले या. यां या मनी शहाजीराजां या
तडफदार, वारेजोड आठवण नी दाटी केली होती. यांचे राजमन झाकाळून गेले होते. मन
मनाशीच जाबसाल करीत होते. हाताशी काहीच आले नाही क , सु  आिण िनसूर होत
होत.े

राजांनी पुढे होत आऊसाहबेांचे पाय िशवले. िजजाऊसाहबेांनी आपली मान वर
उठिवली. यांचे डोळे भ न आले होते. दाट या कंठात श द अडकून पडले होत.े समोर
शंभूराजे बघताच यांचे दाटले मन तर गलबलून उठले.

पुढे होत थोर या आऊसाहबेां या पायांवर म तक ठेव यासाठी वाकणा या
शंभूराजांचे गडबडीन े उठून खांद े पकडीत यांना दरू सारीत, िजजाऊ वत:शीच
बोल यागत हणा या – “नकोऽऽ बाळराजे, आज तरी नको!!’’

खाल या मानेन े ग धळलेले राजे पड या आवाजात हणाले, ‘‘ पंडदानासाठी
आ ही गड उतरतो आहोत मासाहबे... कानंद नदी या तीरावर जात आहोत....’’

‘‘या,’’ हणत िजजाबाई पाठमो या झा या आिण महाला या गवा ा या रोखाने



संथ चालू लाग या.
यां या महाला या बाहरे पडणारे राजे शंभूबाळां या खां ावर एक हात ठेवून

िवचार करीत होत े क , आज आऊसाहबेांनी बाळराजांना मुज यासाठी का झुकू दले
नाही? बाळराजांचे काही चुकले तर नाही ना? राजांना उ र सापडत न हत.े

गवा ा या मिहरपीतून दसणा या कानंद नदी या वळणदार पा ाकड े बघत
िजजाऊ मा  आप या हरवले या सौभा या या पायवाटा आठवीत वत:ला हणत
हो या, ‘शंभूबाळऽ, तु ही – तु ही थेट तुम या थोर या महाराजसाहबेां यासारखे
दसता!! थेट आम या वारीसारख!े’

राजांनी शहाजीराजां या वष ा ाचे पंड कानंदी या धुकटले या पा ात
िवस जत केले. शेजारी उ या असले या शंभूराजांना पंड पा ापण कर याची नजरेनेच
इशारत केली. जमले या वंृदाला गोदान ेदे यात आली आिण त ेभोसलाई िपतापु
कानंदीचा काठ सोडून राजगडा या पाय या या रोखाने पायीच परत िनघाले.

‘‘आबासाहबे, पंड कशासाठी सोडायचे असतात नदीत?’’ शंभूराजां या अचानक
ाने राजांची िवचारसाखळी तुटली. कपाळीचे िशवगंध आ शीत राजांनी

बाळराजां याकड े पािहले आिण ते बोलून गेले, ‘‘गे या िप ा यान े उ न जातात
बाळराजे! यांनी घालून दले या वाटांची िज मेदारी उजळून िनघते.’’ राजांनी
शांतपणाने बाळराजांचा खांदा थोपटला. बाळराजांना फारस ेकाही समजले न हते.

पालखी गड चढून प ावती माचीवर आली आिण तटसरनौबत िसदोजीरावांनी
पायउतार होणा या राजांना मुजरा घालीत वद  दली, ‘‘खबरगीर बिहज  नाईक आ ाच
गडदाखल झाले आहते. पेश हो याची आ ा मागतात.’’ िसदोज या वद बरोबर राजां या
कपाळी आ ांचे जाळे दाटले. धीरगंभीर आवाजात ते हणाले, ‘‘माची या सदरेवर पेश
करा बिहज ना.”

बाळराजां यासह राजे सदरमाचीकड ेआले. सदरक यांचे मुजरे आपलेसे करीत
राजे आिण शंभूराजे सदरबैठक वर बसले. बसता बसताच हातखूण क न यांनी
सदरक यांना िनरोप दला. एकेक सदरकरी मुजरा भरत बाहरे पडला. सदर रकामी
झाली. बिहज ना पेश क न िसदोजी थोपटेही सदरचौकाबाहरे पडले. राजां यासमोर
खबरिगरांचा नाईक बिहज  मुजरा क न खाली मान घालून उभा होता.

‘‘बोला नाईक...’’ राजांनी बिहज ला धीर दला. शंभूबाळां या पायांवर नजर
जोडून बिहज ने काप या आवाजात खबर पेश केली –

‘‘धनी, जय संग िमरजा राजा तीस हजार वार, बराबर दलेरखान, पाच हजार
पठाण अशी मातबर फौज चालून येतीया. गिनमांचा तळ बु हाणपुरावर ठाण झालाय.
जागजाग या जमेती येऊन जय संगा या फौजेत दाखल हायला लाग या!’’ बिहज चा
ऊर क दाटला.

ती खबर ऐकताच राजे सदरबैठक व न तडक उठले. यां या हाताची बोटे



छातीवर या कव ांव न सरासर फ  लागली. मनात िवचारांची घोडी धावू लागली.
आप या सालिगराला – वाढ दवसाला िशवाजी या मरणाची व  े पाहणा या

औरंगजेबाने िमझा राजे जय संग या राजपूत सरदाराला राजां यावर नामजाद केले होत.े
एका राजपुताकडून दसु या राजपुताला उखडून काढ याचा, का ाने काटा काढू बघणारा
राजक य डाव औरंगजेबाने टाकला होता. ह ेकाम बरोबर होत ेआह ेक  नाही, यावर स त
नजर ठेव यासाठी दलेरखान पठाणाचा लोढणा िमझा राजा या ग यात अडकवून
टाकला होता.

बिहज ची खबर ऐकून राजे णभर सु  झाले खरे, पण लागलीच वत:ला
साव न त े हणाले, “बिहज , दरूची धावणी झाली. काही खाऊन या. या!’’ बिहज
मुजरा क न िनघून गेला.

िवचारात हरवलेले राजे संगती शंभूराजांना घेऊन प ावती या सदरेमागून
बाले क यावर बाहरे िनघणा या भुयारा या त डाशी आले. भुयारावर पहारा दणेा या
धारक यांनी मुजरे क न भुयारावरची थोराड आडध ड बाजूला हटती केली.

मेसा या वाकावर चकमक या दगडा या ठण या टाकून दोन माव यांनी या
वाकान ंआगटी तयार केली. आगटीवर करंजेल सोडलेले पलोते यांनी पेटते केले. आिण
राजांना भुयारवाट दाखिव यासाठी त े मावळे भुयारात उतरले. यां या मागून राजे
भुयारात उतरले. मागे त डाशी उ या असले या शंभूराजांना यांनी आपला हात दऊेन
भुयारात घेतले!! पलो या या धूसरमंद काशात एकामागून एक उतर या दगडी पाय या
मागे पडू लाग या.

राजे काही बोलत न हते. बाळराजे यां या पावलांवर पाऊल टाक त मागून येत
होत.े यांना ह े भुयार संपणार के हा, अस ेझाले होते. यांनी मागून चालता चालताच
राजांना िवचारले, ‘‘महाराजसाहबे, ह े भुयार संपणार के हा?’’ बाळराजांचा आवाज
भोवती या फरसबंदी घुमटात घुमून उठला, ‘‘महाराजसाहबे, ह ेभुयार संपणार के हाऽऽ?”

या घुम या आवाजान े राजे णभर जागीच िखळ यासारखे झाले. मागे न
बघताच हणाले, ‘‘शंभूबाळ, आम या मागून चालते या!! भुयारं कधीच संपत नसतात.
चाल कधीच थांबत नसत!े!’’ राजांचे धीरगंभीर िशवबोल भोवती या फरसबंदी या
घुमटात तसेच घुमून उठले, ‘‘शंभूबाळ, आम या मागून चालते या!!...’’ आिण राजे समोर
तडक चालू लागले. यां या पायाबर कूम यांचा भोसलाई फजद शंभो मागून चालू
लागला!!

राजे कनाटक मोिहमेवर िनघून गेले, नेहमी माणे. बाळराजांना सराव दे यासाठी
फरीगद या या मैदानात, कमर कसलेले गोमाजीबाबा पिव ा ध न खड े ठाकले होते.
िशरा तटतट यामुळे यां या पोट यांवर मांडचोळणा कचला होता. बुरणूस भरलेली,
चाम ाची खोळ असलेली थाळीएवढी फरी यांनी डा ा हाताने पुढे सरशी धरली होती.
उज ा हातातील दीडहात लांबीचा गदका नाचवीत ते समोर उ या असले या



शंभूराजांना हणाले, ‘‘हां, धरा हवरा धाकलं राजं. नदर मा या पायावं आन गद यावर
ठवा.’’ गोमाज चे पांढरे क ले णभर लकलकले. मोहरा धरलेले पाय चढाईसाठी
जिमनीत तले.

फरी या परजात चढिवलेली मूठ णभर घ  आवळून शंभूराजांनी उज ा
हातातील गदका पेलला. डावा पाय आिण फरी धरलेला डावा हात पुढे टाकून कमरेला
सावध बाक दते यांनी पिव ा घेतला. गोमाज नी पुढे केले या गद याला आपला गदका
िभडवीत ऐटबाज सलामी दली.

‘‘जय भवानीऽ!’’ गजत गोमाज नी चढाईसाठी गदका मागे घेतला. हाता याचे
डोळे लकलकत फुलू लागले.

‘‘जय भवानीऽ!’’ गजत शंभूराजांनी गोमाज या वाराचा अंदाज घे यासाठी अंग
चोरले. फरीगद याचा ‘घाई’ हा मारिगरीचा कार सु  झाला. गोमाजी लगीत चौक
फ  लागले. इशारत दऊेन चढाईचे ठरीव वार टाकू लागले. गुबगुबीत फरी आडवी टाकून
शंभूराजे त े वार तटवू लागले. यांचे चपळ शरीर नागफ यासारखे डुलू लागले. या
दोघांना भवानी या राजगडाचे भान उरले न हते. यां या ताप या शरीरावर घामाचे थब
उठू लागले. गदका फरीला िभडताच ‘धपऽ, धपऽ‘ अस ेआवाज मैदानात उठू लागले.

‘घाई’ या चढाईत शंभूराजांनी गदका जराही अंगाला लावून घेतला न हता.
गोमाजी यां या सावध नजरेवर मनोमन खूश होत.े सरावाचा पिहला ट पा संपला.
‘होऽ!’ हणत गोमाज नी थांब याची इशारत केली. कपाळावर थबथबलेला घाम
तजनी या प हाळीने िनचरा करीत त े हणाले, ‘‘वय जालं आता धाकलं राजं. अंग लगी
घामेजतं! हां, या बघ ूआता, ‘छूट’!’’

गोमाज नी ‘छूट’ या चढाईचा पिव ा घेतला! हाता याचे शरीर
रानवा यासारख ेझाले! वार करायला त ेआता सापडणार न हत.े आिण ते कसे चालून
येणार, ह े समोर या खे याला कळणार न हते! ‘छूट’ हा चढाईचा कारच ‘बेछूट’
मारिगरीचा होता! गिनमाशी झंुज घेताना ‘मारेन वा मरेन’ या िनधडपेणाने लढावे, तसे हे
हात होते. आता इशारत क न वार टाकायचे न हत.े मन चाहले तसे श ूला ल दऊेन
या या ढ या अंगावर वार उतरायचे होत.े यां या ढलेपणाची गय करायची न हती.
शंभूराजांनी फरी आडवी ध न गदका पेलला. आप या हातातील गदका उगाच डावा-
उजवा झुलवीत गोमाजी चपळ पायांनी इकड-ेितकड े फ  लागले. बाळराजांची
गद यावरची नजर ढलती कर यासाठी अंग लवते क न ते ल भ  लागले. शंभूराजे
गद यावर जोडलेली नजर हलवायला तयार न हते. तेही चाल हरेत सावध झुलू लागले.

‘‘बाळराजं, वार कारीगर हनार हां! शार असा.’’ गोमाजी धीमेपणाने बोलले.
‘‘नाही होणार!’’ नजर गोमाज या हातातील गद यावरच जखडती ठेवून

शंभूराजे िनधारान ेउ रले.
एकाएक , गोमाज नी आप या हातातील गदका एकदम उंच उठिवला आिण

बाळराजांना ग धळून टाक यासाठी नर ाची घाटी फुलवीत ‘हारऽ हारऽऽ हादवे!’ अशी
अंगावर काटा उठिवणारी जोरदम कलकारी दली. या कलकारीने शंभूराजे िबचकले!



यांची फरी आडवी टाकायची चुकली! वार डो यावर होणार हणून यांनी फरी
डो यापयत वर उचलली! आिण काय होतंय, ह ेकळाय या आतच गोमाजी या गद याचा
जबरद त वार यां या छातीखाली आदळला!! या कळीसरशी सणकलेले बाळराजे
कळवळून उठले.

एकदम हातातील गदका फेकून दऊेन धावत जाऊन गोमाज नी वार के या
जागेवर आपला तळवा दाबून धरला. यां या थरथर या पांढ या िम यांतून श द आले,
‘‘तु हावं असा वार टाकताना िजवाला काय वाटतंया कसं सांगावं? पर बे शार हाऊ
नगा. ह यार चालवायचं हजंी दल तयार असाय लागतो. लढाईत ा परास लई मोठा
गरादोळ उठतो. बाळराजं येनं कच खावून हाई भागायचं!’’ गोमाज या इमानी
डो यांत पाणी उभे रािहले. यांचा हात बाजूला परता सारीत शंभूराजे कडवे बोलले,
‘‘आ ही कच खाणार नाही!! या मोहरा गोमाजीबाबा!’’

पु हा ‘छूट’ची मारिगरी कर यासाठी पिव  ेघे यात आले. शंभूराजे छातीवरची
कळ िवस न गेले. यां या डो यात डावपेचां या िवचारांची घोडी दौडत होती. समोर
गोमाजीबाबा आहते, याचा यांना िवसर पडला. यांना फ  गोमाज या हातातील
गदका आिण यांचे पाय दस ूलागले.

सावध पाय टाक त, गदका झुलवीत शंभूराजे गोमाज ना डावी-उजवी ल दऊे
लागले. समो न यां यावर वार टाकणे अवघड आह,े ह े यांनी हरेले. ढ या अंगाने
शंभूराजे णभर डुलले आिण ‘जय भवानीऽ’ अशी बेभान कलकारी भ न त ेडो यांचे
पाते लवाय या आत दोन छलांगीतच गोमाजीबाबां या थेट पाठीवर गेले. ओठ दाताखाली
दाबून ध न यांनी गोमाज या उघ ा पंढरीवर गद याचा जोरदार वार उतरिवला!
एक झरझरती कळ उठली. गोमाज या पंढरीकडून सरकन मा याकड ेसरकली. आिण
ओठांतून मा  नकळत श द बाहरे पडले, ‘‘भले!’’ गोमाज या पंढरीतून कळ उठली होती
आिण डो यांत आनंदाचे अ  ूजमा झाले होत!े गदका काली टाकून त ेबाळराजां या जवळ
आले. कलकल या डो यांनी यां याकड े बघून, यांचे खांद े मायेन े थोपटीत हणाले,
‘‘आमची ही हाड ंपार हातारी झाली बाळधनी, पर लई वार झेल यात आमी. िचवट
झा यात आमची चमडी. तुटता तुटायची नाही!! तुमचं धा वार अंगावं पडलं, तर धा
दािगनं चढलं अंगावं बाळराजं!’’ गोमाजी भर या नजरेन ेआप या धाक ा राजां याकडे
बघत होते.

“गोमाजीबाबाऽऽ!” एकाएक  मैदाना या दरवाजा या रोखाने साद धावत आली.
गा ाचा अंतोजी धापावत येत होता. गोमाज या मनात पाल चुकचुकली. काळजात
मासळी सरकली. अंतोजीची सादर कातरी होती.

ऊर खालीवर होणा या, समोर उ या रािहले या अंतोजीला यांनी हटकले, ‘‘का
– काय जालं रं अंता?’’

‘‘मासायबांनी बाळराजां ी िघऊन यायला धाडलं. आपलं... आपलं पंतकाका
येलं!!’’

‘‘आँऽ कोन?’’ हणून टाळा वासताना गोमाजीबाबां या गलिम या थरथर या. ते



अंतोजीकड ेडोळे फाडून बघतच रािहले.
‘‘डबीरकाका!’’ अंतोजी खाल या मानेने पड या आवाजात हणाला.
अंतोजीने आणलेली खबर ऐकताना शंभूराजे फरी गद याचे घाई, छूटचे हात पार

िवस न गेले. यां या हातातील गदका के हा घरंगळून पडला, ते यांचे यांनाच कळले
नाही. यां या भावुक डो यांसमोर महाबळे रा या मा यावरचा तुलेचा स ा उभा
ठाकला होता. अंगथोर पेरी पार ात बसलेले थरथर या मानेचे सोनोपंत डबीर यांना
दसत होते! दसु या पार ात झुकत ेझालेले आबासाहबे खणखण या सोनमोहरा जळी-
जळ नी सोडताना यांना दस ूलागले! पंतकाका बसलेले पारड ेफरसबंदी सोडून आ ते-

आ ते वर उठताना दसू लागले.
गोमाजीबाबांचे बोल, शंभूराजांना पार ात बसले या डबीरकाकां या त डातून

बाहरे पड यासारखा भास होत होता – ‘‘आमची ही हाड ंपार हातारी जाली. पर लई-
लई वार झेल यात आमी!’’

राजे बसनूर वारीवर गे याला एक मिहना लोटला. होळीपुनवेचा दवस
राजगडावर उजाडला! गडावर या मानकरी माव यांनी कानंदखोरीत शोधतपास घेऊन
ऐनाची सरळसोट, चखोट होळी तोडून, ती वाजतगाजत गडावर आणली. होळी चौकात
आंबवतीने नटलेली होळी खडी ठाकली.

पुनवेचा था याएवढा चं  बारा मावळाचे कातळकड ेपार क न उगवतीबाहरे
आला. झोपडाखोपटांत पोळी िन कटा या आमटीवर ताव मारलेले मावळे, म तकावर
कंगणीदार लाल िपळा या पग ा चढवून होळीचौकात जमाव क  लागले. चौकात
होळीचा लाकडी डवा रच यात आला होता. खाशा वा यांसाठी बैठक चा चौथरा िस
ठेवला होता. लोखंडी धावक ांना थरा न टाक त रणहल यांची कातडी तडतडू लागली!
ती रोमांचक तडतड गडाव न उत न कानंदखो यात पस न घुमू लागली. गडमा यावर
चांद या या दाट चं रसाचे पाट वा  लागले.

अंगी िनळाशार जामा घेतलेले, म तक  केशरी टोप चढिवलेले शंभूराजे कमरेला
आवळले या जमदाडी या मुठीवर डा ा हाताचा तळवा तवीत िजजाऊसाहबेां या
खासेमहालात आले. होळीचौकातून वद  आली होती – ‘‘खाशा वारीनं चूड द यािशवाय
होळी पेटती होणार न हती. होळीचे खेळे खोळंबले होते!’’

िजजाबा या पायांना हात लाव यासाठी शंभूराजे झुकते झाले. यांना उठते
करीत िजजाबाई हणा या, ‘‘बाळराजे, जा ड ाला चूड दऊेन या. होळकरी
खोळंबलेत.’’

‘‘मासाहबे...’’ शंभूराजे काहीतरी बोलणार होते, पण संकोचले. श द ओठांत
ठेवून थांबले.

‘‘का काय झालं?’’ िजजाबा नी मायेन े यांना िवचारले.
‘‘...!’’ शंभूराजे ग पच होत.े
‘‘बोला. मनी असलेलं साफ करावं.’’ िजजाऊंनी धीर दला.
िजजाबा याकड ेआदरान ेबघत शंभूराजे हणाले, ‘‘तु ही... तु ही याल आम या



संगती? होळीचा डवा पेटतो. जळ या ड ातून खेळे नारळ बाहरे काढतात. खूप मजा
येते! याल?’’

ते ऐकताना िजजाबा चा ऊर भ न आला. मनात िवचारांची कारंजी उसळली.
‘आ हाला कधी कुणी ‘बरोबर या’ असा आ ह केला नाही! आ ही जातो हणून
ठरिवले या वाटेनं आ हास जाता आलं नाही!’

िजजाबा ना ग पिनसूर बघून शंभूराजे वरमले. ‘‘चुकलं आमचं...’’ हणत झुकता
मुजरा करीत-करीत माग या पावली पाच कदम मागे हटू लागले.

िजजाबाई हणा या, ‘‘थांबा आ ही येतो आहोत!’’ आिण त े ऐकत असताना
शंभूराजां या डो यांत पुनवेचे दहीदाट चांदणे उतरले!

अंगाभोवती शालनामा लपेटून घेतले या मासाहबे बरोबर शंभूराजांना घेऊन
होळीचौक कड ेचाल या. तापगडची जगदबंाच आप या बालभु याला घेऊन चालावी,
तसे ते दृ य दसत होत!े एक जाणता ‘ ीवसा’ आप या नेण या ‘बाळवशा’ला घेऊन
चालला होता.

‘खाशा आऊसाहबेांची वारी बाळराजां यासह होळीचा मान राख यासाठी येते
आह.े’ ही वा यासारखी होळीचौकात पोहोचली होती. हरखून गेले या माव यां या
जमावात चैत याचे कसे उधाण उठले. रणहल यांनी टपे या सुरांची तडतड घुमवायला
सु वात केली.

िनळो सोनदवे, तापराव िसलीमकर, झंुजारराव मरळ, गोमाजीबाबा, िसदोजी
थोपटे, अंतोजी आिण रायाजी अशा सरंजामात िजजाऊ आिण शंभूराजे होळीचौकात
आले. माव यांचा चंदरेी कालवा थांबला. रणहल यां या टप यांची तडतड िनसूर झाली.
आभाळातून िझरपणारे चांदणेही िखनभर िथरावले!

शंभूराजां यासह िजजाऊ चौथ या या खाशा बैठक वर सुखाव या. चौकात या
ड ाचा मानकरी हाती पेटता चूड घेऊन मुजरा करीत मासाहबेां या सामन ेआला.
अदबीने हणाला, ‘‘होळीचा मानाचा चूड धाक या राजांनी ड ाला ायला पायजे,
मासाब.’’

िजजाऊंनी मान वळती क न शंभूराजां याकड े बिघतले. शंभूराजे बैठक व न
उठले. मासाहबेां या पायांना हात लावून ते चौकात या ड ाजवळ आले. मानक याने
आप या हातातील चूड यां या हाती दली. आपली नजर शंभूराजांनी हातातील चुडी या
उसळ या वाळेवर णभर रोखली. चूड अिधकच पेटून उठली!

‘जय भवानी’ गजत शंभूराजांनी होळी या लाकडी ड ाला चूड दली. आगीची
पाखरे आभाळा या रोखाने झेपावू लागली. डवा धडधडू लागला. त डा या हल यावर
पाल या मनगटां या टप या पडून घुम या! होळीने सूर धरला.

शंभूराजे बैठक या चौथ यावर येऊन बसले. नारळाची फळे पेट या ड ात
धडाधड फेकली जाऊ लागली. ती बाहरे काढ यासाठी आगवे ा, धाडसी माव यांनी
ड ाभोवती रंगण धरले. एकेक िनधडा हात बेधडक रसरस या िनखा यात घुसू
लागला. होरपळून मागे हटू लागला.



रोख या नजरेन े िजजाबाई ड ा या चटचट या, लाल-िपव या वाळांकडे
बघत हो या. यां या मनात िशवाजीराजांचे िवचार रंगण ध न फरत होत े – ‘कुठं
असतील राजे? काय करत असतील?’

‘‘मासाहबे...’’ शंभूराजां या आवाजाने या भानावर आ या.
‘‘काय बाळराजे?’’
‘‘अशाच एका होळीसणाला आ ही आबासाहबेांना िवचारलं होत.ं...’’
‘‘काय?’’
‘‘आबा, तु ही काढाल काय ड ातील नारळ बाहरे हणून?’’
‘‘मग काय हणाले ते?’’ िजजाबा नी उ सुकतेने िवचारले.
‘‘ हणाले – कोिशस क !’’ शंभूराजांनी उ र दले.
ते ऐकताना डोक वरचा पदरकाठ ठीक करीत िजजाबा नी एक लांब िन: ास

सोडला. बाळराजां याकड ेबघत या हणा या, ‘‘शंभूबाळ, संग ठाकलाच तर तु हासही
आिण आ हासही ती कोिशश करणे पडले!’’

होळी पुनवरात चांदणे पेरत गडावर चढत होती. मावळे िनखा यातील नारळ
फळे ड ात हात घालून बाहरे काढीत होत.े होळी या मानाची सोनकडी शंभूराजे
मासाहबेां या सा ीने मानक यांना बहाल करीत होते. यांना कंवा िजजाऊसाहबेांना
काहीच क पना न हती क , बसनूर लुटून, गोकण महाबळे रावर िशव लंगाचे दशन
घेऊन नेमके आजच राजे कारवार बंदरावर उतरले असतील.

कारवारात टोपीकर इं जां या वखारी लुट याचा राजांचा मनसुबा होता, पण
शेरखान हा आ दलशाही सरदार फौजेिनशी होळी याच दवशी कारवारात घुसला होता.
याने पाच हजार होनांची खंडणी राजांना दऊेन कारवार वाचिवले होते. यां याकडून
आलेले खंडणीचे पाच हजार होन थैलीबंद क न कारवार सोडताना राजे सरल कर
नेताज ना हणाले, ‘‘आज शेरखानाने आम या होळीची िशकार घालिवली!!’’

कनाटक ांतीची लूट घेऊन राजे कारवार, भीमगडमाग राजगडावर आले.
गडावर येताच यांना खबर िमळाली क , औरंगाबादते शाहजादा मुअ मची भेट घेऊन
िमझा राजे जय संग आिण पठाण दलेरखान पु या या रोखाने कूच झाले आहते.
पावसाळी नदी णा णाला फुगावी तशी िमझा राजांची फौज फुगून शी हजारांवर
गेली आह.े ज हारचा राजा, अफजलखानाचा मुलगा फाजलखान, जावळीकर मोरे, दसेाई,
दळवी ा राजां या श ूंना िम  मानून, यां या िमळतील तेव ा जमेती पोटात घेऊन,
शी हजारांची िहरवी वावटळ चालून येत होती. ती येती चंड लाट परतिवणे श य

न हते. थोपवून धरणे अश य होते आिण नुसते बघत राहणे तर केवळ अस च होते!
बारामावळाचे आघाडीचे गड क ले बं द त त राखणे भाग होत.े

बाले क या या सदरेवर राजे िचटणीस बाळाजी आवज ना खिल याचे मायने-मजकूर
सांगू लागले. यां या उज ा हाता या तफला संभाजीराजे बसले होत.े सदरबगल ध न



मोरोपंत, कुडतोजी गुजर, येसाजी कंक, मानाजी भोसले, मुरारबाजी, नागोजी आिण
बिहज  फजद, िनराजीपंत, अ णाजी द ो अशा मंडळ नी बैठक चा फेर धरला होता.
कुणीच काही बोलत न हते. राजे मजकूर सांगू लागले. बाळाज या हातचे शहामृगपीस
कुरकु  लागले – अ रांचे मोती उमटू लागले.

‘‘ तुत जासुदांनी समाचार आिणला क , िमरजा राजा जय संग रजपूत बरोबरी
दलेरखान पठाण शी हजार बाक  फौज घेवोन चालोन येतो आह.े तरी तु ही जेवढे-जेवढे
कदीम, जाणते असाल ते-ते बरे सावध शारीने जागचे जागी असणे. पहारेकरी-मेटकरी
जेवढे हणोन असाल ते रा ीचा दवस समजोन चखोट ह यारबंद राहणे. दाणागोटा,
गवतकाडी, बा दगोळा यावरी बरे यान राखणे. आ ही खास े तुरंतच गडदाखल होत
आहोत....’’

बाळाज नी थै यांचे फासबंद आवलून या िस  के या. राजांनी आप या येक
सरदाराला ज री या सूचना द या. ते धीराने येकाशी बोलत होत.े पण यां या
मु वेरची चंतेची काजळी येकाला खोल कुठतरी जाणवत होती. उभा राजगड
जखड यागत झाला होता. महाराज सरदारांना दते असले या सावध सूचना संभाजीराजे
िवि मत मनान ेऐकत होत.े

संभाजीराजांना घेऊन राजे सदरेव न आप या महालात आले. िमझा राजा कोण
कारची चाल घेईल, याचा िवचार कर यात ते हरवले होत.े सं याकाळची लांबट करणे
अजून बाले क यावर रगाळत होती. मंचकावर बसलेले बाळराजे अ व थ फे या घेणा या
राजांकड े एकनजर बघत होत.े शेवटी न राहवून यांनी राजांना िवचारले,
‘‘महाराजसाहबे, रजपूत हणजे काय?’’

राजांचे फे या घेणारे पाय तो  ऐकताच जखड यासारख ेझाले. तो  राजांचे
काळीज पार िचरत गेला होता. णभर ते बाळराजां याकड ेबघतच रािहले. मग िध या
पावलांनी ते मंचकाजवळ आले. शंभूराजां या डो यांत आपले डोळे खोल तवून
दाट यासार या घोगरट आवाजात यांना हणाले, ‘‘रजपूत हणजे राजाचे पु ! राजाचे
फजद! रा य करणारे. पण ही फार जु या काळची बाब झाली! आता ‘रजपूत’ ‘राजबंद’े
झाले. नमकिहलाल चाकर झाले! तु ही रजपूत आहात, आ ही रजपूत आहोत आिण िमझा
राजाही रजपूतच आह!े’’ आिण मग राजे कतीतरी वेळ शंभूराजांना रजपूत, राजपुताना,
िमझा राजे, औरंगजेब, मोगलशाही याब ल बरेच काही सांगत रािहले. एक दीघ िन: ास
फेकता सोडून ते मंचकाजवळ गवा ा या मिहरपीजवळ आले. महाला या रोषणनाईकाने
अजून बैठक त पेटत े टभे चढिवले न हत.े राजांना उगाच आपली राजमु ा आठवली,
‘ ितप ं रेखेव व ध णु व वं दता...’

मंचक उत न राजां या पाठीशी येऊन संभाजीराजे उभे रािहले. या दोघा
िपतापु ांना परशूचा आकार घेत डुबतीला लागलेले सूय बंब दसत होते. शंभूराजां या
मनात िवचार घोळत होत,े ‘आ ही रजपूत आहोत. िमझा राजाही रजपूतच! कसा असेल
तो िमझा राजा? आबासाहबेां या सारखा? छेऽ! मग महाराजसाहबे या यासाठी एवढे
चंतेत पडलेच नसत!े!’



बाहरे ऊन तावत होत.े उभा राजगड आत पोळून िनघत होता. संभाजीराजां या
महालात, आप या ग द या हातान ेमाठातील थंडगार पा याचा पेला शंभूराजां या हाती
दतेाना धाराऊ हणाली, ‘‘कायली हतीया िजवाची िन ती!’’ आिण ितने आप या
कपाळावर दाटी केलेला घाम डा ा हाती पदर घेऊन िनपटला. इत यात िजजाबाई
महालात आ या.

घाम पुसलेला अंगावरचा पदर धाराऊन े लगबगीने ठाकेठीक केला. शंभूराजे
आऊसाहबेांना बघताच कमरेत वाकले. पेला डा ा हाती घेत यांनी मुजरा केला.

‘‘ या,’’ हणत िजजाऊंनी पुढे होत पेला यां या ओठांना िभडिवला. पाणी
िपताना बाळराजां या पाप या णभर िमट या गे या. िजजाऊंची नजर यां या
कपाळी या दोनदळी िशवगंधावर गेली. सकाळी यांनीच ते बाळराजां या कपाळी रेखले
होत.े गडावर अनेक दासदासी हो या, राजांचा सात रा यांचा राणीवसा होता, पण
बाळराजां या कपाळी िशवगंध रेख याचे काम िजजाबा नी कुणा याही हाती आजवर
जाऊ दले न हते. यांचे ते समाधान होते. कसले होत?े कसे होते? ह े कुणालाही सांगता
येणार न हत.े

हातचा रता पेला बाळराजांनी चौरंगावर ठेवला. िजजाबाई यांना काही
बोलणार हो या, इत यात पाली दरवाजावरची गडचढीची दडुदडुणारी नौबत सवा या
कानावर आली. िजजाऊंचा चंता ांत, आ सलेला चेहरा णभर यामुळे उजळ यागत
झाला. ‘‘चला बाळ शंभू, राजे गड चढताहते. सदरेवर जाऊ.’’

िजजाबा नी बाळराजांचा हात आप या हाती घेतला आिण या सदरे या रोखाने
चालू लाग या.

तोरणा, तापगड, चंदन-वंदन, रोिहडा, पुरंदर अशा बारा मावळांतील आप या
सा या क यांची नाकेबंदी नजरेखाली घालून राजे राजगडाकड ेपरतत होत.े

प ावती माचीवर राजांची पालखी ठाण झाली. माचीमागून िनघणा या
भुयारमागाने राजे बाले क ला चढून वर आले. सदर वेश करणा या राजांना िजजाबाई
डोळे जोडून बघत हो या. राजांचे कपाळ घामाने डबडबून गेले होत.े दोनदळांचे िशवगंध
यामुळे चौकाठान ेओघळले होते! ते बघताना िजजाबा या िजवाची नुसती कािहली होत
होती!!

राजे राजगडावर आ याला आठ दवस लोटले नसतील तोच, दलेर-िमझाची
चंड शाही फौज मुळामुठेचे पाणी घुसळून टाक त पु यात घुसली. गौर, हाडा, बंुदलेा,
राठोड, कछवाह, चं ावत अशा राजबं ा राजपुतां या केशरी डे या- रा ांची ित बंबे
मुळामुठे या पा यावर तरंगत हदंोळू लागली. दलेरखाना या दमतीखाली सग या
जातीचा ‘खान’ पु यात ठाण झाला. ह ी, घोड,े उंट यां या काल ाने ांत पुणे सु
झाला. अ दु लाखान, फ ेल कर, महलेी या अगडबंब तोफांची भांडी तोफखा याचा मुख
मीर अितशखान याने रांगेत आखून ठेवली.



पाठीकड े झुकत े झालेले कमॉश डो यावर घेऊन, चुनीदार िवजारीचे, डगल
जा यावर झगमगीत जा कटे चढिवलेले दलेरचे पठाणी आिण बहिलया हशम घोड ेफेक त
पु यात धुमाकूळ घालू लागले. डो यावर केशरी साफे बांधलेले, हनुव ांजवळ दा ा
िपळलेले िमझा राजांचे ‘कँुवर’, ‘ संग’ आिण ‘ठाकुर’ राजां या खबरा उचल यासाठी
बारा मावळांत घुमू लागले.

आले! द ली दरबारचे सग यांत ताकदवर आ मण मराठी दौलतीवर चालून
आले. भू रामचं ा या रघुकुलाचा वारसा सांगणारा िमझा राजा, राजांचे ‘ ’चे रा य
तसनस कर यासाठी वािमिन े या िख लती, काबे पांघ न आला. येताना तो रणचंडीचा
को टय  पेटवून आला होता. यात काही कमी पडायला नको हणून तो आता मराठी
मुलखाची होळी पेटिवणार होता. याची उमर साठ वषाची होती. साठीला बु ी नुसती
नाठीच होत नाही, तर खोटीसु ा होऊ शकत.े कारण आजवर जे कधीच घडले न हते, ते
आता घडणार होते. मराठे-रजपूत एकमेकांवर उभे ह यार धरणार होत!े सूयवंशजाकडून
लवकरच एक सा ात सजा सूयच ासला जाणार होता.

पु यात येताच िमझा राजाने तळाचा क जा आप या हाती घेऊन राजा
जसवंत संगाला रहा केले. जसवंत संग द ली या रोखाने कूच झाला.

आप या डे यात बसून या या नळीतून धुराचे फ वारेच फ वारे फेक त
दलेरखान िशवाजी या कुठ या क यावर आग ओकावी, या खयालात डुबून गेला होता.
मुह मद तखान, रसूलबेग रोझमानी, कुवतखान, सैयद बुखारी, तुकताझखान,
झबरद तखान, घैरत आिण मुज फर, मीर अितशखान ह ेशाही बंद ेहात बांधून या या
समोर खड ेहोते.

आप या आिलशान शािमया यात खुशबुदार सरबताचे घोट घशाखाली सोडीत
िमझा राजा िशवाजीवर कती ढंगा या चाली रचा ात याचा िवचार करीत होता.
उ हा या तलखीने याचे पातळ ओठ पु हा-पु हा सुकत होते. सरबत कामी येत न हत.े
अफजलखानाला ऊरभेटीत फोडणारा, शा ताखानाची बोटे छाटणारा, शाही सुरतेची शान
लुटणारा ‘सेवा’ या या डो यांसमो न हलत न हता.

म येच या या कपाळावरचा केशरी कुल टळा आ सत होता. चढ या
उ हाबरोबर या या िजवाची नुसती कािहली होत होती!!

नेहमी या पूजेतील फ टक िशव लंगावर राजांनी आप या सडक बोटांनी बेलप े
वािहली. णभर आप या दळदार पाप या िमटत यांनी हात जोडले. ह े िशव लंग
कैकवेळा यां याशी न सांगता येणा या बोलीत बोलत आले होते. काजळणा या यां या
मनाला ह े फ टक व छ करीत आले होत.े आज मा  कधी न ह;े ती िन याशार कंठाची,
भ ममंिडत अशी सा ात िशवाची मु ाच यां या िमट या डो यांसमोर खडी ठाकली!
ितचा दाट िनळा कंठ बघताना राजांचे उभे राजेपणाचे भान थरकून उठले. यांनी डोळे
उघडले. समोरचे व छ िशव लंग अंगभर तळपतच होते.



शेजारी उ या असले या संभाजीराजांना राजांनी नजरेने िशव लंगावर िब वदले
वाह याची इशारत केली. शंभूराजांनी तबकातील दोन बेलप  े फ टकसुंदर िशव लंगावर
वािहली. राजांनी िमटले तसेच यांनी हात जोडून आपले डोळे िमटले. यां या िमटले या
छोटेखानी डो यांसमोर मा  महाबळे र या मा यावर, कृ णे या पा ात गळाभर
पा यात उतरले या आबासाहबेांची – िशव पंडीसारखी दसणारी मु ाच णात उभी
ठाकली!! ती दसताच यांनी जोडलेले हात उचलून आप या कपाळाला नेऊन िभडवले.

‘‘चला.’’ राजे यां या खां ावर हात चढवीत हणाले आिण शंभूराजां यासह
राजे िजजाबा या महालाकड ेिनघाले.

िजजाबा ना वंदन क न ते यां या सोबतीने राजगडा या बाले क या या
सदरेवर आले. सदरेवर सरल कर नेताजी, आनंदराव, कुडतोजी, येसाजी, मोरोपंत,
िनराजी, रावजी, कमाजी, अ णाजी द ो, िसदोजी, रघुनाथपंत कोरड ेअशी मंडळी हात
बांधून उभी होती. कुणाचीच मान वर न हती.

अदबमुजरे झडले. राजे, िजजाबाई आिण बाळराजे सदरबैठक वर बसले. वम
बाण लागलेले पाख , ची कार याची ताकद नस याने तसेच फडफडत जावे, तसे काही
ण गेले. एक सेवक जगदबें या भंडा याची परडी घेऊन सदरेवर राजां यासमोर आला.

काही न बोलता याने हातची परडी राजां यासमोर पेश केली.
भंडा याची पिहली िचमट सदरे या दवेतेला उधळून राजांनी दसुरी िचमट

आप या कपाळी या िशवगंधावर घेतली. भंडा याची परडी सदरभर फरली. इमानी
कपाळे भंडा याने भरली. राजां या हात-इशारतीवर सगळी मंडळी बसती झाली. भयाण
शांतता पसरली.

कधी न ह,े एव ा जाणवणा या गंभीर आवाजात राजे बोलू लागले, ‘‘आ हास
याची धा ती होती ते समोर आले. औरंगशहा या मनी आमचे चे रा य सलते. ते
बुडवावे हणोन याने नामजाद केलेले दलेर व िमझा पु यावर उतरले. िमझा राजाची
चाल अजून खुली जहाली नाही. पण आ ही ती जाणतो. आता या या जमेती क ढाणा
कंवा पुरंदरा या रोखानं कूच करतील. औरंगशहास रजाबंद कर यास िमझा राजा
हर रची कोिशस करेल. बोला मंडळी, तुमची जाणती मसलत बोला.’’ राजे थांबले.
बोलताना यां या त डी ‘औरंगशहा’चं नाव येताच यांचे पेटून उठणारे डोळे आिण कातर
आवाज संभाजीराजांना जाणवून गेला.

‘‘रजपुता या गोटावर मार या समशेरीने चाल घेऊ या.’’ कुडतोजी गुजर मान
उठवून हणाले.

‘‘तुम या िनध ा वभावाला ध न बोललात कुडतोजी! पण रजपूत एवढा
गाफ ल नाही. माग या सरदारां या गफलती या याकडून होणार नाहीत. बादशहां या
दोन डुया याने बिघत या आहते.’’ राजे शांतपणे हणाले.

‘‘मोगलाई मुलकात घुसून ल दते येला अंगावं घेतला तर...’’ नेताज नी आपली
थोराड पगडी डोलावीत मसलत पेश केली.

‘‘मनचं बोललात नेताजी. आ ही तीच कामिगरी तु हांस जोडून दणेार आहोत.



प रं ा या परग यात तु ही फौजबंद होऊन उतरा. पण हा रही कती नितजा पावेल
आ हास शक आह!े िमझा राजे मु स ी आह.े िधमा आह.े’’

सगळे सदरकरी खामोश झाले. कुणालाच काही सुचत न हते. बराच वेळ राजे
बोलत होते. िमझा राजाचा, पठाण दलेरचा बे ब प रचय क न दते होते.
औरंगजेबा या चालबाज, धूत राजकारणी डावाची उकल क न सांगत होत.े शेवटी ते
हणाले, ‘‘आ हांस औरंगजेबा या कड ा चालीची खंत वाटत नाही. क व वाटते ती
िमझा राजाची. द लीपती हो याची याची यो यता. तोच आज आम या पहाडीयां या
मुलखात बादशहाचा नमकहलाल चाकर हणोन उतरतो आह.े आता ची इ छा
बलव र. आमचा भार यां यावर,’’ हणत राजे उठले.

मने जखडलेले सदरकरी उठले. यां यातील रघुनाथपंत कोर ां याकड े बघत
राजे हणाले, ‘‘रघुनाथपंत, तु ही जरा आम या महाली भेटा.’’

राजां या पाठीवर झगमगणा या जा यावर या जरीबतू या ठसठशीत कोयरीवर
डोळे जोडून िजजाबा या बरोबर चालताना संभाजीराजे कस यातरी िवचार भंगरीत
अडकले होते. राजां या महालात येताच यांनी राजांना िवचारले, ‘‘हा ‘औरंगशा’ असा
कोण लागून गेला आह ेक , तु ही या याब ल इतकं बोलावं?’’

यां या ाने िजजाबाई आिण राजे चमकून एकमेकांकड े बघतच रािहले.
आप या फजदाला औरंगजेबाची खूणगाठ कशी ावी, ह ेराजांना णभर उमगलेच नाही!
बाळराजां या जवळ येऊन यां या दो ही खां ावर आपले तळहात चढवून, यांचे खांदे
आवळत यां या कपाळी या िशवगंधाकड े बघत राजे हणाले, ‘‘तो द ली त ताचा
बादशहा आह े शंभूराजे! तो आ हास कधीच दसला नाही. तसा तो यां या बं ा
सरदारांखेरीज कुणासच दसत नाही. पण याची करणी मा  आम दिुनयेला दसते!
या या स या भावांना दसली! खु  या या ज मदा या बापाला दसली!’’ राजे
बोलता-बोलता थांबले.

‘‘आ ही या औरंगशहाला भेटून िवचारावं हणतो –’’ संभाजीराजांचे बोल पुरे
झाले नाहीत. राजांनी यां या ओठांवर आपली तजनी ठेवीत झटकन यांची जबान
रोखली. ‘‘हा शंभूबाळ, सांब करो आिण तुम यावर तो संग कधीच न येवो!’’
चौरंगावरील तबकात ठेवले या फ टक िशव लंगाकड ेबघत राजे हणाले.

िमझा राजाने आपली चाल खुली केली. तीन पिव यांत याचे सै य हलू लागले.
सु यापासून जोडले या िपछाडी या येक ठा यावर तो ह यारबंद, जागती िशबंदी पेरत
आला होता. आप या चंड फौजेचे िगधाडी पंख याने आता बारा मावळांत पसरले.
खासा तो आिण दलेरखान दोघे जरातीचे ताकदवर सै य घेऊन क ले पुरंदर या रोखाचे
कूच झाले. मीर अितशखान आिण िनकोलो मनुची या गो या दरो यां या नजरेखाली
खडखडाट करीत िमझा राजाचा तोफखाना पुरंदर जवळ क  लागला.

पेटली! बारा मावळांची होळी ऐन ताव या उ हात पेटली. ड गर-पाय यांना
आसरा ध न उभी असलेली मौजी, खुद, बु केु घो ां या दौड या टापांखाली रगडली
जाऊ लागली. सपणा या रानशेणी आिण काट या गोळा कर यासाठी बाहरे पडले या



तर याता ा कुणबी बायका, ‘काफरक  दौलत – कमीनेक  औरत!’ हणत चाल या
घो ांवर घेऊन, या हातपाय झाडीत कंचाळत असताना पळिव या जाऊ लाग या.
यां या थरक या कंका या मावळा या द यांत गायब होऊ लाग या. दावणीची जनावरे,
नं या तेग नी दावी छाटून तां ातां ांनी मोगली गोटांकड े हाकारली जाऊ लागली.
शेप ा उचलून, खूर झाडीत नव या मुलखाकड े फेसाटत धावताना त े अ ाप तांडे
केिवलवाणे हबं  लागले. दवसाढव या पेट या मशाली घेऊन वाडीखे ांत घुसणारे
पठाणी, तुक , मुगल, बहिलया हशम गंजी-घर ांना मशाली िभडवू लागले. वेठिबगार
क न घे यासाठी पकडले या कुण यां या पाठी कोर ां या फट यांखाली फुटू लाग या.
गावे या गावे लुटली, जाळली, रगडली जाऊ लागली.

काढ या चढवून, ताणीव गावचौकात आणले या माव यांवर कोरड ेओढताना
दलेरचे हशम गदना मागे टाक त खदखदा हसत िवचा  लागले, ‘‘सु वरक  अवलाद,
कहाँ ह ैतु हारा सेवाजी?’’ उ या मुलखाचे सु रपण सुकत चालले. ताव या उ हात बारा
मावळांवर अवकळा उत  लागली. शाही फौजेचा घरघरता वरवंटा अ ापां या
मोड यातोड या संसारावर िनदयपणे फ  लागला. माणस ेहकनाक म  लागली.

राजेवाडी-सासवड मागाने पुढे सरकलेला फौजबंद दलेरखान; पुरंदर या
पाय याला िभडला. पाठोपाठ भुले र या खंडीतून िमझा क हपेठारावर उतरला.

क ले पुरंदरला अफाट शाही फौजेचा घेर पडला! क हा नदी या काठाला,
ठोकले या खुं ांना जखडले या तणावांचा आधार घेत केशरी-कर ा रंगां या रा ा,
डरेे, तंबू, शािमयाने उठले. ह ी, उंट ची का  लागले.

पुरंदर या सदर दरवाजा या बाजूला खासा दलेर, करत संग, मीर अितशखान,
इं मण बंुदलेा, उदयभान गौर, रसूलबेग, झबरद तखान यांनी आप या बकदाज हशमांचे
वळे उभे केले. मोच रोखले या तोफां या भां ांची त ड े क यावर बेसुमार आग ओकू
लागली.

क ले पुरंदर हा जोड क ला होता. पूव या बाजूला ‘ माळ’ उफ ‘व गड’ हा
छोटेखानी क ला होता. याला ध न पुरंदर या मा या पसर या हो या. म ये होती एक
िन ंद खंड – भैरव खंड! व गडावर पुरंदरची सारी मदार होती. तो गडच मं दरा या
पायरीसारखा होता. पायरी ओलांडली क , पाऊल जस ेमं दरात तस ेव गड पडला, तर
पाऊल क ले पुरंदरात!

आता जोड होती पुरंदर या परा माची आिण दलेर या दं याची. गडावर
रामोशी, महार, कोळी आिण कहार या धारक यांची दीड हजारांची िशबंदी होती. गडाला
आधार होता यां या नेक चा. आिण राजांनी वत: नेऊन जू केले या, मार या
समशेरी या, काळभैरव, प ेबाज मुरारबाज चा!

राजगडा या प ावती माचीवर किब याचे मेणे िस  होत.े िजजाबाई,
सोयराबाई आिण राजे बाले क ला उत न प ावती माचीवर आले. बरोबर संभाजीराजे,
सखूबाई, राणूबाई, अंबाबाई आिण नानीबाई असा राजांचा गोतावळा होता. आता
राजां या घरचीच झालेली धाराऊ होती. मोरोपंत, अ णाजी द ो, येसाजी, रघुनाथपंत,



कुडतोजी, िनराजी रावजी ही मंडळी मासाहबेांना िनरोपाचे मुजरे घालायला माचीवर
जमली होती. राजां या आ हान े िजजाबाई राजगड सोडून क ढा याकडे
सोयराबा यासह चाल या हो या. पुरंदराला चार मजलांवरच दु मन फौज तळ टाकून
असताना आता सग यांनी एका जागी राहणे, िहसाबी न हते. िजजाबाई गड सोडायला
तयार न ह या. राजांना आिण बाळराजांना, श ू त डावर असता; एकाक  टाकून जायला
राजी न ह या. पण राजांनी हरत हनेे यांची समजूत घालून यांना जा यास तयार केले
होत.े राजांनी पुढे होत मासाहबेां या पायांना हात लावले.

संभाजीराजांनी आऊसाहबेां या पायावर कपाळ टेकिवले. यांना उठवून
िजजाबाई हणा या, ‘‘आ ही िनघालो बाळराजे. आता राजां या महाली झोपत जा!’’

त ेउ ार ऐकताना राजांचा ऊर गलबलून गेला. संभाजीराजानी सोयराबा या
पायांवर म तक टेकिवले. पण सोयराबा चे यां याकड े ल च न हत!े या गड
सोड यापूव  नजर जोडून फ  िमळतील तेवढे ‘राजे’ डो यांत भ न घे यात गंुत या
हो या!! राजांची नजर समोर दसणा या िनशाण-चौथ यावर या उंच
िनशाणकाठीवर या जरीपट यावर होती.

िजजाऊं या जा या वारीला सग यांचे नम कार-मुजरे झाले.

पुरंदर या वे ाला पंधरा दवस लोटले. क ले पुरंदर ाणबाजीने भांडत होता.
रा ी-बेरा ी गडावरचे मावळे तुक ातुक ांनी दलेर या गोटावर ए गार करीत चालून
जात होते. सावध असलेला दलेर िनकराने छापे मोडून काढीत होता. ह यारे चालिवताना
कामी आले या धारक यांची ेते गडउतरंडीवर तशीच पडत होती. हाती लागले या
ेतां या पायांना काढ याचे फास अवळून, घो ां या टापेला बांधून यांची दलेर या
गोटासमोर फरफटती धूळ धंड िनघत होती. क हपेठार पेट या तोफां या भां ां या
दण याने दणाणून िनघत होत.े अ मान धुराने काळवंडत होते. महार, कहार, कोळी,
रामोशी मरत होत.े मरता-मरता झंुजत होते.

आप याच िध पाड पठाणी हशमां या घामेज या उघ ा पाठीवर कोरड ेओढीत
‘फ ेल कर ’, ‘अ दु लाखान’, ‘महलेी’ या अवजड तोफा दलेर, मीर अितशखान आिण
िनकोलो मनुची यांनी व गडावर वम  आगमार करतील अशा उंची या धमध यांवर
आण या. या दणक या तीन नािगण नी व गडाला खंडार पाडले. गडाला ‘पान’ लागले!

‘‘दीनऽऽ दीनऽ!’’ आ ोशत पठाणी, बहिलया, मोगल हशम उ हान ेतळपती नंगी
ह यारे पेलत सुलतानढवा करीत व गडावर तुटून पडले. गडावरचे चालत,े फरत ेह यारे
थांबले. व गड पडला! ‘ ’ या कंठातील माळ तुटली. दलेरचे पठाणी पाय
पुरंदर या पायरीवर पडले! आता तो िनकरान ेमं दरात घुसणार होता. क ले पुरंदरात!!

‘‘धनी, लई झटझुज घेतली, पर अपेश पदरात आलं. आमाला वांड दावाय जागा
नाही. आता होतर आम या गदना मारा, होतर कडलेोट करा. तेवढे मराण तरी ‘क रत’
न मागं हाईल!’’ व गडचा क लेदार खाल या मानेने राजां या समोर आप या



उरातला कढ मोकळा करीत होता.
एक राजकारणी डावपेचाची चाल हणून व गड या ‘कैदी’ हणून सापडले या

क लेदाराला आिण दोन-एकशे माव यांना िमझा राजान ेहसत सोडून दले होते.
राजे क लेदाराला काय सजा फमावतील याचा चंतातुर मु ांनी अंदाज करीत

िनळो सोनदवे, कुडतोजी, मोरोपंत, अ णाजी द ो ही मंडळी सदरजो यावर उभी होती.
सदरबैठक वर संभाजीराजां यासह बसलेले राजे क लेदाराचे िपळवट या कढाचे बोलणे
ऐकून उठले. संथ चालत त े हमचौकात आले. क लेदारा या खां ावर आप या
आजानुबा चा तळवा चढवीत हणाले, ‘‘ क लेदार, काय पारख केलीत तु ही आमची!
आ ही हार-जीत मोलाची मानीत नाही! एवढी मूठभर िशबंदी घेऊन तु ही दयासार या
गिनम-फौजेशी शथ नं झंुजलात! आज आमचे हात आखडते आहते, नाहीतर तु हा
सा यां या पाठीवर या ढालीत आ ही िशगोशीग मोहरा भर या अस या!’’

‘‘मुजुमदारऽ!’’ राजांनी मुजुमदार िनळो सोनदवेांना याद फमावली.
‘‘जी,’’ हणत िनळो सोनदवे लगबगीन ेहमचौकात आले.
‘‘या असाम ची मोजदाद करा. आम या लोकांचा जमेल तसा मरातब आ हास

करणे आह!े जेव ा असामी असतील तेवढी शेला-पागोटी पेश करा.’’
िनळो सोनदवेांनी माव यांची मोजदाद केली. शेला-पागो ांची तबके यांनी

हमचौकात आणिवली. आप या हातान े राजे येक लढ या माव याला शेला- पागोटे
बहाल क  लागले. सदरबैठक व न उठून संभाजीराजे हमचौकात आले. पुढे होत आप या
आबासाहबेांची तकलीफ कमी हावी हणून तबकातील एक-एक पागोटे उचलून अदबीने
त ेराजां या हातात दऊे लागले.

आप या उरात खोल-खोल लपवून यावे, अस ेएक जीवनस य संभाजीराजांना
कळून चुकले होते- ‘आयु यात हारिजतीला काही मोल नसत!े मोल असते, त ेझगड याला!
िनकराने, ाणबाजीन,े शथ ने झंुज याला!!’

राजे तापगडावर जाऊन जगदबेंचे दशन घेऊन आले. बेघर, बेआसरा झाले या,
सव व लुटले या, हताश मावळमाणसांची आता राजगडावर दाटीच दाटी झाली होती.
बारा मावळां या चौको यांतून सकले या, उ व त झाले या लोकांचे रोज नवे-नवे तांडे
राजगड चढत होते. राजे जातीिनशी यांची िवचारपूस करीत होते. अंबारखा यातील
धा यपोती बाहरे काढ या या आ ा दऊेन आप या माणसांना पोटपा याला लावीत होत.े
पण यां या चेह यांवर पसरलेले काकाळपण त ेपुसू शकत न हते. हा सल राजां या मनात
खोलवर सलत होता.

नेहमीसारख े राजे, संभाजीराजां यासह बाले क ला उत न लोकां या
भेटीगाठीसाठी प ावती माचीवर आले. गडा या सुवेळा, संजीवनी, प ावती या ित ही
मा यांवर मार खा ले या माव या-कुण यांची दाटी झाली होती. करणे मावळतीला
आली होती. राजे प ावती या सदरचौकाबाहरे पडले. यां या पाठीशी शंभूराजे होत.े

राजे बिधर या मनाने चालत होत.े माणसे पायांवर लोटांगणे घालू लागली.
एकाएक  या क दाट या गद तील हबैतबा पांढरे हा चार-िवसा वषाची उमर झालेला



हातारा, राजां या मागून चालणा या शंभूराजांना बघून गलबलून गेला. याचे पांढरे
कानक ले थरथरले. लटलट या हातान ेभोवती या कुण यांची गद  फोडीत तो पुढे झाला.
शंभूराजांचा हात आप या सुरकुत या हातान े ध न तो काप या, कातर आवाजात
हणाला, ‘‘थांब वाईच मा या लेकराऽ! डोळं भ  द ेमाजं!’’

याचे बोल ऐकून राजे थबकले. यांनी मागे वळून बिघतले. हातारा हबैतबा
आप या रखरखीत, थरथर या तळहाताचे पंजे संभाजीराजां या रसरशीत गालांव न
फरवीत होता. त े फरिवताना या या हाता या पांढरट डो यांतून उठलेली पा याची
धार या या पांढ या गलिम यांत उत  लागली.

‘‘काय झालं बाबा? डो याला पाणी का?’’ राजांनी याला िवचारले.
हाता या हबैतबान ेचट दशी बाराबंदी या हातो याने आपले डोळे पुशीत जाब

दला, ‘‘कुटं काय हाय धनी? हातारपणान ंडोळे पाझर यात वाईच!’’ हबैतबा आपला
कढ राजां या समोर उघडायला राजी न हता.

‘‘बाबा, आ ही तु हास लेकरासारखे. जे सलले त ेआ हास बोलले पािहजे.’’ राजे
हाता या या काळजात घुसले.

हबैतबाची सुरकुतली मान लटलट कापू लागली. यान े िनकरान ेऊरबंद केलेला
कढ डो यांचे बांध फोडून पु हा बाहरे फुटला. लटलट या आवाजात तो हणाला, ‘‘काय
सांगू राजा? काय रया हायली हाई. माजा एकुलता योक योक येडा जाला. येची
तरणीताठी बाईलऽऽ ये या मुस या आवळून, येला झाडाला बांधून, ये या होरं
रा कसांनी आप या अंगाखाली क  रं घेतली राजा! उटाय तराण नसताना घो ावं घालून
ये भडवं िघऊन येलं ितला! तवापून डोसकं च ारलं मा या लेकाचं... येचं एकुलतं याक
वॉर तं. य ेखोपटा या दारात म न पड यालं तं. िशवारातन ंवाडीत आलो िन ो
इ कोट दसला नदरला. या हातान ं या पोराला मूठमाती दली या राजा!... तु या या
धाक या ध याला बघताना या पोराची सय जाली!! एव ाच उमरीचं तं त!े ‘ हलू’
नाव तं येचं. आता हाई नदरं पडायचं! कशापायनं पोट जाळाय िशधा दतेूस मला
राजा? ही हातारी गदन तु या हा यारान ं उत न द े फेकून तटावरनं! हाई... हाई
सोसवत ो नरक राजा!’’ हाता यान ेआपले त ड जळीत झाकले. पोरासारखा तो
फंुद ूलागला.

हबैतबाचे बोलणे ऐकताच राजांचे उभे अंगन्अंग ताठरले. डोळे संतापा या
ठण या फेकू लागले. पण – पण या हाता याचे सां वन करायला राजांना श द
सापडनेात! छातीवर या कव ा तटबंदी या दगडाएवढा आकार घेऊन जीव दबवून
टाकताहते, अस े यांना वाटले. हाता या हबैतबा या खां ावर हात ठेवताना राजां या
डो यांतून टपटपत पाणमोती कोसळले.

त ेबघताच मा  कमरेत वाकलेला ज ख हबैतबा एकदम ताठ खडा झाला. पेट या
डो यांनी, डो यावरची, लाल िपळाची च  पगडी झुलवीत हणाला, ‘‘ हाईऽ राजा,
आण हाय या हाता या याईची तुला, डो यांत पानी आन ूनगं! आमची कुणबाऊ जात
घायपातावानी. योक येला तर धा उपाजतील! पर तू... तू जगदबें या दडंातला ताईत



हाईस ताईत! खातर हाय, ा सम ां ी तारशील तर यो तूच. मुजरा राजा.’’ राजांना
मुजरा क न हबैतबा समोर या गद त घुसला. दसेनासा झाला.

सु -सु  झालेले राजे संजीवनी माचीकड ेपुढे न जाता तसेच माघारी फरले.
रानराघ,ू भोर ा, धनछडी या प यांचे कतीतरी थवेचे थवे गडा या

मा यांव न कलकलत, झेपावत गंुजणमावळा या रोखाने मावळतीला चालले होते.
यांचा कलकलाट नेहमीसारखा िबनघोर न हता. भेदरट, कातरलेला होता. राजांना तो
जाणवला. त ेप ी दलेर या तोफखा यातील भां ा या उडणा या भयानक दण याने
भेद न, क हपेठार सोडून गंुजणमावळा या आस याला चालले होत.े नव या रानाशी
जमवून घेताना यांचा कलकलाट बदलला होता!

राजांनी कमाजीबरोबर िमझा राजाला थैली पाठिवली होती. दोन क ले दऊे
क न तहासाठी हात पुढे केले होते. आ दलशाही या िवजापूरवर चाल घेत यास िमझा
राजाला ससै य मदत क  अस ेसुचिवले होते. हरत हचेा डाव राजे रजपुतावर टाकू बघत
होत.े म यंतरी कुडतोजी गुजरांनी िमझा राजा या गोटात घुसून या यावर नं या
ह याराची चाल क न बिघतली होती. पण कुडतोजी पकडले गेले होते. िमझा राजाने
यांना एक घोडा व तलवार पेश क न मु ाम इतमामाने सोडून दले होते. राजांना
िडवच याची एकही संधी कावेबाज िमझा राजा वाया जाऊ दते न हता. पुरंदर या
वे ातील माणसे उचलून याने राजांचा मुलूख जाळ या-लुट यासाठी फेकली होती.
रा ी-बेरा ी त ेघोडे वार मशाली नाचवीत थेट राजगडा या पाय याने दौडत होत.े

िमझा राजां या गोटातून परत आले या कमाजीला बाळाजी आवज नी राजां या
समोर पेश केले. कमाजीचा चेहरा पार पडला होता. मुजरा क न यान े कमरेला
लटकवलेली िमझा राजाची थैली राजां या हाती दली. राजांनी ती बाळाज या हाती
दली. बाळाजी िचटणीस िमझा राजाचे प  वाचू लागले –

‘‘...आमची शाही फौज आसमानातील ता यां माणे असं य आह.े तुझा
पहाडखायांचा मुलूख ितला अ जं य नाही. आम या घो ा या टापांखाली कुठलाही
मुलूख तसनस होऊन जाईल. िजवाची खैर असेल तर बादशाही चाकरी प क न शरण ये!
असे न करशील, तर आप याच हातानं तू आपली आिण आप या रयायाची खराबी क न
घेशील!’’

िमझा राजाला पािहजे होती, राजांची संपूण शरणागत! ते प  ऐकत असताना
राजे सु , बिधर झाले.

‘‘रजपुता या गोटात दोन फार खराब गो ी कानांवर पड या सरकार.’’ समोर
उभा असलेला कमाजी हणाला.

‘‘बोल... आता सगळं खराबच समोर वाढून ठेवलं आह.े’’ राजे हणाले.
‘‘पुरंदर या सफेदबु जासमोर दलेरनं लाकडी धमधमे उभे क न तोफांची

मारिगरी जारी केलीय. या धमध याव न आलेला एक तोफगोळा सफेदबु जा या बा द



कोठारात पडला! कोठारा या भड यानं िचरेबंद सफेदबु ज अ मानात उडाला.
यावर या शी धारक यां या, डोळयाचं पातं लवाय या आत नुस या ठक या- ठक या
उडा या धनी! यां या तुट या हातपायांचा पाऊसच पाऊस माचीवर कोसळला.
क लेदारान ंत ेपडलेले हातपायच गोळा क न सग यांना एकदमच आगीनडाग दला!
आिण – ’’

‘‘आिण काय कमाजी? बोल. गड पडला काय?’’
‘‘नाही, गड नाही पण एक छातीचा गडी पडला! काल दलेरन ं गडावर पाच

हजार पठाणांिनशी सुलतानढवा केला. तो मोडून काढ यासाठी सरदरवाजा उघडून सातशे
रामोशी, महार धारकरी पाठीशी घेऊन मुरारबाजी या यावर तुटून पडले. दो ही हातांत
प े चढवून मुरारबाजी िवजे या लोळासारखे गडउतरंडीव न दलेरवर कोसळले.
हातघाईची ह यारमार झाली. ‘हाणा-मारा – हरहरऽऽ हर महादवे!’ असं ओरडत
मुरारराऊ चढ या उ हात तळपणारे प े दो ही हातांनी फरवीत होते. भर या
िशवारातील कणस ंकापावीत, तसे पठाणी हशम कापून काढीत होते. फार जोरावर जंग
झाला.

‘‘एका टेकाडावर उभा असलेला दलेरखान पठाण, आप या ओठांवर हाताची
बोटं ठेवून मुरारराऊं या हातातील तळप या प यांचं कड ंबघून हणाला, ‘‘या अ लाऽ,
अरे तू कैसा सूरमा िसपाही खुदाने पैदा कया! आिलजाहके कदम पर आ, मालेमाल कर
दगेे!’’

‘‘िखनभर प े थांबवून, यां याकड े पेट या डो यांनी बघत, घाम थबथब या
मु चेे मुरारराऊ ितर कारान े पचकन थंुकले! ‘‘ये तो िसवाजी रािजयां या इनामबंद
िशलेदार हाय!े तुझा कौल घेतो क  काय?’’ असे मो ाने गजत त े िसधे दलेर या
रोखानेच ह यार चालवीत पुढे चालून गेले.

‘‘कुणीतरी फेकलेला एक सरसरता बाण आला आिण कचकन यां या ग यात
आरपार तला. र ाची फ वारती िचळकांडी उमळली. ‘आई अंबे’ हणून मुरारराऊ
णभर कळवळले. आिण – आिण ग यात तता बाण तसाच घेऊन ह यार मारत तसेच

दहा हात पठाणी गद त पुढे घुसले. ग यात या बाणाने यांना ‘हर हर महादवे’ ओरडता
आले नाही.’’

‘‘दहा हात पुढं घुसले या मुरारबाज नी िनकराने िमळतील तेवढे पठाण
गडउतरंडीवर लोळिवले आिण – आिण मुरारबाजी कोसळले. उतरंडीवर यांनी चार-पाच
पल ा घा या. यामुळे ग यातला बाण भुईला थडकून जखम फुटली. उताणे पडलेले
मुरारराऊ धेसपां  े गडावर या िनशाणाकड ेभर या डो यांनी बघत साहबे-कामावर
खच  पडले! क लेदारान ेकाल यां या दहेाला गडावर अ ी दला. सरकार, मार या
समशेरीचे मुरारबाजी कामी आले! आता पुरंदर टकणं मु क ल हाय.’’ ती गैरखबर
सांगताना कमाजी याच डो यांत पाणी उभे रािहले.

कमाजीचे बोलणे ऐकताना संभाजीराजां या मनात दोन िविच  गो ची
सरभेसळ झाली होती. हाता या हबैतबाची थरथरती मावळबोली यां या मनात फरत



होती – ‘राजा, त ू – त ू तर जगदबें या दडंातला ताईत हाईस ताईत!’ आिण यां या
डो यांसमोर मा  उभे होत,े त ेग यात तता बाण घेऊन, प े चालवीत पुढे जाणारे,
‘तुझा कौल घेतो क  काय?’ हणणारे र ाळलेले मुरारराऊ!

रघुनाथपंत कोर ांची पालखी राजगडा या पाली दरवाजातून बाहरे पडली.
यां या हातात राजांनी िमझा राजाला दलेली, ‘संपूण शरणागती’चा खिलता असलेली
लाल फासबंदाची थैली होती! पालखीला संर ण दते दहा ह यारबंद धारकरी िमझा या
गोटाकड े चालले. पंत हजेीब हणून राजांचा िनवाणीचा खिलता घेऊन रजपुता या
गोटाकड ेचालले. राजे रजपुताशी शरणागतीचा सुलूख करताहते ही बातमी वा यासारखी
गडभर पसरली होती.

संभाजीराजांना ‘सुलूख’ हणजे काय तेच नीट कळेना! आप या महालातून ते
राजां या महालाकड ेआले. िमटला दरवाजा यांनी लोटून बिघतला. तो बंद होता.

‘‘महाराजसाहबेऽ!’’ संभाजीराजांनी साद घातली. दरवाजा जाब दते न हता.
दे या या मन:ि थतीत न हता. णभर या िमट या दरवाजासमोर शंभूराजे

घोटाळले आिण यांची पावले मासाहबे पुतळाबा या महालाकड ेवळली.
आप या कपाळावर मेणमळ या कंुकवाची ठसठशीत, दोन आडवी बोट दपणात

बघून रेखून घेतले या पुतळाबाई, कुणिबणीने समोर धरले या पोसाला ती बोटे पुसत
हो या. महालात येताच मुजरा क न संभाजीराजे पुतळाबा या जवळ आले. यां या
ता या, ओ या कंुकवाकड ेबघत यांनी िवचारले, ‘‘आऊसाहबे, ‘सुलूख’ हणजे काय? का
करायचा तो? कुणाशी करायचा? तु ही केला आह े कुणाशी सुलूख?’’ यांचे  ऐकून
पुतळाबा ची चया, गडावर या या ताणले या अव थेतही आर  झाली. यांना
हणावेसे वाटले, ‘आ ही केला आह े ज मोज मीचा ‘सुलूख’ आम या कपाळी या
कंुकवाशी! अंबेनं तो िनभाव याची ताकद आ हास ावी.’

पण या तसे काहीच बोलू शक या नाहीत. हणा या, ‘‘सुलूख हणजे तहक डीत
फस या गे या माणसाची शरणागत!’’

या शंभूराजांचे समाधान क  बघत हो या. बाळराजे यां या ओ या
कंुकुप ाकड ेबघत होते. या दोघांचे ित बंब बाजू या दपणात पडले होते. तो दपण
वत:लाच हणत होता, ‘‘या धाक ा मासाहबे आिण बाळराजे यांचा कती ज मांचा

‘सुलूख’ आह,े ह े यांचे यांनाही माहीत नसेल.’’
िजजाऊसाहबेांना सोबत हणून क ढा यावर पोहोचत ेक न आले या सोयराबाई

आप या महालात हो या. यां या कानावर मा  यातले अजून काहीच आले न हते.
आज राजे गड उतरणार होत,े रजपूत िमझा राजा या गोटात जा यासाठी!

िबनशत शरणागत प क न बेह यार भेट घे यासाठी! आप या माणसांची आिण मुलखाची
झाली, याहीपे ा होणारी मसनवट रोख यासाठी!

आयाळ उतरिवले या संहाचे जस ेअसेल, स ड छाटले या राजह ीचे जस ेअसेल,



व शंड कापले या अटकर पाडयाचे जसे असेल, तसेच ह े िजणे होत.े शरणागती या
मरणयातना कळायला राजाचे जाितवंत मनच असावे लागत.े िजवापाड ेम केलेली
कव ांची माळच छातीवर असावी लागते.

या तहा या कागदावर राजे शाईने द तखत करणार होत.े पुढे ही शाईच थम
राजांना िगळणार होती आिण नंतर अवघी िशवशाही, तमाम मराठशाही डुबिवणार
होती! तह हणजे पिह यान ेमाघार आिण शेवटाला सवनाश!

राजे कुणाशीच काही बोलत न हते. सव दरवाजे बंद असले या, दाभणधार
पावसाने िनदयपणे झोडपून काढले या गडासारख े यांचे मन सु , बिधर होत.े

िनरोपाचे अदबमुजरे झडले. राजे संभाजीराजां या जवळ आले, तसे यां या
पायातील भग ा, बाकदार मोजडयांवर कपाळ टेकवून संभाजीराजे वर उठले.

दु काळी भुईकड ेकोर ा आकाशाने बघावे, तसे राजे आप या फजद शंभूकडे
बघत होत!े सईबा चा ‘सावळा’ चेहरा राजां या डो यांसमोर तरळू लागला. तो बोलत
होता – ‘‘आमचे शंभूबाळ, एकला जीव – वार या पदरी घातला.’’

राजां या िपळवट या मनात िवचार येऊन गेला, ‘सई, तु ही तुमचा एकला जीव
आम या पदरी घातलात. मो ा भरोशान ंआिण आज – आज आ हीच आमचा आिण
आम या सा या मावळमाणसांचा जीव रजपुता या शे यात टाकायला चाललो आहोत!!
सई, माणसा या हयातीचं या या हातात काही राहात नाही, हचे खरं.’

काही न बोलता राजांनी शंभूराजां या खां ावर आपला तळहात ठेवला,
वत:लाच जडशीळ वाटणारा तो तळहात दोनदा यां या खां ावर कसनुसा थोपटला.

राजे पालखीत बसले. डावी-उजवी हले खात पालखी वर उठली. आनंदराव,
रघुनाथपंत, िनराजी रावजी, नागोजी-बिहज  फजद, िव ासराव, कृ णाजी जोशी यांनी
पालखीभोवती कड े केले. तळपती पाती हातात पेलत ह यारबंद धारकरी चालू लागले.
‘ या रा याची’ शपथ घेणारा सजा सूय अंधाराशी तह करायला िनघाला!

राजां या पालखीकड ेसंभाजीराजे एक नजर बघत होत.े कधी न हते, ते आज
घडले होते. गड सोडताना महाराजसाहबे यां याशी काहीच बोलले न हते.

पालखी दरू जात होती. संभाजीराजांना महाबळे रावर सूय हणा या दवशी
राजांनी कृ णाकाठी सांिगतलेले बोल आठवत होत.े ‘‘रा -केत ूह ेसूया याच भावक तले
पाप ह या या धावणीची वाट रोखून धरतात. याची चाल-दौड मु क ल क न
सोडतात; बाळराजे! सूयासही ास पडतो!’’

िमझा राजा या गोटाकड े राजे िनघून गेले. आता राजगडावर िजजाऊसाहबे
न ह या. राजे न हते. नकळतच संभाजीराजे पुतळाबा या महाली रगाळत होते.

पुतळाबा ची एकिच  दवेपूजा, कुणबी दासदास बरोबरसु ा माया ओसंडत
बोलणे, राणीवशातील इतर ‘बाईसाहबेांची’ अदब राखणे, सख,ू राणू, अंबा, बाळीबाई ा
आप या मुलीच आहते, अशी यांची दखेभाल ठेवणे, थोडकेच; पण खूप काळ ल ात



राहील असे घंटानादी बोलणे आिण केव ा या कणसाभोवती पीळ ध न िबलगले या
असं य पा यांपैक  एकाच पाकळीपा याने, बाहरे डोकावून िपव याधमक उ हात अंगभर
तळपावे, तस े यांचे सतेज ‘ दसणे’ या सा या बाब चा शंभूराजां या मनावर एक खोल
ठसा, यांना नकळतच उमटून गेला होता. मायाळू ीला आप या मायेची दवंडी िपटावी
लागत नाही, हचे खरे!

आप या महालात गवा ा या मिहरपीजवळ पुतळाबाई उ या हो या. बाहरे या
आभाळात दाटले या अ ाम ये आपली चंतावली नजर या हरवून बस या हो या.
म येच भान येताच यां या डो यांची टपोरी पाखरे फडफडत होती. दाट या
आभाळाखालून सरसर धावत दरूवर होऊन पु हा माघारी फरत होती.

यांनी पूजा बांधले या अ भुजा जगदबेंकड ेबघत संभाजीराजे यां या पाठीशी
उभे होत.े म येच वळून गवा ातून डोकावत होते. दरूवर दसणा या गंुजवणी नदीची
धुरकट वळणे बघत होते.

‘‘सरकार, थोर या हालानं याद केलीय.’’ सोयराबाई या खाजगीकड या चं ा
या कुणबी दासीने महालात येऊन अदबीन ेवद  दली.

ती ऐकताच पुतळाबाई मागे वळ या. एकवार यांनी संभाजीराजां याकडे
बिघतले. पदरकाठ ठीक जमवून घेतला. चं ा कुणबीण आली तशी िनघून गेली.

‘‘चला बाळराजे, थोर या महालाची वद  आह,े’’ हणत पुतळाबा नी जगदबें या
मूत कड ेनकळतच एकदा नजर दली. आिण शंभूराजां या खां ावर आपला सुवणकंकणे
भरलेला हात ठेवून या थोर या महालाकड ेचालू लाग या.

आप या महालात, िन याशार पदरपोताचा शालू नेसले या दखे या सोयराबाई
आप या क याराजे बाळीबाई ां याशी काहीतरी बोलत हो या. दगडबंद भंती ध न
दोन-चार कुणिबणी अदबीने उ या हो या.

महालाचा उंबरठा ओलांडताच पुढे होत शंभूराजांनी मासाहबे सोयराबा या
पायांना हात लावले. सोयराबा नी यांना वर उठवून घेतले.

बाळीबाई ा सोयराबा या क याराजे पुतळाबा ना बघताच धावत येऊन
यांना िबलग या. यांचे दो ही दडं मायेने धरीत पुतळाबा नी सोयराबा ना िवचारले,

‘‘का वद  दणंे झालं आ हास? वार ची गोटातून काही खबर.... ’’
“बिहज  आिण नागोजी रजपुता या गोटातून आ ाच गडावर आलेत. यासाठीच

तर वद  दली धाक या बा ना.’’
‘‘काय झालं...’’ तहबंदा या आड असलेले पुतळाबा चे काळीज फडफडले.
‘‘ वारीन ंसुलूख मा य केला! पुरंदर, क ढाणा, रोिहडा, मा ली, लोहगड असे

तेवीस क ले आिण यां या तफचा चार ल  होनांचा मुलूख रजपुतास दऊे केला! आता
वारीकड ंकुल बारा क ले आिण अवघा एक ल  होनांचा मुलूख राहील!’’

‘‘ वारी कशी आह?े’’ पुतळाबा नी यां या लालसर सरळ नाककळीकड ेबघत
शांतपणे िवचारले.

‘‘ठीक आह.े उ ा क ढाणा रजपुता या माणसां या हवाली क न वारी



मासाहबेां यासह गडावर येत आह.े’’ सोयराबाई तुटक बोल या. यां या िब बेवाणा या
का याशार डो यांत कसलीतरी चंता तरळत होती. ती गड क यांची होती क
राजांची, त ेकळत न हत!े

सोयराबा या त डून िजजाबाई आिण राजे येणार ह ेऐकताच संभाजीराजांचा
चेहरा पोतासारखा उजळून गेला. पुतळाबाई आिण सोयराबाई यां याकड े बराच वेळ
आलटून-पालटून बघताना शंभूराजे िवचार करीत होत े – ‘ ा दो ही मासाहबे उजळ
आहते. पण मग एवढा फरक का वाटतो यां यात?’

या दोघी मासाहबेांचे बोलणे थांबलेले बघून शंभूराजांनी सोयराबा ना
िवचारले, ‘‘मासाहबे, तु ही... तु ही केला आह,े कधी कुणाशी सुलूख?’’

या ाने पुतळाबाई चमक या. शंभूराजां याकड ेबघतच रािह या.
सोयराबा चे िब बेवाणाचे काळशार डोळे कस यातरी िविच  तेजाने

उजळ यासारख ेझाले. नाकाचा लालसर शडा थोडासा अिधक लालावला. या पटकन
बोलून गे या – ‘‘नाही!! सुलूख आ हास कधीच पसंत न हता! आता वारीनंच तो मा य
के यावर इलाज कुणाचा?’’

थोर या बाईसाहबे काय बोलतील ह े ऐक यासाठी पुतळाबा नी यां या
कपाळा या कंुकुमप यावर नजर जोडली होती. यांचे बोलणे ऐकताच ती ितथून सुटली
आिण सोयराबा या पायां या बोटात घातले या चंदरेी जोड ांवर येऊन पडली!

शंभूराजांना जवळ घेत सोयराबाई यांना हणा या, ‘‘तुमचं मा  ठीक झालं.
कसलाच ‘सुलूख’ न करता रजपुतान ंतु हास पंचहजारी मनसब दऊे केलीय! तु हाला ती
घे यासाठी रजपुता या गोटात जावं लागणार एवढंच वाईट. चंता वाटते तुमची. ही
िज मेदारी तु ही कशी पेलणार?’’

शंभूराजे काहीच उ रले नाहीत. कारण इतके क ले दऊेन आबासाहबेांनी
पंचहजारी मनसब का घेतली, या ग धळात शंभूराजे गंुतले होते.

सोयराबा चे बोलणे पुतळाबा ना नीट कळलेच नाही. या सा दलवारीने
बोला ा तशाच बोल या हो या. नेहमीच बोलत हो या. पदरकाठ या जरतारी वीणेत
ग यातले मंगळसू  अडकले क  जस े वाटले, तसेच पुतळाबा ना सोयराबा चे बोलणे
ऐकताना नेहमी वाटत आले होत!े काही न बोलताच मग या शंभूराजांना हणा या,
‘‘चला बाळराजे, काले रीचं दशन घेऊ.’’

पुतळाबाईसाहबेांनी काले रीला फूलप ी चढिवली. ित या मंगल पाकडे
णभर बघून डोळे िमटून हात जोडले – ‘आई, काळाचा क ला तु या हाती असता

कसला फतवा केलास हा? तहाचा िवपरीत काळ आणलास! बाळराजांना पंचहजारी
सरदारक चं दान दवेवलंस!’ मनोमन असे हणताना पुतळाबा चे जोडलेले हात थरथरले.
कपाळी या कंुकवाचा जोडप ा आ सला. काले रीचे दशन घेऊन पुतळाबाई आिण
शंभूराजे परतले. दवस मावळतीला कलाटणी घेत होता.



क हपेठारावर पुरंदर या पाय याशी िमझा राजाचा केशरी रंगाचा, आिलशान
रजपुती शािमयाना उभा होता. या या झालरीदार कनाती वा याने फडफडत हो या.
समोर तोफामा याने काळवंडलेला पुरंदर खडा होता.

रजपुता या शािमया यात हदंु थानी तलम, नकसदार गािल यांची बैठक
अंथरली होती. जरीबतू या झगझगीत खोळी घातलेले लोड मांडले होत.े सोनेरी
वेलबु ीचा एक उंच ा न ीदार चौरंगावर ठेवला होता. याची प ेदार, काळीबाळी
धूरनळी डा ा हातात घेऊन िमझा राजा बैठक या लोडाला रेलून बसला होता. एका
कोप यात धूपदानातील कनोजी धूपा या धुराची वळी वर उठत होती.

िमझा राजासमोर खाली मान घातलेले राजे बैठक वर मांडले या शतरंजा या
पटावरील, एकमेकांना लागून पसरले या का या-बा या चौकांकड ेएकटक बघत बसले
होत.े ते चौक यां या िजवाची घालमेल िनरखीत होत!े

िनकोलो मनुची हा गोरा साहबे आप या मांडीवर िपसे खोचलेली थोराड टोपी
ठेवून ितथे आदबीने बसला होता. तो िमझा राजां या तोफखा यावरचा अिधकारी होता.
शतरंज या ‘अ लबाज’ खेळात याला चांगलाच रस होता.

राजां या पापणीकडा लालाव या हो या. रा भर जागून यांनी िमझा राजाचा
मु शी उदयराज आिण सूरत संग कछवाह यां याशी तहा या वाटाघाटी के या हो या.
उ ररा ीला िमझा राजाचा पाच कलमी तह मा य क न यावर द तखत केले होत!े
शे यात हात बांधून िमझा राजांची खालमानेने भेट घेतली होती.

या तहाने राजांनी औरंगजेबाला तेवीस क ले आिण चार ल  होनांचा मुलूख दऊे
केला होता. कूम होईल ते हा औरंगजेबा या दि ण सुभेदाराबरोबर फौजेिनशी
मोिहमेवर जायचे मा य केले होते. तहाची तािमली होईपयत शंभूराजांना रजपुता या
गोटात ओलीस हणून ठेव यासाठी आणून पोहोचिव याचे प करले होते.

क तुरी हरवले या मृगावर रानदव याचा उ ट वास शोधीत फर याची पाळी
यावी, तशी राजांची ि थती झाली होती! या अव थेत हा शतरंजचा पट मांड यात आला
होता. िमझा राजाने पेश केले या तबकातील शतरंजाची सफेद मोहरी राजे आप या सडक
बोटांनी पटावर मांडू लागले. ह ी, घोड,े उंट, वजीर पटावर चढले.

वनगाई या का या शंगांची बनिवलेली काळीशार यादी-मोहरी िमझा राजाने
आप या गरगरीत बोटांनी पटावर मांडली.

दो ही बाजंूचे पट मांडून झाले, तरी काही ण असेच गेले. उ र हदंु थानी
बोलीत िमझा राजा संथपणे हणाला, ‘‘खोिलए चाल राजासाब.’’

या याकड ेन बघताच राजे पटावर नजर ठेवून हणाले, ‘‘आप खोिलए राजाजी.
हक और दजा आपका ह!ै’’

“नह ।” िमझान े पु हा एकदा धुराची वळी खोलवर चूस क न बाजूला फेकली.
कपाळावरचा केशरी टळा चढवीत तो हणाला, ‘‘शतरंजका एक द तुरी रवाज ह!ै सफेद
याद-ेफज  जनाना होत ेह!ै और शतरंजम पहली चाल रहती ह ैजनाने क !! काले याद-े
फज  मदाना होत े ह!ै जवाब रहता ह ै मदानेका!’’ िमझा राजे वत:वरच खूश झाले.



मांडीवर थाप दऊेन, मनुचीकड ंबघत गडगडून हसले.
राजांनी चमकून िमझा राजाकड े पािहले. यां या छातीवरची कव ांची मा

थरकून उठली. डोळे आग- ठण या फेकू लागले. पण ते काही बोलू शकत न हते.
ती नजर बघून िमझा राजा चरकला. डा ा हातातील नळी बाजूला ठेवून तो

लगबगीने हणाला, ‘‘बुरा ना समझो राजासाब. हमन ेिसफ रवाज बताया! आप चाहते
हो, तो हम खोलत े ह ै पहली चाल.’’ िमझान े राजां या पटावरील सफेद या ांना
आप याकड ेघे यासाठी आपला हात पुढे केला.

याचा हात म येच थोपवून आप या पटावरचे एक याद ेराजांनी पुढे सरकिवले.
खेळ सु  झाला! बराच वेळ खेळ चालला होता. राजांचे शतरंजात ल  न हते. पटा या
चौकात यांना िमझा राजाने िगळलेले तेवीस गड दसत होत!े या चौकांनी जखडून
टाकलेले शंभूराजे दसत होत!े जा यावर बसलेला िनकोलो मनुची आप या लाल
नाकावर दाटणारे घामाचे थब अधून-मधून मालाने टपत, राजे आिण िमझा राजे यांची
यादीमार टक लावून बघत होता. राजां या चाली याला िविच  वाटत हो या.

जनाना आिण मदाना कतीतरी यादी आता पटाव न हटली होती. एका
तबकात एकमेकांना िबलगून खेळ बघत पडली होती! खेळ शेवट या भरडाव ट यात
आला.

एकाएक  िमझा राजाने कौश याने आपला वजीर पुढे घेत सफेद राजाला शह
दला! एक मोहरे आडवे घालून राजांनी तो शह मोडून काढला. खेळ हातघाईला आला.
आता येक मोहरे िवचाराने हलवायला पािहजे होते.

पुढे काढले या विजरा या पाठबळात िमझा राजान ेआपला ितर या चालीचा उंट
हलिवला! राजां या सफेद राजाला पु हा शह पडला! बराच िवचार क न राजांनी अडीच
घरे छलांग घेणारे, आपले दडु या चालीचे घोड ेआडवे टाकून तो शह पु हा मोडून काढला!
या घो ाने िमझा राजा या ‘का या’ राजाला शह घातला!

मनुची एकटक खेळ बघत होता. राजांची घो ाची चाल याला एकदम
आवडली. आप या टोपी या िपसांव न हाताची बोटे सरासर फरवीत तो, राजे आता
आपले घोड ेकसेकसे हलवतील याचा मनोमन अंदाज क  लागला. िमझाचा ‘काळा’ राजा
राजां या एकाच घोडशेहाने पुरा-पुरा क डून टाकलेला याला प  दसू लागला!

राजांनी पुढे टाकले या घो ाला सफे मा न काढ यासाठी िमझा राजाने
आप या विजरावर हात ठेवला. ही एकच चाल खेळता ये याजोगी उरली आह ेअस े याला
वाटले. राजांनाही िमझा आता तीच खेळी खेळणार असे मनोमन वाटले. आपले घोडे
आपण फुका बळी दले अशी चुटपुट लागली.

धुरा या व यांचा एक दमदार झुरका खेचून, ‘‘आपका घोडा छलांग मारके हमारे
राजापर बेमुवतीसे आ गया! मगर हकनाक काम आया!’’ असे हणत िमझा राजाने पांढरे
घोड ेपटाव न पटकन उचलले आिण या या चौकात आपला काळा वजीर पुढे सारला!
घोड ेतबकात टाकले.

त ेबघताना, इतका वेळ शांतपणे शतरंज बघणारा िनकोलो मनुची मा  न राहवून



पटकन आप या टोपीकर भाषेत हणाला, ‘‘ओऽ नोऽ इट का ट! वो नह  मार सकटा!’’
मनुचीने, िमझा राजान े तबकात हटिवलेले पांढरे घोड े पु हा उचलून होत,े या घरात
बसिवले! िमझा राजाचा काळा वजीर मागे हटवून या या पूव या घरात बसिवला!

पटावर दरू एका कोप यावर या घरात असले या राजां या पांढ या उंटाकड ेबोट
दाखवीत मनुचीने िमझा राजाला पटवून दले क , या उंटामुळे काळा वजीर जखडबंद
झालेला आह!े तो आपला चौक सोडून राजाला शहात टाकत घो ावर चाल घेऊच शकत
नाही! राजां या हातून घोड ेअस े फेकले गेले होते क , यांचा एका कोप यात असलेला
राजावर डोळा ठेवणारा उंट आपोआप मोकळा झाला होता! आप या ितर या मागाने
िमझा राजाचा वजीर याने पर पर जखडबंद क न दाबून टाकला होता!

आप या कमानबाक भुवया वर चढवीत िमझा राजा, राजां या या पांढ या
उंटाकड े णभर डोळे ताणून बघतच रािहला!

मग िनकोलो मनुची आिण राजां याकड े हताशपणे बघत आप या दो ही
मां ांवर तळहातांची थाप दते िमझा राजे वत:शीच बोल यासारखा पुटपुटला,
‘‘िबलकूल दु त! वो नह  मर सकता!!’’

राजांचा ‘घोडशेह’ िमझा राजाला िनखळून काढायला वावच उरला न हता! हार
मा य क न यासाठी आप या का या या ांचे तबक पालथे घालीत िमझा हणाला,
‘‘फतह आपक  ई राजासाब. हमने िशक त ली!’’ द तुर हणून िमझा राजाने आप या
डा ा हातातील पु कराजाची अंगठी उतरवली आिण ती राजां या पटावर ठेवली! ती
खेळातील ‘फ ेची’ रवाजी शाही बि शी होती.

लगबगीने ती उचलून पु हा िमझा राजा या हातात ठेवीत राजे हणाले, ‘‘हम
हार-जीत मामुली मानत ेह,ै राजाजी! इजाजत हो तो मनक  एक बात खोल दनेा चाहते
ह!ै’’

‘‘हां! ज र.’’ िमझा राजाला राजे काय बोलणार याचा काहीच अंदाज येईना.
या या कपाळावरचा केशरी टळा नकळत आ सला.

तबकातील आिण पटावर या पांढ यासफेद या ांकड े राजांनी णभर नजर
दली. ते रंगसतेज उजळपण बघताना यांना आप या मासाहबेांची आठवण झाली.

णात िमझा राजावर िव ागत नजर रोखून यां या डो यांत आप या
बाकदार नाकाचा शडा खोल-खोल तवीत नागफ यागत ताठ मान ठेवून राजे शांतपणे
हणाले, ‘‘राजाजी, मदाना कतना भी बडा हो, जनम लेता ह ैजनाने क  कोखम!’’ आिण
त े ऐकताना िमझा राजा या त डातली धुराची वळी घशात अडकली आिण हातातील

ानळी याला नकळत घरंगळून बैठक वर आडवी झाली!!

िमझा राजा या आ हाव न राजांनी पठाण दलेरखानाची भेट घेतली.
पुरंदर या आप या क लेदाराला गड खाली क न दे याचा सांगावा धाडून, राजे
रजपुता या गोटातून यायला िनघाले.



मागचा-पुढचा दो ही पायखूर पायबंदांनी जखडून टाकलेले घोड ेएकटेच िहर ा
कुरणातून रखडत चालावे तशी गत रजपुता या गोटात राजांची झाली होती! दु न
बघणा याला ते घोड ेउमद ेवाटत,े भरारीचे वाटत,े पण रखडत-रखडत चालताना या या
शेपटीची होणारी चुळबुळ याची यालाच माहीत असते!

िमझा राजाने राजां याबरोबर पाठवायची आपली माणस े अगोदरच िनवडून
ठेवली होती. यांतील दोन असामी खाशा हो या. एक खु  याचाच मुलगा कँुवर
करत संग आिण दसुरा उ सेन कछवाह! करत संग राजां या संगतीन ेजातीिनशी जाऊन
क ढा याचा क जा घेणार होता – आिण, आिण उ सेन कछवाह राजां याबरोबर थेट
राजगडापयत येऊन संभाजीराजांना ता यात घेऊन परतणार होता! तहाची तािमली
होईपयत, हणजे तेवीस गडकोट रीतसर िमझा राजा या ता यात पोहोचते होईपयत
संभाजीराजे रजपुताला ‘ या’ रा याचे जामीन राहणार होत!े

हा सगळा बनलेला मनसुबा िबलाकसूर पार पाडावा हणून धूत आिण मुर बी
असले या िमझा राजाने म यरा ी आप या शािमया यात कँुवर करत संग आिण उ सेन
कछवाह यांना बोलावून घेऊन दोघांना दोन मह वा या सूचना दऊेन टाक या हो या.
आप या ब याला – कँुवर करतला – याने बजावले, ‘‘कँुवर, स हलके रहना! वो सेवाजी
ह;ै पहाडका सेर!’’

उ सेनला याने फारच सावधिगरीची इशारत दऊेन ठेवली, ‘‘उ भान, ठीक
परख लेना क, सेवाजी आपकाही कँुवर तु हारे हवाले कर रहा ह!ै गाफ ल मत रहना! हो
सकता ह,ै सेवाजी कसीका भी ब ा तु हारे हवाले कर दगेा!’’

िमझा राजाने असा सगळा मोचबंद डाव आखला होता. यान ेय  केलेली रणचंडी
याला जवळ-जवळ पाव यासारखीच होती.

आप या शािमया यात नकसदार तबकातील पानिवडा उचलून िमझा राजाने
राजां या हातात दला. शािमया या या कनाती ध न केशरी साफे बांधलेले तरणेबांड
करत आिण उ सेन उभे होते.

िमझा राजान ेराजांचा िनरोप घे यापूव  पु हा एकदा मूळ िवषयाला खुबीने हात
घातला, ‘‘राजासाब, हम आपको िबदा द ेरह ेह।ै ले कन िबदा दनेा हमारा सुभाव नह !
हम अ छा लगता ह।ै आगवानी करना! आप कँुवर शंभू को भेज दनेा। हम शाही ढंगसे
उनक  आगवानी करगे!!’’

तळहातात िनरोपाचा िवडा घेऊन राजे िमझा राजा या गो यापान चेह याकडे
बघतच रािहले. यांना िमझाची क व वाटत होती. या न वत:ची वाटत होती. यां या
िन वकार बघ याने िमझा राजा ग धळला. लगबगीने राजां या खां ावर हात ठेवून
हणाला, ‘‘डरना मत राजासाब! बेशक, िबनाहज कँुवर को भेज दनेा! उनका बाल तक
बांका नह  होगा! इतबार करो! हम कसम उठाते ह!ै’’ िमझान े शािमया या या
दरवाजाकड े बघत सरदारी ढंगाची टाळी दली. मु शी उदयराजाला बोलावून घेतले.
या याकडून आप या पूजेतील शंकरावरची बेलप े एका तबकातून आणून घेतली!
यांतील दोन पाने उचलून ती राजां या हातातील शाही िनरोपिव ावर ठेवून िमझा



राजा शांतपणे हणाला, ‘‘हम िशवजीक  कसम उठात ेह,ै जब-तक हम जंदा ह,ै तबतक
आपके कँुवरका यहाँ बाल भी बांका नह  होगा!’’

िमझा या शािमया यातून राजे बाहरे पडले. िस  ठेवले या पालखीत चढले.
आप या िनवडक रजपूत धारक यांबरोबर करत संग आिण उ सेन यांचे घोडदळ
राजां या पालखीबरोबर कदमबाज चालीन ेचालू लागले.

क ढाणा करत संगा या हवाली क न राजवा ावर मासाहबेां यासह परतलेले
राजे आप या महालात अ व थ फे या घेत होत.े महालीची िचराखदाने ऊरभर जळत
होती.

िजजाबा या महालाकडून आलेली ‘था याची’ वद , यांनी ‘भूक नाही’ अशी
फेरवद  पाठवून परतवली होती. िजजाऊंना त ड दाखिव याचे धाडस काही यांना होत
न हते. रजपूत मराठी मुलखात आ यापासून गाठवणीचा धागा तुटावा आिण कं ाचा
एकएक मणी ओघळत जावा, तस ेराजांचे मन ओघळत आले होत.े आता तर ह ेओघळणे
म यभागी या पदकापयत येऊन ठेपले होते! य  फजद संभाजी राजांना रजपुता या
गोटात धाडावे लागणार होत!े जामीन हणून!!

राजां या मना या खलबतखा यात एक ताजा आवाज मसलत दते घुमत होता,
‘एकला जीव पदरी घातला! वारीच यां या आऊ आिण आबा!!’ या आवाजात िमझा
राजाचे हदंो तानी बोल िमसळत होते – ‘बेशक-िबनाहज भेज दनेा आपके कँुवरको! हम
कसम उठात ेह.ै... ’

राजकारण ना याचा गंुतवा जाणत नसते. डो यांवर प ी बांधून ते माणसाला
एकाच वेळी लुसलुस या िहरवळीव न रणरण या वाळवंटात उतरवीत असते. राजांना
र ाची नाती नसतात! असली तरी ती मना या जामदारखा यात ‘मोहरबंद’ क न
ठेवावी लागतात!

राजे िनणयाला आले होते, पण यां यासमोर एक पेच होता – ा िनणयाची
समज शंभूराजांना कशी पडावी? आऊसाहबेांना यासाठी हमंतबंद कसे करावे? पुन:पु हा
यांना वाटत होत ेक , तडक िजजाऊं या महाली जावे, मनी दाटलेले मोक या ओठी
बोलावे. पण पाय महाला या उंबर ातच अडखळत होते. हाताची बोटे छातीवर या
कव ांवर चाळवली जात होती. चंताव या मनाबरोबर पाय फे या घेत होते.

‘‘आऊसाहबेांची खाशी वारी येतीया. संगती बाळधनी हाईत.’’ राजां या
महालावर पहारा दणेा या धरक यान ेआत येऊन मुजरा दते वद  दली. कायद ेआखडलेले
दौडते घोड ेथांबावे, तशा राजां या फे या गपकन थांब या.

‘‘था यास नाही आलात? गडकोटांची चंता करता?’’ महालात शंभूराजां यासह
आले या िजजाऊ संथपणे राजांना हणा या. शंभूराजांनी पुढे होत आप या
महाराजसाहबेां या पायांवर कपाळ ठेवले. यांना उठवून घेऊन राजे णभर यां या
कपाळावर या दोनदळी िशवगंधाकड ेतसेच बघत रािहले. त ेबघताना संभाजीराजांची



कंुडली मांडणा या हरभट योित यांची जबान यांना आठवली – ‘सा ात ,
पुराणांतला  ज मास आला आह!े उंच गडकोटावर राहील... लय माजवील... पण...
पण! जसा आ गणांकडून नाडला गेला, तसाच योग या कंुडलीत दसतो!!’ या आठवणीने
राजे घायाळ झाले. नको ते िवचार यां या राजमनात घुसवा क न गेले –

‘ या -शंकरास दवेदवेतां या क याणासाठी िवष पचिवणे पडले. याचा कंठ
काळािनळा पडला. पण दवेदवेतांचे गळे सलामत रािहले. या या रा यासाठी, या
मावळमाणसां यासाठी तु हा-आ हासही असे िवष पचवावे लागेल. ान ेत ेएकदा केले.
तु हा-आ हाला त े संग पडला, तर कैकवेळा करावे लागेल. पंिडत िशकवण दतेात, राजा
हा िव णूचा अंश आह,े पण यांना ठावे नसते क , राजा हा थम शंकराचा अंश असतो
आिण मग असलाच तर िव णूचा! आ ही यासाठीच ‘िशव लंग’ पूजतो. शंभूराजे, ाने
ासारखेच राहावे! ासारखेच वतावे!’

राजांचे मन बांधील झाले. पुढे होत शांतपणे यांनी मासाहबेां या पायांना हात
लावला. तो िनधाराने मागे घेत आप या कपाळावर या िशवगंधाला िभडिवला.

‘‘राजे, क ढा यापासून आ ही बरीक बघतो आहोत. तु ही आ हास टाळू
बघताहात. रजपुतांशी तहाची गो  घडली हणून बैचेन आहात. राजे, आ हापासून काही
लपिवणे तु हाला सा य होणार नाही. रा य जाते हणून धीर जाता कामा नय.े तास
शाबूत असतील, तर नदी नामशेष होत नाही!’’ अ यंत मायेने िजजाबाई धीरा या श दांत
हणा या.

त ेश द श द उरात साठवून घेताना खाली पडलेली राजांची मान आपसूकच वर
उठली, तफला असले या संभाजीराजां या खां ावर आप या हाताचा, िनमुळता, गुलाबी
तळवा चढवीत त े िजजाबा या तुळजाई, शांत डो यां या आ ासनावर िव ासून
हणाले, ‘‘खरं आह ेमासाहबे, आ हास तु हापासून काहीच लपिवणं सा य होणार नाही.
चारी पायांत आकडचेाप बसिवले या ह ीसारखी आमची रजपुता या गोटात गत झाली!
यात काही कमी नको हणून रजपुतानं पाच कलमी तहातील शेवट या कलमाचा अंकुश
आम या ममात टोचून ठेवला आह.े तुम या कानी कसा घालावा, हचे आ हास उमजत
नाही.’’ णभर राजांनी संभाजीराजां यावर आपली नजर िखळिवली. यां या
खां ावरचा राजांचा हात नकळत यां या पाठीवर आला. काहीतरी बोलावे तसा उगाच
फरत रािहला!

‘‘कसला अंकुश राजे? साफ-साफ बोला.” िजजाबा चे राजां या सवागाभोवती
तटबंदी बांधीत फरले! मन शंकेखोर झाले.

बगलेला असले या संभाजीराजांना आप या आिण मासाहबेां या म य ेघेत यांना
पोटाजवळ िबलगवून राजे घोगरट आवाजात हणाले, ‘‘रजपुता या तहाची तािमली
होईपयत – तेवीस गडकोट या या हवाली होईपयत आ हाला बाळराजांना या या
गोटात धाडावं लागणार... ओलीस हणून!’’ राजांची नजर िजजाऊं या मु वे न घसरली
आिण यां या पायांवर येऊन ि थरावली.

‘‘राजेऽऽ’’ थरारले या िजजाऊ राजां या बाकदार नाकाकड ेबघत जवळ-जवळ



कंचाळ याच. ‘‘काय – काय बोलताहात ह?े ह े – ह ेकलम तु ही मा य क न आलात!
‘फजद’ हणून ही तुमची एकुलती एक िनशाणी हातात आह े ह े िवसरलात? तुम या
इतबारासाठी रजपुताला ‘ओलीस’च पािहजे होता... तर... तर मग यासाठी आ ही काय
कमी होतो? नाहीतरी कपाळ फुटलं हणून िचतेवर चढायला िनघाले या आ ही
रजपुताचा ओलीस हणून पालखीत चढलो असतो!’’

या बोलांनी गडबडून गेलेले राजे, ाकूळ या नजरेने मासाहबेां याकड ेबघत
लगबगीने हणाले, ‘‘गैरसमज – गैरसमज होतो आह,े मासाहबे. ही अट िमझा राजानं
घातली. आ हाला ती मा य कर यािशवाय इलाज उरला न हता.... ’’

‘‘तेच – आ हाला पुढं चालवून तु हाला, ती बाजूला काढता आली असती.
रा याची व ं पुढ या िप ांत बघायची असतात. यासाठी टाकावी लागलीच, तर जुनी
िपढी खच  टाकावयाची असते. उ ा िमझा या तळात बाळराजांचं काही बरंवाईट झालं
तर आ ही कुणा या त डाकड ं बघावं? उ ा आमचा हातारा ास सरला, तर वग
आम या सूनबा ना काय जाब ावा?’’ िजजाबाई राजां यावर रोखलेली नजर जरासु ा
ढळवायला तयार न ह या.

‘‘मासाहबे, धीर सोडू नय.े िमझा राजान ं बेल उचलून शपथ घेतली आह.े
बाळराजां या केसालासु ा ध ा लागणार नाही रजपुता या गोटात. िमझा जबानीचा
स ा आह.े दगाच करायचा असता, तर आ ही या या भेटीला बेह यार गेलो, ते हा यानं
आ हालाच तो केला असता. सगळीच माणसं हरामी नसतात मासाहबे.’’

मासाहबेांची अदब राखून राजे यांना आपली राजक य चाल समजावून दे याची
कोिशश करत होते. पण संभाजीराजे ही िजजाऊं या सोशीक ीमनाची नाजूक
नातेबंधाची िज हाळी होती. खूप बिघतले या आिण भोगले या िजजाऊंचा ‘संभाजीराजे’
हा ठेवणीतला खास दािगना होता. शेलका साज होता. ग यात या तुट या मंगळसू ाचा
आघात यांनी क ाने पचिवला होता. वारी-िशकार या घाईगद साठी, आई भवानीचे
‘ चे’ रा य उभे कर यासाठी यांनी आप या हातांनी राजांना मावळा या द यादरडीत
फेकले होत.े यां यातील कुल ीचे काळीज ‘शंभूराजे’ हा भोसलेकुळीचा र पोत
पदराखाली जपू बघत होत.े हणूनच जे या राजां या बाबतीत िनधारान ेकरीत आ या
हो या, ते संभाजीराजां या बाबतीत करताना मा  थरकून उठत हो या. ीला पु
असतो, या न कतीतरी जवळचा नात ूवाटतो.

‘‘श ूचा भरोसा दतेाहात राजे! पण आ हास कढ िनघत नाही, चला बाळराजे!’’
असे हणत िजजाबाई महालाबाहरे जा यासाठी वळ या. यां या पाठमो या मूत ला
मुजरा क न राजे हणाले, ‘‘बाळराजांना रा  ा आम या महाली.’’

मागे न बघताच िजजाबाई हणा या, ‘‘जशी तुमची इ छा.’’ आिण या आप या
महाला या रोखाने तडक चालू लाग या.

म यरा  टळत असली तरी राजे आप या महालात शंभूराजांशी बोलत होत.े



रजपुता या गोटात पाळाय या रीतीभाती या गो ी सांगत होत.े
‘‘िमझा राजांना ‘दादाजी’ हणत चला. आम या ठकाणीच यांना माना. कमी

बोला. यां यासमोर म तक चा टोप उत  नका.’’ अशा सूचनांवर सूचना यांनी
संभाजीराजांना द या. राजे बोलता-बोलता म येच थांबत होते. सईबा या आिण
मासाहबेां या आठवण नी यांचे मन घुसळून येत होत.े

संभाजीराजे यांचा येक बोल यान दऊेन ऐकत होत.े राजे बोलता-बोलता
थांबले क , यांची दगडबंद भंतीवर पडलेली केवढीतरी मोठी सावली त ेआपले डोळे
ताणून साठवून घेत होत.े राजांचे दोन अ सल राजकारणी ओठ संभाजीराजां या कानांत
जीवनाचा िव ास भरीत होत.े यांना ‘पिह या धावणीला’ तयार क न घेत होते.
यां या मनाची बांधणी साधीत होत.े एकदा संभाजीराजां याकड े आिण एकदा एका
मो ा िचराखदाना या झाडाकड े बघत राजे िवचारम  झाले. ते झाड यांना
सईबा यासारखेच वाटले! आप या योतीचे असं य डोळे क न त ेआप या ‘एक या
िजवाला’ ‘शंभूबाळांना’ एकटक बघत ेआह,े असा िविच  िवचार राजां या मनात तरळून
गेला.

आपली साव या रंगाची सावली मागून चालती घेत, राजे संभाजीराजां या
अगदी जवळ आले. यांचा चेहरा आप या िनमुळ या बोटां या जळीत घेऊन यांनी
यां या डो यांत णभर एकटक रोखून पािहले. लागलीच यांचे छोटेखानी खांद ेआप या
बळकट बोटांनी घ  आवळून धरीत यांनी केव ातरी िनधारी आवाजात यांना
िवचारले, दवैी संक पान ेमानवी साधनाला िवचारावे तसे, ‘‘खरं -खरं सांगा. रजपुता या
गोटात जायला तुमचं मन कच तर खात नाही?....’’

‘‘नाहीऽ!’’ फरसबंदीवर पडले या झळझळीत सोनमोहरेचा यावा, तसा
खणखणता जबाब आला!

‘‘मग िवचार कसला करताय? काहीच बोलत नाही तु ही, शंभूबाळ?’’ राजांनी
यांचे खांद ेहलिव यासारख ेकेले.

‘‘ या गोटात आमची एक अडचण होणार आबासाहबे!’’ राजां या डो यांना
डोळे जोडून संभाजीराजे हणाले.

‘‘कसली अडचण? बोला.’’ राजां या भुवयांनी अंदाज घेताना कमानबाक
चढिवला.

‘‘इथं गडावर रोज अंघोळ क न पेहराव चढिव यावर थोर या आऊसाहबे
आम या कपाळी िशवगंध रेखतात. रजपुता या गोटात त ेकपाळी कोण रेखणार?’’

काहीच अंदाज नसलेला तो  ऐकून राजे थरकून उठले. न राहवून यांनी
शंभूराजांचे म तक आप या छातीशी िबलगते घेतले. संभाजीराजां या कपाळीचे िशवगंध
राजां या छातीवरील कव ांना िभडले!

ये ा या पौ णमेचा दवस उजाड यागत झाला! पावसाळी ढगांची िशबंदी
आभाळात तळ टाकून पड यामुळे उजाडले तरी तसे वाटत न हते. आज संभाजीराजे
नेताजीराव पालकरां या सोबतीन ेगड उतरणार होते. उ सेन शंभूराजांना घेऊन जाणार



होता. सग या गडावर एक िविच  क दटलेपण पसरले होत.े
पहाट- ान केले या संभाजीराजांनी अंगावर खास ठेवणीतला पेहराव घेतला.

जरीकोयरीचा िनळाशार जामा आिण गडद केशरी टोप असा राजां यासारखा तो पेहराव
होता. कमरेला छोटेखानी जमदाडीचे बंद आवळले होत.े

दशनासाठी संभाजीराजे िजजाऊसाहबेां या महाली आले. ितथे पुतळाबाई आिण
धाराऊ हो या. संभाजीराजांनी या सवाना पायांवर डोके ठेवून नम कार केले.

धाराऊन े अदबीने धरले या तबकातील गंध, अ गंधाने िजजाऊसाहबेांनी
संभाजीराजां या कपाळी िशवगंधाची दळे रेखली. यांचे पंडीसारख े मुख बघताना
िजजाऊंचे मन मायेने भ न आले. यांना ेमभराने जवळ घेत या हणा या, ‘‘बाळशंभू,
गैरअंदाज कुठं काही खाऊ नका. नेताजी सांगतील त े यान दऊेन करा.’’ िजजाऊंना पुढे
काही बोलवलेच नाही. धाराऊकड े बघत या हणा या, ‘‘धाराऊ, बाळराजां या
याहरीचा थाळा जोडून आणा.’’

‘‘जी!’’ हणत ती िनघून गेली.
िजजाऊ, पुतळाबा नी संभाजीराजांना दवेमहालात आणले. दे हा यात अ भुजा

जगदबेंची ह यारे पेललेली, डोळे िव फारलेली, ा मंगल मूत  पायाखाली मिहषासुर
रगडीत उभी होती. ित या पायावर बेलभंडारा वा न शंभूराजांनी ितला दडंवत घातला.
िजजाऊंनी भंडा याची दोन बोटे संभाजीराजां या कपाळावर या िशवगंधावर आडवी
ओढली आिण शंभूराजांना घेऊन या राजां या महालाकड े चाल या. पुतळाबाई
बाळराजां या याहारीची व था लाव यासाठी माघारी वळ या.

राजे आप या महालात सरल कर नेताजी पालकरांना हरत हे या सूचना दते
होत.े हणून आपली थोराड पगडी डोलवून नेताजी या यान दऊेन ऐकत होत.े यां या
हाताची मूठ कमरे या तलवारी या मुठीवर घ  आवळलेली होती.

‘‘मासाहबे येताहते.’’ अशी वद  राजांना िमळाली. राजे आिण नेताजी आपले
बोलणे तसेच सोडून महाला या उंबर ापयत आले.

िजजाऊ संभाजीराजां यासह राजां या महालात वेश या. मुजरे झाले.
संभाजीराजांनी राजां या पायावर डोके ठेवले. यांना उठवून जवळ घेत राजे हणाले,
‘‘बाळराजे, नेताजीकाका तुम या संगती येताहते. काही लागलं-सवरलं, तर यांना सांगा.
िमझा राजांना ‘दादाजी’ हणत चला.’’

‘‘जी.’’ संभाजीराजांनी होकार भरला.
‘‘नेताजीराव, बाळराजांची खुशाली-खबर आ हास रोज पोहोचती करीत चला.

सावलीसारख ेतु ही यां या पाठीशी राहा.’’ िजजाऊंनी नेताज ना आपली खास इ छा
सांिगतली.

‘‘मासाब, बाळध या या केसाला ढका लागला, तर बेलफळागत य या
डुईवर या केसाएव ा मंु ांचा सडा पडले क हपेठारावर. तु ही िनवांत असा.’’
नेताज नी ताठ मानेने िजजाबा ना धीर दला.

इत यात मोरोपंत महालात आले. यांनी राजांना आिण िजजाबा ना मुजरा



क न जबान खोलली, ‘‘ वामी, रजपुताकडून आलेली हिेजब असामी उ सेन कछवाह
बाळराजांना नजराणा पेश कर याची इजाजत मागत आह.े’’

राजे त े ऐकून णभर िवचारात पडले. वा तिवक नजराणा िमझा राजां या
तळावर पेश हायचा! तो आधीच कसा काय पेश होतो आह?े क  बाळराजांना
आप याब ल जवळीक व धीर वाटावा, यासाठी िमझा राजाने टाकलेली ही एक चाल
आह?े यांना नीट अंदाज बांधता येईना. सावधपणा हणून यांनी मोरोपंतांना आ ा
केली, ‘‘पंत, नजराणा पेशवे हणून तु हीच बाळराजां यासाठी वीकारा! या
नजरा याला साजेल असा फेरनजराणा आम या वतीनं तु ही याला बहाल करा.’’

‘‘आ ा वामी,’’ हणत मोरोपंत महालाबाहरे िनघून गेले.
राजगडावर आले या उ सेन कछवाहचा एक बेत साफ फसला होता. आप याला

‘राणाजीन’े नेमून दलेली कामिगरी तो र चालवून पार पाडू बघत होता. याला
संभाजीराजांना बघायचे होते! ‘‘िशवाजीराजे कुणा याही कँुवरला राजवेष घालून
‘आपला कँुवर’ हणून तु याबरोबर पाठवून दतेील तरी सावध!’’ ही िमझा राजान े दलेली
सूचना तो िवसरला न हता! पण गडावर आ यापासून अ ाप याला एकदाही
संभाजीराजांना बघायला िमळाले न हते. तो काळजीत होता.

राणीवशातील सग या मासाहबेांची दशने संभाजीराजांनी घेतली. धाराऊने
जोडले या याहारीचा थाळा रवाज हणून िशवला.

शंभूराजां या गड-उताराची पालखी प ावती माचीवर िस  ठेव यात आली
होती. या पालखीभोवती नेताज नी िनवडलेले तगड,े ह यारबंद धारकरी कड ेक न उभे
होत.े या धारक यांत एका बाजूला उ सेन कछवाह आप या राजपुती हशमांसह उभा
होता. केशरी साफे आिण िपळले या दा ा यामुळे त ेसारे वेगळे व उठून दसत होते.

राजे, नेताजी, मोरोपंत, गंगाधरपंत, आनंदराव, येसाजी, तापराव अशा खास
मंडळ सह शंभूराजांनी बाले क ला सोडला.

सारे बाले क याव न प ावतीवर िनघणा या भुयारा या त डाशी आले.
नेताज नी इशारत करताच भुयारावरची ध ड पहारेक यांनी हटिवली.

नेताजी पुढे होत भुयारात उतरले. यांनी हातजोड दऊेन संभाजीराजांना आत
घेतले. पाठोपाठ राजे आिण सारी मंडळी भुयारात उतरली. आत येताच पुढे असलेले
नेताजी मागे झाले. राजां या बरोबरीने संभाजीराजे भुयारा या उतर या पाय या चालू
लागले. िनरोपासाठी आलेली मंडळी मागून चालू लागली.

भुयाराची वळणे मागे पडत होती. काही पाय या मागे पड या आिण कस यातरी
िवचाराने चालते राजे एकदम थांबले! यांना शंभूराजांनी याच भुयारमागातून चालताना
के हातरी िवचारले होते, ‘‘महाराजसाहबे, ह ेभुयार संपणार तरी के हा?’’

आज ती आठवण एका वेग याच अथान े राजांना जाणवत होती. यांना
संभाजीराजांना हणावेसे वाटत होत,े ‘आता कुठं तु ही भुयारात पिह यान ं उतरता
आहात! अजून खूप चाल यायची आह.े आई अंबेनं यासाठी तु हास उदडं हमंत ावी.’
पण राजे काही बोलले नाहीत.



आपला हात यांनी संभाजीराजां या खां ावर चढिवला आिण ते चालू लागले.
पाठीमागून चालणारी मंडळी णभर घोटा यात पडली. यांना राजे असे अंमळ थांबले
का, ते कळले नाही. कधीच कळणार न हते!

सारी मंडळी प ावती माचीवर आली. नेताज नी आप या धारक यांवर आपली
चलाख नजर एकदा फरवून घेतली. राजे आिण संभाजीराजे पालखी या रोखाने चालले.
सगळी माची माणसांनी दाटून गेली होती.

‘‘आ हास याल काय धावणीला तुम या संगती महाराजसाहबे?’’ ही
संभाजीराजांनी यांना अनेक वेळा घातलेली मागणी आठवली. आज तो योग येत होता!
केव ा वेग या अथान!े शंभूराजांना आप या हयातीची ‘पिहली धावणी’ एक ानेच
यावी लागत होती! राजां या काळजाचा सफेद घोडा थरकून उठला. कुठ यातरी अ ात
हातान े या या पाठीवर थाप भरली होती.

‘रजपुता या गोटात बाळराजां या केसालासु ा ध ा लागणार नाही,’ अशी
िजजाऊंची समजूत घालणा या राजांचा हात झटकन ग यातील चौस  कव ां या
माळेकड ेगेला! आप या कंठातील माळ यांनी डोक वरचा टोप चुकवीत हलकेच उतरली.
ितचे दोन पेड क न यांनी ती संभाजीराजां या ग यात चढिवली!

‘‘सांभाळून असा.’’ घोग या आवाजात बोलून यांनी आप या फजदा या
पाठीव न हात फरिवला. भोवती या गद तून उ सेन कछवाह ह े सारे बघत होता!
शंभूराजां याकड ेतो संशयी नजरेने बघत होता. राजांनी यां या ग यात कव ांची माळ
चढिवताच याने शेजारी उ या असले या एका माव याला िवचारले, ‘‘वो या ह?ै
राजासाबन ेकँुवरके गलेम या चढाया?’’

मावळा या याकड ेचम का रक नजरेने बघत हणाला, ‘‘एवडबंी मालून हाई
हय? वो माळ ह।ै आई भवानीक !’’ आप या कानांना हात लावून नमाजाचा भाव उभा
करीत याला समजावून दे यासाठी तो मावळा हणाला, ‘‘तुम या खुदासारखी! बघो,
कसकेभी ग यात वो माळ नह !” माव यान े िवचारणारा ल छ आह,े ह े जाणून
आप या अजब भाषेत सांिगतलेले उ सेनला ब धा कळले असावे.

ही माळ दवेीची आह ेआिण ती इतर कुणा याच ग यात नाही, ाची खातरजमा
होताच याचा तरतरीत रजपूत चेहरा उजळून गेला! पुढे होऊन याने पालखीत चढणा या
संभाजीराजांना ‘जय एक लंगजी’ हणत कु नसात केला.

संभाजीराजे पालखीत चढले. भोयांनी थोपे दऊेन पट सरसे करीत पालखी वर
उचलली. डावे-उजवे झोले खात पालखी माची सोडून पाली दरवाजाकड ेजाऊ लागली.
राजांनी धरावा तसाच पालखीचा झुबकेदार राजग डा संभाजीराजांनी आप या मुठीत
धरला होता. हातात नागवे ह यार ध न नेताजी आप या एका हातान ेपालखीची डबंरी
ध न पालखीबरोबर दडु या चालीने चालू लागले.

जखड या पायाने राजे दरू जाणा या पालखी या लाल ठप याकड ेबघत होत.े
यां या मनात िवचारांची अनेक ह यारे एकमेकांवर आदळत होती –

‘बरड असली तरी पु याची वतं  जहािगरी दऊेन आम या महाराजसाहबेांनी



बंगळूर न आ हास इकड ंधाडलं. आिण – आिण आ ही मा  तु हास गिनमाची मनसब
वीकार यासाठी ितकड ंधाडतो आहोत!’

‘उपजलात आिण धाराऊ या वर या दधुावर अंग धर याची पाळी तुम यावर
आली. आज राजकारणात उतरताहात आिण औरंगशा या उस या मनसबीचा वीकार
तु हाला करावा लागतो आह!े या तुम यासाठी आ ही आमचा जीव गहाण टाकावा, तेच
तु ही आम यासाठी, या दौलतीसाठी जमान हणून जाताहात! खरंच शंभूराजे
आ गणांकडून तु ही कती नाडले जाणार? सई, यांना आम या हवाली करताना तु ही
हणालात क , ह े ‘एकले जीव.’ आम या या वेळी ह े यानी आलं नाही क  राजा –

‘एकला’ कधीच नसतो!’
गड उतरंड उतरणारा पालखीचा लाल ठपका बघताना – तापगडावर

भवानीचा पोत नाचिवणारे संभाजीराजे राजांना आठवले. ग ध यान ेजगदबेंचा मिहमा
गाताना उभे केलेले श द यां या कानांत घुमत फ  लागले –

‘‘उदर परडी दऊेन हाती
ांडी फरवी।

ल  चौ या शी घरची िभ ा
मागिवली बरवी।

या- या घरी मी िभ ा केली
त-ेत ेघर चले।

आ दश चे कवतुक मोठे
भु या मज केले!!’’

राजे वत:शीच पुटपुटले – ‘‘शंभूराजे, आपण आईचे भु ये आहोत. ती दईेल तो
ज माचा पोत आप या हाती आह.े ितची इ छा थोर आह!े’’

राजे माचीव न माघारी वळले.
स ा ी या संहाचा छावा आपली गुहा सोडून पठारावर उतरत होता. पिहली

राजक य धावणी कर यासाठी!



रा जगडाव न िनघालेली संभाजीराजांची वारी दवस कलंडायला आला
असताना िमझा राजा या तळाजवळ आली. भले मोठे पा याचे टाके तांबडया कमळांनी
फुलून जावे, तसे उभे क हपेठार केशरी रा ांनी भ न गेले होत.े

तळापासून हाके या ट यावर संभाजीराजांची ठाण क न करत संगाने आप या
राणाज ना वद  पाठवली.

िमझा राजाचा पसरलेला चंड तळ, ह ी, उंटाचे ची कार, तोफगा ांचे
खडखडाट या कशाकडचे संभाजीराजांचे ल  न हत.े ते रोख या नजरेन ेसमोर दसणा या
तोफमा याने काळवंडले या पुरंदराकड ेबघत होत.े त े यांचं ज म थळ होतं. कसलीतरी न
कळणारी सळसळ यां या उदरात दाटली होती.

िमझा राजाचा मु शी उदयराज, इं मण बंुदलेा आिण काही धारकरी
संभाजीराजां या आगवानीसाठी सामोरे पेश आले. तळावर शहाजणे वाजू लागली.

नेताज या सोबतीन े संभाजीराजे िमझा या सवात उंच उठून दसणा या
शािमया याकड ेचालले.

उ या हयातीत एव ा पोरवया या परा माचे वागत कर याचा संग कधी
िमझा राजावर आला न हता. याला ‘कँुवर’ब ल कुतूहल होते.

िमझा या तळावरील रजपूत, पठाण, बहिलया धारकरी धावत येत दाटीने ‘सेवा
का ब ा’ बघत होते. नेताज या पाठोपाठ संभाजीराजे िमझा या शािमया यात वेशले.

संभाजीराजांना बघताना िमझा या पातळ ओठांतून अ प  श द िनसटले, ‘‘ओऽ
ह सरण चंडी! बेहतरीन!’’ आप या कपाळावर या केशरी ट याची घडी क न टाकत,
भुवया चढवून िमझा राजे जय संग समोर बघतच रािहला. आकाशात लकलकणा या
तेजवान िवजेचा एक तरतरीत कोवळा क भ याला आप या शािमया या या दारात उभा
ठाकलेला दसत होता! उ सेन कछवाहकडून ह ेिशवाजीराजांचे ‘असली कँुवर’च आहते,
याची शहािनशा क न घे याचे भान काही िमझा राजाला रािहले नाही!

‘‘आइय ेकँुवर शंभूराजे!’’ हणत िमझा राजे हसत दोन-चार कदम पुढे झाले. पुढे
होत ‘‘आ ही मुजरा करतो आहोत, दादाजी,’’ हणत संभाजीराजांनी िमझा राजां या
पायाला आपले हात िभडवले.

ते काय करताहते ह ेपटकन न उमगलेला िमझा थोड ेमागे हटत हणाला, ‘‘ये – ये
– या कर रह ेहो, कँुवर?’’

यां याकड े िनभय डो यांनी बघत संभाजीराजे खणखणीत आवाजात हणाले,



‘‘गड सोडताना आम या महाराजसाहबेांनी आ हास बजावलं आह ेक , आप याला आ ही
‘दादाजी’ हणावं. यां या ठकाणी आप याला मानावं. आ ही यांची आ ा पाळावी.’’
गंगाधरपंतांनी पुढे होत, या या उ री तजुमा सांिगतला.

िशवाजीराजांनी आप यावर केवढी िज मेदारी टाकली आह,े ह ेसंभाजीराजां या
त डून िमझा राजाला आता अचूक कळून चुकत होत!े राजांचा ‘िव ास टाकून माणूस
बांधील कर याचा बेत’ संभाजीराजां या पिह या भेटीतच अचूक साधला गेला.

संभाजीराजांचा हात हातात घेत िमझा राजाने यांना अिलशान बैठक वर नेऊन
बसिवले. शािमया यात असलेला उ सेन, िमझा राजाची नजर या यावर जाताच िमझा
राजा या जवळ आला. तसलीम क न हणाला, ‘‘राणाजी, एक बात....’’

‘‘बोलो उ भान, या ह?ै’’ िमझान ेिवचारले.
झटकन िमझा राजा या कानांजवळ आपले त ड नेत उ सेन हळूच या या

कानात राजपुतानीत पुटपुटला, “ये कँुवर संभूही ह!ै खुद राजासाबन ेअपन े कुलदवेीक
माला इसके गेलेम चढाई ह!ै’’ आिण ह ेसारे तो ग याभोवती हात फरवून िमझा राजांना
अिभनयाने पटवून दऊे लागला.

ते ऐकून िमझा राजे मान टाक त एकदम मो ान ेहसले. सरकारी ढंगात बोलून
गेले, ‘‘बेवकूफ हो उ भानऽ! जाओ अपने डरेेम!’’

उ सेना या या हालचालीमुळे संभाजीराजे आिण नेताजी थोड े िबचकले!
एकमेकांना यांनी सावध नजर दली.

नेताज ची भरीव बोटे नकळत कमरे या ह यारा या मुठीवर गपकन तली.
शािमया या या दरवाजाकड ेरोख या नजरेने बघताना नेताज या ताण या छातीवरचा
बाराबंदीचा एक बंद तटकन तुटला! यांना ‘द याची’ शंका आली. पण ह ेसारे उ सेना या
गैर हालचालीमुळे झाले होत.े

िमझा राजाने आप या चलाख डो यांनी नेताजी आिण संभाजीराजे कस या
गैरसमजात आले आहते, ह ेहरेले. तो गडबडीने हणाला, ‘‘गलतफहमी न करना कँुवर! ये
उ सेन तु हारे गलेक  मालाक  िनशानी बनाकर तुमही राजासाब के असली कँुवर हो और
कोई नह  ये बता रहा था!’’

ते ऐकताना क ड या ासाचा दमदार िन: ास टाकून ह यारावरची मूठ ढली
टाकत नेताजी हणाले, ‘‘चटका लाग यािबगर कळत हाई ‘इंगळ’ कनचा अन् ‘कोळसा’
कनचा!’’ िमझा राजाला मा  नेताज ची मावळबोली काही कळली नाही!

सग या तळाभोवती पावसाळी सांज दाटून आली होती. पाखरांचे थवे आप या
कोटरां या िनवा याकड ेपरतून ि थरावले होते. तळावर या रसोईखा या या आग या
धुराचे लोळ फेक त िशलगत हो या. िमझा राजा या शािमया या या दारात उभे असलेले
संभाजीराजे नजर जोडून, पावसाळी ढगांनी वेढले या धुरकट पुरंदर या मा याकडे
बघ यात वत:ला हरवून गेले होते. शािमया याची कनात ध न नेताज या िनवडक



धारक यांचे पथक हातांत नंगी ह यारे पेलून सावध अंगाने खड ेहोत.े यात वत: नेताजी
संभाजीराजां यावर नजर ठेवून उभे होत.े

सुरि तता आिण इतमाम हणून िमझा राजान ेसंभाजीराजां या मु ामाची सोय
खु  आप या शािमया यातच केली होती. यावर करत संग आिण आपले खास िव ासू
रजपूत लढव य ेजोडून दले होते. शािमया या या अंत:पुरात िमझा राजा रणचंडीची
सं यापूजा कर यात गंुतला होता. कतीतरी वेळ संभाजीराजे पुरंदरचा धुरकटला माथा
एकटक िनरखीत रािहले. आता चांगलेच अंधे न यायला लागले होते.

एकसारखी चुळबुळ करणारे नेताजी पुढे झाले. संभाजीराजांना मुजरा क न
हणाले, ‘‘ क ाटीचं आता बाळराजांनी आत चलावं! भाईर बं हाऊ नय.े’’

कसलीतरी साखळी तुट यासारख ेसंभाजीराजे भानावर आले. नेताज या थोराड
पगडीकड े बघत हणाले, ‘‘नेताजीकाका, हा गड आ हास जणू साद घालतोय!
या यावरची नजर काढू नय ेअसंच वाटतंय. छातीत खळबळ माजतेय.’’

पगडी डोलवीत नेताजी हणाले, ‘‘बराबर हाय बाळधनी. मानूस िजथं उपाजतं
ती जागा येला सादच घालती! तुमी या गडावं उपजला. याच क लेदार तो या
व ाला. मासायबांनी लई गद  उडवली ती तुमचं पयलं बाळरड ंऐकून! आता ो गड
पठाणा या क जात हाय, हाईतर दावला असता थोर या रानीसायबांचा हाल तुमा ी
एकडाव!’’ त ेतगड ेरांगड ेमन ह ेबोलताना दाटले होत.े

सगळी कोडी सुट यासारख े संभाजीराजांना णभर वाटले. पण अशी कोडी
कधीच सुटत नसतात! गंुतवा झाले या धा या या भडो यातून नेमका शेव हाताशी येत
नाही. संभाजीराजांचे मन आप या ‘आऊसाहबेांचा’ िवचार क  लागले. क ले पुरंदर
व न कसा दसत असेल, अशी उ सुकता यां या मनात येऊन गेली. त ेदरवाजातून वळले.
संथपणे शािमया यातील तलम जामे तुडवीत गेले.

संभाजीराजांसह रा ीचा खाना एका पं ने उरकून शािमया या या वाबगारात
िमझा राजे आप या मंचकावर या मऊ िबछायतीवर लेटले होते. मावळती या बाजूला
एका िशसवी मंचका या िबछायतीवर संभाजीराजे पडून होत.े यां या अंगावरची शाल
दरू हटून पायगतीला गोळामोळा होऊन पडली होती. आतली हदंो थानी शमादाने मंद
तेवत होती. वाबगाराला लागून असले या अंत:पुरात िमझा राजान े पुजले या
रणचंडी या मूत समोर तेवत हो या.

शािमया या या सग या घेराभोवती मावळे धारकरी आिण रजपूत हशम यांचा
छिब याचा जोड पहारा नाग ा तलवारी पेलून जाग या डो यांनी फरत होता. आप या
जाड मावळी पायताणांची कुरकुर उठवीत, हातात नंगी तेग ध न खासे नेताजी या
पहा यावर नजर ठेवीत फरत होत.े तळावर जागजागी आग ा पेट या हो या. मधूनच
यातील बाभळी या गाठी पेटता-पेटता फाटकन फुटत हो या. यामुळे फवारले या
ठण यांचा आगटीभोवती सडाच पडत होता.

समोर टाकले या गवता या प ा स डनेे झटकून नीट मंुगीरिहत क न मगच
घशात सोडताना ह या ग यांतील घंटाचे उठणारे घुमारे नाद तळावर पसरत होते.



बैठक घेतलेले उंट माना ठेवून िमट या डो यांनी रवंथ करीत होत.े यां या ओठाळीतून
फेसा या तारा तरंगत हो या. लीद टाकलेली घोडी अखंड शेप ा चाळवीत उ या-उ या
झंगत होती. तळावर शांत रा  उतरली होती.

आप या िबछायतीवर संभाजीराजे मा  तळमळत होते. एकसारखी कूस पालटत
होत.े थोर या मासाहबेांचा मायेचा हात पाठीवर घेऊन िबनघोर झोप याची सवय
असलेले संभाजीराजे बैचैन होत.े

लेट या-लेट या यांची घालमेल िनरखणारा िमझा राजे आप या मंचकाव न
उठला. कमॉश उत न ठेव यामुळे याचे पेरी केस शमादानां या काशात लकलकले.
संभाजीराजां या मंचकाजवळ येत यान े आपला िहरेजिडत अंगठया असलेला हात
संभाजीराजां या पाठीवर ठेवला. या पशाने शंभूराजे दचकून उठले. िमझा राजा या
पांढ या सफेद केसांकड ेबघ ूलागले.

‘‘कँुवर, तु ह ेन द नह  आती! जगह बदल गयी क न द हजम होती ह!ै आवो
हमारे िब तरपर लेट जावो! डरो मत.’’ िमझा राजान े यांचा हात ध न यांना
मंचकाव न उतरत ेकेले. हळुवारपणे आप या मंचकाजवळ आणले.

संभाजीराजे िमझा राजां या मंचकावर बसले. समोर उ या असले या िध पाड;
पण शांत मु े या िमझा राजाकड े यांनी पािहले. िमझा या छातीवर या या आलमप हा
औरंगजेबाने याला बहाल केलेले िहर ाकंच पाचूचे मोतीलगात गंुफलेले पदक चमकत
होत.े या पदकाकड े बघत संभाजीराजे णभर ग प झाले. मग मान उडवून यांनी
िवचारले, ‘‘दादाजी, आ ही एक िवचा ?’’

‘‘बेशक पूछो कँुवर संभू।’’ िमझा शांतपणे हणाला.
‘‘आमचे आबासाहबे हणाले क , तु ही रजपूत आहात आिण आ हीही रजपूत

आहोत. मग-मग तुम या ग यात भवानी या कव ांची माळ का नाही?’’
या ाने िमझा राजा हा द ली दरबारचा थोर राजकारणी चरकला. या या

डो यांत एक दखुरी छटा तरळून गेली. आप या छातीवर या िहर ा पदकाव न
कसातरीच हात फरवीत तो हणाला, ‘‘बहोत रात उतर आयी. सो जावो कँुवर।’’

संभाजीराजांना लेटत ेक न िमझा राजाने यां या अंगावर शालनामा पांघरला.
वत: िमझा राजा यां या शेजारी कलंडला. ‘‘चंडीऽ चंडीऽ’’ असे पुटपुटत आप या
हयाती या चुकले या, मार खा ले या वाटा आठवू लागला.

कुसवे होऊन िमझा राजान े संभाजीराजां यावर नजर टाकली. यांचा ास
िबनघोर लयीत लागला होता!

शािमया यासमोर या पैस जागेत शाही इतमामात बैठक या चौथरा सजला
होता. यावर राजपुती वाणा या तलम िबछायती अंथर या हो या – जरीबतूची नकसदार
कलाकुसर असले या खोळी घातले या िग ा, लोड मांडले होते.

संभाजीराजांना नजराणा दऊेन दपवून टाक यासाठी तो चौथरा िमझा राजाने



एका रा ीत िस  केला होता. चौथ या या एका अंगाला सरपोसांनी झाकलेली
पेहरावाची तबके घेऊन काही रजपूत धारकरी उभे होते. िपछाडीला अ दािग यांची मोठी
पंपळपाने हातात ध न अ दिगरे खड ेहोत.े एका बाजूला शंगे, तुता या, नगारे यांचा
शहाजणांचा ताफा उभा होता. तळावरचा तमाम हशमलोक तो नजारा बघ यासाठी
जागा िमळेल ितथे दाटला होता.

ये  व  ि तीयेचा दवस कासराभर वर आला होता; पण पावसाळी
कंुदपणामुळे तसे वाटत न हते. आप या शािमया यातून िमझा राजा जय संग
संभाजीराजां यासह बाहरे आला. रजपुता या अंगावर सोनेरी बु ांचा िहरवाकंच
मोगली जामा होता. खां ाव न फरलेले गद िनळे जरीकाठाचे उपरणे होते. पाचू
मढिवलेला, मागे झुकलेला, झुरझुर या सफेद िपसांचा तुरबाज कमॉश याने म तक
चढिवला होता. ग यात मो याचे कंठे आिण िहरवे पदक होते.

संभाजीराजांनी जरीकोय यां या नकसकामाचा पांढरा सफेद जामा प रधान
केला होता. राजांचा होता या माटाचाच, िपछाडीला ठेवणारा केसरी टोप यांनी म तक
चढिवला होता. कमरेला गद जांभळा जरीशेला आवळला होता. चुणीदार
मांडचोळ याखाली पायात भगवे चढाव होत.े मो या या कं ाबरोबर छातीवर
कव ांची दपेुडी माळ आिण कपाळी दोनदळी िशवगंध होते. सव दरवाजे िमटले या
जगदबें या शांतमंगल गाभा यातून समईचा एखादा कवडसा बाहरे झेपावून यावा, तसे ते
दसत होत!े

िमझा राजे संभाजीराजां यासह बैठक या रोखाने चालू लागले. शंगां या
कात या ललका या शहरात उठ या. शहाजणे वाजू लागली.

आघाडी या खाशा वा यांमागून नेताजी, गंगाधरपंत, कमाजी, करत संग,
राय संह राठोड, चतुभुज चौहान, राम संग हाडा, महमद तखान, तुकताझखान अशी
मंडळी अदबीत चालली. िमझा राजान ेसंभाजीराजांना हात पेश क न बैठक वर बसते
केले. आपण वत: बैठक घेतली आिण करत संग व उदयराज मु शी यां याकड ेइशारतीची
नजर दली.

नजरा या या पेहरावाचे तबक घेतलेला, एक-एक राजपूत धारकरी पुढे होऊ
लागला. िमझा राजासमोर अदबीने वाकून हातांतील तबक पुढे करीत तबकाला िमझाचा
द तुरी- पश घेऊ लागला. तसेच पुढे होत त ेतबक संभाजीराजां यासमोर ध  लागला.
संभाजीराजे नजराणा आपला के याचे द तुरी- पश दऊे लागले.

एकाएक  पुरंदर या पाय या या रोखाने उठलेली घो ां या टापांची टपटप
सवाना ऐकू आली. सवा या नजरा या आवाजा या रोखाने वळ या. कैक काळजे
धडधडली. झटकन िमझा राजे बैठक व न उठले. आप या मुलाकड ेबघत जाणवणा या
कर ा आवाजात दबके बोलले – ‘‘ करतऽ!’’

‘‘जी,’’ हणत करत संगान ेकमरे या ह यारावर मूठ तवली. एका घो ा या
पाठीवर चलाख झेप घेऊन करत संगाने आवाजा या रोखाने घोड ेपुढे काढले.

काही ण तसेच गेले. संभाजीराजे आिण नेताजी यांची नजरानजर के हाच



होऊन गेली होती! भोवती या कुणालाही कळाय या आत नेताज चे तरबेज प ेबाज
धारकरी संभाजीराजां या भोवती फेर ध न एकवटले गेले!

सग यांचे डोळे करत संग गेला या वाटेवर जोडले होत.े टापा जवळ येऊ
लाग या. रामे ा या, घाणेरी या, करवंदी या गद झुडपांना वळसा टाकत तीस एक
वारांची घोड-ेतुकडी दौडत येत होती. या तुकडी या आघाडीला दोन उमद ेघोड ेखूर
फेकत दौडत होते. ते वार होते करत संग आिण पठाणांचा ल करे सालार सा ात
दलेरखान!

त े दौडते पथक चौथ याजवळ आले. दलेरखानाला बघताच िमझा राजा या
कपाळावर एक बारीक आठी उठली. मांड मोडून दलेरखान, सग या तळावर णात
सरसरती नजर फरवीत पायउतार झाला. खां ावर या िहर ाकंच फुगीर िख लतीमुळे
तो केवढातरी िध पाड दसत होता.

िमझा राजासमोर येऊन याला तसलीम करीत िनध ा पठाणी बोलीत
पुरंदर या रोखाने हात उडवीत, िमझाने काही िवचा  नय े हणून तोच हणाला, ‘‘गडपर
रसद चढानी ह।ै ऊपर दानातक पीछे नह  छोडा ह,ै काफर मरह न।े’’

यावर िमझा राजाला काहीच बोलता आले नाही. चेह यावर खो ा हा याची
िख लत चढवीत तो दलेरला हणाला, ‘‘आइय ेखाँसाब।’’

संभाजीराजे बैठक व न दलेरला िनरखीत होत.े या या भुवया जाड हो या.
खां ा या िगद त याची गदन घ  बसिव यासारखी वाटत होती. डोळे भेदक होत.े
सगळी हयात दौडीत गे यामुळे या या कोर या दाढीचा पठाणी चेहरा रासवट, िनबर
दसत होता. अंगावर या िख लतीचे बंद यान ेडा ा खां ाजवळ गाठीत आवळले होते.
डो यावर या पठाणी कमॉशात पाचूचे िहरवे पान मढिवले होत.े

िमझा राजान े दलेरखानाचा संभाजीरांना प रचय क न दला. याला बैठक वर
आप या उज ा हाताला बसवून घेतले.

उरलेली तबके पेश क न झाली. संभाजीराजांनी नेताज याकड े पािहले.
नेताज नी फेरनजरा याची तबके घेतलेले मावळे पुढे घेतले. संभाजीराजांनी िमझा राजे व
दलेरखान यांना ती तबके बहाल कर यासाठी या तबकांना द तुरी- पश दले.

चौथ यावरचे त ेदृ य मजेदार दसत होते. द ली दरबारचे दोन खंद ेसेनापती
आिण जगदबेंचा एक बाळभु या या बैठक वर बसले होते.

करत संगाला इशारत क न िमझा राजे हसत संभाजीराजांना हणाला, ‘‘और
एक ऐसा तोहफा हम नजर करगे िजसे आप बहोत पसंद करोगे कँुवर।’’

संभाजीराजां या भुवया, त े ऐकून वर चढ या. दलेरखानालाही िमझा या
तोह याचा अंदाज येईना. तळावर ठाण केले या ह ीतील एक जंगा ह ी याचा
नकसदार हौदा चढवून, झूल घालून सजिव यात आला होता. करत संगान े या ह ीवर
बैठक घेतले या फ लवानाला इशारत दतेाच याने तो ह ी चौथ यासमोर आणला.

या सज या ह ीकड ेहात करीत िमझा राजा संभाजीराजांना हणाला, ‘‘ये शाही
फ लखानेका हाथी ‘अ वर’ शहनेशाहने आपको नजर कया ह,ै कँुवर संभू। आप दरबारके



सबसे पहले कम उ  पंचहजारी सरदार हो।’’
फ लवानाने एकसारखा अंकुश टोचून ‘‘चल बेटे ‘अ वर’ सलामी द।े’’ अशी

ह ीशी बातचीत क न तो जंगा ह ी पुढ या थोराड गुड यात खाली बसिवला. बस या
अ वरने रण शंगासारखी बाकदार स ड उचलून मेहमानांना ऐटदार सलामी दली आिण
पु हा तो ताठ खडा होऊन स ड झुलवीत, कान फडफडवीत डुलत उभा रािहला.

त े भरग  जनावर बघून संभाजीराजे नकळत बैठक व न उठले. नेताज ना
इशारत क न यांनी जवळ बोलावून घेतले. यां या कानाशी आपले ओठ नेत काहीतरी
यांनी यां या कानात सांिगतले.

‘‘जी,’’ हणत नेताज नी पगडी डोलावली. कमरे या ह यारावर हाताची मूठ
ठेवून नेताजी तळावर या फ लखा याजवळ या गंजीतून एक गवताची पढी घेऊन आले.
अदबीने यांनी ती संभाजीराजां या हाती दली.

ती पढी घेऊन िध या चालीने संभाजीराजे झुल या अ वर जवळ आले.
हातातील पढी उंचावून यांनी ती ह ी या स डे या रोखाने धरली. अ वरने

आपली भरदार स ड हातासारखी पुढे करीत पढीला वेढा टाकला. या या गदनीवरचा
फ लवान डोळे जोडून संभाजीराजांना बघत होता.

स डते धरले या पढीचा कट झटके दऊेन ह ीन ेउ कटला व गवत स डनेे झटकून
साफ केले आिण आ या पढीचा थोराड घास याने सहज आप या घशात सोडला.

चौथ याभोवतीचे सारे असामी त ेदृ य टक लावून बघत होते. पठाण दलेरखान
त े बघताना खूश झाला होता. हसून नेताज याकड े बघत संभाजीराजे पु हा येऊन
बैठक वर िवसावले. संभाजीराजां या चाल याबोल यावर, अदब रवाजावर खूश
असलेला िमझा राजे अिभमानाने हणाला, ‘‘हाथी पसंद आया कँुवर संभूराजे?’’

या याकड ेआिण दलेरखानाकड ेएक नजर आलटून-पालटून बघत संभाजीराजे
हणाले, ‘‘ते िबचारे मूक जनावर! कोणासही पसंत येईल. कतीही झाले तरी ते पढीचे
गु !’’

िमझा राजाला शेवटचा चटका नीट कळला नाही; आिण कळला असता तरी काही
उपयोग न हता! तो याला कधीच वळला नसता!

एवढा वेळ ‘काफर सेवा या’ ब ाचे िनडरपण गुमान बघणा या दलेरखानाला
संभाजीराजांची रांगडी थ ा कर याची लहर आली. आप या जाड भुवया कमॉशाकडे
चढवीत यान ेखोचकपणे, झुल या अ वरकड ेहात उठवून िवचारले, ‘‘इतना बडा शाही
हाथी कैसे उठाके ले जावोगे संबूराजे?’’ दलेरचे पठाणी डोळे लकलकले.

अंगावर आ यासारखा अचानक उठलेला याचा सवाल ऐकताना संभाजीराजांचा
हात छातीवर या दपेुडी भवानीमाळेवर चढला. तरतरीत, बाकदार नाकश ाची,
िशव पंडीसारखी दसणारी आप या महाराजसाहबेांची पोतासारखी उजळ मु ा णात
यां या डो यांसमोर खडी ठाकली. दलेर या पठाणी डो यांत आपली मावळी, बेडर
नजर िव ासारखी फेकत नागफ यात ताठ मान क न संभाजीराजे तासा या थाळीवर
हातो ाने टोल पडावेत तशा ठणठणीत, कणीदार बोलात बोलले, ‘‘डुलत-झुलत का



होईना तुमचे ह ेजनावर चालते! ते नेणे सोपे आह!े पण – पण आम या महाराजसाहबेांनी
दलेले गडकोट चालत नाहीत!! ते नेणे कठीण आह!े’’

तो जाब ऐकून िमझा- दलेर दोघेही थरारले.
‘‘येतो आ ही दादाजी,’’ हणत अ वर या मा ता या रोखान ं रवाजी मोहराजड

थैली फेकून संभाजीराजे बैठक व न उठले. नेताजीरावांना पुढे ठेवून शािमया या या
रोखाने चालूही लागले.

डोळे फरलेला दलेर यां याकड ेबघतच रािहला. याला संभाजीराजे हणजे
आगीची िख लत पांघ न चाललेला धगधगीत अंगार वाटला. या या जाड ओठांतून श द
िनसटले, ‘‘माशाऽ ला! या तेज जुबाँ ह!ै इसक  उमर या होगी?’’

क हपेठारवर मावळचा पाऊसकळा कोसळू लागला. लाल पा याचे पाट क हचेे
तास फोडून दथुडी पसरले. तळावर बुण यांनी गवताळू छप या उठिव या. यात फुट या
आभाळाखाली थरथरत िनथळणारी घोडी आबादान झाली. पावसा या भरमार सरीनंतर
रा ा या कनात या झालरीवर थरथरत खोळांबलेले पाणथब वा याची सुंकारणारी
झमक  येताच टपटपत खाली कोसळू लागले.

िमझा राजे जय संग आिण िनकोलो मनुची हा गोरा साहबे रजपुता या
शािमया यात शतरंज मांडून बसले होते! शािमया या या दरवाजात नेताजी उभे होते.
िमझा आिण गोरा साहबे शतरंजात रमून गेले होत.े कुणीच काही बोलत न हते. मधूनच
िमझा राजा याची नळी चूस करीत होता. बाहरे सरी कोसळत हो या.

संभाजीराजे पटावरची पांढरी-काळी मोहरी िनरख यात दगं झाले होत.े
या याकड ेबघत िमझा राजाने हसून यांना िवचारले, “ या सोच रह ेहो, कँुवर?

खेलोगे चार हाथ?’’
पटाकड ेबघतच संभाजीराजे हणाले, ‘‘नाही!’’
“ य ? राजासाब तो अ छे लडात ेह ैशतरंज! िसखाया नह  आपको ये खेल?’’

िमझा आडवा आला!
‘‘आ हास हा खेळ नाही आवडत. तो अपुरा आह.े’’ िमझा राजाकड ेसंभाजीराजे

शांतपणे बघत होते.
‘‘वो कैसे?’’ िमझाचा कपाळ- टळा वर चढला.
‘‘या खेळात उंट आह,े ह ी आह,े घोडा आह,े यादी, वजीर आहते, राजा आह.े

पण – पण कुठंच राजाचा फजद नाही! या या मासाहबे नाहीत. हा खेळ अपुरा आह!े!’’
िमझा राजाने चूस कर यासाठी ओठापयत नेलेली याची नळी ओठाला न

लावताच खाली आणली! तो संभाजीराजांकड े बघत कुणालाही कळणार नाही असे
पुटपुटला – ‘‘ये दमाग ह,ै या दौडता घोडा!’’

हयातभर शतरंज खेळले या िमझा राजा या मनात; संभाजीराजां या मनात
आला तसा िवचार काही कधीच आला न हता!!



कृ णा मी त डावर आली. िजजाऊसाहबेांनी आपला ‘बाळकृ ण’ राजगडावर
दसावा असा यास धरला. यांनी राजांना रजपुतास प  िलहायला लावले. तहा माणे
राजांनी आता जवळ-जवळ ठर या सव गडांचा ताबा िमझा राजा या माणसां या हवाली
केला होता. राजांचे प  िमझा राजा या गोटात दाखल झाले. िमझाचे कूम सुटले.
संभाजीराजांना नजर केले या अ वर ह ीवर झूल, हौदा चढिव यात आला. खासा
करत संग संभाजीराजांना अदब-सोबत कर यासाठी िनघणार होता.

नेताजी मावळी पथक पालखी जोडून िस  झाले. पाठीवर ढाल आवळलेले
िध पाड नेताजी सावलीसारख ेसंभाजीराजां या बरोबर होत.े

िमझा राजान ेनेताज या बारीक-सारीक हालचाली आप या तेज नजरेन े टप या
हो या. यांचे सावधपण, इमान यांनी नकळत हरेले होत.े

खासा पेहराव अंगावर चढिवलेले संभाजीराजे कमरे या ह यारावर डा ा
हाताची मूठ चढवून िमझा राजाला मुजरा कर यासाठी झुकले. या या गो यापान
पायांना हात लावताना हणाले, ‘‘आ ही मुजरा करतो आहोत, दादाजी. काही चुकलं
असेल तर ते आमचं, आम या महाराजसाहबेांचं न ह!े येतो आ ही.’’

यांना वर उठवून जवळ घेताना राजकारणी िमझाला भ न आले. एव ा कमती
वयात एवढी बेडर नजर, असे काळजाची िनशाणी साधणारे बोलणे, थोरांसमोरची अशी
अदब यान ेआप या उ या हयातीत कधी बिघतली न हती. कतीही केले तरी िमझा राजा
रजपूत होता. साठ पावसाळे याने बिघतले होत.े

संभाजीराजांचे खांद ेथोपटत तो वत:शीच बोल यासारखा हणाला, ‘‘ग लत
कसका ह,ै सही कौन ह,ै वो चंडी जानती ह!ै ले कन आपको िबदा दते ेव त हम हमारे
मु कके राज थानका अरवली पहाड याद आ रहा ह!ै पैर म जलता रेिग तान लेकर
अरवली खडा ह.ै.. खडा ह ैकँुवर...!’’ िमझाला काय हणायचे होत,े त ेसंभाजीराजांना नीट
कळलेच नाही. पण खां ावर थोपटले जाणारे याचे भरग  तळहात मायेने भ न आले
आहते, ह े यांनी जाणले.

िमझा राजान ेचौरंगावर या तबकातील िनरोप िवडा उचलून संभाजीराजां या
हातात ठेवला. संभाजीराजे या िव ाकड ेबघ ूलागले. एका वाट चुकले या, परा मी,
राजकारणी, रिसक आिण रजपुती हातातून यांना िमळत असलेला तो पिहला िवडा होता.
संभाजीराजांनी मूठ वळून तो िवडा वेढून टाकला!

िमझा राजा या शािमया यातून त ेबाहरे पडू लागले. यां या टोपात हदंकळणारे
मोतीलग बघताना रजपूत िमझा राजाला कुठेतरी खोल-खोल जाणवून गेले क  –
‘आप या हयातीची मोतीलग तुटून गेली आह.े आिण ते सगळे टपटपीत मोती
राज थान या तापले या रेिग तानात कुठ या कुठे के हाच िवख न गेले आहते!’

िमझा राजा या शािमया या या दरवाजात णभर उभे रा न संभाजीराजांनी
समोर दसणा या पुरंदरचा माथा िनरखला. याच गडावर त ेउपजले होते. आता तो गड
दलेरखाना या ता यात होता. संभाजीराजांना नेताज चे बोल आठवले, ‘‘िजथं मानूस
उपाजतं ती जागा साद घालती मानसाला!’’ यां या मुठीतील िवडा नकळत आवळला



गेला!
तरातरा चालत संभाजीराजे स  ठेवले या पालखीत चढले. नेताजी आिण

करत संगांनी पालखी या डबंरी या दो ही बाजवा घेत या. स ड झुलवीत, कान
फडफडवीत अ वर ह ी पालखी या सामने िधमा चालू लागला.

राजगड या पाली दरवाजाची गडचढीची नौबत दडुदडुली. संभाजीराजांची
पालखी गड चढून प ावती माचीवर आली. यांची नजर िभरिभरत होती. आप या
महाराजसाहबेांना धंुडीत होती. पण राजे या वेळी प ावतीवर आले न हते. येणार न हते.
नेताज नी पुढे होत संभाजीराजांना प ावती या सदरेसमोर या हमचौकात आणले.
सदरजो यावर िजजाऊसाहबे उ या हो या. या बाले क ला उत न आप या बाळराजांना
सामोरे जा यासाठी प ावतीवर आ या हो या.

कती दवसांनी थोर या आऊसाहबेांचे दशन घडत होत!े संभाजीराजां या
पोट यांत भंगरी उतरली. तरातर चालत हमचौकाची फरसबंदी मागे टाकून ते
सदरजो या या पाय या पार करीत िजजाऊसाहबेांना िबलगले. श द िनसूर झाले होत.े
जबान जखडबंद झाली होती. यांची हनुवटी तजनीन ेवर उठवून िजजाऊ यांचा मुखडा
बघ याची खटपट करीत हो या. डो यांत उ या रािहले या पाणपड ान े िजजाऊंना तो
मुखडा नीट दसत न हता!

उंच कडकेपारीला पावसाळी बेलाग ढग िबलगावा तसे संभाजीराजे
िजजाऊसाहबेांना िबलगले होत!े श दां या धारा क दट या हो या. मूकपणालाच
बोलकेपणाचा अथ आला होता. भानावर येत संभाजीराजांनी िजजाऊं या पायावर वाकून
डोके ठेवले. िजजाऊंनी वाकून संभाजीराजांना वर उठवून घेतले.

‘‘महाराजसाहबे नाही आले थोर या आऊसाहबे?’’ िजजाऊंकड ेबघत मान उठवून
संभाजीराजांनी िवचारले.

‘‘नाही आले. ते महालाबाहरे पडत नाहीत. आ हालाही टाळू बघतात. कुणाशी
बोलत नाहीत. चला, यां याकडचे जायचे आह.े’’

िजजाऊंनी संभाजीराजांना बरोबर घेऊन प ावतीची सदर सोडली. नेताजी
आिण िसदोजीराव यांना मुजरा क न यां या पुढे चालले.

सारी मंडळी प ावतीव न बाले क यावर िनघणा या भुयारा या त डाशी
आली. भुयाराची ध ड हटली. चार टभेकरी हातात पेटते टभे घेऊन भुयारात उतरले.
पाठोपाठ नेताजी-िसदोजी आत गेले.

नेताज नी हात दऊेन मासाहबेांना आिण संभाजीराजांना आत घेतले.
िजजाऊ संभाजीराजां यासह पुढे झा या. पलो यां या या धूसरमंद काशात

भुयारा या पाय यांमागून पाय या मागे पडू लाग या.
संभाजीराजे आप या महाराजसाहबेांचा िवचार करीत होत.े रजपुता या गोटाला

जाताना यांनी आप या हातांनी ग यात चढिवले या माळेव न मधूनच हात फरवीत
होत.े याच भुयारात आबासाहबेांनी सांिगतलेले, कान भ न टाकणारे घुमते बोल यांना
एकाएक  आठवले – ‘‘भुयारं कधीच संपत नसतातऽऽ! चाल कधीच थांबत नसतेऽऽ!’’



चालते संभाजीराजे या आठवणीने एकदम थांबले. सगळीच मंडळी यां याबरोबर
थांबली. भुयारा या दगडबंद घुमटावर संभाजीराजांची नजर गरगर फरत होती. ते
एकाएक  असे का थांबले, कुणालाच कळले नाही.

‘‘काय झालं शंभूबाळ?” यां या खां ावर मायेचा हात ठेवीत िजजाऊंनी सासूद
घेत िवचारले. िजजाऊंचा तो आवाज दगडबंद भुयारात घुमला... ‘‘काय झालं शंभूबाळ?’’

तो कानभर ऐकताना संभाजीराजे थरकून उठले. असे – असेच घुमले होते
आबासाहबेांचे बोल. न राहवून िजजाऊंकड े बघत यांनी उ र दले, ‘‘काही नाही
आऊसाहबे. आ ही बघतो आहोत भुयार कती मागं पडलं ते!’’

णभर िजजाऊ यां याकड े बघतच रािह या. मग यांचा खांदा थोपटीत
हणा या – ‘‘अशा वाटा चालताना पायमाग कती मागं पडला, ते नसतं बघायचं! यानं
मग दमगीर होत.ं कती पायमाग मागं टाकायचा आह,े यावरच आिण पुढं नजर ायची.
यानं मन हमंतबंद होतं. चला.’’ िजजाऊंचे तुळजाई बोल भुयारा या कणाकणाला
जागवीत परतत होत!े त े कानभ न ऐकताना संभाजीराजांना जाणवून गेले. जे
आबासाहबे हणाले होत ेते आिण आ ा आऊसाहबे हणताहते त ेएकच आह!े तेगीची धार
पा या या दो ही बाजंूना सारखीच असते तसे!

बाले क ला चढून येताच िजजाऊ, संभाजीराजे, नेताजी थेट राजां या महालाकडे
चालले. राजांना वद  पोच झाली होती.

िजजाऊं यासाठी मनातले सगळे कढ, सल िवस न महाला या दारापयत सामोरे
आले होते. आपले महाराजसाहबे नजरेत येताच टाच भरले या जनावरासारखे
संभाजीराजे धावत सुटले. आिण णात यां या हातांचा वेढा राजां या कमरेभोवती
पडला.

राजांना काहीच बोलवत न हत.े यां या हाताची सडक बोटे संभाजीराजां या
पाठीव न फ  लागली. एकदम राजां यापासून थोडसेे दरू होत संभाजीराजांनी यां या
पायी या बाकदार मोज ांवर नजर ठेवली. आप या ग यातील चौस  कव ांची माळ
टोप चुकवीत उत न जळीत घेतली आिण जळ वर उचलून त े हणाले,
‘‘महाराजसाहबे आ ही कमी बोललो. ज र ते हाच बोललो!’’

राजांनी यां या जळीतील माळ उचलून ती आप या ग यात घातली.
राजांचा ऊरताण कुठ या कुठं िनघून गेला. संभाजीराजांनी यां या पायावर डोके टेकले.

‘‘जा, आईचं दशन क न या.’’ दवेमहाला या रोखाने हात करीत राजे हणाले.
िजजाऊसाहबे आिण संभाजीराजे गडा या दवेमहाला या रोखाने चालू लागले.

गडा या हर कारखा यातील माणसे काहीतरी लटके िनिम  काढून तेथवर येत होती.
संभाजीराजांना डोळाभर बघून मुजरा करीत होती.

राणीवशाचे महाल जवळ आले. पुतळाबा या महाला या रोखाने धाराऊ पुढे
आली. िजजाऊंना बघून णभर ती घोटाळली. पण िनधारान े पुढे होत संभाजीराजां या
पु ात आली. ितन े काळसर रंगाची काहीतरी व त ू संभाजीराजां या टोपापासून
पायापयत तीन वेळा उतरली. ितला बघताच हसून संभाजीराजांनी ित या पायांना हात



लावून नम कार केला. धाराऊ लगबगीने भंती या कडकेडलेा होत दसेनाशी झाली.
संभाजीराजे दवेमहालात आले. जगदबेंसमोर यांनी आपले डोके टेकले.
या वेळी इकड ेधाराऊन ेआप या ग द या हातान े पाय बांधलेले काळे क बडे

काहीतरी पुटपुटत तटावर फेकून दले!! िभरिभरले क बड ेकसेतरी केकाटले! धाराऊने
आप या हाताची बोटे तटा या घडीव दगडावर तवून काटकन मोडली! डावा पाय
दाणकन भुईवर आपटला!

संभाजीराजांनी पुढे होत वा यातील अ धा यांचे क भ भर या मुठीने उपटून
काढले. यां या मु या ध न आलेली माती झटकून टाकली. समृ ीचे िशवल ण असलेले
ते रसवंत क भ यांनी आप या म तक या टोपात खुपसले. भोसलेकुळी या र रसरशीत
क भा या म तक  त ेअ धा यांचे क भ शोभून दस ूलागले.

जगदबेंसमोर एका हारीत पूजले या ह यारावरील आपली यानबंद जमदाड
संभाजीराजांनी वाकून उचलली. भगवे यान णभर कपाळाला लावले. मुठीचा परजात
हात चढवून या जमदाडीचे पाते सरकन बाहरे खेचले. ह याराची झगझगीत िशकल
डो यांत भ न घेतली. आिण पाठीशी उ या असले या िजजाऊसाहबांना एकदा नजर
दली. िजजाऊ नुस याच स  हस या.

आपोआप यां या उज ा हातीचे ह यार डा ा हाती गेले. मान
नागफ यासारखी ताठ झाली. आप या उज ा हाताचा अंगठा यांनी णात ह यारा या
लखलखीत धारेव न सरकन ओढला! अंग ावर र ाचे क भ तरारत उठले होते!
र मंिडत आपला राजअंगठा संभाजीराजांनी जगदबें या चरणांजवळ नेला. जगदबें या
पायाखाली रगड या जाणा या मिहषासुरा या म तकावर संभाजीराजा या उ ण र ाचे
दोन थब ि थरावले. ‘नवरा ा’त पूजलेले आपले ह यार यांनी ‘पाजून’ घेतले! मग
हाता या अंग ावर या र ाचाच भंडारा क न संभाजीराजांनी याने कपाळावर या
िशवगंधाचा मळवट भ न घेतला! हातातील पाते यानबंद क न जमदाडीचे भगवे
फासबंद कमरेला आवळून घेतले. यां या या मंगल ा पाकड ेबघताच िजजाऊंचे
ने  अिभमानाने उजळून िनघाले.

‘‘चला.’’ संभाजीराजां या पाठवळीवर हात ठेवून िजजाऊ शांतपणे हणा या.
गडा या दसराचौकाकड े संभाजीराजे चालले. आज िवजयादशमी होती. दसराचौकात
मांडले या आप ा या डहा यांभोवतीचा ‘सोनआखाडा’ खाशा वारीने आप या
ह याराने फोडायचा होता. तो िप ान् िप ांचा चालत आलेला रवाज होता. दवस
सणाचा होता – आिण सण मानाचा होता. आजवर खु  राजेच दस याचा ‘सोनआखाडा’
आप या खाशा हाताने फोडत आले होत.े पण या दस याला आप या सग या सोनेरी
व ांची िहरवीकंच िनबर पाने झालेली आहते, अस े राजांना खोलवर जाणवत होत.े
यांनीच मग संभाजीराजांना ‘आखाडा’ फोड याची आ ा दली होती.

करणांचे सोने उधळीत दवस कलाटणीला आला होता. संभाजीराजे आिण



िजजाऊसाहबे राजां या महाली आले.
मासाहबेांना महालात वेशताना बघून राजां यासह सा यांनी मुजरे जू केले.

राजांचा चेहरा शांत होता, पण नजर दखुरी होती. ती बघताच िजजाऊ काळजात कुठेतरी
खोलवर गलबल या. समोर उभे असलेले जबानबंद राजे, पानांची लूट झाले या
आप ा या झाडासारखे दसत होत.े

‘‘बाळराजे आलेत तुम या दशनासाठी.’’ वत:ला सावरीत िजजाऊ िधमेपणाने
हणा या. या नेहमीच अशा बोलत आ या हो या. वणवा असला तरी ओठांत मधुर
गारवा ठेवत.

संभाजीराजां या डो यांत खोल बघत यांचा ठाव घे यासाठी राजांनी घोगरट
सादात िवचारले, ‘‘सारा रवाज नीट यानी घेतलात?’’

‘‘जी.’’ संभाजीराजां या टोपावरचा क ब-तुरा डुलला.
‘‘कसा फोडाल आखाडा?’’
संभाजीराजां या डो यांतले रंग पालटू लागले. समोर माणसांनी भरलेला

दसराचौक यांना दसू लागला! यांची जबान, लोहारमेटावर पाठीवर घण खाणारे तेगीचे
लाल पाते लखलखीत ठण या फेकत े तशी ठण या उठवू लागली! नजर आप या
आबासाहबेां या बाकदार, धारी नाका या श ावर ठेवून संभाजीराजे हणाले,
‘‘संजीवनी माचीवर दसराचौकात िचवा ांचा आखबंद चौक मांडलेला आह.े या
चौकआखा ात सो या या डहा या आहते. माची या िशवेवर आप ाचं झाड आह.े
या या बंु याजवळ नवरा ात पूजलेली, घ ग ात बांधलेली ह यारं आहते. माचीचे
तटसरनौबत ती ह यारं दसराचौकत आणतील. आम या समोर पेश करतील. आ ही या
घ ग ास हाताचा द तुरी- पश क . ह याराचं घ गड ंचौकातील डहा यांवर ठेव यात
आलं क , सरनौबत मानकरी हणून आ हास चौक फोड याची अज  करतील. आ ही
आखा ाजवळ जाऊ. बेलगंध वा न आखा ाची पूजा बांधू. आम या जमदाडीचे पाते
यानखेच क . ते कपाळी लावून आई भवानीचे नाव घेऊन ह यारा या एका वारात
िचवा ांचा चौक चीत क . ह याराचं पातं मागं न घेता, तसंच सामन े चालवून
चौकात या सो या या डहा यांना िभडवू. सोनं उ  ंक ! मग सारा गडलोक आखा ावर
तुटून पडले. सोनंलूट होईल!’’

ह ेसांगत असताना संभाजीराजांची उजळलेली चचा पा न राजां या छातीवरचा
जामा अिभमानाने काखेजवळ दाटून आला!

राजांनी िजजाऊं याकड े बिघतले. मासाहबेांनीच आप या बाळराजांना
रवाजाचा हा बयाजवार करीणा समजून दला होता.

‘‘आखाडा फोडणा या असामीत यां या हाती पूजले या ह यारांतील ह यार
िमळेल यांची नाविनशी वाजपूज करा. यांना मानाची कडी, मोहरा बहाल करा. या.’’
राजांनी शेवटचा – मह वाचा रवाज संभाजीराजां या कानी घातला.

राजांची पायधूळ व आशीवाद घेऊन संभाजीराजे महालातून बाहरे पडले.



जरीन चे जाक ट घातलेला एक पठाणी हजेीब दोन हशमांना संगतीला घेऊन
पाली दरवाजाने गड चढून आला होता. संजीवनी माचीवर या दस या या गलगलाटाकडे
नफरतीने बघत राजां यासाठी आणलेला खिलता याने बाले क यावर रवाना केला
होता. बाळाजी िचटिणसांनी तो खिलता वीका न राजां यासमोर द तुरी- पशासाठी
अदबीने धरला. राजांनी याला पश क न खिलता वाचव याची आ ा केली.

बाळाजी खिलता वाचू लागले –
‘‘...तु हास जाहीर कर यास संतोष वाटतो क , आ ही अज  के या माणे तुम या

वफादारीचा बादशहा सलामतनी वीकार केला आह.े इतकेच नाही, तर ह  हजारी
म सब, दोन लाख पय े ब ीस आिण िनशाण-नौबत घे याची परवानगी तुमचे फजद
संभाजीराजे यांना दे याचा कूम बादशहा सलामतनी रजामंद होऊन सोडला आह.े सबब
ह ेप  पावताच फजद संभाजीराजांना इकड ेताबडतोब पाठवून ावे. हणजे कुमा माणे
यांना या चीजव तू ब  कर यात येतील....’’

बाळाज नी वाचन पुरे केले. पुरंदरव न दलेरखान पठाणाने त े प  पाठिवले
होत.े दस याचा मु त ध न याने आपला खास हजेीब राजां याकड ेपाठिवला होता.

संभाजीराजांना मोगली मनसब द याचे ‘शाही फमान’ औरंगजेबाने द ली न
जातीिनशी सांडणी वाराकडून पाठिवले होते. ते फमान िमझा राजा या गोटाजवळ आले
होत.े जातीिनशी सामोरे जाऊन संभाजीराजांनी ते वीकारायला पािहजे होत.े

बाळाज नी वाचून थैलीबंद केले या प ाकड ेबघताना राजे कस यातरी िवचारात
गढून गेले. यांनी बाळाज याकडून प  आप या हाती घेतले. थैलीतून प ाची वळी बाहरे
काढली. ती उलगडून प ाव न एक धावती नजर फरिवली. दलेर या प ात कुठे
चुकूनसु ा राजां यासाठी अदबीचा-आदराचा श दही दसत न हता! राजांनी एक
उतरता िन: ास सोडला, प  पु हा थैलीबंद केले. इत यात जातीिनशी आखाडा फोडून
आणलेले िवजयादशमीचे सोने राजांना दे यासाठी संभाजीराजांनी महालात वेश केला
आिण पुढे होत संभाजीराजांनी राजां या पायांवर डोके ठेवले.

राजां या जळीत लुटीचे सोने दतेाना संभाजीराजे हणाले, “महाराजसाहबे,
आ ही बयाजवार, िबलाकसूर आखाडा फोडला! एका वारात चौक चीत केला.’’

राजां या हातातील दलेर या प थैलीवरच संभाजीराजांचे सोने होते! एकदा
आप या जळीकड ेआिण एकदा समोर या आप या पु ाकड ेराजांनी बिघतले.

राजे िवचारां या तं ीतच होते.
‘‘तु ही आखाडा फोडून सोने बाहरे काढलंत. आ ही मा  आम या हातानं आमचं

सोनपान आखा ात लोटलं आह!े कधी-कधी माणसाला अंदाज नसले या सीमाही
उ लंघा ा लागतात. जगरहाटीवेगळं सीमो लंघन करावं लागतं. धुमसणा या दलेरनं
अचूक वेळ साधली, बाळराजे. ह यारानं सोनं उ  ं केलंत – तसंच या मु तावर
अ ल शारीनं राजकारण उ  ंकरा. आई जगदबंा यासाठी तु हाला आप या वाघाचं बळ
दईेल!’’ राजांनी जळीतील सोनपाने आिण थैली तशीच बाळाजी आवज या हाती
दली. आिण आप या हाता या बोटातील अंगठी उत न संभाजीराजां या जळीत



ठेवली!!

दस याची सोनपाने सुकलीस ा नाहीत, तोच संभाजीराजांना पु हा राजगड
सोडावा लागला. शाही फमान वीकार यासाठी!

राजांचा आिण मासाहबेांचा आशीवाद घेऊन संभाजीराजे रजपुतां या गोटाजवळ
आले. सोबतीला दावलजी घाटगे, नेताजीराव, गंगाधरपंत आिण िव ासू मंडळी होती.

करत संगाने सामोरे येत यांची आगवानी केली. ‘‘आइये संभूराजे,’’ हणत
िमझा राजाने पुढे येत यांचा हात हातात घेऊन वागत केले. िमझाचा गौरवण  चेहरा
उजळून गेला होता. द खनेत कुणाला नाही अशी फ े याला िमळत होती.

िमझाने संभाजीराजांना आप या बैठक वर बसवून घेतले. शािमया यात
असले या ब ी जानी बेग आिण तेज संह कछवाह यांचा प रचय क न दला. राजां या
त येतीची, राजकारणी रवाज हणून िवचारपूस केली. मो ा समाधानाने िमझाने

याची नळी हाती घेऊन णभर ा चूस केला; आिण ब ी जानी बेगकड े बघत
हणाला, ‘‘ब ी, फमान अपनानेका र मो रवाज कँुवर संभूजीको समझा दनेा। कुसूर मत
करना।’’

ब ी बेगने झटकन वाकून िमझाला तसलीम केली. ‘‘जी म राणाजी!’’ हणत
याने संभाजीराजांना िनरखले. याला जाणवले क , एव ा कमती उमरीचा द ली
दरबारात एकही सरदार न हता व अदब राखून फमान वीकार याची ‘शाही प त ’
याला समजावून सांगणे ब ी बेगला अवघड वाटले.

थंडीचे दवस अस यामुळे ग हा या गरम कांजीचे बदाम, िप ते सोडलेले कटोरे
घेऊन एक िखदमतगार आत आला. िमझा राजासमोर कटो याचे तबक चौरंगावर ठेवून
िनघून गेला. िमझाने दोन कटोरे उचलले. यातील कांजी एकमेकांत ओतून पु हा कटोरे
सार या िशगेचे केले. गरम वाफा वर उफाळ या. यातील एक कटोरा संभाजीराजां या
हाती दते िमझा हणाला, ‘‘लीिजये छोटे राजासाब।’’ संभाजीराजांनी कटोरा हाती
घेतला. गरम कांजीचा एक सुखावह घुटका घेत िमझा राजा हणाला, ‘‘छोटे राजासाब,
इस ब ीके डरेेम जाना। रवाजक  हर बात यान दकेर सुनना। फमान अदबसे अपनाना।
समझदार हो। सब ठीक होगा।’’

कांजीचा घुटका यावा हणून संभाजीराजांनी कटोर ओठाला लावला होता. पण
याचा चटका बस यामुळे यांनी तो तसाच झटकन खाली घेतला! हातांतील कटो याकडे
बघताना यांना आप या आबासाहबेांची आठवण झाली. यांनीही रवाज सांिगतला
होता, दस या या आखा ाचा. कडी-मोहरा बहाल कर याचा. िमझाही रवाज सांगत
होता, ‘अदब राख याचा! ’

‘‘ठंडी होने दीिजये।’’ िमझा संभाजीराजां या कटो याकड े बघत, पुढे झुकून
हणाला. मान उठवून या या डो यांत णभर रोखून बघताना संभाजीराजांना
होळी या पेट या ड ात बेधडक हात घालणारे, सो या या आखा ावर तुटून पडणारे



आपले मावळे आठवले. यांचे अंग सरस न आले. िमझावरचे डोळे तसेच ठेवून यांनी
हातीचा कटोरा वर उठवून ओठाला लावला. कपाळावरचे िशवगंध जराही न ढळिवता.
पापणी न मोडता यांनी कटो यातील गरम कांजी घटाघटा िपऊन टाकली!

ताण या भुवयांनी यां याकड े बघत िमझाने आप या हातीचा कटोरा तसाच
ठेवला. या या राजपुतानी मनात एक िविच  िवचार तरळून गेला. याला िशवाजीराजे
समोर असताना धगधगीत अंगार वाटले होते. यांचा हा फजद या अंगारा या
जवळपासचा वाटत होता. पण कसा ते मा  िमझाला नीट उमजेना. या या केशरी
ट याला कपाळभर आ ा पड या.

सोपे होत,े पण िमझाला सापडले न हते. राजे धगधगीत अंगारासारखेच होते! न
िवझता अंगभर पेटणारे. यांचे फजद संभाजीराजे या अंगाराचाच अंश होते. अंगाराने
फेकले या धगी या लोळासारखे! न चुकता चटका दणेारे!

‘‘ब ी, छोटे राजासाबको अदबसे ले जाना अपने डरेेमे,’’ िमझाने वत:ला
सावरीत जानी बेगला फमावले.

‘‘जी जूर।’’ करत संगाने डोईवरचा साफा डोलिवला.
‘‘जाईये संभूराजे।’’ िमझा राजाने संभाजीराजांना सुचिवले.
ब ी जानी बेग आिण करत संग यां यामागून नेताज यासह संभाजीराजे िमझा

राजा या शािमया यातून बाहरे पडले.
यां या समोर क ले पुरंदर दसत होता. कानांत नेताज चे बोल घुमत होते –

‘‘िजथं मानूस उपाजत ं ती जागा साद घालती मानसाला!’’ यांना वाटत होते, दहादा
कमरेत वाकून तसलीम करणारा हा कोर या दाढीचा ब ी बेग, िपळ या दाढीला
पुन:पु हा पीळ दणेारा हा करत संग या संग यांना इथेच सोडावे आिण थेट क ले
पुरंदरची चढण चढून याचा माथा गाठावा! एक ाने आिण पायी!

ब ी बेग या छो ा माटाचा, चांद–ता याचा डरेा आला. याचे पठाणी
पहारेकरी हातातील ह यारे कपाळाला लावीत कमरेत वाकले. ब ी बेग, करत संग
यां या मागून संभाजीराजे आिण नेताजी या चाँद–ता या या डे यात िशरले! कुणाची
िनयती कुणाला कस या अभ  दरवाजात के हा उभे करील, ते सांगता येत नाही!
करत संगाने संभाजीराजांना आप या बैठक वर बसिवले. नेताजीराव यां यासमोर
सावध नजरेने उभे रािहले.

पढिवले या पोपटासारखा ब ी बेग फमानचे रवाज सांगू लागला.
ह े असले काही संभाजीराजांनी कधीच ऐकले न हते. द ली न ‘मुईउ ीन

मोह मद औरंगजेब अलमगीर पादशहा गाजीचे’ यांना पंचहजारी सरदार करणारे शाही
फमान सुटले होते! या फमानावर ‘फमानी िनशानी’ हणून औरंगजेबा या खाशा
हाता या पंजाचा, मदी या रसात बुडिवलेला ठसा होता. फमानाचा सांडणी वार मजला
मागे टाक त, औरंगाबादमाग क हपेठाराजवळ िमझा या तळापासून एका मजलेवर येऊन



थांबला होता. िमझान े आप या तळा या उ रे या बाजूला या फमानासाठी
‘फमानबाडी’ उभी केली होती. यात उभा उंट सहज मावू शकेल, असा चौकोनी
आकाराचा उंच शािमयाना ‘फमानासाठी’ खडा कर यात आला होता!

फमान घेऊन येणारा सांडणी वार आपला उंट थेट शािमया यात आणून खडा
करणार होता. यान े फमान वीकारायचे या दरबार या कदीम चाकरान े पाठ न
दाखिवता या उंटासमोर पेश हायचे होत.े तीन वेळा लवून तसलीम कु नस करायचा
होता. मग सांडणी वार सवारीचा शाही उंट खाली बसिवणार होता. चाकराने आपले
गुडघ े जिमनीवर टेकून या उंटा या बगलेला खाली मान घालून बसायचे होत.े
सांडणी वार या या डो यावर फमानाची थैली उंटाव न ठेवणार होता. ती हातांनी
ध न उठत पाठ न दाखिवता चाकराने तसेच दहा कदम मागे हटायचे होत.े सा ात
‘शहनेशाह े हदंो ताँ’ आप या सामन ेमौजूद आहते, या क पनेने चाक रान ेह ेसारे रवाज
िबलाकसूर पार पाडायचे होत!े ही शाही चाकरी होती. ितचे ह ेशाही फमान होत!े याचे हे
रवाज होत.े आजवर मी – मी हणणा या कैक समशेरजंगांनी, तेगबहा रांनी याच
प तीने तसले फमान वीकारले होत.े

ब ी बेगचा एक–एक श द संभाजीराजां या िजवाची घालमेल करीत होता.
आजवर मासाहबे, राजे, आई जगदबंा आिण ेमाचे वडीलधारे यां याखेरीज कुणासमोरच
यांनी कधीच गुडघे टेकले न हते! एका जनावरासमोर तर नाहीच नाही! मासाहबे, राजे
आिण राणीवशातील आऊसाहबे यां या हातािशवाय काहीच म तकावर घेतले न हत.े
कमान कस याही संगी कुठलाही ‘कागदी िचठोरा’ म तक  घे याची पाळी यां यावर
आली न हती! संभाजीराजांचा ास घुसमटत होता. आप या िजवाची योत कुणीतरी
का याकिभ  िचमटीत पकडून चेचू पाहत आह,े असे यांना वाटत होत.े त ेएकसारखे
नेताज याकड े बघत होत.े यांची छाती वरखाली धुमसत होती. ते ताडकन हणाले,
‘‘ यानी आला फमानचा रवाज. येतो आ ही.’’

करत संग आिण ब ी बेग यांना एक श दही न बोलू दतेा यांनी नेताज ना मानेने
इशारत केली. ते तडक ब ी या डे याबाहरे पडले! लगबगीने धावत नेताजी यां या
पाठीशी आले.

‘‘नेताजीकाका, दादाज ना सांगा – आम यान ेह े रवाज पार पडणार नाहीत!
आम यावतीने कुणीही त ेफमान घेईल.’’

‘‘पर धाकलं सरकार, राजांनी तहात  ेमान यालं हाय. यचा श द खाली यील.
रजपूत े हाई मानायचा.’’ नेताजी यां या बरोबरीन ेचालताना यांची समजूत काढू
बघत होते.

‘‘नाही, नेताजीकाका, एका जनावरासमोर गुडघ ेटेकणं आ हास साधणार नाही,
थैली म तक  धरणं होणार नाही.’’

‘‘माजं ऐकावं बाळधनी, ही चाल हाय. ो रजपूत आम या मुलकातनं ढळायची
राजे आन ्आ ही वाट बघतोय. समजुतीने यावं बाळराजं. हाईतर – हाईतर तु हापायी
राजं आ हाला बोल लावतील! ठपका आम यावर यील. फमान यावं. तीन येळा करायचा



मुजरा आई अंबेचा योक, मासाहबेांचा योक, आन ् राजा ी योक मानून करावा. गुडघं
टेकावं ये पुरंदराकड ंबघत थोर या रानीसाबा ी टेकावं!’’ नेताजी कळव यान ेबोलत
होत.े

त े ऐकून संभाजीराजे थांबले. नेताज कड े रोख या नजरेने बघत
गोफणगंु ासारखा वाटणारा  यांनी िवचारला, ‘‘तु ही – तु ही कराल ह े सारं
नेताजीकाका?’’

नेताज या थोराड पगडीची मंुडी णात खाली आली. बाळराजांना काय आिण
कसे सांगावे, ते यांना समजेना.

तसेच चालत संभाजीराजे िमझा राजा या शािमया यात आले. या या डो यांना
डोळे लावून हणाले, ‘‘तुमचं फमान आम या वतीन ं कुणीतरी घेईल. आ ही त ेघेणार
नाही राणाजी!’’ कधी न ह ेतो ‘राणाजी’ हा श द यां या ओठांतून िनसटला. “ य ? या
हो गया कँुवर?” िमझाचा चेहरा चंतातुर झाला. तो गपकन बैठक व न उठलाच.

‘‘तुम या रवाजात ते घेणं आ हास जमणार नाही. आ ही गुडघ ेटेकणार नाही!’’
संभाजीराजे िमझाला जाणवेल एव ा िनधारान े हणाले.

“नह ऽ! ऐसा मत करना। फमानक  बेअदबी हमको – राजासाबको मुसीबतम
डालेगी।’’ िमझा या कपळीचा केशरी टळा एका जागी गोळा झाला! पोटात गोळा
धर यासारखा तो बोलत–बोलत संभाजीराजां या जवळ आला. यां या खां ावर हात
ठेवताना तो णभर ग प झाला. यांना डोळाभर िनरखून बघताना या या लालसर
नाकपुडीतून एक दीघ िन: ास सुटला. ‘‘आप कसको मानते ह?ै राजासाबको ना?’’

याचे संथ झुरके यावेत, तस े याने पड या आवाजात शांतपणाने िवचारले.
‘‘जी,’’ संभाजीराजांनी होकाराचा टोप हलके डुलिवला.
‘‘राजासाबन े या बताया ह?ै हमको ‘दादाजी’ बोलना। हमारी बात मानना।

कहो कँुवर – आप हम ‘दादाजी’ नह  मानते?’’ िमझा आप या खास राजकारणी िम ास
प तीने बोलला.

संभाजीराजे घोटाळले. हा तोच माणूस होता, यान े वत: या शािमया यात
आपली व था केली. वत: या खास िब त यावर आप याला झोपू दले, शाल पांघरली.
इतमामाने एक ह ी नजर केला. मो ा आदराने आिण अदबीने वागिवले. हा आपला
न हता, पण वत:ब ल कुणालाही आपलेपण वाटायला लावणारे कसब या या अंगी होत.े

संभाजीराजे याला िनरखीत होते. आप या छोटेखानी डो यांत जोखू बघत होते.
एकाएक  तळावरची शहाजणे वाजू लागली. करत संगाची वद  िमळालेला

फमानाचे शहाजणांनी वागत होत होते. तळावर या पठाणी, रजपुती, उझबेक  हशमांनी
नंगी ह यारे नाकांसमोर पेलून फमाना या उंटा या वाटेवर दो ही बाजंूना िश त धरली.
उखळीचे बार दणदणू लागले.

‘‘चिलए संभूराजे। जूते यह पर उतार दीिजऐ!’’ िमझान े आपला हात
संभाजीराजां या पाठीवर हळुवार ठेवीत श दांची अ री कु पी खोलली.

संभाजीराजांनी पायी या मोज ा उतर या. िमझा राजा संभाजीराजांना घेऊन



बाहरे पडला. राजा राय संह, करत संह, तेज संह कछवाह, इं मण बंुदलेा, िनकोलो
मनुची, बादल–ब यार, नेताजी, दावलजी, गंगाधरपंत अशा दो ही बाजंूकडील खाशा
मंडळ नी यां या मागे फेर घेतला.

चालले! पंचहजारी म सबदारीचे शाही फमान वीकार यासाठी अनवाणी
पायांनी संभाजीराजे फमानबाडीकड ेचालले. यां या आयु यातील हा सग यात कठोर
काळा दवस होता.

समोर यांना काळवंडलेला पुरंदर दसत होता. यां या काना–मनात राजांचे
धीरगंभीर श द घुमत होते – “औरंगजेब द लीचा बादशहा आह.े या या सरदाराखेरीज
तो कुणालाच दसत नाही – याची करणी मा  आम दिुनयेला दसत!े या या भावांना
दसली. खु  या या बापाला दसली!....’’

‘‘...भुयारं कधीच संपत नसतात बाळराजे! चाल कधीच थांबत नसत!े’’
मासाहबेांची तुळजाई बोली यांना आप या पाठवळीव न हातासारखी फरत

अस याचा भास झाला – ‘‘अशा वाटा चालताना मागं कधीच नसतं बघायचं!.... कुणास
ठाऊक. संग घडला तर तु हांस आिण आ हासही ती कोिशस करणं पडले! जळ या
ड ात हात घालणं पडले!’’

संभाजीराजां या सु  झाले या कानांना घुमणा या संबळीची तडतड ऐकू येऊ
लागली. तुणतु याची टणटण यात िमसळली होती. एक ग धळी कानावर हात ठेवून
जगदबेंचा मिहमा गाताना यांना णभर दसला –

उदर परडी दऊेन हाती
ांडी फरवी।

ल  चौ या शी घरची िभ ा
मागिवली बरवी।

वत:लाच पाठीव न वा न आण यासारख े संभाजीराजे िमझा राजा या
सोबतीने फमानबाडीत आले. बाडी या चारी बाजवा खु या हो या. सगळा तळ तो
‘नजारा’ बघ यासाठी वाडीभोवती दाटला होता. पावसाळा नुकताच संप याने
पायतळीची जमीन ओलसर होती. वाजतगाजत सांडणी वार फमानबाडीत आला.

तसलीम क न संभाजीराजांनी उंटा या बगलेला ओलसर भुईवर आपले गुडघे
टेकले. मान खाली टाकली.

सांडणी वारान े धुळीने माखलेला शाही फमानाचा िप ताई रंगाचा उंट बसता
केला. हातातील फमाना या वळीची फासबंद थैली वारान े वर उचलली. एखा ा
फ कराने बं ा या िशरावर मोरिपसाचा जुडगा या टेचात ठेवावा, तशी ती थैली याने
संभाजीराजां या केशरी टोपावर ठेवली! चढी आवाजी लावून याने िशरा फुगवीत
सरावाची खडी ललकारी दली –

‘‘अबुल मुझ फर मोईउ ीन मोह मद औरंगजेब बहादरू अलमगीर पादशहा
गाझीऽऽ, मािलके त ते ताऊस, शहनेशाह े हदंो ताँसे फमाने दबार–संभूजी िबन सेवाजी
भोसला सुभे द खनको रजामंदीस ेब ऽऽ! अदब–अदब!’’



वारा या त डातून दरबारी श दां या ला ा फुटत हो या. तळावर या तोफा
अंगाला झटके दते बारांचे आवाज उठवू लाग या.

खाली मान घातले या संभाजीराजां या सूयपेट डो यांतून सरसरत ओघळलेले
पाणमोती कव ां या माळेव न िनसटून खाल या ओ या जिमनीवर उत  लागले!
यां या छातीचा भाता क डला होता. भवानीचा भंडारा सांडला होता! यां या कोव या
िनयतीने ू र खेळ मांडला होता! यांना वाटत होते, उशी घेणा या घो ासारखे ताडकन
वर उडावे. म तकावरची थैली सरळ धुळीत फेकून ावी आिण वाट फुटेल ितकडे
घोडगतीने धावत सुटावे.

‘‘उ ठय े कँुवर.” िमझाने वाकून यां या पाठीवर हात ठेवला. फमानासह यांना
तसेच दहा कदम मागे हटत ेघेतले. संभाजीराजांनी मान वर उठवून फमान नेताज या
हाती दले. यां याकड ेबघताना नेताज ना आप या काळजात मासळी सरक याचा भास
झाला! एव ा अवधीत बाळराजांची नजर केवढी दखुरी झाली होती! ती बघताना
नेताज ची मान आपोआप खाली गेली. आिण या खाली गेले या मानेबरोबर, बारा
मावळांचा रानवारा िपणारे ‘हरऽहरऽमहादवे’चा जोष उठिवताना इंगळासारख े पेटून
उठणारे नेताज चे डोळे णात पाणथ न आले. यांना आप या ‘धाक या राजा या’
पांढ या सफेद जा यावर गुडघ ेटेक यामुळे उठलेले मातीचे डाग दसत होत!े त ेडाग जामा
धुतला, तरी कधीच जाणार न हते!!

िमझा राजाची पाठीवरची भुणभुण आता कमी झाली आह,े या भरोशान े राजे
सै यासह तळकोकणात गेले होत.े यांना जाऊन पाच दवस मागे हटले होत.े

िजजाऊसाहबे सदरेवरचे िनवा ाचे आिण खिल याचे मजकूर मायने सांग याचे
काम आटोपते घेत हो या. यांचे मन आताशा कशातच लागत न हत.े

‘‘बाळाजी, थांबू या आता. येतो आ ही.’’ िजजाऊ सदरबैठक व न उठत
िचटिणसांना हणा या. िचराखलागणीची वेळ होत आली होती.

‘‘जशी आ ा,’’ हणत बराच वेळ कु कु  चालिवलेले सफेद शहामृगपीस
बाळाज नी कलमदानात हलकेच ठेवले. त ेलगबगीने उठून उभे रािहले.

ितकड े िजजाऊं या खासेमहालात िन या माणे यांना दव ांचे सलाम
दे यासाठी ल मीबाई, पुतळाबाई, सकवारबाई, गुणवंताबाई, काशीबाई असा जवळ–
जवळ सारा राणीवसा जमला होता. पुतळाबा या शेजारी संभाजीराजे उभे होते.
यां या तफने सखूबाई, राणूबाई, अंबाबाई अशा यां या बिहणी उ या हो या. सारीजण
िजजाऊंची वाट बघत होती. इत यात बु ाचा काळाशार शालू नेसले या गौरवण
सोयराबाई तोल या िध या पावलांनी आपली क या बाळीबाईसह या महालात
वेश या. यां या मागे यांची खास दासी चं ा आिण दोन–चार कुणिबणी हो या. यांना
बघताच सग या राणीवशाने आपले ‘उभे राहणे’ झटकन सावरले!

संभाजीराजांनी कमरेत वाकून यांना ‘ितपेडी’ अदबमुजरा केला.



सोयराबाई िसधे चालत पुतळाबा या जवळ आ या.
पुतळाबा ची मान अदबीने खाली गेली होती. नजर सोयराबा या पायांवर

िखळली होती. या गो यापान पायांवर या कोरले या आळ या या न ीत णात
पुतळाबा चे मन गुरफट यागत झाले!

आपले िब बेवाणाचे डोळे संभाजीराजां यावर जोडून यां या खां ावर हात
ठेवीत, सोयराबाई पुतळाबा याकड े न बघताच हणा या, ‘‘बाक  धाक या बाई,
फमानाची बाब बाळराजां यावर िनभावली हणून िनभावली! खु  वार नाच फमान
घेणे पडले असते, तर कोण बेअदबी झाली असती सा यांची! आमचे बाळराजे शारीचे,
कुठलीच कसूर यांनी नाही केली!’’

टाकली मान वर उठवून पुतळाबा नी एकवार सोयराबा याकड े बिघतले.
पायांवरची आळ याची न ी यां या डो यांत दस यासारखे पुतळाबा ना वाटले!

‘‘या,” हणत संभाजीराजांनी सोयराबा याजवळ उ या असले या बाळीबा ना
हाताला ध न आप याजवळ घेतले.

‘‘कोण कारचं खलबत चाललं आह े बाळराजे थोर या बा शी?’’ असे हसून
हणत िजजाबाई महालात आ या. यां या ये यान े महालाला जणू सुगंधी भरलेपण
िमळाले! कुणी काही बोल या या आत सोयराबाई पदर सावरीत बोलून गे या, ‘‘नाही,
आ हीच हणत होतो बाळराजांना... ’ सोयराबा या नाकाचा मुळात लालसर असलेला
शडा लालावून आला.

मंचकावर शांत बैठक घेत िजजाऊंनी यांना िवचारले, ‘‘काय हणत होतात?’’
‘‘...क  उमर लहान असताना यांना फमान घेणं पडलं!! यांनी हणूनच शारीनं

त ेिनभावलं!’’ त ेऐकताना राणीवशातील सग या रा या एकमेक या त डाकड ेबघतच
रािह या! सोयराबा नी न ी णात पालटून टाकली होती!

िजजाबा ना, संभाजीराजांना, राणीवशाला कुणालाच राजगडावर क पना
न हती क , राजे तळकोकणात न हत!े त ेिमझा राजा या गोटात, यां यासाठी दले या
शािमया यात, पंज यात क डले या वाघासारखे अ व थ फे या घेत होत.े

िमझा राजाने तळकोकणात तातडीचे प  धाडून राजांना क हपेठारावर आप या
तळात बोलावून घेतले होत.े राजांना क पना नसताना िमझाने खु  यां या नावाचे
‘वफादारी’ जाहीर करणारे प  पर पर औरंगजेबाला पाठिवले होते. औरंगजेबाने
तातडीने खु  राजां या नावे ‘फमान’ पाठिवले होत!े तळकोकणातून राजे तातडीने
िमझा या गोटात आले होत.े आिण छातीवर स ा ी ठेवून राजांनी ब ी जानी बेग या
‘शाही रवाजा’ माणे आज फमान वीकारले होत!े!

फमाना या उंटाजवळ गुडघ े टेकून ‘शाहीथैली’ खाल या मानेने टोपावर घेताना
राजांना संभाजीराजांनी सांिगतलेला कढ आठवला होता. ‘‘जनावरासमोर गुडघ े टेकून
फमान घेताना जा यावर डाग पडतात! ते जाता जात नाहीत!’’



फमान घेऊन आलेले राजे या आठवणीन ेहरैाण झाले होते. एकसारखे अ व थ
फे या शािमया यात घेत होते. एकाएक  त े थांबले. यां या मनात िवचार उठला –
‘शंभूराजे, फमान घेऊन तु ही आम या भेटीस आला. काही न बोलता आ ही तु हाला
पोटशी घेतलं. आज आ हीही फमान घेऊन आलो. पण, पण आ हाला पोटाशी घेणारं इथं
कुणीच नाही!!’

परंत ु आपले राजेपण िमझा या तळावर धुळीत टाकून राजांनी आिण
संभाजीराजांनी आप या लोकांना जग याचा धीर दला होता! दबुलां या ह ाचे संर ण
करणे हचे खरे ‘राजेपण’! राजांनी ते पाळले होत.े फार–फार मोठी कंमत दऊेन!

िमझा राजा या िहशेबी िशवाजीराजांचे ‘ चे रा य’ आता िनकालात िनघाले
होत.े सगळा राज थानी िचवटपणा पणाला लावून ‘िशवाजी आिण संभाजी’ ह ेद खनी
मावळमणी याने उचलले होते. आप या िन ावंत हातांनी औरंगजेबा या जपा या
तसबीह या माळेत ते गंुफ यात आपण फ  ेघेतली, या समाधानात िमझा राजे होता!
आता याची रेिग तानी पंगट नजर िवजापुराकड ेआ दलशाही या रोखाने वळली! तो
पुरा द खन पायाखाली रगडायला आला होता.

िमझा राजाने आपला खास हिेजब राजगडावर पाठवून राजांना आप या
फौजेिनशी पुरंदरा या तळावर दाखल हो याचा िनरोप पाठिवला! िवजापुरावर चालून
जाऊन शाही चाकरी बजाव यासाठी! यासाठी राजांना यान े आप या तहात बांधून
घेतले होत.े

राजे रजपुताबरोबर िवजापूर या रोखान ेगे याला दोन मिहने लोटले.

नेहमीसार या िजजाऊ सदरकाम आटोपते घेत हो या. मान मोडून एकलगीने
बाळाजी आवजी यां या श दांबरोबर शहामृगपीस चालवीत होत.े

िजजाऊंनी शेवटचा खिलता सांगून संपिवला. या थांब याची वाट बघत बाहरे
थांबलेले मोरोपंत पेशवे सदरचौकात आले. छातीवर या उपर याला हात िभडवीत यांनी
मासाहबेांना मुजरा केला.

‘‘काय पंत?’’ िजजाऊ यां याकड ेबघत हणा या.
‘‘शंृगारपुरा न एक वेद–पारंगत शा ी आलेत. केशव पंिडत नावाचे.

आईसाहबेांची भेट मागतात. आ ा होईल तर...’’ मोरोपंत अदबीने थांबले.
‘‘पेश करा यांना पंत.’’
मोरोपंतांनी सदरदरवाजाकड े बिघतले. यां या इशा याची वाट बघत बाहरे

खोळंबलेले केशव पंिडत आत आले.
अंिजरी रंगाचा जरी कनारीचा माल यांनी म तकाला बांधला होता. तांबडया

काठा या धोतरावर लांब बाहीची व छ बाराबंदी होती. खां ाव न छातीकड े येत
पाठीशी वळलेला उपर याचा वेढा होता. रांगोळीने घासले या िपतळी दवेमूत सारखे
शा ीपणाचे तेज यां या मु वेर होते.



केशव पंिडतांनी कमरेत वाकत दो ही हात जोडून िजजाऊंना नम कार केला.
आऊसाहबेांना बघ याची फार दवसांची यांची इ छा अस यामुळे यांनी आप या
तेज वी डो यांनी िजजाऊंना िनरखून पािहले.

‘‘काय योजून येणं केलंत शा ीबुवा?’’ िजजाऊंनी केशव पंिडतां याकड े बघत
शांतपणे िवचारले.

या ान े केशवभट पु हा कमरेत वाकले. हणाले, ‘‘थोडसं ं शा  जाणतो.
रामायण, महाभारत, वेद–उपिनषद. पायी या सेवेचा योग येईल तर.... ’’

‘‘छान! आ ही अशा असामी या शोधातच आहोत. मोरोपंत, यांना आम या
महाली पेश करा. जगदबं!’’ िजजाऊंची चया स  दसत होती. या बैठक व न उठ या.
आप या महाला या रोखान ेचालू लाग या.

यां याकड ेबिघतले तर कुणालाही कळले असत ेक , कसलेतरी िवचार यां या
बरोबर चाल असावेत. पण त े राजांचे न हते. संभाजीराजांचे न हते. राजां या
राणीवशाचे तर न हतेच. रा याचेही न हत.े िजजाऊ िवचार करीत हो या आप या
नातसूनबा चा! येसूबा चा!

संभाजीराजांचे ल  झाले आिण िपव या अंगाने येसूबाई िपलाजीरावां या
बरोबर शंृगारपूरला गे या हो या. जाणतेपणी या माहरेीच राहणार हो या.

त े माहीत असूनही िजजाबाई वत:शी हणा या, ‘‘फार दवस झाले. पोर
डो यांआड रािहली. एकदा बलावू धाडलं पािहजे!’’

प हाळा ांता न िनघालेला बिहज  नाईक िचराखलागणी या वेळेला राजगड
चढून आला. बाले क यावर येऊन यान े िजजाऊसाहबेांना आपण आ याची वद
पाठिवली. या वेळी िजजाऊं या महाली मोरोपंत आिण केशवभट उभे होते. िजजाऊ
संभाजीराजां यासह मंचकावर बस या हो या.

केशवभटांची आ थेने िवचारपूस के यावर िजजाऊंनी यांना, संभाजीराजांना
रामायण–महाभारत सांग याची मोलाची कामिगरी जोडून दली.

बिहज  आ याची वद  िमळा यामुळे िजजाऊंनी मोरोपंत आिण केशव पंिडत
यांना िनरोप दला.

रामोशी वेषातील, दरूची धावणी घेतलेला दमगीर बिहज  महालात आला.
जोहार घालून याने मासाहबेांकड ेबिघतले.

‘‘कोण माम याची खबर? बोला नाईक.’’ िवचारांचा ग धळ उडा यामुळे
घोटाळले या बिहज ला िजजाऊंनी धीर दला.

‘‘इ यापूरला लई जोराचा जंग झाला. ध या ी आन ्रजपुताला शजाखाना होरं
िशक त याया लागली.’’

‘‘त ेकानी आलंय आम या. िवजापूर या सरल कर सजाखानानं पहाडाचं काळीज
दाखिवलं. एकेकाळी यानं चालून आले या रजपूत, दलेर, नेताजी आिण राजे या चार



सेनापत ना िनकरानं भांडून िशक त दली. फार इमानाचा आिण ताकदीचा असला
पािहजे, सजाखान. राजे िवजापूर सोडून प हा याकड ंकूच झा याचं आ ही ऐकून आहोत.
काय झालं प हा याचं?’’

‘‘जी कंदी घडायचं हाई, असं घडलं प हा यावं आईसाहबे... आपला हजार
पाऊलोक प हा या या छा यात कामी आला! गड काई हाताला लागला नाई.’’ बिहज ने
मान खाली घातली.

‘‘मतलब?’’ संभाजीराजां या कपाळी आ ा चढ या. सारे अंग ताठरले. हजार
लोक एका छा यात खच  पडले होत!े

‘‘इ यापूर सोडताना ध यांनी फौजं या दोन फ या के या. एक सरल करां या
दमतीला दली. दसुरी संगं घेऊन खासं राजं काल या ष ीला प हाळगडाला म यरातीचं
िभडलं. नेताजी ी येनी ष ीची रात नेमून द याली ती. पर नेताजी व ाला गडा या
पाय याला िभडलं हाईत! वाट बघून राजे हरैान झालं. रात टळतीला यायला लागली
न आपली फौज िघऊन गड चडाय लागलं, पर गडक याला सासूद लाग याला ता.

धुकटले या तटाभव यान ंआपलं धारकरी घेऊन यो द यान ंबसला ता. राजं ट यात
येताच यो मोह यानं चालून आला. चा यात ह यारमार झाली! हजार माणूस उतरंडीला
पडला! गद  क न राजं उरले या लोकांिनशी िवशाळगडाकड ंसरकलं.’’

‘‘मग राजे आता िवशाळगडी आहते तर आिण आमचे सरल कर कुठं आहते?’’
िजजाबा ना नेताज चा करीणा काय त ेकळेना.

‘‘ हाई मासाब, राजं फ ा या रोखान ंकोकणात उतर यात. आन्...’’ बिहज चा
साद कातरला. नजर िजजाऊंना आिण बाळध या या पायांवर पडली.

‘‘आिण काय नाईक?’’ िजजाऊंना आिण कुणी कामी तर आले नाही ना, अशी
शंका आली.

‘‘कसं सांगावं मासाब! अशी खबर सांग यापरास जीब झड याली येस.’’
‘‘नाईक, जीभ झडली तरी स य झाकून राहणार थोडचं? बोला.’’ िजजाऊंनी

बिहज ला जखडून टाकला.
‘‘िवशालगडावयनं राजांनी सरल करां ी खिलता धाडला. ‘सरल कर असून

समयास कैसे पावला नाहीत? दाखल हो यास दरंग केला. सबब तु हास बरतफ करतो
आहोत’, असा कूम दला. यो वाचून नेताजी िबथारले. राजां यावर रागं झालं. राजां ी
पारखं होऊन इ यापूर या दरबाराला फौजासु ा जाऊन िमळाले!!’’ मंुडास े डुलवून
बिहज  गदगद या सुरात बोलला.

िजजाबाई डोळे ताणून बिहज या धुळकटले या मंुडाशाकड ेबघतच रािह या.
बिहज या अंगावर या घ गडी काचो यांकड ेसंभाजीराजे रोखून बघत होत.े
यां या कानांत भरदार िम यां या, थोराड, ितघारी पगडी या ‘नेताजीकाकांनी’

रजपुता या गोटात सांिगतलेले श द घुमू लागले – ‘‘मानूस िजथं उपाजत ं ती जागा
मानसाला साद घालती, बाळधनी!!’’

संभाजीराजांना वाटले – ‘बिहज या अंगावरचं घ गडी काचोळं मोठमोठं होत



आह!े त ेभलं मोठं काचोळं आप या हातात घेऊन ‘नेताजीकाकांनी’ त ेजा यासारखं फेकून
सगळा पुरंदर क ला यान ंपार झाकून टाकला आह!े!’ या काचो याखाली यांचेच श द
गुदम न तडफडताहते – ‘‘माणूस – िजथं उपाजत ंती जागा मानसाला साद घालती!!’’

इकड ेआ यात संगमरवरी सफेद िच यांचा ताजमहाल असाच गुदम न तडफडत
होता! लाल क यावर या मुसामाँ बु जालगत या मनो यातील शहाजहानची सात
वषाची कैद संपली होती!

‘‘ऐ अ लाताल, मेरी आगेवाले जहानक  हालत अ छी कर। मुझे जह मके दद
आगस ेबचा ले।’’ अ या खुदाला कळवळून ाथना करीत शहाजहानने आ या या लाल
क यात शेवटची साँस घेतली. ही सारी उ री वाता वा याबरोबर दि णेकड े येऊन
पोहोचली होती. ऐकणारे िवि मत होत होते.

शहाजहानची मुलगी जहानआरा, बेगमा – अकबराबादी महल आिण फ ेपुरी
महल या या बु ा, आंध या आिण फाकळले या िन तेज ेतावर कोसळून फुटफुटून
रड या.

शहाजहानचे सुरकुतलेले, हातारे, गोरे अंग फाकळून िनघाले होत.े
औरंगजेबान े या या खास िव ासात या तिबबाला फतवून औषधी हणून

िवषारी तेलाने या याकरवी शहाजहानला मािलश करवून घेतले होत!े
आप या बापा या मनाचा झाला, तो दाह कमी वाटला हणून क  काय

औरंगजेबान े या या शरीराचाही आगड ब पेटवून दला होता!
वंृदावन या एका हदं ू वै ा या औषध नी शहाजहान या ‘मािलश या

मुसीबती’तून कसातरी बचावला होता! पण याचे अंग फाकळून िनघाले होते. यातून
हाय खा लेला शहाजहान पु हा कधी उठलाच नाही.

‘‘मला नरका या आगीपासून वाचव’’, हणून खुदाला िवनिवणा या
शहाजहानला तशी संधी औरंगजेबाने ठेवलीच न हती! हर कार या नरकयातना
शहाजहानन ेकैदतेच भोगले या हो या. इमानी कु यासार या असले या मुतमद नावा या
आप या खोजा या हवाली औरंगजेबान ेआप या बापाला सुपुद केले होते!

शहाजहान या आसवाबखा याचा दरोगा वाजा मामूर मेला, ते हा मुतमदने
आसवाबखा याला च  मोहरा ठोक या! दसुरा दरोगा नेमला जाईपयत, दवसाला
पाचपंचवीस जामे बदलणा या शहाजहानने अंगावर या एकाच जा यावर दवस काढले!

या सग यावर कडी केली होती औरंगजेबान!े दारा िशकोह या
जनानखा यातील, शहाजहान या आस याला असले या गाियका, गिणका यान े द लीला
आप या जनानखा यासाठी पाठवून ा, असे प  आंध या आ बाजानला िलिहले होते!

ह ेसगळे भोगून शहाजहानन ेएका सं याकाळी आपला दहे लाल क यात ठेवला.
ह ेसारे अघ टत, नवीन होत.े
ताजमहालाचा आरसपानी िचरान् िचरा कसा रेखीवपणे एकमेकांवर उभा होता.

पण, पण या या िनमा याचा – खु  शहाजहान या शरीराचा िचरान् िचरा फाकळून
िनघाला होता!! तो शांतपणे चंदनी शवपेटीत तसाच िव ांती घेत होता!! शहनेशहाची



काय आिण सा या हशमाची काय; हयातीची बाक  शेवटी शू यच असत!े!

फ ा न माघार घेतलेले िशवाजीराजे िमझा राजाला िवजापूरजवळ या गोटात
भेटून राजगडावर आले. या भेटीत िमझान े राजां या ग यात सग यांत मोठा खोडा
टाकला होता. औरंगजेबा या प ासा ा वाढ दवसाचे िनिम  क न यान े राजांना
संभाजीराजां यासह आ ा–दरबारात पेश कर याचा स ला दला!

ह े वरचे कारण होते. मनातून िमझा चरकला होता. िवजापूरला कुतुबशाहीने
प ास हजार घोडदळाची मदत केली होती. राजांचा ‘उजवा हात’ नेताजी फुटून
िवजापूरला िमळाला होता. यात खु  राजेच िवजापूरला सामील झाले, तर आपली
धडगत नाही, या शंकेन े िमझान े औरंगजेबाला प  े पाठिवली. िशवाजीराजांना
शंभूराजां यासह आ ा दरबारी बोलावून घे याचा मनसुबा बनवून आणला.

आला हजरत औरंगजेब रजामंद झाला तर राजांना या दरबारात द खनची
सुभेदारी दईेल, असा िमझाचा अंदाज होता. काही दवस पडती घेऊन ती वीकारणे
यािशवाय राजांना तूत माग उरला न हता.

काही चांगले हाताशी लागेपयत, हातात असलेले कमी चांगले न सोडणे, हे
राजकारणात शहाणपणाचे ठरते! राजांनी दरबारी जायचे मा य केले होते.

आ याला जा यापूव  सरल करपदाची मोकळी जागा यो य असामी या हवाली
करणे भाग होते. यासाठी राजांनी सदर बोलावली. सदरेत जा यापूव  राजांकडे
संभाजीराजांनी भीत–भीत नेताज ब ल चौकशी केली. आबासाहबेांनी असा िनणय
तडकाफडक  का व कसा घेतला, याब ल संभाजीराजे हरैाण होते.

राजांनी दलेले उ र शंभूराजांना नीट आकलन करता आले नाही. फारस ेपटलेही
नाही. राजे हणाले होत,े ‘‘ही फौजी िश त आह.े यो य वेळी यानी येईल.’’

भर या सदरेत राजे संभाजीराजांना घेऊन दाखल झाले. रवाजा माणे
भंडा याची परडी सदर–बैठक त फरली.

मुजुमदार िनळोपंत, सरल करपदाचा पेहराव, लाल कंगणी पगडी, जरीन ी या
यानाची तलवार असा साज असलेली सरपोसांनी झाकलेली तबके जो यावर िस  ठेवून
राजां या उज ा तफला उभे रािहले. नेताज या कडू आठवण ची इंगळी राजां या
काळजाला णभर डसून गेली. सदरेत भयाण शांतता होती.

‘‘मंडळी, आ ही बादशहा या भेटीला उ रेत जाणार आहोत! –” राजांना एवढेच
बोलताना भ न आ यासारखे झाले. वत:ला साव न त ेएकलगीने हणाले,

“ रती पडलेली सरल करपणाची िज मेदारी आ ही कुडतोजी गुजरां या
खां ावर टाक याचे योजले आह.े कुडतोजी, असे सामने या.’’

कुडतोजी राजां या बैठक समोर आले. अदबमुजरा क न सावर या अंगाने उभे
रािहले. राजे बैठक व न उठले. िनळोपंतांनी पेश केले या तबकातील शेला, चोळणा
यांनी कुडतोज या खां ावर चढिवला. यां या कमरेला तलवारीचे बंद आवळले.



कुडतोज नी आप या डोक वरची पगडी काढून हाती घेतली. राजांनी तुरेबाज लाल कंगणी
पगडी उचलून ती कुडतोज या म तकावर चढिवली. सदरेकड े बघत राजे हणाले,
‘‘आजपासून कुडतोजी गुजर... आम या फौजेचे सरल कर! आ ही यास ‘ तापराव’ ही
िखताबत बहाल करतो आहोत.’’ राजांनी कुडतोज ना ऊरभेट दली. ती घेताना ना
कुडतोज ना ना एकाही सदरक याला कळले क , राजां या उरात कसले कढ दाटून आले
आहते. यांनी ‘‘कुडतोजी, आम या फौजेचे सरल कर’’ असे थांबून हटले होत.े “ या
रा याचे सरल कर’’ असे हटले न हते!

राजांचा श द श द कान दऊेन ऐक याचा सराव झाले या संभाजीराजांना मा
त ेजाणवले. बैठक वर बस या–बस या त े कुडतोज या डो यावरील कंगणी पगडीतील
तु याकड ेबघत रािहले. यां या मनात िवचारांचा तुरा डुलला – ‘नेताजीकाका झाले, तसे
तु ही आम या महाराजसाहबेांना पारखे होऊ नका! यां या मनावेगळी गो  क  नका!’

सदर उठली. सदरकरी चौकाबाहरे पडू लागले. या सग या सदरेला क पना
न हती क , औरंगजेब द ली न आ यात आला होता. आप या मृत बापासाठी िजयारत
पढायला!



सं भाजीराजां यासह राजे उ रेत जाणार ही खबर मुलूखभर पसरली.
आ दलशाही, कुतुबशाही, िस ी, इं ज, फरंगी ां या दरबारी मु स ांनी

वत:शी खूणगाठ बांधली – ‘आता िशवाजी खरोखरच संपला! िशवाजी या पाने आता
नवा ‘िमझा राजे’ तयार होईल!’

िनवडक लोकांिनशी मावळात फ न राजांनी आप या ता यातील गडकोटांची
बं द ती नजरेखाली घातली.

िजजाऊसाहबेांनी केशव पंिडतांना खिलता दऊेन िपलाजीरावां याकडे
शंृगारपूरला धाडले. ‘‘आम या नातसूनबा ना संगती घेऊन तुरंतीन ेगड जवळ करणे,’’
असा सांगावा खिल यात िलिहला होता.

राजां या सदरेवरचे नेक स लागार सुचेल तसा स ला राजांना दते होते. मासाहबे
धीरा या गो ी सांगत हो या. पण – पण, वत:शीच शंका यावी असा िबकट–बाका संग
राजां यावर आला होता!

मो ा उमेदीने रायरे रावर ‘ ’ या रा याची आणभाक राजांनी घेतली होती.
मावळमाणसांवर उधळून टाकावी हणून मो ा भ न े या वेळी भंडा याची मूठ भ न
घेतली होती. आज या मुठीत सग या व ांची झालेली माती बघून वत: राजेच सु
झाले होते.

राजांना या सग याचाच जाब एकाच पायी िवचारता येणार होता. आ दश
जगदबें या! जे हा–जे हा िवचार करक न मदचेू टाके उसवू बघत होते, ते हा–ते हा राजे
आपले म तकच या मदिूनशी नेऊन जगदबें या चरणांवर ठेवीत होत.े िजथे माणसा या
मयादा संपतात ितथूनच आ दश चे साम य सु  होत!े

संभाजीराजांना घेऊन राजे तापगडी चालले; जगदबें या दशनाला. बरोबर
तापराव, भाकरभट, मोरोपंत, आनंदराव अशी मंडळी होती.

जावळी खो यातील तापगडची चढण चढून पालखी पाय याशी आली. इथून
‘जनीचा टबा’ ह ेअफजलभेटीचे वळण प  दसत होत.े या वळणावर पांढ या प थराची,
राजांनी बांधवून घेतलेली अफजलची कबर राजांना दसली! केवढेतरी िविच  दृ य
यां या डो यांसमोर णात तरळून गेले – या कबरीवर िमझा राजे उभा होता!
अफजल या वेषात! या या हातात केवढीतरी मोठी ‘वाघनख’े होती! ती मुठीत बेमालूम
छपवीत, हात उंचावून तो गोड हसत हणत होता, “आइय ेराजासाब, घबराइये मत!’’

राजां या िजवाची घालमेल झाली. ‘‘जगदबं! जगदबं!’’ पुटपुटत राजांनी



पालखीत शेजारी बसले या संभाजीराजां या खां ावर हात ठेवला!
पालखी केदारे रा या मं दरासमोर आली. िशव लंगाचे दशन घे यासाठी

वा या पालखी–उतार झा या. राजे, संभाजीराजे मं दरा या दगडी उंबर ाजवळ आले.
वाकून राजांनी उंबर ाला बोटे िभडिवली. आिण यावरील कोरलेले नकसकाम बघताच
राजे तसेच थांबले! तीच नऊ पाक यांची धमच े  आिण तेच जबडा िव तारलेले वाघाचे
िशर राजांना दसत होत!े! कापरा या व ा पेटताना सरस न या ात, तसे राजांचे उभे
अंग णात सरस न आले! जामा काखेत दाटून आला.

ताठ खड े होत राजांनी केदारे राचा उंबरठा ओलांडला. आत या घुमटातील
घंटेचा गाभा भ न टाकणारा टोल दला. समोर या िशव लंगासमोर गुडघ े टेकून हात
जोडले. डोळे िमटले. यांचे ओठ काहीतरी पुटपुटत होत.े तो ‘िशवाचा’ ‘िशवाशी’
चाललेला ‘िशवकर’ असा गूढ संवाद होता! राजांनी डोळे उघडले. समोर या िनतळ
िशव लंगावरचे एक िब वप  उचलले. राजांनी उचलले या या िब वप ाला दोनच दळे
होती!! मधले दळ गायब झाले होत!े हाती या िब वप ाकड ेएक नजर बघून राजांनी ते
तसेच संभाजीराजां या हाती ठेवले!

पालखी गड चढून जगदबें या मं दरासमोर आली. हातपाय धुऊन राजे,
संभाजीराजे जगदबें या दशनसाठी मं दरात वेशले. अंगावर धावून आ यासारखी
दसणारी, अ भुजा दगुा बघताच राजांनी गुडघे टेकले. हात जोडून िमट या डो यांनी
यांनी आपले म तक मूत समोर फरसबंदीवर टेकिवले. यां या िमट या डो यांसमोर
असं य पाजळले पोत नाचत होत.े यां या तालावर मन फरत होते.

‘आई, आमचे हात बांधील झाले. कोण संग आणलास? तु या तांडवात लेक
पायांखाली येते आह!े अंबे, डोळे उघड! दाही दशा अंधेर या. पोत पाजळ!’ राजांचे मन
कालवून कळवळत होते. म तक वर यावे, असे यांना वाटत न हते.

यां या डा ा बगलेला गुडघे टेकून बसलेले संभाजीराजे समोर या श े
उगारले या, उ दशनी जगदबेंकड ेआिण राजां याकड ेआलटून–पालटून बघत होत.े

भवानी, आबासाहबे, मं दर, पाजळलेले पोत, आपण सारे एक–एक झालो आहोत,
असे संभाजीराजांना वाटत होते.

ब याच वेळाने राजांनी म तक वर घेतले. यांचे डोळे पाणावले होत.े उठून समोर
गाभा यात जाऊन राजांनी आपले म तक जगदबें या चरणांवर ठेवले. राजे, संभाजीराजे
दशन क न मं दराबाहरे पडले.

तापगडाची तटबंदी, पहारे–मोच नजरेखाली घालून दवस उतराला लागताना
राजांची पालखी गड उत न पाय याशी आली.

जनी या ट याचे वळण आले! राजांची नजर अफजल या कबरीवर गेली! पण
आता यांचे मन शांत होते. णभरात यां या मनासमोर एक िविच  दृ य तरळून गेले –
या कबरीवर आता अफजल उभा होता! पण – पण या या अंगावरचा सगळा वेष
राजपुती होता! िमझा राजासारखा!! मान मागे टाकून तो कंकाळत होता – ‘‘लवा, लवा
दगा!’’



राजां या कपाळावर प  दसणा या जखमे या णाकड ेबघत संभाजीराजांनी
यांना िवचारले, ‘‘महाराजसाहबे इथं – इथंच तु ही खान जीवे घेतला होता?’’ राजां या
कपाळीचा तो ण स यद बंदान ेटोपावर केले या वारामुळे उमटला होता.

‘‘होय, इथंच शंभूराजे!’’ राजे शांतपणे हणाले.
पालखीचे भोई हातातील लाकडी थोपे मागेपुढे झुलवीत जनी या ट याचे वळण

मागे टाक त होते. पालखीमागून तापराव, मोरोपंत, आनंदराव घो ांचे कायद ेआखडीत
िध या चालीन ेउतरण उतरत होत.े

संभाजीराजे डोळे जोडून अफजल या कबरीचे पांढरे प थर एकटक बघत होत.े
उभे जावळी खोरे तापगडाकड ेबघत जगदबेंचा मिहमा गात होत े–

“आ दश चे कवतुक मोठे,
भु या मज केले! भु या मज केले!!’’

राजगडावर संभाजीराजां या महालात मंचकावर या बैठक वर एक पोरसवदा
ी–खानदान बसले होत.े पुतळाबा या खाजगीकड या कुणबी दासीने याला या

महालात आणून सोडले होत.े
ती पोरवयी ी महालभर आपली नजर फरवीत होती. भंतीला लटकलेली श े

कुतूहलान े बघत होती. चौरंगावर िनरिनरा या तबकांत ठेवलेले सफेद, केशरी टोप
िनरखीत होती. मधूनच दे हा यातील िशव लंगाकड ेबघत होती. ‘‘आ हास या मदाना–
महालात का आणून बसिवले आह?े’’ असे वत:लाच ितने िवचारले.

इत यात नौबत–नगा याचा दडुदडुणारा आवाज ित या कानी आला. या रोखाने
िखडक या झरो याकड े ितन ेपािहले. दे हा यातील समयां या योती मंद वारेझोताने
णभर थरथ न गे या. या पोरवयी ीने आपले परवं ाचे नेसू ठीक करीत पायांतील

तो ांकड ेपािहले.
जगदबेंचे दशन घेऊन आले या राजांची व संभाजीराजांची पालखी राजगड चढून

बाले क यावर आली.
िजजाऊसाहबेांचे दशन घेऊन दौडीने थक दल झाले या संभाजीराजांनी आप या

महालात पाऊल टाकले. कधी न ह ेते महालात एकही दासी दसत न हती.
म तक चा टोप तबकात उतर यासाठी संभाजीराजे चालत चौरंगाजवळ आले.

टोप उतर यासाठी यांनी हाता या बोटांचा झोला टोपाला िभडिवला आिण यांची नजर
मंचकाकड ेगेली! चांदीचे चमक ले तोड े यांना दसले!

मंचकावर कुणीतरी बसले होत!े झट यात यांनी हात खाली घेतले. बसले या
ला िनरखून पािहले. ओळख पटत न हती. मान ताठ करीत यांनी मंचकाला सवाल

केला, ‘‘कोण... कोण बसले आह,े आम या बैठक वर?’’
मंचकावर या ी–खानदानाने गडबडून जाऊन मान वर क न संभाजीराजांकडे

पािहले! यांना बघताच ती ी झटकन खाली पायउतार झाली!
गदका खेळताना गोमाजीबाबा आडवी धरीत या फरीसारखी ती गोल मु ा आिण

समयां या काशात णभर उजळून गेले या टपो या डो यां या दोन शु चांद या



बघताच खाशी संभाजीराजांची वारीच गडबडून गेली!
चौरंगावर या टोपांकड ेिनरखून बघत यांनी अगोदर आपण आप याच महालात

आलो आहोत, याची नीट खातरजमा क न घेतली!
‘‘तु ही?’’ हणत संभाजीराजे आले तसे झटकन पाठमोरे झाले! आिण

महालाबाहरे िनघूनही गेले. धडधड या काळजाने ते ी–खानदानही लगबगीने
महालाबाहरे िनसटले. बाहरे पडताच बराच वेळ पाया या नडगीला तून कचणारा तोडा
वाकून यान ेअगोदर ढला केला. ‘‘आता कुठं जावं?’’ या पेचाने ते ग धळून गेले! या
हो या येसूबाई! आप या आबां या बरोबर – िपलाज या बरोबर – या राजगडी दाखल
झा या हो या!

फा गुन शु  नवमीचा दवस फटफटला. गडपाखरे रानचा या या मागाने कोटरे
सोडून कलिबलत भरारली.

संभाजीराजांनी हमामखा यात ान घेतले. लखलखीत जरी कोय यांचा
िनळाशार जामा, जरी कनाराची वेल फरलेला, मोतीलगाचा सफेद टोप, बु ांचा
डा ळंबी मांडचोळणा, कमरेला शु  शेला, असा खासा पेहराव प रधान क न त ेरायाजी
आिण अंतोजी गाड े यां या सोबतीत िजजाऊ या महाली िनघाले, ‘िशवगंध’ रेखून
घे यासाठी! महालात िजजाऊसाहबे, येईल या दासदासीला हरत हचेा कूम त परतेने
दते उ या हो या; म येच या थांबत हो या. वत:ला पार हरवून दे हा यात दसणा या
जगदबें या मूत कड ेबघत हो या.

यां या दो ही बाजंूना संभाजीराजां या बिहणी हो या. दगडबंद भंतीला ध न
सावर या पदरा या पुतळाबाई उ या हो या. यां या बगलेला, हातांत एक तबक घेऊन
धाराऊ अदब ध न खडी होती. या दोघ या म ये कुणासच सहजी दसू नये, अशा बेताने
येसूबाई अंगचोरीन ेउ या हो या!

‘‘येसू, अशा पुढे या.’’ िजजाऊंनी येसूबा ना साद घातली.
येसूबाई णभर भांबाव या.... रगाळ या. या श दांतील मायेन ेमग अदबीत पुढे

झा या. आप या नणंदां यात जमवून घेत खाल या मानेन े यां यात िमसळून उ या
रािह या. संभाजीराजे महालात वेशले. पाठोपाठ रायाजी–अंतोजी आत आले. सा यांनी
िजजाऊ, पुतळाबा ना अदबीचे ि वार मुजरे केले. मंद चालीत िजजाऊ पुढे आ या.
संभाजीराजांना बघताच यां या काळजात केवढेतरी क लोळ उमळून आले –

‘केवढं-केवढं भोगलं यांनी या एव ाशा उमरीत? धाराऊन ंयांना दधुास लावलं.
दोन वषाचे असताना यां या आऊसाहबे यांना पार या झा या, रजपुतां या गोटात हे
सा यांसाठी ओलीस रािहले. गुडघ ेटेकून यांनी फमान घेतलं. आिण – आिण आज उ रेकडं
चालले! कशी झेपणार यांना या गरमी या दवसांत एवढी दरूची, परमुलखाची
वाटचाल?’ काटेिभवरी या वेलीने तुळशीचे रोपवैभव झाकाळून जावे, तसे िजजाऊंचे मन
भ न आले!



पुढे होत संभाजीराजांनी आऊसाहबेां या पायांवर डोके ठेवले. थोडा वेळ ते तसेच
थांबले. यां या मनी येऊन गेले. ‘केवढा, केवढा फेर आह,े मान टाकून फमान घे यात
आिण – आिण आऊसाहबेां या पायांवर डोकं ठेव यात!’

‘‘उठाऽ’’ आऊसाहबेांचा आवाज घोगरला. झुकून वारेझुळक न े रानमोग या या
क यांचा सुगंध उचलावा, तसे िजजाऊंनी यांना अलगद वर घेतले!

मागे न बघताच यांनी ‘धाराऊऽ’ अशी याद फमावली.
संभाजीराजां याकड े बघताना गंधाचे तबक पेश करायला िवसरले या

धाराऊ या हातातील तबक थडथडले.
‘‘जी!’’ हणत ती साव न झट यान े पुढे झाली. हातीचे तबक ितने

आऊसाहबेां या समोर पेश केले. िजजाऊंनी गंध–अ गंधा या कु या िनरख या.
संभाजीराजांनी कपाळ वर उठवून डोळे िमटले. िजजाऊंनी िपतळी सरशी कु यात
डुबिवली. या संकेतान,े या हळुवार हातकसबान े आ दश  जगदबेंन े आभाळा या
िनतळ िन या पटलावर सूय–चं  रेखले असतील, तसे यांनी दोनदळी िशवगंध
संभाजीराजां या िनतळ कपाळी रेखले! आपण रेखले या या िशवगंधाकड े टक लावून
बघताना िजजाऊंना कधी न ह ेतो एक अपूव कौल जाणवून गेला –

‘‘आपण िशवभ  शंभूराजे. सुखद:ुखाचे ह ेदोन प े िशवानेच आप या कपाळी
रेखून टाकले आहते! भार याचा आह.े पाठराखण करणारा तोच समथ आह!े’’

िजजाऊंनी शांतपणे हातीची सरशी तबकात ठेवली.
‘‘वद  आलीय. आता राजे येतील. यां या सोबतीन ं जगदबेंचं, गडावर या

दवेदवेतांचे दशन क न या.’’ िजजाबाई संभाजीराजांना जवळ घेत हणा या.
‘‘जी!’’ संभाजीराजांनी मान डोलावली.
‘‘गोमाजीबाबा, िसदोजी, महमद सैस, केशव पंिडत सा यांची गाठभेट या. गड

सोड यापूव  राणीवशाकड े मुजरे लावून या.’’ िजजाबाई झरा झुळझुळावा तशा बोलत
हो या. संभाजीराजे त े यान दऊेन ऐकत होत.े

‘‘जा. पाय िशवा यांचे.’’ िजजाऊंनी पुतळाबा या रोखाने हात करीत
संभाजीराजांना इशारत दली.

संभाजीराजे पुतळाबा यासमोर आले. वाकून यांनी पुतळाबा या पायांवर
डोके ठेवले. या पशान ेएक अंग फुलवती सरसरी पुतळाबा ना जाणवली. डोळे पाणथर
झाले. यांचे मन सांगत होते –

‘बाळराजे, आ ही केला आह े ‘सुलूख’, पण तो एक ा आम या कपाळी या
‘कंुकवा’शीच नाही तर – तर तो तुम या कपाळी या ‘िशवगंधाशी’ही केला आह!े’

‘‘उठाऽ’’ पुतळाबा नी मायेन ेसंभाजीराजांना उठवून घेतले. यां या हनुवटीची
वाटी तजनीन ेवर घेत या हणा या, ‘‘दशन ंआटोपली क , आम या महाली या. आ ही
तु हास दडंास बांध यासाठी एक ताईत दणेार आहोत!’’

‘‘जी,’’ हणून संभाजीराजांनी धाराऊचे पाय िशव यासाठी पाऊल पुढे टाकले
आिण पुतळाबा या मागे अंगचोरीने उ या असले या येसूबा ना बघताच ते पु हा



झटकन मागे हटले!
‘‘हां शंभूबाळ, धाराऊची पायधूळ परती सा  नका!’’ िजजाऊंनी यांना पुरते

वळू दले नाही!
पुढे होत संभाजीराजांनी धाराऊचे पाय िशवले. हातांतील तबक थरथरत होत.े

घसा दाटून आला होता. सुरसुरते नाक वर ओढत ितने पदर डो यांना लावून झटकन
आपली मान दगडबंदीकड ेमागे वळिवली. ितचा गदगदला कुणबाऊ ऊर वर–खाली लपापू
लागला. क लोळ-क लोळ माजला ित या काळजात.

‘‘आऊऽ, आ ही तुरंतीने सलामत परत.ू’’ संभाजीराजे ित याकड ेबघत बोलले.
इत यात महालात राजे वेशले. अंतोजी-रायाजीने यांना वाकून मुजरे घातले.
िजजाऊ, पुतळाबाई, संभाजीराजे, येसूबाई सारीच धाराऊकड े बघत होती.

राजांना पाठमोरी होती.
‘‘मासाहबे, आ ही दशनाला िनघतो आहोत.’’ पाठमो या िजजाऊंना वाकून

अदबमुजरा दते राजे शांत बोलले. िवजे या एकाच लपक ने आभाळाचा घुमट ल खकन
उजळून जावा, तसा राजां या बोलांनी तो आऊपणाचा महाल उजळून गेला.

सा यांना जागीच सोडून िजजाऊ राजां या रोखाने शांत चालीत पुढे झा या.
यां या ि थराव या पायांसमोर राजांनी गुडघ े टेकले. आपले ं द कपाळ यांनी
िजजाऊं या िनतळ पायांवर टेकिवले.

‘‘उठाऽ’’ राजां या खां ांना ध न वर उठिवताना आऊसाहबे आपले आपणालाच
फ  ऐकू यावे, तशा बोल या. राजां याकड ेबघावे हणून यांनी नजर जोडली होती. पण
डो यां या पाणपड ातून यांना काही–काही दसत न हते. यांनी आवेगाने राजांना
आप या िमठीत कवटाळून घेतले! श द जाया झाले. लटके पडले. िमठीत आपला अथ
शोधीत िवरघळून गेले. मूकपणे दो ही राजमने एकमेकांशी उदडं बोलून गेली!

संभाजीराजांना बरोबर घेऊन राजे महालाबाहरे पडले. गडावर या सा या
दवेदवेतांची दशन ेझाली. िशव लंगपूजा बांध यासाठी राजे आप या महाली िनघून गेले.

गोमाजी, िसदोजी, िनळोपंत अशा गडघसटी या असाम ची भेट घेऊन
संभाजीराजे आशीवादासाठी सोयराबा या महाली आले. सोयराबाई हणा या, ‘‘ दवस
गरमीचे आहते. चाल दरूची आह.े जपून असा! एवढी भेट झाली क , वारी द खन–सुभा
होणार आह.े तु ही मोठे सरदार होणार आहात! आ हास चंता वाटते – तु ही ह ेसारं
पेलणार कसं?’’ हटले तर त ेबोलणे सा दलवार होते, हटले तर काळीजमार होत!े

‘‘येतो आ ही. आम या बाळीबा ना जपा मासाहबे.’’ सोयराबा या क या
बाळीबाई यां याकड ेबघत संभाजीराजे यांना हणाले. िनरोप घेऊन बाहरे पडले.

पुतळाबा या महाली यांनी चार घास खाऊन घेतले. पुतळाबा नी यां या
दडंात एक ताईत बांधला. भाकरभट आिण केशवभट यांनी सदरजो यावर घंगाळात
सोडलेले घ टका पा  डुबतीला आले होत.े थानाचा मु त जवळ आला.

राजांनी िनवडलेली रघुनाथपंत कोरड,े यंबकपंत डबीर, िनराजीपंत, सजराव
जेधे, मदारी मेहतर, िहरोजी फजद, दावलजी घाटगे, द ाजीपंत, राघो–िम , रामाजी



माणकोजी अशी मंडळी ह यारबंदीन ेबाले क या या सदरेवर एकवटली. मागे राहणारी
मोरोपंत, अ णाजी द ो, िनळोपंत, येसाजी, तानाजी, आनंदराव अशी मंडळी िनरोपाचे
मुजरे ायला गोळा झाली.

राजां या महालात सदरेवर जा यासाठी राजे आिण संभाजीराजे िस  झाले.
सख,ू राणू, अंबा, बाळीबाई असा राजांचा क यावसा संगती घेऊन िजजाबाई

राजां या महालात आ या. सा या क यावशाने राजांना नम कार केले.
येसूबा ना घेऊन दाट कानक यांचे थोराड िपलाजी महाली आले. राजां या

आिण मासाहबेां या रोखाने हात क न यांनी येसूबा ना नम कार कर यासाठी
खुणावले. येसूबाई पुढे झा या. मासाहबेांना आिण राजांना यांनी कुळअदबीने नम कार
केले. यांना वर उठत ेक न घेत राजांनी यांची हनुवटी आप या रोखाने तजनीने वर
घेतली. त ेअदबशीर पोर–खानदान बघताना राजे आपण कस या पेचात आहोत, हहेी
णभर िवस न गेले. येसूबा या कानात बोलावे तसे अ लादीने हळुवार हणाले,

‘‘सूनबाई, शंृगारपुरी परत याची घाई नका क !’’
‘‘मासाहबे यांना ठेवून या थोड े दवस.’’ राजांनी िजजाऊं याकड े बघत

सांिगतले. लाजले या येसूबा नी आपली हनुवटी राजां या तजनीतून हळूच मागे घेतली
आिण पटकन मागे येत िपलाज याजवळ उ या रािह या.

यां या खां ावर हळूच हात ठेवून, यां या कानाजवळ त ड नेत िपलाजी यांना
पुटपुटले, ‘‘इसारता कसं? आप या कंुकवाचं पाय हाई िशवलं तु ही?’’

‘ह ेकाय आबा!’ अशा अथाने आपले टपोरे डोळे आणखी टपोरे क न येसूबा नी
िपलाज याकड ेफुरंगटून बिघतले.

‘‘जावाऽ’’ दटाव यासार या दब या आवाजात िपलाजी यांना हणाले.
नाइलाजाने येसूबाई पुढे झा या! कुणाकडहेी न बघता संभाजीराजां या समोर

आ या गडबडीने वाकून पायाखाल या िबछायतीला हातांची बोटे लावून यांनी तीन वेळा
नम कार केला.

संभाजीराजे जाणूनबुजून दसुरीकड े बघत होते! यां याकड े ल  नाही असे
भासवीत होत.े राजांनी संभाजीराजांची ती ‘नजरचोरी’ हरेली. यां या खां ावर एक
हात चढवून दसुरा हात येसूबा याकड े दाखवीत राजे हणाले, ‘‘िनरोप या. यांना
सांगा – येतो आ ही!’’

संभाजीराजे गडबडले. राजां याकड ेबघतच येसूबा ना हणाले, “येतो आ ही.’’
राजांनी, संभाजीराजांनी िजजाबा ना म तक टेकून नम कार केले. येईल या

संगाला त ड ायला मनान ेबांधील झाले या िजजाऊंनी यां या टोपांवर हात ठेवीत
आशीवाद दले, ‘‘औ वंत हा!’’

संभाजीराजांनी िपलाजी आिण वडीलधा यांना नम कार केले. िजजाऊं या हातून
द ा या कव ा उज ा तळहाती घेऊन या ओठांआड के या.

अंतोजी गाड े एक सरपोसान े झाकलेले तबक घेऊन बाजूला उभा होता.
या याकड ेहात क न िजजाऊ राजांना हणा या, ‘‘ते तुमचं पूजेचं फ टक िशव लंग



आह.े तुम या बैठक ला पालखीत त ेजवळ ठेवा.’’
‘‘जी मासाहबे, सांभाळून राहावं, हवेवर या खबरा येतील. यांनी कान हलके

क  नयेत. येतो आ ही.’’ राजे संभाजीराजांना घेऊन महालाबाहरे पडले. यां या मागून
िजजाऊ, िपलाजी, अंतोजी चालले. पाया या नडगीला कचणारा तोडा ढला कर यासाठी
येसूबाई वाक या हो या. यांचे कशाकड ेल  न हते.

सदरेकड े बाहरे पडणारे जोते आले. गडावर या दवेमहालावरचा जगदबेंचा
पोतराज हाती पाजळलेला पोत घेऊन राजांना सामोरा आला.

दोघा भु या-बालभु यांनी या पोताव न आपले तळहात फरिवले. आई या
कृपेचा उबारा िमळाले या आप या जळी यांनी त डाव न फरवून घेत या.

राजे-संभाजीराजे बाले क या या राब या सदरेवर आले. जगदबें या पुजा याने
पुढे होत, हातातील परडीतील भंडा याने यांचे भरग  मळवट भरले. दोघा िपतापु ांनी
दवेतेला गुडघ ेटेकून वंदन केले.

सदरचौकात जमा झालेला एक-एक असामी पुढे होत, संगमरवरी मूत सार या
सदरजो यावर िन ल उ या रािहले या िजजाऊसाहबेां या पायांवर डोके ठेवू लागला.
यात असलेला मदारी मेहतरही आऊसाहबेां या समोर आला. णभर घोटाळला. आिण
झटकन पुढे होत याने िजजाऊं या सोनरंगी चरणांवर सरळ आपले िशर ठेवले! िजजाऊंनी
याला उठत ेकेले.

राजे आिण संभाजीराजे राजगडा या बाले क या या सदरेसमोरील
हमचौकातून बाहरे पडले. यां या मागून जमले या मंडळ चा जमाव चालला.

बाले क याची तटबंदी ओलांडून मंडळी प ावती माचीवर बाहरे पडणा या
भुयारा या त डा या रोखान ेचालली. यातील राजे, संभाजीराजे वा कुणालाही माहीत
न हते क , सग यांना बगल दऊेन आलेली धाराऊ बाले क या या तटबंदीजवळ उभी
होती! िमळतील तेवढे संभाजीराजे डो यांत साठवून घेताना ितला आपले डोळे िथटे
वाटत होते! णात ते डोळेही भ न आले. यामुळे ितला दसत होत,े तेही पाठमोरे
संभाजीराजे दसेनास ेझाले!

संभाजीराजां यासह राजे िशवाप णात आले. यांना मुजरे घालीत तापराव,
बिहज  नाईक ही मंडळी सामोरी आली. तेज संह कछवाह आिण ब ी बेग यांनी यांना
तसलीम केली. राजांना आ यापयतचा माग दाखव यासाठी ब ी बेगला औरंगजेबाने
द खनेत पाठिवले होत.े

कूच कर याचा सारा सरंजाम तापरावांनी िशवाप णात िस  ठेवला होता.
संजापदार झूल घातलेला, हौ ाचा िनशाणी ह ी, पागेतून सैसने िनवडलेली, गरमी या
मुलखाला टकाव धरतील अशी जीन कसलेली घोडी, उंट, काबाडीचे बैल सारे स  होत.े
राजे आिण संभाजीराजे यां यासाठी एक मोठी व एक लहानी पालखी ठाण केली होती.
उंटा या पाठीवर वाकां या जा यात थंड पा यासाठी चपटे गेळे चढिवले होत.े बगले या
हि ण वर वाटेत लागणा या न ा पार कर यासाठी दोन छोटेखानी हो ा चढिव या
हो या. अ दािगरे, शंगाड,े िनशाणबादार, ढालाईत, भालाईत, मुदपाके, वंजारी, वैद,ू



मशालजी सारी माणसे तापरावांनी रीची बघून िनवडली होती.
साडतेीनशे धारकरी पग ांना पग ा िभडवून हारीत उभे होत.े यात प ेबाज,

वीटेकरी, ढालाईत, ितरंदाज, बोथाटे असा हर कारचे ह यार चालिवणारा इमानबंद
मावळा होता. यां या भव याने िव ास, कमाजी, महादवे असे बिहजा चे खबरगीर
आप या आणखी दहा खबरिगरांिनशी उभे होते.

राजां याबरोबर उ रेकड े जाणा या मंडळीन े िनवडक घो ांवर वार होऊन
पालखी या भोवतीने वळे क न िश त धरली.

िनरोप ायला आले या मंडळ ना राजांनी ऊरभेटी द या. यात िपलाजी होते.
राजांची भेट घेताना यांना कसलीतरी आठवण झाली.

‘‘थोड ंथांबावं राजं. याक हाऊनच गेलं,’’ हणत िपलाज नी कमरे या शे या या
शेवाची गाठ लगबगीने सोडली. तो अंगारा होता.

‘‘ ो भावेसरीचा साद राजं,’’ हणत िपलाज नी आपली शंृगारपूरची कुलदवेता
भावे रीचा अंगारा राजां या आिण संभाजीराजां या कपाळी लावला.

राजगडा या प ावती माचीवर दसणा या भग ा जरीपट या या ठप याकडे
एकदा नजर दऊेन राजे संभाजीराजांना हणाले, ‘‘चला शंभूराजे.’’

संभाजीराजे आप या पालखीत बसले. अंतोजीने िशव लंगाचे तबक राजां या
पालखीत ठेवले. कमरे या भवानी तलवारी या मुठीवर राजांनी डा ा हाताची पकड
भरली. उज ा हाता या मुठीत पालखीचा झुबकेदार, भगवा राजग डा पकडला.

कूचाचा आिखरी चौघडा दडुदडुला. भोयांनी दो ही पाल यांचे दांड ेखां ावर या
पटावर घेतले. बिहज नी आपले खबरिगरांचे पथक एकदम िब ीला काढले. तो आप या
रामोशी साथीदारांसह दोन मजला ठेवत दौडू लागला. पुढे जाऊन तो मु ामाचे तळ
िनवडून ितथे झड ेरोव याचे काम करणार होता. या िनशाणावर मु ाम पडणार होत.े
िनशाणी ह ीवर या फ लवानाने ह ीला अंकुशमार दऊेन चाल दली.

सजराव जेधे, िहरोजी फजद, मदारी मेहतर, द ाजी, रघुनाथपंत, िनराजीपंत,
यंबकपंत यांनी आपाप या जनावरांना हल या टाचा भर या.

चालला! द खनचा ‘मावळा’ काफ यासह उ रे या ‘शहनेशहा’ या भेटीस
चालला. आपला एकुलता एक तेज वी अंश फजद संभाजीराजे यास बरोबर घेऊन!
जोपयत या िपतापु ा या कपाळी िशवगंधाचे प े आिण भंडारा होता, छा यांवर
कव ां या माळा हो या, तोपयत यांना अशाच वाटा चाला ा लागणार हो या.
यानीमनी नसले या! यां या राजर ाची पुरेपूर कसोटी बघणा या!

मजल-दरमजल करीत काफला चालला होता. दाट वनराईचा मावळमुलूख मागे
पडू लागला. पहाटेचा थंडावा ध न वाटतोड सु  झाली क , दवस तापायला लागताना
बिहज या पथकाने रोवले या िनशाणी या जागी येऊन मु ामाचे डरेे पडायचे. पु हा
सांजगतीला चालणी सु  हायची.

वरे या काठचे नेवासे, गोदावरीतीराचे गंगापूर असे संतां या भूमीत मु ामाचे
डरेे टाक त नगर – औरंगाबादमाग काफला वे ळजवळ आला. तेथे जवळच राजां या



आजोबांनी – मालोजीरावांनी – भि भावाने पूजलेला घृ णे र होता. बारा
योित लगांपैक  एक.

दवेालया या घुमटीसमोरच मु ामाचे डरेे पडले. राजांनी पुजा याकरवी
घृ णे राला अिभषेक चढिवला. दशन घेऊन राजे आिण संभाजीराजे घुमटीबाहरे आले.
राजां या मनात, कधीही बघायला न िमळाले या आप या आजोबांचा –
मालोजीराजां या आठवणी दाटून आ या हो या.

एका िविच  योगायोगाने नवल यांना घुमटीबाहरे पडताना जाणवले. राजांना
जसे आपले आजोबा मालोजीराजे बघ याचे भा य कधी लाभले न हते, तसेच
संभाजीराजांना आपले आजोबा शहाजीराजे बघ याचे भा य कधी िमळाले न हते!

घुमट सोडून राजे-संभाजीराजे आप या डे याकड े चालले. ते वे ळचा दखेणा
मुलूख याहाळत होते. यां या पूवजांची ती ज मभूमी होती. मभूमी होती.

चालता-चालता राजे थांबले. औरंगाबाद या रोखाने कमाजी हा यांचा खबरगीर
घोडा फेक त येताना यांना दसला. राजांना बघून याने घो ाची चौक  चाल वाढीला
घातली. फेसाळलेले धपापत ेघोड ेकाय ांनी आखडून कमाजी पायउतार झाला. ए हाना
राजे आप या डे यापयत आले होते. यां याभोवती तेज संह कछवाह, ब ी बेग,
रघुनाथपंत, यंबकपंत अशी मंडळी उभी होती.

घामेजला कमाजी पुढे आला. राजांना जोहार जोडून उभा रािहला.
‘‘काय आह ेकमाजी?’’ राजांनी याला जबानबंद बघून आपणच िवचारले.
राजां या भोवती या मंडळीकड ेबघत कमाजी हणाला, ‘‘तसं काई खास ं हाईऽ!

पर....’’
राजांनी भोवती नजर फरिवली. सगळी मंडळी मुजरे, कु नस क न आपाप या

डे याकड ेचालू लागली. ‘‘बोल.’’ राजांची उ सुकता कमाजीन ेचढाला घातली होती.
‘‘ हाराज, इदलशाही या शजाखानानं िमरजा राजाची ससेहोलपट मांडलीया.

तुळजापूर, नळदगु, गंुजोटी अस ेतळ हलवीत रजपूत भीमे या खो यात िनलं याला डरेे
टाकून ठाण हाय. ितथं इ यापूर सोडून नेताजी – नेताजी िमरजा या गोटाला िमळालं!’’

कमाजीची खबर ऐकून राजे सु  झाले. स गटीपटातील नरद भकत जावी, तसे
आता नेताज चे आयु य भकत कुठे जाणार होत,े ते या घृ णे रालाच माहीत!

कमाजीचे ते बोल ऐकताना, िमझा या गोटात खु  िमझाला, ‘‘चटका
लाग यािबगार कळत हाई ‘इंगळ’ कनचा आन ् ‘कोळसा’ कनचा’’ हणणारे ताण या
छातीचे नेताजी संभाजीराजांना आठवले आिण एक िविच  दृ य यां या डो यांसमोर
उभे ठाकले – िगद ला रेलून िमझा राजे बैठक वर बसले आहते. यां या हातात याची
काळीबाळी धूरनळी आह!े या या या पसरट रंजुक त नेताज ना ठेवलेले आह.े
िनखा यासारखे दसत आहते ते. रजपूत जसजसा ा चूस करीत आह,े तसतसा
रंजुक तला िनखारा िन तेज होत काळवंडत चालला आह.े या अंगाराची राख-राख होत
आह!े!



रा ीचा मु ाम घृ णे रा या कृपाछायेत झाला. पहाट फुटली. राजांनी आिण
संभाजीराजांनी ान क न पेहराव चढिवले. राजांची फ टक िशव लंगाची पूजा बांधून
झाली. डे याबाहरे कोव या उ हाची िनतळ सोनिशकल चढली होती. आप या मंडळ ना
दशन दे यासाठी राजे आिण संभाजीराजे डे याबाहरे आले.

यांची इंतजारी करीत डे याबाहरे तेज संह कछवाह आिण ब ी बेग उभे होत.े
यांनी राजांना आिण संभाजीराजांना तसलीम-कु नस केले. ब ी बेगने अदबीने रवाजाचे
िवचारले, ‘‘ नंद कैसी रही राजासाब?’’

‘‘हां. िबलकूल ठीक.’’ राजांनी उ र दले.
‘‘राजासाब खुशी फमायगे तो एक अज  ह।ै’’ तेज संह कछवाह राजांना हणाला.
‘‘हां. सुनाओ राणा.’’ राजांनी या या केशरी सा याकड ेबघत उ र दले.
पूवकड ेदाटले या गद वनराईकड ेहात उठवून कछवाह हणाला, ‘‘उस पहाडीम

प थर क  बडी अ छी खुदाई ह।ै बहोत ब ढया. राजासाब रजामंदी फमात ेह।ै तो थोडी
राह तेढी करे। एक दफा उसपर आँख डाले।’’

‘‘अ छा! ज र, हम खुशी होगी।’’ राजे या वनराईकड ेबघत हणाले.
ब ी बेग आिण कछवाह यांनी आठ-दहा घोडी िनवडली. दोन माहीतगार

मशालजी तयार केले. राजे आिण संभाजीराजे यांनी अबलख घो ांवर मांड जमिवली.
सोबतीला बिहज  फजद आिण मदारी मेहतर, सजराव जेधे अशी मंडळी घेतली.

वनराईचा ट पा मागे पडला आिण समोर दि णो र पसरलेला पहाडी ड गर
दसू लागला. घोडी ठाण झाली. मशालज नी चकमक वर ठण या पाडून वाळ या
गवताची आगटी केली. यावर करंजेला या मशाली पेटवून घेत या.

आड ा येणा या वेल या कमानी हातांनी बाजूला सारीत कछवाह आिण बेग
आघाडीला आले. राजे आिण संभाजीराजे टोपांना लागू बघणा या वेली चुकवीत वाकून
यां या मागे चालले. समोर एक गंुफा आली. मशालजी या गंुफेत उतरले. मागून सारी
मंडळी आत उतरली. कुठ यातरी अ ात हातांनी मनात उ या ठाक या तशा असं य य ,
क र, दवे-दवेता यां या मूत  कातळात साकार उ या के या हो या. यां या िछ ीचा
एकही ठोका गफलतीनेसु ा चुकला न हता!

राजां यासह सारे अवाक होऊन प थरांचे ते अ यंत शांत; पण अ यंत बोलके,
दखेणे प जखड या नजरांनी बघत होत.े सा यांना काळाचे भान उरले न हते. आपण
धरतीवर आहोत, असे कुणालाच वाटत न हत.े मानवा या क पनेतील सा ात वग ितथे
अवतरला होता!

गंुफामागून गंुफा बघत राजे आिण संभाजीराजे ‘कैलास लेणे’ ा सोळा ा गंुफेत
आले. या गंुफेत कती िशलािगरां या िप ांनी आप या कले या ितभेची मु  उधळण
केली होती, अंबा जाणे! दगडाचा एक ट ासु ा यांनी आप या िछ ीने बोलता करायचा
बाक  ठेवला न हता. सारे िव स दय उभे के यानंतर ाने याला जाता-जाता
लावलेली ‘तीट’ होती, ती कैलासलेणे! दृ  लागावी अशीच.

आपले सूयपेट डोळे जोडून राजे आिण संभाजीराजे ती दगडी िश पे पाहत चालले



होत.े आिण ती दगडी िश पे, आपले युगायुगांचे अधिमटले लांबट डोळे उघडून, जगदबेंने
रेखलेली राजे आिण संभाजीराजे ही हर भोसलाई र िश पे बघत होती! क राची एक
मूत  बघ यात, पुढे गेलेले राजे आिण िहरोजी आपणाला हरवून गेले होते. िन ल उभे होते
– मागून यां या रोखाने येताना संभाजीराजांना पटकन जाणवून गेले – ‘िहरोजी आिण
आबासाहबे यां या चेह यामोह यात कळणार नाही, एवढं बेमालून सारखेपण आह.े’

सगळे िश पमूत मधून ओसंडणा या िजवंत भावभावनां या कारं यात हात
चालले होते. यांना िश पे नीट दसावीत हणून मशालज नी मशाली उंच धर या हो या.

‘‘महाराजसाहबेऽ, त ेबघा.’’ एकाएक  संभाजीराजे गंुफे या छताकड ेहात उठवून
मान वर करीत हणाले.

भोवती या नजरखेच मूत  बघणारे राजे थांबले. यांनी छता या रोखान ेमान वर
उठिवली. छताकड ेबघताना ‘‘जगदबं, जगबंद’’ हणत राजांनी छातीवर या माळेला हात
िभडिवला. मती गंुग क न टाकणारे छत होत!े एका सलग दगडा या या छताजवळ उलटे
टांगून घेऊन िशलािगरांनी यावर असं य भावमु ा कोर या हो या!!

‘‘हम िनहाल हो गये राणा!’’ तेज संहाकड ेन बघताच राजे हणाले.
कतीतरी वेळ राजे आिण संभाजीराजे छतिश प बघत होत.े
संभाजीराजां या खां ावर हात ठेवीत राजांनी िवचारले, ‘‘ही िशलागारी

बघताना तु हास काय वाटतं?’’
संभाजीराजां या छातीत, महाबळे रवरचा िनसग बघताना माजली होती

तसलीच खळबळ ही िश पे बघताना उठली होती. त ेराजां या कपाळी या िशवगंधाकडे
बघत हणाले,‘‘ही ‘दगडी-गीते’ आहते आबासाहबे. आ हास ती रचणा या माणसांचा
अंदाज येत नाही! वाटतंय ह ेदगड आम याशी गाताहते!’’

दगडात ाण संचारले या या गंुफे या आवारात फरताना एका उड या
प या या पिव यात असले या य ाची एक मूत  बघताना राजांना नेताज ची आठवण
आली!

िवचाराचा एक प ी फडफडत यां या मना या तटबंदीव न उडाला, ‘इथं
दगडात ाण संचारले आहते आिण – आिण आ ही ाण फंुकले या िजवंत माणसाचा दगड
झाला आह!े ची करणी अग य आह!े’

राजे संभाजीराजां यासह गंुफे या गाभा याजवळ आले. गाभा यात
कैलासपवतावर ीशंकर आ ढ झाले आहते. यां या मांडीवर महादवेी पावती बसली
आह.े असे दखेणे िश प होत.े तो उभा कैलासच आप या आईसाठी उचलून ने या या
खटपटीत असले या रावणा या मुखावर क ी भाव सुंदर रीतीन ेउमटिवलेले होत.े

ते ‘िशव प’ बघताच राजांनी आिण संभाजीराजांनी हात जोडले. डोळे िमटले.
थोडया वेळाने डोळे उघडून त े‘िशविश प’ बघ ूलागले. नकळतच राजांची नजर महादवेी
पावती या ‘साव या’ िश पावर जखडली गेली आिण यांना पटकन जाणवून गेले क ,
या िश पात ‘िशवपु ’ गणपतीची योजना कारािगरांनी केली न हती!!

संभाजीराजे मा , कैलास उठिवणा या खटपटीत असले या रावणा या मु वेरचे



क ी भाव िनरखून बघत होत!े यां या िवचारांची लय वाढत होती – ‘कसा असेल रावण?
अफजलखानासारखा? िमझा राजासारखा? छे!ऽऽ छे!ऽऽ मग?... कसाही का असेना, याला
‘िशवाचा कैलास’ काही उचलता आला न हता!!’

आवाराबाहरे पडता-पडता संभाजीराजांना एका तंभावर एकमेकां या िमठीत
िवसावले या एका णयम  युगुलाचे िश प दसले! यातले भाव यांना नीट आकळेनात!
यातील ी या पायांत तो ासारखा अलंकार बघताना मा  यांना आप या
महालातील मंचकावर बसलेली एक आकृती आठवली आिण झटकन ते या खांबासमो न
पुढे सरकले!

या वेळी यांना क पना न हती, पण राजगड उत न एक मेणा शंृगारपूर या
वाटेला लागला होता. या या बगलेन े िपलाजी िशक िध या चाली या घो ावर बसून
चालले होते. या मे यात येसूबाई हो या. िजजाऊसाहबेांचा आशीवाद घेऊन या माहरेी
शंृगारपुरी चाल या हो या.

बु हाणपूर, इंदौर, गवालेर अशी शहरे मागे टाक त, िगरणा, तापी, नमदा, चंबळा
ा न ा पार करीत काफला यमुनेजवळ आला. आ याची िगदनवाई नजर ट यात

आली. मिशद चे सफेद घुमट, ताजमहालाचे आरसपानी मनोरे दस ूलागले.
आ ा एका मजलेवर ठेवून काफला थांबला. ब ी बेग आिण तेज संह कछवाह

राजांना तसलीम क न आ या या रोखान े िमझा राजाचा बडा कँुवर राम संग ाला
वद  ायला घोड ेफेक त िनघून गेले.

िमझाने राम संगाला वारंवार प े पाठवून राजां या सरबराई या बारीक-सारीक
सूचना द या हो या. ‘ यां या केसालाही ध ा न लागेल’, अशी कसम आपण घेत याचे
िमझाने राम संगाला पुन:पु हा कळिवले होते. पण राम संग राजां या वागतास येऊ
शकला नाही.

तेज संह आिण ब ी आणखी चार-सहा माणसांिनशी राजां या तळाकड ेयेताना
दसू लागले. यांतील राम संग कुठला? याचा राजे अंदाज घेऊ लागले.

येणारे घोडापथक तळापासून थो ा अंतरावर थांबले. राजपुती प तीचा साफा
बांधलेला, खां ावर उपरणे टाकलेला, कपाळी टळा असलेला एक म यमवयीन माणूस
राजां या आिण संभाजीराजां या समोर आला. गदन झुकवून याने कु नसात केला.
‘‘कँुवरजीके तरफसे हम बडी खुशीस ेमेहमान साहबानक  आगवानी करते ह!ै’’ तो अदबीने
हणाला.

‘‘आपक  तारीफ?’’ याचा कु नसात वीकारीत भुवई चढवून राजांनी याला
िवचारले. राजे ग धळून गेले होते. आले या असामीत राम संग न हता!

‘‘चाकरको िगरधरलाल कहत े ह।ै कँुवरजीके हवेलीपर मु शीिगरी करता !ँ’’
िगरधरलाल राजां या भग ा मोज ांवर नजर जोडून उ रला.

मु शी! राजां या काळजात कसलीतरी कळ उठली. एक मामुली कारकून यां या



वागतासाठी समोर उभा होता!
‘‘कँुवर राम संग कधर ह?ै” राजांचा करडा आवाज सा यांनाच जाणवला.
‘‘गु ताखी माफ हो मािलक. कँुवरजी कलेम आला हजरतके महलेपर पेहरे लगा

रह ेह!ै वहाँसे नह  छूट पायगे! आप चिलये!”
राजांनी सवाना जाणवेल असा िन: ास सोडला.

औरंगजेबा या प ासा ा सालिगराचा दवस आ ा शहरावर रोषण झाला.
आप या उजळले या मनो यांचे डोळे लाल क या या रोखाने ताजमहालाने जोडले.
सालिगरा बघायला!!

मुलुखचंदा या सराईत राजांनी आिण संभाजीराजांनी ान क न खास े पेहराव
घातले. राजे आप या डे यात फ टक िशव लंगा या पूजेला बसले.

ितकड े लाल क यात औरंगजेबाने आप या महालात ‘स क  नमाज’ पढून
घेतली होती. दवस अधा कासरा वर आला, तरी तो म ेकड ेत ड क न कुराणाचे कलमे
पढतच होता. संभाजीराजे सराईतून दसणारे यमुनेचे पा  बघत होते.

औरंगजेबा या महालाबाहरे राम संगाचा पहारा चालूच होता.
राजांचा सरंजाम सराईत िस  झाला. अंगी जरीबंुद याचे सफेद झगमगीत जामे,

डो यांवर लखलखीत केशरी टोप, याखाली ि दली, रेखीव िशवगंध, ग यात कंठे-
भवानी या माळा, कानांत सोनचौकड ेअसा वेष प रधान केलेले राजे- संभाजीराजे िस
ठेवले या सज या घो ांजवळ उभे होते. यां या भोवतीने यंबकपंत डबीर, रघुनाथपंत
कोरड,े सजराव जेधे, िहरोजी फजद, मदारी महतेर, राघो िम , दावलजी घाटगे अशी
मंडळी ठेवणीचे आसवाब चढवून हारीने उभी होती.

राजे वाट बघत होत ेराम संगाची. तोच यांना दरबारी नेऊन पेश करणार होता.
पण अ ाप राम संगाचा प ा न हता! याची य  भेट अ ाप झालीच न हती.

शेवटी मु शी िगरधरलाल सराईत आला. चेह यावरचे ओशाळेपण लपवीत
राजांना तसलीम क न तो हणाला, ‘‘अभी तक राणाजी नह  आये कलेपरसे। आप
हवेलीपर चिलये राजासाब, मन ेहारकारा भेजा ह ै कलेपर। राणाजी आतेही ह गे।’’ या
रजपुती कारकुनाला समोर या ‘द खनी माव या’ची ‘ करत’ ऐकून चांगलीच माहीत
होती. तीन वेळा तो कमेरत वाकत होता. खां ावरचे उपरणे ठीकठाक करीत ‘जी’ हणत
होता.

राजां या कपाळीचे िशवगंध आ ांत आ सून उठले. पण ते काही बोलले नाहीत.
िगरधरलाल या सोबतीने राजे आिण संभाजीराजे सरंजामासह आ यातील िमझा
राजा या हवेलीजवळ आले. रजपुती माटा या ग ीदार अशा या हवेलीसमोर राजां या
मु ामाची सारी तयारी राम संगाने करवून घेतली होती. श त आवारात लहान-मो ा
रा ा, सायवान डरेे-शािमयाने उठिवले होते. राजांचा सरंजाम या आवारात ठाण
झाला.



दवस दीड कासरा वर आला. डा ा हातात धूपदान े आिण उज ा हातात
मोरिपसाचे जुडगे घेतलेले फ करांचे तांड ेआ या या मोह या-मोह यांतून खैरात गोळा
क न लाल क या या तटाजवळ गोळा झाले. ठक ठकाणी डरेे टाकलेले औरंगजेबाचे
सरदार, अमीर, उमराव, सुभेदार वाजत-गाजत सरंजामात लाल क ला जवळ क
लागले.

अ व थ झालेले राजे संभाजीराजांना घेऊन शािमया या या दारात राम संगाची
वाट बघत उभे होते. या दोघांनाही क पना न हती क , समोर या िमझा राजा या
हवेलीतून ग ीला लागून असले या दालनात िचका या पड ाआड िमझाचा आिण
राम संगाचा ‘जनाना’ उभा होता. या जना यातील बायका मेहदंी रंग या बोटांनी
एकमेक ना खुणा क न राजे आिण संभाजीराजे दाखवीत हो या! नाजूक कलकलाट करीत
हो या – ‘‘शेरे द खन ‘सेवा’ और उसका ब ा ‘संभा’!’’

दवसाने दोन कास यांचा प ला मागे टाकला. लाल क या या मु य
दरवाजावाजा नौबत-नगारा एकसारखा दडुदडुु लागला. सरदारमागून सरदार लाल
क यात वेशू लागले. संगमरवरी खांबाचा ‘ दवाण-इ-आम ’चा दखेणा, आईनेबंद
दरबार तमाम झाला. कनोजी धूपाची वळी दरबारात उठू लागली.

जरीबंुदीचा िहरवाशार जामा अंगी घातलेला, डो यावर िपसां या तु याचा
बाकदार कमॉश घेतलेला औरंगजेब आसवाबखा यातून बाहरे पडला. या या
कदमबर कूम फरास जा यां या तलम पायघ ा अंथरत चालले.

अ काबां या खडया ललका या उठ या – ‘‘बा अदबऽ बा मुलािहजाऽ तह े दल
हो शीयाँऽऽ अबुल मुज फर मुईउ ीन मुह मद, औरंगजेब, बहादरू, अलमगीर बादशहा
गाझीऽऽ मािलके त ते ताऊसऽऽ शहनेशाह े हदंो त ऽऽ तशरीफ ला रह ेह।ैऽ ऽ हो शीयाँऽ!’’
या ललका या ऐकताना त डात तोबरे भर यासारखे राम संगाचे राजपुती मन घुसमटून
गेले होत.े

औरंगजेबाने ‘ दवाण-इ-आम’ या दरबारात कदम टाकताच, वा या या एकाच
झोताबरोबर गवताळू कुरणाचा प ाचप ा लपकन लवावा, तसा दरबारीयांचा जमाव
ताजीम दे यासाठी कमरेत लवला.

राम संगाने आप या हवेलीकड े वार धाडले. यांनी मु शी िगरधरलालसाठी
िनरोप आणला – ‘‘दबार शु  आ। राजासाबको ले आना। म आ रहा ।ँ’’

आता िगरधरवर नापसंदी दाखवायलाही राजांना वेळ न हता. राजे-संभाजीराजे
शािमया याबाहरे आले. राजांनी आप या उज ा हाताची जोड दऊेन संभाजीराजांना
घोडाबैठक दली. खु  राजांनी एका सज या कु मैत घो ावर मांड जमिवली.

कँुवर संग, तेज संह, िगरधर, ब ी बेग यां या सोबतीने राजे लाल क याकडे
चालले. यां यामागून यांचा सरंजाम चालला. राजां या आिण संभाजीराजां या तफने
अ दािगरे अ दािग या ढाळत होते. मागावर भेटणा या फ करांना राजे आिण संभाजीराजे
मुठ नी खैरात दते होते. आता आ या या हमर यावर दसुरा कुठलाच सरदार दरकदार
जाणारा-येणारा नस यामुळे ‘‘द खनी ‘सेवा’ आ रहा ह!ै” ही खबर भंगरीसारखी ग ी-



हवे यांत पसरली. सगळे मदानी लाल क यात जू झा यामुळे आ यातील बायका-ब े-
बुढे ग यांत-झरो यांत गोळा झाले होते.

औरंगजेबाने दलुि ले होत,े राम संगाला इ छा असून जमले न हत,े पण इंतजाम
ठेवून होणार नाही, असे या ‘थोर या’ आिण ‘धाक या’ माव यांचे इतमामात आ ा
आिण शहाजहानची रयाया यां याकडून वागत होत होते!

तसा राजांचा सरंजाम बघ यासारखा मोठा मुळीच न हता. उलट तो नजरेत न
येईल एवढा छोटा होता. पण ‘सेवा’ या दोन अ री नावाला आता अस या सरंजामाची
गरज रािहली न हती! उभी झाड े फटाफट फोडत जाणारा ‘वणवा’ आिण उ या
हदंो ताँची दौड घेणारा मावळी ‘रानवारा’ हाच राजांचा ‘सरंजाम’ झाला होता!

‘दहारआरा’ बागे या रोखाने राजे-संभाजीराजे िगरधरसह चालले होते. ते या-
या हवेलीसमो न पुढे सरकत होत,े या- या हवेलीतील ग ी-झरो यात का या
बुर यां या झडी, मेहदंी या गो या हातांनी उचल या जात हो या! या मागे
टाक यासाठी वर चढलेले काही हात णभरच तसेच थांबत होते! ‘‘या अ लाऽ, सु रऽ,
सुरते मदऽ!’’ असे जनानी नाजूक ची कार बुर यांतून उठत होते!

राजे-संभाजीराजे आ या या र यांत खैरात वाटत चालले होते आिण लाल
क यात ‘ दवाण-इ-आम ’ या दरबारात औरंगजेब नजरा याची तबके वीकारीत
होता! एकाएक  राजां या सरंजामा या र याला येऊन िमळणा या आडवाटेने दोन
रजपुती घोडाइतांनी आपली घोडी पुढे काढली. यां या िपक या दा ांतून घामा या
धारा उतर या हो या. त े होते राम संगाचे चाकर डुगंरमल चौधरी आिण रामदास.
राजांना आदब-कु नस क न यांनी आपली घोडी थेट िगरधरलाल या घो ाला
िभडिवली. दब या आवाज ते िगरधरशी रजपुती भाषेत काहीतरी बोलत होतो.
‘‘राणाजी... दबार... रा ता... नूरगंज...’’ असे श द ऐकू येत होते.

“ या ह ैमु शी?’’ राजांनी िगरधरलालचा अंदाज घेत िवचारले.
‘‘कुछ नह  सरकार। राणाजी राह भूल गये। दसूरे रा तेसे िसधे हवेलीपर प चँ

गये। उनका म ह ै– आपको नूरगंज बिगचेके पास ले आनेका।’’ िगरधर उ रला.
क याव न मुखिलसखानासह िनघाले या राम संगाची वाट चुकली होती! तो

एका वेग याच वाटेने राजांना भेट यासाठी आप या हवेलीजवळ जाऊन पोहोचला होता.
दि णेत भीमे या खो यात मंिज याला मु ाम टाकून बसले या िमझा राजाला

आिण लाल क यात ‘त तेताऊस’वर बसले या औरंगजेबाला माहीत न हते क , कधी-
कधी अशा अनेकां या वाटा चुकतात! मग कुणा यातरी चुकले या वाटांबरोबर
कुणा यातरी युगायुगां या वाटा बेमालूम जुळून जातात!!

िगरधर आिण कँुवर संग यांनी राजांचा सरंजाम नूरगंज बागे या रोखाने
वळिवला. सरंजामाने या वाटेवरची ‘ फरोझ बाग’ मागे टाकली आिण ितकड े लाल
क यात ‘ दवाण-इ-आम’चा दरबार बरखा त झाला!

राजे-संभाजीराजे नूरगंज बागेजवळ येऊन थांबले. राजांना ‘नजर’ हणून सात-
आठ झूलबाज ह चा तांडा बरोबर घेऊन राम संग मुखिलसखानासह घाईगद ने नूरगंज



बागेजवळ आला.
कँुवर संगाने पुढे होत राजांचा राम संगाशी प रचय क न दला. घो ावर मांड

घेतले या, गो यापान राम संगाचे कपाळ घामेजून आले होत.े राजांचे तरतरीत बाके नाक
बघताना या घामाचे टपोरे थब या या कपाळावर टपकन जमून आले. खां ावर या
उपर याने यान े अगोदर कपाळ टपले. तेवढे करताना झाले या सग या गफलती
िनवळून जातील; अशी अदब राजांना कशी ावी, याचा िवचार क न घेतला.

कायद ेखेचून राम संगान ेघेत या मांडिेनशी कदमबाज चालीत आपले जनावर
थेट राजां या घो ाजवळ आणले.

‘‘राजासाबऽ” एवढेच तो कसेबसे हणाला आिण यान ेऊरभेट दे यासाठी हात
पसरले. राजांनी उ या घो ाव न राम संगाची ऊरभेट घेतली. आप या हयातीत
राजांनी अशी भेट कधी कुणाला दली न हती. संभाजीराजांना ती भेट जाणवली. यांनी
मनोमन ठरवून टाकले, ‘राम संग ही इतमामाची असामी आह.े’

राम संगान े आपला घोडा संभाजीराजां या घो ांजवळ घेतला.
संभाजीराजां या खांदपे ीवर हात चढवीत तो हणाला, ‘‘कँुवर संभूराजा!’’

सगळे ह ी राजां या तळा या वाटेला लावून राम संग िनघाला. दोन मावळे
सरदार औरंगजेबा या दरबारी पेश करायला.

लाल क याचा मु य दरवाजा आला. बराच वेळ िनसूर बसलेले नौबतवाले
राजे, राम संग आिण संभाजीराजे यां याकड े चम का रक नजरेने बघत आगवानीची
नौबत झडवू लागले. या वेळी लाल क यात औरंगजेबाचा ‘ दवाण-इ-आम ’ हा दसुरा
दरबारही बरखा त झाला होता!

राजे आिण संभाजीराजे गे या रंगाचा लाल क ला िनरखत चालले. यांची
घोडी राम संगा या मोत ारांनी आप या ता यात घेतली. नजरा यांची तबके घातलेले
मावळे पाठीशी घेऊन राजे संभाजीराजां यासह घुसलखा या या दरबारा या रोखाने
चालले. या वेळी औरंगजेब घुसलखा याला लागून असले या पेशाबगारात खापरा या
तुक ान े‘इि तजा’ करीत होता!

‘इि तजा’ नंतर हातपाय धुऊन औरंगजेबाने ‘वजू’ केली. वाळािमि त थंडगार
पाणी िपऊन तो घुसलखा या या कोटबंद आसना या आवारात वेशला.

घुसलखा या या वेश ारात येताच राम संग थांबला. कमरेत वाकून याने
राजांना िवनंती केली – ‘‘जूत ेयह  पर उतार दीिजय ेराजासाब।’’

कपाळाला आ ा घालीत राजांनी आप या भग ा मोज ा संगमरवरी
उतर या. यां या शेजारी संभाजीराजांनी आप या मोज ा उत न ठेव या.

राम संगान ेआत वजीर जाफरखानाला वद  दली.
जाफरखान सात-आठ हात उंची या कोटबंद आवारात आसनावर िगद ला रेलून

बसले या औरंगजेबासमोर पेश झाला. वाकून छातीवर आडवा हात घेत याने वद
औरंगजेबा या कानी घातली, ‘‘आला हजरतऽ, द खनसे ‘सेवा’ भोसला फजदके साथ
आया ह!ै राम संग पेश आनेक  इजाजत माँगता ह!ै’’ ती वद  ऐकताना िगद ला रेललेला



औरंगजेब पुढे झाला. या या हाता या बोटाबरोबर फरणारे माळेचे मणी णभर थांबले.
काही ण तसेच गेले.

झुकले या वजीर जाफरखाना या पाठीवर अ यंत शांत श दांची िख लत
औरंगजेबान े फेकली. ‘‘इ जा ज त ऽ!’’ एकदा घुसलखा या या दरवाजाला नजर दऊेन
औरंगजेब पु हा िगद ला रेलला, मणी फ  लागले!

राम संगाला सामने ठेवून राजे दरबारात जायला िनघाले. पु हा राम संग
थांबला. आप या कमरे या शे यात खुपसलेला, मोगली नकसकामाचा, िवणलेला दरबारी
माल यान ेअदबीने वाकत तो राजां या हाती दते हटले, ‘‘लीिजये.’’

भुवईला कमानबाक चढवीत राजांनी या मालाकड े बघत राम संगाला
िवचारले, ‘‘ये या ह?ै’’

‘‘एक दबारी रवाज ह ैराजासाब. नजराना पेश करते व  आला हजरतने आपसे
कुछ पूछा तो यह माल मँुहपर रखकर जबाब दनेा राजासाब! ये रवाज ह!ै’’

राजे काहीच बोलले नाहीत. तो माल यांनी उज ा मुठीत आवळला.
राम संगासह राजे आिण संभाजीराजे घुसलखा यात वेशले. या दरबारात

शा ताखान, बहादरूखान, अमीनखान, शेख मीर, झुि फकारखान, नजाबतखान,
जसवंत संग असे औरंगजेबाचे कैक नेक बंद ेदाटले होत.े

उ या दरबारात, िहरवे, िनळे, जांभळे सग या रंगांचे कमॉश, जामे होत.े फ
राजां या आिण संभाजीराजां या म तक  केशरी टोप होत.े त ेउठून दसत होत.े

राम संगा या सोबतीने आसनाजवळ जात राजांनी ‘नजर’ हणून एक हजार
सोनमोहरा, दोन हजार पये व ‘िनसार’ हणून पाच हजार पयांची तबके औरंगजेबाला
पेश केली. दोघा िपतापु ांनी शाही रवाजाचे मुजरे केले.

या संपूण दरबारात सवात लहान अस े नऊ वष उमरीचे एकटे संभाजीराजेच
होत.े

‘करणी आम दिुनयेला दसत’े, अस ेआबासाहबे या याब ल नेहमी हणत होते,
तो औरंगजेब संभाजीराजे िनरखून बघत होते.

संगमरवरी कोटबंदाआड औरंगजेबाची सारे शरीर झाकून गेले होते. दरबाराला
याचे फ  ग यापासूनचे वरचे िशर दसू शकत होते. फ  िशर! जे सलामत ठेव यासाठी
अनेकांची िशरे यान ेधडावेगळी करिवली होती. यात असलेला मद ूचलाखीने चालवून,
कुराणाची ढाल समोर धरीत, यान ेआपली पीळबाज राजहवस पुरी क न घेतली होती!

संभाजीराजांना वाटले औरंगजेब काहीतरी बोलेल. पण तो काहीच बोलला नाही!
ब ी आसदखानाने पुढे होत राजे आिण संभाजीराजे यां या हातात दरबारी

मानाचे पानिवड े दले. राम संग माग या पावली जाऊन आप या अडीच हजारी
सरदारां या रांगेत उभा रािहला ला होता. ब ी आसदखानाने राजांना आिण
संभाजीराजांना आणून पंचहजारी सरदारां या रांगेत उभे केले. ही रांग आसनापासून
कतीतरी मागे होती. िख लत वाटपाचे काम सु  झाले. औरंगजेबाचे शाहजाद,े
जाफरखान आिण जसवंत संग यांना िख लती दे यात आ या.



िख लत घेतलेला जसवंत संग माग या हट या कदमांनी मागे येत, राजां या
समोर उभा रािहला. आता शाही दरबार बरखा त होणार होता!

‘उ हाता हातून शेकडो मजला मागे टाक त आ ही येथवर का आलो? हा दरबार
आह े क  मजाक? हाच आमचा इतमाम?’ पाया या नखापासून म तक या केसापयत
राजां या उ या अंगात र ाची एक अजब वीजलाट सरकून गेली!

‘ वागतासाठी मु शी येतो! आसनावर बसलेला अकडबाज औरंगजेब एका
अ राने वाजपूस करीत नाही! यां या पाठीवर आम या माव यांनी घोड ेफेकले यां या
खां ावर िख लती चढतात!’ अपमाना या कळा अस  झाले या राजांची छाती वर-
खाली धपधपू लागली. ितला ध न असलेली कव ांची माळ लपलपू लागली!
कपाळावर या उड या, उ या िशरेबरोबर िशवगंधाचे प े खालीवर धडधडू लागले! पोत-
पोत झाला राजां या उ या अंगाचा! थरथरता-उसळता! जाळता!

घुसलखा या या संगमरवरी भंतीवर रोमांच उठतील, असे खणखणीत बोल
राजां या त डातून बाहरे पडले- ‘‘रा ऽ ऽ म ऽ संऽऽ घ!’’ दरबारी शांततेला त ेजाळीत गेले.
राजांची उजवी भुवई घो ा या नालेसारखी बाक घेत वर चढली होती.

मान सरळ मागे क न राम संगा या रांगेवर डोळे चालवीत राजे पु हा गजले,
‘‘रा ऽऽ म ऽ सं ऽऽ घ!’’

हाती धरलेला आबासाहबेांचा हात थरथरत एकदम गरम झाला आह,े हे
संभाजीराजांना जाणवले. या बदल या पशाबरोबर न कळणारी सरसरी यां या अंगी
सरकून गेली. त े दो ही हात थरथ  लागले. आडवे येणारे सरदार कसेतरी चुकवीत
भेदरलेला राम संग राजां याजवळ आला.

समोर या पाठमो या सरदारांकड ेहात क न पेट या डो यां या राजांनी याला
सवाल केला, ‘‘ये हमारे सामने कौन खडा ह ैराम संग?”

‘‘जी वो महाराजा जसवंत संग.” राम संगाला राजांचे काय िबघडले त ेकळेना.
या या त डाला कोरड पडली.

‘जसवंत संगऽ? हमारे मु कस ेभागा जसवंत संग! इसके पीछे हम खडा कया
तुमन?े नह ! हम ये बदा त नह  कर सकत!े”

नकळत राजांचा हात संभाजीराजां या हातातून िनसटला! आपण कुठे आहोत,
कोण आहोत, कसलेच भान राजांना उरले नाही. यां या कानाची पाळी रसरसून
लालेलाल झाली होती. डो यां या आत गाजरी रंगा या र िशरांचे जाळे उठले होत.े
थरथर या कानां या पा यांबरोबर सोनचौकड े थरथरत होते. बाकदार नाकश ावर
टपटपीत घामथब तरारले होत!े केसरी टोपाखाली राजां या मु वेर एक रसरशीत ना रंगी
भोसलाई सूय उतरला होता!

कसलाही िवचार न करता राजे सरळ आप या रांगेतून बाहरे आले.
पेशवाटेवर या तलम जा यावर येताच यांनी औरंगजेबा या आसनाकड े तडक पाठ
केली!

“महाराजसाहबेऽ!” हणत संभाजीराजे थरथरत सरदारां या रांगेतून यां याकडे



धावले. राजांचे कान सु -बिधर झाले होत.े िनमुळत े डोळे गरागर फरवीत फुसफुसतं
िन: ासत त े दरवाजा या रोखाने झपाझप पावले टाकू लागले. यांना गाठ यासाठी
राम संग पाठमोरा उलटा धावू लागला!

कोर ा त डातील टा याला िचकटू बघणारी जीभ राम संगाचा जीव
घुसमटवीत होती. आसनाकड े पाठ न करता तरातर पाच कदम मागे हटत, पु हा
राजां याकड ेबघत कसरत क न राम संगाने राजांना कसेतरी गाठले! यांचा हात हातात
घेऊन तो गदगदा हलवीत दब या आवाजात राम संग हणाला, ‘‘सुिनये तो राजासाब!’’

‘‘कभी नहा ऽ!’’ हणत राजांनी याचा हात सरळ िझडका न टाकला! तसे
करताना राम संगान े यांना दलेला दरबारी माल राजां या हातातून सुटला आिण
खाल या तलम जा यावर पडला.

भेदरलेले संभाजीराजे ‘‘महाराजसाहबेऽ! महाराजसाहबेऽ!’’ अशा सादा घालीत
राजां या मागून पेशवाटेव न धावत आले. यां या पायाखाली तो माल सापडून मागे
पडला! संभाजीराजांनी राजांचा हात धरला. त े दोघेही िपतापु  दरबाराबाहरे या
सदरजो यावर आले. णभर थांबले.

मावळमुलखातील – पुरंदर, राजगड, तापगड कुठ याही गडवा तूला कधीच
बघायला िमळाले न हते, अस े िविच  दृ य या संगमरवरी सदरेला बघायला िमळत
होत!े वर राजसंतापान ेथरथर कापणारे ‘िशवाजीराजे’ आिण खाली यांचा हात ध न
भीतीन ेथरथर कापणारे ‘संभाजीराजे’ असे त ेिविच  दृ य होत!े

सदरे या बगलेला एक िज यासारखा भाग बघताच राजे ितकड े गेले.
संभाजीराजांचा हात यांनी सोडून दला. दो ही हातांनी डोके ग  आवळून घेत राजे या
पायरीवर बसले. यातील एका हाताची मूठ वळलेली होती. तीत दरबारी पानिवडा होता.
फसफसणारा ास यांचा यांनाच जाणवत होता!

दरबारात गडबड मचली होती. जाफरखानाकडून औरंगजेबाला कळले क , ‘सेवा
िख लत के िलये खपा हो गया।’ यान े मुलितपखान, मुखिलसखान आिण आिखलखान
यांना आ ा दली, ‘‘सेवाला िख लत दऊेन शांत क न आत आणा.’’

त ेितघेही बंद ेराजां याजवळ आले. यांना िख लत घे याची िवनंती क  लागले.
यान ेराजे अिधकच भडकले. यांनी या ितघांना प  इ कार दते सांिगतले, ‘‘पािहजे तर
तुमचा बादशहा माझा खून क  शकतो. पण मी आता पु हा दरबारात मुळीच येणार
नाही!’’

औरंगजेबान ेराम संगाला बोलावून याला िवचारले, “ या आ राम संग? सेवा
खपा य  हो गया?’’

‘‘हमारे मु क के गरमीसे उनक  तिबयत िबघड गई ह,ै आला हजरत!’’
राम संगान ेराजकारणी उ र दले!

औरंगजेब हसून हणाला, ‘‘अपन ेमुकामपर उस ेप चँा दो!’’
‘‘जी जूर,’’ हणत राम संग बाहरे आला.
राजां या घामेज या हाता या मुठीत आवळलेला िहरवा पानिवडा राजांनी



फरसबंदीवर फेकून दला. संभाजीराजांनी तर तो के हाच टाकून दला होता.
थोडा वेळ जाताच राजांची थरथर थांबली. राम संग यांना घेऊन तळाकडे

जायला िनघाला.
‘‘महाराजसाहबे, आप या मोज ा.” संभाजीराजांनी यांना आठवण क न

दली! कुणाची वाट न बघता संभाजीराजांनी राजां या भग ा मोज ा उचल या आिण
यां यासमोर आणून ठेव या! राजांनी मोज ांत पाय भरले.

राम संगा या मोत ारां या ता यात दलेली घोडी राजांनी आिण
संभाजीराजांनी मांडखेाली घेतली. राम संगा या सोबतीन ेसगळा सरंजाम तळाकड ेपरत
चालला. कुणीच काही बोलत न हते.

संभाजीराजे झाला संग आिण राजांचा चेहरा आठवून िवचारात पडले होते –
‘आई जगदबंा एकदा व ात आली ते हा आबासाहबेांचा चेहरा नेहमीपे ा वेगळा झाला
होता! आजचा यांचा चेहरा तर फारच वेगळा होता! य  आऊसाहबेांनी तो बिघतला
असता, तर याही भेदर या अस या!’

राजे आिण संभाजीराजे लाल क यावर या मु य दरवाजातून बाहरे पडले.
आप या मनो यांचे डोळे क न मुमताजची कबर असलेला ताजमहाल यां याकड ेबघत
होता. आज तो ध य झाला होता. दारा, मुराद, सुजा या य  मुमताज या मुलांना जे
जमले न हत,े खु  शहाजहानला कधी साधले न हते, ते क न राजे लाल क याबाहरे
पडत होत!े

औरंगजेबा या प ासा ा सालिगराचा रोशन झालेला दवस सांजावून
आ यामुळे िनसूर होत होता!!

राम संगा या हवेलीत राजे आिण संभाजीराजे दवाणी दालनात बैठक वर बसले
होत.े समोर चेह यावर चंतेची काजळी चढलेला राम संग उभा होता. राम संगा या
चाकरांनी खुशबूदार सरबताचे पेले आणून मेहमानां या हातात दले.

दरबारी राजांना यो य जागी उभे कर यात आले होत.े खु  िमझा राजे जय संग
आिण तािहरखान िजथे उभे राहत, ती जागा होती ती. ह ेसारे राम संग राजांना पटवून
दऊे बघत होता. पण आता बाण सुटला होता.

‘‘भाई, तुम फ  मत करना।’’ राजांनी राम संगाला तस ली दली. कधी न ह ेते
‘भाई ’ हा श द राम संगाला राजांनी जाणूनबुजून वापरला!

अधा घंटा हवेलीवर थांबून राजे आप या डे यात आले.
राम संगान ेआपला कारभारी गोपीराम मेहता या याकडून राजां यासाठी सुक

फळफळावळ पाठिवली. राजांनी याला सरोपा ब  केला. राम संगा या िव ासातील
ब लूशाह आिण िगरधरलाल राजां या भेटीसाठी आले.

ब लूशाह राजांचे परा म ऐकून यां यावर खूश होता. तो अदबीने राजांना
बादशाही दलजमाई कर याचा स ला दे यासाठी आला होता. राजे सुख प द खनेत



परतावेत असे याला मनापासून वाटत होत.े ब लूशाह आिण िगरधर िनघून गेले.
िचराखलागणीची वेळ झाली. राजे नेहमी माणे फ टक िशव लंगा या पूजेला बसले.

ितकड ेलाल क यात आप या खाजगी या महालातील मजलही औरंगजेबाने
बरखा त केली आिण तो ‘मगरीबची नमाज ’ पढायला िनघून गेला.

या मजलसीत औरंगजेबाचे खास सरदार जाफरखान, जसवंत संग, मुतुझाखान,
शा ताखान आिण याची बहीण जहानआरा यांनी आ हान े औरंगजेबाला ‘बदतमीज
सेवा’ला क ल कर याचा स लाही दऊेन टाकला!

औरंगजेबाला चीड आली होती, ती राजांनी ‘िख लत’ साफ नाकार याची. यांनी
दरबारी कधी न ये याचा नारा लाव याची. पण तो बाहे न शांत होता!

नमाज पढता-पढता याने दोन गो ी वत:शी तय क न टाक या. ‘सेवा’ला
दरबारी पेश यायला भाग पाडायचे. िख लत पांघरायला लावायची. तसे झाले तर
काबूल या मोिहमेवर याला नामजाद क न टाकायचे! तेथून तो सलामत परतणारच
नाही! आिण ह े सगळे नाहीच घडले तर – तर मु लामौलव याकडून सेवा या
बदतिमजीचा कथला तय करवून यायचा. त ेदतेील ती सजा याला बहाल करायची!
आिण त ेकोणती सजा याला दतेील याब ल औरंगजेब िन ंत होता!

औरंगजेबान े आ याचा कोतवाल फौलादखान याला दाद फमावली. तो
परतीतराय नावाचा हरकारा बरोबर घेऊन पेश झाला. औरंगजेबाने याला म
सुनावला – “राम संगको बतावो क सेवा को समझाकर कल दबार ले आना।’’

फौलादखान आिण परतीतराय क याव न राम संगा या हवेलीवर आले.
यांनी आप या आिलजाचा म राम संगाला सुनावला.

राम संग रा ीची वेळ असताना राजां या डे यात आला. यांना घेऊन आप या
हवेलीत तो परतला. बराच वेळ तो राजांना ‘बादशहा सलामत’ची भेट घेणे कती
आव यक आह,े त ेसांगत होता. राजे याचा िनरोप घेऊन आप या डे यात आले.

सग या आ ा शहरभर सालिग याची रोषणाई पेटली होती. यमुने या पा ावर
िनरिनरा या कार या द ां या ित बंबांची बाग उठली होती.

राजांची बराच वेळ वाट बघून संभाजीराजे डे यातील मंचकावर आडवे झाले
होत.े यांनी काही खा ले न हत.े राजांनाही काही खावेसे वाटत न हत.े

राजांनी आप या डोक वरचा टोप तबकात उत न ठेवला. झोपले या
संभाजीराजांना बघताना यांना जाणवून गेले – ‘यांना नको होत ंबरोबर आणायला!’

‘‘जगदबं! जगदबं!’’ पुटपुटत राजे संभाजीराजां या शेजारी आडवे झाले. ते
िपतापु  काही न खाता यमुना कनारी आप या डे यात होते. राजां या डो याला डोळा
लागत न हता.

लाल क यात आिण उ या आ ा शहरात िबयाणी सागुती या दावती झडत
हो या. दरबारी झाले या कारची चचा करताना आ ेकर हणत होते – ‘‘जो शाहजादा
दाराका आ, मुराद-सुजाका आ, वही द खनी ‘सेवा’का होगा।’’

दसु या दवशी उ ह ेकासराभर वर सरकली, तरी राजे मंचकाव न उठले नाहीत.



यांनी यंबकपंत, रघुनाथपंत, िनराजी रावजी या आप या माणसांना बोलावून सांिगतले,
‘‘आ हास वर धरला आह!े’’

ती बातमी पर पर राम संगा या कानावर गेली. याला माहीत होते क ,
‘राजासाबका बुखार बनावटी ह!ै’ पण ‘तु हाला बुखार कसा चढला?’ अस े काही तो
राजांना िवचा  शकत न हता! यान ेमनोमन एवढाच अथ लावला क , ‘िशवाजी आता
कोण याही कारणासाठी दरबारी जाणार नाही!’

राजांनी रघुनाथपंत कोर ां याकडून राम संगाला िनरोप पाठिवला, ‘‘हम
िबमारीस ेमजबूर ह।ै हमारे फजद संभाजीराजाको दरबार ले जाना।’’

आता िमळेल तो माणूस अ ल शारीने पणाला लाव यािशवाय राजे आ यातून
सुटूच शकत न हते.

सग यांत मोठे हाल होत े राम संगाचे. याला राजांची सुरि तता आिण
औरंगजेबाचा िव ास दो ही सांभाळणे भाग होत.े सग यांत मोठी कसोटी होती
संभाजीराजांची! त े राजां याबरोबर आले या सवात कमती उमरीचे होत.े पर या
मुलखात होत.े आिण आता तर त ेसारेच ाणसंकटात होत.े

आप या डे यात राजे संभाजीराजांना हरभाती या सावध सूचना दते होत.े ‘‘ या
र यान ेदरबारी जाणार आहात, तो नीट पारखून यानात ठेवत चला. येताना दसु या
र यान े ये याची राम संगचाचाला िवनंती करा! बादशहाने काही िवचारले तर न
कचरता जाब ा. हदंो तानी बोली जमेल तसे बोलत चला. संधी िमळेल या असामीची
ओळख क न या.’’

यांना सूचना दतेाना म येच राजे थांबत होते. िजजाऊंचे बोल यांना आठवले क
मन सु  होत होत,े ‘‘रा यासाठी ावी लागली, तर जुनी िपढी खच  ायची असते.
पुढची व  ेबघायची असतात ती न ा िपढीन.े’’

सं याकाळ होत आली. राजे मंचकावर आडवे झाले. राम संग संभाजीराजांना
दरबारी ने यासाठी आला. झोपले या राजां या पायांना आशीवादासाठी हात लावून
संभाजीराजे हणाले, ‘‘येतो आ ही महाराजसाहबे.’’

‘‘अंऽ’’ राजे ठर या माणे क हले.
राम संग संभाजीराजांना घेऊन दरबारी िनघाला. राजांचा सगळा नटलेला

सरंजाम संभाजीराजां या पाठीशी उभा होता. सजले या पांढ याशु  घो ावर
संभाजीराजांनी मांड घेतली. राम संगा या घो ाला घोडा िभडवून नऊ वष वयाचे
संभाजीराजे द ली त ता या बादशहा या भेटीस चालले! एकटे. बाबरपासून
औरंगजेबापयत अनेक दरबार भरले होत े– पण हा असला संग थमच घडत होता.

राम संग आिण संभाजीराजे सरंजामासह लाल क यात आले.
‘ दवाण-इ-खास’चा मगरबी दरबार भरला होता. राम संग आप या शेजारी

संभाजीराजांना घेऊन उभा रािहला.
अलकाबां या लं या ललका या उठ या. पाठोपाठ औरंगजेब दरबारात वेशला.

ताजीम दे यासाठी सगळे दरबा रय े कमरेत झुकले. संभाजीराजे दरूवर दसणा या



औरंगजेबाकड ेबघत तसेच उभे रािहले. सगळेच झुक यामुळे संभाजीराजे उभे आहते, हे
कुणा याही यानी आले नाही!

वजीर जाफरखानाने सवात थम चौकशी केली, ती राम संगाची!
राम संग संभाजीराजांना घेऊन आसनासमोर पेश झाला. कु नससाठी झुकले या

राम संगावर औरंगजेबान ेसवालांचा कोरडा ओढला –
“ यो – राम संग, ‘सेवा’ कधर ह?ै’’
‘‘जी. जूर, उनक  तिबयत िबगड गयी ह।ै स त बुखार आया ह ै उनको!’’

राम संग झुकूनच बोलला. कोटबंद उ ासनात औरंगजेबाची मान अथपूण डुलली.
‘‘उ ह ने अपन ेफजदको भेजा ह ैअिलजा!’’ राम संग औरंगजेबाला येऊ बघणारा

बुखार सावर याची कोिशश करीत हणाला.
औरंगजेबाचे टपटपीत डोळे संभाजीराजांवर िखळले. िनधाकपणे या या

डो यांना डोळे लावीत संभाजीराजे भर या दरबारात उभे होते! या चार डो यांत
कमालीची तफावत होती. यातले दोन होते, कृतकमाची धूळ साचले या दपणासारखे
औरंगजेबाचे; आिण दोन होत,े आतबाहरे फ टक-साफ संभाजीराजांचे!

संभाजीराजांना बघताच औरंगजेबाचा ितरकस वभाव जागा झाला. याने
िवचारले – “ य  फजद संभू, तु ह ेनह  आया बुखार?’’

अंगावर काहीही घे याची सवय नसलेले संभाजीराजे तळप या डो यांनी
उ रले, “नाहीऽ! आ हास बुखार येत नाही! आम यामुळे इतरांस बुखार येतो!’’

“ या बोला वो?’’ औरंगजेबाने भुवया चढवीत राम संगाला िवचारले.
संभाजीराजे काय बोलले त े राम संगालाही नीट कळले न हत!े पण जाब दणेे

याला भाग होते. तो वाकून हणाला, ‘‘जी जूर. वे बोले – हम बुखार नह  ह!ै ’’
‘‘कैसी मासूमी ह।ै जाफर, संभाको नजराना इनायत करो।’’ औरंगजेबाने

विजराला आ ा केली. संभाजीराजांना सरोपा, मो याचा कंठा आिण जडावाची क ार
नजर कर यात आली.

राम संगा या हवेलीत बैठक या दवाणी दालनात एका मो ा राजपुती
घडावा या िशसवी चौरंगावर एका तबकात चकचक त, काळेशार, शािळ ामी िशव लंग
ठेव यात आले होते. याजवळ दसु या तबकात पूजेचे सािह य मांड यात आले होत.े
राम संग राजे-संभाजीराजे यांना घेऊन तळाव न आप या हवेलीकड ेिनघाला.

खु  िमझा या आ यातील हवेलीत येऊन आपणाला िशव लंगाची पूजा बांधावी
लागेल, असे कधी राजां या व ातसु ा आले नसते. पण व  आिण स य नेहमीच
एकमेकांना ल दऊेन एकमेकांवर कुरघोडी करीत असतात!

संभाजीराजे दरबारातून आ या या दसु याच दवशी औरंगजेबान े िस ी
फौलादखानला कूम दला, ‘‘सेवाको मुकामपरस ेरणअंदाजखाँके कोठीपर ले जाव।’’

राजांना रणअंदाजखाना या कोठीवर हलवून जशी दाराची केली, तशी



िशवाजीची िबनबोभाट क ल कर यात येणार होती! राम संगा या हवेलीसमोर खु या
तळावर त ेश य न हत.े कशी कुणाला ठाऊक, पण ही खबर राम संगाला लागली. तो
तडक मीर ब ी मुह मद अमीनखान यां या हवेलीवर गेला. अमीनखान िम  होता. उ
पदावर होता. या याकरवी राम संगान े औरंगजेबाला कधी न ह,े तो िनधारी िनरोप
पाठिवला – ‘िशवाजीला ठार कर यापूव  किब यासह मला ठार करा!’

तो िनरोप ऐकून धूत औरंगजेबाने ओळखले क , िशवाजीला क ल कर या या
आप या योजनेची बातमी फुटली आह.े समोर आले या अमीनखानाचा फायदा घेऊन
औरंगजेबान ेराम संगालाच म य ेअडकवून टाक याचा फासा टाकला.

‘िशवाजी आ यातून बाहरे जाणार नाही, यासाठी त ूओलीस राहतोस काय?’
असा िनरोप राम संगाला औरंगजेबाने पाठिवला!

राजां या ाणावरचे जामीनकद यावर िनभावते, ह े पा न िन: ास टाकून
राम संगान े ब ी अमीनखानाकडून जामीनकदबा द तखत क न पाठवून दला.
औरंगजेबान ेतो मंजूर केला. राम संग राजांना रीतसर जामीन रािहला!

राम संगान ेआप या ाणावरचे संकट दरू क न वत:चे ाण टांगून घेतले हे
या या त डून ऐकताच राजे िवचारम  झाले. यांनी राम संगाला िव ास दला, ‘‘आ ही
बेलाफुलाची आणभाक घेऊन तु हास एतबार दऊे. िन ंत असणे.’’

महादवेाची पूजा बांध यासाठी राजे संभाजीराजां यासह राम संगा या हवेलीत
आले. हवेली या दवाणी दालनात ब लूशाह, िगरधरलाल, गोपीराम, तेज संह अशी
राम संगाची मंडळी होती. राजां या बरोबर रघुनाथपंत, द ोजीपंत, यंबकपंत, िनराजी
अशा असामी हो या. राजांनी चौरंगावर या शािळ ामी िशव लंगाची पूजा बांधली.
िशव पंडीवरचे बेलफूल उचलून घेतले. आप या सडक बोटांनी ते राम संगा या हाती दते
राजे हणाले, ‘‘हम िशवजीक  कसम उठाते ह,ै जबतक तुम हमारे िलये जमान हो, हम
आगरा नह  छोडगे।’’

राजांनी राम संगाची ऊरभेट घेतली. राम संग औरंगजेबाला जामीन रािहला.
राजे राम संगाला आणभाकेन े बांधील झाले. एकाच वेळी राजे दोन कैदते पडले! एक
होती, औरंगजेबा या राजकारणाची. दसुरी होती, राम संगा या ेमाची!

तो सारा मामलाच अजब होता. वा तिवक आप या सुरि ततेसाठी राजांनी
औरंगजेबाकडून राम संग जामीन मागावा, तेथे राजां याकडून औरंगजेबान े जामीन
घेतला! उलटी चालली नाही, तर ती मोगली स तनत कसली?

संभाजीराजे आिण राम संग आ याचा फेरफटका क न परतत होत.े यां या
घो ांमागून दहा-बारा रजपूत घोडाईत चाल ध न होते. दवस परतायला लागला
होता. पथक ‘कु हारबाडी’ या व तीत घुसले. इथे कंुभारा या धा यां या घरांसमोर
उभट-उंच रांजण, गेळे, माठ कंुभारांनी हारीन ंमांडले होत.े ते बघताच राम संगान ेहात
वर क न पथक थांबिवले. मागे न बघताच याने हाका दला, ‘‘दुगंरऽ!’’



‘‘जी,’’ हणत दुगंरमल आघाडीला आला.
‘‘उसमके माठ लेना. राजासाबके हशमोके िलये.’’ राम संगान ेएका कंुभारा या

ओसरीकड ेहात उठवीत याला आ ा दली.
कंुभारी चाक फरिवणा या कंुभाराने ‘शाही सवा या’ बघून हात या काठीने

फरते चाक थोपिवले. पुढे येत राम संगाला आिण संभाजीराजांना कु नस क न तो
अदबीन े हणाला, “ या कूम ह ैसरकार? कौनसी िखदमत क ँ ?’’ या या डो यावर
उ री पागोटे होत.े िचखल-मळले हात यान ेमावळी रामरामा या प तीन ेजोडले.

‘‘अ छे माठ दनेा. इन मेहमान साहबानके लोग को दनेा ह।ै’’ राम संग
संभाजीराजां याकड ेहातान ेदाखवीत हणाला.

कंुभाराने बारीक डोळे क न संभाजीराजांना िनरखले. सहज हणून तो पुटपुटला,
‘‘सवा या मावळी मुलखा या दस यात!’’ कंुभाराची नजर संभाजीराजां या छातीवरील
कव ां या माळेव न फरली.

कंुभाराची बोली ऐकताना संभाजीराजांची उजवी भुवई नकळत वर चढली.
‘असामी दशेीची दसते. मावळबोली बोलते.’ एक िवचार यां या मना या चाकावर
फरला! काहीतरी आकार घेऊ लागला.

कंुभाराने एक गोल खडा उचलून दुगंरमलला भाजीव माठ ठणाठण वाजवून
दाखिवले. संभाजीराजां या मनात कसलेतरी ठोके ठणठणून गेले.

हातांत पेलून, पारखून बघून दुगंरने चार माठ खरेदी केले. राम संगान ेकमरे या
शे यात खोचलेली दनाराची थैली खेचून दुगंर या दशेने घो ाव नच फेकली.

ती झेलीत दुगंरने कंुभाराला माठाचे दनार दले. थैली आणून पु हा राम संगा या
हातात दली. एक-एक उचलून कंुभाराने आिण दुगंरने माठ चार वारां या हातांत दले.
दुगंरन ेघो ावर झेप घेतली.

कंुभाराने वाकून पु हा, घो ाचे कायद ेखेचणा या राम संगाला तसलीम केली.
‘‘चिलये कँुवर.’’ राम संग संभाजीराजांना माने या झट याबरोबर हणाला.
राम संगान ेघो ाला टाच दतेाच या या रजपूत घोडाइतांनीही टाचा द या.

पथक हलले. मु ाम कायद ेआखडते ध न संभाजीराजांनी आप या घो ाला लटक  टाच
द यासारखे केले! घोड ेग धळले. पुढे जायचे का थांबायचे, या अंदशेाने खूर मागे-पुढे
नाचवून जागीच थांबले! राम संग-दुगंर पथकासह पाच-दहा कदम पुढे गे याची
संभाजीराजांनी खातरजमा क न घेतली. झटकन आप या ग यातील टपो या मो याचा
कंठा उत न हातात घेतला.

कंुभार संभाजीराजां या घो ाकड ेबघत दनार मुठीत ध न थांबला होता.
संभाजीराजांनी हातातील कंठा कंुभारा या अंगावर फेकला! ‘‘आ ही मावळाचे.

भवानीचे भु य!े पारख ठेवा. येतो आ ही. राम-राम!’’ संभाजीराजांनी घो ाला जबरी
टाच दली.

‘‘राम-राम जी.’’ ह ेकंुभाराचे श द संभाजीराजांनी ऐकले नाहीत.
च कत पडले या, कं ाकड ेबघताना हरखून गेले या कंुभाराने अंदाज लावला,



‘‘ब ा मावळी सरदाराचा हाय!’’ कंुभार मूळचा मराठी मुलखाचा होता. हात या
कसबाने याला उ रेत आ यात आणून सोडले होत.े

घटना आता दवसरा ी या पाठीवर ग त घालीत फ  लाग या.
राम संगाला इतबार दे यासाठी राजांनी यां या रजपुती धारक यांचा पहारा

आप या तळावर बसवून घेतला.
संभाजीराजे आिण राम संग यांचा घरघसटीचा ेमा वाढत चालला. घडले तेच

एवढे जबरी होत े क , राम संग, राजे आिण संभाजीराजे यांची डो यांत तेल सोडून
िहफाजत राखत होता. ा ‘मेहमान वा या’ सलामत आप या मुलखात परत कशा
जातील, याचीच राम संगाला फकर लागली. ितला दोन कारणे होती; एक तर दला श द
पाळणे, ह े रजपुतांचे र  होत ेआिण दसुरे मह वाचे कारण होत ेक , जर राजे आिण
संभाजीराजे यां या िजवाला काही धोका झाला तर आपले द खनेत असलेले ‘िपताजी’
माव यां या जानकुबान झडपीतून सुख प परत येतील क  नाही, याची राम संगाला
काळजी पडली! जगदबेंनेच ह ेिविच  ि शूळ आ या या उरावर रोखून धरले होते! ितचा
तरी काय इलाज होता? राजे-संभाजीराजे तर ितचे भु येच होत.े पण खु  िमझा राजाही
ितचा भ च होता! ितला सग यांनाच दाद दणेे भाग होत.े

औरंगजेबान े राजांना काबूलवर वारीसाठी पाठिव याचा बेत राम संगाला
बोलून दाखिवला. काहीतरी कारणामुळे पुढे तो बेत बारगळला.

राजांनी औरंगजेबाचा वजीर जाफरखान याची या या हवेलीत भेट घेऊन याला
कमती नजराणा दला. बादशाही रदबदली कर याचा राजांचा हा बेतही कारणी लागला
नाही.

द खनेतून िमझा राजाची औरंगजेबाला प  े येत होती. शेवटी औरंगजेबाने
कंटाळून िमझा राजाला प  पाठवले – ‘‘...तुमने दखनी सेवाको कौन कौनसी बयत जबान
दी ह?ै िसलिसला बयाजवार भेज दनेा!’’

राजां या हाती आता एकच चाल रािहली. औरंगजेबाला आपले कलमकसदार
िवनंती अज पेश करणे!

अमीनखानमाफत राजांनी औरंगजेबाला अज पाठिवला – ‘‘पुरंदर या तहातील
माझे सव क ले जर मला परत दले, तर मी दोन कोटी पये दरबारी पेश करीन! मला
द खनेत जायला इजाजत िमळावी. माझे फजद संभाजीराजे यांना मी आ यातच ठेवून
जाईन. बादशाह चाहतील तर मी कसम घे यास तयार आह.े बादशाह सलामतांची
द खनेत आ दलशाही िवजापुरावर मोहीम जारी आह.े ितथे जा याची मला इजाजत
ावी. मी ती मोहीम फ  ेक न दईेन! व त पड यास या जंगात जान कुबान क न

आिलजांपाशी माझी चाकरी जू करीन!’’
अमीनखानाने राजांचा अज दरबारात वजीर जाफरखाना या हवाली केला. या

दरबारात राम संगासह संभाजीराजे हजर होते. जाफरखानाने अज िजले सुबहानी



औरंगजेबाला पढून दाखिवला.
हातची माळ थांबवून औरंगजेबान े अजातील श द श द कान दऊेन ऐकला.

या या वत: याच यानी आले नाही, पण तो ऐकताना या या हातातील माळेचे चार
मणी नेहमीसारख ेन फरवता उलटे फ न गेले होत!े!

वाकले या जाफरखाना या हातातील राजां या अजा या वळीकड े बघत
औरंगजेब शांतपणे हणाला, ‘‘जाफर, दखेो ‘सेवा’ कतना इनायती ह!ै शाही सूरतके तीन
कोट पीया हजम करके हम दो कोट ब  द े रहा ह!ै!’’ आिण तो काहीतरी पुटपुटत
त ताव न उठला. दरबार बरखा त झाला.

संभाजीराजां यासह राम संग दरबाराबाहरे पडला. सगळे दरबा रय ेबाहरे पडले.
मोक या ‘ दवाण-इ-खास’म ये फ  कनोजी धूपाची वळी तेवढी फरत रािहली!

राम संग संभाजीराजांना घेऊन राजां या तळावर आला. आप या डे यात राजे
राम संगाची वाट बघत होत.े डे यात यंबकपंत, रघुनाथपंत, िनराजी ही मंडळी होती.
राम संग आिण संभाजीराजे डे यात वेशले.

‘‘ या आ राम संग हमारे अज का?” राजांनी राम संगाला िवचारले.
‘‘कुछ राय नह  दी आिलजाने आपके अज पर राजासाब। हजरत सोचकर ज र

कुछ करगे, आप फकर मत करना।” राम संग कती केले तरी रजपूत होता!
थोडा वेळ थांबून राम संग आप या माणसांसह आप या हवेलीकड ेिनघून गेला.
पाठीवर हात बांधून राजे डे यातच, नजर पायगतीला टाकून िवचारांबरोबर

फे या घेऊ लागले. संभाजीराजे मंचकावर बसून राजांची घालमेल बघताना अ व थ झाले
होत.े

‘‘रघुनाथपंत, बादशाह कोण चालीचा फैसला करील आम या अजाचा?” राजांनी
म येच थांबून कोर ांना िवचारले.

‘‘बाळराजांना ठेवून जा याचे कलम अजात घातले आह.े तेव ाचाच काही
नितजा िनघेल अस े वाटत,े वामी!” कनातीजवळ उभे असलेले रघुनाथपंत हणाले.
राजांनी त ेऐकताच संभाजीराजां याकड ेबिघतले. यांना मासाहबेांचे श द आठवले –
‘‘ संग पडला तर समयी रा यासाठी जुनी िपढी खच  ायची असते. रा याची व े
बघायची असतात ती न ा िपढीत!”

संभाजीराजां या रोखान ेराजे वळले. यांची समजूत पाड या या इरा ाने.

एकाएक  विळवा या ढगांची आकाशा या नगा यावर टपरी घुमते, तशी
णा णाला चढ या आवाजाने जवळ येणारी असं य घोडटापांची टपरी अचानक

सवा या कानांवर आली! राजे चमकले. संभाजीराजे ताडकन मंचकाव न उठले.
दोघां याही टोपांतील मोतीलगी थरथर या!

डे याबाहरे असलेला राम संगाचा पहारेकरी नं या ह यारािनशी घाबराघुबरा
होत आत आला. या या पाठोपाठ बाहरे गेलेले, भेदरलेले रघुनाथपंत, यंबकपंत, िनराजी



ितघेही ह यारे उपसून आत आले. सवाचे गंुतवा झालेले थरथरते िविच  श द राजां या
आिण संभाजीराजां या कानांवर एकदम आदळले. ‘‘घात झाला धनीऽ! हबशी ह यार
चलान ेआ रह ेह।ै भा ऽ गो! पळा! भागो!’’

बाणासार या घुसणा या या श दांनी राजे ग धळले. तबकात ठेवलेली ‘भवानी’
उचल यासाठी यांनी पायझेप टाकली, पण संभाजीराजांची आठवण येताच ती पु हा मागे
घेतली! एकदम संभाजीराजांना ओढून जवळ घेत राजांनी यांना आप या पोटाशी
कवटाळले! एक – एकच ण िनघून गेला. पण – पण तेव ा अवधीत राजां या मनी
िवचारांची कतीतरी ह यारे एकमेकांवर आदळली. राजगड सोड यापासून दाबून ठेवलेले
अपमानाचे, चंतेचे, थेचे कैक बांध फुटले.

‘ चे रा य... कामी आलेले इमानबंद जीव... द ा या कव ा... मासाहबे...
िमझा राजा... फमानबाडी... भंडा याची परडी... उचलला गेलेला कैलास... एकला जीव...
भुयार... िशव लंग – पेटता डवा’ िविच -िविच  दृ य े राजां या डो यांसमोर या
णात दाटवा ध न गेली. कैक हबशांचे िनदय वार आप या आिण संभाजीराजां या आता

अंगावर पडणार या क पनेने राजे अंगभर चरकले. सगळे डाव अपुरे असताना, परमुलखी
एका गाफ ल णी; एकुल या एक पु ासह क लीचे केिवलवाणे मरण! सव वाची राख!
शतरंजचा हा फसलेला डाव! नामु क ची िशक त!

राजांचे सूयपेट डोळे कडकडीत काळजीने दाटून आले. संभाजीराजांना पोटाशी
एकजीव ग  कवटाळून धरताना राजां या थरथर या ओठांतून मायेन ेथबथबून गेलेले
घोगरे श द ओघळले, “लेऽकऽराऽ, घात झाला! आ ही फसलो!’’

तलवारी या पा याला धार िबलगलेली असते, तस े संभाजीराजे आप या
आबासाहबेांना हातां या कव याने िबलगले होते. मान उठवून राजां या चेह याकडे
बघताना या या छातीत असं य कालव वळवळून उठले.

“महाराजसाहबेऽ!” हणत यांनी आपले त ड राजां या जा यावर घुसळले. ते
फजद-आबा थरथरत होते. का याभोर ढगां या तांडवात सापडले या वीजरेघांसारखे!

णात डे याभोवती बेफाम दौडत आले या घो ां या टापांचा गराडा पडला.
थांब या घो ांनी पुढचे खूर नाचवीत खूर उचलताना फोडले या कात या खंका या
घुम या. पाठोपाठ डे याचा िझरिझरीत पडदा एका राकट, केसाळ हातान ेबेदरकार उडता
फेकून दला. प थरी रंगाचा, हनुवटीकड े पडले या जाड ओठांचा आ याचा िध पाड,
हबशी फौजदार िस ी फौलादखाँ डे यात घुसला.

आप या कमरे या ं द पा या या जमदाडी या मुठीवर जाड बोटांची पकड प
तवीत दरवाजाजवळच तो थांबला. आपले भोकरांसारख ेबटबटीत डोळे राजां यावर
रोखून यान ेहनुवटीकड ेपडलेला जाड ओठ खोलला, ं द दात चमकले – ‘‘मेरे हिथयारबंद
हशम का पेहरा तुमपर लगा ह।ै कसीको भी िमलना तु ह ै स त मना ह।ै ये म है
आिलजाका, खयाल रखना।” या या जाड भुवया णभर आ सून फसकार या.

खां ावर या झगझगीत, िहर ा िख लतीचा उज ा कोपरान े िपसारा फुलवून
टाक त, जबाबाची वाट न बघता फौलाद वळला. आिण मोहरमचा नाचता ताबूत पुढे



जावा, तसा झपा ान ेडे याबाहरे िनघूनही गेला!
पाच हजार िध पाड, कड ा हबशां या दाट चौ या डे याभोवती पड या!

तोफांची त ड ेडे यावर रोखून हबशांनी तोफगा ांची मांडणावळ केली.
जसा प हा यावर पडला होता तसाच ‘िस ीचा वेढा’ पडला! मावळी संह

आ या या िहर ा कुरणात अडकला! राजे कैद झाले!
औरंगजेबा या हातातील जपाची माळ आिण राजां या छातीवरची भवानीची

माळ आता एकमेक या पाठीवर जागती ‘ग त’ घालू लाग या!!

राजे कैद झाले, तरी संभाजीराजांना मा  कैद पडली न हती. ते राम संगाची
हवेली, आ ा शहर, लाल क ला यांत ये-जा क  शकत होते. औरंगजेबाला माहीत न हत,े
यान ेही केवढी गफलत क न ठेवली होती. ‘धाकला असला तरी, साप हणू नय ेआपला’
ह ेत व औरंगजेब िवसरला! आिण ह ेतर मावळी बचनाग! संधी िमळेल ते हा सळसळत
फणा वर उठिवणारे!

राजे आता व न अगदी शांत दसू लागले, पण आत यांचा ‘मनाशी मनाचा’
तुंबळ संवाद पडला होता. एकच एक यास यां या सावध मनान ेघेतला.

‘संभाजीराजां यासह आले या सा या असाम िनशी या काळदाढेतून सलामत
सुटका! कोण र चालवावा? कैसी चाल खेळावी?’ आिण राजांनी मनोमन भवानीचे
नाव घेत, शतरंजाची पिहली खेळी बाहरे काढली!

एका सं याकाळी खाशा वा यांना ‘ दव ाची सलामी’ ायला आले या
माव यांना बघताच भुवया वर चढवीत राजांनी जरबेने िवचारले, ‘‘कशास आलात?
चालत े हा! आमचे आिण बाळराजांचे होणे असेल त े होईल!’’ राजांनी शेजारी उ या
असले या संभाजीराजांना जवळ घेतले.

मावळे चरकले. तो शोरगुल ऐकून फौलादखाँ डे याजवळ आला! याला बघताच
एकसार या फे या घेता-घेता राजे माव यांवर कडाडले, ‘‘काय सांगतो आ ही? चालते
हा! तुमचा िवचार कराया आ हास अवसर नाही. िनघा येथून!’’

राजांनी आपले मावळे ग धळलेले बघून यांना ‘परवलीची खूण’ दे यासाठी
ग यातील माळ उचलून आप या कपाळी िशवगंधाला िभडवून सोडली! शार
माव यांनी हा ‘बनाव’ हरेला!

‘‘पर आमी जावं कुठं?’’ खाल या मानेने दावलजी घाट यांनी िवचारले.
‘‘कुठेही जा. दशेी जा. िनघा.’’ राजे फे या घेतच रािहले.
“ या आ?’’ िस ी फौलादखाँने आत येत राजांना िवचारले.
‘‘चाकरी करते ह!ै कैदीक  चाकरी! खान, इन लोग का बौज हमपर कसिलय?े

जाने दो इ ह। म आिलजाको अज  पेश करता ।ँ द ेदो द तक इनको!’’
राजांनी फौलादखाँमाफत औरंगजेबाला आपली ‘िशबंदी’ परत पाठिव यासाठी

द तके दे यािवषयी अज दला!



बिहज ने आपले खबरगीर िनरिनरा या वेषांत आ यास पे न टाकले. याचे
नाव होते ‘बिहज ’, पण कुणालाही ऐकता येणार नाही असं ‘खाशा गोटा’तील
ऐक याएवढे याचे कान ‘ितखट’ होत!े नाव ‘बिहज ’ आिण कृती ‘ब पी’ असा तो
मामला होता!

‘‘मला राम संगा या तळाव न हलवा.’’ असा एक अज राजांनी औरंगजेबाला
केला.

“राम संग हमारा कदीम चाकर ह,ै वही रहना।’’ असा जबाब औरंगजेबाने दला.
‘‘मला संसाराचा कंटाळा आला आह.े काशीस जा याची इजाजत मला

आलाहजरतनी ावी. सं यास घेऊन तेथे राह याची माझी इ छा आह!े’’ असाही एक अज
राजांनी औरंगजेबाला केला.

‘‘‘सेवा’ अविलया बनना चाहता ह।ै ठीक ह।ै उसे कहना इलाहाबादके कलेपर
जाकर वो अविलया बन ेरह।े हमारा सुभेदार बहादरूखान उसक  अ छी िहफाजत रखेगा।’’
असा जवाब औरंगजेबाने या अजाला दला!

राजांचा आिण औरंगजेबाचा ‘शतरंज’ एकमेकांचे मनसुबे मार यासाठी रंगू
लागला. जे घडत होत;े घडू घातले होते, यांनी संभाजीराजांची जाण नकळतच आपोआप
वाढत होती. आपण कस या पेचात आहोत, ह े यांनी हरेले. राम संगाशी त े अिधक
अदबीने वागू लागले. वेळ िमळेल ते हा ‘कु हारवाडी’त जाऊन कंुभाराची गाठभेट घेऊ
लागले. नेहमी माणे एके दवशी त े राम संगासह लाल क यात आले. राम संगाला
कळले क , बादशहा सलामत ‘पैलवान का जंग दखे रह ेह!ै’

संभाजीराजांना घेऊन राम संग कु ती या आखा ाजवळ आला.
एका श त गोलाकार मैदानात ताक आिण तेल घालून मळले या लाल मातीचा

हौदा होता. हौ ाभोवती फरलेला भ म लकडकोट होता.
लकडकोटाला लागून मांडले या एका आसनावर औरंगजेब बसला होता. या या

म तकावर अ दिग या, चव या ढळत हो या. या या पाठीमागे काही सरदार उभे होते.
आ या या तळप या उ हात हौ ातील लाल माती चमकत होती. ती बघताना
औरंगजेबाला वाटले, ‘खुदातालन ेहर क म क  िम ी पैदा क । लाल, काली, सफेद पर
हारी िम ी कैसी नह  पैदा क ?’ अ व थ होऊन यान ेहातातील काि मरी गुलाबाचा गद
नाकाला लावला आिण याला राम संग आिण संभाजीराजे दसले!

िहर ा जांगा कसलेले, पठाणी, हबशी, उझबेक , तुक  िध पाड म ल हौ ात
उतरत होते. औरंगजेबाला कु नस दऊेन ‘‘याऽ मौलालीऽ’’ अशा गजना करीत एका
पायावर नाचून हौ ाला फेरा घेत होत.े सलामीची माती आप या जोडीदारा या हाती
दते दणादण शड् डू ठोकत होते. यां याशी अंगझ ा दते होड घेत होते. यांची तजेलदार
अंगे घामाने िनथळून िनघाली होती!

म लांची भर या कणसांसारखी दसणारी पटबाज शरीरे िनरखत संभाजीराजे
राम संगासह लकडकोटाजवळ थांबले.

‘आता एकदम िजले सुबहानीसमोर कसं जावं’, या िवचाराने राम संगही थांबला.



दोघोही हौ ातील रोमांचक दगंल बघ यात गढून गेले.
“राम संग!’’ ब ी आसदखानान े यां याजवळ येत यांची तं ी मोडली.
“ या ह?ै’’ राम संगाला एव ा दवसांत चारच समाधानाचे कु ती बघ याचे

ण िमळाले होते, तेही िनघून गेले!
‘‘आला हजरत पूछते ह ैक , सेवाका ये ब ा कु ती खेलेगा या?’’ आसदखानाने

राम संगा या ग यावर श दांची तलवारच सरळ आडवी धरली.
संभाजीराजांचा हात पटकन हातात घेऊन राम संग हणाला, ‘‘ब ी, उमर तो

दखेो इनक ।’’
ब ी आसदखानाला क पना नसताना संभाजीराजे याला हणाले, ‘‘हांऽ ज र

खेळू आ ही हौदा! पण तो या चाकरी ठेवले या म लांशी नाही. असले पैलवान आ हास
रोजाना मुजरे करतात! आम या जोडीचा ‘शाहजादा’ उतरेल हौ ात, तर आ हीही जांग
चढवू!’’

आसदखानाने संभाजीराजांची जबान औरंगजेबा या कानांवर घातली! बस या
आसनाव नच औरंगजेबान ेसंभाजीराजांना िनरखले.

‘‘आसद, उसको पैलवानक  ठंडाई दनेा।’’ एवढेच औरंगजेब हणाला आिण
‘आपले शहजाद ेकसे िनपजतील?’ या शंकेबरोबर तो आसनाव न उठला आिण नमाज
पढायला आप या महालात िनघून गेला!

राजगडावर या दवेमहालात शािळ ामी िशव लंगासमोर चंदनी पाटावर
िजजाऊ बस या हो या. हाता या पावसाने झोडपून काढले या सु , बिधर,
काजळका या सं याकाळीसार या!

‘‘बाळराजे आिण राजे आग रयात कैदी पडले.’’ ही खबर कानांवर पडताच आपले
काळीजच कुणीतरी दठेास हात घालून त े खुडून दरू नेत आह,े अस े यांना वाटले.
पार या या उपवाशी पोटी, थरथर या हातान े या एक-एक िब वप  िशव पंडीवर अ पत
हो या. ल  िब वप ांचा संक प यांनी मनी बांधला होता.

शंभर-शंभर बेलपानांची तबके धाराऊ यां यापुढे ग द या हाताने आिण
काळवंड या मनान ेसरकवीत होती. एका तबकातील िब वदले संपली क , खुणेसाठी एक
सोनेरी मोहर उचलून बाजू या ता हनात ठेवीत होती.

‘शांतता’ हा श द मनोमन उठिवला तरी भंग पावेल एवढी भयाण शांतता
दवेमहाली पसरली होती! लटक या नंदादीपातील करंजेल तेलाशी वातीचे भांडण झाले,
तर तेवढाच ‘चररऽ’ असा आवाज उठत होता. िजजाऊं या नसला तरी धाराऊ या
काळजाला तो िचरत जात होता!

िशव पंडीशी आिण यामागे उ या असले या उ दशनी जगदबें या मूत शी
िजजाऊंनी मु या ओठी आिण उघ ा डोळी िवतंड-भांडण मांडले होत!े

एक-एक बेलप ाबरोबर आऊसाहबेां या मनाचा एक-एक क पा उलगडत होता.



शेकडो, हजारो क पे!
‘ कती- कती फसगमत करावी त ूआमची आई! थोरले संभाजीराजे त ूआम या

ओटीतून कनकिगरीवर िहरावून नेलेस. हो दगेरी या रानात त ू आमचं कंुकू पायतळी
घेतलंस! राजांना पु लाभ झाला यासाठी समाधानान ंआ ही ओठ खोलले नाहीत, तोच तू
आम या थोर या सूनबा ना जवळ केलंस! आिण – आिण आज –

‘जे-जे आ हांस आवडावं ते-ते तु या डो यांत भरत!ं मग – मग नेम या आ हीच
कशा नाही भरत तु या डो यांत? क  आम या फुट या कपाळानं आ ही तुलाही
त डासमोर नकोशा झालो? बोल आई, कती वेळ हातीचं ि शूल त ूआम या कंठाशी
आणून लावणार? का मांडावी तुझी पूजा आ ही?

‘नाही ह ेथांबिवणे आह!े! आम या राजां या-बाळराजां या केसास ध ा लागला,
तर बरे समजोन असणे! आ ही तुझाही मुलािहजा नाही धरणार!!’

आ याचा तावला मुलूख गदगदनू आला. मृगाचा सरीबाज पाऊस लाल क ला,
ताजमहाल, हवे या, को ांवर रपरपत कोसळू लागला.

पहारा दणेे सोयीचे हावे, हणून फौलादखाँने राजांना राम संगा या हवेलीला
लागून असले या दगडबंद कोठीत हलिवले. खु या मैदानात शािमया यात असलेले राजे
अिधक बं द त झाले. राजां या मनी िवचारांचा पाऊसकाळा कोसळू लागला. सर वर
सरी, िवचारांवर िवचार धावणी ध  लागले.

आिण – आिण खु  आप याच माणसांना हबका बसावा, असे साधेसुधे राजे ठरवून
आजारी पडले! आजारी माणसांस अिधक सावधानगीचे उपाय सुचतात!

पहा यावर या हबशांनी, ‘‘मरह ा बेमार हो गया’’ ही खुशीची खबर पर पर
फौलादा या जाड कानांत नेऊन सोडली! राजांची पूछताछ करायला तो कोठीत आला.

‘‘सुना ह ैतु हारी तिबयत िबगड गयी ह?ै’’ जाड, का या ओठांवरचे फौलादचे
भोकरी डोळे लखलखले. पाय ओढत चुकार चाल धरणा या घो ाकड ेहबशी घोडपेारखी
बघतो, तसा फौलाद राजांना िनरख ूलागला!

ताप या लोखंडी ठशाचा डाग खु यावर घेणारे घोड ेक हत,े तसे राजे बेमालूम
क हले! उ या चयवर वेदनेचा भंडारा फासून घेत पलंगाव न आ ते उठले! तो
कातळकठोर स ा ी छातवान गदगदवून अमळ खोकला!

‘‘खाऽन, आ हास आमचा भरोसा लागत नाही! िजवाची घालमेल होत ेआह!े
आम यावर एक मेहरबानी करा. आम या पापांची आ हांस फेड क  ा! आ ही खै रयत
करावी हणतो! मेवािमठाईची, दनारांची, सा यांचीच!’’ धाप लाग यागत करीत राजे
थांबले. कपाळीचे िशवगंध यांनी आ सून टाकले. पलंगा या काठा या दो ही तळहातांत
ग  धर या. खाली मान टाकून, ‘पापां’चा बोजा िशराव न झटक यासाठी आपली
आपणालाच नफरत वाटत ेआह,े अशी बेमालूम डावी- उजवी मान डोलवली! खान डोळे
ताणून बघतच रािहला.



शेजारी पलंगावर टेकलेले संभाजीराजे काप या नजरेन ेराजांना िनरख ूलागले!
‘‘आ हास खै रयत दे याची इजाजत आिलजासाहबेांकडून िमळवून ा खान.

एवढी – एवढी मेहरबानगी करा आम यावर!’’ वेदना अस  झा यासारख े भासवीत
बु जाचा ढलपा हळूहळू ढासळत बांधकामातून खचावा तस ेखचत, ‘जगदबं, जगदबं’
हणत उसासे भ न राजे पलंगावर आडवे झाले!

राजांनी फौलाद भवानी या माळेने द त क न टाकला!
‘‘ज र... ज र हम कोिशश करगे!’’ खानाचे जाड, िनबर ओठ आयु यात थमच

थोड ेनरमाईचे बोलले. खान कोठीबाहरे गेला.
संभाजीराजे लेट या राजां या कपाळाकड े बघत रािहले. िमट या डो यां या

राजां या कपाळी म येच आ ा उठत हो या.
औरंगजेबाने खुशिमजाजीने राजांना खै रयतीची परवानगी दली! आ या या

‘मेवामंडी’तून म यम माटाचे पेटारे िमठाईने भ न यंबकपंत आिण िनराजीपंत ते
‘द तुरी- पशा’साठी कोठीकड ेपाठवू लागले.

फौलादा या िध पाड िस ी पहारेक यांना कधीच मालूम पडले नाही क , रोजाना
पेटारे नकळत मो ा माटाचे का होताहते?

उ या आ ा शहरात राजांनी हात पश दलेले िमठाईचे पेटारे मोकाट सुळसुळू
लागले. यातील िम ास िमठाई खाताना सराई-सराईतील फक र आिण आ ेकर
आ मानाकड ेहातपंजे उठवून दवुा दऊे लागले – ‘‘खुदा िबमारको सलामत र खे!!’’

बाहरे आ याचे आ मान पावसाळी ढगांनी झाकाळले होत.े कोठीत राजांचे मन
िवचारां या अस  काळढगांनी येरगटले होते. धारेला लागले या नावेसारख ेम येच यांचे
मन सरासर राजगडापयत झेपावत होत.े जगदबेंसमोर बसलेली मासाहबेांची
काळवंडलेली मु ा बघून पु हा माघारा हटत होत.े

यां या पलंगावर पायगतीला बसलेले संभाजीराजे ग धळ या, बाव या नजरेने
राजां याकड ेबघू लागले. ‘खरंच महाराजसाहबे आजारी आहते?’ णात एक, तर णात
दसुरी अशा शंकांत यांचे मन फटका खाऊ लागले.

राजांनी यां या मु वेर या शक-अंदशे हरेला... हळुवार उठून संभाजीराजां या
कानांतील चौक ांजवळ ओठ नेत राजे पुटपुटले. सूयफुला या पाकळीवर िबलगले या
धु याचे पहाटवेळ या थंड वा यान े दव बंद ू उमटावेत, तसे राजांचे सावध मोतीबोल
संभाजीराजां या कानांत उतरले, ‘‘काळीज टाकू नका! आमची िबमारी बनावटी आह!े
इथून सुटणे आह ेआ हास, आिण तु हासही! राम संगचाचाकड ेयेणा या हर असामीचा
बोल बोल कान दऊेन ऐकत चला! कंुभारा या बाडीचा राबता तोडू नका! सावध असा!’’

‘‘जगदबंऽऽ जगदबं,’’ असे पुटपुटत, राजे क हत पु हा पलंगावर आडवे झाले.
संभाजीराजांनी यां या कपाळी या िशवगंधाकड ेएकदा बिघतले. आिण यांचे

हात आपोआपच पुढे झाले. आप या हल या हातांनी ते राजांचे पाय चेपू लागले!
कोठीत िविच  भावनेचा पडदा पसरला. राजे आजारी आहते, अशा चंतेची

िख लत संभाजीराजांनी आप या चेह यावर चढिवली.



‘‘दो पंडत आय ेह।ै अंदर पेश आना चाहत ेह।ै आिलजान ेउनको इजाजत दी ह।ै’’
कोठी या दरवाजावर पहारा दणेारा राम संगाचा नाथावत हा धारकरी आत येऊन
राजांना हणाला.

‘‘भेज दनेाऽ.” राजे पलंगाव न न उठताच हणाले.
नाथावत उ र हदंो तानी, ा णी पेहराव केले या दोन इसमांना घेऊन कोठीत

आला. यांतील एक होत,े कव  परमानंद आिण दसुरे होते, अलाहाबादचे कवी कुलेश.
यांना बघताच राजे पलंगाव न उठ यासाठी हालचाल क  लागले.
राजांना नम कार क न झटकन पुढे येत परमानंद आदराने हणाले, ‘‘लेटते रहना

वािमन्।’’
राजांची क त  ऐकून त े दो ही कवी यां या भेटीसाठी आ यात आले होते.

औरंगजेबाला यांनी राजां या भेटीसाठी परवानगी ावी, असा अज केला होता.
औरंगजेबाने तो अज मंजूर केला! एकाच हतेून ेक , ‘िबमार सेवा’ला ह े ‘पंडत’ आयु य
न र आह,े ह ेकाफरी प तीन ेअिधक चांगले पटवू शकतील!

परमानंदांनी राजांना आपला प रचय क न दला. राजे पलंगावर उठून बसले.
‘‘ये कनोजके किववर ह।ै किव कुलेश।’’ परमानंदांनी कुलेशां याकड ेहात करीत

यांचाही राजांना प रचय क न दला. आिण हणाले, ‘‘बड ेसुभागस ेआपके दशन ए।’’
संभाजीराजां या पाठीवर आपला हात ठेवीत राजे एक-एक श द हणाले,

‘‘हमारे फजद – संभाजीराजे.’’ संभाजीराजांनी दोघाही कव ना नम कार केले.
कवी कुलेशांना राजे आिण संभाजीराजे यांना एक  बघताना मनोमन वाटले क ,

‘कालीमाता दगुाभवानीने आप या ि शूळाने रेखलेले कुठ यातरी अ ात का ाचे ह ेदोन
सग आहते! एक पुरा – दसुरा पुरा होऊ घातलेला! आज ते पुसून टाक यासाठी
औरंगजेबाने आपला मेहदंी या रसात बरबटलेला हातपंजा यां यावर उगारला आह.े कोण
करील या दखे या का ांचे र ण?’ श धारी दगुची मूत  डो यांसमोर तरळलेले कवी
कुलेश शेजार या परमानंदांना आिण खु  वत:लाही ऐकू येणार नाही अस े नकळत
पुटपुटले – ‘‘र -र  दगुशनं दनी!’’

राजांनी दोघाही कव शी ि थर िच ाने चचा केली. किववर जायला िनघाले.
यांनी राजे आिण संभाजीराजांना उ री प तीने झुकून अदबीने नम कार केले.

‘‘िहरोजी, राम संगांना आमची इ छा कळवा. आम या फ लखा याचे सारे ह ी
किवराजांना नजर केले आहते!’’ राजांनी िहरोजी फजदला कूम फमावला.

‘‘जी सरकार.’’ िहरोजीने राजांची आ ा झुकून उचलून धरली.
परमानंद आिण कवी कुलेश राजां याकड ेबघतच रािहले. न राहवून परमानंद

अदबीने हणाले, ‘‘ वािमन,् हम हािथय स े या लाभ?”
‘‘किवराज, आ ही िवर  झालो. ही सराई सोडावी हणतो! आपणच माग

दाखिवला पािहजे! ह ी माग  लावले पािहजेत! आमचा भार हलका केला पािहजे!’’ राजे
येक बोल दपेुडी अथान ेबोलले! परमानंद जे काय समजायचे त ेसमजून गेले.

‘‘जैसी आपक  आ या।’’ हणत परमानंद, कवी कुलेश आिण िहरोजी यां यासह



कोठीबाहरे पडले. राजे पलंगावर आडवे झाले. संभाजीराजांनी यां या पायगतीचा
शालनामा यां या अंगावर सरकािवला. यां या काना-मनात राजांचे बोल फ  लागले –
‘‘ही सराई सोडणे आह.े आमची िबमारी बनावटी आह.े कंुभारा या बाडीचा राबता सोडू
नका. ह ी माग  लावले पािहजेत!’’

संभाजीराजे आप या महाराजसाहबेांचा पाय हल या हातांनी चेपू लागले.
कोठीत राजांचे ‘आजारपण’ चढ या अंगाने रंगू लागले!

‘हा भार आता सोसत नाही. आईऽ कोण स वपरी ा ही? ते गिनमांचे कैदी झाले.
आ ही आम या दहेी कैद झालो. तु या नावाचा ‘उदो’ करीत आ ही पाजळले पोत
नाचिवले. आिण तू...? त ूआमचे ‘आऊपण’ भडक या दव ा िभडवून कती वार जाळू
बघावे? त ूसा या जगाची आऊ’. मग तु या पायाशी ठाण मांडून बसलो, तरी आ ही
पोर याच कशा? घे, त ू उधळलेला या िजवाचा भंडारा आता तु याच आठी हातांनी
तु याकड े परता घ!े नाही! हा भार आता सोसत नाही!’ धुनीतील बाभळगाठ तडकत
जळावी तशा िजजाऊ अस  कढांनी आतून जळत हो या. यां या हाती न लागणा या
िवचारां या ठण या फुलून फुटत हो या. मना या अंगणात ‘िशव न’ पडत हो या.

यां यासमोरची जगदबंा समया, नंदादीपाची करणफेक अंगावर लपेटून शांत-
शांत उभी होती. ती हलत न हती. उ या जगातील माजलेले ‘अभ ’ ाशून टाक यासाठी
ितन े िव फारलेले थोर मोठे डोळे बघताच िजजाऊ बस या जागी थरथर या. यां या
कातर झाले या दहेा या-मना या वंृदावनावर कुणीतरी आकाशाचे ता हन पालथे क न
थंड-थंडगार पाणी शंप यासारखे यांना वाटले! या शहार या. एक चम का रक िवचार
यांचा पाय एका अशुच र कबीत जखडवून यांना फरफटवत दरू घेऊन गेला! जीव
घायाळ करणारी होती ती फरफट. जगदबेंचे िवशाल, फाकले ने  बघताना िजजाऊंना
वाटले – ‘नरमंुडाचा सोस असलेली त!ू त ूह ेडोळे ताणून रोखले आहसे तेच मा या राजा-
बाळराजांवर!!!’ बाले क या या तटबंदीव न एखादी िपतळी थाळी थडथडत, थरकत,
थपडा खात पाय याशी उतरावी, तस ेिजजाऊंचे मन या चरकिवणा या िवचारान ेकुठेतरी
खोला ात तडफडत कोसळत गेले!

‘नाऽही! हा भार आता सोसत नाही!’ हणत काव या-बाव या झाले या
िजजाऊंनी असहायपणे दे हा या या पायजोतावर आपला असहाय, उजाड माथा टेकला!
तोही जगदबेंसमोरच! धड यानात न जाणा या, धड बाहरे पडून हाती न येणा या, म येच
अटकले या तेगी या पा यासारखी यां या मनाची अव था झाली. दे हा या या
पायजो यावर टेकले या यां या उजाड मा याखालचे डोळे सरासर पाझ  लागले.
तापगडी या ग ध या या हातातील पोत गडवा यावर थरथरतो, तशा या अंगभर
गदगद ूलाग या.

भेदरलेली धाराऊ लगबगीने पुढे झाली. ितला ‘मासाबा ी’ कशी साद घालावी
कळेना. रंजुक त िखळा ठोकलेली तोफ नाकाम होत,े तशी रांगडी असली तरी गळा भ न



आ यान ेधाराऊ सु  झाली होती. ितने आपला, भरला ग दला हात गदगदत िजजाऊं या
पाठीवर ठेवला! ित या डो यांतून टपटप आलेले थब खाली पाटावर ठेवले या ता हणात
पडताहते याचे ितला भान न हते. या ता हनात वािहले या बेलप ांची खूणगाठ पटावी
हणून ितनेच एक-एक क न सोडले या सोनमोहरा हो या! आता त ेता हन भरले होत.े
या मोहरा धाराऊ या मावळी अ ूंनी धुत या जात हो या. िजजाऊंना माहीत न हते,
धाराऊला कळले न हते; पण एक अितशय भावपूण िच  या दवेमहाला या दगडबंद
भंती भार या नजरेने बघत हो या.

आपला ग दला हात िजजाऊं या पाठीवर ‘सांतवना’ साठी ठेवलेली धाराऊ होती
संभाजीराजांची ‘दधूआई’! ितचा हात पाठीवर असले या व माथा जगदबेंसमोर टेकले या
हो या िजजाऊ – राजां या आऊसाहबे! आिण या दोघ या पाठीवर आप या िवशाल
डो यांचे हात फरवीत उभी होती जगदबंा – उ या मावळाची आई!!

‘बेताला प ा’ असले या औरंगजेबाने एक मनसुबा िचरेबंद क न टाकला!
राजां या क लीचा!! आ ा शहरातील िव लदासाची हवेली आता बांधून पुरी होत आली
होती. फौलादखाँकडून राजांना या हवेलीत हलवून दसु याच दवशी या हवेलीत हबशी
नं या ह यारांिनशी घुसवायचे होत.े जी काफर दारा िशकोहची झाली, तीच गत ‘द खनी
काफर मरह ाची’ होणार होती!

मग राम संग या ग यावर तो वीतभर ं दी या पठाणी तेगीचे पात ेध न याला
जाहीर करायला लावणार होता – ‘बेमार ‘सेवा’ गुजर गया!!’

जस ेफमान घेऊन आ यातून ‘शाही सवार’ सुटले होत,े तसेच राजांची ‘व े’
घेऊन सांडणी वार मग मजल दरमजल करीत द खने या रोखाने सुटणार होते! िख लत
पांघरलेला औरंगजेबाचा एखादा खास ‘िव ास’ू सरदार यां याबरोबर घोडा फेक त
जाणार होता. एका उजाड मा या या ‘ हातारी’समोर राजां या व ांचा थोर थाळा
ठेवून हणणार होता – ‘‘आिलजान ेदवादा क  जारी कोिशश क ! मगर बस ना चला!
राजासाबऽ... राजासाब खुदाको यारे हो गय!े!” आिण आप याच मकानातले कुणीतरी
‘गे यासारख’े दाखवीत तो हात बांधून गदन ‘मातमी या द:ुखान’े खाली टाकणार होता!
मग कधीच न िजरणा या आ ोशाचा काटा राजगडा या तटबंदी या अंगावर फुलायला
वेळ लागणार न हता!

मागे ‘राखले या’ ‘संबू’ला मग ‘शाहजाद,े संबूराजे’ अस े हाकारत
मु लामौलव कडून मोगली रवाज पढिवणे फारस ेअवघड न हते. कोवळी रोपटी हवी
तशी बाक दऊेन वळिवता येतात!

द ली या भोवती असलेली बगावतखोरांची दगंल मोडून काढताच, ज माने
मराठी असले या आिण वृ ीन ेमोगली झाले या ‘सेवा या ब ाला – संबूराजाला’ बरोबर
घेऊनच लाखभर या ांसह मग द खनेत उतरता आले असते – राजरोस!

खु  आप या बैठक या ‘शाही ह ी’वर या हौ ात ‘संबूराजा’ला बसवून घेऊन,
ढोल-ताशांची तडतड उठवीत मराठी मुलखात औरंगजेबाला दवंडी िपटता आली असती –
‘‘तमाम मुफिलस को जाहीर होऽऽ बादशहा सलामत राजा सेवाजी क  ‘अमानत’ लाये



हऽैऽ! अदब-अदब!!’’
औरंगजेबा या मनात बनलेला असा हा बीतपशील ‘शाही’ बेत होता!
औरंगजेबाने राजां या माणसांना आ ा सोड यासाठी ‘द तके’ दऊेन टाकली.

याला िमळेल तेवढा िशवाजी आता एकाक  करायचा होता, आिण वत: या क जात
यावयाचा होता. राजांची माणस ेआ याबाहरे पडली.

राजांनी राम संगामागे ‘जामीनक चा कतबा र  क न या, आम यासाठी तुमची
जान गंुतवू नका’ असा लकडा लावला.

नाना लटपटी क न राम संगान ेराजां यासाठी असलेली आपली जमानक  र
क न घेतली. औरंगजेबानेही ितची गरज उरली नाही, ह ेपा न ती र  केली. राम संग
रीतसर मोकळा झाला!

‘िबमारा’साठी ‘दवुा’ मागणारे िमठाईचे पेटारे ठर यावेळी कोठीत येत होते. राजे
त े पेटारे माग  लाव यासाठी कधी मदारी मेहतर, तर कधी िहरोजी फजद यांना
कोठीबाहरे पाठवीत होत.े

‘बाळकृ णा’सह यादवनायक वसुदवे मथुरेतून, धोऽ धो कोसळणा या
मुसळधारांचा सपकारा अंगावर घेत कंसा या कैदतेून सलामत सुटला तो ‘कृ णअ मी’चा
दवस मागे पडला. राजां या कृ णभ  मनाला या दवसाने एक दशा गूढपणे दाखवून
दली. ‘पण ह े सारे जमावे कैसे? पेटा यात बसून?’ राजां या जाग या, उघ ा
डो यांसमोर भवानीचे शेकडो पोत नाचू लागले. का जचे बैल! दव ा! ल! ‘गिनमांस
पेटा रयांची ल!’ राजे िवचारासरस ेझटकन पलंगावर उठून बसले! ‘‘िहरोजीऽ, सोस
पडला! पाणी!’’ िहरोजीला राजांनी आ ा केली.

पा याचा गडवा घेऊन िहरोजी राजां या समोर आला. या या हातून गडवा
घेताना राजांची या यावर नजर गेली. आिण राजे िहरोजीकड ेबघतच रािहले. दपणात
बिघत यासारखे! िहरोजी राजांचा अनौरस बंधू होता. याची शकल राजांशी
िमळतीजुळती होती! हनुवटीभर राजां या सारखी िनमुळती दाढी फरली होती.

एक िवचार राजां या मना या च ावर चढला. भवानीने ि शूलान े च ाला
फरका दला! माठ घडू लागला. राजांचा एक बेत मनोमन प ा झाला – ‘आमचा पेहराव
अंगी चढवून िहरोजी आम याऐवजी या पलंगावर चढेल औरंगशाचा दरबारी ‘िबमार’
हणून! आ ही िहरोजीचा मावळ वेष अंगी चढवू. ‘िहरोजी’ हणून! पुढे? पुढे आई माग
दईेल तस!े’

‘‘महाराज, पानी!’’ गडवा हाती घेऊन िवचारात हरवले या राजांना िहरोजीने
पाणी िप याचा आठव क न दला.

मान वर क न नर ाची घाटी वरखाली दौडवीत राजे पाणी याले. गडवा हाती
दतेाना िहरोजीला थंडपणे हणाले, ‘‘िहरोजी, आमचं चालणं-बोलणं, उठबशीचा लकब
नीट पारखून ठेवणे! मोठा र काय  लावणे आह.े’’

वा या या झुळक बरोबर िखडक चे दार कळेल न कळेल, अस े करकरत े तसा
िहरोजी या त डून अ प  होकार बाहरे पडला – ‘‘जी.’’



कमरेचा शेला उतरवून िहरोजी या हाती दते राजे हणाले, ‘‘आता पेटारे येतील.
यात या एकात हा ठेवून ा! याचा शेव झाकणाबाहरे दसेल असा राखा.
पेटा याबरोबर तु ही जातीिनशी जा. घडले ते आम या कानी घाला.’’

‘‘जी.’’ िहरोजीला राजांचा अंदाज येईना!
ठर या माणे उ री भोये पेटारे घेऊन आले. राजांनी झाकणे उघडले या

पेटा यातील िमठाईला द तुरी- पश केले.
िहरोजीने राजांचा शेला एक पेटा यात बाहे न शेव दसेल, असा बेमालूम

सरकिवला! कमरेत झुकून राजांना अदबमुजरा घालीत िहरोजी पाच कदम मागे हटला.
पेटा यांबरोबर कोठीबाहरे पडला. पेटा यांसह चालू लागला.

कोठी या त डावरचा एक पहारा चुकला. दसुरा मागे हटला आिण िस ी हशमाने
शे याचा ल बता शेव बघून आपले बटबटे डोळे ताणीत भोयांना दरडावले, ‘‘ठायरोऽ!
खोलो ये!’’ या पेटा याकड ेतेगीचे टोक रोखीत तो हणाला.

भोयांनी तो पेटारा जिमनीला टेकिवला. िहरोजीने झटकन पुढे होत पेटा याचे
झाकण उघडले. हशमान ेशे याचे टोक हातात ध न तो सरकन बाहरे खेचला... ‘‘खाली
करो ये सब।’’ पेटा यातील सगळी िमठाई यान े बाहरे काढायला लावली! एखा ा
‘लड् डूत’ सेवा बसलेला नाही, याची खातरजमा क न घेतली!!

राजांनी अंदाज बांधला तसेच घडले होत!े िस ी पेटा यांची के हाही झडती घेतच
होत.े घेणार होत.े

आ याव न चढून आलेली ावणाची पावसाळी व  एकादशी क दटत परतीला
लागली. दरबारातून बाहरे आले या राम संगाचे घोडपेथक लाल क या या बडया
दरवाजातून बाहरे पडले. राम संगाचा चेहरा चंतावला होता. वारंवार या या
कपाळीचा राजपुती टळा आ सत होता. या या बगलेला ध न एका जातवान
घो ावर मांड घातलेले संभाजीराजे कायद े पेलत िध या चालीने दौडत होते. कुणीच
काही बोलत न हते. मागे राजपुती घोडाईत धावणी ध न होते.

औरंगजेबाने खूब होिशयारीन ेराजां या क लीचा बेत आखला होता. पण फतवा
केले या लाल क या या भंत नी तो राम संगा या कानी आज घातलाच.

उ ाच राजांना हलिव यात येणार होते आिण परवाला – ‘जु या या पाक’
दवशी ‘नापाक’ राजांना या जगातून पाठिव यात येणार होत े‘जह म या’ दरबारातली
िख लत घे यासाठी! पथकाची घोडी दडुकत दौडत होती. मानी राम संगाचा जीव मान
फासात अडक यागत घुसमटत होता. घो ा या खूर टापांचा आवाज याला िविच  वाटू
लागला.

‘‘उ ा तु हाला हलिव यात येणार. खबरदार असा.’’ हा िनरोप राजांना कोठीत
पोहोचायला हवा होता. आज आिण मो ा सावधिगरीन.े पण तो कसा पोहोचवावा?
राम संगाला राजांना भेट याची दरबाराने ‘मनाई’ घातली होती. कोठीत याला जाता



येत न हते. िनरोप पोहोचिव यात कुसूर झाला, तर नितजा ठरलेला होता. मा यावर या
रजपुती ट यावर एक ज मभराचा काळा डाग पडणार होता!

राम संगाची हवेली आली. मोत ारांनी झटकन पेश येत, सवा याची घोडी
ओठा या धरत आप या ता यात घेतली.

म यभागी असले या रजपुती बैठक वर राम संगाने संभाजीराजांना बसिवले.
महालात अ व थ येरझा या घेणा या राम संगाची मूठ म येच कमरे या तलवारी या
मुठीवर ग  बसत होती. बेचैन, हरैाण झाले या राम संगान ेछातवान रत ेकरीत एक
ल बता, असहाय िन: ास सोडला.

संभाजीराजे राम संगचा यांची घालमेल बघून बैठक व न उठले. यां याजवळ
जात हणाले, ‘‘चाचा, कोण कारची तकलीफ?’’

राम संग संभाजीराजां याकड ेबघताना भ न आला. यां या खां ावर आपले
हाततळवे चढवीत तो णभर संभाजीराजां या डो यांत बघत रािहला. यां या
कपाळीचे दोन दळी िशवगंध बघताना राम संगाला कसलीतरी अजब मसलत फु न
गेली. “चंडीऽ चंडीऽ’’ ओठांतून श द सुटले या या.

संभाजीराजांचे खांद े घ  आवळून टाक त तो हणाला, ‘‘कँुवर, चला हमारे
साथ!’’ संभाजीराजांना घेऊन तो थेट हवेली या दवेमहालात आला. दे हा यात पूज या
रणचंडी या मूत समोर यान ेझटकन गुडघ े टेकले. माथा णभर दवेीसमोर टेकिवला.
झटकन उठून दवेमहालाचे दार आडबंद टाकून बंद केले.

रणचंडी या पायांवरचे एक ि दली बेलप  उचलले. याची दबुाजूची दळे खुडून
संभाजीराजां या हातात त ेठेवताना राम संगाचे डोळे भ न आले.

“कँुवर, बड ेहोिशयारीस ेसुनना। आज रात कोठीम राजासाबको िमलना। कहना,
कल तु ह ेकोठीसे िहलाया जायेगा। ये बेलप ा उ ह दनेा। कहना, एक िसफ – एकही प ा
बाक  रहा!!’’ गळा दाटून आ याने राम संगाला अिधक बोलवले नाही. यान ेआवेगाने
संभाजीराजांना पोटाशी िबलगत ेघेतले.

याला िबलगले या संभाजीराजां या मनी कुठेतरी खोलवटातून आ यासारखे
श द घुमले – ‘रजपूत हणजे ‘राजाचे पु ’! आ ही रजपूत आहोत! तु ही रजपूत आहात.
आिण – आिण राम संगही रजपूत आह!े!’

राम संगापासून िवलग झाले या संभाजीराजांनी राम संगा या छातीकडे
बिघतले. या छातीवर िमझा राजा या छातीवर होत,े तसे ‘िहरवे पदक’ न हते!

राम संगा या हवेलीत खाना घेऊन राजांना भेट यासाठी संभाजीराजे कोठीत
आले. महाराजसाहबेांची पायधूळ घेऊन यांनी कोठीभर आपली सावध नजर फरवली.
भंतीला टेकून मदारी आिण िहरोजी उभे होते. कोना ातील टभे आप या उरातील उजेड
उधळीत अंधाराला दरू िपटाळून जळत होत.े

‘‘बसा!’’ पलंगावर लेट या राजांनी हाताचा पंजा िबछायतीवर थोपटला.
संभाजीराजे अदबीने राजां या िबछायतीवर टेकले.
‘‘जी!’’



जळ या ट यांना ध न पु हा शांतता पसरली. कोठी या दरवाजावरचे रजपूत
आिण हबशी पहारेकरी ह यारे पेलून आडफेर टाक त नेहमीसार या येरझा या घेत होत.े
यां या कोठीत आले या फर या साव या राजे आिण संभाजीराजे यांना णभर
झाकाळून टाक त हो या. पु हा दरू जात हो या.

‘‘थाळा घेतलात?’’ राजांनी मायेन ेिवचारले.
‘‘जी!’’ संभाजीराजांनी पु हा कंार भरला.
‘‘महाराजसाहबेऽ...’’ पायदळी वािहले या सोनचंपका या अनवट क याने

आपला सुगंध दवेमूत या नाकाकड े उचलून धरावा, तसे संभाजीराजांनी आपले बोल
राजां या कानी घातले – “राम संगचाचांचा सांगावा आह.े तु हास उ ा बादशहा
कोठीतून हलिवणार! ही बेलप ी तु हास ायला सांगून भर या डो यांनी चाचा
हणाले, ‘एक – िसफ एकही प ा बाक  ह!ै’’’ संभाजीराजांनी ते एकदळी बेलपान
राजां या हाती ठेवले.

दवसभर भरघाव दौड घेऊन, रा ी पागेत ठाण झाले या, िमट या डो यांनी
उ या असले या घो ां या हारीत ऐन म यरा ी एखादा भुजंग फणा उभवीत, फु कारीत
घुसताच ती घोडी जशी खूर खटखटून उधळतील, तसे राजांचे सारे दबले िवचार णात
उफाळले! कोठी बदलणे हणजे क ल! केिवलवाणे मरण!

झटकन कोपरावर भार दते राजे बगलेने अधवट उठले. संभाजीराजांचा दडं यांनी
आवेगाने घ  धरला. यां याकड ेभर या नजरेने एकटक बघताना राजांना एक बालभु या
दसू लागला. ‘‘भवानी राजा उदऽंऽ’’ हणत िवखुरले या केसांनी काठी या ठे यावर पोत
नाचिवणारा. हरभट योित याचे भाक त बोल राजां या कानांत दौडून गेले, ‘‘हा उंच
गडकोटावर राहील! लय माजवील!’’

संभाजीराजां या चयत उतरले या सईबा या खुणा राजांना गदगदवून गे या –
‘‘एकला जीव पदरी घातला!’’

राजांनी एक िन य मनी प ा क न टाकला. चुनेग  मनसुबा! ‘आ ही
कोठीबाहरे सलामत पडलो, तर बेहतरच आह.े तसे नाहीच घडले तर – तर ह ेबाळराजे
तरी यवना या दाढेतून सुटलेच पािहजेत! गडकोटावर राहणेसाठी! लय माजिवणेसाठी!’
बाहे न शांत असलेले राजे हणाले – ‘‘आज तु ही कोठीतच झोपा.’’

संथपणे राजे पलंगावर लेटत ेझाले. बघणा याचा जीव घुसमटेल असे बराच वेळ
खोकले. लटके! िहरोजीने पुढे येत थंुक साठी त त राजां यासमोर पेश धरले.

त तात थंुकून राजे हणाले, ‘‘िहरोजी, खानसाहबेांना िनरोप ा. बाळराजे
आजची रा  कोठीत झोप याचा ह  करताहते. यांना इथं झोपू ा हणावं.’’

‘‘जी!’’ त त पलंगा या खुराजवळ ठेवून िहरोजी बाहरे गेला. मदारीन ेएक मा ा
उगळायला सु वात केली.

िहरोजीने फौलादखानचा िनरोप पर या पावलांनी आणला –
‘‘ हाराज, खानसाब हनलं – बेशक, बेशक सोने दो ब ेकू बापके साथ!’’
रा ीन ेचौक भरला. या रा याचे िप ांिप ांचे भिवत  ठरिवणारा, अ यंत



सावध ‘ग धळ’ कोठीत उभा रािहला! घटनांचा, राचा धैयाचा, कसबाचा.
मनोमन आईचा ‘उदो’ करीत राजे, संभाजीराजे, िहरोजी, मदारी सा यांनीच हा

ग धळ पार पाडायचा होता. यातील एक जरी ‘चुकूर’ झाला तरी जगदबंा आठी हातांत
पोत घेऊन सा यांनाच पुरते जाळून काढायला मुलािहजा राखणार न हती! पाळणुक ला
कठीण असलेले दवैत होते त!े

कपाळी या िशवगंधावर उज ा हाताचे पालथे मनगट ठेवून राजे पलंगावर पडून
होत.े यां या एका बगलेला फरसबंदीवर िहरोजी बसला होता. पलंगावर पायाशेजारी
संभाजीराजे बसले होत.े राजां या तळपायांना तेलवण चोळ या या िनिम ान ेमदारी
पायगतीला बसला होता. कोठीला उजेडाचा उबारा दते कोना ात टभे जळत होत.े डोळे
िमटलेले राजे दब या आवाजात बोलू लागले, ‘‘बाळराजेऽ अस ेजवळ या.’’ संभाजीराजे
पुढे सरसे झाले.

‘‘नीट यान दऊेन आ ही सांगतो ते ऐका. एकही बाब िवस  नका.’’ राजे णभर
थांबले. मग एकलयीत बोलू लागले. ‘‘उ ा सकाळी तु ही कोठीबाहरे पडा. चाचां या
हवेलीत जा. नेहमीसारखे यां याबरोबर दरबारी जाऊन या. जाताना सजरावांना बरोबर
या. पिहला दरबार उलगताच ‘त येत ठीक नाही. आ ही िनघतो.’ असे राम संगचाचांना
सांगून सजरावांसह क याबाहरे पडा. तु ही कु हारवाडीत दशेी या कंुभारा या मेटावर
थांबा. सजरावांना दोन घो ांिनशी नूरगंज बागेजवळ तयार राहायला सांगा, आ ही
तु हांस उदईक कु हारवाडीत भेटू! ितस या हरानंतर आ ही आलो ना आलो, तरी तु ही
सजरावांसह आ याबाहरे कूच करा. यां याजवळ द तके आहते, ती दाखवून मथुरा जवळ
करा. ते सांगतील तसे वागा. कमी बोला. आम यासाठी थांबू नका.’’ राजे थांबले. यां या
िमट या डो यांसमोर कतीतरी चेहरे णात गरगरत फ न गेले – मासाहबे,
पुतळाबाई, धाराऊ, येसूबाई! साव या, पार या झाले या सईबाई!

सांिगतले ते केवढे उमगले याचा सरतपास घे यासाठी राजांनी दोन वेळा सारे
संभाजीराजां या त डून वदवून घेतले.

‘‘आता. झोपा तु ही.’’ राजांनी संभाजीराजांना सांिगतले. मदारीन े पुढे होत
संभाजीराजांचा टोप हाती घेतला. नेऊन चौरंगावर या तबकात राजां या टोपाजवळ
ठेवला. संभाजीराजे पलंगावर आडवे झाले. केस मोकळे सुटलेले संभाजीराजे बघताना
राजां या छातीत असं य कालव वळवळले. यांनी बाळराजांचे म तक हळूच आप या
मांडीवर घेतले. कुणी सांगावे – ही भेट शेवटचीही ठरली असती!

राजांची िनमुळती – सडक बोटे संभाजीराजां या कुरळ, दाट केसांव न फ
लागली. मावळी आभाळ बालसूया या जावळातून बोटे फरवीत होत!े

फार दवसांनी संभाजीराजांना अशी मायेची ‘िबछायत’ िमळाली होती. यां या
पाप या झापडू लाग या. आपोआप िमट या.

ट या या उजेडात मांडीवर सुख झाले या संभाजीराजांना बघताना राजे
कशाततरी हरवले. िवचार क  लागले – ‘खरेच भा यवान आहात. आ हाला आठवत
नाही, कधी आम या महाराजसाहबेांची मांडी अशी उशी हणून िमळा याचे!’



राजांनी झोप या संभाजीराजांची मान हलकेच िबछायतीवर ठेवली.
यां याशेजारी त े आडवे झाले. पलंगाजवळ एका घ गडीवर िहरोजी, दडंाची वळी
डुईखाली घेऊन कलंडला. मदारी पहारा द यासारखा कोठीत फ  लागला.

‘‘िहरोजीऽ’’ पड या-पड या राजांनी दबकेच हाकारले.
‘‘जीऽ’’ फरसबंदी बोलली.
राजे पलंगाव न खाली कलंडले या िहरोजीशी दब या आवाजात, त तपोशीकडे

बघत बोलू लागले. सग या िजवाचा कान क न िहरोजी नीट ऐकू लागला.
‘‘आम या सा या लकबी यानी घेत या?’’ राजांनी िवचारले.
‘‘जीऽ’’ िहरोजी कंारला.
‘‘पहाटे लाल क यावरची नौबत दडुदडुत,े ती ऐकायला जागे राहा. या वेळी

बादशहा फ ची नमाज पढतो. रा ीचे पहारे या वेळी ग त दते पालटतात. या वेळी
आम या जागी ‘तु हास’ िबमार हणून झोपायचे आह!े तुमचा चेहरा आम याशी
मेळजुळीचा आह.े उ ा पहाटेपासून तु ही राजे. आ ही िहरोजी. आम या जागी पलंगावर
कोठी या दरवाजाकड े पाठ क न कोरे झोपा. उदईक पेटा याबरोबर आ ही िहरोजी
हणून कोठीबाहरे पडू. सं याकाळी तु ही पु हा तुमचा पेहराव चढवा. इथे असले या
लोड, िग ा पलंगावर रचून यावर बेमालूम शालनामा पांघरा. या लोड- िग ा या
ध याचे पाय चेपा. सं याकाळी व ती बदलतात ते हा िशताफ न ेतु ही कोठीबाहरे पडा.
जमेल तशी दौड घेऊन मुलूख गाठा. गाफ ल रा  नका. इथे झोप यावर एकसारखी
िमशीवर पालथी मूठ फरवू नका!’’

ताण या डो यां या िहरोजीने सारे ऐकून घेतले. याची िवचारच े  सु  झाली.
राजां याब लचा आदरभाव बाराबंदी तोडून बाहरे येईलस े याला वाटले.

‘‘झोपा आता.’’ पलंगाने फरसबंदीला सूचना केली. ग धळाचे पिहले नमन पार
पडले होत.े लाल क यात मऊ िब त यावर लेटलेला औरंगजेब अंगावर उबदार रजई
पांघ न दो ही हातपंजे अ मानाकड ेउडवीत पुटपुटला – ‘‘खुदा आमेन! आमेन!’’

क दटले या, पावसाळी आकाशाची कूस फोड यासाठी ावण व  ादशीचा
दवस झ ा घेऊ लागला.

‘‘दडुदडुऽऽ धुम म् दडु – दडु – धु म’’ लाल क यावर नगारखा यात ‘सबर’ची
नौबत उठली. पहाटवा यावर वार होत, ती राजां या कैदखा या या कोठीत घुसली.

राजे िनसबतीने जागेच होते! नौबत ऐकून यांनी आ या या पहाटवा या या
कानांत आपला सवात आवडता व भरोशाचा मं  सोडला – ‘‘जगदबं, जगदबंऽ!’’ माणसे
असली तरी कुठ याच दशेीचे ‘वारे’ मा  बेइमान नसतात! यांना एकदा सायवळ क न
घेतले क , यां या मागान े जीवनाची नौका िनघार हाकारता येत!े णभर राजांनी
लेट या लेट या आप या कुळाचा ‘वसा’ असले या छातीवर या कव ां या माळेवर हात
चढिवला. कव ा भिवत ाला चकरा दणेा या थोर गुणा या! राजां या बोटांची आिण



यांची काही न बोलताच मसलत घडू लागली.
रजई हटवून वाबगारातून बाहरे पडलेला औरंगजेब वजू क न, म ेला मुखडा

दते नमाजासाठी गुडघे टेकून कलमे पढू लागला – ‘अलह दिु ल लाहऽे’
‘‘िहरोजीऽ’’ राजांनी फरसबंदीला साद घातली. संक पान ेसाधनाला हाकारले.
‘‘जीऽ’’ फरसबंदी रा भर जागीच होती! िहरोजी बांध या आवाजाने उ रला.
‘‘मदारी’’ राजांनी ‘मदार’ टाकले या मदारीला सादवले.
‘‘जीऽ जागा हाय!’’ जाब आला.
णभर शांततेन ेआपली काळी घ गडी सग या कोठीभर पु हा पसरली.

‘‘मदारी, दरवाजाची जागा घ.े कुणी कोठी या आत डोकावले तर इशारत कर!’’
‘‘जीऽ!’’ मदारी उठला. कोठीचा दरवाजा आिण जाळीदार िखडक  यावर नजर

ठेवीत पहारा दऊे लागला. करंजेल सरतीला आ यान ेटभे सुमार झाले होत.े
‘‘िहरोजी, पड या-पड या अंगीचा पेहरावा उतरा.’’ राजांनी उभा केलेला ग धळ

रंगू लागला.
पलंगावर पडूनच राजांनी आपला जामा, आतला तहबंद आिण मांडचोळणा

उतरला. ग यातील कंठे, कव ाची माळ, कानातील सोनचौकड,े अंग ा उतरवून एक-
एक करीत िहरोजी या हाती दले. उज ा हातातील सोनकड ेकाढ याची राजे खटपट
क  लागले. ते काही िनघत न हते! िहरोजीने आपली बाराबंदी आिण चोळणा पलंगावर
सरकिवला. पडूनच राजांनी िहरोजीचे कपड े पेहरले. सडक बोटां या नखांनी कपाळीचे
िशवगंध खरवडून काढले!

शेजारी सुख झाले या संभाजीराजां या पाठीवर एकदा मायेने हात फरवला.
राजांचा साज चढवून िहरोजी तयार झाला होता.

‘‘िहरोजी, आ ही उठतो. िसताबीन ं आमची जागा या. आ ही तुम यासमोर
दपण ध . यात बघून कपाळी िशवगंध रेखून या!’’

राजांनी अंगावरचा शालनामा हळूच दरू हटिवला. राजे पलंगाव न खाली
उतरले. णात मन बांधून िहरोजी पलंगावर चढला. या हालचाल त झोपले या
संभाजीराजांनी कारा सोडीत कूस परती केली. िहरोजीन े यां या पाठीवर ‘मायेचा’
हात फरवला!

िहरोजीचा पांढरा, सुताडी शेला राजांनी कमरेला आवळला. भंतीकड ेपुढा क न
खालचा ओठ दातांखाली दाबून खटपटीने आप या उज ा हातीचे सोनकड ेबाहरे खेचले.
पलंगाजवळ जात यांनी िहरोजीला या या हाती असलेले चांदीचे कड े उतरायला
सांिगतले. खु  आप या हातांनी राजांनी िहरोजी या हाती सोनकड ेभरले. याचे चांदीचे
कड ेआप या मनगटात चढवून घेतले. राजांनी डोक वर थोराड मावळी कंगणी पगडी
चढिवली.

ऊर भ न आलेला िहरोजी हणाला – ‘‘महाराजऽ...” राजांनी याला धीर दला.
‘‘तु ही आता राजे आहात. संकोचू नका. आ ही हणतो तस ंएकदा ‘जगदबं’ हणा.’’

िहरोजी णभर घोटाळला. मग िनधारान ेतो छातीवर या माळेवर बोटे चढवीत,



डोळे िमटून पुटपुटला, ‘‘जगदबं, जगदबं!’’ बे ब राजेच झोपले होते पलंगावर!
त े ऐकताना राजे कमरेत वाकले. फरसबंदीकड े ि वार हात नेत अदबमुजरा

घालीत सहीसही िहरोजी यांनी पेश केला, ‘‘महाराज, मुजरा.’’ वर उठून यांनी डा ा
हातान े बाराबंदीचा उजवा हातोपा चु या दते वर सारला. डावाही वर घेतला.
िहरोजीसारखा! िम याखालून पालथी मूठ फरिवली. चांदीचे ओळंबत ेकड ेवर सरकवून
हातपोटरीत घ  बसिवले!

बाहरे पहारे बदलले होत.े आत राजे बदलले होते. आ यात दवस बदलत होता!
पलंगावर िहरोजीशेजारी सुख झाले या संभाजीराजांना याची काहीच क पना न हती!

राजांनी िहरोजीसमोर दपण धरला. मदारीन े िशवगंधाचे तबक धरले. िहरोजी
आप या कपाळी दोनदळी िशवगंध रेखून घेऊ लागला.

सुखद:ुखाचे दोन प े ‘िशवा’नेच या सवा या भाळी रेखले होत.े आता तोच
िनभावून नेणारा समथ होता!

दवस वर आला. संभाजीराजे उठले. मदारीने यां या हातात पा याचा गडवा
दला. संभाजीराजे त तात हात-त ड धुऊ लागले. त े बघताना िहरोजी या वेषातील
राजांना बराच वेळ मनात घोळत असले या एका पेचावर तोड सुचली.

राजांना आप याच स गाचा बाहरे या पहारेक यांना ‘‘कोणेिवशी शक – अंदशेा’’
येतो काय, याचा सरतपास यायचा होता. शंभूराजांचे बनावट ‘िहरोजी’वर यान न हत.े
झटकन राजे पुढे झाले. यांनी वाकून त त उचलले! त त घेऊन त ेताठ मानेने कोठीबाहरे
पडले. बाहरे त े रकामे क न पु हा कोठीत आले. पहारे नंगी ह यारे पेलून चालूच होते!

राजे कोठी या भंतीला ध न ‘अदबी’न ेउभे रािहले. मदारीन ेसंभाजीराजांना
यांचा टोप, कमरेत वाकून अदब-पेश केला.

िहरोजी पलंगावर कोरे पडून होता.
‘‘महाराजसाहबे,’’ संभाजीराजे पलंगाजवळ जात हणाले.
‘‘हां.’’ पलंगावरचा िहरोजी कंारला. बेमालूम खोक याची उबळ उठवली.
‘‘येतो आ ही!’’ संभाजीराजे हणाले आिण पाय िशव यासाठी पलंगा या

पाय याकड ेसरकले.
खोकत िहरोजीन ेझटकन पाय पोटाशी घेतले आिण तो धापावत – गडबडीने

हणाला, ‘‘आ ही सांिगतलेलं नीट यानी धरा. आता टाकोटाक बाहरे पडा. कु हारबाडीत
आमची वाट बघा. ितस या हरानंतर. औ वंत हा!’’

संभाजीराजांनी ‘जी’ हणत तीन वेळा पलंगाला मुजरा केला आिण त ेकोठीबाहरे
पडू लागले.

न राहवून मावळी वेषातले राजे भंत सोडून पुढे झाले. बाहरे पडणा या
पाठमो या बालभु याकड ेबघताना यां या मनात िवचारांचे क लोळच क लोळ उठले, ‘ये
रा य हावे, ह े चे मनी फार आह.े आपण सारे यास बांधील आहोत. यशवंत हा!’
दरवाजातून दरू जाणारी संभाजीराजांची पाठमोरी मूत  राजे एकटक बघत होते.

मदारी िहरोजी या वेषातील राजां याकड ेगलबल या काळजाने बघत रािहला.



कारण छातीवर आता कव ांची माळ नाही, याचे भान काही राजांना उरले न हते. ते
आप या छातीवर या बाराबंदीवर हाताची चाचपती बोटे फरिवताना वत:ला िवस न
गेले होत!े

ितसरा हर टळतीला गेला. कु हारबाडीत संभाजीराजे, यंबकपंत आिण
िनराजीपंत कंुभारा या मेटावर होत.े घ गडीवर बसलेले संभाजीराजे िवचारा या
पाठलागान ेहरैाण होत होते. आपसूक उठून बाहरे येत नूरगंज बागेकडून येणा या वाटेला
डोळे लावीत होत.े पु हा आत येऊन घ गडीवर बैठक घेत होत.े

संभाजीराजांची उलघाल वाढीला लागली. ‘...आिण – आिण महाराजसाहबे
आलेच नाही तर! तर – तर जेधेकाकां या संगतीने आज आ याबाहरे पडायचं. मथुरे या
वाटेन ंचाल धरायची. मथुरा! कुठं आह?े कशी आह?े तेथून जमेल तस ं मुलखात जायचं.
आिण थोर या मासाहबेांनी िवचारलं, ‘तुमचे आबासाहबे कुठं आहते?’ हणून तर? –
मासाहबे! कती दवस झाले, यां या हातून कपाळी िशवगंध नाही रेखून यायला
िमळालं! आिण धाराऊ? धाक या आऊसाहबे, रायाजी, अंतोजी, सैस, गोमाजीबाबा – ’
यां या मनाचे राजपान वाहतीला लागले.

‘टप्ऽटप्ऽटप्ऽ’ घो ां या िनसट या टापा संभाजीराजां या कानी आ या.
यां या मनीचे िवचार दरू उडाले. कमरे या ह यारा या मुठीवर पंजाची पकड चढवीत ते
घ गडीव न ताडकन वर उठले. िनराजीपंतांकड े एक नजर दते त े तरातर कंुभारा या
मेटाबाहरे आले. बाहरे ावणाची एक तुटक  सर िशपकारत होती. ित या जाळीदार
चंदरेी पड ातून संभाजीराजांना दोन वार दडु या गतीने येताना दसले. दो ही
घोडाइतां या डो यावर घेरेदार कंगणी पगडया हो या.

या वारांपैक  सजराव जेधे पुढे झाले. सामोरे येत यांनी संभाजीराजांना मुजरा
केला, ‘‘चला, टाकोटाक िनगायचं हाय.’’ त ेदबकून बोलले.

‘‘िनघायचे?’’ णभर संभाजीराजे गलबलले. महाराजसाहबेांिशवाय िनघायचे?
कुठे? कशासाठी?

सजरावां या िपछाडीला असलेला घोडाईत पायउतार झाला होता. सर
चुकिव याचे ‘िनिम ’ क न याने थोडीशी मान झुकती ठेवली होती. या घोडाइताची
सुरान,े लगीने पावले पडत होती. पायीचे मावळी पायताण कुरकुरत होते.

या पावला-पावलांबरोबर संभाजीराजांचे अंग वैशाखी या तापट धगीने
तटबंदीचा दगडी साज सरस न यावा, तसे मोह न उठले. ‘हऽेहऽे महाराजसाहऽेबच!’
मनाची जवात डो यांनी पटवून दतेाच संभाजीराजे पायझेप टाक त पुढे सरसे झाले.

राजे णभर गडबडले. आ यान ेडो यांना डोळे दणेा या संभाजीराजांना यांनी
वत:चे डोळे ताणते क न इशारा भरला. सावधिगरीचा! काही न बोल याचा!
संभाजीराजे उमगावयाचे त ेउमगले.

‘‘िनराजी, तु ही बालाजी या सराईत जा. ितथे मथुरेचे दोन कवी आहते. यांना



सांगा – ‘ह ी मथुरे या घाटावर येताहते. नौका िस  ठेवली पािहजे!’’’ राजांनी
िनराज ना कानमं  दला.

मांड घेऊन िनराजी सुटले. मा  यांनी राजांना मुजरा केला नाही!
“ यंबकपंत, फमाव या व तू िस  ठेव या?’’ राजांनी यंबकपंतांना िवचारले.
हातातील बोचके वर उचलून यंबकपंतांनी होकाराची मान डोलावली.
‘‘आ ही कंुभाराचा िनरोप घेतो.” संभाजीराजे सजरावांकड े बघत राजांना

हणाले.
‘‘चला. आ हीही येतो.’’ राजे सवासह कंुभारा या मेटात आले.
आप या मेटावर काय घडत ेआह,े याची कंुभाराला थोडीसु ा क पना न हती. तो

आप या कामात दगं होता.
‘‘बाबा, आ ही िनघतो.’’ संभाजीराजे याला हणाले.
तो पुढे आला. ‘‘भाईर बारीस हाय िनऽ!” तो थोड ेमावळी, थोड ेउ री बोलला.
शंभूराजांनी कंठीचा मोतीकंठा उतरला. ती संधी साधून राजे हळूच पुढे झाले.

संभाजीराजां या कानाशी लागून पुटपुटले – ‘‘कंठा ा – पण एक सांगा यास. आ ही
जाताच पहारेकरी येतील. यास आ ही दि णेकड ेऔरंगाबादे या रोखान े कूच झा याचे
सांगणेस बोला!’’

‘‘बाबा, ह े या आिण आम यासाठी एक करा!” संभाजीराजे कंुभाराला कंठा दते
हणाले.

‘‘काय सरकार?’’
‘‘आ ही औरंगाबादसे जातो आहोत. मुलखास कुणी आमची वाजीपुशी के यास

सांगणे. येतो आ ही!’’
‘‘जी.’’ कंुभार कं ाकड ेबघत हणाला.

पुढे संभाजीराजांचा घोडा ठेवून राजे, सजराव, यंबकपंत आ यातून ‘दि णेकड’े
बाहरे पडणा या वेशीजवळ आले. राजां या अंदाजा माणे पहा या या हशमांनी ह ेपथक
हटकिवले. सजराव घोडा पुढे घेत हशमांजवळ गेले. यांनी कमरे या कशात ठेवलेली
‘द तके’ काढून दाखिवली.

‘‘कौनसी सवारी ह?ै’’ तरीही एका हशमान े सजरावांना तराटणी दते सवाल
केला.

पुढे होत, राजांनी शहरातील राम संगा या हवेलीकड ेपगडीचा रोख ठेवून जाब
दला.

‘‘राणा राम संग क  मेहमान सवारी! ‘सेवा’ द खनक  फजद सवारी!’’
िमझा राजाचा दरबारी असलेला वचक आठवून पहारेक यांनी द तके पा न पथक

सोडले! आता राजे ‘दि णेकड’े गेले ही भूिमका सव  उठणार होती.
सारे ‘दि णवेशीबाहरे’ पडले. कुणीच काही बोलत न हते. आ याला ध न



ावणी सांज उतरत होती. राजांनी यमुने या कना यान े‘उ रेकड’े हात उठिवला. घोडी
यमुने या रोखाने दौडू लागली. यमुनाकाठ येताच घोडी थांबली. सगळे पायउतार झाले.
यंबकपंतांनी बोचके सोडले. राजे आिण संभाजीराजे अंगीचे पेहराव उत न भग ा
छा ा चढवून सं यासी झाले! यमुना हळहळत होती. चारी बाजून ेसांजावून आ यामुळे
ितला ह ेदो ही ‘भु ये-सं यासी’ काही बघायला िमळत न हते.

उतरले या पेहरावाचे पु हा बोचके आवळून यंबकपंतांनी त ेघो ा या पाठीवर
टाकले. सजराव आिण त ेआप या, राजां या व संभाजीराजां या घो ां या ओठा या
ध न यमुनाकाठची मऊ वाळू तुडवीत काठान े उ रेकड े चालले. यां यात आिण
आप यात थोडा फासला ठेवून राजे आिण संभाजीराजे यमुने या काठची ओलवती वाळू
तुडवू लागले. यां या पायठशांिनशी यमुने या सा ीने आता भिवत ाचे महाभारत उभे
ठाकणार होते! मथुरे या रोखाने नौका नेणारा घाट आला. राजांनी यंबकपंत आिण
सजराव यांची खांदाभेट घेतली.

घाटावर िनराजी, कव  परमानंद व कवी कुलेश यां यासह िस च होते.
न दसणा या यमुने या पा ाला राजे-संभाजीराजे यांनी नम कार केले आिण ते

नौकेत चढले. पाठोपाठ िनराजी वर चढले. नावा ांनी व ही पेलली. अंधाराला िचरत
नौका पा  तोडू लागली. पा ा या म यावर येताच राजांनी खां ावर चढिवले या
झोळीत हात घातला. सोनमोहरांची भरली मूठ बाहरे काढून ती संभाजीराजां या हातात
दते ते हणाले, ‘‘यमुनामाईला अपण करा.’’

संभाजीराजांनी सोनमूठ यमुने या कृ णमुखात सोडली.
या वेळी औरंगजेबाची लाल क यातील मगरीबीची नमाज संपली होती! तो

खुदातालाला भर या आभाळाकड े पंजे उठवून दबारी ‘पावती’ दते होता – “अर
ह माऽिनरिह म!’’ – ‘खरोखरच तु यासारखा ‘दयाशील’ त ूएकटाच आहसे!!’

याच दयेचा फायदा घेऊन कोठीत पलंगावर िग ा, लोड रचून, राजांचा
तबकातील टोपसु ा उचलून या जागी सरपोसाने झाकलेली ‘पा याची सुरई’ चढवून
िहरोजी िसताब कोठीबाहरे पडला होता! मदारीन ेऔषधे आण या या िनिम ाने के हाच
कोठीला पाठ दाखिवली होती! सारे प ी उडाले होते! उरली होती िपस!े िनदय कैदे या
आठवणीची.

आप या हवेली या दवेमहालात रणचंडीसमोर माथा टेकून एक मानी रजपूत
ितला साकड ेघालीत होता – ‘‘मेहमान सलामत रह!े’’ तो होता राम संग!

एक वा तू आप या नावाला येणारा ब ा टळला हणून यमुनेकड ेबघत िन: ास
टाक त होती – ‘िव लदासाची हवेली!’

यमुनेवर लाटा उमटवीत नौका ‘ कना याकड’े चालली होती.
बराच वेळ मना या कोप यात घर क न रािहलेले एक आ य राजांनी शांतपणे

उभे केले. यांनी संभाजीराजांना िवचारले. ‘‘कंुभारा या घरासमोर िहरोजी या वेशातही
तु ही आ हास कसं पारखलं?’’ णभर यमुने या उचंब या लाटांनीही बाब ऐकायला
आपली खळबळ रोखून धरली!



राजां या पायांवर नजर टाक त संभाजीराजे अदबीने हणाले, ‘‘डोक वर टोप
अस यासारखेच चालत होतात तु ही आबासाहबे!!’’

मथुरे या ा ण व तीतील एका कौला  घरात छाटीधारी सं यासी आिण
बालसं यासी िशरले. पाठीशी िनराजी होत.े ह ेघर मोरोपंत पंग यांचे मे णे कृ णाजीपंत
ि मल यांचे होते. िनराज नी यांचा तपास लावून राजांना या सुरि त जागी आणले
होत.े

कृ णाजी आिण यांचे बंधू काशीराव व िवसाजीपंत यांनी आप या थोर अितथ चे
उ री दललगाव प तीन े वागत केले. यां या मातो ी ल मीबा नी रसोई िशजायला
टाकली. पाकगृहात मथुराई प ती या रसोईचा अ गंध दरवळू लागला.

घरा या अितथी सदरेवर अंथरले या व छ बैठक वर राजे आिण संभाजीराजे
छा ा धारण क न बसले होत.े कुणाची िनयती, कुणाला कुणा या दारात िन कस या
पात उभे करील, सांगता येत नाही! वा तिवक सं यासी, योगी, बैरागी यांचे वागत

राजांनी करावे; पण आज तेच खु  सं यासीवेषात दसु या या घरचे आित य घेत होते.
आिण तेही एका मथुरेसार या तीथ े ात या ा णाकडून!

राजे उसासले. छाटीधारी संभाजीराजांना त े िनरखून बघू लागले. फार िविच
िवचारांची भगवी छाटी यां या मनान ेपांघरली –

‘राजा हा ज मानेच सं यासी असतो! सारे सोडून सं यासी होणे सोपे, पण
सा यात असून सं यासी राहणे कठीण. ह ेपडताळून बघायला आ ही अनेक साधुसंतांचे
पाय धरले. तु हाला मा  या उमरीतच ह ेसमजते आह!े असेच हावे तु ही. वृ ीने राजे
आिण मनान ेसं यासी!’

ि मलां या घरची भोजने उरकली. राजांनी सव मंडळ शी खलबत केले. पुढ या
दौडीचा बेत आखून झाला. राजे आिण संभाजीराजे िब त यावर आडवे झाले. सं याशाला
िबलगत बालसं यासी सुख झाला.

ितकड ेआ यात क लोळ उसळला होता! ‘‘सेवा गैब हो गया’’ ही खबर हांऽ हांऽ
हणता शहरभर पसरली होती. का पिनक धा तीन े औरंगजेबान े थम आप या
महालाभोवती ह यारबंद हशमांचे पहारे आवळून टाकले!

‘‘बेमुवत, िनकलो यहांस।े’’ हणत फौलादखाँची शेल या िश ांनी हजामत
क न औरंगजेबाने याला महालाबाहरे हाकलला.

‘‘वजीरे आझम, सेवाने कतने िपये नजर-िनसार पेश कय े थे?’’ औरंगजेबाने
जाफरखानाला िविच  कडवट सवाल टाकला.

‘‘बाप-बेटेने िमलकर करीबन डढे हजार मुहर और पं ह हजार िपय ेनजर कये
थे जूर।’’ जाफरखानाने जामदारखा याचा तपास घेऊन यु र दले.

‘‘उसे दबार आने के िलय े खचा कतना दया था?’’ औरंगजेबा या कपाळी
आ ांचे जाळे चढले.



‘‘एक लाख िपया आिलजा!’’ जाफरखानाला सवालाचा रोख कळ याने तो
पड या आवाजात उ रला.

‘‘नमकहराम, दगलबाज!’’ िहशोबातली तूट पा न अ व थ औरंगजेब माळेचे
मणी सरसरत ेओढत पुटपुटला.

इकड ेकाखे या झोळीत, लाख-लाख पय े कमतीचे िहरे, र े, माणके दडवून राजे
संभाजीराजां यासह मथुरे या वेशीबाहरे पडले होते. बैरागी, उदासी, भोले अशा
िनरिनरा या उ री पंथांचे वेष राजां या माणसांनी चढिवले होते. वेगवेगळे ताफे क न
एकमेकांशी संबंध राखत त ेचालले होते, बनारस या रोखाने. चाली या वाटा दाखवायला
वत: कृ णाजी ि मल आिण कवी कुलेश बरोबर होत.े कृ णाज चे बंधू काशीपंत आिण
िवसाजी संगती होत.े

दवसभर धमशाळेत मु ाम आिण सांज व पहाट ध न वाटतोड असा वास सु
झाला. सरतीला आला तरी पावसाळा ठार हटला न हता. माग या न ांची िवशाल पा े
धावणीची गती रोखीत होती.

सांज ध न एका धमशाळेत राजांचा मु ाम पडला. कृ णाजीपंतांनी धुनी
पेटवली. ित या फेराने राजे, संभाजीराजे, कृ णाजी, कुलेश असे बैरागी बसले.

“सजराव, कती प ला मागं पडला?’’ राजांनी धुनी या उसळ या वालांकडे
बघत भो याचा वेष घालून बसले या सजराव जे यांना िवचारले.

‘‘जी – असंल क  धा कोसाचा.’’ सजरावांनी उ र दले.
‘‘एवढाच?’’ राजांनी एक काटूक उचलून धुनीत घातले आिण संभाजीराजांकडे

बिघतले. त े धुनीत फुलले या िनखा यांवर डोळे जोडून िवचारात हरवले होत े –
वालां या चटचटीबरोबर यांचा सूर लागून रािहला होता.

मथुरा सोडून बनारस या रोखाने बैरागी तांडा चालला होता. सारे जण चटक
पावले उचलीत होत.े नकळत संभाजीराजे मागे पडत होत.े बोलत पुढे गेलेले राजे मग
एकदम थबकत होत,े तांडा थांबत होता. सग यांचा मेळजोड होऊन वाटतोड सु  होत
होती.

‘‘थकलात?’’ राजांनी  क न संभाजीराजांची तं ी तोडली.
‘‘जी, नाही.’’
कस यातरी िनधारी मनसु याने चालते राजे एकाएक  थांबले. यां या कपाळीचे

भ म-प े आ सले. चया िनधारी झाली.
घामाने डवरले या, लालावले या संभाजीराजां याकड े यांनी नजरजोड

बिघतले. जवळ जात यांनी यां या खां ावर आपला ‘सं यासी’ हात ठेवला!
‘‘जरा येता?’’ घोगर या आवाजात राजांनी पायवाटे या कडलेा असले या एका

डरेेबाज झाडाकड ेहातान ेइशारत केली.
संभाजीराजांनी डोईवरचा साफा डोलिवला. त े दोघंही िपतापु  झाडा या



घेराखाली आले. तांडा पायवाटेवर उभा रािहला. राजां या मनी काय आह,े याचा
कुणालाच अंदाज येईना.

‘‘आमचं एक ऐकता?’’ राजांचा हा आवाज नेहमीपे ा वेगळा होता.
‘‘जी!’’
काही ण खोळंबले! मनी बांधलेले संभाजीराजां या कानी घालताना आजवर

राजांना कधीच श द धंुडाळावे लागले न हते, आज त ेकरणे पडले.
‘‘प ला लांबचा आह.े..’’ राजे थांबले. आपसूकच.
‘‘जी.’’
‘‘तु हीऽ... तु ही – थांबता?’’ राजांनी संभाजीराजांचे दो ही खांद ेहातपकडीने

एकदम घ  आवळले. श दांपे ा ती पकडच खूप बोलक  वाटली संभाजीराजांना. त ेदोघे
िपतापु  एकमेकांचे डोळे पाजळ या पोतांसारखे एकमेकांस िभडवून एका णात उदडं
बोलून गेले. योत ठणगीला समजावून गेली. एकाच हातपकडीतून!

‘‘जी, आ ा!’’ कुठूनतरी आलेला तोफगोळा रका या तोफगाडयावर आदळताना
ठणकावा, तसे संभाजीराजे िनधारी बोलले.

त े ऐकताना राजांचे डोळे पाणथ न आले. चंदावलीचा फुलला वार, ऐन
धुमाळीत ह यारमार करीत हरोलीला यावा, तसा एक िवचार राजां या मनातील सगळे
पेच दरू हटवीत वर आला – ‘खरंच आमचे काळीजच यां या पानं कुणी तरी सोनरसात
डुबवून त ेआ हांस आप या साव या हातांनी पेश केलं आह!े!’ राजांचे डोळे अिभमानाने
पाणथरले होते!

‘सावळे हात – एकला जीव!’ णातच राजांचे पुरे भान सु  झाले.
‘‘चला!’’ संभाजीराजां या खांदावळीवर हात ठेवून राजे झाडा या घेराखालून

तां ाकड ेचालले.
‘‘कृ णाजीपंत, बड े यानसे सुनो।’’ तां ात येताच राजे कृ णाजीपंतांना जरा

बाजूला घेऊन मन बांधून िनधारान ेबोलले.
‘‘हा. वािमन!्’’
‘‘हम आगे कूच करते ह।ै हमारे फजद, केसोपंत और किवजीके साथ िपछे लौटगे,

मथुरा! ये हमारी सबसे कमती अमानत आज तु हारे हाथम ह!ै मु कम जाकर हम हमारे
सरदार-हशम भेजगे द तुरी खत दकेर. तब तक कँुवर तु हारे भाईके पास रहगे। अभीस ेये
हमारे नह , तु हारे बेटे ह।ै’’ राजे शांतपणे बोलले.

कृ णाजी ि मलांना छातीवर मणभर वजनाचा प थर ठेव यागत वाटले.
‘‘बोलो।’’ राजांचे सलगी दणेे सु  झाले.
‘‘हम गरीब ा ण। ये राजपु . कुछ न होनवार बना। तो हम कैसे मँुह दखायगे

आपको वामी?’’ कृ णाजी मनचे बोलले.
‘‘कृ णाजीपंत, न होनवार अब भी हो सकता ह!ै हम इसका नामोश तुमपर कभी

नही डालगे।’’ राजांनी कृ णाजीपंतांना धीर दला. कृ णाजी मसलतीत सामील झाले!
यांनी केसोपंतांना तयार केले.



‘‘तु ही केसोपंतांबरोबर परतीची चाल धरा. त ेसांगतील तसे वागा. कुणी बरोबर
घेत याखेरीज बाहरे फटका क  नका.’’ राजे सावधिगरी या सा या सूचना जडाव या
श दांनी संभाजीराजांना दऊे लागले. यां या ओठांतून िनसटणारे बोलन् बोल
संभाजीराजांनी कानां या पर ा क न यात भंडा यासारख ेसाठवून घेतले!

‘‘केसोपंत, तु हारे घरम कौन-कौन ह?ै’’ राजांनी ि मलां या घरचा अंदाज घेत
िवचारले.

‘‘माँ ह,ै भाई-बहने ह।ै’’ ि मल उ रले.
‘‘तो आजसे ये तु हारे भांजे! यान रखना।’’ राजे धीरान ेबोलत होते.
संभाजीराजां या मनाचे सोनपान वा या या सप याबरोबर भेलकांडत कुठेतरी

दरू जाऊ बघत होत.े मो ा मुि कलीन ेते पकडून संभाजीराजे याला घ  ध न ठेवू बघत
होत.े दडंीची पालखी बाहरे पडताना झांजा, मृदगं, टाळ, तास यांचा न कळणारा क लोळ
उठावा, तसा यां या मनात क लोळ उठला होता. अनेक चेहरे डो यांसमोर तरळून
धावत होते.

आिण तो ण आला. िनरोपाचा! िशबडातील लोट यात दही होताना च
अंगांनी िवरजण साकवटत येत,े तस ेराजांचे मन दाटून आले! आता धीरपु षाला आप या
घशा या घाटी या रंजुक त िखळा ठोक यागत वाटू लागले! श दांनी नकळतच िचलखते
चढिवली! भावनांचे बु ज काळजावर खड ेझाले!

राजांनी आप या काळजा या भोसलाई तुक ाचे खांद े थरथर या हातांनी
थोपटले. भवानी या दोन डो यांसारखे त ेिपतापु  दसत होत!े दोन वाटणारे – पण जे
काही बघा-भोगायचे असेल, ते एकवटून भोगणारे! एकजोड झालेले!

राजांनी झोळीत हात घालून एक सो याची छोटेखानी िशव पंडी बाहरे काढली.
यांचे फ टक िशव लंग िहरोजीबरोबर मागे रािहले होते, हणून यांनी पूजेसाठी ही
खरीदली होती. िशव पंडी संभाजीराजां या जळीत दते राजे हणाले, ‘‘आता सूयाचा
आिण दव ाचा मुजरा िहला करत चला. कमी बोला. िह यावर भरोसा ठेवा.”

जळीत बैरागी ‘िशवा’ची, बैरागी आबासाहबेांनी दलेली सोन पंडी घेऊन
संभाजीराजे यां याकड े बघू लागले. तटबंदी या घडीवर दगडावर धु याचे णात
पाणथब तरा न उठावेत तस े यांचे डोळे भ न आले. बा यां या पाखरांचे पंख चंब
झाले. उठलेले मोती गालांव न ओघळत छातीवर कोसळले. जळीतील िशव पंडी
छातीला िबलगती ध न संभाजीराजांनी पुढे होत गुडघ े भुईला टेकले. आपले बैरागी
कपाळ या च वत  सं याशा या पायावर टेकिवले!

या पशाबरोबर राजां या उ या अंगी काटा उठवणारी एक सरसरती र लाट
सरकली. या लाटेने यां या डो यांत भोसलाई मोती आणून सोडले! सं याशाने आप या
केसलांब पाप या िमटून घेत या. संभाजीराजां या डोक वर या सा यावर राजांचे
आशीवाद पडले. अ ूं या पान!े

‘‘शंभूबाळऽ उठा.’’ लगबगीने राजांनी यांना वर उठून घेतले.
‘‘महाराजसाहबेऽ, आमचा... मासाहबेांना, थोर या-धाक ा आऊसाहबेांना,



धाराऊला सा यांना मुजरा सांगा!’’
त ेऐकताना राजे गलबलले. कडकडाट करीत कुठ यातरी दवेळा या कळसावर

कोसळताना िवजे या लोळाने शेजारी असले या डरेेदार वटवृ ाला थरा न सोडावे, तसे
यांना एका िवचाराने थरा न टाकले – ‘आ गणांकडून नाडला जा याचा योग दसतो या
कंुडलीत!!’ राजांचा हात चटकन छातीवर गेला. पण आता ितथे कव ांची माळ न हती!

चारी पायांना दातेरी आकडचेाप लावले या ह ीसारखे राजे बेचैन, हरैाण झाले.
‘आिण – आिण ह ेसलामत परत आले नाहीत तर – तर मासाहबे आमचं त डही बघणार
नाहीत कधी! सती जायला िनघताना घातली तशी या वेळी यांची समजूत काही नाही
घालता येणार!’ राजां या पोटात ख ा पसरला. आत ा या सणकेसरशी राजांनी
समोर या शंभूराजांना पोटाशी घ  िबलगत ेघेतले. िभडली! प रि थती या वारेझोताने
ती मावळी जरीपट याची दो ही टोके एकमेकांना िभडली! या िमठीत राजांचे ‘राजेपण’
आिण संभाजीराजांचे ‘बाळराजेपण’ गुदम न गेले.

िनधारान ेराजांनी शंभूराजांना सोडले. आपला सवात कमती िहरा जप यासाठी
केसोपंतां या हाती काही िहरे, माणके ठेवली.

शंभूराजां या म तक  हात ठेवून राजे अवसान घेत हणाले, ‘‘औ वंत हा!’’
‘‘आ ही प  ेदऊेन खबरगीर धाडू. ती पावताच टाकोटाक शारीन ेिनघा. ह ेि मलकाका
सांगतील तसेच वागा. जपून असा. जय भवानी!’’ राजांचे डोळे शांत होते.

‘‘जय भवानी!’’ राजां या धीरबोलांना संभाजीराजांनी तशाच धीराचे अंकुर
फोडले! ‘‘जय भवानी!!’’



क धी न हता तो भोसलेकुळीचा चौरंग झाला. मथुरेत संभाजीराजे,
तीथ े ां या वाटेवर राजे, राजगडावर थक दल िजजाऊसाहबे आिण माहरेी शंृगारपुरी
येसूबाई!

संजाबाचा घेर डुईवर राखलेले, अंग या व ां या शेवांची मानेमागे गाठ
आवळलेले, छातीवर आडवे य ोपवीत चढिवलेले, कपाळी गंध टळा भरलेले शंभूराजे
आता ओळखूदखेील येत न हते. ते मंुज न होताच बटू झाले होते!

केसोपंतांनी यांना उ री आि हके, आचमन, सं या या सग यांचा सराव दला.
केसोपंतां या सुसं कृत घरी शंभूराजांना कानी पडणा या सं कृत बोलीने भुरळ घातली.
आकाशसुंदरीन े शारदीय सांजवेळी पौ णमे या टपो या चं ाचे फूल आप या िन या
केसगंुफणीत माळावे, तशी ही बोली होती! मधुरातली मधुर. ऐकताना अंगाभोवती
िपवळाधमक शालनामा पांघरतो आहोत, असे वाटायला लावणारी!

आपण नेहमी ऐकतो यासारखीच ही भाषा आह.े पण नेमक  कशासारखी हे
संभाजीराजांना फार दवस उकलत न हते.

एकदा त ेिवसाजीरावांबरोबर दवेदशनासाठी ह रहरे रा या मं दरात गेले. ितथे
आरतीचा जयकार चालला होता. तो ऐकताना यांना मनचा पेच उकलून गेला! ‘ही भाषा
दशेी, आमचे ग धळी आईचा मिहमा उभा करतात, तशीच आह!े’

मं दरातून परतताना ‘कंसका क ला’ ह े बेसाऊ ठकाण आले. िवसाजीपंत
हणाले, ‘‘दखेना ह ै कला?”

‘‘ज र,’’ हणत संभाजीराजे ‘कंस क ला’ या मथुरेतील सवात उंच ठकाणावर
आले. समोर यमुनेचे डौलबाज वळण फरलेले दसत होते. पायांची व ही मारत
तळवटातून उसवलेली कतीतरी कासवे पा याबाहरे मानां या का ा उठवीत होती.
पु हा या का ा गायब होत हो या.

‘थोर या मासाहबे या यमुनाकाठी वाळूवर उ या रािह या तर कशा दसतील?’
एक वळण शंभूराजां या मनात सरकन फेर टाकून गेले.

ते यमुनेकड ेडोळेजोड बघत रािहले.
यांना अंदाज न हता क , याच यमुनेला पुढे िमळणा या गंगा आिण सर वती

यां या ि वेणी संगमावर राजांचा तांडा उभा असेल!
राजे याग या ि वेणी संगमात ान क न घाटपाय या चढून येताना यांना

एका पार यान ेया वेळी रोखले होते!



हातातील िपसांचा जुडगा यां या समोर ध न तो हणाला, ‘‘बुवाजी, ये ग डके
पाँख ह!ै मैनाकेके पहाडीके! हर कामम यश दनेेवाले. ले जावो पांच!’’

राजे या पार याकड ेबघत भुवईची कमानबाक चढवून गेले. ‘‘हर कामम यश
दनेेवाले! ग डके पाँख!’’ पार या या हातातली िपसे बघताना राजांना संभाजीराजांची
आठवण झाली. ‘आता एकाच कामी यश पािहजे. शंभूबाळ सुख प परत या या!’

राजांनी ग डाची पाच िपस े आप या सडक बोटात घेतली! सजरावांनी
पार याला दनार दले. णभर िपसांकड ेबघून राजांनी ती काखे या झोळीत सोडली.
राजांना अंदाज न हता क , यांचा ‘ग डब ा’ कंस क या या उंच ठकाणाव न
हरव या डो यांनी यमुना बघतो आह!े आपला आिण मासाहबेांचाच िवचार करतो आह!े

काळाने दवसरा ीचे काळे-पांढरे ‘ग ड-पाख’ आप या टोपात खुपसले! दीड
मिह यांचा काळ मागे पडला. मजल, दरमजल मागे टाक त राजे मराठी मुलखात सुख प
पावते झाले. सं यासी वेषात!

उतू घातले या दधुासारखा राजगडाचा ऊर उचंबळून आला.
गडपाय याशी येत असले या राजांची वद  मोरोपंतांनी िजजाऊं या कानी

घातली, “आईसाऽहबे, राजे... राजे सुख प पावते झाले. पाय याशी वा या येत आहते –
सं यासी वेषात! पालखी सामोरी ने यासाठी आ ही गड उतरलो आहोत. सारा गडलोक
पाय या या रोखाने धावत सुटला आह!े’’ भावनांचा क लोळ झाले या मोरोपंतांचे डोळे
आजवर दाटले या चंतेला वाट क न दतेाना आनंदान ेवा  लागले.

झुकले या केव ा या कणसासार या दसणा या िजजाऊंचे मन उकळ या
पा यात खालवर घुसळण घेणा या तुळशी या पानागत िमरिमटले! िमरिमरटताना ीण
आवाज उठला, ‘‘जगदबं! जगदबं!’’

भर या डो यांनी यांनी समोरची जगदबंा दसते का, त े पािहले! ती दसत
न हती! िजजाऊ काळीजभर चरक या. ‘आई, मना या िपळात आ ही तुला नको ते
बोललो. कोप क  नको. आ ही लेक !’ िजजाऊंनी दाट या ने कडा िनपट या.
दे हा या या पायजो यावर आपला सोशीक माथा टेकिवला.

मोरोपंत आ ेसाठी खोळंबले होत,े याचे भान िजजाऊंना उरले नाही.
पाय याकड े ओढ घेणा या मनाला आवरणे अस  झालेले मोरोपंत हणाले,

‘‘आ ही िनघावं आईसाहबे?’’
यांना हात-इशारतीन ेजवळ बोलावून घेत िजजाऊ मुि कलीने एक-एक श द

हणा या, ‘‘पंतऽ, यांचा पेहराव घेऊन चला संगती! सं याशा या वेषात आऊसमोर येऊ
नये हणतात! या!’’ िजजाऊंनी धाराऊकड े बिघतले. ती तबकात साठवण झाले या
मोहरांकड ेबघत होती.

पाय याशी कोण-कोण आले आह,े याची क पना नसलेले मोरोपंत राजां या आिण
शंभूराजां या पेहरावांची तबके घेतले या धारक यांसह पालखी घेऊन गड उतरले.



गडपाय या या वाडीतील नायका या घरी राजे आप या बैरागी तां ािनशी
घ गडीवर बसले होत.े घराबाहरे माणसांचा दाटवा झाला होता. उतावळे जीव कलकलत
होत.े सं यासी त ेऐकून गलबलत होता.

मोरोपंत आले. यांनी दारी पालखी ठाण क न तबकधारी माव यांिनशी
नायका या घरात वेश केला. राजे समोर दसताच मोरोपंत पुढे झाले. राजांचे बैरागी
पाय िशव यासाठी त ेझुकणार एव ात घ गडीव न उठून राजांनी यांना उठवते घेतले,
खांदाभेट दली. दोघांचाही ेमा उचंबळून आला. केळीचा मोना पाझरावा, तसे पंतांचे
डोळे पाझ  लागले.

‘‘राजांनी तातडीने चलावे. मासाहबे...’’ मोरोपंतांचे श द घशातच घुटमळले.
‘‘िनघ यापूव  हा राजसाज अंगी धारण करावा. पु ाने मातेसमोर सं याशी व ात जाऊ
नय,े असा शा बंध आह.े’’ पंतानी िजजाऊंचे वसा जपणारे मन राजां या कानी घातले.

राजां या कपाळीचे भ म-प े वर चढले. ‘ह े यानी न हत े रािहले!’ राजांनी
भ मप यांना मनाचा पडसाद दला. ते खाली उतरले.

तबकधा यांनी तबके आत या दालनात नेऊन ठेवली. राजे दालनात गेले. अंगी या
छाटीला यांनी ती उतर यासाठी हात घातला. लवभर यांचा घातला हात थबकला.
मनावर िवचारांची छाटी चढली – ‘आ ही ही छाटी उतरतो आहोत... पण... पण
शंभूबाळां या अंगी ती आजही असेल! ह ेअसे िवचार, अस े ण पाठलागावर पडले क ,
वाटत ेअंगची छाटी कधी उत च नय!े पु  सं यासी वेषात, िपता राजपेहरेावात हा कसला
खेळ! काय आह ेआई या मनी?’

‘‘जगबंद, जगबंद!’’ राजांनी छाटी उतरली. अंगी चढवावा हणून यांनी
घ गडीवर मांडले या एका तबकातील जामा उचलला. आिण राजां या उ या अंगावर
सरसरत े बाभळीचे बनचे बनच फुलले! डोळे ताणून त े हातातील आखूड हातबाही या
जा याकड ेबघतच रािहले! तो शंभूराजांचा होता!

या या एका दशनाने राजांचे ‘राजेपण’, ‘सं यासीपण’ घुसळून दरू फेकून दले.
नको तो िवचार राजां या ‘आबा’ हणिवणा या मनात चौखूर घुसला – ‘शंभूबाळ
सलामत आले नाहीत तर?’

पेहराव क न, कपाळी िशवप े भ न राजे दालनाबाहरे आले. बैरागी, मंि गण
यां या संगतीने नायका या घराबाहरे आले. बाहरे दाटलेला मावळ-माणूस गद न े पुढे
उसळला. पग ा राजां या मोज ांवर टेकू लाग या. इमानी ने कडा ओ या होऊ
लाग या. बाराबं ांचे बंद ताणव दऊे लागले. माणसे ‘हरवलेला राजा’ डो यां या
यानात तलवारीगत आबादानीन ेसाठवून घेऊ लागली.

या क लोळात एक ा मोरोपंतांखेरीज, बैरागी सोडले तर, शंभूराजांचे भान
कुणालाच आले नाही.

पेहरावाचे एक तबक तसेच परत आलेले पा न मोरोपंत मनी चरकले होत.े
आप या माणसांना राजदशन दऊेन राजे पालखीत चढले. यांनी पालखीचा

राजग डा हाती धरला. आिण एका पेचाने यां या मनाचा राजग डा क न मुठीत घ



धरला! ‘आता मासाहबे िवचारतील – आमचे शंभूबाळ कुठे आहते?’
आमची वाट पा न िशण या-थक या यां या कानी काय घालावे? राजां या

मनाला पालखी या चालीबरोबर िहसके हदंोळे बसू लागले. मन सु  झाले....
फार दवसांनी पाली दरवाजावरची नौबत दडुदडुली. राजे बाले क यावर आले.

यांची मु ा िनधारी दसत होती. डोळे मासाहबेांना शोध यासाठी हरणाचे पायखूर
लावून दौडत होत.े सदरजो यावर िजजाऊ उ या हो या. पाठीशी, उडू बघणारी डो यांची
मावळपाखरे ग द या मनाने मुि कलीन ेथोपती क न धाराऊ उभी होती.

खाशां या संगतीत राजे सदरचौकात वेशले. समोर िजजाऊ उ या हो या.
आसवांची अगिणत सफेद फुले जगदबें या चरणांवर गाळून आता दहेच ितथे टाकावा
काय, या िवचारान े थरारले या ाज ा या कुलवंत झाडासार या! प रि थती या
घोडटेापांनी िनदयपणे तुडवून टाकले या, मं दराकड ेजाणा या सम पत पायवाटेसार या!
भवानीने उधळलेला भंडारा िमठीत सामावून यायला आसावले या परडीसार या!

णभर राजांचे पाय फरसबंदीला जागीच िचकट यागत झाले. दसु याच णी
भरती या समु ाचा उसळता भावक लोळ उरी घेऊन राजे झपाझप चालले. टोपाची
मोतीलग हदंकळली. ितचे डुलते फुलोर तेवढे िजजाऊंना कसेबसे दसले. मग डो यांवर
आसवांची सफेद तावदाने सरस न दाटत उतरली! या तावदानांतून एक धूसर सोन व
समोर येत होते. एक थरथरता तेजाळ पोत जवळ येत होता. बाक चे काहीच दसत न हत.े
दसावेस ेवाटत न हत.े

राजांनी पायांवर ठेवले या कपाळा या पशान े िजजाऊ उ या दहेी थरा न
उठ या. या थरथरीन े यां या डोळी उतरलेली आसवांची तावदाने ख ळकन िनखळली!
िजजाऊसाहबेांचा तुळजाई सोशीक आ मा ने ां या महा ारांनी पाझ  लागला! झुकते
होऊन यांनी थरथर या हातांनी राजांना उठते केले. आिण पहाटवा या या झमक त
सुगंधाचा गंुतवा हावा तसे – यमुने या पाणपाठीला सूयरस िबलगावा तसे – राजे
िजजाऊं या िमठीत िवसावले!

पु पण भ न पावले. मोहरले. मातृपण मुके, मुके झाले! कृताथता कृताथ झाली!!
चौकात दाटले या हर असामीला त ेबघताना वाटले – आपणच ‘आऊसाब’ आहोत! ‘राजे’
आप याच हातिमठीत आहते! फ  एकच कुणबाऊ मनाने शंकेला सुपात घालून थडाथड
पाखडायला सु वात केली. उडणारे भूस डो यांत चरचरत िश  लागले. धाराऊ या!
‘ येक  कुटं हाय?’ हणत ितचे िभरिभरत े डोळे राजां या बरोबर आले या बैरागी
तां ां या काखेतील झो या झटकू लागले! तटबंदीचे थोराड बु ज उचलून ते कुणीतरी
णा णाला आप या उरावर रचत आह,े अस ेधाराऊला वाटले!

िमठीत या राजां या रोखान ेएक – फ  एकच श द िजजाऊं या दाट या कंठाला
चकवा दऊेन िनसटला! ज मा मी या दवशी दधुा या धारेत हाऊन िनघणा या
ीकृ णा या बैठया लंगडमूत सारखा!! मायेन े चंब – चंब थबथबलेला –

‘‘िशवऽ वऽ बा!’’
या सुट या श दाचे मायाळ थबथबीतपण िजजाऊंचे िजजाऊंनाच जाणवले!



यान ेतर यांचे कान णात सु  झाले, मन िभ  झाले. या सु -िभ तेत सारे सारे भाव
गुदम न उठले. आिण णातच आभाळी या िनळाईत इथून ितथवर िवजेची नागीण
सळसळत जावी, तशी िजजाऊं या भर या मनी शंकेची कातरी नागीण वळवळत गेली –
‘आमचे शंभूबाळ?’

कधी-कधी आठी हातांनी पूजे या भर या साजाचे तबक परत ेसारणा या िन ही
भवानीगत िजजाऊंनी झटकन राजांना िवलग केले! यांचे खांद ेहाततळ ात घ  ध न
ठेवीत थरथरत िवचारले, ‘‘राजेऽ, आमचे शंभूबाळ कुठं आहते?’’

या बोलांतील मायेचा ओलावा ध न आलेली जरब ऐकताना राजे सु  झाले.
िनशाणकाठीव न सरसरत खाली जरीपट यासारख ेराजांनी डोळे िजजाऊं या पायावर
टाकले!

राजांचे िनसूरपण अस  झाले या िजजाऊंनी आप या हाततळ ातील यांचे
खांद े गदगद घुसळून टाक त थरका फेरजाब केला – ‘‘बोलाऽ राजेऽ बोलाऽ!’’ या
लटल ा श दांतच नको ती शंका उतरली होती.

आप या नाकाचा ग ा हात-िचमटीत ध न, िमट या डो यांनी, डुईचा टोप
डावा-उजवा झटक त, मोतीलग होलपटून टाक त राजे घोगर या आवाजात हणाले,

‘‘मासाहबे – मासाहबे – आप या शंभूबाळांऽचा – काळ झाला! ते – त ेगेले!!”
त ेनको त ेबोल उ ारताना राजां या पोटात ल खकन ख ा पसरला. यां या

िमट या डो यांना दसला, एक ‘सावळा हात!’ ‘जगदबें या पोतावर दाटलेली काजळी
माखून घेत, तो हात पुढे येतो आह.े आम याच रोखाने!’ हा िवचार मनी येताच राजे
काळीजभर गलबलले!

कानांवर थरथरते हात ठेवणा या िजजाऊं या त डून रण शंगा या काळीजमार
ललकारीसारखा एकच ची कार उठला – ‘‘शंभू बाऽळ! –’’ उभी सदर गरगरली. बैठक चा
पायचौथरा काढून घेताच जगदबेंची आवेशी मूत सु ा खाली ढासळू लागावी तशा
िजजाऊ ढासळू लाग या! “द ्येवा रं मा या!’’ हणत पायच ठार गेलेली धाराऊ तर
धाडकन खालीच पडली. ितचे अंग गदगद हलू लागले.

झटकन राजांनी पुढे होत िजजाऊंना सावरले. चौकात या पग ा थरथ न
डुल या. खाली माना टाकले यांचे इमानी डोळे बाराबं ा िभजवू लागले. णात सदरेचा
नूर पलटी घेत गदगदला. दठे नसलेले फूल हाती असावे तसे झाले! राजे आले हणून हसावे
क  धाकटे राजे गेले हणून रडावे, तेच कुणाला सुधरेना.

‘‘आमचे ऐकता... मासाहबे!’’ राजे िजजाऊंना सावरीत दवेमहाला या रोखाने
चालवीत नेताना पुन:पु हा हणत होत.े िजजाऊंना काहीच ऐकू येत न हत.े

‘‘पंत, धाराऊलाही पाठवून ा.’’ राजांनी दवेमहालाची इशारत दते,
मोरोपंतांना सदर सोडताना आ ा केली.

दवेमहालात आणून राजांनी िजजाऊंना थम नीट बसत ेकेले.
त डात पदराचा बोळा क बून फुटू बघणारा काळजाचा इ कोट आवरीत धाराऊ

दवेमहालात आली. ती आत येताच राजांनी दाराला आडबंद टाकला. पूज या भवानी या



पायांवरचे एक िब वदल उचलले. शांतपणे त े दे हा या या पायजो यावर म तक
टेकले या िजजाऊं याजवळ आले.

‘‘मासाहऽेब!’’ राजांनी िजजाऊं या खां ावर हात ठेवीत शांत साद घातली.
‘‘आमची शपथ आह.े मान वर यावी. आ ही सांगतो ते मन बांधून ऐकावे.’’
भर या डो यांनी िजजाऊंनी मान वर घेतली. हातीचे िब वदल मासाहबेां या

हातात दते, तो ‘ या’ रा याचा संक प-पु ष बांध या आवाजात हणाला,
‘‘मासाहबेऽ काळीज टाकू नका! शंभूबाळ मथुरेत सुख प आहते!! औरंगजेबा या

चौक पहा यातून ते सुख प सुटावेत हणूनच आ ही ही चाल टाकली आह!े आम या
िजभेवर आिण तुम या काळजावर ध डा ठेवून! अस े केले, तरच शंभूराजे दशेी सलामत
परत येणार आहते!!’’ राजे णभर थांबले. भवानी या मूत कड ेशांत डो यांनी बघत
पड या आवाजात हणाले, ‘‘यासाठी कधी न ह ेती आ ही तु हास तापदरा दली. पण हे
समजून घेतले पािहजे. थोर मनी आ हास मा केली पािहजे!’’

वेगवेग या भावनांचा काना-उरात कालवा झाले या िजजाऊंना काय बोलावे
कळेना. मान डोलावीत या कसेबसे हणा या, ‘‘िशवबा, तोड काढता; पण ती आ हास
नाही पेलवत. काही करा आिण शंभूबाळांना आम यासमोर जलद हजर करा!’’

डोळे फाडून धाराऊ राजां याकड ेबघत होती. ितला हणावेसे वाटले, ‘‘कसं, कसं
हणायचं हो?’’ पण श द फुटला नाही. न बिघतले या क पने या मुथेरत ती के हाच
जाऊन पोहोचली होती!

घो ावरचे िजन काढून ठेवावे, तसे राजांनी मन बाजूला सारले आिण
राजगडावर शंभूराजांचे ‘ दवस’ घातले! सारा गडदवे सुतकात पडला. संभाजीराजां या
मरणाची भूमका बारामावळात पसरली! वाडी-मज यांतील खोपटांची पाखी हळहळली.

राजांनी राजगडा न धाडलेला थैली वार शंृगारपूर या वेशीत घुसला. डुईची
पगडी काढून तो िपलाजी िश या या वा ात दडंी पार करीत िशरला.

‘‘टाकोटाक िनघोन येणे. खाजगीने बोलणे आह.े’’ एवढाच मजकूर राजांनी
िपलाज ना िलिहला होता.

आता मथुरेला उ री थंडीन े फेर टाकला. यमुनेचे पा  दाटी या धु याची रजई
पांघ  लागले. दवस राधाकृ णा या मं दरा या कळसाएवढा चालून आला, तरी त ेदशन
दते न हते. राजांनी मथुरा सोडून दोन मिहन े हटले होत.े दसरा सजून सरला होता.
संभाजीराजे वाट बघत होत,े थैली घेऊन येणा या खबरिगरांची.

‘‘कोई आया ह?ै’’ रोज ते ान, दवेदशन क न परतताच कृ णाजीपंतां या
आ ना – ल मीबा ना िवचारीत होत.े जसे दवस चाल धरीत होते, तशी ि मलां या
मंडळीभोवती चंता चढत होती. धुके दाटत होत.े



एके दवशी ि मलां या घरात, खां ांना पडशा टांगलेली, उ री ापारी
प तीचा पोषाख केलेली दोन माणसे िशरली! यां याबरोबर आलेले ह यारी धारक यांचे
पथक मा  मथुरे या वेशीबाहरेच थांबले होत.े

शंभूराजे काशीपंतांसह नगरात गेले होत.े घरी िवसाजी आिण ल मीबाई हो या.
यांची खूणगाठ ापा यांना पटली.

आले या एका ापा याने पडशीतून फासबंद थैली बाहरे काढून ती िवसाज या
हाती दली. डोक या माला या शेवास बांधलेली खडाधारी अंगठी यां या हातात
ठेवली. िन तो हणाला, ‘‘आ ा ह,ै ये भांजेको दखाना!’’ ापारी ि मलां या सदरी
बैठक वर टेकले.

नगरातून आले या शंभूराजांनी नेहमीसारखा िवसाज ना उ सुक सवाल केला –
‘‘कोई आया ह?ै’’ यांचे बस या ापा यांकड ेल  न हते.

काही न बोलता िवसाज नी खडाधारी अंगठी संभाजीराजां या हातात ठेवली.
ित या लखलख या खडयाने यां या डो यांत लाख-लाख सूय पेटिवले!
‘महाराजसाहबेांची अंगठी!’ वत:ला हरवून ते एकरोखाने अंगठीकड े बघत रािहले.
ित या करणफेक उसळ या ख ातून असं य मु ा उमा या घेत हो या – ‘‘मासाहबे,
महाराजसाहबे, सा या आऊसाहबे, धाराऊ, गोमाजीबाबा, अंतोजी, रायाजी, केशव
पंिडत, महमद सैस –’’

चमकून यांनी सदरेवर उ या असले या ापा यांवर नजर दली. ते दोघेही
लपकन कमरेत झुकले. मावळी मुजरे जू झाले. ापा यां या त डून परवलीचे बोल उठले
– ‘‘आईचा भंडारा! रानचा वारा!’’ त ेराजांचे खबरगीर होत.े

खडावा खटखटवीत शंभूराजे यां याजवळ आले. फारा दवसांनी ऐकले या
मावळी बोलांनी यांचे काळीज ढवळले होत.े यांनी परवलीला दाद दली – ‘‘भवानीचा
भंडारा! रानचा वारा!’’

वासी सामानांची बोचक  खां ाला लावलेले काशीपंत मथुरा सोडून िनघाले.
‘ितरथ या ेला!’ बरोबर ‘बटु’ वेषातील भांजे शंभूराजे होत.े कुणाला शंका येऊ नय,े
हणून मातो ी ल मीबाईही बरोबर िनघा या. खरेच यांना ‘तीथया ा’ करायची होती!
राजे आिण संभाजीराजे घडिवणा या ‘माँजी िजजाऊ’ या सव ि मल कुटंुबाला डोळाभर
बघाय या हो या!

जडाव या उरान ेसंभाजीराजांनी यमुना आिण मथुरेचा िनरोप घेतला. िथजव या
थंडीला ध न ‘ि मल कुटंुबाची’ वाटतोड सु  झाली.

या यावर ‘नजर’ ठेवून पुढे-मागे करीत राजांचे खबरगीर आिण धारकरी मु ाम
टाकू लागले. यां याजवळ छुपी ह यारे होती. कुणी फ कराचे, कुणी अ रयांचे, कुणी
वैदचेू, तर कुणी च  मोगली सरदारांचे वेष धारण केले होत.े कोर या दा ा राख या
हो या.



‘या ा’ उ र सोडून मावळा या रोखान े सरकत होती. चालून-चालून
संभाजीराजां या पोट यांत म येच पेटके भरत होते. मग रा ी या मु ामात ल मीबाई
यां या पोट या तेल लावून सुमार करीत हो या. दगडांची चूल मांडून सा यांना िखचडी
रांधून या घालत हो या.

आता उ ैन जवळ येऊ लागले होत.े या ेक ं चा मु ाम हवेली नावा या गावात
धमशाळेत पडला.

काशीपंतांनी नदीव न पा याचा गेळा भ न आणला. ल मीबा नी दगडी
चुलवाणावर िखचडीचे पा  चढिवले. काशीपंत संभाजीराजां या पोट या मािलश दऊेन
सुमार क  लागले. कुणीच काही बोलत न हत.े ठर यासारखी कामे घडत होती.

एकाएक  धमशाळे या रोखाने घोडटेापांची टपटप उधळत जवळ-जवळ येऊ
लागली. या ेक ं नी एकमेकांना नजरा दऊेन ‘सावधपणा’चा इशारा भरला.

चार मोगली वारांचे घोडपेथक णात धमशाळेसमोर येऊन थडकले. पायउतार
हशमांनी कायद ेघो ां या पाठीवर उडत ेफेकले. ते चौघेही तरातर चालत येऊ लागले.
या ेक ं ची काळजे चरकली. आपण यांना बिघतलेच नाही, अशा थाटात सारे आपाप या
जागी कामातच रािहले.

‘‘ए का फ़र न ल, कहाँस ेआय ेहो?’’ घोडाइतां या होर यान ेकाशीपंतांवर डोळे
वटारीत दरडावले.

‘‘जी, मथुरास!े’’ केसो ि मल अिजजीने हणाले.
‘‘कहां िनकले?’’
‘‘ितरथ या ाको. रामेसर जा रह ेह,ै जूर।’’
‘‘ये कौन ह?ै’’ होर या नेमका संभाजीराजां या समोर येऊन उभा रािहला!

होर याचे नाव हरिहकमतखाँ होते.
‘‘ये मेरा भांजा ह ैसरकार!’’ काशीपंत उ रले.
‘‘झूट! सु वर, ये सेवा द खनीका ब ा ‘संभा’ ह!ै’’
या श दांनी शंभूराजांची कानपाळी रसरसून आली! काळजावर िनखारा

ठेव यागत झाले. संपला! आता सारा मामलाच संपला! शंभूराजां या सुमार झाले या
पायपोट या पु हा दाट यागत झा या.

‘‘सेवा? कौन ‘सेवा’? ये मेरा भांजा ह!ै’’ आपणाला ‘िशवाजी’ कोण ते माहीतच
नाही आिण आप या भा याला आपण सोडणार नाही, अशा थाटात केसोपंत च ा
आवाजात बोलले. यांनी झटकन शंभूराजांना जवळ घेतले.

‘‘ये तेरा भांजा! नाम या ह ैइसका? माँ कधर ह ैइसक ?’’ होर यान े ांचे
आसूड ओढले.

‘‘इसका नाम माधव ह!ै माँ गुजर गयी ह ै इसक !’’ काशीपंत बिहणी या
आठवणीने भर यासारख ेबोलले!

‘‘झूट! ब मन िसधे जुबाँ नह  खुलेगी तेरी.’’ या हवालदाराने हातातील कोरडा
फाडकन काशीपंतां या बगलेवर उतरिवला. या या शेवाची चाटती जीभ



संभाजीराजां या दडंावर वळ उठवून गेली! या ेक  कळवळले. ‘शाही’ चापात अडकले.
‘‘हम गरीब ा ण या ा जा रह ेह!ै सरकार रहम करो।’’ कळ िवस न केसोपंत

छातीवरचे जानवे दाखवीत अंगचे सगळे कसब पणाला लावून कच खाणा या िनयतीशी
झगडू लागले. गयावया क  लागले.

‘‘हरिहकमतखाँ, ये ब मन ह,ै तो इसक  जुबाँ यूं खुलेगी! इसे एकही थालेम खाना
लेने कहो, अपने भांजेके साथ!’’ वारांपैक  एकाने होर याला ितढा सुचिवला.

‘‘मरह बाऽ िबलकूल दु त!’’ हणत या हवालदाराने काशीपंतांना फटकारले,
‘‘ऐ, बुतपर त, ये भांजा ह ैतु हारा, तो खाना खाओ इसके साथ एकही थालेम! ए बूढी,
लगा दो थाला.’’ िहकमतखाँन े म फमावला.

सारेच या ेक  गडबडले. पेचात पडले. ह ेकैसे घडावे?
‘‘शा म ये करना...’’ केसोपंत काहीतरी बोलायला गेले.
‘‘गया जहा ुमम तेरा शा तर! थाला लगाव।’’ िहकमतखाँने यांना बोलूच दले

नाही.
काशीपंतांनी संभाजीराजां याकड े बिघतले. यांना शंका आली. या वेळी हे

राजर  उफाळेल. शंभूराजे काहीतरी घोटाळा क न ठेवतील. मग सा यांचीच रवानगी
उ ैन या आबदारखा यात होईल. ज माला डाग बसेल. शारीन ेल मीबा नी िखचडीचे
तबक मांडले. यात मथुरेची िमठाई ठेवली.

घ गडी या घ ा टाकून ताटा या एक तफला केसोपंत बसले.
‘‘बैठो, बेटा!’’ हणत यांनी संभाजीराजांना दसु या तफला अंथरले या घडीवर

बस याची हातखूण केली. माणसा या आयु यात काही-काही संग णातच याला फार
मोलाचे शहाणपण ायला आलेले असतात!

शंभूराजे घडीवर बसले. यांनी आिण काशीपंतांनी िच ा ती द या. एक ण
दोघांचे डोळे िभडले. दोघांनीही मन ेबांधली. डोळे फार बोलके असतात. कधी-कधी ते
जबानीपे ा अिधक व अचूक बोलतात!

भोजनप ाला नम कार क न यांनी यात हात घातले. यातील एक हात होता,
यमुने या पा याचे अ य दणेा या ा णाचा. दसुरा हात होता, धरतीला र ाचे अ य
दे याचाच याचा ‘कुलवसा’ आह,े अशा भोस याचा! हा िनयतीचा फेर होता. काशीपंत
आिण शंभूराजे एका था यात जेवू लागले! िहकमतखाँ आिण याचे हशम ते बघताना
चरफडले.

‘‘इसक  माँका – ग लत खबर दी क ब त ने.’’ िहकमतखाँन ेखबर दणेा यांचा
उ ार केला.

‘‘ये चावल चबानेवाला गुलछ बा सेवाका ब ा कैसे हो सकता ह?ै चलो।’’
घोडपेथक धमशाळेबाहरे पडले. दौड या टापांनी आले, तसे िनघून गेले! सा या या ेक ं नी
िन: ास टाकले. धमशाळेत शांतता पसरली.

शंभूराजां याकड ेअिभमानाने आिण कौतुकाने बघणा या काशीपंतांना मनोमन
वाटले, ‘खरंच आपणाला इतका अवधानी, इतका समजदार असा एखादा भाचा असायला



पािहजे होता! ’
तबकातील अ ात संभाजीराजांची बोटे मा  िचवडती फरत होती. कधी न ह ेते,

यांना आज जाणवले होते – ‘आ हास – असं सामोरं बसून कधी आबासाहबेांबरोबर एकच
पा ी भोजन घे याची संधी लाभलीच नाही!! ’

उ री ज मला – वाढलेला एक सं कारशील ा ण आिण ‘ ी’ या रा या या
िनमा याचा एकमेव राजअंकुर एकमेकांसमोर बसले असताना, एका पा ी जेवत असताना
असे वेगवेग या िवचारांनी जखडले होते.

कधी-कधी िनयती ‘वाढून ठेवते ’ ते ‘ताट ’ हणतात ते असे!!

सारे ताप, आयास भोगून ‘ ि मल कुटंुबा’चा या ेक  जथा राजगडापासून एका
मजलेवर आला. खबरिगरांनी ही बातमी बाले क यावर के हाच पोच केली.

िजजाऊंचे दशन घेऊन खासे राजे गड उत न वाडीत पाय याशी आले
शंभूराजांना सामोरे जायला. खरे हटले, तर आप या काळजाचा ‘सोनतुकडा ’ पुढ या
हातांनी पावता यायला! बरोबर मोरोपंत, अ णाजी, तापराव, आनंदराव, केशव पंिडत,
कृ णाजी, सैस, गोमाजीबाबा अशी िनवडीची मंडळी होती. संभाजीराजांचा राजसाज
घेतलेले तबकधारी होती. गड चढून जा यासाठी िस  राखलेली सोनेरी वाघमुखी
दां ाची तांब ा सखलादी अ तराची पालखी ठाण झाली होती.

दरूवर काशीपंत आिण ल मीबाई यां या मधून येणा या संभाजीराजांना थम
राजगडा या संजीवनी माचीवरचा भगवा ठपका दसला. छातीशी हात नेत यांनी मान
दला. राजगडा या दशनाबरोबर, ओठा कात न जाणा या घो ा या टापांबरोबर
पा या या सफेद-साफ धारा उसळतात, तसे यांचे सारे दबले िवचार उसळले! आठवणी,
चेहरेे, ठकाणे यांचा मनात कालक लोळ माजून उठला.

‘आ ही फमान घेऊन परतलो, ते हा महाराजसाहबे माचीवर आले न हत े –
आजही आले नसले तर! ’ बटुवेषातील शंभूराजे चालत होते. पायी या खडावा खटखटत
हो या. काळीज धडधडत होते. ण- ण अस  झाला होता.

समु ा या पा यावर उगवता सूय दसतो, तसे संभाजीराजांना भोवती या
कुरणात संपले या पायवाटे या टोकाला कसलीतरी झगमग दसली. णभर चालते
शंभूराजे गपकन थांबले. कल कले डोळे जोडून यांनी झगमगीचा अंदाज घेतला.
नकळतच यांचा हात केसोपंतां या हातून सोडवला गेला. दरूवर राजां या टोपाची
सोनजराबतूची उ हाने नुसती झगमग तळपत होती! ित या दशनाबरोबर शंभूराजां या
डो यांत लाख-लाख सूय काजवे होऊन उतरले! पो यात दडून बसले या मधमा यांची
झंुड उसळावी तशी उरात र लाटांची सळसळ उठली.

साथी या ल मीबाई-काशीपंतांना ग धळून टाक त संभाजीराजांनी हात उभवते
क न सादवले – ‘‘महाराजसाऽहबे!’’ आिण ओठातून िनसटलेले श द आप या अगोदर



दौडताहते ह ेकळून येताच ते तडक धावत सुटले. पायी या लटक या खडावा दरू उडा या!
पावसा या भरमार सर नी झोडप ी केलेले शंग  पागा समोर दसताच शेपटी उभवून
दौडत सुटावे, तसे शंभूराजे धावू लागले! श य झाले असते, तर वर या मावळी
आभाळानेच ते ‘भोसलाई राजफूल ’ आप या िन या हातां या िमठीत घेतले असते!
याचा मनक लोळ शांत कर यासाठी!

भोवती या कुरणाला फुटलेला एक सोनअंकुर दु न झेपावत सरासर पुढे येताना
राजांना दसला. िशवगंध आ शीत यांनी डोळे लहाने केले.

‘शंभूबाऽळ! – दौडताहते – पडले तर?’ आठी हातांनी कुणीतरी पुढे लोटावे, तसे
राजे पुढे झेपावले. राजे तरातर सामोरे का चालताहते, ह ेभोवती यांना चट याने कळलेच
नाही. आिण कळले ते हा सारेच राजांचे पायठस ेवेचीत मागून पुढे ओढले गेले!

घामाने अिभषेकले या, लालवती मु नेे शंभूराजे हात उभवून धावत ेयेत होत.े
खां ाव न घस , ओघळू बघणारी झोळी म येच त े सावरीत होत.े श य असत,े तर
यांनी ती झोळी फेकून दली असती!

झोळी सावरणारे धावत ेशंभूराजे बघताना राजे गलबलून उठले.
गडा या तटबंदीला भ ाट, मावळी रानवारा सपका याने येऊन िभडावा तसे,

ड गरमा याव न उ ा टाक त आलेला खळाळ ओढा, नजर न ठरणा या फेसाळ नदीला
िभडावा तसे, िशवगंधा या दोनदळी पावनप याला भवानीचा दबुोटी, उस या भंडारा
िभडावा तसे – त सेच संभाजीराजे पायझेपांनी येऊन राजांना िभडले. ासाला दरू
फेकलेला िन: ास िभडला. तलवारीला िशकल िमळाली. राजसं याशाला बटुसं यासी
िमळाला! दरूदृ ी या जाण या थोरपणाला, शहाणे, सोशीक धाकुटपण िमळाले!
आबासाहबेांना बाळराजे िमळाले!

राजां या कमरेला शंभूराजांची घ  हातिमठी पडली. आपले राजां या जा यात
झाकले गेलेले त ड ते डावे-उजवे घुसळून टाक त होते. यामुळे कपाळीचा गंध टळा
िवसकटला जात होता – राजां या टोपाची मोतीलग हदंोळत होती.

“मऽहाऽ –’’ शंभूराजे बोलू बघत होत े – पण, श दां याच दाट या घशात भाव
घुसमटून घुटमळू लागले.

राजांचे सडक हाततळवे शंभूराजां या पाठीव न फ  लागले. मायेन?े
अिभमानाने? ध यतेन?े कसे! कसे त े या हातांना आिण या पाठीलाच ठाऊक!

या फर या हातांनी शंभूराजांचा उतू घातलेला ऊर िनवांत केला.
मान उठवून यांनी भर या डो यांनी राजां याकड ेपािहले. ती – तीच उभट मु ा

पंडीसारखी. आठवणीसरशी संभाजीराजे राजांपासून मागे हटले. गुडघ े टेकून यांनी
राजां या पायांवर कपाळ टेकिवले! उठून खां ाची झोळी पोटाकड े पुढे घेतली. ित यात
हात घालून, राजांनी उ री-िनरोप घेताना दलेली सोन पंडी बाहरे काढली! पंडी उ हात
झपकन सळसळली.

एक िनसटती नजर राजांना दऊेन हातची सोन पंडी राजां या जळीत ठेवीत, ते
अदबीने एवढेच हणाले, ‘‘आ ही – आ ही कमी बोललो!’’



उ हात झळक या जळीतील पंडीकड े बघताना राजांना वाटले – ‘यांनी –
यांनी अिधक बोलले पािहजे!! ’

राजांना यागला ि वेणीसंगमा या घाटपाय यावर भेटलेला तो पारधी
आठवला! ‘‘हर कामम यश दनेेवाले ग डके पाँख!’’ समाधानाचा िन: ास राजां या
नाकपा यांतून िनसटला.

रायवळी आं यां या पानडे यात, भातगोटे खाऊन तृ ावला कवडा भर या
गांजानं घुमक  भरीतच होता – ‘कुट्-कुट् – कुटुर-कुटुर! ’ पण – राजांना आता ती घुमक
ऐकूच येत न हती!!

संभाजीराजांनी बटुवेष उत न राजवेष अंगी धारण केला. भोयांनी ‘जय भवानी
’ गजत खांद े दलेली पालखी राजगड चढू लागली. ित यात राजे आिण संभाजीराजे बसले
होत.े पालखीमागून मोरोपंत आपले मे णे कृ णाजी, काशीपंत यां यासह गड चढू लागले.
ल मीबाई मे यात बस या.

पाली दरवाजा येताच गडनौबत कधी न ह,े ती चढी या तारेन े घुमून उठली.
ितची दडुदडु ऐकून गडावर या बंदकुा, उखळी, तोफांनी आपले ‘धडाडऽधु म ’ कंठ फोडले.
बारांची दणक  धडऽधडऽ गंुजणमावळ खो यात घुमू लागली.

संजीवनी माचीवर पालखी ठाण झाली. राजे, शंभूराजे पायउतार झाले.
एकचालीने चालू लागले. मागून भर या मनांची इमानी मंडळी चालली. माचीची माणसे
झंुडीने पुढे येत ‘पायदशने ’ घेऊ लागली.

बाले क यावर बाहरे िनघणारे भुयार आले! धारक यांनी ध ड हटिवली. राजे-
संभाजीराजे भुयारात उतरले. ट याचा धूसरमंद काश पाय यावर उतरला होता.
चालता-चालताच दोघेही एका पायरीवर थांबले. एकमेकांना नजर िभडिवताना त ेशांत
होत.े भोस यांना भुयारीचे भय कधीच नसते!! वाटेवर या कंवा जीवना या वाटेवर या!
कारण यां या भाळी भवानीचा भंडारा भरलेला असतो.

बाले क ला आला. सदरचौकात उंबर ापयत वा या आ या. कुणालाच क पना
नसताना आतून ग द या हातात काळे क बड ेघ  धरलेली धाराऊ एकाएक  पुढे आली!
शंभूराजांना बघताच ितचा कुणबी ेमा उमळून आला. बोल िनसटले, ‘‘आरं, मा या
येकरा! कुटं तास? कुटं रं तास यदोळ?’’

हातचे क बड े ितने शंभूराजांची डावी बगल ध न सरासर तीन वेळा उतरले.
भेदरले क बड ेकसेतरीच केकाटले. धाराऊन ेते फडफड या पंखांिनशी दरू फेकून दले.

‘‘आऊऽ!’’ संभाजीराजांनी सवासम  ित या कुणबी पायांवर आपले राजकपाळ
टेकले. पदरा या ओ यात नारळ यावा, तसे धाराऊने वाकून यांना पोटाशी घ  िबलगते
घेतले. कधीतरी फार पूव  सईबाईसाहबेांना सांगावासा वाटलेला िवचार धाराऊचे भाबडे
मन पु हा एकवार ग दनू गेला – ‘‘राजा या या येकराला कु या पा या या बदनजरंची
मंुगी कंदी बी डसू ने!’’ धाराऊ या डो यां या मावळघागरी पाझ  लाग या.



धाराऊला सोडून राजांना खेटून शंभूराजे सदरे या दगडी उंबर ात उभे रािहले.
सुवािसन नी यां या पायांवर िशगभर या घागरी र या के या. यांचे पाणी
शंभूराजां या पायी चालून पडले या भेगांत िश न चरचरले! चेह याभोवती पाजळली
िनरांजन े फरली. संभाजीराजांचे िभरेिभरे डोळे शोधीत होत ेमासाहबेांना! उंबरठा पार
क न त े राजां यासह सदरचौकात आले. कधी न ह,े या िजजाऊ सदरचौकात येऊन
उ या हो या! ितथे उभे राहणेही यांना अस  झाले. यमुने या मायाळ पा ान ेपलटी
घेतली! थक या िजजाऊं या पायांत बळ उतरले. कपाळीचा कुलवंत पदर घरंगळा झाला
आह,े याचे भान यांना उरले नाही! या सामो या चालत आ या. यां या पाने मावळी
आऊपणाची एकवट मूत च चालत आली!

राजांना सोडून पायझेप टाक त शंभूराजे उसळले. णात िजजाऊंना यांची
िबलगती घ  हातिमठी पडली. सदरचौक दाटून आला.

‘‘मासाहबे! मासाहऽेब!’’ येक श दांिनशी शंभूराजांचा ऊर भ न येत होता.
एका िवचाराबरोबर तर यांचे भरले छातवान कसे ग  ग  दाटून आले – ‘मासाहबेां या
अंग या नेसूलाही एक कारचा भावमंगल वास येतो! िजवाचा क दवा क न टाकणारा!
बु यात िमसळले या भंडा यासारखा!!’ आिण – आिण शंभूराजे आपले त ड आवेगाने
मासाहबेां या नेसूत नुसते घुसळू लागले!

आज आिण आ ा िजजाऊंना कळून आले क , ‘आई भवानीला आठ हात का
असतात!! तेही ितला िथटेच पडत असतील! ’ हातांचे िथटेपण िजजाऊ जबानीन ेभ न
काढू लाग या – “शंभूबाळऽ! शंभूबाऽळ! शंभूबाऽळ!!’’

या थबथब या िमठीतही िजजाऊं या मनावर एका िविच  िवचाराची घोरपड
बोच या न या पवीत सरासर िनदयपणे चढून आली – ‘शंभूबाळांचा... काळ झाला!! ’
िजजाऊ थरार या. सणसणत आलेला एक वम  तोफगोळा, दौड या घो ाबरोबर फरफट
होत चाललेली रक ब, िझजून-िझजून न ह या झाले या औषधी मा ा णात यां या
पाणथर डो यांसमोर तरळून सरक या! यांनी यांचे थोरले पु , खाशांची वारी आिण
सूनबाई ने या हो या!

िजवाभावा या माणसांचा ‘काळ ’ होतो, ते हा मागे राहणा यां या हयातीचा
‘बरड-माळ ’ होतो, ह े यांनी भोगले होत.े िजजाऊंनी शंभूराजांना एकदम हातां या
आवेगी िमठीत क डून-क डून टाकले. यां या डो यांतील ‘थोरली-माया ’ शंभूराजां या
टोपावर टपटपू लागली.

सदरेवर या हर असामीला ते बघताना वाटले – ‘आपण – आपणच ‘धाकले राजे
’ आहोत! ा ‘थोर या-माये’खाली हातो आहोत! ’

भावनेचा कढ उलगताच िजजाऊंनी पदरकाठान ेने कडा सावर या. शंभूराजांचा
मोहरां या थैलीने सतका उत न यां या खांदावळीवर हात चढवीत या शांतपणे
हणा या – ‘‘चला!’’

आभाळा या िनळाईन िवजेचा तेजवान झोत िबलगता घेऊन कनारी
लाव यासाठी चालावे, तशा िजजाऊ चाल या... दवेमहाला या रोखाने! शंभूराजांना



जगदबें या औ वंत चरणांवर घाल यासाठी!
सग या सदरक यांनी यां या पाठमो या मूत ना मुजरे जू घातले.
दवेीचे दशन घेऊन शंभूराजे पुतळाबा या महाली आले. यांना ओवाळ यासाठी

हाती घेतले या आरती या तबकाचे भान पुतळाबा ना रािहले नाही. या
शंभूराजां याकड ेबघतच रािह या.

यां या सामोरे येत, यांची पायधूळ घेऊन शंभूराजे हणाले, “मासाहबेऽ
ओवाळता?” तेच श द, ओ ासारखे उ ा घेत येणारे, तेच डोळे दपणासारखे साफ.
पुतळाबा या हातातील तबक थरथरत फ  लागले.

संभाजीराजांनी कमरे या शे यात खुपसलेला ताईत बाहरे काढला. तो आरती या
तबकात ठेवीत हणाले, ‘‘आ ही सलामत आलो. येताना हा ताईत झोळीत ठेवीत होतो.
झोळी खां ास असली क , कसलीच धा त वाटत न हती.’’

‘‘गुणाचाच आह ेतो!!’’ पुतळाबा या मनी तबकातील ताईत बघताना िवचार
उठला. पुतळाबा नी तबक चौरंगीवर ठेवले. आिण यांना काय वाटले कुणास ठाऊक,
यांनी पु हा तो ताईत उचलला! शंभूराजां या जवळ जात काहीच न बोलता, तो यां या
दडंात बांधला आिण यांना आवेगाने जवळ घेतले. पुतळाबा ना शंभूराजां यात एक
िविच  मु ा दसली. सईबा यासारखी – का या धा यांनी िवणलेली! सावळी!

तेथून दशनासाठी हणून शंभूराजे सोयराबा या महाली आले. पायावर कपाळ
टेकवून यांनी मासाहबेांचे दशन घेतले. यांना वर उठवून घेत सोयराबाई हणा या,
‘‘ वार ना हणवले तरी कसे तुमचा ‘काळ ’ झाला हणून? उठा. औ वंत हा! गडावर
तुमचे दवस घातले सा यांनी! मासाहबेां या कानी घातले पािहजे. फेरभोजने
घात यािशवाय हा दोष नाही हटायचा!’’

संभाजीराजां या कपाळी आ ा पड या. पड या नजरेने त े सोयराबा या
पायांवर फरलेली आळ याची न ी उकल याचा य  क  लागले! ितचा शेव सापडत
न हता. सापडणार न हता!

या रा ी िजजाऊं या महाली पलंगावर आड ा झाले या शंभूराजांचे डोळे
िमटले होत.े थक ाने झोप यायला पािहजे होती, पण त े जागेच होते. यां या मनी

ां या खडावा खटखटू लाग या. धूळ उडू लागली – ‘आमचा काळ झाला! असे खु
महाराजसाहबेांनीच सा यांना सांिगतले! आमचे दवस घातले गेले गडावर? का? असे का
केले आबासाहबेांनी? यात – यातही यांचा काही मनसुबा असेल! नाहीतर – गड उत न
ते आम यासाठी का आले असते? ’ शंभूराजां या डो यांवर झोप आपला शालनामा
पांघ  लागली.

यां या पोट यांना तेलवण चोळणारी धाराऊ, यां या िमट या पाप यांकडे
एकरोखाने बघत होती. मायेला फ  एकच माहीत असते, सेवा करणे! मूकपणे!

मागशीषा या धुकाळ पौ णमेचा दवस गंुजणमावळात चढीला लागला. ान



घेतलेले टोपधारी शंभूराजे िजजाऊं या महाली आले.
िपतळी सरशीने िजजाऊंनी यां या कपाळी दोनदळी िशवगंध रोखले. यां या

संगतीने िजजाऊ सदरे या रोखाने चाल या. यां या मागून, राजे-शंभूराजे उ री
असताना, िजजाऊंनी िब वप े वाहताना खूणगाठेसाठी साठवण केले या मोहरांची तबके
घेऊन धारकरी चालले. आज ती तबके ‘दान ’ हणून वाटली जाणार होती.

राजगडाची सदर मानक यांनी सजली होती. ही कदरेची सदर होती. मथुरे न
संभाजीराजांना सुख प दशेी आणणा या कृ णाजी, काशीपंत आिण ल मीबाई या ि मल
ि वगाची कदर राजे सदरसा ीने करणार होते.

िजजाऊ आिण शंभूराजे सदरेवर वेशले. बैठक घेतलेले राजे िजजाऊंना बघताच
अदबीने चटकन उठले. सदर सु  झाली. धारक यांनी मोहरांची तबके बैठक या बगलेला
हारीन ेमांडून ठेवली. भंडा याची परडी फरली.

राजांनी बै ा-बै ा मुजुमदार िनळोपंतांना नजर दली.
पुढे येत िनळोजीपंतांनी सदरेचे योजन खुले केले – ‘‘उ री सरकार वारीवर

बाका संग बेतला. राने रािजयांनी गिलमाची कैद फोडली. दशेी यावे हणोन
बैरा यांचे वेष धारण केले. पण माग  पेच उभा रािहला. धाक ा रािजयांना संगती घेवोन
चाल धरणे मु क ल झाले. हणोन सरकार वारीने धाक ा रािजयांना मथुरेस
ि मलां या हाती वाधीन केले. ि मलांनी क त-कोिशस करोन – इमानइतबारे घरचा
दािगना घरी पावता केला. याकारणे ि वग-ि मलांचा मरातब करावा, असे मनी धरोन
वार नी ही सदर बसती केली असे.

‘‘ये सदरी मरातब हणोन – मशारिन ह ेकाशी ि मल, मजकूर मथुरा यासी
पय ेरोख पंचवीस हजार –’’ िनळोपंत थांबले.

मोरोपंतां या शेजारी बसलेले काशी ि मल उठले. बैठक जवळ अदबीन ेआले.
राजांनी आिण संभाजीराजांनी चंदरेी पयांनी िशगोशीग भरले या तबकाला

द तुरी- पश दले. झुकून मुजरा दते काशीपंतांनी तबक हाती घेतले. यांचे हात आिण मन
भ न आले. मथुरेत असताना या भावभ या डो यांनी ते यमुने या पा ाला बघत होत,े
तसेच यांनी ‘माँजी ’ िजजाऊंना जवळून डोळाभर बिघतले. हातीचे तबक बाजूला ठेवून
यांनी बैठक वर या राजे-संभाजीराजे आिण ‘माँजी ’ िजजाऊ या ि दळी राजकुटंुबाला
उ री अदबीचा सा ांग दडंवत जू केला.

उपर याचा जरीकाठ ठाकठीक करीत िनळोपंत पुढे बोलले – “ि मलां या
मातू ी – आईजी ल मीबाई, मजकूर मथुरा यांसी पये रोख पंचवीस हजार! –’’
िनळोपंतांनी राणीवशा या बैठक त िचका या पड ाआड बसले या ल मीबा ना हणून
पड ाला नजर दली. पडदा सळसळला. ल मीबाई ीवशा या बैठक तून बाहरे आ या.
िजजाऊंनी द तुरी हात पश दलेले बं ा चंदरेी पयांचे तबक ल मीबा नी आप या
थरथर या हाती घेतले. पाणाव या डो यांनी या जवळून िजजाऊंना िनरखू लाग या.
यां या हाती चंदरेी पयांचे िशगभरले तबक होते आिण समोर दवसाढव या
सदरबैठक वर उतरलेले दधूदाट चांदणे यांना दसत होत!े



तबक बाजूला ठेवून नम कारासाठी हणून ल मीबाई वाकायला गे या. ‘‘बाई,
तुमचे आम यावर थोर उपकार! हा कोण कार? श य असत,े तर आ हीच वत: तुमची
भर या फळाने ओटी भरली असती इथे. सदरसा ीने.’’ िजजाऊ यांचे हात वर यावर
उचलून घेत हणा या. या णी आपले कपाळ उजाड आह,े याची खंत िजजाऊंना कात न
गेली.

काशीपंत, कृ णाजी, िवसाजी यांना ‘िव ासराऊ ’ ह े कताब दे यात आले.
पेहराव, पालखी, ह ी, सरंजाम दऊेन सा यांचा गौरव कर यात आला.

एकामागून एक दानाची तबके शंभूराजां या सामोरी येऊ लागली. नाविनशीवार
यांचा उ लेख होताच संभाजीराजे तबकांना द तुरी हात पश दऊे लागले.

उपवासाचे पारणे फेडून सदरेवर बसले या िजजाऊ समाधानाने भ न आ या
हो या. तबके सरतीला आली तशी संभाजीराजां या कपाळी िनसट या आ ा उठून
गे या. राजां याकड ेझुकते होत ते पुटपुटले – ‘‘महाराजसाहबे –’’

‘‘बोला.’’ राजे समाधानाने फुलले होते.
‘‘मरातबाचं एक तबक... आ या या वाटेनं जाऊ ावं!!’’
‘‘...’’ राजांनी भुवया चढ या ठेवीत ‘कशासाठी ’ असा काही न बोलताच सवाल

केला.
नजर राजां या छातीवर या माळेवर टाक त संभाजीराजे हणाले –

“कु हारवाडी या कंुभारानं आ हास घरोबा दला, या यासाठी!!’’
नकळतच राजांचा हात संभाजीराजां या पाठवळीवर चढला. जामा काखेला

ध न दाटला. मोहरांनी भरलेले एक तबक आ या या कंुभारा या नावाने बाजूला
काढ यात आले. राजांनी आप या खाजगी या कारभा यांना बैठक व न नजर दली.
कारभारी सरपोसान ेतबक घेतलेला एक तबकधारी घेऊन राजां या सामोरे आले. यांनी
मुजरा केला. तबकधा याने सरपोस हटता क न तबक राजां या समोर झुकते होऊन
धरले. संभाजीराजांना तबकात सोनतारांत मढिवलेले एक पदक दसत होते! कस यातरी
िपसांचे!

‘‘ह ेकाय?’’ यांनी राजांना िवचारले.
‘‘ह े ग डाचे पाँख. हरकामी यश दणेारे!’’ राजे तबकातील पदकाकड े बघत

उ रले. यांनी डो यांनी तबकधा याला तबक िजजाऊं या समोर पेश धर याची इशारत
केली. ‘‘मासाहबे, या पदकास हात ावा!’’ राजांनी िजजाऊं याकड ेबिघतले. िजजाऊंनी
ग डिपसां या मढिवले या पदकाला हात पश दला. आ ा पदक सवाथाने ‘हर कामम
यश दनेेवाले ’ झाले!

िजजाऊ राजांना काहीतरी िवचारणार हो या. एव ात पाली दरवाजावर या
नगारखा याव न उठलेली नौबतीची दडुदडु सदरेत घुसली!

राजे आिण िजजाऊ ती ऐकताना एकमेकांकड े बघून मंद हसले. का, ते मा
सदरेवर कुणालाच उमगले नाही.

सदर उठायला झाली. लगबगीन े गडाचा पोतराज बैठक समोर आला. मुजरा



घालून हणाला, ‘‘सरकार, आज पुनव हाय. आई या ग धळाचा चौक भरायची आ ा
चाकराला हावी. खाशांनी ग धळाला रा ी मान ावा.’’

‘‘ज र.’’ राजांनी पोतराजाला पानिवडा आिण नारळ दला. सदर उठली.
सांज ध नच था याएवढे ‘चं फूल ’ आभाळ-सुंदरीने डुईत माळले! चांद या या

पाने या फुलाचा सुगंध राजगडावर पसरला.
सदरचौकात ग ध यांनी तांदळाचा चौक भरला. रा ीचा थाळा घेतलेले राजे,

संभाजीराजे आिण िजजाऊ यां यासह सदरे या बैठक वर ग धळ ऐकायला बसले. सगळी
सदर माणसांनी ग  भरली होती.

चौकाचा सारा साज मांडून होताच ग ध यांचा होर या सामोरा आला. डुईची
लाल पगडी झुकवीत हणाला – ‘‘सरकार, उदो करायचा कूम हावा.’’

राजांनी याला हाताचा पंजा उठवून थोडा वेळ थांबायची खूण दली. राजां या
टोपात ग डिपसाचे पदक मढले होत!े त ेितरपे टाक त राजे सदरेत येणा या अंत:पुरा या
दरवाजाकड ेबघू लागले. सा या नजरा या रोखान ेलाग या.

या दरवाजाआड ग द या हातांची, पदर सरसा करताना हालचाल झाली.
काकणांचा कण कणाट उठला. या कण कणाटांशी बोलत काही ण गेले आिण
पाठोपाठ गलिम या असले या िपलाज या आिण ग द या मना या धाराऊ या मधून
येसूबाई सदरेवर वेश या! खाल या मानेने! धडधड या उराने!

संभाजीराजांचा काळ झाला, या उठले या लीवर िव ास टाकून िपलाजीराव
संभाजीराजांचे जोड ेसती जायला िनघाले या येसूबा यासाठी मागायला आले होत.े या
वेळी यांची समजूत घालून राजांनी यांना शंृगारपुरी परते धाडले होत.े

संभाजीराजे सुख प परतताच शंृगारपूरला राजांनी थैली वार धाडला होता.
िपलाज ना िलिहले होत े – ‘‘पौ णमा धरोन सूनबा िनशी िनघोन येणे! येत े व ती
भावे रीचा अंगारा घेवोन येणे! शंभूराजे सुख प गडी पावते जहाले!’’

िपलाज ना सदरेवर येताना बघून संभाजीराजे अदबीने उठायला गेले – पण पुढे-
पुढे येणारे चमकते तोड ेबघून त ेपु हा खाली बसले! आपसूकच.

‘‘या सूनबाई,’’ हणत राजे मा  उठून तसेच पुढे गेले. यांनी येसूबा ना हाती
ध न आणले आिण मासाहबेां या बगलेने बैठक वर इतमामाने बसिवले. िपलाजी बसले.
राजांनी समोर आले या परडीतील भंडा याची िचमट उधळली. ग ध यांना उदोची
इशारत दली. ग ध यांनी पोत पाजळून नमन धरले :

‘‘गजवदना – गणराया गौरी!” संबळ-तुणतु यांचे मेळसूर घुमू लागले. होर या
ग धळी नाच या पोतांवर कानाशी हात नेत जगदबेंचा मिहमा उभा क  लागला –

“आ दश चे कवतुक मोठे,
भु या मज केले!’’

आ या या वासाने आिण यानीमनी नसता समोर ठाकले या एका न एक
बा या संगान ेसंभाजीराजांची जाण आता चढीन ेवाढली होती.

राजांनी आप या ता यातील गडकोटांचा फेर टाकून गडक यांना दशन दले.



अ णाजी द या मदतीने मुलखाची ऐनिजनसी जमाबंदी बांधून घेतली. आप या
ल कराला नवा कानुजाबता घालून दला. कडक िनयम जारी केले.

‘ल कराने पाऊसकाळात चार मास आप या राहणी या मुलखावर जावे.
शेतीभातीची कसणूक करावी. दसरा ध न साहबेकामावरी जू हावे. आठ मास
मुलूखिगरी करोन पोट भरणे त े भरावे. वारीत बायाबाप ांनी बदअमल क  नय.े
मुलूखिगरीस जाताना व दशेी परत ेयेताना सरकारी चौक  पहा यांवर जमेिनसास झाडा
ावा. गैरवाका वतू नय.े कानुजाब यास बाध आणील, याचे हात ज लादाकरवी कलम

होतील. ’ असा ल कराचा कडक जाबता राजांनी घालून दला.
जमीनधा याब ल मिलकंबरला मागे टाक ल, अस ेधोरण राजांनी घालून दले.

‘गावचा दशेमुख, दशेपांडा, पाटील आिण चार जाणत े कदीम गावकरी अशा सात
असाम नी िमळून जिमनीचा वकूब बघून त ठरवावी. एकिपक , दिुपक  अशी जिमनीची
तवारी लावावी. यामानान ेसरकारी धारा बसवावा. जे रयतेस धारा नगद पै याचे
पाने दणेे िनभत नसेल, याजकडून ऐनिजनसी धा य पाने धारा वसूल यावा. नांगर,

बैल, िबयाणे जो व तभाव कसणुक स लागेल, तो सरकारफडातून कुणिबयांस व ती
ावा. ’ ह ेपुढे टाकाय या चालीसाठी असलेले धोरण होत.े संभाजीराजां या सम  त ेसारे

घडत-बनत होते.
सदरेवर बसलेले राजे, आप या कुणबी आिण धारकरी यां यासंबंधी बोलताना

केव ा मायेन े भ न येतात, ह े शंभूराजे सम च बघत होते. कधीमधी यां या मनी
िवचार येत होता – ‘‘तसा फावला समय हाताशी आलाच, तर महाराजसाहबे उठतील.
आ हास संगती घेऊन एखा ा वाडीत जातील. अंगचा िनमा-टोप-चोळणा उतरवून
ठेवतील आिण धोतराचा काच मा न, मंुड ं अंगी चढवून बैलजोडीचा माग धरीत
नांगरा या खुंटाळीला हात घालतील!! आ हास हणतील – ‘शंभूराजे, तो कोढता या.
आ ही केले या नांगरटीतील ढेकूळबाब सपाटीस लावा.’’’

राजगडाची सदर मंि गणांनी सजली. पेशवे मोरोपंतांनी दपणासारखी कापडी
अ तरावर िचकटवलेली खिल याची उलघडती वळी धरली होती. यांनी डा ा हाता या
मुठीत पकडले या थैली या फासबंदाचा ग डा ल बून हदंोळत होता. सदरबैठक वर राजे,
िजजाऊ आिण संभाजीराजे बसले होत.े राणीवशा या दालनात पड ाआड पुतळाबाई,
सोयराबाई असा राणीवसा बसला होता. पुतळाबा या शेजारी खाल या मानेने
येसूबा नी बैठक घेतली. यां या मनी एका मजेदार िवचाराने णात घर केले. ‘या
िचका या पड ातून पलीकड या बैठक वरचे टोप कसे दसतील? ’ पण या मान वर
घे याऐवजी अिधकच खाली ठेवून नुस या ऐकत हो या. िपलाजी शंृगारपुरी िनघून गेले
होत.े राजां या इ छेन े येसूबाई आता राजगडीच राहणार हो या. सदरेवरची शांतता
िचरीत बोल उठू लागले. मोरोपंत पेशवे हातीचा खिलता, राजांची नजर – इशारत
िमळताच वाचू लागले. संथ, िधमे बोल येसूबा ना पड ापलीकडून ऐकू येऊ लागले.



‘‘मश रल अनाम, दाम दौलत  शाहजाद े मुअ म, सुभे द खन यासी – ित
िसवाजीराजे दडंवत उपरी िवशेष –

‘‘ तुत हयेावयास योजन क , आ ही आग रया न ाणभयाने आमचे दशेी
िनघोन आलो. आमचे फजद शंभूराजेही जातगतीन े दशेी पावत े जहाले. आला हजरत
साहबेाची गाठीभेटी घेवोन िनघणे, ते काही घडले नाही! ते कोण कारणे, ह ेतु ही जाणता.
हर ािणमा ास आपला जीव यार!

‘‘ह ेगो ी जरी घडली, तरी आ ही हजरतसाहबेांचे बंद ेचाकर! सेवेसी हरभातेने
त पर आहोत. तु ही येिवशी हजरतसाहबेांची समजूत पाडली पािहजे! आमचे फजद
संभाजीराजे पादशाही ल करी चाकरच असत! आमचे गडकोट दौलतबाब पादशहांचे
चरणी अपणच आह!े ह ेसमजोन फजदास चाकरीस समय द हा पािहजे! मुलूख बनेल, तो
बनवून आिणला पािहजे! ब त काय याहावे, जािणजे.’’

औरंगजेबान ेदि णेची सुभेदारी जसवंत संगाकडून काढून आपला मुलगा मुअ म
याची या जागी नामजादी केली होती. मुअ मला िशवाजीराजांशी दु मनिगरी नको
होती. राजकारण हणून न ह,े सुरि तता हणून! याला वाटत होत,े आप या कार थानी
बापाने दि णेत आपणाला िशवाजी या त डी घातले आह.े आिण समोर येईल, या शाही
तेगबहा राचे िशवाजी ‘त डीलावणे’ कसे करतो ह े तो बरे पारखून, समजून होता.
राजांनाही आपला मुलूख उभा राहीपयत मुगलशाहीची हातघाई नको होती. यांना
द खनसुभा मुअ मशी तहाची बोलणी लावायची होती.

तो खिलता ऐकून िजजाऊ, मंि गण आिण सदरकरी राजां याकड ेबघतच रािहले.
एवढे आ यातील ाणसंकट टळले नाही, तोच राजे संभाजीराजांना म य थ ठेवून दसुरी
चाल खेळू चाहत होत.े राजे शांत होत.े यांनी बाळाजी आवज ना नजर दली. बाळाजी
बैठक समोर पेश आले. यांनी मुजरा जू घातला. राजांचे ‘हिेजब ’ हणून बाळाजी
औरंगाबादलेा जाणार होत.े

मोरोपंतांनी खिल याची वळी थैलीत सरकिवली. झुकून थैली राजां या समोर
धरली. राजांनी हात पश दला. तो दतेाना यां या हातातील अंगठीवरचा पुखर खडा
झळकून उठला. यातून उधळलेले करण संभाजीराजां या चयवर ल खन उतरले.

येसूबा नी मो ा धीराने पड ाआड राणीवशात मान उठवली. कुणालाही
कळणार नाही अशी! पलीकड या बैठक वरचे िझरिझ या पड ातून टोप बघ यासाठी!
पण यांना काहीच दसू फावले नाही! वाकून थैली हाती घेणा या बाळाज या आड टोप
दडले होते!

‘‘बाळाजी, सारे शांतपणे काय  लावा. हा सुलूख बनला पािहजे.’’ राजांनी
बाळाज ना बोल दले.

‘‘आ ा वामी!’’ वत:चाच ह तलेख असलेला खिलता बाळाज नी मोरोपंतां या
हातून घेतला. औरंगाबाद या रोखाने जा यासाठी बाळाजी झुकत ेमुजरे घालीत माग या
पावलान ेमागे हटू लागले.

‘‘शंभूराजे, हा सुलूख मा य झाला तर... तर तु हास शहजा ां या भेटीसाठी जाणे



पडले, औरंगाबादसे. एकटे! जाल?’’ राजांनी शांतपणे िवचारले.
‘‘हां, ज र जाऊ. उ रे न येताना तो माग पु हा धरला नाही. वे ळची लेणी

बगलेस पडली. संधी िमळाली, तर ती आणखी नजरेखालून घालू!’’ संभाजीराजांनी उ र
दले. राजांना याचा अंदाज न हता. यांनी िजजाऊं याकड े बिघतले. िजजाऊ गंभीर
हो या.

वे ळ या आठवणीबरोबर संभीजीराजांना आपली नजर िचका या पड ाकड ेका
गेली तेच कळले नाही! पण यांनाही पलीकडचे काहीच दसू फावले नाही. वा या या
झोतान े या पड ाला फ  नाजूक व या उठले या यांना दस या. मन या व यांना
ध न वाट चालून गेले. औरंगाबादचेी, वे ळ या ले यांची!!

‘‘ हाराज, नाईक आ यात!’’ महाली या िखदमतगारान ेआत येत वद  दली.
‘‘पेश येऊ दते.’’ राजां या पायफे या थांब या. शंभूराजेही जवळ येऊन राजां या

शेजारी थांबले. बिहज  नाईक महाली पेश आला. मुज यासाठी झुकला. रामोशी
मंुडाशां या दशा झुकताना डुलडुल या.

‘‘धनी, मोगलाईत अडकलेलं रघुनाथपंत आन् बकपंत सलामतीनं सुटलं. गड
पाय यालगट आ यात. पर पार दशा झाली यची.’’ बिहज  िखनभर थांबला.

राजांना आठवले –
‘आ ही आ यातून िनसटलो, पण रघुनाथपंत आिण यंबकपंत मागे रािहले आिण

औरंगजेबा या चौक  पहा यां या जा यात अडकले. फौलादखानान ं यांना मरणयातना
दऊेन यांचे हाल-हाल केले, कानावर आले. खरे तर त ेमरायचेच, पण मुअ म माफतीने
केलेली सुलुखाची बोलणी कामी पडली आिण औरंगजेबाने या दोघांना हाडामांसािनशी
सोडून दलं... या अथ  सुलूख होऊन तह होणार ह ेन  झाले.... ’

‘‘धनी, ये ी पांघराय धडुती धाडाय पायजेत. पार रया येलीया यची. आन्...’’
बिहज  अडखळला.

‘‘बोला नाईक आिण काय?’’
डुईचे मंुडास े डावे-उजवे होलपटून टाकणा या बिहज चा गळा ग  झाला –

‘‘ हाई धनी, खबर पायवं घालाय जबान उचलत हाई.’’
संथ पावले टाक त राजे बिहज जवळ आले. यांचा आवाज बांधील झाला.
‘‘नाईक, आ ही कैदते असता आमचे काही बरे-वाईट झाले असते, तरी ती खबर

तु हास मासाहबेां या कानी घालावी लागलीच असती! खबरगीर आिण योितषी यांना
खड ेबोलावे लागत.े बोला. कोण खबर?’’

‘‘ हाराज... द ली या जु मा मसुदीत नेताज चा सुंता जाला! नाव पालटलं.
माहमद कुलीखान येलाय यचा. नेताजी मुिशनमान जालं. यचं किबलं िनसारखानानं
मुलखातन ंद त क न द लीला धाडलं. य ी बाटवून य यासंगट मौलानांनी पु यान
यच िनकं लावलं.’’ बिहज चा रामोशी आ मा नेताज या कतबगार आठवणीने ढवळला.



डो यांतून इमानी पा याचे थब टपकले.
बिहज या खां ावरचा राजांचा हात थरथरला. डोळे भ न आले. नेताजी!

घो ां या टापांिनशी उसळत फरणारा एक धगधग या आगीचा झंझावात! ‘नेता ’ आज
‘न हता ’ झाला! अंगाराचे कोळसे झाले.

बिहज  आिण राजे यां याकड े बघताना शंभूराजांची मूठ नकळत परजात
जमदाडीवर घ  आवळली गेली होती. ताप या िशसाचा रस ओत यागत कानपाळी
रसरसून आली होती. डो यांचे पेटते पोत झाले होते.

यांना दसत होता तसबीह या माळेचा हात! आिण – आिण णा णाला यांची
परजावरची मूठ घ -घ  आवळली जात होती! नकळत!

राजे मुलखाची बं द ती करीत होते. रगजेबाने राजांचा सुलूख मा य केला.
द खन सुभा मुअ म उफ शहाआलम माफत राजांना औरंगजेबाचा ह बुल म आला.
शंभूराजां यासाठी!

तहा माणे राजांचे ितिनधी हणून शंभूराजांना शाही म सबदारी दे यात येणार
होती. चार हजार वारांची! व हाड, खानदशेी या जहािगरीचा पंधरा ल  होनां या
मुलखाचा मोकासा बहाल कर यात येणार होता!

औरंगजेब धोरणी! याने ही ह ीची दाखवीत, उंटाची चाल टाकली होती!
शांतपणे वाकडी!

जहािगरीचा मोकासा व हाड-खानदशेचा. हणजे संभाजीराजांना मु ाम
औरंगाबादतेच टाकावा लागेल! ‘म सबदार ’ हणून िशवाजीचा ब ा पु हा आप याकडे
‘ओलीस ’च राहील! नाहीतर याला संभाजीराजांना, पुरंदर या तहात िमळाले या
मावळमुलखाचा मोकासा दते आला नसता का? ते केले तर, तो ‘औरंगजेब ’ कसला?
‘मोरिपसांचा जुडगा ’ हणून तो आप या त डावर ‘खाजकुयरीची पाने ’ फरवू पाहतो
आह े ह े राजांनी हरेले. यांनी द ली दरबारला प  कळवून टाकले, ‘‘जहािगरीचा
मोकासा घेणे, तो आमचे फजद संभाजीराजे अदबगज ने घेतील. कारभार पाहणे तो
तापराव गुजर व िनराजी रावजी मुतािलक रवेशीन े पाहतील! फजद जहािगरीवरील
मु ामास असणे, त ेहोणे नाही!!’’

राजां या सग या अटी मा य झा या. औरंगाबादे न मुअ मचे प  आले –
‘‘जहािगरीची व ं आिण फमान घे यासाठी शंभूराजांना औरंगाबादलेा पाठवून ावे!’’

राजांचे बिहज , कमाची, िव ास अस ेखबरगीर औरंगाबादे या रोखाने सुटले.
मुअ मची मािहती काढायला. ह ेराजकारण फ  राजेच खेळू जाणत होत.े ते वत: असेच
चालत आले होते. एक वेढा फोडावा, दसु यात आपण न घुसावे! एका गोटातून
संभाजीराजांना यांनी काढून घेतले होत,े दसु या गोटात ते यांना आपण न पाठवायला
तयार झाले होत!े या चालीचे यश मुअ मचा वभाव कसा आह,े यावर अवलंबून होत.े
संभाजीराजांचे धैय केवढे आह ेयावरही िवसंबून होते.



खबरिगरांनी औरंगाबादे न बात यांची कोरीव लेणी जशी या तशी उचलून
आणली! ‘‘मुअ म िवलासी आह.े साजिशनगाराची यास गोडी आह.े राजांना तो
मनोमन वचकून आह.े आप या बापाशी तो नेक नाही!’’

िवचार क न राजांनी िनणय घेतला. संभाजीराजांना औरंगाबादलेा धाड याचा.
यांना िव ास होता – शंभूराजे दरबारी रीतीभातीचे सारे ठीक करतील. खु  तेच जाऊन
आले क , औरंगजेबाला कायमचा नसला तरी उडता भरोसा येईल!

या खानदशेी राजकारणाचा समय आला, ऐन दवाळीत. राजकारण सणवार,
भावभावना काहीच जाणत नसते.

भर या थंडीला ध न नरक चतुदशीचा दवस राजगडावर फटफटला.

आज औरंगाबादे या रोखान े थान ठेव याचा मु त होता.
िजजाऊ, पुतळाबाई, धाराऊ, सोयराबाई सा या आऊसाहबे यांचा शंभूराजांनी

आशीवाद घेतला. ‘‘येतो आ ही,’’ हणत येसूबा चा िनरोप घेतला.
बाले क या या सदरचौकात गड-उतारासाठी तापराव, िनराजी रावजी,

रावजी सोमनाथ, हाद िनराजी, आनंदराव अशी िनवडीची मंडळी िस  होती.
िजजाऊ आिण राजे संभाजीराजांसह सदरचौकात आले. शंभूराजांनी िजजाऊं या

पायांवर कपाळ ठेवले. ‘‘औ वंत हा! काय िस  होताच परतीला लागा.’’ िजजाऊंनी
यांना आशीवाद दला.

राजां या संगतीत, बरोबर याय या मंडळीसह संभाजीराजे चालू लागले.
संजीवनी माची या रोखाने. माचीवर गड-उताराची पालखी तयार होती.

माचीवर उतरणारे भुयार आले. यां या त डावरची ध ड हटली. राजे व शंभूराजे
आत उतरले. मागून तापराव, िनराजीपंत, रावजी, आनंदराव, हादपंत ही मंडळी
उतरली. एकामागून एक पाय या मागे पडू लाग या. चालता-चालता राजे कस यातरी
िवचाराने थांबले.

‘‘तु हास आठवते वे ळ या कैलासले याची गंुफा?’’ राजांनी  केला.
‘‘जी.’’ दो ही आवाजांचा फेरसाद भुयारात घुमला.
‘‘काय आवडलं तु हास या िशलागारीत?’’
‘‘कैलास पवताखाली दमगीर झालेला रावण!’’
‘‘...’’ भुवया चढवीत राजांनी संभाजीराजांना आ यान ेिनरखले. ‘‘का?’’
‘‘िशवाचा कैलास यास उचलता आलेला नाही! एवढे बल असून.’’ शांतपणे

संभाजीराजांनी उ र दले.
संजीवनी माची आली. संभाजीराजांनी राजां या भग ा मोज ांवर आपला

भंडारामंिडत माथा ठेवला, यांना उठवून पोटाशी घेत राजे धीट िधमे बोलले –
‘‘सांभाळून असा! आ ही नसलो, तरी तापराव आहते. यां या स यान ेवागा. यशवंत
हा, आ ही तुमची वाट बघतो आहोत!’’



शंभूराजे सज या पालखीत बसले. फुलार राजग डा यांनी मुठीत पकडला.
रण शंगा या कात या ललका या उठ या. अ दािगरे, चोपदार, िनशाणबारदार चालू
लागले. आ ा झाला – आता औरंगाबादलेा!

मजल-दरमजलीन ेसेनेसह संभाजीराजे औरंगाबादलेा पोहोचले. शाहजा ा या
वतीने द ली दरबारचा मात बर सरदार जयवंत संग यान ेसामोरे येत यांची आगवानी
केली. जसवंत संगा या सा ीने संभाजीराजांनी म सबदारीची व  े वीकारली. याला
फेरनजराणा बहाल केला.

औरंगाबादतेील शाही महाली तापराव, िनराजीपंत, रावजी यां या सोबतीत
जाऊन संभाजीराजांनी शहजादा शहाआलम याची भेट घेतली. तांबूस, गौरवणाचा
शहाआलम शंभूराजांना बघून खुश दल झाला. ओठात या ओठांत पुटपुटला –
‘‘इ शा लाऽ! कैसी शेरे सूरत ह!ै’’ याने एक झूलबाज ह ी आिण र जडावाची तलवार
संभाजीराजांना दरबारी इतमामाने नजर केली. संभाजीराजांनी याला फेरनजराणे दले.
महाली या आिलशान बैठक वर शहाआलमन े संभीजाराजांना आप या शेजारी बसवून
घेतले. खु  जसवंत संगाला असा मान कधी िमळाला न हता! तो हात बांधून समोर उभा
होता.

शहजा ाने संभजीराजां या वासाची आदराने चौकशी केली. राजां या
तिबयतीची पूछताछ केली.

िनरोपाची वेळ आली. महाली या दरबारी आ रयाने पुढे येत अ रदाणीतील
काबुली अ राचे फाये झुकून शहजा ा या आिण संभाजीराजां या मनगटावर अदबीने
फरिवले. एक िखदमतगार सोनेरी न ीदार तबकात टपो या गुबालाचे रसरशीत गद
घेऊन बैठक समोर पेश आला.

तबकातील एक फुलता गुलाबगद हाती घेऊन शहजा ाने तो णभर िनरखला.
संभाजीराजां या हातात तो दतेाना शहजादा शहाआलम या त डून नकळत ल ज सुटले –
‘‘लीिजए, गुलाब भी खुबसूरत होता ह,ै छोटे राजासाब!’’

तापराव, हाद िनराजी, रावजी सोमनाथ अशा मंडळ ना सोबतीला घेऊन
संभाजीराजांनी घृ णे राचे दशन घेतले. मनी घर क न बसलेली वे ळ या पहाडी
गंुफांतील कोरीव लेणी नजरेखाली घातली.

औरंगाबादे या दि ण वेशीला लागून मराठी सेनेचा तळ पडला होता. डरेे,
शािमयाने उठले होते. रोज संभाजीराजे तापरावांिनशी नगराचा फेरफटका क न येत
होत.े औरंगाबाद ही मुगलशाहीची द खनेतील राजधानीच. तटबंदीतील शहर दखेणे होते.

राजांनी िनघताना सूचना केली होती – ‘‘िमळेल तेवढी नगराची व ती
डो यांखाली घाला!’’ शंभूराजे शहराचा फेरफटका क न परतले. तापराव संगती होत.े

तळावर येताच यांना िनराजीपंतांनी वद  दली – ‘‘शहजाद ेसरकार वारीस
याद फमावतात. भेटीचे कारण समजू येत नाही.’’



संभाजीराजांनी ती वद  ऐकून तापरावां याकड ेस यासाठी हणून पािहले.
तापरावां या कपाळी आ ा उठ या. तरीही त े हणाले, ‘‘पा यात माशाचा श द
झेलाय लागतो. धाक या राजांनी भेटीला जाऊन यावं.’’

संभाजीराजांनी तापराव, िनराजीपंत, रावजी सोमनाथ अशी मंडळी संगतीला
घेतली आिण त ेसरंजामाने शहजा ा या भेटीसाठी शाही महालावर आले.

शहजा ा या विजरान ेसामोरे येत, संभाजीराजांना आदराने बैठक महालात नेले.
‘‘आईये!’’ हणत, दातक या खुलवीत, दखे या शहाआलमन े बैठक व न उठून

पुढे येत हाताला ध न संभाजीराजांना आप या बैठक वर शेजारी बसवून घेतले. याचे
खासे सरदार बगलेने अदबीत हात बांधून उभे होते.

संभाजीराजांवर सहज नजर ठेवता येईल असे तापराव आिण यांचे मराठी
सरदार उभे रािहले. इकड या-ितकड या ग पा क न शहजा ाने आप या मूळ हतेूला
हात घातला. ‘‘कभी िशकार खेलते हो शंभूराजे?’’

‘‘नाही.’’ शांतपणे संभाजीराजांनी उ र दले.
‘‘ता ुब ह!ै राजासाबके फजद और िशकार का षौक नह !’’ शहजा ाने आप या

रेखीव भुवया वर चढिव या.
‘‘आ ही िवचारले तर आमचे महाराजसाहबे िशकारीला ना नाही हणणार.’’
‘‘तो फर आज हमारे साथ चिलए िशकार खेलने. आज हम रामटेक के बनम जा

रह ेह,ै िनशाना लगान.े’’
‘‘नको. आ हास येणे होणार नाही.’’ संभाजीराजे सावध झाले.
“ य  – डरत े हो हमारे साथ चलने?’’ शहजा ाने खोचक सवाल केला.

संभाजीराजांनी तापरावां याकड े बिघतले. असा काही मामला या भेटीत पुढे येईल
याचा तापरावांना अंदाज न हता. यांना काय स ला खुणवावा कळेना.

‘‘डरनेक  कुछ बात नह । हम आयगे िशकार खेलने!’’ मान ताठ ठेवीत
संभाजीराजांनी शहजादा शहाआलमला णात जाब दला!!

‘‘वाह वा! आफरीन – यही उ मीद थी आपसे! आपके सवारीका सब इंतजाम
होगा। आपके नेक लोग साथ लेना।’’ तापरावां याकड ेबघत शहजादा हणाला.

दपुार टळतीला लाग यावर वेशीबाहरे पड याचा बेत ठरला. अ र-गुलाब झाले.
संभाजीराजांनी शहजा ाचा िनरोप घेतला. ते तळावर आले.

आप या माणसांतील कसबी पटेकरी, ितरंदाज, भालाईत, रानात घोडा फेकणारे
सराईत, घोडाईत संभाजीराजांनी तापरावां या मदतीने िनवडले. आनंदराव, तापराव,
िनराजी, रावजी ही ह यारबाज मंडळी िनवडक घो ांवर जीन कसून तयार झाली.
संभाजीराजांनी अंगाला लागून लोखंडी-जाळीदार ब तर चढिवले. टोपाखाली िशर ाण
घेतले. िस  होऊन त,े द या श दा माणे आप या शािमया यात शहजा ाची वाट बघत
बैठक वर बसले.

वद  आली. संभाजीराजे आप या िनवडक लोकांिनशी तळाबाहरे पडले. शहजादा
एका ह ीवर या बं द त हौ ात बसला होता. तसलाच एक ह ी, हौदा चढवून याने



संभाजीराजां यासाठी बरोबर आणला होता.
शहजा ाने हौ ातूनच शेजार या ह ी या मा ताला इशारत केली. मा ताने

मोक या हौ ाचा ह ी अंकुशमार दऊेन वळिवला आिण संभाजीराजां या समोर
आणला. पढाऊ ह ीन ेस डचेे शंग उठवून सवारीला दखेणी सलामी दली. झुलत- झुलत
बैठक घेतली. संभाजीराजांनी कमरे या शे यात खुपसलेली मोहरांची थैली खेचून
मा ता या रोखाने वर फेकली. ती वर यावर झेलून मा ताने यांना कु नस केला.

ह ीला िशडी लाव यात आली. श स  संभाजीराजे िशडी पार करीत हौ ात
चढले. मा ताने ह ी उठता क न शहजा ा या ह ी या बगलेला जोडून घेतला.
तापराव, रावजी, िनराजी, आनंदराव आिण िनवडले या खे यांनी संभाजीराजां या
ह ीला वळे दले. शहजा ान े हात उठवून हसत संभाजीराजांना अदब दली.
संभाजीराजांनी हात उठवून हसत याला फेर साद दला.

शहाजणे क लोळून उठली. ह ी, घोड,े िन णात िशकारी खेळे, हाका घालणारे
असा िशकारी-तांडा दि णवेशीबाहरे पडला.

रामटेकचे रान येताच ह ी थांबले. मागचे घोडाईत आिण हाकारे, खेळे पांगले.
संभाजीराजांची माणस े यां या ह ीला घे न उभी रािहली.

आज शहजा ाला ‘शाही िशकार ’ कशी असते, ती संभाजीराजांना दाखवायची
होती. हाकारे, खेळे पांगलेले बघून शहजा ाने इशारत केली. मा तांनी ह ी रानात
घुसिवले. तापराव, आनंदराव ही मंडळी ह ीमागून कदमबाज चालीने िनघाली.

एका उंच टेकाडावर येऊन दो ही ह ी थांबले. ही िनशाणी मारा करायची
मचाणी जागा होती. इथून समोर एक पठार दसत होत.े राना या चारी बाजंूनी आले या
पाणंदी या वाटा या पठाराला येऊन िमळाले या हो या.

शहजा ाने हौ ात बसूनच खां ाचा उंच तीरकमठा हाती घेतला. याला बाक
दऊेन वाद पारखून घेतला. या या िनवडक सरदारांनी कुणी तीरकमठे, तर कुणी भाले
सरसावले. मराठी भालाइतांनी त ेबघून, आपले भाले पेलले. ितरंदाजांनी तीरकमठे सरसे
धरले.

रामटेकचे रान चारी बाजंूनी कुद ूलागले. कसलेतरी िविच  आवाज काढून त ेउभे
रान णात क  लागले. हाका यांनी चारी बाजंूनी हाका घातला होता.

रण शंगाची एक कातरी ललकारी या सग या काल ाला कापीत उठली.
सावजे मारिगरी या ट यात आ याची ती खूण होती.

नुसता चंड क लोळ ऐकू येतो आह,े असे काही ण गेले आिण पाठोपाठ
पठारावर येऊन िमळाले या पाणंदी या चौबाजू या वाटांनी पांढ या, कब या, बा या
अशा ाणभयान ेहबंरडा फोडत चौखूर उ ा टाकणा या उभव या शेप ां या वनगा चे
कळप या कळप पठारात उतरले!! वनगाई!! मराठी खेळे त ेबघून चरकले. सामने हबंरत
आले या, भेदरले या वनगाई ग धळून एकमेक ना थडक या. शंगांना शंगे खटखटली.
टेकाडाव न सटासट सुटले या भाले, तीरांनी िमळेल तशी वम  फेक के यान े कतीतरी
वनगाई ऊर उठवून जीवजाता हबंरडा फोडत णात पठारावर कोसळ या. बचले या



भेद न पु हा पाणंदीत घुस या. पडले या जाया गाई आचके दते खूर झाडून शांत झा या.
समोर ाणांतक हबंरडा फोडणा या वनगाई बघून आप या हौ ात, संभाजीराजे

ताडकन वर उठले होत.े यां या हातीचा तीरकमठा गाई बघताच गळून पडला. खूर
झाडत पठारावर पडले या वनगाई बघताना यांचा अ व थ हात सरसरत कव ां या
माळेव न नुसता फरत रािहला. यांनी आपले डोळे णभर ग  िमटून घेतले. कानात
गा चा हबंरडा कसा दाटून बसला.

‘‘सरल करऽ’’ त े तापरावां या रोखाने केव ातरी मो ाने ओरडले. घोडा
टाक त तापराव ह ीजवळ आले.

‘‘शहजा ांना सांगा. आ हास हा खेळ पसंत नाही. आ ही िनघतो.’’ आिण यांनी
मा ताला आ ा केली. ‘‘हाथी घुमाव!’’ मा ताने ह ीचा मोहरा लगबगीने वळिवला.

तापरावांनी शहजा ाला शंभूराजांचा िनरोप सांिगतला.
संभाजीराजां या परतले या ह ीला घेर टाकून मराठी घोडाईत, ितरंदाज,

भालाईत चालले. कुणीच काही बोलत न हते.
संभाजीराजांनी हौ ातूनच आप या ितरंदाजांनी खां ाला टांगले या

भा याभा यांवर नजर टाकली. भरले भात ेतसेच होत!े
समोर वनगाई बघून एकाही मराठी िशकारखे यान ेह यार चालिवले न हते!
समाधानाने संभाजीराजांचा चेहरा या अव थेतही उजळून उठला. यांनी बगलेने

दौड या तापरावांना िवचारले, ‘‘गुजरकाका, िशकार करायचीच झाली, तर कसली
करावी आ ही?’’

‘‘जी धनी, रानसावजाची! रानडुकराची!’’ तापराव हौ ा या रोखाने मान
उठवीत हणाले. ह ी चालिवणा या िबचा या शाही मा ताला माहीत न हत े क  –
‘आप या ह ी या पाठीवर एक मावळी संह बसला आह!े तोही आता िशकारच करणार
होता – फ  रानडुकरांचीच! ’

आपले सबनीस हणून रावजी सोमनाथ आिण हाद िनराजी यांना औरंगाबादते
मागे ठेवून, राजांचे राजकारण माग  लावून संभाजीराजे राजगडी परतले.

याच वेळी राजांनी आ दलशाहीशी तह केला. िवजापूर दरबाराने राजांना
सािलना तीन लाख होनांची खंडणी दे याचे मा य केले. वरा या या दोन आघा ा
िबनघोर झा या – मुगलशाही आिण आ दलशाही.

फरंगाणातील गरीब रयत तर िजवाला कंटाळून गेली होती. ितथे फरं यांनी
स या धमातराचा वरवंटा गावागावांव न फरव याचा सपाटा चालिवला होता.
िवरोध करणा यांना गावचौकात आणून उभे जाळ यात येत होते. शेकडो वषाचा गावठाव
सोडून िनराि त, ाता नसलेली रयत कारवार, कोकणप ीत उतरत होती. दशेमुख आिण
फरंगी लोकांचा माज टापांखाली रगड यासाठी खु  राजे फौजबंदीने कोकणप ीत
उतरले!



यांना िनरोप दलेले संभाजीराजे आिण िजजाऊ खासेमहालात िगद या
बैठक वर बसले होते. समोर एका िशसवी चौरंगावर कपाळी आडवे गंधप े घेतलेले केशव
पंिडत मांड-बैठक घेऊन बसले होत.े यां यासमोर लाकडी ितकाट या या भग ा
िबछायतीवर रामायणा या कंधाची पोथी होती. या पोथीतील एक-एक पान पंिडत
उचलीत होते. व छ उ ारात, लयीत दवेवाणीतील ोक वाचीत होते. वाच या ोकांचा
ाकृत अथ सांगीत होत.े

‘‘रावणाचा अंत केलेले भू रामचं  अयो येत संहासनािभिष  झाले. आप या
वीरांचा भेटव त ूदऊेन यांनी गौरव केला. भ  हनुमंताला यांनी वकंठातील मो याचा
हार दान केला. तो घेऊन हनुमंत अयो ये या नगरवेशीजवळ आला. एका उंच
वटवृ ावर चढून यान े बैठक घेतली. राम भंूनी दले या मो यां या हारातील एक-एक
मोती तो आप या साम यवान दाढांखाली फोडू लागला! यात भू राम आहते का, हे
पाह यासाठी! एकाही मो यात यास ‘रामचं  ’ दसेनात! तो िव हळ झाला! वृ ाखाली
मो यांची टरफले पसरली.’’

ऐक या कथाभागाने संभाजीराजां या मनाची नौका न कळणा या
काशपा ाव न सरसर धावू लागली –

‘हरबाबीत ‘राम ’ शोधला पािहजे! जस ेहनुमंताला आप या फोड या छातीत
राम भंूचे दशन झाले, तस ेआ हास – आ हास महाराजसाहबेांचे होईल? ’

‘‘कसला िवचार करता?’’ पाठीवर हात फरवीत िजजाऊ मायेन े हणा या.
उ रासाठी हणून संभाजीराजांनी यां या रोखाने मान उठिवली. एव ात

गोमाजीबाबा महालात आले. झुकता मुजरा जू ठेवून हणाले, ‘‘आऊसाब, कोलापूर
तरफेचा पुनाळ गावठाणाचा योक असामी आलाय. केसरकरां या बीयाचा. जो याजी
हन यात याला. मानूस कसबाचा हाय. चाकरीसाठन ं आऊसाबां या पायाची भॅट
यायची ह तो.’’

‘‘पेश करा यास.’’ िजजाऊ शांतपणे हणा या. भर या माटाचा आिण मावळी
थाटाचा तरणाबांडा जो याजी आत आला. चांदी या क ांचे मनगट फरसबंदीकड ेनेत
यान ेमुजरा घातला.

‘‘कोण गाव?’’ िजजाऊंनी याला िनरखीत िवचारले.
‘‘पुनाळ जी.’’ जो याजी अदबीने उ रला.
‘‘कोण-कोण ह यारांची चाल येत?े’’
‘‘प ा, भाला, बोथाटी, गदका – स ांची सरकार.’’
‘‘इमान कोण जातीचं?’’
णभर जो याजी घोटाळला. ‘‘आऊसाहबेां या पायाशी येकरा या जातीचं!’’

जो याजी या जाबाने िजजाऊंचा चेहरा उजळला, आिण संभाजीराजे तर उ राने
खुश दल होऊन जो याजी या छातीवर या बाराबंदी या गाठी मोजू लागले!

‘‘गोमाजी, यास फडावर नेऊन बाळाज ची भेटी पाडा. जू क न या.’’ िजजाऊ
गोमाज ना हणा या.



गोमाजी, जो याजी मुजरे घालून मागे हटू लागले. त ेगदन वर क न वळणार
एव ात िजजाऊ जो याजीला थोपवीत पु हा हणा या, ‘‘पुनाळकर, मनास कंत ुयेऊ
दऊे नकोस, आ ही इमान िवचारलं हणून. एक वेळ रा य िमळणं सोपं जात ंपण – पण
इमानी चाकर िमळणं, त ेघडत नाही. रामायण हाच दाखला दते!े’’

राजांनी मंि गण आिण संभाजीराजे यां या सा ीने सदर बसिवली.
व हाड, खानदशेात आपले मुतािलक हणून जाणा या तापराव, िनराजी,

आनंदराव यांना संभाजीराजांनी व े, ीफळ, िवडा मरातबान ेबहाल केला. या ित ही
मावळी ह यारबाजांनी संभाजीराजे आिण राजांना अदबमुजरे घातले.

तापरावांची मराठी फौज राजगड उत  लागली. ित या कुचासाठी पाली
दरवाजावरची नौबत घुमू लागली. ती ऐकताना संभाजीराजांना वाटले – ‘आमची फौज
सरल करािनशी आम या पाठीशी घेऊन दौडीवर जा याचा योग आ हास के हा येणार? ’

आता राजगडावर राणीवसा, मंि गण, अठरा कारखाने, फड सव ठकाणी
संभाजीराजे मानले जात होते. राजांची ‘चालती-बोलती सावली ’ हणून!

धाराऊचा आिण येसूबा चा तर आता गडावर काळीजमेळ जमून गेला. येसूबाई
धाराऊला ‘मामीसाहबे ’ हणत हो या आिण मानीत हो या. धाराऊ यांना ‘सूनबाई ’
हणत होती आिण ‘लेक ’ हणून मानीत होती. दररोज दवस उगवताना ‘सूया ’चा आिण
मावळताना ‘ दव ा’चा नम कार िजजाऊंना घाल यासाठी ती येसूबा ना
खासेमहालात घेऊन येत होती.

सु वातीला बावरले या येसूबाई – िजजाऊ, धाराऊ, पुतळाबाई आिण राजे
यां या धीर दणेा या माये या वाग याने आता गडाला चांग या ळ या. फ  एकाच
महाली यांची जबान कशी जखड यागत होऊन जात होती, सोयराबा या. मासाहबेांचा
नाही, आबासाहबेांचा नाही, कधी खु  ‘ या ’ हदंोळ या मोतीलगा या ‘टोपा ’चा नाही,
पण येसूबा ना सोयराबा चा धाक वाटायचा! ा ‘मामीसाहबे ’ यां या झळझळीत
गोरेपणामुळे येसूबा ना या यानखेच क न उ हात गडा या तटबंदीवर तळपत
ठेवले या ह यारासार या वाटाय या!

बोलता-बोलता सोयराबा या शडा नकळत लालावून येतो, ह े येसूबा या
नजरेतून सुटले न हते! हाती या सुवण-कंकणांचा नाद हावा, हणून सोयराबाई पदर
पु हा-पु हा नीट करतात हहेी येसूबा या यानी आले होत.े आिण दपणात मेणमळ या
कंुकवाची कपाळी आडवी घेतलेली बोटे एकलगीत आलीत का नाहीत, ह ेबघताना तर
‘मामीसाहबेां ’ना कशाचेच भान उरत नाही, हहेी यां याच महाली उभे रा न येसूबा नी
अनेकदा अनुभवले होते!

नेहमीसारखी धाराऊ येसूबा ना घेऊन दवटीचा नम कार घाल यासाठी



िजजाऊं या महाली आली. ितथे सगळा गोतावळाच आऊसाहबेांचे पाय िशव यासाठी
जमला होता. यात संभाजीराजे होते. सारा राणीवसा होता.

राजे महाड-रायगडाकड ेकूच झाले होत.े
रोषणनाईकान ेमहालीची शमादान ेपाजळली. दवेमहाली अंबेचे दशन घेतले या

िजजाऊसाहबे कुणिबण या सोबतीने महालात आ या. यांनी शमादानांना हात जोडले.
आता यांचे वय झाले होत.े डुईभर पदर अस याने कुणाला सहज दसत न हती, पण
यां या केसावर चुनेवाणाची पांढरी िशकल उतरली होती. एक-एक करता राणीवशातील
बाईसाहबे िजजाऊंना सामोरे येत नम कार घालू लाग या. िजजाबाई जबानभर आशीवाद
दऊे लाग या.

संभाजीराजे पुढे झाले. यांनी िजजाऊंचे पाय िशवले. यां या पाठीशी रायजी,
अंतोजी ह ेधाराऊचे मुलगे आिण जो याजी केसरकर अदबीने उभे होत.े

‘‘शंभूराजे, तु ही आता एक ान ंनाही करायचा दव ांचा रवाज! येसूऽ, अशा
जोडीला या आप या वार या!” िजजाऊंनी धाराऊकड े हसून बघत येसूबा ना साद
घातली.

धाराऊ या सोबतीने येसूबाई पुढे झा या. संभाजीराजां या डा ा हाताशी जोड
दऊेन उ या रािह या. दोघांनीही वाकून िजजाऊंना दव ांचा रवाज दला.

िजजाऊं या चयवर हा य तरळले. भर या िजभेने या हणा या, ‘‘औ वान
हा! जे करणं-भोगणं असेल, ते जोड-साथीनं भोगा!’’

येसूबा या हनुवटी तजनीन े वर घेत िजजाऊंनी यां याकड ेकाही न बोलता
नुसते बिघतले. आिण यांना आज पिह यान े जाणवले, ‘नातसूनबा चा चेहरामोहरा
यां या आबा-आऊसारखा िश या या माटानं आह,े पण – पण डोळे आहते, सा ात
जगदबें या डो यांसारखे! टपोरे – दरूचे बघणारे! ’

िजजाऊंनी सा यांना िनरोप दला. एक-एक करता राजां या गोताव यातील
असामी िजजाऊं या महालाबाहरे पडू लागली. कधी न ह,े या सोयराबाई आप या चं ा
दासीशी काहीतरी बोलत मागे रगाळ या! महालाबाहरे पडू बघणा या येसूबा या जवळ
येत, यांना या हळुवार हणा या, ‘‘येता आम या महाली?’’

येसूबा नी मान डोलावली – होकाराची. आिण या अदबीने सोयराबा या
मागून चाल या. धाराऊन ेग द या कपाळावर घ ा घालीत आप या ‘लेक  ’ची पाठ
धरली.

सोयराबा या मागून चालणा या येसूबा ना बघून पुतळाबा ना िखनभर वाटले
– ‘आपण वत:च जावं सूनबा ना सोबत –’ पण धाराऊला जाताना पा न या िबनघोर
झा या!

आप या महाली येताच सोयराबा नी येसूबा ना मंचकावर बैठक घे याची
इशारत केली आिण आप या चं ा दासीला खुणावत नजर दली.

चं ा आप या दालनात गेली आिण एक न ीदार ल डपेटी घेऊन बाहरे आली.
ितन ेती पेटी आप या बाईसाहबेां या हाती दली.



पेटी घेऊन सोयराबाई येसूबा याजवळ आ या. यांनी पेटीचे झाकण उघडले
आिण येसूबा या समोर पेटी धरीत या हणा या, ‘‘ह ेआमचे डाग आहते तळबीडा न
माहरेकडून आलेले. तु हास वाटेल यावर हात ठेवा.’’ पेटीत बाजूबंद, मो याचे सर,
पज या, रजपुती धाटणी या बं ा, वा या, टका हो या. सोयराबा चे मूळ मोिहते
घराणे राजपुता यातील. रजपुती र ाचे हणूनच यांचा वण केतकगौर होता. यांना
दािग यांचा षौक होता. पायांवर आळ याची न ी होती.

येसूबाई बाव न यां याकड ेनुस या बघत रािह या. मग आपसूकच यांची नजर
धाराऊकड ेवळली. ‘काय करावे? ’ त ेिवचार यासाठी.

सोयराबा या नजरेतून त ेसुटले नाही. या धाराऊला हणा या, ‘‘धाराबाई,
सांग सूनबा ना हात ठेवायला. या संकोच यात.’’

‘‘हो ये यावर ठेवा हात सूनबाई. ो, आपलाच हाल हाय.’’ धाराऊ येसूबा ना
हणाली. येसूबा नी पेटीतील डाग िनरखले आिण एका कोय यां या बांधणी या टकेवर
हात ठेवला!

त ेबघून सोयराबाई हस या. यात हटले तर कौतुकाची आिण शोधले तर कधीही
न गवसणारी अशी, कसलीतरी एक छटा होती.

झटकन ती टका पेटीतून उचलून सोयराबा नी पेटी चं ा या हाती दली. आिण
खु  आप या हातांनी ती टका येसूबा या ग यात घातली. ितची सरकती गंुडी झुकते
होत, ओढून ती टका येसूबा या ग यात नीट बसती केली.

मग सोयराबाई राजां याब ल, आऊसाहबेां याब ल, माहरेाब ल बराच वेळ
बोलत रािह या. येसूबाई आिण धाराऊ नुस या ऐकत रािह या.

‘‘आ ही एक ाच बोलतो आहोत. तु ही काहीच बोलत नाही, सूनबाई!’’
सोयराबा नी म येच थांबून, घेत या िवषयाला बगल दली. येसूबा नी मान उठवून
यां याकड ेनुसते पािहले. पण या काहीच बोल या नाहीत.

‘‘आ ही तरी कशा वे ा? आम या यानीच येत नाही. तु ही संकोचता! तुमची
बोली शंृगारपुरी – कोकणी – कुणबाऊ! अजून गडाची बोली तुम या त डी बसली नाही.
हणूनच तु ही संकोचता!! तसे क  नका. बोलत चला.’’ जे सांगायचे होत,े ते
सोयराबा नी मायफळ गुळात घालून चारावे तस ेसांिगतले!

त ेऐकताना येसूबा ना वत:ला कधी जाणवला न हता, तो दोष जाणवला! आिण
यांनी मनोमन णात िनधारही क न टाकला – ‘आपणास गडाची फडकरी बोली यान
दऊेन ऐकली पािहजे. िजभेवर बसती केली पािहजे! ’

सोयराबाई आता टकेची गंुडी कती आवळती सरकवतील सांगता यायचे नाही,
ह ेहरेले या धाराऊने येसूबा चा पालटलेला मुखडाही जाणला. ती हणाली, ‘‘दोपारचा
उपास सोडायचा हाय हव? िनगू या सूनबाई!’’

त ेऐकून येसूबाई उठ या. ‘‘येतो आ ही,’’ हणत यांनी सोयराबा ना नम कार
केला. यांना पाठमो या महालाबाहरे पडताना यां या पाठीवर ळणा या टके या
भग ा ग ाकड ेबघून सोयराबाई हस या. पु हा मघासार याच! यांना येसूबा चे हसू



आले. ‘पेटीत एवढे रजपुती माटाचे मो यािह यांचे डाग असताना येसूबा नी हात ठेवला,
तोही कोकणी टकेवरच! ’

धाराऊला मा  वाटले क , मागे वळून आळ या या न ीला सांगावे – ‘बोली
कंची असती यापरीस मायेचा पीळ कंचा असतो, येला लई धारण असती रानीसरकार! ’
पण ती काही बोलली नाही. येसूबा या पाठीवर ळणारा ग डा बघून ती पुटपुटली,
‘‘कंुकू-हळद सोडून तरी चढवायचा ता डाग सूनबा या ग यात!!’’

बाले क या या सदरचौकासमोरील पटांगणा या रोखाने उठलेले बारांचे
एकलग आवाज ऐकून येसूबाई आप या महाला या िखडक या झरो याशी येऊन उ या
रािह या. हल या पायांनी धाराऊ यां या पाठीशी आली. दपुार टळतीला आली होती.
दोघ ना समोर या चौफेरी पटांगणात मधोमध पंजरान े पढा भरले या एका
रानसावजाची आकृती दसली. ती लाकडी चौथ यावर खालगदनीन धाव या पिव यात
उभी केली होती. सावजा या माग या खुरांना लांबलचक दौर बांधला होता.

प ा या सावजापासून दरूवर संभाजीराजे दो ही पायपंजांवर बैठक घेऊन बसले
होत.े यां या भव याने गोमाजीबाबा, जो याजी, महमद सैस, अ णाजी, वाकनीस,
द ाजी ि मल, बाळाजी अशी मंडळी फेर ध न होती.

महमद सैसने बंदकु या दा ची फेक  आिण छरे एका फरंगी माटा या
बंदकु या नळीत सोडले. बुरणुसा या गो यांचे बोते बोटाने दाबून नळीत खुपसले.

गोमाज नी पु षभर उंचीची ठेचणीची लोखंडी सळी या नळीत खुपसून बार
ठेचला. बंदकु या लवंगीवर केपाची टाप बसती केली. ह यार दो ही हातांनी तोलबंद
क न पािहले आिण झुकून त ेसंभाजीराजां या हाती दले.

उज ा खां ाला बंदकु या द याचा बूड बसता ठेवून संभाजीराजांनी द याला
गाल िभडिवला. नळी या त डावर असले या नेमा या माशीकड ेबघत एक डोळा िमटता
करीत बार फेक चा पिव ा घेतला.

जो याजी या हातात कमरेचा शेला होता. याने साविच ान े‘धाक या राजां ’नी
पिव ा धर याची खातर क न घेतली. हातातील शेला बाव ासारखा उंच ध न
जो याजीन ेतो खाली टाकला.

बाव ाची खूणगत िमळताच पटांगणातील िखदमतगारांनी दो या ध न चौथरा
दौडवायला सु वात केली. पढा भरलेले सावज दौडू लागले! हातातील बंदकु ची
मोहरेबाज नळी सरासर फरती करीत संभाजीराजांनी बार टाकला. द याने यांचा खांदा
झटकला. कानाजवळ धुरांची वळी उठली. आिण ितकड ेपटांगणात सावजा या आरपार
िशरले या छ यांबरोबर पंजरा या गवतका ा उसळ या.

जो याजी बावटा टाकू लागला. समोर या पटांगणात दौडणा या प ा या
सावजाची चाळण-चाळण होऊ लागली. बार टाकून-टाकून संभाजीराजांचा खांदा आता
ठणकायला लागला. दवस सांजावत आला होता.

एकसुरान ेपाली दरवाजावर उठलेली नौबत सा यांना ऐकू आली, यात शंगा या
ललका या िमसळ या हो या. पिव ा घेतलेली बैठक मोडून बंदकु सह संभाजीराजे तसेच



वर उठले आिण यांनी शेजार या बाळाजी िचटिणसांकड ेबिघतले.
दडंाराजपुरीवर िस ी फ ेखाना या जंिज यावर चालून गेलेले राजे, फौजेसह गड

चढत होते. धुळीचे उसळत ेलोळ मावळ या लांबट करणांत पसरलेले संभाजीराजांना
दसले. महमद सैस या हातात बंदकू दते संभाजीराजे िजजाऊं या महाला या रोखाने
चालले. यांना आता सराव पडला होता क , गडावर आले क  महाराजसाहबे तडक
मासाहबेां या दशनासाठी जू होतात.

िजजाऊं या महाली संभाजीराजे आिण िजजाऊ राजांची वाट पाहत रािहले.
दवस टळला. गडाचे पलोते, शमादान े पाजळली तरी राजे येत न हते! यां याकडून
कसली वद ही येत न हती. िजजाऊ अ व थ झा या. संभाजीराजांना घेऊन या राजां या
महाली आ या. टोप उत न ठेवलेले, िवखुर या केसांचे राजे चंतागत दसत होते. यांनी
िजजाऊंची पायधूळ घेतली. खां ाला धरीत संभाजीराजांना जवळ घेतले. या पशाने
संभाजीराजांचा बार टाकून झटके खा लेला खांदा ठणकून उठला. वेदनेची एक सणक
खां ातून अंगभर सरकली.

‘‘काय झालं राजे? आ ही तुमची वाट पा न शेवटी जातीनं आलो.’’ िजजाऊंनी
राजां या िशवगंधावर डोळे जोडले.

‘‘हबशांवर जंिज या या मोिहमेत िशक त घेतली आ ही. हाती येणारा जंिजरा
कला. िस ी फ ेखान जलदगु आम या हवाली कर यास राजी झाला होता. पण – पण
िस ी संबूल, कासम आिण खैरतखान या या या सरदारांनी यालाच मुस या आवळून
आबदारखा यात टाकला. बनला बेत कला.’’ बोलते राजे थांबले.

‘‘मग हणून एव ासाठी आम या भेटीस येणं टाकलंत? राजे, हार कुणाला
चुकली? दवेा दकांनाही ती चुकली नाही.’’

चमकून राजांनी मान वर केली. खिलता वाचावा, तशी िजजाऊंची नजर वाचली.
‘‘मासाहबेां या कानी आलं तर सारं?’’ घोग या सादात राजे हणाले.
‘‘कशाबाबत हणता?’’ िजजाऊंना राजांची दखुरी झालेली चया जाणवली.
‘‘दवेा दकां याब ल?’’ राजांचे बोल जडावू लागले.
“बोला राजे. काय झाले?’’ िजजाऊ संभाजीराजां यासह यां या पाठीशी आ या.
‘‘आमचे राजेपण थ आह ेमासाहबे. आपले पु  हणवून घे यास आ ही शर मंदे

आहोत. जंिज याला घेर टाकून बसलो असता, जी खबर ऐकली ितन ेआमचे सारे व च
कुठ यातरी खा या लाटां या समु तळाशी जाणार काय अशी धा त वाटते आह.े आमची
जबान उठत नाही त ेसांगावयास.’’ राजे थांबले.

‘‘राजे,’’ िजजाऊंचा हात राजां या पाठीवर चढला. या नुस या पशाने राजांना
वाटले, तडक वळते हावे आिण आपले त ड मासाहबेां या कुशीत ठेवावे.

‘‘बोला, काय खबर िमळाली तु हास राजपुरीवर?’’ िजजाऊ हल या श दांनी
दडंी उघडून राजां या मना या दरवाजात घुस या.



“मासाहबेऽ... मासाहबेऽ उभी उ र धूळदो त कर यासाठी औरंगजेबानं ह यार
उचललं आह.े हदंूचंी पिव  मं दरं फोडली जाताहते. शाही फौजेचा वरवंटा मं दरां या
कळसाव न फरवला जातो आह.े मोगलांनी काशीला िव े राचं दऊेळ जाया केलं! या
जागी मिशदीचे प थर उभे केले. दवेा दकांना हार येते, पण ती सोस यास माणसांना बळ
नसते! आ ही शर मंद ेआहोत, आप यासमोर उभे राहायला!’’ राजांचे डोळे भ न आले.
िजजाऊंचा हात यां या पाठीव न नुसता फरत रािहला.

जे राजां या त डून संभाजीराजांनी ऐकले त े ऐकताना यां या खां ातून
बारफेक मुळं उठणारा ठणका बंद झाला! याची थोडी जागा सरकली आिण यां या
काळजात ठणका उठला.

आ या या लाल क यावरचा तो पैलवानी लाल मातीचा हौदा यांना दसू
लागला! कोणीतरी यांना िवचारत होते – ‘‘हौदा खेलते हो संबूराजे?’’

बाळाजी आवजी िचटिणसांनी जातीन े लगबगीने येऊन राजां या कानी वद
घातली, ‘‘ वामी, तापराव आिण रावजी आगे खबर नसता, मोगलाईतून सेनेसह परतले!
गड चढून येताहते.’’

राजे दवेमहाली पूजेला बसले होत.े यांनी समोर या ता हनात, हाती घेतलेले
आचमनाचे पाणी तसेच सोडले – आिण ‘‘जगदबं,’’ हणत त े भाकरभट आिण केशव
पंिडतांकड ेबघत चौरंगीव न उठले!

हीच वद  जो याजी केसरकरान े िजजाऊं या महाली येऊन यां या पायांवर
घातली. िजजाऊ पु या न बलावू धाडून आणले या ख ाशी, सोयराबा या
‘डोहाळजेवणा या वेळी ’ लागणा या फुलां या मखराब ल बोलत हो या.

वद  ऐकताच यांनी चालत ेबोलणे तसेच सोडले आिण या उठ या.
िजजाऊं या महाली ‘मखराचा साज कंचा ’ त ेऐकायला आलेली सोयराबा ची

कुणबीण चं ा िजजाऊ महालाबाहरे पडपेयत थांबली! मग ती चट या पावलांनी
सोयराबाईसाहबेां या महाली आली. पण आत धाराऊ आिण संभाजीराजांना बघून ती
जागीच घोटा यात पडली.

गभारपणाने सतेज दसणा या सोयराबाई पलंगावर लेटून हो या. दरूवर
झरो यातून दसणा या काले री या मं दराचा सोनकळस यांनी णभर िनरखला.

यां या पलंगा या काठाळीवर बसलेले संभाजीराजे िवचारात गंुतून गेले. बरेच
दवस यांना या मासाहबेां या चालीबोलीत फेर पडलेला जाणवत होता.

फुल या कुशीत सोयराबाई संभाजीराजांशी, यांनाच न कळणा या मायेने वागत
हो या! डो यांआड असणारे राजांचे प यांना संभाजीराजां यात दसत होत.े यांचे मन
तडफे या संभाजीराजांतून काहीतरी उचलू बघत होते!

चं ाला आत येताना बघून सोयराबा नी िवचारले, ‘‘ये. आज फुटता दवस ध न
कुणासाठी नौबत उठली?’’



चं ा संभाजीराजांकड ेबघत ग पच रािहली.
‘‘बोल. ते आमचेच आहते!’’ सोयराबाई हसत हणा या.
ग धळलेली चं ा बोलून गेली, ‘‘सरल कर परातलं हवं मोगलाईतन!ं’’ चं ाचे

बोल ऐकून संभाजीराजे काठाळीव न उठले.
‘‘आ हास आ ा ा मासाहबे. आ ही येतो.’’
‘‘या,’’ सोयराबा नी पड या-पड या हात उभिवला.
धाराऊसह बाहरे पडणा या संभाजीराजांना सोयराबाई, ते आड होऊपयत

िनरखीत रािह या. मग पु हा यांनी तळप या उ हात मं दरा या सोनकळसाला नजर
दली!

संभाजीराजे सदरेवर आले. राजे आिण िजजाऊं या समोर तापराव व रावजी
उभे होते. यांनी संभाजीराजांना येत े बघून मुजरे दले. काही ण तसेच गेले. मग
तापराव राजांना अधवट रािहलेला मोगलाईचा करीणा पेश क  लागले.

‘‘...एका रातीत सारा तळ आमी उठिवला. े रावजी व हाडात तं. ये ी
खबरगीर धाडून आपला मुलूख गाटायची यायली कराय सांिगतलं. धनी, बादशान ंलई
आत या गाठीनं डाव टाकला ता. आमची आन रावज ची उभी फौज द त हायची ती!
पर शाजा ान ंहात दला! खु  येनंच आपला वजीर धाडून आ हाला कानगो ी केली –
‘रातीत तळ सोडायची! ’ हाईतर...’’ तापराव थांबले.

औरंगजेबाने मराठी फौजा कैद कर याचा शहाआलमला औरंगाबादलेा म
सोडला होता. यांची आगाऊ कुणकुण लागले या शहजा ानेच तापरावांना म
हातात पड यापूव च इशारत भरली होती!

तापरावांचा वृ ा त ऐकून राजे शेजारी बसले या संभाजीराजांकड े बघत
रािहले. एक दीघ कार यां या नाकपाळीतून सुटला. तो एकाच िवचाराने – ‘आता
फमान असो, भेट असो, जहािगरीची व े असोत, मोगलां या छावणीत आमचे
संभाजीराजे कधी-कधीच जाणार नाहीत! आ ही यांना पाठवणार नाही! ’

“राजि यािवरािजत, अखंड सौभा यअलंकृत, व चुडामंिडत थोर या
राणीसरकार सोयराबाईसाहबे सूत जाह या. पु र  ा  जाहले.’’

चौवाटा पु ज माची वाता घेऊन थैली वार सुटले. गडागडांवर साखरमुठी
वाट यात आ या. चौघड,े नगारे दडुदडुले. तोफांची भांडी फुटली. राजा या ‘थोर ’
संसारातील नातेबंधाची मंडळी राजगड जवळ क  लागली. पाचवी झाली. सटवी येऊन
ज म या बाळा या भाळी आप या अ ात हातांनी ‘भाक तलेख ’ रेखून गेली.

राजांचा सारा गोतावळा द णीमहालातील सोयराबा या दालनासमोर
एकवटला. बाळराजाचे दशन यायला. यात संभाजीराजे होते. येसूबाई पण धाराऊ या
सोबतीने हो या. उपा यायांनी दले या शुभमु तावर ‘दशन ’ यायचे होत.े

जम या गोताव यात राजे येऊन दाखल झाले. सवाची उ कंठा िशगेला



पोहोचली.
घंगाळातील मु ताचे पा  डुबले. दालनाचा दरवाजा कुरकुरला. िजजाऊं या

पाठीशी होत, सारे भोसलेमंडळ दालनात वेशले.
सुइणीन े दपु ात लपेटलेले बाळ सोयराबा या कुशीतून उचलले. हल या

हातांनी हसत िजजाऊं या समोर धरले. िजजाऊंनी मोहरांचा सतका बाळा याव न
उतरला आिण आईचा भंडारा जळीत यावा, तसे बाळराजे हळुवार आप या हाती
घेतले! डोळाभर यांना पा न भर या समाधानी मनाने िजजाऊंनी बाळ राजां या हाती
दले. ते दतेाना िजजाऊ हणा या, ‘‘मातृमुखी आहते. पण – पण आ ही ऐकून आहोत हे
पालथे उपजले! –’’ िजजाऊंचा आवाज कातरा झाला होता.

भुवया चढ या ठेवून, हाती या आप या दखे या सोन पाकड ेबघत राजे हणाले,
‘‘मासाहबे, चंता क  नका. ह े पालथे उपजले हणूनच उभी पादशाही ह े पालथी
घालतील!’’ राजांचे ममबोल संभाजीराजांना फार आवडले.

‘‘ या.’’ राजांनी बाळांना संभाजीराजां या समोर धरले. संभाजीराजांनी
बाळराजां याव न मोहरथैलीचा सतका आप या हातांनी उतरता केला.

हळुवार हातांनी संभाजीराजांनी बाळराजे आप या हाती घेतले. वे ळ या
पहाडी ले यांकड े बघावे, तसे त े हाती या बाळले याकड े बघत रािहले. सोयराबा नी
आकाशीचा चं  जसा खुडून आणून सा यां या हाती दला होता!

बाळराजां याकड े बघताना संभाजीराजांना वाटले, ‘ न ... न च ह े उभी
पादशाही पालथी घालतील. ’

काहीतरी मनी ध न राजे आता संभाजीराजांना अ ौ हर वत: संगती घेऊ
लागले. फडावरची कलमदानाची कामे कशी चालतात, प ावर द तुर कसा लावतात,
िश ामोतब कसा करतात, कथला कोण प तीन े ऐकून यावा, िनवाडा मंि गणां या
मसलतीन े साविच ाने कसा ावा, मदानगी करणा यांना ह यार, कड े ब ून याचा
मरातब कैसा करावा, कुणिबयास राजेपणाचा धीर दलासा दऊेन याला तवानगी येईल
कसे वागवावे, परदरबारचा हिेजब आ यास याकडून मनाचा मतलब अ लाद कसा काढून
यावा, ‘डावे जाणा यास ’ सलगी दऊेन यास थोरपण कैसे बहाल करावे, हा सारा
रा यकारभारी कुलकरीणा वत: राजे संभाजीराजां या कानी घालू लागले.

आता फडावर या मंडळ शी संभाजीराजांचा िनकटीचा संबंध येऊ लागला.
यातील कारकुनी प तीची मोड बैठक घेणारे, हातीचे शहामृग पीस कु कु

चालिवताना ह तलेख वळणदार यावा हणून मान ितरक  करणारे, काही खासे मतलबाचे
िलिह यापूव  म येच थांबून वर या छतास डोळे दणेारे िचटणीस बाळाजी आवजी.

आबासाहबेांनी ‘ पंतऽ‘ अशी हलक च साद घालताच ‘‘जी वामीऽ” हणत
लपकन कमरेत झुकणारे, केळी या मो यासारख े सतेच दसणारे, कपाळीचा गंध टळा
हमेशा एक आकारात ठेवणारे, कमरे या ह यारावर हाताची बोटे चाळवीत असताना



कुणीही “पंतऽ” असे हाकारताच या बोटांची मूठ प  बसती करणारे, कमी घेरां या,
गोल, डा ळंबी पगडीचे पेशवे, मोरोपंत पंगळे.

काही खाशी मसलत पेश कर यापूव  ‘‘आमची पेश अज  ऐसी क ,’’ असे हणत
छाती या दबुाजंूनी कमरेपयत आले या लालकाठी उपर याचे शेव मुठीत घ  धरणारे,
पेडापेडां या गोल घेरबाज पगडीचे, मूळचे लहान डोळे हसताना मुळीच न दसणारे
सुरनीस अ णाजी द ो.

आबासाहबे आता कोणतीही ‘व त ’ जू करायला सांगतील हणून ‘काढता पाय
’ तयारीत ठेवणारे, ‘मोहरा ’, ‘ पय े ’, ‘डाग ’, ‘वसूल ’ असे िहशेबी श द योजणारे
मुजुमदार िनळो सोनदवे.

ही सारी मंडळी संभाजीराजांना राजां या एवढीच अदब दते होती.
संभाजीराजांना यां याब ल, संगी यांची पायधूळ म तक  यावी, असा आदर वाटत
होता. ही सव माणसे राजां या खास िव ासातील होती. कतबगारीने, सचोटीन,े इमानाने
यांनी आपापली पद ेकमावली होती.

पुरंदरचे फमान व ओलीसपण, आग याची कैद व री सुटका, औरंगाबादचेी
शहाआलमची भेट, राजे आिण िजजाऊसाहबे यांचा साथ ेमा या संभाजीराजां या
हयातीतील घटना य  समोर पािह यामुळे मंि गण आिण फडकरी मंडळी मनोमन
पुरत े जाणून होते क  – ‘उ ा या या रा यात राजांचे पडणारे बंब आह े ते
संभाजीराजे! दौलती या वाढ या बारदा याचे भोसलाई कत वारस आहते त ेसंभाजीराजे!
’

सोयराबा या महाली संभाजीराजे फरसबंदीवर अंथरले या िबछायतीवर मांड
घेऊन बसले होत.े यां या मांडीवर हातपाय झाडीत िखळणारे रामराजे होत.े भंतीला
ध न चं ा दासी उभी होती.

मंचकावर बसले या सोयराबाई रामराजां या अंग ावर वेलबु ी या न ीचे
िवणकाम आप या खाशा हातांनी भ  लाग या. टाका-टाका गंुतू लागला.

म येच थांबवून सोयराबाई हसत संभाजीराजांनी घेतले या बाळां याकड ेबघत
हो या.

‘‘तु हाला अस े आम या सूनबा नी बिघतले तर?’’ हसून सोयराबा नी
संभाजीराजांना िवचारले.

‘‘बघू दते. यांना फ  यांनीच यावं, असा काय रवाज आह!े’’ संभाजीराजे
रामराजां या लपलप या टाळूव न तळहात हलकेच फरवीत हणाले. िखदळत ेरामराजे
एकाएक  थांबले. यांनी संभाजीराजां या जा यावर सरसरती धार लावली.

‘‘ही कोण बेअदब! दादामहाराजांचा पेहराव खराब केलात!’’ हणत सोयराबाई
लगबगीने मंचकाव न खाली उतर या. चं ा चटकन पुढे झाली.

‘‘अस ूदते!’’ हणत संभाजीराजांनी दोघ नाही हात उठवता क न थोपिवले.



रामराजे पु हा िखदळले. चं ा मागे हटली. सोयराबाई मंचकावर ठेवलेले अंगडे
उचलायला वळ या. एव ात – एव ात धाराऊ आिण येसूबाई महालात वेश या.

संभाजीराजांना बघून येसूबाई उंबर ावर अडखळ या! त ेओळखून सोयराबाई
यांना धीर दते हणा या, ‘‘या सूनबाई,’’ त ेऐकताना संभाजीराजे ग धळले! यांनी मागे
वळून पािहले – आिण तस े पाहताना िभजला जामा चतुराईन े मांडीखाली लपिवता
सारला! त े बघून सोयराबाई हस या. येसूबा ना हणा या, ‘‘बाळराजांना तु ही
एक यानंच यावं असा काही रवाज नाही... असं तुमची वारीच हणते!’’

‘‘धाराऊऽ!” संभाजीराजांनी बाजी अंगलटलेली बघून धाराऊला हाक घातली.
‘‘आलू,’’ हणत धाराऊ चट यान ेपुढे झाली.
‘‘यांना या!’’ हणत संभाजीराजांनी रामराजांना धाराऊ या हाती दले.
महालाबाहरे पडता-पडताच गडबडीन ेत ेसोयराबा ना कसेतरी हणाले – ‘‘येतो

आ ही.’’
‘‘या.’’ सोयराबाई समाधानान ेजबानभर हणा या.
येसूबा ना हाताला ध न आप या मंचकाकड ेधीरे नेताना सोयराबाई न राहवून

हणा या, ‘‘खरंच सूनबाई, तु ही भा यवान आहात!’’
रामराजांना मांडीवर डोलवीत असलेली धाराऊ भर या कानांनी आिण मनाने ते

नुसते ऐकत रािहली!

त डावर आले या दवाळीसणासाठी राणीवशाकड ेलागणा या अलंकारांची यादी
बाळाजी आवज नी आप या िचटिणशी बैठक वर बसून तयार केली. जोखमीची असलेली
ती यादी मुजुमदार िनळोपंतांना वत: या हातांनी दे यासाठी त े बैठक व न उठले.
यांनी खां ावरचे उपरणे ठाकठीक केले. ‘‘मी ही यादी दऊेन येतो मुजुमदारांना. तु ही
इथंच थांबा. कुठं जाऊ नका.” बाळाज नी आप याबरोबर फडावर आणले या आप या
आवजी व खंडोजी या दो ही मुलांना ताक द दली. पुढ या माग या वया या आवजी-
खंडोज नी माना डोलाव या.

सदरबैठक वर कुणीच न हते. चौका या दरवाजावर दोन धारकरी पहारा दते
होत.े फरास, सरपोस घालणारे जरे अधूनमधून डोकावत होते. पण यापैक  कुणाचेही
यान आवजी व खंडोजी यां याकड ेजायचे कारण न हते.

या दो ही िचटणीसपु ांनी एकमेकांकड े पािहले. सारी सदर मोकळी होती.
भंतीवर या रेख या रामायण-भारतातील िच ांकड े ते दोघे बघत रािहले. दोन
िच ांमध या मोक या जागेत ढाल, तलवारी, भाले, तीरकमठे ऐटदार प तीने मांडले
होत.े थोर या आवज चे ल  बाळाज या कलमदानावर गेले. याला काय वाटले कुणास
ठाऊक, तो आप या भावा या कानात दबके हणाला, ‘‘खंडा, मी या िपसानं लेख काढून
बघतो! तू कुणी आलं, तर ल  ठेव.’’

‘‘हां. जा तू.’’ खंडोजीने याला दजुोरा जोडला.



आवजी िचटणीस बैठक वर चढला. मो ा कुतु लाने याने बैठक घेऊन
कलमदानातील शहामृगपीस उचलले. थरथर या हातान े ते शाई या बुधलीत डुबिवले.
आवजी थरथर या हातान ेचौरंगीवर या कागदावर िल  लागला – ‘‘ॐ नम: िशवाय!’’
खंडोजीने याला दजुोरा जोडला.

अंत:पुरा या रोखाने आलेले संभाजीराजे सदरजो याव न आप याकड ेबघताहते
याचे या दोघांनाही भान न हते! संभाजीराजां या पाठीशी उ या असले या अंतोजी,
रायाजी, जो याजी या मंडळ तील मग कुणीतरी दाटून खाकरले.

आवजीन ेआवाजा या रोखाने बिघतले मा ; तो ताडकन वर उडाला! याला
मुजरा करायचे सुधारले नाही. हातीचे पीस घरंगळून हलेकावे खात के हा पडले ह े याला
कळलेच नाही.

बैठक व न खाली ताडकन उडी मारावी आिण बेलाग दौडत सुटावे, असे याला
वाटले. तरतरीत नाकाचा, तांबूस गोरा, छोटेखानी डा ळंबी पगडी डो यावर असलेला
खंडोजी मा  णापूव  भंतीवरची िच े या हरव या डो यांनी िनरखत होता तसाच
संभाजीराजांना िनरख ूलागला.

आप या पाठी या मंडळ ना जागीच थोपव याची हातखूण दऊेन संभाजीराजे
िचटिणसी बैठक या रोखाने शांतपणे चालत आले. बैठक वरचा आवजी थरथरला. चतुर
खंडोजीने मा  झटकन पुढे होत संभीजाराजां या पायांना हात लावला.

संभाजीराजांनी आवजीन े लेख रेखलेला कागद हल या हातान े उचलला.
डो यांखाली घातला. यावरची ‘‘ॐ नम: िशवाय!’’ ही आवजीन े रवाज हणून
काढलेली अ रे यांना वेग याच अथाने जाणवली. यांची चया ते वाचून फुलून उठली.
बैठक वर पडलेले शहामृगपीस संभाजीराजांनी उचलले. शाई या बुधलीत ते डुबिवताना
यां या तजनीवरचा पु कराज खडा झळकून उठला.

संभाजीराजे आवजीन े रेखले या मजकुराकड ेरोखून बघू लागले. यांना राजांची
आठवण झाली. या वेळी राजे सुरतेस मनचाह ेधुमाकूळ घालीत होत.े या मजकुराखाली
पु हा संभाजीराजांनी श द उमटिवले – ‘‘तुळजाभवानी स !’’

संभाजीराजांनी हातीचे शहामृगपीस हलकेच कलमदानात ठेवीत आपला व
आवजीचा ह तलेख बारीक िनरखला, आिण त े आवजीकड े बघत हणाले, ‘‘तुमचं
हातवळण आम या न गोमटं आह!े कोण तु ही? इथे का?’’

आवजीचा जीव भां ात पडला, पण याला बोलणे साधेना! खंडोजी मा
िधटाईने हणाला, ‘‘आ ही िचटिणसांचे मूल! ह ेआवजी, आ ही खंडोजी!’’

‘‘बसा. आवजी बैठक या.’’ संभाजीराजांनी आवजीला िचटिणसी बैठक वर
बस याची खूण केली. आवजी आता िथरावला! एव ात बाळाजीच वेशले. आवजीला
िचटिणसी बैठक वर बसलेले बघून यांनी गटकन आवंढा िगळला.

तु तु  चालत त ेआवजीला कानगो  दे यासाठी येऊ लागले. यांचा मनसुबा
हे न संभाजीराजे यांना हसून हणाले, ‘‘िचटणीसकाका, बघ ू ा यांना! तुमचा आहे
तसाच यांचा हात गोमटा आह.े हाती या िपसांचा यांना सराव ा.’’ आिण संभाजीराजे



वळत ेहोऊन थेट राजां यासारखे झपाझप चालत अंत:पुरात गेले.
यां या पाठीवर या जा यावरची जरीबतूची िगरबाज कोयरी बघताना

खंडोजीचे डोळे दपले. यान े कमरेत झुकून पाठमो या संभीजाराजांना मुजरा जू
घातला!!

गडा या तोफखा यावर वागती तोफा धडधड या. नगारे, शहाजणे, शंगे
क लोळून उठली. मोगली सुरत पु हा एकवार ‘बेसूरत ’ क न, वणी- दडंोरी या रानात
फौजबंद शाही सदार इखलास व दाऊदखान कुरेशी यांना पुरत ेखड ेचा न, व हाडातील
‘लाडांचे-करंजे ’ ही संप  ापारपेठ मावळी लाडान े लुटून, सा येरीचे खुले जंग फ े
क न, ितथ या क यावर जरीपट याचा भगवा टळा मढवून, बागलण, व हाड,
खानदशे या मोगली मुलखाची मारतोड क न िवजयी राजे परतले. जाताना मोक या
नेले या क तानी बारदानां या पडशीसार या मोहोरबंद िपश ा पाठीवर वा न
आणलेली घोडी दमछाक झाली होती. पूव  झाला, या न हा परा म थोरच झाला.

पालखी घेऊन राजगड उत न आलेले आपले सेवक तापराव िसल बकर,
क लेदार सुभानजी बाळाजी, अ णाजी, िनळोपंत व मोिहमेतील पाजी, तापराव
गुजर, मोरोपंत, येसाजी यां या सोबतीत राजे गड चढून आले.

बाले क यां या सदर दरवाजाशी येऊन िजजाऊसाहबे आिण संभाजीराजे यांनी
राजांची आगवानी केली. संभाजीराजांना या वेळी राजां या मु वेर एक आगळेच तेज
आढळले.

राजांना राजगडी येऊन पंधरवडा हटला. आणली लूट तवार ठरवून दा तानी
लाव यात आली. जाया झालेले वार आिण घोडी तिबबांनी आप या ता यात घेऊन
यांना दवादा  केली.

माघ व  एकादशीचा दवस मावळ चढून आला. राजगडाची कदरेची सदर
बसली. ‘जखम-दरबार ’ जमा झाला.

सदर बैठक वर राजे, िजजाऊसाहबे, संभाजीराजे यांनी बैठक घेतली होती.
भोवतीने मोरोपंत, अ णाजी, बाळाजी, येसाजी, तापराव, िनळोपंत, िनराजी रावजी,
रघुनाथभट, द ाजी ि मल अदब ध न उभे रािहले.

िचका या पड ाआड सोयराबाई, पुतळाबाई, काशीबाई असा राणीवसा,
सखूबाई, अंबाबाई, असा क यावसा, येसूबाई, धाराऊ जमा झा या हो या.

रवाजा माणे समोर आले या भंडा याची िचमट राजांनी सदरदवेतेवर उधळली.
समोर उ या असले या जखम-दरबार या मानक यांवर एकदा अिभमानाची नजर
फरवली आिण ती नजर तशीच िचटणीस बाळाजी आवज ना दली.

बाळाज नी ‘जखम-दरबार’चा मायना खुला केला –
‘‘मात:ु ी आऊसाहबेांचे कृपा साद े करोन खासा सरकार वाम नी मोगलाई,

बागलाण, व हाड, खानदशे, सुरत ऐशी भरप याची मोहीम घातली. शेलका पाऊलोक,



घोडाई दमतीस घेतला, मनी धरला ते हढा मनसुबा घडवून आिणला.
‘‘ये वारीत मदानगी केले हातास, जाया झाले असामीस, कामी आले

ह यारिगरांचे वारसास मरातब ावा हणोन हा ‘जखम-दरबार ’ बसता केला अस े–
‘‘ये सदरी मरातब हणोन मशारि ह ले....’’
बाळाजी एक-एक नाव वाचू लागले. राजे संबंिधताला कड,े मोहरा, तोड,े

मानव े बहाल क  लागले.
जखम-दरबार सरतीला आला. बाळाजी झुकून तसेच पाच कदम मागे हटले.
सारा जखम-दरबार राजां या कदरदानीने भारावून गेला होता. राजां या हातून

िमळाले या व तूकड ेबघताना अिभमानाने ऊर भरले होत.े या समाधान अिभमानात
काही ण गेले.

राजांनी िजजाऊं याकड े बिघतले. एक िनसटती लकेर िजजाऊं या ओठांमागे
तरळली. चेह यावर आता दाटत आले या सुरकु यांत ती िमसळून गेली.

राजे बैठक व न उठले आिण जम या दरबारला आप या मनचा हतेू खुला क न
सांगू लागले – ‘‘मंडळी, जखम-दरबार सरला आह.े आ ही जातीने सांगतो आहोत यास
योजन वेगळे.’’ राजे थांबले. यांनी संभाजीराजां याकड ेएकदा बघून घेतले. पु हा ते
एकसुरी धीमे बोलू लागले. ‘‘उ रे न रजपूत िमरजा राजा आला. यान ेव े, ह ी, नजर
क न आम या फजद संभाजीराजांना मनसबीचा मरातब दला.

‘‘आग रयात भर या दरबारी पादशाह औरंगन े यांना र जडावाची क ार ब
केली. औरंगाबादसे शहजादा शहाआलमने यांना ह ी नजर क न मानाची व े बहाल
केली.

“फ  आ हास यां यासाठी काही दणेे करणे, ते आजपयत हटले तरी साधले
नाही! हणोन एक िवचार बांधून मासाहबेां या आिण आप या सा ीने आ ही तो
बोलणार आहोत.

‘‘आजपासून आ ही आमचे फजद संभाजीराजे यांना सव या कारभार-कामावर
नामजाद करणार आहोत! िश े , क ार, व े बहाल करणार आहोत.’’ राजांनी थांबून
आप या खाजगी या कारभा यांना म येच अथपूण नजर दली.

‘‘आजपासून संभाजीराजे द या अिधकारात आप या नावे प ांवर िश े
करतील. फमान, िनवाड,े करार, खिलत ेयांवर द तुर लावतील.

‘‘आ ही यां या दमतीस वाकिनसी या मुतालक साठी मशारिन ह े महादवे
यमाजी यांना व िचटिणसी कामासाठी लेखिनक परशराम यांना जोडून दते आहोत. फडाचे
कारभारी धारराव नंबाळकर यांनी हरकामी पडले ती मदत करणे आह.े आजपासून
संभाजीराजे िश ाधारी, सरत ेकारभारी जाहले!’’

राजां यासमोर यां या खाजगी कारभा यान े िश े , क ार, व ,े यानबंद
तलवार असलेले तबक धरले. तबकातील तलवार उचलीत राजे संभाजीराजांना हणाले,
‘‘अस ेदरबारा सामने या.’’

संभाजीराजे उठून अदबीने राजां याजवळ आले. िचका या पड ाआडून येसूबाई



बघत रािह या. राजे उठून आप या हातांनी तलवारीचे भगवे वाद संभाजीराजां या
कमरेला आवळीत असलेले यांना दसले.

राजांनी मानव े संभाजीराजां या खां ावर झडीन ेटाकली. तबकातील भंडारा
घेऊन याची आडवी बोटे ‘‘जगदबं’’ हणत, संभाजीराजां या कपाळी असले या
िशवगंधावर ओढली.

संभाजीराजांनी यांना आिण िजजाऊंना नम काराचा रवाज दला.
एका हाती संभाजीराजांचा हात घेऊन दसु या हाताची जोड िजजाऊंना दऊेन

राजांनी यांना उठते केले. या दोघां या मधून संभाजीराजे चालू लागले.
या ि दळी भोसलेमंडळात मुजरा कर यासाठी मंि गणांसह उभा जखम-दरबार

कमरेत झुकला!
राणीवशात हरोली या बैठक वर बसले या सोयराबाई मा  चट याने उठ या.

इतर कुठ याही बाईसाहबेांकड े न बघता या पाठीशी उ या असले या चं ा दासीला
हणा या, ‘‘चं ा, चल. आमचे बाळराजे महाली एकलेच आहते!!’’

आिण चं ा मागून येत ेआह ेक  नाही, ह ेन बघताच या आप या महाला या
रोखाने तरातरा चालूही लाग या.

यां या चाल याबरोबर फरफटत जाणारा नेसूचा जरीकाठी घोळ बघताना
धाराऊं या कपाळीचे ग दणे मा  कळेल न कळेल, अस ेलकलकले!

इमारत कारखा याचे मुख आबाजीपंत यांचा क ले रायगड न िनरोप आला –
‘‘जैसा सरकार वारीन ेमनी योजला, तैसा गड घडीव केला आह.े वाम नी पायधूळ झाडून
िशलागारी नजरेखाली घालावी. काही उणे अस यास करीणा सांगावा. चाकर सेवेत त पर
असे.’’

राजांनी संभाजीराजे आिण िनवडक लोक संगती घेऊन रायगडाची वाट धरली.
इं पुरीसारखा सजलेला क ले रायगड डो यांखाली घातला. जेवढे राजांनी मनी धरले
होत,े या न दशगुणी, पवान गड कारािगरांनी सजिवला होता. जस े चांद यारा ी
वग चे िशलावट गडमा यावर अ लाद उत न घडीव दगडाची नजरखेच रांगोळी रेखून
पसार झाले होत!े

सजला गड पा न राजे संतु  होऊन राजगडी परतले. यांनी राज योितषी आिण
कुलोपा याय भाकरभट यां या मसलतीने राजगड सोड याचा आिण रायगडी वेश
कर याचा मु त काढला. ही खबर आपगतीने गंुजणमावळभर पसरली. काळीजवेडी
कुणबाऊ माणसे तां ा-तां ांनी राजगडावर येऊन भोसलेमंडळाचे दशन घेऊ लागली.

पुढे होऊ घातले या धरणीकंपाची कशी कुणास ठाऊक, पण मधमा यांना चा ल
लागते. मग कपारीला लटकले या पो यात त ेसोड यापूव  यांची िविच  चाळवाचाळव
सु  होते. तशी गडावरची सारी मने दाट या भावनेन ेभ न येऊ लागली.

ह यारबंद धारक यां या पहा यात थम जामदारखा यातील जडजवािहरांचे



मोहोरबंद पेटारे हलले!
संभाजीराजां या मना या जमादारखा याची मोहोर मा  कुणीतरी आप या

अ ात हातांनी खोलली! आजवर खोलवटात जतून ठेवले या आठवण चे जडजवाहर
बाहरे पडले! कधी पोह या या टा यावर, तर कधी रोवले या म लखांबांसमोर, कधी
काले री या मं दरगाभा यात, तर कधी होळीचौकात तर कधी संजीवनी व प ावती
माचीवर त ेकुणाला संगती न घेता, एकटेच फेर टाकू लागले!

गडा या द तरखा याचे बांधीव ग े  माव यांनी डोक वर वा न गडपाय याशी
नेले! संभाजीराजां या मना या द तरखा यातील आठवण चे कतीतरी ह तलेख
गडवा यावर फरफ  लागले! कधी सदरे या हमचौकात, तर कधी संजीवनी माचीवर,
बाहरे पडणा या भुयारी पाय यांवर, कधी फडफड या जरीपट याला िमरवणा या
िनशाणचौथ या या पायाशी, तर कधी दसराचौका या खु या पटांगणात, असे ते
वे ासारखे मूक रगाळू लागले!

आसवाबखा यातील जरीव ांची गाठोडी गडा या कुणिबण नी आवळली.
संभाजीराजां या अंतरी या आसवाबगारात घटनांची कतीतरी व  ेसळसळून उठली!
कधी थोर या मासाहबेां या खासेमहालात, तर कधी आबासाहबेां या बैठकमहालात,
कधी अ भुजा जगदबेंची मूत  उभी असले या दवेमहालात, तर कधी रंगीबेरंगी घटनांचे
पडद-ेआडपडद ेसळसळताहते, अस ेवाटणा या द णीमहालात ते एकलेच पायफेर टाकू
लागले!

िशलेखा यातील भाले, तलवारी, क ारी, बोथा ा, ढाला घो ां या पाठीवर
टाक यात आ या. अवजड तोफांची भांडी ह ीव न माग  लागली. संभाजीराजां या
मना या िशलेखा यात िवचारांची कतीतरी ह यारे एकमेकांवर आदळू लागली –

‘हा गड सोडणे आह!े जे हा मनाचा दाटवा झाला, ते हा-ते हा ितथ या वा याशी
कानगो ी के या, िजथ या भंती भंतीवर मासाहबे आिण महाराजसाहबे यांचे ास- ास
तून बसले आहते, िजथ या पाखरांचा झाडां या गचपणात उठलेला सांजकालवा मनी
िश े मोतबासारखा ठसून बसला आह,े जे हा कोणीच जवळ न हते, ते हा या याशी
िमट या ओठांनी आ ही उदडं बोललो आहोत, तो हा गड सोडणे आह!े ’

थानाचा ठरला दवस कातळक ाबाहरे उठला. संभाजीराजांनी नेहमी या
हमामखा यात शेवटचे ान घेतले. गडवा खाली ठेवताना यांना वाटले – ‘या वाह या
पा याबरोबरच खूप काही वा न चालले आह!े ’

अंगी राजसाज घेऊन ते िजजाऊं या महाली दशनासाठी आले.
या महाली मुसमुसणारी धाराऊ िजजाऊंना हणत होती – ‘‘मला जाऊ दवेा

आता कापूर हळाला, मासाब. या कशाला येऊ संगट. ो ठाव बरा ता. कदी नडलं-
पडलं, तर िहतनं गावाकड ंजाया सुदरत त. यो गड कुठ या प यावर हाय कुनाला
ठावं!’’

िजजाऊ धाराऊला सोडायला तयार न ह या. या परोपरीन ेितची समजूत काढू
बघत हो या. धाराऊ त े ऐकत होती; पण काना या पलीकड े त े ित या काळजापयत



पोहोचतच न हते. शेवटी संभाजीराजे पुढे झाले. धाराऊला एवढेच हणाले, ‘‘तु या
बरोबर आ हीही येऊ कापूरहोळास!’’

त ेऐकून मा  धाराऊ च रली. ‘‘ येकरा, तु यामागन ंमसणोटीत जाया दकुल
पाय मागं हटायचे हाईत माजं! लई गंुतवा झालाय रं मा या वासरा तु यात!’’ हणत
आखरीला धाराऊ सा यांबरोबर रायगडी ये यास राजी झाली.

संभाजीराजांना बरोबर घेऊन िजजाऊ सदरी बैठक जवळ जायला िनघा या.
आप या महालातून बाहरे पडलेले राजेही येऊन यांना िमळाले.

त ेभोसलाई ि दळ सदरेवर आले. मंुगी िशरणार नाही, असे माणूस समोर या
चौकात दाटले होत.े माणसे होती, पण आवाज न हता. शांत, सारे कसे शांत होते.

राजे, िजजाऊ, संभाजीराजे बैठक वर बसले. परडी फरिवणारा मानकरी आला.
राजांनी भंडा याची िचमट उचलून उधळली – ‘या सदरेवरची ही अखेरची िचमट आह.े ’
या िवचारान े यांची बोटे थरथरली.

पूव  रवाज न हता, तरीही परडीवा याने हातची िजजाऊ आिण
संभाजीराजां या समोर धरली. यांनी िचमटी भ न घेत या. आई या कृपेची उधळण
केली. कण उधळले, मनामनातील दाट या भावनांचे. आजवर या भ या-बु या एको याचे!

गडावर या एकजात झाडून सा या असाम या हातावर त ेितघेही मोहरा, व े,
ह यारे ठेवणार होते! यांनी सेवा केली यांचा तो ह  होता. राजासाठी तो रवाज होता.
मागील माणसास संतोषून जाणे!

सदरबैठक व न शेवटचे दान झाले. राणीवशात वद  गेली. अंगाभोवती शालनामे
पांघरलेला राजांचा राणीवसा द णीमहालाबाहरे पडला. िस  ठेवले या मे यात खाशा
वा या बस या. गड-उताराला लाग या.

सवात शेवटी िजजाऊ मे यात बस या. वळीव पावसाने आभाळ भ न यावे तसे
यांचे मन भ न आले. बाहरे काहीच न दाखिवता या पुटपुट या – ‘‘जगदबं, जगदबं.’’
मेणे गड उत  लागले. िजजाऊं या मे याबरोबर चालणा या धाराऊने वाकून िचमटभर
माती वर घेतली. आप या सुताडी लुग ा या शेवात बांधली.

मंि गण, क लेदार सुभानजी, िसिलमकर यां या सोबतीत राजे आिण
संभाजीराजे संजीवनी माचीवर बाहरे पडणा या भुयारा या रोखाने चालले. दर यान
गडाची क लेदारी िसदोजी थोप ांकडून सुभानजी िशिळमकरांकड ेआली होती.

समोर दरूवर सुवेळा माचीचे टोक दसताच राजे थांबले. ते का, ते कुणालाच
कळले नाही. या – याच माचीवर िझजून शांत झाले या सईबा ची िचता पेटून िवझली
होती. या आठवणीने राजां या ने कडा ओ या झा या, यांचा हात संभाजीराजां या
खां ावर चढला.

आजवर अनेक वेळा पायांखाली टाकलेला तोच भुयारी माग आला. ध ड हटली.
राजे-संभाजीराजे आत उतरले. पाय या मागे पडू लाग या. काहीतरी योजून चालते राजे
थांबले. यांनी संभाजीराजांना िवचारले, ‘‘तु हास आठवतं, तु ही िवचारलं होत ंएकदा –
ह ेभुयार संपणार तरी के हा?’’



‘‘जी, आठवतं. तु ही आ हांला सांगून ठेवलं आह ेमहाराजसाहबे, ‘भुयारं कधीच
संपत नसतात. चाल कधी थांबत नसते!’’’

त े िपतापु  संजीवनी माचीवर आले. उभी माची माणसांनी फुलली होती. गड-
उतारासाठी िसदोजी थोप ांनी पाल या िस  ठेव या हो या.

माची या िनशाणचौथ याजवळ राजे आिण संभाजीराजे आले. माना उठवून
यांनी जरीपट याला नजरा द या. मोतीलगी ओळांब या.

राजे थोप ांना हणाले, “िसदोजी, आज आ ही पालखीतून गड उतरणार नाही!
सा यां या पायसोबतीने आ ही गड उत .’’

‘‘जी.’’ िसदोज नी आ ा झेलली.
राजे-संभाजीराजे दवेदशन क न संजीवनी माची सोडून पाली दरवाजाची वाट

तोडू लागले. दवेमाशां या आवतीभोवतीन,े पाठमागान े शेकडो लहाने मास ेओढ यागत
जात असतात, तशी गडमाणसे राजां याबरोबर चालू लागली.

पाली दरवाजा आला. दरवाजा या नगारखा यात गड-उताराची नौबत झडू
लागली. दरवाजात उभे रा न राजे-संभाजीराजांनी ती ऐकली. चौघ ावर पडणा या
काठीचा ठेका नेहमीसारखा एकसूर न हता! म येच कुठेतरी ठेका चुकार होत होता! राजे
दरवाजापार होताच, नौबतवा यांनी हाती या टप या खाली ठेव या आिण तेही पाय या
उत  लागले.

मावळमे यात राजे-संभाजीराजे राजगडा या पाय याशी आले. राजांनी
क लेदार सुभानज या हातात ीफळ-िवडा दला. गडाकड े बघत त े हणाले,

‘‘ क लेदार, माळी जैसा बिगचा राखतो, तैसी गडाची िनगा राखा. येतो आ ही.’’ राजांनी
ग यातील मोतीकंठा उत न सुभानज या हातात ठेवला.

राजां या पायांवर पगडीधारी डोके ठेवत लहान पोर पुटपुटावे तसा सुभानजी
गदगद ूलागला. याला उठवून खांदाभेट दते राजे हणाले, ‘‘सुभानजी, सावरा, जगी जे-जे
ि य आह,े याला एक ना एक दवस पाठ दाखवावीच लागत.े’’

राजे आिण संभाजीराजे यांनी समोर या ख ा कातळदवेाला हात जोडून
नम कार केले. ते बघताना भोवतीची मावळी काळजे फुटली.

राजे सुरतेवर चालून गेले ते हा न हती, िमझा-अफजल या भेटीसाठी गेले ते हा
न हती, आ ाभेटीसाठी कूच झाले ते हा न हती, पण आज – आज माणसं डो यांवाटे
फुटली! दाटीवाटीन ेपुढे येत ध यां या पायांवर पग ा ठेवू लागली.

तापरावांनी जीन कसून तयार ठेवले या दोन पांढ याशु  घो ांजवळ राजे-
संभाजीराजे आले. राजांनी हात दते संभाजीराजांना मांड जमवून दली. पाठोपाठ राजांनी
मांड घेतली. पाठमो या झाले या राजे-संभाजीराजांना क पना न हती क , जबान असती
तर उभा राजगडच कमरेत झुकून हणाला असता, ‘‘धनी, धाकलं धनी, वाईच थांबितसा!
पायधूळ मा यावं यावी ह तो या!’’

आिण – आिण उड या ग ड प या या पिव यात उभा असलेला राजगड सुवेळा
आिण संजीवनी माचीचे पंख फडफडवून झेपावला असता – थेट आकाशात!!



चालला! तो च वत  सं यासी आप या कैक मृत चे पायठसे राजगडावर ठेवून
चालला! या या जोडीने बालभु या चालला. आठवण चे कतीतरी पाजळले पोत
राजगडी पेटते ठेवून!

रायगड ट यात आला. पाय या या पाचाड या गावठाणात आबाजीपंतांनी
िजजाऊं यासाठी खणबंद वाडा उभा केला होता.

रायगडावर सुमु ताने वेश कर यापूव  सग या राजकुलाचा या वा ात
मु ाम पडला. पाचाड शंबदीचे ठाणे होत.े गडाला पडले तो, व तभाव पुरिव यासाठी
इथे ापारपेठ होती.

दसुरा दवस उजाडला. पाचाड या या वा ा या पैस सदरेव न समोर रायगड
दसत होता, त यातून बाहरे उठले या कृ णकमळासारखा. या पैस सदरेवर उ या
रा न, मनोमन साद घालणा या रायगडाकड े िजजाऊ डोळे लहाने क न बघू लाग या.
यां या ने कडा ध न कानिशलापयत आ सले या सुरकु या उठ या. गड बघणा या
खटाटोपात अस याने यां या डोईचा पदरकाठ कंिचतसा मागे हटला होता. यातून
डोकावलेली यांची पांढरी केसवट राजां या नजरेतून सुटली नाही.

‘‘मासाहबे, हा सामने दसतो तो ‘खूबलढा बु ज! ’ यावर थेट दसते ती
मावळती माची!’’ राजांनी उजवी तजनी उठवून रोख दाखिवला.

शेजारी उभे असलेले संभाजीराजे तो बु ज व माची िनरख ूलागले.
‘‘राजे, आम यासाठी हा सवता वाडा कशाला उभा केलात?’’ िजजाऊ समोर

बघत हणा या.
राजे गंभीर झाले. िजजाऊं या उजाड मा याकड े बघताना यांचा आवाज

धर यासारखा झाला. ‘‘मासाहबे, आ ही काय क  शकतो आप यासाठी? आमचा तो
वकूब न ह.े शरीर सोलून या या मोज ा आप या पायी आ ही चढिव या, तरी त ेिथटे
आह.े तु ही आ हास कधी बोलला नाहीत; पण तुम या महालाव न जाताना आ ही ऐकले
आह,े तुम या घशात घोटाळणारी द याची उसळ! मासाहबे, तु हाला गडावरची गार हवा
नाही झेपणार. यासाठी हा वाडा आह.े’’ राजे थांबले.

संभाजीराजे राजां याकड ेबघत रािहले.
‘‘आ ही समोरचा बु ज व माची का दाखिवली, यानी नाही आलं मासाहबे?’’

राजांनी पु हा समोर या बु जाकड ेबोट रोखत िवचारले.
‘‘नाही समजलो. काही खास?’’ िजजाऊंनी राजां या कपाळीचे िशवगंध िनरखले.
‘‘मासाहबे, तु ही या वा ात राहणार. आ हास गडावरच राहणे भाग आह.े

आपले दशन घेत यािशवाय आम या ग याखाली पा याचा घोटही उतरत नाही.
हणून... हणून या वा ाची बांधणी आ ही इंदळकरला ितरक , कोनी धर यास
सांिगतली. वर या या ‘खूबलढा ’ बु जावर या माचीवर आ ही उभे रािहलो क , या
सदरजो यावर उ या असले या आप या मूत चे आ हास दरूव न का होईना दशन



घडले!! जग पूवला सूयादय पाहत,े आ ही पि मेला पा !’’
राजे वे ासारखे माचीकड ेबघत रािहले. डोळे पा यान ेभ न आले या िजजाऊ

राजां याकड े बघत रािह या. संभाजीराजांनी समोर या रायगडाचा उंचावा णभर
िनरखला. पु हा राजां याकड े बघताना यांना वाटले – ‘रायगड िथटा आह!े
महाराजसाहबेां या कमरेला बांधले या धोप तेगीएवढा! ’

ठर या मु ताला पाल या आिण मेणे पाचाड या वा ाबाहरे पडले. पहाटेचा
गारवा ध न भोई रायगडची चढण चढू लागले.

झाडाझुडपांत दडलेली वाटेवरची फुलबाग आली. मेणे-पाल या ठाण झा या.
सामोरा आले या मा याचा मुजरा आपलासा करीत िजजाऊ, संभाजीराजे, राणीवसा,
सवासह राजे बिग यात आले. गुलाब, कदळ, मोगरा, मावळशेवंती, अबोली, अनंत अशा
रंगीबेरंगी फुलांचा जमाव बागेत चारी बाजूला दाटला होता. यांचा मेळ पडलेला मजेदार
सुगंध सगळीकड ेपसरला होता. राजे एका गुलाबा या रोप ाजवळ थांबले.

‘‘हा उ री, मोगलाई वाण मासाहबे,’’ अस े हणत राजांनी एक फुलू घातलेला
गुलाबकळा खुडला आिण िजजाऊं या हाती दला. त े बघताना संभाजीराजांना
औरंगाबादतेील शाहजा ांचे बोल आठवले, ‘‘गुलाब भी खुबसूरत होता ह!ै’’

रवाज हणून हाती घेतलेला गुलाबकळा िजजाऊंनी िनरखला. कुणालाच न
कळणारी अशी एक दखुरी भावछटा यां या सुरकुत या मु वेर पसरली. यांना राजांना
हणावेसे वाटले – ‘‘फुलाचा हा वाण आ ही बिघतला आह े राजे! खूप जवळून! काटे
असलेला सवात दखेणा वाण हाच!’’

िजजाऊंनी आप या हातातील गुलाबकळा तसाच संभाजीराजां या हातात
ठेवला. जणू त े फूल जवळ असणे, हा संभाजीराजांचा ह  होता! वसा होता! हाती फूल
घेतले या संभाजीराजांना बघताना िजजाऊंना मन पलटी खाऊन मागील काळात
गे याचा भास झाला! ‘तेच साफ डोळे! कपाळाची तशीच भरग  गादी!’

बाग नजरेखालून घालून वा या पुढची चढण चढू लाग या. ‘लहान दरवाजा’ हा
गडाचा पिहला दगडबंद दरवाजा आला. भोई थांबले. राजे-संभाजीराजे पालखी-उतार
झाले. अदबीने पुढे होत, आबाजीपंतांनी राजां या हाती ीफळ दले. राजांनी गडा या
थम दरवाजाचा उंबरठा ओलांड यापूव  ीफळ वाढिवले. भकले दहुाती फेकून दली.
हाताला ध न यांनी थम िजजाऊंना उंबरठा ओलांडू दला. मग त ेआिण संभाजीराजे
उंबर ावर गेले. िजजाऊ गडाचा कमानबंद दरवाजा िनरखू लाग या! जोड कमानीचा तो
भ म दरवाजा बघून या सुख दल झा या.

गडचढीचा पिहला ट पा संपला. दसुरा सु  झाला. आता भोयां या कपाळी
घामाची थबावळ उठू लागली. म येच थांबून ते थो यांवर मेणे-पाल या तोलून उ या-
उ या आपली भरली छातवान ेसुमार क न घेऊ लागले.

अंबारको ा मागे पड या. पिह या चौक ची दगडी ओवरी मागे पडली. आिण –
आिण ‘रायगड’ हा एक वा तुपु ष असून तो आपला जबडा ताणून उभा आह;े असा भास
िनमाण हावा तो ‘महादरवाजा’ समोर आला.



राजांनी महादरवाजाची पूजा बांधली. दोन भ म बु जांना ध न या
दरवाजा या दहुाती उंच न ीदार तटबंदी फरली होती. वर नगारखा याची व था
होती.

भोसलेमंडळ दरवाजापार होताना रायगडावरची पिहली नौबत झडली! राजे,
िजजाऊ, संभाजीराजे यां यावर सोनमोहरा उधळ यात आ या.

आता गडाची खडी चढण सु  झाली. राजे-संभाजीराजे पालखी-उतार होऊन
िजजाऊ बसले या मे या या दतुफा झाले. ह ी टाके मागे पडले, समोर आभाळात घुसलेले
ादशकोनी, पाचमजली मनोरे दस ूलागले. जसा रायगड आपले मनो यांचे दो ही भ म
हात उभवून वर या आभाळाला मूकपणे साद घालीत होता!

गोल घेराचा गंगासागर तलाव आला. िजजाऊंचा मेणा थांबला.
एक हात राजांनी धरला आह,े दसु या हाताचा आधार संभाजीराजांनी घेतला

आह,े अशा थक या िजजाऊ गंगासागरा या काठाशी आ या.
िजजाऊ, राजे, संभाजीराजे गंगासागरात पडले या आघाडी मनो यांचे दखेणे

ित बंब बघू लागले; हरव या डो यांनी. गंगासागरात केव ा थोर गो चा जमाव
झाला होता! ादशकोनी उंच मनोरे. डोकावलेले भोसलाई ि दळ आिण वरचे िनळेशार
आभाळ! या ितघांपैक  कुणालाच बोलावेसे वाटत न हते. एकाएक  त ेआपोआप घडलेले
दखेणे पाणिच  हदंोळले आिण िवलग झाले!

तलावा या काठावर ओळंबले या आं या या एका फांदीव न, बराच वेळ मोहरा
ध न गो यासार या बसले या एका मुठीएव ा खं ा प यान े उसळी घेत
गंगासागरात सूर टाकला!! लाटाच लाटा उठ या. संभाजीराजे या सुरान ेदचकले. यांनी
पा याबाहरे उमाळी घेऊन उठले या या लहान वाटणा या फडफड या प या या चोचीत
मासोळी पािहली! मग ह ाने यांचे डोळे या प यामागून दौडत गेले.

पु हा फांदीवर बसले या खं ान ेमानेला दलेला झटका संभाजीराजांना दसला.
मासोळीची एक तळपती पेरी तार उ हात फेकलेली यांना दसलीि दसली आिण ती
णात खं ा या चोचीआड झाली! मासोळी हो याची न हती झाली!

खं ान ेशीळ भरली संतोषाने! संभाजीराजे ती ऐकून अ व थ झाले.
मनो यांनी सु र केले या बाले क या या सदरदरवाजात वा या आ या.

िहरोजी इंदळकराने पुढे येत राजां या हाती एक पायबांधले काळे क बड े दले. राजांनी ते
दरवाजाव न तीन वेळा उत न दरू फेकून दले!

असते! चु या-दगडांनी घडले या वा तूलाही एक न दसणारे ‘बाळसे’ असते!
यालाही ‘दृ ’ लाग याचा संभव असतो! यासाठी हा ‘उतारा’ होता.

राजांनी बाले क या या दरवाजाची पूजा बांधली. यावर मोहरा उधळ या.
आिण पृ वीवर या कुठ याही गडाला यांची पायधूळ म तक  घेताना ध य वाटावे, अशा
िजजाऊंना म य े घेऊन राजे-संभाजीराजे यांनी रायगडा या बाले क या या
सदरदरवाजाचा दगडी उंबरठा ओलांडला!!



व नगरीचे दालन उलगडावे, तसा पालखी दरवाजा पार करताच
बाले क याचा ऐन िशलावटी भाग समोर आला.

एकास एक लागून असले या सातमहालां या, माळवद ेअसले या जोड िचरेबंद
इमारती समोर हो या. यांतील कुठ याही महाला या मज याला लागून पुढे झुकले या
माळवदात उभे रािहले तर, आत या चौकात दगडी पाटातून फरिवले या पा यातील
माशांची पाठिशवणीची अिवरत खेळी सहज दसावी, अशी चतुर सोय केली होती.

या सात महालांची जोड-इमारत िनरखीत संभाजीराजांनी राजांना िवचारले,
‘‘ह ेकसले वाड?े”

‘‘हा राणीवसा आह ेसंभाजीराजे.” उ र दतेाना राजांचा आवाज धर यासारखा
झाला. यांना सईबा चा आठव आला. महाल सात होत.े ‘आठवा’ हण यापे ा ‘पिहला’
महाल यात असायला पािहजे होता – सईबा चा! तो न हता. असूही शकत न हता. तसा
तो होताही! कुणाला न दसेल असा, राजां या मनात! साव या मृत या पात!

िजजाऊ, राजे-संभाजीराजे यां यासाठी बांधलेला ‘खासेमहाल ’ उफ ‘राजवाडा’
बघून राजे संहासनचौकात आले. ही राजदरबाराची जागा होती. संहासन बैठक पासून
समोर या भ  नगारखा यापयत पाच हाती पायप ा मोकळा सोडला होता. यावर
जामे अंथरले होत.े शानदार संहासन बैठक सा यांनी डोळाभर बिघतली. समोर या
पायप ावर म येच एक तलाव खोदनू यात उसळ या कारं यांची दमाखदार योजना
केली होती. या कारं यांभोवती सारी राजमंडळी जमा झाली. िहरोजी इंदळकर
कारं यातून पाणी कसे उसळी घेते, याची जाणकारी दऊे लागला. संभाजीराजे एकरोखाने
वर फवारणा या पा या या अगिणत धारा बघताना हरवून गेले.

नगारखा याची अ मानात घुसलेली दखेणी कारािगरी डो यांखाली टाक त राजे-
संभाजीराजे-िजजाऊ दरबारासमोर या मोक या पटांगणात आले.

िजजाऊं यासाठी पालखी जोड यात आली. मोरोपंत, अ णाजी, बाळाजी,
द ाजी, तापराव, इंदळकर, आबाजीपंत, मुधोजी सरकवास, चांगोजी काटकर आिण
राजे व संभाजीराजे यांनी पालखीभोवती फेर घेतला. सारा राणीवसा, येसूबाई, धाराऊ
अशा ि या पालखी या िपछाडीला झा या. िजजाऊ दशनाला िनघा या – गडदवेा या!
ी जगदी रा या!

होळीचा फेरघेराचा माळ येताच पालखी ठाण झाली. या माळावर होळीसणाचा
डवा कसा िशलगणार याची मािहती आबाजीपंतांनी सा यांना दली.

मांड घेतले या घो ाव न उ या उ याच वाराला खरेदी करता यावी, अशी
जोती राखलेली, दतुफा एका हारीत दकुाने असलेली ापारपेठ आली. अजून ती पेठ
वसती झाली न हती. ती वसती कर याचा म ा राजां याकडून यावा हणून गड चढून
आलेला नागा पा शे ी आप या चाकरांसह सामोरा आला. यान ेिजजाऊं या पालखीवर
सोनमोहरा उधळ या. यांची पायधूळ घेतली.

जगदी रा या मं दराचा उ हात झळकता सोनकळस दसू लागला. िजजाऊंची
पालखी मं दरासमोर ठाण झाली.



हातजोड दते राजांनी िजजाऊंना पालखीतून उत न घेतले. उ रािभमुख
असले या गाभा यातील िनतळ िशव लंगासमोर, राजबेलाचे ज मान े वािहलेले पान
असावे, तस ेम ये िजजाऊ आिण दहुाती राजे, संभाजीराजे उभे रािहले.

ितघांनीही वाकून मं दरा या दगडी पायरीला हात लावले आिण मं दरा या थम
चौकात वेश केला. पाठोपाठ राणीवसा, मंि गण आत आले.

गाभा यातील समयां या मंद काशात, अधवट फुलांनी झाकलेले,
अिभषेकपा ाखाली जलधारा घेणारे िशव लंग बघत राजे पुढे झाले.

डोक वर असले या घंटेचा टोल राजांनी दला. सारे मं दरआवार घंटानादाने
भ न पावले. पुढे टाकावे हणून राजांनी पाऊल उचलले आिण फरसबंदीवर रेखले या
दगडी कासवाकड ेबघताच त ेतसेच मागे घेतले.

‘‘पंत, आ हा हदंूं या मं दरांत वेशचौकात या दगडी कासवाची योजना का
केलेली असावी? काही अंदाज?” पाठीशी असले या मोरोपंतांना राजांनी िवचारले.

‘जी,” हणत पुढे आलेले मोरोपंत, संभाजीराजे, िजजाऊ सारेच कासवाकडे
िनरखून खाली बघू लागले. आिण पगडी डोलवीत मोरोपंत हणाले, ‘‘नाही वामी, तसा
अंदाज नाही करता येत – पण ह ेपिह या कूमावताराचं तीक असावं.”

‘‘आ हास वेगळंच वाटत ं पंत. मं दरी येणा या हर दशनभ ास, ‘काम, ोध,
लोभ, मोह, मद, म सर ह ेिवकार या कासवा या पायांसारखे मागे सा न मोक या मनाने
गाभा यात या’ याची सांग दे यासाठी ही योजना असावी! पण आ हा दशनभ ांचे,
िवसरगतीन ंका होईना पाय पडतात, ते या कासवा या पाठीवर!!” राजे भार यासारखे
बोलत होत.े

कासवाकड ेबघताना संभाजीराजांना वाटले – ‘एकदा का होईना कासवाचं प
आम या वा ाला यावं! महाराजसाहबे आिण आऊसाहबे यांचे पाय पडावेत – आम या
पाठीवर!!’

जगदी राचे दशन होताच िजजाऊ राणीवशासह बाले क याकड ेपरत या. राजे
संभाजीराजांना घेऊन गडाचा फेर टाक यासाठी पुढे िनघाले.

काळा हौद, भवानी टोक, बारा टाक , दा को ा, मं यांचे वाड,े कुशावत तलाव,
िशरकाईचे दऊेळ अशा लहानथोर सा या जागा बघून राजे-संभाजीराजां यासह
नगारखा या या पाय या चढून आले.

ही रायगडावरची सवात उंच जागा! िनशाण-चौथ या या काठीवर चढले या
भग ा जरीपटक याची फडफड सा यांना प  ऐकू येत होती.

‘‘तो तोरणा –’’ उगवतीला त ड ध न राजांनी संभाजीराजांना बोटान े माग
दाखिवला. ‘‘तो – तो राजगड.’’

‘‘जी.’’ संभाजीराजांनी साद भरला. दोघांचेही जरीनामे वा यावर फरफ
लागले. िजरेटोपातील लगी हदंोळू लाग या. कानांतील सोनचौकड ेडुलू लागले.

दसु या या शे-दोनशे मढीकळपात चुकार होऊ बघणारे आपले मढ , जाितवंत
धनगर या नजरेने अचूक पारखून काढतो, तसे स ा ी या काळपट रांगांत मु  बघणारे



आपले गडकोट राजे तजनी फरवीत संभाजीराजांना अचूक दाखवू लागले.
‘‘तो ‘सोनगड’, तो ‘चांभारगड’, तो ‘घोसाळा’, हा ‘ लंगाणा’, हा ‘कांगोरा’, हा

‘कोकण दवा’, तो ‘तळेगड’, शंभूराजे, हा ‘रायगड’ जगदबेंचा सवात थोर भु या आह!े
भोवती या या गडां या कव ांची चाळ यान ं कंठात चढिवली आह!े या पाय याशी
फरले या गांधारी आिण काळ या न ां या सफेद पा यान ं यानं आईचा ‘तांदळू-चौक’
भरला आह!े या या अंगाखां ाव न कोसळणारे पाट संबळ-तुणतु याचा ठेका ध न
आहते! जवळ असले या उगवती या सूयाचा पोत क न तो हा हाती धरतो! या
जरीपटक याचा भगवा-भंडारा यान ंमाथी माखून घेतला आह!े असा हा रायगड आह!े”
राजांनी हाताची बोटे छातीशी नेत ‘ या’ भु याला मान दला.

शुभमु तावर राजांनी िजजाऊं या हातांनी जगदी राला अिभषेक करिवला.
मिह याभरातच रायगडाचा द तरी राबता बसला. गड नांद ूलागला.

गडावर या थंड हवेत िजजाऊंचे द याचे दखुणे उचल खाऊ लागले. राजां या
स यान े या गड उत न पाचाड या वा ात राहायला आ या. यां या सेवेसाठी
पुतळाबाईही गड उतर या. महाडचे िन णात वै  गंगाधरपंतांनाही सेवेसाठी पाचार यात
आले.

पाचाड या वा ा या कारभा याला सदरेशी बोलावून राजांनी एक स  आ ा
केली – ‘‘एक फेर घेराची घंटा वा ा या सदरी तुळईस बांधणे. यावर एक तासवाला
नेमून दणेे. रोज आऊसाहबेांची ानादी आि हके आटोपून या तुळशीपूजेसाठी सदरी
येतील, या समयास घंटेचे टोल एकसुरी दते जाणे! या इशारतीन े आ ही युवराज
संभाजीराजां यासमवेत मावळमाचीवर दाखल होऊ. दु न का होईना, जे घडले ते
आऊसाहबेांचे क . ये काम िबलाकसुरीन ेहररोज पार पाडीत जाणे!”

आता पाचाडवाडीत सकाळ ध न िन यनेमान े घंटेचे टोल घुमू लागले. याने
केवळ राजे-संभाजीराजे यांचीच सोय झाली नाही. पाचाडातील िशबंदी या िशलेदारांना,
अठरा कारखा यांतील क क यांना कळून चुकले क , घंटानाद घुमू लागताच िजजाऊसाहबे
सदरेवर आले या असतात!

असेच संभाजीराजांना बरोबर घेऊन राजे एकदा मावळमाचीवर आले.
पाचाड या रोखाने उठलेले घंटेचे टोल वा यावर वार होऊन माचीकड े सरकले होते.
दवस कासराभर वर चढला होता. दगडबंद बु जावर उभे रा न राजे-संभाजीराजे
पाय या या पाचाड या सदरेवर डोळे जोडून उभे होत.े

चु याची बोटभर खडी रेष दसावी, तशा िजजाऊ दरूवर सदरेवर दसू लाग या.
या दसताच दोघांनीही अदबमुजरे घातले. सदरेवरची रेष िन ल खडी होती.
बु जाव न िपतापु  डो यांचेच हात क न या रेषे या पाय याला िभडवून मोकळे
झाले होते!

“युवराजऽ,” राजे काहीतरी योजून बोलू लागले.
‘‘जी.’’ संभाजीराजांनी यांची साद पडू दली नाही.
‘‘पाय या या वा ा या सदरेव न मासाहबे तु हा-आ हांस अचूक कशा काय



ओळखतील?” राजांनी िवचारले.
‘‘अलबत... अलबत ओळखतील मासाहबे अचूक. तु ही कुठले व आ ही कुठले त!े”

संभाजीराजे णभर थांबले. राजां या पायांकड ेनजर लावीत हणाले – ‘‘आपण केवढे
थोर – आ ही – आ ही केवढे छोटे! मासाहबे चुकणार नाहीत!” संभाजीराजांनी उ र
दले.

िनरोपासाठी आले या गणोजी िश याना संभाजीराजांनी खांदाभेट दली. ती
दतेाना यांना कुठंतरी खोलवर जाणून गेले क , ‘एव ा पंधरा दवसां या येथील
मु ामात गणोजी ना आबासाहबेांशी, ना चमक या तो ांशी, ना आम याशी कधी खु या
जबानीन ेबोलले! कधी िनसटते बोल याचा योग आलाच, तर गणोजी िशक पाप यांची
फडफड करतात! एखादा श द बोलून आम या आिण आबासाहबेां या हातातील
सो या या क ाकड ेएकरोख बघत राहतात!’

एकदा तर संभाजीराजांना गणोजी तसे बघत असताना वाटले होत ेक , तसेच
चालत यां याजवळ जावे आिण सवासम  आप या हातीचे कड ेउत न यां या हाती
भरावे! पण त े रवाजी दसले नसते.

िपलाजी आप या मुला-सुनेिनशी िनघून गेले.
संभाजीराजांचा ठरला दन म सु  झाला. सु या त याजवळ मोक या

मैदानात असले या लोखंडी म लखांबावर ते एका सकाळी सरसर दशरंग फरत होत.े
शेजारी उ या असले या गोमाजीबाबांची आता यां यावर नजर ठरत न हती. टाळा
वासून त ेनुसते बघत होते.

म लखांब लोखंडी अस याने संभाजीराजां या अंगी उठले या घामाने तो िनथळून
िनघाला. या यावर हात ठरेनात आिण खांबा या टोपाकड े चढते गेलेले संभाजीराजे
बाणासारख ेपाय याकड ेघसरतीला लागले. या घसरतीतच यांनी कसबाने अंग बाहरे
झोकून दले आिण पिव ा घेत, त ेगोमाज या पु ात खड ेठाकले! घामाघूम झालेले! पण
ओठभर हसणारे!

झटकन गोमाज नी पुढे होत हातीची शाल यां या अंगाभोवती लपेटली,
‘‘ हनेती या घामेज या अंगावं वारा घेऊ न,े धाकलं धनी!” काहीतरी बोलायचे हणून
गोमाजी बोलले खरे; पण मनोमन यांना उघड ेसंभाजीराजे बघताना वाटले होते क ,
‘ हातारी जाली ण काय जालं, आमचीच नदार लागायची या सोनकांबं या
म लखांबाला!’

मेहनत घेऊन आलेले संभाजीराजे पेहराव अंगी घेऊन, धाराऊन े दलेली दधुाची
चरवी ओठांआड रचवून वा ा या सदरबैठक वर आले. राजे महाडकड ेकूच झाले होत.े
युवराजांना बघताच बसलेले बाळाजी िचटणीस अदबीने उठले. उ या असले या
अ णाज नी झटकन मुजरा घातला.

सदरेवर चार-पाच कुणबाऊ माणसे आिण रायगडा या पाय या या वाडीचा



गावखोत उभा होता. संभाजीराजांची यां यावर नजर पडताच, ते सारेच कमरेत झुकले.
‘‘कोण मंडळी ही?” बैठक घेत संभाजीराजांनी बाळाज ना िवचारले.
‘‘ह े वाडीचे िशकारखेळे आहते. यां यािव  गावखोतांची तकरार आह.े”

बाळाज नी उभे रा न उ र दले.
‘‘कसली तकरार?” संभाजीराजांनी खोतांकड ेबघत िवचारले.
सारेच ग प होते.
‘‘का? िचटणीस यांची तकरार आ हास ऐकिव याजोगी नाही?”
‘‘नाही. तस ंनाही युवराज! पण हा कथला सा दलवार आह.े आ ही यास िनवाडा

दऊे.” एवढा वेळ ग प बसलेले अ णाजी न पणे हणाले.
‘‘जशी तुमची इ छा!” संभाजीराजे हसून हणाले.
जमले या िशकारखे यांत मा  चुळबुळ झाली. यां या होर या गंुजोटे कमरेत

झुकून मुजरा दते हणाला, ‘‘सरकार गडावं हाईत, तर आपुनच काय ती तड लावावी
आमची धाकलं धनी.”

‘‘कसली तड! काय झालं? ना कचरता बोला आ हांस!” संभाजीराजांनी
गंुजो ाला धीर दला.

‘‘धनी, ेनी आगळ येलीय. तड लावायची ती आमची, ची नाय.”
गावखोतान ेसावधपणे त ड उघडले.

‘‘कसली आगळ?” संभाजीराजांनी खोताला नजर दली.
‘‘वाडी या वाघो या या रानात ेनी िशकार येली. मायंदळ जनावरं पाडली.

पर सरकारातन ं ठरवून द याली िशकारीची त ीम आ हाला हाई पावती येली!
िशकार क न  ेवाटा ाया लागतो न रानातनं गुपचूप पशार जालं.” खोताने तकरार
पेश केली. ती मजेदार होती. िशकारखे यांनी के या िशकारीचा ठरलेला वाटा
गावखोताला दला न हता!

‘‘अ णाजीपंत, या िशकारीबाबीचा कानू काय?’’ संभाजीराजांनी िवचारले.
‘‘खोत हणतात, त ेसही आह ेयुवराज. सरकारी फडातून खोतास तसे अिधकार

दे यात आले आहते. गंुजोटे आिण यांचे िशकारखेळे दोषी आहते.’’ अ णाज नी बर कूम
कानुजाबता सांिगतला.

‘‘यासी सजा काय?’’ संभाजीराजांना औरंगाबादतेील ‘ या’ िशकारीचा संग
आठवला.

‘‘दडं! िशका यांनी सरकारी फडात दडं जमा केला पािहजे. यातील त ीम
गावखोतास तोडून दली जाईल. जेवढी जनावरं िशका यांनी पाडली असतील, तर या हर
जनावरामागं चार िशवराई दडं जमा करणं भाग आह!े’’

िशकारखेळे दडंाची भाषा ऐकताच चळवळले. खोताचा चेहरा जरा उजळ झाला.
‘‘खोत, तु ही कधी िशकारीची खेळी खेळता?” खोता या यानी-मनी नसलेला

 संभाजीराजांनी याला िवचारला.
‘‘जी. खेळतो क !”



‘‘मग यातील त ीम कधी वाडी या िशबंदी या सुभेदारां या हवाली करता?”
‘‘ हाई धनी.” खोताचा आवाज पडका झाला.
‘‘तु ही िशकार खेळता. तु हास ठावे असेल. उठव या रानाला अमुकच एक

जनावर भेटेल, याचा अंदाज नाही दतेा येत. या जोखमी या खेळीत कधी वाघरासारखं
जनावर खे यावर चालून आलं; यान ंतो जाया झाला, तर याची ह ककत पुसता?’’

‘‘ हाई धनी.” खोत गडबडला.
‘‘कुणी वाघराची िशकार पाडली, तर या या पाठीवर गावखोत हणून

शाबासक चा हात दतेा क  यातही त ीमच मागता?”
‘‘...’’ या ाला खोताजवळ उ रच न हत!े
‘‘वाघासार या जनावराला हा जाबता लागू नाही युवराज.” अ णाज नी

खोताला पाठीशी घाल यासाठी अदबीने कायदा पुढे केला.
‘‘तेच हणतो, आ ही अ णाजीपंत. िशकारखेळीला असे काटेकोर कानू लागत

नाहीत. जोखमीचे जनावर अंगावर आले, तर घरी ठाव घेतलेले ह ेखोत काही करणार
नाहीत. खायचे जनावर पडले, तर वाटा माग यास चुकायचे नाहीत! आ ही – आ ही या
िशकारखे यांवरील दडं माफ केला आह!े!”

‘‘पण – पण युवराज कानू माणे....”
‘‘अ णाजीऽ, आ ही दडं माफ केला आह.े ही आ ा आह!े” संभाजीराजांचा आवाज

करडा झाला. मान ताठ झाली.
“जी.” अ णाजी लपकन कमरेत झुकले.
‘‘खोत. जातीचा िशकारी ‘वाटा’ हणून आलेली िशकार कधी खात नाही, हे

यानी ठेवा. गंुजोटे, जातीचा िशकारी यांना- यांना िशकार झा याचे कळले यांना
‘वाटा’ तोडून द याखेरीज रानातून गुपचूप पळून जात नाही, ह े िवस  नका.
अ णाजीपंत, आ ही आ ा केली, त ेमनी लावून घेऊ नका. थोरपणी आ हांस मा करा.
औरंगाबादे या रानात आ ही वनगा ची िशकार होताना डो यांदखेत पािहली. या
खे यांना दडं करणे, तु हा-आ हा कुणालाच सा य न होणारे! या वेळी वनगाई समोर
बघून हातीची ह यारे तशीच खाली नेणा या आम या खे यांचा आ हास कोण अिभमान
वाटला! यांना दडं माफ करताना वाटत नाही, एवढा आनंद आ हांला या खे यांना
मरातबान ंबि सी बहाल करताना वाटला असता!

‘‘खोत, आ ही जातीिनशी तुम या रानात उत ! िशकार खेळ यासाठी –
रानडु रांची! या वेळी आम या सोबतीला असा. पुरं जनावर वा न वाडीत या. तु ही
िशकार खा. वाडी या गावक यां या त डी घाला!”

‘‘जगदबं – जगदबं!” संभाजीराजे थेट राजां यासारखे पुटपुटले. छाती या
कव ां या माळेवर हातबोटे फरवीत बैठक व न उठले. जगदी रा या दशनासाठी
हणून अंत:पुराकड ेचालू लागले. यां या पाठमो या आकृतीला सा यांनीच मुजरे घातले.
अ णाजीपंतां या हातातील उपर याचे शेव मुठीत घ  आवळले गेले होत.े युवराजां या
राजदशनान ेत े दपून गेले होते. पण कथलेक यांसमोर झाले या कर ा आ ेन ेते मनोमन



कुठेतरी खोलवर दखुावले गेले होत!े

गडावर कोसळणा या अखंड धारा थांबून थोडासा भांगा िमळताच पाचाड या
वाडया या सदरेवर घंटा ठणठणून उठत होती. ती ऐकताच असतील तेथून जोड घेऊन
राजे आिण संभाजीराजे मावळमाचीवर जात होते. पावसाळी कंुद आकाश, पसरलेले भुरके
पाणतुषार यांनी शे-दोनशे हातांपलीकडचे काहीच दसत न हते. गूढ, धुकट दरीतून नुसता
‘ठणऽ ठणऽ’ असा आवाज ऐकू येई.

या या रोखाने मावळमाचीवर राजे-संभाजीराजे यांचे मुजरे होत. दोघेही न
बोलता समोर या धुकट गडतळाकड ेबराच वेळ बघत राहत. पावसाची सर ध  लागली
क , जरे पुढे येत. यां यावर छ े धरीत.

आठ-दहा दवस असे गेले. िजजाऊ दसत न ह या. हरैाण झालेले संभाजीराजे
मावळमाचीवर उभे असता राजांना हणाले, ‘‘आबासाहबे, या घंटे या टोलांनी आ हांस
राहवत नाही. आ ही पाचाडात उतरावं हणतो.’’

राजांना मासाहबे आिण संभाजीराजे यांचा काळीजमेळ माहीत होता. समोर या
धुकटले या गडतळा या रोखान े बघत त े हणाले, ‘‘कधी-कधी तुमचा आ हांला हवेा
वाटतो. मनी उठणारे तु ही साफ बोलून जाता. आ हांला ते बोलता येत नाही. ज र उतरा
पाचाडात. चार दवस वा ातच मासाहबेांची सोबत करा. पु हा गडावर या. तु हाला
मोिहमेचे कामकाज समजून घेणे आह.े िशकारखे यांचे कथले िनवाडी लावणे सोपे आह.े
या न कठीण बाबी माग  लावणे मु क ल आह!े” पार दरू बघत अस यासारखे राजे न
दसणा या पाचाडावर डोळे लावून बोलले.

‘‘आमचं काही चुकलं कथ या या िनवा ात महाराजसाहबे?” संभाजीराजांनी
नजर टाकली.

‘‘नाही. कथ यात नाही चुकलं. सदरी रवाजात मा , हटलं तर गफलत झाली
तुमची. कथलेक यांसमोर अ णाज ना आ ा करायला नको होती तु ही!”

राजांनी पाचाड या रोखाने बोट उठिवले आिण ते मनाचा खोल क पा या
बोटावर ठेवून हणाले, ‘‘ या सदरेवरचे डो यांना काहीच दसत नाही, तरी तु ही
जाणता, आ ही जाणतो ितथे मासाहबे आ ा उ या आहते. का? ा हणून. मासाहबेही
सुमार झाले या डो यांनीसु ा प  बघत असतील तु हा-आ हाला तेथून. का? माया
आह े हणून. ह े यानी ठेवा. माणसं ा आिण मायेपोटीच एकमेकांस जान लावून
असतात. संगी तो ायलाही राजी होतात.”

त े धारेसारख े बोल संभाजीराजे ऐकत रािहले. यांना वाटले कोसळ या
आकाशासारखे ह ेबोल अखंड वषतच राहावेत.

‘‘आमचं चुकलं. इथून जाताच आ ही अ णाज ची गाठी घेऊ. यांची मा मागू.”
संभाजीराजांचे उभारीचे मन राजां यासाठी आदराने भ न आले होत.े

‘‘नको. ती दसुरी चूक होईल! तु ही युवराज आहात!’’ राजे गडबडीने हणाले.



‘‘ यानी ठेवा. राजांना चूक करता येत नाही! आिण के या चुक ला सफाईही दतेा
येत नाही! चला. पाचाडात उतर या या तयारीला लागा.” राजांनी यां या खां ावर
हात ठेवला.

िजजाऊं या दशनासाठी पड या पावसातून संभाजीराजे पाचाडात उतरले होत.े
अंगाबाहरे वाटावा, असा शालू नेसले या येसूबाई पुतळाबा या

महालासमोर या सफेलीत येऊन उ या रािह या हो या. यांना समोर या चौकातील
पाटात फरिवलेले पाणी दसत होते. पावसाने त ेआता गदळ झाले होत.े

थोडा वेळ येसूबाई या पाटाकड ेबघत रािह या. सातमहालातील पुतळाबा या
महाली वावरताना घडलेले अनेक संग यां या मनात पाटासारख े फरले. पाचाडात
मासाहबेां या सोबतीला जाताना मामीसाहबे – पुतळाबाई यांना दोन-तीन वेळा
बजावून गे या हो या – ‘‘थोर या बाईसाहबेांचे नुसत ेऐकत चला. यांना जाबसाल क
नका. धाराऊस पाठीशी ठेवूनच यां या भेटीस जाणे करा. हा महाल आमचा न ह.े आता
तुमचा आह!े’’

रायगड चढताना गंगासागर तलाव बघताच येसूबा नी मनोमन ठरवून टाकले
होत,े ‘या तलावासारख ेझाले पािहजे. कानी पडले त-ेते पोटी ठेवले पािहजे!’

या िवचाराबरोबर येसूबा ची नजर पा या या पाटाव न उठली आिण
सफेली या दगडी भंतीला िभडली. ित या पाय याजवळून चालले या मंु यां या रांगेतील
थरथ या दवेमंु या यां या पायांवर चढ या! यांनी फरसबंदीवर पाय झटकून या
हटव या.

एकमागात अंगापे ा मोठे कसलेतरी पांढरे कण घेऊन धावणा या मंु यां या
रांगेकड ेयेसूबाई एकरोख बघत रािह या. यां या पायां या हालचालीन ेझालेला थोडासा
गैरमेळ मंु यांनी पु हा जमवून घेतला.

रामराजांशी बोब ा बोलात बोलून सोयराबा या महालातून बाहरे पडलेले
आबासाहबे आप या पाठीशी येऊन उभे आहते, याचे येसूबा ना भान न हते! राजेही या
क ाळू, लहा या िजवांची धडपड बघत, तसेच थांबले होते.

‘‘बिघतलंत सूनबाई, एवढासा जीव पण वकुबापे ाही केवढा भार वा न नेतो
आह!े” राजे शांतपणे बोलले.

या आवाजाने येसूबाई मा  गडबड या. झटकन या तळहातात पदराचा शेव
घेऊन नम कारासाठी झुकू लाग या. यांना थोपवून वर घेत राजे हणाले, ‘‘असू द.े’’

खालमानेने उ या असले या येसूबा या कपाळी या मेणमळ या आड ा
कंुकुबोटात राजांची नजर णभर ि थरावली. आिण कारण नसता या बोटांनी खोलवर
जलेली सईबा ची सय उमळून आली.

‘यांना बघायला, यां या म तक  आशीवादाचा हात ठेवायला या ह ा हो या.’
अनेक िवचारांची मंु यासारखी एक रांग राजां या मनी चरत गेली. ितचा माग घेत गंभीर



झालेले राजे संथ पावलांनी चालू लागले.
यांना तसे चालताना बघून येसूबा ना आप या आबांचा – िपलाज चा – आठव

झाला. णापूव  राजे हणाले, तेच बोल य  आपले आबाच घोग या आवाजात
आप या कानांत सांगताहते असे येसूबा ना वाटले – ‘‘एवढासा जीव पर वकुबापरास
केवढा भार वा न नेतोय!’’

जगदी राचे दशन घेऊन जो याजी केसरकरासह खासेमहालात परतले या
संभाजीराजांना िखदमतगारान ेआत येऊन वद  दली, ‘‘मुतािलक महादवे यमाजी भेट ची
आ ा मागतात.”

‘‘पेश येऊ ा.” युवराजांनी याला इजाजत दली.
ौढ वयाचे महादवे यमाजी उपरणे सावरीत महालात आले. पगडी झुकवीत

यांनी मुजरा जू घातला. नजर युवराजां या पायांवर ठेवून त े हणाले, ‘‘थोर या
वाम नी युवराजांना आप या सदरेशी याद फमावलं आह.े”

महादवे यमाज ना पुढे ठेवून जो याज सह संभाजीराजे तसेच महालाबाहरे पडले.
राजां या वा ाची सदर आली. ित या दो ही तफाना मोरोपंत, अ णाजी,

द ाजी ि मल, बाळाजी हात बांधून अदब ध न उभे होत.े राजां या पाठीशी िव ासू
ज या खंडोजी दाभाड ेकमरे या ह यारांवर मूठ दऊेन खडा होता. युवराजांना बघताच
या सा यांचे मुजरे झाले.

‘‘या.’’ संभाजीराजांना बघून राजे हणाले.
राजे बसले या बैठक या समोर येत युवराजांनी ि वार अदबमुजरा जू घातला.
‘‘या. यांची ओळख क न या.” राजांनी समोर उ या असले या भग ा

कफनीधारी, तेज वी गोसा ाकड ेहाताचा इशारा दला.
राजां या बैठक या खालगत पायरीवजा िबछायतीवर संभाजीराजे बसले.
‘‘ह ेसमथाचे िश य. दवाकर गोसावी.” राजांनी सं याशाची ओळख दली.
दडं, मनगटात ा ांची टपटपीत कडी आवळलेले, दाढीधारी, सतेज दवाकर

गोसावी हातातील दडं तसाच ध न नम कारासाठी कंिचत झुकले.
‘‘आिण ह ेआमचे फजद युवराज संभाजीराजे.” राजांनी युवराजां या खां ावर

हाताची बोटे ठेवीत दवाकर गोसा ांना यांचा प रचय दला.
“रघुकृपा!” दवाकर पुटपुटले.
संभाजीराजांनी उठून यांना नम कार दला.
‘‘बोला दवाकरपंत, काय ध न येणं झालं?” राजांनी गोसा ां या कपाळीचे

भ मप े िनरखले.
‘‘गु दवेांचा मु ाम कोडोली पारसगावात आह.े आप या भेटीची ते इ छा

करतात. आप यासाठी यांनी प  दले आह.े” दवाकरांचा आवाज हनुमाना या
मं दरातील घाटेसारखा होता. यांनी खां ाची झोळी पोटाशी घेत ित यातून प ाची
वळी बाहरे काढली. पुढे येत वाकून ती राजां या हाती दली.

हाती घेतलेली वळी िमट या डो यांनी राजांनी आप या कपाळी या िशवगंधाला



िभडिवली. ती वाच यास तशीच बाळाज या हाती ावी, हणून एकदा बाळाज याकडे
नजर टाकली. आिण यांना काय वाटले कुणास ठाऊक, ती मागे हटले या दवाकरां याच
रोखाने पु हा धरीत राजे हणाले, ‘‘समथाचे बोल समथिश यां या त डून ऐकावे, असं
आ हांस वाटत.ं”

‘‘जशी राम इ छा!” हणत दवाकर पु हा पुढे झाले. झुकून यांनी राजां या
हातून प ाची वळी आप या हाती घेतली. या प ात काय आह,े त े खु  दवाकर
गोसा ांनाही माहीत न हते.

चौदा वषापूव  एकदा राजगडावर दसु या एका समथ िश याची – भा कर
गोसा ांची – राजांशी भेट झाली होती. या भेटीत राजांनी यांना िवचारले होत ेक ,
‘‘तुमचे गु  कोण? कुठले? कोठे राहतात?” भा कर गोसा ांनी यां या गु ं चा मिहमा
या वेळी सांिगतला होता, पण याउपर राजकारणा या घाईगद त राजांना समथाचा
परामश घेणे जमले न हते. आज समथानी आपण न यांना प  धाडले होते. िनहतुक.
राजांचे चढ या िशगेचे परा म ऐकून जे वाटले, त े रसाळ रामबोलीत समथानी प ात
उतरिवले होत.े

‘‘जय जय रघुवीर समथ’’ प  वाच यापूव  दवाकरांनी नाम मरण केले.
तासावर ठणठणीत टोल उठावेत, तस े दवाकर गोसा ां या त डून समथाचे सूयबोल
सवा या कानी पडू लागले :

‘‘िन याचा महामे । ब तजनांस आधा ।
अखंड ि थतीचा िनधा । ीमंत योगी।।

परोपकारािचया राशी। उदडं घडती जयाशी।
तयाचे गुणमह वाशी। तुळणा कैशी।।
नरपित हयपित। गजपित गडपित।
पुरंदर आिण शि । पृ भागा।।

यशवंत क तवंत। साम यवंत वरदवंत।
पु यवंत आिण जयवंत। जाणता राजा।।

आचारशील िवचारशील। दानशील धमशील।
सव पणे सुशील। सवाठायी।।

धीर उदार सुंदर। शूर येसी त पर।
सावधपणेसी नृपवर। तु छ केले।।

तीथ े े ती मोिडली। ा ण थान ेिबघडली।
सकळ पृ वी आंदोळली। धम गेला।।
दवेधम गो ा ण। करावयासी र ण।
दय थ झाला नारायण। ेरणा केली।।

उदडं पंिडत पुरािणक। कवी र याि क वै दक।
धूत ता कक सभानायक। तुमचे ठायी।।

या भूमंडळाचे ठायी। धम र ी ऐसा नाही।



महारा  धम रािहला काही। तु हांक रता।।’’
गावोगाव मंती करताना डोळांदखेत लोकांचे नरकहाल बघणारे दवाकर

गोसावी भ न आले. यां या डो यांतून झरलेली आसवे दाढीवर उतरली. वाचन खुंटले.
सारे कानांचे ओठ क न त ेअमृतबोल ाशीत होते. नाकाचा ग ा िचमटीत ध न

िमट या डो यांनी राजे िवचारात गेले होते – ‘कसे दसत असतील समथ? दय थ झाला
नारायण! ीमंत योगी! योग? केवढा दरूचा प ला! खच  पडलेला आमचा हर मोहरा
योगी झाला! आ ही यां या योगीपणाचा भार खां ावर घेऊन वाहतो आहोत! आ ही
भारवाहक! महारा  धम! पृ वी आंदोळली!’ िजथं तारे संपतात ितथं जाऊन राजे
पोहोचले होत!े खोल – खोल. दरू – दरू.

दवाकरां या बोलाबोलांनी आजवर सापडत न हते; त ेसारे मनात अडखळलेले
महाराजसाहबे, संभाजीराजांना मू तमंत गवसत होत े– ‘िन याचा महामे !’ महामे !
केशव पंिडतांनी रामायणा या पठणात सांिगतलेला, सवात उंच पवत! या रायगडा न
दशगुणी उंच! तेवढा िन य! आ या या दरबारात ‘कभी नह ’ हणताना पेटून उठलेला!
आ ही य  पािहलेला! िन याचा महामे !

‘ब तजनांस आधा !’ ‘आम या माव यास हात-जोड दऊेन बस यास उठता,
उठ यास चालता आिण चाल यास दौडता केला पािहजे’ हणणारा! – ‘आधा ’!
हाता या हबैतबा या खां ावर हात ठेवीत – ‘बाबा जे मनी आले, त ेआ हांस बोलले
पािहजे’, हणणारा आधा !

धीर, उदार, सुंदर! होय अितसुंदर! एका रा ी आई जगदबंा व ात आली ते हा
‘‘जाऊ नको, थांब!” हणत िवसकट या केसांनी, घामेज या, थरथर या चेह याने, फुल या
डो यांनी आ हाला बघताना दसलेला तो सुंदर चेहरा! ‘‘ येकरा घात झाला!” हणत
आ या या डे यात आ हाला िमठीत घेताना दसलेली ती सुंदर मु ा!

‘क तवंत, यशवंत, साम यवंत, पु यवंत, वरदवंत, जयवंत’ – पाचाड या
सदरेवरची घाट घणघणावी, तस ेत ेरामबोल संभाजीराजां या कानामनात घुमू लागले.
‘आचारशील, िवचारशील, दानशील, धमशील, सुशील’ –

साविच  झालेले दवाकर पुढे आणखी काही वाचणार तोच संभाजीराजे हणाले,
‘‘थांबावं! गोसावी, तो महारा  धमाचा का बोल आणखी एकवार ऐकवा.”
संभाजीराजां यातील कवी आिण राजपु  दो हीही तवाने झाले होते.

‘‘या भूमंडळाचे ठायी। धम र ी ऐसा नाही।
महारा  धम रािहला काही। तु हांक रता।’’

दवाकर वाचू लागले. राजांचे िमटले डोळे तसेच होते. संभाजीराजांचे टवकार
कान अिधक टवकार झाले.

‘‘आणखी काही धम चालती। ीमंत होऊन क येक असती।
ध य ध य तुमची क त । िव तारली।।

तुमचे दशेी वा त  केले। परंतु वतमान नाही घेतले।
ॠणानुबंधे िव मरण जाहले। बा काय नेणू।।



उदडं राजकारण तटले। तेथ िच  िवभागले।
संग नसता िलिहले। मा केली पािहजे।।’’

शेवटची ओवी कानी पडताच राजांनी खाडकन डोळे उघडले! णभर यांना
दवाकराऐवजी समथच समोर आहते क  काय, असा भास झाला!

संभाजीराजांचे डोळे मा  आपोआप िमटले गेले होत.े आप या आबासाहबेांची
असं य गोमटी पे, त ेऐक या श दांशी ताडून बघ यात गढले होत.े

बागलाण मा न परतलेली मोरोपंतांची फौज महाडात ठाण ध न होती. राजांनी
पेशवे मोरोपंतांना रायगडी पाचारण केले.

पावसाळा त डाशी आला क , मराठी घोडी पागेत लीद टाक त चंदी चघळतात,
हा सा याच शेजारी गिनमांचा अनुभव होता.

राजांना या गा फलीचा पुरता लाभ उठवायचा होता.
मोरोपंतांची फ ेबाज फौज, खासा युवराज संभाजीराजां या दमतीला जोडून

घोडी ज हार-रामनगर या गुजरात सीमेवर या कोळी रा यांवर उतरिव याचा चुनेग
मनसुबा राजांनी बांधला!

संभाजीराजांचा ही पिहली मोहीम! पावसाळा त डावर ध न! भोस यांचे
‘राजेपण’ असेच उ हा-पावसात सुलाखून िनघावे लागते.

सदरी दाखल झाले या मोरोपंतांना राजांनी बेत खुला केला, ‘‘पंत, युवराजां या
पाठीशी रा न तुम या फौजेिनशी ज हार-रामनगर मा न चालिवणे. खासा आ ही
मोिहमेत आहोत, हा भाव युवराजांशी ठेवणे. नदी-नाले आड येतील, ते पार करावया
नौका, ह ी, पोहणीस कसबी कोळी, भोई दमतीस घेणे. पाऊस जोर धरतो, तरी िहमतीने
मोहीम चालती ठेवणे. युवराजांची ही पिहली ह यारी चाल, फ ेमुबारक ने काय
लावणे.”

युवराज संभाजीराजे आिण मोरोपंत यांना राजांनी मानव े बहाल केला.
मोिहमेचा मोहरा जोडून दला.

रायगड या दवेमहालातील, अंगावर धावून आ यागत दसणा या आवेशी
जगदबें या मूत वर संभाजीराजांनी बेलभरली जळ उधळली. भंडा याची मूठ चरणांवर
सोडली. डोळे जोडून आई या पेट या डो यांतील आग णभर िनरखली. आपसूकच
संभाजीराजांचे गुडघे फरसबंदीवर टेकले. आपले टोपधारी म तक यांना आ दश ी या
समोर फरसबंदीला िभडिवले.

यां या िमट या डो यांना न कळणारे दृ य दसले – आई या आठी हातांना
िमळून एकच थोर हात झाला आह!े तापगडी नाचिवला या न थोर – राव ता हाजी
पडले, या रा ी क ढा या या क ावर उसळला या न केवढातरी थोर पोत, खु  आईच



या हातान ेआम या हाती दते ेआह!े तो पेलता घे यासाठी आमचे हात लहाने वाटताहते!
या या दीपव या उजेडात आमचे आ हीच दसेनासे झालो आहोत!

‘‘उद-ंउद.ं’’ कळवळती हाक घाल यासाठी यांचे ओठ पुटपुटले.
उठिवले म तक यांनी पाठीशी उ या असले या राजां या पायांवर ठेवले.
‘‘उठा. यशवंत हा! पड या मु ामाव न खबरगीर धाडा. पंतां या मसलतीने

चला.” राजांनी यांचे खांद-ेहात पकडीत घ  धरले. आज संभाजीराजे मोहीमशीर
हो यासाठी गड उतरणार होत.े राजे जातीने महाडपयत यांची सोबत करणार होत.े

युवराजांनी आऊवशाकड ेजाऊन आशीवाद घेतले. धाराऊ या पुढे रा न तबक
फरिवणा या येसूबा या तबकातील योतीकड ेबघून – ‘‘िनघतो आ ही,’’ हणत िनरोप
घेतला.

त े श द ऐकताना येसूबा ना वाटले – ‘मान उठवावी आिण िमळाला तर
टोपाखालचा िशवगंधाचा जोडप ा िनसट या नजरेने बघून यावा!’ पण त ेघडले नाही.

यां या पाठीशी असले या धाराऊन े मनोमन कापूर होळा या ‘ हादवेा’ला
साकड ेघातले – ‘संबू हादवेा, येक  पय या डाव गद त उतारतंय. येसूसरी कर येला!’

संभाजीराजांनी धाराऊची पायधूळ म तक  घेतली. बाले क या या सदरी
जो यावर िस  असले या मोरोपंत, पाजी भोसले, खंडोजी जगताप यां याशी राजे,
रायाजी, अंतोजी, जो याजी यां या सोबतीन ेसंभाजीराजांचा मेळ पडला.

सा यांनी बेलफुले वा न गडदवे जगदी राचे दशन घेतले. मंडळी गड- उताराला
लागली. मनोरे, गंगासागर तलाव मागे पडला. गडमुखासारखा असलेला महादरवाजा
समोर आला. खां ा या इतमामासाठी यावरची नौबत दडुदडुु लागली.

लहाना दरवाजा आिण बिगचा मागे टाक त सारे पाचाड या वा ात आले.
सदरेवरची घंटा आिण आत िजजाऊसाहबे अस याने तो वाडा मं दरासारखाच झाला
होता.

राजे, मोरोपंत सदरेवर थांबले. अंतोजी, रायाजीसह संभाजीराजे वा ा या
खासेमहालात गेले. ितथे िजजाऊ, पुतळाबाई यांची वाट बघत हो या. युवराजांनी यांचे
पाय िशवून धूळ घेतली. यांनी घेऊन िजजाऊ, पुतळाबाई वा ा या दवेमहालात आ या.
दवेीचे दशन झाले.

िवचारात गेले या िजजाऊ हणा या, ‘‘तुम या एव ाच उमरीचे असताना
तुमचे महाराजसाहबे तोर याला िभडले होत.े यश घेऊन आले होते. आ हास भरोसा आह,े
तु ही तसेच कराल!’’

पाचाडात थाळे झाले. राजे-संभाजीराजे वा ाबाहरे जायला िनघाले. सदरेवर
येताच कुणीतरी खेच यासारख ेसंभाजीराजे तुळईला टांगले या घंटेखाली आले. समोर
दसणा या कृ णकमळासार या – रायगडा या मावळती माचीला यांचे डोळे िभडले.
तेथून दु न का होईना, आऊसाहबेांचे दशन घडत होते. आता परतेपयत काही त ेघडणार
न हते. पाठीशी उ या असले या िजजाऊंची मूरत यांनी गरकन समोर होऊन डो यांत
भ न घेतली.



‘‘येतो आ ही.” यांनी िजजाऊंचा िनरोप घेतला.
सारे पाचाड या वा ाबाहरे पडले. बाहरे िजन कसून दौडीची घोडी मोत रांनी

धरली होती. यावर मांडा जम या. राजे-संभाजीराजे महाड या रोखाने दौडू लागले.
आभाळात भुक ढग लटकून होते. गम न ेअंगी घामा या धारा ध  लाग या.

महाड ह ेल करी पागेचे ठाणे आले. पंतां या माणसांनी बांधलेली दहा हजार
कड ा वारांची फौज कूचासाठी स  होती. ित या आघाडीला हौदा घातलेला जंगी
ह ी तयार होता.

उ ह ेकलती घेईपयत राजांनी महाडात बांधिवले या वा ात िवसावा झाला.
दवस हरभर ठेवून फौजेतील चौघड ेझडू लागले.
पाच हजार मांड घेत या घोडाइतांचे पथक मोरोपंतांनी ह ी या पुढे काढले.

आता ह ी घोडदळ आिण पायदळ यां या म ये आला.
संभाजीराजांना घेऊन राजे महाड या वा ाबाहरे पडले. म यभागी या

हौदावान ह ीजवळ आले. मा ताने अंकुशमार दऊेन वारीचे ते थोर जनावर बसते केले.
राजां या सामन े गुडघे टेकून आपले म तक यां या पायांवर ठेवताना

संभाजीराजांना फरक कळला. शाही फमाना या धूळमाख या उंटासमोर गुडघे
टेक यातील आिण सज या सेनेत महाराजसाहबेांसमोर गुडघ ेटेक यातील!

यांना उठवून छातीशी घेत राजे हणाले, ‘‘सांभाळून असा. कधीतरी
होळीसणाला तु ही िवचारलं होतंत – ‘आबासाहबे, तु ही काढाल जळ या ड ातील
नारळ बाहरे?’ आज आ हीच िवचारतो आहोत – तु ही तो काढाल काय?”

‘‘जी. कोिशस क .” संभाजीराजां या त डून सहज जाब सुटला.
‘‘या; जय भवानी!” राजांचे डोळे लखलखले.
‘‘जय भवानी.” संभाजीराजांनी या लखलखीला साद दला.
ह ीला िशडी लागली. ती पार करीत संभाजीराजे हौ ात चढले. पाठोपाठ

सेनेवर नजर ठेव यासाठी मोरोपंत चढले. पाजी भोसले, रायाजी, अंतोजी गाड,े खंडोजी
जगताप, मोरे र नागनाथ यांनी ह ीला आप या घो ांचे कड ेटाकले.

िनशाणबारदारांनी िनशाणी का ा वर घेत या. शंगा ांनी शंगां या
ललका या घुमिव या. चौघड ेदडुदडुले. घोडदळाने कदमबाज चाल धरली.

चालला! िशवाचा वरदह त घेऊन शंभो चालला! या या िपछाडी-आघाडीने
दहा हजार जानकुबान मावळा चालला.

युवराजांची चालती फौज नजरेआड होईपयत, राजे आप या माणसांिनशी ती
बघत रािहले. कुणा या त डून ऐकलेले, के हा ऐकलेले, त ेराजांना नीट आठवेना – पण
तेवढे यांना आठवले – ‘ह ेगडकोटावर राहतील, लय-तांडव माजवतील!!’



म जल-दरमजल मागे पडली. झाडीत अधवट दडलेले ज हार नजरट यात आले.
हौ ात पाठीशी बसलेले मोरोपंत संभाजीराजां या कानाशी झुकले.

ज हारमधील झाडीतून उठले या िव मशहा या वा ा या कळसाकड े तजनी रोखत
अदबीने पुटपुटले, ‘‘ज हार – कोळीराजा िव मशहाची राजधानी!’’

ते ऐकताच संभाजीराजे हौ ातील बैठक व न ताडकन उठले. वा ा या
कळसाचा यांनी रोख घेतला. यां या छातीत धडका घेत काहीतरी सरसरले. राजांची
भुवई घेत असे, तसा यां या उज ा भुवईने कमानी बाक घेतला. णात कमरेचे ह यार
उपसून यांनी याचे टोक ज हारवर रोखत रणघोष दला – ‘‘हरऽ हरऽ महादवे!’’

या रणघोषाला आघाडी-िपछाडीकडून कलका यांचे हजारो क ब फुटले – ‘‘हरऽ
हरऽ महादवे!’’

खडया ठाकले या मोरोपंतांनी घोडदळा या अिधका यांची नावे भराभर गजत
आ ा फेक या – ‘‘व तीस चौतफन ं घोडाइतांचा घेर टाका. शाजणे, ढोलांचा कालवा
उठवा. दोनांस-एक, असा घोडा आिण पाऊलोकांचा मेळ पाडा. बोला हरऽ हरऽ महादवे!’’

सुरतेपासून अव या पंचवीस कोसांवर असले या ज हारला संभाजीराजां या
झड या घोडदळाने णात येरगाटले.

वाटेत द त केलेले काळेकिभ  लंगोटीबाज कोळी मरा ांनी धाक दऊेन
घो ांवर चढिवले. यांना त डाशी ठेवून मरा ांची एक घोडतेुकडी ज हारात दौडत
घुसली.

पुढचे कोळी, कोळीभाषेत ओरडत दौडू लागले – ‘‘मराठे आले! खु  िशवाजीचा
फजद शंभूराजे दाबजोर फौज घेऊन चालून येतो आह!े पळा!’’

सा या ज हारभर आवयांचे उठले. आत घुसलेली दौडती घोडतेुकडी आपले काम
क न दसु या बाजूने बाहरे पडली.

भरतीचा दयाच चालून येतो आह ेक  काय, ह ेभांबाव या को यांना कळेना!
हाहाकार उडाला. याचा फायदा उठवीत, भाले आिण ढाला-तेगी पेलून ‘जय- भवानी’
गजत पाच हजारी मावळी पायदळ च वाटांनी ज हारात घुसले. ह यारे िभडली.

को यांचा हाय खा लेला राजा िव मशहा, िनवडक कोळी संगती घेऊन आप या
वा ातून बाहरे पडला. आपली जा मरा ां या टापांखाली मरणाला सोडून तो दौडू
लागला, नािशक या रोखान!े मोगलां या पंखाखाली गुलशनाबादते आसरा यायला!

राजा पळाला! ज हार बेवारस झाले. मनचाहा लुटीला त ड फुटले. सोने, चांदी,



मोती; अफाट संप ी लुटीला लागली.
ग यातील चंदरेी घाट घुमवीत संभाजीराजांचा ह ी ज हारात घुसला. यांना

बघून चेतावलेले मावळे लुटीचे डाग चट या पावलांनी उचलून नगराबाहरे काढू लागले.
एक फेर टाकून संभाजीराजे ज हार या मावळतीला झाले. डरेे, शािमयाना या

तणावा ताण या गे या. तळ स  झाला.
मांडले या चौथ यासार या बैठक वर संभाजीराजे बसले. याच खंबायती

मुलूखफा ात एकदा न ह;े दोनदा राजांनी सुरत लुटली होती. तेथून केवळ पंचवीस
कोसांवरचे ते आभाळ आज ज हार लुटलेले बघत होत;े िशवाजीराजां या पु ाकडून!

सोने, पे, चांदी, मोती यांची रास तवारीन ेसंभाजीराजां या समोर मांड यात
आली. सतरा ल  पयां या व तभावाची रास पडली.

लुटीला िनकराचा िवरोध करणारे, काढ यांनी मुस या आवळलेले िध पाड
कोळी-कैदी संभाजीराजां यासमोर पेश कर यात आले. बं द त असले, तरी मो ा गुम त
ते िमळेल ती सजा भोगायला, मन बांधून तयार होत.े

फ -ेखुशी या, राजांना िलिहले या, मोरोपंतांनी पुढे केले या प ावर
संभाजीराजांनी द तुराचे िश े  केले. प थैली खबरिगरा या सुपुद कर यात आली.

‘‘युवराजांनी द त झा या कै ां या सजेचा करीणा ावा.” कै ां या रोखाने
हात करीत मोरोपंत अदबीने हणाले.

संभाजीराजांनी कै ां याव न एकदा नजर फरिवली. काही झाले, तरी ते
आप या मुलखा या आबादानीसाठी ाणबाजीने झंुजले होते. संभाजीराजांचा हात
छातीवर या कव ांना िभडला. कपाळी या िशवगंधाचे प े आ सले. शांत, धीरगंभीर ते
हणाले, ‘‘पंत, यांतील जे आप या फौजेकड ेचाकरीस राजी असतील तयांस जू क न
या. जे नसतील यां या काढ या उत न यांस इतमामाने परत ेपाठवून ा.’’

‘‘जी. जशी आ ा.” मोरोपंत आ याने कमरेत झुकले. युवराजांची आ ा इतक
पो  पडले, याचा यांना कयास न हता.

ज हारचा तळ हलला. िमळाली लूट पहा यात रायगड या वाटेला लाव यात
आली. युवराजांची फौज रामनगरवर मोहरा ध न पुढे सरकू लागली.

रामनगर दोन मजलांवर ठेवून मराठी सेनेचा तळ पडला. रामनगर तर सुरते या
दि णेला अव या पंधरा कोसांवर!

मसलत दे यासाठी मोरोपंत युवराजां या डे यात आले. आत रायाजी, अंतोजी ही
युवराजांची खास माणस ेहोती.

‘‘युवराज, रामनगरवर चाल धरली, तर सुरतेची मोगली ठाणी यांना कुमक
करणार.” मुजरा दते पंत हणाले.

‘‘ यासाठीच सुरत आप या धाकात राहील अस ेकेले पािहजे.” संभाजीराजे याच
िवचाराला ध न बोलले.

‘‘तो धाक बस यासाठी रामनगरवर जा यापूव  एकदा घोडदळ सुरते या
भव यानं दौडवून आणावं, असं आ हास वाटतं.” मोरोपंतांनी मसलत पेश केली.



खंडोजी जगताप आिण पाजी भोसले यांना ती मनोमन पटली.
ती ऐकून संभाजीराजे िवचारात गेले. पावसा याचा नेम सांग यासारखा

नसताना कुठ याही कारणासाठी फौजे या दोन फ या पडणे; काय  लागणारे न हते.
‘‘आ हांला वाटत,ं सुरते या सुभेदारास थेट खिलता धाडावा. या याकडचे

खंडणीची मागणी करावी. जातीिनशी आबासाहबे या तळावर आहते, असा भास याला
ावा. सुरतेत खबरिगर पे न यां याकरवी अशीच भूमका उठवावी. सुरतकर आप या

र णासाठी अडकून पडतील.” पंतां यासह सारेच युवराजांकड ेबघतच रािहले. ही चाल
िबनतोड होती. सा यांनाच ती पटली.

‘‘चार ल  पये खंडणीदाखल भरणा करा, नाहीतर िशवाजीराजे सै यासह
सुरतेवर चालून येतील.” असा जरबेचा खिलता पंतांनी सुरते या सुभेदाराला धाडला. या
थैली वाराबरोबरच चलाख खबरे सुरतेत घुसले. सुरतेत हाहाकार उडाला!

ही वेळच रामनगरवर चालून जा याची होती. पण नािशक-बागलाणकडून
िव मशहा आिण दलेरखान आप या फौजेची चंड जमवाजमव करीत अस या या
खबरा आ या आिण यातच पावसाला सूर लागला.

रामनगरजवळ आले या संभाजीराजां या फौजेने सुरि त जागेपयत माघार
घेतली. गुजराथी पावसात मावळी डे यां या कनाती िभजू लाग या.

पावसाने पंधरवडा खेळिवला. ताप या घो ांची पाठवाने पाणधारांनी िनवांत
झाली. मोरोपंतांनी आणखी दोन प े सुरते या सुभेदाराला धाडून आपण खंबायतातच
ठाण ध न आहोत, याची जाण दली!

पावसाने भांगा दतेाच मराठी फौजेन े पु हा रामनगरचा मोहरा धरला. ‘‘मराठे
आलेत!’’ ह े ऐकून धा त घेतलेला रामनगरचा सोमशहा के हाच पळाला होता!
किब यासह तो सुरतभागात गणदवेीजवळ िचखली येथे ठाण ध न होता.

राजा नसले या ज हारची जी झाली तीच गत रामनगरची झाली. पावसाने
झोडपून काढलेले रामनगर संभाजीराजां या धारक यांनी लुटून काढले!

ितकड ेसुरतेत, िशवाजी या सेनेचा थोपा कर याचे िनिम  ध न औरंगाबादचेा
अकलमंद सुभेदार आप याच रयतेकडून पैस े उकळ याची अजब तेगबाजी नेक ने पार
पाडीत होता!

रामनगर या लुटी या गोणी मोहोरबंद कर यात आ या. पड या तळावर
संभाजीराजांनी जखम-दरबार भरिवला. दो ही चाल त मदानगी केले या असाम ना तोड,े
कडी, मोहरा, व े बहाल कर यात आली. दखे या संभाजीराजांना य  तळावर बघून
मावळे धारकरी अिभमानान े भ न येत होत.े पेट या आग ांभोवती फेर टाकून शेक
घेताना यांची युवराजांब ल भर या जबाबीन ेबातचीत होत होती.

पाजी, रायाजी, अंतोजी आिण धाडसी िशकारखेळे बरोबर घेऊन संभाजीराजे
रामनगर या रानात एकदा दवसा िशकारीलाही उतरले. हाकारा घालून उठिवले या



कळपातील काळी जनावरे यांनी ह ीवर या हौ ातून बंदकु चे बार टाकून लोळिवली.
पडली रानसावजे का ांना टांगून तळावर आण यात आली. गळाठले या धारक यांना
झणझणीत सागुतीचा तवाना भोग िमळाला!

सुरतेला झुलवीत ठेवून मराठी फौजेचा तळ रामनगर सोडून उठला. पि म घाट
चढून नािशक- यंबक या त डावर आला.

नािशकजवळ संभाजीराजां या िवजयी फौजे या दोन फ या झा या. एक
यंबक या रोखान ेघुसली. दसुरी नािशकवर चालून गेली.

ज हारचा िव मशहा आिण दलेर यांचे जोडसै य ठा या या उ र ांतात
असले या मराठी फौजेवर चालून गेले होते. ितथे भयानक रणधुमाळी पेटली होती. अनेक
मावळे कामी आले होत.े पण मरा ांनी धारराव कोळी आिण िव मशहाचा मुलगा यांना
द त क न यांना गदनमारीची सजा ठोकली होती.

नािशक (उफ गुलशनाबाद) ह े ताकदवर मोगली ठाणे जाधवराव या मोगली
चाकरीत असले या राजां या मामेभावा या ता यात होते! संभाजीराजांचे त ेमामेकाका.

मराठी फौजांनी गोदावरीला सा ी ठेवून यंबक, नािशक ही दो ही ठाणी मारली.
काढ या चढवून मुस या बांधलेले जाधवराव पाजी भोस यांनी नािशक या

तळावर युवराजां या सामने पेश केले.
जोड या डो यांनी संभाजीराजांनी मामेकाका जाधवराव संदखेडकर यांना

िनरखले. मासाहबेांचे ह े मोगली पेहराव केलेले भाचे बघताना यां या छातीत
कालवाकालव झाली. िजजाऊं या आठवणीने यांचा हात नम कारासाठी छातीकड ेगेला.
जाधवराव यामुळे गैरसमजात आले. यांना वाटले युवराजां या मनी र ाचे नात ेजागे
झाले! आिण यांनी आ हालाच नम कार केला.

‘‘ पाजी, काकासाहबेां या काढ या उतरा.” संभाजीराजे थंडपणे हणाले.
पाजी चमकला. णभर घोटाळला.

‘‘ पाऽजी.’’ बैठक व न आसूड फुट यागत जरब आली.
घाईघाईने पाजीने जाधवरावां या काढ या फटाफट उतर या.
उज ा तफला असले या मोरोपंतांकड े वळून संभाजीराजे हणाले, ‘‘पंत,

काकासाहबेांना समज ा. आ ही युवराज आहोत. यांनी रवाजी मुजरा दलेला नाही!
तो नीट दतेा यावा, हणूनच यां या काढ या उतर या आहते.”

‘‘जी.’’ मोरोपंत झुकले. दमदार पावलांनी त ेजाधवरावांजवळ आले. यांनी समज
दली – ‘‘राव, तु ही कैदी आहात. युवराजांना रवाजी मुजरा ा.”

जाधवराव चमकले. मान ताठ ठेवीत संभाजीराजांना पेटते डोळे दते त े हणाले,
‘‘कैद झाला हणून वाघ गवत खात नाही! पोर-फजदांना मुजरा ायचा जाधवांचा वसा
नाही!”

‘‘कोण वाघ?” फुल या डो यांचे संभाजीराजे बैठक व न ताडकन उठले. तो



ची कार ऐकून पाजी, पंत, रायाजी – ही भोवतीची मंडळी अंगभर चरकली.
बेडर चालीन ेसंभाजीराजे जाधवरावां या समोर आले. भा याचे पाते चालवावे

तशी नजर मामेकाकां या डो यांत चालवीत, फुल या नाकपु ांनी आसुडासारखे
वाटावे, अस ेश द यांनी यां या कानावर ओढले – ‘‘वाघ गवत खात नाही – पण तो वसा
पाळीव मांजरांनी बोलू नये! दशनाबरोबर आ ही पाय धरावे, असा तुमचा वकूब. पण –
पण तु हांस काका हण याची आ हास शरम वाटते! आऊसाहबेांचे भाचे तु ही, हणूनच
मुजरा जू घातला पािहजे! आ हांस न ह,े यांना! आ हांला बघून यांची याद आली नाही
तु हांला! तु हांस बघून आ हांस मा  ती आली! गुमाने मुजरा जू घाला या बैठक ला!
ती आऊसाहबेांची आह!े नाहीतर...!”

‘‘नाहीतर काय?” भुवई चढवीत जाधवराव गुम न ेबोलले.
‘‘काय? जाधवांचा वसा बोलणारी तुमची जीभ हासडून या णी तुम या हातात

दे याची आ ा दऊे आ ही! पंऽत,” संभाजीराजांची छाती लपापू लागली.
‘‘रावऽ, मुजरा घाला. बैठक ला आिण युवराजांना!’’ संभाजीराजांचे घुसखोर मन

ऐकून सु  झालेले मोरोपंत जाधवरावांचा खांदा हलवीत हणाले.
एक ण गेला – आिण तसलीम-कु नस क न मार खा ले या उ या हयाती या

आठवणीन ेजाधवरावांचा ऊर गलबलला. डो यां या कडा दाट या. ास चढीला पडला.
पुढे होत जाधवरावांनी झटकन युवराजां या मोज ांना सरळ हात िभडिवले. धर या
आवाजाने मान डोलवीत ते हणाले, ‘‘आ याबा चे पाय धर याची आमची लायक  नाही!
खरे तर तुमचे सु ा!”

युवराजांचा नूर णात पालटला. यांनी गडबडीन े जाधवरावांना उठवून वर
घेतले. आिण यां या डो यांत खोलवर बघताना, ‘ह ेआऊसाहबेांचे नातलग आहते. भाचे
आहते. आमचे मामेकाका आहते’, या भानाने यांचे डोळे पाणावले; फजदपण जागे झाले!
झटकन वाकून यांनी जाधवरावां या पायांना आपले हात िभडिवले.

नािशक- यंबकचे मोगली ठाणेदार जाधवराव या रा यात सेवेसाठी जू
झाले!

परती या वाटेवरचे वणी- दडंोरी ह े ठाणे मा न, ितथ या िस ी िहलाल या
ठाणेदाराला वरा या या चाकरीला वळवून संभाजीराजांची फौज रायगड जवळ
कर यासाठी मराठीमुलखात घुसली.

‘‘युवराज येताहते. वाम नी मनी धर या मनसु यात फ  ेघेऊन.” असे प वार
पंतांनी आगे खबर दे यासाठी रायगडाकड ेपाठिवले.

माग  लागणा या न ांत नौका घालून, त या सोडून मावळे मुलूख जवळ क
लागले. पावसाची मार आता सुमार होती. ह ीवर या हौ ात बसून युवराज पावसात
िनथळून िनघालेला मुलूख याहळू लागले. बैठक या जनावरा या ग यातील थोराड
चंदरेी घाट कण कणत होती. पाठीमागे मोरोपंत आिण जाधवकाका बसले होते.



घंटे या कण कणाटाला ध न संभाजीराजांची िवचारधारा लागून रािहली. ऐकू
येणारा कण कणाट मोठा होत-होत पाचाड या सदरेव न उठणा या ठणठणाटाएवढा
झाला. युवराजांना दरूवर चु या या बोटभर धारेसारखी क ाव न कोसळणारी
धबध याची रेष दसली – अशीच रेष रायगडा या मावळमाचीव न पाचाड या सदरेवर
त ेबघत आले होत.े पांढ या नेसू या िजजाऊसाहबेांची!

दवाकर गोसा ांचे का बोल युवराजां या मनात फेर टाकून गेले. ‘‘यशवंत,
वरदवंत, पु यवंत, क तवंत.

‘‘या भूमंडळाचे ठायी। धम र ी ऐसा नाही।
महारा  धम रािहला काही। तु हांक रता।”

संभाजीराजां या मनी कसलीतरी फडफड उठली. एका िवचाराने स ड उठवली –
‘आ हास समथासारखी रसाळ का दणेगी लाभती तर!! तर आ ही दु न
आऊसाहबेां या पाने दसणा या या ख ा चु या या रेषेला ठीक श दांत पकडले
असते!’

‘जगदी रा या चौकातील या दगडी कासवाचे प एकदा तरी आम या
वा ाला यावं! महाराजसाहबे आिण आऊसाहबेांची पायधूळ पाठीवर, म तकावर
घे यात आ हांस ध य वाटेल!’

मजला मागून मजला हट या. युवराज आिण पंत िवजयी सेनेसह पाचाडजवळ
आले. पुढे वद  गेली. युवराजां या भेटीसाठी राजेही पाचाडात उतरले होते.

युवराज, पंत, जाधवकाका सारेच चालत पाचाड या वा ात आले. पुतळाबा नी
सदरी उंबर ातच भाताचे मुटके युवराजां या चेह याभोवती ओवाळून दरू िभरकावले.
राजां यासह संभाजीराजे िजजाऊं या बैठकमहालात आले.

पाच पावले िजजाऊ पुढे आ या. झुकू बघणा या युवराजांना यांनी थोपिवले
आिण जवळ घेत यां या कपाळी या िशवगंधावर आपले सुरकुतले ओठ टेकले! आिण
हटले, ‘‘असेच िवजयवंत हा!” यांनी युवराजां या पाठीव न मायेने हात फरिवला.

‘‘आऊसाहबे, आ ही आप या भेटीसाठी एक खाशी असामी आण येय. आ ा
हावी.’’ युवराज हसून हणाले.

‘‘आ ही सा यांना भेटावे हणूनच या वा ात मु ाम टाकून आहोत. बोलवा
यांना.’’ िजजाऊ हणा या.

युवराजांनी जो याजीला भुवईचा इशारा दला. जो याजी जाधवकाकांना
पाठीशी घेऊन बैठकमहालात आला. यांना बघताच िजजाऊं या सुरकुत या कपाळी
आ ांची जाळी चढली. मन होलपटत मागील काळात गेले.

‘‘काकासाहबे आता उपरतीत आहते, मासाहबे. यांचा मुजरा यावा!”
संभाजीराजांनी िजजाऊंची कातरता हरेली.

पुढे झाले या जाधवरावांनी िजजाऊंचे सरळ पाय धरले.
आपसांतील भांडणापोटी, चाकरीसाठी प करले या लाचारीपोटी आप या

माहरेची झालेली वाताहत िजजाऊं या डो यांसमोर मू तमंत उभी रािहली. यां या



पायपोट यांत गोळे धर यासारख े झाले. मंचकाचा कठडा धरीत या काही न बोलता
खाली बस या. लगबगीने राजे-संभाजीराजे यां या दहुाती झाले.

‘‘यांना जाऊ ा राजे.’’ िजजाऊ थक या जबानीन े मान डोलवीत हणा या.
शर मंद ेजाधवराव खालमानेने बाहरे पडले. िजजाऊंचा मान राख यासाठी संभाजीराजे
का पेटून उठले होते, त ेआता जाधवरावांना कळले!

पाचाड या वा ात थाळे घेऊन राजे-संभाजीराजे पंतां यासह रायगड चढून
आले. युवराजांचा पिहला िवजय गड चढून आला.

उ हपावसाचा ावणी खेळ सु  झाला. राजां या वासी सामानाची बांधाबांध
झाली. खंडोजी दाभा ांनी, नागफ यांचे छ  असलेले, राजांचे िन यपूजेचे फ टक
िशव लंग हल या हातांनी एका ल डपेटीत ठेवले.

‘‘समथाचे दशन क न आ ही परती या पावलांनी िनघ.ू तोवर रायगडाचा
जाबता तुम या हाती आह.े सा यांना सांभाळून असा.’’ राजांनी वा ाची सदर सोडताना
युवराजांना सांिगतले. आिण राजे समथा या भेटीसाठी चाफळ गढीत जायला िनघाले,

‘‘जी...’’ काहीतरी बोलणारे संभाजीराजे थांबले.
‘‘बोला.’’
‘‘समथाना आमचा दडंवत सांगावा!’’
‘‘ज र.’’
‘‘आिण...’’ पु हा युवराजांची जबान घोटाळली.
‘‘काय? बोला.’’
‘‘आमची – आमची ाथना क , समथानी जसे आपले िच  ओ ांत उभे केले, तसे

मासाहबेांचेही करावे! यांचे बोल रसाळ आहते.’’
राजे हसले. मग एकदम गंभीर झाले. संभाजीराजां या भर या खां ावर तळहात

चढवून ते णभर तसेच थांबले. यांना हणावेस ेवाटले – ‘‘अगदी हा-हा... हाच िवचार
समथाचे प  ऐकताना आम या भोवती फेर टाकून गेला!’’

मा  कटपणे राजे हणाले, ‘‘युवराज, यांना श दांनी ोकात पकडणे सहजी
सा य न होणारे हणूनच समथ िवचारपूवक थांबले असावेत. आ ही आता िनघतो आहोत.
तु ही जातीन ेपाचाड या वा ावर नजर ठेवा. ओ ा ऐक यापे ा मनी वाटेल, ते हा गड
उत न यांचे दशन या. येतो आ ही.’’

राजां या टोपातील मोतीलग डुलली. ते वळते झाले; मोरोपंत, अ णाजी,
तापराव यांना संगती घेऊन चालू लागले. महादरवाजापयत युवराजांनी यांना
पायसोबत दली.

परतताना यांना ावणी उ हात अंगभर उजळून िनघालेला गंगासागर तलाव
दसला. याचे त ेसोनेरी-चंदरेी प बघताना संभाजीराजांना वाटले – ‘आबासाहबे या
गंगासागरासारखेच आहते! कती तरंग! कती पं!’

नागपंचमी दोन दवसांवर आली हणून सोयराबा नी सणा या डागांची आिण
उंची आसवाबांची यादी आप या खाजगी कारभा याला सांगून तयार केली. आिण



ज यामाफत ती जामदारखा याचे मुख िनळो सोनदवेां याकड ेरवाना केली.
िनळोपंतांची परतीची वद  आली, ‘‘यादीस युवराजां या िश े मोतबाचे फमान

हवे! जामदारखा याची मोहोर याखेरीज तोडता येत नाही!”
ज याने ती कानांवर घातली मा , सोयराबा चा नाकशडा लालावून आला.

डोळे फुलले. कानपाळी रसरसली. कारण नसता सोयराबाई ज यावर घसर या.
‘‘कुणास वद  धाडतात ही मुजुमदार? आ हांस? वारीखेरीज आ ही कोणाचे

िश े -फमान जुमानत नाही, ह ेत ेिवसरले?”
दीड वषा या रामराजांना िनमा-चोळणा चढवीत असले या धाराऊचा ते बोल

ऐकताना थरकाप झाला. रामराजां या कपाळी िशवगंधाचे प े रेखून यांना घेऊनच ती
महालाबाहरे पडली. बाहरे पडताना ितन ेिनसटते ऐकले, ‘‘जा. मुजुमदारांना आ ही याद
फमावलीय हणावं.” सोयराबाई ज याला श दांनीच िपटाळीत हो या.

रामराजांसह धाराऊ युवराजां या महाली आली. ‘‘दादाऽ दादाऽ’’ हणून
झेपावणा या रामराजांना पुढे होत संभाजीराजांनी छातीशी घेतले. रामराजे िखदळू
लागले. यांना थोपते कर यासाठी युवराज हसत हणाले, ‘‘हां-हां. सबुरीन ं या.
पातशाही ऐवजी तु ही दादामहाराजांनाच पालथे घालता क  काय?”

ते ऐकताना चरकले या धाराऊने अगोदर ह ेऐकायला आणखी कोणी आह ेक
काय, यासाठी दरवाजाकड ेबिघतले. न राहवून ती हणाली, ‘‘धाकलं, अस ं हणू नगा
ये ी! आदगुरच राईचा ड गुर चडाय लागलाय! यात े नगो.’’

‘‘का – काय झालं धाराऊ?’’ युवराजांनी ग धळून िवचारले.
धाराऊने ऐकलेला चटका यां या कानी घातला. णभर युवराजांचा

रामराजां या पाठीवरचा फरता तळहात थांबला. गंधाचे प े एकमेकांत गंुतले. मग
दरवाजाकड ेबघत यांनी साद दली – ‘‘मुतािलऽक?’’

एक िखदमतगार आत आला. याला आ ा झाली. ‘‘जा, महादवे यमाज ना सांगी
द.े मुजुमदारांना आ ही याद केलीय हणावं!’’

घेत या रामराजांना तसंच छातीशी ध न युवराज पायफेर टाकू लागले. ‘आता
काय हनार?’ या िवचारान ेधसकलेली धाराऊ या दोघांकड ेबघत गपसूर झाली.

महादवे यमाज ना पाठीशी ठेवीत िनळोपंत महालात आले. सोयराबा नी यांची
िबनामुलािहजा झाडणी केली होती. झुकता मुजरा दतेानाच न राहवून ते हणाले, ‘‘आ ही
चाकरांनी काय करावं युवराज? सरकार वार ची आप या कुमािशवाय डागकोठी या
मोहरेस कोणी हात लाव याची आ ा नाही.”

‘‘पंत, ती यादी आणा.” संभाजीराजे शांतपणे हणाले. हल या हातांनी यांनी
रामराजांना धाराऊकड े दले.

िनळोपंतांनी मागणी या डागांची यादी युवराजां या हाती दली. तीवर नजरेचा
फरका टाक त संभाजीराजे हणाले, ‘‘या आम या संगती.”

धाराऊला हणावेस ेवाटले, ‘‘जाऊ नगा धाकलं.” पण ितची जबानच धर यागत
झाली. िनळोपंतां यासह संभाजीराजे डागा या कोठीजवळ आले. ह यारी पहारे मुजरा



दते मागे हटले. युवराजांचा आवाज िनधारी होता. ‘‘पंत, मोहर खोला.”
कारभा याकडून क या घेत पंतांनी कोठीचा दरवाजा खोलला.
‘‘आ ही वाचतो त-ेत े डाग तवारीतून तबकात उतरा.” संभाजीराजे

यादीबर कूम डाग वाचू लागले. चट या पावलांनी हलत, क या चाळवीत िनळोपंत
एक-एक डाग तबकात उत  लागले. यादी संपली. पुढे होत युवराजांनी खोल या
आलमारीतील मुठीत िमळतील ते सुवणालंकार तबकात उतरवले.

‘‘या! यादीबर कूम आसवाबांचे नग घेऊन तु ही खु  आऊसाहबेां या सेवेस या.”
व ांची दसुरी जोडयादी युवराजांनी िनळोपंतां या हाती दली.

जामदारखा याचा पहारेकरी डागांचे तबक उचलायला पुढे आला. याला
हातपंजा उठवून युवराजांनी थोपिवले – आिण आप याच हातांनी त ेतबक उचलले!

बांधील मनान ेसंभाजीराजे सोयराऊं या महालासमोर आले. यांना बघूनच एका
धारक याने आत जाऊन तशी वद  दली. ती ऐकून मनाशी काही ठरवून सोयराबाई आत
पाठमो या झा या. तबक घेतलेले युवराज यां या महालात आले. चौरंगावर तबक ठेवून
यांनी पाठमो या सोयराऊंना ितवार मुजरा दला. काही ण तसेच गेले. दाटलेले,
दडपलेले.

‘‘सणाचे डाग-आसवाब आप या सेवेस जू करायला आ ही जातीने आलो आहोत
आऊसाहबे. यांचा वीकार हावा.”

सोयराबाई काहीच बोल या नाहीत. यां या कपाळी या मेणकंुकवा या
प यांम ये घामाचे थबच थब जमून आले.

‘‘आणखी एक अज  आह.े गडाचे चाकर आपले आहते. आ हीही आपले चाकरच
आहोत. जे लागेल याची आ ा आ हांस ावी.” ती जातीवंत अदब होती.

सोयराबाई आत या आत धुमस या. यांनी काही चाल यावी, असला कुठलाच
वाव युवराजांनी यांना ठेवला न हता. तरीही या सोयराबाई हो या! पुढा तसाच ठेवीत
यांनी तेढा सवाल केलाच, ‘‘सूनबा ना लागले, तर असेच आणून ाल?’’

‘‘नाही!’’ संभाजीराजांचा संथ जाब आला.
‘‘मतलब?’’
‘‘ या कुणबी आहते! कुण यांना डागांची सवय नसते! येतो आ ही.’’
ितर या बोलांनी येसूबा ना आपण कधीतरी ‘कुणबी’ हट याचे या वेळी आिण

असे चालून येईल, याचा सोयराबा ना अंदाज न हता! यांची चरफड झाली.
यां या महालातून बाहरे पडताना रामराजां या आठवणीने संभाजीराजांना

हणावेसे वाटले, ‘‘आपणाला जामदारखा याचे सोनडाग आवडतात. आ हास हणाल तर
आपला रामडाग खूप आवडतो!” पण ते काही बोलले नाहीत.

िवचारां या फेरात ते तसेच चालत-चालत मनो यापयत आले. मनो या या
पाय यांनी चारी मजले खाली टाक त, त ेशेवट या पाच ा मज यावर आले.

‘ठणऽ ठणऽ ठणऽ’ गडवा यान े आणून सोडलेले सूर यां या कानात उतरले.
पाचाड या सदरेवर िजजाऊ आ याची खूण दणेारी घंटा झडत होती!!



मावळमाचीवर जाऊन ितला मान दे याएवढाही समय न हता. संभाजीराजांनी
पाच ा मज याव न पाचाड या रोखान ेतीनदा रवाज दला.

राजांचे बोल यां या मनात फरले – ‘‘ यानी ठेवा. ा आिण मायेपोटीच
माणसे जान लावून असतात. संगी तो ायलाही राजी होतात! ा आिण माया!” एक
दीघ िन: ास यां या नाकपा यांतून सुटला.

‘केवढे ठाव घेणारे बोलतात आबासाहबे!’ राजांची दाढीधारी, हसरी, सतेज मु ा
यां या डो यांसमोर णात तरळली. आिण आठवले क , आबासाहबे सां त समथा या
साि यात दगं असतील!

महाड या तलावातून आणलेले र वण , आकाशवण , सफेद अशा वाणांचे
कमळग  े रायाजी आिण अंतोज कडून कुशावत तलावाकाठ या िचखलात लावून झाले.
तलावाकाठ या करंजी या झाडाखाली सावली ध न संभाजीराजे उभे होत.े यांनीच ते
कमळग  ेआणवले होते.

‘दठेांचे नाळ िचखलात ठेवून नानारंगी कमळांचे डुलत े थाळे या कुशावतावर
दाटतील ते हा कसा दसेल हा तलाव?’ पोट यांवर चोळणा दाटलेले रायाजी, अंतोजी
पाय या या बाजूने तलावात उत न िचखलमाखले हातपाय धुऊन बाहरे आले.

‘‘रायाजी, बघू या तुमचा हातगुण कसा िनघतो? बघू कती ग  ेजीतवन धरतात
ते!” संभाजीराजे हणाले.

‘‘धाकलं धनी, फुलांची ही जात लई चरनी धरनारी! वाईच ठाव घावला क ,
पसारती हां-हां ह ता. स द ंटाकं येरगटून टाकतील े ग !ं’’ अंतोजी हसून हणाला.

‘‘कसूर माप धाकलं धनी, सरकार याद कर यात. हदंु तानातलं कुनी दोन पावनं
गड चडून आ यात. ेऽ आडवं प ं हाईत कपाळाचं गंदाचं.’’ वा ा या रोखान ेआले या
जो याजी केसरकरान ेकरंजी या झाडाखाली येऊन वद  दली.

राजे चाफळ न येऊन दीड तास लोटला होता.
‘‘चला,’’ हणत संभाजीराजांनी मा यावरची सावली सोडली. जगदी राचा

सोनकळस दरूवर यांना उ हा या ित रपेत झगमगताना दसला. याने फेकले या खर
झोताने लवभर युवराजांचे डोळे अंधार यागत झाले. एक िविच  िवचार यां या मनात
फेर टाकून गेला. ‘जगदी रा या चौकातील या दगडी कासवाला हयातीत कधी हा
तळपता सोनकळस बघायला िमळणार नाही!’

‘ हदंु थानी पा णे कोण असतील?’ िवचार करीतच यांनी राजां या बैठक
महालाचा उंबरठा ओलांडला. राजांना मुज याचा रवाज दला. कमरे या ह यारावर
हाताची डावी मूठ पवीत, राजां या बैठक समोर असले या दो ही असाम ना िनरखीत ते
पुढे झाले.

‘‘या, यांना ओळखलंत?” राजांनी यांना समोर या दो ही असाम या रोखाने
हात करीत हसत-हसत िवचारले.



दो ही उ री असाम नी युवराजांना हात जोडून, कमर झुकवीत मथुराई नम कार
घातले. जा याची वळी उलगडावी, तसा संभाजीराजां या मनी आठवण चा पट खुलला.
यमुनेचे िगरके वळण डो यांसमोर तरळले. दो ह तील एका असामी या अंगी भगवी
कफनी होती. दसुरीन ेउ री डौर, जरी कनारी धोतर-उपरणे, घेरदार पगडी असा पेहराव
केला होता.

‘‘ह.े.. ह ेकिवराज!” आठवणीसाठी कपाळी या िशवगंधाला मुडपीत संभाजीराजे
हणाले, ‘‘आ हास वाराणशी या वाटेव न मथुरेपयत सोबत करणारे कवी कलश!”

‘‘कसूर माफ हो, युवराज. कलश नह  कवी कुलेश!” कव नी हसून दु ती केली.
‘‘आिण ह ेकोठीत भेटलेले कवी परमानंद.” राजांनी कफनीधारी असामीची याद

दली.
‘‘युवराज, ही मंडळी हणताहते, ‘केवळ भेटीसाठी आलो आहोत. चार-दोन

दवस रा न परतू.’ यांना सांगा तु हाला का  केवढे यार आह ेते. आ ही यांना येथे
कायमचे ठेवून घेऊ हणतो.’’ असे हणून राजे हसले.

‘‘जी, आपला बेत बरोबर आह.े आमचाही यांना तसाच आ ह आह.े”
युवराजां या या बोल यावर सारेच हसले.

‘‘चंडीऽ चंडीऽ’’ हस या या शेवाला ध न कुलेश पुटपुटले!

शािळ ामी रंगा या एका तकतक त घो ावर मांड जमवून भवानीटोका या
बाजून ेसंभाजीराजे फेर टाक त होते. डा ा हाताला लंगाणा, उज ा तफला पोटला
आिण समोर दरूवर यांना तोरणा-राजगडाची काळपट िशखरे दसत होती.

‘राजगड! उड या ग ड प या या पिव यात मा यांचे पंख पस न असलेला
गडराज!’ या िशखराने यांची नजर पकडून ठेवली.

‘दडुऽ दडुऽऽ दडु’ रायगडावर या नगारखा याचा नौबतडकंा यांना ऐकू आला.
पाठोपाठ तोफखा याव न फुटले या भां ांचे बार दणदणले.

कायद ेखेचून यांनी मांडाखाल या जनावराला मोजडीची टाच दली. काळेशार
जनावर शेपटीचा फुलवा नाचवीत दौडू लागले. काळा हौद, जगदी राचा कळस मागे
पडला. दौडते जनावर खडखडाट करीत ापारपेठेत घुसले.

उंच जो यावर बसलेले नागा पा शेटीचे ापारी बसकणीव न उठून, जो यांना
घोडी िभडवून खरेदी करणारे धारकरी घो ांव न खाली झेपा घेऊन धडाधड मुजरे
करताहते, इकड ेसंभाजीराजांचे ल  न हते.

होळीमाळ मागे पडला. नगारखा यातून घुसताना संभाजीराजांना कमानीवर
कोरले या, पंजा उगार या दगडी वाघाचे मानिच ह िनसटते दसले.

आत जाताच यांनी डा ा र कबीवर भार दऊेन जनावराव न खाली झेप
घेतली. हातीचे कायद ेसामोरा आले या मोत ारा या दशेन े फेकले. आिण त ेझपाझप
दरबारी चौकातील हजारी कारंजी पार क न गेले. तशी यां या जा या या पाठीवरची



सोनजरीची वेलबु ी लखलखली.
दरबारी चौका या बैठक वर राजे माणसां या घेरात उभे होते. संभाजीराजांना

बघताच यांनी एका माव या या खां ावरील परातीतील साखरेची मूठ भ न घेतली.
राजे दगडी पाय या उत न येताहते, ह ेबघून संभाजीराजे झपाझप पुढे झाले.
मुज यासाठी ते झुकणार त ेबघून राजांनी यांना थोपिवले.
‘‘शंभूराजे, त डी साखर या. प हाळा फत ेझाला! बारा वषानी आमचा मनसुबा

तडीस लागला.” राजांनी हसत मूठ युवराजां या ओठांशी नेली.
त डात रगाळणा या साखरे या चवीन ेसंभाजीराजां या मना या मठीत लपलेले

दवाकर गोसा ांचे का बोल भगवी कफनी चढवून वर आणले –
‘‘नरपित, हयपित। गजपित, गडपित।
पुरंदर आिण शि । पृ भागा।”

या दवशी सं याकाळी समाधानी राजे सोयराबा या महाली आले. बा नी
चौरंगीवर साखरेचे भरले तबक कुणिबणीकडून ठेवून घेतले होत.े

रामराजांना घेऊन या चौरंगीजवळच उ या हो या. राजे जवळ जाताच या
रामराजांना हणा या, ‘‘जा, आबासाहबे काय दतेात बघा तरी!”

रामराजांना आप याकड े घेऊन या या गालावर ओठ टेक त राजे हणाले,
‘‘आ ही काय दणेार यांना? दणेार ‘ ी’ थोर आह.े” राजां या दाढी या पशाने
ळ ळले या गालांवर रामराजांनी तळहात फरिवला. तीन वषाचे रामराजे हणाले,

‘‘‘ ी’ हजें काय आबा?’’
हसत राजे हणाले, ‘‘ते आ हांस तरी पुरतं कुठं माहीत आह!े ते माहीत झालं क ,

माणसाचा समथ होतो!”
आत या आत धुसफुसले या सोयराबा या मनात राजां या छातीवर या

कव ां या माळेकड े बघताना एक बटबटीत िवचार फरला, ‘त डी साखर पडायला
मोठेपणाचं भा य लागत!ं’

आिण मग या हणा या, ‘‘या. तु ही नको ‘समथ’ हायला.’’
सोयराबा नी रामराजांना राजां याकडून आप याकड े घेतले. दरबारी चौकात

राजांनी संभाजीराजां या त डात हसत साखर भरलेली सोयराबा चा द बंक  बयाजी
याने बिघतले होते. बिघतले तसे आप या बाईसाहबेां या कानी घालायला तो िवसरला
न हता!

बाहरे पडताना राजे िवचार क  लागले. ‘‘तु ही नको ‘समथ’ हायला!’’
‘राणीसाहबे असे का हणा या?’ पण यांना ते कळलेच नाही. कळणारही न हते!

चै ी पाड ाचा सण आला. चुना-कंुकवाची ओली बोटं फरले या, आंबवतीनं
सज या, िहर ा, रसवंत, तोरणका ा गडा या घर ा-घर ांसमोर उठ या. यावरचे
झळझळीत चंबू तळपू लागले. को या खणांचे रंगीबेरंगी शेव आिण सफेद चा यां या माळा



गडवा यावर हदंोळू लाग या. क डाजी फजद, अ णाजी, मो याजी खळेकर आिण गणोजी
कावळा यांनी िहकमतीनं द त केलेला प हाळा डो यांत साठवून यायला राजे आज
रायगड सोडणार होत.े संगतीला फौजेसु ा तापराव दौडणार होते. रायगड युवराज
संभाजीराजां या अख यारीत येणार होता.

सणाची हणून गोडाची पाने उठली. दपुार या िवसा ाची डावी कूस झाली.
उ ह ेथोडी कलतीला लागली असताना राजे, संभाजीराजे व तापराव यां यासह

जगदी रा या दशनाला आले. दशन क न सारी मंडळी मं दराबाहरे पडली. संभाजीराजे
समोर दरूवर दसणा या लंगा या या ड गररांगेकड ेबघतच होते.

फांदीवर फांदी ट र याने पडले या ठणगीमुळे असो, वा कुण यांनी तर ातील
कटण उडा यामुळे असो, लंगा या या घसरंडीवर धडधडलेला वणवा मावळती या
करणांत नजर खेचून घेत होता. जसा उभा लंगाणा िपव या- तांबडसर वाळांचे
भंडारामाखले हात आकाशा या रोखान ेमूकपणे नाचवीत होता.

मं दरा या दगडी आवारकठ ाला हात टेकून युवराज तो आगीचा नाच पापणी
न मोडता रोख या नजरेने घेत रािहले.

सडक बोटांचा एक गुलाबी हात-पंजा यां या खां ावर चढला तशी यांची ती
अि समाधी ड ळली. यांनी मागे बिघतले.

लंगा या या घसरंडीला डोळा जोडलेले राजे केवढेतरी गंभीर दसत होते.
‘‘ही अमनधप यानं पेट याली रानची आगट लई वंगाळ धनी. कानांत रानवारा

िभन याली पाखरं येलबाडून े यात घालून घे यात! हाकनाक पंख होरपळून घे यात!”
तापराव गुजर ह यारावरची मूठ चाळवीत समोर या वाळा बघत हणाले.

‘‘दोष पाखरांचा नाही, पेट या वण ाचा नाही, सरल कर. दोष या णाचा
आह,े या णी या वण ाला कारण होणा या दोन फां ा ट र या जातात! आिण
कुठ याही णावर कुणाचीच कमत चालत नाही.” राजां या ओठांतून सुटलेले बोल
ऐकून संभाजीराजांना भ न आले.

धाराऊला संगती घेऊन पाचाडात आले या येसूबाई आठ दवस िजजाऊं या
संगती रा न पु हा गड चढू लाग या. शाळूचे दवस अस यान े झ बरा वारा,
चेह याभोवती पदराचा लपेटता फेर घेऊन या थोपवू बघत हो या. या वा याला ध न,
आईसाहबेांनी सांिगतलेले जाणते िवचार यां या मनी फ  लागले.

वातान ेधरले या गुड यां या सां यांना डुकराची चरबी चोळणा या येसूबा ना
िजजाऊ एकदा हणा या हो या, ‘‘ही भोस यांची माणसं अशीच आखड या
सां यासारखी आहते, नातसूनबाई! मु या मनान ंमायेचं तेलवण चोळलं, तरच झाली तर
थोडी सुमार हायची!”

मेणादरवाजाने बाहरे आले या येसूबाई धाराऊसह खु या पठारावर आ या
हो या. सातमहालाला लागून ह ेपठार आबाजीपंतांनी मु ाम खुले राखले होते. राजां या



जना याला मेणादरवाजा पार करताच मोकळी हवा घे यासाठी या पठारावर येता येईल,
अशी ही सोय होती.

िशकारीसाठी संभाजीराजे पाचाडवाडीलगत या रानात खे यांसह उतरले होते.
राजे प हा यावर होते.

मोक या मनाने भोवतीचा फुललेला चै ाचा प रसर याहाळत येसूबाई
धाराऊशी म येच काहीतरी तुटक बोलत हो या. लाल फुलां या तु यांनी पेटलेली
पळसाची आिण िपव या फुलां या घोसांनी लवलेली बा ांची झाड े भोवती या
क ांवर उठून दसत होती. वा या या झप काराने उडू बघणारा पदर येसूबा नी
ग याजवळ घ  लपेटता ध न घेतला.

मावळतीला िभडलेले बंब बघताना यांना न कळणारा भास झाला. पळसा या
फुलतु यांचा लाल टोप या बंबाने घातला आह!े को कळाची उठलेली थरथरती कलकारी
धावत थेट या टोपाला जाऊन िभडली आह!े हणता- हणता समोरचा ढालीसारखा सूय
िवतळून मावळतीवर पसरतो आह!े यांना वाटले, ‘इथं आम या तहबंदात! छातीवर!
समोरचा सूय िवतळतो आह!े ह ेअस ंकाय होतं आह?े’

‘‘धाराऽऊ’’ येसूबा चे श द थरथरले आिण उ या येसूबाई पदराचा शेव त डात
धरीत मटकन खालीच बस या!

णभर धाराऊ झा या काराने च रली. मग ितचे डोळे लखलखले. ितचा
ग दला हात अपार मायेने येसूबा या पाठीवर आला. कुणबी जाणतेपण ओठांतून
िनसटले, ‘‘िभऊ नगासा. चला. ो वारा असा अंगावर घेऊ नगा.’’ येसूबाई थरथरत
हो या.

धाराऊने यांना उठवून घेतले. सावरते ध न यांना ती सातमहाला या रोखाने
चालवू लागली. भोवतीची चै ी दिुनया उंबरठा ओलांडत होती. मावळती या उ हात
हात होती!!

आठ धापाव या धारक यांनी, संभाजीराजांनी पाडले या वाघाचे धूड रायगडावर
चढवून आणले. ते बघायला गडा या सा या कारखा यांतील माणसे माळावर दाटली.
द ाजी ि मल, बाळाजी आवजी, खु  राजे ते धूड बघायला िनघाले.

माळावर दाटलेली माणसे दबके कुजबुजत युवराजां या धाडसाची भर या
त डांनी तारीफ करीत होती. मे या वाघा या वास या टा याभोवती मा या घ गावत
हो या. िपव याजद रंगाला ध न या िध पाड जनावरा या अंगावरचे काळे प े
झळझळत होते. शेपटीचा एर ही अखंड नाचता पोत थंड पडला होता. माणसे डोळे फाडून
ते शांतावलेले ‘रानकौतुक’ बघत होती. यात बाळाज चे खंडोजी आिण आवजी ह ेआता
वधार झालेले मुलगेही होते. िनराजीपंतांचा िचरंजीव हाद होता.

राजे आले. माणसांची दाटली गद  ड ळली. मुज यां या झडी झड या. डा ा
हाती बंदकु ची नळी पेलत युवराज संभाजीराजांनी झुकून राजांना मुज याची अदब दली.



यांची छाती वाघा या धुडाकड ेबघताना ल हारी भा यासारखी फुगून आली.
आडवे जनावर नजरेला पडले मा , कुणीतरी ध न खेच यासारखा राजांचा हात

वर उठला. छातीवर या कव ांना बोटे िभडली. पाप या णभर िमटगत झा या. राजे
काही – काही बोलले नाहीत.

‘‘रान कसे उठले, यानीमनी नसता, ह ेजनावर डरका या दते कसे सामोरे आले,
खे यांची बाजारबुणगाई कशी झाली, घो ावर असता आपण वार कसा टाकला,” हे
संभाजीराजे अिभमानान ेसांगत होते.

ते ऐकून राजे एवढेच हणाले, ‘‘टाकोटाक आम या भेटीस महाली जू हा!”
राजां या पाठीवरची जरीकोयरी तळपली.

आले तसे राजे िनघून गेले.
संभाजीराजे पालखी दरवाजाने वा ाकड े िनघाले. ते बाले क या या चौकात

आले. सातमहालात पुतळाबा या महालासमोर या सफेलीत केस उदवले या येसूबाई
धाराऊसमोर बस या हो या. धाराऊ बोटां या फाळांनी यां या दाट या केसां या बटा
फोडीत होती. खां ाला बंदकू टांगलेली वारी बघताच येसूबाई उठ या आिण सरळ आत
गे या. काय झाले ते धाराऊला कळलेच नाही.

‘‘सूनबाई, यासात वल तशीच हायली नी –” हणत धाराऊही यां या मागून
आत गेली. मु वेर काय उतरलेय ते येसूबा नी एकदा डोळाभर बघावे हणून धाराऊने
हातमुठीचा दपण यां यासमोर धरला. पण – पण येसूबा ना या दपणाला नजर दे याचे
धाडस होईना.

पेहराव केलेले संभाजीराजे आ े माणे राजां या महाली जू झाले होते.
पाठीशी हात बांधलेले राजे झरो यातून बाहरे बघत िवचारगत उभे होते. यांची

बांधली बोटे चाळवली. गपकन एकमेकांत तली.
‘‘युवराज, िशकार ही शूराची खेळी आह.े कधी मनी आले, तर आ हीही रान

उठिवतो.’’ राजां या आवाज बांधलेला झाला.
‘‘पण – पण आपण अगोदर भोसले आहोत. मग िशकारी! तु ही केली तीच

गफलत आ हीही एकदा क न बसलो होतो. वाघ पाड याची! मासाहबेांनी आमचे डोळे
उघडले. आपण जगदबेंचे भु ये आहोत. वाघ जगदबें या बैठक चे जनावर आह,े याची भूल
इत:पर कधी पडू दऊे नका!!’’

‘‘जी. ह े– ह ेआम या यानी आलं नाही.” शर मं ा युवराजांनी गदन पाडली.
‘‘तेच. आता येऊ ा.” राजांनी यांना सरकू दले नाही.
‘‘जी.’’
तो हलका कंार राजांना जाणवला. ते वळत सामोरे झाले. जवळ घेत यांनी

संभाजीराजांचे दो ही खांद ेआप या तळहातां या पकडीत ग  धरले.
‘‘गदन वर या.” राजां या पाने जसा उभा रायगडच बोलत होता!
युवराजांची गदन वर आली. फ टकसाफ डोळे राजां या िनमुळ या, गंधव

डो यांना िभडले. या डो यांतील रानभेरी िनधडपेण राजांना जाणवले. आवडले. ते



हणाले, ‘‘आ हास तुमचं बळ पािहजे – वाघ पाडणारं न ह े– वाघ होऊन चालणारं!!’’
राजां याकड ेबघताना संभाजीराजांना भास झाला – ‘आ ही पाडलेलं जनावर

उठून बसलं आह!े यां या पाठीवर मांड घेऊनच आबासाहबे ह ेबोलताहते!’
‘‘या.’’ राजांनी यांचे खांद ेथोपटले.
झुकून मुजरा दते हट या माग या पावलांनी युवराज जायला िनघाले. यांची

अदब िनरखीत राजे हसत हणाले, ‘‘गडा या बैतेदार चांभाराकरवी या जनावराचा पढा
भ न या. दरबारी चौकात भ म चौथ यावर तो पढा बसता करा. तुम या धाडशी
िशकारीची खूण हणून, तसेच तु ही केले या गफलतीची खूण हणून!!’’

‘‘जी.’’
‘आबासाहबे काय आहते, ह े कळणं अवघड आह.े’ महालाबाहरे पडताना

संभाजीराजां या मनात या िवचारांचा पढा प ा भ न टाकला गेला!

‘‘आ ही दवेदशनास िनघतो आहोत. दोन दवसांनी परतू.” असे संभाजीराजांना
सांगून राजे महालाकड ेकूच झाले.

दसु याच दवशी इं जांचा मंुबई दरबारातील मरा ांचा वक ल िपलाजी सुंदर
गडावर आला. याने वद  आणली होती क , ‘‘ता ां यावतीने वक ल हणून थॉमस
नावाचा साहबे रािजयांसी वाटाघाटी कर यास आला आह.े राजे नाहीत, तरी युवराजांची
भेटी घे याची तो आ ा मागत आह.े”

‘‘साहबेास गडावर पेश येऊ ा.” संभाजीराजांनी िपलाज ना इजाजत दली.
इं जां या दरबारातील थॉमस िनक स हा गोरा साहबे मंुबई न िनघून नागोठणे,

पाली, सारसगड ा माग पाचाडात पोहोचला होता. या याबरोबर सदतीस लोक आिण
शामजी शेणवी नावा या दभुा या होता.

आप या दरबार या दोन कामिग या पार पाड यासाठी थॉमससाहबे आला होता.
नुकतीच तापरावां या घोडधाडीने बळी येथील इं जांची वखार खण या लावून लुटली
गेली होती. ितची तसेच पूव या लुटले या राजापूर या वखारीची नुकसानभरपाई
मरा ांकडून वसूल करणे आिण मीठ व लाकूड या व तू मराठी मुलखातून मंुबईला
ने याचे परवाने िमळिवणे, अशी ती ापारी हतेाची कामे होती.

िपलाजीने गड उत न युवराजांचा िनरोप साहबेां या कानी घातला. रायगड
आिण युवराज बघ यासाठी उ सुकलेला थॉमस बूट-पाटलूण चढवून तयारीला लागला.
पण एकाएक  मातीचे गरगरते खांब उठिवणा या वावटळ नी पाचाडला घेर टाकला आिण
हां-हां हणता वळीव पावसाची घनच र रायगड-पाचाडावर कडकडत कोसळू लागली.
साहबे पाय याला अडकून पडला.

दसु या दवशी शामजी, िपलाजीसह थॉमससाहबे धापा टाक त रायगड चढून
आला. िचटणीस बाळाज ना याने वद  दली. बाळाज नी सामोरे येत साहबेाला राजां या
वा ा या सदरी बैठक समोर आणले.



‘‘युवराज, ता ांचा हिेजब सदरी दाखल झाला आह.े” बाळाज नी
संभाजीराजां या महालात येऊन मुजरा दते युवराजांना वद  दली.

बाळाजी मनोमन थोड े साशंक होत.े हा परदरबारचा वक ल. बोलता-बोलता
युवराजांना आडवाटेला नेईल; मनाजोगे क न घेईल!

महालाबाहरे पडणा या युवराजांना बाळाजी अदबीन े हणाले, ‘‘युवराज, वामी
गडावर नाहीत. ही ता ांची जात. हणून अज . जे बोलणे त ेसावधिगरीन े हावे.”

‘‘िचटणीस, आ ही ऐकून आहोत, साहबे आ हांस बघायला गड चढून आला आह.े
याला बघू ा, एकदा डोळाभर आ हांस.’’ हसून संभाजीराजे हणाले.

बाळाज यासह संभाजीराजे सदरी बैठक वर आले. िपलाजी, शामजीने
अदबमुजरे घातले. थॉमससाहबेान े डुईवरची, पांढ याशु  िपसांचा तुरा असलेली थोराड
लाल टोपी उतरली. ती छातीशी धरीत मान व कमर झुकवून संभाजीराजांना टोपीकर
अदब दली. युवराजांनी बैठक वर बसता-बसता साहबेाला िनरखीत शामजीला सवाल
केला, ‘‘काय हणत,े तुम या साहबेांची तिबयत?”

‘‘जी बरी आह.े मंुबई दरबारची अज  त े युवराजांना पेश क  इि छतात.”
शामजीन ेम य थाचे काम सु  केले.

गड चढून आले या साहबेाचा चेहरा िपक या कोकम फळासारखा लालबंुद झाला
होता. आप या िनळसर घा या डो यांनी तो समोरचे बेडर राज प िनरखीत होता.

‘‘आ ा.’’ संभाजीराजांनी चौरंगीवर या तबकातील गुलाबकळा उचलून गंला.
पाठीशी असले या िगद वर कोपरे रोवीत त ेरेलून बसले.

‘‘आप या सरल करां या फौजांनी बळी येथील टोपीकरांची वखार फसगमतीनं
लुटली. या दरबारचा आिण टोपीकरांचा कसलाच दावा नाही. क रता या लुटीची
नुकसानभरपाई िमळावी, अशी टोपीकरांची िवनंती अज  आह.े” शामजीची भाडो ी जीभ
साखरपेरणी क  लागली. युवराज आता काय बोलतात हणून बाळाजी, शामजी,
िपलाजी सा यांनी कान टवकारले.

‘‘शेणवी, आमचे सरल कर तर प हाळा ांतात आहते, असे आ ही ऐकून आहोत.
यांनीच बळी लुटली, ह ेसांगताना तुमची फसगंमत तर होत नाही ना?” युवराजांनी
शामजीला आडवाटेला नेले. ‘‘बोला, दसुरी काही अज ?”

‘‘जी. मराठी मुलखातून मीठ आिण लाकूड मंुबईस ने याची द तके िमळाली, तर
दो ही दरबारांचा ापारी संबंध जुळून येईल.” शामजीन ेदसुरे स गटे बाहरे काढले.

‘‘मीठ आिण लाकूड ा तर रोज या था या या गरजे या बाबी! शेणवी,
तुम या दो ही अज  िनवा ास लाव यासाठी खु  आम या महाराजसाहबेांची वाट तु ही
बिघतली पािहजे. आ ही तुमचे हणणे यां या कानी घालू. त ेदवेदशनास गेले आहते. दोन
दवसांत परततील.” संभाजीराजांनी हातीचा कळा तबकात ठेवून बाळाज ना उ ेशून
हटले, ‘‘िचटणीस, साहबेांना िनरोपाचे िवड े ा.”

‘‘जी,’’ हणत बाळाज नी िव ाचे तबक थॉमससाहबेांपुढे नेले.
बैठक व न उठताना संभाजीराजे िपलाजी सुंदर ा आप या व कलाकड ेबघत



हणाले, ‘‘िपलाजी, तु ही जातीनं साहबेांना पाचाड या मु ामावर पोहोचते करा!
गडावरची हवा यां या त येतीस मानवणार नाही!!”

‘‘जी,’’ िपलाजीने कंार भरला. संभाजीराजांनी बाळाज याकड ेहसून बिघतले.
कमरेत झुकून थॉमस दते असले या अदबीकड े पाठ क न, ‘जगदबं, जगदबं’

पुटपुटत संभाजीराजे िनघून गेले.

दोन दवसांनंतर पाचाडी परतले या राजांना शामजीने पर पर गाठले. गो या
साहबेाची आिण यांची भेटीची वेळही ठरवून घेतली. ठर यावेळी पाचाडा या वा ा या
सदरेवर थॉमस िनक स शामजीसह राजां या भेटीला आला.

भेटीचे योजन सांग यासाठी शामजीन ेत ड खोलले – ‘‘दोन दवसांपूव  आ ही
गडावर चढून युवराजां या कानी सारे घातले आह.े” शामजी राजांचा नूर बघ यासाठी
णभर थांबला. त े ऐकताच मा  बैठक व न उठून राजे शामजीला अ यंत थंडपणे
हणाले, ‘‘शेणवी, आजचा मु त आम या आिण साहबेां या भेटीस यो य नाही! आ ही
यांची भेट उ ा घेऊ!”

राजांनी शामजीला मु ताचे कारण सांिगतले, पण त ेखरे न हत!े शामजी आिण
थॉमस गडावर युवराजांशी काय बोलले, ह ेराजांना माहीत न हत.े बोल यात गैरमेळ पडू
नय,े यासाठी त ेकळणे आव यक होत!े

जस े संभाजीराजां या भेटीत काहीच पदरी पडले नाही, तस े या भेटीतही
थॉमससाहबेा या हातात काहीही पडले नाही! ‘िशव’ आिण ‘शंभो’ यां या भेटी घेऊन
िमठासाठी आलेला थॉमससाहबे अळणी त डान ेमंुबईला परतला!

पावसाने रक ब भरले. धारा उधळीत मावळी आभाळ गजू लागले. रायगडा या
क ांव न लाल पा याचे गजते धबधबे झेपा टाकू लागले. पाखरे कोठारात अडकून
पडली. इरले डुईवर घेऊन हारकारा या पाणघाईत पाचाड न िनघून गडावर आला.
यान ेखबर आणली, “गार ान ेमासाबांचं सांद ंधर यात. द यानं लई उचल खा लीया.’’

आबादान केले या मार या वाघा या चरबीचे बुधले घेऊन संभाजीराजे पाचाडात
उतरले. िजजाऊ पडूनच हो या. वा ावरील माणसे यां या सेवेत दाखल होती. सारी
दखे-चोख ठेवायला पुतळाबाई डो यांत तेल घालून मंचकाजवळ उ या हो या. तरीही
युवराजांना बघून िजजाऊंना समाधान वाटले. न कळणारा धीर वाटला.

िजजाऊंसाठी हणून पाचाडात व तीत असलेले केशव पंिडत दपुार टळ यावर
आले. यांनी दासबोधांची पोथी लाकडी अडगंीवर ठेवली. अनु हा या भेटीत समथानी
दलेला तो श द-मौि कांचा ंथराज िजजाऊंसाठी राजांनी पाचाडातच ठेवला होता.
अंगभर तलम, भगवे उपरणे लपेटले या केशव पंिडतांनी नाम मरण करीत दासबोधाला
हात घातला. नुकतीच धूपाची वळी महालभर फरली होती.



व छ, संथ वाणीन े पंिडत बोध वाचू लागले. िजजाऊ, संभाजीराजे, पुतळाबाई
यान दऊेन ऐकत होत.े

मृ यूची कूमत केवढी बेलगाम आह,े ह ेसांगताना समथानी हटले होत े–
‘‘सरता संिचताचे शेष। नाही णाचा अवकाश।

भरता न भरता िनिमष। जाणे लागे।।
मृ य ून हणे हयपित। मृ य ून हणे गजपित।
मृ य ून हणे नरपित। िव यात राजा।”

मृ यूचा अिन  दि वजय वणन करताना बैरागी समथाची रामवाणी
कोदडंासारखी टण कारी झाली होती.

‘‘मृ यू न हणे हा झंुजार सं ामशूर वा ू र।
न हणे हा तापी उ पी बला  वा धना ।।

न हणे हा च वत  करामती वा भूपती।
न हणे हा मु ाधारी ापारी वा ा ण कमिन ।।
न हणे हा संप  ु प  धूत ब ुत वा पंिडत।
न जाणे हा वेद , शा  सव  वा महाभला।”

केशव पंिडतांचे बोल थरथ  लागले. िमट या डो यांनी शांतपणे िजजाऊ हे
टण कार ऐकत हो या. यांचा हात संभाजीराजां या हाती होता. धर या आवाजाने केशव
पंिडत पुढे वाचू लागले –

‘‘गेले ब त वैभवाचे। गेले ब त आयु याचे।
गेले अगाध मिहमेचे। मृ युपंथे।।

गेले ब तां बळांचे। गेले ब तां काळांचे।
गेले ब त कुळांचे। कुळवंत राजे।।’’

मृ यूचे िवकराल वणन करताना घनदाट अर यात िशरलेली समथाची वाणी
भि मागाचा आ ह धरताना िहर ागार पठारावर आली –

‘‘ब तां ज माचे सेवटी। जेणे चुके अटाटी।
तो हा नरदहे भेटी। करी भगवती।।

दहे परमाथ  लािवले। तरीच याचे साथक जाले।
नाही तरी ह ेवथिच गेले। नाना आघात ेमृ युपंथे।।
जीव जीवांत घालावा। आ मा आ यांत िमसळावा।

राह राहो शोध यावा। परांतराचा।।
जो जगदतंरे िमळाला। तो जगदतंरेिच जाला।

आर ी पर ी तयाला। काय उणे
काया ब त क वावी। उ कट क त उरवावी।

चटक लावुनी सोडावी। काही एक।।’’
वत: जग या-भोग या अनुभवाचे गभसार बोध पाने सांगताना समथच िनदह

झाले होत.े यांनी पुज या-भज या ीरामा या वणासारखे िनळे आकाशबोल संभाजीराजे



आिण िजजाऊं या कानी पडू लागले –
‘‘ब तां ज माचे सेवटी। नरदहे सापड ेअवचट।

येथ वतावे चोखट। नीित याये।।
क त पाहता सुख नाही। सुख पाहता क त नाही।

के यावीण काहीच नाही। कोठे तरी।।
उ कट, भ  तेिच यावे। िमळिमळीत अवघेिच टाकावे।

िनः पृहपणे िव यात हावे। भूमंडळी।।’’
एवढे काळीजवेधी श द उभे क न समथ शेवटी या श दांनाच हणत होते –

‘‘सरली श दांची खटपट। आला ंथाचा शेवट।
येथे सांिगतले प । स गु  भजन।।’’

‘‘जय जय रघुवीर समथऽ!’’ केशव पंिडतांनी समा ीची नांदी उठवली.
िजजाऊंचे थकले हात जोडले गेले. यां या िमट या डो यांतून पाझरलेले अ ू

कुणालाच दसले नाहीत.
ऐकलेला जीवनबोध संभाजीराजां या म तकात भणभणत रािहला –

‘‘मृ य ून हणे च वत  तापी मु ाधारी।
गेले ब त कुळांचे। कुळवंत राजे।।

काया ब त क वावी। उ कट क त उरवावी।
जीव-जीवात घालावा। आ मा आ यांत िमसळावा।।
उ कट भ  तेिच यावे। िमळिमळीत अवघेिच टाकावे।

ब तां ज माचे सेवटी। नरदहे सापड ेअवचट।।
येथ वतावे चोखट। नीित याये।।’’

आषाढी एकादशी उलटली. संभाजीराजे पाचाडीच होत.े पावसाळी लाल पाणी
घेऊन भरले या गांधारी आिण काळ ा न ा रायगडाला घेर टाकून फर या हो या.

नेहमी माणे संभाजीराजे िजजाऊं या धर या गुड यांना चरबीचे मािलश
हल या हातांनी दऊे लागले. िजजाऊ शांतपणे हणा या, ‘‘बरेच दवस झाले. तु हास
काही एक बोलावं हणतो आ ही, ऐकता?”

“जी.”
‘‘थोर या बा चा आिण तुमचा मामुली िनिम ानं गैरमेळ पडतो, अस ंआम या

कानी येतंय.” िजजाऊ थांब या. शेजार या समईतील तेव या योती यांनी उगाच
णभर आप या थक या नजरेने िनरख या.

यां या गुड यावरचे हात तसेच खाली नेऊन यां या पायांना िभडवीत
संभाजीराजे घोग या आवाजात हणाले, ‘‘आप या पायांची आणबेल मासाहबे. आ ही
यांना खूप मानतो. पु कळ अदब ठेवतो.”

‘‘अदब हा जना याचा रवाज. पु षांनी सोशीक असले पािहजे. यांनी अदब
सोडली, तरी तु ही सोसणं सोडू नका. तुम या आऊ गे या ते हापासूनच ह े तुम या
पाठीशी लागलं आह.े वाढ या उमरीनं त ेवाढणार आह.े श य होत,ं तोवर आमचा हात



तुम या पाठाशी रािहला. आता आ ही थकलोत.” दरू लाव यासारखी िजजाऊंनी नजर
महाला या त तपोशीला लावली. ती तशीच ठेवून या हणा या, ‘‘हाताची पाची बोटं
सारखी नसतात हणून काही यातील एखाद ेदरू करता येत नाही! असेल या वकुबािनशी
अव यांना बरोबर घेऊन चालणं पडतं. ह ेिवस  नका. एवढी थोर जगदबंा, पण ितचेसु ा
भु याखेरीज काही चालत नाही! लहान-थोर सारेच आपले आहते. हचे आ ही हयातभर
आम या राजांना सांगत आलो. आज तेच तु हांस सांगतो आहो.”

‘‘जी.’’ संभाजीराजांनी ती माया उरात ठेवीत कंार भरला.
‘‘जा. बाहरे झड सुमार झालीय काय बघून या.” िजजाऊंनी दाटू लागलेला िवषय

कसबाने पालटला. संभाजीराजे महालातून िनघून सदरेवर आले.
पु हा महालात जाऊन यांनी िजजाऊंना हात दते मंचकाव न खाली येऊ दले.

यांना साव न ध न त ेवा ा या सदरी जो यावर घाटेजवळ आले. नेमला तासवाला
मुजरा करीत पुढे झाला. घाट घणघणू लागली.

थो ाच वेळात रायगड या मावळमाचीवर बादाराने धरले या भग ा
जरीपट याचा ठपका दसू लागला. दरूवर या धुकट माचीवर राजे दाखल झा याची ती
खूण होती. िजजाऊंना थक या डो यांनी ती दस ू शकत न हती. हणून संभाजीराजे
हणाले, ‘‘मासाहबे, महाराजसाहबे माचीवर आले.”

त ेऐकताच राजांची उभट मु ा डो यांसमोर तरळले या िजजाऊं या ओठांतून
सहजी श द सुटले – ‘‘औ वंत हा!”

माचीकड ेरोख धरत मुजरा दणेा या संभाजीराजां या त ेकानी पडले मा ; यांना
वाटले – ‘जस ंआबासाहबेांचं केलं आह,े तसं मासाहबेांचं वणन केलं तर फ  समथच
करतील. इतरांचं त ेसाम यच न ह!े’

पावसाळी नाळ तुटली. रायगडाचा घेर फुलां या िहरवाईने बह न आला.
िजजाऊंचा िनरोप घेऊन संभाजीराजे गड चढून आले.

दर यान दोन घटनांची च े  फ न गेली होती. उमराणी या खु या मैदानात
कैचीत फसलेला िवजापूरचा सेनापती अ दलु करीम बहलोलखान यास जीवे सोड याची
चूक तापरावांनी केली होती. आिण वाई ांतातील पांडवगड मरा ां या एका
फौजफळीने झडप टाकून द त कर याचा य  केला होता.

दसरा उरकून राजे सातारा ांतात िनघून गेले. चारच दवसांत यांनी पांडवगड
जंक याची खबर रायगडावर आली. ती ऐकून संभाजीराजांनी रायगडावर साखर वाटली.

धाराऊन े दले या ल या या माड याचा कटोरा ओठांआड रचवून संभाजीराजे
आप या महालाबाहरे पडले. बाहरे पहा याला यादव नामाजी होता. याचा मुजरा
आपलासा घेत युवराज याला हणाले, ‘‘यादवराव, आम या संगती या.’’

या यासह त े दरबारी चौकात आले. दि णी जो यावर मांडले या, पंजा
उगारले या, पढा भर या वाघावर यांची नजर गेली. त ेजनावर आ ाच झाडीतून बाहरे



पड यागत िजवंत दसत होत.े ‘‘आपण अगोदर भोसले आहोत, मग िशकारी.’’ राजांची
बोली संभाजीराजां या मनात फरली. कारण नसता ितला समथाचे बोल िचकटले –
‘‘काया ब त क वावी। उ कट क त उरवावी! ’’

यादव नामाजीसह जगदी रदशन क न युवराज कुशावता या टा याजवळ
आले. कुणाचीही नजर जखडून पडावी, असे नानारंगी कमळफुलांचे थाळे टा यावर उठले
होत.े गडा या मंद वा यान ेते डुलत होते.

भार यासारखे संभाजीराजे कुशावताकड े बघत रािहले. यां या मनी एका
िवचाराचे कमळफूल फुलून उठले – ‘मासाहबेांना फुलांचा खूप सोस. गडावर आणून हे
टाके यांना एकदा दाखिवलं पािहजे.’

‘‘यादवराव, आत उतरा. वेगवेग या वाणांचे नाळ खुडून आणा.” युवराजांनी
आ ा केली. पायताणे उतरवून यादव नामाजी टा यात उतरला. िनळे, सफेद, लाल असे
अधवट फुलले कमळनाळ घेऊन बाहरे आला.

त े िनरखीत युवराज बाले क याकड े परतले. दरबारी चौकातील कारंजी हौद
आला. शतधारांनी उसळ या फवा याकड ेनजर टाक त, संभाजीराजे महालात आले.

यांना क पना न हती, पण महालात धाराऊ आिण येसूबाई उ या हो या.
येसूबा नी रामराजांना वर छातीशी घेतले होत.े युवराजांना बघताच धाराऊ आपले
आपणालच सांिगत यागत हणाली, ‘‘तरकतच हात हाई. आई या पूजंची जुपी लावून
ाची हायलीच क  बुवा ी!” आिण ती महालातून बाहरे पडलीही.

‘‘या.’’ रामराजांना घे यासाठी कमळनाळांसह संभाजीराजांनी हात पसरले.
येसूबा या काखेतून यांना घेताना संभाजीराजां या बोटांचा पश येसूबा या

अंगादडंाला झाला! उ या अंगावर रसरशीत कमलफुले फुल याचा भास या पशाने
येसूबा ना झाला! यां या पाप या फडफड या. कपाळी या कंुकुबोटात घामाचे थब
तरा न आले. मो ा धाडसाने यांनी समोर या टोपाखाल या पाणीदार डो यांना
आपले डोळे िभडिवले. आिण णात त ेखाल या फरसबंदीवर टाकले आिण लगबगीने या
बाहरे जायला िनघा या.

“थांबा!” कुणीतरी यांचे पाय जागीच िखळवून टाकले.
संभाजीराजे रामराजांसह पुढे आले. हातीचे कमळनाळ यांनी येसूबा या

मु े या केतक  कमळाकड ेबघत पुढे धरले आिण हणाले, ‘‘ या. एकतर जगदी राला
नाहीतर तु हालाच त े ावेत, असे ठरिवले होत!े”

धडधड या छातीने आिण थरथर या हातान ेयेसूबा नी त ेरंगीबेरंगी फुले असलेले
दठे हाती घेतले. त ेघेताना पु हा झाले या बोटां या पशान े यां या पाप यांचे अ तर
आिण पु हा कानांची पाळी रसरसून आली. डो यांना डोळे िभडले.

भांबावले या येसूबाई नेसू या शेवान े फरसबंदी झाडीत तरातर महालाबाहरे
पड या!

थो ाच वेळात धाराऊ महालात आली, दोघा बंधंूना एक  बघून हसली.
युवराजां या हातात कमळे नाहीत, ह े बघून ती हणाली, ‘‘पूजेची जुपी लागली; पर



दवेीला कमळाचं दटॅ ठवायचं हाऊनच येलं. आता कोण बापडीला त ेआनून दनेार!”
आिण रामराजांना घेऊन धाराऊही हसत बाहरे पडली.

बंकापूर लुटून, कारवार तसनस क न, आनंदराव मकाजी यांना प हाळा ांती
ठेवून राजे पुर या दोन मिह यांनंतर रायगडी आले. त ेआले िन एक वाईट आिण एक
चांगली खबरही यां या पाठोपाठ गड चढून आली.

दौलतीचे कदीम चाकर मुजुमदार िनळो सोनदवे वारले, ही खबर वाईट होती.
आिण काशीचे गागाभ  राजां या भेटीला येत आहते, ही खबर चांगली होती.
राजांचे कुलोपा याय – नािशकचे अनंतभट कावळे यांनी खास माणूस पाठवून

काशी या वेदशा संप  िव े रभ  उफ गागाभ  यांना े ी आणवले होत.े
आचाय गागाभ ांना इतमामान े गडावर आण यासाठी राजांनी अ णाज ना

पालखी-सरंजामासह नािशकला रवाना केले. आिण गागाभ ांचे दशन िजजाऊंना घडावे
हणून यांना पाचाडातून गडावर आण याची कामिगरी राजांनी संभाजीराजांना जोडून
दली.

गडचढीचे भोय े आिण पडदबंेद मेणे घेऊन आ े माणे संभाजीराजे पाचाडात
उतरले. यांनी थक या िजजाऊंना हातजोड दते मे यात बसते केले. दसु या मे यात
पुतळाबाई बस या. किबला रायगडावर आला. पण आजारी काशीबाई मा  तेव ा
पाचाडातच रािह या. ी े  काशी या धमपीठाचे े  आचाय रायगडावर येत आहते या
जािणवेने सव  चैत य पसरले. दाि णा यी मावळी वागताची तयारी खु  राजे-
संभाजीराजे यां या दखेरेखीखाली िस  झाली.

महाड न अनंतभटांची गडावर वद  आली – ‘‘आप या िनवडक िश यगणांसह
आचाय येताहते.”

राजे-संभाजीराजे िजजाऊंची पायधूळ घेऊन गड उतरायला लागले. यां या
पाल यांमागून मोरोपंत, अ णाजी, द ाजी, येसाजी, िन लपुरी, कवी परमानंद, कवी
कुलेश, भाकरभट, केशव पंिडत अशी िनवडीची मंडळी गड उत  लागली.

पालखी या राजग ाबरोबर संभाजीराजांचे मन हदंोळू लागले – ‘कसे
असतील आचाय गागाभ ? समथा यासारखे? यांना तरी आ ही कुठे पािहलंय? काशी
मथुरे न काशी या वाटेवर असताना आ हास परतावं लागलं. काशी रा न गेली! आिण
आता बघून तरी काय उपयोग? ितथ या िव े राचं दऊेळ औरंगजेबानं लुटलं. मं दरा या
िच यांनी याच जागी हणे, मशीद उठवली! औरंगजेब! भर या दरबारी बं द त
कठ ाआड बसणारा! आ हास ‘हौदा खेळता काय?’ ह े विजरामाफत िवचारणारा!’
पालखी या दां ा या कुरकुरीतूनच श द बाहरे पडताहते असा यांना भास झाला. ‘‘या
भूमंडळाचे ठायी। धमर ी ऐसा नाही। महारा धम उरला काही। तु हाक रता!”

‘महारा धम’ नकळत एक कार यां या नाकपा यांतून सुटला. पाचाडचा
िजजाऊंचा वाडा मागे पडत होता. र या या दहुाती श धारी माव यांनी िश त



धरलेली दसू लागली. पखाले पाल या बघून दरू हटू लागले.
आगवानीचा डरेा आला. पाल या ठाण झा या. अंथर या पायघ ांव न राजे,

संभाजीराजे डे यात िशरले. आत मांडलेली बैठक राजांनी िनरखली. लोड, िग ा,
िबछायती सारा इतमाम ठीक होता. बैठक या बगलेला एक धारकरी सरपोसाने झाकले
सुवणतबक खां ावर घेऊन उभा होता.

मोरोपंत, अ णाजी, येसाजी, परमानंद, कुलेश सा यां या चयव न नजर
फरिवताना राजांचे मन राजगडा या भुयारात िशरावे, तस ेखोलवर िशरले.

‘केवढा पु यवंत योग हा! पाचारण करतो हटले, तरी मध या गिनमां या
मुलखाने सा य होणार नाही, त ेकाशी धमपीठाचे आचाय आप या पावलांनी येत आहते.’

महाड या रोखाने उठले या शंखां या क लोळ या िननादान े राजांची साखळी
तुटली. भाकरभटांनी आत येत वद  दली. ‘‘वेदोनारायण ी आलेऽ!”

राजे-संभाजीराजे डे याबाहरे आले. माने या िशरा फुलवीत, आभाळमाग  त ड
ध न आचायाचा िश यगण बेहोश शंखनाद उठवीत होता. या पिव  क लोळात नौबत-
डं याचा मदाना घोष िमसळला!

ठाण झा या पालखीजवळ लगबगीने जात राजांनी आचाय गागाभ ांना हात
दला. भग ा बासनातून हळुवारपणे धम ंथ बाहरे यावा, तस े या भग ा अ तरा या
पालखीतून राजांनी आचाय ना बाहरे घेतले!

मथुरेत चुकार झालेली ‘काशी’ संभाजीराजे िनरख ूलागले! म तक  लंबू वाणाचा
जरी कनारी माल, अंगभर लपटलेली भगवी शाल, ितला ध न उ रीमाटाचे
डा ळंब कनारी सफेद धोतर; सतेज पायांत लाकडी खडावा, कपाळी गंधाचे शैव- प े,
तासा या थाळीसारखी गोल तोरंजनी वणाची मु ा, तेवते शांत डोळे.

गागाभ ां या पान े हदं ू िव ेचा सूय मावळी वागता या चांद यात हात
उभा होता! खेच यासारखे संभाजीराजे आचाया या डा ा बगलेला झाले.

पायघडया तुडवीत राजे आिण संभाजीराजे यां यामधून गागाभ  डे यात
वेशले.

मांड या बैठक वर आचायाना आदरान े बसवून राजांनी सुवण  तबकातील
पानिवडयासह ीफळ यां या जळीत दले. मानाचे व  हणून शाल यावर ठेवली.

राजे आिण संभाजीराजे यांनी गुडघ ेटेकून आचायाना नम कार केला.
आचाय तो वीकार यासाठी झुकत े झाले. हात उभवीत, डोळे िमटून यांनी

आशीवाद दले, ‘‘जयोऽ त!ु’’

राजे-संभाजीराजां या पायसोबतीत आचाय रायगड चढून आले. जगदी राचे
दशन क न ापारपेठ, नगारखाना, दरबारी चौक बघत सा यांसह त े राजां या
खासेवाडयात आले. बैठकमहालात राजे, िजजाऊ, संभाजीराजे, रामराजे यां यासाठी
दखेणी राजबैठक िस  केली होती. ित यासमोर वेदोनारायणां यासाठी मृगािजन



घातलेले श त आसन मांडले होत.े
आचाय आ याची वद  अंत:पुरात िजजाऊंना पोहोचली झाली. राजां या रा या,

मुली, येसूबाई, रामराजे असा गोतावळा पाठीशी घेत शु  नेसूधारी िजजाऊ
बैठकमहाला या उंबरठयाजवळ आ या. यांना बघताच आसनाव न उठलेले आचाय
गागाभ  चालत पुढे झाले. िजजाऊं या पान ेिबजलीचं शु  व ं लेवून सोशीक मावळी
आभाळच उंबर ात उभे होते!

पापणी न मोडता यां याकड े बघत पुढे झाले या गागाभ ांनी – ‘‘माँजी,
णाम!’’ हणत झुकून थेट िजजाऊं या पायांना आप या हाताची बोटे िभडिवली!

असे काही होईल, ही क पना नसले या िजजाऊ लगबगीने पाय मागे घेत
हणा या ‘‘ह ेकोण करणं! आपण थोर- े  आचाय.’’

यांची भावना ओळखून गागाभ ांनी खुलासा केला, ‘‘माँजी, गंगास ेबढकर े  है
आपके चरण। हम आचाय ह ै पढत धम ंथ के। आप सा ात् धममाता ह।ै” गंगे या
खळखळाटासारखे त ेबोल होते. त ेऐकताना राजां या पापणीकडा दाट यागत झा या.
संभाजीराजांची छाती भ न आली.

हाताची खूण दते आचायानी िजजाऊंना बैठक घे याची िवनंती केली. िध या-
िध या चालीन ेजात िजजाऊ मांड या बैठक वर बस या.

राजांनी आचायाना मृगासनावर बस याची िवनंती केली. आचायानी बैठक
घेतली. यां या चरणाखाली असले या आसनावर भाकरभटांनी ता हन ठेवले.

राजे, संभाजीराजे, रामराजे, राणीवसा, या सा यांनी आचायाची सिवध
पा पूजा केली. बैठक व न उठले या िजजाऊ पा पूजेसाठीच पुढे येताहते ह े बघून
गागाभ  राजांना हणाले, ‘‘नरेश, उ ह े फरस े आसन थ क िजये। मातास े पु  क
पा पूजा पु  क  आय ुकम कर दतेी ह।ै हम जीिवत रहना ह।ै – कमसे कम एक संकि पत,
धमकाय पूण करन ेतक।”

आचायाची इ छा सांगून राजांनी िजजाऊंना राजबैठक वर उ ासनी बसिवले.
यां या पायगतीला, दो ही तफाना संभाजीराजे, रामराजे घेऊन राजांनी बैठक घेतली.
पाठीमागे राणीवसा उभा रािहला. भोवती मंि गणांसह, िनवडक असामी हात बांधून,
अदब ध न – धमपीठ आिण धैयपीठ यांचा संवाद ऐक यासाठी उ सुक झा या.

दवे मरण केले या वेदसंप  गागाभ ां या िवमल मुखातून बनारसी वाक् गंगा
वू लागली – ‘‘पु षो म िशवाजीराजे, हम काशी े स ेयहाँ दि णदशे आय े – मनम

एक धमसंक प लेकर। आपका यह कला हमने दखेा, परमसंतोष। यहाँ सब ह।ै परंतु एक
नह । संहासन। नरेश, राजदडंके ित र  धमदडं थ ह।ै सम त आयावतम आज
हदंु का एक भी राजपीठ नह । संहासन नह , िजसे दखेकर हदंमु तक गव करे।
जीवनसं ाम लडानेक  मनीषा करे। वह  कारन ह ै क, हदं ू वयं को िनराि त, परािजत
मान रह ैह।ै नर े , अनुरि त धम-धम नह  रहता!....

‘‘आपका क तसुगंध वण कर हम ेरणा ा  ई राजा िशवाजी, सम त
आयावतका यह भार कंध पर तोलन ेआप, केवल आपही यो य ह।ै....



‘‘उ रम हमारे पिव  दवेालय न  हो रह ेह।ै दवे-दवेता िवटंिबत कये जा रह ेह।ै
ल छ न ेउदडं हाहाकार मचा दया ह।ै दबुल हदं ू जानन बलात् धमात रत कय ेजा रहे
ह।ै” आचायाचा धीरगंभीर आवाज धरत चालला.

‘‘यही चलता रहा तो रामकृ णक  यह पिव  दवेभूमी रौरव हो जायेगी। यही
योजन ह ै क, सम त उ रवािसय के ितिनिध पम िभ ाप  हाथ िलय े हम आपके
कलेके महा ारम खड ेह।ै धमर क, हम संहासन दान करो। नर े , धमदडंको राजदडं
दान करो। राजा छ पती बनो। ‘छ ’ दान करो।” भावनावेगान े उंचबळले या
आचायानी दो ही हात पसरले. उ र दि णेला साकड-ंसाद घालू लागली.

डोळे भर यामुळे िजजाऊंना समोरचे काहीच दसेनासे झाले.
िमट या डो यां या राजांचा हात छातीवर या कव ांवर फरत रािहला.

बोटांना पशणारी येक कवडी यां या िमट या डो यांसमोर खच  पडलेला चेहरा-
चेहरा उभी क  लागली. बाजी, ता हाजी, मुरार, सूयाजी, रामजी! कैक. ते सारेच हात
उठवून हणत होते – ‘‘राजे, आ हांस छ  ा! मरणास मोल ा!’’

संभाजीराजांची पाणीदार नजर वेदभूषण गागाभ ां या सतेज, िनभय ओठांवर
अडकून पडली होती. आचाया या पान ेउभा रायगडच आप या क ांचे भ म ओठ
उघडून कानाउरांत साठवावे अस ेकाही सांगतो आह,े अस े यांना वाटले.

‘‘राजदडंके ित र  धमदडं थ ह।ै असुरि त धम – धम नह  रहता। दवेालय
न  हो रह ेह,ै दवेदवेता िवटंिबत कय ेजा रह ेह।ै दबुल जानन बलात् धमात रत कय ेजा
ह ेह।ै” ऐक या श दाश दाला यां या आतून कुणीतरी फेरसाद घालू लागले.

‘‘मा रता मा रता मरावे। तेणे गतीस पावावे।
फरोनी येता भोगावे। मह भा य।”

गागाभ ांची आ ा राजांनी िशरोधाथ मानली. झा या बैठक चे बोलणे
रायगडा या पाखरांनी आप या पंखांवर घेतले! आिण ती फडफडत मावळभर उडाली!

‘‘राजं गादीवं बसनार। मो ं बाद या नार! जंगी दबार बिशवनार!” बारा
मावळां या खोपटाखोपटाला भाब ा ेमांचे रोमांच फुटले.

‘‘ हातारबाईनं लई वनवेस काढलं. आत ं पारनं फटलं ित या नदरंचं. योक
उपजावा तर अ सा. हायतर आमची बी हाईतच... खायाला कार िन...’’ पाणो ा-
पाणो ांवर घागरी ठणठणू लाग या.

या रा यािभषेकात काही उभे राहायला नको हणून अनंतभट कावळे पु हा
नािशकला गेले. यांनी तीथाची सभा भरिवली. सभेत दोन िववादाचे मु े उपि थत
झाले. किलयुगात ि यलोप झाला आह ेआिण रा यािभषेकासाठी आव यक असलेला
‘मंुज’ हा राजांचा िवधी झालेला नाही. मा  िववाह झाले आहते!

गागाभ ांनी शा पुराणांचे दाखले दऊेन ायि ाने सं कारलोप भ न काढता
येतात, ह ेनािशकसभेला पटवून दले.

आपली वंशावळीची यादी आण यासाठी राजांनी बाळाजी िचटिणसांना
राजपुता यात धाडले. मेवाड, उदपूेर, जयपूर अशी नगरे पालथी घालून बाळाज नी यादी



आणली. राजे सूयवंशी ‘िशसो दया’ कुलातील रजपूत ि य होत.े राणा भीम संह,
स न संह, दलीप संह, दवेराजजी अशा सूयतेजी राजां या कुळातले!

सारे आडबंद दरू झाले. गागाभ ां या सूचनांवर रा यािभषेकाचे तपशील तयार
होऊ लागले. ये  हणून प राणीचा अिभषेक सोयराबा ना आिण युवराज हणून
राजां या ह -जबाबदा यां या वारसापदाचा अिभषेक संभाजीराजांना कर याचा आदशे
आचाय गागाभ ांनी दला.

माव यांची होऊ घातलेली राजधानी हणून रायगड सजावटीला िनघाला.
दरबारी चौक, बाले क याचे खासेमहाल आईनेबंदीसाठी िहरोजी इंदलकर,

आबाजी, अजाजी िगजाजी यादव यांनी हाती घेतले.
िशलावट िछ या घुमवू लागले. ठोका-ठोका ताल ध  लागला – ‘‘राजा

िशवछ पती!” सुतार, सोनार, लोहार, कहार, मांग, महार झाडून सारे आघाडीने
कामावर पडले.

जवािहरे, सराफ, अ र सौ ासाठी उमेदीन ेरायगड चढू लागले. पागेची घोडी
नालबंदीसाठी बाहरे पडली. ांत परग यांतून कबाडी या बैलांनी फेसाटत वा न
आणलेली धा याची आिण िमठाची पोती अंबारखा यात आबादान होऊ लागली.

गडावर या मं दरातील मूत -मूत वर व लेप चढू लागले. लाल फासबंदां या
थै या कमरशे यात खुपसून थैली वार गड उत  लागले. बिहज , कमाजी, िव ास यांची
खबरगीर पथके खां ावरची रामोशी कांबळी सावरत मुलूखभर या खबरा उचलू लागली.
अठरा कारखान ेगजबजून उठले. चांदीची कडी भरलेले मदाने हात आिण कोपरभर चुडा
भरलेले जनानी हात, वत:ला हरवून एक नामी मनसुबा उभा कर यासाठी झटू लागले.

ओतकामात तरबेज असले या रामजी द ोने राजां या ह त े ीफळ वाढवून
‘ संहासन-घडाई’ या कामाला हात घातला. रामजीला माहीत होत.े तो एका ‘मावळी
रामचं ा’चे राजआसन घडिवणार आह!े ब ीस मण भराचे! झळझळ या बावनकशी
सुवणाचे!

संभाजीराजे ह ीटा याजवळ उभे होत.े फार वषापूव  ब ा असताना दोरखंडांनी
चोरदरवाजा या बाजूने रायगडावर चढिवलेला ‘ि शूल’ हा ह ी आता भरात आला
होता. टा यात पा याला पडलेला ‘ि शूल’ बाहरे घे या या खटपटीत मा त पुरता
दमगीर झाला! ‘ि शूल’ ह ावर आला होता. टा याबाहरे पडायला राजी न हता.
संभाजीराजे मा ताची घालमेल बघत ह ी या िवचारात गेले होत.े शेजारी महादवे
यमाजी आिण यादव नामाजी उभे होते.

सांजेचा नौबतडकंा झडायला सु वात झाली न झाली, तोच कुणीतरी
रोख यासारखा डकंा गपकन थांबला.

संभाजीराजां या कपाळी आठी जमली. दठी समोर गेली. िवझ या वण ाचा
काळपट डाग अंगावर घेतलेला लंगाणा यांना दसला.



बाले क या या रोखाने चालले या संभाजीराजां या कानी मा ताचे वैतागी
श द पडले – “ि शूऽल, आरं हाटमोरेपन सोड! काय टा यातच तून बसनार हाईस का
काय?’’

महादवे यमाजी आिण यादव यांना पाठीशी घेत संभाजीराजे तरातर चालत
पालखी दरवाजाने बाले क यात आले. राजां या खासेवा ा या सदरी पाय या
चढतानाच यांना जाणवले – ‘काहीतरी घडलंय.’

बैठक समोर खाल या मानेने उ या असले या राजां या सामन े कमाजी हा
धूळमाख या कप ा या आनंदरावा या फौजेचा खबरगीर उभा होता. बाजूला अ णाजी,
बाळाजी, मोरोपंत, येसाजी खड ेहोते. सा यां या माना पड या हो या.

मुजरा दऊे बघणा या संभाजीराजांना बघताच हातपंजा उठवून त े हणाले,
‘‘शंभूराजे, तो मुजरा तुम या गे या मुतािलकांना करा!”

ओढ या पायांनी राजे युवराजां या जवळ आले. यां या खां ावर हात ठेवून
हणाले, ‘‘संभाजीराजे, तापरावांनी पंख जाळून घेतले! पठाण बहलोल या दहा हजारी
फौजे या वण ात! तुमचे मुतािलक गेले! आमचे सरल कर गेले! आम यावर सून!
हटमोरेपणानं! वत: संगती आमचे लढाऊ सहा बांके घेऊन!”

संभाजीराजांना आठवले, बहलोलला सलामत सोड याब ल राजांनी
राजसंतापान े तापरावांना प  िलिहले होते – ‘‘पठाणाशी सला काय े िनिम  केला?
गिनमास मा न गदस िमळवावे. नातर आ हास त ड दावो नय!े”

सुटला बहलोल बेइमानपणे मराठी मुलखाला ताराज करीत सुटला होता. पुरे एक
वष तापराव या या पाठलागावर होत.े चुक चा सल सुधा न काढ याची संधी बघत
होत.े बहलोल बं द त होता.

राजे ‘त ती बसणार’ ही खबर तापरावांना लागली. आता रायगडी परतावे
लागणार. पण बहलोल जंदा ठेवून राजांना त ड कैसे दावावे?

नेसरीजवळ कु या या खंडीवर बहलोलचा दहा हजारी पठाणी तळ पडलाय, ही
खबर तापरावांना लागली. फौजेिनशी चालून जाऊन फ े होणार न हती. हणून
तापरावांनी आप या डे यात शेलके धारकरी याद केले. कुणाला यानीमनी नसता,
तापरावांनी यांना साकड ेघातले – ‘‘आ ही पठाणावर चालून जाणार! एकले! राजां ी
आमचा दडंवत सांगा!”

सहा धारक यांनी कमरेची ह यारे उपसत यांचा श द ह ान े झेलला –
‘‘सरल कर, िजतं तुमी ितथं आमी!” आिण महािशवरा ी या दवशी घो ांवर मांड
घेतलेले तापराव नंगी तलवार हाती नाचवीत – “हरऽ हरऽ हर महादवे’’ गजत बेभान
उधळले. सहा घोडाईत पाठीशी घेऊन!

त े वेड े सात प ी दहा हजारी फौजेवर झडप घाल यासाठी गेले ते परतलेच
नाहीत! सात कडकड या िवजा पठाणी फौजे या दयात कोसळ या िन िवझ या.

कमाजीने सांिगतलेला वृ ा त राजां या त डून ऐकताना संभाजीराजां या
डो यांसमोर तापरावांची मदानी मु ा उभी ठाकली.



उधळ या घो ावर मांड घेतलेले, ह यार नाचवीत चवताळलेले तापराव
लंगा या या पेट या वण ात घुस याचा भास संभाजीराजांना झाला!

घुसते तापराव हणत होत े– “अमनधप यानं पेट याली ही आगट लई वंगाळ
धाकलं धनी! रानपाखरं येनं येलबाडून जा यात! घालून घेत पंख जाळून घे यात!”

कारण नसताना मा ताचे ऐकलेले श द संभाजीराजां या मनात फरले –
“ि शूऽल, आरं हाटमोरेपन सोड!! टा यातच तून बसनार हाईस का काय?’’

सजला रायगड तापरावां या सुतकात आला. दाट या मनाने राजांनी
तापरावांचे म तकिवधी केले. सरल करपदाची मोकळी जागा मानव ासह हजंासी
मोिह यांना दली. ती दतेाना ‘हबंीरराव’ ही िखताबत यांना बहाल केली.

हसंाजी सोयराबा चे बंधू. यामुळे यांची ही नामजादी सोयराबा ना खोलवर
सुखवून गेली. अडी-नडीला र ाची माणसे कामी पडतात. स ा हाती असले या
र संबंधा या माणसाचा तर मनाला उगाच मोठा आधार वाटत असतो.

सगळे ाचीन ंथ राब याला घेऊन गागाभ ांनी तपिशलासह ‘रा यािभषेक
योग’ हा िवध चा ंथ तयार केला.

पाचाड न, काशीबाई या दखु यान ेउचल खा याची वद  गडावर आली.
राजे, संभाजीराजे, िजजाऊ, राणीवसा, येसूबाई, धाराऊ सगळा राजगोतावळा

पाचाडात उतरला. अिभषेक होऊ घातले या राजे-संभाजीराजां याकड ेभर या नजरेने
बघत, बोलायचे ते खूप ओठाआड तसेच ठेवून मूकपणे काशीबाई िनघून गे या. पाचाड या
द णीमहालात आ ोश उठला.

काशीबा चा िन ाण हात हाती घेऊन यां या कपाळीचा भरला आडवा मळवट
बघताना राजांचे डोळे दाटून आले. एक मुका मनसुबा थंड झाला होता. होणा या
रा यािभषेकावर आभाळा या सांदीतून काही अिशव िझरपेल क  काय, या कातरभयान ेते
थोपवायला घाईगद  क न काशीबाई िनघून गे या!

पाचाड या माळावर पेटले या चंदनी िचतेकड ेउदास नजरेने संभाजीराजे बघत
होत.े िचते या चटच ा आवाजाबरोबर यां या श दांचे प ी पंख फडफडवीत रािहले –

‘‘सरता संिचताचे शेष। नाही णाचा अवकाश।
भरता न भरता िनिमष। जाणे लागे।

मृ यू न हणे मु ाधारी। न हणे परनारी।
राजक या।”

तापरावां या होमानंतर एकच मिह यात काशीबा ची िचता पेटली. युवराज
हणून राजटोप म तक  चढ यापूव च ये  पु  हणून संभाजीराजांचे जावळ मंुडन
िवधीने उतरले गेले! रायगड पु हा सुतकात आला!

काशीबा चे म तकिवधी पार पडले. संभाजीराजां यासह राजे तापगडी जायला
िनघाले. कुलदवेता भवानीआईचे आशीवाद घेऊन, रामजी द ोने बांधलेले स वामणी



सुवणछ  ित या म तक  चढवायला – िशवथर घळीत उत न समथाची पायधूळ
यायला.

दोघा िपतापु ांनी िजजाऊंचा िनरोप घेऊन िनवडक िशबंदीिनशी रायगड
सोडला.

फुलमाळांनी सज या पालखीत व ा छा दत सुवणछ  ठेव यात आले होते. ‘जय
भवानीऽ!’ नांदी दते भोयांनी पालखीला खांद े दले. जगावर छ  धरणा या
तुळजाभवानीवर छ  चढिव यासाठी ितचे भु ये चालले होते!

उ हाळी मजला मागे पड या. घाट चढून छ तांडा जावळी खो यात घुसला.
जनी या ट यावरची अफजल-कबर मागे टाक त छ िशबंदी तापगडावर आली.

सोनमोहरा उधळून क लेदाराने राजे-युवराजांची आगवानी केली. भर या मळवटाने
सुवािसन नी िनरांजने फरिवली.

छ थापनाचा मु त दसु या दवशी होता. थाळे घेऊन दपुार टळतीला टाकून
संभाजीराजां यासह राजे गडा या पाहणीला बाहरे पडले.

गडा या मो या या जागा बघून वा या ‘अ दलु-बु जा’वर आ या. दरूवर
हं ाएव ा दसणा या अफजल या कबरीकड ेबघत राजे गंभीर झाले.

‘‘महाराजसाहबे, आपणास जीवे घे याचा िवडा उचलून आले या खानाचे दफन
आपण इतमामाने केले. याची कबर बांधिवली. ही कोण िवचाराने?” अफजल या
कबरीकड ेबघत संभाजीराजांनी िवचारले. राजांचा धरला िवचार याने तुटला.

संभाजीराजां या भरग  कपाळी या गंधप ावर, गालाकड े फरले या
िम यां या काळभोर रेषांकड े बघत राजे हणाले, ‘‘आमचा झगडा करणीशी असतो,
क याशी नाही. मरणाबरोबर गिनमी संपली, असे आ ही मानतो.”

‘‘पण गनीम तस े मानीत नाहीत! आप या गुजरकाकांचा पडला दहे िमळाला
नाही. यांचे दहन झाले नाही! कामी आले या आप या माणसांची धड े छावणी या
कु यांसमोर टाकली जातात. टाकली जातील! ह ेकसे?”

तो िवचार िबनतोड होता. राजे यान े णभर सु  झा यागत झाले. मग शांतपणे
हणाले, ‘‘मोगलाईत आिण आम या ‘ ा ’ या रा यात फरक आह,े तो इथंच. आ ही
पाडली मं दरं पु हा उठिवली – उठवू. पण कुणाची धम थानं धूळदो त करावी, तो िवचार
आम या मनात िशवत नाही. तु हांस आता जसं वाटत,ं तसं एकेकाळी आ हांसही वाटत
होत.ं पण मासाहबेांनी आमचा म दरू केला. िवचार उदा  केले.”

िजजाऊं या आठवणीने दोघेही जबानबंद, िनसूर झाले. भवानी या मं दरा या
रोखाने सांजआरतीची तडतडणारी संबळ ऐकू येऊ लागली.

णभर युवराजांना आपण रायगडा या मावळमाचीवरच उभे अस यासारखे
वाटले. हात छातीशी िभडले. भवानी या मं दराकड ेजा यासाठी ते राजांबरोबर अ दलु-
बु जा या पाय या उत  लागले.

ओघळ या उपर याचे शेव मुठीत ध न अ णाजी द ांनी रायगडा या
सातमहालातील सोयराबा या महालाचा दगडी उंबरठा ओलांडला.



राणीसाहबेांना बघताच यांनी अदबीन ेझुकून मुजरा दला.
‘‘या सुरनीस, अिभषेकिवधीचा तपशील िस  झाला असे आ ही ऐकतो.”

सोयराबा नी मु याला हात घातला.
रायगडावर राजे, युवराज न हत,े हणून मनातील एका पेचाची उकल

कर यासाठी अ णाज ना सोयराबा नी चं ाकडून महाली याद केले होत.े
‘‘जी. सव तपशील िस  झालेत.” अ णाज नी मान खाली ठेवून ाचा जाब

दला. एव ात महाला या अंत:पुरातून चं ा कुणिबणी या हाती हात दलेले रामराजे
बैठक  दालनात आले. यांना बघताच अ णाज नी यांना मुजरा दला.

रामराजांना जवळ घेत सोयराबा नी यां या ग यातील ठीक असलेला
मोतीकंठा उगाच पु हा ठीक केला. तसे करताना अ णाज ना नेम या मु यावर कसे
आणावे याचा िवचार मनाशी बांधून घेतला. ‘‘मग या तपिशलात आम या
बाळराजां यासाठी कसले िवधी आहते?” सोयराबा ची जरबी नजर अ णाज या थोराड
पगडीभोवती फरली आिण यां या कपाळी या गंध ट यावर बसली.

अ णाज ना ायला उ र न हते हणून त ेखालमानेने ग पच उभे रािहले.
‘‘का? सुरनीस, यां यासाठी कोणतेच िवधी नाहीत? तु ही ग प का?’’

सोयराबा चा आवाज बांधील झाला.
‘‘जी. आचायानी िस  केले या अिभषेक योगात बाळराजांचा वतं  उ लेख

नाही!” अ णाजी तोलून बोलले.
‘‘मतलब? ह े वार चे कुणीच नाहीत? मग यांना मुजरे तरी कशाला?”
‘‘गैरसमज होतोय राणीसाहबे. यात आमची काहीच कसूर नाही. खु  वाम नीच

आचायाना अिभषेकिवधी ठरिव याचे सव अिधकार दले आहते.”
‘‘तेच आ ही हणतो. आचायाना गडाची ओळख दोन दवसांची. यां या कामात

काही वाण रािहली, तर त े बोलणार कोण? तु ही ती सुधा न यायला नको काय?”
अ णाज ना फरवून- फरवून सोयराबा नी नेम या ितव ावर आणले.

‘‘जी. आ ही ह ेबोलू. पण आचाय त ेमा य करतीलच, असा िव ास कसा ावा?”
‘‘तु ही बोला तर खरे.”
“जी.” अ णाज ची पगडी मंद डुलली. सोयराबा ना आिण रामराजांना मुजरा

दते, ते िपछाडी या कदमांनी महालाबाहरे पडले.
काही वेळाने सोयराबा ची दासी चं ा, मंि वाडीतील अ णाज या घरी जाऊन

हळीदकंुकवाचे आमं ण दऊेन आली.
सायंकाळी महाली आले या अ णाज या किब याची सोयराबा नी खण-

शालूवर मोतीबंद नथ ठेवून ओटी भरली! आिण ती भरत असताना या हसून हणा या,
‘‘आप या माणसांचा असा राबता असला, हणजे मनास बरं वाटत!ं’’

सरंजाम- शंबदी पाठीशी घेत राजे-संभाजीराजांसह िशवथरघळी या वाटेला



लागले.
ओढे, पाणंदी पार करताना जातवान घो ावर बैठक घेतले या संभाजीराजां या

मनी एकच एक िवचार पुन:पु हा फेर टाकू लागला – ‘कसे, कसे दसत असतील वामी
समथ? सूयभ . रामसेवक सं यासी. सं यासी असून ठण यांसार या श दांचा पंच
ओठांत नांदवणारे! केव ा मानतात मासाहबे यांना!’

लतावेल नी मेट धरलेली िशवथरची घळ जवळ आली. उभे रानच कुदणीला
पडलेय, अस ेवाटावे, तसा शंखांचा घुमरा आवाज ऐकू येऊ लागला.

राजांची आगेवद  गे याने सा ात समथ, िश यांचा तांडा पाठीशी घेऊन
वागतासाठी येत होत.े

‘‘जयऽ जयऽ रघुवीर समथ!’’ या खडया बोलामागोमाग समथ नजरेला पडताच
राजे बोलून गेले – ‘‘शंभूऽ खु  समथच येताहते! आघाडीचे. उतार हा.’’

राजांनी रक ब सोडली. मोजडया उतर या. चट या पावलांनी तरातर पुढे होत,
यांनी समथा या पायांवर आपले म तक ठेवले. राजां या टोपावर आप या तळहाताचे
छ  धरीत समथानी आशीवाद दला. ‘‘राम प हा!’’

राजे बगलेला झाले. पुढे होत संभाजीराजांनी आपले म तक समथा या चरणांवर
ठेवले. कमळपाकळीसार या या चरणांचा पश संभाजीराजांना जाणवला. िवचारांचे
भंुगे घुमून उठले. ‘‘ब तां ज माचे सेवटी। नरदहे सापड ेअवचट।’’

‘‘रघुदास हा!” जपमाळ अंग ाखाली तोलत समथानी तळहात
संभाजीराजां या टोपावर ठेवला.

उठून संभाजीराजांनी समथा या शांत, तेजवान मु वेर नजर जोडली.
पाऊसधारांत िनथळलेला िन ावणी उ हात उजळलेला रायगडाचा कातळकडा दसावा,
तशी ती मु ा होती! िनधारी, िनतळ, शांत, काहीही साठवून यायला राजी नसलेली,
चारी पु षाथ जंकलेली, सं यासी! गोसावी!

बघणा याला सवागावर कमंडलूतील पा याचा िशडकावा होतो आह ेअस ेवाटावे,
अशी रामरंगी नजर समथानी संभाजीराजां यावर जोडली. कपाळीचे भ मप े कंिचत
वर घेत त े हणाले – ‘‘तु ही – युवराज... संभाजीराजे. अं!’’

“जी.” संभाजीराजां या कानातील सोनचौकडा मंद डुलला.
‘‘रघुकृपा.’’ डोळे िमटते घेत, समथ पुटपुटले.
“ वाम नी पुढं ये याची तसदी घेतली.” राजे ेमभावाने हणाले.
‘‘अवघा मुलूख पाठीशी घेऊन जाणा यांना पुढं होऊनच पावत ं यायला पािहजे

राजे! चला.” समथानी घळी या रोखाने हात उभारला.
दतुफा जगदबेंचे भु ये घेऊन तो िग रकुहरात राहणारा रामभ  चालू लागला.

शंखांचे नाद उठले. यात राजां या सरंजामातील शंगा ाने काढलेली शंगांची थरथरती
ललकारी िमसळली. घळीतील दगडी गुहते राजांचे बोल घुमले.

“ वाम ना रायगडी पाचारण कर यासाठी आ ही आलो आहोत.”
चौथरावजा एका दगडी बैठक वर या ा ांबरावर समथ बसले होते. शेजारी



कमंडलू, थोपा आिण भग ा बासनात बांधलेली ंथसंप ी होती. पाठीशी पु षभर
उंचीची उ ाणी पिव यातील शदरूमंिडत हनुमंत-मूत  होती. ित याजवळ एक बळकट
धनु य होत.े या या पाय याशी भर या बाणांचा भाता होता.

समथा या समोर अंथरले या घ गडीवर राजे-संभाजीराजे पलख मांडयाची बैठक
घेऊन बसले होत.े मठा या धुनीतील धुराची मंद वळी गुहते िश न फरत होती.

डोळे िमटून थोडा वेळ समथ हातची जपमाळ ओढीत रािहले. मग गुहवेरची ध ड
हटावी, तशा यां या पाप या उघड या. ओठांतून आशय पाझ  लागला.

‘‘तुम या रा यािभषेकाची सुवाता कानी आली आह ेराजे. यासाठीच णापूव
डोळे िमटून आ ही अयो येत जाऊन आलो! आ हाला पाचारण कर यासाठी तु ही येथवर
आलात. आ ही ध य झालो! िसवबाराजे, आ ही के हाचेच तुम यावर छ  धरले आह े –
आम या तप:साम याचे! ड गरदरीत राहणारे आ ही गोसावी. आ हाला लौ ककाचे बंध
नाहीत. जनल ेसाठी लंगोटी आिण उदरपूजेसाठी झोळी आ ही धारण केली आह.े
नाहीतर तो भारच आह!े आ हाला लौ ककात गंुतवू नका.”

‘‘तु हाला आ ही सा ात भू रामचं ांचा अवतार मानतो. आ ही सांगतो तो
राजयोग समिच  होऊन यानी ठेवा. मनी कंतू न धरता सिवध रा यािभषेक क न या.
झाले नाही एवढे थोर काय तु हास करणे आह.े”

डोळे िमटत समथ पु हा मनापलीकड या काशगुहते िशरले.
‘‘जी.’’ घ गडी थरथरली.
समथा या दाट दाढीिम यांनी मखर धरले या ओठांतून श दाचा एक एक सूय

टंकारत फुटू लागला. िपता-पु  कानांचे कमंडलू क न त ेरामतीथ आपलेसे क  लागले.
गुहा मं दर-गाभारा झाली. रामबाण श दांनी भ  लागली.

‘‘जयास वाटे िजवाचे भय। यान े ा धम क  नय।े
काहीतरी क न उपाय। पोट भरावे।।

नजर करार राखणे। काय पा न ख ल करणे।
तेणे रणशुरांची अंत:करणे। च कत होती।।

दखेोनी ा ाचा चपेटा। मढरे पळती नानावाटा।
म त तो रेडा मोठा। काय करावा?

उदडं मंुड ेअसावी। सव ही एक  न करावी।
वेगळाली कामे ावी। सावधपणे।।

मोहरा पेटला अिभमाना। मग तो जीवास पाहनेा।
मोहरे िमळवून नाना। मग चपेट मारी।।
अमयाद फतवेखोर। यांचा करावा संहार।
शोिधला पािहजे िवचार। यथायो य।।

मद तकवा सोडू नय।े तेणे ा  होतो जय।
काय, संग, समय। ओळखावा।।

दो ही दळे एकवटे। िमसळताती लखलखाटे।।



यु  करावे खणखणाटे। सीमा सोडूिनया।।
दवेमा  उ छा दला। िज यापरीस मृ यू भला।
आपला वधम बुडिवला। असे समजावे।।

महारा  दशे थोडका उरला। राजकारणे लोक शोिधला।
अवकाश नाही जेवायाला। उदडं कामे।।

लोक पारखून सोडावे। राजकारणे अिभमान झाडावे।
पु हा मेळवून यावे। दरुील दोरे।।

दवे म तक  धरावा। अवघा हलक लोळ करावा।
मुलूख बडवा क  बडवावा। धमसं थापनेसाठी।।

जयऽ जयऽ रघुवीर समथ!”
रामनांदी उठवून समथानी डोळे उघडले. बैठक व न उठून त ेपाठी या हनुमंत

मूत जवळ गेले. खां ाएव ा उंचीचे धनु य य  यां या हातसरावाचे होत.े
समथाचे बोल मनावर को न घेतलेले राजे-युवराज घ गडीवर खड ेझाले होत.े
राजां यासमोर उभे होत समथ बैरागी आवाजात हणाले, ‘‘आशीवाद आ ही

तु हाला दलेलाच आह.े हा आमचा कोदडं या राजे! तुम या अिभषेकाला आमची ही
गोसावी-भेट! आम याकड ेदतेा ये याजोगे एवढेच आह.े आिण या संगी त ेयो य आह.े
या. िवजयवंत हा!”

हातांतील कोदडं समथानी पुढे केला. राजां या पापणीकडा दाटून आ या.
झुकते होत यांनी तो राम साद आदराने हाती घेतला. कोदडं डोळे िमटत

कपाळी या िशवगंधाला िभडिवला. तसाच तो संभाजीराजां या हाती दला.
डोळे िमटून तो ‘गोसावी-कोदडं’ कपाळी या िशवगंधाला िभडिवताना समथाचा

एक िवचार बाणागत युवराजां या काळजात तून बसला – कधीही न हट यासाठी –
‘‘जयास वाटे जीवाचे भय। यान े ा धम क  नय।े”

धनु य-भाता हाती घेऊन संभाजीराजे समथाना काहीएक बोलू गेले. पु हा थांबले.
यांनी राजांना नजर दली.

‘‘बोला. िन:संकोच बोला युवराज.” समथा या नजरेतून ती घालमेल सुटली
नाही.

‘‘नाही – आ ही हणणार होतो क  –” संभाजीराजे अडखळले.
‘‘सांगा. काय आह?े” समथ हसले.
“ वाम नी जस ेमहाराजसाहबेांचे प ोकांत उभे केले आह,े तसे – तसे आम या

मासाहबेांचेही केले, तर आमचे कान ध य होतील!”
न पािहले या िजजाऊं या आठवणीने समथाना कधीतरी बाळपणी पािहले या

आप या मातो ची आठवण झाली! िनधारान े यांनी ती परतिवली.
‘‘युवराज, तु ही आिण राजे ध य आहात. ित दनी यां या सहवासात आहात.

आ ही यांना पािहले नाही! केवळ ऐकले आह!े आिण पािहले तरीही यांचे प आ ही
श दांत उभे क  शकणार नाही. आ ही श दांचा दासबोध घडिवला. पण – पण यांनी हा



सम तास िजताजागता ‘िशवबोध’ घडिवला आह!े” समथानी राजां याकड े हात केला.
“वाि मक नी रामायण रचले, पण यांनाही कौस यामातेचे प गवसलेले नाही. आ ही ते
कसे िवस ?”

राजांनी झुकून समथा या चरणांना हात िभडिवले.
संभाजीराजांनी ोणािग रधारी बलदडं हनुमंत आप या नजरेत भ न घेतला.
या दवशीचा मु ाम घळीत टाकून दवसफुटीला राजे-संभाजीराजे रायगडाकडे

जायला िनघाले. यांना पायसोबत ायला समथ घळ या कंुपणापयत आले.
िनरोपासाठी हात जोडणा या राजां या खां ावर जपमाळेचा हात चढवीत समथ

नेहमीपे ा वेग या कात या आवाजात हणाले, ‘‘राजे, एक मरणपूवक करा.
आईसाहबेांना आमचा दडंवत सांगा! आम या पाने आमचा दासबोध यां या सेवेला
त पर आह,े ह ेसांगा. या, राम प हा! जयऽ जयऽ रघुवीर समथ!”

समथानी डोळे िमटले. यांना पाठमोरे झाले या संभाजीराजांचे मन कुठेतरीच
जाऊन पोहोचले होत े–

‘एवढं थोरपण ज मास घालणा या वामी समथा या आईसाहबे कशा असतील?
आम या मासाहबेांसार या? कुठे असतील या? यांनी ऐकला असेल कधी दासबोध?
दासबोध! केवढा अथ! –

‘‘सरता संिचताचे शेष। नाही णाचा अवकाश।
भरता न भरता िनिमष। जाणे लागे!’’’

गाळ काढ यान ेिनतळ दसणा या बारा टा यांतील पाणी िनरखत संभाजीराजे उभे होत.े
यां या मनी समथाची मूत  आिण यांचे ोक फरत होत.े

एकाएक  बगले या घाणेरी या झुडपाजवळून वाळ या पानांची सरसर उठली.
ठप या ठप यांचा एक चपळ भुजंग वळवळत बाणागत सुसाटत होता. म येच ते
ठपकेदार चैत य थांबले. हातभर वर उठले या या जनावराने पंजासारखी झळझळीत
ठपकेदार फणा फुलिवली. िजभे या पाल ा चटाचट आतबाहरे घोळव या.

संभाजीराजां या पाठीशी असले या रायाजीन े हातचा भाला आडवा क न
या यावर रोखला. तो झटकन कडधेारी हाताने खाली दबवून टाक त अंतोजी हणाला,

‘‘शंभू हादवेाचा अलंकार हाय यो. जाऊ दते आप या वाटेन.ं”
रायाजी आ ा घालीत थांबला. जनावर पु हा वळवळत झाडो याआड झाले.
संभाजीराजे रायाजीला काही हणणार होत,े तेव ात कवी कुलेशां यासह

आले या महादवे यमाज नी मुज याबरोबर वद  दली – ‘‘जगदी रा या मं दरओवरीत
उ रेकडचा कुणी कवी उतरला आह.े युवराजांनी याची भेटी पाडावी, असा वाम चा
सांगावा आह.े”

‘‘जशी आ ा. चला.” कवी कोण असावा, असा वत:लाच  करीत युवराजांनी
बारा टाके सोडले. कुलेश आिण महादवे यमाजी यां यासह त े जगदी रा या चौक
आवाराजवळ आले. झाडा या बंु याला ठाण केले या पांढ याशु  घोडीला खरारा करीत



एक माणूस काही गुणगुणत होता.
संभाजीराजे मं दरा या थम चौकात आले. पायगतीला असले या दगडी

कासवाला बगल दऊेन यांनी घंटेचा टोल दला. तसेच चालत जाऊन मं दरगाभा यातील
बेलकमळांनी आ छा दले या, जलधारा अंगी घेणा या िशव पंडीसमोर गुडघ े टेकून
पंडीला म तक टेकिवले. पुजा यान े दलेले तीथ पाप यांना िभडवून ओठांआड केले.

बाहरे चौकाभोवती फरले या – ओवरी-ओवरीत िश न कुलेश आिण महादवेपंत
या कवीचा तलाश पाडू बघत होत.े दि णा आिण दाना या ओढीने आले या उदासी,
बैरागी, गोसा ांनी सा या ओव या भ न गे या हो या. यातच वेष पालटून राजां या
जासूद खा याचे खबरगीरही िमळाले होत!े यांनी महादवेपंतांना ओळखले. जवळ येत
यांनी पंतांना दखल दली.

एका खबरिगरान ेचौकाबाहरे येत महादवेपंतांना दब या आवाजात सांिगतले,
‘‘ ोच यो शाहीर. िनकतंच धनी ेचं पवाड ंआत या चौकात ऐकून येलं. लई खूश जालं.
पर ा वागान ं ाय वळाकलं हाई ये ी! यॅबी ऐकलं पर ेची बोली ाय साधली
हाई मला!” या गोसावी कफनी घातले या खब याचे बोट घोडीला खरारा दणेा या या
ठग या माणसावर रोखले होत.े

‘‘ णाम, किवराज!” पुढे होत कवी कुलेशांनी या माणसाचा खरारा थांबिवला.
‘‘जै जयंती! णाम!” खरारावाला वर उठून हदंो थानी भाषा कानी पड या या

आ यान ेकुलेशां याकड ेबघत हणाला.
याचा रंग िपक या आं यावर पडला होता. कपाळी कनोजी पगडी, अंगी उ री

सफेद बंदी िनमा. लाल करवतकाठी धोती, कपाळी आडवे शैवगंध आिण तेजफेक ,
अिभमानी डोळे, अस े याचे प होते.

हाताला बांधलेला बुरणुसी खरा याचा वाद उकलीत याने िवचारले – ‘‘ मा ह!ै
आपका प रचय?”

‘‘हम कवी कुलेश। यागिनवासी। आप?”
‘‘हौ। ि िव मपूरके ि पाठी! भूषण ि पाठी!”
“चंडीऽ चंडीऽ णाम किवराज भूषण! हमने आपक  क रत सुनी ह।ै आज दशन

ए।” कुलेशांनी समोरचे कनोजी का तेज पारखीत पु हा नम कार केला.
झाडा या रोखान े ये या संभाजीराजांना बघून कुलेश भूषणना समज िमळावी

हणून पुटपुटले, ‘‘युवराज संभाजीराजे!”
भूषण झुकून कनोजी नम कार दते, समो न चालत येणारे ा तेज उताव या

डो यांत भ न घेताना पुटपुटला – ‘‘जै जयंती! सजा िसवाजी के सुपूत.”
‘‘किवराज, आम या आबासाहबेां या सांग याव न आ ही तुम या भेटीस आलो.

कोण दशे तुमचा? नाव कोण?” संभाजीराजांना भूषण आिण कुलेश यां या पगडीत
सारखेपण दसले.

भूषणने युवराजांना आपला प रचय दऊेन िवनंती केली, ‘‘युवराज, दरू दसेनसे
आवत। हमको राजा िसवाजीके दरसन क  पा होवै!”



‘‘ज र. कव नी करावे असेच यांचे दशन आह.े पण कव नी थम इथला मु ाम
हलवावा. आम या महाली चलावं.” हसून युवराज हणाले.

‘‘हाँ। जी!” भूषणन े यांचा आदर राखला.
रायाजीन े भूषण या घोडीचे ठाण मोकळे क न ती आप या ता यात घेतली.

अंतोजीसह आत जाऊन भूषण आपली पडशी-पथारी घेऊन बाहरे आला.
भूषण आिण कुलेश या दोन उ री कव यामधून संभाजीराजे बाले क या या

रोखाने चालू लागले. मागून भूषण या ‘केसर’ घोडीचे कायद-ेओठाळी धरत रायाजी,
अंतोजी चालू लागले. ापारपेठ आली, तस े संभाजीराजांना मुजरे झडू लागले. कवी
भूषण रायगडाचे राजवैभव डो यांत जमवीत चालला होता.

नगारखा या या दरवाजान ेसारे आत आले. एव ा उंचीवर फ वारती कारंजी
बघताना भूषण अचं याने णभर रगाळला. सजावट याले या दरबारी चौकभर यांची
नजर फरली.

आप या महाली वेशताना संभाजीराजांनी आदराने भूषणचा हात आप या
हाती घेतला आिण यादव नामाजी ा िखदमतगाराला काही आ ा खुणावली.

म यभागी या बैठक वर यांनी भूषणला आप या शेजारी बसवून घेतले. कुलेश,
महादवेपंत भंतीजवळ अदब ध न उभे रािहले. रायाजी-अंतोजीने भूषणची पडशी
पथारी आतील दालनात नेली.

यादव चांदी या तबकात मांडलेले केशरी दधुाचे चंदरेी याले घेऊन पेश आला.
यांतील एक याला उचलून भूषण या समोर ध न संभाजीराजे हणाले, “ या.”

‘‘हाँ जी!” आित यान ेभ न आलेला कवी भूषण हणाला.
‘‘आ हास का ाचा छंद आह.े कवी भेटले क , बाणगंगेत ान झा यासारखे

वाटत ेआ हाला!” दधुाचा घोट घेऊन संभाजीराजे हणाले.
‘‘हाँ जी!” भूषण मनोमन एका बाबीचा ताळा बांधीत होता – ‘‘ये िसवाजीके

सपूत ह।ै तो सा ात िसवाजी कैसे ह गे?”
‘‘किवराज, तुमची बोली कोणची?”
‘‘जी! ज बोली ह ैहमारी। आ या हो तो, इसक  कुछ खुमार पेश करगे।”
‘‘ज र! ज र! आमचे कान ध य होतील.” युवराज हसून हणाले.
काहीतरी पािहजे अस यासारखी भूषणची नजर महालभर िभरिभरली. दालनात

जाणा या दरवाजावर िखळली.
‘‘काय झाले किवराज? काय शोधता?”
णभर कवी घोटाळला. मग हल या आवाजात हणाला – ‘‘हमारी दमडी!

अंदर गयी!”
संभाजीराजांनी त ेऐकून रायाजीला नजर दली. रायाजी आत या दालनात गेला.

भूषणची पडशी घेऊन पु हा पेश आला. बैठक व न उत न भूषणने पडशीतील दमडी,
शेला घेतला.

बैठकमहाला या म यभागी येत यान े शे याने कमर कसली. संभाजीराजांना



दरबारी थाटाचा मुजरा दला. डोळे िमटून दमडीवर दोन-तीन लयदार थापा द या.
अंगी वीज उतर यासारखा भूषणचा आवाज पलटी घेऊन शािहरी झाला.

‘‘सजा सेवाजी के सपूत – युवराज संभूराजे सुिनये सजाक  क रत!” भूषणने
दमडी या फडफडीने बैठकमहाल थरकवून सोडला. डोळे िमटून याने जयंती- जगदबेंचे
मंगल तवन धरले –

‘‘जै जयंती, जै आ द सकती, जै काली कप दनी –
जै मधु कैटभ छलनी, दिेव जै मिहष िबम दनी”

किवभूषण तवना या तालाबरोबर जयंती या दरबारात पोहोचला! याचे वीज
िपऊन आलेले कडकडीत जबोल तोफांची भांडी फुटावीत तस ेफुटू लागले –

‘‘इं  िजिम जंभपर, वाडव सुअंभ पर, रावन सदभं पर
रघुकुल राज ह।ै

पौन बा रबाह पर, संभु रितनाह पर, यो सह बाह पर,
राम ि जराज ह।ै

दावा मुदडं पर, चीता मृगझंुडपर, भूषण िबतुंड पर,
जैसे मृगराज ह।ै

तेज तम अंस पर, का ह िजिम कंस पर, यो मिल छ बंस पर,
सेर िसवराज ह!ै
सजा िसवराज ह!ै”

‘‘ वाऽ! किवराज! ध य-ध य आह ेतुमची! आ हास समथाची आठवण दलीत!”
हात उठवून भूषणला मोकळी दाद दतेाना संभाजीराजां या मनात समथाचे ोक फरले –

“िन याचा महामे । ब त जनांस आधा ।
अखंड ि थतीचा िनधा । ीमंत योगी।”

बराच वेळ दमडी या तालब  थडथडीवर कवी भूषणान े आप या शेल या
बांध या संभाजीराजांना ऐकिव या. यां या नाच या पोतासार या श दरचना ऐकून
मोह न उठले या संभाजीराजांनी बैठक सोडली. भूषणजवळ जात आप या ग यातील
मोतीकंठा या या ग यात चढवीत त े हणाले, ‘‘किवराज, तुमचा एक-एक बोल
जळीनं मोती उधळावेत असा आह.े आ ही खुशिनहाल झालो. नागफ यासारखी आहे

तुमची रचना!’’
‘‘मुतािलक, कव चा इतमाम राखा.” संभाजीराजांनी महादवेांना समज दली.

कुलेश आिण महादवेपंत भूषणना घेऊन गेले. संभाजीराजां या मनात भूषणचा एक श द
िनवळीसारखा फरत रािहला – ‘‘सजा! सजा!’’

‘‘चला.’’ पूजेचा पेहराव घेऊन िस  झाले या संभाजीराजांना राजे हणाले.
शेजारी उ या असले या रामराजां या खां ावर युवराजांनी हात ठेवला. परातीत
िशजला भात घेऊन भाकरभट आिण अनंतभट यांनी तो उ या रायगडा या घेराभव याने



िशव न ‘अशुचशांती’चा िवधी पार पाडला होता.
रा यािभषेका या ाथिमक िवधीला आज सु वात होणार होती. मंुगीराशीने

माणूस गडावर दाटले होत.े फलटण, तळबीड, शंृगारपूर, चौक, संदखेड, भु ज, पाली,
राजांचे चौबाजूचे र संबंधी गोतावळे गड चढून आले होत.े

बांदल, जेधे, िशक, मालुसरे, पासलकर, िशल बकर, कंक, जाधव, दहात ड,े
सरदार भोसले सारे िशबंदी सरंजामािनशी गडावर दाखल झाले होते. टोपीकरां या मंुबई
दरबारचा वक ल हे ी ऑि झडनही गड चढून आला होता.

जागा िमळेल ितथे डरेे, रा ा, शािमयान,े चांद या तणावां या आधाराने
उठ या हो या. तोरणे बांधलेला नगारखाना, महादरवाजा, बाले क ला अांबवती या
आरास नी नटला होता. ठक ठकाणी झाडां या घेरांखाली जांभळीचे ठाळे टाकलेले
मुदपाक  मंडप उठले होत.े यात रचले या चुलवणांवर चढले या हं ांखालून धुराचे
लोळ उसळून वर झेपावत होत.े यां या घाईगद तून, नगारखा याव न उठलेला चौघडा
नौबतीचा डकंा मुि कलीन ेवाट काढत गडभर पसरला होता. याचा माग घेत सनयांचे
चपळ सूर सारीकड ेपसरले होत.े नागरखा या या िनशाणकाठीवर नेहमीपे ा केवढातरी
मोठा दसणारा भगवा वर या िन याशार मावळी आभाळाचा डफ क न यावर
फडफडती थाप दते होता! गडावर या मं दरा-मं दरांवरची छोटेखानी, ितकोनी भगवी
िनशाणे माना डोलावून याची झील ध न होती!

जुराती पागेतील घो ां या आघाडी या उज ा पायांत चांदीचे तोड ेभ न
यां या पाठीवर न ीदार ल ब या झुली चढिव या हो या. उठती धूळ शांत हावी हणून
पखालीवाले र यार यांव न पखालीतून पा याचा िशडकारा करीत होत.े

गंगा, संधू, यमुना आदी स न ांचे तसेच पूव, पि म आिण दि ण सागरांचे
पिव  अिभषेक जल आबदारखा यातील चौरंगावर आिण सुवणा या, मृि कां या
कलशांत भ न ठेवले होते. रामराजे, युवराज संभाजीराजे आिण गागाभ  यां यासह
पूजेची व े यालेले राजे आप या महालातून बाहरे पडले. यां या पाठीशी अ धान,
येसाजी कंक, आनंदराव, फरंगोजी, िपलाजी िशक, पाजी, सजराव अस े आघाडीचे
सरदार चालू लागले. कवी भूषण, कुलेश, परमानंद, िन लपुरी चालू लागले. गोमाजी,
खंडोजी, रायाजी-अंतोजी यांचे मावळे इमान चालू लागले. ‘ ा ’ या क याणकारी
रा याचे भा य चालू लागले!

िजजाऊंचा आशीवाद घेऊन सारे रामजी द ो या र शाळेतील ओतकामा या
कारखा यात आले. सुवािसनी आिण कुणबी दासी पाठीशी घेत सोयराबाई आ या.

कारखा या या चौकात भगवा सरपोस घालून झाकलेले संहासन होते. या या
दि ण बाजूला सो याची घडीव गणेशमूत  होती. आज यां या पूजनाचा व थापनेचा
िवधी होता. याबरोबरच समथानी दले या कोदडंाचे पूजन होत.े

पुढे होत रामजीने हल या हाताने सरपोस हटिवला. असं य माव यांचे सांडले
र च जणू सो याचे झळकते प लेवून अंगी पडणारी करणे परतिवताना हणत होते,
‘‘आ ही कुनाला अंगझटी घेतले नाही! यो मान फ  ध याचा हाय!”



‘‘जगदबं! जगदबं!” संहासना या नुस या दशनानेच राजांचा हात छातीशी गेला.
संहासना या वाघमुखी हातबैठक  बघताना संभाजीराजांना राजांचे बोल आठवले –

‘‘आपण थम भोसले आहोत, मग िशकारी! वाघ ह ेजगदबें या बैठक चं जनावर आह.े”
राजे-सोयराबाई, संभाजीराजे चंदनी पाटावर बसले. गागाभ ांनी

अथवशीषातील गणेश तो ाचा उ ोष केला, ‘‘ॐ गं गणपतये नम:। वमेव कता,
वमेव....’’

गणेश आिण संहासन पूजन झाले. मानाचे बकरे पडले. कोदडंाची पूजा झाली.
सुवणफुलांची उधळण झाली.

‘‘आईए। संहासनको ह त पश दीिजए।’’ गागाभ ांनी राजमंडळाला िवनंती
केली. राजे-सोयराबाई पुढे झाले. रामराजे त ेसारे बघत बगलेला उभे होत.े

‘‘या बैठक स हात दऊे या.” संभाजीराजांनी मायेन ेरामराजांचा हात आप या
हाती घेत यांना संहासनाजवळ घेतले.

‘‘बोला हरऽ हरऽ हरऽ महादवे!’’ भोवती या मावळ नर ां या घाटी फुट या.
राजमंडळान े संहासनाला मानाचा ह त पश दला.

हबंीरराव, आनंदराव, मोरोपंत, अ णाजी, रामचं पंत, येसाजी सारे पुढे झाले.
‘‘जय भवानी’’ गजत यांनी शूिचभूत झालेले सुवण संहासन फुलां या माळांनी सजले या
रथासार या गा ावर चढिवले. या गा ाला सजलेले पाच पांढरेशु  घोड ेजोड यात
आले होते. राजांनी झुकून गणेशाची सुवणमूत  उचलली आिण छातीजवळ कव ां या
माळेवर धरली. संभाजीराजांनी कोदडं उचलला.

रणहल यां या रोमांचक का ा तडतड या. लेझीम तो ांनी लय पकडली
‘‘छ ळऽऽ खणऽ खणऽ छ ळऽऽ’’ उखळी, बंदकुांचे बार दणाणले. िश त धरले या जराती
फौजे या धारक यां या हातांतील पाती उ हात झगमगू लागली. गुलाला या मुठी
उधळ या. फुलां या जळी उसळ या. शंगे ललकारली.

चालले. मानाचे संहासन मरा ां या मसनदीकड े मरातबान े र शाळेकडून
दरबारीचौकाकड ेचालले. िजजाऊंनी मनी जागिवलेले तुळजाई व  िजवंत होऊन चालू
लागले! जंगमैदानावर घाईगद  क न धारातीथ  दहे ठेवताना – ‘‘राजा ी आमचा जुहार
दडंवत सांगा’’ हणणा या कैक आकाशवीरांचे साथक चालले! समथाचे ‘आनंदवनभुवन’
चालले! असं य मायमाउल चे कंुकुबळ चालले! हदंूं या शतकानुशतके गाड या गेले या
आशांचे ऐरावती बळ चालले! ‘ ा ’चे क याणकारी रा य चालले!

संहासना या गा ाची िपछाडी ध न गणेशमूत  हाती घेतलेले राजे, पंचारती
घेतले या सोयराबाई, समथाचा कोदडं घेतलेले संभाजीराजे आिण यांचे बोट हातात
धरलेले रामराजे, असे सारे या संहासनाशी र ाने बांधील असलेले राजमंडळ चालले.

वाजत-गाजत नगारखा या या दरवाजाने दरबारचौकात आला. संहासना या
चौथ याची सारी मखरे सुवणात घडली होती. अ खांब, मेघडबंरी, म यमोचल,
यायतुला असा दखेणा साज झळकत होता. या चौथ याची मधली जागा या खाशा
संहासनासाठी मोकळी राख यात आली होती. राजांनी गणेशमूत  संभाजीराजां या हाती



दली.
रथगाडा चौथ याजवळ आला. गागाभ  राजमंडळासह चौथ यावर चढले.

ह ी या पायाखाल या शुभ मृि केने भरलेले तबक घेऊन भाकरभट चौथरा चढले.
सुवण  िखळा ठेवलेला तबक घेऊन रामजी द ो चौथरा चढले. चौथ यावर िशडी

चढिव यात आली. रामज या हातातील तबकातून गागाभ ांनी सुवण  िखळा उचलला.
मं ो ार करीत यांनी तो िनरखला आिण राजां या हाती दला.

राजे िखळा घेऊन िशडीजवळ आले. हबंीरराव, येसाजी, आनंदराव यांनी िशडी
तोलून धरली. कोढता आिण िखळा घेतलेले राजे िशडी या पाय या मागे टाक त
मेघडबंरी या थेट छताला िभडले. सा या माना ‘वर’ उचल या गे या!

हातीचा सुवण  िखळा राजांनी मेघडबंरी या छताला रोखले या िछ ात ठोकला.
‘सुवणमेख’ बसली. राजे खाली आले. िशडी हटली. संहासनाखाली ‘हि तमृि का’ दान
कर याचा िवधी सु  झाला. मं ाचा घोष उठू लागला.

गागाभ ांनी भाकरभटां या हातातील ह ी या पायाखाल या मृि केने भरलेले
तबक आप या हाती घेतले. मुठीने यातील माती राजां या जळीत सोडली.

चौथ यावर मोक या राखले या, संहासनाखाली येणा या चौकात ती िशव न
टाक याची इशारत केली. राजांनी मृि केची जळ चौकात िशवरली. सोयराबाई पुढे
झा या. यां या हाती गागाभ ांनी हि तमृि का दली. यांनी आपली सवा ण जळ
चौकात सोडली. संभाजीराजांनी गणेशमूत  व कोदडं भाकरभटां या हाती दला. पुढे
होत आचायानी दलेली मृि का चौकात सोडून त ेमागे झाले.

गागाभ  तबक ठेव यासाठी हणून वळू लागले. एव ात आप या शेजारी
असले या रामराजांची जळ आप या हातांनी जोडून सोयराबा नी ती आचाया या
समोर धरली! आचाय णभर घोटाळले. मग यांनी मृि का रामराजां या जळीत
ठेवली. यांचे हात तसेच चौकाकड े नेत सोयराबाई हणा या – ‘‘हां, सोडा जळ
चौकात!’’ ह ी या पायांखाली रगडलेली माती पडू लागली – संहासन चौथ या या
बैठक-चौकात!

अिभषेकपूव िवध ना सु वात कर यापूव  सोयराबाई आिण संभाजीराजांना
घेऊन राजे िजजाऊं या महाली आले. फलाहार आिण दु धपान अस े त पाळ यामुळे या
ितघां याही डो यांत तेज उतरले होत.े आप या महाली म यभागी िग ालोडांची बैठक
टाकून िजजाऊसाहबे बस या हो या. गेले पंधरा दवस या तकवा न हता, तरी आ या-
गे या माणसांची आ थेनं िवचारपूस करीत अशाच बस या हो या.

राजे-संभाजीराजांना बघून या बैठक व न उठ या या खटपटीला पड या. ते
बघून पुढे झेपावले या संभाजीराजांनी यांना बळेच बसत ेकेले.

राजे-युवराज जोडीने यांना नम कार कर यासाठी वाकले.
बस या बैठक व न िजजाऊंनी या दोघांचे मुखड ेछातीशी िबलगते घेतले. यांचे

श द थकले होते. सुरकुतले होत.े हातारे झाले होत.े त ेघशातच अडकले.
‘‘ह ेबघायला आमची वारी आज असायला पािहजे होती!”



शहाजीराजां या नुस या आठवण बरोबर िजजाऊंचे डोळे भ न आले.
सुरकु यां या पाटांतून आ याचे पाणी वा  लागले. एवढे दृ  लाग यासारखे

िवधी गडावर होताहते पण – पण यांतील एकही आ हास बघता येत नाही. येणार नाही!
कपाळ उजाड यामुळे! पोटी तहानेचा जाळ असता – समु ात पा यान े वेढलेले असूनही
िप यासाठी एक थबही हाताशी येऊ नय,े तशीच ही गत आह!े आ ही सा यात आहोत
आिण कशातही नाही! ‘जगदबं, जगदबं!’ आप या भ न येणा या मनावर िजजाऊंनी
तुळशीप  ठेवले. आिण हटले, ‘‘औ वंत हा!”

िजजाऊंनी राजे-संभाजीराजांना िशगभर या जबानीने आशीवाद दला.
‘‘सौभा यवंत हा!” थरथर या हातान ेसोयराबा ना आशीवाद दला.
‘‘मासाहबे, आता माणसांचा राबता तोडा. आराम या.” राजे काळीजिपळाने

हणाले.
‘‘राबता तुटणार कसा? आ ही राजमाता होणार आहोत. आता तर राबता

वाढीला पडले. आ ही न लोकांचा राबता कधीच तोडणार नाही राजे!” िन ही िजजाऊ
आ हाने हणा या.

‘‘येतो आ ही.” संभाजीराजे आिण सोयराबाई यां यासह राजे या ‘थोर या
माय’े या महालाबाहरे पडले.

जगदी रावर दु धािभषेक क न त ेितघेही दरबारचौकातील श त महावेदीवर
आले. मुख िवध ना सु वात झाली. गागाभ , बाळंभट, अनंतभट आिण तीथ तीथ ंचे
िव यात शा वे े यांना िविधकम सांगू लागले.

वि तवाचन, ॠि वजपूजन, वसो ारपूजन, मातृकापूजन, दगुपूजन, नांदी ा ,
नारायणपूजन, आ यहोम – एकेका िवधीचा तपिशलांिनशी सांगता होऊ लागली.

राजे, युवराज आिण सोयराबाई यां या राजह तांनी िनरिनरा या होमकंुडांत
बेल, वट, औदुबंर, पंपळ, आ  यां या सिमधा पडू लाग या. दधू, तूप, दही, मध यांचे
हवन होऊ लागले. या िवध तील सवात मौजेचा िवधी आला राजां या म जीबंधनाचा!
यासाठी राजे चंदनी पाटावर बैतेदार हा ासमोर बसले – डुईवर संजाब को न
घे यासाठी!

बलदडं राजे ‘बटु’ झाले. राणीवसा, क यावसा असताना, फजद-सूनबाई असताना
राजांचे सिवध म जीबंधन झाले! छातीवर य ोपवीत चढले. अव या मुलखाला नवा ज म
दणेारे राजे ‘ि ज’ झाले!

म जीबंधनान े र बातल झालेले राजांचे पूव ल िववाह शा संमत क न
घे यासाठी यांचे पु हा सोयराबाई, सकवारबाई, पुतळाबाई आदी रा यांशी समं क
िववाह झाले. राजांनी गागाभ ांना मनची एक इ छा बोलून दाखिवली – ‘‘आ ही
सूयवंशी क रता आ हास सिवतृ मं ाचे पुर रण ावे.”

गागाभ ांना ती पटली. सिवतृहोमासाठी य कंुड स  कर यात आला. हा होम
ि यांना लाभत नस याने या िवधीतून सोयराबा ना वगळ यात आले.

उगवतीला पुढा क न राजे आिण संभाजीराजे य कंुडाजवळ बसले यां या



भोसलाई हातांनी यांचे आ ददवैत सूयनारायणा या नावे कंुडात चंपक, चंदन,
िब वका ां या सिमधा पडू लाग या. हवन उरकून त े दोघेही सूयवंशी िपतापु  उभे
ठाकले. गंगा, संधू, जमुना आदी स न ा जल यां या जळीतून अ य हणून मावळी
सूयाला अपण होऊ लागले.

िमट या डो यांनी सिवतृ-मं ाचा उ ोष त ेगाय ी छंदात क  लागले – ‘‘ॐ
भूभुवः व: तत ्सिवतुवरे यं। भगा दवे य धीमिह िधयो यो न: चोदयात्!’’

‘‘भूलोकाला आिण वलाकाला उजळणारे त े सूयाचे द  तेज आ ही सदवै
चंिततो. त े द  तेज आमची बु ी उजळून टाको.”

शांितहोमां या पिव  मं घोषांनी बाले क याची तटबंदी चौथडी भ न वा
लागली. िवनायक, न , इं , ह पुरंदर या होमांचे य कंुड धडधडले. हवनासाठी जाळून
घेणा या दधू, तुपा या पौि क वासान ेमहावेदी दाटून गेली.

महावेदी या म यभागी थोराड, पेरी पार ांची पु पमालांनी सजलेली तुला
एका भ म खांबाला उभी कर यात आली होती. ितचे पूजन झाले.

राजां या तुलादानिवधीला ारंभ झाला. उज ा बाजू या पार ात उजवा पाय
थम ठेवून राजांनी वीरबैठक घेतली. गागाभ , बाळभट, अनंतभट जळी- ओजळ नी
तबकातील झळझळीत सोनमोहरा तुले या डा ा पार ात सोडू लागले. भोसलाई
सोनसूय वर घे यासाठी सोने झटू लागले.

रोख या नजरेन े संभाजीराजे पार ाकड े बघत होते. ‘या उ या रायगडाला
सोन प दऊेन तो डा ा पार ात उचलून ठेवला, तरी आबासाहबेांचं पारड ंफरसबंदी
सोडून उठू नये!’ असे यांना वाटत होते.

राजांनी वीरासनी बैठक घेतलेले पारड ेफरसबंदी सोडून उचलले गेले.
राजांची सुवणतुला झाली. मं ांचा घोषच घोष उठला. सतरा हजार तोल या

मोहरा तबकात उत न यावर गागाभ ांनी मंि त फुले ठेवली.
चांदी, तांबे, कापूर, िशसे, फळे, मध, मसाले, साखर अशा राजां या आणखी

पंधरा तुला राजबैठक त जोख यात आ या.
‘‘युवराज, आइय।े पु प चढाइये तुलादवेतापर।’’ गागांनी संभाजीराजां या हाती

फुलांची जळ ठेवली.
फुले वा न संभाजीराजांनी तुलेवर हळदीकंुकू सोडून ितला वंदन करीत उजवा

पाय उज ा पार ात ठेवून वीरबैठक घेतली. मं ांचे घोष उठू लागले.
गागाभ , बाळंभट, भाकरभट सोनमोहरां या जळी डा ा पार ात सोडू

लागले. यातून खणखणात पार ात उतरणा या मोहरा बघताना िवचाराची एक जळ
कुठूनतरी संभाजीराजां या मना या पार ात सोडली गेली –

‘आम या मासाहबे इथं येतील आिण ‘शंभूबाळ’ हणत िशव लंगाला नेहमी
वाहतात यांतील एकच िब वपान या पार ात सोडून आम याकड ंबघतील तर आमचं



पारड ंहां-हां हणता आभाळाला जाऊन थडकेल!!’
संभाजीराजांनी वीरबैठक घेतलेले पारड ेफरसबंदी सोडू लागले. पीतवण  व

अंगभर लपेटून शेजारी उ या असले या राजांना त े बघताना वाटले – ‘मोहरां या
पार ातील मोहर मोहर रंग पालटत े आह.े िपव याधमक मोहरा साव यासाव या
होताहते!!’

मं ो ाराचा उ ोष करणा या गागाभ ांना, साव या मोहरा बघणा या राजांना,
िब वपाना या िवचारात गेले या संभाजीराजांना; कुणालाच क पना न हती क ,
पार ात बसले या, टोप नसले या सोनेरी कमळाला एक ीमन आप या डो यां या
तराजूत तोलून ध  बघत होत!े सोनेरी बु ांचा शालू नेसले या, कपाळी कंुकुप े
असले या, नाकात नथ याले या येसूबा चे! आप या अंगावरचे सगळे सुवणालंकार
यांनी आप याच डा ा डो या या पार ात टाकून बिघतले! मनाचे सोनकमळ यावर
टाकून बिघतले. उज ा डो यात बैठक घेतलेला हटवादी, बेडर, बांडा, केशरी टोप काही
रेसभर हलायला तयार न हता!

काव या-बाव या येसूबा नी आप यावर कुणाचे यान तरी नाही ना, हणून
डावे-उजवे बाव न बिघतले. यां या शेजारी उभी असलेली धाराऊ हसत यांना
हणाली, ‘‘नथंची सवं हाई तुमा ी सूनबाई, न ती काच दतेीया!” त े ऐकताना
येसूबा या गाली पळसच पळस फुलारले. संभाजीराजे पार ातून खाली आले.

‘‘महारा ी, आइये।” आचायानी सोयराबा या हाती फुले दली.
तुलेची पूजा क न पार ात उजवे पाऊल ठेवताना सोयराबा ना आचाय

गागाभ ांना हणावेस ेवाटले, ‘करताच आहात आमची तुला, तर आम या रामराजांना
संगती घेऊ ा! यां याखेरीज आमची एकलीची तुला कसली करताहात?’ पण
हि तमृि का रामराजां या हाती दतेाना जाणवेल असे घोटाळलेले आचाय आठवून, मग
काही न बोलताच यांनी एक ानीच पार ात बैठक घेतली.

ये  शु  योदशीची पहाट करणां या मोहरा वेचीत फुटू घातली. रा  तीन
घटका उरली होती. शतकांची झोप झाडून एक सोन व  उराशी घेऊन क ले रायगड
जागा होत होता. प ास हजारांवर माणसांनी गडावर दाटवा केला होता. दडुदडुणा या
नौबतीने रायगडावर डं याचे छ  धरले होत.े

पहाट ान घेऊन शूिचभूत झालेले राजे आिण संभाजीराजे जोडीने लोकमाता
िजजाऊं या पायांचे दशन घे यासाठी यां या खासेमहालात आले. यांना आशीवाद दऊेन
जवळ घेताना िजजाऊं या थक या मनी िवचारांचे का र क लोळले –

‘केवढं मागं पडलं! काय घडलं आिण काय नाही? आई या कृपेनंच सा या
बा यातून िनभावलं. ित यामुळेच आजचा दवस उजाडला. ह े बघायला आज आमची
वारी पािहजे होती. राजांचे दादामहाराज पािहजे होते. आम या थोर या सूनबाई
पािहजे हो या.’ दमा दाटले या िजजाऊं या छातीत शहाजीराजे आिण सूनबाई यां या
आठवणीने कळ दाटली.

उबळ-उबळ उसळू लागली. िनधारी वभावा या िजजाऊ, राजे-संभाजीराजे



जवळ अस यान ेती िनकरान ेरोधू बघत हो या. यांचा ास क डणीला पडला. घशात
खवखव उठली. आजवर ‘दम धरणं’ यांनी साधले होत.े पण – पण आता दमा रोखणे,
यांना साधेना. उ या िजजाऊ खोकू लाग या.

यां या दो ही बगलांना हात दऊेन राजे-संभाजीराजे श दांनी यांचा दमा रोधू
बघू लागले.

‘‘मासाहबे.’’
“आऊसाहबे.”
त ेदोघेही िपता-पु  आपला रा यािभषेकही णभर िवसरले! धाराऊ, पुतळाबाई

िजजाऊं या पाठीशी झा या. सा यांनी साव न यांना मंचकावर बसत े केले. सा यांचा
जीव कळवळला. आचायाची वद  घेऊन बाळंभट महालात आले. यांना बघताच िजजाऊ
हणा या, ‘‘राजे-युवराज, या तु ही. आचायाची सांगी आली. आता तु ही आमचे नाही!
संहासनाचे! पंिडत खोळंबलेत.”

संभाजीराजांनी पुतळाबाई, धाराऊ यांची पायधूळ घेतली. दोघेही महावेदीकडे
जायला िनघाले. मुजरा दते माग या कदमांनी मागे हटून वळ यापूव  संभाजीराजांना
मान वर करताच पदराने डो यां या कडा टपणा या िजजाऊ दस या. यांचे पाय
फरबंदीला जखड यागत झाले.

“चला.” राजांचा घोगरा साद यां या कानी आला. त ेवळत ेझाले. चालू लागले.
जगदी र आिण भवानीपूजनासाठी.

‘‘धाप लाग यान ंपाणी दाटतंय.” पाठीशी ग प-ग प उ या असले या धाराऊला
िजजाऊ हणा या. तसे हणताना िजजाऊंना कळलेच नाही क , धाराऊ या डो यांतही
पाणी दाटलेच होत!े कसलीही धाप नसताना!

महावेदीचा उभा मंडप वे े, पंिडत, शा ी यांनी दाटून गेला होता. मंडपा या
म यभागी, अ दशांना आ प  े आिण ीफले म तक  घेतलेले सुवणांचे, याचे,
तां याचे, मृि केचे कंुभ थािपत केले होत.े यांत दधू, दही, तूप, मध आदी पंचामृत आिण
पाणी मंि त क न भरले होत.े या सव कंुभां या कंठांना फेर टाकून कंुकुहळदीत हाले या
शु  धा यांनी त े अ कंुभ एकजीव क न एक नेटका अिभषेकचौक िस  केला होता.
चौका या दि ण दशेला औदुबंराची श त आसंदी उभी केली होती. राजे, युवराज,
सोयराबाई यांनी अिभषेकासाठी थानाप  हो याची ती बैठक होती. औदुबंरा या पिव
सिमधांची.

ित यासमोर कढीव तुपाने शीग भरलेली काशाची मोठी परात रांगोळी
फरले या चंदनी चौरंगावर मांडली होती. ित या उज ा तफने तूप भरलेला सुवणकलश,
दधू भरलेला रौ यकलश, दही भरलेला ता कलश, मध भरलेला मृि काकलश,
मोतीलगाचे नकसदार छ , मयूरिपसांचा अ दािगरी पंखा, भगवे वाद ल बणारा सोनेरी
मोचल असा अिभषेक  संरजाम हारीन ेलावून ठेवला होता.

राजमंडळा या समं क ानासाठी चौका या म यभागी दोन ानचौक उभे केले
होत.े एक खुला. राजे व संभाजीराजांसाठी. दसुरा आडपडद े टाकलेला,



सोयराबा यासाठी. ानांचे सांडीव पाणी अिभषेकचौकाबाहरे काढ यासाठी िवटांचे
पाट यां या भोवतीने फरिवले होत.े मंडपांचे पूजन क न मं घोषां या गजरात राजे-
संभाजीराजे-सोयराबाई ह ेराजमंडळ मंडपात आले.

गणेशपूजनाने अिभषेकिवधीला सु वात झाली. कंुकू-हळदी या िचमटी सोडून
राजमंडळ दि ण पाऊल धा यापार ठेवीत, अिभषेकचौकात आले. यां या पाठोपाठ
गागाभ , बाळंभट आदी मं वे  े आले. मोरोपंत, हबंीरराव, अ णाजी, रामचं पंत,
यंबकपंत, द ाजी ि मल, िनराजीपंत आिण रघुनाथपंिडत ह ेमंि गण आले.

समं क ानानंतर राजे-युवराज यांचे मृि का आिण पंचामृत ान झाले. मं ांचा
घोष चढीला पडला. मंडपभर जागा िमळेल ितथे माणूस दाटले होते.

मंि गण पाठीशी घेत राजे आसंदीजवळ आले. आसंदीची सिवध पूजा झाली.
पायाचा पश होणार नाही, अशी द ात घेत राजे आसंदी आ ढ झाले. पाठोपाठ
सोयराबाई आिण संभाजीराजे चढले.

अिभषेकां या मांड या सरंजामातली छ  अ णाज नी उचलले, अ दािगरी
मोरपंखा यंबकपंतांनी घेतला, सुवण  मोचल द ाज नी हाती पेलला. ितघेही आसंदी या
पाठीशी झाले. सुवणकंुभ घेतलेले मोरोपंत, रौ यकंुभ उचललेले हबंीरराव, ता कंुभ
तोललेले रामचं पंत, मृि काकंुभ सावरलेले रघुनाथपंिडत आिण सुवण  िहरे-र जिडत
राजदडं पेललेले यायाधीश िनराजीपंत आसंदी या दतुफा झाले.

भंडारा वािहलेली सो याची जळ पूव या दशेने उधळून आचाय गागाभ ांनी
खडया आवाजात अिभषेकाची रोमांचक, पावन नांदी दली –

‘‘ॐ गं गणपतये नम:! कुलदवेते यो नम:!’’
मोरोपंतांनी हातीचा तूपभरला सुवणकंुभ बाळंभटां या हाती दला. राजे,

संभाजीराजे, सोयराबाई यां या राजम तकांवर अिभषेक होऊ लागला. त ेितघेही िनथळू
लागले. तूप, दधू, दही, मध अशा स वरसांत गंगा, संधू, यमुना अशा लोकन ां या पावन
जलात, पि म, पूव आिण दि णेस गजत, उसळणा या मदा या सागरां या अशरण
जलात त े िनथळू लागले आिण यां याबरोबरच जगदबेंचा थोर भु या रायगडही िनथळू
लागला, जमले या प ास हजारांवर उराउरांतून ओसंडणा या वातं यलाटांत.
नगारखा यावरचा सोन कनारी जरीफटका िनथळू लागला, वर या आकाशातून
पाझरणा या आजवर कामी आले या हजारो मावळवीरां या आनंद-आसवांत िजजाऊंचे
‘ हातारपण’ िनथळू लागले, कृताथते या, जीव क डणा या द यात! जगदबेंचे ‘आईपण’
िनथळू लागले भु यां या ‘कवतुक मिह यात’. झोपडीखोपटांत अंग टाकणा या, शंगांची
तान कानी पडताच एका हाताने पाठीशी ढाल बांधून घेत दसु या हातान े आप या
खोपटावर िचलमीवरचा िनखारा तसाच उचलून ठेवून ‘जय भवाऽनी’ गजत घो ावर
मांड घेणा या हर मावळी धारक यांचे ‘मदपण’ िनथळू लागले, ‘‘आता मराठा गादी
जाली!” या रांग ा अिभमानात!

अिभषेकसंप  झाले या राजमंडळान े उंची राजपेहराव प रधान केले. काशा या
परातीतील कढीव तुपा या दपणात मुखदशन घेतले. श पूजा क न राजे, युवराजांनी



अंगी श े धारण केली. समथा या कोदडं खां ावर घेताना राजां या मनात यांनी
दलेला बोध टंकारला – ‘‘मराठा िततुका मेळवावा! महारा धम वाढवावा! दवे ोही
िततुके कु !े मा न घालावे परत!े अवघा हलक लोळ करावा!’’

युवराज संभाजीराजांना संगती घेऊन राजे गागाभ ांमागून चालले
दरबारीचौकाकड.े संहासना या रोखाने. यां यामागून मंि गण, शा ी, जमलेला
िब ीचे सरदार चालले. दरूवर ड गररांगांआड नवा उष:काल भिवत ाची वाट चालला.

राजे, युवराज, सोयराबाई दरबारीचौकांत आले. मंुगी रघायला वाव िमळणार
नाही, असे माणूस चौकात दाटले होते. छताला ध न चौबाजंूना ओळंबलेले झालदार पडदे
झळकत होत!े पु पमालांनी सारा दरबार िशणगारला होता. सा यांचे डोळे जखडले होते,
राजमंडळावर. टाचा उंचावून माणसे धडपडत होती, राजदशनासाठी!

राजे, सोयराबाई, युवराज संहासना या चौथ यासमोर आले. थम पायरीला
लागूनच एका चौरंगावर चांदीचे घंगाळ होते. यात ता  मु तपा  सोडले होत.े

आचायानी दलेले ीफळ चौथ या या थम पायरीजवळ वाढवून राजांनी भकले
दहुाती फेकली. संहासनाची सिवध पूजा बांधली. पोतराजाने समोर धरले या परडीतील
भंडा याची मूठ उधळली.

‘‘जगदबं, जगदबं” कुणालाही ऐकू येणार नाही असे मरण करीत राजांनी
सोनप याने मढिवले या चौथ या या पायरीवर उजवा पाय ठेवला. राजे चौथरा चढू
लागले. यां या पायमागाला ध न सोयराबाई, संभाजीराजे चौथरा चढले.

मोतीलगा या छ ाला ध न असले या, ा दडंी िहरे-र जिडत, श त,
सुवण संहासनाला छातीशी हात िभडवीत राजांनी वंदन केले. पाय न लावता, उगवता
पुढा ध न यांनी संहासनावर वीरबैठक घेतली.

संहासनासमोर या चरणासनाला लागून असले या उज ा सोनेरी पायरीवर
संभाजीराजांनी बैठक घेतली. डा ा तफला असले या पडदबंेद राणीवशात सोयराबा नी
बैठक घेतली. अ धान माना माणे एक-एक सुवण तंभ ध न खड े झाले. अ दािगरे,
गुझबदार, चवरीवाले, पंखावाले यांनी आपाप या जागा घेत या.

आचाय गागाभ ांनी राजे-युवराज यां या म तक चे टोप उत न मोक या
तबकात ठेवले. दसु या तबकात असलेला राजांचा अिभमंि त शु वण  टोप आचायानी
हाती घेतला. मं साद उठू लागले. मु तपा  घंगाळात डुबताना आचायानी राजटोप
राजां या म तक  थािपत केला. दसुरा केशरी टोप संभाजीराजां या म तक  चढिवला.
रायगडाचा बुलंद तोफखाना दणाणू लागला. उखळी, बंदकुां या फेरी झडू लाग या.
चौघड,े नगारे, शाजणे यांचा राजडकंा घुमू लागला.

गुझबदारने हातचा गुझब उचलून धरीत ठणठणीत अ काब दला –
“राजि यािवरािजत, सकळगुणमंिडत, ि यकुलावतंस, संहासनाधी र

गो ा ण- ितपालक, हदंपुदपातशहा ऽ ीमन महाराज छ पती िशवाजीमहाराज
क ऽऽ...!”

‘‘जयऽ! जयऽ जयऽ!’’ उ या दरबाराने तो अ काब वर यावर तोलून धरला. या



क लोळाने चौथ यावरची सुवण  यायतुलाही थरथरली. आप या दो ही पार ांत
नाच याएवढीही तफावत नाही ना, याची खातरजमा क न घेत ि थर झाली!

कानी पडलेला जयकार संभाजीराजां या अंगी टपटपून उठला. यांना वाटले
उठावे आिण घाटी फुलवीत आपणही याला दाद ावी!

उगवतीवर आले या सूयाची करणे थेट चौथ याला मुजरा ायला जू झाली!
सुवण  संहासन झळाळून उठले. नेहमी या सरावाने संभाजीराजे बस या बैठक व नच
दरूवर दसणा या सूयाचे दशन घे यात दगंले.

यांचे त े सूयदशन भंगले. कारण यां या आवतीभोवती रोमांचक खणखणाट
करीत सोनमोहरा कोसळत हो या! संहासनमंिडत राजांना धानमं ी मोरोपंत
जळ नी ‘सुवण ान’ घालीत होत.े राजां या म तकाव न उ ा घेत उतरले या

मोहरांचा, पायगतीला बसले या संभाजीराजां या भोवती सडाच सडा पडू लागला.
एकलगीने भरजरी नजरा यांची शेकडो तबके संहासनासमोर पेश येऊ लागली.

दरबारी गद तून वाट काढीत टोपीकरांचा गोरा साहबे हे ी ऑ झडन संहासनासमोर
आला.

डोक वरची साहबेी टोपी उत न राजे-युवराजांना कमरेत झुकून अदब दतेाना तो
टोपीकर बोलीत पुटपुटला – ‘‘युवर ए सल सी राजा सेवाजी मे पॉवर िहज मस  टू
अॅ से ट िध िग स अॉफ कंपनी!”

या या तबकधा यांनी आणले या नजरा यात राजां यासाठी एक िहरेजिडत
िशरपेच, दोन कमती मोती आिण दोन िहरेजिडत सलक ा हो या.
संभाजीराजां यासाठी दोन िहरेमंिडत सलक ा आिण भरजरी िह यांची एक कंठी होती.

नजरा याचा िवधी आटोपला. महादानी दकेार सु  झाला. जम या ा णांना,
गोसावी, उ पात, वासुदवे, भु ये, पोतराज, बैतेदार, फक र, बैरा यांना राजे-युवराज दान
क  लागले, दान घेणारे भर या त डान े दवुा-आशीवाद दऊे लागले – ‘‘तथा तु!
भोलानाथ सुखी ठेवील.”, ‘‘खुदा सलामत र खे!”

दकेार सरला. दरबारी कलाकारांनी पवाड,े नृ य, भजन यां या शेल या िचजा
पेश के या. सवात शेवटी व कवी भूषण कमरशेला आवळून संहासना या सामोरा आला.
याची िबजलीवर मांड घेतलेली दमडी थडथडू लागली. कानावर हात घेत याने
राजां या कुलदवेाचे नमन धरले.

‘‘जै जयंती, जै आ द सकित।
जै चमंुड, जै मंुड भंडासुर खंिडनी।

जै सु , जै र बीज िब ाल िबहिंडनी।।’’
त ेनमन ऐकताना राजांचा हात छातीवर या कव ांना िभडला. डोळे िमटले या

संभाजीराजांना सा ात अ भुजा दसू लागली. दमडी छळकत थडाडू लागली –
‘‘दशरथ जू के राम, भै वसुदवे के गोपाल।
सोई गटे साई के, ी िसवराज भुपाल।।

िसव िह औरंग िजित सकै, और न राजा राव।



हि थ म थ पर संह िबनु, और न घालै घाव।।
औरन को जो जनम ह,ै सो याको यक रोज।
औरन को राज ह ैसो, िसर सरजा को मौज।”

भर या दरबारातून भूषण या ढंगदार िशवगौरवाला सहज दादी येऊ लाग या.
डोळे िमटलेला भूषण हात छताकड ेउडवीत श दांचे पोतचे पोत नाचवू लागला –

‘‘जीवन म नर लोग बडो, किव भूषण भाषत पैज अडो ह।ै
ह ैनर लोगन म राज बडो, सब राजनम िसवराज बडो ह।ै।

को दाता? को रन चढो? को जग पालनहार?
किव भूषण उ र दखो िसव नृप ह र अवतार।।’’

युवराजपण िवस न संभाजीराजे हात उठवून कवी भूषण या तेजरसी, रोमांचक
रचनेला दाद दऊे लागले. चौकात मागे पा याची कारंजी उसळत होती. पुढे श दांची
कारंजी उसळू लागली – राजांचे यश वणन करताना बेभान भूषण वत:ला िवसरला.

‘‘तेरे तेज ह ैसरजा दनकर सो।
दनकर ह,ै तेरो तेज के िनकर सो।।

तेरो जस ह,ै सरजा िहमकर सो।
िहमकर ह ैतेरो जस के अकर सो।।

कंुद कहाँ, पयवंृद कहाँ, अ  चंद कहाँ।
सरजा जस आगे?

बाज कहाँ, मृगराज कहाँ, गजराज कहाँ।
तेरो साहस के आगे?”

‘‘ वाऽ! भले.” संभाजीराजां यातील किवमन दाद दऊेन गेले. भूषण थांबला.
घामाघूम झाले या भूषणसमोर सरपोसाने झाकलेले मोहरांचे तबक आले.

राजे संहासनाव न उठले. संभाजीराजे सोनपायरीवर खड ेझाले. सोयराबा नी
राणीवसा सोडला. राजमंडळ गडदवे जगदी रा या दशनसाठी िनघाले.

‘‘ ीमान छ पती िशवाजीमहाराज क ऽऽ”
‘‘जयऽ जयऽ जयऽ!” जयकारांनी भोवतीचे िझरिझरे पडद ेसळसळून उठले.
राजमंडळा या कदमा-कदमांबरोबर दहुातीची शेकडो इमानी म तके झुकू

लागली. महामुजरे झडू लागले.
नगारखा यासमोर राजया ेचा सरंजाम िस  झाला होता. ग यात सोनेरी घाट

कण कणवीत, कानां या झापा फडफडिवणारा, स ड, गंडनाळ यावर रंगी न ी फरलेला,
उज ा पायात चांदीचा तोडा भरलेला, पाठीवर या भरजरी झुलीवर दखेणी, करणांत
झळझळती सोनअंबारी घेतलेला ‘ि शूल’ ह ी ‘राजऐरावत’ हणून अलम तपणान ेझुलत
होता. या यासमोर पांढराशु , जातवान घोडा, आयाळीवर िपसांचा मोचल िमरवीत,
अंगी तलम झूल घेऊन, ग यात सोनकोय याची माळ आिण उज ा पायात सोनतोडा
िमरवीत लाभाचा ‘राजअ ’ हणून उभा होता. नं या तलवारी हाती पेलून िनवडी या
पेहरावातील दरबारी मानक यांनी दहुाती िश त धरली होती. अ दािगरे, िनशाणबादार,



चवरीवाले, गुझबे यांनी ऐरावताला कड ेटाकले होत.े मा ताने इशारा दते राजऐरावत
बसता केला. याला िशडी लाव यात आली. उज ा हाती सुवण  अंकुश घेऊन फ लवान
हणून सरल कर हबंीरराव थम राजऐरावतावर आ ढ झाले. पाठोपाठ राजे व बाक चे
राजमंडळ ऐरावतावरील सोनअंबारीत थानाप  झाले. सोनमोचल घेऊन चढलेले
मोरोपंत यां या पाठीशी वीरबैठक त बसले.

हबंीररावांनी ऐरावताला अंकुशमार दऊेन खड े केले. सुवण  फुले, गुलाल, पु पे
ऐरावतावर उधळली जाऊ लागली. राजया ा िनघाली. कुबेरी थाटात. लेझमाचे तांडे
खेळीला पडले. रणहल या, ताशे तडतडू लागले. तो ां या बंदकुा आिण जडशीळ
उख या दणाणू लाग या. दांडप े, फरीगदगा, बोथा ा यांचे खेळगडी अंबारीत या
राजमंडळाला आपले कसब दाव यासाठी समोर या खेळग ावर इरेसरीने घालून घेऊ
लागले. गुझबदार राजअ काब दऊे लागले –

“राजि या िवरािजत... सकळ गुणमंिडत...” दाट या कंगणी पग ांचा लालदया
सरकू लागला. या सरक या दयावर अंबारी या पान ेवर आलेला, मावळी अिभमानाचा
सूय बघून उगवतीला कासराभर वर चढलेला आभाळीचा सूयही णभर थरथरला!
लपकन कमरेत झुकला!! ‘िशव’ आिण ‘शंभो’ शंकरा या दशनाला िनघाले. रथया ा
जगदी रा या मं दरासमोर आली.

एका बाजूला महाराणी सोयराबाई, दसु या बाजूला युवराज संभाजीराजे घेऊन
महाराज जगदी रा या चौकआवारात आले.

दवेदशन क न राजया ा बाले क याकड े परतली. राजमंडळ िजजाऊं या
खासेमहालाकड ेिनघाले, राजमाते या दशनासाठी!

‘‘छ पती महाराज येत आहते.” वद  ऐकताना िजजाऊंचे सुरकुतलेले अंग
रोमांचून थरारले. यां या बैठक या भव याने पुतळाबाई, धाराऊ, येसूबाई उ या हो या.

िजजाऊं या पायांवर डोके ठेव यासाठी छ पती िशवाजीमहाराजांनी गुडघे
टेकले. यां या बगलेने संभाजीराजांनी गुडघे टेकले. रायगडाएव ा उंच थोर या
मायेसमोर यांनी म तक झुकिवली. िजजाऊं या िमट या डो यांतून सुटलेले थब
सुरकु यांना न जुमानता घरंगळले. महाराजां या राजटोपावर उतरले. झालेला अिभषेक
पावन झाला!

िजजाऊ आशीवादासाठी बोलू बघत हो या. श द फुटेना. उभे अंग थरथ  लागले.
आठवण या हजारो सुरकु या यां या मनी उलगड या हो या. मन असं य िवचारां या
क लोळात होलपटू बघत होत.े यां या पायांवर डोके ठेवून महाराज तसेच काही ण
थांबले. कस यातरी िनधारी िवचाराने महाराजांनी मान वर घेतली. भर या डो यांमुळे
यांना िजजाऊ दसतच न ह या. महाराजां या दो ही हातांचे झोले म तक या
राजटोपाला िभडले. कुणाला क पना नसताना यांनी तो क तधवल राजटोप उत न
सरळ िजजाऊं या पायांवर ठेवला! आिण तो ठेवताना यांचे उभे अंग गदगद ूलागले.

“िशवबाऽ!” डोळे पदराने िनपटून टाक त िजजाऊसाहबेांनी लगबगीने तो टोप
उचलला. महाराजां या म तक  पु हा चढवून यांना उठवून िमठीत घेताना कस याही



आशीवादाऐवजी पु हा या एवढंच हणू शक या, “िश ऽ व ऽ बा!”
िजजाऊंचा थरथरता हात महाराजां या पाठीवर या जरीकोयरीवर, उपर यावर

फरत रािहला. बाहे न अ यंत मूक वाटणारी; पण आतून पार गलबलून आलेली ती
राजमातेची आिण ीमंत यो याची िमठी दोघांनाच नीटपणे कळू शकत होती.
महाराजांनी खां ाला लावले या समथा या बैरागी कोदडंाला – आिण – आिण महाराज-
िजजाऊंनी अंगाखां ावर खेळवून ऐन भरीत आणले या संभाजीराजांना!!

रा यािभषेकाचे उ रिवधी आटोपले. आचाय गागाभ ांना स वाल  होनांची
द णा दऊेन, पहा यासाठी ह यारबंद िशबंदी यां या दमतीला जोडून महाराजांनी
यांची गौरवी बोळवण केली.

राजमाता िजजाऊसाहबेां या महालीचा राबता वाढला. जेधे, बांदल, कंक,
िश लंबकर यां या जमेतीतील पगडीधारी म तके िजजाऊं या पायांना िभडू लागली.

‘‘आऊसाहबे, येताव. त येतीला धरा. लई तापदरा क  नगासा आता. पाऊस
धराय लागलाय. आमा ी जाय पायजे. शेतीवाडी हाय. िनगताव. गार ाला द याचं
दखुणं दनुावतया. हतं हावू नगासा. खालत ं पाचाडात जावा कसं.’’ िनतळ, भाबडया,
मावळी ेमभावनां या अिभषेकानं चंब होऊन लोकमाता िजजाऊ िनथळू लाग या.

जमले मावळमाणूस चौवाटा पांगले. गड उलगला. मृगाची काळी छपरी
आभाळाला ध न आली. पावसाळी चावरा वारा रायगडावर सूंकारत िपसाट घ घावू
लागला. झाडांचे डरेे पल ा खाऊ लागले. बांध या झ ा उधळ या. िनकराने बसून
असले या िजजाऊंनी िबछायतीवर अंग टाकले. द या या धुसका यात यां या घशातील
‘‘जगदबं’’ घुसमटू लागला. कांब या या दोन-दोन घ ा टाक या, तरी अंगभर काटा उठू
लागला. यांना गडाव न पाचाडात हलिवणे भाग होत.े

पडदबंेद मेणे जोड यात आले. हातजोड दते, शाल पांघरले या िजजाऊंना
महाराज आिण संभाजीराजे यांनी खासेमहालाबाहरे घेतले. पुतळाबाई, धाराऊ, येसूबाई,
सोयराबाई, रामराजे – सारा गोतावळा यां या भोवती दाटला होता.

‘‘राजे. आ हांस जरा दरबारीचौकात नेता?” िजजाऊं या त डून श द आले.
“जी.” महाराज व युवराज यांचा दहुाती आधार घेत िजजाऊ चालू लाग या.

जागजागी अिभषेका या खुणा िमरवणारा, सजला दरबारी महाल आला.
पूवािभमुख, सुवणमंिडत, र जडावा या ब ीसमणी संहासनासमोर उ या

रािहले या िजजाऊंचे उभे अंग थरथरले. डोळे भ न आले. हाता या उरात भावनांचा
क लोळ दाटला. संहासनावर या मोतीलगा या छ ाकड े बघत िजजाऊ घोगरट
आवाजात हणा या, ‘‘चला. राजे, तुम यावर छ  आलं....”

बाले क या या पालखीदरवाजाने िजजाऊंचा मेणा मनो याबाहरे पडला.
या या दो ही तफाना महाराज आिण संभाजीराजे पायी चालू लागले. पाठीमागून
जना यांचे सात-आठ मेणे चालले... िजजाऊ रायगड सोडून िनघा या. मे याची काठाळी



ध न चालताना संभाजीराजां या मनी िवचार उठू लागले. ‘ही गड-उताराची वाट कधीच
स  नय!े पलीकड े महाराज, अलीकड े आ ही. मे यात मासाहबे. ही चालणी अशीच
राहावी! भोयी थकले, तर यां या हातीचे थोपे आ ही घेऊ, महाराज घेतील. मासाहबेांना
ध े  बसणार नाहीत, अशी तोलती चाल ध !

‘कधीतरी महाराज मासाहबेांना हणाले होत े – ‘आ ही आपला मान काय
करावा? तो आमचा वकूब न ह.े शरीर सोलून या या मोज ा आप या पायी चढिव या
तरी त ेिथटेच आह.े’ मासाहबे खोकू लाग या क , आमचाच जीव घोटाळणीला पडतो. खंत
वाटत.े यांचा दमा आ हास घेता येत नाही.

‘आता अिभषेक संपला. हा पावसाळा आ ही पाचाडातच रा  मासाहबेां या
पायांजवळ. आ ही रचलेली का े यांना ऐकवू. यां या धर या सां यांना मािलश दऊे.
द याची उबळ तुटताच यां यासमोर त त ध . धाप लागलेली असली तरीही या हसतच
हणतील, ‘ह,ं ऐकवा तुमची गीत.ं आम या िशवबान ंकधी गीतं रचली नाहीत. तेवढी
वाण शंभूराजे तु ही भ न काढलीत.’ मग आ ही यां यावरच रचलेले गीत सवात शेवटी
वाचू. त े ऐकताना डोळे िमटत े घेत पुटपुटतील, ‘जगदबं, जगदबं!’ िबछायतीवर हात
थोपटीत आ हांस बोलावून जवळ बसवून घेतील. त डान े या काहीच बोलणार नाहीत;
पण आम या पाठीव न फरणारा यांचा हात उदडं बोलेल! बोलतच राहील!’

पाचाड या द णीमहालातील समया मंद तेवत हो या. िशसवी मंचकावर िजजाऊ
पडून हो या. खालती सहाणेवर औषधीमा ा उगाळणा या धाराऊ या हातांतील
कण कणणा या काकणांबरोबर िजजाऊ या मनाने िविच  सूर धरला होता.

‘आम या थोर या सूनबा या सेवेत अशाच औषधीमा ा िझज या! मा ा
घेऊन-घेऊन या कंटाळत. ते हा आ ही यांना माये या रागाची जरब दऊेन या यायला
लावीत होतो. ते हा जाणवलं नाही क , शेवटी-शेवटी मा ाही नकोशा होतात. आज ही
सारीजणं आमचं ऐकत नाहीत. आ हांस या यायला लावतात.’

‘‘या.’’ द णीमहालाचा उंबरठा ओलांडणा या सोयराबा ना बघून िजजाऊ ीण
बोल या. यांनीच वद  पाठवून सोयराबा ना बोलावून घेतले होते.

बाहरे सदरी जो यावर महाराज आिण युवराज महाड न आले या वै ांचा स ला
ऐकताना चंतातुर बसले होत.े यां या ओढ या चेह याकड ेबघत तुळईची घाट िन ल
टांगती होती. म येच वा याचा झपकारा येत होता. यान ेघाटेतील टोर थरारत होता.
ितकड े कुणाचेच यान न हते. सोयराबा नी मंचकावर झुकून पदर तळहाती घेत तीन
वेळा िजजाऊंना नम कार केला. यामुळे उठले या यां या सुवण  कंकणां या
कण कणाटाचा माग घेत काही ण शांततेत तसेच गेले.

‘‘सूनबाई, काही एक मनचं तुम या कानी घालावं हणून आ ही तु हाला याद
केलंय.” िजजाऊंना धाप लाग यागत वाटले. यांनी नजर वर या त तपोशीत जोडली
होती. हात छातीवर होत.े सोयराबा या कपाळीचे कंुकुप े आ सले. जीव कानांत गोळा
झाला. नाकाची नथ काच दतेेय, असे यांना वाटले.

‘‘सूनबाई, आता अिधकाचं सांगायला आ ही रा  याचा भरवसा नाही!” ते



ऐकताना सहाणेवर फरणारे धाराऊचे हात कलम झा यासारखे गपकन थांबले.
‘‘जे सांगतो आहोत, त ेशेवटचं. ते तुम या कानी घात याखेरीज आ ही मरणास

मोक या नाही! सूनबाई, आता तु हास एक नाही तीन फजद आहते, ह ेनीट यानी या!
राजे, शंभूराजे आिण रामराजे!” दमा िजजाऊंशी भांडू लागला. या याला खानदानी
जरब दते जागी बसवू लाग या. धाराऊचे हात थांबले. कान टवकार झाले.

‘‘बाई, भोस यांचे पु ष हाती लागणं मु क ल. तुम या हातांत तीन आहते!
यांना सांभाळून या. हा वाढला पसारा, या न अिधक वाढवा. शंभूराजांना तर सवा न
अिधक जपा. यां या आऊ गे या िन आ हीच यां या आऊ झालो. आता आ हां दोघ चा
भार तुम यावर आह.े धाराऊ ऽ” कोरड पड याने िजजाऊंनी धाराऊला हाक दली. यांना
काय पािहजे ह ेओळखून धाराऊ पा याचा गडवा, वाटी घेत चट याने पुढे झाली. पाणी
घशाखाली जाताच िजजाऊंना कतीतरी शार वाटले.

‘‘तु ही महाराणी झालात. आ ही भ न पावलो. आता महामाता हा! यासाठी
येईल ते आपलं घे यासाठी पदर मोठा करा. आईला मान-अपमान मानून नाही चालत. ते
बळ ये यासाठी जगदबेंची आण भाका. आमची याद ठेवा न ठेवा, पण जगदबेंला कधी
िवस  नका. आ हांस भरोसा आह,े पड या न पड याला ती तु हास माग दाखवील. हे
एवढंच सांगणं. या तु ही.” िजजाऊंनी डोळे िमटत ेघेतले.

सोयराबा ची नथ ओळांबली. सुवण  कंकणे कण कणली. नम कार क न या
महालाबाहरे पडू लाग या.

‘‘हां. घेवा मासाहबे.’’ धाराऊने उगाळली मा  बोटाने राजमाता िजजाऊंना
चाटवली. महालाबाहरे पडणा या राणीसाहबेां या शालूवरचे झळझळणारे जरीबु े
िजजाऊंना दसत होत.े मंचका या उशाकड े िजजाऊंना दसणार नाही अशी उभी
रािहलेली धाराऊ न राहवून हणाली, ‘‘मासाब, तुमी ब या हनार. मग अस ंकशापायी
बोलता ते! आ ही हाव क  सा यां ी!’’ आिण घशातून फुटणारा दंका िजजाऊंनी ऐकू नये
हणून ितने आप या पदराचा बोळा त डात क बून घेतला.

मृगाची पाणझडप पाचाडावर पडली. सािव ी, काळ, गांधारी न ा लाल
पा यान ेभ न आ या. टपटपती थबावळ झाडां या पानापानांव न उत  लागली.

िजजाऊंचे पाय चेपीत बसले या येसूबाई यां या डो यांवरची झापड के हा
हटतेय याची टक लावून वाट बघत हो या.

‘‘येस.ू’’ मासाहबेां या हल या सादनेे यांची तं ी मोडली.
“जी.” हणत येसूबाई उठ या. चौरंगीवरचे पंचपा  उचलून िजजाऊं या जवळ

गे या. ‘‘तीथ या मासाहबे आईचं,” येसूबा नी पळी िजजाऊं या ओठांशी नेली.
िजजाऊंनी तीथ घेतले. ‘‘येसू, इथ या सदरीजो यावर आ ही उ या रािहलो क ,

गडा या मावळमाचीवर तु हीही असाल काय असा िवचार मनी यायचा!”
‘‘हां मासाहबे, वारी मनो या या पाच ा मज यावर आहसे ंबघून आ ही एकदा

मावळमाचीवर आप या दशनास ये याचं धाडस केलं होत.ं आबासाहबे गडावर न हते.”
येसूबा चे उ र ऐकून िजजाऊ ीण हस या. ‘‘तु ही तस ंघेतलेलं ते पिहलं िन



शेवटचं दशन आह े आमचं!” असे िजजाऊंना हणावेसे वाटले. पण या बोल याने
येसूबा चा चेहरा कती दखुरा होईल, याची क पना अस यान े या हणा या,
‘‘नातसूनबाई, तु हाला काही सांगणं कधी साधलंच नाही. आम या वारीनं खूप
सालांपूव  एक तुला केली होती. नांगरगावी. इं ायणी आिण भीमे या संगमावर. ह ीचा
ब ा नावेत चढवून.” उबळ आ यान ेिजजाऊ आपोआप थांब या.

येसूबाई पदर सावरीत मंचकाव न उठ या. कारण यां या वारीसह महाराज
महालात आले. यां या पाठीशी राजवै  िन मोरोपंत होते. िजजाऊंना येसूबा ना
सांगायची होती, ती ह ी या तुलेची कथा यामुळे यां या ओठांत तशीच रािहली!

संभाजीराजांचे बोट ध न चालत येणारे रामराजे िजजाऊ थक या नजरेनेच, पण
कौतुकान ेबघू लाग या. या मनोमन हणा याही – ‘असेच राहा. राम-भरतासारखे!’

‘‘राजे, यांना कशाला ास दतेा?” वै ांकड ेबघत िजजाऊंनी िवचारले.
‘‘आईचं करताना मुलाला ास कसला?” वै ांनी यांना धीर ायचा य  केला.

मंचकावर टेकून महाराजांनी िजजाऊंचा हात हाती घेतला.
दसु या बाजूला उ या असले या संभाजीराजे आिण रामराजांनी मंचकावर

बसावे, हणून िजजाऊंनी हात थोपटून खूण दली. संभाजीराजांनी उचलून रामराजांना
मंचकावर ठेवले. िजजाऊंचा थरथरता हात रामराजां या पाठीव न फ  लागला. शांत
आवाजात या हणा या, ‘‘बाळराजे, दादामहाराजांचे धरले बोट सोडू नका.”

‘‘मासाहबे, कसं वाटतंय?” िजजाऊ आपणाला टाळू बघताहते, ह े जाणून
महाराजांनी िवचारले.

‘‘आता काय वाटायचं राजे? आ ही वाट या या पलीकड े गेलोत. या सा यांना
नजरभर बघून बरं वाटत.ं राजे, एक वाटतं.” िजजाऊंचा आवाज सा यांनाच परका
वाटला.

‘‘आ ा मासाहबे.” महाराजांनी यांचा हात मायेन ेथोपटला.
‘‘आ हास – आ हास आईचा ग धळ ऐकावा वाटतो!”
महाराज चरक या नजरेने यां याकड ेबघतच रािहले. मग यांनी मोरोपंतांना

नजर दली. ितचा इशारा ओळखून पंत ग ध यांना िनरोप धाड यासाठी बाहरे पडले.
औषधी पोतडी खोलून वै ांनी नाना कार या मा ा जोड या.

रा ी वा ात ग धळाचा चौक मांड यात आला. आप या हाताने िजजाऊंनी
जम या ग ध यांना पानिवडा आिण व े दली. ती पाजळून ग ध यांनी नमन धरले.
यांचा होर या उदासवा या आवाजीत आईचा मिहमा गाऊ लागला.

‘‘उदर परडी दऊेन हाती,
ांडी फरवी!

ल  चौ या शी घरची िभ ा,
मागिवली बरवी!



या- या घरी मी िभ ा केली,
त-ेत ेघर चले!

आ दश चे कवतुक मोठे,
भु या मज केले।”

त े ऐकताना िजजाऊंचे पाय चेपणा या संभाजीराजांचे डोळे झरझ  लागले.
राजां या ग यात द यासारखी दाटण झाली. िजजाऊ मा  डोळे िमटून शांत पडून हो या.
बाहरे वा ात कोसळणा या पावसा या गजरात संबळ-तुणतु याचे सूरसाद ीण होत
िव न जात होते.

ये  व  नवमीची काळरा  पाचाड या वा ाभोवती िघर ा घालू लागली.
बाहरे पावसाची रपरप धुडगूस घालीत होती. आत द णीमहालात माये या मंचकाभोवती
जमलेली मने चंतेने कळंजली होती. आऊसाहबेां या ह ी द यासमोर मा ा हर या
हो या, काढे कंटाळले होते, वन पती वरम या हो या.

खोकून-खोकून फासळी, फासळी िखळिखळी झाले या िजजाऊंचा डोळा लागला
होता. यांची झोपमोड होईल हणून हाती धरलेला यांचा हात तसाच ठेवून संभाजीराजे
बसले होते. यां या शेजारीच महाराज आिण रामराजे टेकले होते.

मोरोपंत, अ णाजी, चांगोजी, हबंीरराव, अंतोजी, रायाजी सा या िज हा या या
माणसांचे मंचकाला कड े पडले होते. मंचका या उशालगतीला पुतळाबाई, येसूबाई,
धाराऊ, सोयराबाई असा ीवसा चंताव या डो यांनी उभा होता.

बाहरे घ घावणा या पावसाळी वा यांचा झपकारा मधूनच महालात घुसला.
िचराखदान े आिण समयां या योती यान े अंगभर थरथर या. यां या थरथर या
उजेडाबरोबर आतले मन मन नको या शंकेने चरकून उठले.

म यरा ीचा सुमार झाला. ‘‘राजेऽ’’ मंचकाव न दमादाटली ीण साद आली.
“जी.” महाराज पुढे झुकले.
‘‘तीथ ा. गंगेचं.” दमा िनधारी झाला. ‘‘तुळशीप ही आणा.’’
महाराज उठले. दे हा यात ठेवलेली गंगाजलाची तीथकुपी आिण तुळशीप  घेऊन

पु हा मंचकाजवळ आले. पळीने यांनी गंगोदक मासाहबेां या ओठांत सोडले. यां या
हातीचे सोनकड ेथरथरले. मासाहबेां या ओठांत तुळशीप  दतेाना उभा रायगडच उचलून
कुणीतरी आप या छातीवर ठेवला आह,े असे यांना वाटले.

मासाहबेां या सेवेत सवात शेवटी जू होऊन गंगाजल आिण तुळशीप  पावन
झाले! ‘‘िशवबा, जवळ या.” तुळशीप ाआडून सावळे, िनबध बोल आले.

महाराज पुढे आले.
‘‘हात ा.” कधी न ह ेते, मानी ी-खानदान राजां याकड ेमागणे घालीत होते.

महाराजांनी सोनक ाचा हात िजजाऊंचा कंकणे घरंगळणा या हाती दला.
‘‘िशवबा, आ ही तुम याकड े कधी काही मागणं टाकलं नाही. आज टाकतो



आहोत. आ हास आण ा.”
‘‘मासाहबे – आ ा हावी –” राजांची छाती दाटून आली.
‘‘िशवबाऽ, िशवबा, आम या शंभूराजां या आऊ आता तु ही हा! आ ही वचनात

आहोत थोर या सूनबा चा. त ेतडीस लावा.”
त े ऐकताना संभाजीराजां या मनाचा बांध-बांध फुटला. हाती धरलेला

िजजाऊंचा हात गदगदनू हलवून ते मुसमुसत हणाले, ‘‘आऊसाहबे तु ही... तु ही ह ात
आ हाला, आम या महाराजसाहबेांना.”

‘‘शंभूराजे, शांत हा. तो ॠणबंध सरला. एक नीट ऐका. तु ही – तु ही आम या
वारीसारखेच दसता. पण – पण त ेजसे आ हास पारखे झाले, तस ेतु ही कधी येसूबा ना
होऊ नका!”

‘‘राजे, आ ही सारं बिघतलं. फ  एक रा न गेलं. आम या रामराजांचे हात
िपवळे झालेलं बघ याचं! त ेकरा. आिण – आिण िजवावर या साक ात आता वत:ला
कधी गंुतवून घेऊ नका. तुम यासाठी जगदबें या पायाशी धरणं धरायला आता कुणी उरलं
नाहीऽ!”

त ेऐकताना नाकग ा िचमटीत धरले या राजांचा टोप डावा-उजवा हदंकळला.
यां या पोटात पोकळीचा ख ा पसरला. श द थरथरले – “माऽ साऽ हऽे ब!”

‘‘राजे, केशव पंिडतांना बोलवा. आ हास समथाचा बोध ऐकवा!”
बाहरे पाचाडभर ऐन म यरा  ह ी धरणे ध न बसली. मेटामेटावरचे पहारेकरी

एकमेकां या हाती बदल या पहा यांचे भाले दतेाना ग त घालू लागले – ‘‘मेटकरी याऽ
र!” वा ा या छतावर मावळी पाऊस दाभणधारेनं कोसळतच होता.

केशव पंिडतांनी अडगंी या बैठक वर दासबोध मांडून चौरंगावर बैठक घेतली.
यांना बोध दसावा हणून धाराऊन ेअडगंीजवळ तेवती समई ठेवली.

केशव पंिडतां या त डून समथाचे बैरागी श द थरथरत बाहरे पडू लागले –
‘‘सरता संिचताचे शेष। नाही णाचा अवकाश।

भरता न भरता िनिमष। जाणे लागे।।
गेले ब तां बळांचे। गेले ब तां काळांचे।
गेले ब तां कुळांचे। कुळवंत राजे।।

ब तां ज माचे सेवटी। नरदहे सापड ेअवचट।
येथ वतावं चोखट। नीित याये।।

काया ब त क वावी। उ कट क त उरवावी।
चटक लावुनी सोडावी। काही एक।।”

पंिडतांची जबान थरथ  लागली. श दाश दांबरोबर भोवतीची मने िथजू
लागली. िचराखदानां या योती थरथ  लाग या.

‘‘जीव जीवांत घालावा। आ मा आ यांत िमसळावा।
राह राहो शोध यावाऽ। परांतराचा।”

केशव पंिडतांचा हात कापू लागला. डो यां या कडा दाटून आ या. एक-एक श द



यां या दाट या ग यातून घोगरत बाहरे पडू लागला –
“सरऽ ली श दांची खटपऽ ट।
आऽ ला ंथाचाऽ शेवटऽ।

येथ सांऽ िगतलेऽ प । स गु  भजन।।”
“पंिडऽ त, नकोऽ, वाचू नकाऽ...’’
संभाजीराजां या या कळवळ या बोलांनी केशव पंिडतां या पाप यांवर थरारलेले

अ ूंचे थब हाती या पानावर टपटपले! यांना वाचवेना. कुणालाच काही बोलवेना.
ना छ पती िशवाजीमहाराजांना, ना युवराज संभाजीराजांना, महालातील

कुणालाच क पना न हती क , िमट या डो यां या िजजाऊंनी आ मा के हाच आ यात
घातला होता. दहेभान हरपले या, माणसां या जगापार गेले या, लोकमाता
िजजाऊसाहबेां या जीव योतीला काशच काश दसत होता – शेवटचा काश.

होय! सा ात अ भुजा, श धारी, वाघावर आ ढ झालेली जगदबंाच यां या
रोखाने येत होती! वाजत-गाजत, ित या समोर डोर-चोळणा घातलेला, छातीवर
कव ां या माळाच माळा िमरिवणारा, भंडा यान े मळवट भरलेला, हाती पोत
नाचिवणारा भु यांचा सरंजामी तांडाच तांडा “उदऽं उदऽं’’ गजत येत होता!

ती ‘भवानी या ा’ थेट िजजाऊं या समोर येऊन थांबली. वा ांचा गलका
िवरला. वाघावर बस या जगदबेंन ेिजजाऊं या रोखान ेआठी हात पसरले! भु यांनी बेहोश
उदोकार दला – “उदऽं उदऽं’’.

दहेा या संहासनाव न खंबीर िजजाऊ उठ या! यांनी भगवा पदरकाठ
ठाकेठीक केला. जगदबें या डो यांना डोळे जोडून बरेच दवस मना या खोलवटात जून
बसलेला एक जाब ितला यांनी खानदानी बोलीत िवचा न घेतला –

‘‘आ हास वाटलं होतं तु हीच याल! पण वाटलं न हत,ं तु ही अशा याल! वाटलं
होत,ं तु ही येताना आप या संगती एक जीनकसला घोडा घेऊन याल! या या र कबीत
आमचाही पाय भ न फरफट करीत आ हांस तुम या दरबारी घेऊन जाल! जसं
हो दगेरी या रानातून तु ही आम या वार ची िशकार क न यांना घेऊन गेला होतात
तशा...! पण!! चला. आ ही िस  आहोत!”

राजे, संभाजीराजांसकट सा यांना िजजाऊं या ओठांतून ‘जगदबं! जगदबं!’ असे
श द बाहरे पडत आहते असा भास झाला.

डुईवर स न ांचे पिव  जल घेतलेले छ धारी, अिभिष  राजे ख या अथाने
पोरके झाले! छ धारी छ हीन! राजां या डुईवरचे आऊपणाचे छ  गेले... आिण आिण...
संभाजीराजां या? िजजाऊंचा िन ाण झालेला, थंडगार हात गदगदा हलवीत, उ या
चेह याला इंग याच इंग या डसा ात तसे आ स या चयन,े महाराजां याकड ेभर या
डो यांनी बघत, संभाजीराजांनी म यरा ीचे पाषाणकठोर काळीजही तडकेल असा
हबंरडा फोडला – ‘‘आबाऽ, आम या आऊसाहबे गेऽ या!”

पाठ या भंतीवर थडाथड ग दले कपाळ बडवीत “मासाऽ ब, मासाऽ ब’’ हणत
पाय गेलेली धाराऊ मटकन खालीच बसली. उठले या आ ोशाने शमादानां या



योती योती थरथर या. िजजाऊं या िन ाण दहेावर दअंुगाने डोके धुसळीत महाराज
िन संभाजीराजे फंुद ूलागले.

बाहरे पाचाडभर म यरा  सरत होती. थबाथबाने गळत होती!



आ षाढ सरला आिण ावणी उ ह – पावसाची पाठिशवणी सु  झाली.
कोकलताश जाफरजंगाची बहादरूगड येथील गढी राने लुटून, महाराज एक

कोटीची लूट दा तानी लावून परती या वाटेवर होते.
संभाजीराजे आप या महालात िवचारांबरोबर पायफेर टाक त होते. यां या

मनात िजजाऊं या अनेक आठवण ची न सरणारी पाठिशवणी पडली होती.
यादव नामाजी हा एकेकाळचा संभाजीराजांचा खाजगीकडचा िखदमतगार

महाली पेश आला. मुजरा भरत यान ेवद  दली – ‘‘कयात मावळाचं मुतािलक शंकराजी
भवर आ यात धाकलं धनी. भेटीची आ ा माग यात. ’’ या वद ने मनातील आठवण ची
िझरपण तुट याने संभाजीराजां या कपाळी िनसट या आ ा तरळून गे या. आपलं
युवराजपण बांधून घेत यांनी आ ा दली, ‘‘पेश येऊ ा यांना. ’’

अदबीनं मुजरा भरत, बाहरे उभा असलेला शंकराजी आत आला. भेटीचा हते
खुला करत हणाला, ‘‘कयात मावळाचं दशेकुलकण दरबारी हातरो याकारणं नडून आह,े
युवराज. महाराजांची वारी गडावर नाही.... ’’

“कोण अडचण आह े हातरो यास? ’’ संभाजीराजांनी शंकराजी या पगडीभर
नजरेचा फेर टाक त िवचारले.

यादव नामाजी म येच बोलला, ‘‘कयात मावळाचं िमरासी कुलकरनी रंगभट
ठकार वारलं. शंकराजी मुतािलक न य या फडात चाकरीस हाईत. रंगभटा ी कुनी
वारस हायला हाई. मुतािलक न य या ये हाराची स दी शंकराजी ी हाईती हाय.
यासाठनं यची अज  हाय क ... ’’ बोलता – बोलता तो थांबला.

‘‘काय अज  आह?े ’’ संभाजीराजांनी शांतपणे िवचारले.
‘‘कयात मावळा या दशेकुलकणपणाचा िमरासी हातरोखा आम या नावे क न

िमळाला, तर चाकरास अिधकारानं वाम ची सेवा करता येईल. ’’
यादव नामाजी पुढे झाला. याने शंकराजी या हातातील कागदां या व यांची

थैली आप या हाती घेतली. संभाजीराजां यासमोर येऊन थैलीतील कागद बाहरे काढून
शंकराजी ह े रंगभटाचे मुतािलक आहते. बेवारस कुलकण यां या नावे करणे आव यक
आह,े ह ेयुवराजांना पटवून दले.

‘‘यादव नामदऊे, तु ही िचटिणसांना आमचा िनरोप ा. हातरोख े क न
द तुरासाठी आम याकड े पाठवून दणेेस सांगा. शंकराजी, कोण याही भातेनं
कुलकण पणाचं काम नडू दऊे नका.’’



‘‘जी.’’ शंकराजी आिण यादव संभाजीराजांना मुजरे दते बाहरे पडले.
सं याकाळपयत हातरोखे तयार झाले. संभाजीराजांनी त ेवाचून यावर द तूर

दणेारी िनशाणी लावली. रंगभट ठकारांचा मुतािलक शंकराजी भवर कयात मावळाचा
कुलकण  हणून रायगड उतरला.

िजजाऊं या बैठक ला नेहमी या दव ांचा रवाज ायला, महाराणी
सोयराबाई, संभाजीराजे, येसूबाई, पुतळाबाई, रामराजे असे सारे राजकुळ जमले होत.े
सारे महाराजांची वाट बघत होते.

क याण – िभवंडीवर मोगलांनी केले या जाळपोळ, लुटालुटीचा करीणा घे यात
राजांना यायला थोडा वेळ लागला होता. राजे महालात लगबगीने वेशले.

रवाज नसताना आज यां याबरोबर सरपोसान े झाकले तबक घेतले या
ज यासह मोरोपंत पेशवेही महालात आले.

सा यांनी बैठक ला दव ाचा मान दला. राणीवशात सावर या पदराने उ या
असले या येसूबा याकड ेबघत राजे बांधील हणाले, ‘‘सूनबाई, अशा पुढे या.”

येसूबा या कपाळीचे कंुकुप े चळवळले. ठीक पदर, महाराजां या आदरासाठी
यांनी पु हा एकवार ठीक केला आिण या बैठक जवळ पुढेशा झा या.

‘‘तु हास बिघतले क , आ हाला मासाहबेांची याद येत े सूनबाई!” मोक या
बैठक कड ेबघत महाराज हणाले. ‘‘ हणून यांना सा ी ठेवून एक जबाबदारी आ ही
तुम यावर टाकावी हणतो. आपली कराल?”

“जी.” नजर खाली ठेवून येसूबा नी कंार भरला.
‘‘आमची िश े  – क ार आजपासून आ ही तुम या सुपुद करतो आहोत! यानी

ठेवा. या िश े  – क ारीवर शेकड चे ाण िवसंबून आहते. यांचा भार पेल यासाठी
मासाहबेांचे आशीवाद मागून या. तु हास येश येईल.”

महालातील सा यां या नजरा भावे रीसार या उ या असले या येशूबा यावर
िखळ या. येसूबा चे मन आबासाहबेां या िव ासाला आपण पा  आहोत, ह ेऐकताना
दाटून आले. “आबाऽ..” यां या ग यातील सादही अधवट रािहली.

‘‘बोलू नका. या.” मोरोपंतांनी सरपोस हटिवले या, ज याने सामोरे धरले या
िश े  – क ारी या तबकाकड ेहातरोख दते महाराज हणाले.

भाब ा येसूबाई भांबव या. ‘ ’ या, आऊसाहबेां या रा याचे त ेमानदान कसे
आपलेसे करावे, या िवचाराने ग धळ या.

सा यांची अपे ा होती, येसूबाई या तबकाला रवाजा माणे हात पश घेऊन ते
आपले के याची खूण दतेील. पण – पण – तबकातील करिमजी यानातील क ार आिण
िश या या चंदरेी करंडाकड े बघत यांनी सरळ आपला काषायकाठी पदरच पसरता
धरला! ते आकाशी राजदान वीकारायला जसा धरतीनेच पदर पसरावा.

याने ज या ग धळला.



‘‘येसूऽ’’, भारावले या राजां या त डून श द सुटले. खेच यासारखे पुढे होत,
राजांनी करंड क ार उचलली. येसूबा या समथ पदरात ती वत: सोडताना रा यां या
त डून बोल सुटले. थेट िजजाऊं यासारख े– ‘‘िवजयवंत हा!”

येसूबा नी बैठक ला तीनवार नम कार केला. मग महाराजांना, सा या
मामीसाहबेांसह आप या वारीला नम कार केला. समाधानान े महाराज िनघून गेले.
राजकुल महालाबाहरे पडले.

तेथून आप या महालात फंुफाटत आले या सोयराबा नी अगोदर कमरेला
दाटलेला सोनप ा आक ातून उकलला. चं ा दासी या हाती तो दतेाना कारा सोडीत,
या ितला क  वत:लाच हणा या त े यांचे यांनाच माहीत. पण उ ार या, “िश े  –
क ार!”

आप या वा ा या सदरेवर महाराज बसले होत.े सदरीबैठक समोर मोरोपंत,
अ णाजी, बाळाजी ही मंडळी होती.

‘‘िनराजीपंतांची त येत ढासळ याची खबर आह.े आप या गावी त े अंथ ण
ध न आहते.” मोरोपंतांनी वृ ा त कानी घातला. तो ऐकून राजे चंतागत झाले.

‘‘बाळाजी, िनराजीपंतां या गावी हारकारा धाडून यां या त येतीची वाजीपुशी
या. दवादा ची हयगय न होईल तसे करणेस िलहा.” महाराजांनी िचटिणसांना
सांिगतले. एक कड े िजजाऊंची आठवण, दसुरीकड े िडवचले या बहादरूखाना या मराठी
मुलखातील हालचाली, तापगडावर पडलेली वीज अशा िविच  िवचारांची यां या
मनात भेसळ झाली होती.

‘‘धनी, कयातीकडचे कुनी बाईमानूस गडावं आ यंय. सरकारां या गाठीची अज
करतंय.” महाराजांचा खाजगी िख तगार खंडोजी दाभाड ेयान ेवद  दली.

‘‘घेऊन या यांना,” हणत महाराजांनी समोर या मंडळ वर नजर फरवली.
ितचा इशारा ओळखून सारे सदरेबाहरे पडले.

तांबड ेआलवण नेसले या एका उजाड कपाळा या उतार ा ण ीला खंडोजीने
पेश केले. आपले वैध , जे सांगायचे त े सांगणे िवस न णभर बाई महाराजांना
डोळाभर बघतच रािहली.

‘‘बाई, आपण कोण? कोण वजेन ंयेणं केलंत? पाचाडातून वद  दली असतीत, तर
आ ही मेणा पाठिवला असता.” महाराजांनी आ थेने िवचारपूस केली.

‘‘आ ही कयात मावळा या दशेकुलक याकड या जानक बाई! सौभा य गेलं िन
उघ ा पडलो. वाम या पायांशी यायाची दाद माग यासाठी येथवर आलो.”

‘‘बोला. बेअंदशे साफ बोला बाई.” राजमु ा िनधारी झाली. पाठीशी िगद ला
रेललेले महाराज त ेऐकताच िगद  सोडून पुढे झाले. जानक बाईला त ेऐकून धीर आला.
कसे सांगावे याची बांधणी कर यासाठी ती णभर घोटाळली.

‘‘आमचे मालक वाम या चाकरीत होते. दशेकुलकण  हणून. यां या फडात



मुतािलक हणून चाकरीस असलेला शंकराजी भवर आम या यानीमनी नसता एकाएक
िमरासी दशेकुलकण  झाला आह!े आ हास जुमानीसा झाला आह.े आ हास मावळ
सोड याचा दपटशा दतेो आह.े खु  दरबारानेच याला हातरोखा द याचं ऐक यानं
आमची जबानच बंद झाली. वामी, आ ही फुट या कपाळानं कुठं जावं, याचा रोखाही
दऊेन टाकावा!” अस  कुचंबणेने बाईचे डोळे भ न आले.

‘‘शांत हा, बाई! तु ही आम या आईसाहबेांसार या आहात! तु हास याय
िमळेल. आमचे ते कत  आह.े एक सांगाल? हातरोखा कुणाचा आह?े’’

पेचात आ यागत जानक बाई घोटाळली. जाब न दतेा खाल या मानेने तशीच
उभी रािहली.

‘‘बोला बाई. ना कचरता सांगा. हातरोखा कुणाचा आह?े” राजां या
डो यांसमोर सा या मं यांचे चेहरे णभर तरळले.

‘‘जी. आ ही ऐकून आहोत. रोखा – रोखा युवराजांनी दला आह!े” जानक बाई
धीरान ेबोलली.

“बाईऽ!” दातांखाली जीभ सापडावी तसा महाराजांचा आवाज कातरला.
नाकपाळी फुलून उठली. णापूव  िनराजीपंतां या त येतीची आच लाग याने मायेची
चंता  करणा या छ पत चे अंग राजसंतापाने सौ य थरथ  लागले.

‘‘युवराजांना याद करा खंडोजी.” राजांनी जरबी आ ा केली.
चरकलेला खंडोजी लपकन कमरेत झुकला. मुज या या हातावरच याने

महाराजांचे श द झेलले! ‘‘जी.’’ चट या पावलाने तो बाहरे पडला.
आप या महालात संभाजीराजे उमाजी पंिडत आिण केशव पंिडत यां याबरोबर

अनुपुराण, म यपुराण, रामायण, महाभारत या ंथांिवषयी चचा करीत होते.
खंडोजी या वद न ेती थांबली. मनात पुराण ंथांतील दखेणे संदभ रगाळत असलेले पुढे
कोण या महाभारताचा थाळा वाढून ठेवला आह ेयाचा अंदाज नसलेले, भर या दमदार
छातीचे संभाजीराजे हसतच सदरेवर जू झाले.

‘‘यांना ओळखलंत?’’ यांना मुजराही भ  न दतेा जानक बाईकड ेबोट रोखत
महाराजांनी िवचारले. संभाजीराजांचे हसणे या बदल या आवाजाने आिण राजां या
नुस या दशनाने ओठातच मुरले. यांनी जानक बाईवर नजरफेर टाकला.

‘‘जी. नाही.” पडले आवाजात यांनी उ र दले.
‘‘ ा जानक बाई. कयात मावळ या दशेकुलक या या िवधवा!” महाराजांचा

एक – एक श द आसूड फुट यागत संभाजीराजांना वाटला. शंकराजी भवर आिण यादव
नामाजीचे चेहरे डो यांपुढे तरळले. ास नकळत चढीला पडला. छाती लपापू लागली.

‘‘बाई, तु ही या. िनधा त असा. आ ही तुम या ह ांना अभय दले आह.े खंडोजी,
यांना आऊसाहबेां या महाली घेऊन चला. यांचा इतमाम ठेवा.” क याणकारी राजेपण
आपुलक न े हणाले. खंडोजी बा ना घेऊन गेला.

खाली मान घातले या संभाजीराजांना महाराजांनी थेट जबानीवर घेतले.
‘‘या बा ना परत ेसा न तु ही मुतािलकास कुलकणपणाचा हातरोखा दलात?”



“जी.” मान वर उठत न हती.
‘‘कोण हतेान?ं”
‘‘यादव नामाजीन ंआमचा गैरमेळ क न दला. रंगनाथभटांना कुणी वारस नाही.

असा.”
“खामोऽश, आिण तु ही यावर िव ास ठेवलात! आ ही तु हाला एकवार

सांिगतलं आह े – राजांना चुका करता येत नाहीत. आिण के या चुकांची सफाईतही दतेा
येत नाही. िवसरलात? उ ा आ ही वारीवर असता आमचे काही बरे – वाईट झाले,
असाही कुणी तुमचा गैरमेळ पाडले! ठेवाल िव ास?” श दन् श द जनिहता या िपळाने
बांधलेला होता. िबनतोड होता.

झटका बसावा, तशी संभाजीराजांची गदन वर झाली, यांना आबासाहबे दसत
न हते. कारण यांचे डोळे पाणपड ान ेझाळाकून टाकले होते. ओठ थरथरत होते.

‘‘चुकलोऽ – चुकलो आ ही.” मुि कलीने एक – एक घोगरा श द यां या घशातून
बाहरे पडला.

“ठणऽ ठणऽ ठणऽ!” तासवा याने ठर या रवाजा माणे पाचाड या सदरेवर
दलेले घाटेचे टोल सदरीमहालात घुस ूलागले.

ा टोलां या पाने जणू िजजाऊसाहबेच सदरेवर वेशत हो या!
संभाजीराजां या पाठीवर हात ठेवून, पदर िचमटीन े सावरीत हणत हो या, ‘‘राजेऽ,
आ ही कधी काही मागणं टाकलं नाही! आज एक टाकतो आहोत. आम या शंभूराजां या
आऊ आता तु ही हा! आ ही थोर या सूनबा या श दांत आहोत!”

टोला-टोलाबरोबर महाराज आिण संभाजीराजे दोघां याही अंगभर काटा फुलला
होता. दोन घडीव मूत सारखे ते एकमेकांकड ेअचळ बघत रािहले.

छ पतीमहाराज बैठक सोडून चालत संभाजीराजां या जवळ आले. यांचा खांदा
हळुवार थोपटीत हणाले, ‘‘चला. माचीवर जाणे आह!े’’ आिण ते दोघेही भु ये चालू
लागले माचीकड.े बाळाज नी सं याकाळी राजां या द तुरासाठी आणले या कयात
मावळा या सुभेदाराला िलिहले या फमानात मजकूर होता –

‘‘...तेथील कुलकण जानक  कोम रंगभट ठकार िहचेच िमरासी असे. शंकराजी
भवर यान ेनेला हातरोखा र बातल समजोन तो रोखून धरणे. शंकराजी मुतािलकच असे!
याजकडून बाईस कोणेिवशी दपटशा नव होय तसे करणे.”

या फमानाची एक त घेऊन जानक बाई नगारखा या या जरीपट याकडे
समाधानान ेबघत रायगड उत  लागली.

यायाधीश िनराजीपंतांनी आपला दहे ठेवला होता. यां या सेवेची कदर राखावी
हणून महाराजांनी भर या दरबारा या सा ीने यांचे िचरंजीव हाद िनराजी यांना
मानव ांसह यायाधीशपद दले. हादपंत उमरीचे आिण तसेच उमद ेहोत.े तरतरीत
होत.े मंि गणातील त ेसवात त ण मं ी होते.



दरबारी कामकाज आटोपताच एकदा यांनी जम या अ धानांना ताव
टाकला – ‘‘जैसी आमची जाहली तैसी युवराजांची मंुज होणे अग य आह.े धमशा ा या
गो ी एकदा रा न गे या क , रा नच जातात. पुढे नड दतेात.” महाराज अनुभवाचे बोल
बोलत होत.े

अ धानांनी तो ताव उचलून धरला. महाराजांनी अनंतभट आिण भाकरभट
यांना मु त – शोधनाचे काम जोडून दले. गडावर संभाजीराजां या मंुजीचे वारे खेळू
लागले. जाण यांना कळून चुकले क , दरबारात महाराजां या पायरीशी बैठक घेणारे
युवराज, उ ा महाराजां या प ात ब ीसमणी संहासनावर बसणार. खु  महाराजांनीच
ह े आता िन ववाद वीकारले होते! पुढे रा यािभषेकात युवराजांना अडचण येऊ नये
हणूनच महाराजांनी हा म जीबंधनाचा िनणय घेतला होता. तो ऐकताना दरबारी
पडदबंेद राणीवशात बसले या सोयराबाई मा  तडक उठून आप या महालाकड े िनघून
गे या हो या. ह ेदरबारात मा  बाहरे कुणालाच कळले न हत.े

िवचारांवर िवचार पाठीशी लागले या सोयराबाई मनचा बेत महाराजां या
कानी कसा घालावा, या पेचात हो या. एकदा यांना वाटले – ‘अ णाज ना बोलावून
यावं.’ पण अशा कामी अ णाजी कुचकामी ठरतात याचा अनुभव यांनी घेतला होता.
हणून खूप िवचारांती यांनी मनोमन िनणय घेतला. ‘आ हीच जे वाटते, ते जातीने
वार ं या कानी घालू!’

मंुजिवधीची िनमं णे रवाना केलेले महाराज नेहमी माणे सोयराबा या महाली
आले.

रामराजांना जवळ घेत हसून हणाले, ‘‘ितकड ंआ ही तुम या दादामहाराजां या
मंुजीची िनमं णं धाडतो आहोत आिण तु ही इथं महाली काय करताहात?”

अनायासे िनघालेला िवषय पकडून सोयराबाई हसत महाराजांना हणा या,
‘‘आ हास वारीचं कोड ंउकलत नाही! एकच बाब दोन वेळा कशाला करायची ती?”

काहीच न कळले या महाराजां या कपाळीचे गंधप े वर चढले.
‘‘अिभषेक ते दोन वेळा झाले. वारी आता मंुजीही दोन वेळा करणारसं

दसतंय.’’
‘‘मतलब?’’
‘‘युवराजांची आिण बाळराजांची मंुज एकदमच झाली, तर सा यांचीच धावाधाव

वाचेल अस ंआ हास वाटतं!’’ हसून रामराजां याकड ेबघत सोयराबाई हणा या.
‘‘यांची मंुज? ह े अजून लहान आहते. कतबगारी जरा उमटू ा आम या

बाळराजांची, मग धडा यानं क  आ ही यांचं म जीबंधन. काय बाळराजे?” हसून
रामराजांची पाठ मायेन ेथोपटीत महाराज हणाले. ते ऐकताना राणीसाहबेांचा नाकशडा
लालावून आलाय, ह ेकाही महाराजां या यानी आले नाही.

पण क डी अस  झाले या सोयराबा ची वाफ मुखावाटे फंुफाटत बाहरे पडली,
‘‘कुलकण ितस यालाच सुपुद करणारे आपले युवराज आहते खरे कतबगार!”

“खामोऽश!” महाराजां या जरबेन ेरामराजे दचकले. यांना जवळ घेत राजांनी



सोयराबा ना समज दली. ‘‘ यां या फडकरी कामात दखल ाया तु हास समंध नाही.
यांची कतबगारी पारखणारे आ ही खूब आहोत!” दसु या णी रामराजां या खां ावर
आपला हातपंजा चढवीत राजे शांतपणे यांना हणाले, ‘‘चला.’’

जा या रामराजां याकड े बघणा या सोयराबाई भीतीने नुस या लटलट कापत
हो या! ‘‘बाळराजे थांबा’’, अस े यांना हणायचे होते, पण ते ओठांबाहरे उमटलेच नाही.

माघ व  पंचमीला संभाजीराजांचे मौजीबंधन इतमामाने रायगडावर पार पडले.
संभाजीराजे युवराज हणून फडा या कामात द तेने ल  घालू लागले. िहवाळा हटला
आिण पुरंदर ांताचा गोपाळशेट वाणी शे ेपणाचा एक तंटा घेऊन रायगडावर आला.
यां या कथ याचा िनवाडा दे याचे काम महाराजांनी संभाजी राजांना जोडून दले.
यांची पारख यावी हणून.

कथ याची बैठक राजां या वा ा या सदरेवर बसली. संभाजीराजे यायदान
कसे करतात, यावर दखे ठेव यासाठी महाराज जातीन े यां या शेजारी बसले.

कथ या या सुनावणीला ारंभ झाला. वादी – ितवाद चे हणणे
संभाजीराजांनी ऐकून घेतले. सा ी ऐक या. कागद नजरेखाली घातले. परंपरे या
वारसाह ाने पुरंदरचे शे ेपण गोपाळशेट या बाजूने पडत होत.े

संभाजीराजे कथ या या महजराचा मजकूर मुतािलक महादवे यमाज ना सांगू
लागले. महाराजांनी तो यान दऊेन, काही न बोलता ऐकला.

श द श द यां याच जबानीतून बाहरे पड यागत संभाजीराजे सांगत होत.े
महजर पूण झाला. महादवेपंतांकडून तो एकवार वाचून घेऊन संभाजीराजांनी

याला द तूर दला. तबकात ठेवलेली महजरा या कागदाची थैली जो याजी केसरकराने
गोपाळशेट या समोर धरली.

संभाजीराजांना मुजरा क न गोपाळशेटने ती थैली उचलली आिण आप या
कपाळाला लावली. हात बांधून तो युवराजां यासमोर अदबीने उभा रािहला.

मनोमन खूश झाले या महाराजांनी गोपाळशेटला जाण दली – ‘‘कथला
तुम यासारखा झाला गोपाळवाणी, आता िनवाडाप ी तु ही जू केली पािहजे!
युवराजांना पाच होन आिण सरकारी फडात स वाशे होनांची सेरणी भरणा क न मगच
गड उतरा!’’

‘‘जी. धनी.” हणत डोक चा माल डोलावून महाराजांना मुजरा क न
गोपाळवाणी सदरेबाहरे पडला.

महाराजांनी संभाजीराजां याकड े बघून हसत यांना, महजर पसंत अस याची
बैठक तील इतर कुणालाही कळू येणार नाही, अशी राजस पोच दली.

अ णाजी द ो व द ाजी ि मल यांना फ ाची मोहीम नुकतीच जोडून दली



होती.
महाराजांनी आणखी दोन बजोर मोिहमा लगेचच खोल या. एक

संभाजीराजां यासाठी आ दलशाही मुलूख मारीत थेट कुतुबशाही या भागानगरपयत
िभडणारी. आिण दसुरी वत: आप यासाठी राजापूर कुडाळमाग फ ावर चाल घेणारी.

संभाजीराजां या फौजेची पाचाडात बांधणी झाली. वीस हजार घोडाईत या
धावणीत युवराजां या घो ा या टापांचा माग धरीत दौडणार होते.

सा या राजकुळाचा िनरोप घेतलेले संभाजीराजे महाराजां यासह जगदी राचे
दशन क न रायगड उतरले. पाचाडात िजजाऊं या वा ाला ध न उ रेस आता यांची
िचरेबंद समाधी उभी झाली होती. ित या पादकुांवर बेलफुलांची जळ आिण भंडा याची
मूठ वा न संभाजीराजांनी पायरीला माथा िभडिवला.

‘‘फ  ेघेऊन या.’’ महाराजांनी यांना उठवून घेतले. दपणात बिघत यासारखे ते
एकमेकांकड ेबघ ूलागले.

आनंद मकाजी, पाजी भोसला, यो याजी, अंतोजी, क डाजी फजद
यां यामागून वीस हजार घोडाईत दौडू लागले.

ही मोहीम प हा याव न िमरजेवर उत न आ दलशाहीला ताराज करीत, ल
दते कुतुबशाही या भागानगर या राजधानीवर अचानक चाल घे या या मनसु याने
खोललेली होती. फौजेिनशी संभाजीराजे तीन दरवाजाने प हा याची चढण चढून आले.
क लेदार यंबकपंतांनी यांची आगवानी केली.

बाले क याचा पायरीदार राजमाग सरताच समोरच शंभूमहादवेाचे छोटेखानी
मं दर होत.े ते येताच यंबकपंत हणाले, ‘‘युवराजांनी दशन क न मगच खासेवाडा
चढावा.” यंबकपंतां या पाठीशी होत, संभाजीराजे मं दरा या घुमटीत वाकून िशरले.

शािल ामी रंगाचे, बेलपु पे वािहलेले िशव लंग नंदादीपां या काशात झळकत
होत.े या यावर नजर जखडून पडलेले यंबकपंत ओढ यासारखे पूव ल काळात गेले होत.े
ते हणाले, ‘‘युवराज, ती रा  आ ही िवस  शकत नाही. गडास जौहरचं चाळीस हजार
हबशांिनशी घेराचं ताकदवर कड ं पडलं होतं. वेढा चार मिहने जारी होता. शेवटी
महाराजांनी हबशांशी सुलुखाची बोलणी लावून जीव धो यात घाल याचा िनणय केला.
तीनशे िनवडक बांदल आिण बाजी दशेपांड ेयांना संगती घेऊन पड या पावसात रा ीचा
गड उतर यापूव  महाराज या घुमटीत पंडी या दशनास आले. आ ही, बाजी, फुलाजी
संगती होतो. या पंडी या शाळंुकेला माथा टेकिवलेले महाराज, फरसबंदीवर गुडघ ेटेकून
कतीतरी वेळ तसेच बसले होत.े महाराजांचं ते यानम  प, ही पंडी आिण ती रा
आ ही िवस  शकत नाही.”

ते ऐकून भावभ या मनान े संभाजीराजांनी गुडघ े टेकून डोळे िमटत या
िशव पंडी या शाळंुकेला आप या कपाळीचे िशवगंध िभडिवले.

‘‘युवराज, ही पंडी रंग पी आह.े” यंबकपंतांनी ितचे खासेपण सांिगतले. ते न



कळ याने संभाजीराजांनी िवचारले, ‘‘मतलब?’’
‘‘हाता या जळीनं ही पंडी झाकून थो ा अवकाशानं जळ हटिवली क , ही

शािल ामी पंडी थम सफेद दसते! मग जांभळा, चंदरेी, गद िनळा अस े रंग दाखवीत,
पु हा शािल ामी होते!”

‘‘जगदबं, जगदबं! खरं सांगता पंत?” संभाजीराजांचे डोळे िव फारले.
‘‘युवराजांनी पडताळाच घेऊन बघावा.” यंबकपंतांनी पंडीवरची बेलफुले

हलकेच शाळंुकेवर उतरवली.
पुढे होत संभाजीराजांनी आप या अंगठीधारी, भरीव बोटांची जळ पंडीवर

पांघरली. यंबकपंतांनी कोना ातील पेटता पलोता पंडीजवळ धरला.
थो ा वेळाने संभाजीराजांनी जळ हलकेच मागे घेतली. पंतांनी पिलता

पंडीला लगत केला. रंग पी िशव पंडी हात पश झाला तेव ाच भागापुरती सफेद
झाली. मग मजेदार रंग छटा एकामागोमाग एक पालटू लागली. या बघताना उजवी
भुवई चढले या संभाजीराजां या डो यांतले रंगही पालटू लागले. यांचे मन ने ेभ न
आले. पंडी पूववत शािल ामी झाली. युवराजांनी हात जोडून पु हा एकदा ितला
नम कार केला. डोळे िमटले. यां या मनी आले ‘अशी- अशीच दसत ेमहाराजसाहबेांची
मु ा. िशव पंडीसारखी. भावानु प रंग पालटणारी! रंग पी भावमु ा!”

प हा याचा सोमे र तलाव, स ा कोठी, अंबारखाने, बुरजाबुरजांवरचे
तोफमोच पा न संभाजीराजे सुख दल झाले. दोन दवस मु ाम टाकून, यंबकपंतांचा
िनरोप घेऊन चौदरवाजाने सेनेसह त ेप हाळा उतरले. िमरजेचा रोख ठेवून युवराजांचे
घोडदळ दौडू लागले. ब ीस िशराळामाग िमरज ह ेआ दलशाहीचे मातकोटान े बं द त
असे छावणीचे सुस  ठाणे होत.े ते अंगावर न घेता भोवतीचा मुलूख ताराज करीत
संभाजीराजांची िशलेबंद फौज आ दलशाहीत घुसली. अथणी, एट गी असे तळ टाक त
घोडाइतां या झड या तुक ा लूट गोळा करीत भागानगराकड े दौडू लाग या.
गोवळक ा या भागानगर या राजधानी या िशवेवर संभाजीराजांची वारा यालेली
वीस हजारी फौज खडी ठाकली. कुतुबशाहीचा राजा तानाशहा याला अस ेकाही होईल,
याची व ातसु ा क पना न हती.

‘‘मरगठे आयेऽ भागोऽ!” भागानगरात क लोळ उठला. भयचूर रयाया
गोवळक ा या तटबंदीवर क या या आस याला जा यासाठी धावू लागली.

“चौतफेचा मुलूख तसनसीस लावाऽ. बोलाऽ हरऽ हरऽ हर महादवे’’ हाती
यानखेच, तळपती, नंगी धोप तलवार घेतलेले संभाजीराजे गजले.

भागानगरची दि णवेस ध न युवराजां या कनातीदार शािमयाना उठला.
घामा या धारा लागलेले संभाजीराजे दौड या तुक ांवर दखेरेखीचा फेर टाकून या
शािमया या या जवळ आले. पायउतार होऊन यांनी कायद ेमोत ारा या रोखाने फेकले.
पाठीशी आनंदराव, पाजी, जो याजी ही मंडळी होती.

‘‘आनंदराव, कुतुबशहास हिेजब धाडून समज ा. मनचाही खंडणी वसूल
झा याखेरीज घो ाचा खूर पीछे हटणार नाही!” बैठक घेत युवराजांनी आ ा केली.



‘‘जी.’’ पगडीला झोल दते आनंदराव कमरेत वाकला. याने आजवर नेताजी,
तापराव, हबंीरराव असे वावटळ उठवीत दौडणारे सोबती बिघतले होत;े पण युवराज
संभाजीराजां या रसरस या पावर, यां या तडफेवर धारकरी केवढे जीव लावून आहते,
याचा य  अनुभव या मोिहमेत तो घेत होता.

आनंदरावाने गोवळक ा या क यावर हिेजब धाडला.
तानाशहान े लुटीची मसलतीची मजलीस भरिवली. महाराजां या

रा यािभषेकाची, बहादरूगडा या लुटीची वणने ऐकले या या या स लागारांनी खंडणी
जू कर याचा स ला बादशहाला दला. याचा वजीर माद णापंत बोलणी कर यासाठी
क ला उत न संभाजीराजां या तळावर आला. संभाजीराजांनी याची भेट घेतली.

दोन हजार होन खंडणीची तबके गोवळक ा या क याव न मरा ां या
तळावर उतरली. धा त घेतले या भागानगरातील डच वखारवा यांनी एक हजार
लो र स मराठी तळावर जू केले! त ेदा तानी लावून संभाजीराजांनी आप या फौजेचा
मोहरा माघारी फरिवला. पु हा आ दलशाही या रोखाने. पण खबरिगरांनी बातमी
आणली, ‘‘पठाण बहलोलखान फौजबंदीन ेचालून येतो आह.े”

याला अंगावर न घेता ल दऊेन संभाजीराजांनी आ दलशाहीची बळीची
मात बर ापारपेठ लुटली. आिण नंतर रायबागचे ठाणे मा न युवराजांची फौज,
लुटी या मोहरबंद थै या घो ां या पाठीवर लादनू प हा या या रोखाने दडूै लागली.

युवराज िवजयी सेनेसह प हाळगड चढू लागले. यां या वागतासाठी नौबत
झडत होती. प हाळा चढून येताच संभाजीराजांनी गडावर या िशलेबंद धारक यां या
पहा यात िमळाली लूट थम रायगडा या वाटेला लावली. सोबत सोयराबा ना रवाजी
खिलता धाडला. जखम – दरबार बसवून मोिहमेत मदानगी केले या धारक यांना कडी,
व े, ह यारे ब ून यांची कदर केली.

फ ा या वे ात असले या महाराजांना बयाजवारीन ेखिलता धाडला गेला,
‘‘...साहबेी जोडून दली मोहीम फ  ेपाववून प हाळगडी मु ामास आहोत. चरणां या
दशनाची इ छा बाळगून आहोत.”

प हाळगड या बाले क या या सदरेवर संभाजीराजे कारकून परशरामपंताला
मजकूर मायन ेसांगत बसले होते. बगल ध न आनंदराव उभे होते.

एव ात क लेदार यंबकपंतांनी सदरेवर येऊन वद  दली, ‘‘युवराज,
क हपेठारातील चांबळी गावचे इनामदार बंधू आले आहते. िनळाजी, शंकराजी, िवसाजी
व ंबकजी असे चौघ ेआहते. भेटीस जू हो याची आ ा मागतात.”

‘‘पंत, पेश येऊ ा यांना.” संभाजीराजांनी परवानगी दली.
चांबळीकर इनामदार बंधू सदरेवर आले. मुजरे भ न एक हारीने उभे रािहले.
‘‘कोण हतेान ंयेणं केलंत चांबळीकर?” संभाजीराजांनी यांची िवचारपूस केली.
‘‘एका बाबीची दाद माग यास आलोत आ ही रायगडा न.’’ थोरले िनळाजी



िवषयाकड ेवळले.
‘‘कसली दाद? काय झाले? सांगा.” संभाजीराजांची नजर एकसरीन ेचौघां या

पग ांव न फरली.
“ वाम नी संहासनाची प ी िमरासदारांवर घातली आह.े इनामदार प ीस माफ

केले असत. तरी पु याचा राघो भा कर हवालदार आ हावर प ी घालीत आह.े आ ही
इनामदार असता, आिण तीही पंचवीस ट यांनी! आ ही इनामदार आहोत, आ हाला
संहासनप ी माफ आह,े अस े सांिगतले तरी जुमानत नाही. धाक दतेो. युवराज, हे
िनवारले पािहजे. आ हास याय िमळाला पािहजे.’’

‘‘तु ही इनामदार आहात यासी लेखी पुरावा?” संभाजीराजांनी सावधपणे
िवचारले. िनळाजी पुढे झाला. याने आप या इनामा या वतनप ांची थैली
संभाजीराजां या पायांशी ठेवली. वतनप े वाचून संभाजीराजे चांबळीकरांना हणाले,
‘‘ठीक आह.े तु ही िनधा त असा. संहासनप ी तु हावर नाही घातली जाणार. तु हास ती
माफच अस.े”

‘‘आनंदराव, ांत पु याचे सुभेदार कोण?” संभाजीराजांनी िवचारले.
‘‘जी. राघो ब लाळ अ .े” आनंदरावांनी झुकते होत मािहती दली.
‘‘परशराम, मजकूर या.” संभाजीराजे सांगू लागले. चांबळीकर यंबकपंत,

आनंदराव ऐकू लागले.
परशरामपंतां या हातचे शहामृगपीस कुरकु  लागले – ‘‘मश ल अनाम राघो

ब लाळ, सुभेदार ांत पुणे – ित युवराज संभाजीराजे उपरी दडंवत िवशेष –
पुणा येथे कास टका इनाम येक आह.े यासी िमरासपटी दणेे, हणोन राघोभा करे

होन ुपंचवीस लािवले आहते, हणोन कळो आले. तरी महालास िमरासपटी घातली आह,े
तेथे इनामदारास िहसाबान े यावे, ऐसा तह केला आह.े यास जे महाली िमरासपटीच
घातली नाही, तेथे इनामदारास पैके मागणे कोण गो टी? याहीम य े िनळकंठराऊ यास
पटी मागणे उिचत नाही. तरी तु ही राघो भा करास एक कागद हवूेन दणेे आिण यांचे
वाटे नव जाये ऐसी गो टी करणे. मशारिन ह े िनळकंठराऊ याचे इनामास पेशजीही
तसवीस लागली नाही, आिण हाली राघो भा कर पटी मागतो. याब ल तु ही यास ब त
वेजेन ेिल न याचे वाटे नव जाणे, यांचा बोभाट जूर करणे. नव ये ऐसी गो टी करणे,
ब त काय िलिहणे? जािणजे.”

परशरामपंतांनी याच आशयाचे दसुरे प  हवालदार राघो भा करासाठी िल न
तयार केले. दो ही प  ेवाचून घेऊन संभाजीराजांनी यावर द तूर दले.

यंबकपंतांनी प ां या व या िनळाजी या हाती द या.
‘‘चांबळीकर, ती प े रायगडी पेशवे मोरोपंतांना जू क न यांची मु ा यावर

या. तु ही जातीिनशी जाऊन सुभेदार राघो ब लाळां या हाती ती ा.” संभाजीराजांनी
िनळाजीला सूचना केली.

‘‘जी जूर. थोर उपकार झाले.” चारी बंधू कमरेत झुकले.
‘‘त े कत  आह े आमचे. या तु ही.” संभाजीराजांनी िनळाजीला दु त केले.



चांबळीकर सदरेबाहरे पडले. यां यावरची िमरासप ी र  झाली.

फ ा न महाराजांचा खिलता आला – ‘‘फौजबंदीन े टाकोटाक फ िडयास
िनघोन येणे. संगती यंबकपंतास आणणे.”

दम घेऊन तवाना झाले या फौजेची बांधणी क न संभाजीराजे यंबकपंतासह
तीन दरवाजाने प हाळगड उतरले. कोकणप ीचा रोख ठेवून दौडू लागले.

राजापूर, खारेपाटण, कणकवली, कुडाळ असा मजला टाक त फौजेिनशी
संभाजीराजे फ ा या वेशीवर आले. आगेवद  रवाना झाली.

फ ाचा कोटबंद क ला उत न अ णाजी, धमाजी नागनाथ अशा असाम सह
महाराज यां या वागतासाठी िखळेबंद दरवाजात आले. मोिहमे या ऐन उ हा यातील
धावणीने संभाजीराजांची मु ा खरपूस ग हाळ दसत होती.

महाराजांना बघून यांचे पाय िशव यासाठी तरातर चालत येणा या
संभाजीराजांना महाराजांनी झुकू दले नाही. तसेच वर घेत छातीला छाती िभडवून
हटले,

‘‘आ ही तु हांस खास वजेनं बोलावून घेतलं आह.े चला. साविच ानं बोलू.”
दोघेही क यात िनघून गेले.

मो ा िहकमतीने महाराजांनी महमद इखलास या आ दलशाही क लेदाराचा
पाडाव क न फ डा द त केला होता. याची धा त घेतलेले गोवेकर फरंगी हालचाल
करणार ह ेन  होत.े फ डा मरा ांचा हातात असणे, फरं यांना धो याचे होत.े

िव ांती घेऊन बैठक त बसले या संभाजीराजांना महाराजांनी बेत खोलून
सांिगतला – ‘‘आ ही कारवार ांतावर चाल घेणार आहोत. तु ही तुम या तवा या
फौजेिनशी ही मोहीम तुम या हाताखाली क न चालिवणे. फरंगी या कोटावर खूब डोळा
ठेवून आह.े यास या या मुलखात मुसंडी घेत जरबेत राखणे.’’

‘‘जी. आ ा.” महाराजांनी आप यावर दसुरी जोखीम टाकली, या अिभमानाने
संभाजीराजांचे डोळे फुलून उठले. ‘‘इकडील तफची चंता जराही न करावी. आ ही
साहबेकामास शारीन े जू आहोत.” संभाजीराजांनी महाराजांना िव ास दला.

फ ावर यंबक पंिडतांची सुभेदार हणून नामजादी क न, मोहीम
संभाजीराजां या खां ावर सोपवून महाराजांनी फ डा सोडला. अंकोल, िशवे र, का ा,
कारवार ा आ दलशाही प ांची मारतोड कर यासाठी.

संभाजीराजांनी गो ाचा फरंगी िवजरई-लुईस-द-मदोस-ई-अ बुकेक  यास
जरब दणेारा खिलता धाडला – ‘‘ ांत फ िडयाचे तफन ेयेणारे हमेाडबासे, अं ूज, बाळी,
काणकोण, अ ागार, चं वाडी, कोपे, सांगे िमळोन साठ गाव ते तातडीने खाली करणे! ना
तर मराठी फौजा फरंगी मुलखात घुसोन चालवतील!”

िवजरईने या खिल यास दाद दली नाही, हणून यंबकपंत, धमाजी नागनाथ,
आनंदराव यां यासह संभाजीराजे पाठीशी घोडदळ घेऊन फ ा या क याबाहरे पडले.



अं ूज मागाने फरंगी मुलखात घुसले. लूट, मुलूखमारीला त ड फुटले.
िवजरईला या सा याचा अंदाज होताच. यान े आप या मुलखाची दरोब त

बांधणी केली होती. ठा या – ठा याला कडवा िवरोध घेऊ लागला. यातच पावसाला
सु वात झाली. संभाजीराजांनी फौजा मागे घे याचा िनणय घेतला. ते सै यासह
फ ा या क यात येऊन ठाण झाले. महाराजां या पुढील आ ेची वाट बघू लागले.

आ दलशाहीची मारझोड क न महाराज रायगडावर परतले होत.े यांचा खिलता
आला – ‘‘फ ास क लेदार हणोन धमाजी नागनाथ याची नामजादी केली असे.
यंबक पंिडतास प हािळयास धाडून तेथील कोटाची बं द ती क न तु ही रायेगड जवळ
करणे. पावसास त ड लागले आह.े”

महाराजांनी दले या आ ेबर कूम गो ची पूतता क न संभाजीराजांनी
धमाजीचा िनरोप घेतला. आनंदरावांसह ते पावसा या सरी अंगावर घेत दौडू लागले,
रायगड जवळ कर यासाठी. पुर या अडीच मिह यांनंतर! या परती या वाटेवरही
संभाजीराजांनी अंको याचा आिण स प नाईकाचा मुलूख घोडदळी झडपा टाकून मारला.

लेख पुरा झाला. संभाजीराजांची मु ा कागदाकड ं बघताना आग या तेजाने
उजळून िनघाली. हातचे पीस यांनी हलकेच कलमदानात ठेवून दले. काजळी शाई
टप यासाठी मऊशार वाळूची िचमट कागदभर पस न दली. टचक  दऊेन कागदावरची
वाळू झटकली.

‘‘धाराऊ, जरा आम या किब यास याद करता!” आप याच नादात असलेले
संभाजीराजे कागदाकड ेबघत हणाले.

धाराऊ आप याशीच हसली. पदर नेटका करीत बाहरे िनघून गेली.
थो ा वेळाने येसूबाई आत आ या. यां याकड ेहसून बघत संभाजीराजे हणाले,

‘‘ओळखा बघ ूकशासाठी आ ही तु हास वद  दली असेल?”
डागा या यादीची आठवण मनात रगाळत असले या येसूबाई आप या वारीची

हसरी चया बघून ग धळून गे या.
‘‘नाही? ऐका तर. आ ही एका का ाची बांधणी केली आह!े” कागदाकडे

बघताना संभाजीराजांचे डोळे तळपू लागले. मनाची शंका दरू पळाले या येसूबा या
डो यांत णात अिभमानी कौतुक उतरले.

‘‘वाचू आ ही?”
पदरा या मखरातील येसूबा ची होकारी मु ा डुलली. डोळे तेजाळले.
संभाजीराजे वाचू लागले. ते एका ीचे पाया या नखापासून िशखापयत केलेले

हदंो तानी भाषेतील का मय वणन होत!े नखिशखा!
ते ऐकताना काव या – बाव या झाले या येसूबाई महालात कुणी येईल काय

हणून एकसार या दरवाजाकड ेबघ ूलाग या.
का  वाचून येसूबा याकड ेबघत संभाजीराजांनी िवचारले, ‘‘काय? आवडलं?”



काहीही उ र न दतेा मान खाली घालून येसूबाई उ या हो या! संकोचले या,
शरमले या.

या कस या गैरसमजात आ या आहते, ह े कळ याने यांचे कावरेपण ताणीत
संभाजीराजे हसून हणाले, ‘‘तु हास कसं आवडणार ह?े ह ेकाही तुमचं वणन नाही!”

‘‘येऊ आ ही?” येसूबा ना आता उभे राहणेच अवघड झाले.
‘‘या.’’ युवराजांची मु ा हसली. िम यांची बारीक रेघ तणावली.
येसूबाई जायला िनघाले या बघून यां या शालूवर या जरीक यांवर नजर

जोडून संभाजीराजांनी का ाचा िवषय सांिगतला.
‘‘पण जाताना ऐकून जा. गोकुळात कृ णाकाठी वे ा झाले या राधेचं वणन आहे

ह!े! नखिशखा! आ हास भरोसा आह.े तु हालाही राधा अशीच दसत असेल,
चांदणवेलीसारखी! तलवारधारेसारखी!” संभाजीराजे मनमोकळे हसले.

पाय घोटाळले या येसूबा ना ते ऐकताना वळून हणावेसे वाटले, ‘‘अगोदरच
सांगणं झालं नाही ते!”

रायाजी आिण अंतोजीला पाठीशी घेत संभाजीराजे बाले क याबाहरे पडले
जगदी राचे दशन यायला. ावणमासाचा तो अनेक वष चालत आलेला रवाज होता.
पहाटवेळ या जगदी रा या दशनाचा.

उभा रायगड दवसफुटी या धूसर काशात एखा ा गंभीर व नगरीसारखा
दसत होता. झाडापेरावरची गडपाखरं अ ाताला साद घालीत कलकलत होती, फडफडत
होती. दरूवर ड गरकडा काळपट रेषा ओढीत सा या भवतालाने फर या हो या.

जगदी राचा मं दर आवार येताच आघाडी या दगडी उंबर ाला हात
िभडिव यासाठी संभाजीराजे झुकले. यां या ग यातील आईची कव ांची माळ झोल
घेत ओळंबली. मनात थोर या आऊंची आठवण उभी रािहली – ‘रायगड सोडून हा गड
चढून आलो, ते हा मासाहबे हो या. या मं दराचा हाच उंबरठा आ ही यां या सोबतीनं
पिह यानं ओलांडला. आज ह ेसारं आह.े याच फ  नाहीत. नाहीत तरी कशा? या इथंच
तर आहते. सूय ड गराआड असला, तरी याचा हा धुकट उजेड कसा सगळीकड ंपस न
रािहला आह ेतशा!’

िवचारां या लाटांबरोबर ते चौकआवारातील दगडी कासवाजवळ आले.
फरसबंदीला, अंगाखाली झाकले या पायांची पकड पवीत ते कासव यांना मूकपणे
सांगून गेले, ‘‘मं दरात येणा या हर दशनभ ांस ‘मनाचे िवकार आम या पायांसारखे मागे
सा न या’ याची सांग दे यासाठी आमची योजना केली गेली आह.े’’

या कासवा या दशनाने संभाजीराजांचे मन िनतळ झाले.
अ यंत नें यांनी मा यावरचा घंटेचा घुमरा टोल दला. सुरांची थरथरती लाट

रायगड या मा यावर सळसळत सरकली.
गाभा यातील िशव पंडीवर नजर िखळलेले संभाजीराजे पंडीला बेलफुले



वाह यासाठी धीमी पावले टाक त पुढे चालू लागले.
अचानक समोरची पंडी अदृ य झाली! गाभा या या घुमटीतून पहाटपूजा

उरकलेली, एका हाती खां ावर सरंजामाचे तबक आिण दसु या हाती रकामी परडी
घेतलेली, शु  व धारी, स वदखेणी एक सुवािसनी बाहरे पडत होती! ड गरकडांआडून
फुटणा या ावणी पहाटेसारखी! जशी महाराजां या पूजेची फ टक िशव पंडीच राधेचे
िनरामय ी प घेऊन गाभा याबाहरे येत होती! नखिशखा!!

ित या दशनाबरोबरच संभाजीराजांचा हात छाती या माळेला िभडला. ओठांतून
बोल सुटले – ‘‘जगदबं! जगदबं!’’

कपाळी कंुकवाचा रेखीव टळा, दो ही हातांत भरलेले िहरवे सवा ण चुड,े
ग यात का याशार म यांचा पावनसू ाचा पोत, टीका, बोरमाळ असे सुवणालंकार,
पायी चांदीची जोडवी आिण नाकात मोतीबंद नथ अशी ती ी संभाजीराजां या
कपाळीचे िशवगंध व भरजरी टोप बघताच झटकन नजर पायगतीला टाकून, एका
कडकेडनेे तरातर िनघून गेली. पहाटवा या या दौड या, गितमान, झमक सारखी!
चांदणवेल डो यांआड आली. ‘‘नखिशखा! नखिशखा!’’ एक िविच  नौबत
संभाजीराजां या किवमनात दडुदडुु लागली.

ित या येक पावलांबरोबर नजर िखळून गेलेले संभाजीराजे जगदी राला
पाठमोरे होत, ती गेले या दशेने सु  होत नजरजोड बघतच रािहले. िवचारांचा
हलक लोळ माजला होता यां या किवमनात ‘नखिशखा! नखिशखा! इथं! िजवंत!
रायगडावर?’ रायाजी आिण अंतोजी ताण या डो यांनी संभाजीराजांचे कधी न पािहलेले
जरासु ा न कळू येणारे ते प ग धळून बघतच रािहले.

संभाजीराजांनी बेतले या नखिशखेतील राधेसारखे प लाभलेली ती ी
सुरनीस अ णाज या ना यातील होती. माहरेपणासाठी रायगडी आली होती. ित या
सो वळ पाला आिण सं कारसंप  मनाला साजेल असेच ितचे नाव होत े– गोदावरी!

महाराणी सोयराबा नी सुवािसन ना आमं णे दलेले वा ावरचे ावणी
शु वाराचे हळदी – कंुकू संपले. भर या ओटीन े एक – एक बाई महाराण या
महालाबाहरे पडली. यात ा णवाडीतील इतर ि यां याबरोबर आलेली गोदावरीही
होती.

सातमहालासमोरील सदरी जोते ओलांडून या सव ि या पा याचे पाट
फरिवले या दशनी चौकात आ या. आघाडी मनो या या पाच ा मज याव न
उ हसावटा या पालट या खेळात रंगलेला गंगासागर तलाव िनरख यात संभाजीराजांचे
किवमन रमले होत.े मनो या या पैस हौ ात च र टाकताना यांना चौकातील ि यां या
घोळ यात असले या गोदावरीचे दशन झाले. यांची नजर चौकाने णभर पकडूनच
ठेवली. यां या रिसक मनाचा शांत गंगासागर ड ळला. लाटाच लाटा उठ या.
‘नखिशखा! ही कोण? कुठली? गडावर कशी?’ दसु याच णी ते मनो याचे मळसू ी िजने



सरासर उत  लागले. पायरी – पायरी मागे पडू लागली. मज यागिणक मुजरे झडू लागले.
पाची मजले उत न संभाजीराजे दशनी चौकात आले. ितथे कुणीच न हत!े चारी बाजंू या
वाड े– महालां या दारांवरचे पहारेकरी मा  यांना बघून भा याचे दडं पेलून ताठ झाले.

कुठूनतरी जनानी कलकलाट येत होता. समथानी पाठवून दले या मा ती या
मूत ची महाराजांनी बाले क यातच घुमटी बांधून ित ापना केली होती. सा या ि या
या घुमटीत गे या हो या. संभाजीराजे चौकातील पा या या पाटात फरणा या माशांचा
खेळ बघत रािहले. एक – एक ी या घुमटीबाहरे पडू लागली. गोदावरीही बाहरे आली.
संभाजीराजांना ित याशी बोलायचे होते. काही िवचारायचे होते. पण ह ेघडावे कसे?
रवाजी बसावे कसे?

झटकन ते घुमटी या रोखाने पुढे झाले. यांना बघून सा या ि या अदबीने
घुमटी या एका बाजूला सरक या झा या. पायरीला हात पश दऊेन संभाजीराजे
मा ती या घुमटीची पायरी चढले िन थांबले. मोतीलगाला झोल दते यांनी मान वळवून
गोदावरीवर नजर टाकली. सा या ि या खालमानेने उ या हो या.

‘‘तु ही – तु ही कोण? इथं कशा?” संभाजीराजांनी गोदावरीला हणून सवाल
केला. पा याची सर घेताना गाय खाली ठेवते, तशी ितची मान खालीच होती. कुणीतरी
ितला खोपरटीच दली. भांबावले या गोदावरीने मान उठवली. संभाजीराजां या
पाणतेजी डो यांना डोळे िभडताच आपली नजर ितन े यां या पायांवर टाकली.

भोसलाई, खानदानी तोल न सोडता संभाजीराजांनी पु हा िवचारले, ‘‘तु ही
कोण? इथं कशा?”

‘‘जी. आ ही सुरिनसांकड या, गोदावरी. इथं घरपणासाठी आलोत.” धडधड या
उराने गोदावरीने जाब दते यांचा मान राखला. चांदणवेल नखांपासून िशखापयत
थरथरली. हसून संभाजीराजे तसेच समोर या घुमटीत िशरले. णात दसेनासे झाले.

शु  कबुतरांचा थवाच थवा णात डो यांसमो न गेला, अस े गोदावरीला
वाटले.

ि यांचा घोळका दबके कुजबुजत बाले क याबाहरे पडला. युवराजांनी फ
गोदावरीचीच िवचारणा कशी काय केली, याचे आ य या खुले करीत हो या. यां या
बोल यात काहीही वावगे न हते, तरीसु ा शरमून, गोदावरी मूकपणे सा याजण या
मागून रगाळत चालली.

ना ितला, ना घुमटीत शदरी हनुमान मूत चे दशन घेणा या संभीजाराजांना कळले
क , झाला सव कार आप या महाला या सफेलीत उ या रािहले या महाराणी
सोयराबा नी पािहला असेल! आिण शांतपणे आप या महालात िशरताना िचमटीतला
पदरकाठ पुढे खेचीत या वत:शीच हणा या असतील – ‘‘ही सु ा कतबगारी आह ेतर
आम या युवराजसाहबेांजवळ!”

आता सोयराबा नी मा  िविच  पावले टाकायला सु वात केली. यां या येक



पावलाबरोबर उ या राजघरा या या भिवत ाची न ी कुणालाही उकलता येणार नाही,
अशी कचकट गंुतत चाललीय याची यांना क पनाही न हती.

यांनी सणवार, धमिवधी यांची िनिम  ेक न अ णाज या घरी गोदावरीला
आमं णे धाडायला सु वात केली. राजवा ावरची महाराण ची हणून ती परती सारणे
गोदावरीला श य होईना. वा ावर येणा या गोदावरी या हालचाल वर सोयराबा या
दासी व खाजगीचे चाकर डो यांत तेल घालून नजर ठेवू लागले. एक जनानी मनसुबा अंग
ध  लागला.

आप या सरळघोप, रांग ा वभावा माणे संभाजीराजे गोदावरीशी संगा –
संगान ेबोलत होत.े यात आतबाहरे अस ेकाहीच न हत.े ह ीन ेचालताना कु या या
भंुक कड ेल  दऊे नय,े ह े जेवढे खरे असते, तेवढेच यान ेआप या पायांखाली मंु यांचे
वा ळ येणार नाही याचेही यान ठेवणे, ज रीचे असते! नाहीतर चवताळलेली एखादी
लाल मंुगी स डचेाच राजमाग क न कानाकड ेसरकत.े जीव घेणा या मम थानावर डखं
दऊेन जाते! पेचपाच गावी नसले या संभाजीराजां या ह े यानी येत न हते. माणसाने
उमद ेअसणे, ह ेजेवढे मोलाचे आह;े या न सावध असणे ह ेअिधक मोलाचे आह.े

सोयराबा या पाने राजवा ा या भंतीच आता राजघरा याची अ ू
िगळायला बस या. सूड ही भावनाच भयानक आह.े ी या मनी ठाण झालेला सूड हा तर
अित – भयानक असतो. आिण राज ी या मनात दबा ध न रािहलेला सूड तर िनणायक
िव वंसकच असतो.

सोयराबा या महालातून िवषारी अफवांचा व आ ते – आ ते पाझ  लागला.
गडभर पस  लागला. या या पाटांतून जरीपटका, भवानीचा भंडारा, िशवगंध वाहतीला
लागणार होती. सवात मह वाचे हणजे िजजाऊंनी असं यांचा घाम, र  आिण आपले
अ ू दऊेन जोपासून वाढिवलेले ‘ ’ या रा याचे गोमटे रोपटेच जाया होणार होत!े

रायगडावर काय चालले आह,े याची काहीच क पना नसलेले अ णाजी, ांत
फ ा न िनघून रायगडावर आले. फ ाचा कोट भ म क न दबुार बांधणीचे काम
महाराजांनी यांना जोडून दले होते. याचा तपशील अ णाज ना महाराजांपुढे जू
करायचा होता. अ णाजी गडावर आले आिण यांना थो ाच वेळात कळून चुकले क ,
चौक पहा याचे, फडा या कारखा यातले लोक आपणाला बघून एकमेकां या कानांशी
पडतात. दबके कुजबुजतात. िविच  नजरेने आप याकड े बघतात. तशातच यानीमनी
नसता यांना राणीसाहबे सोयराबा ची वद  आली. मनात शंकाकुशंकांचा, न कळणा या
भीतीचा क लोळ घेऊनच अ णाजी सरकार वार ं या महाली पेश आले.

‘‘सुरनीस, तुमचा मुजरा घेताना आ हास शर मंद ंवाटत.ं पण आ ही तरी काय
करावं? आप याच दातांनी आपलीच जीभ नाही तोडता येत!’’ मुजरा करणा या
अ णाज ची उ सुकता आिण ग धळ वाढेल, एव ा शांतपणे सोयराबाई वत:कड ेदोष
घेत हणा या.

नेहमी हातां या मुठीत असणारे उपर याचे शेव अ णाज या हातून नकळतच
सुटले. ‘‘आमचा काही कसूर असेल, तर सरकार वारीनं आ हास सांगावा. आ हाला काही



कळेना झालं आह.े गडावरचे लोक आम याकड ं िविच  नजरेनं बघताहते.”
अ णाज यातील जाितवंत राजकारणी तेव ाच धीरगंभीरपणे बोलला.

‘‘सुरनीस, तु ही िच यावर िचरा रचून फ ाचा कोट भ म क न आलात. पण
यासाठी आ ही आिण वारी तु हास काय बि सी दणेार? अपमान, मानहानी! तु ही कोट
बांधलात, आमचा ढासळला आह.े पण तु ही घरचे आहात. ह ेसारं समजून घेतलं पािहजे.”
सोयराबाई सरळ काहीही न सांगता अ णाज ना मोठेपण दते काठाकाठाने फर या.

‘‘ मा असावी. पण काय घडलं ह ेअ ाप आम या नीट यानी आलं नाही. आ ही
पायीचे सेवक आहोत. जे असेल याची आ ा हावी.”

‘‘अ णाजीपंत, आमचा होनच खोटा िनघाला! जे ऐकून तु हाला द:ुख होईल
या न या बाबीचीच आ हाला अिधक शरम वाटत.े तु ही मो ा मनी युवराजांना मा
केली पािहजे! यांनी गु हा थोर केला आह.े तरीसु ा ते तुमचेच आहते. तुम या घरी
घरपणासाठी आले या सवा णीवर – गोदावरीवर – यांची नजर गेली. सारा गड या
बाबीची चचा करतो आह.े..” णभर सोयराबाई थांब या. यांनी अ णाज ची ित या
हरे यासाठी यां यावर नजर टाकली. अ णाज या कपाळीचा गंध टळा पेटती उदब ी
टेकिव यागत आ सून एकवट झाला होता. डोळे िव फारले होते. उपर याचे शेव यांनी
मुठीत ग  पकडून ठेवले होत.े

‘‘सुरनीस, ह ेअकरीत तुम या कानी घालताना आ हास कोण यातना होताहते, हे
तु हाला कळलं असेल. तरीही धीर सोडू नका. याची वा यता तु ही न कुठं क  नका.
गोदावरी गड सोड या या गो ी करते, अस ेआम या कानी आलं आह.े त े चूक होईल.
यान ंित याब ल या गैरसमजांना वाव िमळेल. वार ंना यातील काहीच माहीत नाही.
यां यासमोर जाऊन ह ेबोल यास कुणाचीही जीभ उचलत नाही. खु  आ हालाही तो
धीर येत नाही!” सोयराबाई ठरवून थांब या.

‘‘शहािनशा क न आ हीच ह े वाम या कानांवर घालू!’’ सु  झालेले अ णाजी
िनधारान े हणाले. खाली मान घालून ‘‘येतो आ ही’’, हणत हट या पावलांनी
महालाबाहरे पडू लागले.

बाडीतील आप या घरी परतले या अ णाज नी थम गोदावरीला जनानी
दालनात बोलावून ठीक जबानीवर घेतले. “तु या िन युवराजां या गाठीभेटी झा या?”
पगडीचा लाल रंग अ णाज या डो यांत उतरला.

गोदावरीन ेखाली घातलेली मान डोलावली. ित या डो यांवाटे धारा सरस
लाग या.

‘‘शरम नाही वाटत?” अ णाजी ित यावर जबानीची वीज ओढत कडाडले.
‘‘माझं ऐकावं. मला...” भर या डो यांत जीव गोळा क न गोदावरी बोलायला गेली.

‘‘चूऽप, ग यात या मंगळसू ाची तरी लाज धरायची होतीस तू? खबरदार या
उंब याबाहरे कदम पडलं तर.” ित याकड े बघणे अस  झालेले अ णाजी तरातर
दालनाबाहरे पडले. गदगदलेली गोदावरी गुदम  लागली. दालना या दगडी भंतीवर
ितन ेअहवे कपाळ दोन – चारदा अस  क डीन ेआपटले. यावरचा टळा िवसकटू लागला.



‘नखिशखा’ दालनात बं द त झाली. चांदणवेल का या ढगांनी येरगटून गेली.
रायगड जनानी मनसु यात द त झाला. आता गडावर या लोकांना गोदावरी

दसेनाशी झाली. ‘युवराजांनीच ितला गडाव न हलिवली आह.े आपला कसूर
झाक यासाठी यांनी ह े िवपरीत केलं आह.े’ अशा िविच  अफवा गडावर पसर या.
सोयराबा चा चाकरनामा यासाठी प तशीर खपू लागला. महाराण या महाली
अ णाज ची ये – जा वाढली. ग धळले या अ णाज ना काय करावे ते सुचत न हत.े
सोयराबाई गोदावरीला भरीला घाल याची मसलत नाना ढंगांनी यां या गळी उतरवू
बघत हो या.

थोर या महाली आप यासंबंधी काहीतरी ाणघातक िशजते आह,े याचा
युवराजांना सुगावा लागला. यांनी आपले खबरगीर अ णाज या घराभोवती आिण
‘थोर या महाला’वर पे न टाकले.

एकच एक िवचार संभाजीराजांना व थ बसू दईेना. ‘आता बाई अ णाज या
घरी राहणे धो याचे आह.े आम या व ित या दृ ीनेही. ितला कैचीत पकडले जाणार आह.े
ितला अ णाजी आिण थोरला महाल यांपासून वेगळे केले पािहजे. पण ह ेघडावे कसे?
भर या घरातून एका िववािहत ीला ता यात यावे कसे?’

बेचैन, हरैाण झालेले संभाजीराजे आप या महाली अ व थ पायफेर टाक त होत.े
म येच थांबून दगडबंद छताकड े बघताना काही सुचेनास े झाले क , धीर ये यासाठी
‘जगदबं, जगदबं’ अस े पुटपुटत होते. िविच  क डीन ेमहालात त ेआिण ा णवाडीत
गोदावरी जखडली होती. कुठ याही णाला ही बाब छ पती महाराजां या कानी
पडणार होती. मासाहबे सोयराबाई काय योजून अ णाज या भेटी घेताहते ह े कळत
न हत.े ताण दाटत होता. पेच सुटत न हता.

सोयराबा नी गोदावरीला वद  धाडून बोलावून घेतले होते. आता काय
िपकणार? जगदबंाच जाणली तर जाणू शकणार होती.

‘‘धाकलं सरकार, थोर या हालाकडची चं ा कुणबीण सुरिनसा या वा ावर
येिलया. वा ावरन मेणा िनघालाय. मे यात बस याली बाई बाले क याकड ंथोर या
हालातच यायला िनघािलया.” खबरिगरान ेमहालात येऊन पेश केलेली खबर ऐकताना
युवराजांचे मन असं य शंकांनी ढवळून िनघाले.

जखमी वाघासारखे संभाजीराजे पाठीशी हात बांधून फे या टाकू लागले. काही –
काही सुचत न हत.े बाब अंदाजापार चाललीय. यांना वाटले, तडक उठावे िन
मासाहबेांसमोर उभे रा न याचा जाब िवचारावा.

आलेला खबरगीर पुढ या आ ेची वाट बघत खोळंबलाय याचेही यांना भान
रािहले नाही. वत:शीच काहीतरी योजून बाहरे पडताना यांनी खबरिगराला आ ा केली
– ‘‘जा, थोर या महालाची िमळेल ती खबर टाकोटाक न ंआम या कानी पडली पािहजे.
गफलतीस माफ  नाही.” मुजरा टाक त खबरगीर िनघून गेला. िनधारी, बांध या मु नेे
संभाजीराजे दवेमहाला या रोखान ेचालू लागले.

यांना येताना बघून दवेमहालाचा सरंजामी पोतराज कमरेत झुकत सामोरा



आला. या याकड े ढंुकूनही न बघता कठोर, जरबी आवाजात युवराज हणाले, ‘‘आ हास
दवेमहाल एका ती पािहजे. आईस साकड ेघालणे आह.े िनघून जा.’’ आखीवर ह ी या
स डचेा, क पना नसता तडाखा बसताच मा ताची हावी, तशी सु  आिण कठोर अशी
धाक या सरकारांची मु ा बघून पोतराज चरकला, मुकाट बाहरे िनघून गेला.

खेच यासारख,े दगडी पुत यागत संभाजीराजे चालले. नंदादीपा या उजेडाचा
भंडारा अंगभर फासून, डोळे िव फा न, अंगावर चालून आ यासार या दसणा या
अ भुजा भवानी या डो यांशी यांचे सु  डोळे जोडले गेले. या जग ननी या
सवसंहारक आगतेजी डो यांचे यांना ितळभरही भय वाटत न हत.े कस यातरी न
कळणा या ना या या अिधकाराने यांचे मन ित याशीच ह ावर आले होत.े तडक जाऊन
ितचे आठी हात गदगदा हलवावेत, ितला िवचारावे, ‘‘एवढे अहोरा  तु याभोवती
पाजळले पोत नाचत असताना तुला काहीच कसं नजरेला येत नाही!”

समोर या तुळजेचे रोखलेले डोळे यांना पालटताना दसू लागले. णात ते
कमळक यांसारखे दस ूलागले. एकरोख, अचल नजरेने संभाजीराजे – धाकटे छ पती
या डो यांना िनरख ूलागले.

‘आऽ ऊऽ साहबेऽ!’ मना या खोलवटातून एक अनावर उमाळा उसळून आला.
जगदबेंचे ि काल सा ी डोळे यांना थोर या आऊसाहबेां या डो यांसारखे दसत होत!े
यांचे सु पण िवरघळू लागले. मनाची कवाड ेखडाखड उघडू लागली.

‘‘ यांनी अदब सोडली तरी तु ही सोसणं सोडू नका!” कुठूनतरी राजेबोलाचे एक
मोरपीस गरगरत यां या रोखाने आले. िजजाऊं या बोलीभाषेत.

कावरे-बावरे होत यांनी दवेमहालभर मान फरिवली. पोत, पालखी, पलंग,
परडी आई या सरंजामा या चारी बाजंू या व तूच जशा नाचत हणत हो या – ‘‘ यांनी
अदब सोडली तरी तु ही सोसणं सोडू नका!”

युवराजांचे राजस मन होलपटू लागले. सगळे अंतरंग गदगदनू आले –
‘‘आऊसाहबे, तु ही – तु हीच पािहजे होतात आज! कसं सोसावं? काय करावं? तु हालाच
िवचारलं असत.ं नाही ऽ बाक  सारे सोसले असत ेआ ही. ह ेताकदीबाहरे आह ेआऊसाहबे.
यांचं समाधानच होणार आह,े ह ेकळत ंतर थोर या महाला या मासाहबेांसमोर हाती
पोत घेऊन आमचं िशवगंध आ ही यावर ध न दावलं असतं! आऊ, आ ही कैचीत
फसलोय. या जगदबें या सा ीनं सुचतंय तेच करणार आहोत. िव ास ठेवा, तुम या
पायाची आण आ हास आह.े आ ही िनधडपेणी जे क  त े ती आण म नच.”
संभाजीराजांनी डोळे िमटले. आता यांचे मन ि थर, शांत झाले होते. छातीचा भाता
िन यी िव ासाने तुडुबंला होता. यांनी तबकातील बेलफुलांची जळ अ भुजे या
चरणी वािहली. परडीतील भंडा याची मूठ ित या उ मंगल पावर उधळली. मळवट
भ न घेत, ितला पाठ न दाखिवता माग या पावलांनी झुकत ेहोत, ते दवेमहालाबाहरे
पडले. आता जे काही यांनी मनी बांधले होत,े याला गडावर कोणीच रोख दऊे शकत
न हत.े

आपले कारभारी महादवे यमाजी यांना युवराजांनी बोलावून घेतले. यांना दोन



सूचना के या – ‘‘आम या जराती फौजेकडचे दहा – बारा िशलेबंद धारकरी जरोरीनं
आम यासमोर जू करा. शारीचे पटाईत आिण घोडाईत शेलके िनवडून धाडा. तु ही खु
जातीनं गड उत न पाचाडवाडीत एक जीनकसली घोडदळी तुकडी िस  ठेवा. तुम या
पाठीनंच आ ही गड उत न येणार आहोत.”

महादवे यमाजी ‘जी’ हणत झुकत युवराजां या महालाबाहरे पडले.
एका िखदमतगारान ेलोखंडी जाळीचे ब तर तबकातून उचलून संभाजीराजां या

पाठीशी होत, यां या कसदार, भर या अंगावर चढिवले. दसु यान े केसरी वाणाचा
झगझग या जरीकामाचा जामा यावर बसिवला. मनगटी पोह या आवळ या. ढालीचा
भ म थाळा युवराजां या पाठीला िभडवून ितचे वाद छातीशी करत संभाजीराजां या
हाती दले. या वादांची प  गाठ युवराजांनी छातीवर आवळली! कमरेला शेला कसला.
डोक चा सफेद िजरेटोप उत न तबकात ठेवला. तबकातील केसरी टोप उचलून म तक
धारण करताना यांना हातातील सोनकड े मागे – पुढे झाले. सरळधोप, जडशीळ
तलवारीचे यान यांनी कमरेला आवळले. उंच गडकोटावर ज मलेला तो सा ात 
िस  झाला. येईल या वादळाला त ड ायला. उंचावर राहणा यांना के हाही वादळाला
त ड ायला िस च असावे लागत!े

साज चढवून मोकळे झालेले िखदमतगार चार पावले पाठीशी होत अदब ध न
णभर रगाळले. युवराज संभाजीराजांनी यांना जा याचा इशारा भर यासाठी हातपंजा

उठिवला. ते जायला िनघाले. यांतला एक पळभर अडखळला. याला आप या धाक या
छ पत ना सांगावेसे वाटले – ‘‘मळवटी या आई या भंडा याचा इ कोट झा यागत
दसतोय, धाकलं धनी. जरा दरपानाला दरशान दऊन जावं जाताना!” पण ते य ात
बोल याची याची छाती काही झाली नाही.

एकटे-एकटे संभाजीराजे िवचारांची भंगरी फोडायला चकरा टाकू लागले.
महादवे यमाज नी पाठिवले या िशलेदार धारक यांची तुकडी मुजरा भरत पेश झाली. ते
तगड ेजवान बघताना युवराजांचा चेहरा उजळून िनघाला. भागानगरपयत या दौडीतले
त े मदाने होते. बांध या, शांत आवाजात संभाजीराजे यांना मनाचा हते – बेत सांगू
लागले. धारकरी त ेकान दऊेन ऐकू लागले.

थोर या महालावर दखे ठेवणारा खबरगीर आला. खबर दते हणाला, ‘‘ हाल
शाप बं द त झालाय धनी. खबर उचलाय वाव हाई. काय करायचं होरं?”

णभर संभाजीराजे त ध झाले. मग ठरवून हणाले, ‘‘आता खबरीची गरज
नाही. बाई बाहरे पडली क , पापणी िमटाय या आत आ हाला वद  द.े”

रायगड व न शांत होता. नगारखा यावरचा जरीपटका मावळवा यावर लहरत
होता. ण – ण कुणालाही क पना येणार नाही, अशा अ ाताची भली भ म कवाडे
खोलत होता. युवराजांचा मनसुबा कानी पडलेले यांचे िनधड,े कमाचे बंद े धारकरी
बाहरे पडले. फुटकळ झाले. एक – एक करत नगारखा या या भ  दरवाजाजवळ येऊन
पांगून जागा ध न रािहले.

ितकड ेसात महालांपैक  थोर या महाला या दरवाजातून संगमरवरी मूत सारखी



दसणारी गोदावरी अ णाज या मागून बाहरे पडली. डाग या द यावर होईल, तशी
ितची मु ा ाकूळ दसत होती. आपले िन पाप मन ती ना अ णाज ना, ना
राणीसाहबेांना पटवू शकली होती. ितला दोषी ठरवूनच अभयासाठी पाठीशी घाल याचा
थोरपणा फारा कौश याने सोयराबा नी केला होता. ितला आता महाराजांची परवानगी
घेऊन अ णाजी यां या भेटीला नेणार होत.े ती काहीच बोलणार न हती. बोलणार होते
अ णाजी. ती फ  मान डुलवणार होती.

गोदावरीला मे यात बसलेली बघून अ णाजी फडा या रोखाने िनघून गेले. मेणा
नगारखा या या रोखाने चालू लागला. या या दहुातान ेअ णाज चे दोन धारकरी हाती
नं या तेगी पेलत चालले. भोयांनी दडुक  चाल धरली.

मे याची वद  िमळालेले संभाजीराजे आप या महालाबाहरे पडले. यांची मु ा
ताठर, कठोर होती. जसा यां या राजचयचा भाजता पोतच तयार झाला होता.
झडणा या मुज यांकड े यांचे यान न हत.े झपाझप चालत ते नगारखा या या भ
दरवाजाजवळ आले. यांची धारकरी माणसे यांना बघून कमरेत झुकली. रानचे तरस
एकवट होतात तशी एकवट झाली.

हातीचे थोपे मागे-पुढे झुकवीत भोयांनी गोदावरीचा मेणा नगारखा या या
दरवाजाबाहरे घेतला मा , च बाजंूनी याला संभाजीराजां या धारक यांचे भ म कडे
पडले. हातपंजा उठवून इशारतीची आ ा दणेा या सा ात संभाजीराजांनाच सामने बघून
भोयी थांबले. मेणा थो यावर पेलता ठेवून यांनी अगोदर मुजरे भरले.

मे या या पडदबंेद िखडक जवळ होत धाकटे छ पती संभाजीराजे राजबोलीत,
अिधकारी भाषेत हणाले, ‘‘आ ही युवराज बोलतो आहोत बाई. तु हाला आ ही आम या
ता यात घेतलं आह!े! डर – भय बाळगू नका. तुम या केसालाही ध ा लागणार नाही –
आ हास आम या थोर या आऊसाहबेांची आण आह.े”

अ णाज या धारक यांना ितकड ेके हाच बगलेला काढ यात आले होत.े
“उठाव!” या एकाच जरबी श दाने भोयांना घाम फुटला. थोपे अलग क न

यांनी या जागी खांद े दले. या रोखाने युवराजांची तजनी उठली होती या आघाडी
मनो याकड ेमोहरा क न यांनी मुकाट दडुक  चाल धरली.

बेभान संभाजीराजे आघाडीला झाले. नं या तेगी या व यात चाललेला तो मेणा
रायगडाची ापारपेठ उज ा तफला तशीच सोडून मनो याकड े िनघाला. भेटणारी
चुकार माणस,े मे यात बाले क याकडची खाशी वारी असावी हणून याला मुजरे दऊे
लागली. महादरवाजा मागे पडला. संभाजीराजांचे धारकरी भोयांना एकही पाऊल लटका
पडू दते न हत.े लहाना दरवाजा पार क न मेणा पाचाडात उतरला. वाडी या वेशीवरच
ठाण झाला. महादवेपंतांनी िस  ठेवलेले घोडाइतांचे पथक युवराजांची वाटच बघत होत.े
यांनी घोडी हारीने पुढे घेतली. यात या चुनेवाणा या एका घो ाचे कायदे
संभाजीराजांनी आप या हाती घेतले. जनावर मे याजवळ आणले.

‘‘बाई, मेणाउतार हा.’’ पड ाकड े बघून युवराजांनी आ ा केली. यानातून
धारी तलवार बाहरे पडावी, तशी गोदावरी बाहरे आली. ितची मान वरच उठत न हती.



तोफेचे भांड ेफुटत ेतसे काळीज फुटून जातेय क  काय, अस ेितला वाटत होत.े सारी जाण
सु  झाली होती ितची.

‘‘बैठक या.” घो ा या रोखाने संभाजीराजांनी हात उठिवला.
अंगावर वीज पड यागत गोदावरी थरारली. ह े ितला जमणारे न हते. कसे

सांगावे, तेही ितला कळेना. ितची अडचण ल ात येताच संभाजीराजे घोटाळले. एव ा
िनधारान े पार पडले या मनसु यावर पाणी पडणार हणून चरकले. लागलीच काही
योजून यांनी मनोमन िनणय घेतला. डो यांचे पाते लवाय या आत यांनी या चुनेवाणी
घो ावर झेप घेतली. काय ांना झटका दतेाच ते उमद ेजनावर ऊर उचलून पुढचे खूर
अधांतरी करीत खंकाळले. गोदावरीला वळसा घालून संभाजीराजांनी ितला घो ा या
उज ा तफला टाकली. ित या यानीमनी नसता एका बलदडं भु या या िनभाव हाताची
पकड ित या कमरेभोवती पडली. दसु याच णी ती संभाजीराजां या घो ावर खेचली
गेली. जनावराला वम  कळ यावी, अशी टाच बसली. घोडा दौडू लागला. याचा माग
ध न घोडाइतांचे पथक उधळले. धूळलोट उसळले. वादळी वा यालाही मागे टाकेल असा
तो वेताळाचा नायक, रायगडाचा  दौडू लागला, लंगाणा क या या रोखाने.

रायगडचा जोड क ला असले या लंगा याचा पायथा आला. बाईला
लंगा यावर आण यात आले. आप या इमानी धारक यां या चौक पहा यात ितला एका
कोठीत बं द त ठेवून ितचा िनरोप घेताना संभाजीराजांना भ न आले. ित या त डाकडे
बघ याचा धीर यांना झाला नाही.

केव ा या झळाळ पा यासारखा दसणा या ित या पायां या पंजावर नजर
ठेवून ते हणाले, ‘‘तु हाला इथं आणलं हणून आ ही दलगीर आहोत. आम यासाठी
दसुरा इलाज बाक  रािहला नाही. तु ही आम या ‘कैदी’ आहात. आम या
महाराजसाहबेांसमोर तु हाला आिण आ हालाही उभे राहावे लागेल. ते हा आई जगदबंा
आिण जगदी र कौल दईेल तस ेकरा. कुणा याही भीड – भरीला तु ही बळी पडणार
नाही, असा आमचा िव ास आह.े आ ही युवराज आहोत तरीही आम या हातून तुमची ही
जनानी कैदी घडली यासाठी तुमचे शर मंद ेआहोत. श य झा यास यासाठी आ हाला
माफ करा. येतो आ ही.”

जे समजून केले यासाठी खंत, प ा ाप कर याचे कारण नाही, अस े ठाम
ठरवूनच युवराज संभाजीराजे लंगाणा उत  लागेल.

इकड े रायगडावर हाहाकार उठला होता. एवढे धीराचे अ णाजी, पण
पायांखालची वाळू सरक यासारख ेते हवाल दल झाले. ल ेन ेत डाशी उपर याचा शेव
ध न त े आप या वा ाकडून महाराजां या खासेवा ाकड े चालले. यांनी मनोमन
कसलातरी िनणय केला होता. या गडावर त ेइतक  वष इतमामाने रािहले होते तोच
यांना णात परका वाटू लागला.

‘‘ वामी, आ हास सेवेतून मु  क न िनरोपाचे िवड े ावेत.” राजां या कानी



मनचा सल घालताना खालमाने या अ णाज या डो यांतून आसवे टपटपली. खाल या
जा यात ती एकजीव झाली. सारा महाल एका ती होती. अ णाजी कस या अ ीने
पोळून बोलताहते तेच छ पती महाराजांना कळेना.

“मतलब?” महाराजांनी नजर अ णाज या पगडीवर फरली.
‘‘ वामीऽ वामीऽ’’ अ णाज ना बोलवेना. लहान मुलासारख ेत ेजाग या जागीच

गदगद ूलागले. आपले त ड जळीत या उपर याने यांनी झाकून घेतले.
छ पती त ेबघताना चरकले. बैठक सोडून उठले. चम का रक साद यां या त डून

बाहरे उमटली – ‘‘सुरनीऽ स.” आजवर अ णाज चे हरपलेले मंि पणाचे भान जागे झाले.
यांनी आपला दंका मुि कलीने रोखता केला.

शांत, संथ चालीत महाराज अ णाज या जवळ आले. तेव ा वेळात यांनी काय
बोलावे ह े योजून घेतले होते. अ णाज या खां ावर गुलाबी हात – तळवा चढवीत
महाराजांनी िवचारले, ‘‘अ णाजी, माणसं आ हाला कंटाळतात. पारखी होतात. नेताजी
झाले, तापराव झाले, संभाजी कावजी झाला. आ हाला यां या मनीचे सल कधीच कळू
शकले नाहीत. तु ही ती संधी तरी आ हाला दतेाहात. बोला, अ णाजीपंत, आमचा काय
कसूर घडतो, हणून सावलीसारखी असलेली माणसं आ हाला पारखी होतात. आ हाला
एकदा त ेकळू ा तरी!”

या येक बोलान ेअ णाज नी मुि कलीने रोखलेला उमाळा पु हा वर खेचला
गेला. जी नजर वाम या भग ा मोज ांवर जोडलेली असायची, ती एकाएक  वर
उचलली गेली. त े आपले सारे कढ णभर िवस न गेले. पगडी डोलवीत अ णाजी
राजां या फ टक िशव लंगासार या स वतेजी मु केड ेबघतच रािहले.

‘‘नाही. वामी कसूर आपला नाही. कुणाचाच नाही. असलाच तर तो आम या
कमनिशबाचा आह.े आ हाला िनरोप ावा.” अ णाज नी झुकून छ पत या मोज ांना
हाताची बोटे िभडिवली.

‘‘तुम या त डीची कमनिशबाची ही भाषा ऐकायला मासाहबे पािहजे हो या
अ णाजी.” िजजाऊं या आठवणीने राजे िवचारगत होत थांबले. यांनी धीरान ेभोगलेले
आिण परतिवलेले निशबाचे फेरे राजांना आठवले.

‘‘अ णाजी, जायचंच ठरिवणा याला आई भवानीही रोखू शकत नाही. फ  याचे
सही कारण आ हांस सांगून जा. काय झाले हणून हा डाव अधामुधा सोडून तु ही मोहरा
पालटताहात? बोला.” छ पत नी अ णाज चे खांद ेआवेगाने हलिवले.

‘‘ वामीऽ, जीभ उठत नाही आमची. पर ाचे आ ही खा लेले चार घास
आप या कृपेमुळेच िमळाले आहते. याची जाण सुटत नाही. आमची कसलीच त ार नाही.
कुणाचाच कसलाही कसूर नाही.” अ णाज ना बोलणे सुधरेना.

‘‘त ार नाही हणता हणजेच त ार गंभीर आह.े कसूर नाही हणता मतलब
कसूर जबर आह.े सुरनीस, आ ही छ पती या ना यान ंतु हास आ ा करतो आहोत – तु ही
चाकरीची मु  का मागता, त े कुलदवैता या सा ीनं आ हास साफ – साफ सांगावं.”
राजांचा आवाज बदलत – बदलत दरबारी झाला.



र सीखेचीला पडलेले अ णाजी घुटमळले. कसलातरी चंड िव ास या
‘सुरनीस’ या श दांतून यांना िमळून गेला. डोळे शेवाने टपत, उपर याचे काठ दो ही
मुठ त घ  पकडून अ णाजी िस  झाले या िनधारी वरात हणाले, ‘‘आमचं सव व लुटलं
गेलं आह ेमहाराज. यासाठीच आ हाला चाकरीतून मु ता िमळावी.”

‘‘साफ बोला. काय झालं? कुणी लुटलं तुमचं सव व?” छ पती सावध झाले.
‘‘महाराज, महाराज, मा असावी – युवराजांनी!”
‘‘अऽ णाऽ जी!” पोताचा चटका बसावा तसे राजे चरकले.
‘‘काय – काय केलं युवराजांनी, अ णाजी?” कयास नसलेली वाट धर यासाठी

राजांचे मन धडपडू लागले.
‘‘ मा असावी वामी. यांनी केलं आह,े ते आप यासमोर बोलतानाही आ हाला

शरम वाटत.े आ ही अभय मागतो.”
‘‘अभय दलं अ णाजीपंत. सांगा युवराजांनी काय केलं?’’ छ पत ची मु ा

बांधली जाऊ लागली. कपाळप ीवर जाणव यासारखी शीर उमटून आली.
‘‘महाराज, खु  आम या घरची, घरपणासाठी आलेली ना याची सुवािसन

युवराजांनी गडाबाहरे काढली. आ हाला कुणालाच त ड दाखवायला जागा नाही. आ ही
सव वी लुटले गेलो आहोत. ह े पाय सोडणं जड जातं. तरी आ हाला िनरोप ावा.”
अ णाजी खाली राजां या पायांशी गुडघ े टेकून बोलतच होत.े यातील एकही श द
छ पत या मनापयत पोहोचत न हता.

‘सुवािसन गडाबाहरे काढली’, ह ेऐकताच राजांचे उभे अंग संतापान ेथरथरले.
ास चढीला पडला. नाका या वळ या श ावर घामाचे तुषार गोळा झाले. चंड खंत

आिण अनावर संताप यां या क डीत सापडलेला यांचा र ाचा कण अन् कण थरथरत
होता.

या लोखंड लाल, संत  राजमु वे न श दां या ठण या उसळ या, “अ णाजी,
हचे कारण असेल, तर गडच काय कदािचत ह ेजगही सोडावं लागेल. पण ते तु हाला न हे
– संभाजीराजे भोस यांना! या नावे चालले या दरबारी तु हास काटेकोरीनं याय
िमळेल. िव ास ठेवा.” छ पती अंत:पुराकड ेएका तवासासाठी चालले.

मुज यासाठी झुकले या अ णाज या कानी समो न चालले या राजपु षा या
टोपा या हदंोळ या मोतीलगातून ओघळत आ यासारखे बोल मा  बाहरे पड यािशवाय
रािहले नाहीत – ‘‘तु ही मा  राजांना पारख यात आता केलीत तशी गफलत पु हा कधी
न करणे!”

घामाघूम झालेले संभाजीराजे रायगड चढून आले. यांना आठवत होते
ते हापासून असा संग यां यावर कधीच आला न हता. गडा या कारखानदारीतील
माणसे यांना बघून नेहमी माणे कमरेत झुकत न हती. यांतील कतीतरी नजरा च
ितर कारान ेभरले या दसत हो या. कतीतरी अनुकंपेने िभजले या हो या. पण कुठेच



आदराचा भाव यांना दसेना. रायगडा न नेहमी ठगणे वाटणारे आकाश यांना आता
आप या टोपाला िभड यासारखे िभववू बघत होत.े या उ या, नांद या, राब या गडावर
एकाच गो ीन ेपु हा बांधून टाकले. नगारखा यावरचा जरीपटका नामसप  वेटोळी फेकत
लहरत होता, यामुळे.

जेव ा तडफेन े रायगड उत न त े लंगा याकड े दौडले होत,े तेवढीच आता
यांची पावले मणामणाचे साखळदडं जखड यासारखी जडशीळ पडू लागली. एकाच
िवचाराने क  – ‘आज पिह यान ेआ हाला आम या वतणुक ब ल महाराजसाहबेांसमोर
सफाई ावी लागणार.’

होय. त ेआपण न महाराजां या खासेवा ाकडचे चालले होते. यां या कानी
घडले त ेसारे घाल यासाठी. त ेदतेील ती आ ा मान यासाठी.

सातमहालातील सोयराबा या ‘थोर या महाला’वर अ यंत जळजळीत नजर
टाकून त ेखासेवा ाकड ेवळले. यां या संगती कुणी न हते. यांना आपले एकटेपण कधी
न ह,े त ेजाणवले.

महाराजां या खासेमहालाचा दरवाजा त े ओलांडू लागले, ते हा खंडोजी
दाभा ाने यांना मुजरा दते आपली जबाबदारी पार पाडली – ‘‘खाशांचा कूम हाय.
हालाचा राबता सम ां ी बंद हाय!” संभाजीराजांनी याने आडवा घातलेला भाला
या याकड ेन बघताच मनगटी तडा यान ेबाजूला सारला.

या न कळणा या ना याने त ेदवेमहालात जगदबेंशी ह ाला पडले होत,े तस याच
ना यान ेत ेआप या आबासाहबेांशी ह ाला पडणार होत.े आज मो ा धैयाने मासाहबे
सोयराऊं या पायगंुतवा करणा या वागणुक चा पाढा त ेआप या छ पती िप यासमोर
वाचणार होत.े इतके दवस रोधलेला बांध आज फुटणार होता.

िमझा रजपुतां या गोटात ओलीस राहणारे, मथुरेत एकटेच मागे राहताना मागे न
कचरणारे, भागानगरपयत दौड घेणारे युवराज संभाजीराजे आप या आबासाहबेां या
पायांवर डोके ठेवून हणणार होते – ‘‘तु हीच आम या आऊ आिण आबा आहात. आता
रायगडी राहणे नको वाटत.े आ हाला वारीसाठी बरोबरच ठेवून चालवावे. आमचे
युवराजपदी पायी टाकले आह.े त ेआम या रामराजांना दऊेन यांना दरबारी महालात
सोनपायरीवर बसत ेकरावे. आ यात या मोज ा आ ही उचलून आप यासमोर ठेव या
याच आ हाला ब ा ा. आ हाला याच सवा न मोला या आहते. एकच मागणं मागावं
हणतो आ ही. आ हाला समजून घेणारे गडावर कुणीच नाही. यासाठी जस े िनरोप
घेताना मथुरेत आ हाला पोटाशी धरलंत तसंच धरावं. आमचं मन जाणणा या थोर या
आऊसाहबे आ हाला कानभर िहता या गो ी सांगून गे या आहते. फ  आपला हात
आम या पाठीशी सदवै असावा.”

‘‘महाराजसाहऽे ब.” वा ा या अंत:पुरा या बंद दरवाजावर संभाजीराजां या
कडधेारी हाताची थाप पडली.

दरवाजा उघडला नाही. उघडणार न हता. उघडू शकत न हता! आत
वरा या या कामी आजवर खच  पडले या असं य िजवाशी बांधील राजेपण ठरवून



बं द त झाले होत.े छ पती महाराज थम छ पती होते. नंतर िपता, पती, भाऊ होते.
राजांना र ाची नाती नसतात. राजआसंदी चढतानाच ती यांना मोहोरबंद क न ठेवावी
लागतात. या बंद दरवाजासमोर संभाजीराजांचे डोळे भ न आले. कुणी आ हाला मुजरा
केला नाही. आ हास कुणी आपलेसे करणार नाही!

‘‘ठण ऽ ठण ऽ ठण ऽ!” जगदी रा या चौकआवारातील सांजआरतीसाठी
झडणा या घंटांचा नाद खासेवा ात घुसला. बंद दरवाजाबाहरे संभाजीराजांना आिण
आत मंचकावर स चंत बसले या महाराजांना कैलासवासी मातु ी िजजाऊसाहबेांची
आठवण रोखता आली नाही. एकमेकांना दसले, कळले नाही; पण यां या हाताची बोटे
जाऊन छातीला िभडली होती. आत महाराजां या मनी िवचार उठून गेला – ‘मासाहबे,
आम यावरचा हा संग बघायला आज तु ही नाहीत ते एकपरीनं ठीक आह.े तुम यानं
मुलाकडून नातवाचा िनवाडा बघवला नसता.’

बाहरे संभाजीराजां या मनी िवचाराने का र केले – ‘थोर या आऊ, तु ही आज
ह ा होतात. सारे दरवाजे बंद असताना आ ही तुम याच पायांशी आलो असतो. तुम या
‘शंभूबाळ’ या एकाच सादने ंकैक रायगड उरावर पेल याचं बळ आ हाला लाभलं असतं!’
युवराज संभाजीराजे या दरवाजासमो न परतले. या णाबरोबरच मराठी मसनदीचे
भा य परतले. भोसले कुळीची राजस नाती परतली. स यच स याला पाठमोरे होऊन,
िनयती या फसगतीबरोबर माघारी परतले.

आप या महालात आले या आरोिपत संभाजीराजांवर महाराजांचे ह यारबंद
चौक  पहारे बसले. यां या भेटीसाठी आले या पुतळाबा ना आिण येसूबा नाही यांची
भेट घेणे श य झाले नाही. काळवट रा  पाचाड खोरीला घेर टाकत उतरली. ितन ेतीन
जीव वेगवेग या मनःि थतीत बं द त झालेले बिघतले. लंगा यावर गोदावरी
संभाजीराजां या धारक यां या कैदते, रायगडावर संभाजीराजे महाराजां या नजरबंदीत
आिण खु  छ पती महाराज अस  राजेपणा या, कुणालाही दस,ू उमगू न शकणा या
जीवघे या बं दवासात!

रायगडा या हयातीतील दसुरा काळा दवस उजाडला. राजमाता िजजाऊ गे या
तो पिहला आिण दसुरा – आज भर या दरबारी आरोिपत संभाजीराजांची
संहासनािधि त छ पत समोर सुनावणी होणार होती. आकृित – सावलीसारख ेअसलेले
त ेिपतापु  येईल या स याला िनडरपणे सामोरे जाणार होत.े

महाराजांची भेट यावी हणून पुतळाबाई, सरल कर हबंीरराव, येसूबाई यांनी
आकांती खटपट केली होती, पण यांना यश आले नाही.

‘‘युवराजांना तोफे या त डी दले जाणार.” या वातने माणूस माणूस भयकातर
झाले होत.े रा  – रा  िवचारांनी होलपट केलेले संभाजीराजे ‘ ाणांती सजा’ झालीच,
तर यासाठी मन बांधून िस  झाले होत.े

हवाल दल माणसांची रीघ दरबारी महालाकड े लागली. कुणीच काही बोलत
न हत.े हणता – हणता दरबारी चौक मानक यांनी भ न गेला.

राजपेहराव धारण केलेले महाराज दवेमहाली शांत िच ाने आई भवानी या



मूत समोर उभे होते. मूकपणे डो यांनीच ित याशी यांचे उदडं बोलणे झाले. बेलफुलांची
जळ ित या सं य त चरणांवर अपून तो मरा ांचा योगी राजा दवेमहालाबाहरे पडला.

एक – एक धीमे राजपद संहासनाकड े जा यासाठी पडू लागले. उचल या येक
पावलांबरोबर एक – एका ना याचा, तोडायला अवघड जाणारा बंध आपोआप गळून पडू
लागला. एकाएक  या योगी चरणांना सवात िज हा या या जनानी ना या या
व चु ांची आत हाकेबरोबरच िमठी पडली – ‘‘आबाऽ.’’

महाराज दवेमहालाबाहरे पड याची वाट बघत बाहरे या दगडबंद भंतीला
लागून राज ुषा येसूबाई उ या हो या. तेवढे मोजकेच ण यांना युगासारखे फरफटून
घेऊन गेले होते. अस  कढाने, िप याची माया दणेा या महाराजां या पायांना यांनी
िमठी घातली होती. आप या सौभा याचे दान घे यासाठी.

वर या आभाळाएव ा राजपु षाचे बांधून घेतलेले मनही पळभर डळमळले.
उसळू बघणारा भावउमाळा रोध यासाठी छ पत नी णभर डोळे िमटून घेतले. यांचेच
बोल नको या णी यां या सेवेला जू झाले – ‘‘सूनबाई, तु हांस बिघतले क , आ हाला
आम या आऊसाहबेांची याद येते!”

या पदरात महाराजांनी वह त ेजोखमीची िश े  – क ार सोडली होती, तोच
पदर पस न सूनबा नी दवेी या दरवाजात यांना गाठले होते. यां या पाने जशा
मासाहबेच काही बोलू बघत हो या. या िवचाराने राजे िशवाजी कळवळले. तसेच पुढे
जा यासाठी ओढ घेणारे यांचे मन अडखळले.

‘‘सूनबाईऽ’’ छ पत चा कडधेारी थरथरता हात येसूबा या पाठीवर गेला. या
पशातील थरथरीने येसूबाई अंगभर हमस या.

‘‘उठा. शांत हा.” राजांनी यांना उठते केले. बोलावे हटले तरीही येसूबा या
ग यातून श द फुटेना. जे सांगायचे होते, त े यांचे हमसणेच सांगत होते.

‘‘आमचं ऐका. शांत हा.’’ बोलातील जाणत े धैय मरणा या दारातील दबु या
िजवालाही िनधारी करणारे होत.े

‘‘खरंच तु हाला बिघतलं क , मासाहबेांचीच याद येत!े तु ही तशाच आहात. या
णी गडावर आ हाला समजून घेणा या एक ा तु ही – तु हीच आहात.” णभराची
त धता आपोआप उतरली.

‘‘येस.ू मासाहबेांना भुलू नका. या न िबकट संगातून या कैकवार गे या, पण
यांचा पदरकाठ नाही चळला. कुळाला साजेल अस े तेवढे थोर धैय गडावर फ
तुम यातच आह.े िव ास ठेवा. तुम या सौभा याला हात घाल याचं कम जगदबेंनं
आम या हातून घडिवलंच तर... तर पु हा हणून आ ही या संहासनावर दसणार नाही!
हयातभर तुम या सेवेसाठी जू होऊ. तु हाला मासाहबे मानूनच!

‘‘आता आम या हातून काही घडू नय,े यासाठी या जगदबेंला साकड ं घाला.
आ ही त ेघालून आलो आहोत.

‘‘मुली, डोळे पूस. तुला – आ हाला डोळे आहते, त ेजगदबेंचे! त ेपाझ न नाही
चालत. येतो आ ही.” शांतपणे येसूबा चे खांद े हळुवार थोपटून महाराज चालले.



तेव ाच शांत पावली येसूबाई दवेमहालात चाल या. या णी यांना कुणीही पाठमोरे
पािहले असते तर िजजाऊ गे या आहते, ह े याला खरेच वाटले नसत!े

ितकड ेदरबार या राणीवशात महाराणी सोयराबाई येऊन दाखल झा या हो या.
काहीतरी योजून यांनी आज रामराजांना संगती आणले होते. यां याखेरीज सात
महालाकडली कुणीही जननी असामी या राणीवशात आली न हती.

संहासन चौथ यावरील सोनखांब ध न मोरोपंत, द ाजी, हादपंत,
हबंीरराव, रघुनाथ पंिडत आदी सात मं ी खड ेहोत.े फ  सुरनीस अ णाजी द चा खांब
रकामा होता. फयादी अस याने आज त े या जागी उभे रा  शकत न हत.े समोर या
दरबारी चौकात त े खाल या मानेन े उभे होत.े चौथ या या उज ा तफला असलेला,
सुवण  दडंावर या म यमोचलावर मढिवलेला भला – मोठा, ढंगदार, सोनेरी मासा,
माणकाचा लालबंुद डोळा रोखून भर या दरबारावर दखे दते होता.

चौकातील हजारी कारं याचे पाणी उसळी घेऊन जरीबतूसार या तारांचा
फुलोरा फुलवीत, पु हा भोवती या हौ ात कोसळत होत.े छताकडून झोल टाक त
वळलेले, जागजागीचे िझरिझरे पडद े गडवा यान े शहारत होते. पूवािभमुख सुवण
संहासना या हातदांडीत मु न बसलेले संह खु या जब ांमुळे त े ‘ संहासन’ आह,े हे
पटवीत होत.े यावर या छ ा या घेराला ओळंबले या सुवण  झुरमु या मंद लडलडत
हो या.

नेहमी या िशर याची शंगाची कातरी ललकारी सरसरत दरबारी महालभर
फरली. ितला ध न नगारखा याची नौबत दडुदडुली.

सोनेरी गुझब घेतलेला गुझबारदार संहासन चौथ यावर आला. गुझबी दांडा
आपटत याने अ काबाची हरळ दली – “राजि यािवरािजत, सकळगुणमंिडत, ि य
कुलवतंसऽऽ गो ा ण ितपालक, हदंपुदपादशहा, ीमान छ पतीऽऽ िशवाजीमहाराऽ
जऽऽ!’’

हाच अ काब ितवार झाला. ‘अदबऽ अदबऽ’ हणत गुझबारदारान े जहालीची
अंितम समज भर या दरबाराला दली. यान े दले या सोनेरी फरसबंदावर या ठो याने
यायतुलेची पारडी कळणार नाहीत, अशी शहारली. एकमेकांचा ास ऐकू पडावा असे
काही ण दाटत, थबकत गेले. पाठोपाठ मैनाक पवता या िशखरावर पि राज ग ड
चढलेला दसावा तसे, या झळझळीत सोनेरी चौथ यावर छ पती महाराज दसू लागले.
यां या दशनाबरोबर उभा दरबार लपकन कमरेत झुकला. आप या दरबारी जेला
आशीवादासाठी हणून महाराजांनी हात उठिवला. राणीवशातून सोयराबा नी
पाठिवलेले रामराजे चौथ यावर येऊन आपणाला मुजरा करताहते, ह े महाराजांना
कळलेच नाही. जे हा कळले ते हा णभर त ेघोटाळलेच. मान न वळिवता हणाले, ‘‘पंत,
बाळराजांना तुम या तफस उभे क न या!”

“जी.” मोरोपंत पुढे झाले. यांनी रामराजांना आपला हात दते आप या शेजारी
घेतले. त ेबघताना िझरिझ या पड ाआड या सोयराबा या मानेला राणीवशात झटका
बसला. युवराजां या मोक या पडले या सोनपायरी या जागेवर वारी बाळराजांना



हसत बसती करील, असा यांचा गैरअंदाज होता!
महाराजांनी संहासनाला वंदना दली. याला पायांचा पश होणार नाही, याची

द ता घेत छ पती संहासना ढ झाले. बाकदार भग ा मोजडीचा उजवा पाय
चरणासनावर िवराजला. हातपंजा उठवून महाराजांनी दरबारी कामाकाजाला सु वात
कर याची आ ा मंि गणांना दली. दो ही बाजंूनी शु  फुलो या या चव या संहासनावर
मंद ढळू लाग या.

आज एकदम आघाडीलाच युवराज आरोिपत हणून दरबारसामने येऊ नयेत,
अशी इ छा असले या सरल कर हबंीररावांनी, कोरे होत झुकून आप या फौजेकड या
काही माग या पेश के या. हात उठवून छ पत नी यांना ‘मंजुरी’ दली.
चौथ यासमोर या हौ ासार या बैठक त बसले या िचटणीस बाळाज नी शहामृग पीस
फरवीत, याची न द क न घेतली.

कुठ यातरी दरबाराकडून गडावर आले या नजरा याची दोन तबके पेशवे
मोरोपंतांनी ‘आपली कर याची’ िवनंती छ पत ना केली. यांतील एक तबक
रवाजा माणे युवराज संभाजीराजांना आले होते! महाराजांनी आपले तबक ह त पश
दऊेन वीकारले. युवराजांचे तबक, त ेबैठक घेत होत,े या जागी तसेच ठेव यात आले. वेळ
जात होता. त े यानी येताच महाराजांनी यायाधीश हादपंतांना समज दली,
‘‘ यायाधीश, तुम या तफचे कामकाज दरबारी जू करा.’’

हादपंत ‘आ ा’ हणत झुकले. उभार दरबार धनु याची कमान ताणली जावी
तसा ताणावर पडला. ‘‘आरोिपत युवराजांना पेश करा.” हादपंतांनी आप या
यायखा या या धारक यां या सुभेदाराकड ेबघत आ ा केली.

राणीवशा या बगलेकडून दरबारात येणा या बाले क या या मागावर सग या
मानक यांचे डोळे जखडून पडले. णा णाने आतली असं य काळजे थडथडली.

च बाजंूनी दहा ह यारबंद धारक यांनी घेर टाकलेले आरोिपत युवराज
संभाजीराजे भोसले ‘ ’ या यायकठोर संहासनासमोर आणले जात होत.े अंगी केसरी
जामा, म तक  तसाच झगमगता टोप, कपाळी रोखलेले िशवगंधाचे ठसठशीत प े,
छातीवर ळलेली चौस  कव ांची माळ, कमरेला ठपकेदार करिमजी मांडचोळणा,
दो ही हातांची मनगटे िन या शे यात बांधलेले संभाजीराजे दरबारात येत होत.े

यांची पु  गदन ताठ होती. डोळे कस यातरी िनधारी तेजाने तळपत होत.े
अनवाणी पाय खाल या पायघडीवर भ म पडत होते. गुहतेून बाहरे पडले या ऐन
भरी या छा ाचे त ेिनडर प होत!े

यांना तसे बघताना दरबारी मानक यांतील क येकांचे ओठ रवाज िवस न
चुकचुकले. यां या फौजेकड या काही मानक यांनी याही ि थतीत यांना अदबमुजरे जू
घातले. धारक यांनी आरोिपताला संहासना या थेट सामने उभे क न नंगी पाती
कपाळाला िभडवीत हटत आपाप या जागा घेत या.

मरा ां या जागी राजासमोर याचा पपरा मी फजद आरोिपत हणून उभा
ठाकला! िजजाऊं या ‘िसऊबा’ राजांसमोर यांचे ‘शंभूबाळ’ गु हगेार हणून पेश झाले!



भवानी या थोर या पाती या भु यासमोर धाक या पातीचा भु या ‘चुकार’ हणून खडा
झाला! आज आबासाहबेांसमोर यांचे ‘शंभूराजे’ ह े असे जगदबेंने उभे केले. छ पती
महाराजांसमोर तो मानी युवराज दोषी हणून पेश झाला! आकृतीसमोर सावलीच
यायदानासाठी खडी ठाकली. िवशाल आभाळासमोर उगवतीचा सजा सूयच आरोिपत
हणून खडा ठाकला!!

सोडला तर ासानेही भंगेल अशी शांतता दरबारभर पसरली. आिण णातच
आत िज हा या या सादनेे ढवळून िनघाली. ‘‘दादामहाराऽज!’’ संहासन चौथ यावर
मोरोपंतां या बगलेला उभे असलेले पाच वष उमरीचे रामराजे भयच कत झाले होते!

िपळवट या काळजान े आिण भर या डो यांनी संभाजीराजांचा भरदार ऊर
दाटून आला. जा या या वादांची छातीवरची गाठ उचलली गेली. यांना वाटले – ‘असंच
तरातर चालत पुढं जावं. बाळमहाराजांना पाय या उतरवून छातीशी कवळावं; उचलून,
मांडले या तबकाशेजारी आप या नेहमी या जागी बसवावं.’

‘‘पंत, बाळराजांना यां या महाली पावत ेकरा.” महाराजांनी मोरोपंतांना समज
दली. लगबगीने पुढे होत मोरोपंतांनी रामराजांना िपछाडी या मागाने बाहरे काढले.
महाराजां या खाजगी कारभा यां या हवाली यांना सुपुद क न मोरोपंत पु हा आप या
पंत धानी तंभाजवळ येऊन हात बांधून उभे रािहले.

आप या जागेवर ठेवले या नजरा या या तबकावर नजर िखळले या
संभाजीराजांना एका िवचाराने सु पण आले – ‘ या जागी बैठक घेताना कधी
यानीमनीही आलं नाही क , के हातरी ह ेअसंही इथं उभं राहावं लागेल!’

दाटली शांतता कशी फोडावी ह ेन सुधार यान े हादपंत ग धळले होत.े
‘‘ यायाधीश, आरोिपतास समज ा. दरबारचा रवाजी मुजरा जू झालेला

नाही!” छ पत ची मान नागफ यागत ताठ झाली. आवाज जरबी कठोर झाला.
त े बोल कानी पडलेले संभाजीराजे णभर इकड े – ितकड े बघत कावरेबावरे

झाले. पंतांनी समज दे यापूव च हात बांधले अस याने कमरेत झुकूनच यांनी अदबमुजरा
घातला. महाराजांची गदन ते बघताना सुमार झाली. यांनी बगलेला पडलेला िवषय
पटावर घेतला.

‘‘आरोिपतावरचे आरोपप  दरबारास पेश करा यायाधीश.”
‘‘जी. आ ा.” हादपंत, यायाधीश ना यान ेआरोपप  वाचू लागेल –
“आरोिपत रा. रा. संभाजीराजे िबन – िबन...” हादपंत महाराजांसमोर यांचा

नाविनशीन ेउ लेख कसा करावा, या पेचाने अडखळले!
‘‘वाचा.’’ संहासनान े यां या िजभेचा खोडा काढून टाकला.
‘‘आरोिपत रा. रा. संभाजीराजे िबन िसवाजीराजे भोसले, उमर वष अठरा, हाली

राहणार कले रायगड.’’ हादपंत वाचू लागले –
‘‘तु हावरी फयादी रा. रा. अनाजीपंत िबन द ोजी भुणीकर सुरनीस – कले

रायेगड, उमर वष अजमास ेप ास, हाली राहणार कले रायेगड यांची विहमी फयाद
ऐसी जे – ’’ सवात कटू काम कर यापूव  हादपंतांनी एकदा ास घेतला. उपर याने



घाम टपला.
‘‘तु ही फयादीचे ना यातील किब याकडील घरपणासाठी आले या गोदावरी

नामे क न असले या सवा ण ीचे बळमद ने क ले रायेगडाव न हरण केले आह.े
सदरील ी हाली तुमचे क जात हणून क ले लंगा यावर अस.े” हादपंत थांबले.

‘‘पेशी केली फयाद तु हास मंजूर?” महाराजांनी अ णाज ना िवचारले.
“जी.” मुजरे दते अ णाजी खाल या मानेने हणाले.
‘‘आरोिपत संभाजीराजे, तु हास आरोप मंजूर?” महाराजांचे डोळे रोखले होते.

यांना आजवर दरबारात कोणी कधी दली न हती, अशी भेट नजर आज संभाजीराजांनी
दली.

‘‘नाहीऽ! आ हास आरोप साफ नामंजूर आह!े’’ युवराजां या त डून तासासारखे
ठणठणीत बोल उठले.

‘‘मतलब? बाई तुम या क जात नाही?” महाराज णभर ग धळले.
‘‘जी. आह!े” आज संभाजीराजांनी गदन खाली होतच न हती.
‘‘मग आरोप नामंजूर काय हणून?” ती बावनकशी राजपा  ेएकमेकांना थडकू

लागली. ठोस श दां या ठण या उडू लाग या.
‘‘बाई आम या ‘क जा’त नाही – कैदते आह!े आ ही ितचे ‘हरण’ केलेले नाही.

ितला राजरोस आम या कैदते घेतले आह.े” संथपणे जाब आला.
‘‘कोण हतेान?ं कोण अिधकारात?” िवचारांचा गंुतवा अनावर झा याने

महाराजांनी वळलेली मूठ राजआसना या हातदांडीवर उतरिवली.
‘‘मतलबी माणसांचा ितला आम यािव  भरीला घाल याचा मनसुबा होता

हणून – आम याशी संबिधत असलेली बाब भल या थराला जाणार होती. हणून
युवराजां या अिधकारात आ ही बाईला कैदते घेतले आह.े छ पती महाराजांचे फजद या
ना यान.े भोस यांना संगी ाणाचे मोल दऊेन इ त जपावी लागते, ह े म न,
संभाजीराजे भोसले या ना यान ेआ ही बाईला कैदते घेतले आह.े”

सारा दरबार त े बेडर, जळजळीत बोल ऐकताना च ावून गेला. सगळीकडे
चुळबुळ माजली.

‘‘कोण मतलबी माणसं? कसला मनसुबा?” महाराजां या मूळशोधी सवालाने
दरबार िचडीचाप झाला. सा यांचे जीव कानांत एकवट झाले.

संभाजीराजांनी पेटती नजर एकवार राणीवशा या िझरिझ या पड ावर फरली.
रामराजे आिण थोर या आऊसाहबे यां या आठवणीने घशाशी आलेले श द घोटाळले.
अस  शांतता दाटून पडली.

‘‘आ ही िवचारतो – कोण माणसं तुम या िखलाफ बाईस भरीला घालू बघणारी?
कसला मनसुबा होता यांचा?’’ महाराजांची जरब वाढली.

आता पिह यान ेसंभाजीराजांची गदन खाली झुकली. मान डोलवीत त े हणाले,
‘‘नाही – महाराज आ ही यांचे नाव या दरबारी इथं घेऊ शकत नाही!”

‘‘मग तुमची सफाई खडी होऊ शकत नाही.” तेवढाच िनधारी ितबोल



संहासनाव न उठला. सुटू घातलेला कथला पु हा गंुतत चालला.
‘‘महाराज, मा असावी. या फयादीचे सुनावणीचे कामी खु  बाईलाच दरबारी

पेश हो याची आ ा हावी. अभय दऊेन ित या त डूनच ख याखो ाची शहािनशा
हावी, असं आ हास वाटत.ं” सरल कर हबंीररावांनी ऐन णी युवराजां या मनी
घोळणारी सफाई जू घातली.

राणीवशा या पड ाआडून दोन जळजळीत डोळे आप याकड ेितर कारान ेरोखले
गेले आहते, ह ेकाही हबंीररावांना कळले नाही!

“नाहीऽ बाई माणसाला भर या दरबारी पेश हो याची आ ा करणे, आ हास
रा त दसत नाही.” अ णाजी द ो थमच बोलले. लगबगीने बोलले.

‘‘अ णाजी, आरोिपत हणून खु  युवराज या भर या दरबारी आण यात आले
आहते ह ेतु ही िवसरताहात!” छ पत नी यांना दु त केले.

‘‘पंत, बाईला अभय दऊेन दरबारी पेश हो याची समज ा. जातीन ंतु ही हे
काम हाती या.” महाराजांनी पेशवे मोरोपंतांना आ ा केली.

“जी.” ती उचलली गेली.
‘‘आरोिपत संभाजीराजे, तुमचे िनदाषपण दरबाराला जाहीर होईपयत कमरेची

युवराजपणाची तलवार आिण भोसले कुलाची शान असलेली कव ांची माळ अंगी
वागिव याचा तु हास कोण अिधकार आह?े” महाराजां या रसरशीत सवालान े दरबार
थरकला.

संभाजीराजांचे बांधले हात झटका बसावा, तस े कव ां या माळेला जाऊन
िभडले. डो यांत कातरपणा गोळा झाला. आता मा  ते िपळवटून हणाले, ‘‘नाऽ ही!
आमची वाट यास गदन उतरली जावी!”

‘‘खामोऽ श!” छ पती ताडकन संहासनाव न खड ेझाले. दरबार चरकला. काय
घडले, त ेआता कुणालाच सांगता येणार न हते.

युवराजांची हजारो इंग या डस यासारखी मु ा बघताना फ  एकाच िनधडया
छाती या वीराला येईल ते संकट पेल याची तयारी ठेवून जबान खोलावीशी वाटली,
सरल कर हबंीरराव मोिह यांना.

‘‘महाराज, मा असावी. युवराजांचे दोषीपण िस  झा याखेरीज ती माळ
सा ात जगदबेंलाही यां या अंगाव न उतरिवता येणार नाही! आ हाला िव ास आह,े
त ेिस  झालं तर माळ उतर यापूव  युवराज बोल या माणं गदनच उतरवून ठेवतील!”

महाराजांची नजर झुकले या हबंीररावां या इमानी पाठीव न फरली. यांनी
दरबार उलग याची इशारत दे यासाठी हातपंजा उठिवला. सगळे मानकरी कमरेत झुकले.
संभाजीराजेही झुकले. यांनी मान वर केली ते हा चौथ यावर महाराज न हते. एक – एक
करीत जाणा या मं यांपैक  हबंीररावां या पाठीवर यांची नजर कृत पणे जखडून गेली.
राणीवशा या पड ावर थरथर या व या उठून जात हो या. ितकड े दवेमहालात
जगदबें या मूत समोर माथा टेकले या सूनबाई येसूबा या पाठीव न पुतळाबा चा
थरथरता हात सां वनासाठी अजूनही फरतच होता!



गोदावरीला आण यासाठी लंगा यावर गेलेले मोरोपंत रका या हातांनी आिण
िख  जड मनान ेपरतले. िजथून कुणीच आिण कधीच परतू शकत नाही अशा दरबारात
गोदावरी जाऊन पोहोचली होती!

चौबाजंूनी अंगावर धावून आ यासार या मनात या वादळी िवचारांनी गोदावरी
कातर, हरैाण झाली होती. ितचे दखेणे, नाजूक ीपण िवजेसारखे कठोर, चपळ झाले
होत.े आपले त ड कुणालाही दाखवूच नय,े हा िवचार एका िनधारी णाला ितन ेबांधून
घेतला. िनसग – िवधीचे िनिम  क न ती संभाजीराजां या धारक यां या क ातून
कोठीबाहरे पडली, लंगा या या एका उंच कातळटोकावर उभे रा न ितने आप या ेत
नेसूचा पदर खोचला. हात जोडून, डोळे िमटत कुलदवेतेचे मरण केले. डोळे उघडून खाली
बघताना ितला खालची खोल खाई जगदी रा या शांत पंडीसारखी वाटली. आप या
दहेाचे िब वदल यावर अपावे या अनावर आवेगािनशी ितन े आपला नखांपासून
िशखापयत, पिव  असलेला परंत ुअसं य मानिसक यातनांनी घायाळ झालेला दहे समोर
झोकून दला.

ित या िवखुर या दहेाचे िमळतील त े अवशेष िभ लांना दरीत उतरवून
मोरोपंतांनी वर काढले. ितचे ेत लंगा या या पाय याशी व ान े झाकून... ही
काळीजतोड खबर महाराजां या कानी कशी घालावी, या िवचारात मोरोपंत परतले होत.े

यांनी आणले या वातन ेअवघा रायगड िविच , दाट या शोकसागरात बुडाला.
कुणालाही ती वाता ऐकताना काही बोलता येईना. गोदावरीने आप या कृतीने सा यांचीच
जबान बंद क न टाकली होती. संभाजीराजां यावरचे चौक पहारे उठिव यात आले.
मोरोपंत, हबंीरराव, हादपंत यां या सोबतीत छ पती आप या वा ाबाहरे पडले.
भोयांनी सामोरी आणलेली पालखी यांनी हात – इशारा दऊेन नाकारली. गड
उतर यासाठी ते पायीच चालले.

पाचाडात उतरताच महाराजांनी पागेकडची घोडी जीन कसून िस  ठेव याची
सैसला आ ा केली. चालत जाऊन थम िजजाऊसाहबेां या समाधीचे दशन घेतले.

सैसने िस  केले या घो ावर मांड घेतलेले छ पती महाराज लंगा या या
रोखाने दौडू लागले. यां या मागून याचे सोबती मं ी आिण िनवडक धारकरी दौडू
लागले. सा यांसह महाराज व ा छा दत गोदावरी या ेताजवळ आले. मोरोपंतांनी
आगेवद  द या माणे लंगा या या पाय याला िचता रच यात आली होती.

धारक यांनी गोदावरीचे ेत िचतेवर ठेवले. िचतेला चूड दे यात आला. महाराज
िचतेवर चढले या सतीकड ेरोख या नजरेने बघतच रािहले.

‘‘पंत, या सतीचे वंृदावन िस  कर यास आबाजी महादवेांना सांगा.” छ पत नी
मोरोपंतांना सांिगतले. वळते होत इतरांना कळायला अवघड असलेला तो राजा
जनावरावर मांड जमवून दडु या चालीन ेदौडू लागला.

रायगडा या भवानी टोकावर उभे असलेले संभाजीराजे लंगा या या पाय याशी



दसणा या जळ या िचतेकड ेसु पणे बघत होते. ती दरूवर दसणारी पेटती िचता यां या
काळजाला कातरत होती. एक चांदणवेलीसारखी सतेज ीच, हातात पूजेचे तबक घेऊन
चालत येत होती. ती िनभय, काश प ी थेट युवराज संभाजीराजां या समोर येऊन
थांबली. युवराजां या मोज ांवर रोखलेली ितची नजर वर उठत न हती. अंगावर
सौभा यवाण असले या या सती या त डून बोल आले – ‘‘खूप सोसावं लागलं युवराजांना
आम यासाठी. श य अस यास यांनी आ हाला माफ करावं!”

डोळे िव फारले या संभाजीराजांच ओठ वत:लाच समजाव यासारखे पुटपुटत
होत े– ‘‘नखिशखा! नखिशखा!!”

गोदावरी गेली. कधीही न पुसता येणारा एक सल युवराजांना दऊेन. ती गेली
आिण सोयराबा याब ल संभाजीराजां या मनी केळणीसारखी एक आढी बसली. संग
पड यास या मासाहबे कोण या थराला जाऊ शकतात, याचा जीवघेणा अनुभव यांना
येऊन चुकला. घड या घटनांनी वम  दखुावले या युवराजांना कसे जवळ यावे, हा पेच
महाराजांना पडला. गोदावरी या िनिम ाने आप या इमाना या िन ा अ णाज ना
राणीसाहबेां या पायी टाका ा लाग या हो या. आता या परत ूशकत न ह या.

झा या कारचा िवचार क न-क न ांत झालेले संभाजीराजे वाबगारात
मंचकावर लेटले होते. यांचा डोळा लागला होता. पायगतीला बसून येसूबाई यांचे पाय
चेपीत हो या. िन याभोर आकाशात ि ितजकड फोडून का या ढगांची एक लांबट झड
उतरावी तशी सुख झाले या संभाजीराजां या सतेज कपाळावर झोपेतच आठी उमटली.
ितला ध न सगळी चया डाग द यागत आ सून आली. लयी या ासात फेर पडला.
चं कांत मणी पाझ न यावा, तशी घामथबांनी सगळी चया फुलून आली आिण येसूबा चा
भीतीन े थरकाप उडावा असे कुणालातरी आकांतानं थोपवायला चाल यासारखे –
‘‘थांबाऽ! थांबाऽऽ!’’ असे ओरडत, संभाजीराजे झोपेतच फेक या गोफणीसारखे ताडकन
उठले. सारे अंग थरथरत होत े यांचे.

पोसान े यांची चया पुसता – पुसता येसूबा नी थरक या िज हा यान ेिवचारले,
‘‘कोण धा तीचं ओरडणं झालं ह.े...”

काहीच जाब न दतेा युवराजांनी िवचार वार यासाठी मानेला एक झटका दला.
यांना व  पडले होत!े दवसाढव या, भयानक!

येसूबा नी दले या पा याचा पेला यांनी ओठांआड केला. यांना साविच
झालेले बघून येसूबाई हलकेच बोल या, ‘‘बाहरे सदरी दालनात किवराज खोळंबलेत.”

मानेवरचे केस तसेच ळत े सोडून संभाजीराजे सदरी दालनात आले. यांना
बघताच कवी कुलेश आिण एका हदंो थानी असामीने लवून मुजरा केला.

‘‘युवराज, ये दगुा काली के भगत ह ै – उधो योगदवे.” किवराजांनी आ या
असामीची पछान क न दली. कवी कुलेश आप या हदंो थानी भाषेतच बोलत होत.े

उधो योगदवे कमरेत लवला. या या कपाळी गंधाचे आडवे शैव प े होत.े अंगी



उ री पेहराव होता. गो यापान उ व योगदवेाची गोल चया सतेज डो यांपुढे िनधारी
दसत होती.

‘‘ वीकार क िजये युवराज, मै या कालीका भ म साद.” अस े हणत योगदवेाने
कमरेला लटकावले या कशातून काढलेली भ माची पुरचंुडी आिण सादाचा ोण
युवराजां या जळीत ठेवला.

‘‘दगुा भवानी या कृपेनंच आ ही सलामत िनभावलो. पुढंही तारणार तीच थोर
आह.े” या मनी उठले या िवचाराबरोबर संभाजीराजांनी ती जळ तशीच उचलून
कपाळाला िभडिवली.

‘‘युवराज, आ ा हो तो एक बात पेश करना चाहत े ह।ै” कुलेशांचा आवाज
पालटला होता.

‘‘ज र. बेशक बोलावं किवराजांनी.” मथुरेतील यां या मदतीची जाण
संभाजीराजे िवसरले न हते.

‘‘युवराज, जो वा ह,ै भवानी के इ छास।े आप उसको भूल जाईये। ब त े  है
आपके महाराज। सुभाग ह ैआपका, आप उनके पु  ह।ै आप किव ह।ै हम कैसे बताए क
किव व ाका साद ह।ै मा और संयमन ही उसका सुभाव ह।ै” यां या मनात खूप
काही बोल यासारखे होत.े पण आपण उ रेकडील आहोत, कुठेतरी मांडणी या ग धळात
अदब सुटेल, या िवचाराने त ेथांबले.

‘‘किवराज, आबासाहबेां यावर आमचा कसलाच रोष नाही. यांना मा
कर याचा आमचा वकुब नाही, मासाहबेांना मा  आ ही ती क  शकत नाही. तु ही
आम याकड ंकवी हणून बघता. पण आ ही आम याकड ं थम युवराज आिण नंतर कवी
हणून बघतो.” बोलता – बोलता संभाजीराजे थांबले.

कवी कुलेशांना मराठी बोली अंदाजान ेसमजत होती. बोलता मा  येत न हती.
समोर या दखे या, तेज वी राजपु ाने यांना आप या बेडर वाग याने मथुरेतच जंकले
होत.े जेवढी होईल ती सेवा या द खनी िपतापु ांची िन ने ेकरावी, या हतेूनेच त ेमराठी
मुलखात आले होत.े

‘‘आप िव ाम क िजय।े हम आ या लेत ेह।ै” अि य िवषय अिधक चाळवला जाऊ
नय,े या हतेून े कवी कुलेश हणाले. झुकता मुजरा दते, हट या पावलांनी योगदवेांसह
दालनाबाहरे पडले.

‘या कवी कुलेशांना बिघतलं क , मथुरेची आठवण होत.े केवढा समय िपछाडीला
पडला.’ सु कारा दते संभाजीराजे अंत:पुराकड ेवळले.

‘‘ येवा.’’ आत येताच एक ग द या मायेचा हात यां या समोर आला. िवचारांची
तं ी सुटली. दगुचा साद असलेली जळ संभाजीराजांनी तशी पुढे केली. या जळीत
एका कुणबाऊ हातून गुळ-खोब याचा साद पडला. ती धाराऊ होती! ितनेही आप या
गाव या कापूर होळा या शंभू – महादवेाला कसलातरी नवस घातला होता. आिण आज
ितन ेतो फेडून टाकला होता!



ढाशा वा याने गडावर जोर धरला. जगदी र, िशकाई मं दरावरची ितकोणी
िनशाणे यान े उधळून लावली. खास बनावटीचा असलेला जरीपटकाही या या
मारिगरीला टकणार नाही हणून नगारखा याव न उतर यात आला.

या वा याने छ पत ना कणकण भरली. महाराज आजारी पडले. ढासा खोकला
आिण वराची कणकण यांनी यांना मंचकावर लेटणे भाग पडले. राजतबीब औषधी मा ा
दे यासाठी यां या सेवेत खपू लागले.

महाराणी या ना याने आिण सेवे या िनिम ान ेछ पत चा महाल सोयराबा नी
आप या ता यात घेतला. अहोरा  यांचाच राबता महालात पडला.

पुतळाबाई, सकवारबाई, येसूबाई, धाराऊ कुणीच महाराजां या महालात
वा तपु त कर यापलीकड ेथांबू शकत न हते.

दपुार ध न लेट या महाराजांचा डोळा लागला होता. यांना भेटीसाठी जीव
कासावीस झालेले संभाजीराजे िनधारी मनान े यां या महाला या दारात आले.

पहा यावरचे धारकरी यांना बघताच पाती कपाळाला िभडवून झुकत मागे हटले.
भंती ध न असले या कुणिबण नी पदर नेटके केले.

महाराजां या उशाशी बसले या सोयराबा नी युवराजांवर नजर टाकली, मा
यां या कपाळीचे कंुकुिचरे एक जागी गोळा झाले. या उठ या िन मानेचा काटा जराही न
मोडता ख ा चालीने बाहरे पडू लाग या. युवराजां या अंगाव न बाहरे जातानाही
यांनी मानेला वळते क न यां यावर दृ ी टाक याचे क  दले नाहीत!

या समो न जाताना, मन िनभाव असले या युवराजांचे शरीर मा  कमरेत
झुकलेच! याचे यांनाच मग आ य वाटले. महाराज सुख झालेत, ह ेबघून संभाजीराजे
दरवाजातूनच मागे परतायला िनघाले. यांची िनसटती नजर आबासाहबेांनी पांघरले या
शालना याव न फरली. महाराजांचे पाय, कूस पालटताना याबाहरे उघड ेपडले होते.
या दशनान े यांना जखडून ठेवले. शांत पावलांनी त े महालात आले. आप या
महाराजसाहबेां या पायांना हाताची बोटे िभडवून ती यांनी टोपाकड ेनेली. मंचकावर ते
पायगतीला बसून रािहले. कुणिबणी एक-एक करता बाहरे पड या.

ढाशा वा याची एक चुकार झमक  महालात िशरली. लेट या छ पत या
िवरळच; पण सडक, का याशार दाढीची चवरी ढाळून गेली!

त ेबघताना संभाजीराजां या अंतरंगातून आठवणीचे एक पान िभरिभरत आले.
कधीतरी धाराऊन े यांना कौतुकान ेसांिगतले होते – ‘‘धाकलं, बालपनी तुमी लई चलवळं
तासा. ध या या दाढीसंगं झ ा घेत यात कैकदा तुमी.”

संभाजीराजे नजर जोडून आबासाहबेां या डोळे िमटले या शांत मु केड े बघू
लागले.

‘दरबारी संहासनावर बसून ‘तु हास आरोप मंजूर?’ अस ेिवचारणारी, ‘आ यात
‘कभी नह ’ हणून दाराबाहरे पडताना बेभान झालेली ’, ‘ही मरा ांची मसनद आह.े ती
कुणा याही फमानी तुक ास जुमानत नाही. कुणासमोरही गुडघ े टेक यास आमचे
युवराज येणार नाहीत. चालते हा!’ असे बहादरू या व कलाला झाडताना रसरसून



उठलेली, ‘आमचे सरल कर, तुमचे मुतािलक गेले’, अशी गुजरकाकांची खबर सांगताना
ाकूळ झालेली, ‘मासाहबे, आ ही पोरके झालो!’ हणत गे या आऊसाहबेां या छातीशी

िबलगताना गदगदनू आलेली, ‘फत े घेऊन या,’ असे हणत भागानगर या वारीसाठी
आ हाला िनरोप दतेाना अिभमानाने फुलून आलेली, प हाळगडावर या रंग पी
पंडीसारखी एर ही दसणारी ही मु ा आता केवढी शांत आह!े’ संभाजीराजे महाराजां या
धारदार नाकाकड ेिन िनमुळ या डो यांकड ेबघतच रािहले.

‘‘ब त े  ह ैआपके महाराज!” किववाणी यां या कानामनात फरत रािहली.
थोर या महालाची चं ा दासी दोन वेळा च र टाकून गेली.

ब याच वेळाने महाराजांना जाग आली. पाप यां या कल क या कवाडांतून
संभाजीराजांना झगमगीत टोप दसताच ‘‘तु हीऽ?’’ हणत राजे नीट बसतेच झाले.
उ हा या ित रपेवर तेगीचे पात े झळझळावे, तशी यांची मु ा भ न पावले या
समाधानाने उजळली होती.

यांना उठते बघून त परतेने मंचक सोडलेले युवराज कमरेत झुकले.
‘‘अस ू ा. बसा तु ही – आ हाला िव ास होता तु ही याल हणून. हा खोकला

यासाठीच आ ही उपकारी मानला होता.’’ बोलताना महाराजांना ढास लागली. ती
िनवारणे हाती नसतानाही आतओढीने संभाजीराजे ाकूळपणे पुढेसे झाले.

ढास सुमार झाली. ितने महाराजांची मु ा लालावून टाकली होती.
‘‘शंभूऽ, आ हाला तुम या बेडरपणाचं अ ूप वाटत.ं तुम या वयात, तुमचं

बेडरपण आम या अंगी असत,ं तर आई या पाठबळान ं केलं या न आ ही अिधक काही
केलं असतं.” मागील काळात गे यागत महाराज थांबले.

थो ा अवकाशाने हणाले, ‘‘पण भल या ठकाणी पणाला घातलं क , अशा
बेडरपणातून काय िनघतं, त ेआता यानी ठेवा. एका सती या आ तीला तु ही बांधलेले
आहात. कशानंही याची फेड होऊ शकत नाही. कुणा याही नामी- बदनामीपे ा ितचा
जीव मोलाचा होता.” छ पत चा गळा उबळीने खवखवला. ढासेवर ढास सु  झाली. ते
खोकणे संभाजीराजांना चारी बाजंूनी जखडून बांधत चालले, िपळत चालले.

‘‘आ हाला खंत एकाच गो ीची वाटत.े जे मनी खुपत,े त ेतु ही आ हाला खुले
बोलत नाही. आमची धा त घेता. सारे मानतात तसेच तु हीही आ हाला छ पती मानता.
िवसरता, आ ही तुमचे आबा आहोत.” कस यातरी यातनेन ेराजे कळवळून थांबले होते.

‘‘आम या जागी असता तर कळलं असतं क , छ पत ना मनाचं लोखंड क न
थम िनखा यावर आिण मग ऐरणीवर घालणं पडतं! िवचार करा. एक भर या चु ाची
ी हकनाक बळी गे यावर, हयात अस या तर मासाहबेां यासमोर कुठ या त डान ंतु ही

वा आ ही उभे रािहलो असतो. शंभू, यां या मरणासाठी झडणा या घाटेचा नाद कधीच
परता सा  नका. एक वेळ आ हास िवसरलात तरी चालेल – पण यांना – यांना मा
कधीच िवस  नका.” छ पत नी डोळे िमटले होते.

“आबाऽ” मंचकावर कपाळ टेकलेले, गोदावरी या सलान े मनोमन जळणारे
संभाजीराजे गदगदत होत.े छ पत नी यां या काळजाला अचूक हात घातला होता.



‘‘शांत हा. शंभूऽ, सबूर.” महाराजांचा कडधेारी हात युवराजां या खां ाव न
थापटता, समजावता फरत रािहला. आभाळ सूयाला शांतवू बघत होत!े

‘‘तबीब आले. उठा.” राजांनी यांना समज दली. मा ा दे यासाठी आले या
तिबबाकड ेहसत बघत महाराज हणाले, “याऽ, आता आ हास मा ेची ज र आह,े असं
वाटत नाही. ढास सुमार झाली आह.े” त े हणताना येणारी उबळ महाराजांनी मुि कलीने
घशा या घाटीतच थोपिवली. त ेकरताना यां या चयवर या नसेनसेवर पडणारा ताण
संभाजीराजांना प  जाणवत होता. मनात कुठेतरी किववाणी दौड घालीतच होती –
‘‘ब त े  ह ैआपके महाराज!”

महाराजांचा खोकला क जात आला. तिबबांनी यांना हवापालटाचा स ला
दला. सातारा क यावर िव ांतीसाठी जा याचा छ पत नी िनणय केला.

यां या वासाची गडावर तयारी सु  झाली. आता थंडी हटत आली होती.
कवी कुलेश, केशव पंिडत, उधो योगदवे यां याशी धमशा , पुराण ंथ,

राजकारण यावर चचा करणा या संभाजीराजांना महाराजां या खासेवा ाकडून वद
आली.

‘काय िनिम ान ं वद  आली असावी?’ याचा िवचार वत:शी घोळवीतच
संभाजीराजे खासेवा ा या बैठक  दालनात आले.

महाराजांना आदरान े मुजरा करताना यांची नजर दालनात हात बांधून उ या
असले या पगडीधारी असामीवर पडली.

‘‘युवराज, ह े पंिडत उमाजीपंत. आ ही यांना मु ाम बोलावून घेतलं आह.े’’
महाराजांनी पगडीधारी असामीकड ेहात दला.

पंिडत संभाजीराजांना पा न झुकले.
‘‘आ ही साता यास िनघालो आहोत. तुमचा वेळ केशव पंिडत व यां या

सोबतीत कारणी लागेल. ह ेथोर शा जाणते आहते. ंथांचा वकूब आह े यांना. तुमचं
का शा  यां या संगतीनं वाढीस लागेल असा भरोसा आह े आ हांस.’’ महाराजांनी
घड या काराचा िबतपशील करीणा ह तगत केला होता. राणीसाहबेांना शंभूराजांचे
युवराजपद खोलवर पत ेआह,े या ांना कैचीत पकड यासाठी पावले टाकताहते, हे
छ पत ना कळून चुकले होत.े

‘‘जशी आ ा.” संभाजीराजांनी ए हाना उमाजी पंिडतांना नीट याहाळून टाकले
होत.े ‘‘चलावं पंिडत.” दालनाबाहरे पडताना युवराज हणाले. जायला िनघाले.

“ऐकता?” महाराजांचा िनसटता िज हा याचा बोल आला.
‘‘जी.’’
‘‘नखिशखा ह ेराधेवरचं का  तु ही बांधलंत असं आ ही ऐकून आहोत. आ हांस

त ेऐकिवलं नाहीत! आता या दो ही पंिडतां या संगतीत आ हांस ऐक यासारखं काही
बांधून दाखवा!”



गोरेमोरे झालेले संभाजीराजे ‘‘जी’’ हणत अगोदर यां या नजरेपार गेले!

महाराज साता याला िनघून गेले. रायगड सोयराबा या क जात आला.
संभाजीराजे पंिडतां या सहवासात शा -पुराणां या अ यासात गढून गेले.

पंधरवडा लोटला. साता या न िनघालेला एक हारकारा धापावत रायगड चढून
आला. याने आणले या थैलीप ाने सारा गड चंते या काळजीन े कळंजून गेला.
महाराजां या जोखमीचा आजार पोहोचला होता. खा ले अ  उलटून पडत होते.
म तकशूळ चढला होता. अंगी वर धरला होता.

‘प दखेत जरोरीने अविघयांनी िनघोन येणे.’ असा िनकडीचा खिलता
कारभा यांनी सा या गोताव याला िलिहला होता. चंताचूर संभाजीराजे पुतळाबा या
महाली होते. वासी सामाना या संदकुा दासदासी िनसबतीने भरत हो या. येसूबाई
यांना दब या जबाबीने सूचना दते आत-बाहरे करत हो या.

कापडान े झाकलेले एक लोटके येसूबा या हाती दते, काळजीची जाळी
चेह यावर चढले या पुतळाबाई हणा या, ‘‘ह ेमे यात या. संदकेुत टकायचं नाही.”

‘‘ह ेकाय?” अशा अथान ेयेसूबा नी भुवया चढिव या.
‘‘ती आंब आह.े उल ावर गुणकारी आह ेअस ंसारी हणतात.” पुतळाबा नी

यांना, आपले मन के हाच साता यावर पोचलेय ह ेपटवून दले.
येसूबा नी ते लोटके एका कोना ात आबादानीने ठेवले.
सारी िजवा या ओढणीन े बैचेन असताना थोर या महालाकडून कुणबीण आली.

ितन ेआप या सरकार वार ची इ छा पुतळाबा या कानी घातली, ‘‘सा यांनी याहरीचा
अवसर ध न गड उत न पुढे होणे. वारी टळ या उ हावर मागून गड उतरणार आह.े” ते
ऐकताना काही न बोलता पुतळाबा नी संभाजीराजे आिण येसूबा याकड ेनुसते बिघतले.
इथे कुणाचा इलाज चालत न हता.

याहारीची वाट न बघता मेणे िस  कर याची आ ा संभाजीराजांनी भोयांना
दली.

दवेमहाली या ितघांनी जगदबेंचे दशन घेतले. पुतळाबाई, येसूबाई मे यात
बस या. संभाजीराजे पुतळाबा या मे या या बगलेला झाले. बेगारांनी संदकुा डो यावर
घेत या. जराती िशलेबंद धारक यांनी िश त धरली. मेणे गड उत  लागले.

हदंकळू नये हणून येसूबा नी आंबेचे लोटके अ लाद जळीत धरले होते. यांचे
मन मा  हदंकळतच होते. आबासाहबेांची अनेक पे लाटेसारखी यातून णभर तरळून
जात होती – ‘‘एवढासा जीव पण केवढा भार वा न नेतो सूनबाई!’’ एकदा मंु यां या
रांगेकड ेबघत ते हणाले होते. ‘‘तु हा-आ हाला डोळे लाभलेत, ते जगदबेंचे! ते पाझ न
नाही चालत.” येसूबा चे डोळे दाटत चालले.

बाहरे पुतळाबा या मे या या डबंरीला एक हाताची पकड पवून एक-एक
पावलान ेमनोरे, गंगासागर, महादरवाजा मागे टाकणा या संभाजीराजांना, महाराजांचा



एकच िवचार हात धुऊन पाठलागावर पडताना हरैाण करीत होता – ‘आम या जागी
तु ही असतात तर कळलं असतं, छ पत ना मनाचं लोखंड क न थम िबछा यावर आिण
मग ऐरणीवर घालणं पडतं!’

पाचाड आले. मन या शंकाकुशंका वार यासाठी सा यांनी िजजाऊं या समाधाची
धूळ म तक  घेतली. बेगारांनी संदकुा काबाडी या बैलां या पाठीवर लाद या. िशलेबंद
धारक यांची पथके वाढिव यात आली. करिमजी वाणा या जनावरावर संभाजीराजांनी
मांड घातली. भोयांनी कदमबाज चाल धरली.

जीवघे या ाधीने घायाळ असले या ‘िशवा’ या दशनासाठी, ते र जोडीने
बांधलेले ि दळी, भोसलाई िब वदळ वरंद घाटा या रोखान ेचालू लागले.

साता या या क यावर या, झरो याची दारे लावले या, पडद ेसोडून अंधारी
केले या दालनात मंचकावरचे महाराज िजवाची लाही करणा या यातनेन ेतळमळत होत.े
आले माणूस छ पत ना ओळखू पडावे हणून मंद तेवणा या दोन ठाण या या दालना या
कोना ात उदास दसत हो या.

महाराजां या पायगतीला पुतळाबाई यांचे पाय, चेप दऊेन सुमार करताना
खोलवर हरव या हो या. हाती लोटके घेतले या येसूबाई मंचकाची काठाळी ध न याच
िशवचरणांवर नजर लावून उ या हो या. यांना पाठीशी अशा, महाराणी
सोयराबाईसाहबे ख ा हो या. पदरबंद मु वेरचे यांचे डोळे एका जागी ठरता ठरत
न हते. भोवती या अंधा या उजेडात यांची चलिबचल कुणा याही नजरेला येत न हती.
महाराजां या उशालगत बसले या संभाजीराजां या हातात असलेला छ पत चा हात,
उ हात तापले या तोफे या पाठवानासारखा ऊनजाळ लागत होता.

“शंभूऽऽ” क हते छ पती तळमळले. यां या हाता या पकडीत संभाजीराजांचा
हात घ -घ  आवळला गेला. ती पकडच सांगत होती, यांना काहीतरी बोलायचे आह.े

“जीऽ” हलक  साद दते संभाजीराजे झुकले. यां या ग यातील कव ांची माळ
महाराजां या छातीला हदंोळत िभडली. ित या पशाने राजां या खोल गेले या
डो यांत पु हा बांधले गेलेले अवसान संभाजीराजांना धुकट उजेडात दस ूशकले नाही.

‘‘कसं वाटतंय आबासाहबे?”
मानेखाल या िगद वर महाराजांचे म तक दोन वेळा अस पणे नुसते डावे- उजवे

फरले. उडाले या डो यांनी महाराज संभाजीराजां या, धुकट उजेडातही लखलखणा या
डो यांकड े नुसते बघतच रािहले. सेवेत असलेले िशवरामशा ी वै  दालनात आले.
शंप यातून यांनी कसलीतरी उगाळलेली मा ा आणली होती.

“ वामीऽ’’ डोळे िमटले या महाराजांना वै ांनी मंचकाजवळ येत केवढीतरी
मायेची, कातरलेली साद घातली. महाराजांनी डोळे उघडले.

‘‘मा ा.’’ संभाजीराजांनी महाराजांना उठत े करावे हणून यां याकड े बघत
वै ांनी शंपला पुढे केला.



मानेखाली हात दते संभाजीराजांनी आबासाहबेांना हळुवार वर घेत, बसते केले.
शंपला ओठांशी नेत वै ांनी बोटाने महाराजांना मा ा चाटिवली.
पुतळाबा नी त परतेन ेपोसान ेराजांचे ओठ टपले. काही ण गेले. मा ा पोटात

जाताच वळीव वा यान े ढगांची घुसळण करावी, तसे होऊन राजांची आतडी ढवळून
िनघाली. यांचे दो ही हात लांब पसरत ेझाले. नर ाची घाटी लकलकली.

घाबरे झालेले वै , महाराजांना हातांचा आधार दते हणाले, ‘‘त त.’’
महाराजां या त डासमोर पुतळाबा नी मंचकाखालचे त त उचलून धरले मा  –

दली मा ा, आत या कफासह उलटून पडली! महाराजांना खळखळून उलटी झाली.
वै ांचा हात महाराजां या पाठीव न फ  लागला.

“ वाम ना लेटत ेकरा.” वै ांनी राजां या बगलेत हात दला. संभाजीराजांनी
मानेखाली हात दऊेन आबासाहबेांना पु हा झोपते केले.

‘‘िशव, िशव’’ मना या िवचाराशी मेळ घाल यासाठी हाताची बोटे चाळवीत
वै  ओढ या पायांनी दालनाबाहरे पडले.

मोहोळ भर यासारखे एका णातच संभाजीराजां या मनात असं य िवचार येऊ
लागले. मंचक सोडून ते उठले. वै ां या मागान ेदालनाबाहरे पडले. साफ होणारी सहाण
शा ीबुवा िनरखीत होत.े

‘‘शा ीबुवा, आ हास धीर िनघत नाही. महाराजसाहबेां याकड ेबघवत नाही.
कोण जातीची ही ाधी?” संभाजीराजांनी िवचारले.

‘‘आ ही उपचारांची िशक त करतो आहोत. युवराज, आता मा  आम या मयादा
आ हाला जाणवताहते.’’ मूळ ाला बगल दते, वै  गंभीरपणे हणाले.

‘‘पण झालं आह ेकाय त येतीस? आणखी कुणाला तुम या मदतीसाठी बोलावून
यायचं आह ेकाय?’’

‘‘आमची हरकत नाही याला. पण त येत आता जोिखमेत आह.े” वै ांचा
कपाळीचा गंध टळा आ सला.

“मतलब?” सवागाला इंग या डस या माणे संभाजीराजे दबके ची कारले.
‘‘युवराव... युवराज, तु हाला कसं सांगावं. आमचं आ हाला सुधरत नाही.”
‘‘बुवा, काय करणं आह े आ हास सांगा. आ ही... आ ही आमचा ाण दऊेन

आबासाहबेांना वाचवू.” पुढे झाले या संभाजीराजांनी वै ांचे हात आप या हाती घेऊन
आवेगी हलिवले.

‘‘ यान ंउतारा िमळता, तर आ हीच आमचा दहे वाम या पायी ठेवला असता
युवराज!” वै  शांतपणे बोलले.

‘‘मग काय केलं पािहजे; सांगा शा ीबुवा.”
वै ांनी मान खाली घातली, ‘‘माणसांना करता ये यासारखं एकच आह.े”
‘‘काय?”



‘‘कुलदवेता भवानीची भाक.” वै ांचेच डोळे भ न आले.
‘‘बुवाऽ’’
‘‘युवराज, महाराजांची ाधी ऐकायला दगडाचे मन आिण लोखंडाचं काळीज

करावं लागेल? करता?”
संभाजीराजांची चया असं य शंकां या गळांनी ताणून टाकली.
‘‘जनादनऽ’’ वै ांनी पडशीत सहाण भरणा या िश याला साद घातली.
‘‘जी!’’ हणत तो पुढे आला.
“ वाम या दालनातून त त येऊन ये.” वै ांनी याला सांिगतलं.
जनादन बाहरे पडला. थो ाच वेळात त त घेऊन परतला. त ेहाती घेत वै बुवा

झरो याशी आले. ‘‘युवराज, ही वाम या त डून उलटून पडलेली मा ा बघा!”
संभाजीराजे थरक या पावलांनी झरो याजवळ गेले. त तात बघताना यांना

िपवळट-जांभळट कफ-मा ेचा लगदा दसला. यां या डो यांतले रंग त े बघताना
पालटले.

“बुवाऽ!” संभाजीराजां या त डून दबला भयकातर ची कार उठला.
‘‘होय युवराज, वाम ना अभ य योग झाला आह!े िवषबाधा झाली आह!े!”
‘‘िविच  आह ेही ाधी. को ातलं अ  न पचता जागीच गाठी होऊन पडलं

आह.े को ातील अ  उलटून यावं हणून आ ही िशक त केली. त ेसाधत नाही. याचं
आत या आत पाणी करावं, हणून दलेली मा ा आत पोचत नाही.” आप याशीच
बोल यासारखे वै  शू यात बघत बोलले.

कवी भूषणचा सजा सूय – छ पती राजा िशवाजी, मृ यू या हण-वेधांनी घेरला
गेला! क ले साता यावर जमा झालेली माणसे चंते या काढ यांत आवळून पडली.

रा ी या दसु या हराचे तासाचे टोल घुमून उठले. भोवती या अंधाराला
सामील झाले. क या या पाय या या दरवाजावरचा, पहा याचा दवेडीवाला चट या
पावलांनी बाले क या या तटाआत आला. छ पत या दालनावर दखे दते फेर
टाकणा या धारक यांशी काही कुजबुजला. भा याचा दडं पेलत तसाच आत गेला.

छ पत चा मंचक ध न संभाजीराजे, पुतळाबाई, येसूबाई, हबंीरराव, िशवराम
वै  सारी मंडळी हवाल दल, चंतागत खडी होती. महाराजांचा डोळा झापडलेा पडला
होता. यां या पाप यांवर डोळे लावून सोयराबाई उ या हो या. ‘‘धाकलं धनी,
गडाखालतं दवेडीवं रामदासबुवांचं कुणी बैरागी वामी आ यात. थोर या ध या ी ाच
पावली भेटवा हन यात. काही ऐकाय तयार हाईत.” दवेडीवा यान ेहल या सादी वद
दली. संभाजीराजांनी हबंीरमामांना नुसती नजर दली. ितचा मतलब जाऊन हबंीरराव

‘‘चल’’ हणत दवेडीवा यासह दालनाबाहरे पडले.
क या या पाय याशी दडंी दरवाजाबाहरे गदन घालून हबंीररावांनी बाहरेची

असामी पलो या या धूसर उजेडात पारखली. बाहरे अंधाराला िचरत धनु या या



टण कारासारखा रामबोल उठला – ‘‘जयऽ जय ऽ रघुवीऽ र समथ!”
घातले पाऊल तसेच पुढे घेऊन हबंीरराव दडंीबाहरे आले.
बाहरे समथिश य, तप वी क याण वामी उभे होते! बबीपयत ळणारी काळी,

दाट दाढी. कपाळावर टाळूमागे बांधले या केसांची टोके जटा होऊन मानेभोवती
उतरलेली. दडं, मनगट, ग यात ा माळा. कपाळी भ माचे प े. हाती कमंडलू व
लाकडी थोपा. ढालीसारखी गोल, तेज वी मु ा. काखेला बैरागी झोळी.

‘‘सेनापती, समथाची आ ा आह.े समय न दवडता आ हाला थम छ पत या
समोर घेऊन चला.”

‘‘चलावं!’’ हबंीररावांनी वाम ना दडंीचा माग दला.
खटखट या खडावा छ पत या दालना या दगडी उंबर ाजवळ उतर या

गे या. क याण वामी दालनात वेशले. यां या दशनाबरोबर मंचकाभोवतीचा
राजगोतावळा पुढे झाला. संभाजीराजांचे हात बैरागी चरणांना िभडले. राजि यांनी
तळहाती पदरशेव ध न कंकणांचा आवाज उठवीत, या सं य त चरणांना ितपेडी
नम कार घातले. कुणीच काही बोलत न हते. सा यां या हालचाल त एकच आतता होती
– ‘‘ वामीऽ, आम या महाराजांना वाचवा.”

मंचकावर लेटले या ा तेजावर नजर िखळून पडलेले क याण वामी
दवेदतूा या पावलाने मंचकाजवळ आले. काठाळीजवळ बसत यांनी आपला
कमलपाकळीसारखा तळहात छ पत या कपाळावर ठेवला आिण जशी िजजाऊंनी
घातली असती तशी माया भरली, हलक च साद घातली – ‘‘िसऊबाराजे!”

चेतनेचे ग डपीस लेट या ा तेजावर फरले! महाराजांनी पाप या उघड या.
का याशार, दाट या ढगांतून पुनवेचा चं  दसावा, तसे क याण वामी दृ ीस पडताच
याही ि थतीत त े सं कारसंप  ा तेज पायधूळ घे यासाठी उठ याची धडपड क
लागले.

“राजेऽ, नम कार पावला. लेटून राहा.’’ क याण वाम नी यांना उठू दले नाही.
‘‘ शंपला आिण दधू या.” क याण वामी वत:शीच बोल यासारखे बोलले.

काखेची झोळी यांनी पुढे घेतली. पळसपानां या दोन पुरचंु ा ित यातून बाहरे
काढ या.

‘‘ दली मा ा टकत नाही. उलटून पडते. त येत जोखमीत आह.े वाम ना...
वाम ना...” पुरचंु ा बघून न राहव याने बोलणा या िशवराम वै ांना पुढे बोलवेना.

‘‘त ेआ ही जाणतो. गु दवेांनी यासाठीच आ हाला ह ेभ म आिण चूण दऊेन
पाठिवलं आह.े”

दधुात खललेले चूण क याण वाम नी ‘जयऽ जयऽ रघुवीर समथ’ हणत
छ पत या ओठांपार दले.

डोळे िमटले या, ीण चय या छ पत या नर ाची घाटी णभर लकलकली.
त ेबघताना संभाजीराजां या उरात वेदनेची एक मासोळी सळसळत गेली.

गुहतेून यावेत तसे छ पत या त डून ीण रामबोल आले – “जयऽ जयऽ रघुवीऽ



र समथ!!”
कुणाचाही आधार न घेता शरीर पेलत महाराज शांतपणे लेटत ेझाले. वै ांनी

सु कारा सोडला. दवेमहाली या भवानी या मूत कड े बघावे, तस े संभाजीराजे
क याण वाम या दाढीधारी, सतेज, बैरागी मु केड े बघतच रािहले. ‘थोरला महाल’
काढ या पायांनी हळूच या दालनाबाहरे पडत होता!

“शंभूऽ” पहाटवेळे या गार ाला ध न शांत साद आली. रा भर जागत डोळे
ध न मंचका या काठाळीवर बसले या संभाजीराजांचा, गार ावर बस या-बस या
डोळा लागला होता. या सादने ेसंभाजीराजांची झापड िपटाळून लावली.

‘‘महाराजसाहबे कसं वाटत?ं” एका श दातच कतीतरी सवाल दडून होते.
‘‘खूब आराम आह े आ हांस.” छ पत या उभट, िपवळसर चयवर, कुठंतरी

कळेल न कळेल अशी िव ासाची लकेर होती.
‘‘ वामी कुठं आहते?”
‘‘जी. आहते. एका कोठीत पेट या धुनीसमोर ते रा भर यान ध न बैठक घेऊन

आहते. वद  दऊे?” समाधानाने संभाजीराजांची चया उजळली होती. बाहरे झाडापेडांवर
प यांचा कलकलाट उठला होता.

‘‘नको. आ ाच नको. यांचं यान पुरत ंझालं क  मा  लगेच ा. सांगा, आ हाला
चरणदशनािशवाय चैन नाही.”

‘‘जी!’’ संभाजीराजे हमामखा या या रोखाने बाहरे पडले. मु ा खंगाळून
क याण वाम या कोठीसमोर यांचे यान पूण हो याची वाट बघत फेर टाक त रािहले.

दवस अधा कासरा चढून आला. कोठीतून रामबोल उठले. क याण वाम या
दशनासाठी संभाजीराजांचेच मन ओढीला लागले होते. त ेकोठीआत आले.

‘‘ वामीऽ’’ क याण वाम या पायांवर कपाळ ठेवताना संभाजीराजां या त डून
श द फुटेना.

‘‘युवराज, छ पत ची हवाल?” यांना हलकेच वर घेत वाम नी िवचारले.
‘‘खूप आराम पडला आह ेत येतीस. महाराजसाहबे आम याशी बोलले. आप या

दशनासाठी बेचैन आहते.”
‘‘चला. युवराज, या णी तु ही धरला आह,े तोच िवचार छ पत नीही मागे

धरला होता. वैरा याचा! गु दवेांनी ते हा यांना िहताचा बोध दला. तेच आ ही तु हाला
सांगू. राजधम तुमचा धम आह.े संकटाशीच याची सांगड असते. तु हीही बैरागीच आहात
– जगदबेंचे. तु हांला – तुम या महाराजांना मा  हणणा याचे हात दोन आहते.
राखणा या जग मातेचे हात आठ आहते, ह ेिवस  नका. चला.” मनकव ासारखे वामी
बोलून गेले. कोठीबाहरे चालू लागले.

यांनी पाठीशी बांधले या ा चमावरचे प े याहाळत मनातील शंका, उबग
िनपटून गेलेले संभाजीराजे आपसूक चालले. समोर या ा चमाने यां या मनी फेर



टाकला – ‘महाराजसाहबेांची काय आिण आमची काय; हयात ही या ा चमासारखीच!
सुखद:ुखाचे काळे-बाळे प े.’

क याण वाम नी महाराजांना आशीवाद दले. वै ां या हाती ाधी
उतारावरची चूण-मा ा ठेवून ते सवाचा िनरोप घेऊन गड उत  लागले.

यांना रवाजी सोबत दे यासाठी संभाजीराजे यां याबरोबर महादरवाजापयत
येऊन थांबले.

‘‘युवराज, या तु ही.” संभाजीराजांचे भरीचे खांद े थोपटून क याण वाम ची
च वत  पावले पुढे चालू लागली. यांची आकृती डो यांआड होईपयत युवराज
दरवाजातच जखड या पायांनी िखळून खड ेहोते. यां या मना या कोठीत मा  यांना
घुमता रामबोल ऐकू येत होता – ‘तु हीही बैरागीच आहात – जगदबेंचे!!’

पंधरवडा परतला. महाराजांचे अंग ध  लागले. हलके अ  पोटात ठ  लागले.
ए हाना पि म दयाव न टोपीकरांचे खिलत ेवखारी-वखार ना जहाजांतून खूशखबर दते
होत े– ‘‘बंडखोर िशवाजी साता या या क यावर िवषबाधेन ेमृ युमुखी पडला! तरीही
आपण िबनघोर झालो असे नाही! याचा मुलगा संभाजी रा यपदी चढला आह!े
बापासारखाच तो तापदायक आह!े असे हटले जाते क , यानेच आप या बापाला िवष
दऊेन मारिवले आह!े!”

मोगली ठा यांवरचे सांडणी वार सुरत, बु हाणपूर या रोखाने खिल यां या
थै या कमरेला बांधून खुशीचे िहसके हदंोळे घेत दौडत होत.े खिल यांतील मजकूर होता –
‘‘काफराना सेवा जहरी आफतसे दफा हो गया। उसके कमीन ेब ेनेही उसको जहर िपला
दया। रहम दल खुदातालानेही क ब तको ये खयाल दया।”

या अफवा हो या ह े सांगायला योितषाची गरज न हती. पण या वा यावर
िपकले या अफवा न ह या. सातार या क याव नच या रीतसर उठ या हो या!

महाराजांना दव ाचा मुजरा ायला संभाजीराजे यां या दालनी आले. आता
महाराज दालनातच हडूं- फ  लागले होत.े

युवराजांनी महाराजांना रवाज दला. धूपदान घेतलेला धूपजी दालनात आला.
धूप दऊेन िनघून गेला.

‘‘महाराजसाहबे...’’ संभाजीराजां या बोल याने पाठीशी हात गंुफवून संथ
येरझारा घेणारे छ पती थांबले.

‘‘बोला.’’
युवराजांनी धारक यां या पुत याव न िनसटती नजर फरवली. महाराजांनी ते

हे न हलक  टाळी दली. पहारेक यांचा हवालदार ती टाळी पकडत पुढे आला. मुजरे
भ न आ ेसाठी उभा रािहला.

‘‘आ हास एकांत पािहजे हवालदार.” राजांना ह े बोलताना आप या अंगीचा
जामा काखेजवळ ढगळ पडला आह,े ह ेफार जाणवले. पळभर त ेअ व थ झाले.



पुतळे हलले. एक-एक करता पहा याचा झाडून सारा धारकरी दालनाबाहरे
पडला.

‘‘इकडील राबता आता फेर वद  िमळेपयत बंद ठेवा. दरवाजा लोटून या.’’
सवात मागून बाहरे पडणा या हवालदाराला समज िमळाली.

दालन एकांती झाले. तणावाचे काही ण कुचमले.
“बोला.” राजबोलांनी शांततेला टाच भरली. तरीही युवराज गुमान होते. ‘कसं

बोलावं’ ह े यांना साधेना. मग सवयीचा सहज बोल उमटला – ‘‘आबासाहबेऽ’’
‘‘ह!ं’’
‘‘आबासाहबे, आपणाला सावधानगीची इशारत ायला आ ही आलोत. राहवलं

नाही हणून – ’’
‘‘कसली सावधानगी?” छ पती िशव पंडीसारख ेशांत होत.े
‘‘आ हास तु ही हवे आहात आबासाहबे. आप या... आप या जीिवताची

आ हाला धा त वाटत.े ाधी... ाधी.”
‘‘शंभूऽ, ाधी साधी न हती. आ ही जाणतो! यामागची खलबतंही आ ही बरे

समजून आहोत. दातांखाली फसली हणून जीभ तोडता येत नाही. हणूनच आ ही
क डमारा घेत सबूर आहोत. सावधानगी आ हांस तर घेतली पािहजेच, पण आम या न
तु हाला ती अिधक घेणे आह!े’’

संभाजीराजांचे डोळे राजां या डो यांतील बा यांशी केवढेतरी बोलून गेले.
‘‘तु ही जाणता तुम याब ल काय बोललं जातं आह े त?े” णाईतच पण तो

आवाज करडा होता.
‘‘जी. काय-काय बोललं जातं?’’ छ पती काय सांगणार या अंदाजानेच

संभाजीराजां या अंगी काटा सरकला. डोळे दाटून आले. आवाज ब दरला.
“तु ही तु हीच आ हाला अभ य योग करिवला आह!े” उतर या िनशाणासारखे

थंड बोल राजां या त डून आले. पाठोपाठ केवढातरी ल बकळता सु कारा सुटला.
‘‘आ ऽ बा!” पाठीवर िभजवले या आसुडाचा फटका फुटावा, तसे संभाजीराजे

कळवळले. म तक  मंु याच मंु या धर या. कानां या पा यांत, घशात, छातीभर उकळ या
िश या या रसाचे पाट फरले. पोतासारखा तो भवानीचा भु या अंगभर थरथरला.
दसु याच णी संभाजीराजां या हातांची िमठी महाराजां या पायांना पडली. उभे अंग
गदगदनू आले. त डी बुरणुसाचे बोत े मारले या तोफनळीसारखा घसा क डून पडला.
‘आबा’ हा साधा श दही बाहरे सुट या या धडपडीत क डमरला. राजआसवे राजां या
च वत  पायांवर टपटपली. त े उमद े राजमन घुसमटून- घुसमटून गेले. वरचे सोशीक
आभाळ ओळंबले. खु  महाराज छ पत चाच आवाज भ न आला. युवराजां या
पाठीव न कडधेारी हाताची थरथरती बोटे फरिवताना महाराजांनाही काय बोलावे, ते
सुचले नाही. एक सावळा आिण एक केतक  वणाचा चेहरा सरसरत सामोरा आ याचा
भास झाला. सईबा ची आिण मासाहबेांची आठवण यां या णाईत शरीराला थरकवून
गेली. मना या तळघरात पडलेले जु या ह यारांसारखे बोल थडथडत वर आले – ‘‘सा ात



 ज मास आला आह.े गडकोटावर राहील, पण... पण आ गणांकडूनच फसगत हो याचा
योग दसतो या कंुडलीत!”

‘‘शंभूऽ उठा, सबूर हा!” युवराजांना थोपटत महाराजांनी वर घेतले.
‘‘आ हास नजर ा.” महाराजांचे बांधले बोल दालनास थरकवून गेले.
महाराजसाहबेां या डो यांना डोळे िभडले मा . संभाजीराजांना राजे, मथुरे न

परत आले या शंभूबाळाला छातीशी घे यास उतावीळ होऊन राजगडा या पाय याशी
आले या आबासाहबेांसारखे वाटले. संभाजीराजे गदगदत हणाले, ‘‘महाऽ राज, आता...
आता तु हीच आप या हाती – हाती आ हास याला ावा... िवषाचा! या... या...
आरोपाला मा ... आम याजवळ... सफाई नाही! यापे ा मरणे कमी जाचाचे....”

आवेगाने युवराजांना छातीशी िबलगते घेत महाराज लगबगीने घोगरट हणाले –
‘‘जगदबं, जगदबं. शंभूऽ, सबूर हा! ना तु ही ना आ ही मरणासाठी मोकळे आहोत. शांत
हा.’’ महाराजांचे हातच बोलके झाले. युवराजांना समजावणी दते नुसते थोपटत रािहले.
नेताज या बरोबर रजपुतां या गोटात, क हपेठारवर ओलीस राहायला जाणारे,
लहानखुरेच; पण िनडर संभाजीराजे, आ ा दरबाराबाहरे भावभ या डो यांनी बघत,
मोज ा आणून समोर ठेवणारे संभाजीराजे, सं यासी छाटी अंगी चढवून भ माचे प े
कपाळी घेतलेले, मथुरेत एकटेच मागे राहणारे संभाजीराजे, तापगडी आईचा पोत
िमट या डो यांनी बेभान नाचिवणारे संभाजीराजे, भर या दरबारी डो यांना डोळे दते,
ताठ मानेन े ‘‘आ हास आरोप साऽ फ नामंजूर आहते’’ हणणारे संभाजीराजे अशी
युवराजांची अनेक पे छ पत या मनी एकमागान ेनुसती घोळत रािहली.

‘‘तु हाला माहीत नाही, आ ही तुम यासाठी केवढी उमेद बाळगून आहोत.”
सबुरीला पडले या संभाजीराजां या म तक चे केशरी टोप याहाळत महाराज पु हा
पायफेर टाकू लागले. यां या ओठी घोळणारे बोल तसेच तुटले. सईबा या आठवणीने
पायफेर थांबला.

‘‘तुम या – तुम या मासाहबेांना आ ही श द दला आह.े आ ही तुमचे आबा
आहोत पण – पण आऊ होताना आमचे हात िथटे पडताहते. आम या मासाहबे गे या िन
तुम या पाठीचा िजवाभावाचा आधार गेला. हणूनच तु हाला खूप सावधानगीनं असलं
पािहजे.” न कळणा या रतेपणाची शांतताच शांतता पसरली.

‘‘तुम यािवशी कोणे कारचा शक आम या मनी व ातही येणं श य नाही.
तुमचा वभाव आ ही जाणतो. हणूनच आज तुमचीच आ हाला अिधक चंता वाटत.े
युवराज, मा यावरचं छ परच दगा दते कोसळू लागलं, तर त ार करावी ती कुणाब ल?
सारं समजून असा. शार असा. जा. िनधाकपणं थाळा या. घाब  नका, आ हास खूप
आराम आह.े आईची आिण समथाची कृपा घेऊन आ ही उदडं जगणार आहोत. या तु ही.”
छ पत नी आप या राजअंशाचा खांदा हलकेच थोपटला. शांत, भर या िच ाने
संभाजीराजे दालनाबाहरे पडले.

िवचारगत महाराज मंचकावर िवसावले. दाट चंतेची जाळी यां या चयवर
चढली. चैन पडनेा. पु हा उठून त ेएका चौरंगावर ठेवले या नेहमी या पूजेतील फ टक



िशव लंगाजवळ आले. या या दशनाबरोबर एका िविच  धीरा या िवचाराने यांचे मन
ताठर, िनधारी झाले.

पोसान े झाकलेला छ पत चा थाळा खां ावर घेऊन, दसु या हाती पा याचा
गडवा घेतलेला थाळेवाला आला. एका चौरंगावर थाळा ठेवून यान े पोस हटिवला.
वाफांची मंद वळी उठली.

थाळेवा याने येक पदाथ महाराजांना सम  चाखून दाखिवला. पा याचा घोट
घशाआड घेतला. काहीच न बोलता मुजरा दते तो मागे हटत दालनाबाहरे पडला.

त त-तां या घेऊन दसुरा एक िखदमतगार मागोमाग आत पेश झाला.
महाराजांनी त तात हात धुतले, पोसाला पुसले. चौरंगालगत मांडले या चंदनी पाटावर
एक पायाची घडी घालीत महाराज था याला बसले.

त तवाला बाहरे पडला. जाताना यान ेदालनाचा दरवाजा हलकेच ओढून घेतला.
िपतरांचा अ ांश तबकाबाहरे चौरंगा या काठाळीवर ठेवून पा याने मंडल

टाक त महाराजांनी िच ा ती दली. अ मं  पुटपुटत िमट या डो यांनी दोन आचमने
ओठांआड घेतली. तसे करताना यां या मनाला एक िनसटती चुटपुट चाटून गेली. ‘ यानी
रािहलं नाही मना या घोळात. युवराजांना था यासाठी आज इथंच सोबतीला यायला
पािहजे होतं.’

दालनाचा दरवाजा कुरकुरला हणून महाराजांनी ितकड ेनजर दली. दरवाजात
महाराणी सोयराबाईसाहबे उ या हो या! यां या दशनाबरोबर महाराजांची नजर
समोर या तबकावर फरली. कसलातरी िवचार एका णात बांधून झाला.

सोयराबाई णभर घोटाळ या. काहीतरी िवचाराने परतायला िनघा या.
‘‘याऽ’’ महाराजांनी यांना परत ू दले नाही.
या आवाजातील संथपणाने धीर आले या सोयराबाई ओठां या मुळातून कळेल

न कळेलशी लकेर उठवीत नेहमी या दमाखी कदमबाज चालीने आत आ या.
‘‘ वारीन ं एकांगी थाळा घे याचा िनणय केला हचे ठीक झालं.” चौरंगाजवळ

उ या राहात या हणा या.
‘‘होय. आता आमचा भरोसा आ हालाच! काय बोललं जातंय ऐकलं नाही

तु ही?” महाराज नेहमीसारख ेबोलत तबकातील वाडगे चौरंगावर ठेवू लागले.
‘‘राणीसाहबे, कती दवस झाले... तु ही आ ही संगतीनं था यास नाही

बसलो!’’ शांतपणे महाराज बोलले. दरवाजाकड े बघत यांनी साद दली. ‘‘कोण आहे
ितकड?े”

महाराजांचे उ  ेतबक उचलायला बाहरे खडा असलेला थाळेवाला ‘‘जी’’, हणत
लगबगीने आत आला.

‘‘जा. राणीसाहबेांचा थाळा लावून आण. चौरंग मांड.’’ याला आ ा िमळाली.
आप या पायावरची आळ याची न ी मोठी होत-होत आपणालाच गुरफटून

टाकत करकचून आवळत ेआह,े या िवचाराने सोयराबाई सु  झा या.
‘‘राणीसाहबे, आम या रामराजांना नाही आणलंत तु ही आम या भेटीसाठी?”



यांना ितसरीकडचे नेत कसलीही चलिबचल न दाखिवता छ पत नी िवचारले.
‘‘ यांना वास झेपत नाही.” सोयराबा ना काहीतरी उ र दणेे भागच होते.
आ े माणे थाळेवाला थाळा घेऊन आला. चौरंग मांडून याने यावर तबक,

गडवा ठेवला. रवाजा माणे तो बाहरे पडला.
‘‘या.’’ चौरंगाकड ेहात दते महाराज सोयराबा या कड ेन बघताच हणाले.
आळ या या न ीचे पाय णभर चळवळले! अंगीचा जरी कनारी तहबंद आतून

घामाने डव न आला. समोर या राज ी या त डून फाटके, ब दरलेले कसनुस ेश द आले
– ‘‘ वारीला सांगणं िवस नच गेलो आ ही! आ ही नवस बोललो आहोत. उपवास आहे
आमचा!”

डो यांतून ठण याच ठण या उसळणारे महाराज तबकावर नजर ठेवून शांतपणे
हणाले, ‘‘अ स?ं मग आ ही घेऊ?”

‘‘जी.’’
‘‘कसला नवस बोललात?’’
‘‘ वारीला आराम पडावा हणून वाघजाईला साकड ंघातलं होत ंआ ही. धा त

वाटत े वारी या िजवाची आ हाला. सावधानगीची इशारत ायला आलोत आ ही.”
‘‘कसली सावधानगी?”
‘‘युवराज... युवराज दसतात तेवढे िसधे नाहीत!’’
‘‘खामोऽ श!” थरथर कापणारे महाराज समोरचे तबक परत े सारत ताडकन

पाटाव न उठले. ‘‘शरम नाही येत जबान वा यावर सोडायला?”
संतापाने म तक िभनले या छ पत ना थरथरीमुळे नीट बोलताही येईना

सोयराबा ना अंगावर उकळ या तेलाचा िशडकावा झा याचा भास झाला. याही थरथ
लाग या. कधीच न अनुभवले या भीतीने!

‘‘कुणासमोर, कुणाब ल, कोण ढंगान ंजबान ढली सुटते आह,े याचं भान ठेवा.
तु ही मानता तस ेयुवराज पोरके नाहीत. दगाफटका करणारे, कपटी नाहीत. शारीनं
तु ही खेळू बघता ती चाल जनानी आह.े एक ना एक दवस ती तुम याच अंगावर फेरचाल
करील. अ णाज या घरची सुवािसन हकनाक कशी बळी गेली ह ेतु ही िवसरला असला
तरी आ ही नाही! युवराजां या िनवा ा या दवशी तु ही रामराजांना राजसदरेवर
आम यासमोर का घातलंत तेही आ ही खूब समजून आहोत. याहीपे ा तुमची मजल
कुठवर जाऊ धजते, ह ेआम यापे ा तु हीच मनोमन खूप जाणता!” पुढचे बोलणे जड
झा यान ेमहाराज थांबले.

खालमाने या सोयराबा या डो यांतून ऊनजाळ धारा वा  लाग या.
पायावरची आळ याची न ी दसेनाशी झाली. संतापा या िशगेला पोहोचलेले छ पती,
आजवर रोख यास अस  झालेले यां या करणीचे माप जळजळीत श दांत यां या पदरी
घालू लागले. ‘‘तु ही शंभूराजांना सवत े मानता, पा यात बघता. तु ही िवसरता
साव पणा या वाग यानं घडलेलं रामायण. ही दौलत ना आमची आह,े ना युवराजांची,
ना रामराजांची – कैक िजवांनी ाण खच  घालून ती उठिवली आह.े आई भवानी या



नावान ंआ ही, बाळराजे, युवराज सारेच भोसले, ितचे भु ये आहोत. तोच वारसा आहे
सा यांचा. दौलती या लोभान ं तुमचा तोल ढळत चालला आह.े युवराजांना बदनाम
करणा या चाली तु ही बांधताहात. आ हास या यानी येणार नाहीत, असा सोयीचा
समज क न घेताहात तु ही!” महाराज वत:शीच हसले. कसेतरीच. यांचाच जीव
क डणारी िविच  शांतता णभर दाटली. ती अस  झा याने महाराज पायफेर टाक त
फ टक िशव लंगा या चौरंगाजवळ आले. बेलफुलांतून अधवट दसणा या या फ टक
पंडी या दशनाबरोबर शु सफेद कबूतर फडफडत िन या आकाशात झेपावावे, तशी
मासाहबे िजजाऊंची आठवण यां या मना या खोलवटातून उसळली. डोळे पंडीवर
जखडून पडले. मन दाटून आले.

सोयराबा ना पाठमोरे झाले या महाराजां या त डून िपळवट, घोगरट श द
सुटले –

‘‘आम या मासाहबे गे या... वाटलं होत ं यांची जागा तु ही झेपेल तेवढी भ न
काढाल, सा यांना माया, दलासा दऊेन! तु ही यांचे अिधकार घेतलेत. यां याएवढा
मायेचा मोठा पदर घेणं, तु हाला कधी साधलं नाही. कमान तु ही राणीसाहबे आहात
याचा तरी िवसर पडू दऊे नका. आ ही छ पती आहोत. सा यांचे पालक. तु ही महाराणी
आहात. या कत ा या अ या भागीदार. पालन करणं होत नसेल, तर गुमान धरा. नस या
घालमेली पैदा क न घर या बाबीत गैरमेळ पाडू नका. या उ परही तुमचे ह , हकेा
सुटणार नसेल तर – तर महाराणी हणूनसु ा तुमचा मुलािहजा धरणं, आ हास श य
होणार नाही. या तु ही....” महाराजांची अ व थ बोटे माळेतील कव ा चटाचटा चाळवू
लागली. सोयराबा या पान े यां या पाठीशी एक िथजला, सु  पुतळा उभा होता.
याला शेवटची िनधारी समज िमळाली.

‘‘उ ा उगवतीबरोबर तुमचे मेणे रायगडाची वाट धरतील. इथं तुमची आता
मुळीच गरज नाही. आ ही तशी आ ा हबंीररावांना दऊेन ठेवली आह.े तु ही गैरमेळाचं
कसं बोलता – सम  आम यासमोर – तेही जाताना ऐकून जा. वाघजाईचा नवस तु ही,
समथकृपेने आ ही उतारावर पडलो, ते हाच फेडला आह!े उपवास दसुरा कशाचातरी
असेल. तु हीच िवचार क न कसला त ेठरवा!’’

सोयराबा ना आता उभे राहणेच कठीण झाले होत.े पंढ यात गोळे धर यासारखे
यांना वाटू लागले. पदरा या शेवाचा बोळा त डात दाबून या बाहरे जायला िनघा या.
यां या कांकणा या हालचालीबरोबर वळत ेझाले या छ पत नी यांना ‘‘थांबाऽ’’ अशी
जरब दते दालना या उंबर ातच रोखून ठेवले.

कोना ात अंगभर जळणारा पलोताच जसा यांनी श दां या पान ेिनवाणीचा
हणून दौलती या पाठमो या उ या असले या महाराण या कानांत ठाशीवपणे िपळून
टाकला – ‘‘नीट कान खोलून ऐका – युवराज संभाजीराजांनी दलाच, तर िवषाचा पेला
आ ही – आ ही भर या दरबारा या सा ीनं, मंि गणांसम  आनंदानं दरबारी महालात
संहासनावर बसूनसु ा घेऊ... कारण – कारण या संहासनासाठी नऊ वषाची उमर
असताना त ेरजपुतां या गोटात ओलीस रािहलेले आहते. अंगी कफनी चढवून मथुरे न या



मुलखापयत एकटे वणवण भटकलेले आहते! !’’

महाराजांचा िनरोप घेतलेले संभाजीराजे क ले सातारा उत न रायगडा या
रोखाने चालू लागले. येसूबाई, पुतळाबाई यांचे मेणे ध न ह यारबंद धारकरी चटके पाय
उचलीत होत.े िवचारात असले या संभाजीराजांची मु ा बांध यासारखी झाली होती.
कतीही िनधार केला, तरी संभाजीराजां या डो यांसमो न मासाहबे सोयराबाई हटत
न ह या. यांना हटकणे जमेनास े होताच त ेकस यातरी आवेगाने हातांतील काय ांना
दमजोर खेच दते होत.े त डातील दातेरी, लोखंडी लगामप ी कचताच वारीचे जनावर
कळव यान ेफुरफुरत होत.े आिण िवचारांमागून िवचार संभाजीराजां या पाठीवर वार
होऊन नको ते हा कायद ेखेचून, नको ितथे काच दते होत.े वम  कळ बसावी, अस ेटाचा
भरीत होत.े.. मन फरफटीला लागले होत े–

‘का – का घडावं अस?ं कुणाचा कसूर नडतो आह?े अशा का वागतात मासाहबे?
आ ही यांचे कुणीच न हते? आमचं रा  ा. खु  आबासाहबेांची काय खातर करताहते
या? कुठं जाणार आह े यांची हवस? रामराजे आ हाला कधीच परके वाटले नाहीत. या
कधीच आप या वाट या नाहीत. का घडावं असं? महाराजसाहबेांना िवष- योग होतो?
याचा वहीम आम यावर घेतला जातो? काय चाललं आह,े तेच समजत नाही. आता इतर
कुणाची नाही पण... पण आमचीच आ हाला धा त वाटत!े वाटत ं आ हीच काहीतरी
वावगं क न बसू! वाटत ंमासाहबेां या, सामने उभं रा न, मनी घोळत ंसारं साफ सांगून
टाकावं. आम या युवराजपदासाठीच या बेचैन असतील, तर त ेरामराजांना बहाल क न
मोकळं हावं....

‘थोर या आऊसाहबेां या आठवणीनं काळीज गलबलत.ं केवढा धीर दणेारा
असायचा यांचा एक-एक बोल! या वेळी या हयात अस या तर? छे! या अस या तर
महाराजसाहबेां या िजवाशी असा ू र खेळ कर याची मजलच झाली नसती कुणाची.
आम यावर वहीम बोलताना तर दहा वेळा िवचार करावा लागला असता, कुठ याही
लट या िजभेला!’

‘...छी! आ ही... आ ही अभ य योग केला हणे महाराजसाहबेांना! यापे ा
दरबारी आमचा िनवाडा झाला याच वेळी आ हाला कडलेोटाची वा तोफे या त डी
जा याची सजा िमळाली तर बेस होत!ं ह े अस ं यानीमनी नसलेलं ऐक याची पाळी
आम यावर ना येती. मासाहबे – मासाहबे, नको या कारणासाठी काळजाचा लचका
तोडला आह ेतु ही आम या. माणसा या सोस यालाही मयादा असतात. आ हाला नवल
वाटत ं त े आबासाहबेांचं. एवढं झालं; पण एक सु ा यां या त डून फुटला नाही.
सोस याचं कुठलं बळ कमावलं आह े यांनी? क  काहीच बोलता येऊ नय,े तशी यांची गत
झाली आह?े आ हाला भर या दरबारी िनवा ासाठी उभं कर यात आलं तस ं – तसं
मासाहबेांना उभं कर यात येईल? नाही! नाही. आ हीसु ा यां यावरचा वहीम
दरबारात वरमानेनं बोलू शकलो नाही! आबासाहबे ह ेक  शकतच नाहीत. कसला खोडा



पडला हा.’
‘...या आजारात महाराजसाहबेांचं काही बरंवाईट होतं तर! छे ऽ छे ऽ!”
मनचे ह ेअिशव मनातून बाहरे िपटाळ यासाठी संभाजीराजे कळवळून वत:शीच

पुटपुटले, ‘‘जगदबं, जगदबं.” मांडीखाल या जनावराला टाच भरली गेली. जनावर
उधळले, दौडत-दौडत बरेच पुढे गेले.

तांडा बराच दरू मागे रािहला, ह े यानी येताच संभाजीराजांनी घो ाला आवर
घातला आिण याला िधमे करीत-करीत वत:ला तां ाशी जमवून घेतलं. पुतळाबा या
मे याजवळून जनावर येताच यांना पु हा धीर गवस यासारखे झाले. यां या मनाचा
िवसकटलेला तांदळू चौक पु हा नीट मांडला जाऊ लागला. यांना वाटले, तांडा अमळ
रोखावा. मासाहबे पुतळाबा शी मनभर बोलून यावे. मन हलके करावे, पण तसे काही
यांनी केले नाही. सातारा उतरताना यांना एक गो  जाणवली होती. य  महाराज
यांना िनरोप दे यासाठी बाले क या या सदरेपयत आले होते, तरीही क यावरची
बरीच माणसे यां याकड ेिविच  नजरेने रोखून बघत होती! ितर कारान ेभरलेले अनेक
डोळे यां या उरात बाणासारख े घुसून यांना जणू बदनाम करीत होत.े या
छ पत ना, य  ज मदा याला, िवषबाधा कर याचे पाप यांनी केले आह,े असा आरोप-
ेप या नजरांतून होत होता.

बिधर मनाची क डी-खंत गळून पडू लागली आिण हळूहळू याची जागा संताप-
सूड यां या केळणीन ेबांधली जाऊ लागली. मागावरील झाडाझुडपांत यांना सोयराबाईच
दसू लाग या. पण – पण यां या जरी कनारी पदराआड कव या उमरीचे रामराजे हात
उभवून ‘दादामहाराज’ अशी साद घालताहते, असा भास होताच यांचे याही मो यावर
बांधलेले मन ढासळू लागले. क डीच क डी पडली.

िवचाराने सैरभैर झालेले संभाजीराजे काहीच न सुच याने नुकतेच पुटपुटू
लागले... ‘‘जगदबं! जगदबं!”

पाचाडात िजजाऊं या समाधीचे दशन घेताना संभाजीराजांचा ऊर दाटून आला.
रायगड चढून जावे, असे यांना वाटेना. पाचाड या वा ातच पुतळाबाई, येसूबाई
यां यासह चार दवस यांनी मु ाम टाकला.

त े आ याची वद  गडावर पोच झाली होती, पण यां या हालहवालासाठी
फडाकडील कुणीच गड उतरले नाही. नाही हणायला कवी कुलेश तेवढे यांची भेट घेऊन
गेले. चार दवसांनंतर किब यासह संभाजीराजे रायगड चढून आले. वैरान ेपाठीवर लादनू
आण यासारखी साता याची अफवा इथे रायगडावरही पसरली होती. भेटणारी
कारखानदारी माणसे संभाजीराजांकड े िविच  घृणे या नजरेने बघत होती. यांनी
बिघतले आह ेअस ेवाटले, तर जुलमाने के यासारख ेमुजरा करीत होती.

पंधरा दवस झाले. रायगडी आलेले संभाजीराजे दोन वेळा िजजाऊं या बैठक ला
मुजरा दे यासाठी आिण जगदी रा या दशनासाठी काय त ेतेवढेच आप या वा ाबाहरे



पडत होते. यांचा सारा वेळ आप या वा ात केशव पंिडत, उमाजी पंिडत, उधो जोगदवे,
कवी कुलेश यां याशी पुराण ंथांवर चचा कर यात जात होता. तोच यांना दलासा
वाटत होता.

यां या वा ात आत-बाहरे करणारी धाराऊ यांना सड ेबघून एकदा धीराने
हणाली, ‘धाकलं...”

‘‘बोला.’’ ित या कपाळावर या ग दणावर नजर ठेवीत संभाजीराजे हणाले.
यां या तेजवान डो यांकड े आिण मानेभोवती ळून पडले या केसां या

कुर या, दाट घेराकड े बघताना धाराऊ काय िवचारायचे आह,े तेच िवसरली. ितचे
अलीकड ेअसेच होत होत.े ऐन भरीचे, महाराजां या वाणावर उतरलेले ‘धाकले’ बघताना
ितला ख याखु या धाक यांची ितने बिघतलेली कैक बाल पे आठवायची.

धाराऊला गुमान थांबलेली बघून संभाजीराजां या मु चेी चलिबचल झाली.
ितला पाठमोरे होत संभाजीराजे वत:शी बोल यासाख े घोगरट हणाले – ‘‘धाराऊ,
आ ही जाणतो, तु हाला काय िवचारायचं आह ेत!े आ ही... आ हीच महाराजसाहबेांना...
अभ य....’’

झटकन धाराऊ पुढे झाली. आपली तजनी ओठांवर ठेवून ितने संभाजीराजांना
रोखून ठेवले. णात ितचे डोळे डबडबून आले. ‘‘धाकलं – या तु हा ी ददू पाजलंय. ते
दगा-फटका करणारं बेमान हाई. यासाठनं हाई या जीभ उचालली. गडावं येऊन
पंदरोडा जाला. सूनबा ची तु ही बरं-वाईट न स दानं दखल घेत याली हाई. काय
वाटत असंल ये ी? धाक या रानीसाबा ी भेटत हाई तु ही. काय करावं येनी?”

जे सांधायला संगी िजजाऊही थक या अस या ते धाराऊ आप या गावरान
मायेपोटी सांधू बघत होती.

‘‘धाराऊ, आ हास कुणालाच भेटावंस ंवाटत नाही.”
‘‘अस ं न कसं चालंल? तुमची वाट बघून-बघून थक या या धाक या रानीसाब

इकडचं याया िनगा यात. संगं बाळ हाराजबी हाईत.”
पुतळाबाई येताहते ह ेजाणवताच संभाजीराजे िवचारात गेले. राणीवशाकडचा

हा एक जागा यां या भरोशाचा होता. काही बोलावे, असे ह ेएकच ठकाण होत.े
धाराऊ िनघून गेली. थो ाच वेळात राजारामांचा हात हाती धरले या मासाहबे

पुतळाबाई बैठक  दालनात आ या. यांना तस े बघताना संभाजीराजांना वाटले –
‘खरोखरच बाळराजे यां याच पोटी उपजायला पािहजे होत!े’

महाराजां यासाठी आंबेचे लोटके बरोबर घेऊन साता याला जायला िनघणा या
पुतळाबाई दसताच खेच यासारख े संभाजीराजे पुढे झाले. यांचे पाय िशवून यांनी
रामराजांचा यां या हातातील हात हलकेच आप या हातात घेतला.

‘‘युवराज...’’ बोलणे कसे फोडावे, या िवचाराने पुतळाबाई थांब या.
‘‘जी!’’
‘‘आम यावर नाराजी धरलीत, तर ती आ ही समजू शकतो. पण... पण

सूनबा चा काय दोष? या गडावर आहते, याचंही भान तु ही ठेवत नाही. हा कोण



रवाज?’’
‘‘मासाहबे... आमचे सारेच रवाज चुकले आहते. एका सुवािसनीचं बळमद नं

हरण करणारे आ ही... ज मदा याला अभ य दणेारे आ ही. कुठ या... कुठ या त डानं
यां यासमोर जाऊ शकतो? रोज दपणी बघून आम या नावान ंकपाळी प े घेताना यांना
काय वाटत असेल, तेच आ हाला समजेनासं होतं!” संभाजीराजे कुठंतरीच एकरोख बघत
ताठर झाले.

‘‘युवराज – ’’ पुतळाबा नी श दांचाच हात क न जसा यां या खां ावर
अलगद ठेवला. ‘‘पु षांना अस ंआपलं आपणालाच तोडून बोलायची मोकळीक तरी असते.
आ हा बायकांना तीही नसते! तु ही युवराज आहात. तु हीच काळीज टाकून वत:ला
क डून घेऊ लागलात, तर बाई हणून ज माचंच क डले या सूनबा नी काय करावं? बाब
लागून रािहली आह ेही यां या मनास.”

‘‘दादामहाराज...’’ एवढा वेळ ऐकत असलेले रामराजे संभाजीराजां या हाताला
झोल दते काही बोलायला गेले. ते येसूबा याब ल काही बोलणार या क पनेने यांना
दाद दते संभाजीराजे ेमानं हणाले, ‘‘काय बाळमहाराज?”

‘‘तु ही... तु ही महाराजसाहबेांना तेवढं िवष दलंत... आ यापासून आ हास मा
एकदाही नाही दलंत! आ ही आबासाहबेांची वाट बघतो आहोत. तु ही... तु ही नाही
दलंत, तरी ते न च दतेील आ हाला िवष!!”

त े ऐकताना संभाजीराजांची कानपाळी रसरसून सु  झाली. रामराजां या
हातातला यांचा हात िविच  थरथरला. पटकन यांना उचलून घेऊन यां या गालावर
ओठ ठेवताना संभाजीराजांना यांचा चेहराही दसेनासा झाला.

या दोघांना तसे बघणे अस  झाले या पुतळाबाई मंद, जडशीळ पावलांनी
दालना या झरो याशी गे या. बाहरे दसणा या हनुमाना या दवेळा या घुमटीकड ेबघत
रािह या. ह े सारे सावरायला आपले हात िथटे आहते, या जािणवेन े िख  झाले या
पुतळाबा ना महाराजांची आठवण झाली. ‘ह ेबांधायला फ  वारीच समथ आह.े’ या
एकाच आशे या धा याला ध न यांचे मन वत:ची समजूत घालू बघायला लागले. डोळे
घुमटीवर जखडले. मन राजां या मागाने भटकत रािहले.

सातमहालातील पुतळाबा या वा ातील बैठक  दालनात येसूबाई उ या
हो या. यां यासमो न संभाजीराजांची वारी लगीन े येरझारा टाक त होती. म येच
थांबत होती. सा या दालनभर दोघांनाही जाणवेल, अशी शांतता दाटून पडली होती. कुणी
बोलावे यासाठी जसा कौलच लागला होता.

‘‘कानी पडणा या बाब नी तु ही आम यासाठी शर मं ा असाल.”
संभाजीराजांनी वभावा माणे सरळ िवषयाला हात घातला.

चमकून येसूबा नी वर बिघतले. आप या वारी या चयत पडलेला केवढातरी
फेर यांना जाणवला. मनाला खोलवर चटका चाटून गेला. ‘‘आ ही सारं ऐकून आहोत.



अिभमान वाटतो, अशा वार या पायाची सेवा कर याचा मान आ हांस िमळाला
याचा!” येसूबा चा आवाज बांधलेला, ठसठशीत झाला.

‘‘मतलब?’’ ग धळले या संभाजीराजांचे हात पाठीशी झाले.
“िनवा ा या पेच संगीही वारीन ं वहीम बोल यासाठी मासाहबेांचं नाव

ओठाबाहरे दरबारी सुटू दलं नाही. आबासाहबेां या साता यावर या आजारपणात
आलेला आरोप ऐकूनही बाळमहाराजांना वारीनं तुसडपेणानं तोडून दलं नाही. आता
आ हास कळून येत आह.े..’’ कुठतरी दरूवर पािह यासार या येसूबाई थांब या.

“काय?”
“अ णाज या घर या सुवािसनीन ं लंगा याव न आपली कुडी का झोकून दली

असेल त!े”
‘‘का? का दली असेल?” या आठवण नी संभाजीराजांचा आवाज कातरला.
‘‘ितनंच काय संगी आ हीसु ा कुडी झोकून ावी, असाच वारीचा वभाव

आह!े भर या दरबारी वारीब ल काही वेड-ेिब  ेऐक यापे ा आिण एखादा गैरबाका
श द उ ारावा लाग यापे ा या धीरा या ीनं मरण प करलं. जे ितला कळलं ते
घर यांना कळू नय,े याचीच खंत वाटत ेआ हास!”

या श दाश दान ेसंभाजीराजां या मनी घालमेल उठली. येसूबा याब ल यांनी
बांधलेला अंदाज साफ चुक चा ठरला! या चुक चाही एक न कळणारा आनंद यांना
खोलवर पशून गेला. हलकेच पुढे होत यांनी मान खाली घातले या येसूबा या
हनुवटीखाली मूठ दली. या टेकणीन े यांचा मुखडा वर घेत त े हणाले, ‘‘आ हालाही
आता कळतंय. आबासाहबेांनी िश े -क ार तुम या सुपुद का केली त!े”

गो यामो या झाले या येसूबा नी मागे होत हनुवटी खुली क न घेतली.
‘‘तु ही शतरंजची खेळी छान खेळता. आ ही या पटाकड ेबघताना त ार करीत

होतो. आठवतं?” संभाजीराजांनी िवचारले.
‘‘कसली त ार?” येसूबा ना माग िमळेना.
‘‘ या पटात मासाहबे, युवराज अशी मोहरी नाहीत ही. आज वाटतं तो खेळीचा

पट आह,े तसाच ठीक आह!े” सु कारा सोडत संभाजीराजे झरो याशी चालत गेले. बाहरे
बघत पाठीशी असले या येसूबा ना हणाले, ‘‘तु ही, आबासाहबे पटावरची शतरंजखेळी
सावधानगीनं खेळता. पण... पण तुमचं कसब था यालाही टकणार नाही, असा शतरंजचा
खेळगडी आजवर आम या यानी आला न हता.”

‘‘कोण?’’ ग धळले या येसूबा नी यां याकड ेबघत िवचारले.
‘‘थोर या महाली या मासाहबे!” झरो याजवळून थंडगार बोल आले.
‘‘तु ही पटावरचा शतरंज खेळता. या ना यांचा शतरंज खेळतात. एव ा खुबीनं

चाल टाकतात क , शह बसणा याचा जीवच घुसमटून जातो! यां या पटात मोह यांना
तोटा नाही. शह कुणाला घालावा याचं बंधन नाही.”

यावर काय बोलावे, तेच येसूबा ना सुचेना. एव ात संभाजीराजांचे कारभारी
महादवे यमाज ची वद  घेऊन एक कुणबीण आत आली.



युवराज पाठमोरे बघून ितन ेती येसूबा या कानी घातली — ‘‘साता यावरनं
द ाजीपंत आ यात. धाक या सरकारांची भेट माग यात.”

‘‘येतो आ ही,” हणत संभाजीराजे महालाबाहरे पडले.
महाराजां या वा ा या दशनी सदरेवर मं ी द ाजीपंत युवराजांची वाट बघत

खोळंबून होत.े संभाजीराजांना येताना बघून द ाजीपंतांनी यांना मुजरा घातला.
‘‘द ाजीपंत, त येत कशी आह े महाराजसाहबेांची?” संभाजीराजांनी यांचा

मुजरा घेता-घेताच िवचारले.
‘‘जी. ंकटेशकृपेन े महाराज खुशाल आहते. नुकताच पालीला जाऊन यांनी

पाटीलक या एका कथ याचा मजहर दला. आ ही संगती होतो. आता सरकार वारी
साता यावर आह.े कनाटक ांतातून आले या रघुनाथपंत हणमं यांशी कस यातरी मो ा
मनसु यानं वाम ची खलबतं चालू आहते.”

त ेऐकताना संभाजीराजांची चया समाधानाने उजळून िनघाली.
‘‘युवराज, आप यासाठी वाम नी खास खिलता दऊेन आ हास धाडलं आह.े

आप याच हाती तो जातीनं दे याची आ हास ताक द आह.े” द ाजीपंतांनी कमरे या
शे यात खोवलेली थैली काढून झुकते होत, ती युवराजां या हाती दली.

थैली घेऊन कपाळाला लावून संभाजीराजांनी फासबंद उकलला. आतली प वळी
बाहरे काढून उलगडती धरली. वळीतील श दा-श दांबरोबर संभाजीराजांची मु ा
सोनथा यासारखी झळझळत चालली.

“ चे आशीवाद ेकरोन आ ही सव पे सुख प आहोत. खिलता दऊेन द ाजीपंत
खास हतेानं पाठिवले असत. यास दमतीस घेवोन, तु ही खासा फौजबंदीने िवजापुरी
मुलखावर िमरज, अथणी तफने घुसोन चालिवणे. जोखीम न घेता, वर या टापांनी
मुलूखमारीचा बेत ठेवणे.”

िवजापूर दरबारी चालले या वजीर खवासखान आिण सरदार बहलोलखान
यां या बे दलीचा फायदा उठवायचा बेत महाराजांनी आखला होता. ही मोहीम यांनी
संभाजीराजांना जोडून दली होती.

‘‘द ाजीपंत, आजचा दवस तु ही िव ांती या, तु हा-आ हाला िनघणे आह.े
िमरजे या रोखाने.” बाक चे सारेच युवराज िवस न गेले.

‘‘जी! वाम नी ती क पना दली आह े आ हाला. आ ही पाचाडात उत न
बांधणी करावी हणतो. येताना सातार न थोडी िशबंदी आ ही आणली आह.े”

‘‘ठीक आह.े आम या पंगतीला था याला असा आज. तुम या संगतीनंच गड
उत  आ ही.” मुजरा दऊेन द ाज नी सदर सोडली. संभाजीराजां या मुठीत प वळी
होती. मनात िवचार होत ेमोिहमेचे!

पाचाड या वेशीवर दहा हजार िशलेबंद धारक यांची फौज खडी ठाकली. ित या
आघाडीला जीनवंत घो ांवर मांड जमिवलेले संभाजीराजे, द ाजीपंत, पाजी भोसले,
क डाजी फजद असा खासा मदाना िस  झाला. चौघड ेझडले.

हातपंजा उठवून, मागे न बघता संभाजीराजांनी आिण पाऊलोकांनी ‘हरऽ हरऽ



महादवे’ची गगनभेदी झील उठवली. कमाजीन ेरामोशी घोडाइतांचे, खबरिगरांचे पथक
दौडीचा माग िबनघोर आह ेक  नाही, याची टेहळणी दे यासाठी पुढे उधळले.

चालून िनघाले! युवराज संभाजीराजे आ दलशाही या रोखाने मुलूख-तोडीसाठी
चालून िनघाले. आता यांचे मन शांत होत.े महाराजांनी सोपिवले या जोखमीने मनाचे
सूयफूल उमलले होत.े

िमरज बगलेला ठेवून आ दलशाहीचा लहान -मोठी खेडी तसनस करीत
संभाजीराजांनी वारा यालेली फौज अथणी या मातबर ापारपेठे या वेशीवर येऊन
थडकली! माव यांनी अथणीला चौक भरला. आ दलशाही रयाया भयहरैाण होऊन
सैरावैरा धावू लागली.

‘‘पेठ लुटीस घालाऽ. बोला हरऽ हरऽ महादवे!’’ जंगा या आवेशाने मु ा फुलून
उठले या संभाजीराजांनी तेगीचे नंगे पाते अथणीवर रोखून घोष दला.

ापारपेठ लुटीला पडली. लकलक या मंु यांनी च बाजंूनी झटून भलामो ा
भुजंग वा ळाबाहरे काढावा, तशी एक लाखाची लुटीची रास मावळी तुक ांनी
संभाजीराजां या समोर घातली. युवराजां या आ े माणं द ाजीपंतांनी या फ ेची
महाराजांना खबर दणेारा खिलता िस  केला. िमळाली लूट डागबंद क न रायगडा या
वाटेला लाव यात संभाजीराजांना मुजरा भ न खबरगीर कमाजी फौजेतून फुटला. याने
प हा याची वाट धरली.

महाराज साता या न प हाळगडी दाखल झाले होते.

धर या ह यारान ेआ दलशाही मुलूख ताराज क न िवजयी संभाजीराजे रायगडी
परतले. फौजफळी तोडून घेतलेले द ाजीपंत बेळगाव ांतावर उतरले. महाराज अ ाप
प हाळगडावरच होत.े

आ दलशाही या वारेजोड मोिहमेतील यशाने युवराज हणून ढासळतीला
लागलेले संभाजीराजांचे थान रायगडी पु हा बांधले जाऊ लागले.

आता दवस गम ला पडले. संभाजीराजांना िस ा त-कौमुदी, मु ावली, रघुवंश,
अमरकोश या ंथांत आगळाच मानिसक आनंद िमळू लागला. केशव पंिडत, उमाजी
पंिडत, कवी कुलेश, उधो योगदवे यां या संगतीत यां या घटका रमू लाग या. अशाच
एका बैठक त चचसाठी िवषय िनघाला का ंथातील नाियकांचा.

‘‘पंिडत, का शा ानं कती भेद सांिगतले आहते नाियकांचे?’’ हारीने िश त
ध न उ या रािहले या मंडळीतील केशव पंिडतांना संभाजीराजांनी सवाल घातला.

‘‘जी. नाियकांचे तीन मुख भेद कि पले आहते का शा ानं. वीया, परक य व
सामा या.” केशव पंिडतांनी काही वाचले होत े याव न त ेत परतेन े हणाले.

‘‘ल णं काय यांची?” उ सुकतेनं संभाजीराजांनी िवचारले.



‘‘ वीया हणजे व ी, परक या हणजे पर ी, सामा या हणजे गिणका.
का शा ानं यांतील वीया हा नाियका कार मोलाचा मानला आह.े याचे तृतीय भेद
कि पले आहते.”

“कोणत?े”
‘‘मु धा, म यमा व ग भा असे. मु धा हणजे िजन ेयौवनात नुकतेच पदापण

केले आह.े िजचा ोध सौ य आह,े णयात शालीन असून िजला िवशेष ीसुलभ ल ा
असते, ती नाियका. म यमा हणजे िजचे यौवन िवकिसत आह,े णयात जी कुशल असून
संभाषणात चतुर आह े ती. संगानु प ल ेचा लपंडाव खेळणारी नाियका. ग भा
हणजे कमी ल ा असलेली, णयात तरबेज, संभाषणाचे मोहजाल टाकणारी नाियका.”
भेद सांगून केशव पंिडत अिभमानाने कमरेत झुकत ेझाले.

‘‘ वा!’’ संभाजीराजांनी मनखुलास दाद दली. कस यातरी िवचारात
गे यासारखे ते हातीचे गुलाबफूल चाळवू लागले. नाियकांचे ह ेसंभाषण इथेच संपणारसे
सा यांना वाटले.

‘‘युवराज, आ या हो तो वीया नाियकाके स दयशा म मान ेगये अ  उपभेद हम
चरणोम सादर करगे!” कुणालाही क पना नसताना कवी कुलेश बोलून गेले.

त ेऐकताना केशव पंिडतां या कपाळी कळेल न कळेलशी आठी उमटून गेली.
‘‘ज र... ज र, किवराज.” संभाजीराजांनी हातातील फुलाला फरका दला.
खां ाव न सरकलेले उ रभारती उपरणे ठाकठीक करीत कवी कुलेश कंिचत

झुकते झाले. यां या म तक या गुलाबी, कनोजी पगडीला ध न ओळंबले या जरीव तू,
झुरम या डुल या. ‘‘युवराज, स दयशा  वीया नाियकाके अव थानुसार अ  उपभेद
मानता ह ै — खंिडता, अिभसारीका, वाधीनपितका, िव ल धा, वासकस ा,
कलहांत रता, ोिषतभतृका और िवरहो कंठा!”

‘‘वाह वा! बहोत खूब, किवराज ल णं सांगा या अ नाियकांची.” मु ा
उजळले या संभाजीराजांची नजर कवी कुलेशां यावर जखडून पडली.

‘‘जी,’’ हणत कवी कुलेश पुढे हणाले, ‘‘ वपित अ य ीपर मोिहत दखेकर
ईषास ेकोिप  होनेवाली नाियकाको खंिडता मानत ेह।ै िजसपर पितका सवािधक ेमयोग
जुडता ह,ै उस नाियकाको वाधीनपितका जानते ह।ै संकेत थानपर आनेका अिभवचन
दकेर वह नायकसे पूरा न होनेके कारण जो वय ंको अपमािनत मानती ह ैवह नाियका ह,ै
िव ल धा!”

कवी कुलेशां या बोला-बोलांबरोबर केशव पंिडत आिण उमाजी पंिडत यांना
यांची यांनाच न कळणारी घालमेल उरात उठली. संभाजीराजां यासमोर यांना ती नीट
कटही करता येईना. कती झाले तरी कुलेश ‘उ री’ होते. या मुलखात उपरे होत.े
युवराजांची दाद पकडत खुलले या कुलेशांना या कशाचेच भान न हत.े

त ेबोलतच होत े – ‘‘आज अपना पित आनेवाला ह,ै इस अपे ा स े शंृगारमंिडत
होकर ती ा करनेवाली नाियकाको का शा  वासकस ा मानता ह।ै पित अनुनय
करत ेसमय उसको दु र करके थम अवमािनत करनेवाली और उपरांत सखी के सामने



प ा ाप कट करनेवाली नाियकाको कलहांत रता कहा जाता ह।ै िजसका पती दरू दशेके
सफरम जानेके कारण उसका दशन दरुापा त ह,ै यह जानकर भी जो ाकूल होती ह।ै उस
नाियकाम ेिषतभतृका का भाव शा  दखेता ह।ै और िन यसे आज पितका दशन
होनेवाला ह,ै इस अपे ास े ती ा करती ह,ै और पती ज द न आनेके कारण जो िवरह-
ाकुल हो उठती ह,ै उस नाियका का िवरहो कंठा नाम यात ह ै शा म। युवराज,

का शा म इन अ नाियका के पम ब त ी प कट ए ह।ै”
आता सगळी बैठक आपोआपच कुलेशां या क जात गेली होती.
‘‘शा बास किवराज,” अशी दद  दाद दते बैठक व न उठलेले संभाजीराजे

कुलेशां या जवळ आले आिण यांनी आप या छातीवर ळणारा मोतीकंठा उत न तो
कवी कुलेशां या हातात ठेवला. ‘‘किवराज, या अ नाियकांचे वभावी भेद आ ही
का ात बांधावे हणतो.” वत:शी बोल यासारखे संभाजीराजे हणाले.

‘‘जी! संक प पूरा करनेम चंडी युवराजको आशीवाद द।े” कुलेशांची मान,
राजकदर वीकारताना झुकली, ती तशीच होती.

रायाजीने आणून ठेवले या तबकातील िव ांना संभाजीराजांनी हात पश दला.
सवाना िनरोपाचे िवड ेदे यात आले.

‘नाियकाभेद’ या का ा या बांधणीत संभाजीराजे गंुतले. उ ह ेतापू लागली.
एक दवस उ ह ेटळतीला लागली असताना अचानक महादरवाजावरची नौबत

झडली. पाठोपाठ परशरामपंत या संभाजीराजां या कारकुनांनी येऊन युवराजांना वद
दली, “ संदखेड न जाधवराव आलेत. संगती मध या आ ासाहबे गड चढून आ या
आहते.”

जाधवांकड े दले या संभाजीराजां या भिगनी राणूबाई आिण तुमराव जाधव
लवाज यासह येऊन पालखी दरवाजात थांबले होत.े

परशरामपंतांना हाताशी घेत संभाजीराजे यां या आगवानीसाठा पालखी
दरवाजात आले. यांना बघताच तुमराव पुढे झाले. खांदाभेट पडली. मे यातून
उतरले या राणूबा चे दशन होताच संभाजीराजे हसत पुढे झाले. यांची पायधूळ घेता-
घेता हणाले, “आ ासाहबे, थैली, खिलता नसता अचानक येणं झालं. आ हास गड उत न
पाचाडी तु हास सामोरं येता आलं नाही.”

“आगेवद  न दतेा माहरेी ये यात कसलं सुख असतं, ते तु हाला कसं कळणार
बाळमहाराज.” हसत राणूबाई हणा या. हातांची जळ पस न यांनी संभाजीराजांचा
मुखडा ेमाने आप याकड ेघेत यां या कपाळावर आपले ओठ टेकले.

राणूबाई शकुना या पावलांनीच जशा रायगडी आ या हो या. कारण या आ या
िन चारच दवसांत प हा या न िनघालेला हरकारा रायगडावर आला. याने बातमी
आणली – ‘‘छ पती महाराज खासा येत आहते!”

महाराजांची आगवानी कर यासाठी आप या दमती या माणसांिनशी



संभाजीराजे पाचाडात उतरले. दसु या दवशी दपुार ध न थम रामोशांचे टेहळे पथक
पाचाडात िशरले. विळवाचा माग दणेारी गम  वाढली होती. वारा पडून होता.

ितस या हराला पडला वारा एकाएक  अंगी आ यासारखा घुमू लागला. धुळीचे
खांब उठवू लागला. यातून घोडी फेक त मोरोपंत, रघुनाथपंत, जनादनपंत, हबंीरराव,
येसाजी, आनंदराव अशा असाम ना पाठीशी घातलेले महाराज पाचाड या वेशीत घुसले.
शंगां या ललका या उठ या.

संभाजीराजांना सामोरे बघून महाराज पायउतार झाले. जहाली करीत
मोत ारांनी आघाडी या घो ांचे कायद ेपकडत जनावरे वारांपासून तोडली.

चौबाजंूनी बेलाग वा याने चौक भरला होता. फरफर या जा याचे भान नसलेले
संभाजीराजे उधळले या धुळीला बाजूस सा न नेमक  आप या महाराजसाहबेांची
पायधूळ घे यासाठी पुढे झाले. ही फारा दवसांवेरीची भेट होती.

संभाजीराजांना झुकू न दतेाच वर यावर घेत महाराजांनी ऊरभेट ितली. उज ा
हाताशी उ या असले या रघुनाथपंत व जनादनपंत हणमं यां याकड े बघत महाराज
हणाले, ‘‘यांना पारखलंत?”

“जी...” संभाजीराजे घोटाळले.
ओळख पडत न हती. ह ेपा न महाराज हणाले, ‘‘ह ेतुम या काकामहाराजांचे –

एकोजीराजांचे – कनाटक-सुभा रघुनाथपंत हणमंते. यांना पारखे होऊन थोर
मसलतीसाठी आम या भेटीस आलेत.” डो यांत फ  बघणारे धूिलकण थोपिव यासाठी
पाप या आ सत महाराज हणाले, ‘‘आिण ह े यांचे बंधू जनादनपंत.”

म तक  कनाटक  माटाची पगडी असले या, भरदार रघुनाथपंतांनी व
जनादनपंतांनी ‘‘जय ंकटेश. मुजरा युवराज’’ हणत हसून संभाजीराजांना अदब दली.

“आबासाहबे, वारा उठलाय. विळवाची मार धरणार. लवकर िनघावं.”
संभाजीराजांनी आजारातून उठलेले महाराज िभजू नयेत हणून जहाली केली.

“चला.” एका बाजूला रघुनाथपंत, जनादनपंत व दसु या हाताशी संभाजीराजे
असे महाराज पाचाड या वा ाचा रोख ठेवून चालू लागले. पाणथबांची चटचटती टपटप
झाडां या पानावळीवर उठू लागली. ित याशी आिण घ गाव या वा याशी लग लागून
रािहलेले महाराज चालता-चालता हणाले, ‘‘शंभूराजे, या रघुनाथपंतां यासारखी माणसं
दरू दशेा न येऊन रा या या भ याची मसलत जू घालतात ते बिघतलं क , साथक वाटतं
आ ही करतो या दौडीचं.”

संभाजीराजांनी आ यंितक आदराने रघुनाथपंतांना याहाळले.
‘‘महाराजसाहबे, संदखेड या आ ासाहबे गडावर आ या आहते. संगती

तमजी आहते.” संभाजीराजांनी वाता महाराजां या कानी घातली.
चालते महाराज त ेऐकताना थांब यासारख ेझाले. राणूबा या चेहरा यां या

डो यांसमोर तरळला. ‘‘कशा आहते राणूबाई?” महाराजांनी िवचारले.
‘‘ येस दस या.” ना यांचा िज हाळा श दांची मोरिपसे क न गेला.
सारे वा ावर आले. आिण थो ाच अवकाशात सगळी पाचाडखोरी विळवा या



तडत ा धारांनी क जात घेतली. िवजा कडकडू लाग या. झाड-झाडोरा कुदणीला पडला.
दवस जसा डुब यासारखाच झाला. दसु या दवशी सारे िनथळलेला रायगड चढून आले.
गडावर या इमारत ना झ ा आवळ याचे काम चालू होते. गवतान े गंजीखान े आिण
धा यडागांनी अंबारखाने आबादान केले जात होत.े

फ टक िशव लंगाची पूजा बांधून होताच महाराजांनी तुमज ना भेटीचे बलावू
दले. काहीतरी योजून आलेले तुमजी छ पत या भेटीस जू झाले.

महाराजांनी यांचा, ना यागो याचा हालहवाल पुसून घेतला. तुमजी अदबीने
एका-एका सवालाला बयाजवारीने जाब दते होते, पण ते काहीतरी मनचे बोल यासाठी
भांगा शोधताहते, ह ेमहाराजांनी ताडले. तुमज ना बोलते कर यासाठी महाराजांनी
जवळीक दते िवचारले, ‘‘आ ही आपले एकलेच हाल-हवाल िवचारतो आहोत तुमची
तुमजी! तु हास नाही वाटत आम या ेमकुशलाची वाजीपुजी करावी अस?े”

तुमजी ग धळून चमकले. नुसतेच ‘‘जीऽ’’ हणून घुटमळले.
यां याकड ेहसून बघत महाराजांनी यांना बोल यासाठी धीर दला... ‘‘बोलाऽ’’

‘‘जी – आ ही एक मनसुबा ध न आलो आहोत.”
‘‘ते आ ही के हाच जाणून आहोत. मूळ बोला.’’
काही ण िशव पंडीवर घुटमळणा या अिभषेकजला या थबासारख ेघुटमळले.
‘‘आ ही... आ ही युवराजां यासाठी सोय रक चे बोलणे लाव यासाठी आलो

आहोत!” तुमज नी मन खोलले.
‘‘ तुमराव, मनसुबा ठीक आह.े तुम याशी फेर र संबंध येणे, ह ेआ हालाही

चते, पण तुम या या श दांचा िनणय आ ही उदईक दऊे. कसे?” येसूबाई आिण
संभाजीराजे यांचा सासूद घेऊन मगच जाधवरावांना काय ते सांगावे, असा िनणय
महाराजांनी मनोमन केला होता.

‘‘जी. आमची घाई नाही.” महाराजांचा ‘उदईक’ हणजे आशेला जागा या
आनंदाने तुमराव बोलून गेले.

धाराऊन ेलगबगीने येऊन पुतळाबा या महाली असले या येसूबा ना खास वद
दली – ‘‘थोरलं धनी ये याहते! तुम या येटीसाटन.ं’’

येसूबा ना त ेऐकताना खरेच वाटले नाही. या हसून हणा या, ‘‘केवढी भलती
थ ा करता आऊ!”

‘‘शंबू हादवेाची आन. ध यांनी मला बलाऊन िघऊन सांिगतलं.’’ नर ा या
घाटीवर िचमट ठेवीत धाराऊने वद ची शहािनशा दली. येसूबा ची मग मा  तारांबळ
उडाली. कपाळीचे कंुकुिचरे नेटके आहते क  नाहीत ह ेदपणात बघून घेतले पािहजे, या
िवचाराने या आत या द णीदालनात जायला िनघा या. जाताना यांना धाराऊन ेशपथ
घे यासाठी भाबडपेणी बोललेला ‘‘शंबू’’ हा श द आठवून हसू आ यािशवाय रािहले
नाही!



महाली आले या महाराजांना, जरीशालूचा पदरकाठ हाती ध न ितवार
नम कार करताना येसूबा ना ‘आबासाहबे आम या भेटीसाठी कसे?’ ह ेकोडचे उकलेना.

‘‘सौभा यवंत हा!” असा यांना आशीवाद दणेा या महाराजांनी या ग धळ या
आहते, ह ेजाणले होत.े यांना अिधक को ात न ठेवता महाराजांनी आप या ये या या
कारणाला खुबीन ेत ड फोडले – ‘‘तु हास आठवतं सूनबाई, आ ही तु हाला िश े -क ार
सुपुद केली त?े”

काहीच अंदाज न लागले या येसूबा ची होकारी मान डुलली.
‘‘आता गडावर संदखेड न तुमजी आलेत – त ेमा  तु हास नुसतीच क ार

सुपुद क  हणतात! आपली कराल?” महाराज हसत हणाले.
त ेबोलणेच अस ेहोत ेक , काही कळले नाही तरी येसूबा या त डून आदरापोटी

‘‘जी’’ ही होकारी साद सुटली.
‘‘खरंच तु हाला बिघतलं क , आ हाला आऊसाहबेांची याद येते!” पु हा

येसूबा ना न कळणारे महाराज बोलून गेले. याला मा  सखोल कारण होत.े यांचे
यांनाच कळणारे.

“ तुमज नी युवराजांसाठी सोय रक चा श द आ हाला टाकला आह.े यास
तुमची संमती असेल तरच आ ही यांना िनणय दणेार आहोत. बोला. ही जोखीम आपली
कराल? साव पणाचा गंुता केवढा दाटणीला पडतो, ह ेजाणता तु ही.” बोलते महाराज
सोयराबा या कटू आठवणीने थांबले.

उकरली जाणार न हती, तरी दगडी फरसबंदी पाया या अंग ाने उक
बघणा या येसूबा ची कानपाळी रसरसली. ‘गडाचा पायथा ध न वाहणा या
काळनदी या पा ाव न एक भलामोठा केसरी टोप वाहतीला लागला आह.े हात पस न
थोपवावं हटलं, तरी आमचे हातच तेथवर पोचत नाहीत!’ या िवचाराने येसूबाई णभर
भांबाव या. सा ात थोर या मासाहबेच जणू शेजारी उ या रा न आप या खां ावर
हळुवार हात ठेवीत बोलताहते तसे यांना वाटले, ‘‘ही भोस यांची माणसं पदरी घेणं
हणजे सा ात जगदबेंचा पोतच पदरी घेणं आह!े यासाठी ित याकडूनच आभाळाएवढा
पदर या मागून!’’

येसूबा ना गुमान बघून महाराजांना वाटले, यांना त ेसारे पसंत नसावे. ‘‘येतो
आ ही,” हणत ते जायला वळलेही.

‘‘आबासाहबेांनी आमचं नाही ऐकलं. संदखेडकरांनी टाक या श दास आ ही
मनखुशीनं राजी आहोत.” अिभषेक घेणा या भवानी या ओठांव न दधुाचे थब टपकावेत,
तस ेयेसूबा या त डून शांत बोल सुटले.

जा या महाराजांचे पाय, ते ऐकताना अडखळ यासारखे झाले. वळून यांना
येसूबा ना पु हा हणावेस ेवाटले, ‘‘तु हास बिघतलं क , आ हाला आऊसाहबेांचीच याद
येत.े कारण... कारण याही अशाच हो या. आम या महाराजसाहबेांनी बगळुरी दसुरा
ठाव केला. मातो ी तुकाबाईसाहबेांशी. पण... पण आम या मासाहबे कधी श दानंसु ा
यां याब ल तकरारीनं आम याकड ेबोल या नाहीत.”



महालाबाहरे पडणा या, िप याचीच माया दणेा या महाराजांना येसूबा ना
सांगावंसं वाटत होतं, ‘‘आबासाहबे, संदखेडकरांनी श द टाकलेली क ार सो याची क
कसली याचं आ हास काही नाही. पण... पण... आपण पदरी घालू कराल तर... तर तावते
िनखारेही आ ही हसत आपलेसे क ! आभाळाएवढा पदर क न!”

साहबेवा ावर आले या महाराजांनी लगोलग संभाजीराजांना सदरेवर
बोलावून घेतले. जस ेयेसूबा ना िवचारले तसे मा  यांनी संभाजीराजांना नाही िवचारले.

समोर अदब ध न उ या असले या संभाजीराजांना बघताना मथुरेत भगवी
छाटी घातले या बाळसं याशाचे प यां या मनात तरळून गेले. वत:लाच समजावीत ते
मनोमन बोलून गेले. ‘‘केवढे वाढीवर पडले ह!े कती बिघतलं यांनी! इ छा नसता पड या
पेचाची उकल कर यासाठी यांना कैकवार भरीला घालणं पडलं. जोवर मासाहबे हो या
तोवर यांना भरीला घालताना या मायेपोटी िवरोध करीत आ या.”

“राजे,” महाराजांनी कसे बोलावे, त े बांधून घेत त ड फोडले, ‘‘तु ही का
बांधता, आ ही मा  एक चालते-बोलते का  तु हास ब ावे हणतो!” महाराज थांबले.

‘‘...’’ संभाजीराजे ग धळात पडले.
“कव ना जस े हाताशी एकास दसुरे कलम लागते, तसे हयातीला एकास दसुरे

िजवाचे माणूसही लागत!े तुमज नी तुम यासाठी सोयरीक आणली आह.े आ ही
जाधवांशी फेर घरोबा बांधावा हणतो.”

‘‘पण...’’ ले यातील, पायी ‘नूपुर’ असलेली ीमूत  आिण था यासारखा
गौरवण  मुखडा समोर उभा ठाकलेले संभाजीराजे येसूबा या आठवणीने चाचरले.

‘‘कळलं आ हास! सूनबा ना भेटूनच आलो आहोत आ ही. या राजी आहते.
तुमचं बोला.” संभाजीराजे जखडबंद झाले. यांना काय बोलावे सुधरेना.

‘‘ हणजे तु ही याला राजी नाही, असंच मानावं आ ही?” महाराजांनी यांना
पुरतेच खो ात घातले.

‘‘नाही... तस ंआ हाला न हतं हणायचं.”
‘‘तु ही काहीच हटलेलं नाही, मतलब?”
‘‘महाराजसाहबे करतील ते आ हास ‘आ ा माण’ आह!े”
‘‘‘आ ा माण’ हणजे आमची आ ा झाली तस ंतु हाला ह ेमा य आह,े असं होतं.

आ ही तु हाला आ ा केली नाही!” राजांना िनकोप होकार संभाजीराजां या त डून
वदवून यायचा होता. संभाजीराजांनी तो दला.

‘‘जी. आ ही मनखुशीनं राजी आहोत!”
साहबेसदर सोडून बाहरे पडणा या संभाजीराजांना एका िवचाराने चुक यासारखे

वाटले, “छेऽ, या बाबीचा तरी स ला पुसायला आज खरोखर थोर या आऊसाहबे पािहजे
हो या!” आिण पाचाड या सदरेवरची घाट िनसूर होती, तरी यांना उगाच ितचे टोल
कानी पड यासारखेच वाटले!



महाराजांना िनरोप घेतलेले तुमजी रायगड सोडून आप या वतनावर िनघाले.
राणूबाई रायगडीच रािह या. पंधरवडा परतला आिण ह यारबंद धारक यांनी भोवती
िश त धरलेला एक मेणा संगती घेऊन तुमजी रायगडावर परतले.

संभाजीराजां या दसु या िववाहासाठी साखरपु ाची बैठक खासेवा ावर
बसली. जाधवरावांनी आणलेली मुलगी जरीकळीचा शालू लेवून बैठक समोर पेश आली.
बस या जाण यांना रवाजाचा ितपेडी नम कार घालून ती अदबीने उभी रािहली.

भोस यांचा जनाना ितचे दखेणेपण बघतच रािहला. पुतळाबाई, सगुणाबाई,
सकवारबाई सातमहालाकडची सगळी खाशी मंडळी या बैठक त होती. न ह या फ
सोयराबाईसाहबे! यांचे अंग एकाएक  कशान ेतरी धरले होत!े

येसूबा ना तर समोरची ‘सोनक ार’ िनरखताना वाटले, ‘जी आ हास काही
लागी पडत नाहीत, ती वार ची कवनं यांना न च समजतील! आबासाहबे हणाले
तशाच आहते या... क ारीगत! सोनक ारीगत. पण....’

समोर उ या असले या, होऊ घातले या आप या िह सेकरी ीमधील एकच
बाब येसूबा ना खटकली. जशी थोर या आ यासाहबेां या गो यापान पायांवर असते,
तशीच रेखलेली आळ याची न ी याही पायांवर दसत होती! गंुतवळ असलेली!

‘सारं पार पडताच जे हा या आम या भेटीस येतील ते हा कसं सांगावं यांना... ही
आळ याची न  तेवढी नका रेखत जाऊ पायांवर!’ या िवचारात येसूबाई गे या.

मुलगी बैठक ला एकमुखी पसंत पडली. ित या हनुवटीखाली तजनी दऊेन
‘‘मुली’’ हणत महाराजांनी ितचा मुखडा उचलता घेतला. आिण हटले,

‘‘मासाहबेां या आिण बस या सदरे या सा ीनं ही संदखेडकर जाधवांची क या
आ ही आमचे फजद युवराज संभाजीराजे यां यासाठी सोय रक स प  केली अस.े”

पुतळाबा नी या मुलीचा मळवट भरला. साखरपुडा प ा झाला.
धमखा याकड या राजोपा यांनी पंचांगाचा मेळ घालून अ य तृतीयेचा मु त शोधून
काढला.

ठर या दवशी, गोरज मु त ध न शाही इतमामात िववाह-समारंभ पार पडला.
न ा सूनबा चे नाव ठेव यात आले, दगुाबाई. अ नाियकांवरचे का  बांधू बघणा या
संभाजीराजां या जीवनात दसु या नाियकेन े वेश केला!

संभाजीराजांचा ‘नाियकाभेद’ का खंड बांधून पुरा झाला. या का ाचे ोक
मनी घोळणारे युवराज महाली आले. समोर येसूबा ना बघताच अ नाियकांचे वणन
करणारे उभे का  यां या मनी फेर टाकून गेले. येसूबाई द णीदालना या रोखाने जायला
िनघाले या बघून ‘‘थांबा’’ हणत संभाजीराजांनी यांना रोखते केले. एकामागून एक
अशा का ातील अ नाियका यां या डो यांसमोर तरळून गे या. रोख या नजरेने ते
येसूबा याकड ेनुसते बघत रािहले. सा या नाियका एक  के या तरी यांची सांगड यांना
येसूबा शी काही घालता येईना!



वारी अशी जोड या डो यांनी काही न बोलता नुसतीच काय बघते आह े ते
येसूबा ना कळेना. या लाजून गे या हो या.

‘‘आ ही एक का  बांधलं आह.े अ नाियकांचे भेद सांगणारं ‘नाियकाभेद’
नावाचं. या अ कारांपैक  कुठ यात तु ही बसता, ह े ताडून बघत होतो आ ही.”
संभाजीराजांनी यांना अिधकच ग धळात टाकले.

पुढचे ऐकायला येसूबा ची कानपाळी लालावली. ट पो या डो यांवर या
पाप यां या चव या नुस याच फडफड या. संभाजीराजे हसले आिण हणाले,

‘‘पण... पण आ ही बांधले या नाियकां या कुठ याच कारात तु ही नाही बसत.
तु ही सामने आला क  वाटत,ं पाजळता पोतच आला आह!े अशी ‘पोतनाियका’ ना केशव
पंिडतांना, ना कवी कुलेशांना, ना आ हाला का शा ात आढळली!”

त ेऐकताना येसूबाई अंगभर मोहर या. आता यांना समोर उभे राहणेच अवघड
पडले. द णीदालना या दशेने या लगबगीने िनघून गे या.

वत:वरच खुशीला पडलेले संभाजीराजे एकटेच महाली फेर टाक त रािहले.
फुलपरडी घेतली धाराऊ आली. संभाजीराजांना बघून हसत हणाली, ‘‘धाकलं,

तुमी हतं हाईसा हय! तकड ं खंडुजीन ं धंुडोळा मांडलाय हवं. ध यानी याद येलंया
तुमा ी.”

ितचे बोलणे ऐकताना संभाजीराजे ित या कपाळभरचे ग दणाचे िहरवे ण
िनरखत हसले. धाराऊला त ेहसणे नेहमीचे वाटले... पण त ेतस ेन हते.

‘धाराऊची ही कुणबाऊ बोली कशी गावरान मायेन ं भरलेली आह.े िहला
बोलताना बिघतलं क , भाताचं िहरवंगार च डकंच मावळवा यावर सळसळतं आह,े असं
वाटत!ं कोिशस केली तरी आ हाला नाही असं बोलता येणार!’ या िवचाराने त ेहसले होत.े
महादरवाजात भाताचे मुटके ओवाळून टाकणारी, ‘ येवा’ हणून गुळ-खोब याचा साद
हातावर ठेवणारी, बोल यापूव  ‘धाकलं’ हणून िखनभर खोळंबणारी अशी धाराऊची
अनेक पे मनाशी घोळवीत संभाजीराजे महाराजां या साहबेवा ा या बैठक  दालनात
जू झाले. अदब दऊेन महाराज काय बोलतील याचा अजमास घेत खड ेरािहले.

‘‘तुमचा जनाना वाढला. जोखीम वाढली, ह ेरा त. पण दवसा या दोन वेळ या
मुज याखेरीज आम या भेटीस तु ही आला नाहीत युवराज!” महाराजांनी यांना बोलते
कर यासाठी मोचा धरला.

‘‘जी... आ ही....”
‘‘कस या बेतात होतात?”
‘‘आ ही... आ ही एका का ा या बांधणीत होतो.”
“अ स?ं ठीक केलंत तु ही. कसलं का  बांधलंत? रामायणावरचं?

महाभारतावरचं?”
“...” गडबडले या संभाजीराजांनी गुमान धरला.
‘‘सबूर झाला? आ हास का  बांधता येत नाही. पण िव ास ठेवा जाणता येत!ं”

िचत पसरणारी हा याची िम क ल लकेर महाराजां या ओठांवर पसरली.



‘‘तस ंनाही आबासाहबे...” मान डुलवीत संभाजीराजांनी जहाली केली.
“मग?” महाराजांनी छो ा श दानेसु ा मूळ धरले.
‘‘आ ही... आ ही अ नाियकांचे वभावीभेद सांगणारं का  बांधलं आह.े

‘नाियकाभेद’ हणून.’’
‘‘अ नाियका? वभावी भेद!” त ेश द कानांवर पडताच महाराज मनान ेकुठेतरी

दरूवर गे यासारख ेझाले. काही न बोलता पाठीशी हात गंुफून फेर टाकू लागले. एक िनळे-
सावळे मोरपीस यां या मनात फडफडले! विळवा या सुंसाट वा या या धारेत
सापड यासारख ेफरफटत हणता- हणता पार ड गरकडाप याड िनघूनही गेले. यांचा
यांनाच जाणवावासा एक हलका सु कारा सुटला. छातीवर या माळेशी गूढ कुजबुजून
तोही मु न गेला... ‘यांचा दसुरा बा शंग योग बघताना केव ा सुख दल झा या असता
तु ही! ह ेका  बांधतात... आ हाला त ेसाधत नाही. ह ेकाही न बोलता, पण नजरे या
एका फेक नं तु ही आ हाला सुनावलं असतंत!’ सईबा या आठवणीने महाराजांची
पाठीशी बांधलेली गंुफणीतील बोटे चाळवली गेली.

आपला का ाचा िवषय महाराजांना पसंत पडला नसावा, या गैरसमजाने
संभाजीराजे मा  शर मंद ेझाले! खाल या मानेन ेबोलून गेले, ‘‘चुकलं आमचं, हा िवषय
बांध यात!” संभाजीराजांची नजर फेर टाकणा या महाराजां या अनवा या पायांबरोबर
लटकत रािहली.

त े फरत ेथोर पाय थांबले. संभाजीराजां या जवळ आले. आजानुबा चा तळहात
हळुवार युवराजां या खां ावर चढला.

‘‘शंभूऽ, केवढे भा यवान आहात तु ही! का  केवळ जाणता येऊन काय कामाचं?
त ेबांधताच आलं पािहजे! काही चुकलं नाही तुमचं. जगदबेंन ंही दणेगी तु हास बहाल
केली आह.े ती कारणी लावून गागाभ ांनी केलं, तस ंकारभारी क र या या चोखपणाचं
वणन करणारं का  बांधून या.”

कळायला कठीण असले या आप या महाराजसाहबेां या डो यांत अिभमानी
नजरेने झेप घेऊन संभाजीराजांनी यांचा ठाव घे याचा य  केला. यांना त े डोळे
गंगासागरासारखे वाटले. यात गंगेचे साफपण होत.े सागराचा बेमयाद पसारा होता.

काहीतरी शोधत अस यासार या महाराजां या पाप या आ स या. बा यांचे
तेजाळ पुखर यातूनही उठून दसत होत.े ‘‘तु हास आठवतं?” महाराजांचा आवाज
पालटत घोगरट झाला होता.

“काय?”
‘‘समथानी आ हास िलिहलेलं प  ऐकून तु ही एक मागणं आम याकड ंघातलं

होतंत. आऊसाहबेां या संबंधानं अस ंकाही िलहावयास आ ही समथाना सांगावं हणून.
सा ात समथापाशीही तु ही िशवथर घळी या भेटीत या भातेनं मागणं घातलं होतंत शंभू
ऽ....”

‘‘जी.’’
‘‘तु ही... तु हीच का नाही आऊसाहबेां यावर एखाद ंसाजरं का  बांधीत?”



‘‘आबाऽ’’ संभाजीराजांनी अ फुट याद घालीत नजर यां या पायांवर टाकली.
‘‘काय झालं?” यां या मु वेरचे पालटलेले भाव बघताना महाराज चरकले.
‘‘आ ही ती कोिशस कैकवार क न बिघतली. हाती पीस ध न आऊसाहबेांचं प

आठवू लागलो क , आम या दहेामनाचंच पीस होऊन जातं. ‘शंभू ऽ शंभू ऽ’ एवढेच साद
घात यासारखे बोल कानी घुमत राहतात. मग समोर या कागदावर आम या हातून फ
‘जगदबं, जगदबं’ एवढेच श द एकसरीन ंिलिहले जातात. ते – तेच आ हाला का ासारखे
वाटू लागतात. िपसाची चाल खुंटून पडत.े”

‘ठण ऽ ठण ऽ ठण ऽ’ पाचाड या सदरेवर घाटवा यान े ठर या रवाजा माणे
उठिवलेले टोल वा यावर वार होऊन रायगडा या िन या चढणीवर नातेबंधनाचे गूढ
का  रेखीत महालात येऊन घुसले!

‘‘युवराज, जैस े वीया नाियकाके अ भेद का शा म मानत ेह।ै वैसे नायकके भी
चार वभावी भेद िव यात ह।ै” संभाजीराजांनी घातले या सवालाला कवी कुलेश उ र
दते होते.

संभाजीराजे आिण कवी कुलेश यांचे का ावरचे संभाषण पावसाळी वातावरण
ध न रंगात आले होत.े युवराजवा ाची सदर ध न – खंडोजी ब लाळ, रायाजी,
अंतोजी अशी मंडळी खडी होती.

महाराज आप या साहबेवा ात रघुनाथपंत हणमंते, हबंीरराव, अ णाजी,
द ाजीपंत, येसाजी यां याशी कस यातरी खलबतात बसले होत.े

‘‘नायकांचे कोणचे चार वभावी भेद मानत ं शा ; किवराज?’’ उ सुक या
संभाजीराजांनी कुलेशांना िवचारले.

‘‘धीरलिलत, धीरोदा , धीर शांत और धीरो त ऐसे चार भेद ह,ै युवराज।
कलाि य, मृद ूसुभाववाले, स दयि य वीर पु षको धीरलिलत नायक माना जाता ह।ै
माशील, बलवान, दानशूर और अपने गुण का अिभमान कभी कट नही करनेवाले शूर

पु षो मको धीरोदा  कहते ह।ै पु यवान, संयमी, साि वक, चा र यसंप , दयावान,
सम त लोग को आ य थान लगनेवाला, इं परा मी पु ष े  धीर शांत नामस ेिव यात
ह।ै मायावी बोलनेवाला, चंचल सुभावका, अिभमानी, आ मगौरवक  भाषा करनेवाला,
चंड साम यशाली पु ष धीरो त माना जाता ह,ै शा म।” कवी कुलेश बोलत रािहले.

संभाजीराजांनी कानांवर पडले या ‘धीर शांत’ नायकाची ल णे
महाराजां याशी मनोमन ताडून बिघतली. यांना समाधान वाटले.

‘धीरोदा ’ या इतर ित ही नायकां न िभ  कारावर त े काही बोलायला
लागणार, एव ात पाऊसधारांची सरसर तोडीत असलेला अ प  कालवा यां या कानी
पडला. कसलीतरी धावाधाव चालली होती. गडा या अठरा कारखा यांतील माणूस
पालखी दरवाजा या रोखान ेचट या पावलाने िनघालेले होते. दबके... कुजबुजते अ प
बोल संभाजीराजां या कानांवर पडू लागले.



‘‘कवा? पार िभज यात... वळखाय हाई येत. काय दशा जाली ही!”
कुणालाच काही बोध होईना. बाहरे बाले क लाभर कसलीतरी गडबड माजली

होती. ‘काय झाले?’ संभाजीराजां या कपाळी िवचाराने आ ा चढ या. पाठोपाठ
कारभारी महादवे यमाजी उपरणे सावरीत लगबगीने सदर बैठक त घुसले.

‘‘सरकार, सरल कर गड चढून आलेत.” सांगायचे त े नीट बांधता न आ याने
मुजरा दते ते अथबोध न होणारे काही बोलून गेले.

‘‘मतलब?’’ संभाजीराजांनी यांना येसाजी, हबंीरराव गडावरच आहते याची
जाण दे यासाठी दु त केले.

“आपले सरल कर न ह े वामी... यांचे... मोगलाईकडचे. न.े.. नेताजीराव...!”
‘‘कारभारीऽ! काय हणता? नेताजीकाका? गडावर?” िव फार या डो यांनी

झटका बस यासारखे संभाजीराजे बैठक व न ताडकन उठले.
रजपूत िमझा राजाचा शािमयाना, का या-बा या धूरनळीचा मोगली ा,

रंजुक . िनखारा, क ले पुरंदर, कतीतरी गो ी संभाजीराजां या मनात णभरात
सरस न गे या. दरूवर पेटले या तोफांचे ीण – सुमार बार ऐकू यावेत, तस े यांचे
यांनाच न कळणारे, कुठे, कधी ऐकले न आठवणारे बोल ढवळून काढू लागले. ‘‘मानूस
िजथं उपजत;ं ती जागा साद घालती मानसाला धाकलं राजं!’’

युवराजवा ाची सदर सोडून संभाजीराजे थेट पालखी दरवाजा या रोखाने चालू
लागले. जमली मंडळी यां या मागान ेआपसूक खेच यासारखी चालली.

ए हाना महमद कुलीखान ऊफ नेताजी पालकर आणखी दोन असाम सह
बाले क या या हमचौकात आला होता. या ितघां याही अंगावर मोगली पेहराव होत.े
पावसा या मारिगरीने त े चंब पेहराव यां या अंगांना िचकटले होते.

महमद कुलीखानाने खालगदनीने, गुपचूपपणे गड चढून ये याचा य  केला
होता. पण पूव ल मदा या सरल कर नेताजी पालकरांना आपली ‘चाल’ पालटता आली
न हती. गडावर या जाण यांनी यांना महादरवाजातच ओळखले होते. पावसाळी
वा यासारखी ती बातमी सपकारा टाक त गडभर पसरली होती.

हमचौकातील चौतफा या इमारत या सदरी माणसांनी हां-हां हणता दाटून
गे या. पावसाची तुटक  सर, पडले या गदनीवर या मोगली कमॉशावर घेत महमद
कुलीखान दोन असाम याम ये हमचौकात उभा होता. अंगावर पडणा या पाणधारांनी
या या उरातील ड ब िवझव याऐवजी भडकून उठत होता. कोर या दाढीव न
घरंगळणा या पाणथबात या या डो यांतून सुटलेले कडकडीत अ ुथब िमसळत होत.े
फरसबंदीवर पडून सभोवती फरिवले या पाटातील गढूळ पा यात सामील होत होत.े
एवढी माणसे गद  क न चौअंगाने दाटली होती. पण... पण एकाचीही छाती न हती,
‘कुलीखान’ झाले या नेताज शी श दानं बोल याची.

एकेकाळी राजगडाचा िशरपेच असलेला नेताजी, कुलीखान हणून
पायपोसासारखा िभजत बाले क या या हमचौकात उभा होता. याला बघून जमले
एकजात माणूस हळहळत होत.े



महमदा या दो ही हातांशी असले या दोघा असाम पैक  एक ान े या या
कानाशी होत काहीतरी याला सांिगतले. आिण त ेदोघे याला एकटा सोडून महाराजां या
वा ा या रोखान ेचालू लागले. त ेदोघे वाईचे कुलकण  होते. महाराजां या खबरगीर
पथकातील िन णात खबरगीर होत.े मराठी मुलूख सोडून नेताजीचा काबूल-कंदाहारपयत
यांनी िशताफ न ेपाठलाग केला होता. वेळोवेळी, मुसलमान झाले या नेताजीवर टेहळ
ठेवून या या खबरा महाराजांना यांनी पाव या के या हो या.

औरंगजेबाने नेमून दले या काबूल-कंदाहार या मोिहमेत असताना कुलीखान
शरम, खंत, अवमान यांनी पेटून उठला होता. यान ेमोगली तळ सोडून पळून जा याचा
य  केला, पण याला पकड यात आले. आिण काढ या घालून लाहोरला रवाना कर यात
आले. लाहोर या सुभेदाराने ‘किमन’े हणत हबशांकरवी या महमदा या पाठीवर भर
चौकात कोरड ेउतरिवले होते!

मुसलमान झालेला हा मरा ांचा सरल कर रोज रा ी डे यात पाठ टेकताना
सवयीने क  वत:ला धीर ये यासाठी; पण ‘िशव ऽ िशव ऽ’ हणत होता! या ‘िशव िशव’
बरोबर याला एक बाकदार नाक, आिण दोन तेजाळ डोळे समोर दसत होत.े रा -रा
तो िबछायतीवर तळमळून काढत होता. ा सा या खबरा या वाई या कुलक यानी
महाराजांना द या हो या. महाराजां या सूचने माणे आ याजवळ ह े कुलकण
कुलीखानासमोर कट झाले होते. ‘‘महाराज थोर मनाचे. सारे पोटी घालतील. जाऊन
पाया िमठी घातली पािहजे. लावले रोप जपले पािहजे. यावर ह यार धरणे शहाणपणाचे
नाही.” असे कुलीखानाला नाना कारे समजावून, पुढे घालून त ेवाईचे कुलकण  रायगडी
घेऊन आले होत.े ह ेयो य वेळी घडले होत.े कारण औरंगजेबाने कुलीखानालाच द खनेवर
चाल घे याचा म दला होता. मोठा अकलेचा िवचार क न महमद खान रायगडी
आला होता. पुर या दहा वषानंतर!

सदरकरी असामी पाठीशी घेतलेले, झपाझप चालणारे संभाजीराजे हमचौका या
बगलेला असले या दगडी कठ ावर आले. भोवती या सा या पग ा मुज यासाठी
झुक या, पण यांचे ल  कुणाकडचे न हते. हमचौकात उ या रािहले या नेताज ना
बघताच यांचेच पाय साखळदडं पड यासारख ेिखळून गेले.

‘धाक या मासाहबेांचे ह े नातलग! काय झालं ह!े मदा याची माती! हे
नेताजीकाका? छेऽ, मरणसु ा यापरीस गोमटं दसलं असतं!’ संभाजीराजां या काळजात
कालवाकालव माजली.

‘‘मानूस िजथं उपाजतं ती जागा साद घालती मानसाला.” िवचाराबरोबर
संभाजीराजां या ने कडा दाटला. यांनी महादवे यमाज ना आ ा केली, ‘‘कारभारी,
आसवाबाचे एक तबक िस  करा.”

आसवाब कुणासाठी असावेत, ह े महादवे यमाज नी हरेले. ‘‘जी’’ हणत ते
माग या पावली तबक आण यासाठी परतले.

संथ चालीने संभाजीराजे महमद कुलीखाना या सामने आले. गदन खाली
टाकले या कुलीखानाला फ  यां या पायी या बाकदार, भग ा मोज ा तेव ा



दस या. सा ात महाराजच समोर आहते, या गैरसमजान ेतो अंगभर थरारला! या या
डुईचा मोगली कमॉश णभर डावा, उजवा डुलला. पाणथब उडाले.

गदगदता उमाळा उरात क डत महमद कुलीखान पायिमठी घाल यासाठी पुढे
झाला! झटकन झुकून संभाजीराजांनी याचे हात वर या वर झेलले. यां या त डून
नकळत हलके श द सुटले, “नेताऽजी काऽका!”

चमकले या कुलीखानान े मान वर घेतली. लवभर याची कोरलेली दाढी
थरथरली. ‘‘ह ेकोण?’’ आिण फरीसारखी गोल, पु  मु ा व तेच पोतासारखे, आगफेक ,
तेजाळ डोळे बघून महमदाने ओळखले – ‘ह ेधाकलंऽ राजं! ह ेउपाजले या व  क ले
पुरंदराचे क लेदार तो आमी! धाव या पायांनी जाऊन तोफखा याकड या गोलंदाजांना
ब ी ाया सांिगतली ती आमी – तवा... तवा मासाब या! मासाऽब...? आता ये पाय
दसायचं हाईत! काय झालं ह?े रजपुता या गोटात या धाक या राजां या पाठीशी गेलो
तो. केवढी िनधडी छाती यांची! नं या ह यारान ं यां या डे यावर पहारा दते रा
जागिवताना क हपेठारावर मनात काही-बाही यायचं. ह े मा  िबनघोर सुख झा यालं
असायचं डे यात.

‘यांचं... यांचं पायसु ा धरायची लायक  हाई आमची. कशापायी गड चढून
आलो, ो िवटाळ घालायला? परतावं.’ गलगललेला महमद वळता हायला िनघाला.

संभाजीराजांनी झटकन याचा हात हातात घेतला आिण याला नुसती नजर
दली. धर या हाताने याला संगती घेऊन त ेशांतपणे पाय या चढून कठ ावर आले.
जमले या मावळमाणसां या बारा-बं ांचा ताण ते बघताना सुमार झाला.

महादवे यमाज नी आणले या तबकाकड ेहातरोख दते संभाजीराजे कुलीखानाला
हणाले, ‘‘अगोदर पेहराव बदलून या. िबनघोर असा.’’

कुलीखानाला आप या असामी या सुपुद क न संभाजीराजे सातमहाला या
रोखाने चालू लागले. रायाजी यां या पाठीशी झाला. सातमहालातील
सगुणाबाईसाहबेां या महालासमोर ते आ याची वद  रायाजीने आत पोच केली.

‘‘नेताजीकाका आले.” ही वाता मासाहबेां या कानी घाल यासाठी संभाजीराजे
महालात वेशले. गडावर कसलीतरी गडबड चालली आह े एवढाच अंदाज लागले या
सगुणाबाई समोर उ या हो या.

युवराजांनी यांना नेहमीची अदब दली. आिण आता यांना कळून चुकले क ,
घडले त ेमासाहबेां या कानी घालताना श द साथ दते नाहीत.

‘‘मासाहबे, त े आलेत.” संभाजीराजांना बांधणी साधेना. आजवर यांनी वा
सगुणाबा नी जाणीवपूवक कधी नेताज चा िवषय बोल यात आणला न हता.

“कोण?” सगुणाबा या कपाळीचे कंुकुप े वर चढले.
‘‘महम... नेताजीकाकाऽ!” घसरते बोलणे संभाजीराजांनी सावरले.
‘‘काय हणता!’’ ाज ाचे फुलार झाड खुलून दसावे, तशी सगुणाबा ची गोल



चया उजळून उठली. पण णभरच. दसु याच णी या राज ी या चयवर असं य
वेदनांचे जाळेच जाळे दाटून आले. त े संभाजीराजांनी बघ ू नय,े हणून या यांना
पाठमो या झा या. नेताजीराव सगुणाबा चे स खे काका होते.

‘‘येतो आ ही.” संभाजीराजांनाही काय िन कसे बोलावे, त ेसुचले नाही.
सगुणाबा या महालाबाहरे पडणा या संभाजीराजां या मनात कवी कुलेशांनी

सांिगतले या या चतुथ नायकांपैक  ‘धीरो त’ नायकाची ल णे कारण नसता डोकावून
गेली. ‘‘चंचल वभावा या, आ मगौरवी, मायावी; पण साम यशाली पु षाला धीरो त
नायक मानत ंका शा !”

वाईकर कुलक यानी महमद कुलीखानास छ पती महाराजां यासमोर जू
घातले. मो ा मनी महाराजांनी मरा ां या वाट चुक या सरल कराला धमा या
गोताव यात घे याचा िनणय केला. आप या मंि मंडळाची याला संमती घेतली.

नािशकला थैली वार धाडून अनंतभटांना पाचारण कर यात आलं. यांनी व
गडाचे राजोपा ये भाकरभट यांनी शु ीकरणाचा मु त काढला. आषाढ व  चतुथ चा.
धमक पनांना जबरद त कलाटणी दणेारा हा भारतवषातील पिहला िवधी होता. जबरीने
धमात रत केले या हदंधुम यांना आजवर परती या वाटा बंदच हो या. रायगडा या
सुवण  संहासनाला सा  ठेवून छ पती महाराज शा ो  प तीने या खु या क न
दणेार होते! सा या गडभर या िवधीचीच चचा चालू झाली.

लोहार मेटावरचे लोहार मा  ‘शाऽ शू’ करीत घण उतरवून ह यारांची शेकडो
पाती घडवीत होत.े यावर नजर टाक याचा श द महाराजांनी संभाजीराजांना टाकला
होता. क डाजी फजद, पाजी भोसला, खंडोजी ब लाळ, रायाजी, अंतोजी ही मंडळी
आता युवराजां या दमतीला अस यासारखी झाली होती. यांना पाठीशी घेऊन
संभाजीराजे लोहार कारखा यावर आले. इथे दहा-दहा या हारीन े आमनेसामने असे
थोराड भात े फुरफुरत पेटले होत.े िनखा यावरची लालेलाल पाती सांडशीने उचलून
कारागीर लोहार, घणक याला नुस या कंाराने घण कसा अचूक उतरावा याची लग दते
होत.े घडले या, पाणी ाय या, काळसर, िनळपट ह यारां या बनावटी माणे धोप,
फरंग, बाक , पठाणी अशा कलमवार राशी घाल यात आ या हो या.

संभाजीराजांना बघताच कामात गढलेले, घामेघूम लोहार घण-सांडस थोपवून
अदब ायला धडपडू लागले. हातपंजा उठवून यांना नुस या इशारतीवर काम चालू
ठेवायला सुचवीत संभाजीराजे कलमवार घातले या ह यारां या राशीजवळ आले. झुकून
येक राशीतील एक-एक ह यार उचलून, मूठ भ न पेलून बघत त ेक डाजी, खंडोजी,
पाजी यां या हाती दऊे लागले.

‘या घड या ह यारांना आपणाला कोण कमरेशी वागवील, याची काहीही क पना
नाही. कुणाची िशरे यां या उतर या वारांना धूळदो त होतील, याचा यांना अंदाज नाही.
या धूळदो त होणा या िशरांमुळंच कुणा या िशरी मानाचे पेच चढतील याचा यांना



कयास नाही. जीव लावून यांना घडिवणा या या लोहारांना ही ह यारे चालिवता येत
नाहीत! यांचं काय होणार ह े यांनाही ठाऊक नाही. केव ा गंुतवळीचा आह,े हा
हयातीचा शतरंज?’ हाती घेतले या फरंग-माटा या ह याराकड,े िवचारात गेलेले
संभाजीराजे नुसत ेबघतच रािहले.

‘‘धाकलं धनी, ो योक माट पारखून बघावा.” कारखा या या मुखाने
दगडोजीन े – एक बांक  संभाजीराजां या समोर धरली. हातची फरंग रायाजीकड ेदते
हसत संभाजीराजांनी ती बांक  बोटा या पकडीत घेत िनरखली.

‘‘भा यावं घातलं तवा  े ह यार डो याखाली पडाय पायजे त ं धनी. पार
गंज यालं तं. ह ी टा यातनं कुणीतरी  े गाळ उपसताना भाईर काढलं अन्
िशलेखा यात भरना येलं. िशकल पार झड याली, पा याला कुचमून े पार तांबा न
येलं तं. आता हाई वळखाय येत!’’ दगडोजी आपली करामत सांगताना अिभमानाने
फुलून आला होता.

संभाजीराजांना मा  हातातील बांक ने नेताजीरावांची सय क न दली होती!
या बांक ला ध न, दहुाती या कैक ऐरण व न घण घेताना उसळणा या ठण या यांचे
डोळे पकडू बघू लाग या. मनात िवचारां या ठण यांचा िशवरता सडा पस  लागला.
‘आमचे महाराजसाहबे केवढे थोर, कसबी लोहार! यां या मनाचा ठाव आ हास नाही.
कुणालाच लागत नाही. लागायचा नाही. हाती सांडस नाही, समोर पेटता भाता नाही,
दमतीला घणकरी नाही - पण माणसांचा गंज त े नुस या जबानीने िनपटून काढतात!
आ हास वाटले होते, त ेनेताजीकाकांना नुसते पदरी घेतील, पण - पण यांनी यां या
शु ीकरणाचा िनणय केला. मुलूखभर याची आमं णं धाडली. ह े केवळ माणसांचा गंज
काढणे न ह.े ह ेतांबरले या उ या धमाचाच गंज िनपटणे आह.े ते तेच क  जाणत, हे
असले आगीशी झ ा घेणारे लोहारकाम!’ अिभमानाने संभाजीराजांचे डोळे उजळले.

‘‘बाबा, फार दखेणं आह ेह ेकाम !’’ हणत संभाजीराजांनी बांक  दगडोजी या
हाती दली.

व  प ातील असला तरी नेताज ना शु  करणारा चतुथ चा ांितकारक दवस
उगवून आला. पावसाळा होता तरी आमं ण पावलेला खासा लोक गडदाखल झाला होता.
होमकंुड मांडले या दरबारी चौकात पूवािभमुख बैठक वर छ पती महाराज थानाप
झाले. यांची पायगत ध न उभारले या बैठक वर डा ा हाताशी रामराजांना घेऊन
संभाजीराजे बसले. या राजबैठक ना ध न दतुफा मोरोपंत, हबंीरराव, अ णाजी,
हादपंत, िनराजीपंत, द ाजीपंत अशा अ धानांनी िश त धरली. सव या उठिवले या

राणीवशात पड ाआड सोयराबाई, पुतळाबाई, सगुणाबाई, येसूबाई, धाराऊ, दगुाबाई
असा जनाना दाखल झाला.

मं घोषा या गजरात शु ीकरणाला सु वात झाली. आध या दवसभर उपोषण
क न नेताज नी िच शु ी केली होती. भाकरभटांनी यांना दरबारीचौकात आणले.
मांड या पाटावर बसिवले. गडा या बैतेदार हा ाने यांची कोरली दाढी उतरिवली.
डुईचे मंुडण क न शडीचा संजाबी घेर राखला. नेताज नी ान केले. ायि  घेतले.



पंचकंुभात भरलेले समं क जल मं ां या उ ोषात अनंतभट आिण भाकरभट नेताज या
म तकावर िशपका  लागले. उ या अंगावरची कसलीतरी िचकटून बसलेली अमंगल कात
या येक िशपका याबरोबर झडून पडते आह,े अशी िविच  भावना नेताज या मनी उठू
लागली. भरला दरबारी चौक या अपूव िवधीकड े भाराव या नजरेने बघू लागला.
महाराज बैठक व न उठले. चौरंगीवर उ या असले या नेताज या समोर आले.
हातातील जान ाचा गोफ यांनी नेताज या छातीला उजवा ध न ग यात चढिवला.
या जान ा या पशाने या न अिधक त ेचढिवताना होणा या महाराजां या बोटां या
िनसट या पशान ेनेताज या अंगी काटा सरकून आला. मरा ांचा  सरल कर या
का ाबरोबर पावन झाला.

एक-एक करीत महाराजांनी तबकातील पेहरावांची घडी नेताज या खां ावर
टाकली. ऊरभर गलबलून गेले या नेताज नी हमसा रोखत, सवादखेत महाराजां या
पायांना भावभरी िमठी घातली. या िमठीनं खु  छ पतीच काही ण सु  झाले. हळुवार
झुकत नेताज ना यांनी वर घेतले.

अजून... अजून नेताज ची गदन काही वर उठत न हती! सवाना जाहीर झाले क
नेताजी शु  झाले. पु हा हदं ूझाले. पण... पण खु  नेताज नाच आपण अ ाप साफ शु
झालो, अस ेवाटत न हते!

“ धनीऽ ” भावनावेगाने अितशय घोगरट झालेले श द कसेबसे यां या त डून
सुटले. या एकाच श दाने महाराजां या काळजातही खोलवर खळबळ माजली.

‘‘बोला. ’’ महाराजांची नजर नेताज या मुंडनी म तकावर फरली.
“धनीऽ, एक मागणं हाय पायाशी.’’ नेताज ना उरातला कढ खोलताना क  पडत

होत.े
‘‘बोला. मोक या मनी बोला. ’’
‘‘आमा ी... आमा ी...’’
‘‘काय पािहजे.’’
‘‘धनी ऽ एकडाव... एकडाव ‘नेताजी’ न साद घालावी! जीव घुटमळलाय ती

साद ऐकाय!’’
महाराजांची गदन गुझबी दां ासारखी ताठ झाली. नेताज चे खांद ेपकडीत घ

ध न महाराज हणाले, ‘‘आता... आ ा तु हास कळून आलं, नावाची ना ा कोण असते
ती! गदन वर या. नेताजीराव तु ही आमचे आहात!’’

कुठ यातरी समं क जलान े न ह,े तर महाराजां या ओठांतून सुटणा या
नामो ारावर आपण साफ ‘शु ’ होऊ, असे मानणा या नेताज ची आसुसलेली कानपाळी
महाराजां या त डून आलेली ती साद ऐकताना रसरसून आली. अनेक भावनां या
उमा याने यांनी आपले त ड जळीत झाक याची धडपड केली. यांना ती संधी न
दतेाच महाराजांनी कडकडून ऊरभेट दली. वत:ला हरवून, बस या बैठक व न
बघणा या संभाजीराजां या मनी ती ऊरभेट खोल खोलवर जली.

दपुारी या िवधीिनिम  पंगत मांड यात आली. महाराज आिण संभाजीराजे



यां याम ये नेताजीरावांना इतमामाने पाटावर बसिव यात आले.
कधी न ह ेत ेया पंगतीला वाढ यासाठी पुतळाबाई व सगुणाबाई दसत हो या.
महाराजांनी पंगतभर नजरफेर टाक त ‘‘ या मंडळी’’ हणत इशारा दला.
तबकातील वाडगे एक-एक क न चौरंगावर उतरिवणा या महाराजांचे नकळत

सारे अनुकरण करत होत.े फ  िवचारात गेले या नेताज नी, मोगली गोटातील
सवयी माणे भातात थेट हात घालून कालवायला सु वात केली होती!

महाराजांनी खलबताला त ड फोडले. जमली मंडळी िजवाचे कान क न ऐकू
लागली. िशवबोलाचे हयातभर उरात जपून ठेवावे, असे मोती संभाजीराजां या कानां या
शंप यावर उत  लागले - ‘‘सम त मंडळ स बलावू धाडून भेटीस पाचारण केले, त ेएक
थोर मसलत मनी ठेवून. ह ेरा य वाढीस पडले पािहजे. आजवर इदलशाहीकडून आ हावर
मातबरी या चाली आ या. फतेखान आला. अफजल आला, जौहर आला. आ हास हो याचे
न हते होते क  काय, अस ेहोऊन गेले. आई या सादके न आ ही सा यातून सलामत
िनभावून गेलो.

‘‘आज इदलशाही सुमार झाली आह.े घरबखे ान ंपार पोख न िनघाली आह.े
समयास ह यार ध न ितचा साधेल तेवढा मुलूख तोडून चालिव याचे योिजले आह.े
गिनमा या घर ा या उंब यावर नंगे ह यार धर याखेरीज आपले घरटे सु ेम राहावे, ते
होत नाही. क रता तुंगभ पेासून ध न कावेरीपावेतो क न इदलशाही मार याचा
मनसुबा धरला आह.े यासाठी कुतुबशाहीची दो ताना बांधला आह.े मोगलाईशी सुलूख
साधला आह.े

‘‘ - िवजयादशमीचा मु त ध न, िशलेबंदीनं आ ही खासा ांत कनाटकावर
मोहीमशीर होणार आहोत. आजवर दली तशी सम तांनी ा मसलतीस इमानानं
मनगटजोड दली पािहजे. ह ेरा य थोर हावं, ये ‘ ’चे मनी फार आह.े तु ही- आ ही
सारे ित ये भु ये. हमंत बांधून उचल घेतली, तर फ े दणेार ती समथ आह.े’’

महाराज तळप या डो यांना बोलत रािहले. मोिहमेचा तपशील यांनी
खलबता या कानी घातला. हबंीरराव, येसाजी, आनंदराव यांना पटाईत, भालाईत,
घोडाईत यांना पारखून िनवड याचे काम जोडून दले.

आप या गैरहजेरीत रायगड आिण मागील रा याचा जाबता सांग यासाठी
महाराज मोरोपंतांना हणाले, ‘‘ धान पेशवे, आ ही मोिहमेत रा  तो पावेतो, रायगड
ध न मागील साहबेसुभा युवराज संभाजीराजां या दखेरेखीखाली राहील. तु ही,
अ णाजी, चांगोजी सा यांनी यां या मसलतीन ेिवलायती र ून असावे. काही संकटकाळ
आ यास िनभावून यावा.’’

‘‘जी. आ ा.’’ मोरोपंतांनी कंार दला. पण... पण अ णाज ना हा जाबता
मनोमन पसंत पडला नाही! महाराजांनी आप या जबानी या वैभवाने खलबत एवढे
बांधून आणले होत ेक , कटपणे अ णाज ना कुरबुरीचा श द काढ याची हमंतही झाली
नाही. महाराजांनी आप यावर टाकलेली रायगडाची जोखीम कसकशी यां या प ात
सांभाळून यावी, या िवचारात संभाजीराजे गेले.



सवाना िनरोपाचे िवड ेदे यात आले. खलबत उठले.
‘‘शंभू, आ ही एक सांगावं हणतो. बरे समजुतीनं याल?’’ मु ाम बोलावून

घेतले या संभाजीराजांना महाराजांनी श द घातला.
‘‘जी. आ ा हावी.’’ महाराज कशासंबंधी बोलताहते याचा संभाजीराजांना

काही माग आला नाही.
‘‘रायगड तुम या अख यारीखाली राहावा, ह े राणीसाहबेांना मानवत नाही.

तु ही जाणता यांचा वभाव. आम या माघारी या नाही तर माहरेी तळबीडास
जा या या गो ी करताहते. ह े दसावं, तर चखोट दसत नाही. यांना आता आणखी काही
सांगावं, यास आमचं मनच घेत नाही. य ांचे दोन दवस फुकट गेले. समयास घेणे, ते
तु हीच समजा ानं यावं. याल?’’ बोल बोल कसा अंतरी या थेन ेिपळवटला होता.

‘‘राणीसाहबे!’’ या एका श दानेच संभाजीराजांचे मन घुसमटू लागले. संतापाने
भरीची दमदार छाती नकळत वरखाली लवलवू लागली... ‘आमचे सोडा, पण खु
महाराजसाहबेां या वाटेवर या केवढे फासके पे न ठेवतात! करण साधून केव ा
नेम या व ास! काय िबघडवले आह ेआ ही यांचे! िनिम  आमचे होते, घायाळ होतात
महाराजसाहबे! सा यांना वाटत,े ह ेआ हीच करतो. आ ही बे दल आहोत. ना आ हाला
यांना खुलेपणी जाब िवचारता येतो, ना आबासाहबेांना यां याबाबतचा श द सांगता
येतो. कसले युवराजपद ह?े त डी तोबरा, पाठीवर कोरडा अस े कुठवर सोसावे? का
सोसावे? ह ेयुवराजपद आ ही न मािगतले नाही. वडील हणून ज माला आलो, याने हे
रवाजाने चालत आले. मासाहबेां या नजरेत ते खुपते. अ णाज ना हाताशी ध न या
पाया या अंग ाने अशा गाठी घालतात क , भ याभ यांना या हातांनी उकलू नयेत!
यास या ‘राजकारण’ हणतात. यां या जनानी राजकारणात आम या मनाचा पायपोस
होतो. आबासाहबेांची क डणारी फरफट पडत.े कशासाठी मुलािहजा धरतात या
राणीसाहबेांचा आबासाहबे?’

‘‘गुमान झालात?’’ संभाजीराजांना ग पच बघून महाराज थंडपणे हणाले.
‘‘जी. आबासाहबे दतेील तो कौल आ हास साद आह.े’’ महाराजांना या ऐन

वेळी कसलीच यातना दऊे नये अस े यांना वाटले.
‘‘आ हाला िव ास होता, तु ही हचे बोलाल. दसरा ध न आ ही गड सोडणार

आहोत. तु ही आम या संगतीच मांड या. मुलखा या सदरीपावेतो आ हाला सोबत ा.
मग शंृगारपुरी िपलाज याकड ेठाण हा! ितकडील भानव लीचा आिण प हाळातफचा
सुभा आ ही तुम या अख यारीत दणेार आहोत. तो हरभातेन ंआबादान र ून असा. केशव
पंिडत, उमाजी पंिडत तुम या दमतीला राहतील. फडा या राब यासाठी िव नाथ,
खंडोजी ब लाळ, परशरामपंत, महादवे यमाजी यांना संगती या. पंिडतां या सोबतीत
तु हाला लाभले या का श या सादाला चाल ा.’’ बोलते महाराज येसूबाई आिण
िश याची कुलदवेता भावे री या आठवणीने थांबले.

‘‘एक अज  आह.े आ ा होईल, तर पायाशी जू घालू.” संभाजीराजांनी िनधार
बांधला.



‘‘बोला.’’ महाराजांचे डोळे यां या छातीवर या माळेवर जोडून पडले.
‘‘या वारीत आ ही जातीिनशी महाराजसाहबेां या पाठीशी राहावे हणतो.

रायगड आिण मागील जाबता एकसरीन ंमासाहबेां या द तुरीखाली रा  ावा. आ हीच
आबासाहबेां या जोडीनं आलो, तर सारे सवालच िनकाली जातील.’’

त ेऐकताना महाराज हसले. ‘‘शंभू, ह ेमागणं तु ही घालणार ह े के हाच आ ही
ताडून आहोत. ह ेराजकारण आह.े ते मना या उमाळीवर नाही चालत. एकदा आ यात
तु ही-आ ही असे फसलो. ह ेगाठीशी असता पु हा तोच ढंग ठेवावा, ह ेरा त नाही. पूण
िवचारांती आ ही तु हाला भानव लीचा सुभा सांिगतला आह.े आमचे ऐका. तो आपला
क न चालवा.’’

‘‘जी. आ ा. फ  एक हावं. आ हास सुपुद केले या सु यात मंि गणांनी नजर-
दखे घालू नय.े’’

‘‘तुमची इ छा असेल, तर तेही होईल. पण यां या ठायी कोणेिवशी आकस ध न
तुमचे भागणारे नाही. आज-उ ा याच लोकां या पाठबळानं तु हाला हर कदम टाकावं
लागणार. डावे जाणा यास िहकमतीनं वळतं करावं लागत.ं एक नेताजी पारख ेझाले, तर
कोण घोर पडला आ हास!’’

‘‘आम या मनी कुणाब ल आकस नाही महाराजसाहबे. डावे जाणा यांना आ ही
पड खाऊन वळत ं केलंही असतं, पण नको ते हा पायी खोड ेघालणा यांना काय करावं?
सुख झाले यास जागं करता येतं, बतावणी घेणा यांचं काय करावं? आता थोर मनसु यानं
आबासाहबे मोहीमशीर होताहते. मागील िवचार यांनी क  नय.े साहबेी दली आ ा
आ हास िशरोधाथ आह.े’’

‘‘युवराज, विडली दली दौलत कोण पु षाथाची? आ हालाही साहबेी पु या या
बरड जहािगरीवर नामजाद केले. आ ही यांचे काही मानले नाही. आ ही मुलखापरीस
माणसे बांधीत गेलो. मोरोपंत, अ णाजी ही माणसे वकुबाची. तु हास यांची मज  धरता
येत नाही. यांना तुमची हमंतबाजी लागी पडत नाही. जीव टांगणीला पडतो तो आमचा.
दया या बसकणीत जंिजरेकर हबशी दबा ध न आह.े आ ही मुलखापार बघून तो कोकण
फा ांचा दावा साधेल काय? आज ना उ ा औरंगची हवस आम या रा यावर चाल धरेल
याचं काय? केवढी थोर राजकारणं काय  घालायची आहते! यासाठी माणूस-माणूस
तेवढा एकवटून जंुपणं आह.े समथानी दलेला बोध हमेशा आम या कानी गंुजी घालतो.
‘मराठा िततुका मेळवावा, महारा  धम वाढवावा।’ तु हीही तो भुलू नय.े यानी ठेवावं
क , रािजयांनासु ा संगी दोन घरे मागची चाल ठेवावी लागते, दौलतीचा शतरंज
जोखमीनंच खेळावा लागतो.

‘‘ह ेरा य आमचं नाही, तुमचं नाही, राणीसाहबेांचं नाही. ह े चं - आईचं रा य
आह.े इमानाचे कैक जीव आजवर यासाठी खच  पडले आहते. भोसला तेवढा या रा याचा
नेक भु या आह.े याचं भान सुटलं क , तेढ पडत.े राणीसाहबेांना तो पोच नाही. तु हीतरी
तो सोडू नये. यां या मनी लालस पैदा झाली आह.े रामराजांना पुढं घालून या काही क
बघतात. आ ही त ेखूब पारखून आहोत. या गफलत करतात, आ ही यांना काय मानतो



यािवशी. राणीसाहबे रामराजां या मासाहबे यापे ा आ ही यांना ‘महाराणी’ मानतो.
या रा या या रयाया या ‘आऊ’ मानतो. हसावं क  रडावं, या पेचा या यां या चाली
काळजास घरे धरतात. मुलािहजा न धरता यांना काही सजा फमावावी तर दपणात दखेून
आप याच हाती आप या मुखास काजळी फासावी तस ेहोईल!

‘‘दौलतीसाठी िमझा-रजपुता या गोटात ओलीस राह याचा भार आ ही
तुम यावर टाकला. उ रेस अंगी कफनी चढवावयास लावून एकले मथुरेस काळदाढेत
दवस काढ याचा भार आ ही तु हावर टाकला. आिण आज... आजही भार तु हावरच
टाकतो आहोत! आ ही ह े सुखासुखी नाही करत. भोस यां या पु षांना भार
पेल यासाठीच जगदबें या उदरी ज म िमळतो. इतर कुणापे ाही तु ही आिण रामराजे
आमचे आहात. त ेपोर लहान उमरीचे, तु ही भरीचे. ह ेसारं समजून या.’’

काळाचे पडद ेफाडणारे त े ीमंत यो याचे िशवबोल संभाजीराजां या मनी पीळ
पाडून गेले. झटकन पुढे होत यांनी महाराजांचे पाय धरले. दाट या जवान कंठातून बोल
सुटले, ‘‘आबासाहबे, ही धूळ म तक  ध न आ ही शपथपूवक सांगतो, या रा याचा
कवडीइतकाही लोभ तो आम या मनी नाही. सवा न ह ेपाय आ हास मोलाचे आहते.
आपण सांगाल तसंच होईल.’’

“शंभूऽ” वर घेतले या बां ा भोस याला छातीशी िबलगून घेताना महाराजां या
त डून एवढीच हलक  साद सुटली. रायगडा या नगारखा यावरचा जरीपटका मावळ
वा याला थपडा दते सळसळत होता. म येच याची नोकदार टोके फडकन वळत होती.
नजर ठरणार नाही, अशा उंचा ाव न थेट कनाटक या रोखाने मोहरा धरीत होती.

दि वजयी दसरा उजाडला. नौरा ी घटात बसलेली भवानी उठली. दधूधारांचा
ितला अिभषेक झाला. समृ ीची थळी ित या पायाशी दाटली.

संभाजीराजे, मंि गण, जमलेला िनवडीचा सरदार लोक यांनी घेर टाकले या
पालखीतून दवस फुटीवर महाराज रायगड उत न पाचाडात आले.

महाराजां या माघारी पाचाड या वा ात राह याचा िनणय केले या
पुतळाबा नी दोघा िपतापु ां या तळहातावर द ा या कव ा ठेव या.

रघुनाथपंत, जनादनपंत हणमंते, हबंीरराव, येसाजी, सजराव जेधे, धनाजी
जाधव, द ाजी ि मल, सूयाजी मालुसरा, संताजी घोरपड,े नेताजी पालकर, नागोजी जेध,े
िवठोजी च हाण, मानाजी मोरे, सोमाजी बंक , बाळाजी आवजी, बाबाजी ढमढेरे,
अ णाजी, मोरोपंत असा िनवडीचा मदाना पाठीशी घेत महाराज संभाजीराजांसह
पाचाड या वा ाबाहरे पडले. वा ा या सदरेवर टांगलेली िन: पंद घंटा यांना मूकपणे
आशीवाद दते होती.

‘‘हर ऽ हर ऽ हादवे!’’ घाटीघाटीतून कलका यांचे लोळ उसळले. यात पेट या
तोफभां ांचे दणदणते वार िमसळले. आघाडीला असलेले नाईक बिहज चे टेहळं पथक
माग  उधळलं.



तीस हजारांचा सेनासागर भोसले िपतापु ां या पाठमागाने पुढे सरकू लागला.
रण शंगे शहारली. चौघड ेदडुदडूु लागले. चालला! चा भु या न ा दशा फोडायला
चालला. िचपळूण या रोखाने. वारी कनाटकवर!

मजल दरमजलीने िचपळूण ह े भागव थान ट यात आले. महाराज व
संभाजीराजांनी जोडीने तीथाचे दशन घेतले. अिभषेक झाला. दाने वाटली.

िचपळूण सोडून सेनासागर शंृगारपूर या वाटेला लागला. गद आंबराईने वेढले या
शंृगारपूर या वेशीवर िपलाजी िशक, गणोजीसह पालखी घेऊन महाराजां या
आगवानीला आले. ऊरभेटी झा या. र ा या गोताव यासह महाराज व संभाजीराजे
शंृगारपुरात वेशले.

सूयराव सुव शंृगारपूर या वतनाव न परागंदा झा यापासून याचा राहता
वाडा, ‘कारभारी वाडा ’ झाला होता. याच वा ात महाराजांचा मु ाम पडला.

रा ी साविच ा या समयाला महाराजांनी िपलाज याकडे
संभाजीराजां याबाबत िवषय काढला. भानव ल चा सुभा सांभाळ यासाठी युवराज
शंृगारपूरला ठाण होणार, ह े यां या कानी घातले. हरभातेने युवराजांना जोड ावी, असा
श द टाकला. िपलाज नी आनंदाने तो उचलला. आपले जावई गणोजी, क या
राजकुवरबाई यांचे ेमकुशल महाराजांनी िवचारले. रा ीचे थाळे िशक-भोसले असे
जोडीपं ने झाले.

दसु या दवशी पहाट ध न महाराजांनी वाडा सोडला. संभाजीराजां यासह ते
भावे री या दशनाला आले. िश या या कुलदवेतेचे आशीवाद घेऊन िपलाज ना
खांदाभेट दऊेन महाराजांनी शंृगारपूर सोडले. िपतापु  आंबाघाटा या रोखाने चालले.
उ ह ेचढू लागली. मोरोपंत, अ णाजी रायगडाकड ेपरतले.

आंबाघाटाची चढण सामने येताच महाराजांनी ‘िवजय’चे कायद े आखडले व
पायउतार झाले. संभाजीराजांनी मांड मोडली. िपछाडीचा सेनासागर थोपला.

‘‘राजे, परता आता. आ ही िनघतो.’’ महाराजांचा तळहात संभाजीराजां या
खां ावर चढला. काही ण बेजबान तसेच घुटमळून गेले. िनरोपाची वेळ आली होती.

‘‘महाराजसाहबे सांभाळून असावं. दर मु ामाव न आ हास खबर कळवावी.
मागील चंता ध  नये.’’

“शंभूऽ, आ ही चंता करणार कोण? सा याची चंता वाहणारी आई थोर आह.े
आ ही सांिगतलं त ेकाय  घाला. सूनबा सह किब यािनशी येऊन शंृगारपुरी ठाण हा.
आ ही परत ूते िपलाज या त डून यां या जावयांची तरफदारी ऐकावयास. येतो आ ही.
जय भवानी!’’

दोन बुलंद ऊर णात एकमेकांना िभडले. सोनचौकड े हदंोळले. टोपांतील
मोतीलगी लडलड या. श द क डून गेले. डोळेच बोलके झाले. िमठी सुटली. ‘िशव-शंभो’
िवलग झाले. महाराजांनी झटकन जनावरावर झेप घेतली.

खंडोजी, रायाजी, अंतोजी अशा आप या धारक यांसह संभाजीराजे बगलेला
झाले. दि वजयी सेनासागर घाटा या चढणीला लागला.



संभाजीराजे चढण चढणा या ‘िवजय ’ घो ाकड ेजोड या नजरेने बघत रािहले.
उगाच यांना उ रेत िनरोप दऊेन पाठमोरे झालेले कफनीधारी महाराज आठवले! कानात
बोल घुमले - ‘‘सा यांची चंता वाहणारी आई थोर आह!े’’

जे हा त े शंृगारपुरात घुसले, ते हा क ाट ध न आले होत.े िश या या
पागेकडचा िनवडक घोडा महाराजां या दमतीला जू झाला होता. िश या या पागेचा
सैस उरले या घो ांतील एक पथक घेऊन त ेपागेत ठाण करायला मोत ारांसह चालला
होता. सैस आिण मोत ार संभाजीराजांना बघून अदबीन ंकमरेत झुकले. घोडपेथक थांबले.
संभाजीराजांची नजर या पथकाव न फरली.

आघाडी या खुरावर पांढ या रंगाचे चांदवे असलेले ते उभे पथक ‘ऐबी’ होत.े
गैरशकुनी होते! त ेबघताना संभाजीराजे मनोमन चरकले!

शंृगारपुरी दोन दवस मु ाम क न संभाजीराजांनी िपलाजीमामा, गणोजीराजे
यांचा िनरोप घेतला. त े रायगडावर आले. रायगड आता रा जी सोमनाथ यां या
कारभाराखाली होता. पुतळाबाई पाचाड या वा ात येऊन रािह या हो या.
सातमहालातील आपला महाल यांनी येसूबाई आिण दगुाबाई यां या सेवेत जोडून दला
होता. संदखेड या राणूअ ा अ ाप गडावरच हो या. यांना सोयराबा ची कुठलीच चाल
पसंत न हती. आप या भावाला, संभाजीराजांना श य त ेसगळे पाठबळ दे यासाठीच या
माहरेी रािह या हो या.

सुभे भानव लीचा फड शंृगारपुरात बसिव यासाठी संभाजीराजांनी माणसं
पारखून िनवडायला सु वात केली होती. या कामी यांना कवी कुलेशांची मसलत िमळू
लागली.

केशव पंिडत, उमाजी पंिडत, िव नाथ ही माणसे बरोबर ठेव याचा स ला
महाराजांनीच दला होता. परशरामपंत, खंडोजी ब लाळ, महादवे यमाजी यां यािशवाय
तर फडाचे पान हलू शकत न हते. संभाजीराजांनी या सवाना शंृगारपुरी जा याची आ ा
दली. सु याचा फड हलला. संभाजीराजांचा िनरोप घेऊन कवी कुलेशांनी, उधो
योगदवेसह रायगड सोडला. कामंदक य नीितसार, िव णुपुराण, म यपुराण, रामायण,
महाभारत असे ंथ बांधलेली बासन े बेगारां या डुयांवर दऊेन केशव पंिडतांनी; उमाजी
पंिडतांसह शंृगारपुराची वाट धरली. रायगड सोड याचा दवस जवळ येऊ लागला.
महाराज परतेपयत शंृगारपूरला मु ाम धरावा लागणार हणून संभाजीराजे रामराजांना
सतत आप याजवळ ठेव याचा य  करीत होते. सोयराबा ना ते काही मानवत न हते.

वाटचालीला पहारा दणेा या िशबंदीचे धारकरी संभाजीराजांनी िनवडले.
शंृगारपूरला आपण किब यािनशी येत अस याचा खिलता पुढे िपलाजीमामांना पाठिवला.
जगदी रा या िशव पंडीवर अिभषेक चढिवला.

‘आ ही रायगड सोडणार ’ ह ेकानी घालावे, हणून राणूअ ांची भेट घे यासाठी
त ेसातमहालांतील पुतळाबा या महाली आले. या महालात आता येसूबाई, दगुाबाई,
राणूआ ा अशा मेळजुळीनं राहत हो या.

राणूअ ांना अदब दऊेन संभाजीराजांनी िवषय काढला. ‘‘आ ासाहबे, आ ही



आबासाहबेां या इ छे माणे किब यािनशी शंृगारपुरी जाणार आहोत.’’
राणूअ ांनी त ेशांतपणे ऐकून घेतले. थो ावेळाने या िनधारी राजस आवाजात

हणा या, ‘‘आ ही ते समजून आहोत. आ ही जातीनं तुम या संगती यायचं ठरिवलं
आह!े’’

‘‘आ ही नाही समजलो. ’’ ग धळले या संभाजीराजांनी चमकून िवचारले.
‘‘बाळमहाराज, इथं आ यापासून िमट या जबानीनं आिण उघ ा डो यांनी

आ ही सारं बघतो आहोत. दरू असता आम या कानी जे-जे पडत होतं, ते एव ा वाक ा
वाटेचं असेल, असं आ हास खरं पटत न हतं. मासाहबेां या डो यांस तु ही खुपता. जे
घडलं आह ेत ेकाहीच न ह ेएवढे घडणार आह,े आ ही बरीक त ेताडलं आह.े सा यांनी
तु हास ‘पोरकं ’ मानलं आह.े आता... आता आ हीच तुम या पाठीशी सावलीसार या
राहणार आहोत. जे कोणी तुम या पायी खोड े घालू बघतील यांना जाब िवचारणार
आहोत. बाळमहाराज, तुमची इ छा असो नसो, आ ही शंृगारपुरी येणार आहोत!’’

भार या नजरेनं संभाजीराजे अ ासाहबेां याकड ेबघतच रािहले. मना या वम
जागेवर बोट ठेवणा या राणूअ ां याब ल यांना र ाचा उमाळा दाटून डो यांत आला.
काय बोलावं यांना सुचेना.

‘‘गुमान झालात? बोला. ’’ अ ासाहबेांनी िवषय सोडला नाही. ‘‘जशी आपली
इ छा अ ासाहबे.’’ संभाजीराजांनी यांना संमती दली.

ठर या दवशी सातमहालासमोर या चौकात तीन पडदबंेद मेणे तयार झाले.
येसूबाई, दगुाबाई आिण राणूअ ा यां यासाठी! पालखी दरवाजाने ते बाहरे पडले.

युवराजांनी रा जी सोमनाथांचा िनरोप घेतला. सोयराबा नी कतीही
थोपिव याचा य  केला, तरी ह  धरलेले रामराजे अ णाजी आिण मोरोपंत यां या
बरोबरीने आघाडी मनो यापयत आलेच. यां या कपाळावर ओठ टेकवून यांची पाठ
थोपटीत संभाजीराजे यांना हणाले, जसे महाराज आंबाघाटा या पाय याशी खु
यांनाच हणाले होत ेतसे, ‘‘बाळराजे, परता आता. येतो आ ही.”

दादामहाराज...” काहीतरी बोल यासाठी रामराजे घोटाळले.
“बोला.” संभाजीराजांनी यांचा खांदा हळुवार थोपटला.
‘‘आ ही... आ ही येऊ?” रामराजांचे डोळे केव ातरी अपे ेने भ न आले होते.

खां ावरचा संभाजीराजांचा हात आपोआप मागे हटला. एकसरीने यांनी अ णाजी,
मोरोपंत, रा जी यां यावर नजर फरवली. सवा या माना खाली हो या. संभाजीराजांना
तो संग आठवला, राजगडावरचा. त े रजपुता या गोटात ओलीस जायला िनघाले
ते हाचा. ते हा िनरोप ायला आले या महाराजांनी यानीमनी नसता एकाएक  आप या
छातीवरची माळ उतरवून दपेुडी करीत यां या ग यात चढिवली होती!

कस यातरी िनधाराने, तळप या डो यांनी संभाजीराजांनी आप या
छातीवर या आई या कव ां या माळेला हात घातला. हलकेच ती उतरिवली आिण
ितचा दपेुडी फेर रामराजां या ग यात चढवीत त े हणाले, ‘‘आ ही नसलो तरी, ही
आमची िनशाणी ठेवा. येतो आ ही. पाचाड या सदरेवर थोर या आऊंची घाट वाजते.



ितला नेमान ेमावळमाचीवर जाऊन मान दते चला! जय भवानी! ’ ’
कुणाकडहेी न बघता संभाजीराजे तडक रायगडा या आघाडी मनो यांना पाठमोरे

झाले. सहज हणून यांनी नजर गंगासागर टा यावर फरली. यावर ओळंबले या
आं या या वाक ा फांदीवर अंग मुरवून बसलेला एक खं ा प ी यांना दसला. नुकतंच
काहीतरी मटकाव यासारखा तो आपली लांब चोच साफ करीत होता!

गडा या उताराला लागले या राजमे यां या मागून मावळी पायताणांची कुरकुर
उठवीत, काखोटीचे गाठोड ेसावरीत चालले या धाराऊचे पायताणां या कुरकुरीशी मेळ
पडलेले मन वत:लाच िवचारीत होते, ‘असं कशापायी तंया ह ेसमद?ं ’

शंृगारपुरात सु ा या वा ावर संभाजीराजांचा भानव ली सु याचा फड
बसला. सु या या अख यारीतले सरदार-दरकदार सरंजामािनशी युवराजां या भेटीसाठी
शंृगारपुरात येऊ लागले. िहवा या या दाट या धु यात शंृगारपूर गजबजू लागले.

पुरात संभाजीराजांनी धनु व ेचा सराव यायला सु वात केली. पुरा या
चौतफाने गद राने दाटलेली होती. यात जागोजागी कबळी झोप ां या वा ा क न
रािहलेले धनगर रानात ‘वाघ  ’ उठ याची, ‘का या जनावरांनी ’ िवधूस मांड याची
खबर पुरात आणू लागले.

गणोजी, खंडोजी ब लाळ, रायाजी, अंतोजी अस े प ीचे िशकारखेळे घेऊन
संभाजीराजे रान काढू लागले. यांनी पाडलेली जनावरे बघायला पंच ोशीत या वा ा-
मज यांतील माणसे पुरात येऊ लागली. तीर-कमान आिण ठेचणी या बंदकु ची
िनशाणमार यावर संभाजीराजांचा बेजोड हात बसला.

एका शुभमु त  कुलदवेता भवानीला अिभषेक चढवून ित या आशीवादाने
संभाजीराजांनी ‘बुधभूषणम् ’ या का ंथाला हात घातला. या का ंथात
िव णुधम र पुराण, कामंदक य नीितसार, म यपुराण, महाभारत आदी ंथांतील ोक
िनवडून दवेदवेतांची तुती, राजनीती, क णनीती या िवषयांवर चचा करायची होती.
संभाजीराजांचा हा तर आवडीचा िवषय होता.

वा ा या बैठक  दालनात लाकडी अडं यांवर समोर पुराण ंथ मांडून बैठक
बेतले या केशव पंिडत, उमाजी पंिडत, कवी कुलेश यां याशी संभाजीराजांची
का शा ाची बैठक बसली. धूपदानातून उठत, फर या घेत दालना या छताकडे
झेपावणा या धुरा या व यांवर अचल नजर जोडलेले संभाजीराजे कशाततरी
हरव यासारखे िवचारगत झाले. हलकेच यां या पाप यांची कवाड े िमटली गेली. आता
चया आगळीच शांत-सुंदर दसू लागली. िव ह या ीगजाननाची भाक करणारे बोल
यां या ओठांतून सहज उमटू लागले. उज ा हाताशी बसलेले परशरामपंत ते बोल
शहामृगिपसा या टोकान ेपकडून कागदावर रचू लागले.

‘‘दवेदानवकृत तुितभागं हलेया िविजतदापतनागम्।
भ िव हनने धृतर ं त ंनमािम भवबालकर म्।।’’



– दवेदानवां या तुतीने संतु  झाले या, दु ांचे गवहरण करणा या, भ ांची
िव े वारणा या, र े धारण करणा या, ‘िशवा’ या पु ा गणेशा, तुला माझे नमन असो!

गणेश तवन केले या शंभूराजांना आप या थोर या महाराजसाहबेांचे -
शहाजीराजांचे मरण झाले. यांचे बे ब वणन करणारे घडीव, गीवाण बोल
युवराजां या ओठांतून सुटू लागले -

‘‘भृशत् बला वय संधुसुधाकरः िथतक त उदारपरा म:।
अभवत् अथकलास ुिवशारदो जगित शाहनृप: ि ितवासव:।। ’’
- संधुसुधाकरासारख े चंड बलशाली, क तवान, उदार, परा मी व

अथकलांम ये िवशारद असे राजे शहाजी होऊन गेले!
भोवतीचे पंिडत कानांचे शंपले टवका न िगद ला रेलले या, िमट या

डो यां या संभाजीराजांना एकटक िनरख ू लागले. पाणव ाव न बग यांची सफेद
रांगच रांग तरंगत जावी, तस ेकाही ण शांतपणे तरंगत गेले.

आता िमट या डो यांसमोर संभाजीराजांना आप या आबासाहबेांची अनेक पे,
व पे तलवारी या फर या, तळप या पा यासारखी दसू लागली -

आ या या भर या दरबारातून त ताला पाठ दावीत तरातर बाहरे पडणारे,
तोफगो यासारखे आबासाहबे, संहासनासमोर तडक खड े होत, बहादरू या मोगलाई
व कलाला ‘चालते हा’ची नगारखा याकड ेबोटाचा रोख दते जरब दणेारे आबासाहबे,
‘नावाची ना ा तु हास आ ा कळली नेताजीराव ’ हणत पालकरकाकांना अपार मायेनं
ऊरभेट दणेारे महाराजसाहबे, थोर या आऊं या छ ीवर सोनपान े वा न गुडघे टेक त
पायरीला न भावे कपाळ िभडिवणारे आबासाहबे, साता या या क यावर िबछायतीला
लेटून घायाळ झालेले असहाय आबासाहबे, ‘विडली जोडून दली दौलत कोण
पु षाथाची? ’ असे शांतपणे सुनिवणारे - ‘ज माने भोसला तेवढा आईचा नेक भु या ’
हणत आ हास छातवानाला िबलगते घेणारे आबासाहबे -

ती पे एकमेकांत िमसळू लागली. डो यांत मावेनाशी झाली. महाराजांचे वणन
करणारे नेमके श द संभाजीराजांना गवसेनास ेझाले. नाकग ा िचमटीत धरताना यां या
कपाळी आ ाच आ ा फुल या. यांना नकळतच गदनीला झोल िमळाला. झोलाने
यां या टोपातील मोतीबंद लडी डुल या. आिण याव न फडफडत झेपाव यासारखे
वाटावे, असे श दांचे सोनेरी प ी उडाले -

‘‘य य अनेक वसुंधरा प रवृट् ो ुंग चूडामणे:।
पु वं समुपागत: ‘िशव ’ इित यात: पुराणे िवभु:।। ’’
- या शहाजीराजांना महामूर मुलखाचे धनी असलेले, लोकांना ड गरासारखे

उ ुंग होरके वाटणारे, पुराणातील पु ष े  िशवासारखे राजे िशवाजी, ह ेपु े  झाले!
‘‘किवकालभुजंगम अवलीढं, िनिखलं धममवे य िव लव य:।
जगत: पितरंशतोवताप: स िशव छ पितय येजय:।।’’
- या किलकाला या भुजंगाला पचिवले या, अिखल धमाची हीनाव था बघून

िव हळ झाले या, वामी हणून जगताचे ताप हरण कर यासाठीच अवतरले या



िशवछ पत चा जयजयकार असो!
‘जय यजेय: ’ संभाजीराजे दोन-तीनदा वत:शीच पुटपुटले. सफेत ‘िवजय ’

घो ावर मांड जमवून आंबा घाटाची चढण चढणारे, सरासर डो यांआड होणारे
महाराज यांना दसू लागले. उ या आंबा घाटाची दरडच घुमत गजताना यांना ऐकू येऊ
लागली - ‘‘आ ही चंता करणारे कोण? चंता वाहणारी आई थोर आह!े’’ आप या
कुलाचा वसा आठवत संभाजीराजांचे मन वत:वर येऊन ठाण झाले. महाबळे र या
गोमुखातून पा याची धार लागावी, अस े यां या त डून का बोल पाझ  लागले -

‘‘त या मज: शंभू रित िस ः सम तसामंतिशरोवतंस।
य: का सािह यपुराणगीतकोद डिव ाणवपारगामी।।
िविव य शा ािण पुरातनानामादाय ते य: खलु सोयमथम्।
करोित सद ंथममंु नृपाल: स शंभूवमा बुधभूषणा यम्।।’’
- या िशवाजीराजांचा - भोवती या सा या राजेलोकांना िशरोभूषण वाटणारा,

का , सािह य, पुराण, संगीत, धनु व ा यांचे ान घेतलेला मी पु  – ‘शंभूराजे ’ या
नावान े िस  आह.े पुराण ंथांचे िववेचन क न, यातील अथपूण भाग िनवडून मी
शंभूवमा हा ‘बुधभूषणम् ’ नावाचा स ंथ रचीत आह!े

आपला का ंथ रिसकांनी कसा वाचावा याचा करीणा दतेाना तर
संभाजीराजांची गोल, पु , मदानी चया उजळून िनघाली. खानदानी अदबीचा भंडारा या
चयवर शालना यासारखा पसरला -

‘‘िविव य स त: कृितम मदीयां गृ तु सद ्अस  यज तु।
ीरािवयु ं  प र य नीरं ीरं भज ते खलु राजहसंा:।। ’’

- दधुात िमसळलेले पाणी वगळून राजहसं फ  दधूच सेवन करतात तस ेिव ान,
स न स य तेवढेच आपलेसे क न अस य वगळून टाकतात!

डुईची पगडी डोलवीत परशरामपंतांनी युवराजांनी सांिगतलेला, रिसकांना
उ ेशून असलेला ोक कागदावर उतरिवला. याखाली दरेुघी ओढली. मऊ वाळूची िचमट
हलकेच कागदावरच िशवरली. ंथाचा पिहला सग समा  झाला होता.

संभाजीराजांनी डोळे उघडले. बैठक त या पंिडतांतील कवी कुलेश यां यावर
के हाचे डोळे जोडून नुसत ेएकटक बघत होते. ते भारावून उठले. कमरेत झुकून यांनी
अगोदर संभाजीराजांना अदब दली.

‘‘युवराज, उ रसे इस मु क आय,े पर कोई युवराज ऐसे ढंग क  का रचना
करता ह,ै ऐस ेन हमने दखेा न सुना! ’’ कुलेश भारावून बोलले.

‘‘शु गुजार किवराज, तशरीफ या. आता आम या कुलदवेता आई भवानीची
तुती बांधणे साधत ेका, त ेपाहावे हणतो आ ही.’’ हाता या इशारतीन ेसंभाजीराजांनी
कुलेशांना बसत ेकेले.

या बैठक दालनात िपलाजी येऊन भंतीकड ध न उभे आहते, याचे कुणालाच
भान न हते! िमट या डो यांनी संभाजीराजे दवेबोलीत काही सांगताहते, ह े बघून
अिभमानाने फुललेले िपलाजी काही न बोलता ती बैठक तसेच बघत रािहले होत.े



‘‘जगदबं, जगदबं! ’’ संभाजीराजांनी डोळे िमटत ेघेतले. उज ा हाताची बोटे
न ान ेधारण केले या छाती या माळेव न फ  लागली. पाजळते पोत नाचू लागले,
भंडा या या मुठी उधळू लाग या. कानभ न संबळ तुणतुणी घुमू लागली, ‘उद ंग अंबे उद!ं
’ उदोकार थरकू लागले. श ं उगारलेली, र ने ी, ा वाहनी जगदबंा संभाजीराजां या
डो यांसमोर खडी ठाकली! भवानीची तुती करणारे दवेवाणीतले बोल यां या ओठांतून
उधळू लागले. आईने बैठक घेतलेला, का या- बा या प यांचा मानकरी वाघ यांना
झळमळीत संगमरवरासारखा पांढरा दस ूलागला. यां या ओठांतून सुटणा या श दांना
जशी सोनकळाच आली -

‘‘ फ टकिचतपीठे शामलांगी भवानी – ’’
फ टकासार या धवल आसनावर िवराजमान झालेली ही शामलांगी भवानी

आह.े
‘‘िवलसत भालितलका - कपाळी र टळा शोभणा या, पुण दु वदनां - पुनवे या
चं ासारखा मनोहर मुखडा असले या, सवतुल तन ं म् – कलश तनी,
प ने िवरािजताम् – कमलने ी, शंभूका ता तेज वी कांती लाभले या, िन ना भं -
खोलगट नाभी या, कृशम यां - िचवळ कंबर असले या, िवलस वसनां र कांची
प रवृताम् - र रंगी नेस ूव चोळी याले या, चं चूडमणी तुितमेणानां - धरणीश शंभू
रिचतामितभ या - या चं चूडमणी भवानीची मी राजा शंभू भि भावे तुित गातो! ’’

‘‘वा! वा! ’’ कवी कुलेशांनी न राहवून भरघोस दाद दली. िपलाज चे फुलले
डोळे तर संभाजीराजां या मुख ावर जखडूनच पडले होते.

संभाजीराजांनी डोळे उघडले. बैठक  दालना या उंबर ात यांना खोळंबलेली
धाराऊ दसली. ती परत या या बेतात आह,े ह ेताडून इतर कुणाशीच काही न बोलता
युवराजांनी ितची दखल घेतली - ‘‘बोला आऊ, काय आ ा आह?े’’

कसे बोलावे या पेचात धाराऊ िखनभर घुटमळली. मग िनधाराने हणाली, ‘‘ े
दयेवाधमाचं ाय चाललया ये  ंद!े थाळं लाव यात येवड ंकानावं घालायचं तं! ’’

हसत संभाजीराजे बैठक व न उठले. उठता-उठता यां या मनी िवचार आला,
‘आ ही का  बांधतो ती दवेबोली उजवी क  या धाराऊची कुणबाऊ, िनखळ मावळबोली
उजवी? ’

ठेवणीचे जरी आसवाब लेवून येसूबाई, दगुाबाई आिण राणूअ ा िस  झा या.
आज मकर सं ांत होती. सरंजामािनशी जाऊन गावदवेता भावे रीची ओटी सवा ण
हातांनी भरायची होती.

पहाट ध न संभाजीराजांनी म लखांबाचे दशरंग, च चे नागिप यासारखे हात
क न घेतले. अंघोळ घेऊन, दधुाची गंडी रचवून रा ी दे हा यात ठेवलेली भवनीची
माळ यांनी ग यात धारण केली. रायाजीने समोर धरले या दपणात बघून सरशीने
कपाळी िशवगंधाचे प े रेखून घेताना यांना िजजाऊंचे बोल आठवले. ‘‘िशवानंच हे



सुखद:ुखाचे जोडप े तुम या कपाळी रेखले आहते!’’
सदरेवर येऊन युवराजांनी सु या या रयतेला दशन दले. सं मणाचा दवस

अस याने वडीलधा यांचे दशन यावे, हणून ते राणूअ ां या भेटीसाठी द णीमहालात
आले. आप या वारीला येताना बघून येसूबाई पदरकाठ तोलीत सावर या झा या.
दगुाबाई तर शरमून अंत:पुरात जायला िनघा या.

‘‘बाई, थांबावं. ’’ येसूबा नी यांना रोखते केले.
आत आले या संभाजीराजांनी राणूअ ांना हसत अदब दली. सहज नजर जाता

यांना एका पाटावर चांदी या ताटात मांडलेला, गूळ-ितळांनी बांधलेला मगर दसला.
दवेीसमोर तो आज पुजायचा होता. मु त ध न याला फोडून तोच ितळगूळ वाटायचा
होता. पाटाजवळ जात संभाजीराजे तो िपवळाधमक मगर िनरखीत रािहले.

‘‘बाळमहाराज, तीरकमान, िशकार, ंथपुराण यांतून तु हाला किब याकड या
या ‘तीळ-गुळा’ची याद राहते क  नाही, आ हाला अंदशे होता! ’’ राणूअ ा खालमानेने
उ या असले या येसूबाई व दगुाबाई यां याकड ेबघत हसून हणा या.

मगरावरची नजर तशीच ठेवीत ते हणाले, ‘‘आमचं या मगरासारखंच आहे
अ ासाहबे! मनानं धरली ती बाब सोडवत नाही आ हाला. आ ही महाराजसाहबेांना
का  बांधून दाखवणार आहोत.’’

‘‘आ हास यातील काऽही कळत नाही! आज आ ही तुमची बंदकु ची िनशाणमार
बघावी हणतो. दावाल? ’’ येसूबाई, दगुाबा याकड ेबघतच आ ासाहबे ह े हणा या.
संभाजीराजे सबागतीने बोलून गेले - ‘‘जी आ ा. आज सं याकाळी भावे री या
आवारात या पंपळावर ीफळं बांध यात येतात. बार टाकून ती छेदायची असतात.
आ ही सं याकाळी िनशाणमार दावू. आपण ती बघायला यावं. ’’ संभाजीराजांनी
राणूअ ांना नजर दली. तशीच ती येसूबाई व दगुाबा यावर फरिवली. ितचा अथ होता
- ‘यांनाही आणावं येताना! ’ राणूअ ांना तो कळला. या नुस याच हस या. मघापासून
यांना जे हणायचे होते, ते आ ा कुठे यां या ‘बाळमहाराजां’ या दखलेत झाले होते.

‘‘येतो आ ही!’’ संभाजीराजे महालाबाहरे पडले.
एका कुणिबणीने मगर ठेवले या चांदी या था यावर सरपोस घालून तो उचलून

खां ावर घेतला. हाती कंुकवाचे करंड ेघेतले या राणूअ ा, येसूबाई, दगुाबाई पाठीशी
कुणिबण चा तांडा घेऊन वा ाबाहरे पड या.

सं याकाळी पुरा या वेशीवर असले या भावे री या आवारात तो ा या
बंदकु चे बार दणदणू लागले. वीर पिव ा घेतलेले संभाजीराजे बंदकु चा द ता उज ा
खां ाला आवळून, डावा डोळा िमटत पंपळावर या ीफळांवर बार टाकू लागले.

एकसरीन े यांनी ीफळांचा पंचो ा फोडला. फळां या कव या या ठक या
पाराखाली उतर या. ीफळांतील पा यान े पंपळपाने हाऊन िनघाली. आिण ते
बघताना बैठक वर बसले या येसूबाई व दगुाबा ची मनेही एका आग याच भावनेने
हाऊन िनघाली! कं ांतीचा सण अस यामुळे आज िश या या वाडयावर सं याकाळी
मानाचे बकरे पडणार होते.



पुरातील िपलाज या वा ात संभाजीराजांची ‘बुधभूषणम्’ची दसुरी
का शा  बैठक बसली. आज ‘राजनीती’ची बांधणी करायची होती. ंथाचा हा तर
गाभा होता.

धूपदानातून गंधमंगल वळी उठू लागली. दालनभर गरगरत फ  लागली.
शांतता पसरली.

परशरामपंतांनी कापडी अ तर असले या को या कागदावर ह तलेख िलिहला –
‘। ि तीयोऽ याय:। ’

राजनीती:
‘‘पंिडत, ‘राजा ’ हणून जो हणतात, यास कोण-कोण ल णांची जोड लागत?े

’’ उमाजी पंिडतांना संभाजीराजांनी सवाल घातला.
‘‘जी ’’ समोर या अडगंीवर या कामंदक य नीितसाराची पाने उलटी टाक त

काही वेळाने उमाजी पंिडत हणाले, ‘‘ ोध, लोभ, भय, ोह यांचे तंभन केलेला,
वृ ां या िहतोपदशेांनी संप  झालेला, वत: संपादन केले या गुणांचा असा राजा
असावा. ’’

हारीन ेसमोर मांडले या अडं यांवर या ंथांची पान ेसंभाजीराजे उलटी घालू
लागले.

परशरामपंतां या कानातील िभकबाळीकड े बघत संभाजीराजे राजल णांचे
ाज कळे का वेदीवर उधळू लागले –

‘‘मेधावी, मितमान, द :, मावान, ॠजु –
बुि मान, सावध, माशील, मृद ुअंत:करणाचा। ’’
धमा मा अिप न असूयक: –
धमशील, पण असूया नसलेला मरण युपकृतं, वृ ोपसेवी य: –
केलेले उपकार जाणणारा, वडीलधा यांचे अनुसरण करणारा.
शूरो न सनी – शूर असूनही सनी नसलेला!
अिवसंवादी, दीघदश , िजत ोधो, िजतेि यः -
िवसंवादी बु ी नसलेला, दरूदृ ीचा, ोध जंकलेला आिण इं यांवर क जा

िमळिवलेला असा राजा असावा.
“ किवराज, अशा राजाचा रा यकारभार कोण भातेचा असावा? हा

िव णुपुराणातील ोक केवढा गोमटा आह!े’’ म येच थांबून संभाजीराजांनी कुलेशांना
नजर दली. वत:ला आवडलेला ोक ते वाचू लागले -

‘‘नाितद डो न िनद ड –
अितकायदबेाज नसलेला व कायदा एकदम ढलाही न टाकणारा.
वहारे सम: ा े पु ेण रपुणा सह।

गनीम असो व सा ात वत:चा पु  असो, वहारात दोघांशी समतोल



असणारा! ’’
या ोकाबरोबर महाराजां या आठवणीने संभाजीराजांची मु ा अिभमानाने

कशी फुलून उठली. भार यासारखे ते राजल णे पुढे सांगू लागले -
‘‘लोकाधार:, दु प र ह: –
तो रयतेला आधार दणेारा आिण दु ांचे िनदालन करणारा असावा! ’’
‘‘वाहवा! ’’
‘‘छान! ’’
‘‘उ म! ’’
कुलेश, केशव पंिडत, उमाजी पंिडत सा यांनीच या मम  राजल णांना एकदम

दाद दली. मु े या पुनवेचा चं थाळा झालेले, वकुला या अिभमानाने डोळे तेजाळलेले
संभाजीराजे पुढची राजल णे सांगणार तोच या दालनात िपलाजीमामा वेशले.

“युवराज, भाईर सदरेला सु याचा हा कुणबाऊ रयतावा दरसनासाटनं
खोळंबलाय. यची कायतरी फयादी अज  हाय. ’’ ही बैठक लवकर उठणार नाही, ह ेहे न
िपलाज नी ह ेधाडस केले होते. जम या बैठक ची साखळी तुटली.

‘‘आ ही सदरेला येतो आहोत. वद  ा यांना मामासाहबे. ’’ संभाजीराजे
वत:शीच हसले. आिण ‘लोकाधार: ’ कळेल न कळेलसे पुटपुटले.

‘‘पंिडत, आ ही आलो.’’ संभाजीराजांनी ऐन रंगाला आलेली का बैठक सोडली
व ते सदरे या रोखाने चालू लागले. बाहरे उभे असलेले रायाजी, अंतोजी व खंडोजी
ब लाळ यां या पाठीशी झाले. सदरेवर आले या युवराजांना, मंुडी- पागोटी घातले या,
लंगो ाधारी धा-वीस कुण यांनी मुजरे दले. संभाजीराजे सदरी बैठक वर बसले.
खंडोजी, रायाजी व अंतोजी यां या दतुफा अदब ध न उभे रािहले.

जमले कुणबी काही बोलतील हणून संभाजीराजांनी या यावर नजरफेर
टाकला.

या सग यां या माना खाली हो या. कस यातरी का या, दाट कांबळीखाली ते
मातीत खपणारे जीव डाल यासारखे दसत होत.े संभाजीराजांनी खंडोजी ब लाळला
नजर दली. ितचा रोख पकडीत खंडोजी पुढे झाला. कुण यांना हणाला - ‘‘कुणीतरी
होरकं होऊन बोला. जी असेल ती फयादी जू घाला. ’’

या जमावातील, कानक ले चु यासारखे सफेत झाले या एका हाता याने
काळीज बांधून जबान खोलली, ‘‘पर आमा ी याव िमळंल का कसं? ’’

‘‘बोला तरी. ’’ खंडोजीने यालाच चुचकारला.
‘‘सरकार, आमी धरनी मायंची येकरं, आपुन आमचं बाप. दा माय कोपली.

िशवारं धरली हाईत. सरकारचा धारा गुदरायचा ये िनभत हाई. गावकामदाराला
हातापाया सांिगटलं. यो कानाला हाताचं टाळं लावून र यामी जाला. गडावं ो
पायाशी घालावं न येलो. पंत, सुरिनसांची भेट येतली. य े हनलं, ‘ ो सरकारी धारा
हाय. होतर सूट-सवलत मागा. पर यो गुदराय पायजे. ’ मायबाप, काय हाई आमाकड!ं
धारा गुदरायचा तर दा ा या गुराढोरांचा इ ा कराय पायजे. ढोरं आमा कुन या ी



येकरांगत. काय करावं धनी? ईस कोसाचा प ला टाकून आलो. मायबाप, हाराजां या
माघारी आमा ी ठाव ावा. धारा दा माफ करावा. ’’ डो यां या कडांना पाणी
धरलेला हातारा कमरेत झुकला.

‘‘लोकाधार:! लोकाधार:!! ’’ कुणीतरी संभाजीराजां या मनात आठी हातांनी
भंडा याचा मुठी उधळू लागले. यांची किवमु ा पालटत-पालटत िनधारी राजमु ा झाली.
ऐकणा याला दरारा बसावा, असे िन यी बोल यां या ओठांतून सुटले,

‘‘खंडोजी, या सम तांस आ ही कुल धारा माफ केला अस!े असे जे-जे कोणी असत
यांसही तो माफच असे! यासाठी रोखे िस  ठेवा. द तुरांसाठी आ हास जू करा. खासे
हारकारे िनवडून त ेटाकोटाक गावचे गाव जातील तस ेकरा. ’’

‘‘जी. आ ा. ’’ खंडोजीने झुकत ती लोकाधारी आ ा वर यावर झेलली.
‘‘बाबा, या तु ही आता. तुमचा धारा तु हास माफ आह.े काही अडले-नडले तर

अनमान न करता आ हास भेटा. आमचे दरवाजे तु हासाठी खुले आहते.’’
संभाजीराजे उठले. भ न पावलेले सगळे कुणबी कमरेत झुकले. आता यां या

पाठीवर चंतेची काळी कांबळी न हती!
पु हा बैठक  दालना या रोखाने चालले या संभाजीराजां या डो यांसमोर

सुरनीस अ णाज ची चया मा  एकसारखी नाचत रािहली. ‘हा माणूस आ हास खूप नड
दणेार! ’ शंकेचा झेपावता खं ा प ी उडाला. यां या मना या गंगासागरात डुबला.
मासोळी मटकावून आपली लांब चोच साफ करीत िनयती या आं या या झाडावर जाऊन
बसला.

संभाजीराजे पु हा पंिडतां या मे यात येऊन बसले. हातातील गुलाबकळी यांनी
िबछायतीवर दरू ठेवून दली. ड ळले या मना या अव थेतच यांनी, ित त बसले या
परशरामपंतांना म यपुराणातील िनवडीचा ोक सांिगतला -

‘‘य िप अ पतरं कम तदिप एकेन दु करम्।
पु षेण सहायेन कमु रा य ंमहोदयम्।। ’’
- लहान का असेना, पण अवघड कम करणा या पु षां या साहा याने कोणते

रा य मोठे होणार नाही?
अनेक भावनांची जाळी चेह यावर पसरले या संभाजीराजांना, यामुळे आिण

ग धळून गेले या बैठक त या पंिडतांना कुणालाच क पना न हती क , या वेळी छ पती
महाराज शहाजणां या गजरात, तोफ भां ा या क लोळात, झुलबाज आिण नाना
अलंकारांनी सजलेला िनशाणाचा ह ी समोर ठेवून, पांढ याशु  िवजय घो ावर मांड
जमवून, पि म वेशीतून भागानगरात वेशत होत.े यां या पाठीशी हजार चा मावळी
फौजफाटा चालला होता. तानाशहाची कुतुबशाही र यत हवे यां या सफे यांत येऊन
दाटीवाटीने मरा ां या सजा राजाचे दशन डोळाभर घेत होती.

शंृगारपुरात ‘बुधभूषणम्’चा ि तीय अ याय संपत होता, भागानगरात
महाराजां या हयातीचा ‘िशवभूषणम’्चा शेवटचा अ याय सु  होत होता!



‘िम कनीित ’ हा बुधभूषण चा ितसरा अ याय बांधून झाला. बैठक उठू घातली.
सारे पंिडत संभाजीराजांना अदब दऊेन जायला िनघाले, पण केशव पंिडतां या मनी
काहीतरी हते घोळत अस याने ते खोळंबले.

‘‘बोला केशव पंिडत, काय बाब आह?े’’ पंिडतांना काहीतरी बोलायचे आह े हे
ताडून संभाजीराजांनी िवचारले.

‘‘एक... एक अज  आह ेयुवराजां या चरणी. आ ा होईल तर पेश क . ’’ केशव
पंिडत अडखळत हणाले.

‘‘बोला. ’’
‘‘पुरात कािलमातेचे एक िशवयोगी भ  आहते. युवराजां या दशनाची त ेइ छा

करतात. आ ा झाली तर.... ’’
‘‘बेशक. पंिडत, घेऊन या यांना एकवार. ’’ संभाजीराजांनी संमती दली.
एके दवशी मग पंिडत कािलभ  िशवयोगी व यांचे िश य गणेशभट जांभेकर

यांना घेऊन वा ावर आले. िशवयो यांनी अंगी कफनी धारण केली होती. ा माळेने
जटेचा संभार बांधला होता. दडंावर, कपाळावर भ माचे प े फरिवले होत.े

केशव पंिडतांनी िशवयो यांना संभाजीराजां या बैठक  दालनात पेश करताच
युवराजांनी पुढे होत कािलभ ाचे पाय िशवले.

‘‘जय भ काली ऽ ’’ हणत िशवयो यांनी संभाजीराजां या टोपावर आशीवादाचा
हात ठेवला. यो यां या हाताला ध न संभीजाराजांनी यां यासाठी खास मांडले या
ा ािजना या बैठक वर यांना आदराने बसत ेकेले.

‘‘युवराज, एक संक प मनी आह.े’’ िमट या डो यांचे योगी आभाळ क जात
घे या या बोलीत बोलले.

‘‘जी. आ ा हावी. ’’ संभाजीराजांनी यांना न भावे दाद दली.
‘‘या राजवा तूत माता भ कालीची ित ापना हावी. तुम या वीर हातांनी

ितला भोग िमळावा. ’’
‘‘जी. आ ा माण. ’’ संभाजीराजांनी िशवयो यांसमोर गदन झुकती केली.
संतु  झालेले िशवयोगी व गणेशभट िनरोप घेऊन वा ातून बाहरे पडले.
िश या या वा ावर काली या ित ापनेची जोरदार तयारी सु  झाली.

िपलाजीमामा, गणोजीराजे व खासा संभाजीराजे यांनी दखे दऊेन ित ापनेचा सारा
सरंजाम िस  केला. पुरातील कसबी िशलावटाने कृ णवण  कातळ पारखून, अंगावर
धावून आ यासारखी वाटावी, अशी भ कालीची पु षभर उंचीची मूत  खोदली.

िशवयो यांनी शोधले या सुमु तावर महाकालीची ही मूत  वाजत-गाजत
वाडयावर आण यात आली. ितला र रंगी आसवाब चढिव यात आले होते.

राणूअ ा, येसूबाई, दगुाबाई, राजकुवरबाई यांनी आप या भर या चु ां या
हातांनी भ चेी ओटी भरली.



िशवयो यांनी एका तबकात ठेवलेली नंगी तेग उचलून ती संभाजीराजां या हाती
दली. भ े या डो यांना डोळे जोडलेले संभाजीराजे भाराव यासारखे धी या कदमी पुढे
झाले. मातेसमोर गुडघ े टेक त यांनी आपले कपाळ णभर फरसबंदीला िभडिवले. मग
माथा वर घेत हातीची तेग कपाळाला लावली. ह यार डा ा हाती पेलून ‘जय भ काली ’
अशी भाक फोडून यांनी उज ा हाताचा अंगठा ह यारा या पाणीदार िशकलेव न
सरकन ओढला. भोसलाई गरम र ाची धार अंग ाव न उमळली. आप या राजर ाचा
तवाना भोग भ लेा दे यासाठी युवराजांनी ठबकता अंगठा तसाच ित या चरणांजवळ
नेला. दगुाभ चेी ित ापना झाली!

रायगडावर मा  वेगळेच िशजले गेले होत.े महाराणी सोयराबा या
खासेमहालातून बाहरे पडले या अ णाजी द नी एक थैलीबंद खिलता िव ासू
खबरिगरा या हवाली केला होता. खिल यापोटी मजकूर होता – ‘‘महसुलाचे उसुलाबाबत
युवराज कारण नसता घालमेली करतात. रयतेस सरसकटीने धारा माफ केिलया सरकारी
खिजना आबादान र ावा त ेकैसे हावे? ’’

या कशाची क पना नसलेले छ पती ितकड ेभागानगरात तानाशहाशी मनाजोगे
राजकारण बांधून, मुलूखमारीसाठी यां याकडून हवा तसा सुलूख करवून घेऊन,
भागानगराबाहरे पडले होत.े आ दलशाहीवर चालून जा यासाठी. दरूवर नजर
पोहोचणारी महाभ  दगुाकाली मा  आप या िव फार या डो यांनी ह ेसारे शांतपणे
बघत होती!!

शंृगारपुरात संभाजीराजांनी भि भावान े ‘काली’ची ित ापना केली होती.
रायगडावर मा  सुरनीस अ णाजी द ो आिण महाराणी सोयराबाईसाहबे यां या मनी
‘कली’ची ित ापना चालू होती!!



गा वदवेता भावे री या मं दरासमोर या आवारात अवघे शंृगारपूर लोटले
होते. दवेीला सामोरा येईल असा िबछायती, िग ा मांडलेला बैठक चा चौथरा
संभाजीराजांसाठी िस  केला होता. यावर िगद ला रेलून संभाजीराजे बसले होते. यांचा
माग ध न पाठीशी िपलाजीमामा, गणोजीराजे, का होजीराजे असा िश याचा मदाना
बसला होता. डा ा बगलेला ध न केशव पंिडत, उमाजी पंिडत, कवी कुलेश, उधो
योगदवे, महादवे यमाजी, परशरामपंत, खंडोजी, अंतोजी, रायाजी एकटाक ने खड ेहोते.
उज ा बगलेला मांडले या जनानी बैठक वर येसूबा या आईसाहबे, येसूबाई,
राजकुवरबाई, राणूअ ा, दगुाबाई असा भोसले-िश याचा जोड-जनाना बसला होता.
यां या पाठीमागे खां ावर तबक तोलून धरलेली, आजवर घडलेले ‘मायंदाळ’ मनात
रगाळत असलेली धाराऊ उभी होती.

भावे री यासमोर येईल असा, आंबवती आिण ीफळांनी सजलेला होळीचा
सावरीचा तंभ चांदणे अंगावर घेत उभा होता. याला ध न आवारा या म यभागी
येईल, असा लाकडांचा भला मो ा डवा रच यात आला होता. हातशेणी रचून यातील
लाकड ेपुरती झाकून टाकली होती.

‘‘धाकलं धनीऽ सणा या दसाचा मान करावा. होळीला चूड ावा.’’
होळीसणाचा मानकरी, शंृगारपूरचा गावगुरव संभाजीराजां यासमोर येऊन आजवाने
हणाला. हातातील मशालीचा चूड यान ेउंच उठवला.

युवराज संभाजीराजे बैठक व न उठले. पायी या राजमोज ा यांनी उतर या.
गुरवा या हातातील चूड आप या हाती घेतला.

‘‘जय भऽवानी” पु य मरणाची भाक फोडून यांनी ड ाला पेटता चूड दला.
डवा पेटला. दधूरंगी चांद यात वाळांचे िपवळे, तांबड ेप ी उ ा घेऊ लागले. होळी
िशलगली. धगधगले या होळी या आगीशी झट घे यासाठी होळकरी खेळे िस  झाले.
संभाजीराजे ड ाला पाठ न दावता हट या कदमांनी बैठक वर बसले. गुरवान े पेट या
ड ाला फेर घालीत चारी अंगानी ीफळे रसरस या िनखा यात फेकली. बेभान झालेले
होळकर खेळे आगीभोवती िघर ा घालू लागले. मरणाला कनवटीला लावणारे हात एका
मागोमाग एक अस ेफुल या, तडक या िनखा यात मानाचे ीफळ शोध यासाठी बेगुमान
घुसू लागले.

जमले शंृगारपूर डो यात जीव आणून होळकरांची खटपट बघत होते. अध
घटका हटली ती मानाचे फळ आगी या क ातून काही बाहरे िनघत न हते. क येकांचे



हात पोळून िनघाले होते. फेकले या ीफळांचे कोळसे झाले हणून ‘‘आई, येकरांचा
अपराद पोटात घे गं माय!े’’ हणत भेदर या गुरवान े दसुरी ीफळे धडाधड ड ात
फेकली. खे यांची दमगीर झालेली पिहली फळी हटली. दसुरी पुढे झाली, भोवतीचे ास
रोखणीला पडले. न ा दमा या होळकरांची सणा या आगीशी हातघाई जंुपली. आता
चं  कलू लागला. म यरा  टळून गेली. होळकरां या तीन फ या येऊन आगीशी झंुज
घेऊन हट या हो या. मानाचे फळ काही िनखा याबाहरे िनघत न हते. होळीसण कुचमला.
बावरलेले शंृगारपूरकर भेद न आपापसांत कुजबुजू लागले.

बैठक वर बसलेले संभाजीराजे िगद  सोडून ताठपणे बसले होत.े यांची कठोर
नजर ड ातील िनखा यांना आता जरब भ  लागली.

रायाजी, अंतोजी यां यामागून गावकुसाची अ ू राख यासाठी गणोजीराजे
िशकसु ा ड ाभोवती चकरा टाकून खाली हाताने परतले.

संभाजीराजांनी एकदा जम या सणक यांवर नजर टाकली. सग यां या माना
खाली हो या. डवा धडधडतच होता. युवराजां या म तकात ठण याच ठण या उधळू
लाग या.

‘भृशत् बला वय संधुसुधाकरः।’ अथात, ‘ संधुसुधाकरासारखे चंड बलशाली
असे राजे शहाजी होऊन गेले!’

‘य य अनेक वसुंधरा प रवृट् ो ुंग चुडामणे:।
पु वं समुपागत: ‘िशव’ इित यात: पुराणे िवभु:।।’
‘ या शहाजीराजांना महामूर मुलखाचे धनी असलेले, लोकांना ड गरासारखे

होरके वाटणारे, पुराणातील पु ष े  िशवासारखे असे राजे िशवाजी ह ेपु े  झाले!’
‘त या मज: शंभू रित।’ हणजे ‘ यांचा पु  मी ‘शंभूराजे’ या नावाने मश र आह.े

‘त या मज:’ हणजे ‘ यांचा पु .’
संभाजीराजे बैठक व न ताडकन उठले! कलू घातलेला चं  पु हा ि थरावला!

थरकलेले चांदणे िथजले. खाली गेले या कैक माना वर उठ या. आता भावे रीसमोरचा
पेटता डवाच जसा संभाजीराजां या डो यात उतरला होता.

‘आ ही-आ हीच काढू मानाचे फळ ड ाबाहरे. आशीवाद ावा.’ झपाझप
चालत संभाजीराजे ऐन ड ाजवळ आले. बेभान ि थतीत यांनी अि कंुडाला एक च र
टाकली.

‘‘जय भवाऽनी!’’ सवा या अंगावर काटा सरकावा, अशी राजघाटीतून साद
फुटली. दसु याच णी या िशवा या पु ाचा – ाचा हात फुल या िनखा यात घुसला.
धगीने मनगटाभोवती बांधलेली पोहची होरपळून िनघाली. राजपु  आिण अ ी यांची
इरेसरीची झंुज पडली! धगीचा अंदाज घेत संभाजीराजे ड ात हात चालवू लागले.
होरपळणारा हात अिधकच इषने चालू लागला आिण बघता-बघता तळहात पोळून
टाकणारा काळपट ठपका या राजहाताने िनखा याबाहरे खेचला! पापणी लव या या
आत तो ‘‘जय भवाऽनी’’ या गजराबरोबर फरसबंदीवर आपट यात आला. ठक या-
ठक या उसळ या माना या ीफळा या!



‘‘आई भावेसरी गं मात!े’’ हणत गुरवान े आपले अंग गावदवेीसमोर सरळ
दडंवतात झोकून दले.

‘‘जय भवानी’’चा आवारभर ज लोषता क लोळ झाला. कवी कुलेश, खंडोजी
ब लाळ, रायाजी, अंतोजी सारेच युवराज संभाजीराजांचा हात धर यासाठी पुढे धावले.
यापैक  एका याही हातात हात न दतेा संभाजीराजांनी तो पाठीशी तसाच घेतला आिण

– आिण आप या पेट या डो यांनी एकदा जनानी बैठक वर नजर टाकली. येसूबा सह
सारा जनानाच तडक उठून खडा झाला होता.

येसूबाई दसताच संभाजीराजे सारा आगड ब िवस न पुनवे या चांद यालाही
लाजवील असे मंद हसले, पण – पण त े येसूबा ना दस ूशकले नाही. कारण यां या
डो यांवर आसवांचे िझरिझरे आडपडद ेउतरले होते!

िशकारीसाठी रान काढ या या मनसु यान े आज संभाजीराजांनी हाके रानात
धाडले होत.े रायाजी, अंतोजी व खंडोजी असे खेळे संगती घे याचे योजले होत.े

सदरेवर तेल दलेली तो ाची धुराटी बंदकू येसूबा नी मलमप ी बांधले या
संभाजीराजां या पोळ या हाती दते खंडोजी हणाला, ‘‘फार नामी िश त आह ेह याराची
युवराज.’’

फरंगी माटाची ती धुराटी हाती घेत संभाजीराजांनी खां ाला िभडवली.
नळी या डो यावर या माशीवर, डावा डोळा िमटत िश त बिघतली. धर या
िश तीत तात येसूबा नी उ हाला लावलेला जरीकळीचा बंुददेार शालू समोर आला!
यावर या एका झगझग या बंुदीवर नळीची िश त रोखत संभाजीराजे वत:शीच हसले.

‘‘ठीक आह ेखंडोजी. तु ही तयारीला लागा. उ ह ंकलतीला लागली क , िनघणार
आ ही.’’ हातीची धुराटी तशीच पेलत संभाजीराजे वा ात िशरले. िशकारीला
िनघ यापूव  एकदा येसूबा या कानी घालावे या िवचारान.े ितसरा हर सरतीला आला
होता. वा ा या सफेलीत येसूबाई आिण दगुाबाई उ या हो या. संभाजीराजांना येताना
बघून या सावर या.

‘‘आ ही आता रान काढायला िनघणार आहोत.’’ हटले तर येसूबा ना, हटले
तर दगुाबा ना, अस ेसंभाजीराजे बोलले.

काही वेळ तसाच शांततेत गेला. आप या पदरकोटाचा पंखा क न तो हलकेच
आप या ग याभोवती वारीत येसूबाई हणा या, ‘‘आज विळवाचा माग दसतोय!’’
यांना हणायचे होत,े ‘‘आज वारीनं नाही गेलं, तर नाही का चालणार?’’

‘‘वळीव अंगावर घेत, घोडा फेक त रान काढ यातच िशकारीचा खरा मजा.’’
तेव ात िपलाज चे कारभारी सफेलीत आले. झुकत यांनी वद  दली – ‘‘कुणी एक
हारकारा आला आह.े खासा युवराजसाहबेांना भेट याची अज  करतो आह.े’’

मनात अनेक ांचे मोहोळ उठलेले संभाजीराजे काही न बोलता कारभा यां या
पाठीशी झाले. येसूबाई आिण दगुाबाई आप या वारी या पाठमो या मूत कड ेबघतच



रािह या. ‘‘येतो आ ही’’ असे हट याखेरीज वारी अशी कधीच िनघून नाही गेली
आजवर, असा िवचार नाहीतरी येसूबा या मनी आला.

संभाजीराजांनी घोडाइताला सदरेवर पेश कर याची आ ा कारभा यांना दली.
घोडाईत िश या या सदरेसमोर आला. याने झुकून तसलीम दली.
“ या ह?ै’’ संभाजीराजां या त डून जरबी बोल उठले.
‘‘गु ताखी मुआफ जूर. आपको खलबतखानेम िमलनेका मुझे म ह।ै’’ घोडाईत

शांतपणे हणाला.
संभाजीराजांनी डावी-उजवी गदन फरिवली. सदरेवर असलेले कारभारी,

परशरामपंत, खंडोजी सा यांनी ितची इशारत पकडीत सदर सोडली.
‘‘बोलो. यही हमारा खलबतखाना ह।ै” संभाजीराजे िनधाराने समोर या

घोडाइताला िनरखत हणाले.
जरीबंुदी तहबंद लखलखला. हशमाने या तहबंदाआड लपिवलेला खिल याचा

फासबंद थैला बाहरे खेचला. हल या पावलांनी पुढे होत यान ेझुकून तो संभाजीराजां या
हाती दला. तो खिलता औरंगजेबा या द खन वारीवर नामजाद सरल कर
दलेरखानाचा होता! अकलूज ांतातील तळाव न धाडलेला. आप या गोटात येऊन
िमळ याचे आवाहन करणारा!!

यातील मजकूर वाचताना संभाजीराजां या म तकात मंु याच मंु या धर या.
हात थरथरला. ‘सा ात मोगली गोटात – दि णेचा मुलूख मार यासाठी? कैसे हावे ह?े’
युवराजां या नाकपा या फुल या. ास चढीला पडला.

एका बंद दरवाजाला नजर रोखत संभाजीराजांनी दणदणती टाळी दली.
परशरामपंत आत आले. ‘‘पंत, कलमदान आिण खिल यासाठी वळी या.’’

‘‘जी.’’ परशरापंतांनी आप या िचटिणसी बैठक जवळचे कलमदान उचलले.
खिल यासाठी एक कोरी वळी युवराजां या हाती दली. समोर कलमदान ठेवले.

‘‘या तु ही!’’ परशरापंतांना इशारत िमळाली. ते िनघून गेले.
आधारासाठी वळीखाली गोल िगद  घेऊन संभाजीराजांनी पीस कलमदानात

डुबिवले. णभर ते तसेच रा  दले. तेव ात मजकुराचा मेळ मनाशी बांधून घेतला.
कापडी अ तरा या वळीवर खास राजहाताने अ रे उमटू लागली.

‘‘मश रल अनाम, दाम दौलत , ल करे सालार दलेरखान सुभे द खन बजानीब
रा. रा. युवराज शंभू उपरी िवशेष –

खान मजकुरी द ह ेखत पावले. ये समयास आमचे महाराजसाहबे मोहीमशीर
होवोन मुलखाबाहरे असत. मागील दौलतीची हरएक िज मेदारी यांनी आ हावर सुपुद
केली असे. बरी गत हे न खिलता धािडला. पण आ हास आण इमान आम या
बापजा ांचे. तु हाकड ेयेऊ ह ेकैसे मनी धरता? त ेहोणे नाही! जािणजे.’’

तळप या, समाधानी डो यांनी संभाजीराजांनी खिलता एकदा नजरेखाली
घातला. वाळूची िचमट यावर िशवरली. आले या फासबंद थैलीतच याची वळी
सरकवली. बस या बैठक व नच ती थैली समोर या मोगली घोडाईता या रोखाने



फेकली. या इमानी कु याने ती झेलली. तसलीम दऊेन तो सदरेबाहरे पडला.
संभाजीराजे बैठक व न उठले. सदरेमागे भंतीला रेलून ठेवलेली धुराटी यांनी

उचलली. मनातील िशकारीचा जोश आता पार ओसरला होता.
दार उघडताच खंडोजीने यांना मुजरा दला. या या हाती धुराटी दते युवराज

हणाले, ‘‘खंडोजी, आ ही िशकारीचा बेत र  केला आह.े हा यांना वद  ा.’’
खंडोजी चमकून आप या धाक या ध याकड ेबघतच रािहला.
विळवा या बेलाग धारांनी टपण धरले. िश या या वा ातून मोगली घोडाईत

तशा धारांतही बाहरे पडला. दडंीबाहरे ठाण केले या घो ाचे कायद े यान ेसोडिवले.
घोड े पावसाला िबचकून जागचे हलेना. या या खु यावर मनगटाचा तमाचा लगावत
वाराने याला िशवी हासडली – ‘‘इसक  माऽ का!’’

मोगली घोडाईत मांड जमवून उगवती या रोखाने दौडू लागला. मागे शंृगारपुरात
विळवाची मारझोड ठेवून!

या या पाठोपाठ िश या या वा ातून एक मावळी घोडाईतही बाहरे पडला.
पुढ या वारा या घो ा या टापांबर कूम तोही दौडू लागला. तो होता िव नाथ!
महाराजांनी शंृगारपुरावर नेमलेला खास िव ास ूचाकर! वारा, पाऊस, िवजा कशाचीही
पवा न करता िव नाथ मोगली घोडाईत कुठ या गोटातून आला होता, याचा माग घेणार
होता. पर पर रायगडी जाऊन याची खबर सुरनीस अ णाज या कानी घालणार होता.

द णीदालनातील झरो यातून बाहरे या िनसगाचे कोपलेले प बघणा या
येसूबाई पाठीशी उ या असले या दगुाबा ना हणा या – ‘‘आ ही सुचवून बिघतलं
वार ना आज विळवाचा माग दसतो हणून. या पावसात िवजांचा भरोसा नसतो. पण
इकडून ऐकणं हायचं नाही. वारी हमखास बाहरे पडणार! तेही पोळलेला हात घेऊन!’’

‘‘युवराज, एक सोचनेक  खबर ह।ै िव नाथ शंृगारपूरसे गुम हो गया? कहाँ गया
ठकाना नह ।” कवी कुलेश कमरेत झुकत संभाजीराजांना हणाले.

बैठक  दालनात आसनावर बसलेले संभाजीराजे त ेऐकताच चटका बसावा तसे
उठले. यां या हातीचे सोनचंपकाचे फूल फरका घेऊ लागले.

‘‘कोण आह?े’’ एक राजजरबी आवाज दालना या दरवाजा या रोखाने उठला.
दरवाजावर ह यारी पहारा दणेारा आत पेश झाला.

“खंडोज ना याद फमाव!’’ याला आ ा िमळाली. संभाजीराजे पु हा िवचारगत
फे या घेऊ लागले. कवी कुलेश बुचक यात पडले.

थो ा वेळातच खंडोजी ब लाळ दालनात आला.
‘‘आ ा वामी,’’ हणत यान ेमुजरा दला.
‘‘खंडोजी, रायाजी आिण अंतोजीस टाकोटाक न ंआम या सामन े पेश करा. दोन

खातरजमेचे घोडाईत पारखून िस  ठेवा. एक जोखमीचं काम करणं आह.े’’
‘‘जी.’’ खंडोजी आला तसा िनघून गेला.
‘‘किवराज, तु हास आठवतो महाभारतातला तो ोक आ ही आ हानं

‘बुधभूषणम्’म ये यावयास लावलेला. ‘जैसा मनु य इतरांशी वागतो, तैसेच याला



अवघ े वागिवतात.’ ते धमास ध नच आह.े फसवेपणास फसवेपणाच मारक ठरतो.
स ेपणाला स ेपणच सायवळ होत,े असे सांगणारा!’’

कवी कुलेशांनी होकाराची मान डोलवली आिण तो ोकच युवराजांना पेश केला
–

‘‘यि म यथा वतते यो मनु य त मं त था व तत ं स धम:।
मायाचारो मायया बािधत : सा वाचार: साधुना युपेय:।।’’
‘‘ वाऽ! किवराज, आ ही तेच करावे हणतो.’’ संभाजीराजे बोल बोलत

कुलेशां यासमोर आले. आप या हातीचे चंपकफूल यांनी कुलेशां या हाती ठेवले.
‘‘या तु ही किवराज.’’ कस यातरी मनसु याने संभाजीराजे हणाले.
‘‘जो आ या.’’ कुलेश बाहरे पडले.
िव नाथ, अ णाजी द ो आिण मातु ी सोयराबाईसाहबे यां या चया आलटून-

पालटून संभाजीराजां या मनासमोर फेर ध  लाग या. ‘जैसा मनु य इतरांशी वागतो,
तैसेच याला अवघे वागिवतात!’ युवराजां या मनी काहीतरी बांधून प े  झाले.

‘‘मुजरा धाकलं धनी.’’ रायाजी, अंतोजीची दधुा या इमानाची जोडी समोर
बघताच संभाजीराजे खेच यासारख े दरवाजापयत यां या रोखाने आपण न गेले.
दोघां याही खां ावर झटकन हाततळवे चढवून थम यांनी दोघांना िखनभर िनरखले.
धाराऊची ती बांडी पोरे यांना रामराजांसारखी र ाचीच वाटली.

‘‘दरवाजा लोटून या.’’ पहा यावर या धारक यांना संभाजीराजांनी समज
दली.

‘‘रायाजी, अंताजी आ हास विळवाचे ढग घेर टाकणार! रायगडी काहीतरी िशजू
घातलं आह.े तु ही दोघे पाठीचे. याच पावली गडाकड ंकूच करा. खंडोजी तुम या दमतीस
िनवडीचे घोडाईत दतेील, त े या. सुरनीस अ णाजी आिण मासाहबेां यावर घारीची
नजर ठेवा!! आम या बाबतीन ंकाही कानी आलं, तर टाकोटाक ने आ हास माग ा. इथून
िनघताना कापूरहोळास शेतकामाची जोडणी लावणेस जातो आहोत, अशी ल ठेवा.
धाराऊला याची समज ा. िनघा तु ही.’’ संभाजीराजांनी दोघा भावंडांचे खांद ेथोपटले.
ऊरभेट दली. दोघेही गाडबंेधू काही न बोलता, पण सारे मनोमन उमगून बाहरे पडले.

या दवशी दपुार टळतीला लागली, असे िश या या वा ातून चार घोडाईत
बाहरे पडले. भावे रीचे दऊेळ मागे टाकून शंृगारपूरची वेस येईपयत ते या ेला
चाल यासारखा सा दलवार चालीन े चालले. वेस मागे पडताच मा  यांची जनावरे
चौटाप उधळली. रायगडा या रोखाने!

रायगड आता घर याच डाव- ितडावावर पडला. िनयती या इ छेने! तागडची
आिण तुळजापूरची अ भुजा ‘ ी’ ह ेसारे शांतपणे बघत होती.

दि णेतून छ पती महाराजां या मोिहमे या फ े घेणा या खबरीमागून खबरी
शंृगारपुरात येऊ लाग या –



‘‘ क लेदार निसर मुहमदास वळते क न छ पत नी जंजी मारली. सोमो र
पे म लम् येथे या मं दरां या मिशदी झा या हो या, यांचे महाराजसाहबेांनी पु हा
मं दरात िशवप रवतन केले. तेथे िशव पंडी थापन के या. महाराज वेलोर, ित वाडीवर
चालून गेले. वालदरू व तेवेनाप मचे क ले महाराजांनी मारले.’’

येणारी हर खबर घेऊन शंृगारपुरात िपलाज या वा ावरची नौबत पड या
पावसात झडझडू लागली. ती ऐकताना िशवारातले गारठलेले कुणबी हातची मशागत
िखनभर थांबवून, एकमेकांना नजरांचे इशारे दते, हर या दते ‘भवानी भावेसरी उद ं गं
उद!ं’ हणत पु हा अंगी नवा ताव घेत जोमाने मातीशी झटत होते.

येणा या खबरीचा वकूब बघून संभाजीराजे सदरेवर खबरगीराला होनांची थैली,
सोनकड,े घोडा, ह यार, पेहराव तळप या डो यांनी ब  करीत होत.े लागलीच सदरी
बैठक सोडून अंत:पुरात जाऊन ती-ती खबर जातीिनशी राणूअ ा, येसूबाई, दगुाबाई
यां या कानी घालीत होत.े येक वेळी झरो यातून दि णे या रोखाने वत:ला हरवून
बघताना मा  यां या मनी िवचार उठत होता – ‘महाराजसाहबे, या मोिहमेत आ ही
आप या दमतीतच पािहजे होतो.’ बाहरे कोसळणा या पाणसरी यां या मनात
महाराजां या कैक आठवणी जागवीत हो या. अ व थ होऊन सु कारा टाक त, त ेअंत:पुर
सोडून बैठकमहालात येत होते. पंिडत मंडळ या संगतीत अ दश पुराणांवर चचा करीत
होत.े कालीमातेची पूजा बांधीत होत.े

पावसाने आता चांगलेच अंग धरले. एके दवशी आप या डावे-उजवे अस ेदोघा
पार िभजले या मावळग ांना संभाजीराजां या महाली जू क न खंडोजी ब लाळ
बाहरे पडला. त े रायगडा न परतलेले अंतोजी व रायाजी होते. पग ां या कडांव न
टपटपते पाणथब महाला या उंची जा यावर िनथळवीत अंतोजी- रायाजीने युवराजांना
अदब दली. यांना बघताच रायगडचा करीणा ऐकायला अधीर झालेले संभाजीराजे
यां याजवळ आले. ‘‘बोला.’’ राजा ा सुटली.

‘‘धनी, गडावं सात हालांत बॉट िशरकवाय वाव हाई, असा बंदोब त हाय.
सुरिनसां या द तरावर ह यारबंद पहारा जारी ठेवलाय. यची थोर या हालाकड ंये- जा
वाडलीया.’’ अंतोजीने हाती लागले होते, तेवढे पेश केले.

‘‘गडावयन ंभ या फाटेचं हाराकारे खिलत ंिघऊन थोर या ध यां याकड ंकांदडी
मुलकात कूच हो यात.’’ रायाजीने आप या भावाची जोड दते, यात भर घातली.

‘वा ावं काय चाललंया माग येत हाई पर... पर...’’ बोलता-बोलता अंतोजी
थांबला.

‘‘पर काय? बोल अंता.’’ संभाजीराजांनी याला धीर दला.
‘‘गडावं चाकरमा यांत बोलवा उटलीया क ....’’
‘‘कसली बोलवा?” संभाजीराजांनी याचा खांदा हाता या पकडीत आवळला.
‘‘तुमी... धाकलं धनी तुमी हनं गिलम दलेल या गोटात जाणार!” अंतोजीने

गदन पाडली.
‘‘अंतोजी!” दोघाही गारठले या गाडबंेधंू या अंगावर काटा उठिवणारी जरबी



गजना संभाजीराजां या संत  ओठांतून फुटली. जखमी वाघासारखे ते महालात अस
क डीने फे या घेऊ लागले. अंतोजी-रायजीला ‘‘या तु ही’’ असे हण याचेही भान यांना
रािहले नाही.

पावसाळा परतला. धु याची िशबंदी घेऊन थंडीन े शंृगारपुरावर तळ टाकला.
दसरा ध न, सारवले या ख यांवर ितवड ेउभा न कुण यांनी मळ या साध या. भात,
नागली, सा ाचा दाणागोटा कणगु यांत आबादान झाला. नंदीबैलवाले ‘गुबऽ गुबऽ’चा
ढोलसाद घुमवीत वाडी-मज यांतून फ  लागले. मोरिपसां या उंच टो या घालून घाटा
वाजवीत, वासुदवे भ या पहाटेचे सु यातील रयतेला जागवीत फ  लागले. शाळूचे
दवस हटून दवाळसण मागे पडला. दवस कासराभर वर चढला तरी दहा हातांवरचे
दसत नसावे, अस ेधु याचे वट करायचा जोर धरला.

िपलाज या वा ावरची सांजनौबत झडून भोवती या रानका या झांझटात
िवरली. एका चांदी या तबकात ल या या गरम-गरम माड याचा वाडगा घेऊन येसूबाई
आप या वार या सुखमहालात आ या. तबक चौरंगीवर ठेवताना यां या सोनपुतळ
हातीचा चुडा कण कणला. अंगीचा जरीबंुदी, चं कळी शालू महालातील शमादानां या
उजेडात झगमगला. अंगाभोवती शालनामा लपेटून घेतलेले, केस मानेवर ळणारे
संभाजीराजे येसूबा याजवळ आले. काही न बोलता येसूबा नी माड याचा वाडगा
उचलून वार या हाती दला.

का पं सार या गोम ा दसणा या येसूबा ना संभाजीराजे िनरखीतच
रािहले.

खाल या मानेन े येसूबाई पायतळी या फरशीवर पसरलेला उजेड पाया या
अंग ान ेउकर याची कोिशश करीत हो या. भ न पावले या रानावरचे फडफडत ेपतंग
या महालात मुजोरीने घुसून शमादानां या योत वर घालून घेत होते. ती उबदार शांतता
फोडीत मग येसूबाईच हणा या, ‘‘हातचं माडगं खोळंबून रािहलंय!’’

‘‘नुसत ं माडगंच का? आ हीही खोळंबून रािहलोय!’’ मदानी मंद हसत
संभाजीराजांनी वाडगा ओठांना लावीत, एक भुरका घेतला. समाधान पाव याने
येसूबा नी यां याकड ेएक कोनी नजर टाकली. संभाजीराजां या िमशीत ल याचा कण
अडकून पडलेला बघून यांनी पटकन नजर खाली टाकून पदराचा शेव लगबगीने आपले
हसू दाब यासाठी ओठात दला.

माडगं चाखत संभाजीराजे महालात फेर ध  लागले. कस यातरी ओढीने ते
येसूबा या सामोरे आले. हातचा वाडगा पुढे करीत हणाले, ‘‘ या. तु ही दलेलं माडगं
केवढं जमलंय चाखून बघा!’’

संकोचून येसूबाई तशाच उ या रािह या हो या.
‘‘ या. आम या ओठांनी याला काही खारटपणा नाही आलेला!’’ संभाजीराजे

खळाळून हसले. झटका बसावा तसा हात पुढे करीत, येसूबा नी वाडगा आप या हाती
घेतला आिण तीथाचा घोट यावा, तसा एकाच दमात वाडगा रता क न, चांदी या
तबकात तो ठेवला. तबक उचलून या तरातरा चालत महालातून पापणी लवाय या आत



बाहरेही पड या!
वत:वरच खुशिनहाल झाले या संभाजीराजांनी अंगावरचा शालनामा एकदा

झटकून पु हा लपेटून घेतला आिण त े बैठक  दालनात आले. यांना बघताच काही तरी
िलहीत बसलेले कवी कुलेश अदबीन ेउठले.

‘‘काय िलिहता किवराज?”
‘‘सं कृत क  कुछ सम यापूत  हदंो तानीम हल करनेका य  कर रहा था,

वामी।”
संभाजीराजे बैठक वर बस यासाठी चालू लागले. या दालना या दगडबंद

भंतीला लागून काही हारे मांडले होते. ते त ड यांनी भरलेले हारे कुण यांनी वा ावर
पाठिवले होते. मुदपाकाकड े पाठिव यासाठी ते एकसरीन े मांडून बगलेला ठेवले होत.े
सहज हणून संभाजीराजांनी यातील एक टपोरे, िपकू घातलेले त डले उचलले व ते
बैठक वर जाऊन बसले.

‘‘किवराज, एक सम यापूत  सोडवाल?” संभाजीराजांनी हसत िवचारले.
‘‘जी. य  करगे।” किवराज हात बांधून उभेच होत.े
‘‘या फळास ‘त डलं’ का हणतात?”
कुलेशांनी ते फळ थोडा वेळ िनरखले. यावर िवचार केला िन जाब दला,

‘‘ हदंो तानी मे इस को ‘ बंबफल’ कहते ह ै वामी। सूय के बंबसमान यह पका आ फल
लाल दखाई दतेा ह।ै”

मान डोलवीत संभाजीराजे हणाले, ‘‘नाही किवराज, आ हास वेगळेच वाटते.
सांगू कधीतरी.” हसत-हसत संभाजीराजे बैठक व न उठले. त डले मुठीत ठेवूनच थाळा
घे यासाठी िनघून गेले.

थंडीला कवेत घेऊन दाट चांदणे वा ावर उतरले. म यरा ीचे हरटोल पडून
गेले. शाल पांघरले या संभाजीराजांचा डो यास डोळा लागला न हता. महालात फे या
घेऊन ते त झाले होत.े शमादानाखाली कतीतरी पतंग पंख जाळून घेऊन, िनवांत पडले
होत.े काहीतरी मनी बांध यासारखे संभाजीराजे सुखमहालातून बाहरे पडले. यांची
पावले द णीमहाला या रोखाने चालू लागली. पहा यावरचे गडी यांना दते असले या
मुज यांवर यांचे ल  न हत.े

नेमक  यांची पावले येसूबा या सुखमहालासमोर थांबली. पहा यावरची
अधवट पगुळलेली कुणबीण यांना बघताच धडपडत उठली. पदर साव  लागली.

‘‘आत वद  द.े आ ही आलोत.” कस यातरी आकाशी िवजेन ेसंभाजीराजांचे डोळे
वख दऊेन काढले होते.

‘‘जी.’’ कुणबीण पाकोळीगत आत सटकली. णभरातच परत फरली. हणाली,
‘‘जा याच हाईत.”

संभाजीराजे महालात आले. दरवाजाला आडबंद पडला. गज पावलांनी बांडे
संभाजीराजे भोसले येसूबाई उ या असले या मंचकाजवळ आले. थेट मंचकावर बसले.
यां या छातीवरची कव ांची वरखाली लपापणारी माळ यांनी उतरली. चौरंगावर या



तबकात ठेवली िन मंचकाची काठाळी ध न उ या असले या येसूबा ना नजर दली.
खाली मान घालून, चं कळी शालूचा मुखभर पदर पेलून उ या असले या येसूबाई
अ मीची चं कोर भवानी या भंडा या या परडीत डुबवून काढ यावर दसेल, अशा
दसत हो या! आपली वारी कधी न ह ेते, म यरा  टळ यावर थेट आप याच महाली
आली आह,े ह े यांना खरेच पटत न हते. या पार ग धळून गे या हो या.

धडधडती शांतता काही काळ कुचमून गेली. मग घोगरट बोलीत संभाजीराजे
हणाले, ‘‘आमचं एक काम कराल?”

‘‘जी.’’ खानदानी पदर नाजूक हलला.
‘‘काम सा दलवार नाही.” राजर ाने पेच टाकला.
‘‘आ ही सारी कोिशस क .” जाब आला.
‘‘ह ेएवढं ‘त डलं’ आ हास तोडून पािहजे. ’’
संभाजीरावांनी मुठीत धरलेले पाडाचे लालावलेले त डले येसूबा या समोर

धरले.
‘‘हऽं’’ वारी आपली थ ा तर करीत नाही ना, अशी शंका येसूबा ना आली. या

हसत-हसत हणा या, ‘‘फाऽर जोखमीचं काम खरं. पण आ ही ते हमखास क .”
‘‘बघा. श द परताल!” संभाजीराजांचे डोळे लखलखले.
‘‘तो भावे री या लेकरांचा रवाज नाही.” येसूबा नी कडवी आण दली.
‘‘ठीक आह.े तोडा ह ेत डलं. मा  अट एकच आह.े हातान ंवा ह यारान ंनाही

तोडायचं ह.े फार नाजूक आह ेत.े उ रेकड ं ‘ बंबफळ’ आिण आप याकड ं ‘जनाना फळ’
हणतात याला.” संभाजीराजे हसले.

‘‘अलबत. या फळास हवे कशाला हात आिण ह यार?” येसूबाई फसगतीन ेसहज
बोलून गे या.

‘‘आ हास वाटलंच होत,ं तु ही कधी माघार नाही घेणार! अं?” हणत
संभाजीराजे हसले. ‘‘बघ ू या भावे री या लेकरांचा िनधार!” हणत संभाजीराजांनी
हातातील त डले चटकन आप या दातां या पकडीत घ  धरले िन कंार दला. “ह!ं”
तरीही यांचा कावा येसूबा या यानी काही आला नाही. भाबडपेणी या पुढे झा या.
पटकन यांचे हात चाळवले. मग पुटपुटतच पु हा ि थरावले. या पार ग धळ या. ‘त डले’
एवढे साधे. कसे तोडावे काहीच उमगेना! यां या चयवर अनेक भावनांची रंगपंचमी
सजली.

दातीचे फळ बाहरे घेत संभाजीराजे खळाळून हसले. हणाले, ‘‘आ ही न हतो
हणालो, काम सा दलवार नाही हणून!”

येसूबाई या बोलांनी खोलवर िडवच या गे या. शरम या. शमादाना या
योतीकड ेबघत त डले कसे तोडावे, या िवचारात पड या. योतीवर घालून घेणारे पतंग
फडफडताना यांना दसले. यां या काळजात कसलीतरी खोलवर धडधड उठली. अंगभर
रोमांचक काटा उठला. ‘‘केवढा चावटपणा करायचा तो.” अशा अथाची एक कृत ोपाची
नजर यांनी संभाजीराजां या फरीसार या खोल, पु  मु वेर टाकली. यांचे उभे अंग



मोरिपसांचे झाले. डोळे िनधारी, तेजवान झाले.
दातांत फळ पु हा ध न संभाजीराजे डो यांनी हसत होत.े येसूबा चा चं ावळी,

गोल मुखडा हळूहळू त ड याकड े सरकू लागला. एका आग या जगात जाताना या
कुल ीचे डोळे अंगभूत ल ाभावान ेआपोआप िमटते झाले. येसूबा या कंुदकळी दातांची
पकड त ड यावर पडली. या छळवादी फळाचा आवेशान े येसूबा नी लचका तोडला.
गंुजलाल रसरशीत रस चार राजओठांवर पाझरला. लाजून चूर-चूर झालेली रा
शंृगारपुरावर चढत चालली!

दवसांनी रा ीशी हातजमाई क न थंडीला िपटाळून लावले. पौषाचे दवस
आले. पंिडत मंडळ या संगतीत का शा , राजकारण, धारावसुली यावरची चचा
संपवून संभाजीराजे खबरा घे यासाठी सदरेवर आले. यांना अदब दते परशरामपंत खडे
झाले. खंडोजी ब लाळ, रायाजी, अंतोजी यांनी सदरे या बगला धर या.

‘‘बोला िचटणीस.” सदरी बैठक वर आसन घेत संभाजीराजांनी सवाल घातला.
‘‘रांगणा, िवशाळगड, तफ को हापूर असा प हाळा सु याचा ब तेक सारा धारा

जमाबंद झाला आह,े युवराज. पावसा या महामूर झडीनं मावळती या मुलखातील काही
िशवारं धुपणीला लागलीत. त े कुणबी तेवढे धारामाफ ची अज  करताहते.”
परशरामपंतांनी द तरी करीणा पेश केला.

‘‘ या मुलखाचा दखे क न, शहािनशा घेऊन यांना धारा माफ करा.”
संभाजीराजांनी िनवाडा दला.

‘‘कनाटक दशेा न ह े खबरगीर जू झाले आहते. यांनी थोर या वाम या
फ े या खबरा आण या आहते.” परशरामपंतांनी खबरिगरांकड ंनजर दली.

िगद ला रेललेले संभाजीराजे पुढेसे झाले.
‘‘सरकार, थोर या ध यांनी हो दिगरी या रानात कै. वाम या समाधीचे दशन

घेतले. दानधम केला.” एका खबरिगराने पुढे होत मुजरा भरला.
‘भृशत् बला वय संधुसुधाकर:।’ हणजे ‘ संधुसागरासारखे बलशाली असलेले

राजे शहाजी.’ संभाजीराजां या मनी ‘बुधभूषणम्’ फेर टाकून गेला. एका दगडी
छ ीसमोर गुडघ ेटेकून छ ीला माथा िभडिवलेले आबासाहबे यांना दसू लागले. ‘आ ही
या मोिहमेत आप या दमतीला असतो, तर आबासाहबे, आ हासही आमचा माथा या
छ ीसमोर नमता कर याचं भा य लाभलं असत.ं’ एक दखुरा िन: ास सदरेवर उमटून
िवरला.

‘‘कोलार, अरणी, तोरगळ, गदग असा मुलूख मा न थोरलं धनी बेलवाडीला
िभडलं. वाडी या गढीची राखण म लमा दसेायणीन ंनेटानं कर याची िशक त केली. ई र
भुदसेाया या या िवधवा अ तुरीन ं एक ह यांवर आप या फौजेसंगं मुकाबला दला.
आखरी सखुजीराव या आप या सरदारनं गढीवर क जा केला. पर...” दसुरा खबरगीर
बोलता-बोलता अडखळला.



‘‘पर काय?” संभाजीराजांची उ सुकता ताणावर पडली.
‘‘पर सखुजी घसारला. येनं रांडमंुड बाईची बेइ त करायची खटपट केली.

थोर या ध यांनी सम ा तळा होरं येचं ताव या सांडशीनं डोळं जाळ याची सजा
फमावली.’’

ते ऐकताना सा या सदरेवर शांतता पसरली.
‘‘बेलवाडी म लमाला हाराजां या होरं पेश कर यात आलं. ित या काखेत ितचं

एकुलतं याक पॉर तं. बाई धीराची ती. थेट महाराजां या बैठक प ूर पुढं झाली.
महाराजां या मांडीवर काखेतलं पॉर ठवून िपळानं हणाली – ‘‘गढी जंकलासा, ो
गढीचा वारस बी सांबाळा आता. आ हाला काढ या घालून टाका कोठीत.” ये ऐकताना
महाराजांचं डोळं पाझरलं. मांडीवर या पोराला थोपटीत धनी हणालं, ‘‘बाई, तु ही थोर
आहात. आ हास भैनीसार या आहात. ही गढी आ ही तु हास चोळी-खणासाठी बहाल
करतो आहोत!” महाराजांनी म लमाची सुटका केली.” खबरिगराचा आवाज
धर यासारखा झाला.

‘‘जगदबं! जगदबं! िचटणीस, भा यवान... भा यवान आह े तो ब ा, याला
आबासाहबेां या मांडीवर बस याचा मान िमळाला. या खबरिगरास पेहराव ब  करा!”
संभाजीराजांनी खबरिगरांची कदर केली. ते िनघून गेले. संभाजीराजे बैठक सोड यासाठी
उठू लागले, एव ात िचटणीस पड या आवाजात हणाले, ‘‘कुणी एक थैली वार आला
आह ेमोगलाईतून. भेट मागतो खाशांची.”

संभाजीराजां या कपाळी आ ा धर या. डो यांत नाराजी उतरली. तरीही ते
शांतपणे हणाले, ‘‘पेश करा.”

मोगली पेहराव धारण केलेला हाराकारा सदरेस दाखल झाला. तसलीम दते
हणाला, ‘‘ जूर आपको खलबतखानाम िमलनेका म ह ैमुझे।”

“खामोऽश, वाटेल या वरकडास खलबतात भेटत नसतो आ ही. कोण काम आह?े
जबान पेश कर.” संभाजीराजांचे डोळे ठणगू लागले.

‘‘जी.” लटलट या हाराका याने तहबंदाआडचा िहर ा मखमली थैलीचा खिलता
पुढे होत संभाजीराजां या पायाजवळ ठेवला. थैलीची गाठ उकलून संभाजीराजांनी
खिल याची वळी बाहरे घातली. मजकुराव न नजर दौडू लागली. तोच मायना –
‘‘मश रल अनाम, दामदौलत  जंगेबहा र शाहजादा संभू –’’ तोच मजकूर – ‘‘आ हास
येऊन सामील हावे! मरातब होईल!” दलेरखानाकडून आलेला. झटका बसावा, तसे
संभाजीराजे बैठक व न उठले. िनखारा फेकावा तसा तो खिलता यांनी हारका या या
अंगावर फेकला. िवजेचा कोरडा फुटावा तसे राजबोल सदरेवर उठले, ‘‘समजतो काय
तुझा खान आ हास? मागील खिल यास जाब दला. या खिल यास हाच जाब. बेइ त
हो याआत चालता हो इथून.’’

झपाझप चालत संभाजीराजांनी सदर सोडली. तसेच आप या महालात आले.
अ व थपणे फेर टाकू लागले. बराच वेळ यांना आप या महालात झरो यालगत येसूबाई
आहते, ह े यानीही आले नाही. जे हा आले ते हा ते यां या रोखाने पुढे झाले.



‘‘के हापासून या उ या आहात?” यांनी हलकेच िवचारले.
‘‘बराच वखत झाला. पण वारी आज नाराज दसत.े”
िहरवागद शालू, तसलीच चोळी, िहरवे चुड े अशा साजात हळदवाणाची

न हाळीची छटा अंगभर चढले या येसूबाई वेग याच दसत हो या.
‘‘कशासाठी केला आह ेहा रानशंृगार आज?” संभाजीराजांनी हसत िवचारले.
‘‘भलतंच. हा रानशंृगार नाही. ही ‘चोरचोळी’ आह.े आम या आऊंनी केलेली.”
“मतलब?” संभाजीराजांना ‘चोरचोळी’चा मतलब कळला नाही.
‘‘कुणाही पर या ीला न कळिवता आई आप या लेक ला चो न लुगड-ंचोळी

एकांतात दतेे, ितला ‘चोरचोळी’ हणतात.” येसूबाई हसून वळ या झा या. तसे वळताना
यां या जडावले या हालचालीने संभाजीराजां या यानात सारा कार आला.

शंृगारपूर या नदीकाठावर या मठात िशवयोगी ा चम अंथरले या
उ ासनावर बसले होते. यां या पायाशी एका पायरीवर संभाजीराजे बसले होत.े यां या
दहुाती केशवभट व गणेशभट जांभेकर उभे होत.े मठा या को यात ठेवले या दगडी
धूपदानातून धुराची उ मंगल वळी उठत होती.

‘‘युवराज, तु ही पुरात कालीची ित ापना केलीत. रोज भ चेी पूजाअचाही
होत.े पण ही रणम दनी. ितची यथायो य शांत झाली पािहजे.” िशवयोगी धीरगंभीर
आवाजात बोलले.

‘‘आ ा हावी. वामी आ ही कािलमातेची सांगाल या रवाजानं शांत क .”
‘‘युवराज, पु ष कतीही परा मी असो याला ई री श चं पाठबळ लागत.ं

तु ही भ सेमोर ‘कलशािभषेक’ क न भाक घालावी. याने तु हाला तं िस ी िमळेल.
पोटी येणा या अप याचं अभ  टळेल.” िशवयोगी जपमाळ ओढीत रािहले.

‘‘जशी आ ा वामी. पण तं िस ीचा मतलब नाही समजलो आ ही.”
‘‘तोच नीट समजून या. या भावनेनंच अिभषेक करा. तं िस ी हणजे कता

पु ष हणून प रवारा या पालनासाठी सा य केलेलं पु य. कािलमाते या िवध म ये
यासाठी कलशािभषेक सांिगतला आह.े आ हाला वाटतं तु ही, हा सिवध कलशािभषेक
करावा.”

“जी.” संभाजीराजे िवचारगत झाले. थो ा वेळाने हणाले, “ वाम नी
कलशािभषेकाचा तपशील व मु त केशवभट आिण गणेशभट यांना ावा.”

‘‘युवराज कलशािभषेक करणार.” सा या सु यात ही वाता पसरली. तशीच ती
रायगडी जाऊन पोहोचली. ती ऐकून सुरनीस अ णाजी द ो सोयराबा यासमोर जू
झाले. यांनी कलशािभषेकाब ल आपला अंदाज महाराण यापुढे पेश केला –

‘‘आ हास या अिभषेकात भला हते दसत नाही! शंृगारपुरी जासूद पाठवून
वेळीच याचा माग घेणं िहताचं होईल.” या स यानुसार सोयराबा ची च े  फ
लागली. रायगडचे नजरबाज ग धळी, बैरा याचे वेष घेऊन संभाजीराजां या सु यात



उतरले.
पौष शु  एकादशी त डावर ठेवून संभाजीराजांनी उपोषण केले. अिभषेकाचा

दवस उजाडला. वा ावर चौघडा दडुदडुु लागला.
िशवयो या या पौरोिह याखाली कलशािभषेकाला सु वात झाली. वाजत-गाजत

भावे री या मं दरातून कलश वा ावर आला. उंबर ावर कलशासामने बळीची बकरी
पडली. कािलमाते या मूत समोर तांदळा या चौकावर कलशाची थापना कर यात
आली. खां ाभोवती र वण  उपरणे पांघरलेले, तसलेच क टव  नेसलेले संभाजीराजे
कालीला समोर ध न कलशाजवळ एका पाटावर बसले. चौरंगावर बसलेले िशवयोगी
अिभषेकाचे िवधी यांना सांगू लागले. केशवभट आिण गणेशभट यांनी राजकुळा या ज मू
घातले या अप यांचे अ र िनवारणाथ मं घोष धरला. स पणे संभाजीराजे आ  आिण
कुशा या प लवांनी पिव  न ांचे जल, मधुरस, दधू याचे कलशावर संचन क  लागले.

‘‘युवराज, आता शेवटचा अिभषेक करा.” िशवयो यांनी संभाजीराजांना
सांिगतले.

“कोणता?” अशा आशयाने संभाजीराजांनी यांना नजर दली.
‘‘तुम या पावन राजर ाचा!” िशवयो यांनी गणेशभटांकड ेपािहले. गणेशभटांनी

नागवी तलवार ठेवलेले एक तबक उचलून संभाजीराजांसमोर धरले.
‘‘ हणा. जय भ काऽली आिण तुम या अंग ाचे राजर  कलशावर संचा.”

िशवयो यांनी डोळे िमटले आिण वत:च मं घोष सु  केला.
‘‘जय भ काऽली.” संभाजीराजांनी ह याराला उजवा अंगठा दऊेन ठबक या

गरम राजर ाचा अिभषेक केला. हात जोडून डोळे िमटले. यां यासमोर सा ात भ चेी
मूत  उभी ठाकली. जीव लावून ितला ते डोळाभर िनरखू लागले.

कलशािभषेकाचा िवधी संपला. िचपळूण, संगमे र, करवीर अशा दवे थानातून
आले या ा णांना दानधम कर यात आला. गोदाने झाली.

या िवधीने संभाजीराजां या पोटी ज मास येणा या भोस यां या अंकुराचे अ र
टळणार होते... पण याच िवधीने खु  युवराज संभाजीराजांवर अंदाज नसलेले अ र
येऊन कोसळणार होत!े कारण रायगडची अखंड उतरंड उत न एक थैली वार कानडी
मुलखाकड ेिनघाला होता. या या कमरशे यात खोवले या थैलीत एक गु  खिलता होता.
महाराणी सोयराबा नी दलेला. या खिलताचा मजकूर होता –

‘‘आता िवशेष करोन िलहणे ते युवराजांब ल. शंृगारपुरी यांनी आपणास
‘कलशािभषेक’ करवून घेतला. या तव क , ‘आपले पु यवान ज मदाते श य या
टाकोटाक ने वगवासी हावे!! मुलखाचे कुल रा यपद ते आ हासच िमळावे ’!!’’

मृग त डावर आला तसे शंृगारपुरावर चैत याची कशी झड उठली. सु यात वाता
आली होती. ‘‘कनाटकसुभा रघुनाथपंत हणमंत ेयां या दखेरेखीखाली सुपुद क न छ पती
महाराज मुलखाकड ेपरती या वाटेला लागले. दि वजयी छ पती येताहते. पावणे-दोन
वषानंतर. जंजीपासून गदग-तोरगळपयतचे नवे रा य उठवून.”

ही वाता ऐकताच केव ातरी अनावर उ साहाने संभाजीराजे वा ा या सदरेला



आले. कारभारी परशरामपंत, खंडोजी यांना यांनी याद फमावले. भराभर यां या त डून
आ ा सुटू लाग या. ‘‘कारभारी, पुरा या दि णेला आंबवतीची वेस उठवा. ितथं चौघडा-
नगा याची िस ता राखा. परशरामपंत, आबासाहबेां या परती या तळा या रोखानं
थैली वार धाडा. िलहा – आ ही आगवानीसाठी, पायधूळ घे यासाठी शंृगारपुरी वाटेला
डोळे लावून आहोत. खंडोजी, िनवडीचे घोडाईत जुराती पेहराव दऊेन िस  ठेवा. यांना
आम या पाठीने दौडायचे आह.े तु ही आम या सोबतच राहा. कुचराई क  नका. खासे
आबासाहबे परतीला लागलेत.”

महाराजां या परतीचा संभाजीराजांनी अंदाजाने धरलेला दवस फुटला. पुरा या
दि णेला ीफळाचे तोरण हदंोळणारी, आंबवतीची वेस उजळून िनघाली. ित या
बगलांना चौघडा, नगारा िस  होता. घर ा घर ांसमोर, रयताऊ कुण यांनी गु ा
चढिव या. भावे री या कळसावर ितकोनी भगवी पताका फडकू लागली. वा ावर
राणूआ ा, येसूबाई, दगुाबाई यांनी ठेवणीचे ठाण काढून साज केला. फारा दवसांनी आज
धाराऊनेही टोपपदरी लुग ाची घडी अंगावर मोडली. केसरी टोप म तक  शोभणारे,
जरीबतूचा जामा छातीवर दाटलेले, ठब यांचा मांडचोळणा चढिवलेले संभाजीराजे
राणूअ ांचे, येसूबा या आईसाहबेांचे दशन क न वा ाबाहरे पडले. खंडोजीने दौडीची
जनावरे व सरंजामी घोडाईत िस  ठेवले होते.

‘‘जय भवानी,” असे पुटपुटत संभाजीराजांनी घो ावर मांड जमिवली. यां या
मागे िपलाजी, गणोजीराजे आिण खंडोजी यांनी जनावरांवर बैठक  घेत या. यां या
िपछाडीला उमाजी पंिडत, केशव पंिडत, कवी कुलेश असा पंिडतमेळा वार झाला.
सवामागे शंभर एक जराती घोडाईतांनी िश त धरली.

संभाजीराजांनी इशारत दतेाच सव पथकां या आघाडीला असलेली, फुलमाळांनी
सजलेली पालखी भोयांनी उचलली. छ पत ना बैठक दे यासाठी ती ने यात येत होती.
पथक चालले. संभाजीराजे आप या दि वजयी िप या या वागतासाठी पुराची वेस
ओलांडून कोसभर पुढे चालले. यां या छातीवरची माळ घोडचालीबरोबर हदंोळू
लागली. मन अनेक आठवण वर हदंकळू लागले. पावणे-दोन वषाची उ हा-पावसातील
मोहीम. आबासाहबे थकले असतील. पण तरीही ते हसत हणतील, ‘‘कशाला सामोरे
यायची तकलीफ घेतलीत? तु ही का परके आहात? कशा आहते आम या सूनबाई?”
सवासामने आ ही कसा जाब दणेार? मग ते मामासाहबेांना िवचारतील, ‘‘कशी आहे
आमची क या?” हा श दाश दांतील फरक. आबासाहबे बोलत असले क  बोलतेच
राहावेत, असे वाटते.

वेस मागे पडली. एक कोसाचा प ला आला. पालखी थांबली. पथक थांबले. सव
मंडळी पायउतार झाली. घोडाईतांनी यानातील तलवारी बाहरे खेच या. खंडोजीने
कमरशे यात छ पत यावर उधळण कर यासाठी सोनमोहरांची थैली घातली होती.
ित यावर हात ठेवून याने वारांची हारीने िश त लावून घेतली. आंबा घाटाने
शंृगारपुरात उतरणा या वाटेकड ेपथकातील डोळा-डोळा लागला.

हर टळला. सूय कासरे मागे टाक त आभाळात चढू लागला. पालखीचे आवरण



सणाणून तापले. फुलमाळा सुक या. डोळे, डोळे थकले. वद  घे यासाठी घाटात पेरले या
खबरिगरांपैक  एक दौडत येताना दसू लागला. आशा पालव या. वार पथकाजवळ
आला. संभाजीराजांनी लगबगीन े याला चाचपला – ‘‘कुठवर आले?”

‘‘धनी, आपला थैली वार मागनं येतु या.”
सारे थैली वाराची वाट बघू लागले. आता दपुार टळली होती. मने कुचमली

होती. ब याच वेळाने कदमबाज चालीने घोडा रेटणारा थैली वार नजरेत आला. याला
बघताच संभाजीराजांनी आप या घो ावर झेप घेतली. पुढे होत याला गाठला. ‘‘कुठवर
आलेत महाराजसाहबे?” संभाजीराजांनी उतावीळ सवाल घातला.

कसाबसा थैली वार पायउतार झाला. मुजरा दते याने मान डोलावली. कमरेची
थैली संभाजीराजां या हाती दली. गडबडीने संभाजीराजांनी थैली खोलली. तीत खिलता
होता!

“मतलब?” संभाजीराजां या कपाळी आ ाच आ ा धर या.
‘‘ध यांची... ध यांची भेट जाली हाई. ये... ये सामानगड, को लापूर, सातारा

मागानं... पु या या वाटंला लाग यात!”
‘‘पु या या वाटेस!” संभाजीराजांची मु ा णात बदलली.
‘आबासाहबे आ हास िवसरले? क  रागावले आम यावर? क  रायगडी काही

घडले?’ शंकांनी संभाजीराजांचे काळीज थडथडू लागले.
‘‘चला, परतू या.’’ एक चांदी या क ाचा वृ  हात संभाजीराजां या खां ावर

चढला. आजवरची अदब बाजूला ठेवून आप या जावयाची था जाणलेला तो हात,
िपलाज चा होता.

पथक परतले. आता आंबवती या वेशीवर सांजेची काळी झांझट उतरली होती.
यामुळे तोरण नीट दसू येत न हते. कुण यांनी चढिव या गु ा खाली घेत या.

कुणाशीच काही न बोलता संभाजीराजे आप या महालात आले. यां यामागून
कधी न ह ेत,े आज गणोजीराजे येताहते, ह े यां या यानी आले नाही. महालात शमादाने
जळत होती. संभाजीराजांनी डुईचा टोप चौरंगीवर या तबकात उतरला.

“युवराज...” गणोज या आवाजाने संभाजीराजे दचकले. तरीही वत:ला
सावरीत हणाले, ‘‘बोला.’’

‘‘युवराज, खरोखरच तु ही नावा माणे शंकरासारखे सांब-भोळे आहात.”
“मतलब?” संभाजीराजांचे मानेवर ळणारे केस डोलले. यांनी गणोज यावर

नजर रोखली.
‘‘आ ही सांगतो काय झाले आह े ते. छ पत नी ही वाट का टाळली ते. तु ही

कलशािभषेक केलात तो छ पत चे काही बरे-वाईट हावे हणून अशी बोलवा रायगडावर
उठली आह.े वत:ला रा यपद िमळावं हणून युवराजांनी कलशािभषेक केलाय, असे
गडावर बोलले जाते आह!े”

‘‘गणोऽजी, ब स करा ह!े” दो ही कानांवर तळहात ठेवून संभाजीराजे केवढे तरी
थरकते ओरडले.



‘‘सांभाळून असा एवढंच सांगतो आ ही.” गणोजी िनघून गेले.
संभाजीराजांचे र बंबाळ काळीज तडफडू लागले. अ णाजी द ो आिण मासाहबे

सोयराबाई यां या मु ा यां या डो यांसमो न हटता हटेनात.
‘‘काय झालं?” येसूबाई आता येऊन बराच वेळ झाला होता.
यांना काहीच न बोलता संभाजीराजे झरो याशी आले. बाहरेचा िम  काळोख

िनरख ूलागले. या काळोखातून शु  नेसूची आकृती – थेट आऊंसारखी दसणारी आप या
रोखाने येत ेआह,े असा यांना भास झाला. ते पुटपुटले, ‘‘बरं झालं आज तु ही हयात नाही
ते!”

पाठीशी उ या असले या येसूबा याकड े वळून संभाजीराजांनी छातीवरची
कव ांची माळ उतरली. ती येसूबा या हातावर ठेवीत, त े केव ातरी पड या
आवाजात हणाले, ‘‘हा मोलाचा डाग वागवायला आ ही काबील ठ  क  नाही, भय
वाटत!ं तु हीच तो अिधक सांभाळाल!’’

दवसभर थक या, सज या शंृगारपुराला काळोखी रा  कवेत घेऊ लागली! िख
संभाजीराजांची पावले दगुाबा या सुखमहालाकड ेचालली.

रायगडावर छ पत या खासेवा ा या सदरेला खलबत बसले होत.े बाहरे
आ ा या धारा कोसळत हो या. दि ण दि वजय क न रायगडी परतलेले छ पती सा या
कारखा यांचा शांतपणे करीणा घेत होत.े

सदरेत मोरोपंत पंगळे, अ णाजी द ो, सावजी सोमनाथ, हाद िनराजी,
बाळाजी आवजी, गंगाधरपंत हणमंते, हबंीरराव मोिहत ेअशी शेलक  मंडळी होती.

‘‘महाराज, पंतांनी नािशक, यंबकचा मुलूख लुटीला घातला.’’ अ णाजी द नी
मोरोपंतांची कामिगरी जू केली. बाळाजी आवज नी फरंगी, कुतुबशाही, टोपीकर यां या
दरबारातून आले या िनवडक प ांचा तपशील पेश केला.

राजपागा, खिजना, िशलेखाना अशा चचतून खलबत धारावसुलीवर आले.
धारावसुली अ णाज या अख यारीत होती. यांनी या खा याचा करीणा दतेाना युवराज
संभाजीराजां याबाबत त ार न दिवली, ‘‘महाराज, युवराज धारावसुलीत ह त ेप
करतात. आ ही याची वेळीच वाम ना क पना दली आह.े’’

‘‘कोण भातेचा ह त ेप करतात युवराज?’’ महाराजांनी शांतपणे अ णाज ना
िवचारले.

‘‘रयतेस मनमानी सूट दतेात.’’ अ णाजी उ रले.
‘‘आपण न रयतेकड ं जाऊन सूट दतेात क  रयत जाते, यां याकड े सूट

माग यास?’’ छ पत नी घेर टाकला.
‘‘रयतच जाते यां याकड.े’’
महाराज हसले. अ णाज ची चूक यांना न दखुिवता यां या पदरी घाल यासाठी

गोम ा बोलीत हणाले,



‘‘अ णाजी, धारावसुलीचे खाते तुम याकड.े रयते या काही अडीअडचणी
असतील, तर ितन ंतुम याकड ेयायला पािहजे! ती युवराजांकड ंका जाते, यानी नाही येत
आम या!’’

अ णाजी चमकले. गुमान झाले. मग महाराजच यांना सावरीत हणाले,
‘‘अ णाजी, रयत आपली दवे. तीच आ हास लढते हात पुरिवते. आमचे अंबारखाने
धनधा यांनी भरत.े गिनमां या घोडधावेत टापाखाली रगडली जाते, ती तीच. ितची
सुखद:ुख े तु ही-आ हीच जाणली पािहजेत. संगी ितला धीर, दलासा दला पािहजे.
युवराजांनी तस ंकेलं असेल, तर यात गैरवाका अस ंआ हास काहीच वाटत नाही. आ ही
जातीनं घेऊ याचा माग.”

‘‘जी. एक परीनं त े ठीकच आह.े पण दलेरसार या य  गिनमाशी जे हा
युवराज खिल यांची हातिमळवणी करतात; सा ात वाम या िजवाचं बरंवाईट हावं
हणून शा पंथीयां या भरीला पडून कलशािभषेक करतात ते हा आ हाला शंका येत.े
वामीिन ा हणून वेळीच ह ेनजरेस आणणं, आमचं कत  मानतो आ ही.”

अ णाज नी मना या तळवटातले काजळकाळे सफाई या भाषेत बाहरे काढले.
ह ेऐकताना महाराजही गंभीर झाले. काय बोलावे यांना सुचेना. सारे खलबत

चळबळले.
‘‘याची शहािनशा क न घेतलीत तु ही अ णाजी?” छ पत चे सावधपण बोलले.
‘‘जी. आम यावर वाम नी सोपिवले या कायात आ ही कुचराई कशी करावी?”
सदरेवर शांतताच शांतता पसरली. कुणाला काय बोलावे कळेना. अशात मो ा

धीरान े हबंीररावांनी आपली मसलत पेश केली, “अ णाज नी केले याली शािनशा गैर
हाई असायची. पर आ हा ी वाटत,ं एकडाव ध यानी युवराजा ीच सामने याद
बोलवावं. ये असलं नसंल, याचा साफ जाब िवचारावा.’’

खलबतातील कतीतरी जणांना ही मसलत मनोमन पटली. तशा मानाही
डुल या. पण छ पतीच हणाले, ‘‘हबंीरराव, तुमचं हणणं पटतं आ हास. पण – पण
तु हाला वाटतं जर खरोखरच अस ंअसेल, तर युवराज आम यासमोर त ेमा य करतील?
आिण तसं नसेल तर आ हीच ह े िवचारतो आहोत, याचा कोण कयास बांधतील त?े
जवळची माणस ंआम या श दांचा गैरमतलब लावून कशी िबथरतात, ह ेनेताज या आिण
तापरावां या बाबतीत पारखलं आह ेआ ही. दोनदा पोळलेले हात ितस यांदा पोळून
यावेत? तेही युवराजां याबाबत? कैस े हावे?’’ छ पती अ व थ झाले. कुणीच काही
बोलेनात तस ेतेच हणाले, ‘‘आ हास कलशािभषेकाचं कोणतंच भय नाही वाटत. तसा
िमझा राजा रजपूतही आप या कुलदवेी चंडीला ल ािभषेक क नच आ हास ने तनाबूत
कर यासाठी आला होता. आम या िजवाचं जे बरंवाईट होणं असेल, ते कुणा या इ छेनं
नाही. त ेसा ात जगदबें या इ छेनंच होईल. पण आ हास धा त वाटते, ती या रा या या
बरंवाईटाची. युवराजां या मनी संहासनाची हवस उठली असेल आिण त े दलेरसार या
कड ा पठाणी गिनमाशी हातजोड करीत असतील याची खातरजमा झाली, तर आ हास
र ाचं नात ंपरत ंसा न यांचा बंदोब त कठोरपणे करावा लागेल! यापूव  यांना एक



संधी दे याचं आमचे मनी आह.े आजवर आईन ंकौल दला तसं करीत आलो. तसंच क .”
छ पती थांबले. यांचा िनधार बघून अ णाज चे डोळे लखलखले. सदर उठली. मानकरी
खासेवा ाबाहरे पडले. अ णाजी द ो कारभा याबरोबर आप या वा ाकड े िनघाले.
झडत े मुजरे त े वीकारीत होत,े पण यांचे मुज यात ल  न हत.े मनोमन ते एकाच
गो ीचा अंदाज घेत होत.े ‘महाराज युवराजांना एक संधी दणेार ती कोणती असावी? काय
बेत असावा छ पत चा?’

सृ ी उ हा या सोनेरी ीफळान ेआिण तांदळूदा यांनी ावण ीची ओटी भ
लागली. येसूबा चे डोहाळजेवण झाले. या िवधीला येसूबा ना ओटी भर यासाठी
रायगडा न साजपेहरावाची दोन तबके आली. एक छ पत चे आिण दसुरे
पुतळाबाईसाहबेांचे. पुतळाबा नी िनरोप धाडला होता – ‘‘ये याची खूप हौस असता येणे
होत नाही. मनी कंत ूध  नय.े त बेतीस राखून असावे.”

धाराऊ आता येसूबा ना सोडून हलेनाशी झाली. तळहातावर या फोडासारखी
जपू लागली. ीकृ णज मा मी मागे पडली. ावण व  एकादशीचा दवस उमटला.
िश या या वा ातील बाळंितणी या दालनात बालबोल फुटला.

‘‘क यारतन आलं. भावेसरी पावली.” सुइणीने सुवाता ऐकवली.
येसूबाई ‘मासाहबे’ झा या! संभाजीराजे ‘आबा’ झाले! राजकुळातील लाभाचे

पिहले नातमुख ज मास आले. वा ावर नगारा, चौघडा दडुदडुु लागला. उखळीचे बार
उठले. ‘आजोबा’ झालेले िपलाजी वा ा या सदरेवर बैठक घेऊन परातीतील साखर
रयाता ाला वाटताना हसत हणाले, ‘‘आ ही हातारं झालो बाबांनू! नातवंड आलं.’’

संभाजीराजांना ही खबर कळताच यां या मनाची गत लागली – ‘आज थोर या
आऊ अस या, तर कती लगबगीनं या आम याकड ेआ या अस या! कशा-कशा कारे
बोलून यांनी आ हास सामने खड े राहणं कठीण क न सोडलं असतं! आिण आम या
मासाहबे... यांचा तर चेहराही नीट याद नाही होत. या साव या हो या हणे. धाराऊ
उजळ आह.े ितची सावली बघताना तीच आ हास मासाहबे वाटली. आ ही ‘आबा’ झालो!
केवढं मनाची घालमेल करणारं ह ेस य! स य क  व ? आमचे आबासाहबे ‘आजोबा’
झाले. आजोबा! थकले असतील आबासाहबे द खने या मोिहमेन.ं ही खबर ऐकून यांना
कोण खुशी होईल. टाकोटाक न ंत ेनातमुख बघ यास पुरात येतील. आ ही यांचे चरण
बघू. कती दवस झाले, यांचे दशन नाही. िजवाची उलघाल इथे कुणास बोलावी? कशी?’

‘‘काय आ ा आह ेयुवराजांची?” जू झालेले परशरामपंत अदबीने बोलले.
‘‘पंत, फलटण, संदखेड, रायगड असे चौवाटा थैली वार धाडा. आ हास

क यार  झा याचं कळवा. रायगडी आबासाहबेांना िलहा – ‘आपण आजोबा झालात.
आपलं दशन घे यास आपली नात वाट बघत ेआह.े’’’

बारशाचा दवस उजाडला. िपलाज या वा ाला आज कौतुकाचे, उ साहाचे
कसे भरत े आले होत.े वा ातील लहान-थोर माणूस नवे नेसून नटले होत.े िपपाणी,
नगा याची झंुज जंुपली होती. वाजत-गाजत चारी वाटांनी गोताव यांचे बाळंतिवड ेवाडा
चढू लागले. सदरी बैठक वर बसलेले संभाजीराजे भट-िभ ुक, गोसावी, बैरागी यांना दाने



दऊे लागले.
मुलीला पाळ यात घाल याचा मु त जवळ येऊ लागला, तस ेसंभाजीराजे बेचैन

झाले. एव ात खंडोजीने धावत येऊन वद  दली – ‘‘रायगडचा बाळंतिवडा आला!”
संभाजीराजांचे डोळे लखलखले. ‘आबासाहबे आलेऽ! सामोरे गेले पािहजे.’ ते

बैठक व न उठले. आ ा सुटली. ‘‘खंडोजी, सामोरे गेले पािहजे. िस ता करा.’’
खंडोजीने युवराज कस या गैरसमजात आलेत ह े ताडले. मान खाली घेत तो

हणाला, ‘‘थोरले वामी नाहीत आले....”
‘ठकऽ ठकऽ ठक’ संभाजीराजां या काळजाला शंकेचा सुतारप ी टोचा मा

लागला. चया उतरली. ‘‘नाही आले?” यां या त डून न कळणारे श द सुटले.
रायगडचा बाळंतिवडा वाजत-गाजत वा ात घुसला. तो घेऊन येणा या

वारांनी संभाजीराजांना मुजरे दले. सरपोसांनी झाकलेली बाळबाळंितणी या मानाची
दोन तबके या वारांनी सदरेवर ठेवली. रायगडचा िनरोप झुक या मानेने राजपु ाला
पेश केला, ‘‘ध यांची त येत खराब हाय.  े बाळंतिवड े द यात. सांगावा हाय नाव
‘भवानीबाई’ ठेवावं.”

संभाजीराजे सु  झाले. ते सदरेव न उठले. महाला या रोखाने चालू लागले.
मु त साधून घ टकापा  घंगाळात डुबले. राजकुवरबा नी आप या भाचीला

पाळ यात घालून ित या कानात ितचे नाव सांिगतले – ‘‘भवानी! भवानी!! भवानी!!!”
राजकुवरबा नी पाळ याला पाठ लावून झोला दला. या झो यावर ‘भवानी’चा

पाळणा हदंोळू लागला! या समारंभात दगुाबाई दसत न ह या. वां यांनी बेजार झा याने
या आप या महाली लेटून हो या.

दसरा मागे पडला. या खेपेला सोनआखा ावर ह यारमार करायला संभाजीराजे
दसरामाळावर गेले नाहीत. कुणाशीच काही न बोलता त े दवसि दवस आप याच महाली
एकले रा  लागले. यांचा आप याच मनाशी मनाचा संवाद जंुपला. याची उकल यांना
होईना. गंुतवा झाले या मानी राजमनाचा शेव काही के या हाताशी येईना. अस ,
भयाण एकलक डपेणान े यां याभोवती घेर टाकला. वा ावर सासुरवाडीचे िशकमंडळ
होत;े र ा या ना या या राणूअ ा हो या; अ ी या सा ीने पाठीशी आले या येसूबाई,
दगुाबाई या अधागी हो या; खंडोजी, रायाजी, अंतोजी अस ेइमानाचे सोबती होत;े उमाजी
पंिडत, केशव पंिडत, कवी कुलेश अस ेशा पारंगत पंिडत होत;े िपलाज यासारख ेजाणते
थोरपण होत ेपण – पण यांपैक  कोणीच यांना ‘आपले’ आह,े याचा भरोसा काही येईना!
नुक याच ज मले या क यार ाचे कौतुकही यां या लेखी ओसरले. मन अनावर
फरफटीला लागले. शंकांचे पलोते नाचवू लागले – ‘असं का हावं? आ ही खातरजमेनं
हाती घेतले या सो याची मातीच का हावी? जर सा ात आबासाहबेां या मनीच
आम या बाबीनं काही अंदशे आला असेल, तर वरकड सारं असून नस यासारख!ं
आम यािवशी यां या मनी कसलं कु  काळं आिण कुणी-कुणी घातलं आह?े का?



मासाहबेांचं अस ं आ ही काय वाईट चंतलं आह?े कोण जातीची तापदरा आ ही
अ णाज ना दली आह?े

‘कनाटक वारीवर जाताना महाराजसाहबे आ हाला पुरात ठाण क न जातात.
यां या दि वजयाला गालबोट लागू नय,े हणून मनावर ध ड ठेवून आ ही ते िशरसावं
मानतो. परती या वाटेवर महाराजसाहबेांना आ हास भेटावंसं वाटत नाही. आम या
पोटी ज मास आले या आप या नातवंडाचं मुखदशन घे यास त ेआले नाहीत. काय चाललं
आह ेह?े कुठ या कसुराची ही आ हाला िश ा आह?े आ ही थोरले हणून ज मास आलो
हा कसूर? आ हाला युवराजपदाचा अिभषेक झाला हा आमचा कसूर? क  नकळ या वयात
आम या मासाहबे गे या आिण ऐन ह ा हो या या समयाला थोर या आऊ गे या हा
आमचा कसूर?

‘आबासाहबेांचा आम यािवशी गैरमेळ पडला आह ेखास. आम यावतीनं रायगडी
तो कोण िनपटणार? कोण सफाई दणेार? आ हालाच जातीिनशी का बोलावणं होत नाही
रायगडाकडून? क  आ ही हयातभर शंृगारपुरी सास यां या वा ातच पावणेर झोडत
राहावं, अशी इ छा आह ेआबासाहबेांची? पावणे-दोन साले झाली आ ही इथं आहोत.
आता इथं राहणं नको वाटत,ं पण जावं तरी कुठं? कसं?’ यांना काही सुधारेनासे झाले!!

‘‘युवराज, गडा न थैली वार दाखल झाला आह.े थैली खाशी हणून सदरेला
खोळंबून आह.े” महाली आले या परशरामपंतांनी वद  दली.

‘थैली वार! गडावरचा! आबासाहबेांनी न च याद फमावलं असणार.’
णापूव ची संभाजीराजां या चयवरची काळजी नाहीिनपट झाली. झपाझप चालत ते

सदरेला आले. सदरे या चाकरमा यान ेझडत े मुजरे दले. रायगडा न आलेला थैली वार
अदबीन ेपुढे झाला. यान ेकमरेची भगवी थैली युवराजां या हाती दली. संभाजीराजांनी
णैक म तकाला िभडवून, लगबगीने थैलीचा फासबंद उकलला. वळी बाहरे घेतली.

खुल या खिल यावरचे श द टपू लागले –
‘‘ ीयासह िवरािजत, अखंड ल मी अलंकृत, युवराज शंभूराजे ित अनेक उदडं

आशीवाद उपरी िवशेष.
व चुडमंेिडत सौ. सूनबाईस क यार  जाहले. वृ  ऐकोन परम संतोष जाहला.

आता िवशेष करोन िलिहणे त ेप  दखेत जरोरीने स नगडी कूच होणे. समथचरणी जू
होवोन िच ास शांती लाभेल तस ेकरणे. समथ दतेील तो बोध सावधपणे मनी धरणे. मनी
भलेबुरे जे असेल, त ेसमथचरणी ठेवणे. िवशेष काय िलिहणे. जािणजे!”

खिल यातील श दाश दांिनशी संभाजीराजां या डा ा भुवईला कमानबाक चढत
गेला. टपोरे डोळे आ सले. छातीचा जामा काखेत दाटून आला. मनात िवचारांची,
शंकांची धुमाळीच धुमाळी माजली – ‘ हणजे आबासाहबेां या मनी आम या बाबीनं
अंदशे आला खास! आ ही स नगडी समथचरणी जावं! समथ दतेील, तो बोध ऐकावा.
कशासाठी? मनी भलेबुरे असेल ते िनपट यासाठी. असं काय भलंबुरं आणलं आ ही मनी?
इथं ठाण होऊन सुभा सांभाळला ह?े अड या रयतेला धारा माफ  केली ह?े क  अप या या
अ र िनवारणाथ कलशािभषेक केला ह?े आबासाहबे. आबासाहबे कसली आ ा दलीत



आ हास ही? आ हाला बोध नको आह,े हवं आह े आप या चरणांचं दशन. थोर या
आऊं या छ ीचं दशन. का जावं आ ही कशासाठी?’

हाती खिलता घेऊनच संभाजीराजांनी सदर सोडली. ते तसेच येसूबा या दालनी
आले. हातातील खिल याची वळी उठवीत हणाले, ‘‘ऐकलंत. गडा न आबासाहबेांचा
खिलता आला आह.े आ हास स नगडी जू हो याची आ ा आह.े समथचरणी मनचं
भलंबुरं ठेव यासाठी. का जावं आ ही?”

येसूबा नी कुशीत घेतले या दोन मिह यां या भवानीचा पदर हलकेच तोडला.
हसत या हणा या, ‘‘एवढं संताप यासारखं काय आह े यात? स नगड पावन थान.
आमचं ऐकावं. आ े माणे स नगडी कूच ठेवावं. आ ही या अशा गंुतून पडलो, नाहीतरी
आ हीही आलो असतो, समथदशनास.”

यां या शांत उ रान े संभाजीराजे च कत झाले. वत:शीच िवचारगत होत
पाठीशी हात बांधून फेर घेऊ लागले. थो ा वेळाने दालनाबाहरे पड यापूव  संथ शांत
श दांत हणाले, ‘‘ठीक आह.े जाऊ आ ही स नगडास.”

स नगडी जा याचा दवस फुटला. खंडोजीने िनवडलेले तीनशे घोडाईत
वा ासमोर ह यारबंदीन ेिस  झाले. िझरिम या आडपड ांचा एक मेणा भोयांनी तयार
ठेवला. समथाचे दशन घे यासाठी राणूआ ा आिण दगुाबाई संभाजीराजांबरोबर िनघणार
हो या. भर या दगुाबाई आता रसरशीत दसत हो या.

पायधूळ म तक  ध न संभाजीराजांनी िपलाजीमामा आिण मामीसाहबेांचा
िनरोप घेतला. येसूबा चा िनरोप घे यासाठी त े यां या दालनात आले. लेट या येसूबाई
यांना बघताच उठून मंचकावर बस या झा या. पाळ यात छोटी ‘भवानी’ शांत सुख
झाली होती. पाळ याची काठाळी ध न धाराऊ खडी होती.

‘‘येतो आ ही. सांभाळून असा.” संभाजीराजे येसूबा ची नजर चुकवीत भर या
आवाजात हणाले. पाळ याजवळ जात यांनी झोप या भवानी या गालावर ओठ टेकले.
भवानी णभर चाळवली. पु हा शांत झोपी गेली. धाराऊन ेपाळ याला हलका झोका
दला.

‘‘ वारी अजून घु शात आह.े पण स नगडा या दशनान ेतो कमी होईल. परतेल
ते हा वारी एखाद ंका ही बांधून परतेल!” संभाजीराजांना खूश कर यासाठी येसूबाई
हणा या.

नेहमीसारखा हसरा ितसाद संभाजीराजांनी यांना दला नाही. दखु या
काळजातून पडले बोल आले – ‘‘का  आता आ हाला कायमचं पारख ंझालं आह!े”

पळभर अस  शांतता दालनात दाटून पडली. मग येसूबाई हणा या, ‘‘ वारी
समथदशनास जाते आह.े आमचाही दडंवत सांगावा समथाना. बुवांनी काही कठोर
सांिगतलं, तरी याचा कंत ूमनी ध  नय.े आ हाला िव ास आह.े भावे री या कृपेनं
सारं काही ठाकेठीक होईल.”



त े ऐकताना संभाजीराजे वत:शीच कसनुस े हसले. धाराऊला हणाले, ‘‘येतो
आ ही आऊ, यांना जपा.”

‘‘येताना भवानीबा साठी समथा या हातचा मंतरलेला गंडादोरा आणायचा
आह.े िवसरणं होईल नाहीतर.” येसूबाई पाळ याकड े बघत कौतुकान े हणा या.
बाळंतपणाचे वसबी तेज यां या चयव न नुसत ेओसंडत होत.े मंचकाला तळहाताची
टेकण दते या उठ या. कोना ाजवळ गे या. एक लाकडी पेटी यांनी कोना ातून
उचलली. ती खोलून यातील कव ांची भरग  माळ बाहरे घेतली. संथपणे या
संभाजीराजां या जवळ आ या. हातची माळ जळीने यां यासमोर धरीत हणा या,
‘‘हा डाग फार मोलाचा. याखेरीज वार ची छाती भंुडी दसते. हा डाग सांभाळ याचा
आमचा वकूब नाही! यावा. आम या धाक या बा ना जपावं.”

संभाजीराजे आप या सखीला िनरखत रािहले. यां या जळीतून उचलून यांनी
ती भवानीमाला छातीवर चढिवली. येसूबा नी पदरशेव हातात ध न आप या
कंुकुबळाला तीन वेळा सौभा य-नम कार केला. यां या हातीचे िहरवे चुड ेखणखणले.

‘‘येतो आ ही!” संभाजीराजे वळते झाले. तस ेहोताना या या भुजेचा भवानी या
पाळ याला ध ा बसला. या तेव ा ध यानेही भवानीबा ची झोप उडाली. पाय
झाडून यांनी सूर लावला! संभाजीराजे, येसूबाई, धाराऊ एकमेकांकड ेबघतच रािहले.
धाराऊन ेपुढे होत, पाळ यातील शंभूक या उचलली. थोपटून शांत केली.

मागे न बघता संभाजीराजांनी दालन सोडले. सग यांचा िनरोप घेतले या
राणूअ ा व दगुाबाई वा ासमोर या मे यात चढ या. संभाजीराजांनी एका सफेद
घो ावर मांड जमिवली. यांना िनरोप दे यासाठी िपलाजी, गणोजी, पंिडतमेळा,
खंडोजी, अंतोजी-रायाजी पुरा या उ र वेशीपावेतो चालले. संभाजीराजांनी वाटेत
लागणा या िश या या कुलदवेतेचे, भावे रीचे पायउतार होऊन दशन घेतले. उ र वेस
आली. िपलाज ना खांदाभेट दतेाना संभाजीराजे हणाले, ‘‘तु ही आहात, मागील चंता
नाही.”

‘‘िबनधोक असा. भेट घेऊन परता. आ ही वाट बघतोय.” िपलाजी मायेन ेउ रले.
सग यांचा िनरोप घेऊन संभाजीराजांनी शंृगारपूर सोडले. घोड ेपथक मे याभोवती कडे
ध न कोयनाघाटी या रोखाने संथ चालू लागले.

सांजवेळ ध न स नगड नजरट यात आला. गडा या पाय याशी
संभाजीराजां या आगवानीसाठी क लेदार िजजोजी काटकर सरंजामाने मौजूद होता.
यान े पुढे होत आगवानी केली. िजजोजीला पाठीशी घेत संभाजीराजे राणूअ ा,
दगुाबाईसह समथा या स नगडा या पाय या चढू लागले. येक पायरी मागे टाकताना
यां या मनाची एक गत लागली. फार दवसांपूव  िशवथर घळीत समथाची भेट झाली
होती. तो दवस यांना आठवला. समथाची दाढीधारी सतेज चया डो यांसामन ेखडी
ठाकली. तासा या टोलांसारखी यांची बोली कानात घुमू लागली. ‘‘आ ही बैरागी,
तुम या रा यिभषेकास दे याजोगी भेट आम याजवळ नाही. आ हाला ाणि य असलेला
हा कोदडं आ ही तु हाला दतेो आहोत!” या समयी समथ आबासाहबेांना भार या बोलीत



बोलले होते.
थोर या आऊ पाचाडात या रा ी आ हास सोडून गे या, या रा ी यांनी

शेवटची इ छा आबासाहबेांना सांिगतली – ‘‘समथाचा बोध ऐकावा वाटतो.” समई या
उजेडात केशव पंिडतांनी जा या थोर या आऊंना बोध ऐकिवला – ‘‘जीव जीवात घालावा
– आ मा आ यात िमसळावा – राह राहो परांतरीचा – गेले ब ता बळांचे बळवंत राजे –
ब ता कुळांचे कुळवंत राजे – सरली श दांची खटपट – आला ंथाचा शेवट!” थोर या
मासाहबे गे या. उर या फ  आठवणी.

संभाजीराजे गडावर आले. ते आ याची खबर मठभर पसरली. मठा या
वेश ारात मोज ा उत न संभाजीराजांनी पायांवर पाणी घेतले. राणूअ ा, दगुाबाई
यां या सोबतीने समथिश यांनी भरले या मंडपातून जात हनुमानमूत चे दशन घेतले.
जवळच उ या असले या समथिश य क याण वाम या पायावर म तक ठेवीत ते
हणाले, “ वाम ची कृपा असावी.”

‘‘जय जय रघुवीर समथ’’ हणत क याण वाम नी झुकते होत युवराजांना खांदे
ध न उठत ेकेले. राणूअ ा, दगुाबाई यांनी क याण वाम ना भर या पदरां या जळीने
नम कार घातले.

‘‘युवराज, आ ही तीथ साद घेऊन येतो आहोत. तोवर तु ही मठओवरीत िव ाम
या.” क याण वामी ममतेने हणाले.

‘‘संभाजीराजे ‘जी.’’’ हणाले आिण ओवरी या रोखान ेचालू लागले. मंडपातील
समथिश य डोळाभ न युवराजांना िनरख ूलागले.

ओवरीत अंथरले या िबछायतीवर युवराजांनी बैठक घेतली. राणूअ ा व दगुाबाई
समथिशि यण या सोबत माजघरात गे या.

थो ा वेळाने हाती ओ या डाळी या सादाचा ोण व तीथाची झारी घेऊन
क याण वामी ओवरीवर आले. हसतमुखान े युवराजांना हणाले, ‘‘ या चा साद.”
णभर रगाळत संभाजीराजे यांना हणाले, ‘‘ थम... थम समथदशन क  आिण

मग....’’
शांत हसत क याण वामी उ रले, ‘‘गु दवे गडावर नाहीत! प र मेसाठी बाहरे

पडलेत! या.” यांनी ओ या डाळीचा साद संभाजीराजां या जळीत ठेवला. तो
ओठांआड कर याचे युवराजांना भानच रािहले नाही.

‘‘ या.’’ क याण वाम नी यांना भान दले. युवराजांनी साद आपलासा केला.
तीथ ओठांआड घेतले.

या रा ी युवराजांनी मठाचा थाळा घेतला नाही. जागा पालट याने असेल, पण
यांना दले या कोठीत मंचकावर ते एकसारख ेकूस पालटत तळमळत होते.

स नगड या कातळबंदीवर हाततळवे टेकून रायगड या रोखाने नजर जडवलेले
संभाजीराजे पुरत ेअ व थ झाले. इथे येऊन एक ह ा लोटला होता. बेचैनीन ेयुवराजांनी



कातळबंदी सोडली. चार धारक यांत पाठीशी अदब ध न खड े असले या क लेदार
िजजोजीला ते गंभीर बोलात हणाले, ‘‘गडकरी, रायगडी खिलता ा. समथ इथं
नस याचं िलहा. आ ही पुढील आ ेची वाट बघतो आहोत, त ेकळवा.”

‘‘जी.’’ िजजोजीने युवराजा ा उचलली. याला पाठीशी घेत संभाजीराजे
गडा या सदरे या रोखाने चालू लागले.

ह यारी पहा याने युवराजांना मुजरा दला. िजजोजीने एका धारक यामाफत
िचटिणसाला बलावू दले. िचटणीस सदरेला जू झाला. रायगडी धाड याचा खिलता
मोरिपसाने रेख ूलागला.

‘‘धाकलं धनी, गोसावी सदानंद भेटीची अज  कर यात. पेश घालावं?’’ बैठक वर
बसले या युवराजांना मुजरा दते िजजोजीने वद  दली.

संभाजीराजां या कपाळी आठी धरली. हाततळवा रेलले या िगद वर णभर
फरला. संथपणे ते हणाले, ‘‘येऊ ा यांना.”

सदानंद गोसावी सदरेत आले. नांदी दते यांनी युवराजांना नम कार दला.
खां ाची झोळी नेटक  करीत हातची कुबडी उडवीत त े हणाले, ‘‘युवराज आमची एक
फयादी आह!े”

रेललेले संभाजीराजे िगद  सोडून पुढेस ेझाले. कफनीधारी सदानंद गोसा ांवर
नजरफेक टाकताना यांना हणावेसे वाटले, ‘‘बुवा, फयाद तर आमचीही आह.े
कुणासामन ेती पेश करावी? एक फयादी दसु या फयादीस कसला िनवाडा दणेार?” तरी
वत:ला सावरीत गोसा ांना दलासा दते त े हणाले, ‘‘बोला.’’

‘‘आमचा इनाम स या दवाणातून मना केला आह.े तो आ हास सोडवून दे याची
कृपा हावी.” सदानंद गोसावी िनधारान ेबोलले.

त ेऐकताना संभाजीराजांना समथाची आठवण झाली. रा यािभषेकाचे आमं ण
िन र छपणे बाजूला सारणारे समथ! यांचे ह े िश य सदानंद गोसावी! गोसा ांनासु ा
इनामाची आच लागते! शेवटी आभाळाशी झंुज घेत वाढतात ती साग, ऐनाची झाड,े
कुरणातील गवत न ह!े समथ एकलेच ‘समथ’.

‘‘कुणी मना केले इनाम?” संभाजीराजांनी फयादीची दाद घेत सवाल घातला.
‘‘सुरिनसांनी!’’ सदानंद गोसावी उ रले.
ह ेऐकताना संभाजीराजे पाऽर बेचैन झाले. िनयती या फसगमतीचा माग घेत

िवचारगत झाले. तरी वत:ला तोलत धीमेपणाने हणाले, “ती यां या अख यारीचीच
बाब आह,े गोसावी. आ ही कळवू यांना तुमची फयाद. या तु ही.”

सदानंद गोसावी नांदी उठवून सदरेतून गेले. संभाजीराजांनी िचटिणसाला
इशारत केली, ‘‘आणखी एक खिलता रायगडी ा. सुरिनसांना! िलहा – ‘‘सदानंद
गोसावी यांचा इनाम सां त मना केला आह.े चालता केला पािहजे हणतो. हा मामला
आ हास दखल नाही. तु हास कळेल त ेपा रप य केले पािहजे.’’’’

दो ही खिलते िस  झाले. संभाजीराजांनी यावर द तुराची मोहर केली.
हारकारा खिलत ेघेऊन सदरेबाहरे पडला.



सदर सोडून उठताना संभाजीराजांना फार-फार जाणवले क , ‘सदानंद गोसावी
यां या िनिम ान ेसुरनीस अ णाज ना आ ही खिलता िलिहला आह.े तो वाचताना खु
यांनाही अंदशे येईल क , ही भाषा युवराजांची नाही! ही द तरी भाषा आह.े खाशांची
नाही. तूत आ ही खासे नाही, उरलो आहोत केवळ द तरी!’

पौष मासाचा शु लप  आला. आकाशीची चं कोर कलेकलेन ं बळावू लागली.
भर या स नगडावर युवराज संभाजीराजे दहेामनाने एकले पडू लागले. एकच एक
िवचार यांचे मनी ठाण ध न बसला, ‘हा गड सोडणे आह.े पण त ेकुठं? पु हा शंृगारपुरी?
छे! कुठंही जावं!’

एका सांजेला ते दवेदशन क न आप या दालनाकड े परतत होते. पाठीशी
िजजोजी आिण मोजके धारकरी होत.े समथमठासमोर त ेआले. सूय डुबायला घातला
होता. एकाएक  चालत े संभाजीराजे पायी साखळदडं पड यासारखे थबकले. ‘‘कावऽ
कावऽ कावऽ’’ मठासमोर या दगडी पारातून उठले या डरेेदार पंपळवृ ावर मोजता
येणार नाही, असे काव यांचे जथे या जथे उतरत होत.े णभर युवराजांना भास झाला
क , आप या मनाचाच िहरवाकंच पंपळवृ  झाला आह!े काळेकु , ककश रेकणारे
खंडोगणती कावळे या वृ ावर पंख झाडीत उतरताहते! त ेक लोळत ेकावळे ककशताहते
– ‘‘हा गड सोडणे आह!े जावं... जावं कुठंही! लव-कुशांनी घोडा रोखला, एकाच बळावर
कारण ते राजअंकुर होत.े यांचा ज म वनात, झाडझाडो यांत राह यासाठी न हता. जावं
कुठंही!” वे ासारखे, सु  संभाजीराजे या का या प यांचा पंपळवृ ावरचा
सुलतानढवा पापणी न पाडता बघतच रािहले. बाहरे पुरत े सांजावले ते हा युवराज
आप या दालनात आले. िचराखदानांनी दालनाचे अंतरंग कस ेउजळून िनधाले होते!

बेचैनीने त ेदालनात फेर टाकू लागले. बाहरे पहारा दणेारा धारकरी आत आला.
अदब दते हणाला, ‘‘मठाचं गोसावी आ यात.”

पायफेर थांबवून संभाजीराजांनी याला फमावले, ‘‘पेश येऊ ा.”
क याण वाम चा िनरोप घेऊन एक मठिश य दालनात आला. नांदी दते याने

िनरोप सांिगतला. “ वाम ची युवराजांना सांगी आह.े”
‘‘बोला.’’
‘‘दोन दवसांनी पवणीचा योग आह.े े  मा लीवर कृ णा-वे णा संगमात ान

क न राजह तान ंदानधम करणं, पु यकम आह.े”
समोर या मठिश याचा आवाजही युवराजांना का या प यासारखा भासला –

‘पवणीऽ!’ यातच यांचा वत:चा ककश िन य िमसळला. ‘‘हा गड सोडणे आह!े कुठंही
जावं!” आत कालवा होता, तरी संभाजीराजे बाहे न शांतपणे या िश याला हणाले,
“ वाम ना सांगा आ ही ही ‘पवणी’ साधू! या.’’

मठिश य समाधानाने िनघून गेला. नकळत जाताना संभाजीराजां या मनाचा मठ
ढवळून गेला. पाठीशी हात बांधून ते जखमी जनावरासारख ेदालनात पायफेर टाकू लागले.
आपलीच असं य पे साव यांचा आकार घेऊन यां याभोवती फेर ध न ग धळ घालू
लागली. क डी, सोसणे, अगितकता यांची संबळ, तुणतुणी झडू लागली. मनाची प ा, तेग,



िवटा, भाला अशी ह यारे बनून एकमेकांशी तंडू लागली. या धंुदळीत यांचे मानाचे
‘युवराजपण’ पायदळी चंबू, िचरडू लागले –

‘थोर या आऊ गे या या दवशीच आमचं ‘युवराजपण’ पोरकं झालं. महाराणी
झाले या मासाहबेांना आमचं युवराजपद पलं. यां या करणीमुळंच आ ही भर या
दरबारी आरोिपत हणून पेश झालो. एका ा णी सुवािसनी या आ मह येस कारणीभूत
झालोत. आ हीच आबासाहबेांना अभ य चारलं हा काळीज िचरणारा आळ मासाहबेांनी
आम या माथी मार याचा घाट घातला. रामराजांना आम यापासून तोड याची एकही
संधी यांनी कधीही दवडली नाही. कनाटक वारीला कूच होताना आबासाहबेांसमोर
आ हाला रायगड न शंृगारपुरी धाड याचा ह  धरला तोही यांनीच. आ ही अड या
रयतेला धारामाफ  करतो, याचा गैरमतलब अ णाज ना हाताशी ध न यांनीच
आबासाहबेां या कानी घातला. आ ही कलशािभषेक केला तो कुठ या हतेूनं, याची खबर
कनाटक  गेली, ती कस या बग ळ पानं? काय- काय िन कसं-कसं घडलं आह ेह?े

‘रजपूत िमझा या गोटात ओलीस हणून जाणारे आ ही, शाहजादा मुअ म या
भेटीस औरंगाबादसे जाणारे आ ही, थोरां या जोडीनं मथुरेत अंगी कफनी चढिवणारे
आ ही आज काय भ न पावलो आहोत?

‘परती या वाटेवर आबासाहबे शंृगारपुरी आले नाहीत. आप या भर या कुशी या
लाड या सुनेला दशन, आशीवाद ावेसं यांना वाटलं नाही, त े आम यामुळं!
भवानीबा या म तक  आपला हात आजोबा हणून ठेवावा असं महाराजसाहबेांना
न च वाटलं असेल, पण तेही यांनी रोखलं त ेआम यामुळं. आ ही राजेपणाची लालसा
धरतो आहोत, असा यांचा गैरमेळ रायगडावर या जाण या महाराणी आिण सुरिनसांनी
के यानंच यांनी आ हाला स नगडचा माग दाखवला.

‘आ ही आबासाहबेांना समोर नकोसे झालो? यांनाही आम या बाबीनं हचे
वाटत?ं मग भारभूत असलेली ही युवराजपदाची व  ेअंगी कशासाठी वागवावीत आ ही?
कती दवस सोसावं ह?े का?’ ठणक या काळजान ेत े मंचकावर बसले. म तकाचा माठ
तडकेल हणून तळहातांनी तो ग  दाबून यांनी डोळे िमटते घेतले.

‘घणऽ घणऽ घण’ पाचाड या सदरेवर या घाटेतून उठलेले नाद यां या
म तका या घुमटीत िननाद ू लागले. बोटभर उंचीची एक आकृती सदरेवर खडी दसू
लागली. हणता- हणता ती िवती हातांनी मोठी होत रायगडा या आघाडी मनो याएवढी
उदडं उंच झाली. या हो या थोर या आऊसाहबे! यां या ओठांतून ममतेची साद घुमली,
‘‘बाळ शंभूऽ!” एक केतक  रंगाचा थरथरता मायाळू हात युवराजां या रोखाने पाठ
थोपट यासाठी पुढे सरकू लागला. युवराजां या उ या अंगभर या हाताला िनरखताना
िवजाच िवजा सळसळून गे या. दहे णभर थरा न ताठरला. सारे अंग घामाने कसे चंब
डव न आले. अस पणे यांनी भोवताल या पोकळीला ‘‘थोर या आऊऽ’’ अशी साद
घालीत, भयान ेथरकापून डोळे उघडले. दालनातील मंद-उजळ उजेड आप याकड ेबघून
हसतो आह,े असा संभाजीराजांना भास झाला. सैरभैर होऊन यांनी मंचक सोडला.
मनाशी पडलेली मनाची चावरिमठी काही के या िनखळत न हती.



‘‘थोर या आऊ, तु ही गे यानंतर या हयातीत जमेला आ या फ  युवरा ी
येसूऽ!” यांचे ओठ पुटपुटले. कुशीत बालजीव घेऊन मंचक  लेटले या येसूबाई यां या
डाे यांसमोर उ या रािह या. िमट या डो यांनीच या हणत हो या, ‘‘भावे री या
कृपेनं सारं ठाकेठीक होईल.’’

कुठलंतरी एक धारदार राजमन संभाजीराजां या त डून यांना जाब दऊेन गेले –
‘‘होळीसणाला आ ही पेट या ड ात हात चालवून मानाचं ीफळ बाहरे

खेचलं. तुम या केवळ दशनानंच पोळ या हाता या वेदना आ ही णात भुलून गेलो.
पण... पण आज आम या मानी मनाचंच ीफळ भडक या वण ात होरपळत आह!े कोणी
त ेबाहरे खेचावं, असं आ हालाच वाटेनासं झालं आह.े कारण नसता ठोकरा खात बदनाम
झालेला आमचा मुखडा आता आ हाला कुणालाच दावू नयेसा वाटतो! युवरा ी,
तु हालासु ाऽ!”

येसूबा या आठवणीबरोबर कधीतरी यां याशी बोलताना यांना ऐकिवलेला
‘चोरचोळी’ हा बोल युवराजां या मनातून उसळून उठला. िहर ा रंगाची ‘चोरचोळी’
कुणालाही माग न दतेा केलेली! िहरवा पंपळवृ ! काहीतरी चम का रक िवचारांची
घाणी यां या मनात फ न गेली. पेटता बोळा िभरिभरत येऊन दा या कोठारावर
आदळावा, तशी मना या तळवटातून िहर ा रंगाची फासबंद थैली यां या धुमस या
मना या त डाशी आली. वर चांद असलेले िहरवे िनशाण दृ ीसमोर फडफडले. वळवळता
भुजंगसप बाहरे पडावा, तशी थैलीतील खिल याची वळी बाहरे पडली. श दांचे फू कार
टाकू लागली.

‘‘मश रल अनाम, दाम दौलत , जंगेबहा र शाहजादा संभूऽ... इस मुकामपर
आगवानी के िलये तु हारी राह ेताक रह ेह!ै!’’ या फू कारांनी णभर संभाजीराजां या
पंढ यात घ  गोळे धरले. घशाला सोक दणेारी कोरड पडली. डो यांसमोर काजवेच
काजवे चमकले. झपाझप चालत यांनी चौरंगीवर या गड ातील पाणी घटाघट
घशाखाली सोडले. कपाळीचा घाम पोसान े िनपटला. क हपेठारावर रजपूत िमझा या
गोटात एकवार बिघतलेला दलेरखान पठाण यांनी आठवून बिघतला. आता यांची चया
पार पालटून गेली होती. मना या धारा बोथट झा या हो या.

‘‘सारे दोर तुटले आहते! उरलेले आ ही तोडणार आहोत! खु  आम या हातांनी!’’
वत:लाच समजावीत त ेपुटपुटले. ‘‘होय! आ ही पठाण दलेर या गोटात जाणेचा िनणय
केला आह!े! ितथे आ ही कुणाचे पु , पती, बंधू, युवराज असणार नाही! जे काही अस ूते
मनगटा या िहमतीचा अिधकार सांगणारे फ  संभाजीराजे भोसले!’’

गादीवर ओळंबून युवराज संभाजीराजे भोसले खिल या या वळीवर वह ते
मोगल सरल कर पठाण दलेरखान यास मजकूर िल  लागले – ‘‘मश रल अनाम, दाम
दौलत , ल करे सालार दलेरखान सुभे द खन यांसी, रा. रा. संभाजीराजे भोसले यांची
िव ापना उपरी िवशेष,

आ ही ी े  मा ली न कूच क न खान मजकुरांचे भेटीस जातीिनशी येत
आहोत!!! दरोब त आगवानी क न आमचा मरातब करावा. तपशीलान े सम



भेटीगाठीत बोलू. जािणजे!’’
बाहरे स नगडाचे रा मेटाचे मेटकरी एकमेकांना सावधपणा या हर या दते

होत.े ‘‘मेटकरी ेऽ शाऽर!” मठमंडपात पथा यावर अंग टाकणारे समथिश य
एकजोडीने हणत होते –

‘‘जयाचे तया चुकले ा  नाही।
गुणे गोिवले जाहले द:ुख दहेी।
िवधी िन मता िलिहतो सव भाळी।
प र िलिहतो कोण याचे कपाळी।”
पौष शु  दशमीचा दवस वर उठला. प  शु लाचा असला, तरी तो मराठी

दौलतीतला सवात काळाकु  दवस घेऊन आला होता. संभाजीराजांनी िनवडलेले दोन-
एकशे धारकरी दानधमा या होनांचे पेटारे घेऊन स नगड उतरले.

नेहमीचा युवराजी पेहराव संभाजीराजांनी उत न ठेवला. सा दलवार आसवाब
अंगी धारण केले. छातीवर कव ांची माळ चढवावी क  नको, या िवचाराने यांनी ती
हातात चाळवली. ‘‘कुठंही असलो तरी आ ही भोसलेच आहोत. आता आईिशवाय
पाठराखण ती कोण करणार?” असे पुटपुटत यांनी भवानीमाला छातीवर घेतली.

‘‘तु ही े  मा लीवर ानास जाताहात हणे?’’ दालनात आले या
राणूअ ां या बोल याने संभाजीराजांची तं ी तुटली. यांनी िशवगंध तडीला नेत अ ांना
दाद दली – ‘‘जी!’’

‘‘आ ही यावं हणतो संगम ानाला.” राणूअ ांनी हसत इ छा  केली.
संभाजीराजांची कपाळप ी आ सली. त े अ ां याकड े बघतच रािहले. यांना

काय सांगावे, ते युवराजांना कळेना. थो ा अवकाशाने त ेबांधील बोलत हणाले, ‘‘जशी
आ ा. मेणा जोडायला सांगतो आ ही. तयारी करावी.”

‘‘आ ही हणजे आ ही एक या नाही येणार. दगुाबा ना घेणार आहोत संगती!’’
स  हसत राणूअ ा बोल या.

‘‘जशी मज .” संभाजीराजांना बोलायला जागाच उरली न हती.
मेणा िस  झाला. संभाजीराजांनी मठात जाऊन हनुमानदशन घेतले.

क याण वाम या चरणांवर आप या कपाळीचे िशवगंध टेकवीत त े हणाले, ‘‘ वाम चा
कृपा साद असावा.”

‘‘जय जय रघुवीर समथ.” िन यनांदी उठवीत क याण वाम नी युवराजांना वर
घेतले. स  हसत यां या जळीवर झारीतील तीथ सोडले.

संभाजीराजांनी दरूवर रायगड या रोखाने एकदा कातर नजर दली.
मठासमोरचा पाराचा पंपळ िनरखला आिण यांनी भोयांना राणूअ ा व दगुाबाईचा
मेणा उठवायला इशारत दली. िजजोजी काटकर आिण धारक यांचे पथक पाठीमागे घेत
मेणा आघाडीला ठेवून युवराज संभाजीराजे भोसले स न समथाचा परळीगड उत
लागले! गडाची एक-एक पायरी उतरताना संभाजीराजे आप या आजवर या हयातीचीही
एक-एक पायरी उत  लागले. येक पायरीिनशी यां या मनाला वारंवार वाटू लागले.



‘जावं क  परतावं? कशासाठी? काय उरलं आह ेिपछाडीला?’
‘आ ही पठाणा या गोटात दाखल झा याचं कळ यावर आबासाहबेांना काय

वाटेल?... छेऽ! परतावं आिण पुढं?... शंृगारपुरी िपलाजीमामांचा पावणेर झोडीत
बसावं?... पंिडतां या संगतीत का ा या पं शी त घालावी?.... छे! ह ेहोणे नाही?
ि काल होणे नाही! आ ही केला आह,े तोच िनणय प ा आह.े

‘आ ही गे याचं समजताच अवघी मराठी दौलत थरकून उठेल. दोन असाम ना
मा  दधू-भात खावासा वाटेल. दौलती या जाण या, कदीम महाराणीसाहबेांना आिण
अ ल शार, इमानदार सुरनीस अ णाज ना!

‘ म आह े हा क , आम या पारख े हो यान े मराठी दौलत थरकून उठेल हा!
रयतेला राजा लागतो. फ  राजा... आबासाहबेां या प ात तो रामराजां या पानं उभा
राहील. आ ही – आमचं रा य – राजा शंभूचं रा य – मनगटा या बळावर उठवू. ितथं
आ हाला कुणी जाबसाल करणार नाही. आबासाहबेांना कुठं होत,ं वत:चं रा य! यांचे
श द अजूनही आठवतात. त े हणाले होते, ‘‘युवराज, विडली दली दौलत कोण
पु षाथाची?” यांचेच आ ही फजद आहोत. पु षाथ दावायला अनायसा संधी आली आह.े
दोनदा िन हानं बाजूला सारली, पण अदृ ाचा खेळ काही िनराळा दसतोय. यासाठी या
णी दलेरिशवाय दसुरी जोड नाही. आ ही धरली वाट िबकट आह;े पण – खुंट या,

खोळंब या वाटेपे ा ती बरी नाही काय?
‘आम या जा यानं युवरा ना काय वाटेल? शरमतील या आम या नावाचे

कंुकुप े कपाळी घेताना. होय, शरमतील. पण म तक  युवराजपणाचा नामधारी
िजरेटोपाचा भार घेणं, या कंुकुमप यापे ा शतपटीनं कठीण आह.े

‘आज आ हाला रोख याचं साम य एकाच िजवात होत.ं थोर या आऊसाहबेात!
पण या अस या तर ही आफतच ना येती आम यावर!

‘...आबासाहबे, कधी न ह ेतो सवाल उठतो आह,े आम या मनी आज! आम या
जागी आपण असता तर? महाराण या करणीची ी आम या वयात आपणाला मासाहबे
हणून भेटती तर? आपण साफ-साफ अशा मासाहबेांना त डावर बजावलं असतं क ,

‘‘आपण महाराणी असलात, तरी आ ही युवराज आहोत! उ ाचे राजे आहोत! अदब
राखून बोला!’’

‘धाव या नदीला मागे पडणा या घाटबु जांचा शोक करता येत नाही. पुढे
येणा या दरी-दरड ची धा ती बाळगून चालत नाही. आता आ हाला साथ-जोड आह,े ती
कमरे या ह याराची. अंग या र ाची. आ हीही राजअंकुरच आहोत. वसबीखाली कुचमत
वाढ यासाठी आमचा ज म नाही. आबासाहबे आम या थोर या महाराजसाहबेांपासून दरू
झाले. दरू रा नच मोठे झाले. आ हीही आम या आबासाहबेांपासून दरू जाणार आहोत...
श य आह े असं दरू जाणं? छेऽ! आ ही कुठंही असलो, तरी मनानं यांना णभरही
िवस च शकत नाही... पण... या दौलतीत आता णभरही रा  शकत नाही. जाणे आह.े
िजकड े पुढा होईल ितकडचा मुलूख थोडा करीत जाणे आह.े मथुरेत आबासाहबेांनी
आ हास मागं ठेवलं. आज आ ही यांना मागं ठेवणार आहोत. होय, राजकारण हणून



आबासाहबेांनी आ ही उ रेत असता ‘राजगडावर आम या बाळराजांचा काळ झाला!’
अशी अफवा पसरिवली. ती खरी पटावी हणून आ ही हयात असताही आम या नावचे
राजगडावर दवस घातले! आज आ हीच आम या करणीन ंसांगतो आहोत, ‘‘आबासाहबे,
तुम या लेखी आमचा काळच झाला आह,े अस ेसमजोन खरेखुरे दवस घालावेत! आ ही
आप या पोटी उपजलो ह ेिवस न जावं!” आमचं यात कसलंही राजकारण नाही. आह ेती
मनची स ी भावना....

‘आज पाय मागे खेचतात त ेफ  धाराऊ तु या यादीनं! आम यावर मायेिशवाय
आजवर त ू दसुरं काहीच केलं नाहीस. आज आ ही खरे बेइमान होतो आहोत, ते फ
तुला!! पण आ ही तरी काय करावं? तु या दधुावर वाढलं ते आम या अंगचं भोस यांचं
र ! आज या भोस यां या र ानं गा ां या दधुाला िशक त दली आह.े मानी मनानं
मायाळू मनावर फ  े घेतली आह.े एकच वाटत ं आह.े तु या रायाजी-अंतोजीसारखे
आ हीही शंभूजी गाड े हणून तु या पोटी उपजतो तर! तर एक मावळा हणून
आबासाहबेां या कसोटीस खातरीनं उतरलो असतो. श य झालं, तर या शंभू भोस याचं
कुचमलेपण त ूआप या कुणबाऊ पदरी घ!े’

दौड या घो ा या टापेला दोरखंडाने जखडले या सजे या कै ाची हावी तशी
संभाजीराजां या मनाची फरपट स नगडाची पायरी-पायरी उतरताना झाली. पायथा
येताच सवाना थांब याचा इशारत दते एकदा गदन उठवून यांनी आभाळात घुसले या
स नगडाचे दशन केले. कपाळी दाटलेला घाम शे याने िनपटला.

‘‘चलाऽ’’ भोयांना आ ा िमळाली. पथक चालू लागले. पौषाचे उ ह तावू लागले.
कृ णा-वे णा संगमाचे तीथ थान ी े  मा ली आले. संगमाचा दगडबंद श त

घाट माणसांनी फुलला होता. एका झाडा या घे याखाली गार ात पथक डे यात थांबले.
युवराज संगम ानाला आ याची वाता घाटावर पसरली. घाटाचा उ रभाग माणसांनी
आपण न राजकुळासाठी मोकळा क न दला. एका बगलेला िजजोजीने झडपा टाकून
जनानखा यासाठी ानाची बं द त जागा िस  केली होती.

संभाजीराजांनी अंगीचा पेहराव व टोप उतरला. कमरेला जांग कसली. अंग उघडे
पडू नय े हणून एक शालनामा लपेटून घेत, त ेडे याबाहरे पडले आिण घाटा या पाय या
उत  लागले. संगमावर पूव च येऊन पोहोचले या िशबंदी या माव यांचे यांना मुजरे
झडू लागले. पा यात िभजले या शेवट या पायरीपयत त ेआले. अंगीचा शालनामा झटकन
यांनी दरू हटिवला. माग या सेवका या हाती दला. पौषा या उ हात यां या िपळदार
अंगकाठीचा सोनखांब णभर लखलखला. उभा घाट तो नजारा डोळे जोडून बघत होता.
णभरातच तो सोनखांब कृ णा- वे णे या पांढरट िन या पा यात झेपावला. युवराज

पोहणीला पडले. पा या या पशाबरोबर यां या मनातील िवचारांचे वादळ वाहतीला
लागले. सपासप हात मारत युवराजांनी दोन कास यांचा चौक फ न घेतला.

झडपांआड बं द त हमा यात राणूअ ा आिण दगुाबाई यांनी तीथ ान घेतले.
संभाजीराजे संगमाबाहरे आले. िनथळ या अंगान े यांनी एकदा सूयदशन केले.
पायरीवरचा शालनामा पु हा लपेटून घेतला. झेपा टाक त दोन-दोन पाय या पार करीत ते



पु हा डे यात आले. अंग कोरड ेक न यांनी पेहराव धारण केला.
कृ णा-वे णेची हळदी-कंुकवाने पूजा क न, खणानारळांनी या न ां या ओटया

भ न राणूअ ा व दगुाबाई डे यात आ या.
िजजोजीने डे यासमोर युवराजी बैठक मांडली होती. दानासाठी सोनमोहरा,

धा ये, व े यांची सरपोसबंद तबके या बैठक लगत िस  ठेवली होती.
युवराज डे याबाहरे आले. यां यामागून आ ासाहबे आिण दगुाबाई आ या.

युवराजांनी बैठक घेतली. जनाना आप या बैठक वर बसला. दानस ाला ारंभ झाला.
शांत, समाधानी चयन,े हस या मुखान ेयुवराज पवणीची दाने दऊे लागले. भट,

िभ ुक, गोसावी, बैरागी, पंगळे, वासुदवे हाती दान पडताच युवराजांना त डभर
आशीवाद दऊे लागले. जम या ि यांना राजजना यान ेखणनारळ दान केले.

‘‘िजजोजी, घाटावर फेर टाका. दानाचे कुणी बाक  रािहले काय माग या.”
संभाजीराजांनी गडक यांना फमावले.

‘‘जी,” हणत िजजोजी घाटाचा माग यायला गेला. तेव ात संभाजीराजांनी
आप या िनवड या धारक यां या होर यांना समोर घेतले, कुणालाच न कळणारी आ ा
यांना दली, ‘‘ थम आपली सारी जनावरं नावातून संगमापार या. पेटारे, सारी िशबंदी
पैलतीराला सोडा. ज दी कराऽ!”

‘‘जी’’ होर यांनी झुकून ती आ ा उचलली. ते कामाला लागले.
‘‘ यार-दोन गोसावी बाक  हाईत. पर य े हं यात आमी गोसावी. आम ी दान

नगं. होतर िशधा दवेावा.” िजजोजीन ेघाटाचा माग दला.
‘‘ठीक आह.े यांना िशधा ा.” संभाजीराजांनी बैठक सोडली. ते घाटावर आले.

संगम पार करणा या नौका िनरख ूलागले. जनावरे, िशबंदी, सामानाचे पेटारे पैलतीराला
पोहोच याची खातरजमा यांनी क न घेतली. आता चार-पाच नौका खाशांची वाट बघत
संगमा या ऐलतीरावर हदंोळत उ या हो या.

संभाजीराजे डे यात आले. राणूअ ांना हणाले, “अ ासाहबे, जरा संगमावर
येता?’’

‘‘चला.’’ काहीच अंदाज नसले या राणूअ ा बोलून गे या.
संभाजीराजे राणूअ ा, दगुाबाई यां या संगतीन े घाट उत  लागले. यां या

मागून ‘‘िशबंदी पैलतीराला का येलीय?” या घोटा यात अडकलेला िजजोजी अदब
ध न चालला. संगमतीर आला. नावा ांनी नौकातूनच युवराजांना मुजरे दले. त ेआपले
कर याचे भानही संभाजीराजांना उरले न हते.

राणूअ ांना यानीमनी नसता संभाजीराजांनी वाकून यां या पायांना हाताची
बोटे िभडिवली. ‘‘आ ही येतो आहोत! आपण परतावं स नगडी यांना घेऊन!”

“मतलब?’’ चमकत आ ासाहबेांनी िवचारले.
‘‘आ ही-आ ही, पठाण दलेर या गोटात जा याचा िनणय प ा केला आह!े”

गोळीबंद जाब आला.
‘‘बाळमहाराऽराज!” अंगावर वीज पड यागत राणूअ ा ची कार या.



िजजोज या डो यांसमोर दवसाढव या काजवे उमटले. दगुाबा नी कधी न ह,े त ेमान
उठवून आप या वारीला नजरेनेच जाब िवचारला.

वा या या फरा ान ेमुखाभोवतीचा पदर उडून गे याचे भान राणूअ ांना उरले
नाही. नजर आप या पाठ या बंधुराजावर जोडीत यांनी िवचारले, ‘‘काय-काय
बोलताहात ह?े आबांचा काही िवचार केलात?”

‘‘जी, केला आह.े आता आ ही कुणाचं काही लागत नाही. रायगडी, शंृगारपुरी,
परळीवर कुठंच आ ही जखडून पडणार नाही. कुणापुढंही कशासाठीही हात पसरणार
नाही. आमचा िनणय प ा आह.े आपण माघारी परत यास मुख यार आहात. जाताना
आ हाला ऐकवून जावं क , ‘‘तुम यासारखा भाऊ पाठीशी अस यापरीस पाठ सुनी असती
तरी बरं होतं!” त ेऐक याचीही आ ही तयारी केली आह.े”

त ेऐकताना राणूअ ा सु -सु  झा या. मान डोलवीत हणा या, ‘‘बाळमहाराज,
कसं बोलता ह?े यासाठी आ ही तु हास साथ दली? जे तुम या वाटेत आडवे आले, यांना
आडवे कर याची धमक दाखिव याऐवजी तु ही यांना पाठ दावता? तुम या जा यानं
फावेल त े यांचे. िवचार केलाय तु ही? या भर या ओटी या बाईचं काय होईल तुम या
माघारी?” दगुाबा कड ेहात करीत राणूबाईने िवचारले.

‘‘आ ही िवचार केलाय. कुणाचं काय फावेल, काय होईल या याशी आ हाला
आता मतलब नाही! आ ही येतो. आपण परतावं.”

राणूअ ांना पाठवान दावीत संभाजीराजे झेप घेऊन नौकेत चढले. ‘‘चला’’ यांनी
नावा ांना फमावले. संगमा या लाटांवर डुलत नौका सरस  लागली. कासराभर आत
घुसली.

“बाळमहाऽराज. थांबा.’’ अ ांची कातरी साद कृ णा-वे णे या अंगावर काटे
उमटवून गेली. पळभर नौका जागीच थांबली. संभाजीराजांनी नावा ाला ती वळती
घे याची इशारत दली. नौका कना याला िभडताच संभाजीराजांनी अ ांना सवाल
घातला, ‘‘काय बोला? आ हास वखत नाही.”

‘‘आ ही – आ ही येतो आहोत तु हा संगती!” माये या चंब काळजाचे घोगरे
बोल घाटाव न उठले. कळवळ या नजरेने तीच साद दगुाबा नी आप या कंुकवाला
घातली.

‘‘तु ही? दवेदशनाला नाही जात कुठं आ ही आ ासाहबे. कशाला पायी खोडा
घालता?

‘‘बाळमहाराज, एकवार आ ही वत:ला पारख ेहोऊ, पण तु हाला एकलं सोडणं
नाही जमणार आता आ हाला. आ ही िनणय केला आह,े िजथं तु ही असाल ितथं तुमची
पाठराखण कर याचा. आ हाला संगती या. आजवर काही मागणं घातलं नाही. पण आज
आई भवानीची आण घालून, ह ेमागणं करतो आहोत आ ही. आ हाला संगती या.”

सगळी जाणच ताठर यागत संभाजीराजे जोड या नजरेने अ ासाहबेांना बघत
रािहले. इथे बोलणेच खुंटले होत.े श दांना ाधी झाली होती.

‘‘ठीक आह.े जशी आपली मज . चलावं.’’ नौकेतून उत न संभाजीराजांनी हात



जोड दते अ ांना नौकेत चढिवले. पाठोपाठ दगुाबा ना हातजोड दली. घाट सुना- रता
करीत, एकमेकांशी ज मान ेजोडले गेलेले ते तीन जीव नावेत झेपावले.

‘‘नगा, धाकलं धनी अस ंकायबाय नगा क सा!” छ पत या जाग या इमानाचा
क लेदार िजजोजी काटकर काळजा या दठेातून कळवळत हणाला.

‘‘ क लेदार, घाटावरचा बादाना स नगडी पावता करा.”
‘‘धनीऽ....’’
‘‘ द या आ ेची तािमली करा. तुम या महाराजांना सांगा – आ ही परत ूते हा

स ा ीचा ड गरदरा जंक यासाठीच!” भरकट या णाला संभाजीराजां या त डून
तेजाबासारख ेजळजळीत बोल कृ णा-वे णे या पावन अंगावर टपकले. नौका अ ाताचा
संगम पार करीत सरस  लागली. अंगावर वीज पड यागत क लेदार िजजोजी काटकर
ित या जा यामुळे उठणारी पा याची वळी गुमान बघतच रािहला. या या नजरेत ती
काही मावता मावत न हती.

पैलतीर येताच स  िशबंदीतील तीन जातवान घो ांवर संभाजीराजांनी
राणूअ ा दगुाबा सह मांड घेतली. युवराज संभाजीराजे भोस यांचा तांडा मोगली
तळाचा होरका धरत चालला. चालला – भगवा जरीपटका िहर ा िनशाणी या छायेत!
िशवाचा पु  अिशवाकड.े एकला न ह;े सोबत छ पत ची क या आिण छ पत ची गभवती
सून घेऊन.

युवराज संभाजीराजे भोसले, छ पत ना पारख ेझाले!
वतःसाठी ख या अथाने पूणपणे पोरके, पोरके झाले!!



सु याचा मोगली तळ मागे पडला. तीनशे मावळी घोडे वारांची जमात उ हातून
िनथळत चालली होती. पेडगाव या बहादरूगडा या ठाण झाले या दलेर पठाणाला
संभाजीराजांनी हारकारे पाठवून, आपण येत अस याची वद  दली होती.

तीन हजार घोडे वारांची दमत घेऊन दलेरखानाने इखलासखान िमयाना व
खैरतखान या आप या सरदारांना बहादरूगडाव न संभाजीराजांना घे यासाठी धाडले
होते. इखलास आिण संभाजीराजे यांची सुपे-पेडगाव मागावर भेट झाली. मावळी-मोगली
जोडफौज पेडगाव या वाटेला लागली.

पेडगाव या वेशीवर खासा दलेरखान संरजामाने संभाजीराजांची राह ताकत
उभाच होता. पूव  रजपूत िमझान े ‘िशवा’ला सुलुखाला येणे भाग पाडले होत.े तहा या
अटी पूण होईतो ‘संभा’ला आप या गोटात ओलीस घेतले होते. या वेळी क हपेठारावर
रजपुताने या संभाला एक शाही ह ी नजर केला होता. मजाक हणून या वेळ फजद
संभाला के या गेले या सवालाचा जाब याच पठाणान ेऐकला होता. सवाल होता, ‘‘इतना
बडा शाही हाथी कैसे साथ ले जाओगे संभूराजे?’’ िशवा या या कड ा ब यान ेमो ा
ग राने या वेळी जाब दला होता – ‘‘डुलत-झुलत का होईना तुमचे ह ेजनावर चालत,े ते
नेणे सोपे आह े – पण आम या महाराजसाहबेांनी दलेले गडकोट चालत नाहीत, ते नेणे
कठीण आह!े’’

पठाण आज या आठवणीने वत:शीच हसला. या या मनी िवचार आला – ‘जंगे-
दल शाहजाद,े गड, कले नह  चलत!े उ ह ेउठाना मु क ल ह,ै पर- पर आदमी तो चलता
ह।ै उसे उठाना आसान ह।ै’

संभाजीराजे इखलाससह पेडगाव या वेशीवर येताच मोगली तळावर शाजणे,
नगारे झडले. खां ावरची िहरवी जरीबंदी िख लत नेटक  करीत, दो ही हात पस न
हसतच ‘‘आइयेऽ संभूराजे, आइये,’’ हणत दलेरखान संभाजीराजांना सामोरा गेला.
पठाणी छाताडाला भोसलाई छातवान िभडले. उभा तळ त ेअकरीत बघायला वेशीवर
लोटला होता. हाताला ध न पठाणान ेसंभजीराजांना आप या सालारी डे यात आणले.

मेणे जोडून संभाजीराजांचा जनाना ह यारबंद पहा यात बहादरूगडाकड ेरवाना
केला गेला.

दसु या दवशी तळावर नजराणा पेश कर यासाठी दमाखदार बैठक उठिव यात
आली. शाही िबछायती पांघ न ती सजिव यात आली होती.

आपले इखलासखान, इरजखान असे सरदार दलेरन ेन िवसरता हजर ठेवले होते.



यां या सा ीने संभाजीराजांना मोगली द खनसालार दलेरन ेआलमिगराने द ली न
पाठिवलेला झुलबाज ह ी, तीन अरबी घोड,े िहर ा यानाची तलवार, चौघडा आिण
शाही आसवाबांचा नजराणा पेश केला. सात हजार वार आिण सात हजार जातांची
व हाड-खानदशेीची म सब संभाजीराजांना शाही दरबारान े बहाल के याचे फमान
जम या सरदार-दरकदारांना घोिषत कर यात आले. द या म सबीतील हाताखाली
येणा या फौजदार, हवालदार नायकांची दलेरने संभाजीराजांना ओळख क न दली.

जे फमान औरंगजेबाने मागे संभाजीराजांसाठी हणून पाठिवले होत ेआिण जे
िशवाजी महाराजांनी िध ा न ठोक न परत पाठिवले होत,े त ेआता संभाजीराजांनी
िविच  मन:ि थती या आहारी जाऊन वीकारले होते.

मराठी दौलतीचे ‘युवराज’ हणून माव यांचे मुजरे आपलेसे करणारे संभाजीराजे
आता औरंगजेबाचा ‘शाही म सबदार शंभूखान’ हणून हशमांचे कु नस आपलेसे क
लागले! उम ा बां ा भोस यां या हयातीतील का याकु  पवाला सु वात झाली.

पणजोबा मालोजीराजे, आजोबा शहाजीराजे, आबासाहबे िशवाजीराजे या
भोस यां या कुळदठेातील कुणीही कधी ना कधीतरी ह े काळेकु  पव सोस या-
भोग यािवना सुटलेले न हत.े संभाजीराजांना दला जाणारा नजराणा आिण म सबदारी
बघून एकच असामी अ व थ, बेचैन झाली होता. बजाजीराजे नंबाळकरांचे पु ,
छ पत चे जावई, संभाजीराजांचे एका ना याने मामेभाऊ आिण दसु या ना याने
दाजीसाहबे महादजी नंबाळकर.

नजरा या या बैठक व न संभाजीराजे आप या डे यात आले. पाठोपाठ यांना
पहा या या हशमाने वद  दली. ‘‘शालक फलटणवाले नंबालकर पेश आ रह ेह।ै’’

म तक  ितकोनी, जरीबंद पगडी असलेले, अंगावर िख लत चढिवलेले, महादजी
डे यात आले. वयाने ये  असले तरी मानाची अदब राखत यांनी संभाजीराजांना
तसलीम दली.

‘‘आ ही जातीने भेटीस आलो आहोत. युवराजांशी काही बोलावं हणून.’’
महादज नी िवषयास हात घातला.

‘‘बोला.’’
‘‘राजे काय क न बसलात ह?े” कसे बोलावे, ते महादज ना सुधरले नाही.
‘‘मतलब?’’
‘‘कशाला आलात या खाते यात?”
संभाजीराजांनी महादज ना िनरखत कडवा सवाल केला.
‘‘अंगी शाही िख लत पांघ न तु ही आ हाला ह ेिवचारावं? तु ही का इथं ह यार

राबिवताहात?”
‘‘आमचा सल काय तो कुणाला कळायचा नाही कधी. पहाडासारखे वडीलधारे

पाठीशी असता, ही आडवाट तु ही मा  धरायला नको होती राजे.”
‘‘ब स! दाजीसाहबे, राजवाटा खुंट या क  आडवाटेिशवाय काही करता येत

नाही. आमचा सलही कुणाला कधीच नाही कळणार. कळला तरी उकलणार नाही.”



‘‘अजून शांत िवचार करा राजे. वेळ गेली नाही. तु ही परतावं, अस ंआ हाला
वाटत.ं अिभषेक झाले या युवराजांनी राहावं अशी ही जागा नाही.”

‘‘आ ही िवचार केला आह.े आ हाला युवराज हणू नका.” भयाण शांतता डे यात
कुचमून पडली.

‘‘या िनणयानं प तवाल एवढंच सांगतो आ ही. येतो आ ही.” महादजी आले तसे
जायला िनघाले. डे याबाहरे पडणा या यां या कानी बोल पडले,

‘‘आम या अ ासाहबेांना नम कार सांगा. युवराज हणून न ह.े पाठचे दभुागी
भाऊ हणून!” सखूबा या आठवणीन ेसंभाजीराजे िपळवटले.

महादजी डे याबाहरे पडले. या मे यां या भेटीगाठीची खबर दलेरला लागली
होती. महादजी आप या गोटातील डे यात जातात न जातात तोच पठाणी ह यारबंद
हशमांचा या डे याभोवती घेर पडला. महादजी नजरबंद झाले!

दलेरखानाचे ह आता बळाला लागले. िवजापूर दरबारात वजीर िस ी मसूद
आिण सेनापती सजाखान यांची तेढ पडली. एकेकाळी िमझा राजा, दलेरखान,
िशवाजीराजे, नेताजी पालकर या चार ताकदवार सेनापत या वारीत िवजापूरचे र ण
करणारा सजाखान िवजापूर पारखा होऊन थेट दलेरला येऊन िमळाला! द खनेचा एक
शाहजादा आिण एक सरल कर िमळताच दलेरचे पारड ेजड झाले.

औरंगाबादला असले या मुअ म ऊफ शहाआलम या द खनसुभा औरंगपु ाला,
दलेरची ही वरताण काही मानवणारी न हती! दलेर आता िवजापूर िगळ याचं व
बघत होता. याला ह े ेय िमळू नय,े हणून शहाआलम याला मरा ांवर चाल
कर याचा अना त स ला दते होता. दोघांचे पराकोटीचे मतभेद झडत होत.े

संभाजीराजांसह दलेरने बहादरूगड सोडला आिण अकलूजला तळ दला. ह ेठाणे
आ दलशाही व मराठशाहीवर चाल घे यासाठी मो याचे होते. दलेर िवजापूरवर चालून
येणार या भयाने वजीर मसूदखानाने छ पती िशवाजीराजांशी बोलणी लावली. राजांनी
मसूदला मदतीचा हात दे याचे अभय िल न पाठिवले. यात दोन हते ू होते. िवजापूर
दलेर या मोगली घशात जाऊ दणेे िहताचे न हते आिण दसुरे हणजे साधेल या य ाने
संभाजीराजांना दलेर या गोटातून उचलायचे होत.े

सरल कर हबंीरराव आिण आनंदराव यां या होरकेपणाखाली मराठी फौजां या
दोन फ या आ दलशाहीत उतर या. या फौजांतील जासूद ाण धो यात झोकून
दलेर या तळावर संभाजीराजांना भेटले होत.े पण युवराज ह ाला पेटले होते. काही
ऐकायला तयार न हते. जासूद हताश परतले होत.े

आ दलशाहीत आता तीन श चा ितढा पडला होता. अकलूजला दलेर,
संभाजीराजे आिण सजाखान; िवजापूरला चंता त मसूदखान व आ दलशाही आिण
युवराज परत िमळ यासाठी, जमेल तेवढा आ दलशाही मुलूख मराठशाहीला
जोड यासाठी दौडणा या मराठी फौजा.



अकलूज या तळावर आप या डे यात संभाजीराजे अ व थ फे या घेत होत.े यांचे
मन बहादरूगडात गंुतले होते. आठवण ची गंुतवण उकलीत होते.

‘काय असतं एकेकाचं भा य! युवरा ीबरोबर आ ही शंृगारपुरात रािहलो. यांचं
कौतुक, सोप कार यां या माहरेी झाले आिण यांना...’ दगुाबा या आठवणीने
संभाजीराजे िपळवटले.

‘युवरा ी, तु ही नेहमी हणत आलात – आ ही बा शंग बांधले आह,े ते
रानवा याशी! खरं आह ेते. पण त ेतुम या बाबीन ेन ह,े तुम या धाक या बा या बाबीन!ं
शंृगारपूर सोडताना तु ही हणालात, धाक या बा ना जपावं. िजथं आमचीच उधळण
झाली, ितथं यांना कुणी जपावं?’ अंग या कप ांनी पेट घेतलेला माणूस धावावा, तसे
संभाजीराजांचे मन सैरभैर धावू लागले.

‘अ ासाहबे, कसला खोडा घातलात हा तु ही! मुलखात अस या तर आम या
युवरा नी यांना तळहाता या फोडासारख ंजपलं असतं.’

िवचारांचा पाठलाग टाळावा हणून संभाजीराजे डे याबाहरे आले.
बहादरूगडा न िनघालेले दोन घोडे वार तळात घुसले होते. जनावरे उधळीत ते

थेट संभाजीराजां या गोटात आले. पायउतार होऊन तसलीम दते यातील एकाने कमरेची
थैली संभाजीराजांना दतेाना हटले, ‘‘बधाई हो! फजद आ!”

‘‘फजद! सच!” भोसलाई डोळे णभर लखलखले. पु हा ठाव न लागणा या खंतेत
डुबूंन गेले. घोडे वारा या हातावर अंगठी पडली. थैली न खोलताच चुकली पावले
डे याकड ेवळली.

व हाड-खानदशेा या म सबदारा या गोटातून तळभर ‘श र’ वाटली जाऊ
लागली. या रा या या पिह या नातवा या ज माची साखर पठाण-हशमांचे ओठ गोड
क  लागली!

ज मणा यानेही कुठे उपजायचे ह े ठरवायला पािहजे! नाहीतर होणा या
परवडीला िज मेदार तोच ठरतो. या फजदाचे बहादरूगडी नाव ठेव यात आले
‘मदन संह’!

दलेरशी रदबदली क न संभाजीराजांनी महादज ची नजरबंदी उठवून घेतली.
मोगलां या फौजा आता एकवट होऊ लाग या. रसद, वैरणकाडी दा तानी लाव यासाठी
मोगलांचे काबाडी या बैलांचे तांड ेमाळिशरस, इंदापूर, बारामती या भागात चकरा टाकू
लागले. अशाच एका तां ाशी भूपाळगडावर माव यांची गाठ पडली. ‘त-ू मी’ची
बाचाबाची झाले. मोगली हशमांनी ती न चुकता दलेर या कानी घातली – ‘‘भूपालगढके
काफर मरह े रसद इक ा करनेम हकत लेते ह,ै टोककर दम भरते ह।ै’’

झाले! दलेर िनिम ालाच टेकला होता. माकड मशालीचीच वाट बघत होत.े
एकतर याच िनिम ान े हातचे संभाजीराजे दलेरला पारखून यायला िमळणार होत.े
‘‘सेवा का लडका शाही म सबदार सचमुच आ ह,ै या ये बाप-बेटेक  छुपी चाल ह?ै’’
आिण मराठी फौजांचा िवजापुरी मुलखावर पडलेला दबाव असा मरा ांना ितरका
तडाखा द याखेरीज हटणार न हता. दलेर द खनेत काही उ साला आला न हता.



वैशाख शु  ितपदे या दवशी अकलूज या तळावर दलेरन ेजमले या फौजांना
हम याचा इशारा दला. फौजा पथकापथकांनी िश त घेत तळ सोडू लाग या.
तोफखा याचे गाड ेखडखडत िनघाले. क ले भूपाळगडा या रोखान.े

खासा दलेर संभाजीराजां या डे यात आला. हसत हणाला, ‘‘संभूराजे. चिलये।
आपके मद हाथ का शगुन आजमाना ह।ै भोपालगढपर क जा िबठाना ह।ै औरंगाबादम
शाहजादा मुअ म आपपर शक लेता ह।ै उसे अपनी करामत दखानेका मौका आया ह।ै”

भूपाळगडाचे नाव ऐकताच संभाजीराजे चाचरले, ‘‘पण खानसाहबे....’’
गदगदा हसत दलेर तडफेन े हणाला, ‘‘सही ह ैराजे। आपका िहच कचाना रा त

ह।ै हम आपको िसफ फमा नह  रह ेह।ै खुद सवारी भरके आपके साथ आ रह ेह।ै जंगम
अपना-पराया कुछ नह । आपको हमारे साथ आना ह।ै अपनी फौज को तै यारी फमाओ।”
गज या झंजावातासारखा दलेर डे याबाहरे पडलाही.

संभाजीराजांचे आप या फौजेला फमान सुटले. चौघ ां या तालावर िश त घेत
व हाड-खानदशेची मोगली फौज कूचाला िस  झाली. हौदा लादले या एका ह ीवर
पठाण दलेरखान आिण संभाजीराजे भोसले एक  बसले. ह ी फौजे या आघाडीला
झाला. दलेरने ह यार यानाबाहरे घेत ते उंचावले. पाठ या सेनेने याची इशारत पकडून
मोठी दाद दली – ‘‘धीऽन, धीऽन!”

भरकटलेली नौका पाणझोता या थपडा खात भेलकांडत जावी तसे वाट चुकलेले
संभाजीराजे पाठीशी मोगली फौज ठेवून, साथीला पठाण सेनापती घेऊन भूपाळगडावर
चालून िनघाले! िशवाजीराजां या ‘ ’ या रा यावर यांचेच पु  संभाजीराजे चालून
िनघाले! भूपाळगडा या पंच ोशीतील भेदरलेली मराठी रयत गडा या आस याला धावून
गेली. गडाचे दरवाजे बंद झाले. क लेदार फरंगोजी नरसाळा त ासार या छातीत
सुपाएवढे काळीज घेऊन बु जा-बु जांवरचे मोच बांधून झंुजीला िस  झाला. नरसाळा
राजांचा कदीम आिण इमानाचा माणूस होता. बाल संभाजीराजांना याने अंगाखां ावर
खेळिवले होते. आज तेच अंगावर चालून येत होत.े

रा भर फरंगोजीचा डो यास डोळा लागला नाही. तटावर येऊन गडपाय याला
िभडले या छावणीवर नजर टाकताना नरसा याचे काळीज तुटत होत.े

‘‘बाळराजं, काय येलंसा े?” हा या या मनी उठणारा सल पाय या या
संभाजीराजां या कानापयत पोहोचत न हता. पोहोचला तरी उपयोग न हता!

वैशाख शु  ि तीयेचा दवस फटफटला नाही तोच दलेर या तोफखा याचा
गोळा भूपाळगडावर फुटला. जंगाला त ड पडले. फरंगोजीचे धारकरी क याव न
बाण, दगडध ांची फेक क  लागले. दवस वर चढू लागला. मोगली तोफखाना गडावर
आग ओक त होता. हशमां या फ या तटाशी लगट क  बघत हो या. पेटला फरंगोजी
गोफणीगत गडावर िभरिभरत कुठंही भांगा पडू दते न हता.

पुरंदरसारखा बळकट क ला नमिवणारा िज ीचा दलेर भूपाळगडासमोर मा
दमगीर झाला. दपुार ध न वैशाखी उ ह सणकू लागले. तसे दलेरन ेगोलंदाजांना ब ी
रोख याची आ ा दली. मांज याचे पठार शांत झाले.



कपाळावरचा घाम िनपटत दलेर आप या डे यात आला. खानसा याने समोर
ठेवले या था यातील रोट सागुती या कटो यात डुबवीत याने आ ा केली, ‘‘संभूराजाको
बुलाव. गढ ज र पडगेा. आजही!”

संभाजीराजे दलेर या डे यात आले. पहाटेपासून काहीच झाले नाही अशा थाटात
दलेर यांना हणाला, ‘‘राजासाब, आप स हाल गे घेरेक  आघाडी?”

‘‘हाँ. ज र.” संभाजीराजांनी होकार दला.
‘‘दिेखय ेगढ ताकदवर ह।ै कच दल मत होना।”
संभाजीराजे याला दाद हणून नुसते हसले.
दपुार टळतीला लागताच दलेरने आपला ठेवणीचा, हातचा डाव काढला. आपला

ह ी यान ेसंभाजीराजांना दला. या ह ी या पाठीवरचा हौदा हटिव यात आला होता.
संभाजीराजांसाठी यावर िगद ची सांडणी-बैठक बसिवली होती.

आप या फौजेसह संभाजीराजे आघाडीला झाले. गडावर या इमानी ितरंदाजांनी
तीरकमठे रोखून फौज ट यात घे यासाठी पिव े धरले. बंदकूबारदारांनी न या पेलून
िश त घेतली. तट बु जांवर फेर टाकणा या फरंगोजीला ह ीवरचे संभाजीराजे दसले,
मा  यान ेआप या माणसांना ओरडून इशारत दली – “ग ांनो, घात जाला. पठाणानं
डाव साधला. बाळ धनी होरं काडलं! हात आवरा!’’

माया कत ाला आडवी आली. लढतीचे प पालटले. संभाजीराजांची फौज थेट
गडा या तटाला िभडली. फरंगोजीने तटाला दोर लावून गडावर पांढरे िनशाण धरले. एक
दोरबाज तटाव न खाली उतरला. याने सांगावा संभाजीराजांसमोर ठेवला – ‘‘तु हावर
ह यार धरणं आमचं काम हाई! आलासा तसं िनघून जावं.’’

संभाजीराजे या दोरबाजावर गजले, ‘‘ क लेदारास सांग, नरसाळा, आ ही गड
घेत याखेरीज हटणार नाही! एक आ ही तरी पडू नाहीतर गड तरी पडले!’’

दोरबाजचा िनरोप ऐकून फरंगोजी पेचात पडला. लढत ावी
संभाजीराजां यावर ह यार धरावे लागणार. न ावी तर गड सोडावा लागणार!

फरंगोजीन ेगडावर सबनीस िव ल भालेरावांशी मसलत केली, ‘‘काय करावं?’’
संभाजीराजांकडून सा यांना अभय घेऊन गड खाली क न ावा, अशी मसलत

पडली. तटावरचे पांढरे िनशाण डावे-उजवे डुलू लागले. त े बघताच मोगली तळावर
शाजणे, नगारे झडले. फ े या तोफा फुट या. अभय घेतले या फरंगोजीन,े िव ल
भालेरावांसह येऊन गडाचा दरवाजा खोलून मान खाली टाकली. याला
संभाजीराजां याकड ेबघावेस ेवाटत न हत.े

आपली मावळी िशबंदी घेऊन फरंगोजीन ेखालमानेने िव लरावांसह भूपाळगड
सोडला. गडावर चांदता याचे िहरवे िनशाण चढले. संभाजीराजे गडा या बाले क यावर
गेले. दलेर पाय याला पठारावर या तळावर रािहला.

रा  उतरली. मांज या या पठारावर या मोगली तळावरचे टभे िशलगले.
आग ा पेट या. दलेर या डे यासमोर दोरखंडांनी दावणीला जनावरांसारखी सातशे
मराठी रयत माणसे खालमंुडीने खडी होती. यां याभोवती ह यारबंद पहारा जातीन ेउभा



होता. भेद न भूपाळगड या आस याला आलेली ती कुणबाऊ माणसे गड पडताच
वा यावर उघडी पडली होती. पठाण ठरवील ते यांचे भिवत  होत.े

इ पहानी म ावर र सा-रोटी रचवलेला दलेर डे याबाहरे आला.
कैदखा या या मुखाने याला कु नस दते िवचारले, ‘‘इनका या करना हजूर?’’

दलेरने सा या तां ावर नजरफेर टाक त एक उदार म फमावला,
‘‘काफर का एक-एक हाथ कलम कर दो!!’’

मांज या या पठारावर ज लादांचा जथा हाती वीतभर ं दीचा धारदार सपाता
घेऊन लाकडी खोडावर दाबून धरलेले काफरांचे हात कलम करताना खवचटपणे िवचारीत
होता – ‘‘कौनस े हाथस े प थर िगराय?े कमीने।’’ दमलेला ज लाद सापता दसु या या
हातात नेताना ितर कारान े हणत होता – ‘‘ कतनी पैदाइश ह ैक ब त क ! तटपरसे फक
दतेे, तो हम इतनी तकलीफ तो नही होती!’’

पठारावर कंका यांमागून कंका या उठत हो या. भूपाळगड या
बाले क यांव न या ऐकता येणार न ह या. या कंका यांना कुणी वाली न हता. कसा
असावा?

भूपाळगड या कुमकेसाठी महाराजांनी सोळा हजारांची सेना पाठिवली. पण ती
समयास पावली नाही. गडावरचे बदललेले िनशाण बघून मावळी सेना परतली.
दलेरखानान ेगडा या मा या या मो या या जागा बेिचराख क न टाक या.

पावसाळा त डावर आला होता. गडाची बं द ती क न दलेर आिण संभाजीराजे
बहादरूगडाकड ेिनघाले. मराठी रयतेचे हात कलम कर याचा कूम खानाने दला, ही बाब
संभाजीमहाराजां या मनात सलत होती. व थ बस ूदते न हती.

बैठक या ह ीवर हौ ात यांनी खानाला सांिगतले, ‘‘बेकसूर माणसांचे हात
कलम कर याचा कूम दलात. ह ेबरे नाही केलेत.’’

खान बेपवाईने हणाला, ‘‘शु  गुजारो राजे, हमने उ ह मौतके घाट नह  उतार
दये! हमारा कतना हशम काम आया जानतो हो; ये नाचीज िम ीका ढेर क ज करने के
िलये?’’

चाप बसिव यागत संभाजीराजांची जबान खुंटली. काळजात मा  काहीतरी
सलत रािहले. बहादरूगड आला. आप या फौजेला दा तानी लावून संभाजीराजे
किब या या दालनात आले. राणूअ ा आिण दगुाबाई काहीतरी बोलत हो या. या बोलणे
तोडून थांब या. सलवार-कमीज घातले या, तलम ओढ या चेह याभोवती ओढले या
सेवे या दासी दालनाबाहरे गे या.

संभाजीराजांनी पुढे होत राणूअ ांचे पाय िशवले. यांना काहीच दाद न दतेा
अ ांनी त ड फरिवले. यांनी ओठभर लपेटून घेतले या पदराआडून थरकत ेश द उमटले,
‘‘गड जंकून आलात. तुमची आरती कशी उतरावी उमगत नाही आ हास!’’

खाली मान घातले या दगुाबा या हाती चुरला जाणारा पदरही हचे सांगत
होता.

संभाजीराजे सु  झाले. वत: या शरमेन े यांची भरदार चया काळवंडली. गदन



झुकली. “अ ासाहबे, आमचं ऐकावं....’’
‘‘काय ऐकावं? तु ही दौलतीचा गड पाडलात ह े ऐकून आबांना काय वाटेल?

यासाठी ही वाट धरलीत? मा लीवर आ हाला पेचात टाकलंत. भूपाळगडावर
फरंगोज ना पेचात घातलंत! शंृगारपुरात येसूबा ना ह ेऐकून काय वाटत असेल? रायगडी
आबासाहबेांची काय गत झाली असेल? आ ही तुम यावर जीव लावला. याचा मतलब
तु ही मनमाने वाग यास मुख यार हावं असा नाही! बाळमहाराज, आ हाला हे
मानवणार नाही!”

‘‘चुकलं आमचं.” संभाजीराजांना दालनात उभे राहवेना. ते बाहरे पडले.
आभाळ दाटून आले. पावसाने झड धरली. तिबबांनी ज मी, बीमार घोडे

उपचारासाठी ता यात घेतले. पावसाचा माग ध न मराठी फौजांनी आ दलशाही
मुलखातून हटत आप या सीमांवर तळ टाकले.

पड या पावसात दलेर या मनी एक बडा मनसुबा घर क  लागला. तशात
औरंगाबादे न शहाआलमचा याला फमानी खिलता आला. दलेरने खलबतासाठी
साथीदारांची बैठक बोलावली. सजाखान, संभाजीराजे, इखलासखान, खैरतखान,
इरजखान यांची बहादरूगडा या सदरी महालात बैठक बसली.

‘‘औरंगाबादसे शाहजादकेा संदसेा आया ह।ै” दलेरन ेखलबताला त ड फोडले.
‘‘ कले प हालेपर चाल रखनेका म ह,ै इस बारीशम!” बैठक चा अंदाज घेत

खान थांबला. सजाखान आिण संभाजीराजे यांनी एकमेकांना नजर दली.
‘‘ये िनरा पागलपन ह ैसालार. मरह ने अपनी रसद बंद कर दी ह।ै” सजाखान

प  बोलला. याला िस ी मसुद या िवजापुरी विजराचा िहसाब पावता कर यासाठी
िवजापूरची मोहीम पािहजे होती.

संभाजीराजांनी सजाखानाची मसलत आप या मतलबान ेउचलून धरली. ‘‘यापुढे
मराठी मुलखावर चाल घेणे आ हास जमणार नाही. पािहजे तर ह यार आिण मनसबीची
व े उत न ठेव यास आ ही तयार आहोत.”

‘‘ले कन ये शाही म ह।ै उसे बगलम कैसे रख सकते ह?ै” दलेर दोन- दोन
श ना टाळू शकत न हता. जमून आलेला क मतीचा शतरंज उधळू शकत न हता.
‘‘सालार, औरंगाबादको थैला भेज दो। िलख दो िवजापूर कमजोर ह।ै चाल उसपर जारी
रखना मतलब क  बात ह।ै शाहजादकेा जवाब आनेस ेपहलेही हम िनकलगे।’’ सजाखानाने
आपला हते उघड केला.

सावध दलेरने पारखले क  ताणावर पडली, तर ही बैठक आता तुटणार. याने
िवजापूर वारीचा िनणय घेतला. बैठक ला िनरोपाचे िवड ेदे यात आले.

पावसाचा गुमान न धरता संभाजीराजे, दलेर, सजाखान यां या फौजा िजने
कसून तयार झा या.

िनरोप यावा हणून संभाजीराजे राणूअ ां या भेटीस आले. पण अ ांनी आता
मागे न राह याचा िनणय घेतला होता. या िनधाराने संभाजीराजांना हणा या, ‘‘आ ही
आता वारीिशकारी असली तरी तुम यासोबतच राह याचं ठाणलं आह.े भावनेपोटी



तु ही काहीतरी क न बसता. नंतर ते िनपटणं नाही साधत. आ ही तुम यासंगती येणार.”
‘‘जशी आ ा.” संभाजीराजांना बोलायला वावच उरला न हता.
पाच मिह यां या मदन संहाला उराशी कवटाळतं घेत, दगुाबाई राणूअ ां यासह

मे यात बस या. दलेर, संभाजीराजे, सजाखान यांची जोडफौज िवजापुरावर चालून
िनघाली.

घोलगडाजवळ नौकांतून िभवरा नदी पार क न सै यान ेधूळखेडला तळ टाकला.
दवस ावणाचे अस याने उ ह-पावसाची सफेद-काळी पाठिशवणी रंगाला पडली.

‘‘पंिडत, तु ही एवढी धीराची हणणारी माणसं हातपाय गळून व थ आहात
मग आ ही काय करावं? जे कानी पडत ंते सोसवेना हणून तु हाला याद फमावलं आह.े
आमची तर पापणीला पापणी िभडनेा.” येसूबा या मनाची क डी श दलोटान ेउमळून
येत होती. शंृगारपूर या िपलाज या वा ातील जनानीदालनात कवी कुलेश, केशव
पंिडत, उमाजी पंिडत, परशराम, रायाजी, अंतोजी सारे गदना पाडून युवरा ीसमोर खडे
होत.े

‘‘ वारी आ हाला पारखी झाली. जाऊ नये या गोटात गेली. जाताना आम या
दवाणसाहबे आिण धाक या बा ना घेऊन गेली. आम या मुलखावर चालून आली.
भूपाळगड घेतला. आता आणखी कशाची वाट बघणार आहोत सारे? आता तर धाक या
बा ना मुलगा झाला आह.े यांना कुठवर फरफटीला सोडणार आहोत आपण? वारीपे ा
या दोघ ची काळजी आमचं काळीज तोडत ेआह.े कुलवंतां या घरचा जनाना जळ या
पदरानं मोगली गोटात दवस काढतो आह.े कुणाला नसली तरी याची खंत आ हाला
हररोज घास उचलताना छळते आह.े”

येसूबा चे श द ठण या होऊन सा यां या कानांवर कोसळले. एवढे थोर त व ,
पण सारे आतून िपळवटून िनघाले.

‘‘आमी िजवाची आण लावू, पर ध या ी घेत याबगार हाई परतणार इथं.”
अंतोजीने येसूबा ना धीर दला.

‘‘कसं साधणार त ेअंतोजी?”
‘‘काय वा ंल ये ं ा. आ ही खाना या गोटात घुसनार.” रायाजीन े िनधार

सांिगतला.
‘‘आिण तु हीही आ हाला पारख ेहोणार!” येसूबाई उसास या.
‘‘युवरा ी, महाराजांनी हर कारचे य  केलेत युवराजांचा समज पाड यासाठी.

यश येत नाही. आ ही खिलता िस  करतो आहोत. आपण वद तुराची मोहर यावर
करावी. झाला पालट तर भावे रीची कृपा!” परशरामपंतांनी मसलत दली.

‘‘नाही झाला तर आ हाला पालटावं लागेल. जनावरावर मांड घेऊन वारीला
शोध यासाठी आ हाला िनघावं लागेल! साफ िलहा ह.े” मन या कढान े हात उठवीत
येसूबाई हणा या आिण यांनी सा यांना िनरोप दला.



एक-एक पाऊल हलले. दालन रकामे झाले. णभर येसूबा ना आपण पुर या
िनराधार, र या झालो आहोत, पोर या आहोत असेच वाटले.

रायगडावर आघाडी मनो यालगत असले या दगडबंद खलबतखा यात
छ पत ची मसलतही अशीच कुचमली होती. चंता ांत चयचे महाराज िगद ला रेलून
बैठक वर बसले होते. भोवती हबंीरराव, मोरोपंत, अ णाजी, आनंदराव, हादपंत अशी
मंडळी होती. छ पत चा चेहरा ओढ यागत सुमार दसत होता. कानिशलावर या
क लेदार जु फात पांढ या केसां या चुकार तारा डोकावत हो या.

‘‘ दलेर िवजापूर या रोखानं कूच झालाय हबंीरराव. िवजापूर तेवढं िगळून
मारावं, अस ं यां या मनी फार जुनं आह.े यास खीळ घालणे आह.े” महाराज थांबले.
यांना वाटले क  – ‘पूव  याला आमचा घात करायचा होता. ते साधलं नाही. आम या
युवराजांना दा तानी लावून मा  यान ंतो साधला आह.े’ पण ह ेबोलणे यांनी िनकराने
मनातच मुरिवले.

‘‘जी. येचा झडू एकडाव फुटाय पायजेच. धाक या ी पंखाखाली घेऊनच यो
दौडतोय.’’ हबंीररावांनी आडवाटेन ेसंभाजीराजांची चंता कट केली.

‘‘ यात याची काय चूक आह ेसरल कर? आ ही या या जागी असतो, तर हचे
केलं असतं. खोललं कवाड बघून कुडा यात घुसला नाही, तर तो राजकारणी कसला?’’

‘‘पर ह ेकवाड कुठंतरी वढून याय पायजे.” हबंीररावांनी िचकाटी सोडली नाही.
‘‘ याची काऽही तड लागणार नाही, हबंीरराव. आ ही हरकोिशस राबिवली आहे

युवराजांसाठी. यश येत नाही. आम या समजावणीनं युवराजांचे डोळे उघडणार नाहीत.
उघडले तर ते खानाकडून खा ले या ठोकरीनंच उघडतील. आ हाला युवराजांचं भय
वाटत नाही. वाटते आह ेती चंता िनराळीच!’’

‘‘आ ही हाई समाजलो.”
‘‘हबंीरराव, युवराज दलेर या पंजाखाली आहते, तोपयत ते सुख प आहते.

कुठ याही िमषान ंऔरंगजेबानं यांना बोलावलं, तर मा  यांची खैर नाही! आम या
नेताज चं काय झालं? खु  आमचं काय होणार होत?ं” छ पती पुरते अ व थ झाले.

राणूबाई आिण दगुाबाई यां या आठवणीने नाकग ा िचमटीत पकडीत यांनी
डोळे िमटते घेतले. या िमट या डो यांसमोर णातच वृ  िजजाऊ उ या ठाक या.
यां या थरथर या ओठांतून बोल उमटले, ‘‘भोस यां या किब याला पदरी िनखारे
घेऊनच मळवट भरावा लागतो!’’

एक सावळे पान फडफडत आले. याची फडफड उठली –
‘‘एकला जीव पदरी घातला. आता वारीच यांचे आबा आिण आऊ!” मान

डुलवीत छ पत नी डोळे उघडले. मनची घालमेल बगलेला सारीत ते िन याने बोलले,
“मोरोपंत, तु ही फौजबंदीनं िवजापूर या रोखानं कूच हा! बारा हजार वार दमतीला
या. तु ही वरंदाघाटाची मोगलाई टापांखाली जरबेत ठेवा. हादपंत िस ी मसूदला



िलहा – इदलशाही राखणं, त े आमचं कत च आह.े” समोर या तबकातील िवडे
छ पत नी सा या मानक यांना दले. खलबत उठले. हबंीररावांनी पुढे होत तलवारी या
मुठीचा ठोका आतून दारावर या ध डलेा दला. ध ड हटली. मानकरी बाहरे पडले. न
राहवून मागे रगाळलेले हबंीरराव महाराजांना कळवळून हणाले, ‘‘महाराज, एक बोलावं
वाटतं.”

“बोला.”
‘‘ध याची त येत सुमार दस येय. गडावर आराम करावा. आ ही हाव दलेरचा

दठे मोडाय.”
‘‘आराम! हबंीरराव, आता आ हाला आराम एकदाच िमळणार! अखेरचा.”

ताप या िशसा या रसासारख ेबोल हबंीररावां या कानी पडले.
खलबतातून बाहरे पडले या अ णाज ची पावले सातमहालाकड े वळली.

महाराणी सोयराबा या समोर पेश होत यांनी तपशील दला, ‘‘ वामी
युवराजां यासाठी जातीन ंआ दलशाहीत उतरताहते!”

ते ऐकून सोयराबाई कडवटपणे बोलून गे या – ‘‘अजून वार चा मायेचा कढ उतू
जातोय हणायचा तर! ते मुसलमान झाले, तरी गडावर आणून यांचंही शु ीकरण
पालकरां यासारखं करायला कमी हायचं नाही!”

या बोलांनी खु  अ णाजीच चमकले. िवषयाला अंतर पडावे हणून यांनी
ऐकलेली एक खबर महाराण या कानी घातली – ‘‘युवराजांना – युवराजांना मोगली
गोटात पु ा ी झाली आह.े ‘मदन संह’ नाव ठेवलं आह.े”

राजपदराला झटका दते, गडा या थोर दल महाराण नी वत:ला साजेल असाच
ठसका दला – ‘‘नीट ऐकलं नसेल नाव अ णाजी तु ही, ‘मदनखान’ असेल नाव!”

ते ऐकून अ णाज नी हात या उपर याची गपकन गाठच भरली!
संभाजीराजांचा तळ दलेरसह धूळखेड न हलला. आ दलशाहीचे मंगळवेढे

मा न िवजापूरकड े सरकू लागला. हलसंगी या गावी येऊन ठाण झाला. याच वेळी
मोरोपंतां या िनसबतीने बारा हजार मावळा आ दलशाहीत उतरला. िवजापूरची ‘कुमक’
कर यासाठी मरा ांनी फळी धरली. पाठोपाठ खु  िशवाजीराजे हबंीरराव आिण
आनंदराव यांना साथीला घेऊन सोळा हजारां या दमतीने आ दलशाहीत उतरले.

धा त खाऊन िस ी मसूदने दलेरशी लावलेली बोलणी फसकटली. िवजापूर
िगळ यासाठी पेटलेले लेर आिण सजाखान हलसंगी न िनघून बहमनह ळीला ठाण झाले.
मागे रािहले या संभाजीराजांवर दलेरने रसद पोचिव याची जोखीम टाकली होती.

मजलांनी घोड े फेक त छ पती महाराज थेट िवजापुराजवळ िशवापूर या गावी
पोहोचले होत.े आपले वक ल मसूदकड े धाडून, ‘सै यासह आपणाला िवजापूर या
क यांत यावे’, असा िनरोप छ पत नी मसूदला दला. मसूद या स लागारांनी याला
सावध केले – ‘‘पठाण बाजू रहगेा। मरह ेही कला क ज कर बैठगे!’’ मसूदने
िशवाजीराजांना परतीचा िनरोप दला – ‘‘आप चार पाँचसौ हशम लेकर िवजापूर आ
सकते ह!ै”



महाराजांना ही अट परवड यासारखी न हती. खरे तर दलेरला टांगता ठेवून
महाराजांनाच िवजापूर दाबायचे होत;े पण मसूद सावध झाला होता. महाराजांनी याला
ाय या मदतीचा मुखवटा फेकून दला! मोरोपंतांना महाराजांनी फमावले,

‘‘आ दलशाही लुटीला घाला. साधेल िततका मुलूख दा तानी लावा.”
मराठी फौजे या दोन फ या महाराजांनी हबंीरराव, आनंदराव आप यासोबत

घेऊन ते खास ेधरणगाव, जालना असा होरा ठेवीत मोगलाईत उतरले. मोरोपंतांची सेना
आ दलशाही लुटीत, जाळत िनघाली.

धा याचे बोद, वैरणीचे बैलगाड े अशी रसद घेतली, ती दलेरला पावती
कर यासाठी आप या फौजेसह संभाजीराजे किबला घेऊन हलसंगी न िनघाले. इंदी,
तोरगल मागावर अचानक यांची साबाजी घाटगे या आ दलशाही सरदाराशी गाठ पडली.
दलेरची रसद तोड यासाठी साबाजी संभाजीराजांवर चालून आला. आमने- सामने
ह यारघाई जंुपली. कागलकर साबाजी घाटगे आिण संभाजीराजे दोघेही मराठा सरदार!
पण एक आ दलशाहीकडून आिण दसुरे मोगलाईकडून एकमेकांवर ह यार चालवू लागले!
या चकमक त साबाजी जायबंदी झाला. काढ या पायाने िशबंदीसह आला तसा िनघून
गेला. रसदीचे तांड ेघेऊन संभाजीराजे बहमनह ळीला पोचले.

पावसाची बुरबुर हट याची दलेर वाट बघत होता. चौवाटांनी या या फौजा
एकवट होत हो या. िवजापूरला सजाखान, संभाजीराजे यां या मदतीने सुलतानी तडाखा
दे याची तो व े बघत होता. मरा ां या आिण यां या सरदारां या जागजागी चकमक
उडत हो या. एव ात दलेरला धसका दणेारी पिहली खबर मोगलाईतून आली –
‘‘धरणगाव लूटा गया!”

पावसाळा हटला. थंडीन े तळ धरला. बहमनह ळी या ठा यावर संभाजीराजे
जनानी डे यात एका खाट यावर शालनामा पांघ न बसले होत.े िचराखदानावर यांची
नजर जखडून पडली होती. सारा तळ रा ी या कुशीत शांत झाला होता. रा पहा याचे
पठाण दरूवर दते असलेली ग त चुकारपणे म येच कानी दते होती. राणूअ ांचा डरेा
लगतच होता. यात मदन संहाला शेजारी घेऊन अ ासाहबे सुख झा या हो या.
संभाजीराजां या मनात येसूबा ची आठवण िझरपू लागली. यांची अनेक पे
िचराखदाना या योतीत संभाजीराजांना भास दऊे लागली. वत:ला िवस न ते एकटक
योती िनरख यात दगं झाले.

थंडीन े दाटलेले धुके फोडीत दलेर या पठाणी फौजा िवजापुरावर िनघा या.
आघाडीला दलेर, संभाजीराजे, सजाखान ढालगजावर या हौदात बसले होत.े

राणूअ ा आिण दगुाबाई पठाणी जना या या तां ातील मे यांतून चाल या
हो या. या तां ाला ह यारबंद पठाणांचा कडकेोट पहारा होता.

मोगली फौजा िवजापूरपासून पाच कोसां या प यावर येऊन ठाण झा या.
मराठे झडपा घालून यांचे लचके तोड याचा य  करीत होत.े िवजापुरात हलक लोळ



माजला. आ दलशाही आता डुबणार! पठाण िवजापूर मरणाला घालणार!
थं ा िमजाजान े दलेर िवजापूर कसे घेरावे, याचा बेत आखू लागला.

औरंगाबादे न शहाआलमचे याला एकटाक ने खिलते येत होत े – ‘‘सेवा मोगलाईत
घुसला आह.े सै यबंदीन ंटाकोटाक ाला परतवून िवलायत राखावी.’’

दलेर आला खिलता मांडीखाली दाबत होता. याला हातात डाशी आलेला
िवजापूरचा घास सोडायचा न हता.

अखेरचा हणून दलेरने िवजापूर या विजराला – मसूदला खिलता धाडला.
या या उ राची वाट बघत मोगली फौजा के हाही िवजापुरावर तुटून पडायला ख ा
ठाक या.

दलेर खुशीत होता. िवजापूर पाडून तो औरंगजेबाला िस  क न दणेार होता
क , द खन सुभेदारी हा फ  माझा एक ाचा ह  आह.े शाहजा ाला परत उ रेत
नामजाद करावे.

पण या या या सुख व ावर िशवाजीराजांनी मावळी पाणी ओतले!
औरंगाबादलेा पाच मजला इत या लगत असलेले जालना ह ेमोगलांचे अ वल मात बर
ठाणे राजांनी दवसाढव या लुटले. जालना जळाला! शहाआलमने द ली दरबारला
खिलता धाडून याचे खापर दलेर या मा यावर फोडले.

द ली न िनघालेले, दलेरची खरड करणारे फमान तळावर आले! मजकूर होता
– ‘‘काफरको रोको। पीछे हटो।”

हातातील फमानाचा चुरगळा करीत नाराज दलेर चरफडला – ‘‘सब स यानाश
कर दया इस शहाजादनेे और सेवाने!”

बं द तीन े तळ दले या फौजेला दलेरचे कूम सुटले – ‘‘उखाड दो डरेे-
शािमयान.े िमरज का मोचा लगावो। आ दलशाही मु क तबाह कर दो।’’

िचडले या पठाणां या फ या िमरजेचा रोख ध न जाळपोळ, लुटालूट करीत
िनघा या. हरावलीला होते – इखलास, ईरज आिण खैरत.

दलेर, संभाजीराजे, सजाखान यां या चौखूर उधळ या घो ां या टापांखाली
गावे या गावे बेिचराख होऊ लागली. माखनापूर, जालिगरी, होनवाड, तेलंग लुटले गेले.
येक गावात दलेर आिण सजाखान वाली नसले या हदं ू जेचे तांड े दोरखंडां या

दावणीला बांधून यांची धंड काढू लागले. िवटंबना क  लागले. ती समोर बघताना
संभाजीराजे आत या आत घुसमटू लागले. सग या वाटाच रोख यामुळे वत:वरच िचडू-
चरफडू लागले. मागून पठाणां या जनाना तां ातून येणा या अ ासाहबे ह ेसारे बघून
संतापाने नुस या होरपळत हो या. भोवती ‘आपलं हणावं’ असे कुणीच नस याने
उरातली आग उरातच थोपवीत हो या.

ितकोटा ह ेगाव आले. दलेर या बेभान हशमांनी घर ाघर ांत घुसून लूटमार
केली. उभा गाव दवसाढव या धडाडून पेटला. आजवर ओलांडली न हती, ती ह
सजाखाना या हशमांनी ओलांडली. बेघर, बेआसरा झाले या हदं ू रयते या
बायाबाप ां या अ ूवर घाला घातला. ‘‘ल डी, रंडी।’’ हणत बायकांना अंगाखाली



घे यासाठी पठाण, मोगल हशम यां यामागून वखवख या जनावरांसारखे गावातून सैराट
धावू लागले. िजवा या आकांताने “वाचवाऽ वाचवाऽ!” असा हबंरडा फोडत तीनएकशे
बायांनी िविहरी-आडांत आपले असहाय बेवारशी दहे झोकून दले. आभाळाला तडा गेला.
अ ूंचे, र ाचे प घेऊन सूयरस पाझ  लागला!

लुटीची, अ याचाराची, दौडीची म ती चढलेले दलेर, सजा ितको ा न तडक
अथणीला िनघून गेले. आपली फौज पाठीशी घेत अथणीचा रोख धरत दौडणा या
संभाजीराजांचे म तक संतापाने थडथडत होते. घणावर घण बसत होते. मांडखेालचे घोडे
यां या बसणा या जबरद त टाचेने कळवळून खंकाळत चौटाप उधळत होते.

समोर अथणी आली. पेटली! हातपंजा उठवून संभाजीराजांनी पाठची सेना
थोपती केली. पेट या अथणीची आग यां या डो यांत उत  लागली. दहेा-मनात,
म तकात पाझ  लागली. धम यांचे भोसलाई र  पेटवू लागली. मागे न वळताच
एकेकाचे नाव घेत आप या फौजेचे सरदार यांनी पुढे पेश घेतले. सवावर जळजळीत
नजरफेर टाक त जबानीचा करडा कोरडा ओढला –

‘‘खबरदार कसने गावम कदम रखा तो! कलम कर दया जायेगा। सेना यह  रोख
दो।”

वकुबाचे पंचवीस एक धारकरी िनवडून बाजूला घेत संभाजीराजे गजले, ‘‘हमारे
पीछे आव।’’ आिण कायद े झाडीत, घोडा फेक त अथणीत घुसले. पेट या अथणी या
पेठांतून पेटता भोसला तीरासारखा चालला. ह े प, हा आवेश वेगळा होता.

सारा गाव बेिचराख क न एका झाडा या घेराखाली दलेर, सजा, इखलास
घो ांवर मांड घेऊन उभे होते. यां यासमोर लुटीची तवारी लाव यात काही पठाण
गढले होत.े कलकलत होते. उधळते संभाजीराजे थेट दलेरसामने आले. ग धळलेले,
धपापणारे जनावर काय ांनी थोपवीत पायउतार झाले.

‘‘आईये राजेऽ’’ पठाणही हसत पायउतार झाला.
“खाऽ न, ये या चला ह?ै” संभाजीराजांचा पालटलेला जरब भरणारा आवाज

सा यांनाच जाणवला. सजा, इखलासही पायउतार झाले.
“मतलब?’’ भुवया चढवीत दलेर गुरगुरला.
‘‘आम या डो यांदखेत आम या रयतेची ही कु े मौत? औरत ची बेइ त?”
‘‘ कसक  र यत? तु हारी?” गदन मागे टाक त पठाण खदखदनू हसला.
“पठाऽ ण! आ ही जाब िवचारतो आहोत.” संभाजीराजां या फट याने दलेरचे

बेगुमान हसणे िथजले.
‘‘जाब? हम आदत ह ैजाब पूछनेक , सुननेक  नह ! हिैसयत स हालो।” पठाणाची

गदन नागफ यागत ताठ झाली.
‘‘कसली हिैसयत? तुम या पठाणी जना याची अशी बेइ त केली तर....”
“राऽ जे, जुबान स हालो। ये काफर का जनाना नह  ह।ै पठान के मद हाथ ह यार

उठाकर जान क  बाजी लगाते ह,ै जनानेपर! तुम मामुली स हजारी म सबदार हो, हम
सालारे द खन ह!ै तु हाला किबला हमारे जनानेम ह।ै होश र खो!’’



“खाऽ मोश!” कमरे या ह याराची मूठ उपसत, संतापाने थरथर कापणारे
संभाजीराजे थेट दलेरवर धावले. फास या फासटून दलेरने यां या काळजालाच हात
घातला होता.

‘‘होश र खो! सँवारो!’’ हणत सजाखानाने चलाखीन े पुढे होत संभाजीराजांचे
मनगट पकडले. ए हाना इखलास, खैरत, ईरज यांची पठाणी ह यारे यानाबाहरे सरकली
होती. हाता या इशारतीवर दलेरने ती खाली पाडली.

थंड, दमदार बोलीत दलेर संभाजीराजांना हणाला, ‘‘सुना था तु हारे
आबाजानने आ ाम शहनेशाहको तेजिमजाजका तरीका दखाया था। भरे शाही दबारम.
वाकई तुम उसके सही फजद लगते हो!”

य  दलेर या त डून आबासाहबेांचे वणन ऐकताना अंगावर वीज पडावी तसे
संभाजीराजे शहारले! मनाचे बांध फुटत चालले. अपमान, संताप, वत:चीच चीड, खंत
आिण अगितकता भोस यां या डो यांत साकळून आली. पठाणांसमोर उभे राहणे मु क ल
झाले. फरका घेत संभाजीराजे वळले.

िच ा उडावा तशी झेप टाक त जनावरावर वार झाले. खूर झाडीत जनावर
उधळले.

यांचा पाठलाग यावा हणून इखलास, खैरत, ईरज यांनी पटापट घो ांवर
उ ा घेत या, यांना रोखत दलेर ठंडपेणाने हणाला, ‘‘जवाँ ह,ै मद ह,ै स  गँवाता ह।ै
ठंडा हो जायेगा।”

साज ध न दलेर सजा या फौजा ऐनापुराकड े कूच झा या. अथणीलगत या
ड गरपाय याला संभाजीराजांचा तळ पडला. िखदमतगारांनी उठिवले या डे यात
संभाजीराजे बेचैन फे या घेत होते. राख झालेली अथणी अंधारात डुबत होती.

िवचारच िवचार माणसांचे प घेऊन हात या कोर ांनी संभाजीराजांना
िनदयपणे फटका न काढू लागले –

‘तुम एक मामुली म सबदार हो! कसक  र यत? ये काफर का जनाना नह  ह.ै..!
दलेर – दलेर – कोण, कुठला, कुठ या मुलखाचा?... मांज या या तळावर कलम झालेले,
वळवळणारे शेकडो हात!... ितको ा या िविहरी-आडांत फुगून तरंगणारी शेकडो अ ाप
जनानी ेतं!... जळून राख होणारी घरटी-झोपडी!... कळवळून हबंरडा फोडणा या, ‘मेलो
वाचवा!’ हणून ऊर िपटणा या दश दशा!... युवराज – युवराज, कशाला आलात या
खाते यात? मायेनं िवचारणारी ितकोणी पगडी... प तवाल एके दवशी!... तुम एक
मामुली म सबदार हो!... होश र खो – तु हारा किबला हमारे जनानेम ह!ै गड जंकून
आलात. तुमची आरती कशी उतरावी उमजत नाही आ हास!... भावनेपोटी काहीतरी
क न बसता तु ही. मग ते िनपटणं नाही साधत... अ ासाऽहबे....’

‘‘‘तु हावर ह यार धरणं आमचं काम हाई.” या माये या बोलांना दलेला
बेगुमान जाब... ‘‘नरसाळा... गड घेत याखेरीज हटणार नाही आ ही!”

‘...नको – नको ही म सब! ही जखडून टाकणारी िख लत! िनघावं. येथून आिण
कुठं जावं? मुलखात – आम या – ितथं कुणी तु ही ‘मामुली’ आहात हणणार नाही. जावं



– पण कुठ या त डानं? या अपेशी हातांनी िपछाडीचे सारे दोर तर आ हीच तोडून
टाकले... या थोर पु षाला िनरोप दला... ‘परतू ते तुमचा स ा ी जंक यासाठी!’

‘...स ा ी जंकू हणणा याला कधीच िमळत नसतो. शरण आले याला कधीच
परत सारीत नसतो. याला तरी कुठ या त डानं शरण जावं? आज हयातीची पुरती-पुरती
िशक त घेतली आ ही. काय – काय क न बसलो ह ेआ ही.’ सु , बिधर झालेले, ठणकते
म तक तळहातांनी ग  आवळीत संभाजीराजे खाट यावर बसले. चारी पायांत दातेरी
गोमचाप करकचून बसलेला ह ी जागीच क डून पडावा, यातनांनी तळमळत राहावा, तसे
यांचे वाट चुकलेले राजमन क दनू-क दनू पडले.

“युवराज...” डे या या दारातून कातर साद आली.
मान उठवून संभाजीराजांनी बिघतले. मे णे महादजी नंबाळकर दारात उभे

होते.
‘‘या वेळी. तु ही इथून जा. आ हास मेहरेबानीनं एकले सोडा. आम या जखमांवर

मीठ फासू नका.” संभाजीराजे ितिडकेने बोलले.
महादजी दब या आवाजात हणाले, ‘‘आता तु हाला आ ही एकले सोडूच शकत

नाही. मीठ फास यासाठी नाही, तु हाला िमठाची आण दे यासाठी आलो आहोत आ ही.”
“मतलब?’’
होता तोही आवाज दबका-घोगरा करीत महादजी जवळ आले. ‘‘युवराज, तुमचा

घात झाला आह!े पठाणाला द ली दरबारचा कूम आला आह.े तु हाला जेरबंद क न
द लीला पाठिव यात येणार आह!े! तुम या झग ाचं िनिम  क न के हाही पठाण
तुम या दडंात काढ या घालायला कमी करणार नाही. दमाग शांत ठेवा. जे करायचं ते
सावधानगीनं आिण तातडीन ं करा. रातोरात हा तळ सोडा. कुठंही जा. सावध असा.
िनघतो आ ही.” महादजी जायला िनघाले.

“दाजीसाहबे!’’ कळवळून संभाजीराजांनी यांना दबक  साद घातली. ‘‘आ ही
तु हाला टाकून बोललो. शर मंद ेआहोत आ ही.”

‘‘ते मनात ठेवू नका. सावध असा.” महादजी बाहरे या अंगणात गडप झाले.
आता आ यातील कोठडीत या आबासाहबेांचे सावध शहाणपण मरत िवचारांचे

दसुरेच च  संभाजीराजां या मनात फ  लागले. एकसारखे डे या या दारात येऊन ते
मागून येणा या अ ासाहबे आिण दगुाबा या मे याचा माग घेऊ लागले. खानसा याने
डे यात आणून ठेवलेला थाळा तसाच चौरंगीवर पडला होता. काहीतरी सुच याने
संभाजीराजांनी बाहरे या पठाणी पहारेक याला याद फमावले, ‘‘नायक, तु हारे हशम को
आराम दो। दसुरा पेहरा हम फमायगे।”

“जी’’ नायकाने डे याभोवतीचे थंडीत पहारा दणेारे पठाण आरामाला सोडले.
स नगडाव न सोबत आले या माव यांतील माणसे िनवडून संभाजीराजांनी

यांना आप या डे यावर पहारा जोडून दला. थंडीने बेजार झालेले पठाण जागजागी
आग ा पेटवून घोळ यांनी यावर हात शेक त बसले.

रा ीचा पिहला हर परतला. धापाव या भोयांनी अ ासाहबे आिण दगुाबा चे



मेणे संभाजीराजां या डे यासमोर आणून थोपे दते थांबिवले. अ ासाहबे आिण सहा
मिह यांचा मदन संह छातीशी घेतले या दगुाबाई मेणाउतार झा या.

मावळी पहारा दते असले या मुज यांची दाद न घेता तरातर चालत अ ासाहबे
डे यात घुस या.

शालनामा पांघरलेले, केस िवसकटलेले संभाजीराजे खाट यावर जागत बसले
होत.े

कोरडा फुटावा, असे डे यात जरबी बोल उमटले, ‘‘बाळ मऽहाराज, शरम वाटते
तुम या करणीची आ हास!’’

“अ ासाहबे – तु ही?”
‘‘होय आ हीच. तु हाला िनकडीचं बजाव यासाठी आलो आहोत आ ही उरीफुटी.

तुम या फौजेचा ितको ावरचा परा म डो यांनी बघून आलोत. आ हाला नाही
जमणार तुम या अस या परा माची साथ करणं!” थंडी होती तरी संतापाने अ ासाहबे
नुस या थरथरत हो या.

चेहरा ओढलेले संभाजीराजे यां याजवळ आले. पड या गदनीने हणाले, ‘‘तो
परा म सजाखानाचा आह ेअ ाऽ, आ ही पुरत ेफसलो आहोत! घात झाला आह ेआमचा.
ही एकच रा  आम या हाताशी आह.े”

णात अ ासाहबेांचा संताप चंतेत पालटला.
‘‘मतलब? आ ही नाही समजलो तु ही काय हणता त.े”
‘‘कुठ याही णी दलेर आ हाला जेरबंद क न द लीला धाडू शकतो. याला

बादशहाचा तसा लेखी कूम आला आह.े”
“बाळमहाऽराज.’’ भयाने अ ासाहबेांना नीट ची कारताही आले नाही.
‘‘शांत हा! आ हाला आम या करणीचं ब ीस पावलं, तर याचं काहीच

वाटणार नाही. चंता आह ेती तुमची. तु ही सुख प या तळाबाहरे िनघणं आह.े दवस
फुटाय या आत.” अ ासाहबे सु  झा या. पाठीशी उ या असले या लेकुरवा या
दगुाबाईकड े बघत कळव यान े हणा या, ‘‘काय क न बसला आहात ह े तु ही
बाळमहाऽराज?”

‘‘तु ही वाटचाल केलीय, आराम या. आ ही आहोत.” संभाजीराजे कस यातरी
धीरान े हणाले. नाळे या या ितघांना घे न टाकणारी, काळजांना जाणवणारी भयाण
शांतता डे यात पसरली.

अ ासाहबे, दगुाबाई खाट यावर टेक या. दगुाबा नी झोप या मदनाला लेटता
केला. ितघेही िवचारां या डोहात बुडत चालले. काय करावे सुचत न हते. रा
काळपावलांनी पुढे-पुढे सरकत होती. हताश डोळे एकमेकांना िनरखत होते. पु हा कुठेतरी
जाऊन ि थरावत होत.े म यरा ीचा समय झाला. बाहरे पहारा दणेारा एक धारकरी
डे यात आला. वद  दते हणाला, ‘‘धनी, मुलखाचा हारकारा हाय. पाठवू?’’

“पाठव.’’
अजाजी यादवां या गोटातील एक जासूद संभाजीराजां यासमोर पेश झाला.



ितवार मुजरा दते, यान े काही न बोलता दोन खिलत े पेश केले. एक होता छ पती
िशवाजीमहाराजांचा – आिण दसुरा होता यां या सूनबाई येसूबाईसाहबेांचा!

छ पत नी िलिहले होते – “मोगलाईत, इदलशाहीत वा कु बशाहीत तुम या
मनाजोगते ते कधीच घडणार नाही. दखेत प  वार होऊन दौलतीत िनघोन यावे. आ ही
तुमचा साजेल तैसाच मरातब क ! कसलाही शक-अंदशेा मनी ठेवो नय.े”

येसूबा नी िलिहले होत े– ‘‘जे ऐकतो आहोत, ते सोस यापलीकड ेजहाले! इकडे
यावे. त ेघडले नाही, तर आ हासच चढे घो ािनशी वारी या दशनास यावे लागेल!
आपला नाही तो नाही, संगती असले या जना याचा खयाल बरा धरावा.”

“कुणाचे?” जवळ आले या अ ासाहबेांनी दबके िवचारले.
शालना याने पापणीकडा टपत खिलतेच संभाजीराजांनी यां या हाती दले.

‘‘मुलखाचे. आबासाहबेांचा आिण युवरा चा. परत यावे हणून.’’
पाझरलेले युवराज बघून जासुदाची आशा पालवली. धाडसाने यान े जबान

खोलली, ‘‘धनी, आमी चाकर मा सं. पर जीव हात हाई. हाराजांचा अंत बगू नगासा.
गाववेशीवर आपला जमाव ठाण हाय. िनगायचं हटलंसा तर....”

‘‘तेच करणार आहोत आ ही. याच पावली जमावात जा. सांगावा द ेआमचा.
दवसफुटीला किब यािनशी आमची वाट बघा हणावं. सावधानगीन ंिनघ.”

‘‘ हय जी.” जासुदाचे कान भ न पावले होते. तो लगबगीन ेबाहरे पडला.
रा  चढू लागली. बाहरे या पहा याला संभाजीराजांनी सूचना दली. ‘‘मावळा

तेवढा एक जाग त यार ठेवा. आ ही िनघा हणताच दौडायचे आह.े”
अंगावरचा शालनामा संभाजीराजांनी उत न ठेवला. म सबीची व े काढून

डे या या कोना ात फेकून दली. सा दलवार कपड ेअंगी चढिवले.
डे या या अंत:पुराकड े बोट दावीत, ते अ ासाहबेांना हणाले – ‘‘आत या

पेटा यातला मदाना पेहराव अंगी या अ ासाहबे. या वेषात तळाबाहरे िनघणे नाही
साधणार.”

अ ासाहबे, दगुाबाई अंत:पुरात गे या. अंगचा जनानी साज उत न यांनी
मदाना पेहराव चढिवला.

एकवार डे याबाहरे येत संभाजीराजांनी अंदाज घेतला. तीन-एकशे मावळा
हळूहळू एकजाग होऊन डे याभोवती जमला होता. यातले दहा-बारा रबाज पटाईत
पुढे घे यात आले. यांना इशारत िमळाली. ‘‘आ ही िनघताच आमची िपछाडी ध न या.
वरकड सारे इथेच थांबा. वद  िमळताच तळ सोडाय या तयारीनं.”

उ ररा  सु  झाली. बोचरा पहाटवारा सुटला. जागजागी रा ांत पठाण शांत
सुख झाले.

छातीवर या भवानीमाळेला हात पश दऊेन संभाजीराजे पुटपुटले – “जगदबं!’’
‘‘चला.’’ डे यातून तीन मदाने बाहरे पडले. यातील एका या छातीशी दपेुटे होते.

िनवड या धारक यांनी तळाचा मेणा उचलला. झपझप चालणा या संभाजीराजांचे
पायठस ेवेचीत दोन मदान ेतळाबाहरे पडले. गाववेशीवरचे दऊेळ आले.



यादवां या जमावाचा होर या लगबगीन ेसामोरा आला. मुजरे दते हणाला,
‘‘िनघायचं?’’

‘‘सबूर.’’ संभाजीराजांनी मेणेवा यांना पुढे घेतले.
“अ ासाहबे, बसा आत.” मे याचा आडपडदा हटला.
मदानी वेषात या अ ासाहबे आिण दगुाबाई पुढे आ या. संभाजीराजांनी वाकून

राणूअ ां या पायांना हाताची बोटे िभडिवली. ‘‘बाळमहाराज!’’ आवेगाने राणूअ ांनी
यांना उठवून छातीशी िबलगत ेघेतले. ‘‘सांभाळून या.’’ अ ांचा आवाज धरला होता.
झोप या मदन या गालावर ओठ टेकत संभाजीराजे दगुाबा ना हणाले, ‘‘जपून असा.’’

मदाना वेषात या दो ही राजि या मे यात बस या. धारक यांनी मेणा उठिवला.
ह यारबंदांनी याभोवती चटकन घेर धरला. मेणा प हा या या रोखाने धावू लागला.

पहाटे या अंधूक काशात अ प  होत जाणारा तो मेणा संभाजीराजे कतीतरी
वेळ एकटक िनरखत रािहले. तळावर वद  गेली. जमले मावळे सशां या पावलांनी
तळाव न उडाले. पाठीशी तीन-एकशे मावळा घेऊन पहाटेचा गारठा फोडत संभाजीराजे
थेट िवजापूर या रोखाने िनघाले. होय िवजापूर याच!

छ पती िशवाजी महाराजां या समोर उभे राहायला यांना त ड न हते!
यासाठी िस ी मसूदची म य थी घेऊन मगच त ेदौलतीत परतणार होत!े

धा या या घर ांनी दहुाती िश त धरलेले िवजापूर समोर येताच
संभाजीराजांनी वेशीवरच आप या पाठची घोडाईत िशबंदी थोपती केली. दोन दवस
अिव ांत उड या खुरांची ही दौड सतत चालली होती.

जमावातील िव ासाचा एक जासूद पुढे घेऊन, या या हातावर आप या
बोटातील िनशाणी अंगठी उत न ठेवीत युवराज याला हणाले, ‘‘ही परवल क या या
पहा याला दाखव. वजीर मसूदखानासामने पेश होऊन आमचा सांगावा सांग – आ ही
जातीिनशी आलोत. खास िनिम ाने भेटीची इ छा करतो आहोत.”

“जी.” जासूद मूठ भ न घोडा फेक त िवजापुरात घुसला.
समोर दसणारे िवजापर िनरखताना संभाजीराजांना आप या थोर या

महाराजसाहबेांची – शहाजीराजांची आठवण झाली. यांची सरती वष याच शाहीत गेली
होती. कधीच यांचे प डो यांत भ न घेता आले न हते. पुरात गेलेला जासूद
मसूदखानाची भेट घेऊन परतीचा िनरोप घेऊन आला. विजरान े दहा-वीस ह यारबंद
हशम या या संगती दऊेन िनरोप धाडला होता – ‘‘ज दी आना।’’

आप या िशबंदीसह संभाजीराजे िवजापुरा या क याकड े िनघाले. घडीव
दगडां या भ म तटबंदीने क ला बं द त होता. तटा या बु जाबु जांवर हाती नं या तेगी
झळकवीत हबशी धारकरी पहारा दते फरत होते.

िस ी मसूदला वद  गेली. आप या मसलतगारांसह युवराजांना तो सामोरा आला.
काळीशार दाडी हनुवटीभोवती फरले या फरीसारखा भरग , सतेज चय या
संभाजीराजांचे प िनरखतच मसूदन ेिशवाजीराजे कसे असतील, याचा अंदाज बांधला!

‘‘आईये शाहजाद,े’’ हणत मसूदन े संभाजीराजांना खांदाभेट दली. हाताला



ध न बैठक महालात आणून यान ेयुवराजांना इतमामाने बैठक वर बसिवले.
‘‘वजीर, आमचा पठणाचा बेबनाव झाला आह.े आ ही मोगलाई सोडली आह.े”

संभाजीराजांनी िवषयाला हात घातला.
‘‘सुना ह ैराजे। यह वजह ह,ै तु ह ज दी कलेम लाया ह।ै एक मसलत हम पेश

करत ेह,ै सुनगे आप?”
‘‘ज र.’’ संभाजीराजांनी मसूदचा चेहरा अंदाज घेत िनरखला.
‘‘ज दसे ज द आप अपन े आ बाजानके पास लौ टये! हम खबर ह,ै खाँ

दलेरखानका हिेजब अ दलु र झाक फौजबंद होकर िवजापूर आ रहा ह,ै आपको क जेम
लेनेके िलए। यहाँ रहना आपको खतरेका ह।ै आपको यहाँ रखना हमारे त तको धोखा ह,ै
सोिचय।े”

याचा मुलूख िशवाजीराजांनी नुकताच लुटला होता, य  संभाजीराजे, दलेर,
सजा यांनी रगडला होता, तो िस ी मसूद दरू या अ ल शारीने मसलत घालत होता.

संभाजीराजांना ठेवून घेऊन तो दलेर आिण िशवाजीराजे या दोघा मात बरांना
िवजापूरवर ह ला क  ायची संधी व कारण ायला तयार न हता. तसेच हाताशी
आले या संभाजीराजांना घाताने जेरबंद क न या दोघांचा संताप आ दलशाहीवर
ओढवून यायलाही तो राजी न हता. समोर बसलेले संभाजीराजे याला ‘सोनेरी क ारी’
सारखेच वाटले असावे! दखेणे, धारदार तरीही उराशी न लावता येणारे!

मसूदची मसलत ऐकून संभाजीराजे िवचारगत झाले. समय गमावला तर अ दलु
र झाकशी चकमक ावी लागणार. सग या वाटा क ड या हो या. िस ी मसूद या
माफतीने महाराजांशी बोलणी लाव याइतकाही वेळ हाताशी उरला न हता. काय करावे
सुचत न हते. कसलातरी िनधार बांधत संभाजीराजे बैठक व न उठत हणाले, ‘‘ठीक
आह ेवजीर. आ हास िवड े ा.”

समाधानाची एक नकळती लकेर मसूद या दाढीवर तरळून गेली. पुढे होत
संभाजीराजांचा हात हातात घेत तो हणाला, ‘‘ये शाही मेहल ह।ै शाहजाद।े आपके
इतमामम यहाँ कसूर नह  होगा।” मसूदन ेआप या कारभा याला टाळी दली.

पेश आले या कारभा या या कानात काही अ प  कुजबुज केली. ‘जी’ हणत
कारभारी बाहरे पडला.

थो ा वेळातच महालात सरपोसबंद तबके घेतलेले िखदमतगार आले.
यां याकड ेबघत मसूद हणाला, ‘‘ये नजराना ह,ै राजा िसवाजीके फजदके िखदमतम।
हमारे हशमभी साथ रहगे आपके।”

पोशाख, िबछायती, सरंजामा या या आ दलशाही तबकांचा वीकार के याब ल
यांना हात पश दतेाना संभाजीराजांची जबानच िखळली – कारण परतीचा हणून
विजराला ायला यां याजवळ कसलाही नजराणाच न हता! कारण आता तर ते
स हजारी मोगली म सबदारही न हत!े िस ी मसूदचा िनरोप घेऊन संभाजीराजे
क याबाहरे पडले. प हा याचा रोख ठेवून हजार-दीडहजारां या िशबंदीिनशी दौडू
लागले.



मांडाखाली दौडणा या जनावरां या खुरां या खडखडीत युवराज संभाजीराजे
भोसले यांचे राजमन जागजागी अडखळू लागले. मरा ां या दौलती न फुटून िनघणे
सोपे न हते. पण या न कठीण होत त े दौलतीत परतणे. दौड या संभाजीराजांना
िवचारांचे कायद ेथडाथड फटका न फोडून काढू लागले –

‘कोणती सजा फमावतील आबासाहबे आता आ हांस? अरबी जनावरां या
खुरांना जखडून फरफट कर याची, साखळदडं जडवून हयातभर कैदखा यात डांब याची,
हातपाय कलम कर याची, टकमक टोकाव न दरी-दरडीत लोटून दे याची क  तोफे या
त डी दऊेन आम या िवचाराएवढेच दहेाचे तुकड ेउडिव याची? क  राजगजा या पायी
िचतचुराडा कर याची?

‘कोणतीही सजा सामोरी येवो, आ ही बांध या मनानं ती साद हणून कपाळी
लावू. मोगली िख लत चढवून िवटाळलेला हा दहे; झालाच तर या सजेनंच पावन होईल.
इ छा एकच आह.े कसलीही सजा फमाव यासाठी का होईना; महाराजसाहबे एकदा
सामोरे यावेत. तीन साल पारखे झालेले यांचे चरण एकवार आ हाला मनसो  डो यांत
भ न यायचे आहते.

‘हातून झा या गैरवाका बतावाची कसलीही सफाई आ हाला ायची नाही.
आसाव या कानांनी महाराजसाहबेां या त डून उमटलेली ‘शंभूबाळ’ ही साद फ
एकवार ऐक यासाठी िजवाची तगमग होत ेआह.े

‘या एकाच हतेूनं आ ही प हाळा जवळ करतो आहोत. बाक  सा या उमेदी
िथज या आहते. ‘शंभू’ या नावातील िशवपणाला आप या अपेशी हातांनी आ ही कािळमा
फासला आह.े या बेगुमान पावलांनी आमची बांडी हयात वाहतीला लावली आह.े जे
नेताज नी, तापरावांनी दलं नाही, त ेकाळजाचा दठे कुरतडणारे िचवट द:ुख, पु  असून,
आ ही महाराजसाहबेांना दले आह.े अभय माग याचा कुठलाही अिधकार आ हाजवळ
नाही. बाक  तो िवचारही मनाला िशवत नाही.

‘पण... पण या अशा आ हाला महाराजसाहबे भेटतील? आमचं करंटं त ड
बघतील? क  – क  इथंही आमचं कमनशीब सवयी माणं बाजी मारणार?

‘नाही! आ ही कुणाचे म सबदार नाही, युवराज नाही. आहोत एक माणूस. एक
भोसला. िमट या ओठी, पड या गदनीनं का होईना, आम या ज मदा याचं एकवेळ दशन
घे याचा आमचा अिधकार आह.े ाणबाजीनं आ ही तो कमवू. महाराजसाहबे नाही भेटले,
तर आ ही आत या आत घुसमटून संपून जाऊ!’

पेट या वण ात झळ नी, धूर लोटांनी जीव क डलेला शादलू गरगरा फरत
भांगा शोध यासाठी धडपडावा, तस े ते राजमन धडपडू लागले. सु , बिधर झाले या
संभाजीराजां या ताकदवर खोटा खाऊन मांडाखालचे जनावर फेसाटले.

गद झाडीने घेर टाकले या क ले प हा याचा पायथा आला. शंबदी थोपवून
संभाजीराजांनी एका धारक यामाफत क यावर वद  दली.

उभा प हाळगड थरा न उठला. ‘‘युवराज परतले!’’ ही वाता वा यावर वार
होऊन गडभर पसरली. माणसां या झंुडी या झंुडी चौ-दरवाजां या रोखान ेधावू लाग या.



क लेदार िव ल ंबक महाडकर संगती हवालदार बिहज  इंगळे, िहरोजी
फजद, कृ णाजी व सोमाजी बंक  अशी मंडळी घेऊन चौ-दरवाजांकड ेिनघाले.

िव लपंतांनी पाय याला िनरोप धाडला – ‘‘अनमान करो नये. वर फौजेसु ा
िनघोन यावे.’’

संभाजीराजे आप या िशबंदीसह प हा याची चढण चढू लागले. चार दगडबंद
कमान नी बं द त असा प हा याचा चौ-दरवाजा आला.

रायगडी जे हा नेताजी पालकर परतले ते हा गडाची माणस ेग धळली नसतील,
तेवढी प हाळगडाची माणसे संभाजीराजांकड ेग धळून बघत होती.

िव लपंत पुढे झाले. णभर मुजरा ावा क  कसे, या िवचाराने ग धळले. पु हा
िनधारान ेमन बांधून यांनी ‘‘युवराजांचे वागत आह.े’’ हणत ितबार मुजरा घातला. तो
बिघत यानंतर जम या जमावाला भान आले. एक-एक हात मुजरा झडवू लागला. समोर
उभा असलेला िहरोजी फजद मा  गुमान होता. क लेदारां या पाठीशी होत, संभाजीराजे
बाले क याकड े चालले. एर ही खाशां या आगमनाबरोबर झडणारी नौबत आज
प हा यावर झडली न हती.

बाले क याचा बैठक  महाल आला. मोज ा उत न संभाजीराजे महालात
आले. संथ बोलीत िव लपंतांना हणाले, ‘‘ क लेदार, रायगडी खिलता ा. िलहा –
आ ही किब यासह प हाळगडी पावलो आहोत.”

त ेऐकताना आतापयत वर असलेली िव लपंतांची गदन पडली. यांनी कसलाच
ितसाद दला नाही. त ेजाणवलेले संभाजीराजे आवाज तोलीत पु हा हणाले, ‘‘आ ही
सांिगतलं ते ऐकलंत? खिलता टाकोटाक जाऊ ा.”

‘‘जी. पण...” िव लपंतांचा आवाज पार पडला होता.
‘‘पण काय?”
‘‘कसं बोलावं? जबान उचलत नाही युवराज, आ ही छ पत चे चाकर.

राजकुळाची भलीबुरी खबर खाशां या कानी घालताना आत ांची तोड होत.े”
‘‘मतलब? साफ बोला पंत.”
‘‘युवराज आपला – आपला किबला – दलेर या पठाणांना मागं ह तगत झाला!

! अ ासाहबे आिण धाक ा युवरा ी द त झा या! ! घडू नये त ेवाईट घडलं आह.े”
‘‘पंऽ त!” सापा या आ स या वेटो यांसारखे संभाजीराजां या पंढ यात गोळे

भरले. डो यांसमोर काजवेच लखलखले. बाले क यासह उभा प हाळगड, नदी या
पा ातील गरगर या पणतीसारखा यां याभोवती फ  लागला. या गरगरीतूनच
लाटाच लाटा उसळू लाग या, ‘‘बाळमहाराज, काय क न बसलात ह?े’’

‘‘आ हाला एकले सोडा.” हणत संभाजीराजांनी िव लपंतांकड ेपाठ केली.
पंत बाहरे पडताच उभे राहणे मु क ल झालेले संभाजीराजे महाला या मंचकावर

कोसळले. यां या िमट या डो यांसमोर पठाण दलेरखान हलेना. हाती कोरडा घेऊन,
गदन मागे टाक त तो खदखदा हसत संभाजीराजे भोसले या मोगली म सबदारावर िनदय
कोरड ेओढीत गजत होता – ‘‘होश र खो, तु हारा किबला हमारे जनानेम ह!ै”



‘अ ासाहबे... अ ासाहबे.’ भोसलाई आतड ेआत या आत तुटू लागले.
‘‘थोर या बा ची आठवण झाली क , जीव टांगणीला पडतो’’ हणणा या,

मदन संहाला छातीशी कवटाळले या दगुाबाई, हाती माड याचा वाडगा घेऊन िवचा
लाग या – ‘‘ह ेअस ंपठाणां या संगतीत कुठवर फरावं? कशासाठी?”

गलबलून गेले या संभाजीराजांचे ओठ दाता या पकडीत जाताना असहाय
पुटपुटले – ‘‘आबासाहबे, आम या करणीची सजाही तुम या अगोदर पठाणानंच आ हास
ावी!”

रायगडा या दवेमहालात छ पती िशवाजीमहाराजांनी िब वदलाची जळ
फ टक िशव लंगाला भावभ नं वािहली. भंडा याची िचमट भवानीमूत या चरणांवर
सोडून, हात जोडून ‘जगदबं’ हणत डोळे िमटते घेतले. संभाजीराजे प हाळगडावर पावते
झा याला पंधरवडा लोटला होता. आज छ पती यां या भेटीसाठी रायगड उतरणार
होत.े महाराजांची चया ओढ यागत, चंता त दसत होती.

युवराजांची अनेक पे यां या िमट या डो यांसमोर सरकून गेली.
‘‘‘महाराजसाहबे, तु ही काढाल ड ातील फळ बाहरे?’’ अस ं िवचारणारा, अंगी डौर,
चोळणा चढवून आईचा पाजळता पोत बेभानपणे नाचिवणारा, रजपुता या गोटात
ओलीस राहणारा, मथुरेत एकला िपछाडीला राहताना ‘‘तु हाला साजेल असंच आ ही
वागू’’ हणणारा, आरोिपत हणून भर या दरबारी पेश होताना – ‘‘आ ही बाईला कैदते
टाकलं आह,े संभाजीराजे भोसले हणून!’’ असं िनधड ंबोलणारा, गे या आऊं या दहेावर,
उरीफुटी फंुदत आसवांचा वषाव करणारा. केवढा पालटला! का? कशासाठी?

‘यांची क डी झाली? कुणामुळं? आम यामुळं? राणीसाहबेांमुळं? राणीसाहबे –
आम या आऊसाहबेांना माणस ंघडिवताना हाताला अपयश कधीच आलं नाही. पण – पण
या राणीसाहबेांबाबत यांचंही काही नाही चाललं! दयाभर फ न कोरडयाच रािहले या
मासोळीगत ा! मायेन ंमाया वाढते; तेढीन ंतेढ ह ेकधी िशक याच नाहीत....

‘युवराज तरी कती तेजम तक! आपली क डी झाली अस ंत ेमानतात. आ हाला
तर क डीचासु ा िवचार करायला थांब याएवढी उसंत कधी िमळाली नाही. आप या
माणसांवर राग कर यासाठी कधी वखत गवसला नाही. आ हाला नकळतच आ ही
हयाती या उताराला लागलो. कुणाला सांगावं ह?े कसं?’

अ व थ झालेले छ पती दवेमहालाबाहरे पडले. आप या खासेवाडया या बैठक
दालनात आले. एक कुणबीण पेश आली. ‘‘राणीसरकार ये यात,’’ अशी वद  दऊेन िनघून
गेली. छ पत या कपाळी, ती वद  ऐकताना आ ा धर या. गड उतरायचा समय झाला
होता.

‘‘ वारी प हा यास कूच होतेय असं ऐकलं. राहवलं नाही हणून आलोत
आ ही.’’ दालनात आले या सोयराबाई लटके, पण दखेणे हसत हणा या.

‘‘ह.ं’’
‘‘प हा यावर जरा सबुरीनं यावं, ह ेसांगायला आलोत आ ही!’’ सोयराबाई

ठरवून थांब या.



महाराजांनी चमकून यांना िनरखले.
पण यांना अिधक को ात न ठेवता सोयराबा नी न ी फरवली.
“ वार चा वभाव करडा. काय हणता काहीतरी होईल, ही धा ती वाटत.े

रांझेकर पाटलान ंबदअंमल केला हणून याचे हातपाय कलम कर याचा वारीनं कूम
फमावला! खंडोजी खोप ान ं चुगल केली, तर याचेही हातपाय कलम करिवणं झालं!
भूपाळगड सोडून आ याब ल फरंगोज ना तोफे या त डी दणेार होती वारी! हा कसूर
तर केवढा! सा ात गिनमाला सामील हो याचा. तेही अिभिष  युवराज असून! या
कसुराला वारी माफ करणार नाही, भलतीच सजा फमावून बसेल, याचं भय वाटतं
आ हास! जरा सबुरीन ं यावं, अस ंसांिगत याखेरीज राहवत नाही आ हाला!”

सोयराबा चा येक श द ितरका होता. ‘सा या गु ांना करडी सजा
फमावणारे छ पती या कर ा गु ाला आता काय सजा दणेार आहते, ते आ ही
बघणारच आहोत!’ असा खोचक सवालच या बोल याआड लपला होता. महाराजां या
ल ात ती खोच त काळ आली. नजर सोयराबा वर रोखून टाक त छ पती शांतपणे
हणाले – ‘‘युवराजां या जागी रामराजे असते, तर आज काही तु ही आ हाला गड उत
दला नसतात! राणीसाहबे, कारभारी माम यात आ ही जना याचा स ला कधी घेत
नसतो. आ हाला यो य वाटेल तीच सजा आ ही युवराजांना दऊे. यावं तु ही.”
महाराजांनी सोयराबा ना जवळ-जवळ हाकलूनच लावले.

हबंीरराव, सूयाजी, मालुसरे, जो याजी केसरकर अशी शेलक  मंडळी पाठीशी घेत
छ पती रायगड उतरले. पाय याशी असले या िजजाऊं या छ ीचे दशन क न ते
पाचाड या वा ात आले. वा ासमोर सजली पालखी िस  ठेवून प हा याला
वरंदघाटान ेजाणारे धारकरी तयार होते. सातारा, ब ीस िशराळा, मलकापूर अशा माग
छ पती प हाळा जवळ करणार होत.े

िजजाऊ गे यापासून पुतळाबाईसाहबे पाचाड या वा ातच राहत हो या.
यांची भेट घे यासाठी महाराज द णीमहालात आले.

‘‘आ ही प हा याला िनघतो आहोत.” महाराज संथपणे पुतळाबा ना हणाले.
‘‘जी. यासाठीच वार या पायांची डोळे लावून आ ही वाट बघतो आहोत.”
पुतळाबा या डो यांत गोळा झालेली कातरता महाराजांना जाणवली. यां या

यानीमनी नसता पुतळाबाई एकदम पुढं झा या. महाराजां या पायांवर आप या दो ही
तळहातांचं पालाण घालीत भर या कंठान ं हणा या, ‘‘आजवर या पायांशी कसलं मागणं
नाही घातलं. आज घालतो आहोत. चुकलं तरी लेक  आपलं आह.े पदरी यावं, वारीनं
युवराजांना अभय ावं. समजूत पाडावी.”

महाराजांना णभर वाटले, सईबाईच िजते प घेऊन पायांशी साकड ेघालून
बस या आहते. यांचा कंठ या साव या आठवणीन ेदाटून आला.

‘‘उठा.’’ यांनी पुतळाबा ना भान दले.
‘‘आ ही याचं याला सारं दते आलो आहोत... दणेारही आहोत. फ  – फ

तु हाला दे यासारखं आ हाजवळ काही नाही.” पुतळाबा चा िवनाप य व सलपणा



छ पत ना िज हारी चाटून गेला होता. यांचा िनरोप घेऊन ते वा ाबाहरे पडले.
सदरेवर मासाहबेांची वद  दणेारी, तुळईला टांगलेली िनसूर घाट एकवार यांनी नजरेत
सामावून घेतली आिण त ेपालखीत बसले. पालखी प हा या या वाटेला लागली.

प हा या या चौ-दरवाजावर आगवानीची नौबत दडुदडुली. शंगां या
ललका या उठ या. ठाण झा या पालखीतून पायउतार झाले या छ पत या वारीला
क लेदार िव लपंत सामोरे आले. महाराजांनी जम या असाम वर नजरफेक टाक त
युवराजांचा माग घेतला. ते कुठं दसत न हते.

‘‘पंत, युवराज? – ’’
‘‘स ाकोठीत आहते.” क लेदारांनी तपशील दला.
‘‘चला.’’ समाधानाचा सु कारा टाक त महाराज हबंीरराव, िहरोजी फजद,

सोमाजी बंक , जो याजी केसरकर यां या मेळाने बाले क याकड ेचालले.
तलावाकाठ या सोमे राचे दशन क न वा या बाले क यात आ या.

िव लपंतांसह महाराजांनी रंग पी िशव पंडीचे दशन घेऊन गडा या खासेवा ात वेश
केला. दवस चांगला वर आला होता, तरी धु याचा भुरकट थर गडभर पसरला होता....

वा ा या सदरी बैठक वर बसले या छ पत नी क लेदाराकडून गडाचा करीणा
घेतला. को हापूर ांताचे अिधकार जनादनपंत आिण कोकणसुभा रावजी पंिडत यांना
प हा याला बोलावून घे या या सूचना यांना द या.

सा दलवारीचे सारे आटोपताच महाराजांनी मतलबा या िवषयाला हात घातला,
‘‘पंत, युवराजांना वद  ा. आ ही स ाकोठीवर जाणार आहोत.” महाराजांनी हरेले होते
क , शर मंद ेसंभाजीराजे आपण न कधीच समोर येणार नाहीत.

‘‘जी.’’ हणत िव लपंतांनी वद ची व था लावली.
‘‘हबंीरराव कुठं दसत नाहीत.” छ पत नी सदरेत या मंडळ वर नजर फरवीत

िवचारले.
‘‘सरल कर स ाकोठीवर गेलेत.” पंतांनी तपशील दला.
या तशा ि थतीतही महाराजां या मनात िवचार चाटून गेला – ‘हबंीरराव

महाराण चे स ख े बंधू. या युवराजांना बघता येईल तेवढे पा यात बघतात. हबंीरराव
मा  युवराजांना साव  बघतात.’

‘‘चला,’’ हणत छ पत नी सदरी बैठक सोडली. पायीच त े स ाकोठीकडे
चालले. गडाची तटबंदी ध न असलेली उंचावरची स ाकोठी आली. महाराजांना समोर
पा न, लगबगीने स ाकोठीबाहरे पडलेले हबंीरराव मुज यासाठी कमरेत झुकले.
‘‘हबंीरराव, तु ही जू घातलेली मसलत आज घडत े आह.े आ ही युवराजांना भेटतो
आहोत.”

‘‘जी. ध या होरं आमचा वकुब हाई, पर हाताशी आलेलं युवराजांचं नामी
ह यार िहकमतीनं वळत ंक न यावं, असं वाटतंय आ हास. ते प ताव यात. वाम या
हातात हाय यची जंदगी.”

महाराज पडले हसले. यांना हबंीररावांना हणावेस ेवाटले – ‘‘िजथं आमचीच



जंदगी आम या हातात नाही, ितथं यांची आम या हाती राखणार आ ही कोण?” पण ते
काही बोलले नाहीत. हाता या इशारतीवर िव लपंतांना कोठी या पाय याला थोपवून
छ पती स ाकोठीत एक यानेच िशरले.

कोठी या िन ंद दगडी िज याने वर चढताना महाराजांना वाटले – ‘हा िजना
कधी संपूच नय.े ासाला खळ पड ेपावेतो असेच चालावे. एकले!’

वर या मज यावरचे खुले, बैठक  दालन आले. या दालना या झरो यातून दरूवर
दसणा या पठारी मुलखात नजर गमावलेले संभाजीराजे आत उभे होते. त े नजरेस
पडताच महाराजांचे पाय जागीच िखळले. जा याआड काळजात खळबळ माजली. पु या
तीन सालांनंतर ही िपतापु ांची भेट होती! ऐन उभारीचा सागवान वृ  चवरी या काटेरी
वेलीने येरगटून टाकावा, तसे संभाजीराजे दसत होत.े

आज पिह यानेच छ पती िशवाजीमहाराजांना फार-फार जाणवले क , आपण
म तक  छ  धारण करणारे राजे नसून अंतरीचे गडकोट गमावलेले एक बाप आहोत!

िमझा राजासमोर िन:श  उभे रा न मान खाली टाकताना वाटली न हती,
एवढी िपळवटणारी खंत यांना समोरचे खाली मान घातलेले संभाजीराजे बघताना
वाटली.

कस यातरी िवचाराने िन: ास टाक त संभाजीराजांनी झरोका सोडला.
दालना या दारात उभे असलेले महाराजसाहबे बघताच यां या काळजात मासळी
फडफडली. ‘ह ेआबासाहबे आहते? केवढे – केवढे थकलेले!’ णातच गलबलून गेलेले यांचे
काळीज पाणावून डो यांत एकवटले. झटकन पुढे होत, यांनी महाराजसाहबेां या
चरणांवर आपला माथा ठेवला.

या पशाने णभर महाराजांनी डोळे िमटले. ढळू बघणारे मन तोलीत, ते
नेहमीसारख ेसंभाजीराजांना वर न घेता िनभाव कोरड ेबोलले, ‘‘उठा.’’

महाराज दालनात आले. हात पाठीशी बांधून काही वेळ सु  मनाने नुसताच
पायफेर टाक त रािहले. नेहमी वेळ न गमावता नेम या िवषयाला सहज हात घालणा या
छ पत ना आज काय िन कसे बोलावे तेच कळेना. मनात एव ा िवचार-आठवण ची
धंुदल जंुपली होती क , दालनात संभाजीराजे आहते, हहेी त े णभर िवसरले!

दगड- भंतीलगत शर मंद ेसंभाजीराजे पड या गदनीन ेउभे होत.े आबासाहबेांची
तळमळती घालमेल यांना अस  होऊ लागली.

छ पत ची फरती पावले ि थरावली. तासा या टोलांसारख े बोल दालनात
घुमले – ‘‘ जंकलात स ा ी? उठिवलेत तुमचे आपले रा य? झाले तुम या मनाजोगे
मोगलाईत?

‘‘या दौलतीचे युवराज असून, उ ाचे छ पती असून पठाणा या गोटात दाखल
झालात! जे हात मुज यांसाठी आम यासमोर झुकले त े मांज या या पठारावर कलम
झालेले कोडगेपणान ंबिघतलेत! पठाणां या िन तुम या धा तीन ं ितको ा या िविहरी-
आडांत तीनशे अ ाप बायाबाप ांनी आप या कु ा झोकून द या. खु  तुमचा किबला
पठाणान ंद त केला. शरम – शरम वाटते तुमची आ हास! एवढीशी पापणीसु ा वरकड



क पट डो यांत घेत नाही. तु ही तर युवराज असून, कमरेला ह यार वागिवणारे पु ष
असून कसली िशक त घेतलीत ही ऐन उमेदीत! केवढे मनसुबे बांधून होतो आ ही तुम या
बाबीनं! फार-फार गफलत केलीत तु ही. ह ेरा य आमचे एक याचे मान यात. ह ेरा य
दवेा-धमाचे, गोरगरीब रयतेचे रा य आह.े ती भोस यांची खाजगी िमरास नाही. तु ही
आमचे पु  आहात त ेनंतर, थम आहात त ेरयतेचे युवराज. तुमचा आमचा वारसा आह,े
तो छातीवर या आई या माळेचाच. रायगडी या संहासनाचा न ह.े तु ही-आ ही पिहले
सेनापती आिण शेवटचे धारकरी आहोत. केवळ राजे न ह.े

“मरा ांचे युवराज असून मोगली गोटात दाखल होताना, फौजबंदीनं दौलती या
भूपाळगडावर चालून येताना, िप यासमान फरंगोज ना बेगुमान टाकून बोलताना
तुम या मनाला एवढीसु ा शरम िशवली नाही! बरे यानी ठेवा – ‘अगोदर मरतात ती
मनं आिण मग मरतात ती माणसं!”’ संतापान ेयुवराजांची खरड घेताना छ पत ना ठसका
लागला. छातीवर तळहात फरवून तो सुमार करणा या आबासाहबेांना बघताना
संभाजीराजांचे काळीज दठेासह िपळवटले. श द हणता श दसु ा यां या त डून फुटेना.
आबासाहबेांचा घुसमटिवणारा तडफडाट समोर गुमान बघवेना.

‘‘सवत ं रा य कमवायला गेलात आिण किबला गमावून आलात! पर या घरचं
कुलधन असले या आम या राणूबा ना हरवून आलात! या राजाला आप या घर या
कुल ीचं र ण करता येत नाही, तो नामधारी छ पती जा काय सांभाळणार, असा
सवाल उ ा कुणी केलाच तर कुठ या त डानं आ ही याला आता काय जाब दणेार?
रजपुतान ंमुलूख जाळून आ हाला शरणागत प करायला लावली. यातूनही आ ही बाहरे
पडलो. पण आम या सा या उमेद ना जाळ लावून जी शरणागत तु ही आ हाला
प करायला लावली आह,े ित यातून आ ही कधीच बाहरे पडणार नाही. बरे तर बरे,
दलेर या तावडीत सापडून तुमची रवानगी द लीला झाली नाही! नाहीतर
नेताज सारखी तुमचीही गत झालेली बघताना अभ य सेवनावाचून दसुरं काय उरतं
आम यासाठी? जबान खुंट यागत गुमान का झालात? जाब ा. आ ही तु हाला िवचारतो
आहोत.” महाराज थेट संभाजीराजां या पुढेच येऊन उभे ठाकले. खाली मान टाकले या
संभाजीराजां या आ याचा कढ आसवां या पाने दाढीव न घरंगळत जा यावर
टपटप कोसळला.

‘‘जंिज यावर मांड ठोकून, कोकणप ी मारायला टपले या िस ीला जरब दतेा येत
नाही, याची जरा खंत ठेवा. समु प ीला टोपीकर आमचा खांदरेीबेटावरचा जलदगु उठवू
दते नाही, याची चंता करा. आज-उ ा य  औरंगजेब फौजेसु ा द खनेत उतरणार
याचा अंदाज ठेवा. आ दलशाही, कुतुबशाही आिण ह े चे रा य धूळदो त कर यासाठी
सव ताकदीिनशी तो जंग-जंग पछाडणार याचा िवचार करा. यासाठी पिह यान ंमावळा
हा – माणूस हा! आ हाला तडकाफडक  पारख ं होणं सोपं आह.े काल आणील या
कसोटीला सामोरं होणं, सोपं नाही.

‘‘ यांना आ ही दसु या आऊसाहबेां या पात बघतो या सूनबा ना –
येसूबा नी तुमचा कसला अिभमान बाळगावा? पोटी आले या तुम या वारसांनी कसला



वसा ताठ गदनीनं उ ा सांगावा? काय बघून आम या मावळ-धारक यांनी तुम यासाठी –
रा यासाठी िजवांची कुरवंडी करावी?

‘‘मानापमानाचा फार मुलािहजा धरता, पण िवसरता क  दवेा दकांनाही
अवमान सोसावे लागले, वनवास भोगावे लागले. तु हाला दसतं संहासन – पण यावर
िवखुरलेले काटे नाही दसत. इतरांतील ऐब तु ही नेमका हरेता, पण वत: ठायी असलेला
ऐब तु हाला कधी उमगत नाही. राजाला भावनेला सायवळ असून भागत नाही, ह ेभुलता
तु ही.” छ पत चा आवाज थरथ  लागला. ताप या िशसा या रसात डुबून उठलेले
जळजळीत बोल संभाजीराजां या मनातले माजलेले तण मुळासकट जाळून काढू लागले.

‘‘ धानमंडळातील अ णाज सार या असाम शी तुमचं पटत नाही. महाराण शी
तुमचं जमत नाही. अ णाजी रा याचे कदीम चाकर आहते. यांना वळतं क न घेणं
तु हाला साधत नाही. आ ही तर मुरारबाजी, बाजी भंूसारखी ह यार उठवून चालून
आलेली श ू गोटातील माणसं वळवून काय  लावली. तु ही त ेकसं साधणार?

‘‘अफजलभेटीचा, आ ाकोठीतील कैदचेा आम यासारखा संग तुम यावर
गुदरला, तर कसं िनभावणार आहात तु ही?

‘‘आमची नाही ती नाही, या थोर ीनं तु हाला लहानाचं मोठं केलं, या गे या
आऊसाहबेांची तरी आण राखा. बरं आह ेआज या हयात नाहीत त!े नाहीतर यां या
कुशीत सुख होणारे तु ही, आम या कुशीत क ार चालवून पठाणाला िमळालात ही खबर
ऐकूनच या शांत....”

‘‘नको! आबासाहबे नको.’’ मनाचा चोळामोळा झालेले संभाजीराजे णातच
आबासाहबेां या पायांना िमठी भ न हमसाहमशी फंुद ूलागले. यां या दाट या कंठातून
श दांचे प ा ापद ध मोती टपटपले.

‘‘आ ही – आ ही चुकलो. आ हाला युवराजपद नको. जोड आह ेती या पायांची.
आ ही दधूभात खाऊन या पायांशी रा . शर मंद ेआहोत आ ही. मन चाहले ती सजा
आ हास फमावावी, पण – पण श दांचा एकही वार आ हाला आता सोसवणार नाही.
आबाऽ – आबाऽ!’’

नाकग ा िचमटीत धरले या, डोळे ग  िमटले या छ पत या मना या घुमटीत
कसलीतरी अ ात नौबत झडझडली – ‘‘एकला जीव पदरी घातला. आता वारीच यां या
आऊ आिण आबा!” सईबा या साव या मृतीने छ पत नी ल बता दीघ िन: ास
टाकला.

‘‘चुकलं तरी लेक  आपलंच आह.े पदरी यावं. अभय ावं.” पुतळाबा या
बोलांनी महाराजांना घेर घातला.

‘‘हाताशी आलेलं युवराजांचं नामी ह यार वळत ंक न यावं. प ताव यात ते.”
सरल कर हबंीररावांची मावळबोली मुजरा क न गेली.

‘‘आबासाहबे, तु ही काढाल ड ातील फळ बाहरे?” एक अजाण पोर हात
उठवून िवचारीत होता.

आज तो वत:च चुक या वाटां या, प ा ापा या वण ात होरपळत होता.



िशवाजीराजांचे मानी छ पतीपण िवरघळले. राजसंतापाची जागा आता अपार-अपार
अशा क णेन े घेतली. िनमुळ या ने कडा पाणावून आ या. लपकन झुकून छ पत नी
आप या पोट या गो याचे खांद ेतळहातां या घ  पकडीत घेत संभाजीराजांना उठते केले.
आपली पाणथर नजर आप या फजदा या पाझर या डो यांत खोलवर तवून णैक
डो यांनीच याला उदडं काही सांिगतले. दसु याच णी चंब, घोगरट बोल या सजा
राजा या ओठांतून अडखळत बाहरे पडले – “लेकराऽ, कुठं गेला होतास? असा कसा रे
चुकलास?’’

रा भर पारखा झालेला सूयगोल, दवसफुटीला उगवतीने हात पस न आवेगाने
कुशीत यावा, तसे छ पती िशवाजीमहाराजांनी शंभूराजांना आवेगाने छातवानाला घ
िबलगत े घेतले. िपळाची दोन भोसलाई छाताड े एकमेकांना खूप काही सांगून गेली.
अिभषेक घेतले या छ पत या ने ांतले पावन तीथ संभाजीराजां या टोपावर उतरले.

प हाळा या पावन मनोमीलनाने कृताथ झाला!



प हा या या बाले क यातील खाशा सदरेत महाराज बैठक वर बसले होते.
यां या पायगती मांडले या िबछायतीवर संभाजीराजांनी बैठक घेतली होती. क लेदार
िव लपंत, हबंीरराव, िहरोजी फजद, सोनाजी व कृ णाजी बंक , बिहज  इंगळे, बाबाजी
ढमढेरे, सूयाजी िवचारे अशी मंडळी अदब ध न सदरेत उभी होती. को हापूर न आलेले
जनादनपंत सुमंत आिण कोकणसु याचे सुभेदार रावजी पंिडत; आपणाला छ पत नी का
पाचारण केले असावे, या िवचारात एका बगलेला खड े होते. यां या शेजारी उमाजी
पंिडत होते.

‘‘जनादनपंत, अस ेपुढे या.’’ महाराजांनी जनादनपंतांना फमावले.
‘‘जी.’’ हणत हात जोडून पंत बैठक सामन ेआले.
‘‘युवराज, ह ेको हापूर तफचे अिधकारी. आजपासून ांत प हाळा राखून तु ही

तु ही राहायचे आह.े ह ेकोकणसुभा रावजी पंिडतजी तुम या दमतीला राहतील.”
छ पत नी रावज याकड ेहात उठिवला.
‘‘आ ा वामी.” हणत रावज नी बैठक ला नम कार दला.
‘‘ वामी, एक पेच आह.े आ ा होईल तर...” रावज नी आप या सु याचा मु ा

पेश केला.
‘‘बोला, काय आह?े”
‘‘राजापूर बंदरात टोपीकरांची काही गलबतं नांगर टाकून आहते. याव न

कुणीच बंदरात उतरत नाही. गलबतंही हाकारीत नाहीत. काय करावं? येरगटावी?”
‘‘बोला युवराज, तुम या अख यारीत या या माम याला तु हीच तोड सांगा

कोकणसु यांना!’’ महाराजांनी हसत संभाजीराजांना पुढे घातले.
संभाजीराजे णभर िवचारात झाले. रावज ना िनरखत यांनी सवाल घातला,

‘‘गलबतं कुणाची आहते? फरं यांची, गो यांची, डचांची क  चांची? काही अंदाज?”
‘‘जी. चांची आहते.” रावज नी तपशील दला.
‘‘मग यां या गलबतांवर आपले खलाशी पाठवून त े ापारासाठी आले असतील,

तर दो ताना राखावा. त ेआ हाला ह यारे पुरिवतात.”
‘‘िबलकूल ठीक.” महाराज समाधानाने हसले.
‘‘युवराज, तु ही कोकणप ी या आरमारावर या रावज या मदतीनं दखे ठेवा.”

छ पत ची चया स  होती.
‘‘ह ेसोनाजी बंक , बाबाजी, तुमचे कवी गु  उमाजी पंिडत प हाळगडीच तुम या



तफने राहतील. आमचा फेर कूम होईतो, हा प हाळा ांत र ून असा. दलेर-सजा या
भागाचा के हाही मोहरा धरतील याचा अंदाज ठेवा.”

सदरेतील येक असामी यान ठेवून महाराजांचा येक बोल ऐकत होती.
सवानाच जाणवत होते क , छ पत चा आवाज नेहमीसारखा तडफेचा नाही. यांची चया
सुमार आह.े गालापासून नाकाचा फेर वर उचल यागत दसतो आह.े

‘‘िव लपंत, मंडळ ना िवड े ा. युवराज, चला िशव लंगाचे दशन क न येऊ.”
महाराज बैठक व न उठले.

संभाजीराजांना बरोबर घेत महाराज बाले क याबाहरे पडले. मागून येणा या
िव लपंत, हबंीरराव, रावजी यांना यांनी हातइशा यान ेदरवाजातच थोपते केले.

सांजावत आ याने गडा या जांभूळ, वड, पंपळ, आंबा, चा यां या गदा ात
कलकलणारे प यांचे थवे उतरत होते. नगारखा याव न उठलेली सांजनौबतीची दडुदडु
प हा या या रानावर उत न िथरावत होती. पाठीशी कोणीच घेतले नाही याअथ
आबासाहबे काही मनचे बोलणार आहते, याचा संभाजीराजांना के हाच सासूद आला. पण
ते काय बोलणार आहते, याचा थांग मा  काही यांना येईना.

िशवालयाची घुमटी आली. पुजा याने वा यांना नम कार केला. घुमटीपयत
येईतो, ितथे पुजारी असणार याचा िवचार छ पत ना पशला न हता. णात याला
कसा हटवावा, ह े यांनी बांधूनही टाकले.

‘‘पुजारी, सोमे र टा यावर या पंडी या दशनास आ ही येणार आहोत.
क लेदारांना याची वद  ा. तु ही टा यावर या दवेळात आमची वाट बघा.”

“जी.” हणत पुजारी बाले क या या रोखाने लगबगीन े िनघून गेला.
िपतापु ांनी पायी या मोज ा उतर या.

मावळतीला चालले या तापदवेाला छातीशी हात नेऊन महाराजांनी वंदन केले.
एकदा तो ना रंगी, िपवळा तेजोगोल डोळाभर बघून घेतला.

‘‘आत या.” असे संभाजीराजांना हणत छ पती घुमटी या दगडी चौकटीला टोप
थटणार नाही, याची द ता घेत वाकून घुमटीत वेशले. यां या मागून संभाजीराजे
घुमटीत आले. बेलफुलांनी आ छादलेली रंग पी पंडी ठाणवयां या मंद काशात
अिभषेकपा ातील एकलग थबावळ अंगावर घेत होती. िपतापु ांनी गुडघ े टेकून
ित यासमोर माथे नमिवले. वर होत हात जोडून नम कार घातले.

‘‘शंभू, ही रंग पी पंडी आह.े आ हाला सांगत आलेली क , माणसा या
हयातीलाही कैक रंग असतात, सुखद:ुखांचे.’’ पंडीवर नजर जोडीत महाराज णभर
थांबले.

‘‘िहला सा  ठेवून आ ही काय सांगतो आहोत, त ेसावध िच ानं ऐका. ही पंड
खाल या शाळंुकेत एकजीव झाली आह े हणूनच साजून दसते. तु ही आिण रामराजे
आ हाला असेच वाटता. तु हा दोघांना आ ही वेगळं कधीच बिघतलं नाही. दोन
डो यांसारखे आहात तु ही उभयता, आ हाला आिण आम या रयतेलाही. त े अजाण
आहते, तु ही भरीचे आहात.



‘‘आता अिधक काल आमचा भरोसा नाही. हणूनच जे व ीसु ा आ ही कधी
मनी आणलं नसत,ं त ेकरणार आहोत. तुम या आिण राणीसाहबेां या मनाचा मेळ कधी
पडणार नाही. जे यां या रागापोटी तु ही केलंत त ेआम या माघारी उ ा केलंत, तर
समजून घेणारं कुणीच असणार नाही. यासाठी... यासाठी या या रा याची आ ही
वाटणी करणार आहोत!”

‘‘आबासाहऽेब, आ ही आणभाकेनं वचन दतेो, आ हाला काही-काही नको. हवे
आहात फ  तु ही. ह ेअसं िनरवािनरवीचं का बोलताहात? आ ही आपला श द आता
कधीच पडू दणेार नाही. कुठंही असलो तरी सावलीसारख ेरामराजां या पाठीशीच असू.
आपली त येत बिघत यापासून मा  आमचं मन उडालं आह.े काही सुचत नाही.”

‘‘त े जाऊ द.े त येतीकड ं बघ याएवढा वखत आ हाजवळ नाही. तु ही नको
हट यानं दौलतीची िज मेदारी टळत नाही. युवराजपदाचा अिभषेक झाला आहे
तु हाला. खरे तर सा या रा याचे वारस तु हीच आहात. पण महाराणी तु हाला ते लाभू
दणेार नाहीत. जे क न बसला आहात, यानं तुमचा इतबार धानमंडळाला येणार नाही.
यासाठी कनाटक फा ाचं तुंगभ पेासून कावेरीपावेतो जंजीचं रा य आ ही तुम या
अख यारीखाली दणेार आहोत. गोदावरीपासून तुंगभ पेावेता उ रेकडील रायगडाचं
रा य रामराजांना सुपुद करणार आहोत. ते जाणते होईपयत धानमंडळ या रा यावर
दखे ठेवील. या िनणयानं तुमची आिण महाराण ची मतभेदांची कारणं िनकाली पडतील.
दिृ आड सृ ी भली असते. बोला, यावर काय इरादा आह ेतुमचा?’’

‘‘आबासाहबे, आमचे बोल मोल हरवून बसलेत. आ ही स ेपणी आप या
चरणां या शपथेवर कळवळून सांगतो आहोत. दौलतीचा काडीइतकाही िवचार तो
आम या मनी नाही. आ ही रामराजांना परके मानीत नाही. आ हाला आपणाला द या
यातनांची खंत हयातभर पुरेशी आह.े आपण वत:ला जपावं. एक ा आ हालाच नाही,
तर असं यांना आपण िप या या ठायी आहात. आमचं एकच मागणं आह.े...’’

‘‘सांगा.’’
‘‘आपण ठरवून कुठंतरी िनवांत थानी आराम यावा. रायगडी आपणाला तो

िमळणार नाही.”
“राजे, आता आ हाला रायगडािशवाय कोण आराम दणेार? आम या

आऊसाहबेांची छ ी ितथं गडपाय याला आह.े आता अिधक काळ तु हाला आमची चंता
नाही करावी लागणार! आ हाला प हाळा सोडताना चंता वाटत ेआह ेती तुमची – एक
ऐकाल?”

‘‘आ ा हावी.” संभाजीराजांनी महाराजांवर डोळे जोडले. एर ही महाराज
बोलत असले क  बोलतेच राहावे, अस े यांना वाटायचे, पण का कुणास ठाऊक आज
आबासाहबेांनी अिधक बोलूच नय,े अस े यांना वाटत होत.े यां या बोल याला गिह या
द:ुखाची, मनाची कातर करणारी गूढ छटा होती हणून.

“शंभूबाऽळ, आमचं ह े सांगणं कधी झोपेतसु ा िवस  नका. एका मात बर
गिनमा या – औरंग या तडा यातून तु ही दोनवार सहीसलामत सुटला आहात, पु हा



चुकूनसु ा या या तावडीत फस याची गफलत कधी क  नका. आता आ ही सांगेतो
प हाळा ांत सोडू नका. आई जगदबं तुमचं भलं करणार थोर आह.े चला.’’

संभाजीराजे घुमटीबाहरे पड यासाठी पुढे झाले. यांना हात आडवा टाकून रोखत
महाराज शांतपणे हणाले, ‘‘िशव पंडीची अध दि णा िवसरलात! या ती.”

अध दि णा घालून होताच िशवाजी महाराजांनी ओणवे होत, रंग पी
पंडीवरील एक िब वदल हलकेच उचलले आिण ते संभाजीराजां या तळाहातावर ठेवीत
त े हणाले –

‘‘तु ही उपजलात ते हा तुमची कंुडली मांडणा या योित यानं भाक त केलं होतं
– तु ही सा ात ाचे अवतार आहात. उंच गडकोटावर राहाल. लय माजवाल – पण...
पण –’’

‘‘पण काय महाराजसाहबे?”
‘‘पण  जसा आ गणांकडून फसला, तसाच योग तुम या कंुडलीत आह!े
“तु ही वषाचे असताना एकदा आ गणांकडून फसलात. तुम या मासाहबेांकडून!

युवराज झालात आिण फसलात तुम या थोर या आऊंकडून! कुणी सांगावं आ हीही
तु हाला फसवू! कडी सजा फमावू! आ हाला िव ास आह ेतु ही  आहात, ती धीरानं
पाचवाल!”

आबासाहबे केवढे गूढ बोलले, ते संभाजीराजांना कती कळले कोण जाणे!
त ेिपतापु  िशवालयाबाहरे पडले. ते हा उभा प हाळगड धु या या पटलान ेपार

वेढून टाकला गेला होता!
गड-उतारासाठी भोयांनी चौ-दरवाजात पालखी िस  केली. महाराज आज

प हाळगड उत न कोयनाघाटीने, सातारामाग स नगडी जाणार होत,े संतसमथ
रामदासां या भेटीसाठी. संभाजीराजे, िव लपंत, हबंीरराव, रावजी, िहरोजी, उमाजी
पंिडत अशा मंडळ या मे यासह छ पत नी बाले क ला सोडला. रंग पी पंड, सोमे र
तलाव, कोकणदरवाजा, सादोबाचे तळे, अशा आप या लाड या प हाळगडावरील
थानांचे दशन घेत श त चौ-दरवाजात आले. पुढे होत संभाजीराजांनी आबासाहबेां या
भग ा राजमोज ांना, पायधूळ घे यासाठी हात िभडिवला.

यांना वर घेत महाराजांनी गाढ ऊरभेट दली. काही न बोलता यांची पाठ
हलकेच थोपटली. ‘‘येतो आ ही शंभूराजे. जपून असा. जय भवानी!” ीमंत योगी शांतपणे
बोलला.

‘‘आबासाहबे, त येतीकड ं यान असावं. जय भवानी!” न राहवून संभाजीराजे
बोलले.

यांचे बोलणे तसेच सोडून िनरोपासाठी आले या असाम कड ेबघत छ पत नी
कधी न ह,े त ेसवाना हात जोडले – ‘‘येतो आ ही! जय भवानी!”

छ पती सवाना पाठमोरे होत पालखीत बसायला िनघाले. यां या पाठमो या
मूत ला मुजरे दे यासाठी जमली छातवाने आदरान ेझुकली. इमानी हात हलेावले.

प हा या या बेलाग ढाशा वा याचा एक ताकदवर झपकारा अविचत आला.



पालखीत बसणा या छ पत या अंगचा जामा यान ंहवेत फरफरला. डुई या राजटोपात
मढिवले या ग डिपसां या पदकातील एक पीस या झपका याने उखडून काढले. हवेत
भेलकांडत ते शुभशकुनी पीस गडा या दरडीकड े जाताना बघून संभाजीराज चरकले.
छातीवर या माळेला बोटे िभडवून डोळे िमटत कातर पुटपुटले, ‘‘जगदबं, जगदबं!”

भोयांनी ीमंत यो याची पालखी उठवली. दिृ आडची सृ ी भली करीत
संभाजीराजांचे थोर, जाणते आबासाहबे, समथाचे ‘िन याचे महामे , ब त जनांसी
आधा ’, ीमंत िशवयोगी प हाळगड उत  लागले. माघी पौ णमा त डावर आ यामुळं
वाडी र ािगरी या या ेला चाललेले भ मंडळ वाटेत भेटले. हात या उंच शासनका ा
तोलत यांनी उठिवलेला ‘जोितबा या नावान ंचांगभलं!’ हा जयकार ऐकून राजे हात
जोडून पालखीतूनच पुटपुटले – ‘‘सम तांचं चांगभलं कर खंडरेाया!” पालखीला घेर धरत
घो ांवर मांड जमिवलेले हबंीरराव, िहरोजी फजद कदमबाज दौडीवर चालले. चौ-
दरवाजातील जमली मंडळी परतली तरीसु ा पालखी डो यांआड होईतो, संभाजीराजे
जखड या पायाने उभेच होते.

यां यात मन गंुतलेले उमाजी पंिडत यां या पाठीशी खड ेहोते. यांना बघताच
संभाजीराजे हणाले, ‘‘पंिडत, चला. तुम याशी काही बोलायचं आह.े”

उमाजी पंिडतांसह संभाजीराजे स ाकोठीवर आले. पंिडतांना बैठक वर
बस याची इशारत क न यांनी िवचारले, ‘‘तु ही शंृगारपूरची काही खबरबात दली
नाही आ हाला पंिडत.”

पंिडत ग पच रािहले.
‘‘आम या भवानीबाई कशा आहते?”
‘‘सुख प आहते – ”
‘‘आिण युवरा ी?”
पंिडत पु हा गुमान झाले. काय बोलावे यांना कळेना.
‘‘बोला.’’
‘‘युवराजांचा धाकटा किबला पठाणांना द त झा याचं ऐकून यांनी हाय

खा लेय. कुणालाच यांचं दशन घडत नाही. आपण न बं दवासच प करलाय यांनी.”
उमाजी पंिडतांची मान वर उठत न हती. कोठी या झरो यातून दसणा या, ठाव न
लागणा या पठारी दशेभर संभाजीराजांचे डोळे िभरिभरत रािहले!

रायगडा या खास ेमहाली भरलेली सदर आता संपली होती. मोरोपंत, अ णाजी,
हबंीरराव, बाळाजी, येसाजी यांना महाराजांनी िनरोपाचे िवड े दवेिवले होत.े मा
बाळाज ना बजावले होत,े ‘‘बाळाजी, तु ही जरा आ हाला महाली भेटा.”

सदरकरी बाहरे पडले तरी रगाळलेले हबंीरराव महाराजांजवळ आले.
‘‘काय आह ेसरल कर?”
‘‘आ ही बोलून लागी पडत हाई. पर बोल याबगार राहवत हाई. ध यानी



औरंगबादशाची काडीची फक र ध  नये. असलं धा बादशा चालून येऊ ात. मुलूख
िपळाचा हाय. पर आ हाला चंता हाय ती खाशां या त येतीची. े राखाय पायजे धनी.”

महाराज िन वकार नजरेन ेहबंीररावांकड ेबघत रािहले. यां या काळजाचा कंद,
तो ेमा पा न फुटू बघत होता. तरी वत:ला आत या आत सावरीत महाराज हसत
थंडपणे हणाले, ‘‘हबंीरराव, तु ही सरल करच आहात काय अशी शंका आणू नका.
आम या मनी आई या कृपेने आ ही ठीक आहोत. करताहात तर चंता दसुरी करा.”
महाराजांनी कसबान ेहबंीररावांना आप याव न दसुरीकड ेवळिवले.

‘‘कसली?’’ रांगड ेसरल कर सबागती िवचारात पडले.
‘‘युवराजांची! तुमचा ओढा यां याकड ंआह.े बा या संगी आम यापे ा तु हीच

यांना िबनतोडीचं सांगाल. यां यावर सतत ल  असू ा तुमचं.’’
‘‘जी. ध यानी य याबाबत िबनघोर असावं. या पायांची आण.’’ का कुणास

ठाऊक हबंीररावांना पुढे होऊन महाराजांची पायधूळ यावीस ेवाटले. सरसे होत यांनी
छ पत या पायांना हात िभडिवला. यांना काहीच न बोलता महाराजांनी डोळे िमटत
तो पश अनुभवला. हबंीरराव बाहरे पडले.

छ पती सदर सोडून आप या महाली आले. आता एकांतात मा  यांना अंगची
कसर पु हा जाणवू लागली. दारावर या पहारेक याने आत येत वद  दली, “िचटणीस
आ यात.”

‘‘येऊ द े यांना.” महाराज फेर घेऊ लागले. बाळाजी आवजी महालात जू झाले.
‘‘बाळाजी, प हाळगडी युवराजांना खिलता ा. िलहा. रामराजां या शुभकायास

तु हाला पाचारण केलं नाही. याचं काही मनी ध  नका. भेटीत या बाबीन ंतपिशलात
बोलू. सां त खबर आह े क , अलमगीर द खनेत उतरणार. याचा थोपा कर यासाठी
तुमची िशबंदी कस या िजनान ं िस  असू ा. वेळीच आ ही तु हाला याद फमावू.
आम या संगती ठेवू.’’

‘‘जी.’’ बाळाज नी मजकूर यानपूवक ऐकून मान डोलवली.
‘‘खिलता तयार क न द तुरासाठी आम याकड े धाडा. आज या आज तो

प हाळगडी जाईल तसे करा.” छ पत नी हात उठवून बाळाज कड ेपाठ केली. कस यातरी
खोल िवचाराने ते महालाचे छत िनरखत संथ पायफेर घेऊ लागले.

स ाकोठी या बैठक  दालनात बसलेले संभाजीराजे बैठक सोडून ताडकन उठले
होत.े यां या म तकात िझणिझण या मंु यांचे वा ळ फुटले होत.े समोर पाचाड न आलेले
जूरपागेचे दोन हारकारे खाल या मानेने खड ेहोते. यांतील एकाने पाचाड न आणलेला
पुतळाबा चा ‘गोटाचा खासा सांगावा.’ संभाजीराजां या कानी घातला होता –
‘‘रायगडाचे सव दरवाजे, कुणा या यानीमनी नसता एकाएक  बं द त झाले आहते!
गडाचा राबता थांबला आह.े ठाव उड या काळजानं आ ही पाचाडी आहोत. वारी
अंथ णाला िखळ याचं कानी आह.े गडावर कसली तरी घालमेल पडली आह.े काय करावं



सुचेना झालं आह.े”
समज या सांगा ान ेकाय करावे, ते संभाजीराजांना सुचेना. याच पावली कोठी

उतरावी, मांड जमवून जनावर रायगडा या रोखाने फेकावे, या िवचारान े यां या मनी
अनावर उचल खा ली. पण ितला महाराजां या श दांनीच पायखीळ घातली – ‘‘आता
आ ही सांगेतो ांत प हाळा सोडू नका.”

‘एका श दानं वा हालचालीनंही आबासाहबेांना आता दखुिवणं होणार नाही.’
ि धा मनाने संभाजीराजे येरझा  लागले. प हाळा सोडताना क ी झालेली महाराजांची
मु ा यां या डो यांसमोर ठाकली.

‘‘रायाजी-अंतोजी, तु ही दौड या टापांनी रायगड जवळ करा. जे काही कानी
पडले, ते टाकोटाक न ं आ हाला पावत े करा.” िनरोपाचा हातइशारा दते संभाजीराजे
एकांत झाले.

सुरतेपासून जंजी पे ापोलमपयत दौड घेणारे महाराज बं द त गडामुळे
रयतेपासून, माव यांपासून तुटले होते. गडावरचा महाल महाराण नी आप या
दखेरेखीखाली घेऊन गडावर या माणसांनाही आप या ध यांना भेटणे मु क ल केले होत.े

सांजवेळ अस याने ‘ दव ाचा मुजरा’ दे यासाठी सोयराबाई रामराजांना घेऊन
छ पत या महालात आ या. महालावर आता खंडोजी नाईक, का होजी भांडवलकर,
गणोजी कावळा अशा खास सोयराबा या माणसांचा ह यारबंद पहारा बसला होता. खु
पहारा दणेा या दरखदारांनाही क पना न हती क , महाराण या मनी काही काळेबेरे
उगवले आह!े

सोयराबा नी झरो याचे कवाड िमटले. हल या पावलांनी या मंचकाजवळ
आ या.

“राणीसाहबे, आमचं एक काम कराल?” राजे हणाले.
‘‘ह ेकाय िवचारणं? सांगावं, ज र क .” सोयराबा नी काय सांगणे होणार ते

ऐकायला कानांत महाराणीपण एकवट केले.
‘‘उ ाच हारकारे गडाखाली धाडा. प हा या न युवराजांना बोलावून या.

पाचाड या धाक ा राणीसाहबेांना गडावर घेऊन या. बाळाज ना सांगा – आम या
शरीरी था झा याची खबर हबंीरराव, मोरोपंत, अ णाजी यांना खिलत ेदऊेन कळवा.
आ हाला सा यांशी बोलायचं आह.े” एव ा बोल यानेही छ पत ना थक यागत वाटले.

‘‘एवढंच ना. आ ही ज र क  त.े वारीन ं िनवांतपणा यावा. बाळाज नाच
इकड ंपेश पाठवून दतेो आ ही.”

सोयराबाई रामराजांना घेऊन महालाबाहरे पड या. छ पती िचराखदानां या
योत वर डोळे लावून िवचारगत झाले.



‘‘िव लपंत, रायगडचा काही खिलता...” चंताव या संभाजीराजांनी
प हाळगडाचा दखे घे यासाठी फेर टाकताना क लेदारांना िवचारले.

‘‘काही नाही युवराज. आ ही याचीच वाट बघतो आहोत.” िव लपंतांनी पगडी
डुलवीत जाब दला.

समोर कोकणदरवाजा आला होता. या या दगडबंद पाय या चढ यापूव
संभाजीराजे थांबले. ‘‘पंिडत, काय वाटतं तु हाला? आबासाहबे आ हाला रायगडी का
याद फमावीत नाहीत? क  बं द त झा या गडाव न खालीही कुणी उतरत नाही?”
संभाजीराजांनी पाठीशी असले या उमाजी पंिडतांना िवचारले.

बिहज  इंगळे आिण कृ णाजी बंक  यां याशी काहीतरी बोलत असलेले उमाजी
पंिडत ‘‘जी’’ हणत पुढे आले. अदबीने हणाले, ‘‘आ हाला नाही तसं वाटत युवराज.
गडावर बाळाजी िचटणीस आहसे. त े डाक दे यात कुचराई नाही करायचे. कदािचत
वाम ना आरामही पडला असेल ए हाना. माणसं चंतातुर होतात हणून छ पत नीच
खिलत े दले नसतील.”

‘‘तसं असेल तर साखर पडो तुम या त डात. पण मनासारखा खे या जगात
दसुरा नाही. नको या शंकांचा खेळ खेळतो तो. आ हाला रायगडािशवाय दसुरं काही
सुचत नाही. यांची खुशाली कानी पडतेो, आ हाला चैन नाही.” जडाव या पायांनी
संभाजीराजे कोकणदरवाजाची एक-एक पायरी चढत माळवदावर आले.

‘‘िव लपंत, शंृगारपुरा न आम या िचटणीस परशरामपंतांना बोलावून या.”
काहीतरी मनी योजून संभाजीराजांनी आ ा केली.

‘‘तसं िलखाणाचं काही कामकाज अस यास गडाचे िचटणीस आहते. ते हा.”
मनोमन चमक या िव लपंतांनी घोळ धरला.

‘‘आ ही सांगतो तेवढंच करा. दोन दवसांत परशरामपंत गडावर आम यासमोर
जू झाले पािहजेत.” करडी नजर िव लपंतांवर रोखली गेली. ितला नजर दणेे
िव लपंतांना पेलले नाही. “जी.” हणत यांनी सुटका क न घेतली.

‘‘पंिडत, आमचे रायाजी-अंतोजी परतेपयत आ ही असेच टांगते राहणार.”
माळवदा या दगडी तटावर तळहात टेक त संभाजीराजांनी न दसणा या रायगडा या
रोखाने नजर जोडली.

‘‘युवराजांनी धीर धरावा. भावे री या सादानं सव ठीक होईल.’’ उमाजी
पंिडतां या त डून भावे रीचे नाव िनघताच संभाजीराजांना शंृगारपूरचा वाडाच
समोर या ि ितजकडते दसू लागला. एका िवल ण िवचाराची िचरती कळ यां या
काळजात सरकली – ‘शंृगारपुरात आपण न, बं दवास प करले या आम या युवरा ी,
बं द त रायगडावर आजारी पडलेले आबासाहबे, नगर या क यात क डून पडले या
आम या अ ासाहबे आिण दगुाबाई... आिण इथं कुणासाठीही काहीच न करता येणारे,
आबासाहबेां या श दांनी जखडलेले, सा यां या चंतेनं क डलेले... बं दवान झालेले
आ ही... काय ि थती ही! तोडावा – या णी आबासाहबेांचा श द तोडावा. प हाळा
सोडून थेट रायगड गाठावा. त ेबोलतील ते ऐक यासाठी का होईना, यांचं दशन यावं.



नाहीऽ नको. आम या दशनानं आबासाहबेांना आराम पड याऐवजी वेदनाच होतील.
काह या कपाळी आ हाला बघताना आ ा चढतील. बघवणार नाहीत या आ हाला.’

ितकड े रायगडावर छ पत नी जबानीवर घेतले या बाळाजी आवज नाही
आप या वाम या कपाळी धरले या आ ा बघवेनात. वर चढलेले, डोळे लालावलेले
महाराज यांना िवचारत होत े – ‘‘ही िचटिणसी केलीत हयातभर? आ ही तु हाला
युवराजांना, मोरोपंतांना, सरल करांना खिलत ेदे यास बजावले होत.े अंगी वर असता
मायन-ेमजकूर सांिगतले होत.े एकाही खिल याचा जाब येत नाही याचा मतलब काय? ही
माणसे मुजोर झाली क  तु ही चुकार झालात?”

ग धळले या, भयकातर बाळाज नी आप या कुलदवैताची शपथ घेत जाब दला,
“ वाम नी िव ास धरावा. आ ही खु  आम या हातानं खिलते िस  क न वारांना सुपुद
केले आहते. सव या सूचना जातीन ं द या आहते.”

‘‘मग जाब का येत नाही कुणाचा? कुणी भेटीला का येत नाही आम या?’’
ग धळले या िचटिणसांना या ाचे उ र दतेा येत न हते. दतेा येणारच न हते.
सोयराबा नी आपली माणसे गडाचा िचतदरवाजा, पालखी दरवाजा, नाणे

दरवाजा सव दरवाजांवर पे न ठेवली होती. थैली वारांकडचे खिलते यांनी म येच द त
केले होत.े फ  वार गडाखाली उतरले होत.े आपाप या गावाकड ेिनघून गेले होत.े कारण
ते सारे तळबीड भागातील महाराण या माहरेचे होत.े

बाळाजी आवज नी िस  केलेले खिलत े थै यांिनशी तसेच सातमहालात
महाराण या महाली टाळेबंद झाले होते!

बाळाज ना बगलेला टाक यासाठी पुढे येत मानभावीपणे सोयराबाई हणा या,
‘‘यात िबचा या िचटिणसांना कसूर तो काय? वारी कशी उमेद धरतेय क , प हा या न
जाब येईल वा युवराज जातीनं येतील इथं? एवढी कदर असती, तर सा यांना पारखं होऊन
ते गिनमा या गोटात जातेच कशाला? पेश ांना-सरल करांना तर वारीनंच मोहीमशीर
धाडलंय. यांचा तळ कुठं पडलाय कसं सांगणार? येतील त.े धीर धरावा. आपले
बाळराजेही िवचारताहते ‘आमचे दादामहाराज कुठं आहते हणून.’ काय सांगायचं
यांना?’’ सोयराबा नी रामराजांना जवळ घेत छ पत या पुढे केले.

आड ा आले या महाराण ना ितव ावर घे यासाठी महाराजांनी  केला,
“पाचाड या राणीसाहबे तर कुठं मोिहमेवर नाही गे या? का याही गिनमा या गोटात
दाखल झा या? तु हाला यांना बोलावून यायला सांिगतलं होत ंआ ही.”

‘‘आ ही माणस ं पाठिवली होती पाचाडात. वारी अंथ णावर आह े याची
धाकटया बा नी एवढी हाय घेत येय क , यांनीच अंथ ण धरलं आह!े” सोयराबाई
श दही न पाडता च  खोटं बोल या. नाकग ा िचमटी या पकडीच घेत, हताश छ पती
‘जगदबं, जगदबं’ असे पुटपुटत मंचकावर लेटले.

रायगडावर एक भयानक कार थान िशजू लागले. या या सू धार झा या
महाराणीपदा या अख यारीत गड ता यात घेतले या य  महाराणी सोयराबाईसाहबे!
ल य झाले महाराज आिण संभाजीराजे. हतेू झाला रायगडाचे सुवण  संहासन. मोरोपंत,



अ णाजी, बाळाजी ही तालेवार सेवाभावीच माणसे आता बा ली होणार होती.
मनामनांचा मेळ पाडून, अपार क  उपसून, कैक िजवाभावाचे लाख मोलाचे

मोहरे खच  घालून, ाणबाजीने छ पत नी जमिवलेला मराठी दौलतीचा शतरंज,
पटासकट उधळ यासाठी सोयराबा नी आपला पाताळयं ी हात चालिवता केला होता.
महाराणीपदा या अिधकारात!!

खानसा यान ं स ाकोठीत समोर या चौरंगावर ठेवलेला जेवणाचा थाळा,
महाराजां या आठवणीमुळे तसाच परता सारीत संभाजीराजे उठले. गेले दोन दवस ते
असेच थाळे दरू सारीत आले होत.े

कोठीत उ या असले या रायाजी-अंतोजीने यां याकड ेकळवळून बिघतले. या
गाडबंेधंूनी पाचाडात चार दवस तळ ठोकून रायगडावरची खबर उचल यासाठी जंग-जंग
पछाडले होत.े वारा-उजेड आिण रानपाखरे यांिशवाय गडावर कुणाचाही िशरकाव होत
न हता! महाराजांना बघ यासाठी नागपूर न आलेले साबाजी भोसलेही पाचाडात
अडकून पडले होत.े

‘‘िचटणीस, आ हास काही कळेनासं झालं आह.े आबासाहबेांनी गडाचे दरवाजे
बंद कर याची आ ा का फमावावी? आ ही – आ ही रायगडी येऊ अशी धा त वाटत
असावी यांना.’’ शंृगारपूर न आले या िचटणीस परशरामपंतांना संभाजीराजे चंतेने
हणाले.

‘‘आ हाला नाही वाटत वाम नी ही आ ा केली असेलस.े’’
‘‘इतर कुणाची शामत आह ेराजधानीचे राबत ेदरवाजे बंद कर याची?’’
‘‘बोलू नये. पण – पण महाराणी ह े क  शकतील?’’ पूण िवचाराने

परशरामपंतांनी अंदाज दला.
‘‘काय हणता तु ही? महाराजसाहबे जातीनं गडावर असता या ह ेकरतील?’’
‘‘ वामी पडून आहते.’’
‘‘तरी ते वामी आहते. आ ही जाणतो आबासाहबेांना.’’
‘‘पण युवराज, िवसरणं होतंय, वामी – वामी असले तरी महाराणी – महाराणी

आहते!’’
‘‘छेऽ! पंत, आज िजवाला नाकळती र र ासून टाकत ेआह.े हनुमान जयंती

आह.े चला, रामभ ाचं दशन क .’’
सैरभैर झालेले संभाजीराजे परशरामपंतांना पाठीशी घेत स ाकोठी उतरले.

बाले क या या उ रेस असले या, महाराजांनी ित ापना केले या हनुमाना या
घुमटीजवळ आले. शदराचा तवाना लेप दलेली आतील मूत  बघताच यांना वाटले –
‘ या पावन लेपावर तळहात फरवून यानं मळवट भ न यावा. उ ाणी पिव यात
असले या वायुपु ाला िवचारावं. आजचा दवस तुझा. आज आकाशी घे याऐवजी
रायगडी उ ाण घेशील काय? आम या आबासाहबेां या त येतीस आराम पड याची परती



खबर आणशील काय?’
मन या कढाने वायुपु ाशी मूकपणाने तळमळून बोलणा या संभाजीराजांना

काही सु ा क पना न हती क , ितकड े चै ी पुनव असूनही उ या रायगडाला अवसेचा
काळाकु  काळलेप चढत होता! गेले दोन दवस गडा या मुदपाकखा याची चुलवाणेही
पेटली न हती.



आ ज पहाट ध नच प हाळगडावर खबर कोसळली होती. रायगडाने दाबून
ठेव याचा कडकेोट कट बांधला होता, तरी पाचाड न पुतळाबा माफत आिण क हाड
ांतातील तळबीड या तळाव न हबंीररावांमाफत ती प हाळगडावर पोहोचली होती.

पुतळाबा नी खासा हारकारा धाडून कळिवले होते, ‘‘आज ऐन म या ही आवस
झाली. आमचे कंुकुबळ थकले. तु हा-आ हाला उघड े टाकून वारी सुख झाली. गडावर
गैरमेळ पडला आह.े अंतकाली वार ना मं ा ी तोही पावला नाही. बुध फर याने
भडा ीवर सांगता झाली आह!े संग बाका आह.े धीर र ून असणे. जे करणे त ेसावध
िच ी िवचाराने करणे. माणसे पुरी पारखून जवळ धरणे. आ ही तुम या वाटेला डोळे
जोडून आहोत. आई जगदबें या इ छेवर अ य जोर नाही. उदडं बोलणे आह ेते भेटीत.’’

हबंीररावांनी कळिवले होते, ‘‘धनी दौलतीला पारख ेझाले. आ ही रायगडी कूच
करतो आहोत. काळीज टाकू नगा. आ ही पाठीशी आहोत.’’

िज हा या या माणसांनी ‘धीर टाकू नको’ हटले, तरी धीर खचावा असाच
संग आला होता. चालते- बोलते, हस या मुखाचे आबासाहबे आता या जगात नाहीत, हे
स य मानायला संभाजीराजांचे मनच घेईना. कतीही हापसले तरी दयाकाठ या वाळूतील
ख ाचे पाणी हटता हटत नाही, तशा न हटणा या आठवणीच आठवणी यां या मनात
दाटून येऊ लाग या. एखा ा संगी, सव बाजवांनी आयु याचे केवळ फोलपणच
माणसाला जाणवत.े तसेच त े संभाजीराजांना जाणवू लागले. िनयतीचा सवात जबर
तडाखा खा लेले संभाजीराजांचे बंबाळ मन चौवाटांनी सैराट धावू लागले. शोक, खंत,
िवरह, असहा यता, संताप, उपे ा, अवमान, उ गे या िविच  भावनांचे अनावर कढ
उकळू लागले.

‘गेलेऽ – आबासाहबे गेलेऽ! न भेटता-बोलता, आमचीच हाय खा ली यांनी.
पहाडासारखा पु ष आम याच करणीन ंकाळीजदठेात खचला. आ हाला सवात कडी सजा
फमावून गेला... आबासाहबे, आ गण असून फसवून गेलात! का! कसे?

‘‘‘शरम – शरम वाटत ेतुमची आ हाला’’ अस ंकडवं सुनाव यासाठी तरी एकवार
दशन ायचं होतंत आ हास!

‘गडाचे दरवाजे बंद करणा या शहा यासुर यांनो, गडावर पालाण घालायला
तेवढंच कसं रे िवसरलात? जौहरचा वेढा फोडणारे, आ ा कोठीतून िनसटलेले आबासाहबे
वर यावर ल दतेील, ह े यानी कसं आलं नाही तुम या? कसली पु याई गाठीशी
बांधलीत ही?



‘आता कुणा या त डून ‘शंभूराजे – लेकरा’ अशी चंब मायाभरली साद आ ही
ऐकावी? सा ात अ भुजा भवानीच समोर उभी करणारा ‘जगदबं’ हा आईचा बोल आता
कुणा या त डून आम या कानी पडावा? कुणाची पायधूळ आ ही म तक  धरावी? या
मावळमाचीवर कुणासोबत उभं रा न पाचाड या सदरेचं दशन यावं? कशासाठी आता
आ ही रायगडाचं त ड बघावं? संहासनासाठी? या दगडध ा या दौलतीसाठी? छेऽ
होणं नाही!

‘कसली माणसं वावरताहते रायगडावर? या आबासाहबेांनी माव यांना ‘हर
हर महादवे’ हा मरणाचा महामं  दला, यांना अंती मं ा ीही दला नाहीत! अरे, तु ही
दलेला भडा ी इथं आम या उरात भडकतो आह!े आलो तर यासाठीच येणार आहोत
आ ही रायगडी – िहसाब पावता करायला.

‘मराठी दौलतीचे छ पती हणजे पोरखेळ वाटला क  काय तु हाला? यांना
खुशाल या ा-फजानी क डून टाकावं? तो इमानदार रायगड ढसढसला असेल तुम या
सा या कर या बघून!

‘आ ही आबासाहबेां यावर रोष धरला होता तो साफ-साफ होता. उघड होता
सूय काशाएवढा. पड या णांनी आ हाला वाहतीला लावलं, तरी थोर दलानं या
जाण या पु षान ं आ हाला छातीशी लावलं. यांना द या यातनां या प ा ापा न
आ ही बाहरे पडतो न पडतो तोच आमचं, आमचं समजून घेणारं एकटं थान असलेले
आबासाहबेच आम यापासून िछनावलेत! शोका या दरीत फेकलंत आ हाला? कसं फेडाल
ह?े याचाही एक नमुना दावला पािहजे क ब त असतील यांना! कशासाठी आलो आ ही
युवराज हणून ज माला? दाब या त डी बु यांचे तडाखे खा यासाठी? ह े असे
ज मदा याला शेवट या णी पारख ेहो यासाठी?

‘थोर या आऊ, तु ही असतात तर, आमचं पोरकं त ड तरी आ ही तुम या कुशीत
ठेवलं असतं. पण – पण या अस या तर यांनाच या संगी थोपटून शांत कर याचा संग
येता आम यावर! नाही ऽ! आम या थोर या आऊसाहबे गेले या नाहीत! दगडी
काळजाचा मृ यूही यांना नेऊ शकत नाही! आ ही प  ऐकतो आहोत यांचे बोल –
‘‘शंभूबाऽळ, युवराज, शांत हा! धीर ठेवा.’’ यांचे आकाशी हात आम या पाठीव न
फरताहते. य  आबासाहबेच आप या हातांनी आपली लाडक  भवानी तलवार
आम या कमरेत आवळताहते! थोर या आऊ हस या मुखी सरशीनं आम या कपाळी
िशवगंध रेखताहते! तळहाती द ा या कव ा ठेवताहते! नाहीऽ आ ही शोक करणार
नाही. पोरकं मानणार नाही वत:ला. या असं यांची कुरवंडी क न उठिवले या
‘ ’ या रा याला उघड ं पडू दणेार नाही. ही दौलत को या, कार थानी हातांखाली
कदािपही जाऊ दणेार नाही. पाचाड या मासाहबे, आ ही सावध झालो आहोत.
आबासाहबेांचा भगवा जरीपटका आ ही घेतला आह े खां ावर! आता आण आह,े ती
यांची आिण भवानीची.

‘जी काळीज तोडणारी जीवघेणी खंत आ ही आबासाहबेांना दली ितची भरसक
भरपाई करणार आहोत आ ही. संगी कुडी ठेव याची सजा प क नही! कसला िस ी,



कुठला टोपीकर आिण काय जातीचा औरंग आह,े त ेबघणारच आहोत आ ही!’
छातीवर या कव ांची माळ संभाजीराजां या मुठीत एकदम घ  आवळली

गेली.
खंबीर मनान,े शांत हाताने यांनी सुखदालनाचा आडबंद परतवून दरवाजा

खोलला. नवा रानवारा झपका याने आत आला. बाहरेची हवाल दल माणसे युवराजां या
सुजवट झा या डो यांकड ेबघतच रािहली. आता या डो यांचा माग तसा सहजासहजी
कुणालाच येणार न हता. रायगडावर लु  झालेले िशवपण या डो यां या खोलवटीत
अ लाद पावलांनी उतरले होत!े

‘‘िचटणीस, चं ास खळं धरत,ं त े केवळ महापु षालाच आपि कारक नसत.ं ते
या या व ालाही घेर पडणार याचं सूचक असतं!’’ समोर या परशरामपंतांना
संभाजीराजे िवचारात टाक त हणाले.

‘‘रायाजी-अंतोजी, आज गडाची सांजनौबत ऐकलीत तु ही?’’
‘‘ हाई.’’ ग धळला जाब आला.
‘‘मतलब क लेदार िव लपंतांना महाराजांची खबर पावली आह!े तरीही ते

आ हाला भेटून ती कानी घालीत नाहीत! नजर ठेवा यां यावर.’’
संभाजीराजांकड े सारे बघतच रािहले. बाले क यात या वेळी िव लपंत

रायगडा न आले या िहरोजी फजद आिण सोमाजी बंक  यां याशी कानगो ी कर यात
गढले होत!े सोयराबा नी रायगडाचा बंदोब त का होजी भांडवलकर आिण शहाजी
भोसला सरनौबत यां या हाती दला होता. जामदारखाने, द तरखा यांना आप या
मोहरा ठोक या हो या. िहरोजी फजद आिण सोमाजी बंक  यांना पुढील व थेसाठी
िव लपंतांना पोहोचवायचा कानमं  दऊेन दडंीदरवाजाने रायगडा न प हा याकडे
िपटाळले होते.

शतरंज खेळीला पडला – प हा याकडून संभाजीराजांचा आिण रायगडा न सव
सू े आप या हाती घेतले या महाराणी सोयराबाई आिण यांचे ह तक यांचा!

महाराजांचे र ासंवधन झा या या दसु याच दवशी कोकणप ीतून आलेले
अ णाजी द ो रायगड चढून आले. सां वनासाठी महाराण ची भेट यायला त ेसातमहाली
यां यासमोर जू झाले. रवाजांची बोलणी होताच सोयराबा नी मतलबाला हात
घातला – ‘‘ वारी गेली. पुढील िनगत काय याची धा त पडली आह ेआ हास.’’

‘‘ यासाठीच आ ही एकधावेन ं राणीसरकारां या सेवेत तातडीनं जू झालो
आहोत. आपण सांगाल याचाच पाठपुरावा क  आ ही. धीर ठेवावा.’’ अ णाजी मान
लववीत हणाले.

‘‘तुमचा इतबार आह ेआ हाला. पण इतरांचं काय? आता प हाळा के हाही उचल
खाईल. मोरोपंत, हाद िनराजी, रा जी आिण मह वाचे त ेसरल कर यांचं काय?’’

‘‘सरल कर सरकारांचे बंधूच आहते. ते रामराजां या पाठीशी मामासाहबे हणून



उभे राहतील, असा आ हाला िव ास वाटतो. इतरांची आ ही समजूत पाडू. युवराज
रायगडी वामी हणून ये यात धोका आह.े जे करणं असेल ते तातडीन ंआिण गु पणं
करावं लागेल. बाळराजांना मंचकारोहण क न कारभारी सू  ेमहाराण नी आप या हाती
घेत याखेरीज रा याची बरी िनगत लागणार नाही. या वेळी आपण खंबीरपणं धीर बांधून
असावं.’’

‘‘आ ही खंबीरच आहोत. तु ही अव यांसह बाळराजां या पाठीशी असा हणजे
झालं.’’

‘‘कुलदवैता या आणभाकेनं आ ही ते क . िनधा त असावं.’’
सोयराबा या राजगळाला अ णाजी हा िहकमतीचा व धानमंडळातील सवात

सुळसुळता मासा लागला. हा मासा जा यात फसणारा न हता. आप या अजब
अ ल शारीने जाळे िवणणारा होता! छ पती िशवाजी महाराजांचे ये  पु  असता,
युवराज असता संभाजीराजांना बगलेला टाकून रामराजांची गादीवर थापना कर याचा
घाट अ णाज नी का घालावा? याला अनेक कारणे होती. एकतर आप या घरची
गोदावरी ही ी संभाजीराजां यामुळेच नाहक खच  पडली हा ठाम सल यां या मनातून
हलता हलत न हता. तसाच धारावसुली या आप या तफ या अिधकारात युवराजांनी
वेळोवेळी ह त ेप के याचा यांना राग होता. आिण सवात मह वाचे हणजे
संभाजीराजां या हाताखाली सुरिनशी चालू राहील क  नाही, चालू रािहली तरी पु या
अिधकाराने राबिवता येईल क  नाही, ती कायम हाती टकेल क  नाही, याची यांना
शा ती न हती. रामराजे वामी हो यात मा  तेच महाराणीचे मुख स लागार राहणार
अस याची श यता होती.

सोयराबाई तर संभाजीराजां या मागे महाराजां या रा यािभषेकापासूनच हात
धुऊन लाग या हो या. श ूचा श ू तो िम  या यायाने सोयराबाई आिण सुरनीस
अ णाजी द ो यांची हातिमळवणी ओघानेच झाली.

सं याकाळी नािशक- यंबक भागातून आलेले पेशवे मोरोपंत रायगडावर आले.
तेही महाराण या भेटीसाठी सातमहालात जू झाले. महाराजांिवना सुना-सुना वाटणारा
बाले क ला बघून यां या मनात कालवाकालव दाटली होती. सां वनाचे चार श दही
यांना महाराण ना सांगवेनात. त डावर उपरणे घेत ते लहान मुलासारख े क दटते
गदगदले. यांचा उमासा सुमार होताच सोयराबाई यांना हणा या, ‘‘तु हीच असा धीर
टाकलात तर आ ही कुणाकड ंबघावं पंत? या बाळराजांना कोण दणेार पाठबळ? आ ही
तर उजाडच झालो. काय करावं समजेना झालं आह!े’’ सोयराबा या श दाश दांनेच
मोरोपंतां या पोटात रायगड चढतानाच पडलेला ख ा दणुावत चालला. डोळे टपून मान
लववीत त ेबांधील बोलले, ‘‘खाशांनी काळीज टाकू नय.े आ ही पाठीशी आहोत.’’

‘‘तोच आधार आह.े तुम याकडून हीच उमेद राखून आहोत आ ही. अ णाज ची
भेट या. जे करणं त े यां या तुम या एक िवचारे करा. आ ही काय सांगणार?’’ जे
सांगायचं होत,े त ेसांगूनही सोयराबाई नामािनरा या झा या!

‘एकिवचार’ पूव च झाला होता. सोयराबाई आिण अ णाज चा! धानमं ी



असले या मोरोपंतांना यात कसबान ेसामील क न घेत यािशवाय एकही पाऊल पुढे
टाकता येणार न हते. शेवटी मोरोपंत दौलतीचे िश े धारी पंत धान होते.

उदास-उदास रायगडावर िख  काळी रा  उतरली. ती उजळायला असमथ
असलेले टभे िशलगले. मंि वाडीतील अ णाज या वा ात मोरोपंत आिण अ णाज चा
म यरा ीपयत खल चालला. दमुन झालेले मोरोपंत प या िनणयाला येत न हत.े
अ णाजी आप या बु ीचे सारे कसब पणाला लावून रामराजांचा प  यां या गळी
उतरवीत होत.े मोरोपंतांनी जरी ठाम िनणय अ ाप दला न हता, तरी यांचाही कल
अ मळ रामराजांकड ेझुकला होता.

व  पंचमी या दवसफुटीला रा भर पाचाडात मु ाम केलेले हबंीरराव रायगड
चढू लागले. त ेपुतळाबा ची भेट यायला िवसरले न हते. महाराज आजारी पड यापासून
काय-काय िन कसे घडत गेले याचा त डवळा या भेटीत हबंीररावांना उमगला होता.
महाराज गे याचे जेवढे द:ुख यांना वाटले होत,े तेवढेच महाराण ची बु ी पालट याचे.
यां या मागान ेइमानाची माणसे परतत अस याचे यांना वाटले.

गडावर येताच हबंीरराव महाराण या भेटीसाठी सातमहाला या द णीदालनात
दाखल झाले. यांना बघताच ेतव धारी सोयराबाई फुटफुटून रड या. महाराजां या
आठवणीन ं हबंीररावांचे डोळेही पाघळू लागले. एवढा पहाड दल नेटाक गडी पण
ध यां या आठवानं लहान ब ागत दंकला. रामराजांना जवळ घेत सोयराबाई घोगरे
हणा या, ‘‘आमचं एक रा  ा. तुम या या भा यांना – बाळराजांना कुणी धीर ावा?
बरं झालं तु ही गडावर आलात ते. आमचा घोर थोडा तरी िमटेल आता, नाहीतर एव ा
दौलतीची जोखीम कुणा या बळावर प करावी यांनी?’’ सोयराबा नी हबंीररावांना
कसबान ंचाचपून बिघतले.

छ पत चे ा कम हो याअगोदरच महाराणी दौलतीचा िवषय काढतील, असे
काही हबंीररावांना वाटले न हते. यांनाही गडावर या माणसांना खूप िवचारायचे होत े–
‘गडाचे दरवाजे बंद का होते? धनी पडून असताना आ हाला साधी खबर ती का नाही
िमळाली? छ पत ना शेवटचा अि दाह भडा ीन ं कसा काय दला सवानी?’ पण हे
िवचार याची वेळ न हती, ह ेहबंीररावांना जग या हयातीने िशकिवले होत.े

रामराजांना जवळ घेत यांचे खांद ेथोपटीत हबंीरराव सोयराबा ना सम वयाचे
भान दे यासाठी हणाले, ‘‘ े आिण युवराज हजें ध यां या दोन डो यांगत हाईत.
ये ी बलवून घेऊ प हा यावरनं. काय करायचं ते युवराज, पेशवे, सुरनीस, यायाधीश,
येसाजीकाका, तु ही-आ ही िमळून क . धनी ये याचं बगून चौतफाचा गिलम आता
उचल खानार. ध यांचं शा -धमाचं ं ा स द.ं मग ठरवू स द.ं’’

सोयराबा नी रायगडावर बसून चार पावसाळे काढले असले, तरी हबंीररावांनी
मरण पाठीशी टाकून दौलतीसाठी वणवण मुलूखभर दौडत चार उ हाळे सोसले होत!े ते
इमानाचे आिण िबनतोडीचे बोलले होते.

यां या मनसु याची दशा यानी येताच सोयराबाई सावरत सावध झा या.
आप या बेतात हबंीरराव सामील होणार नाहीत, ह े यांनी ताडले. उलट हबंीरराव,



हाताशी लागणारी अ णाजी, मोरोपंत ही माणसे फोडतील, या शंकेनेच यां या मनी
फणा उठिवला. हबंीररावांना रायगडाव न टाकोटाक दरू कसे उचलावे, हा िवचार घोळत
असताना सोयराबाई वरवर हणा या, ‘‘आ ही तुम या स याबाहरे नाही. जे करणं
असेल ते तुम या मसलतीनंच क . बाळराजे, मामासाहबेांचे पाय िशवता?’’
सोयराबा नी हबंीररावां या मनातील र ाचे नात,े शेवटचा य  हणून तपासून
बिघतले.

पाय िशव यासाठी वाकू बघणा या रामराजांना वरच थोपवीत हबंीरराव
हणाले, ‘‘नगं. े काय करता भलतंच! तुमी बाळराजं न ध यापोटी उपाजला तवाच
चाकर जालो आमी तुमचं. खासगतीचं नातं तवाच सरलं. आमचा मुजरा यायचा तुमी.’’
आिण महाराणी-रामराजांना मुजरा दऊेन हबंीरराव बाहरे जायला िनघाले. यां या
िध पाड पाठीवर सोयराबा ची जळजळीत नजर पिल यासारखी फरली. ितन ेर ा या
ना याचे अंकुर जाळून टाकले. बांध या बेतातून सोयराबा नी हबंीररावांचे नाव वह ते
फुली मा न पुसून टाकले.

वद  पाठवून यांनी थम अ णाज ना बोलावून घेतले आिण आप या सुरेल
राजबोलीत यांना कानमं  दला, ‘‘सरल कर पाठीशी उभे राहतील; ते होणार नाही.
यांना आ ही ा कम झालं क , क हाड ांती कूच हो याचा कूम दणेार आहोत.
यां यापासून बरं सावध असणं.’’

अ णाजी त ेऐकताना चंता त झाले. पाठीशी सेनाबळ असले या हबंीररावांची
‘सरल कर’ हणून ताकद त े जाणून होत.े तरी यांना िव ास वाटला क , एकदा
रामराजांचा मंचकारोहण पार पडला क , हबंीरराव आडवे जाणार नाहीत. या जोरावरच
त ेसोयराबा ना हणाले, ‘‘आ ही हरकोिशस क  यांना वळते कर यासाठी. महाराण नी
िनधा त असावं. िवधी होताच ते क हाड ांती गंुतले राहतील, असं मा  करावं!’’

अ णाज नी मसलतीत या असाम ना गाठून हबंीररावांचा कल सामील
हो याकड ेनाही, ह ेकानी घातले. मोरोपंत, हाद िनराजी, रा जी सारे हबंीररावांशी
भेटागाठीत जेव ास तेवढे आिण जपून बोलू लागले.

चै  व  ादशीला महाराजांचे ा कम सु  झाले. साबाजी व परसोजी भोसले
यां या मदतीन े रामराजां या ह ते छ पत ना पंडदान दे यासाठी राजोपा ये का या
हौदावर ित ले होत.े भोवती या करं यां या झाडांवर काळे प ी दाट-दाटून कलकलाट
करीत होते; पण पंड पश घे यासाठी एकही उतरत न हता!

ा िवधी या दसु याच दवशी पिह या हराला हबंीररावांना सातमहालाची
वद  आली. त ेमहाराण समोर दाखल झाले, ते हा ितथे येसाजी कंक, आनंदराव, मोरोपंत,
अ णाजी, हादपंत होत.े हबंीररावांचा मुजरा घेत सोयराबाई नेहमी या सदरी भाषेत
हणा या, ‘‘या सरल कर, सारे तुमचीच वाट बघताहते.’’

‘‘जी.’’



‘‘काही मनसु यानं याद केलं तु हाला. तु ही हणाला या िवचारान ंआ ही बेचैन
आहोत. आता गनीम चौतफन ं उचल खायची भीती वाढली आह.े तु ही जेवढे कदीम
आहात, ते आपाप या मुलखावर ठाण घेणं. आनंदराव, पाजी, तु ही सातारातफ जवळ
करा. येसाजी, तु ही दहा हजारांची फौज पाचाडात एकजाग ठेवा. सरल कर, तु ही
टाक न ंक हाड ांतावर उत न आपला जमाव िस  ठेवा. पंत, अ णाजी, तु ही आपापले
मुलूख जवळ करा.’’ महाराण चे कूम झेलीत ‘‘जी’’ हणत पग ा सरासर झुक या.

वर होत हबंीरराव मान खोल यासाठी हणाले, ‘‘...पर इथली िनगत कशानं
कशी करायची हाय? बारदाना मो ा. स द ंफुड ं यान दऊेन हाय पायजे.’’

‘‘ते तु हा सा यां या मसलतीन ं िनवांत क . या णी गरज आह,े ती मुलूख
राख याची. आजच िनघावं सा यांनी.’’

‘‘जी.’’ हबंीररावांसह सारे कंारले. सोयराबा नी बैठक सोडली. सवाना िवडे
दे यात आले. ही सदर हबंीरराव, आनंदराव यांना रायगडाव न बाहरे काढ यासाठीच
होती. अ णाजी आिण मोरोपंत मागेच राहणार होत.े

रायगड उतरलेले हबंीरराव क हाड या आिण आनंदराव सातार या रोखाने
एकमेळान े िनघाले. हबंीररावां या बरोबर ‘एकिवचाराची जाणती मसलतही’
रायगडापासून दरू-दरू िनघाली. मागे उरली कट-कार थाने!

प हाळगडावर आबांचे ा कम घातले या संभाजीराजांनी सोमे र
तलावाकाठी मांडले या पंडासमोर हात जोडून हटलं, ‘‘आबा, चुकलं-माकलं आमचं
आह.े तुमचं आ ही काही रा  दणेार नाही.’’ मनोमन ह े हटले जाताच सभोवार या
झाडां या घेराव न कावळेच कावळे झेपावले. पंड पश होतो न होतो, तोच तो फ तही
झाला.

अं यकम संपताच काय होऊ घातले आह,े याची प  क पना असलेले
संभाजीराजे भराभर सू े हलवू लागले. स ाकोठीत समोर बसले या परशरामपंतांना
यांनी कोकणसुभा रावजी पंिडत यांना ाय या खिल याचा मजकूर सांिगतला. ‘‘रा. रा.
रावजी पंिडत, कोकणसुभा तफ राजापूर यांसी अनेक दडंवत उपरी िवशेष तफ
राजापूरकडील दवाणी जमली रसद, दाणागोटा टाकोटाक ने इकड ेप हाळगडी पावता
होईल, त ेकरावे. दखेत प  जातीिनशी जमेतीसह प हा यास जूर भेटीस यावे.’’

परशरामपंतांनी वाळू िशव न ओली शाई टपत खिलता बाजूस ठेवला. दसुरी
वळी मेजावर उलगडती धरली.

कोठी या पाय याशी जम या माव यांचा अ प  कलकलाट वर ऐकू येत होता.
या याशी मेळ घालीत पायफेर ध न संभीजाराजे मजकूर सांगू लागले.

“राजि या िवरािजत, सेनाधुरंधर, सकल गुणालंकृत सरल कर मामासाहबे
मोिहते यांचे चरणांसी – युवराज शंभूराजे यांचे अनेक दडंवत, उपरी िवशेष –

रायगडी तीथ प आबासाहबेांचा काळ होवोन पंधरा दवस लोटले. इकडे
प हा यास यांचे धमशा ाचे करणे त े आ ही काय  लावले आह.े कानी आ या
खबरांव न रायगडी माणसांचा बनाव घडतो आह.े धानमंडळ अवघे एकमसलत जहाले



आह.े महाराणी मासाहबे यास हातास ध न खलबतात आहते. रामराजे यास
मंचकारोहण क  हणतात. आ हाला परके-एकले पाडू बघतात. िजवास धोका होईल,
असा अंदशे पैदा जाहला आह.े तु हाखेरीज पाठीराखा अ य नाही. तु ही पूव ल,
आबासाहबेांपासोन इमानाचे. आ ही ये  असता, दौलतीस गिनमांचा घेर असता
आ हास बगलेस टाकणे हा कोण मामला? कुलदवैता या आणभाकेने इमान बरे र ून
असणे. आ हास जोड दणेे. जे साहबेी केले असते, तैसेच क न चालिवणे. तु ही आ हास
यां या ठायीच आहात. ब त काय िलिहणे? जािणजे.’’

शंृगारपूर या िपलाजीमामांनाही – ‘‘समय बाका आह.े सुभे भानव लीची
जमाव िशबंदी एकजाग क न बरे िस  असणे.’’ असा खिलता तयार झाला.

महाराज गे याची वाता ऐकून को हापूर, राजापूर, मलकापूर, रांगणा,
वारणखोरे, सामानगड, िवशाळगड अशा भागांतून रोज माव याचे तांड े युवराजांना
मुजरा दे यासाठी प हाळगड चढत होत.े

यांचा ओघ बघून सावध झालेला िहरोजी फजद कोकणप ीत िनसटला होता.
जम या माव यांतील िनवडक माणसे उचलून संभाजीराजांनी क लेदार

िव लपंत, बिहज  इंगळा, सोमाजी व कृ णाजी बंक  यां यावर ह यारबंद चौक पहारे
चढवून प हाळा पटात घेतला होता.

अ य तृतीयेला आदली रा  ‘उ ा काय घडणार?’ याची चंता करीत उतरली.

प हा यावर काय घडले आह,े याचा काहीच मागमूस नसलेले कटवा यांचे
खलबत द णीदालनात बसले. दालना या बंद दरवाजावर का होजी भांडवलकरां या
ह यारबंद धारक यांचा कडकेोट पहारा फ  लागला. आत महाराणी सोयराबाई
बसले या. बैठक समोर अ णाजी द ो, मोरोपंत, हाद िनराजी, रा जी सोमनाथ हे
मंि गण, हवालदार का होजी भांडवलदार, जासुदांचा नाईक खंडोजी, गणोजी कावळा,
शहाजी भोसला असे कटवाले फेरान ेउभे होत.े

“उदईक अ य तृतीया आह.े दवस मु ताचा आह.े बाळराजां या
मंचकारोहणास यो य आह.े’’ अ णाज नी सलामीची आघाडी खोलली.

यां यासाठी ह े तालेवारांचे खलबत बसले होत,े त े रामराजे आप या
सुखदालनात शांत झोपी गेले होत.े

‘‘पण अ णाजी, या मसलतीत सरल कर असते तर बरं होत.ं’’ मोरोपंतांनी चंता
 केली.

‘‘आता नसले तरी रा यािभषेकास ते येतील, अस ेपाचारण क .’’ दरूची व े
बघणा या सोयराबाई खलबत फुटू ायला तयार न ह या.

‘‘युवराज ये  आहते. उ ा यां या ये पणाचं कारण पुढं क न कुणी अदावत
घेतली तर काय करणार आपण? खु  हबंीररावच या िवचाराचे दसतात.’’ मोरोपंत पुढे
जे-जे आडवे येणार असे वाटत होत ेत-ेते बोलू लागले.



‘‘युवराज ये  असतील; पण य  वामी हयात असता त े दलेरला सामील
होतात, मग यां या प ात म तक  छ  आ यावर ते काय करतील याचा भरवसा कुणी
ावा? वभाव तेज, लहरी आह े यांचा! कारभारी मामला आिण माणसं यांचा मेळ पाडणं

नाही साधणार यांना.’’ अ णाजी जाळे िवणू लागले.
‘‘पण बाळराजे अजाण आहते. दौलतीचा ाप मोठा आह.े’’ हाद िनराजी

यायबु ीने बोलले.
‘‘िशवाय गिनमांचा चारी तफाना घेर आह.े’’ रा ज नी यांचा सूर उचलून

धरला.
‘‘बाळराजे अजाण आहते, ते तर साफच आह.े यां या नावे िस ामोतब करतील

या महाराणीसाहबे तर जाण या आहते. कैलासवासी वाम नी ह ेरा य अजाण वयातच
उभे केले, तेही जाण या आऊसाहबेां या बळावर!’’ अ णाज नी सोयराबा चा पाट
िजजाऊं या पं ला मांडला!

‘‘पण कैलासवासी वाम ची अंितम इ छा काय होती, ते प  झा यािशवाय
आपण करतो आहोत, याला रयतेची मा यता कशी लाभावी?’’ मोरोपंतांनी मुळाला हात
घातला.

‘‘आम या बाळराजां या ल कायाला वारीनं प हाळगडी आवतन धाडलं नाही,
यातच यांची इ छा दसत नाही काय?’’ सोयराबा नी सुरेख पलटी मारली.

“खिलते धाडूनही युवराज रायगडी पड या छ पत ना भेटायला येत नाहीत, यात
यांचाही इरादा प  होत नाही काय?’’ अ णाज नी या पलटीला जोड दली.

‘‘पण युवराजांना इथं बोलावून घेतलं आिण यां यासमोर ह ेमांडलं तर – कुणी
सांगावं त ेसमजुतीन ंघेतीलही!’’ मोरोपंत ह ेबोलताना चाचरले; पण बोलले.

‘‘काय बोलता तु ही पेशवे? यांना इथं इतमामान ं आणणं, ह े आप या हाती
िनखारे ओढून घेणं आह ेअंगावर! तसं घडणारच असेल तर... तर आ ही सुरिनसीची व ं
उत न या सेवेतून मु  होऊ!’’ अ णाज नी हातचा बाहरे काढला.

‘‘आिण आ हीही आमचं महाराणीपद रायगडीच ठेवून थेट तळबीडची वाट
ध .’’ सोयराबा नी या हात यात आपला िबनतोड एक िमसळला.

‘‘ प  सांगतो आ ही, युवराज गादीवर ये यास पा  नाहीत. ते वामी हो यात
दौलतीला धोका आह.े आ ही वाम चं अ  भ ण केलं आह.े यां या दौलतीला गोता
दे याचं पाप आ ही करणार नाही. रामराजे वामी हो यातच रा याचं िहत आह.े’’
अ णाज नी डळमळीत मोरोपंतांना, िवण या जा यात पुरते गंुडाळले.

तरीही मोरोपंतांनी मोलाची शंका बोलून दाखिवली, ‘‘ह े पटतं आ हास; पण
प हाळगडी रा न युवराज ह े व थपणं बघतील, याला मान तुकवतील असं कसं ध न
चालता तु ही अ णाजी?’’

‘‘वा तिवक फत ानं गिनमाला सामील होणा यांना वारीनं माफ कसं फमावलं
याचंच कोड ंवाटतं आ हाला!’’ युवराज वारस तर नाहीतच; पण ते ‘िश ापा  गु हगेार’
आहते, ह ेसोयराबा नी आडवळणाने सुचिवले.



‘‘पंत, जे मायेपोटी वामी क  शकले नाहीत, तेच आपणाला कठोरपणानं करावं
लागणार आह.े तुमची-आमची भेट होती, तर जे वाम नी सव थम कर याची आ ा
आपणाला दली असती, तेच करावं लागणार आह.े’’ धडक मार यापूव  गवा रेडा
पायखुरांनी माती उकरतो, तसे अ णाज नी श द उक न काढले.

‘‘ हणजे? आ ही नाही समजलो तु ही काय हणता ते सुरनीस?’’ मोरोपंत
ग धळून हणाले.

‘‘रामराजांना मंचकारोहण करताच फौजबंदीन ं प हाळा घे न युवराजांना
जेरबंद क न महाराण समोर आणावं लागेल! याच करतील यांचा काय तो आखरी
िनवाडा.’’ अ णाज या मनात साठून-साठून घ  झालेले गरळ बाहरे पडले.

‘‘सुरनीऽ स –” मोरोपंत अंगभर थरथरत ची कारले.
‘‘होय. आ ही पु हा तेच हणतो. युवराजांना जेरबंद क नच आणावं लागेल. पंत,

एका यानात दोन ह यारं राबत नसतात. रामराजांना गादीवर बसवून युवराजांना खुलं
सोडू हणाल, तर ते तु हा-आ हाला काय खु  रामराजांनाही सुखाची झोप लागू दणेार
नाहीत! सवात अिधक धोका यांना आिण महाराण ना पोहोचेल. आ ही चांगलं जाणतो
युवराजांना.’’ अ णाज या बोल याने मोरोपंतांसह सारे सु  झाले. खलबता या एकाच
ट याचा िवचार सवानी केला होता. अ णाज या त डून याचा दसुरा ट पा खुला होताच
सारे चमकले. गंभीर झाले.

“ वाम या दौलती या ब या िनगतासाठी रामराजांना मंचकारोहण करणं जसं
मह वाचं आह,े तसं हहेी अटळ हणून करावं लागणार आह.े धमक नसेल, तर या फंदात न
पडता दौलतीचं भिवत  दवैावर सोपवून आपाप या वतनावर जावं सवानी.’’
अ णाज नी कौश याने सवाना कत ाची जाण दली.

मोरोपंतांना आता कळून चुकले क , आपण दलदली या पाणंदीम य े िन यावर
फासला काटला आह!े इथून परतणे श य न हते. कारण जे ‘युवराजांना बं द त क ’
हणतात त े पेश ांना संगी अंधारकोठीच दाखवायला कमी कसे करतील? ह ेसोडून
युवराजांकड ेजावे, तर ते बदनाम! एकच माग उरेल, व  ेउत न मु  होणे. या िबकट
संगी कै. वाम चे रा य टाकून मु  होणे, ह ेकसले इमान ठरेल? मोरोपंत पार ग धळले.
दलदलीची पाणंद चाल यावाचून मागच न हता. खूप िवचार क न ते बोलले, ‘‘ठीक आहे
अ णाजी! आ ही सहमत आहोत या मसलतीला.’’ ते ऐकताना सोयराबा चा चेहरा
झळझळून उजळला.

मोरोपंतां या संमतीमुळेच बंु यामागून फां ा उतरा ात तसे हाद िनराजी,
रा जी, का होजी सारे या धाडशी कटाला हातजोड ायला तयार झाले.

जम या असाम चा इतबार घे यासाठी महाराण यावतीने भवानी या पिव
भंडा याची परडी फरली! मळवट भरले गेले; कटाचे खलबत उलगले. बाहरे पडणा या
का होजी भांडवलकरला महाराणी हणा या, ‘‘का होजी, बाळाज ना आ ही तातडीनं
याद के याचं सांगा.’’

‘‘जी.’’



थो ा वेळातच िचटणीस बाळाजी महाराण या समोर कलमी सेवेस जू झाले.
‘‘िचटणीस, आ ही सांगतो या भातेनं खिलत े िस  क न उ ा दवसफुटीला

प हाळगड आिण को हापूर तफला आमचे िव ासू जासूद खंडोजी नाईक आिण गणोजी
कावळा यां या माफतीनंच टाकोटाक रवाना करा.’’

‘‘जी.’’ महाराणी काय मजकुराचे खिलत ेसांगणार याचा बाळाज ना ठाव आला
न हता.

‘‘प हा याला क लेदार िव लपंत, हवालदार ब हजी इंगळा, िहरोजी फजद
आिण सोमाजी बंक  यांना िलहा –

येथील मसलत एक कारची आह.े युवराजांस कैद क न ब त सावधपणे असणे!
वारी गे याचं वतमान फुटो दवेो नये!’’

‘‘को हापुरी जनादनपंत सुमंत आिण पाराजीपंत पेडगावकर यांस िलहा –
प हा या या मसलतीस िव लपंतांना कुमक क न बंदोबं तान ंअसणे.’’
‘‘एक खिलता दौलती या युवराजांनाही ा.
युवराजां या खिल यात मजकूर घाला – ‘‘ वारी या त येतीस वाखा आह.े

लवकरच आरो य होईल! भ याबु या अफवा उठताहते यावर िवसंबू नय!े चंता करो
नये!’’ सोयराबा चे ह ेआगळे द  प बाळाजी आवजी िव फार या डो यांनी बघतच
रािहले! यां या त डून श द फुटेना.

‘‘िचटणीस, आ ही तु हाला सांगतो आहोत, खिलते तयार क न तुम या
िश े द तुरीने ते आम याकड ेआणून ा.’’ सोयराबा चा आवाज जरबी झाला.

बाळाज नी मान खाली घातली. कस यातरी िनधारान े ते हणाले, ‘‘आ ही
रा याचे दरखदार. युवराज ये  खा वंद असता, अस ेखिलते या हात ेआ ही कसे िलहावे?
मा असावी. आम यानं ह ेहोणार नाही.’’

‘‘काय हणालात? तुम या द तुरािशवाय खिलत े मानले जात नाहीत हणून
तुमचा मुलािहजा. िवसरलात आ ही महाराणी आहोत.’’

‘‘गैरसमज नसावा. घरी पु  आवजी आहते, यांना िश यांिनशी पाठवून दतेो.
जी घेणे असेल ती सेवा यां याकडून सरकारांनी यावी. आ हाला यात गंुतवू नये एवढीच
ाथना.’’

सोयराबाई चडफड या, पण यांना िचटिणशी िश े  हवे होत.े कुणा याही
ध ान ेका होईना आंबा पडायला पािहजे होता.

‘‘ ा यांना पाठवून तातडीनं. या तु ही!’’ यांनी बाळाज ना आ ा केली.
बाळाजी िनघून गेले आिण यांचे पु  हजर झाले.

महाराण नी सांिगत याबर कूम आवजीने खिलत ेतयार क न, थैलीबंद क न ते
यां या हवाली सुपुद केले. आवजी काम संपवून िनघून जाताच वद  दऊेन सोयराबा नी
खंडोजी नाईक आिण गणोजी कावळा या आप या िव ास ूचाकरांना बोलावून घेतले.
यां या हाती ते खिलत ेदऊेन सावधपणा या सव तपशीलवार सूचना यांना द या.

खंडोजी-गणोजी बनावट खिलत े घेऊन सातमहालाबाहरे पडले. आता रायगड



रात क ांचा अिवरत कायरत करकरीत मुरत चालला!

कोकणदरवाजा, चौ-दरवाजा, राज दडंी, चारी वाटांनी रसदीचे गोण लादलेले
काबाडीचे बैल फेसाटत प हाळा चढत होते. कोठीवान या गोण या थ या गंगा-यमुना
या अंधारकोठ ांत रच यात गढले होत.े तट ध न कुणबी गवता या गंजा उठवीत होते.
लोहारमेटावर या भा यांसमोर फुल या िनखा यांवर लोखंडी कांबी लाल होत हो या.
जूरपागेला तबीब जनावरांना झाडपा यां या रसांचे उपचार दते होते. बं द त होत
चालले या प हा याचा फटका टाकून संभाजीराजे रायाजी-अंतोजीसह माळवदावर आले.
दरूवर दसणा या जोितबा या ड गराचे िशखर यांनी िनरखले. खाली दसणा या
नागमोडी गाडीवाटेला नजर दली. काल या अ य तृतीयेची ल काय उरकून सवारी
बैलगा ा परतत हो या. जोितबा या ड गरा या रोखानं हात जोडत संभाजीराजे
पुटपुटले, ‘‘म हारीचं चांगभलं!’’ मावळतीला कलले या सूयाने ड गरी क ां या
साव या पठारी मुलखावर उतरिव या हो या.

एकाएक  संभाजीराजे माळवदा या कठ ाकड े पुढे सरकले. डोळे आ सत चौ-
दरवाजात िशरणा या वळणदार वाटेकड ेएकटक िनरखून बघू लागले. यांची उजवी भुवई
कमानी बाक घेत वर चढली. दोन घोडे वार चौ-दरवाजाकड ेसरकत होते. िजनांव नच
संभाजीराजांनी ताडले क , घोडी पाचाड या जूरपागेची आहते!

सरकन वळते होत कोठीचा िजना जवळ कर यासाठी झेपावत ते हणाले,
‘‘रायाजी-अंतोजी, आम या मागानं या.’’ दोन-दोन पाय या मागे टाक त ते कोठी
उतरलेही. मोत ाराला हात इशा यानं यांनी जनावर पागेबाहरे यायला सांिगतले. तो
जनावर घेऊन येताच लगबगीन े या या हातचे कायद ेआप या हाती घेत एका झेपेतच
युवराजांनी मांड घेऊन घो ाला टाच भरली. आघाडी या टापा उचलून घोड े खंकाळले
आिण बाणासारखे चौ-दरवाजा या रोखाने सुटले. ग धळलेले रायाजी-अंतोजी यां या
टापांवर पाठोपाठ दौडू लागले.

चौ-दरवाजा येताच कायद े फेकून संभाजीराजांनी जनावर सोडले. दरवान दते
असले या मुज याकड े यांचे यान न हते. समोर या वाटेला डोळे िभडले होते.

वळण तोडून घोडे वार चौ-दरवाजात आले. समोर य  संभाजीराजेच खडे
असलेले बघताना यां या काळजाचे पाणी-पाणी झाले. पोटात ख ाच पडला यां या.
कायद ेधरले हात ताठरले. पायउतार हो याचेही भान यांना रािहले नाही.

ते सोयराबा चे रायगडा न िनघालेले िव ासू जासूद खंडोजी नाईक आिण
गणोजी कावळा ह ेहोत!े दोघेही लटलट कापू लागले.

‘‘कुठून आलात?’’ चौ-दरवाजातून कोरडा फुटला.
कसेतरी पायउतार होत मुजरा भरताना खंडोजी हणाला, ‘‘जी. को हापुरा ं.’’
‘‘मतलब?’’ घो ांची िजन ेनीट िनरखीत संभाजीराजे गजले.
‘‘जी. हाई. रायगडा  ं को हापूरला. को हापुरा ं इथं.’’ संग ओळखून



गणोजीने खंडोजीचे बोलणे दु त केले.
संभाजीराजांनी टोप घातला होता, तरी यांचे मंुडण झाले म तक ओळखू येत

होत.े ते दृ ीस पडताच खंडोजी-गणोजी चरकले.
‘‘रायगडाची कोण खबर आणली आह?े’’ संभाजीराजां या सवालाला जाब न

दतेा खंडोजी-गणोजी एकमेकांकड ेटकमक बघ ूलागले. थरथर कापू लागले.
‘‘असे बघताय काय? बोला िसताब.’’
भेदर या जासुदांची जबान खुलेना. काय करावे, ते यांना सुचेना.
‘‘रायाऽजी, या हरामजा ांची फट याखाली चामडी लोळवा. आ ा खुलेल यांची

जबान.’’
या श दांनीच खंडोजी-गणोजी या उ या अंगभर काटा धरला.

‘‘नगं. नगं धनी, आमा ी अबय ावं.’’ हणत खंडोजीनं संभाजीराजां या
पायांवर सरळ लोळण घातली. यां या मागोमाग गणोजीही आडवा झाला.

‘‘उठाऽ, तुम या केसासही ध ा लागणार नाही. पण काय घडलं आह,े त े बरं
तपिशलानं आ हास सांगा.’’

खंडोजीनं बाराबंदीआड छातीशी लपिवलेली क लेदार, हवालदारांना ायची
थैली थरथरत संभाजीराजां या पायाशी ठेवली! गणोजीने आप याजवळची युवराजांसाठी
असलेली दसुरी थैली ित या शेजारी ठेवली. दो ही जासूद जळीत मुखड ेखुपसून हमसू
लागले. खंडोजीने ठेवलेली थैली उचलून खिल याची वळी बाहरे घेऊन संभाजीराजे वाचू
लागले. श दाश दांगिणक यां या नाकपु ा फुलत चाल या. छातीचा भाता वरखाली
होऊ लागला. डो यांतून संतापा या ठण याच ठण या उधळू लाग या.

‘‘युवराजांस कैद क न ब त सावधपणे असणे!’’ हा मजकूर वाचताच
खिल याची गपकन मूठ भरत ते रायाजी-अंतोजीही भेद न जावेत अस ेगजले, ‘‘कुणाची
माय ाली आह ेआ हास कैद कर यास? ही मजा ऽ ल....’’

दसु या खिल यातील – ‘‘लवकरच आरो य होईल.’’ हा मजकूर वाचताना तर
महाराजां या आठवणीने यांचे ओठ थरथरले. डोळे डबडबले. ‘तो पु यपु ष जाऊन
पंधरवडा लोटला, तरी ही िन संग माणसे वाथासाठी याला ‘आरो य होईल’ हणताहते!
आबासाहबे, काय वाटणीला यायचं बाक  रािहलंय तुम या?’ संताप, उबग, क व, शोक
अशा भावनां या लाटाच लाटा संभाजीराजां या मनात उसळून धंगाणा घालू लाग या.
आपण युवराज आहोत, चौ-दरवाजात उभे आहोत, ह े न िवस न आवंढा िगळून
संभाजीराजांनी आ ा फमावली, ‘‘अंतोजी, या क लेदार, हवालदार सोमाजीला घेऊन
या इथं. रायाजी, आम या परशमरापंतांना जरा बोलावून या. जय थांना जरा सूय
दावावा हणतो आ ही.’’

‘‘को हापुरी का गेला होता तु ही?’’ युवराजांनी येक बाब तपासून घे यासाठी
समोर या खंडोजी-गणोजीला िवचारले.

‘‘असलंच खिलत ंजनादनपंत आन ् पेडगावकरां ी पोहोच क न आलो आमी.’’
खंडोजीनं स य ते जू घातले. त ेऐकताना संभाजीराजां या समोर सुमंत जनादनपंत आिण



पाराजीपंत पेडगावकरां या मु ा फ न गे या.
बाले क या या रोखाने धारक यां या घेरात घालून अंतोजी – िव लपंत

महाडकर, बिहज  इंगळा, सोमाजी बंक , याचा मुलगा बापूजी, सूयाजी काळे यांना घेऊन
आला.

स ाकोठी या मागाने रायाजी – परशमरापंत आिण उमाजी पंिडतांसह आला.
सवा या चयवर आ य प  दसून येत होते.

‘‘या क लेदार, हवालदार. तुम या इमानदारीचा मरातब कर यासाठी
खोळंबलोत आ ही इथं.’’ संभाजीराजे खोचून बोलले. आप या हात या थै या
िचटिणसां या हाती दते हणाले, ‘‘पंत, ह ेरायगडा न महाराण या माफतीनं िचटिणसी
िश याचे आलेले खिलते, या आम या दमती या चाकरांना जरा वाचून दाखवा!’’

हवालदार, क लेदारांना आलेला खिलता खाक न परशमरापंतांनी मो ाने
माय यासह वाचला.

अगोदरच गदनी खाली पडलेली, कटाची ह तक माणसे तो ऐकताना सु  झाली.
िव लपंतां यासमोर येऊन दो ही मनगटे वर उठवून धरत संभाजीराजे कडवट,

ितरके हणाले, ‘‘करता कैद आ हास? चढवता काढ या आम या हाती?’’
अपार शरमेने मान डुलिवणा या िव लपंतां या डो यांतून आसवे टपकली.
िवजेचा कडकडाट सरकत जावा, तसे मन वी संतापाने संभाजीराजे धारक यांना

आ ा दतेाना गजले, ‘‘या नमकहराम दगलबाजांना घेऊन जा आम या समो न! काढ या
चढवून कोठीत फेकून ा या सवाना!’’ धारकरी घेऊन चाललेली, ताबुतासारखी
दसणारी ती पाठमोरी माणसे बघताना रागाचा झडू फुटावा, तसे संभाजीराजे थरथ
लागले. कुणाची जोड न घेताच एकटे स ाकोठीकड ेचालले.

थो ा अवकाशातच दीड हजार घोडे वारांची तुकडी दौडत प हा या या चौ-
दरवाजातून बाहरे पडली. ती को हापूरला चालली होती. सुमंत आिण पेडगावकरांचाही
साजेल असा मरातब कर यासाठी!

ितकड े रायगडावर रामराजांचा मंचकारोहण अ य तृतीये या मु तावरच
सिवध पार पडला होता. यांना ‘छ पती’ हणून घोिषत केलेली अ णाजी, मोरोपंत,
हाद िनराजी आिण महाराणी ही मंडळी प हाळगडाव न ‘संभाजीराजे कैद झा याची’

खबर के हा येत,े याची आतुरतेने वाट बघत होती!!

प हा यावर जे घडले याचा वृ ा त कळताच रायगड हादरला. फासे परतत
होत.े आता णही वाया दवडायला तयार नसलेले अ णाजी, मोरोपंत, हाद िनराजी
यां यासह महाराण या भेटीस आले. कटावाचा सवात िव प ट पा पुढे आला.

‘‘प हाळा हातचा सुटला. युवराजांना क ज झाला. ितथलं माणसूबळ
दवसागिणक वाढत आह.े ती थळी फुट याखेरीज आपण िनभावणार नाही. आता आ हीच
प हा या या रोखाने कूच झा यािशवाय तड लागणार नाही!’’ अ ाप िचवट



अ णाज या िव ास ढळला न हता.
‘‘तेच हणतो आ ही. तु ही, मोरोपंत, हाद िनराजी पाचाडचा जमाव उचलून

लगोलग प हा यास घेर टाका. एवढाही िवलंब आिण कसूर झाला तर सम तास घातक
आह.े’’ सोयराबा या िव ासाची जात तर राजेशाही होती.

‘‘आ ही क हाडतफन ं िनघावं हणतो. हर िहकमतीनं सरल करांना गाठीशी
बांध यािशवाय प हाळा द त होणार नाही.’’ कसे झाले तरी अ णाज नी राजकारणा या
डोहात चार हात मारलेले होते.

“सरकार वार नी सरल करांसाठी खिलता ावा आम या सोबत. तो कारणी
पडले.’’ मोरोपंतांनी सुचिवले.

‘‘तु ही आिण अ णाजी यांची मोठी उमेद धरता. आ ही खिलता दतेो, पण तो
कारणी लागेल असं नाही वाटत आ हास! सरल कर या वेळी ग प बसले तरी आप या
भा यावर मोठी मेहर केली यांनी असंच आ ही मानू! आमचा िव ास आह,े तो तुम या
उभयतां या िहमती िहकमतीवर.’’ सोयराबा ना हबंीररावांचा वाण चांगला माहीत
होता. कशी असली तरी या आिण हबंीरराव एकाच मुशीची िचवट माती होती!

‘‘येतो आ ही.’’ अ णाजी, मोरोपंत, हाद िनराजी, रा जी महाराण ना मुजरा
दते लवले.

‘‘या. तु हास येश दणेार आई जगदबं थोर आह!े’’ हात उठवून, िजजाऊं या
थाटात सोयराबा नी आशीवाद दला!

हबंीररावांना ायचा खिलता घेऊन कटवाले रायगड उत न पाचाडात आले.
दहा हजारांचे ह यारबंद, तगड ेघोडदळ साथीला घेत पाचाडाबाहरे पडले.

िनघाले! छ पत या कैलासवासाला एक मिहना हो यापूव च यांनी
उठिवले या रा याचे अपार वामीभ  सुरनीस, पेशवे, यायाधीश एकमेळाने फौजबंदीने
िनघाले. आप याच सा ीने युवराजपणाचा अिभषेक केले या संभाजीराजांना जेरबंदीने
द त क न आण यासाठी! मराठी दौलती या डा ा हातान ेह यार उचलले, आपलाच
उजवा हात कलम कर यासाठी! प हा याकड े िनघाले या घोडदळा या टापांखालून
उसळणारी धूळ उतरली – पाचाडातील थोर या आऊं या छ ीवर आिण महाराजां या
लाड या रायगडावर! मजला मारीत अ णाजी- मोरोपंतांची फौज क हाडवर आली.
गावठाणाचा माळ ध न फौजेचा तळ पडला. अ णाजी, मोरोपंतांसाठी डरेे उठले. वैशाखी
उ ह ांत क हाडवर रणरणू लागले.

या तळा या शेजारीच दहा कोसां या प यावर सरल कर हबंीररावांचे गाव होते
– तळबीड. ितथे मराठी सेने या हरावली या पंधरा हजार बां ा माव यांिनशी
हबंीरराव ठाण दऊेन होते. रायगडा न अ णाजी-मोरोपंत प हा या या रोखाने िनघालेत
याची कुणकुण लागले या हबंीररावांनी, सातारातफ या आनंदराव नंबाळकर, पाजी
भोसले, महादजी मापोलकर यांना यां या जमावासह तळबीडास बोलावून घेऊन
बळकटी केली होती. याचा काहीच माग नसले या अ णाज नी एक िव ास ू हारकारा
उचलून या यामाफत महाराण चा खिलता हबंीररावांसाठी तळबीडाकड ेधाडला. आिण



हबंीरराव भेटीला येतील, या वेडया आशेवर ते हारका याची वाट बघू लागले.
खिलता हाती पडताच हबंीररावांनी आप या राह या वा ा या खलबतीखणात

आप या स लागारांची बैठक बसिवली. अंथर या घ ग ावर आनंदराव, पाजी,
महादजी गुजर, हबंीररावांचे बंधू शंकराजी आिण हरीफराव फेराने हबंीररावांभोवती
बसले. हबंीररावां या िचटिणसाने खिल याचा मजकूर बैठक ला वाचून दाखिवला –
‘‘पेशवे, सुरनीस दतेील या मसलतीस जोड घालोन असणे. फौजेसु ा यां या पाठीशी
राहोन आ हास, बाळराजांस र ून चालिवणे. तु ही घरचेच आहात. पुढे तुमचे बरे उ जत
होईल. जािणजे.’’

मजकूर ऐकून कुणीच काही बोलेना तसे हबंीरराव हणाले, ‘‘चला – आता तरी
याद जाली हणायची रानीसायबा ी आमची! बाळराजं मंचकावर चडलं यात अडगळ
नगं न गडावरनं काडलं येनी आमा ी. तवा हणा या, ‘तुम या मसलतीनं सारं िनवांत
क ! ’ आता कूम हाय पंत-सुरिनसां या मसलतीला जावा! काय करायचं, बोला बगू?’’
हबंीररावांनी माणसं चाचपली.

“कराडात काय मसलत िनगती बगाय काय हरकत हाय?” आनंदरावांनी
सुचिवले.

ते ऐकून िम यां या कंगोलांखाली पालथी मूठ दते हबंीरराव आणखी कुणी काही
बोलतेय काय याचा सासूद घेत रािहले.

‘‘आता कसं बी जालं तरी रामराजं गादीवर चढ यात. रानीसायबांचा कूम यो
यचाच मानाय पायजे क . नाही हटले तरी शंकराजी मोिह यांनी आप या बिहणीची
तळी आडमागाने उचललीच. बाक  थोर या ी पार बगलंला टाकलं स ांनी े काय बरं
येलं हाई.” महादजी मापोलकर बोलला.

ही भाबडी, मैदानावरची माणसं; अशीच बुज या ख डागत कुठे नको ितकडे
जाणार ह ेहबंीररावांनी ताडले. खाक न भर ा बोलीत ते हणाले, ‘‘आरं बाबांनू, ही
फौज काय जोितबा या यातरंला चा ली हाई! ती िघऊन अ ाजी-मो पंत प ा याकडं
िनगा यात – युवराजा ी काड या चढवून जेरबंद कराय! हाईसा कुटं?’’

ते ऐकताना क येकांचे टाळे वासले, गदना ताठ झा या. असे िवपरीत ऐकायची
सवय न हती कुणाला. बैठक पार येलबडून गेली. कुणीतरी हणाले, “ ाऽ, े हजंी
लईच जालं.”

हबंीरराव याला तोडत हणाले, ‘‘जालं हाई. पर याचं काय! आपून हायचं
का यात सामील? याई पडली तरी ध याचं भलं चंतनारी जात आपली. याचं का
खा या िमठाला बेमान? कसं बी असलं, तरी युवराज थोरलं हाईत. धमानं गादीचं वारस
हाईत! रामराजं आम या रगताचं असलं – तरी धाकलं हाईत. यचा हाई लागत ह
गादीला. कसं जावं मसलतीला आमी?”

‘‘नगच ये.” दोन-चार आवाज एकदम उठले.
‘‘िन तं नगं न े िमटत हाई. आमी सोता तर हाईच पर कुनाला बी काड या

चढवू दनेार हाई आम या युवराजां या हातात. ो इ कोट आवराय पायजे आपुन



कुठंतरी.’’
‘‘कसा आवारनार यो?” पाजीला काही सुचेनास ेझाले.
‘‘अ ाजी-मो पंतां ी बलवू या हाकड.ं यार गो ी सांगू या समजुती या.”

जाणत ेहबंीरराव तोड काढीत हणाले. सवानी या मसलतीला संमती दली.
हबंीररावां या िचटिणसांनी अ णाज या हारक यामाफतच परतीचा िनरोप

दला – ‘‘आपण उभयता भेटीस येणे. बैठक त िहताची ती मसलत तपिशलाने क .”
तो िनरोप ऐकून मोरोपंत, अ णाज ना हणाले, ‘‘आ ही हचे हणत होतो

पूव पासून. जाऊ या आपण सरल करां या भेटीस.’’
अ णाजी त ेखोडून काढीत हणाले, ‘‘चुकताहात पंत. आपणाला जोड ायची

तर सरल कर जमावािनशी येते आप या तळावर. तळबीडात जा याचा धोका या णी
प करणं शहाणपणाचं ठरणार नाही. आ हाला िव ास होता, त े महाराण चं नातं
मानतील याचा. राजा ेला मान दतेील याचा. आता यां यावर िवसंबून चालणार नाही.
आपली पावलं आपणच उचलली पािहजेत.”

मोरोपंत गंभीर झाले. आपण कस या दु  च ात रीतसर गुरफटत चाललो
आहोत, याची क पना येताच यांचे मन िख  झाले.

‘‘या वेळी आपण युवराजांशी तहाची बोलणी करावी, अस ं वाटतं आ हाला.”
पिह यापासूनच अिन छेन ेअ णाज शी हातिमळवणी केलेले हादपंत हणाले.

‘‘तह? आिण तो या णी? युवराज तो मानतील अस ं वाटतं काय तु हास?”
अ णाज नी यांनाही खोडून काढले.

त े ऐकून ‘‘आ ही येतो जरा,” हणत हादपंत अ णाज या डे यातून बाहरे
पडले आिण आप या डे यात आले. खरोखरच यांनी तहाचे प  िस  केले आिण आप या
दमती या माणसांमाफत प हा याला पाठवूनही दले.

सं याकाळ उतरायला झाली. अ णाजी-मोरोपंतांची वाट बघून हबंीरराव
तळबीडात कंटाळले. आपली एवढीही मुवत हरघडी खां ाला लावून असणा या सुरनीस-
पेश ांनी ठेवू नय,े याची यांना मन वी चीड आली. मनोमन काहीतरी प े  ठरवून यांनी
आनंदराव, पाजी, महादजी आिण आपले बंधू शंकराजी व हरीफजी यांना एकजाग क न
कूम फमावला, “चट या जनावरांवर मांडा या – आन् क हाड या फौजेत घुसा.
िमळतील तेवडी मा स ंफोडून तळबीडा या वाटेला लावा! िनगा.”

रा  ध न हबंीररावाची माणसे अ णाजी-मोरोपंतां या फौजेत घुसली. लागेबांधे
लावून एक-एक गोट फोडून तळबीडाकड ेधाडू लागली.

ती खबर लागताच अ णाजी िबथरले. मोरोपंतांसह रा ीचे घो ांव न तळाचा
फेर टाक त माणस ेथोपिव यासाठी फ  लागले. हबंीरराव माणसे फोडताहते याचा अथ
काय तो अ णाजी अचूक उमगले. फौज दबुळी क न सरल कर चालून येणार; ती अिधक
दबुळी हो याची वाट न बघता यां यावरच चालून जाणे भाग आह.े

रा भर अ णाजी-मोरोपंतांनी िवचार क न िनणय घेतला – हबंीररावांवर
चालून जा याचा! आता कट बहकत चालला. दवसफुटीबरोबर अ णाजी-मोरोपंतांनी



हाती असले या फौजेिनशी तळबीडावर ह ला चढिवलाही!
हबंीरराव तयारच होते. यांचे सेनाबळही भ म होत.े हांऽ हांऽ हणता पंधरा

हजार माव यांनी, फौजेसकट अ णाजी-मोरोपंतांना घेर टाकला. संग परतला आह,े हे
ओळखून पंतांनी हातातील ह यार टाकले. ते बघून अ णाज चाही हात लटका झाला.

शेल या माणसां या मेळासह हबंीरराव खास ेयेऊन थेट अ णाजी-मोरोपंतांना
िभडले. मांड न मोडता घो ाव नच झुकून हाताचा झोला ितवार कपाळाकड े नेत
कडवेपणान े हणाले, ‘‘पंत-सुरनीस, मुजरा... मुजरा हाय तुम या इमानदारीला आन्
यानपनाला! आरं, या हातानं शेलं-पागुटी यावीत, या हातात काड या चडवाय
िनगाला! छ  धरावं या डुईवर ह यार धराय िनगाला! ध या ी जाऊन हयना बी झाला
हाई – तर य या पोट या गो याला घेरायला िनगाला! ये असतं तर – तर जाली
असती काय ही छाती तुमची?” हबंीररावां या डो यांतून ठण याच ठण या उधळ या.
या खाली माना घातले या पंत-सुरिनसां या पग ांवर उतर या.

‘‘आनंदराव, पाजी, काड या बस या हजंी मानसाला कसं मे यागत शर मंदं
वाटत ं े कळू ा े ी! दोरखंडांनी द त करा े ी! कसला रं दस दावला नी!”
वत:वरसु ा ख ा झाले या हबंीररावांनी जनावराला ितिडकेची टाच भरली, ते
तळबीड या रोखान े उधळले. पाठोपाठ चाळीस-प ास टापा उधळ या. अ णाजी-
मोरोपंतांसह, हाद िनराजी आिण रा जी सोमनाथ कैद झाले!

या हातान े मुजरा केला होता, याच हातान ेमोरोपंतांना काढ या चढिवताना
एक धारकरी गलबलून हणाला, ‘‘असं कसं फसिलसा या फंदात?” आिण ते ऐकताना
मोरोपंतां या ने कडा थरथरणारी आसवे टप-टप टपकली आिण क हाड या भुईत
िमसळली.

युवराज प हाळगडावर होते, रामराजे रायगडावर होत ेआिण मराठी दौलती या
छ पितपदाचा िनवाडा क हाड या माळावर लागत होता – हबंीररावां या हातांनी!

कैलासवासी वामी तर नेहमी हणतच आले होते – “ ची इ छा!” तेच खरे.
दसुरे काय?

प हा या या चौ-दरवाजात हबंीररावां या आगवानीसाठी सामोरे आलेले
संभाजीराजे उभे होते. यां या पाठीशी कापशी न आलेले हलोजी घोरपड,े यांचे पु
संताजी, बिहज , कोकणसुभा रावजी पंिडत, उमाजी पंिडत, परशरामपंत, रायाजी-
अंतोजी अशा असामी हो या.

आनंदराव, शंकराजी, पाजी अशा माणसां या मेळातून कदमबाज
जनावरांव न येणारे, घेरमु चेे, तगड े हबंीरराव दृ ीस पडताच संभाजीराजां या
काळजात खळबळ माजली. अशी खळबळ फ  आबासाहबेां या दशना या वेळीच
आजवर उठत आली होती. खेच यासारख ेसंभाजीराजे दहा-बारा कदम सरासर पुढे झाले.
यांना बघताच हबंीररावांनीही घो ाची चाल तेज केली. जवळ येताच झेपेनेच मांड
मोडून त ेपायउतार झाले.

मुजरा दे यासाठी त े झुकू बघताहते ह ेपाहताच संभाजीराजे गलबलले. झटकन



यांचे हात आप या हातात तोलून, यांना रोखून वर घेत, नजरेला नजर दऊेन थरथर या
ओठी संभाजीराजे घोगरट बोलले, “मामासाहऽेब!” – आिण दसु याच णी भोस यांचे
छाताड मोिह यां या छातवानाला िबलगले. हबंीररावां या इमानदारीन ेभ न गेले या
संभाजीराजांचे डोळे दाटले. हल या हातान ेहबंीररावांनी यांचा खांदा थोपटला. चार
मिह यांपूव  आबासाहबेांनी असेच थोपटले होत े ह े जाणवताच फारा दवसांनी आज
थमच संभाजीराजांना वाटले – ‘आ ही एकले नाही!’

माणूसमेळ चौ-दरवाजात िशरताच कतीतरी दवसांनी थमच प हा यावर
आज नौबत दडुदडुली. हबंीररावांची चंड सेना कटवा या कै ांना घेऊन प हा यात
िशरली. सात वषापूव  हाच प हाळा क डाजी फजदा या मदतीने जंकून, गुढी
पाड ा या मु तावर जंकला गड बघ यासाठी येणा या थोर या छ पत वर, याच चौ-
दरवाजात अ णाज नी जळीने सोनफुले उधळली होती! याच दरवाजातून हाती
काढ या घेऊन अ णाजी प हाळा चढले! माणसाची बु ी फरली क , दवस परततात हचे
खरे!

रंग पी पंडीचे दशन घेऊन हबंीररावांसह संभाजीराजे बाले क यात आले.
मोिहतेमामांना आदराने सदरी बैठक वर बसवीत हणाले, ‘‘मामासाहबे, पुढील िनगत
कशी करायची? तुम या स यािशवाय आ ही काही करणार नाही.”

कै ांचे त ड बघणे संभाजीराजे टाळताहते ह ेताडलेले हबंीरराव हणाले, ‘‘ ये
होरं ठरवायचं हायंच क ! पर द त के याली ती जोखीम येवडी या बगू ता यात!”

संभाजीराजे अ व थ झाले. नको तो िवषय सामोरा येत होता.
‘‘आ हास यांचे त ड बघणेही नको वाटत,े तुम या दशनानंतर!” संभाजीराजे

कडवट बोलले.
‘‘अस ं हनून कसं चालंल? करना यां ी हाई तर बोलणा यां ी शरमून कसं

भागंल? पाजी, पेश घाला या इमानदारां ी.” हबंीररावांनी पाजीला फमावले.
चार-चार धारक यांनी घेर घातलेले, काढणीबंद अ णाजी, मोरोपंत, हादपंत,

रा जी संभाजीराजां यासमोर पेश आण यात आले. सवा या गदनी खाली हो या.
आघाडीला असलेले अ णाजी दृ ीस पडताच संभाजीराजे ताडकन उठते झाले.

यां या अंगभर ला ाच ला ा फुट या. कानिशले संतापत लालेलाल झाली. डो यां या
कडांत र  उत  लागले. कपाळावरची शीर थडथडत त  फुलून उठली. िव फार या
नाकपु ांखालचे ओठ थरथरले. मनात असूनही अनावर संतापान े यांना धड बोलवेना.
अ णाजी समोर आलेलेही यांना सोसवले नाही. सरकन वळून यांना पाठमोरे होत ते
गजले, “जाऽ, पु हा यांना आम या सामोरंही आणू नका कधी. आम या सा या उमेदीवर
यांनीच िनखारे ठेवले आहते. िसताब उचला यांना इथून आिण ा फेकून कोठडीत!”
संतापाने अंगभर थरथर कापणा या संभाजीराजांकड े हबंीरराव बघतच रािहले. कधी
काही वावगे समोर आले क , संतापणारे थोरले धनीही बिघतले होत े यांनी. पण हा माटच
वेगळा वाटला हबंीररावांना!

धारकरी कै ांना घेऊन जायला िनघाले. यात मोरोपंत आहते, याचे भान होताच



संभाजीराजे हणाले, “थांबा!’’
कै ांसकट सवा या अंगावर त ेऐकताना काटा सरकला.
संथ चालीने मोरोपंतां यासमोर येऊन संभाजीराजे पडले बोलले, ‘‘तु ही...

तु हीसु ा आ हाला द त कर यासाठी यावं पंत! काय पारख केलीत आमची? सांगावा
धाडला असता, तर आ ही आपण न आलो असतो बांध या हातांनी तुम या भेटीसाठी!
सावलीसारख ेआबासाहबेां या पाठीशी रा न कसली धानक  िनभावलीत ही यां या
माघारी? खु  आ ही द त झालो असतो तरी वाटलं नसतं, एवढं द:ुख दौलतीचे पेशवे
जेरबंद झालेले समोर बघताना वाटत ंआह ेआ हास!’’ संतापापे ा खंतच संभाजीराजां या
मनी दाटली.

शरमेन,े अपार प ा ापाने मोरोपंतांची घेरदार पगडी डुलली. दडंात काढ या
चढ या ते हाच मनाने संपलेला तो मानी पु ष काही-काही बोलेना. गैरवाका करणीचा
प ा ाप वाट यासाठी लागणारे जाितवंत मन यां याकड े अ ाप शाबूत होत!े मन
िपळवटणा या भावना यां या डो यांतून अ ु पाने टपटपू लाग या.

‘‘ यांनी पाया या अंग ानं मारलेली गाठ भ या भ यांना हातानंही कधी
उकलायची नाही, या या सुरिनसां या नादी कसे लागलात पंत?’’

संभाजीराजे अ णाज या समोर आले. यां या थूल दहेय ीवर नजरेचा पिलता
फरवीत कडाडले, ‘‘गदन का उठत नाही वर सुरनीस अ णाजी द ो तुमची? क
खालमानेनं पायालगत या, उ या रािहले या भुईिव ही कटाचे बेतच रचताहात?
बोला. खूप जुने बरे मनी धरता तु ही! काय करणार होतात आ हास जेरबंदीनं रायगडी
नेऊन! दणेार होतात टकमक व न लोटून क  तोफे या त डी? जाब ा.” राजबोलाचा
कोरडा कडकडला.

आता मरणािशवाय दसुरे काहीच सामोरे येणार नाही याची खूणगाठ बांधलेले
अ णाजी अंितम धैयान े हणाले, ‘‘तो आमचा अिधकार नाही. आ ही वाम याच
वारसांना मंचकारोहण केलं आह.े दौलती या िहता या दृ ीनं त ेयो यच आह,े असं या
णीही आमचं मत आह.े द त झालो तरी जे केलं याचा आ हाला प ा ाप वाटत नाही!
य  वामी असते, तर यांनीही हचे केलं असतं.”

“खामोऽ श, प ा ाप वाटायलाही शरमणारं मन लागत!ं तो तुमचा भाग नाही.
आ ही बाळराजांना का मंचकारोहण केलं त े िवचारलं नाही. आबासाहबेांनी काय केलं
असतं त ेतुम या त डून ऐक याची िबलकूल इ छा नाही आमची. आ ही ते बरं उमगतो!
यांनी काही लहानास, द त के या थोर यांचा नजराणा दऊे केला नसता तुम यासारखा!
शरम कशी येत नाही तु हाला के या बेमुवतीची?”

टोकदार श द अ णाज या काळजाला िभडले. गदन उठवून ते कडवटपणे
हणाले, ‘‘का वाटावी शरम आ हाला? आ ही काही चोरी-बळजोरी केली नाही क
दौलतीशी फतवा कर यासाठी गिनमा या गोटात गेलो नाही!”

“अ ाऽजी!’’ बैठक वर बसलेले हबंीरराव उड या सु ंगासारख े उसळले.
अ णाज या समोर थरथरत तडकले, ‘‘जबान संबाळ येय का उत न दऊे हातात?”



फसकार या कंगोली िम यांचे भयावह हबंीरराव बघून अ णाज नी मान टाकली.
मुळासकट नाळच उपटून काढ यागत वाटले या संभाजीराजां या िमट या

डो यां या कडा ओलावून आ या हो या. उभे राहणे अस  झा यान े त े तरातर सदर
सोडून अंत:पुराकड ेगेलेही.

‘‘िघऊन जा या ी – आन् टाका कोठीत.” अजूनही थरथरणारे हबंीरराव गजले
आिण यांनीही सदर सोडली. धारकरी कै ांना कोठीकड े घेऊन गेले. प हा यावरचे
वैशाखी उ ह तावतच चालले!

प हा या या द तरखा यातून माव यांचे तांड ेखुशीन ेआपाप या गोटांकड ेपरतू
लागले. येकाला दोन-दोन मिह यांचा पगार आगाऊ आदा कर याची आ ा
संभाजीराजांनी दली होती.

िचटिणसी बैठक वर बसले या परशरामपंतांना युवराजांनी शंृगारपुरी
िपलाजीमामांना ाय या प ाचा मजकूर सांिगतला – ‘‘िमळेल तो मावळा जमा क न
रायगडतफ या खबरदारीस िनघणे. वाटेत पूव ल चौ या उठवून सव क यांवर आप या
चौ या बसिवणे.” हबंीरराव, रावजी, हलोजीबाबा सारे सावधपणे ते ऐकत होते.

आता प हाळा संभाजीराजांचे भ म बं द त ठाणे झाले होते. आसपासचे सुभेदार,
हवालदार प हाळा चढून ‘राजा’ हणून संभाजीराजांना रोज पेश होऊन मुजरा दते होत.े

‘‘ वामी, टोपीकर आप या बि सांची िनकड लावून आहते. काय करावं?”
राजापूर न आले या रावजी पंिडतांनी वखारवा या इं जांची कुरकुर संभाजीराजां या
कानी घातली. पूव  महाराजांनी राजापूर या वखारी लुट या हो या याची नुकसानी
‘बि सा या पा’त सुरतेला ठाण झाले या इं जांना दली जात होती.

‘‘रावजी, यांना कळवा, तूत आ हास फुरसत नाही. सवडीनं पूव ल िहसाब पा न
िनकाल दऊे.’’

‘‘जी.’’
‘‘तु ही फार मोलाची कामिगरी केली आह े रावजी. राजापूरपासून

कारवारपावेतोची दवाणी रसद तु ही तातडीनं प हा याला पाठिवली. ितचा मोठा
आधार आह ेआ हाला.”

‘‘गो ा या िवजरईचा कै. वाम याबाबत सां वनपर खिलता आला आह.े”
परशरामपंतांनी खिलता वाचून दाखिवला.

‘‘पंत, यांना परती या जाबात िलहा – ददुवे क न आम या आबासाहबेांचा
कैलासवास झाला आह.े आ ही कुल-एख यार आहोत, तुमचे पूव माणे चालवू. तो
खिलता रामजी नाईक ठाकूर या या माफतीनं फरंगी दरबाराला पाठवून ा.’’

‘‘जी’’ िचटणीस गो ा या िवजरई अंतोिनओ पायस-द-सांद ेयाला खिलता रेखू
लागले.

‘‘मामासाहबे, रायगडची खबर आली आह.े” संभाजीराजे शेजारी बसले या



हबंीररावांना हणाले.
‘‘कसली बरं?”
‘‘गडावर येसाजी कंकानी नायकवडी या मदतीन ं काही असामी पर पर द त

के या आहते. यात का होजी भांडवलकर, शहाजी भोसला आिण मोरोपंतांचे िचरंजीव
िनळोपंत आहते.”

‘‘ येस येलं कंकांनी.” हबंीरराव समाधानान े हणाले.
‘‘आता रायगडी कूच हो यापूव  एक मनसुबा पुरा करावा हणतो आ ही.”

संभाजीराजांनी हसत हबंीररावांना ग धळात टाकले.
‘‘ कूम हावा. जी असलं ती जोखीम प क  आ ही.” हबंीरराव िवचारगत झाले.
‘‘बघा तर खरं.” हणत संभाजीराजांनी कारभा यांचा नजर-इशारा दला.
हाती सरपोसबंद तबके घेतलेले िखदमतगार एकामागून एक अस े येऊन

बैठक लगत तबके ठेवून िनघून गेले. यातील पुढे ठेवले या सवात मो ा तबकावरचा
सरपोस संभाजीराजांनी हटिवला. या तबकाला हात पश दते त ेकारभा यांना हणाले,
‘‘ ा यांना.” या तबकात जरीपगडी, शेला, तलवार असा साज होता.

“ ाय करतासा हो?” हणत हबंीरराव लगबगीने उठले.
‘‘ या. मामासाहबे, श य असतं तर चौ-दरवाजापासून पाय यापयत लाल

फरासी अंथर या अस या आ ही तुम या वाटेवर!’’ संभाजीराजांनी यांना बोलूच दले
नाही. कारभा यांनी समोर धरले या तबकाला हबंीरराव हात लावत हणाले, ‘‘ ो
मनसुबा ता हय?’’

संभाजीराजांनी हात पश दलेले दसुरे तबक कारभा यांनी हलोजी
घोरप ांसमोर धरले. ‘‘ हलोजीबाबा, आजपासून प हा याची सरनौबती तुम या
अख यारीत दते आहोत आ ही. िव ास आह े तु ही ती संताजी, बिहज या मदतीनं
संभाळाल.”

‘‘जी.’’ हलोजी आिण यांचे पु  संताजी-बिहज  मुजरा दते लवले.
ह यारे, पेहराव, कडी, तोड े दऊेन संभाजीराजांनी रावजी पंिडत, आनंदराव,

पाजी, जो याजी-अंतोजी सवाचा इतमामी मरातब केला. प हा यावर नवे क लेदार,
हवालदार नामजाद केले. ते बघताना सवाना वाटले क , आपण रायगडावरच आहोत!

‘‘चला. फौजेची दर ती नजरेखाली घालू” सवाना बरोबर घेत संभाजीराजांनी
सदर सोडली. सगळा प हाळगड आता माव यांनी फुलून उठला होता.

एका-एका गोटाची दर ती बारका ानं नजरेखाली घालीत खाशा मेळाने
संभाजीराजे चालले. यांना हात खाली यायला वाव िमळू नये, अस ेअदबमुजरे झडू
लागले. मावळती या तटाने चालत त ेसवासह कोकणदरवाजावर आले. दरूवर दसणारे
मसाईचे पठार काळवटून आले होत.े झाड े कुदणीला पडली होती. वावटळीने उठिवलेले
धुळीचे खांब गरगरताना दसू लागले. हांऽ हां हणता का या ढगांची छपरी
कोकणदरवाजावर चालून आली. पावसाचे टपटपीत शंतोड ेउत  लागले. डोळे आ सून
आभाळ िनरखत हबंीरराव हणाले, ‘‘वळीव धरलाय. िनगावं.”



‘‘मामासाहबे, मृगापूव  प हाळा सोडला पािहजे. आता फौजबंदी मनाजोगी
झाली आह.े”

‘‘ येच ह तो आमी. एकदा आबाळ धरलं क  जागचं हलू दणेार हाई.”
संभाजीराजांमागून पाय या उतरणा या हबंीररावांनी स ला दला. आभाळाची कैद
तोडून विळवाची झड तडतडत कोकणदरवाजावर कोसळू लागली.

‘‘ हलोजीबाबा, गड राखून सावधानगीन ं असा. आ ही िनरोप दतेाच कोठीचे
कैदी ह यारी पहा यात बंदोब तीनं रायगडी पाठवा. येतो आ ही.” संभाजीराजांनी
हलोज ना खांदाभेट दली.

प हा या या चौ-दरवाजावर नगारे चौघ ांची झड उठली, शंगा या
ललका या फुट या. हात छताशी नेत राजांनी प हा याला मान दला आिण एका झेपेतच
रक ब भ न ‘चं ावत ’ नावा या जनावरावर मांड जमिवली. चं ावत नावासारखाच
होता. – चं रंगी – सफेद. वीस हजार जानकुबान, बांडा मावळा पाठीशी घेत राजे
हबंीररावांसह चौ-दरवाजाबाहरे पडले. कदमबाज चालीवर गड उत  लागले. रायगडाचा
रोख मनी ठेवून आज पु या साड-ेतीन सालांनंतर त ेरायगडाकड ेिनघाले होत!े काय-काय
घडले होते आिण न हते या साड-ेतीन वषात!

गे या आबासाहबेांचे काळीजवेधी बोल राजां या मनी तरा न उठले –
‘‘जंिज यावर हबशी मांड ठेवून, खंदरेीवर टोपीकर जलदगु उठवू दते नाही, आज ना उ ा
औरंगजेबाची हवस द खनेत उतरणार याची जरा चंता ठेवा. यासाठी मावळा हा!”

‘ह े असं लांब या प याचं बोलणं आ ही दोनच मुखांतून ऐकलं. एक
आबासाहबेां या आिण दसुरं थोर या आऊं या. ’

‘कुठं आहते त?े गेले? नाही...!’
कानिशलाशी िभडणा या गडवा यातूनच यांना श द ऐकू येत आहतेसे वाटले.
‘‘तु हास येश दणेार आई थोर आह!े”
‘जी. आ ही मावळाच झालो आहोत आता.’ एका अनािमक बळाने

संभाजीराजांचा ऊर ठासून भरला. हातपंजा उठवून यांनी भर दमाची टाच दली.
चं ावत खंकाळत चौटापांवर उधळला. वारणा नदी पार क न, ब ीसिशराळामाग
संभाजीराजांची फौज क हाड ांतावर आली. पिहला तळ पडला. डरेे, शािमयाने उठले.
मुदपाकासाठी खानसा यांनी दगडी चुलवाणे उठवून आग ा िशलगाव या. यावर
चढलेली भगुणी रटरटू लागली.

तळाचा दखे टाकून परतणा या संभाजीराजांना हबंीरराव कुणबाऊ मायेने
हणाले, ‘‘युवराज, एक अज  हाय. हटलीसा तर घालू पायाशी.”

‘‘मामासाहबे, असं द तरी का बोलता? सांगा क  कोण अज  आह.े”
‘‘आमी चाकर मा सं. पायरी सोडून भागत हाई. इथनं एका मजलंवर आमचं

गावठान हाय. मज  हईल तर कुलदवेीचं – वागे रीचं दशन करावं. ग रबाघरी हात वलं



करावंत.”
हबंीररावांचा गावरान ेमा बघून संभाजीराजे गिहव न आले. यां यासमोर येत

हणाले, ‘‘माफ करा मामासाहबे, आ हीच आम या सरल करां या कुलदवेतेचं दशन
कर याची इ छा करायला पािहजे होती. तस ं मनीही आलं होत ं – पण... तळबीड हे
महाराणी मातो चं माहरे अस यानं संकोच केला, पण... आ ही ज र येऊ आप या घरी
हात ओले कर यास.”

हबंीररावांची चया उजळली. ते तयारीसाठी पुढे िनघून गेले.
सं याकाळ ध न प ास एक घोडा तळबीड या वाटेला लागला. संभाजीराजांनी

हबंीररावां या विडलां या – धारोज या छ ीसमोर माथा टेकून मगच मोिह यां या
वा ात वेश केला. दवेघरातील कुलदवेी – वाघे रीचे दशन घेतले. दवेीला
चोळीखणाचा साज दला. रा ी हबंीररावां या माजघरी खणात संभाजीराजांना घेर
धरले या हबंीरराव, आनंदराव, पाजी, शंकराजी यांची पंगत बसली.

पहाट ध न सारे तळबीडा न िनघून तळावर आले. दहा-बारा िनवडीचे मावळे
उचलून संभाजीराजे ानासाठी कृ णा-कोयने या संगमावर गेले.

संगमाव न तळावर या आप या डे यासमोर येताच पायउतार होत यांनी
कायद ेमोत ारा या हाती फेकले. डे यात जाऊ बघणा या संभाजीराजांना नम कार करीत
एक कफनीधारी गोसावी सामोरा येत हणाला, ‘‘युवराजां या भेटीसाठी आ ही गोसावी
म हारबाबां या मठातून कोरटी न आलोत.”

‘‘बोला. म हारबुवांबाबत ऐकून आहोत आ ही. कसे आहते त?े”
‘‘सुख प आहते. बाबांचा युवराजांना खासा सांगावा आह.े”
“कसला?’’
‘‘बाबां या मठाचा मा ल तफचा नाडोली गाव अ हार असता दवाणात

अनामत झाला आह.े यामुळे मठाची आबदा होत आह.े ते हा....”
‘‘का अनामत झाला आह े अ हारी गाव?” संभाजीराजांनी तपशील

जाण यासाठी सवाल केला.
‘‘कै. वाम चे, ‘ही रीत कारभारात नाही या तव गाव अनामत केला आह.े’ असे

आ ाप  आले होत ेबाबांना.”
‘‘काय हणता तु ही? आबासाहबे तर धम थळांचे सारे बरे चालवून होत.े

गोसावी, यात काही घालमेल आह.े तु ही थांबा थोड,े आ ही जातीनंच येऊ बुवां या
दशनास! मठाची व था लावून दऊे. िनधा त असा.” संभाजीराजांनी हात उठवून
मठिश याला िनरोप दला.

दपुारचे थाळे होताच तळ उठला. फौज पुढ या मु ामाला कूच होऊ लागली.
ह यारी िशबंदी घेऊन हबंीररावांसह संभाजीराजे कोरटी या वाटेला लागले. पुढ या
मु ामावर फौजेला िमळणार अस ेसांगून वनराईन ेवेढलेले मौजे कोरटी ह ेगावठाण आले.
ओ ाचा काठ ध न बसलेला म हारबुवांचा मठ नजरेस पडताच हात छातीशी नेत
संभाजीराजांनी मांड मोडली. पायी वाट चालू लागले.



िचवा ां या बं द त कुडा यान े घेर टाकले या मठा या कवाडात दाढी-
जटाधारी शांत स  मु चेे म हारबुवा िश यगणांसह उभे होते. यां या िनतळ पायांवर,
आपला माथा ठेवीत संभाजीराजे हणाले, ‘‘बुवांचा साद असावा.”

‘‘उठा युवराऽ ज...” छ पत या आठवणीने तो बैरागीही भ न आला होता.
यान े आपला थरथरता हात युवराजां या टोपावर ठेवला. बाबां या पाठीशी होत,
संभाजीराजे मठात गेले. बैरागीबुवां या चरणांशी बसले.

‘‘युवराज, छ पती गेले. आ ही बैरागी. ज मणा याला एक ना एक दवस जाणं
पडतं, ह ेस य असूनही छ पत या जा यान ंक ी होतो. तु ही तर यांचे पु च आहात.
तुमचं द:ुख आ ही जाणू शकतो. पण िवचार धरा – िज या िजवांना कत ाची जाण
दे यासाठीच सृ ीन ंमृ यूची योजना अनादी कालापासून मांडली आह.े छ पत यासारखे
जीव तर ही जाण िप ान् िप ांना दे यासाठीच ज म घेत असतात. यांचा वसा
सांभाळा. मुलूख राखा. माणसं जपा. छ पत या न मोठं काय उठिव यासाठी मनबांधणी
करा.” जसा मठाशेजा न वाहणारा ओढाच गोसावीबाबां या वाणीतून खळखळत होता.

खूप दवसांनंतर कानी पडणारे ते बैरागी बोल ऐकून संभाजीराजे मन:शांतीने
भ न आले. हणाले, ‘‘बुवा, आ ही आमची असेल ती कुवत पणास लावू मुलूख
राख यासाठी, माणसं जप यासाठी. पण – पण आबासाहबेांनी केलं आह,े िततकं आम या
हातून होणार नाही. आ ही यांचे पु  आहोत. आमचा वकूब आ हास माहीत आह.े आपले
आशीवाद आम या पाठीशी असावेत.”

म हारबुवांशी िज हा याची चचा क न संभाजीराजांनी कोरटीचा मठ सोडला.
यांचे मन समाधान पावले होते. दडु या चालीने दौड घेत असताना त े हबंीररावांना
हणाले, ‘‘मामासाहबे, क हाडतफ या दशेािधकारी भानाजी गोपाळांना प  दे यास
सांगा िचटिणसांना –

‘‘आ ही गोसावीबुवांचे दशन घेतले. संभाषण संग झाला आह.े बुवा सदा ती,
ामािणक ई रभ  आहते. मौजे नाडोली गाव यांचे मठास अ हार क न चालिवणे.
उजूर व हरकत न घेणे.”

‘‘जी.” हबंीररावांनाही तो िनणय ऐकून समाधान वाटले होत.े ‘चं ावत ’ फौज
गाठ यासाठी आड ा वाटेन ेवाई या रोखाने दौडत होता!

संभाजीराजांचा मेळ पडताच फौजेचा तळ एक मु ाम क न वाई न हलला.
महाबळे रमाग, रडत डी या घाटान े तापगडा या खोरीवर आला.

कुलदवेता भवानीचे थान असले या तापगडाचे िशखर दसताच मान लवती
क न संभाजीराजांनी याला वंदन दले. वरकड फौज घाटमा यावरच ठेवून हबंीरराव,
पाजी, महादजी, रायाजी-अंतोजी अशा शेल या मदा यासह, पाचशे धारकरी घेऊन ते

खोरीत उतरले. भवानीची पायधूळ घे यासाठी तापगडा या वाटेला लागले.
तापगड या पाय याशी असलेली, जनी या ट यावरची अफझलची ठसठशीत

कबर दसताच संभाजीराजां या हातचे कायद े आखडले गेले. चुनेरंगी कबरीवर नजर
िखळलेले युवराज हबंीररावांना हणाले, ‘‘मामासाहबे, आबासाहबेां या हातून मरण



लाभलेला खानही भा यवानच! आप या दरबारची चाकरी करीत तो इतर  कुठेही कामी
येता, तर याची एवढी भरीव नामोिनशाणी मागे ना उरती!”

‘‘जी युवराज, आमी एवढं लगत दमतीला तो थोर या ध यां या पर – पर
आमा ीबी कदी माग घावला हाई यचा. मा सं काय, पावसाळी आळं यागत ये यात
आन ् जा यात. पर धनी य े धनीच!” महाराजां या आठवणीने हबंीररावांचा आवाज
धर यासारखा झाला.

आगवानीसाठी आले या तापगडा या क लेदारासमवेत रचीव पाय या चढत
संभाजीराजे गडमा यावर आले. केदारे राचे दशन घेऊन बाले क याकड े जाताना
क लेदाराला हणाले, ‘‘आई या पूजेची िस ता करा. आ ही थोडा समय आहोत इथं. पुढं
िनवांतपणी येणार आहते.”

“जी’’ हणत क लेदार भवानी या पुजा याला गाठ यासाठी िनघून गेला.
दपुारचा हर टळला होता. हातपाय ाळलेले संभाजीराजे बाले क यातून

बाहरे आले. तटबंदी या लगत होत एकटेच उ रे या रायगडा या रोखाने बघत उभे
रािहले.

‘‘दवेळाकड ंचलायचं हवं? जुपी जा येय स दी पूजंची.” हबंीररावांनी सांिगतले.
“चला.’’
सरल करांसह युवराज भवानी या मं दरात आले. वह त े दवेीची पूजा बांधून

तीथ- साद घेतला. गडावर एक फेर टाकून भर या मळवटान े ते सवासह तापगड
उतरले. आता मनाला ओढ होती फ  रायगडाची.

पारघाटातील फौजेला िमळून संभाजीराजे महाडावर उतरले आिण मृगा या
पावसाने घसघसती झड धरली. वीस हजारांचा माणूसमेळ पार धारांखाली झोडपून िनघू
लागला. फौज िखळून पडली.

‘‘युवराज आलेऽ!” खबर कडकड या िवजांनी रायगडावर पावती केली!
गडागडांची चौक बंदी क न आलेले िपलाजीमामा संभाजीराजां या सै याला

िमळाले. मृगाने भांगा दतेाच हबंीरराव, िपलाजीमामा यां यासह संभाजीराजां या फौजेने
पग ांवरचे पाण शंतोड ेझटकले. ह यारबंद माव यांचा पाणलोट रायगडाकड ेिनघाला.
पाचाडची वेस येताच रण शंग, नगारे, चौघड े यांची झंबड उसळली. आला तर
कटवा यां या ह तकांशी इथंच मुकाब याचा संग येणार होता.

कमरेची यानबंद तेग उपसून आघाडीला असले या संभाजीराजांनी तो हात
तसाच उंच उठिवताच पाठ या मावळी लोटातून, मृगाने भरले आभाळही थरकून जावे
असा रणगोष उसळला – ‘‘हर हर ऽ हा ेवा!”

चंड वृ  डांगलत, ची कारत येणा या ह ीसमोर, कुया उठवीत को ांचा तांडा
यावा, तसा मालसावंत हा सरदार पाचाड या वेशीवर आप या मेळासह संभाजीराजांना
आडवा आला. डो यांत पळस उतरलेले संभाजीराजे घोडा फेक त खासा पुढे झाले. खु
मालसावंतालाच यांनी अंगावर घेतला.

तलवारी या चार चौकातच संभाजीराजांनी याला घो ाव न खाल या



िचखलात उतरिवला! आडणा िनखळला. बांधे फुटताच पा याचा मुसंडा उधळावा तशी
युवराज-सरल करांची फौज पाचाडात घुसली.

‘‘मामासाहबे, तु ही असेच गड चढून येसाजीकाकांना िमळा. पु या गडाची
चौक बंदी करा.” च ा घो ाव नच तेगीचे टोक रायगडाकड े रोखून संभाजीराजांनी
िपलाजीमामांना आ ा दली. आपला जमाव घेऊन िपलाजी रायगड चढू लागले.

हबंीरराव, आनंदराव यां या सोबतीने संभाजीराजे थोर या आऊं या छ ीजवळ
आले. मांड मोडून यांनी मोज ा उतर या. अंगावरची व  े िभजलेले युवराज,
मृगधारांनी िभजले या छ ीसमोर आले. आपला माथा या छ ी या पायरीवर ठेवले या
संभाजीराजांना तो वर उचलावासा वाटेना. ‘भुर या पाणसर चेच हात क न थोर या
आऊसाहबे ते आम या पाठीव न तर फरवीत नाहीत ना!’ या िवचाराने तर युवराजांचा
उमदा दहे थरथरला. मो ा िनकराने या चंब पायरीवरचा माथा यांनी वर घेतला. तसे
पायीच संभाजीराजे खासेवा ाकड ेिनघाले. मासाहबे पुतळाबा चे दशन घे यासाठी!

वा ाची सदर येताच तुळईला टांग या घाटेखाली येऊन ते सु  मनाने उभे
रािहले. एखादा पुतळाच चालतो आह े असे वाटावे, तसे जड पावली आत या
द णीदालनाकड ेिनघाले. दालनाचा दगडी उंबरठा ओलांडताना यांनी मन बांधून घेतले.
आत पुतळाबाई, एका झरो याशी पाठमो या उ या हो या. पांढ या व ामुळे या
िजजाऊं यासार या दसत हो या.

“मासाहऽे ब, आ ही आलोत...’’ दालन शहारले.
जशा हो या तशाच पुतळाबाई मुखावर जळ चढवीत उ या अंगी गदगदू

लाग या. नावा माणेच उजळ असलेला तो जीव अिनवार शोकान ेघशा-काळजात भ न
आला. ‘‘आपलं उजाड कपाळ एव ा वषानंतर भेटणा या युवराजांना कसं दाखवावं?’’
या एकाच क डीनं पुतळाबाई घुसमट या हो या! तशाच उ या हो या.

पावलागिणक टपकणा या आसवांचे भान नसलेले संभाजीराजे पुढे होत
पुतळाबा या जवळ जाऊन कळवळून हणाले, ‘‘आ ही – आ ही आलोत मासाहऽे ब.”

पदराने डोळे िनपटीत पुतळाबाई वळ या. यांचा केतकरंगी फटफटीत मळवट
बघताना कुणीतरी तेगीचे धारदार टोकच आप या छातीव न आडवे ओढ यासारखे
संभाजीराजांना वाटले. णापूव  बांधलेले मन यां या क जातून िनसटले. ‘आबासाहबे
आप याबरोबर केवढं मोलाचं काहीतरी घेऊन गेलेत!’ या िवचाराने तर ते उजाडपणा या
भावनेने शहारलेच!

म तक चरणांवर ठेव यासाठी वाकू बघणा या संभाजीराजांना थोपवून िमठीत
घेत पुतळाबाई उमस या, ‘‘अस ंकसं झालं ह ेयुवराज! वारी तु हा-आ हाला न भेटता
गेली! हयात वाया झाली! आता जीव थकला!” या ममते या िमठीत संभाजीराजांना
वाटले, ‘आ ही – आ ही तुम या पोटीच उपजतो तर.... ’

कस यातरी िवचाराने शोकावेग आवर या पुतळाबा नी धर या खां ांनी
संभाजीराजांना तसेच समोर घेतले. गदन खाली घातले या युवराजांना या बांधील
बोल या, ‘‘मान वर या.’’



संभाजीराजांनी मासाहबेां या नजरेला नजर दली. णापूव  वर या
आभाळासारखी दाटून आलेली मासाहबेांची नजर आता पार िनवळली होती. यां या
डो यांत जसे दोन सूयच उतरले होते.

‘‘आ हास ‘मासाहबे ’ हणता. एक मागणं ऐकता आमचं?’’ या आवाजाला थेट
महाराजांची झाक आली होती.

‘‘जी. मागणं का, आ ा हावी.” तसली पोच नसलेले संभाजीराजे अदबीने बोलून
गेले.

‘‘तर मग ही आमची पिहली आिण शेवटची आ ाच माना. आई या माळेवर हात
ठेवून सांगा ती पाळू हणून.’’

‘‘जी, पाळू.’’
“शंभूबाऽळ, वारी गेली आता – आता िजणं संपवावं हणतो आ ही!! आ ही

वारी या मोज ांची दौलत उराशी घेऊन अ ी भ ण करणार! सती जाणार! िस ता
करा.” दालना या पोकळीत नजर रोवले या पुतळाबाई मूत सार या दसू लाग या,
तापगडा या मं दरातील! िन ल, िनधारी.

उतर या िनशाणासारखे ढासळलेले संभाजीराजे यां या पायाभोवती िमठी
घालत हताश फंुदताना हणाले, ‘‘काय बोललात ह ेमासाहबे! कसली आ ा केलीत ही
आ हाला!” यां या खां ावर हात ठेवले या वर या मूत ला यातला एकही श द काही
ऐकू जात न हता.

‘‘गडाचा बंदोब त झाला आह.े टाक न ं िनघून यावं.” येसाजी कंक आिण
िपलाजीमामा यांचा िनरोप िमळताच पाचाड सोडून संभाजीराजे हबंीररावांसह रायगड
चढू लागले. या या मागून पाच हजार मावळा गडचढीला लागला.

िचत दरवाजासमोर येताच संभाजीराजे थबकले. ‘जे हा इथून िनघालो ते हा
बरोबर महाराजसाहबे होत े आिण आज... ’ थरथर या हातान े यांनी दरवाजा या
उंबर ाला पश क न आत पाय ठेवला.

हबंीररावांनी इशारत केलेले भोई पावसा या सरी त  लागताच रकामी पालखी
घेऊन युवराजांना गाठीत होत.े हातपंजा डोलवून ती नाकारत संभाजीराजे दरडी या
झाडाखाली आसरा घेत होते. सरी सुमार होताच पु हा गडचढीला लागत होत.े पाठचा
मावळा घ ग ां या खोळी पांघ न पावसाला दाद न दतेा गड चढत होता. लहाना
दरवाजा मागे पडला. रायगडाचे आघाडी मनोरे दसू लागले.

काठभर या गंगासागरावर नजर टाकून संभाजीराजे मनो यात आले. ितथे
गडा या अठरा कारखा यांतील माणसेच माणस े दाटीने उभी होती. यातून पांढ या
गलिम यांचे येसाजी कंक पुढे आले. त े मुज यासाठी झुकणार एव ात झेपेन े पुढे होत
संभाजीराजे यांचे पाय िशवता-िशवता हणाले, ‘‘येसाजीकाका, तु ही आशीवाद ायचा
आ हाला!” यांना वर घेत कंकांनी छातीशी लावले. गिहवरला हातारा हणाला, ‘‘ कती



योळ लावलीसा ो! पाऽर रया येली गडाची. बरं तर बरं आलासा! येवड ंकोलां ा
मारनारं तं ये ी अडकवून टाकलंया. ो गड अदगुर ता यात या अन ्नेटाक जुपीला
लावा बगू.’’

‘‘लावा बघू नाही येसाजीकाका, लावू या हणा. आ ही एकटे काय करणार?”
आबाजी सोनदवे, येसाजी कंक, हबंीरराव, िपलाजीमामा, आनंदराव, पाजी,

मदारी, चांगोजी काटकर, जो याजी केसरकर अशा िहमती या माणसांनी मेळ धरलेले
संभाजीराजे गडदवे जगदी रा या दशनाला चालले.

‘‘युवराज गडावर आले!” ही खबर िमळालेली माणसे झंुडीन ेयेऊन दतुफा उभी
रािहली होती. व न पावसा या सरी आिण भोवतीने माणसांचे झडत े मुजरे आपलेसे
करीत संभाजीराजे जगदी रा या मं दर ारात आले. िशव पंडीचे दशन क न
होळीमाळान े ते महादरवाजात येताच पु या तीन मिह यांनंतर आज रायगडाचा
नगारखाना पिह यान ेदडुदडुला!

समोर संहासन होत े– चे, रकामे होत,े ध यािशवाय पोरके दसत होत.े
एक-एक पाऊल टाकत, कुणा यातरी मागून चाल यासारख े संभाजीराजे

संहासन चौकात आले. याच दरबारी त ेहात बांधून ‘आरोिपत’ हणून पेश आले होत.े
याच जागी ते णभर िखळ यासारखे झाले. ‘आबासाहबे, आज – आजही आ ही बांध या
हातांनी इथे उभे रा ! आरोिपत हणून. ते हा घेतली नाही ती सजा आज घेऊ, ताठ
गदनीनं. ‘‘पण – पण – तुमची सफाई खडी होत नाही!” असं या संहासनाव न एकवार
तरी ऐकवाल आ हास?’ सैरभैर झाले या संभाजीराजांची नजर चौकभर िभरिभरली.
िझरिझरीत आडपडद,े कनाती फ  वा यावर सळसळत हो या.

तसेच चालत त े संहासनाला िमळणा या सोनपाय या चढू लागले. हबंीरराव,
आनंदराव, येसाजी, मदारी सारी माणस ेदम रोखून यां याकड ेबघतच रािहली. आजवर
दरबारी मागाने या पाय या अशा कधीच कुणीही चढले न हते.

िजथे युवराज हणून संभाजीराजे बैठक घेत होत ेती पायरी येताच त ेथांबले.
आपलेच बसत े प यांना दसून गेले.

पुढे होत त ेथेट संहासनासमोरच उभे रािहले. दरबारी चौकातील माणसे अ व थ
झाली. एकमेकांकड े भांबावून टकमक बघू लागली. यांना वाटले युवराज असेच
गैर रवाजी संहासनावर बसणार क  काय! यांनी ास रोखले.

सोनेरी अस यामुळेच समोरचे भंुड े संहासन पार उदास दसत होते, या या
बगलेचे जबड ेखोललेले संह िन ाण भासत होत.े वरचे छ  डळमळत ेवाटत होते.

या णी संभाजीराजांना खोलवर जाणवले, ‘खरोखरच आता या जगात
आबासाहबे नाहीत!’

संभाजीराजांनी कमरे या ह याराचा रेशमबंद उकलला. यान कपाळावर लावून
आपली तलवार या चरणासनावर ठेवली. गुडघ े टेकून महाराजां या पायांवर ठेवावा,
तसाच आपला माथा या चरणासनावर ठेवला! जीव भ न आला यांचा.

िमट या डो यांनी मूकपणे ते हणत होत.े ‘‘महाराजसाहबे, आता तुम या



हाताचं नाही, पण पायधुळीचं बळ आ हाला ा. आ ही एकटे आहोत!”
माणसांनी भरला दरबारी चौक ते दय हलेावणारे दृ य बघत होता. यातील

कैकांनी आप या मनानीच समोर या संहासनावर संभाजीराजांना बसवूनही टाकले.
हचे संभाजीराजे कधी काळी दलेर या गोटात गेले होत,े ह े कटू स य या

माणसांनी मना या तळात पार गाडून टाकले आिण युवराजांना पदरी घेणा या
िशवछ पत चेच आपण रयत – चाकर आहोत, ह े िस  कर याचे ठरवून टाकले. यांना
या उंचावर या भ  संहासनावर बसणारा समथ राजा हवा होता. संभाजीराजांसारखा
भर उमेदीचा, तगडा, लढाऊ, कदरदार आिण सवात अिधक हणजे गे या छ पत या
ेमाखातर, शान-मान राख यासाठी संगी िजवाचा सु ंग उडवायला िस  असणारा. या
संहासनाचा डौल राखणारा. मनातील िशवछ पती या या पात बघता येतील असा –
यां याच र ाचा. संभाजीराजांनी मना या उमाळीने, आपला अनेक संगांशी टकरत
आलेला माथा चरणासनावर टेकला होता, तो आप या मन:शांतीसाठी. यान ेजम या
माणसांची मने अन् मन ेमा  क ज झाली. तीन मिहन ेसुना असले या या चौकात आज
ास भरत होता. चौकाला जाग येत होती.

मावळलोकांना आजारी महाराजांचे मनभरे दशन घडले न हते. मंचकारोहण
केले या रामराजांचे मुख दसले न हते, पण आज यां याच मेळातून आलेला राजपु ष
यांना संहासनाजवळ हवा तसा बघायला िमळत होता.

सोयराबाई आिण यां या ह तकांना अवांतर सारे समजले होत,े फ  मह वाचे
एकच उमजले न हते, राजा हा जेसाठी असतो. भाराभार खलबत ेकरीत बस यासाठी
नसतो. शेकडो भावभरे डोळे आप यावरच िखळले आहते याचे काहीच भान नसलेले
संभाजीराजे संहासन चौथ यामागून महाराजां या खासेवा ाकड े जाणा या मागाने
चालत िनघाले.

महाराज बसत ती खासेवा ाची सदर आली. बैठक वरचा छ पत चा जामा,
टोप, चोळणा, ह यारे हा तबकात मांडलेला साज त ेबघतच रािहले. यांना वाटले णात
या साजातून चालत-ेबोलते आबासाहबेच खड े होतील. हात खांदाभेटीसाठी पसरते
करताना हणतील – ‘‘लेकरा, कुठं गेला होतास?’’

या बैठक ला अदब दऊेन जरा अंतर ठेवून संभाजीराजे सदरेत बसले.
दरबारी चौकातील माणसे एक-एक करीत पालखी दरवाजाने सदरेला जू झाली.

यांतील चांगोजी काटकराला युवराजांनी फमावले, ‘‘चांगोजी, नजरा याचं एक
साजतबक िस  करा.”

“जी.” चांगोजी िनघून गेला.
‘‘कोण-कोण असामी द त केलीत केलीत तु ही?” येसाजीकाकांकड े आिण

मामासाहबेांकड ेबघत युवराजांनी िवचारले.
‘‘बापूजी माळी, सूयाजी िनमकर, भांडवलकर आन् घाटगे.’’ िपलाजीमामांनी

तपशील दला.
‘‘घरांवर चौ या चढवून बाळाजी िचटणीस, यचा मुलगा आवजी आन् फजदचा



िहरोजी बी बंद केलाय.” येसाजी हणाले.
‘‘ठीक आह.े कंककाका, तु ही चलाखीची जहाली केलीत. नाहीतर....”
‘‘लई क ाळलाव आमी या ितर या चालीला. गडाचं दरवाजं बंद काय

कर यात. ध याभोवती पारा काय चडिव यात. एवढा मानूस हाय आम या दमतीला पर
सबूद इ ारला हाई कुनी आमा ी कशानं कसं करावं न.’’

‘‘तु ही अडचणीचे होता यांना काका. नेक ची अडगळ वाटली यांना.”
संभाजीराजे चांगोजीची वाट बघत होते.

जामदारी दालनाकडून चांगोजी तबक घेतले या िखदमतगारासह आलेला
बघताच संभाजीराजे हबंीररावांना हणाले, ‘‘चला. मामासाहबे, आम या संगती या.”

सदर सोडून त े बाहरे पडले. सातमहाला या रोखाने चालू लागले. मागून
हबंीरराव, चांगोजी आिण तबकधारी चालले.

युवराज येताहते ह ेबघून सातमहाला या कुणिबण त कालवा उठला.
महाराणी सोयराबा या महालाचा दरवाजा तर करकरत बंदच झाला! या बंद

दरवाजासमोर आले या संभाजीराजांनी हबंीररावांकड े बिघतले. या नजरेचा मतलब
पकडत हबंीरराव पुढे आले.

‘‘दरवाजा खोलाऽ!” हबंीररावां या थापेबरोबर दरवाजावर आदळले या यां या
मनगटी या चंदरेी क ाचा ‘खट’ असा आवाज उठला. मग थापांमागून थापा दरवाजावर
पड या.

आत कसलीतरी कुजबुज चालली होती. दरवाजाबाहरे िनसटते श द येत होत े–
‘‘...आमची आण आह.े जाऊ नकाऽ!”

“सोडाऽ सोडा आ हालाऽ!”
ब याच वेळाने दरवाजा खोलला गेला. समोर रामराजे उभे होत!े यांची चया

रडवेली, तांबूस दसत होती. जशी आजवर घातली होती तशीच यांनी साद घातली,
“दादामहाऽ राज!”

झापा घेत संभाजीराजे यां याजवळ गेले. पाय िशव यासाठी वाकणा या
रामराजांना “बाळराजेऽ!’’ हणत आवेगानं यांनी जवळ घेतले. यांना थोपवून ते
हणाले, ‘‘घाब  नका. मान वर या.”

डबडब या डो यांनी आप या िध पाड दादामहाराजांकड ेबघत दब या क ड या
रामराजां या त डून कुचमले बोल होलपटत बाहरे आले, ‘‘तु ही – तु ही आम या
मासाहबेांना... मारणार?”

त े ऐकून अंगभर काटा सरकले या संभाजीराजांनी पराकोटी या द:ुखावेगाने
रामराजांचे म तक एकदम पोटाशी घ  धरले. नको त ेऐक याने यांचा उभा दहे ताठरला
होता. रामराजां या पाठीवर फरणारा यांचा हात सांगत होता, ‘‘कशाही अस या तरी
या मासाहबे आहते आम या. तु ही आम या न थोरले असता तर – तर आज यां या
समाधानासाठी आ हीच जेरबंदीने पेश झालो असतो यांना!”

रामराजे हसत होते. यांना थोपटून शांत करीत संभाजीराजे हणाले, ‘‘सबूर



हा! शांत हा! आप या दादामहाराजांचा तो नजराणा वीकारा.”
रामराजांनी तबकाला हात दला. डोळे टपणा या हबंीरमामांचे पाय िशवले.
रामराजांना बरोबर घेऊन संभाजीराजे सकवारबा या महाला या रोखाने चालू

लागले. आप या महाली अंत:पुरात दे हा यातील कुलदवेता वाघे रीसमोर म तक
टेकले या सोयराबाई अंगभर गदगदत हो या. यांना वाघे री कळली न हती आिण
संभाजीराजेच काय; पण रामराजेही समजले न हते!

“ठणऽ ठण ठण’’ पहाटवा याबरोबर कानी येणारे नाद संभाजीराजे यानपूवक
ऐकू लागले. मधूनच या नादांत प यांचा कालवा िमसळत होता. जगदी रा या मं दरात
काकड आरती फरत होती. छातीशी हात नेत ितला युवराजांनी मान दला.

हाततळ ाचे दशन घेऊन शालनामा हटवून यांनी मंचक सोडला.
खासेवा ा या सुखदालनात त ेरा ी बराच वेळ तळमळले होत.े उ ररा ीला

के हातरी यांचा डोळा लागला असावा. ह ेआठवताच यांनी पहा याला साद घातली,
‘‘कोण आह?े”

एक धारकरी पेश आला. हात-त ड ाळ यासाठी हमा याकड ेजाताना याला
आ ा िमळाली, ‘‘जरा चांगोज ना पेश पाठव.’’

थो ा वेळात पोसाने हात-त ड पुसणा या युवराजांसमोर चांगोजी पेश झाला.
‘एव ा फाटंचं का याद करावं?’ या िवचाराने तो बावचळला होता.
‘‘चांगोजी, पाचाड या सदरेवर मासाहबेां या रवाजाची घाट वाजते क

नाही?’’ चांगोजीची उरलीसुरली झोप पार उडाली!
“जी.” तो चाचरला.
‘‘ग धळलात का?”
‘‘थोरलं धनी आ यारी पडलं आन ्तो रवाज कवा बंद पडला यानी आलं हाई

कुना या!” चांगोजीन ेखरे त ेपेश केले.
“ वाऽ! हणजे इथवर मजल गेली होती हणायची! काटकर, कुलाचारांचे रवाज

असे सुखासुखी बंद पडत नसतात. ती वाजती असली क , थोर या मासाहबेच या
पंच ोशीत वावरताहते असं वाटत,ं आजच पाचाडात उतरा आिण तो रवाज चालला
होईल त ेकरा.’’

“जी.” चांगोजी लवून जायला िनघाला.
‘‘आिण जाताना ह यारी पहा यांचा एक मेणा घेऊन जा.’’
“जी.” चांगोजी िनघून गेला. संभाजीराजे झरो यातून पाचाड या रोखाने बघत

रािहले. पावसा या सरी कोसळत हो या. लांबचे काऽही दसत न हते.
तबकातून वाफारणारे काहीतरी घेऊन एक कुणबीण आत आली. तबक चौरंगीवर

ठेवून हणाली, ‘‘भाईर िशकमामा हाईत.’’
‘‘पाठवून द े यांना.” संभाजीराजांनी तबकातील कटोरा उचलला. ते ल याचं



माडगं होतं! दारात िपलाजीमामा उभे होत.े हातचा कटोरा तसाच खाली ठेवून
संभाजीराजे ‘‘या’’ हणत पुढे झाले. मामांचे पाय िशवताना यांचे मन येसूबा या
आठवणीने भरले होत.े

‘‘युवराज, तुम या किब याचं कसं करायचं? पोर पाऽर हडबड येत त येतीकडनं.
स वा वरीस जाले तुमचं दशान हाई ितला.” िपलाज चा आवाज घोगरला.

‘‘मामासाहबे, आम या कपाळरेषेबरोबर आमचे पाय फरताहते. साड-ेतीन
वषानी आज त े रायगडाला लागताहते ह े बघताच तु ही. शंृगारपुरी माणस ं पाठवून
बोलावून या युवरा ना. केशव पंिडत, उधो योगदवे आिण कवी कुलेशांनाही ये याचे
िनरोप ा.’’

‘‘जी’’ िपलाज या चयवर फार दवसांनी हसे तरळले.
‘‘ य े का ठेवलासा? या क .” तबकातील कटो याकड े हात दाखवीत

िपलाजीमामा मायेन े हणाले.
‘‘जी... ते...” संभाजीराजांना कसे आिण काय बोलावे सुचले नाही.
‘‘येतो आ ही. आजच पुराकड ंमा स ंधाडतो.” िपलाजी िनघून गेले.
कटो यातून उठणा या वाफांकड ेसंभाजीराजे बघत रािहले. एक कोवळा चेहरा

यांना दस ू लागला. भवानीबा चा. ‘केव ा झा या असतील या? आिण युवरा ी?
मामा हणाले त येतीचं यां या. होय येस,ू खरं आह ेतु ही हणता त ेक , ‘आ ही आमचं
बा शंग रानवा याशी बांधलं आह.े ’ तु ही एक यानंच नाही. तुम या धाक या बा नीही!
तु ही िनदान आप या घरी तरी आहात, या...?’ नगर या क यात कैदते असले या
दगुाबा या आिण मदन संहा या आठवणीने संभाजीराजांची घालमेल झाली. हात
पाठशी गंुफ त त ेभयाण एकटेपणा या जािणवेन ेअ व थ फेर घेऊ लागले. तबकातील
माडगे तसेच िनवत चालले.

ान घेऊन, दवेमहालातील भवानीचे दशन क न संभाजीराजे वा ा या
सदरेला आले. जमले सदरकरी यांना अदब दते कमरेत लवले. युवराजांनी बैठक घेतली.

‘‘मोगलाईतून औरंगाबादकेडील खबर आह.े आ ा होईल तर – ” राघो वानंद
द तरदार बोलले.

संभाजीराजांनी मंजुरीचा हात उठिवला. खबर सदरकरी यान दऊेन ऐकू लागले.
‘‘ द ली दरबारनं द खनसुभा शहाआलम यास परत बोलावून घेऊन यां या

जागी खान जहान बहादरू कोकलताश याला नामजाद केले आह.े औरंगाबादते उतरलेला
खान फौजबंदी करीत आह.े”

कपाळी आठी धरलेले संभाजीराजे चंता ांत झाले. महाराजां या िनधनाचा
समय ध न हा अथपूण बदल होत होता. शहाआलमन ंसुभेदार असताना कधी औरंगाबाद
सोडले न हत.े

“द तरदार, मोगलाई या त डावर या क लेदारांना या बदलाची प  े ा. ठाणी
कडकेोट बांधून सावधानगीन ंराह यास िलहा.”

‘‘जी.’’ राघो वानंद लवले.



‘‘मामासाहबे, प हा याला जासूद पाठवून हलोज ना कैदी रवाना कर याचा
िनरोप धाडा.” संभाजीराजांनी हबंीररावांना सांिगतले.

‘‘जी. जामदारखाना, द तरखाना, जवािहरखाना सम ां ी मोहरा हाईत. या
तुट यािशवाय गड राबता होत हाई.” हबंीररावांनी कारभारी लोकांची कुचंबणा मांडली.

गडाची हीसु ा नाकेबंदी झालेली ऐकताना संभाजीराजे णभर क ी झाले. मग
िनधारपूवक हणाले, ‘‘सरल कर, तु हीच कारखा यां या मुखां या सा ीनं मोहरा
तोडून टाका. सा या बारदा यांची तपशीलवार यादी िस  करायला सांगा मुखांना,
आिण आबाजी, तु ही सुरिनसी द तर हाती या.”

‘‘एक त ारी अज आह े वामी.” राघो वानंदनी दसुरा मामला पुढे घातला.
‘‘कुणाचा?’’
‘‘बैलह गल तफ या मुरगोडचे दसेाई माणकू ा पा यांचा.”
‘‘काय हणतात माणकोजी? आ ही यांना प हा या न िलिहले होत े क ,

खंडणीचा तह महाराजसाहबेांनी केला आह ेतसाच चालवू हणून.”
‘‘ याब ल नाही यांची त ार. माणकोजी खंडणी वसूल क न बेळगावतफ या

कटोरगडा या इमारत या दखेरेखीसाठी व तन यासाठी दतेात. स या आपले अिधकारी
िव ल हरी या भागातून खंडणी हणून म येच पैसा वसूल करताहते. यामुळे
कटोरगड या भर यात तूट पडत आह.े” राघोपंतांनी तपशील दला.

“द तरदार, या िव ल हरीला करडी समज ा – ‘पैशा या वराता कर यास
तु हास काही एक समंध नाही! पु हा मुरगोड तफला उसूल घेत यास मुलािहजा नाही.’
तसेच माणकोज ना िलहा – ‘कटोरगडचा भरणा पूव माणे करणे. तूट – तसदी न दणेे.’’’

‘‘जी.’’
सदरेवरची माणस ेसंभाजीराजांचे सावध, तातडीचे आिण अचूक िनणय ऐकून

मनोमन समाधानी होत होती.
‘‘पाचाड या मासायबांचा मेणा मनो यापाशी आलाय.” चांगोजीन ेपाठिवले या

धारक यान े पेश येत वद  दली. संभाजीराजे बैठक सोडून उठले. माणूसमेळाने आघाडी
मनो याकड ेचालले.

यांना बघताच ठाण झा या मे यातून पुतळाबाई बाहरे आ या. संभाजीराजांनी
यांची पायधूळ घेतली. हबंीरराव, राघोपंत, येसाजी, आनंदराव सा यांनी मुजरे भरले!

‘‘चलावं मासाहबे.” संभाजीराजांनी सातमहालाकड े जाणा या पालखी
दरवाजाकड े हातरोख दला. जंदगीचे सारे-सारे गंगासागरात अपण के यासार या
पुतळाबाई चालत हो या. सकवारबा या महाली येताच या हणा या, ‘‘युवराज, जरा
राजोपा यांना बोलावून या. वार चे धमशा ा माणे करायचे जे-जे रा न गेले आह,े ते
यां या स याने करणार आहोत.” यांचा आवाज आभाळातून उतर यासारखा वाटत
होता.

संभाजीराजांनी बाळंभट राजोपा यांना वद  दली.
‘‘शा ीबुवा,’’ सकवारबा या महाली त े जू झा यावर पुतळाबा नी यांना



 केला. ‘‘ वार चे कोण-कोण िवधी रा न गेले?”
“ वाम चे अं यसं कार ‘भडा ी’न े झाले आहते. यांची शा शु  मंुज झाली

होती. सं कार शा यु  ‘मं ा ी’न े हायला पािहजे होत.े”
‘‘तु ही असतानाही त े झाले नाहीत. काय समजावं आ ही?” पुतळाबा या

डो यांत साि वक संतापाची झाक चमकली.
चरकलेले राजोपा य ेघाईने हणाले, ‘‘आ ही अस याचा  न हता मासाहबे.

वाम या सं कारांना ये  हणून मं ा ीसाठी युवराजांची आव यकता होती.”
‘‘मग आता काय करता येईल? शा ाथ काय सांगतो?’’ चुटपुट लागले या

संभाजीराजांनी िवचारले.
‘‘अजूनही शा संमत िवधी करता येतील वाम चे.”
“कस?े” कुठेतरी खोलवर समाधान लाभले या संभाजीराजांनी िवचारले.
“ वाम ची का ितमा िस  क न, युवराजां या ह त े ितला मं ा ी दऊेन

पंडदान करावं लागेल.” संभाजीराजे आिण पुतळाबाई एकमेकांकड ेबघतच रािहले.
‘‘ठीक आह ेशा ीबुवा, तु ही शा ा माणे िस ता करा.” पुतळाबाई िनधाराने

हणा या.
‘‘जी.’’ राजोपा य ेजायला िनघाले.
‘‘आिण ह े बघा, आम यासाठी एक मु त शोधा. आ ही... अि भ ण करणार

आहोत!”
“मासाहऽे ब...” संभाजीराजे कळवळून काही बोलणार तोच हात उठवून तो

डोलवीत पुतळाबाई हणा या, ‘‘ह ं – युवराज, तु ही वचन दलंय आ हाला, आता
पायगो ाचं काही बोलू नका.’’ शांतपणे पुतळाबाई अंत:पुराकड ेिनघूनही गे या.

क ड या घशाने, यांची पाठमोरी मूत  बघणा या शंभूराजांना कळून चुकले,
‘आबासाहबे, तुम या जबानीचंही बळ आम या ठायी नाही! अशाच जायला िनघाले या
थोर या आऊंना तु ही रोखून धरलंत. आ ही!’

संभाजीराजे सु पणे आप या महाली फेर घेत होते.
“धनीऽ’’ आत आलेला रायाजी बोलता-बोलता कला.
‘‘काय?’’
‘‘पुरा ं आ याली सरकार वारी गड चढ येय!”
संभाजीराजे िखळ यासारख े झाले. आठवण चा गंगासागर खळबळला.

येसूबा ची पेच पे णभरात डो यांपुढून सरकून गेली.
‘‘चल.’’ याच पावली संभाजीराजे आघाडी मनो याकड े िनघाले. मनो या या

दसु या मज याव न नाणेदरवाजातून येणा या वाटेला यांचे डोळे िखळून पडले.
केशव पंिडत, उधो योगदवे, चांगोजी, कवी कुलेश, िपलाजी यांनी धर या

मेळातून एक पडदाबंद मेणा मनो या या पाय याशी ठाण झाला. यातून दीड वषा या
भवानीबा ना छातीशी िबलगत ं घेतलेली धाराऊ थम उतरली. भवानीबाई उंच नंच
मनो याकड ेटुकुटुकु बघत हो या.



मनो या या दगडबंद उंबर ाला हात लावून तो मळवटाशी नेत येसूबाई
बाले क यात आ या. संभाजीराजांनी मनोरा सोडला.

येसूबाई सातमहालाकड े गे या. मासाहबे पुतळाबाई, सकवारबाई आिण होय –
सोयराबा चीही पायधूळ मळवटी घे यासाठी!

भवानीबा ना घेतलेली धाराऊ संभाजीराजां या महाली आली. ित या काखेतून
भवानीबा ना आप या भुजेवर घेत संभाजीराजांनी हातारी या पावलाला हात लावताच
ती फुटली. ओढ नं राजांना जवळ घेत, यां या चयव न आपली थरथरती बोटे फरवून
ती कानिशलाशी मोडत हणाली, ‘‘ कती सोकलास रं ऽ मा या येका! कशान ं ाय ाय
घडलं हनावं े!”

भवानीबा या गालावर ओठ टेकणा या संभाजीराजांना बघून तर ितचे डोळे
पाघळू लागले.

‘‘दादामहाराज!’’ दरवाजा या रोखान े ेमभरी साद आली. रामराजां या
खां ावर हात ठेवले या येसूबाई येत हो या. उगवतीचा सूय संगती घेऊन येणा या
वासंितक पहाटेसार या! शांत, िन:श द, धीरगंभीर. यां या चालीत थेट िजजाऊंचे वळण
आले होत,े डो यांत पुतळाबा चा िनधार. आप या वार या जवळ येताच पदर
जळीत भ न यांनी वाकून ि वार नम कार केला.

‘‘येसूऽ...” हा एकच, अनंत भावनां या भाराखाली वाकलेला, घोगरट श द
संभाजीराजां या त डून कसातरी बाहरे पडू शकला.

तो ऐकताच हातचा पदर ओठाशी नेत, त ड डा ा दडंाला िभडवले या येसूबाई
िनशाणकाठीसार या उ याउ याच दहेभर थरथ  लाग या. केवढे, केवढे बोलायचे असून
एक – एकही श द दोघां याही त डून बाहरे फुटत न हता. संभाजीराजांचा हात
भवानीबा या पाठीव न नुसताच फरत रािहला – मन कुठंतरीच!

धर या आभाळाआडून आषाढी एकादशीचा दवस कुचमत वर चढला.
पंच ोशीतील माणसं ज यांनी रायगड चढू लागली. एवढे माणूस गड चढत होत,े पण
कुणीच कुणाशी काही श दान ेबोलत न हते.

भ या पहाटेच ान घेऊन जगदी राचे, दवेमहाली या भवानीचे दशन क न
आले या पुतळाबाई सातमहाला या सदरी ओ ावर मांडले या बैठक वर बस या हो या.
यां या अंगी िहर ाकंच शालूचा सौभा यनेसू, ग यात का या म यांचा पोत आिण
कपाळी मेणमळ या दाट कंुकवा या मळवटाची आडवी बोटे प  दसत होती. यां या
पाठीशी येसूबाई, सकवारबाई, धाराऊ असा जनाना उभा होता. समोर खाल या मानेने
संभाजीराजे, रामराजे, िपलाजीमामा, हबंीरराव, येसाजी, आनंदराव, केशव पंिडत अशी
मंडळी खडी होती. शेजार या घंगाळात सोडले या तां या या घ टकापा ावर मधूनच
नजर टाक त बाळंभट राजोपा ये मं घोष करीत होते. नािशक- यंबक न आले या

वंृदां या घोषात तो िमसळला होता. हारीन ेमांडले या सुपे, दरु ा, तबके यांतील



एक-एक वाण उचलून येसूबाई पुतळाबा या हाती दते हो या. भर या चु ाने
पुतळाबाई ‘सतीची वाणं’ वाटत हो या. वाण घेणारी सुवािसन आप या भर या
मळवटाचा माथा मासाहबे पुतळाबा या िवमल चरणांवर ठेवीत होती. ितला
राजमुखातून आशीवाद िमळत होता – ‘‘औ वंत हा! सौभा यवंत हा!” सुवािसन नी
माथे टेक याने पुतळाबा चे पाय कंुकुमय झाले होत.े नजर ठरणार नाही, अस ेअपार-
अपार तेज यां या चयव न फाकले होत.े

राजोपा यांनी एक सुवणतबक यां यासमोर ठेवले. यात छ पती महाराजां या
पायांची सेवा क न अंगभर पावन झाले या, जरीनकस असले या, भग ा मोज ा
हो या. पुतळाबा नी समोर वारीच उभी असावी, तस े या मोजडयांवर गंध, हळदकंुकू,
अ ता वािह या. राजोपा यांनी दलेली दधूरंगी फुलांची जळ अपण केली, हात या
तबकातील तेव या पंचिनरांजनांनी आिण डो यांत तेव या दोन भाविनरांजनांनी
समोर या अमोल दौलतीला ओवाळताना यांना वाटले, या मोज ांवर णात खु
वारीच उभी राहील! हसतमुखाने हणेल, ‘‘पुतळा, कती वखत करता? इथं चं -सूयाची,
तारका-न ांची एवढी िनरांजनं तेवून आहते – पण – पण तुम याखेरीज ती पूण नाहीत.
लवकर या!”

‘‘मासाहबे, हात जोडावेत. जल संचन होत आह.े” बाळंभट राजोपा ये मं
थांबवून घोगरट हणाले.

पुतळाबा नी हात जोडून डोळे िमटले. मं घोषात पिव  न ांचे शीतल
जल संचन यां या म तकावर होऊ लागले. घ टकापा  अध-अिधक डुबलेले बघून
राजोपा य े हणाले, ‘‘चलावं...’’ चौघा माव यांनी घ टकापा ाचे घंगाळ उचलले.

पुतळाबाई उठ या. यां या पायांना िमठी भरत येसूबाई मुसमुसत हणा या –
“मासाहऽे ब....”

यां या डुई या पदरावर हातपंजा ठेवीत िन वकार पुतळाबा नी आशीवाद
दला, ‘‘सौभा यवंत हा! आम या युवराजांना – बाळराजांना सांभाळा. वार चा
गडमाणूस सांभाळा.’’

सातमहाला या सर या जो यावर असलेला दगडी खांब आला – ‘सतीचा खांब!’
रजपुती रवाजा माणे सातमहालाबरोबरच कारािगरांनी तो उठिवला होता. आज
पिह यान े याची पूजा होणार होती. पुतळाबा नी खांबाला गंध-फुले वािहली. या
खांबाचा परंपरेने चालत आलेला एक रवाज होता. सती जाणा या राज ीने िनधारपूवक
आप या मळवटीचे कंुकुमलेणे एकदा का याला वह ते मढिवले क , ितची वाट फ
िचतेची. मग मागे फरणे नाही.

तो उभा खांब पुतळाबा नी एकदा डोळाभर बघून घेतला. आप या मा याचा
मळवट या या मा यावर दे यासाठी उठलेला यांचा चुडसेंप  हात णभर कला.
संभाजीराजां यात गंुतवा झालेले यांचे मन आ ोशून उठू बघत होते. मो ा िनकराने
याला थोपवून पु हा ि थरिच  झाले या पुतळाबा नी मेणात मन िमसळलेला आपला
पावन मळवट वषन् वष वाट बघणा या या मानकरी खांबाला दला!



जलािभषेकान ेओले या झाले या पुतळाबा नी आप या कपूरगौर हातांची जळ
िस  केली. राजोपा यांनी या जळीत यां या वाम या भग ा मोज ा ठेव या.

चाल या! पावलागिणक ना यागो यांचे मागील पाश रायगडाला बहाल क न
मासाहबे पुतळाबाई चाल या. मोज ा हाती घेऊन. अि मूत  आप या पतीची वाट
आपलीशी कर यासाठी चालली! तेजाची अमर सोबत कर यासाठी जाितवंत तेज चालले!
गलबलून गेले या संभाजीराजां या हातून रामराजांचा हात के हा गळून पडला, त े यांचे
यांनाच कळले नाही. चालणे अश य झालेली यांची सुंद पावले परतून खासेवा ाकडे
वळली. च  माघारी!

‘‘आऊसाहबे, मासाब...” हणत माणसेच माणसे पुतळाबा या पायांवर धडाधड
लोटांगणे घेऊ लागली. कशाचेही भान नसले या पुतळाबाई, आभाळ तुडवीत जाणा या
िवजेसार या का या हौदावर आ या. उभा हौदचौक माणसांनी फुलून गेला होता.
काखो ात मंुडासी, पग ा घेतलेली माणसे सतीला मान दे यासाठी दाटली होती.

हौदा या म यभागी रचले या उंच चंदनी िचतेजवळ पुतळाबाई थांब या.
चढ यासाठी या िचतेला च बाजंूनी िश ा िभडिव या हो या. घ टकापा  काठापयत
डुबलेले पा न राजोपा यांनी वंृदांना मं घोष सुमार कर याची इशारत दली.
सतीजवळ येत त ेहात जोडून हणाले, ‘‘मासाहबे, मु तघ टका भरत आली. चूड कुणा
ह ते घेणार?”

‘‘युवराजां या.’’ िचतेवरची नजर न ढळिवता िनधारी बोल आले.
मान डोलवीत राजोपा ये दाट या कंठान े हणाले, ‘‘ मा असावी. युवराज आले

नाहीत इथं!”
‘‘मतलब? यांना वद  ा. सांगा – तु ही युवराज असलात तरी आ ही

राणीसाहबे आहोत! आमची आ ा आह.े येऊन चूड ा आ हास!” यां या डो यांत
जगदबेंचे पाजळलेले पोत जणू उतरले होते.

“जी.” राजोपा यांनी आ ा पावती करायला माणूस िपटाळला. याने पेश येऊन
संभाजीराजांना ती आ ा श दाबर कूम सांिगतली.

डोळे िनपटून, बांधील मनान ेआ ाधारक संभाजीराजे का या हौदावर जू झाले.
पुतळाबा या पायांवर आपले म तक ठेवीत हणाले, ‘‘आ ही आलोत मासाहबे!’’

‘‘औ वंत हा! िवजयवंत हा!” पुतळाबा नी शेवटचा आशीवाद दला.
‘‘आ हास चूड ा.’’
‘‘जी.’’
‘‘येतो आ ही! बाळराजांना-सूनबा ना सांभाळा! कधी संग आलाच तर आमचे

ह े प यानी ठेवा! पु  आहात तु ही आमचे. जगदबं!” ओले या, भर या मळवटा या
पुतळाबाई शांतपणे िशडी या पाय या चढून िचतेवर गे या. पूवािभमुख होत यांनी
सतीबैठक घेतली. महाराजां या मोज ा णभर म तक  िभडवून यांनी समोर ठेव या.
कुलदवेीचं मरण करीत डोळे िमटले. पु हा कधीच न उघड या या िनधारानं!

च बाजंूनी चढ या माणसांनी सतीचा दहे चंदनका ांनी ग यापयत रचला.



मणामणाचे पाषाण छातीवर तोलीत संभाजीराजे िशडीची एक-एक पायरी चढून गेले.
रच या का ांतून ि थर जळ फ  दसत होती.
उमाळा फुटू नय े हणून ओठ दातांखाली दाबत मागून आले या राजोपा यांनी

उचलून धरले या तबकातील कपूरव ांची मूठ संभाजीराजांनी भरली. पाझर या
डो यांनी ती मूठ सती या जळीत सोडली. ितला तेवत ेिनराजंन िभडिवले. मुठीमागून
मुठी या जळीत पडू लाग या. सतीला र ा या हातून चूड िमळाला!! पेट या
चंदनका ांतून अि प ी आभाळाकड ेझेपावू लागले.

शेवटची भरली मूठ तशीच घेऊन सु  संभाजीराजे िशडी उतरले. कुणाकडहेी न
बघता थेट बाले क याकड ेखालमानेन ेचालू लागले. सतीला मानाची सलामी दणेा या
तोफां या बारांनी रायगडाला कानठ या बसू लाग या. महाराज गेले या दवशीच
रायगडाने डोळे िमटून घेतले होत े– आज याचे कानही जायबंदी होत होते.

सातमहाला या जो याशी आले या शंभूराजांनी अपार वेदनेन े सु  झालेला
आपला माथा सती या खांबाला असहायपणे टेकिवला. यावर या ओ या कंुकवाचा
िशवगंधाला पश होताच मा ; यां या अंगावर सरकन काटाच फरला. भर या
मुठीत या कपूरव ा खाली िवख न पड या. आ ापयत िनकराने दाबून ठेवलेला उमाळा
उसळून आला. मु यापणीच, चूड लागलेले मन आ ंदले – ‘मासाहऽेब, मासाहऽेब!’ ते या
खांबाला माथा टेकवून तसेच कतीतरी वेळ सु  उभे रािहले.

‘‘ वारीनंच अस ंकाळीज टाकलं, तर इतरांनी काय करावं?” यां या पाठीशी
येसूबाई के हा येऊन उ या रािह या हो या, तेही यांना कळले न हते.

खांबावरचा माथा उठवून पायतळी या कापूरव ा बघताना संभाजीराजां या
त डून बोल आले, “नाहीऽ येस,ू तु ही आम या प ी असलात तरी आमचा सल तु हाला
उमगायचा नाही. या हातान ंरायगड सोडताना आजवर आ ही द ा या कव ा घेत
आलो होतो, याच हातावर कापरा या व ा सोडून आलो आज आ ही!! मोठे अभागी
आहते आमचे ह ेहात! आ हाला एकले सोडा.” आपला गु हगेार वाटणारा तळवा िनरखीत
त ेआप या महालाकड ेचालू लागले.

जाता-जाता यांची नजर सोयराबा या महालावर पडली. याचे झरोके,
दरवाजे बंद बघून एक खोलवर कळ यां या काळजात फरली. ‘आबासाहबेां या
पायांपासून दरू रािहले या मासाहबे यां या मोज ा घेऊन िचतेवर चढतात आिण
यां या शेजारी बसून महाराणीपदाचा अिभषेक घेणा या या मा  महाली बसतात!
सतीला अखेरचा मान ायलाही या का या हौदावर येत नाहीत! काय आह े हा
जगदबेंचा खेळ?’ यां या या सवालाचे उ र जगदबेंकडहेी न हते.

उपोषणाचे त मोडून आषाढी एकादशीचा दवस पुतळाबा चा घास घेऊन
मावळत होता.

अजाण रामराजांना कुणीही हाताशी ध न काही उलघाल क  नये हणून
संभाजीराजांनी थोर या महालावर चौक पहारे बसिवले. नेम या याच बाबीने
सोयराबाई खोलवर दखुाव या गे या. कुणी भेटीस आले क  हणू लाग या, ‘‘आ ही



महाराणी नाही. कैदी आहोत.”
याची कुणकुण कानी आले या संभाजीराजांनी येसाजी दाभा ांना बोलावून

घेतले. येसाजी रामराजां या खासगी तैनातीचे महाराण चे िव ासू सरदार होत.े यांना
समजावून दे यासाठी युवराज हणाले, ‘‘येसाजी, थोर या महाली चौक  पहारा बसिवला
आह,े तो सुखासुखी नाही. तो िनणय घेताना आ हाला काय वाटलं त े आमचं आ ही
जाणतो. बाळराजे पोर उमरीचे आहते. तु हास पूव ल माणे यां या तैनातीतच आ ही
ठेवत आहोत. यां या भ यावर नजर ठेवून असा.’’

‘‘जी. आ ही यांना कुणा बु यां या हाती लागू दणेार नाही.” येसाजी िनघून गेले.
थो ाच वेळात हबंीरराव, कुवी कुलेश, केशव पंिडत, उधो योगदवे आिण खंडोजी

ब लाळ महाली पेश झाले. मुजरा दणेा या खंडोज ना बघताच शंभूराजां या कपाळी आठी
धरली. ितचा मतलब यानी आलेले खंडोजी मान लवती क न तातडीने हणाले,
“ वाम चा गैरसमज नसावा. आ ही आम या िचटणीस बंधंू या वा विडलां या
रदबदलीसाठी नाही आलो! संग बाका आह.े चाकर सेवेस चरणी त पर आह,े हे
सांग यासाठी आलोत आ ही.” बाळाजी खंडोज चे वडील होते.

त ेिनधारी बोल ऐकून संभाजीराजांचे डोळे उजळले. खंडोज समोर येऊन आपला
हात यां या खां ावर चढवीत त े हणाले, ‘‘हीच उमेद होती आमची तुम याकडून
खंडोजी! तु ही आ ही सा यांनीच खूप िशक यासारख ंआह,े या मामासाहबेां याकडून.
नातीगोती दौलती या सेवेआड येता कामा नयेत.” संभाजीराजांनी हबंीररावांचा
गौरवपूण उ लेख केला.

त े बोलणे तसेच उचलत हबंीररावांनी आप या आिण गडावर या लोकां या
मनसु याकड े फरिवले, ‘‘िन ती नातीगोतीच का, काय बी सामने आलं तरी थोर या
ध यां या ा दौलतीची आबदा ता कामा हाई. तुमीच आता िनवाडा कराय पायजे काय
यो.’’

‘‘कसला हणता सरल कर?” शंभूराजांना यांचा अंदाज लागला नाही.
‘‘ध यािवना मुलूक असा कती दस हायाचा? कारबारी िश ा हाती याया

पायजे तुमा ी.” हबंीररावांनी असं यांची इ छा आिण कारभाराची अडचण पेश घातली.
‘‘सेनापती ठीक सलाह दते ेह।ै जबतक युवराज मंचकारोहण नह  करते कारोबार

कैसे चलेगा?” कवी कुलेशांनी ितला जोड दली.
अथातच हा  सवात मह वाचा होता. अजाण रामराजां या हाती कारभाराची

सू े दणेे श य न हत.े यांना हाताशी ध न सोयराबाई काय करतील याचा नेम न हता.
तसेच महाराजां या आसनासमोर नतम तक होणे सोपे होत,े पण यावर आ ढ होणे सोपे
नाही, ह ेसंभाजीराजे जाणून होत.े गंभीर होत त े हणाले, ‘‘आ हाला िवचार क  ा
यावर. उधो योगदवे, स या धानक चे द तर खोळंबून आह.े तु ही त ेहाती घेऊन राबते
करा.”

‘‘जी.’’ उधो योगदवे हात जोडत लवले.
‘‘मामासाहबे, आता प हा या न कैद असामी येतील. यां या िनवा ाची



मसलत काय?” संभाजीराजे आप या मन या िवषयावर आले.
‘‘तपास घेऊन युवराजांनी आप या मज नुसार िनवाडा करावा यचा.”
‘‘आ ही तपास घेतला आह.े या घालमेलीत हाद िनराजी आिण रा जी

हकनाक गोवले गेलेत. याची खातरजमा झाली आह ेआमची. या उभयतांना मु  करावे
हणतो आ ही.”

‘‘जशी मज .” हबंीररावांना कुठेतरी हायसे वाटले.
‘‘चला किवजी, जगदी राचे दशन घेऊन येऊ.”
कवी कुलेश आिण केशव पंिडत यांना बरोबर घेऊन राजे बाले क याबाहरे पडले.

सा या गडभर ावणी उ हाची उबदार, िपवळी करणे उतरली होती. यात पावसाने
िनथळली िहरवाई चमकत होती.

‘‘पुराचे िशवयोगी आिण यांचा मठ कसा आह?े” संभाजीराजांनी िवचारले.
‘‘जी; ठीक आह ेसगळं. गणेशभट जांभेकर मठाचे बरे चालवून आहते.’’ केशव

पंिडतांनी शंृगारपूर या िशवयो यांचे कुशल दले.
जगदी राचे मं दर आले. मोज ा उत न किवजी आिण पंिडतांना पाठीशी घेत

संभाजीराजे मं दरचौकात आले. मान वर क न यांनी घंटानाद दला आिण पुढे
जा यासाठी पाऊल उचलले. त ेफरसबंदी या दगडी कासवावर पडणार होते, त ेसाव न
बाजूला ठेवीत या याकड ेएकजोड बघताना राजे एकदम िवचारगत झाले.

‘‘पंिडत, या दगडी कासवाची मं दरात काय हतेून े थापना केली जात?े’’
‘‘त ेकूमावताराचं तीक असावं वामी.’’ केशव पंिडतांनी जाब दला.
अगदी हचे उ र, आबासाहबेांना एकदा मोरोपंतांनी दलं होत.ं या वेळी

वत:ला वाटणारा या कासवाचा वेगळाच मतलब आबासाहबेांनी सांिगतला होता.
‘‘पंिडत, किवजी, आ ही या हमचौकातील दगडी कासवासारखे आहोत! आमचे

आबासाहबे या समोर या गाभा यातील दवेमूत सारखे आहते! ह े कासव कधीच
गाभा यात जाऊ शकत नाही. मं दरात दशनासाठी येणा या भ ांचे नम कार जू होतात
त ेगाभा यातील मूत या चरणांशी – तेच यो य. आिण – आिण जाणत-ेअजाणतेपणी का
असेना पाय पडतात, त ेया कासवा या पाठीवर!”

त ेऐकून केशव पंिडत आिण किवजी पुरत ेअ व थ झाले. अथ न लावता येणारी
गहरी वेदनाच वेदना राजां या डो यांत दाटून आलेली यांना प  दस ूलागली.

या कासवाला डो यांत भ न घेत राजे कातर हणाले, ‘‘आ हाला खंत पाठीवर
पडणा या पायांची कधीच वाटली नाही! नम कार घे याचा तर आमचा वकूब नाही! खंत
एकाच बाबीची वाटत,े या कासवाची नजर गाभा यातील या मूत या चरणाशी अहोरा
िखळून पडलेली असते, ह ेजाणणारा या उ या दौलतीत एकही जाणकार नसावा! आ ही
आबासाहबेांना काय मानतो, ह ेपारख याची एकाचीही कुवत नसावी!” एक ल बता, दीघ
िन: ास हमचौकात िवरला.

‘‘चला.’’ हणत संभाजीराजे गाभा यापाशी गेले. पंडीवर बेलफुले वा न तीथ
घेऊन मं दराबाहरे पडले. युवराज खासेवा ात येताच सदरेवर या िगरजोजी आिण



अजाजी या यादव बंधंूनी यांना मुजरा दला.
‘‘के हा आलात िगरजोजी?”
‘‘हा असाच गड चढतोय आमी. नगरची खबर उचलली य ेिनगालोच.”
‘‘कोण खबर आह?े बोला.”
िगरजोजी जरा घुटमळला. मग तुटक-तुटक ट याने याने खबर पेश घातली –

‘‘नगर या कोठीत... धाक या युवरा ी ी....”
अंगभर शहारलेले संभाजीराजे ताडकन उठत हणाले, ‘‘काय झालं यांचं?”
‘‘जी. तसा फटका-दगा हाई. मुलगा जालाय!”
किवजी आिण पंिडत यां याकड ेसंभाजीराजे बघतच रािहले. यांची नजरच जणू

िवचारीत होती – ‘‘सांगा. आ ही या दगडी कासवासारखेच नाही काय? कती पाय
पडावेत या पाठीवर? आ ही इकड े मंचकारोहणाची चचा करतो आहोत आिण आमचा
अंकुर – आबासाहबेांचा नात ू– ितकड ेमोगली कैदते नगर या कोठीत ज म घेतो आह.े”

शा ी-पंिडतांनी मु र केलेला, लिलतापंचमीचा मंचकारोहण दवस उजाडला.
िवचारपूवक शंभूराजांनी मंचकारोहण कर याचा िनणय घेतला होता. सिवध मंगल ान
घेतलेले संभाजीराजे अ दािगरे, गुझबारदार, शा ीपंिडत यां या मेळा ातून खाशा
मागान े संहासनचौथ यावर येताच मानक यांनी दाटला दरबार, वा यावर लव या
कुरणासारखा मुज यासाठी झुकला.

आज धानमंडळा या मानकरी सोन तंभाजवळ कुणीही उभे न हते, कारण हा
रा यािभषेक न हता. मंचका ढ होऊन रा यसू े आप या हाती वीकार याचा तो केवळ
रवाजी िवधी होता. मु तवेळी मं घोषां या गजरात, संहासनाला न भावे वंदन क न,
याला चुकूनही पद पश होणार नाही याची द ता घेत संभाजीराजे राजआसंदीवर आ ढ
झाले.

णमा  यांचे यांनाच कळेना क , आप या छातवानांकड े ठोके चढीला का
पडावेत? उरात न कळणारी, पूव  कधी न अनुभवलेली चंड खळबळ का माजावी?
कानिशले सणसणून का यावीत? पाठी या क यातून भवानीचा पाजळला पोत सरासर
फरतो आह,े असे का वाटावे? गदन नागफ यासारखी ताठ का हावी?

नेहमी आगेमागे वावरणारी, समोर या दरबारी चौकातील तीच हबंीरराव,
आनंदराव, येसाजीकाका, केशव पंिडत, किवजी, राघोपंत, खंडोजी ही माणस े यांना या
राज संहासनावर बसताच एकदम आगळी-वेगळी वाटू लागली. आप या शरीराचे हात,
पाय याहाळावेत तसेच त ेदरबारातील मानकरी याहाळू लागले. वडीलधारे असले तरी
हबंीरराव, येसाजी कंक ही माणसे यांना आता भवानीबाईसारखी अप यवत वाटू
लागली! या आसनाव न हणूनच यांना कळून आले क , हबंीरराव बोलताना वारंवार
ओठांवर या िम याखाली पालथी मूठ दतेात! येसाजी कंकांचे पांढरेशु  कानक ले, मनचे
बोल यापूव  थरथरतात! कवी कुलेश बोलताना म येच आप या हातांची सडक बोटे



याहाळतात! खंडोज ची बाराबंदी छातीवर तुटेल एव ा तणावात असते! केशव
पंिडतां या कपाळीचा ठसठशीत गंध टळा आ ां या घ ांवर दमुडत जातो! रायाजी-
अंतोजी बोलताना कधी गदनच वर घेत नाहीत!

संहासना या सायवळ हाताला असलेला समतोल सोनतराजू दृ ीस पडताच
शंभूराजांना आपलेच समोर या दरबारात पेश झालेले आरोिपत प णभर दसले! आज
या णी यांना पुरत ेकळून चुकले क , ‘केवळ आबासाहबे या आसनावर होत े हणून
आ ही सलामत सुटलो या वेळी!’

सगळे िवचार या तराजू या पार ांत समतोल सोडून संभाजीराजांनी आप या
दि ण हाताचा पंजा शांतपणे उठिवला. समोर आले या िश े  करंडा या आिण
क ारी या तबकाला ‘राजा’ हणून वीकृतीचा हात पश दला. राजदडंाचा मं
होईपयत सोनेरी म यमोचल हाती धरला.

दरबारी मानक यां या मरातबी व तबकांना त ेहात पश दऊे लागले.
रायगड या सलामी तोफांची कडकडती ब ी भोवती या टोपीकर, िस ी, फरंगी

आिण मोगल, इदल, कु ब या शा ांना जणू गजून सांगू लागली, ‘‘मराठी दौलतीचा ‘िशव’
गेला, तरी या आसनावर आता ‘ ’ आला आह!े”

‘‘सरल कर, द खनसुभा कोकलखानानं आपले दात दावायला सु वात केली.
अिहवंतगडावर अचानक हमला घातला यानं. आजच गडा या शामजी केशव
द तरदारांचा माणूस खानदशेातून आला.’’ िशलेखाना, अंबारखाना, दा  कोठारे यांवर
नजर टाकून परतणारे राजे हबंीररावांना हणाले.

‘‘गडाचं काही...’’ सेनापती चंता ांत झाले.
‘‘नाही. काही नाही झालं. गड पायरो ानं आह.े आप या क लेदारांनी िनकरानं

खान परतिवला. शामज ना प  दऊेन क लेदारांना मानव ं पाठवायला पािहजेत
मामासाहबे.’’

‘‘जी. दयाकडची खंदरेीबेटावरन ंएक वंगाळ खबर आ येय धनी.’’
“िस ा या म ूरीचीच असणार.”
‘‘जी. आपला लई मोलाचा सारंग गेला. मायनाक भंडा याचा योक. तीनशे

असामी घेऊन ये या पंधरव ापूव  िश ा या उंदरेी बेटावर या जलकोटावर रातीचा
येनं छापा घातला. काळोख गुडूप, जागा नवखी या गुणं छापा फसला येचा. यार िवसा
माणूस आन् मायनाकाचा योक ची िशरं काटून माजोर िश ी मंुबयला घेऊन गेला.” ती
धडावेगळी िशरेच समोर उभी रािह याने हबंीररावांची घाटी दाटली.

ती वाता ऐकून शंभूराजे सु  झाले. हाती आ या तपिशलाव न यांना खंदरेी
बेटावर या जलकोटाचे मह व कळून चुकले होत.े खंदरेी आिण उंदरेी ही मंुबई या
घेरातील जवळ-जवळ असलेली मो याची बेटे होती. मो ा प र माने खंदरेी बेट क ज
क न महाराजांनी यावर जलकोटाचे बांधकाम सु  केले होते. जे मह व दि ण कोकणात
मालवण या संधुदगुाला होते, तेच खंदरेीला उ र कनारप ीत होत.े या जलकोटामुळे
मंुबई या मो या या दयाठाणकावर जरब ठेवता येणार होती. ह ेखंदरेी तीन दयास ां या



डो यांत खुपत होते. जंिज याचा िस ी कासम, सुरतेचा मोगल सुभेदार आिण मंुबईचे
टोपीकर. उंदरेी घशात घाल याचा या तीनही स ांनी य  केला होता. यात िस ी
कासम कामयाब झाला होता. यान ेसुरते या मोगली सुभेदाराशी संधान साधून, ‘‘मी इथं
आह े हणजे तु हीच आहात.” या ढंगाने पावले टाकली होती. या सुभेदारां या मदतीनेच
िस ी मंुबई या टोपीकरांनाही हवा तसा वाकवीत होता. दयावर चाचेिगरी क न, मराठी
कनारप ीचा मुलूख जाळून-लुटून पािहजे ते हा मंुबईचा आसरा घेत होता. टोपीकरांनाही
पा ह या या काठीन ेसाप मारायचा होता! जसा टोपीकर, मोगल, िस ी यांना खंदरेीचा
जलदगु सलत होता, तशी मराठी दौलतीलाही उंदरेीवरची िस ाची बसकण संधी साधेल
ते हा बुडवायची होती. ह े दया पटात घे यासाठी जंुपलेले खारट भांडण होते! िचवट
िस ी, खवचट इं ज यांचे ितखट मरा ांशी जंुपलेले!

‘‘सरल कर, मायनाकांना एक सां वनाचं प  ा. यांना िलहा, ‘‘तुमचे मूल गेले,
त ेदौलती या िशव पंडीवरचे फूल गेले. आ ही तुमचं बरे चालवू.’” िस ा या िवचाराने
राजे गुमान झाले.

‘‘ यो हबशी मंजे दौलती या पदराला कुरतडनारा उंदीरच हाय. िमळंल ये
चाबाल योय अन ् जंिज या या िबळात लप योय. एकडाव न ा उतराय पायजे येचा.”
हबंीरराव िचडीने बोलले.

‘‘होय मामासाहबे, आबासाहबेांना खूप तापदरा द यात यानं त ेआ ही जाणून
आहोत. एकदा मायनाक, दौलतखान, का होजी, गो वंदजी काटे या सारंगांना बोलावून
घेणार आहोत आ ही. िस ाची बसकण उखड याखेरीज दयासही कौल दतेा होणार
नाही.” बोलत-बोलत महादरवाजात आले या राजांना मुजरा दते चांगोजीन े वद  पेश
केली. ‘‘प हा याचं कैदी आ यात गडावर.”

हबंीररावांकड े बघत राजे िवचारगत झाले. काहीतरी मनोमन ठरवून यांनी
आ ा केली, ‘‘चांगोजी, यातील हाद िनराजी आिण रा ज ना मोकळे क न आम या
भेटीला पाठवा.”

‘‘जी...’’ पुढे काही ऐकायला िमळेल, या आशेन ेचांगोजी रगाळला.
‘‘िनघा!’’ राजांनी मामला ितथेच तोडला. आतून यांचे मन मोरोपंतांसाठी

ाकूळले, पण राजओठांनी ती ाकूळता परतवून लावली.
खासेवा ा या सदरेवर आले या राजांना राघो वानंद सामोरे आले. यां या

हातात ब याच कागदी व या हो या.
‘‘सव कारखा यां या म ेची फे र तं िस  आहते वामी. फ  र शाळेची मोहर

जोखमीची अस यानं खाशां या सा ीनं तुटावी, अस ंसवाचं मत आह.े” राघोपंत व या
चाळवीत हणाले.

‘‘ठीक आह.े द तरदार, आ ही जातीनं सग या कारखा यांचा िहसाब-तपास
घेऊ. सवाना समज ा तशी.”

राघोपंत थोड ेघुटमळले; पण जा यापूव  कानी घालावं हणून तुटक हणाले,
‘‘राजापूर न टोपीकरांचे हिेजब आलेत आप या बि साची मागणी घाल यासाठी.”



संभाजीराजांची चया पालटली. आवाज करडा झाला. राघोपंतांना समज
िमळाली, ‘‘ यांना प  सांगा. तो पदराखाली घातलेला िस ी अगोदर हाकला मंुबई न
आिण मग या बि सी मागायला! आम या सामनेसु ा आणू नका यांना.”

‘‘जी.’’ व या सावरत राघोपंत हलले. यां या कानी जाता-जाता इशारा पडला,
‘‘िनरोपाचे िवड ेदऊेन यांना गडाव न काढा. अिधक थांबवू नका.”

राजे हबंीररावांना काही बोलणार एव ात पहा याची वद  आली, ‘‘परलादपंत
आ यात.”

‘‘येऊ ा आत.” हातपंजा उठवून मंजुरी दतेाना राजांची चया अनेक आठवण नी
वेढून गेली. आत आलेले हादपंत आिण रा जी ितवार मुजरा घालून खालगदनीने उभे
रािहले. िविच  शांतता दाटून आली.

बैठक सोडून हादपंतां या समोर शांतपणे येत शंभूराजे हणाले, ‘‘घाब  नका
यायाधीश. आ ही तुम यावरील आरोपप  नाही वाचून दावणार! आबासाहबे
गे यापासून तु ही प हा या या रोखानं कूच होईपयत या तुम या हालचाल चा बरा
तपास घेतला आह े आ ही. तुमचं खूप उिशरा आलेलं तहाचं प ही पावलं आ हाला
प हा यावर. तु ही यायाधीश आहात. आम या मनचं यायाधीशाचं प तु हापुढे
ठेव यासाठी पेश घेतलंय आ ही तु हास. काही सुनाव यासाठी नाही.” राजआसंदीवर
बस यावेळी उतरले होत,े तसेच तेज संभाजीराजां या डो यांत भ न आले.
हादपंतांना ढवळून काढणारे राजबोल यां या ओठांतून बाहरे पडले –

‘‘राजमु ा धारण करणारे आबासाहबे गेले असता कट क न आ हाला द त
कर यासाठी सुरनीस-पेशवे चालून आले, या वेळी आ हाला खरा आधार ायला हवा
होता, तो तु ही! तु ही यायाधीश होता. यायाला कौल दणेारे, अ यायाला जाब
िवचारणारे. तुमचं कत  या सरल कर मोिहतेमामांनी बजावलं! आ हाला याय िमळाला
तो यां या ह ते - मैदानावर!

‘‘मुलखात जसे ड गरकड ेतसे रा यात यायाधीश असे आ ही मानतो. आ या
लाटेवर झाड-ेपेड ेडुलली तर आ ही समजू शकतो. पण - पण ड गरकडचे डळमळू लागले,
तर आधार सुट यान ंआभाळ कोसळेल याची धा त वाटत ेपंत!

‘‘ यायाधीश, एकवार यायाला कौल दणंे साधलं नाही तरी चालेल, पण
कमानप ी नकळतसु ा या या ह ते अ यायाची जोड कधी होता कामा नय.े”
हादपंत, रा जी, हबंीरराव सवानाच वाटले य  महाराजच तर समोर उभे रा न

बोलत नाहीत ना?
आप याच िवचारांत, पाठीशी हात बांधून फेर घेणा या संभाजीराजांनी आपलं

मन मोकळे केले - ‘‘पंत, यानी ठेवा. येक असामीला तीन मासाहबे असतात. एक ज म
दणेारी नाळेची. दसुरी पोषण क न शेवटी ठाव दणेारी पायतळीची धरती आिण ितसरी
या या जग या हयातीवर िमट या डो यांनी जागती नजर ठेवणारी यायमाउली!

‘‘पिहलीचे डोळे ममतेनं भरलेले असतात, ितला ऐब-दोष दसत नाही. दसुरीला
डोळेच नसतात. ितसरीला असलेले डोळे बंद क न यावे लागतात. का? तर हाती



धरले या यायतराजू या पार ांत माप घालताना भावनेपोटी काही गफलत होऊ नये
हणून. पंत, तु ही यायाधीश असून डो यांवरची प ी खोललीत! तुमची नजर जाया
झाली. हातचा तराजू सोडून तु ही िसधे या या एका पार ात जाऊन बसलात! बसलेले
सारे तडाख ेमनाआड घालून आ ही तु हाला इतमामानं या पार ाबाहरे घेत आहोत.
तुमचा यायतराजू तुम या हाती दते आहोत. तो सांभाळा. पु हा अशी गफलत आ हास
मानवणार नाही. यायाधीशांनाच आरोिपत हणून बघताना काय वाटत,ं ह े सांगवत
नाही. पु हा असा संग आम यावर नका आणू.’’

हादपंतां या ने कडा ओलावून आ या हो या. हात जोडून, पगडी डोलवीत ते
भर या मनी हणाले, ‘‘ वामी, मा असावी. आ हास प ा ाप वाटतो झा या गैर
बतावाचा...” यांना पुढे बोलवेना.

‘‘ हादपंत, तु ही यायाधीश आहात याचीच ती िनशाणी आह.े उ ापासून
तुम या अख यारीची सू े ता यात घेऊन राबती करा!”

‘‘रा जी, तु ही गडाचे सरकारकामावरचे सुभेदार आहात. राजे कोण आहते याची
दखल घे याप रस राजधानी गोमटी कशी राहील, याची दखल घेत चला! तु हीही तुम या
सुभेदारी कामावर जू हा.’’

‘‘जी’’ रा जी आिण हादपंत मुजरा दऊेन जायला िनघाले. कैलासवासी
वाम या काळात असा संग कधी हादपंतांवर आला न हता! तो आला असता तर...
गलबलून गेलेले हादपंत तसेच परतले आिण तरातरा चालत संभाजीराजांचे पाय
िशव यासाठी लवू लागले.

झटकन मागे हटत राजांनी यांना थोपिवले. वर घेत यांना खांदाभेट दतेाना ते
हणाले, ‘‘पंत, खूप जोखीम आह ेतु हा-आ हावर. आम या पाठीशी असा.”

समाधानाने हाद िनराजी िनघून गेले. भार या हबंीररावांनीही िनरोप घेतला.
िवचारगत राजे अंत:पुरातील द णीमहालात आले. ितथे येसूबा नी दहुाती तोलून

धरले या भवानीबा या डुईवर धाराऊ सोनफुले मढिवलेली कंुची चढवीत होती.
“आऽ बा, आऽ बा’’ क न झेपावणा या भवानीबा ना राजां या हाती दतेाना

येसूबाई हणा या,‘‘ वार ना कळलं असेल धाक या बा ना मुलगा झाला आह.े”
दगुाबा या आठवणीने त ेदो ही जीव ाकूळ झाले.
फे र तवार खास कारखा यां या मालम े या िहसाब जातीने घे यासाठी राजे

खासेवा ाबाहरे पडले. यां या सोबत हाद िनराजी, हबंीरराव, येसाजी, रघुनाथ
नारायण, कवी कुलेश, रा जी, आबाजी सोनदवे, चांगोजी अशी मंडळी िनघाली.

पावसाने िभज या दगडी इमारत व न ावणी उ ह ंउतर यान ेपांढरट वाफा
तरंगून येत हो या. दरूवर पाचाडात झडणा या घाटेचे नाद कानी पडताच छातीशी हात
नेत राजांनी घाटेला मान दला. यां या हाती एक नकसदार लाकडी संदकू होती.
र शाळा आली. राजां या सा ीने मोहर तोड यात आली. फे र त वाचले जाऊ लागले.
कारकून बारदा याचे माप क  लागले –

पाचशे रती िहरे, दोनशे रती माणके, एक हजार तोळे मो ये. एक-एक कलम



पडताळून आलमारीत बं द त होऊ लागले, फे र त पूण झाले.
फेरमोहोर दे यासाठी र शाळा मुख बिहज  घाटगे आलमा या बंद क  लागले.
‘‘थांबा बिहज , हा सवात मोलाचा डाग आत ठेवून ा. यािशवाय र शाळा पूण

नाही होत.” हातातील संदकू खोलून आबासाहबे नेहमी छातीवर वागवीत ती भवानीची
कवडीमाला शंभूराजांनी बाहरे घेत कपाळाला िभडवून पु हा आत ठेवली. िहरे, माणके,
मो यांना शोभा आण यासाठी संदकू आलमारीत चढली.

राजे गडा या राब या जामदारखा यात आले. कारकून नऊ कोट पय े कमतीची
चलनी नाणी वजनावर मापू लागले. यात पाच ल  पयांचे केवळ सो याचे होनच होत.े
अनघड सोने नऊ खंडी, चांदी अडीच खंडी. सव कलमांचे वजन झाले. होनां या सोनेरी
ढगाकड ेनजर टाक त राजांनी राघोपंतांना आ ा केली, “द तरदार, सालीना दहा हजार
होन तापगडी आिण वीस हजार होन तुळजापुरी आई भवानी या सेवेस जू होतील असे
करा!”

या या बळावर दौलत उभी राहते, या िशलेखा यात राजे सवासह आले.
वाका या तो ांनी पाचंु ात बांधले या कलमांचे मोजमाप होऊ लागले - ‘‘तीस हजार
एकधारी तेगी, प ास हजार दधुारी, चाळीस हजार भाले, साठ हजार ढाली, चाळीस
हजार धनु ये आिण आठरा ल  बाण’’ असे ह यार साठवणाला होते.

धारांवर झळझळणा या या श राश कड ेबघताना राजे गंभीर झाले. या राशी
आबासाहबेांची दरूदृ ी सांगत हो या. साठवणाला ह यारे होती. ती वागिवणारे हात उभे
करायचे होत.े उ ा या काळाला सामोरे जा यासाठी छ पत नी केलेली ती िस ता होती.

‘‘सरल कर, कंककाका, पावसाळा उलगताच तवा या सै याची संचणी क न ही
ह यारे राबती करायची आहते. सव तफा या सुभेदार-हवालदारांना याची समज ा.” हे
बोलताना राजांचे डोळेही धारी बनले होत.े

या कारखा या या जोरावर सै ये दौडतात तो अंबारखाना आला. इथे दगडबंद
को ांत धा यां या गो यां या थ या रच या हो या. उंदीर-घुश या बंदोब तासाठी
जागोजागी चाप टाकले होते.

थ या रचले या को ांतून फरताना अंबारखा याचा मुख तपशील दऊे
लागला. ‘‘ही भातकोठी. सतरा हजार खंडी दा तान आह.े िजरे दोन हजार खंडी आह.े’’

डाळी, कडधा य,े साखर, तंबाखू यांची कोठारे बघत जाणा या राजांना
आबासाहबेांचे श द आठवले, ‘‘तु ही-आ ही पिहले सेनापती आिण शेवटचे धारकरी
आहोत. मावळा हा!’’

आसवाबखा याचे दालन आले. कलमवार िवभाग दाखिवताना मुख सांगू
लागला - ‘‘यात जालना-अहमदाबादी एकल  तागे कापड आह.े यात चार हजार पांढरी
व एक हजार ब हाणपुरी ठाणे, यात तीन हजार सागे सा दलवार आिण चार हजार तागे
पैठणी कापड आह.े’’

ती सारी संप ी नजरेखाली घालून, गंजीखा यात साखळदडंांनी जखडलेले झुलते
ह ी बघून परतणा या संभाजीराजां या मनात आले, ‘ही गजा त ल मी



महाराजसाहबेांनी दा तानी केली ती का? आप यासाठी? नाही. त ेजाणून होत ेक , सवात
मोलाची संप ी आह ेमाणूस! इथला माणूस ताठ गदनीन ंजगावा. आपले कुलाचार याला
िनवध करता यावेत. यासाठीच यांनी आप या हयातीचा भंडारा उधळला.’

आप याच िवचारतं ीत चालणा या राजांना रघुनाथ नारायण अदबीने हणाले,
‘‘कुडाळ या दशेािधकारी गणोरामांचे प  आले आह े वामी.’’

‘‘काय हणून?’’
‘‘तेथील योगी नामदवेभट बाकरे यांचा काळ झाला. मागे वारस मुलगा आह.े

यांचे चालिवले पािहजे हणतात गणोराम.’’
चालत े राजे थांबले आिण हणाले, ‘‘पंत, बाकरेबुवां या मुलाला घोड े आिण

नजराणा पाठवून ा. यांचे चालेल अशी मोईन क न दानप  िस  करा. आम या
द तुरान ेकुडाळी पाठवून ा. आबाजी, तु ही त ेदानप  नजरेखाली घालून यावर मोतब
करा.’’

“जी.” रघुनाथपंतांना त ेऐकताना समाधान वाटले.
काहीतरी आठव यान े राजांनी दसुरीही एक सूचना रघुनाथपंतांना केली -

‘‘पु या न सुभेदार दामाजी रघुनाथांचा माणूस येऊन गेला आह े पंत. दे या
तुकारामबुवांचे िचरंजीव महादोबांचा आिण यांचा भेट संग झाला आह.े महादोबांनाही
एक खंडी वारी आिण एक पातशाही होनाचे वषासन जोडून ा.’’

‘‘आ ा वामी.” राजे धम थळे आिण संत, यो यांवर बारका ाने ल  दतेाहते, हे
बघून सव मंडळी समाधान पावली होती.

सं याकाळी राजसदरेवर आले या संभाजीराजांना दाभोळचे सुभेदार वकाजी
िनमदवे यांचे कारभारी मुजरा दते पेश आले. यां या पाठीशी एक तबकधारी होता.

‘‘आ ही दाभोळ न आलोत धनी. सु यावर झा या मो या या वृ ीचा नमुना,
आ े माणं साहबे वार ना दाखिव यासाठी आणला आह.े” कारभारी हणाले.

कारभा यांनी तबकधा या या हातातील तबकावरचा सरपोस हटिवला. राजांनी
जळभर मो य े तबकातून उचलली. ती िनरखीत त ेकवी कुलेशांना हणाले, ‘‘केवढा

चम कार आह ेकिवजी, आभाळातूनसु ा कधी-कधी असे दखेणे का  उतरत ेधरतीवर!”
‘‘जी! मानो आकाशसुंदरीका मोतीकंठा उतर आया ह!ै” किवजी त ेदधूवण  स दय

िनरखीत हणाले.
‘‘किवराज, धरतीसाठी िवरह ाकूळ आकाशपु षा या डो यांतून सुटलेले हे

अ ू आहते, अस ं हटलं तर?” संभाजीराजांना जळीत या मो यांत दगुाबा ची मु ा
तरळ यागत वाटले.

‘‘ वामी, बाक यांचे दानप  िस  झाले आह.े संमतीचे िश ामोतब ावे.’’
रघुनाथपंतांनी दानप  सामोरे धर यान े संभाजीराजांनी जळीतील मोती तबकात
सोडले. लेखणी हाती घेऊन दानप  वाचले आिण या या अ भागी वह त ेअ रमोती
उमटिवले –

‘‘मतं मे ीिशवराजपु य ीशंभूराज।।



छ पते: यद ोप रिलिखतं।। छ. ी।।”
‘‘खान जहानबहादरू जाफरजंग कोकलताश द खनसुभा ित राजे शंभू उपरी

िवशेष -’’ हादपंतांनी मायना रेखला. अिहवंतगडाव न िशक त खा यानंतर
बागलाणातील क ले सा हरेला परीघ घालून बसले या खानाला जाणा या जरबी
खिल याचा मजकूर राजे संत  मु नेे सांगू लागले –

‘‘सां त तु ही बागलाण ांती घातला फौजी हधैोस इकड े पावला आह!े एवढा
पाऊसकाळच काय तो उलग याची आ ही वाट बघतो आहोत. खु या मैदानी तुम या
ह याराचे पाणी जोख यास खासा आ हीच बागलाणात उतरणार आहोत. बरे समजोन
असणे!”

हादपंतांनी, रेख या मजकुरावर वाळू िशव न खिलतावळी थैलीत सरकवली.
‘‘ फरंगाणातून िवजरईचा खिलता आह े वामी. आपले िडचोलीचे सुभेदार मोरो

दादाज नी केला तह मोड याची त ार आह े िवजरईची.” हादपंतांनी राजां या कानी
घातले.

‘‘काय केले मोरो दादाज नी?”
‘‘बादश ांती िसओिलम भागात छापा घालून काही असामी द त के या आहते

सुभेदारांनी. िडचोलीतून जडजवाहीर घेऊन जाणारा एक फरंगी ापारीही कैद केला
आह े यांनी.”

िवचारगत राजे फेर घेऊ लागले. कै. महाराजांनी फरं यांशी तह केला होता.
यात एकमेकां या मुलखावर हमला क  नय,े अशी एक अट होती. तसेच पर परां या
दशेात िनवध ापार चालावा असा सुलूख होता.

‘‘पंत, मोरो दादाज ना द त आगामी तातडीने सोड यास िलहा. फ न आप या
तफनं तहाचा भंग होईल, अशी हरकत न कर याची समज ा यांना.”

‘‘जी.’’ एकाच वेळी कोकलखानाला जरब दणेारे आिण आप या चुक या
अिधका याला समज दणेारे राजे बघून हादपंतांची मान डुलली.

‘‘कुडाळचं सुबेदार आ यात.” पहा याने वद  आणली. हातपंजा उठवून राजांनी
ितला मंजुरी दली.

कुडाळचे दशेािधकारी गणोराम पेश आले.
‘‘के हा आलात गणोराम?” राजांनी यांचे कुशल घेतले.
‘‘आ ाच गड चढलो वामी. एक खास बाब कानी घाल यासाठी आलोत.”
‘‘बोला.’’ राजांनी यां या पगडीभर नजर फरिवली.
‘‘पाटगावी मौनीबुवा राहतात आम या सु यात. थोर ई रपु ष आहते. थोर या

वाम नी कनाटक वारी या समयी यांचे दशन घेतले होते. वामी यां या बाबीने काही
करणार....”

‘‘सुभेदार, ऐकून आहोत आ ही मौनीबुवांब ल. ज र यांचे ऊ जत चालवू.”
राजांनी गणोरामांना िव ास दला. संतु  होऊन ते मुजरा दऊेन बाहरे पडले.

‘‘पंत, मौनीबुवां या मठाला वाजं ी व भोई यासाठी सालीना िनशाणी होन



एकशे पंचवीस मु र के याचे कागदप  तयार करा. बुवांना दवाणी वजावाटा माफ केला
आह,े असे यात िलहा. ही दणेगी मठिश य तु तिगरी आहते, यां याच हवाली पावती
होईल अस ेबघा.” राजांनी हादपंतांना लागलीच िनणय दला.

‘‘राजे िशक आन् महािडक गड चढ याहाईत.” आत आ या अंतोजीने वद  दली.
मनाची द तरी कामे तशीच सोडून राजे हाद िनराज ना हणाले, ‘‘चला,

सामोरे जाऊ.” हाद िनराजी, अंतोजी आिण काही धारकरी यांसह शंभूराजे
बाले क यातून आघाडी मनो यात आले.

कमरे या ह यारांवर मुठी ठेवलेले गणोजीराजे, हरजीराजे व अमळोजीराजे
महािडक िशबंदी या मेळाने येताना बघून शंभूराजे पुढे झाले. सवाना खांदाभेट दऊेन
यांचे कुशल घेतले. हरजीराजे संभाजीराजांचे मे णे होते. राजां या थोर या भिगनी
अंिबकाबाई यांना द या हो या. दो ही बाजंूना गणोजीराजे व हरजीराजे अस ेदोन मे णे
घेत संभाजीराजे सातमहालाकड ेवळले.

मे णेमंडळ येसूबा या महाली आले. यांना भेटून, सकवारबा चे दशन क न
सा या असामी राजां या खासेवा ातील बैठक  दालनात आ या.

पा णे आ याची खबर लागलेले हबंीरराव, येसाजी कंक, आनंदराव, पाजी,
जो याजी केसरकर, तुकोजी पालकर, यंबक बाजी यां यासह यां या भेटीला आले.

सा दलवारीचे ेमकुशल झा यावर हरजीरावांनी मु याचा  उभा केला,
‘‘राजां या मंचकारोहणावरच पुढील कारभार चालणार आह ेक  काय सरल कर?”

‘‘आमी येच ह तोय. पाच हयनं जालं गादी रकामी हाय.” हबंीररावांनी
यांना दजुोरा दला.

‘‘राजे, तु ही अिभषेक करवून घेणार आहात क  नाही?” हरजीरावांनी रोकडा
सवाल केला.

‘‘ यािशवाय काही मह वा या बाबी िनकाली लागत नाहीत.” गणोजीराजे काय
अथान ेबोलले ते कुणालीही कळले नाही.

‘‘आ ही तु हा सवा या भावना जाणतो. अिभषेकही घेणार आहोत आ ही.
यासाठी लागणारी िस ता मा  पावसाळा परत यािशवाय होणार नाही. हा आमचा
अिभषेक नाही. महाराजसाहबेां या गादी या अख यारीचा आह.े याच इतमामान ं तो
करावा लागेल. भोवतीचे दरबार यावर नजर लावून आहते. घाईचे ह े काय न ह.े”
संभाजीराजांनी शांतपणे सवाना उ र दले. सवाना ते पुरेसे झाले.

था याची वद  आ यान ेसवासह राजे उठले. दालनाबाहरे येताच यांची वाट
बघत उभा असलेला बांधकामाचा अख यारी मुख िहरोजी इंदलुकर लवून हणाला,
‘‘आमा ी बरं याद येलं हतं ध यानी.’’

याला बघताच राजांची चया पालटत क ी झाली. आपला हाततळवा िनरखीत
त े पडले हणाले, ‘‘िहरोजी, महादरवाजासामन े िनकोप जागा िनवडून सती गे या
मासाहबेांचं वंृदावन उठवा. या नाहीत, यांचं वंृदावन तरी येता-जाता नजरेस पडले
आम या.” पुतळाबा या आठवणीने सवाचेच चेहरे लान झाले.



सं याकाळी हरजीराजे, अमळोजी, गणोजी यां यासह गडाचा घेर टाकून
जगदी रा या मं दरात वेशताना संभाजीराजे हरज ना हणाले, ‘‘एक मोठी िज मेदारी
टाकणार आहोत आ ही तुम यावर राजे. िव ास आह,े तु ही ती पार पाडाल.”

‘‘जी. आ ही घरचेच आहोत. पडले ती जोखीम आपली मानू.’’ हरज नी यांना
िव ास दला.

पंडीवरचे एक िब वदल उचलून राजांनी त ेहरज या हाती दले. महािडकांनी
आण हणून त े‘िज मेदारी काय’ त ेकळले नसताही आपले केले.

त ेबोलणे ऐकून उ सुक झाले या गणोज ची मा  िनराशा झाली.

गडावर रा  उतरली. सुखदालनात मंचकावर लेटले या राजां या पायांशी बसून
यांचे पाय चुरणा या येसूबाई म येच थांब या. पदर नेटका करताना यां या हातीचा
चुडा कण कणला. बांधील बोलात या हणा या, ‘‘एक ऐकणं होईल का?’’

‘‘सांगा.’’
‘‘आजवर कधी काही बोललो नाही. पण एक मागणं आह ेपायांशी.’’ येसूबा चा

आवाज बघता-बघता जडावला.
कपाळावर घेतलेली भुज हटवून संभाजीराजे बसते होत हणाले, ‘‘असं काय

बोलता येसू? मनी असेल त े साफ सांगा. तु ही साधी मागणी घातली होती –
भवान यासाठी गंडादोरा आणायची. तो आ ही आणलाच नाही. आणले ते गंडांतर.’’
राजांचा आवाज दखुरा झाला.

‘‘अस ंबोलू नय.े आलं होत ं यातून िनभावलंय भावे री या कृपेन.ं पुढचा िवचार
करता काही पायांशी ठेवावं हणतो आ ही.’’

‘‘िबनधोक सांगा येस.ू कतीही अवघड असलं तरी तुमची इ छा पूण क .’’
त ेऐकताना येसूबा ची चया उजळली. आपोआपच यांचे हात राजांचे पाय चु

लागले. कसे बोलावे या िवचारात या थो ा घोटाळ या. मग अंधा या रा ीला आधार
दे यासाठी लाख-लाख चांद या लुकलुका ा तसे यां या त डून बोलू उमटले, ‘‘आता
द त के या असामीवरचे चौक पहारे उठवावे वारीन!ं आबासाहबेां या हाता-पाठीशी
हयातभर वावरलेली ती माणस ंआहते. चुकली तरी आपलीच आहते. वारीन ं यांना अभय
ावं. पदरी यावं.’’

‘‘येस!ू’’ नको तो िवषय िज हा या या ओठांतून आलेला ऐकून राजे सं िमत
झाले.

‘‘आबासाहबे असते, तर यांचे पाय ध नही आ ही हचे मागणं घातलं असत.ं
अशी राची माणसं घडिवतो हट यानं घडिवता येत नाहीत. पुरात उफाळली आिण
नुकसान क न गेली हणून वेशीव न काही नदी उठवून लावता येत नाही. आपली माणसं
चुकली तर सांगायचं कुणाला? दाद मागायची कुणाकड?ं ही माणसं वडीलधारी आहते,
मो ा अनुभवाची आहते. मो ां या चुकाही मो ाच असतात हणूनच यांना मा



करायलाही मन मोठं करावं लागतं. वारीन ं त े दाखवावं. खु  वार या बाबतीनं
आबासाहबेांनी अस ं दाखवलं आह.े’’ महाराजां या आठवणीने येसूबा चा गळा दाटून
आला.

आप यासमोर य  थोर या आऊ हणजे पाचाड या मासाहबे बस या आहते,
असा म राजांना चाटून गेला. आप या ि य प ीचा हात मायेने आप या हाती घेत तो
हलके थोपटून राजे हणाले, ‘‘आ ही िनणयासाठी चाचपडत होतो येसू. तु ही आ हाला
भलं बळ दलंत. तुम या इ छे माणं होईल.’’

‘‘त े तातडीन ं हावं. पेशवे... पेशवे वरा या ाधीन ं कोठीत अंथ णाला
िखळलेत.’’ येसूबा चा आवाज कातरला.

‘‘काय हणता तु ही?’’ वत:लाच िवचारला वाटावा, असा  राजां या त डून
सुटला. येसूबा याकड,े खु  राजां याकडहेी याचे उ र न हत.े

‘‘जगदबं, जगदबं!’’ हणत अ व थ राजे लेटले. येसूबाई यांचे पाय चु
लाग या. िचराखदाने कुचमत तेवू लागली.

हरजीराजे आिण गणोजीराजे यांनीही आ ह धरला, ‘‘साहबे संहासनाधीश
होणार आिण धानमंडळा या घरी चौ या ह ेिविहत नाही.’’

राजांनी चांगोजीला याद फमावून कूम दला, ‘‘द त असाम वरचे चौक पहारे
काढून या. आिण – आिण पेश ां या वा ावर राजवै ांना पिहले पाठवून ा.’’

आ े माणे अ णाजी, पंत, िहरोजी, बाळाजी यां यावरचे पहारे उठले. को हापूर,
प हाळगडची कैद माणसेही मु  कर याचे कूम दे यात आले.

औषधांची पडशी घेतलेले राजवै  मंि वाडीतील मोरोपंतां या वा ात आले.
वराने सणसणले या मोरोपंतांनी यांना बघताच हात डोलवून, काही न बोलताच
उपचार घे यास साफ नकार दला. दोन दवस झाले. दौलतीचे कदीम चाकर पेशवे
आप या ध यासारखेच झडू फुट या वराने सं मात गेले.

यां या मंचकाभोवती यांचे पु  िनळोपंत, अ णाजी, हादपंत, रा जी, राघो
वानंद आिण हबंीरराव ही हवाल दल माणस े दाटली. आता पंतांचा भरोसा न हता.
सवानाच वाटत होत ेक , या अंतकाळी राजे पेश ांना भेटावे. पण तसे राजांपुढे ठेव याची
कुणाचीही हमंत न हती.

एकाएक  पंतांभोवती दाट या असाम त खसपस माजली. पंतांना आवर यासाठी
िनळोपंत आिण यांचे खासगी कारभारी तेवढेच मंचकाजवळ रािहले. बाक  सारे मागे
हटले. दालनात कुजबुज उठली, ‘‘युवरा ी येताहते!’’

आपले खाजगीचे कारभारी आिण कुणिबण या घेरातून य  छ पत या ुषा
युवरा ी येसूबाईसाहबे आज पिह यान ेमंि वाडीची पायरी चढत हो या.

दालनात वेशणा या येसूबाई, मात गेले या मोरोपंतांना िजजाऊच वाट या.
‘‘मासाहऽे ब!’’ ीणपणे यांचे ओठ हलले. तशा ि थतीतही त ेमुजरा दे यासाठी खटपटीने
उठू बघू लागले.

झटकन पुढे झाले या येसूबा या त डून श द उमटला, ‘‘पंऽ तकाका!’’



पंतांना तो ऐकू गेलाच नाही. यामागची वेदना भोवती या सवाना चाटून गेली.
‘‘ वारी तुम या भेटीस येत े आह े पंतकाका.’’ येसूबा ना अिधक बोलवेना.

समोरचे पेशवे बघून, ‘अंतकाळी आबासाहबेांची ि थती कशी झाली असेल?’ या िवचाराने
डोळे भ न आ याने तर यांना पंतही दसेनासे झाले.

भोवतीची माणसे मुजरे दे यासाठी लवली आहते, ह े बघून पदरकाठाने डोळे
िनपटीत येसूबा नी मागे बिघतले. हरजीराजांसह संभाजीराजे दालनात येत होत.े
मंचकावर लेट या पंतांवर िखळलेली यांची नजर िविच  दसत होती. आघाडी
मनो या या दगडी खांबांना घेऊन बसलेली काळपट छटा तीत काठोकाठ भ न आली
होती. यां या म तक चा िजरेटोप दसताच पंतांचे डोळे लखलखत तळातून ढवळून
िनघाले. दालनभर फरणा या यां या नजरेला येक चेहरा टोपधारी छ पत सारखाच
दसू लागला! ओठ एकसर पुटपुटु लागले – ‘‘जी वामीऽ...” हात उशाशी वारंवार जाऊ
लागला.

‘‘पंऽ त!’’ संभाजीराजां या त डून घोगरी धरली साद उमटली. फ  येसूबा नाच
तेवढे जाणवले क , अशी साद वारी िचतच आिण तीसु ा आबासाहबे वा थोर या
आऊंना घालीत होती. भावशू य नजरेने पंत संभाजीराजांकड ेबघू लागले. यांचे ओठ जे
बोलत होत,े याचा भोवती या जगाशी काही एक संबंध न हता. तो गे या छ पत शी
होता. कुणालाच याची उकल होत न हती.

‘‘या दोन व तू आ ही आण या आहते वामीऽ... मागील सव सुख प आह.े सेवेस
सादर हो यास िवलंब झाला. मा असावी...” म येच डोळे िमटलेले पंत हात उशाशी नेत
चाचपू लागले. संभाजीराजांनी नजरेनेच, ‘‘उशाशी काय आह?े’’ ह े कळावे यासाठी
िनळोपंतांना िवचारले.

िनळोपंतांनी ज मदा या या उशाखालून दोन व तू काढून राजांसमोर उलगडून
धर या. यातील एका करंडात पेश ां या िश े -मु ा हो या. आिण दसु या एका छो ा
डबीत एक मोतीबंद िभकबाळी होती!

मु ा-िश यांचा अथ संभाजीराजांसह सवाना लागत होता. पण िभकबाळीचा
अथ मिच  झाले या मोरोपंतांिशवाय कुणालाच कळणार न हता.

दसु या सुरत वारीनंतर रायगडी परतले या थोर या महाराजांसमोर पंत एके
दवशी जू झाले होते. यांनी कानात घातलेली िभकबाळी महाराजां या ल ात आली.
ती बघून काही न बोलताच ते फ  हसले होत.े

महाराजांचा काही गैरसमज होऊ नये हणून मोरोपंतांनी तातडीने खुलासा केला,
‘‘उ रेतून मथुरे या पा णेमंडळीकडून आलेला डाग आह ेहा वामी.’’

‘‘तु हाला शोभून दसतो पंत. आमचा काही गैरसमज नाही तु हाबाबत, पण – ’’
‘‘पण काय महाराज?’’ उ सुक पेश ांनी  केला होता.
‘‘पंत, आमचे हात केवढे िथटे आहते! दोन वार आम या संगती सुरतेपावेतो

दौडणा या येक धारक याला अशी दखेणी बाळी आ हाला ब  करता आली असती
तर...’’ महाराजांची ती झेप बघून मोरोपंत या वेळी अवाक् झाले होते.



दसु या दवशी त े महाराजांना पेश झाले तेच कानीची दखेणी बाळी उत न
ठेवून! ते बघताना महाराजांची नजर िथत झाली होती.

कनाटक वारी न परतताना महाराजांनी रघुनाथपंत हणमं यांना सांगून खास
द खनी माटाची मोतीबंद बाळी घडवून घेतली होती. अंत:काळी पंतां या भेटीसाठी
ाकूळले या छ पत नी शेवटी ती चांगोजी या हाती दऊेन आ ा केली होती, ‘‘ह ेपंतांना
ा!’’ छ पत ची ती अमोल ेमखूण बघताना मोरोपंत ढसढसा रडले होत.े ती बाळी
यांनी कधीच कानात चढिवली न हती. नेहमी कुलदवेते या अंगा यासारखी कमरबंदात
जतून ठेवली होती. मात जा यापूव  यांनी िनळोपंतांना बोलावून घेऊन सांिगतले होते,
‘‘आम याबरोबर आमचे ह ेिश े  आिण ही दणेगी दो ही डाग मरणपूवक दहन करा!’’

िख पणे संभाजीराजे मंि वाडीतून बाहरे पडले. सं याकाळी वाडीत क लोळ
उठला. मोरोपंतांची जीवनया ा संपली होती. मराठी दौलती या कानातील जुनी, जाणती
बाळी गळून पडली होती!

बोलावून घेतले या हाद िनराज ना संभाजीराजांनी संथपणे आ ा केली,
‘‘पेश ांचे िविधकम होताच यांचे िचरंजीव िनळोपंतांकड े पेशवाईची व े आिण
िश ेकरंड पाठवा!’’ आिण काही न बोलता जडाव या पावली ते येसूबा या कानी हा
िनणय घाल यासाठी द णीमहालाकड ेिनघून गेले.

‘‘ हादपंत, सव तफा या सुभे, सरसुभे, सरनौबतांना प  ा. दसरा उरकताच
जमावबंदीनं िसताब रायगड जवळ कर यास िलहा, अख यारीखालचा मुलूख, गडकोटास
आव यक तेवढीच िशबंदी मागे राखून, दा तानी या वरकड सव जात वारांिनशी सारा
लढाऊ खासा बोलावून या. या कामी कुसूर-उजूर कुणासही माफ नाही, ह ेसाफ िलहा.’’
कस यातरी खोलवर या िवचारात डुबले या शंभूराजां या चयवर करड ेतेज उतरले होते.

संहासनसदरेला जमली मंडळी यांचा येक बोल यान दऊेन ऐकत होती.
अंगावर पडणारी जबाबदारी काय  कशी लावावी, याचे आडाखे बांधीत होती.

‘‘सरल कर, नाईक बिहज , िव ास मुसेखोरेकर, कमाजी, महादवे
जासूदखा याचा िनवडक तेवढा सारा असामी गडी पेश या.’’

ती आ ा ऐकताच हबंीररावांची कळी खुलली. ते मनोमन काय त ेसमज याने
हणाले, ‘‘एका ह यात जासुद बी हातील ध यां या होरं.’’

‘‘केशव पंिडत, तु ही िचटिणसां या मदतीनं उ रेत काशीला गागाभ ांकड ेदतू
धाडून यांना, ‘तुम या ह ते आ ही अिभषेक घे याची इ छा करतो. मागे आबासाहबेांचे
केले, तस ेह ेकाय संप  करावे.’ असे कळवा. नािशक या अनंतभट काव यांनाही असेच
आवतन ा.’’

सदरेला राजां या मनसु यांची चाल उकलत चालली.
‘‘संताजी, यमाजी, बारामावळ, तळकोकणात उत न तु ही साधेल तेवढी

सै य संचणी काय  लावा. राघोपंत, िचमणगावकर, राजापूर या दवेाजी िव ल,



दाभोळ या वकाजी िनमदवे, िडचोली या मोरो दादाजी आिण चेऊल या ितमाजी
ंकटेश या समु प ी या सुभेदारांना हारकारे धाडून राजापूर, नागोठणे, दाभोळ, थळ ही

ठाणी जमाबंद कर याची सूचना ा.’’ भर घेराचे जाळे पसरत े फेक यापूव  पा याचा
अंदाज घेताना कसबी को या या चयवर उठावेत तसे भाव राजां या चयवर पसरले.
आप याच िवचारात डुबलेले राजे बैठक सोडून समोर या एक एका माणसासामने उभे
राहत चालले. येकाला ती एक मूक समजच होती, ‘‘आ ही काय सांगतो, ते
श दाबर कूम पार पाडा.’’

‘‘ हादपंत, का तकमास ध न सारंग दौलतखान, मायनाक, का होजी आं े
यांना आम या भेटीस ये यास कळवा.’’

आबाजी सोनदवेांना समोर बघताच राजांना भेटून गेले या समथिश य दवाकर
गोसा ांची आठवण झाली. यां या आवाजात एकदम सवाना जाणवेल अस े मादव
उतरले. ‘‘आबाजी, समथिश य दवाकर वाकर गोसावी भेटून गेलेत आ हाला. या
घालमेलीत समथा या मठांना सनदा तवा या क न दणंे त ेरािहलं आह.े’’

‘‘जी.’’
‘‘तु ही जावळी या काशी रंगनाथ, सातारातफ या कोनेर रंगनाथ, वाई या

येसाजी म हार या सुभेदारांना चाफळ, शंगणवाडी, स नगड आिण महाबळे रा या
मठां या, महाराजसाहबेांनी द या सनदा तशाच पुढे चाल या कर यास िलहा.’’

‘‘जी.’’
रघुनाथपंत हणमंते समोर येताच मा  नेहमी यां या दशनाने स  होणा या

राजां या कपाळी आठी ध न आली. आपला काहीच माग न दतेा ते यांना हणाले,
‘‘रघुनाथपंत, तु ही कनाटक ांती तातडीन ेकूच हा.’’

‘‘जी?’’ हणमंते चमकले. पण आवाज सुमार ठेवून हसत राजांनी यांना न बोलू
दतेाच बगल दली, “तुम यासार या मुर बी, जाण या असामीिशवाय दरूवरचा एवढा
मोठा सुभा कोण राखणार पंत?’’

‘‘जशी आ ा.’’ रघुनाथपंतांनी कुणालाही न कळेल असा हलका िन: ास सोडला.
यांना वाटले तरी राजांनी तो टपला होता. झा या कटात रघुनाथपंत

हणमं यांनीही हातिमळवणी केलेली होती! आता उिशरा याचे धागे राजां या हाताशी
आले होते. रघुनाथपंत कनाटकात पोचताच यां या हाती काढ या चढणार हो या!

राजांनी सवाना िनरोपाचे िवड े दले. सवाबरोबर बाहरे जाणा या कवी कुलेशांना
त ेकाही हतेाने हणाले, ‘‘तु ही थोड ेथांबा किवराज.’’

संभाजीराजांनी ही सूचना अगदी सा दलवार होती, पण ती ऐकताना
क येकां या मनात, ‘कानामागून आला आिण हा कानोजा भलताच ितखट झाला.’ अशी
कुलेशांब ल मळमळ उठली असेल, ह ेकाही राजां या यानी आले नाही!

कुलेशांसह राजे द णीमहालात येसूबा या भेटीला आले. ‘गडावर नजर
ठेव याची’ सूचना यांनी सदरेवर कुणाला केली न हती, ती युवरा ना केली!

आपला बेत यांना खुला करीत राजे हणाले, ‘‘आ ही या किवराजांना बरोबर



घेऊन केळशीला अविलया याकुतबाबां या दशनाला जाणार आहोत. आबासाहबेांनी
बाबांना केळशीला आणून थापन केले आह.े यां या सोबतीत आ हाला बरे समाधान
िमळेल. काही दवस राहावं हणतो ितथं आ ही.’’

‘‘जी. िनधा त जावं.’’ खरे तर येसूबा ना नुक याच पुराकड े गेले या आप या
दादासाहबेांशी – गणोज शी झालेली चचा राजां या कानी घालायची होती; पण बरोबर
किवजी अस याने यांनी ती तशीच ओठांआड ठेवली.

सं याकाळी िनवडीचे प ास एक धारकरी सोबत घेऊन संभाजीराजे कुलेशांसह
गड उतरले. पोटरीला आलेली भातखाचरे याहाळत केळशी या वाटेला लागले.

केळशीला पाच दवस मु ाम क न याकुतबाबां या दशनान े आिण यां या
िहतोपदशेाने स  झालेले संभाजीराजे रायगडी परतले. इंदलुकराने उठिवले या
‘सती या वंृदावना’चे आिण ‘महाराजां या छ ी’चे दशन यांनी घेतले.

आता पावसाळा उलगला होता. िशवारात भातांना ल या पड या हो या.
िपव या आि नी उ हावर पोपटी राने तळपू लागली. झाडां या िनथळ या, िनळपट
डे यांत कवड,े कु कुडक बे घुमू लागले. भोर ांचे भरारते थवे रानावर उत  लागले.
पावसाळाभर गारठलेले मुठीएवढे काळे खेकड े िबळां या त डाशी येऊन मनसो  उ हं
िपऊ लागले.

नवरा  आले. पड या खां ांचे र  यालेली धारी ह यारे मद हातांनी कमरांना
आवळली. दसरा सजवून चौवाटांनी मावळी फौजा पाचाडात एकवट या. पाऊण लाख
लढाऊ मावळा तळाला जमला.

मानाजी मोरे, तुकोजी पालकर, संताजी-बिहज  घोरपड,े येसाजी कंक व यांचा
बांडा मुलगा कृ णाजी, धनाजी जाधव, केसो ि मल, नागोजी ब लाळ, सजरार जेधे,
िवठोजी च हाण, संताजी जगताप, दादाजी व िभमाजी काकड,े नारो यंबक, येसाजी
म हार, नारोजी भोसला, नेमाजी गायकवाड, दादाजी नरस भू असा बाका मदाना
रायगड चढून आला.

मोगलाई, बागलाण, ज हारप ी, व हाड अशा भागांत राजांनी फेकलेले बिहज ,
िव ास, कमाजी ह ेचलाख खबरगीर सरल करां या इशारतीसाठी रायगडावर परतले
होत.े

संहासनसदरेला ब ा मसलतीची बैठक भरली. हबंीरराव, हादपंत,
आनंदराव, पाजी, िनळोपंत, कवी कुलेश यां या मेळाने संभाजीराजे सदरेला येताच
जम या बा यांनी अदब रवाज दला. रवाजी भंडारापरडी फरली.

राजांनी आ थेने जम या सुभेदार, जुमलेदार, सरनौबतांचे थम कुशल घेतले.
सदरी असामीवर नजरफेक टाकताना यांचा ऊर भ म िव ासाने भ न आला. बारीक-
सारीक तपिशलांचा मनाशी मेळ घालताना यांचा हात छातीवर या माळेव न फरला.
मोिहमेचा तडफदार मनसुबा खुला करीत, ते तोला या वजनदार बोलीत हणाले, ‘‘तु ही



अवघ े मैदानी कामाचे बाके िततके जमावासु ा आलात. संतोष झाला. या इ छेने हे
रा य आबासाहबेांनी उभिवले. याच बळावर ते वाढीस घालणे आह.े आबासाहबे गेले असे
मनी आणू नका. ते तु हा आ हातच आहते. आ ही आहोत ती यांची पायधूळ! अवघे बरी
हमंत बांधोन ह यार धरता, तर चौत डावरचा गनीम जेर होतोच आह.े तु ही सा यां या
जोरबळावर तीन आघा ांची भ म मोहीम खोल याचा बडा मनसुबा ध न आहोत
आ ही. येश दणेार आई जगदबंा थोर आह.े’’ राजे मोिहमेचा तपशील दे यापूव  णभर
थांबले. सदरक यांना थोरले वामीच मरले.

‘‘ पाजी, तु ही मानाजी, संताज या मेळाने सात हजारांची दमत घेऊन
नािशक भागात उतरा. सा हरेचे हसंाजी आिण ंबकगडाची, सोनगडाची ठाणी तुम या
कुमकेला राहतील. तुमची फौज गाठीशी आह.े ितला के हाही उगवतीला व हाड-
खानदशे या आिण मावळतीला ज हार- कनारप ीला जोड दे यासाठी दतुफा दौडावं
लागेल, या बेतात असा. ल मा  सुरतेवर चालून येणार अशी बेमालूम ठेवा.’’

‘‘जी.’’ पाजी भोस यांनी जोखीम उचलली. मळवट भरला.
‘‘िनळोपंत, तु ही ज हार, मनोर, गणेशगाव हा फाटा ध न पाज ची बगल

राखा. दादाजी भू, तुकोजी, सुधागडपासून क याण पावेतो ल  ठेवून कनारप ीचा
िस ी उचल खाऊ हणेल यास दाबून तु ही जरबेत ठेवा. हलोजी, तु ही क हाडचे
वकोजी , साता याचे अंबाजी मोरदवे यांची जोड ठेवून िमरजे या आ दलशाही
ठा यावर ल  ठेवा.’’

‘‘जी.’’ आ ा झुल या हातांनी वर यावर तोल या गे या. सा यांनी भंडारबोटं
कपाळी घेतली.

‘‘सरल कर, तु ही आनंदराव, केसो ि मल, नागोजी ब लाळ, धनाजी अशा
तुम या िनवडी या असाम िनशी तीस हजार जात वार पाठीशी घेऊन व हाड- खानदशे
चट या छा यांनी टापांखाली या. औरंगाबादवेर चालून जा याची सतत ल ठेवा.
व हाड राख यासाठी मोगली फौजा ब हाणपूर सोडतील तेच मा न चालवायचे आह!े
आ ही जातीनं बागलाणात उत . तुम या जोडीनं थेट ब हाणपूर टापेत घेऊ!’’

सव सदरक यांना मानव े आिण िनरोपाचे िवड े दे यात आले, पु हा परडी
फरली.

ब हाणपूर! मोगली स ेने ‘द खन दरवाजा’ मानलेले मात बर ठाणे! छ पत नी
सुरतेची ‘बेसुरत’ केलीच होती, आता यांचे पु  ब हाणपूरचे ‘िवराणपूर’ कर यासाठी
प े  खड ेठाकले!

बिहज , कमाजी जासूदपेरणीसाठी व हाडाकड े कूच झाले. िव ास बागलाणात
उतरला.

जनावरांची नालबंदी क न, रसद घेतले या मराठी फौजा बयाजीनं िस  झा या.
रायगड उत न राजे पाचाडात आले. मोहीमशीर सरदारांना ऊरभेट दऊेन यांनी िनरोप
दले. हबंीररावांना उरी भेटताना ते हणाले, ‘‘व हाड जरबेत घेताच आ हाला हारकारा
धाडा. आ ही तुम या खबरेला डोळे लावून आहोत.’’



‘‘जी.’’ लाल मंु यांचे वा ळ फुटावे, तशा मराठी फौजा पाचाडाबाहरे पड या.
फुट या. दौलतीचे खंबीर सेनापती हबंीर व हाड-खानदशेवर चालून िनघाले.

आता गडावर अिभषेकाची तयारी सु  झाली. दरबारी चौक, गडमं दरे
रंगोटीसाठी रंगा यांनी हाती घेतली. अंबारखा या या धा यगोणी वाळवण, पाखड-िनवड
यासाठी बाहरे पड या. नािशक या वंृदांना घेऊन अिभषेक-जले आण यासाठी
बाळंभट राजोपा य ेगड उतरले. िश यां या तां ासह उ रदशेाकड ेरवाना झाले.

आठ दवस उलटले आिण कनाटक ांतातून खबर आली. ‘‘ जंजीला रघुनाथपंत
हणमंते पोहोचले आहते.’’

ती ऐकून बैठक त या हरज ना राजे हणाले, ‘‘ह े हणमंते आपले बंधू
को हापूरसुभा जनादनपंत यां या मदतीने आ हाला प हा यावर द त क  बघत होत,े
राजे. आ ही तु हावर सोपवावी ती जोखीम हीच आह ेकनाटकसु याची. तुम यासारखा
घरचा माणूस नामजाद करावा हणतो आ ही कनाटकावर. हणमंते काढणीबंद होणार
आहते.’’

हरजी ‘‘जी’’ हणाले; पण कस यातरी िवचारात गेले. आपला खुला स ला दते
हणाले, ‘‘आ ही सोपवाल ती कामिगरी आपली मान.ू पण रघुनाथपंत मुजुमदार त ेद तर
मोलाचे. त ेअसे अख यारािवना ठेवून कसे भागावे?’’

राजांनी हसून िनळोपंतांकड ेबघत यांना नजरेनेच काहीसे फमावले. ते उचलत
िनळोपंत बाहरे गेले. राजे हरज ना हणाले, ‘‘मुजमू या द तराची आ ही व था केली
आह.े तु हालाही ती पसंद पडावी.’’

हरज ना यांचा अंदाज येईना.
थो ाच वेळात िनळोपंत, अ णाजी द ो व बाळाजी आवजी यां यासह

राजांसमोर पेश झाले.
अ णाज ची मान काही वर उठत न हती. बाळाज ना तर ‘आता काय आ ा

होईल?’ या चंतेन ेपार घे न टाकले होते.
‘‘अ णाजी,’’ राजे यां यासमोर येत थांबले. ‘‘गदन वर या अ णाजी. आम या

दौलती या मुजुमदारांची मान नेहमी ताठ असावीस ेवाटते आ हाला!’’
आपण व ात आहोत क  मात, असेच णभर अ णाज ना वाटले. बोलावे

हटले तरी यांना काही बोलवेना.
‘‘तुमचा वभाव िहशेबी अ णाजी. तु ही मुजमूला यो य आहात. इथे कुणबाऊ

रयतेला धारामाफ चा संबंध नाही. आ ही ह त ेप कर याचा सवाल नाही. तुमचा वकूब
जाणून मुजमूची अख यारी आ ही तु हाला इतमामाने बहाल करतो आहोत. तु हावर
आमचा कसलाही रोष-आकस नाही. तु ही आबासाहबेां या सुरिनसांना शोभेल असेच
बोललात.’’ डो यांत दखुरेपण दाटलेले राजे णभर थांबले.

‘‘आ हाला भली जाण दलीत आ ही के या गैर वतनाची. पठाणीगोटात
गे याची. ती चूक िन तरायला आ ही आणभाकेन ंबांधले आहोत. तु ही आबासाहबेां या
हाताखाली धाराबंदी नमु याची बांधलीत. आता यां या मुजुमदारीचं द तर मेळात या.



आमचा िव ास आह ेतु ही िन नें सारं कराल.’’
‘‘जी.’’ मरणाची तयारी केले या अ णाज ना मरातब दणेा या राजांसमोर काय

बोलावे तेच कळेना.
‘‘एक मा  यानी ठेवा अ णाजी, मुजमूचा संबंध संप ी या िहशेबाशी आह.े

आम या आिण बाळराजां या नातेसंबंधाचा िहशेब तो नाही कधी होऊ शकत! तेवढं
सांभाळून असा.’’

राजे तसेच बाळाज या समोर आले. कारण नसता यांचे मन खंडोजी आिण
िचटिणसांची जोड ताडून गेले. ‘‘िचटणीस, तुमची दखेणी िलखावट पारखून तु हास
आबासाहबेांनी हाताशी घेतलं. तु हीही मगदरुानं दौलतीची कलमी सेवा केलीत. तु ही
जुन,े वडीलधारी. आम या बाबीनं प हा यास जाणारा गु खिलता रेख यास नकार
दलात तु ही. पण िचरंजीव आवज ना िचटिणसी िश े -मु ा दऊेन याच कामासाठी
मासाहबेांकड ंधाडलं तु ही. तीन त हे या गफलती झा या यात तुम या िचटणीस. तु ही
िश े -मु ा दसु या हाती द या ही एक. जे वत:ला पटलं नाही त ेिचरंजीवांना पटावं ही
उमेद धरलीत ही आिण ना नकार ना होकार अशी तोड काढ या या समाधानी मात
रािहलात ही.

‘‘िचटणीस, रा याला दोन बाबी मोला या : कलम आिण क ार. यांची
पर परांस जोड असेल, तरच दौलत नांदती राहत.े वाढती-चढती होत.े राजांना ह यार
दसु या हाती दऊेन मैदान मारता येत नाही. िचटिणसांना कलम दसु या हाती दऊेन
द तरी कारभार कधी राखता येत नाही! तुम या हाती कलम आह,े त ेएक जबरी ह यार.
वत:लाच ते कारीगर होणार नाही, याची द ता घेऊन हाताळा! तुमची िचटिणसी आ ही
तु हाला स मानपूवक सुपुद करतो आहोत! ती याच जोखमीनं सांभाळा.’’

‘‘जी. आ ा.’’ बाळाज ना के या सेवेत ह ेअसे काही कधी थोर या वाम कडून
ऐकायचा संग आला न हता.

हरज ची मु ा समाधाना या तृ ीनं उजळून िनघाली. िचटणीस, मुजुमदार िनघून
गेले.

दाटून आले या शांततेचा भंग करीत िनळोपंत हणाले, ‘‘क हपेठारा या मोरे र
गोसा ांची फयादी त ार आली आह े वामी.’’

‘‘कसली?’’
‘‘फौजे या असामी आप या माणसांना आिण शेतीवाडीला तजवीज दतेात असं

हणणं आह ेगोसावीबुवांचं.’’
राजांची चया कंिचत कडवी-कठोर झाली. यांनी तपास घे यासाठी िवचारले,

‘‘पठाराला नामजाद हवालदारी कुणाची पंत?’’
‘‘िजवाजी नारायणांची.’’
‘‘ या िजवाज ना करडी समज ा. गोसावीबुवां या माणसांस, सेतापोतास,

गुराढोरांस काडीचीही तजवीज न दणेे. फ न बोभाटा आला तर एवढी ती गय धरली
जाणार नाही!’’



सोलापूर या क याव न हलिव या जाणा या पंचवीस तोफा या भागातील
माव यांनी ह तगत के या या बातमीने राजांना आठवण झाली. त े हणाले, ‘‘िनळोपंत,
सरल करांचा हारकारा येईल, यावर यान ठेवा. आ ही सोलापूर-सांगोला भागात
उतरणार आहोत.’’

िनळोपंत नािशक न आलेले अनंतभट, केशव पंिडत, उमाजी पंिडत, किवजी
यां यासह राजां या भेटीला आले. हातातील पसर या पंचांगावर एकदा अखेरची नजर
टाकून अनंतभट हणाले, ‘‘ये या माघ शु  स मीचा दवस सव दृ नी अिभषेकास
शुभदायी आह े वामी. पंचमीपासून िवध ना ारंभ करता येईल.’’

‘‘ठीक आह.े िनळोपंत, या मु ताची आवतनं िस  करा.’’
‘‘जी. फ डा ांतातून भीमगड या हवालदार नागोजी इंग याकडून एक

िशफारस आली आह े वामी.’’ िनळोपंतांनी द तरी काम पेश घातले.
‘‘कशाब ल आह ेपंत?’’
‘‘भीमागड या तफला नागोजी नाईक सरदसेाई राहतात. यांनी तां ां या

हम यातून गडाभोवती या खे ांची मदानगीने राखण केली आह,े यासाठी अंत ज
भागातील हमेाडबारस,े चं वाडी गावठाणाची सरदशेमुखी यांना मेहर हावी, अशी
िशफारस आह ेभीमगड या हवालदारांची.’’

‘‘पंत, या हम याचा सारा करीणा ह तगत करा. फ ाचे मु ाधारी धमाजी
नागनाथ यां या स यान े जासुदांकरवी खातरजमा घेऊन मगच द तके क न ा
सरदसेायांना.”

‘‘आ ा वामी.” िनळोपंत मुजरा दऊेन सवासह िनघून गेले. मोक या
बैठक महालात राजे पायफेर घेऊ लागले. पावलागिणक आठवण ची काटेफणी मनाचे
ओरखाड ेकाढू लागली : लंगा याव न दरडीत कुडी झोकून दलेली गोदावरी, िचतेवर
चढले या िनधारी मासाहबे, नगर या कोठीत क डून पडले या दगुा... ीजीवन! केव ा
कठोर परी ेला जंुपलेले!

राजांचे मन ठबकू लागले. पीळ पडत जाणा या वेदनेला कड ा संतापाचे प
येत चालले. एकच एक थाप मनावर थडथडत आदळू लागली – ‘‘नगर – नगर!’’

इत यात ‘‘ दवाकर गोसावी आ यात.’’ ही पहा याने वद  आणली. राजांचा
पायफेर थांबला. मंजुरीसाठी हात आपोआप वर झाला.

दाना य  मोरे र पंिडतराव, कफनीधारी दवाकर गोसा ांसह आत आले.
राजांनी गोसा ांचे कुशल घेतले आिण समथाब ल िवचारले, ‘‘समथाचा मु ाम कोठे
आह ेगोसावी? कसे आहते ते?’’

‘‘सद ्गु  स नगडी आहते. थोरले छ पती गे यापासून वृ ी उदास आह.े’’
दवाकर गोसा ांनी उ र दले.

‘‘गोसावी, तु ही जाताहात. तुम या सांगती आमचे राघो अनंत येतील समथा या



दशनासाठी. बुवांना आमचा दडंवत सांगा. आ ही माघ शु  स मीला अिभषेक घेतो
आहोत. समथाचा कृपाह त आ हाला लाभावा. आशीवाद दऊेन आ हास ध य करावे.
आता यां याखेरीज आशीवाद यावा, अस े कुणी नाही आ हाला.’’ राजांची चया क ी
झाली. दवाकरांनाही ती जाणवली. यासाठीच ते आ हाने हणाले, ‘‘राजे, तु ही जातीनं
आलात स नगडी तर....’’

‘‘तेच योजून होतो आ ही. पण आता आ हाला के हाही गड सोडून व हाडात
उतरावं लागेल. समथाना ह ेसांगा. राघो अनंतांना जाताना बरोबर घेऊन जा. पंिडतराव,
राघोपंतांबरोबर समथाना आमं ण दे याची व था करा. बुवांना मानव े व दवेास
पोशाख, जवािहर पाठवा.’’

नम कार क न बाहरे पडणा या कफनीधारी पाठमो या दवाकरांना बघताना
एका िविच , कचकट िवचाराने राजांना घेर टाकला – ‘बोहलं सोडून समथ ल मंडपातून
िनसटले. तप:साधना क न यांनी अनेक मठ उठिवले. िश यगण तयार केला. दासबोध
ंथ िस  केला. संसारी जगाबाबत िन र छ झाले या या थोर संतांना कधी मागे पड या

आप या ठर या प ीची आठवण झाली असेल काय?’
या िवचाराने पु हा दगुाबा ची मु ा राजां यासमोर उभी ठाकली! या ममा या

जखमेला नगरवर चालून जा यािशवाय दसुरी तोडच न हती.
दोन दवस उलटले. व हाडातून हबंीररावांना हारकारा चांगली खबर घेऊन

आला – ‘‘व हाड मांडाखाली धरला आह.े साहबे वारीन ंिनघोन यावं.’’
येसूबा चा िनरोप घेऊन संभाजीराजे, खंडोजी ब लाळ, कृ णाजी कंक, जानराव,

हमंतराव अशा िनवडक सरदारांिनशी गड उत न पाचाडात आले. पागेचा दहा हजार
जीनबंद घोडा बाहरे पडला. उधळ या टापांचे गजते िभरे िनघाले.

भोर, पुणे, चाकण, खेड, नारायणगाव, संगमनेर, अिहवंतगड अशा मजला टाक त,
भीमा, घोड, वरा, गोदावरी अशा न ांचे पाणी घो ांना दावीत राजे बागलाणात
उतरले. इथे पाजी भोस यां या जासुदांनी ब हाणपूरची उचललेली खबर िमळाली –
‘‘केवळ पाचशे या आसपास ह यारी ब हाणपूर या कोटाला आह.े वरकड लढाऊ
व हाडात उतरला आह.े’’

राजांनी आप या फौजेला तवानगीसाठी तळाची आ ा दली. आिण हबंीररावांना
िनरोप पाठिवला, ‘‘आता व हाड सोडा. धरणगाव-चोपडा असा खानदशे जवळ करा.’’

हबंीरराव कुमाची तािमली करीत, ल दते व हाडाबाहरे पडले. बहादरूखानाला
धुमाकूळ घालणारे मराठे यकायक कुठे गायब झाले, याचा माग आला नाही. याने
औरंगाबाद बळकट क न सुटकेचा सु कारा सोडला.

जालना, दऊेळगाव, फदापूर, एरंडोल अशा ठा यांना जरब दते हबंीरराव
फौजबंदीने धरणगाव-चोपडा भागात उतरले. बागलाणातून िनघाले या संभाजीराजांनी
यांचा मेळ घेतला. व हाडात मागे पेरलेली दहा हजारांची फौज वगळताही आता मराठी
फौज तीस हजारां या दमात झाली. तो सेनालोळ थेट ब हाणपुरावर चालून िनघाला.
ब हाणपूर हणजे पंचप ा ांचा, मेहमानाची वाट बघत असलेला, वाढून ठेवलेला शाही



थाळाच होता! म ये तटबंदी असा भातमुदीसारखा बाले क ला, या भोवती उघ ावरचे
संप  ापारीपेठांचे सतरा पुरे! गोडधोडा या पदाथासारखे.

या द खन दरवाजाचा मोगली सुभेदार होता खानजमान. रवाजा माणे
खानसाहबे या समयी ठा याला मौजूद न हत!े याचा नायब काकडखा यात हजर होता.
िजिझया वसूल कर याचे फ ड काम हा काकड करीत असे. आजवर केला वसूल स ाज
फेरभरणा कर याची नौबत काकडवर आली होती. मराठी फौजेने ब हाणपूरला येरगाटा
टाकला. थंडीने अगोदरच काकडलेला काकडखान या थरकिवणा या क लोळाने पुरता
काकडून गेला. याने सोईचा माग काढला. येतील तेवढी माणसं बाले क यात घेऊन
तटाचे दरवाजे बंद क न टाकले! बाहरेचे मालवान ापारी पुरे च  मरणावर सोडले.
हबंीरराव, नागोजी, केसो ि मल यांनी त ेता यात घेतले.

नबाबपुरा, खुरमपुरा शहागंज, शहाजहानपुरा, हसनपुरा सव पु यांचे सराफ
आिण ापारी क े लुटीला पडले. सोने, चांदी, मो ये, नगदी नाणी यांची कलमवार रास
राजां या सामन ेबाजारचौकात ओत यात येऊ लागली. मोजदाद क न जाग या जागी
ती गोणीबंद क न यावर मोहरा चढिव या जाऊ लाग या.

काही मावळे बाले क या या तटाला िश ा जोडून वर चढ याची खटपट करीत
होत.े भ म, उंच तटामुळे त े साधत न हते. िबजलीसारख े जनावर फेक त हबंीरराव
शहराभोवती फेर घेत बा यांना चेतना दते होत.े

वरचा माल ह तगत कर यात पिहला दवस गेला. पुढचे दोन दवस खण या
लावून ‘भूिमगत’ धन बाहरे खेच यात आले. तीन दवस ब हाणपूरभोवती ापारी पुरे
पेटत होत.े ल ावधी गोणीबंद लूट माव यांनी द खन दरवाजाबाहरे काढली होती.

तीन दवस संभाजीराजे आिण हबंीरराव या हम यावर जागती नजर ठेवून
िभरिभरत होत.े एव ात जासुदाकडून खबर आली, ‘‘औरंगाबादचेा बहादरूखान बळकट
फौजेिनशी बाहरे पडला आह.े ब हाणपूरची कुमक कर यासाठी येतो आह.े’’

या रानवा या या झडपेने मावळे आले होते, याच चलाखीने चंड लुटीसह
यांनी जळके ब हाणपूर बहादरूसाठी सोडले. कमती कापड, काचसामान अशा अनेक
व तू वाहनांची सोय नस याने तशाच मागे सोड यात आ या.

फौजे या दोन फ या कर यात आ या. लुटीचे डाग घेतलेली फौज पाठीशी घेत
संभाजीराजे चोपडा-धरणगाव माग पु हा बागलाणाकड े वळले. हबंीरराव, नागोजी व
केसो ि मल पु हा पलटी मा न व हाडात घुसले.

बागलाणातील सा हरेीवर एक मु ाम क न संभाजीराजांनी ितथ या
सरह ीवरचे गािजयापूर ह ेठाणेही मारले. अगिणत संप ी घेऊन अिहवंतगड, रामसेज,
प ागड अस े मु ाम टाक त राजे रायगडाकड े िनघाले. ब हाणपूर या या धामधुमीत
गंुतले या राजांना मागे रायगडावर घडले या एका छो ा घटनेची दखल असायचे कारण
न हते. राजांनी मुजुमदारी सुपुद केले या अ णाज ना सोयराबा नी ‘समाचारा’साठी
आप या महाली पेश घेतले होत.े

यांना िनरोप दतेाना सोयराबाई अगदी सहजपणे हणा या हो या, ‘‘अ णाजी,



मुजुमदारीत भ न पावलेले दसता तु ही!’’ अस ेसुखासुखी आिण महाराणी असून, य
रायगडावर चौक बंद जीवन पचवायला सोयराबाई काही दगुाबाई न ह या!

राजे रायगडी परतले आिण दोन नाराज करणारे वृ ा त यांना ऐकायला
िमळाले. केशव पंिडतांनी यां या कानी घातले, ‘‘काशीचे गागाभ  अिभषेक सोह यास
येऊ शकत नाहीत. आपण िस  के या िवध नुसार अिभषेक समारंभ संप  क न यावा.
पाठवून दले या धम ंथाचा वीकार करावा, अस ेगागाभ ांनी कळिवले आह.े’’

गागांनी ‘समनयन’ नावाचा धमशा ावरील एक ंथ राजांना पाठवून दला
होता. दसुरा वृ ा त होता स नगडी समथाना भेटून आले या राघो अनंतांनी आणलेला.
समथानी िनरोप दला होता, ‘‘येणे होत नाही. आ ही छ पत ना दला कोदडं धारण
क न संहासना ढ हावे.’’

िन र छ समथ, महाराजां या अिभषेक समारंभालाही आले न हते. पंिडत गागा
तर दरू थच होत.े आमं णे गेली होती. गडावर दसु या महािभषेकाची तयारी जारीला
लागली. बारा महाल, अठरा कारखा यांची सजावट-रांगोटी सु  झाली.

रामजी द ो या कारािगराने घडिवले या सुवण  मानछ ा या पालखीसह
संभाजीराजे कवी कुलेश, खंडोजी, उमाजी पंिडत यांना घेऊन रायगड उतरले. कुलदवेता
भवानीला त ेछ  अपून, ितची महापूजा बांध यासाठी तागडी आले.

षोडशोपचारांत भवानीची पूजा बांधून, ितला मानछ  अपण क न राजांनी
िमट या डोळी, जोड या हातांनी पाठरा या जगदबेंला आशीवाद मािगतला, “ संहासन
थोर आह.े आ ही लहान आहोत. तुम या आशीवादानंच ही िज मेदारी िनभणार आह.े
आबासाहबेांना होते, तसे आम या पाठीशी कुणी नाही. आहात या तु ही एक या.
आ हास परडीत यावे. हाती येश भरावे. भु येपण र ून चालवावे.’’

रा ी तापगडावर आई या मानाचा ग धळ मांडून, थोर या वाम या
रोजपूजे या फ टक िशव लंगावर सिवध अिभषेक करवून, एक मु ाम क न राजे
रायगडी परतले. आता गडाला माणसांची अखंड रीघ लागली. वासुदवे, पंगळे, बैरागी,
फक र, गोसावी फ ड िबदागी या आशेनं गड चढून आले. यंबक, नािशक, क हाड,
करवीर, आळंदी अशा तीथ े ांचे ा ण रायगडावर आले.

डरेे, शािमयाने, कमानी, रा ा यांनी गडमाथा फुलून गेला. संदखेड, फलटण,
शंृगारपूर, जंजी, तळबीड अशा राजकुळा या र संबंधां या थळां न आले या
पा यांनी रायगडा या इमारती गजबजून गे या.

व हाड-खानदशे, नागोजी व केसो ि मलां या हाती सोपवून हबंीरराव,
आनंदराव नंबाळकरांसह आले, बागलाणातून पाजी भोसले, संताजी गायकवाड,
मानाजी मोरे आले. को हापूरसुभा डबीर जनादनपंत हणमंते, हलोजी घोरपड,े संताजी-
बिहज  घोरपड,े सरदार िवचारे आले. कोकणप ीतून दादाजी रघुनाथ, मोरो दादाजी,
सारंग दौलतखान, का होजी गो वंदजी काटे, मायनाक आले. मावळातून गोपाळ रायाजी,
मालोजी इतबारराव, कंक, बांदल, िसिलमकर, सजराव जेधे आले. हरजीराजे,
अचलोजीराजे महाडीक, गणोजी-का होजीराजे िशक, िपलाजीमामा यां यासह



येसूबा या मातो ी आ या.
समथिश य दवाकर, चंचवड, पाटगाव, मा ळ, कुरटे येथील मठांचे संतिश य

आले. तुळजापूर, तापगड, मा र येथील दवेी या मं दरां या गाियका आ या. दशेोदशे चे
भाट, चारण, शाहीर, गायक, नतक, कवी आले. प ास हजारांवर माणूस राशीने गडाला
दाटले. जागजागी मुदपाकाचे मंडप उठले. चुलवणांवर अ ांचे हडं े रटरटू लागले.
रायगडाला या ा थानाचे व प आले. गडा या िचत, लहाना, महादरवाजा, जगदी र,
िशकाई, हनुमंत या मं दर ारांना सुवण  प याने वेि त ीफलांची तोरणे लटकली.
मं दरमाथे ितकोनी भग ा पताका िमरवू लागले. महादरवाजा या नगारखा यावर
िनशाणकाठी धरत आभाळात चढलेला, थोराड, भगवा, जरीनकशीचा दौलत वज
मावळवा यावर सळसळू लागला.

माघ शु  पंचमीचा मंगळवार मंगलकलश घेऊन उमटला. िवध ना ारंभ झाला.
ान घेऊन ठेवणीचे तलम राजआसवाब प रधान केलेले संभाजीराजे, येसूबा सह पेशवे

िनळोपंत पंगळे, सुरनीस आबाजी सोनदवे, मुजुमदार अ णाजी द ो, यायाधीश हाद
िनराजी, सेनापती हबंीरराव व येसाजी कंक, डबीर जनादनपंत हणमंते, दाना य
मोरे र पंिडतराव, वाकनीस रामचं  द ो ि मल अशा धानमंडळा या मेळाने
बाले क याबाहरे पडले. यां यापुढे बाळंभट राजोपा ये, अनंतभट कावळे आिण ु प

वंृद चालला. कवी कुलेश, केशव पंिडत, उमाजी पंिडत चालले.
वृ वाने थक या धाराऊला सोबत घेऊन येसूबाई मे यात बस या. या

मे यामागून अनवाणी पावलांनी संभाजीराजे सवासह आघाडी मनो याबाहरे पडले.
हजारो माणसे यांचे दशन घेत होती. राजमंडळ रायगड उत न पाचाडात आले.

सव असामी थोर या मातो या छ ीकड े चाल या. राजोपा य,े अ वयू
अनंतभट यांनी मासाहबेां या छ ीची सिवध महापूजा बांधली. िजजाऊं या पदिच हांवर
संभाजीराजे-येसूबा नी बेलफुलां या जळी वािह या. जोडीने छ ी या पायरीला माथे
टेकले. ती राजमन ेअनंत भावनांनी भ न आली.

ती दगडबंद छ ी अिभषेक  जोड याला मूक आशीवाद दते होती, ‘‘औ वान हा!
िवजयी हा. फुलवंत, फळवंत हा!’’

िजजाऊंचे आशीवाद घेऊन राजमंडळ पु हा गडावर आले. जगदी राजवळ
िहरोजी इंदलुकराने उठिवले या महाराजसाहबेां या छ ीची महापूजा बांध यात आली.
अिभषेक  जोड यान े आबासाहबेां या पदिच हांवर बेलभंडारा वा न यां यासमोर
न भावे माथे नमिवले. ती च वत  पदिच ह े मूक, धीरगंभीर आशीवाद दते होती –
‘‘धैयवान हा! पिहले सेवक आिण सवात शेवटी तु ही राजे आहात, ह े यानी ठेवा.
आयु यमान हा!’’

सती या वंृदावनाचे, गडदवे जगदी राचे व िशकाईचे दशन घेऊन संभाजीराजे
बाले क यात परतले. आता शांितहोमांना ारंभ झाला. पिहला होम होता िव ह या
िवनायका या शांतीचा. राजजोड याने गणेशमूत चे सिवध पूजन केले. एकवीस उंची व े,
अलंकार गणेशाला अपण कर यात आले. एकवीस प ा ांचा भोग गणनायकाला दे यात



आला. अथवशीषा या पिव मंगल मं घोषांनी बाले क ला भ न िनघू लागला –
‘‘ॐ नम ते गणपतय।े वमेव य  ं त वमिस। वमेव केवलं कतािस। वमेव

केवलं धताऽिस। वमेव केवलं हताऽिस। वमेव सव खि वद ं ािस। वं गुण यातीत:। वं
काल यातीत:। ॐ गं गणपतये नम:।’’

‘िवनायकशांती’नंतर ‘पुरंदरशांती’, ‘ऐ शांती’, ‘दवेकशांती’, ‘मृ युंजय’ असे
शांितहोम कर यात आले. होमकंुडात अ प या जाणा या दधू, तूप, मध, का सिमधा
यां या दरवळान ेगडमाथा, शुिचत ेरक झाला.

अिन ांचे सां वन क न, इ ांना आवतन करीत पंचमीचा, होमहवनांचा दवस
डुबला. ष ीचा दानधमाचा दवस वर उठला. आज बुधवार होता. बाले क या या
हमचौकात एका चौथ यावर श त पार ांची तुला िस  कर यात आली होती. ती
पु पमाला आिण आंबवती, ीफलांनी सुशोिभत कर यात आली होती. ितचे पूजन
कर यात आले.

घंगाळातील घ टकापा  डुबतीला लागले. तुलासंप  हो याचा मु त आला.
संभाजीराजांनी मोज ा उतर या आिण त ेतुळेला हळदीकंुकू वा न चौथ यावर चढले.
राजोपा यांनी यांना तुले या दि ण पार ात बैठक घे यासाठी हातइशारा दला. पिव
मं घोष उठू लागला. राजे दि ण पार ाजवळ आले. काय वाटले कुणास ठाऊक, पण
यांनी छातीवरची कवडीमाला उत न ती राजोपा यां या हाती दली आिण मगच
पार ात पाय ठेवून वीर बैठक घेतली. वाम पारड ेखणखण या सोनमोहरांनी भरताच
दि णपार ाने भुई सोडली. महाबळे रावर झालेले थोर या मासाहबेांचे, रा यािभषेक
समयी झालेली आबासाहबेांची, दो ही तुलादाने राजांना आठवली.

सुवणतुला झाली. मग चांदी, िपतळ, तांबे, लोखंड, साखर, अठरा धा ये, कापूस,
नारळ, मीठ, गूळ, सुपारी, मसाले, तेले यांनी राजां या भारंभार तुला संप  कर यात
आ या. महाराणी होऊ घातले या येसूबा याही तुला जोख यात आ या.

एक तुला धाराऊचीही कर यात आली.
राजजोड याने तुला झा या व तूंना ह त पश दले. दाना य  मोरे र

पंिडतरावां या दखेरेखीखाली या व तू भट, िभ ुक, गोसावी, फक र, बैरागी यांना दान
कर यात आ या. व ,े धा ये, मोहरा, गाई यांची दाने झाली. ष ीचा दवस दानाने संतु
झा या िजवांचे आशीवाद आपलेसे करीत डुबला.

माघ शु  स मीची पहाट रायगडावर फटफटू लागली. आज गु वार होता.
महाअिभषेकाचा दवस! गडइमारत ची अंगणे सुवािसन नी सड े संचून रांगो यांनी
िचतारली. दव यां या रोषणाईने ापारपेठ, बाले क ला, जगदी र, िशकाईचे मं दर
असा सारा गडमाथा लखलखून िनघाला. पहाट ध नच अिभषेकिवध ना ारंभ झाला.
नगारखा याव न उठणारी नौबत, नगारा-चौघ ांची मंद दडुदडु पहाटवा या या
गार ात मु  लागली. उपोषणा या तात असलेले संभाजीराजे व येसूबाई ह ेराजजोडपे
सरंजामी मेळान ेबाले क या या खासेवा ाबाहरे पडले. मंि त धा यांनी फेर घालून
िस  केलेला सुवणकलशांचा अिभषेकचौक आला.



या आखीव अिभषेकचौका या पूव दशेला सुवण घृतकलश घेऊन मु य धान
िनळोपंत पंगळे, पि मेला द ाचा ता कलश तोलून अमा य अ णाजी द ो, उ रेला
मधाचा सुवणकलश घेऊन दाना य  मारे र पंिडतराव, दि णेला दधुाचा रौ यकलश
घेतलेले सेनापती हबंीरराव, ईशा येला तीक प सोनेरी यायतराजू तोलून धरलेले
यायाधीश हाद िनराजी, आ ेयीला मोतीलगाचे छ  उंचावून धरलेले सिचव आबाजी
सोनदवे, नैॠ येला सुवणमुठीचा पंखा घेतलेले सुमंत जनादनपंत हणमंते आिण वाय ेला
सोनमोचल हाती धारण केलेले मं ी रामचं  द ाजी ि मल अस ेअ दशापालांसारखे
अ धान हारीने उभे रािहले. यां या सोबत बाळाजी आवजी, कवी कुलेश, केशव पंिडत,
उमाजी पंिडत, येसाजी कंक अशा असामी उ या रािह या.

चौकात मांड या दि ण सोनचौरंगावर संभाजीराजे व वाम सोनचौरंगावर
येसूबाई पूवािभमुख बस या. ा ण अिभषेकमं ांचा अखंड उ ोष क  लागले. मु त
ध न राजजोड याला थम पंचामृताचे ान घाल यात आले. दधू, तूप, दही, मध अशा
समृि -रसांचे ानानंतर मं भा रत असे स न ांचे पिव  शु ोदक संभाजीराजे आिण
येसूबा या म तकावर मं घोषां या उ ायनात संचले जाऊ लागले.

अिभषेक होताच का या या परातीतील कढीव तूपरसात राजमु ांनी आपले
मुखदशन घेतले.

ितकड े संहासनचौक माणसांनी नुसता गजबजून गेला होता. राजदशनासाठी
आतुरली जा दरबारीचौकात दाटीवाटीने उभी होती.

संभाजीराजे खासेवा ात आले. येसूबाई आप या महाली िनघून गे या. राजे
संहासनावर आ ढ होताना प रधान कर याचा खासा पेहराव चढवून िस  झाले.
नम कार क न यांनी पु पमालांनी मंिडत कोदडं खां ावर चढिवला. बाणयु  भाता
यां या पाठीशी येईल असा बांध यात आला. कमरेला भवानी चढली.

जो याजी केसरकरान े समोर धर या दपणात िनरखताना यांना आपलेच प
आगळे वाटू लागले. म तक  गद केशरी टोप, अंगी चुणीबा ांचा, जरी कोय यांचा,
ेतवण , तलम जामा, याव न फरलेले जरी कनारी, पीतांबरासारखे उपरणे, कंठात

र जिडत हार व मोतीकंठे, यांना घेर टाकलेली भवानीमाला, कानी चौकड,े कपाळी
िशवगंध, कमरेला आवळलेला तलम-गद िनळा शेला, ठब यांचा चुणीदार मांडचोळणा,
खां ावर कोदडं, कमरेला भवानी तलवार, दाट दाढीिम यांची, कमानी भुवयांची,
पुखरतेजी डो यांची, फरीमाटाची, पु  मु ा दपणातून यांनाच शांतपणे हणत होती –
‘‘संभाजीराजे भोसले, आ हास नीट पारखून ठेवा! आ ही मराठी दौलतीचे अिभिष
छ पती आहोत. शकक याचे वारस आहोत, तुम या आम या ना याची कधी चुकूनसु ा
गफलत होऊ दऊे नका!’’ आजवर कधीच न उमटलेला आगळाच राजगंभीर भाव
संभाजीराजां या मु वेर तरा न आला.

गद जांभळा, सोनबु ांचा शालू याले या, सुवण  कमरबंद कसले या, मोतीबंद
नथ नाक  शोभणा या, आडवे कंुकुप े कपाळी धारण केले या येसूबाई खासेवा ात येत
हो या. यासु ा संभाजीराजांना नेहमी या ीसखी येसूबाई वाटेचनात!!



आघाडीला अ दािगरे, गुझबारदार, चवरीवाले, अलकाबे ठेवून, अ धान,
वंृद यां यासह संभाजीराजे आिण येसूबाई खासेवा ातून संहासनचौथ याला

िमळणा या राजमागान ेचालले.
अ धानांनी संहासनाचे आपापले मानकरी सोनखांब घेतले. येसूबाई

आडपड ां या राणीवशात गे या. संहासनारोहणाचा सुमु त होताच राजोपा य े व
अनंतभट यांनी ‘राजआसन आपले करावे’, अशा अथान ेराजांना हात केला.

कोदडंधारी संहासनाचे दि ण पाऊल पुढे घेत, राजआसंदीला पद पश होणार
नाही अशा द तेन े या पूवािभमुख, सुवण  संहासनावर आ ढ झाले. मं घोषांनी
संहासनचौथरा हाऊन िनघू लागला. पेशवे िनळोपंत जळीत सोनमोहरा घेऊन
राजदडंधारी वाम ना सुवण ान घालू लागले. अनंतभटांनी मोतीलग छ ाला हात पश
दला. संभाजीराजांनी छ पितपदाचा वीकार के याची वाही दे यासाठी हातपंजा
उठिवताच मानक यांनी दाटला दरबार रवाजासाठी लवला.

गुझबारदारांनी हातीचे सुवण , गुझबी दडं उचलून ितबार आपटत खडया
आवाजीत अलकाबी ललका या द या.

“राजि यािवरािजत, सकल राजल मीअलंकृत, गो ा ण ितपालक,
हदंपुदपादशहा, ीम महाराज संभाजीराजे – िन गाऽऽह – िन गाह अदब!’’

तोफांची भांडी, बंदकुा, उख या कडकडत ‘िन गाह ठेवत, अदब राखत’ मराठी
दौलती या दसु या छ पत ना मानमुजरा दऊे लाग या.

दरबारचौकात दशेोदशेी या चारण, भाट, शाहीर, कव नी ‘शंभू तुती’ या
कवनांचे एकामागून एक फड धरले. पंिडत जीवनत वावर वादिववाद लढवू लागले,
न तका दरबारीमु चेे नृ यािव कार क  लाग या. सारा संहासनचौक कसा संिम
कोलाहलाने भ न गेला.

यायाधीश हादपंतांनी राजमु चेे सुवणतबक महाराजां यासमोर धरले.
याला महाराजांनी हात लावून ती मु ा आपली केली. या मु वेर कोरीव श दलेख होता

–
‘‘ ी शंभो: िशवजात य मु ा ौ रव जायते।
यदकं सेिवनो लेखा वतते क य नोपरी।।’’
महाराजांनी अ धानांना मानव ांची भरग  तबके बहाल केली. कवी

कुलेशांना राजआसनासमोर पाचा न यां या खां ावर मानव े ठेवीत महाराजांनी
यांना कताबत मेहर केली – ‘‘छंदोगामा य.’’

महाराजांनी दलेले एक मानतबक राणीवशातील महाराणी येसूबा याकडे
सेवेला जू हो यासाठी चालले. या तबकात येसूबा ची महाराणी हणून, प ी हणून,
जीवनसोबतीण हणून कदर करणारी अख यारी मु ा होती. या मु वेर कोरीव श दलेख
होता, ‘‘ ी सखी राि  जयित।। ’’

महाराजांनी जम या कलावंतांना कदर हणून व े, होन, अलंकार बहाल केले.
जम या रयतेला येक  तीन होन दे यात आले.



कुतुबशाही, आ दलशाही, फरंगी, टोपीकर, वलंदजे, ड गमार दरबारातून
आले या व कलांनी महाराजांना नजराणे पेश केले. यांना फेरनजराणे दे यात आले.

छ पती संभाजीमहाराज रायगड या सुवण  संहासना ढ उगवतीला
ड गरकडांवर उठून दसणारे सूय िनरखू लागले. या बंबात जशी मु चेी अ रे सोनवणात
फेर धरत होती –

‘‘ ी शंभो: िशवजात य – िशवपु  शंभूराजाची ही मु ा, ौ रव जायते –
तेज वी राजमु ा शोभून दसते आह.े यदकं सेिवनो लेखा – राजअं कत अशा या मु चेी
अिधकारस ा, वतत ेक य नोपरी? – कोणावर चालत नाही?’’

राजइतमामात हा दसुरा महाअिभषेक रायगडावर संप  होत होता; पण या
अिभषेकावर मूक बिह कार ठेवले या सोयराबाई रामराजांसह आप या महाली हो या.
रामराजांना कसलाही िवधी क  दे यास यांनी व छ नकार दला होता.

संहासनी बस या संभाजीराजांसमोर सूय पान ेटळटळीत सवाल खडा होता.
‘‘जलािभषेक घेतलेला आपला माथा आशीवादासाठी ठेवावा तो कुणा या

वडीलधा या चरणांवर?’’

आठ दवस उलटले. उ रेतून आ या दोन वृ ांचा िवचार महाराज आप या
मनाशी एकटेच पडताळून बघत होत.े राज थानात सुभेदार असले या औरंगजेबा या
चौ या पु ाने – अकबराने बगावत क न वत:ला ‘ वतं  बादशहा’ हणून घोिषत केले
होत.े याला या कामी मदत के याचा आरोप ठेवून औरंगने आपली कुवार मुलगी झेबुि सा
िहला सलीमगडा या कोठीत कैद क न टाकले होते.

महाराजांचे किवजी बोलत असले या िवषयाकड े यान न हते. महाराजांसमोर
किवज या जोडीने हाद िनराजी व केशव पंिडत खड ेहोते. जो याजी केसरदार वद
घेऊन बैठक  महालात आला. ‘‘समथिश य दवाकर गोसावी आ यात. बुवांचा काही
खिलता हाय यां यासंगं.’’

‘‘घेऊन या यांना.’’ महाराजां या हातचे गुलाबपु प िथरावले.
जो याजी दवाकर गोसा ांना घेऊन आत आला. गोसा ांनी नांदी दते

झोळीतील थैली बाहरे काढली व ती महाराजां या हाती दली. ती आदराने कपाळी
लावून हाद िनराज या रोखान ेधरत महाराज हणाले, ‘‘ यायाधीश, वाचा. समथाचा
आशीवाद काय आह ेऐकू ा आ हाला.’’

हादपंतांनी पुढे होत थैली वीकारली. आतील खिलतावळी बाहरे घेऊन
कपाळी लाव यानंतर यायाधीश प ो ारात समथाचे गोसावीबोल वाचू लागले –

‘‘अखंड सावधान असावे। दिु  कदािप नसावे।
तजवीजा करीत बैसावे। एकांत थळी।।

काही उ ि थती सांडावी। काही सौ यता धरावी।
चंता लागावी पराची। अंतयामी।।



मागील अपराध मावे। कारभारी हाती धरावे।
सुखी क नी धाडावे। कामावरी।।’’

वाचते हादपंत णभर थांबले. ओठांव न जीभ फरवीत यांनी एकदा भराचा
दम थम घेतला. सावधपणे ते एक-एक श द पु हा वाचू लागले. िगद  सोडून पुढे झालेले
महाराज िमट या डो यांनी ते सं य त श द एकिच ान ेऐकू लागले.

‘‘पाटांतील तुंब िनघेना।। तरी मग पाणीच चालेना।
तैस ेजनां या मना। कळले पािहजे।।

जनांचा वाहो चािलला। हिणजे कायभाग आटोपला।
जन ठाई ठाई तुंबला। हिणजे खोटे।।

े ी जे जे मेळिवले। यासाठी भांडत बैसले।
तरी मग जाणावे फावले। गिनमासी।।

ऐस ेसहसा क  नये। दोघा भांडण ितस या जय।
धीर ध नी मह काय। समजोन करावे।।
राजी राखता जग। मग कायाची लगबग।
ऐस ेजाणोिन सांग। समाधाने करावी।।

आरंभीच पिडली धा ती। हिणजे कायभाग होय ना ती।
याकारणे सम ती। बुधी शोधावी।।

सकळ लोक एक करावे। गिनमा लाटून काढावे।
येणे क रते क त  धावे। दगंतरी।।

आधी गाजवावे तडाख।े तरी मग भूमंडळां धाके।
ऐस ेन होता धके। रा यासी होती।।

समय संग ओळखावा। राग िनपटून सांडावा।
आला तरी कळो न दावा। जनांम य।े।

रा याम य ेसकळ लोक। सलगी दऊेनी करावे एक।
लोकां या मनाम ये धाक। उपजो िच नये।।
ब त लोक मेळवावे। एक िवचारे भरावे।

क  क िन घसरावे। लछावरी।।
आह ेिततुके जतन करावे। पुढे आिणक मेळवावे।

महारा रा यिच करावे। िजकड ेितकड।े
लोक  ही िहमती धरावी। शत ची तलवार करावी।

चढती वाढती पदवी। पावाल येणे।।’’
हादपंतांनी उपर याने मु वेरचा घाम िनपटून घेतला. यांचे भावगंभीर

झालेले डोळे त ेअथमय श दमोती टपू लागले. समथा या चंब भावेनेने, ीरामा या
तीथात डुबून आलेले बोल महाला या दगडबंद भंतीनाही पाणवू लागले –

‘‘िशवराजासी आठवावे। जीिव व तृणसमान करावे।
इहलोक परलोक  तरावे। क त पे।।



िशवराजाचे आठवावे प। िशवराजाचा आठवावा सा ेप।
िशवराजाचा आठवावा ताप। भूमंडळी।।

िशवराजाचे कैसे बोलणे। िशवराजाचे कैसे चालणे।
िशवराजाची सलगी दणेे। कैसे असे।।

सकळ सुखाचा याग। क िन सािधजे तो योग।
रा य साधावया लगबग। तैसी करावी।।
या न करावे िवशेष। तरीच हणावे पु ष।
या उपरी आता िवशेष। काय याहावे।।’’

महाराजां या ने कडा पाणावून आ या हो या. भोवती या कुणालाही या दसू
शकत न ह या. हात उठवून महाराजांनी तो प बोध पंतांना पु हा वाचायला लावला.

या श दाश दान ेआप या आयु यातील एका चुक या दवैयोगाची सवात खोलवर
कळ महाराजांना छेदनू गेली. तडफडते मन मूकपणे हणून गेले, ‘समथ, स नगडी तुमची
आमची भेट होती, तर हयातीतील सवात मोठा कािळमा चुकला असता आमचा!’

‘‘‘काही उ ि थती सांडावी – काही सौ यता धरावी’’ खरेच आ ही उ  आहोत?
क  सवाना तस े वाटतो? समथानाही? यांची तरी काय चूक? जे कानी पडले याला
ध नच यांनी प  बोध दला. आ ही कटा या असामी द त के या ह े स य आह.े
समथानाच का रामराजांनाही नाही का वाटले क , आ ही महाराणी मासाहबेांवर ह यार
ध  हणून? रायगडा न प हा याला काय मजकुराचे खिलते गेले होत,े ह ेसमथाना कसे
कळावे? आ ही द त झालो असतो तर... तर हा खिलता िलिह याचा योगच समथाना
नसता आला!

‘‘‘मागील अपराध मावे, कारभारी हाती धरावे’’ समथ, आ ही ह ेकेलेच आह.े
हाती धरले कारभारी आमचे हात बळकट करतात क  लुळे पाडतात, ह ेिस  हायचे आह.े
याचीही वाट बघू आ ही.

‘‘पाटांतील तुंब’ उखडून काढ यासाठी आ ही हात घातलेच आहते. आमचे दोन
हात यासाठी नाही पुरे पडणार, ह ेआ ही जाणतो. ते हात हयातभर पा यातील तुंब
काढ यासाठी, पाणी खेळते राख यासाठी आ हाला राबवावे लागले, तरी यासाठी
मनाची बांधणी क न िस  आहोत आ ही. संत-महतं, लढव ये, कलमबाज सवाना राजी
राख यासाठी हरकोिशश करतो आहोत. भोवती टप या गिनमां या बाबतीत सावधच
आहोत आ ही. एक खरे आह,े वावगे काही सोसवत नाही आम या वृ ीला.आला राग
सवासम  साफ बोलू दाखवतो आ ही.

‘ह ेमहारा  रा य ‘िजकड ेितकड’े कर यासाठी आयु याचा पट मांडून आ ही खडे
आहोत. आ ही वत:ला छ पती मानीत नाही. या रा याचे सेवकच मानतो.

‘आबासाहबेांचे प, बोलणे, चालणे, रा यकारभाराची लगबग तर अहोरा
आम या धम यांतून र माग  फरते आह.े असा एक दवस उमटत नाही, या दवशी



आम या मन ूंना यांचे, थोर या आऊंचे, सती गे या मासाहबेांचे दशन होत नाही.
आ ही श य ते-ते क . पण केवढेही केले तरी आबासाहबेां न ‘िवशेष’ त े होणे नाही.
आ हालाच काय कुणासही त ेश य नाही. आ ही आबासाहबे नाही. केवळ यां या र ाची
एक सावली आहोत! सावली आकृती कशी हावी? आबासाहबेांनी बरड जहािगरीतून हे
रा य उठिवले. त े यश यां या नावाला साजेस.े आ ही ह े रा य राख या-वाढिव यात
यश वी ठरलो, तरी वत:ला ध य मान.ू संगी यासाठी खच  पडलो, तर मालुसरेकाका,
बाजी मुरारराव, गुजरकाका यां यासारखे कृताथ होऊ.

‘समथ, आप यासारखे ‘दसुरे समथ’ आपण िस  के या अकरा मा त ना,
आप या िश यगणांतून बघायला िमळतील काय? ह ेतरी कुणी व कसे सांगावे? सृ ीला
आप यासारखी, आबासाहबेांसारखी गोमटी व  े रोजाना नाही पडत. तुम या िपढीने
घालून द या पायवाटेन ंआखरी ासापावेतो चाल याचं भा यही काही कमी मोलाचं
नाही. आपले आशीवाद आ हाला िशरसावं  आहते.’

िवचारच िवचार दाटून आ याने महाराज बैठक सोडून उठले. ‘‘ हादपंत,
गोसावीबुवांची व था िनसबतीनं बघा.’’ यायाधीशांना सांगून यांनी यां याकडून
समथाचा मौ यवान आशीवादी खिलता आप याकड े घेतला. काही न बोलता ते
अंत:पुराकड ेचालले. आत िपलाजीमामा, गणोजी-का होजीराजे व येसूबाई हो या.

महाराजांना बघून िपलाजीमामा हणाले, ‘‘आता िनगावं ह तो आमी पुराकड.ं’’
‘‘का? कंटाळलात गडाला?’’ महाराज यांना हसत हणाले.
‘‘तस ं हाई, आता अिबषेक जाला. संगती किब याची जोखीम... तवा.’’
‘‘आम या बाबीचा तेवढा िनवाडा ावा महाराजांनी हणजे कागदप े घेऊनच

िनघून आ ही.’’ गणोजीराजांनी येसूबा शी चाल या चचचा मु ा पटावर घेतला.
‘‘कसला िनवाडा हणता राजे?’’ महाराजांची कपाळप ी वर चढली.
‘‘थोर या वाम नी िशरकाणाचं वतन आम या नावे मोईन क न दे याचं वचन

दलं होत.ं तुम या-आम या सा ालो ा या ल कायात!’’ गणोज नी मतलब
सांिगतला.

‘‘काय सांगता तु ही राजे? आबासाहबे तर नवे वतन दे यािव  काटेकोर होत.े’’
महाराजांची मु ा गंभीर झाली.

‘‘तुम या सूनबा ना मुलगा झाला क , पुराचे वतन तुम या नावे क  हणाले
होत ेथोरले धनी. आप या क यावारसाला चोळीखणासाठी ही मोईन क न ावी, असा
इरादा होता वाम चा. आता गणोज ना मुलगा झालाय तवा...’’ िपलाज नी जुना करीणा
सांिगतला.

‘‘मामासाहबे, गणोजी आहते तसेच महादजी, हरजीराजेही जावई आहते
आबासाहबेांचे. सवानी असाच वतनासाठी श द घातला तर? तु ही घरचे आहात. हे
समजून या. गणोजी-का होज ना आ ही दौलती या सेवेत यांना साजेशी जागा दऊे.
न ा वतनाचा आ ह नका ध . यानं आणखी कटकटी उ या राहणार.’’

“महाराण चा काय स ला आह?े’’ येसूबाई र ा या ना याने कौल दतेील या



माने गणोजीराजांनी यांना बोलते कर यासाठी सवाल केला.
“ वार चा िनवाडा रा त वाटतो आ हास! न ा वतनाचा आ ह आिण तोही

घर यांनी या व ती धरणे रवाजी नाही. आबासाहबे आज असते, तर यांनीही आज हाच
िनवाडा दला असता.’’ येसूबा या उ राने गणोजीराजे चरफडले. कडवटपणे बोलून
गेले, ‘‘ हणजे भोस यांनी दला श द तोडला असंच मानायचं काय आ ही?’’

‘‘िशकऽ!” संभाजीराजां या डो यातील भाव पालटले. हात या
समथखिल यातील श द मनात फरले, ‘‘राग िनपटून सोडावा! आला तरी कळो न ावा!
जनांमधी!” मो ा िनकराने यांनी वत:ला सावरले.

‘‘आ ही समजलो काय त!े िनघतो आ ही. आबा, चला. आता इथं पाणीसु ा
यायला थांबायचं नाही आ हाला.’’

गणोजीराजे तडक बाहरेही पडले. मागोमाग िपलाजीमामा आिण का होजी
मुकाट बाहरे पडले.

येसूबाई आिण महाराज िख पणे त ेगेले या र या दरवाजाकड ेबघत रािहले.
‘समथ, पाटांचा तुंबा कसा िनघावा? पाणी कैसे खेळते राहावे? वाशांनाच घर

परके वाटले, तर त ेतरी कैसे नांदावे?’ सु पणे संभाजीराजे हात या खिल याकड ेबघत
रािहले. यांना काही सुचेना!

‘‘एक अज  आह.े आ ा होईल तर...’’ पेहराविस  महाराजां या हाती यानबंद
क ार दतेाना येसूबाई हणा या.

‘‘बोला, काय आ ा आह?े” महाराजांनी हसत येसूबा चाच श द फरिवला.
‘‘सारं िनवध पार पडलं. आता पाचाडी एक राजमं दर उठावं वाटतं. वाडीला

मं दर नाही.’’
येसूबा ना द या राजमु चेा लेख महाराजां या मनी फरला – ‘‘ ी सखी राि

जयित।’’
दरवानाला याद फमावून यांनी िहरोजी इंदलूकराला बोलावून घेतले. याला

आ ा दे यात आली, ‘‘िहरोजी, पाचाडी चखोट जागा पारखून राजमं दराचा पाया या.
बांधकाम िनवडी या घडीव दगडांचे धरा.’’

‘‘जी.’’ िहरोजी मनोमन मं दराचा आराखडा रेखतच बाहरे पडला.
बाहरे उ या असले या जो याजी, अंतोजी-रायाजी यां या मेळाने महाराज

खासेवा ा या सदरेला आले. सदरेला अ धान किवजी, हरजीराजे, शामजी नाईक
अशी मंडळी होती. महाराजांनी सवाचे कुशल घेतले, हबंीरराव आिण आनंदराव व हाड-
खानदशेात चौथाई वसुली आिण मुलूखिगरीला िनघून गेले होते.

‘‘िडचोली या मोरो दादाज चा माणूस आला आह.े फरं यांनी आप याशी सव
कारचे संबंध तोडले आहते असा िनरोप आह े यांचा.’’ िनळोपंतांनी मह वाची बाब
महाराजां या कानी घातली.

‘‘मोरो दादाज नी यांची माणस ेव तो ापारी खुला केला क  नाही पंत?’’
महाराजांनी फरं यांशी मतभेद येणा या ाचे मूळ धरले.



‘‘जी, नाही. यामुळेच िवजरई नाराज झाला आह.े’’
‘‘मतलब? आ ही सुभेदारांना ती माणसं मोकळी कर यास सांिगतलं होत.ं मोरो

दादाजी सु याचे पूण अख यार मानतात क  काय वत:ला? यांना िलहा, आ ही जातीनं
िडचोलीला येणार आहोत! ’’

‘‘जी. फरंगी दरबारात एक मह वाचा बदल झाला आह े वामी. पूव चा िवजरई
अंतोिनओ बदलून याची जागी को द द आल होरची नेमणूक झाली आह.े अ ाप नवा
िवजरई गो ात आला नाही.’’

‘‘आपले रायाजी पंिडत आहते गो ात. यांना नवा िवजरई येताच खबर ायला
कळवा.’’ आज ना उ ा फरं यांशी, हब यांशी झगडा ावाच लागणार. यासाठी कुडाळ,
िडचोली भागात आताषीचे कारखाने उभे के यािशवाय तड लागणार नाही, हा िवचार
महाराजां या मनात घोळत असतानाच िनळोपंतांनी वृ ा त दला.

‘‘बादशहानं सुरतेत आप या मुसलमानी रयतेवरही कर बसिवला आह.े
ब हाणपुरावर इरजखानाची सुभेदार हणून नामजादी केली आह ेमहाराज.’’

या वृ ान े महाराज गंभीर झाले. बहाणपूर न राज थानात असले या
औरंगजेबाला झा या लुटीचे खिलते गेले होते. जु मा रोजची नमाजसु ा बंद पडत ेक
काय, अशी शंका ब हाणपूरकरांनी बादशहासलामतला कळिवली होती. या शहराभोवती
तटबांधणीचे कूम औरंगजेबाने जारी केले होते. आप या बंडखोर मुलाचा – अकबराचा
काटा काढ यासाठी औरंगजेब राज थानात गंुतून पडला असला, तरी तो व थ बसणार
न हता.

“पंत, मोगलाई या त डावर या क लेदारांना ठाणी रसदबंद क न
सावधानगीने राह यास कळवा. सग या तफा या सुभेदारांना फौजेची नौसंचणी जारी
करायला िलहा. व हाड-खानदशे िमळेल तेवढा लुटीत घे याची सरल करांना सूचना ा.
आबासाहबेांचे ा कम होताच आ ही प हाळा, राजापूरकड ेयेत अस याचं िलहा.’’ चारी
त डावर या गिनमी फ यांचा िवचार महाराजां या मनात फेर ध  लागला.

‘‘चेऊल या सुभेदार ितमाजी ंकटेशांचा िनरोप आह े वामी.’’ िनळोजीपंतांनी
हब यां या आगिळक ला हात घातला.

‘‘काय हणतात ितमाजी?” महाराजांचे िशवगंध आठी घेत आ सले.
‘‘आपली मंुबईकड ेजाणारी दोन गलबते आिण यावरची चार माणस े िस ानं

दयावर द त केली होती. ितमाज नी मंुबई या टोपीकरांना ‘ही बाब आ ही रायगडी
कळवू. वामी गय करणार नाहीत.’ अशी जरब दतेाच टोपीकरांनी ती गलबते व माणसे
िस ाकडून ह तगत क न आबाज या म य थीनं आप या हवाली केली आहते. ’’

ह े ऐकताना महाराजांची मु ा संिम  भावनांनी भ न आली. िस ा या
माजोरीचा संताप, टोपीकरांचे बदलत े लागी धोरण, ितमाज ची त परता, आवजी
पंिडतांची यश वी होत असलेली हिेजबी अशा अनेक छटा यात हो या.

‘‘पेशवे, िचमाज ना संतोषाचे प  ा. आवज ना मंुबईतील हब यां या
हालचाल वर बारीक यान ठेव यास िलहा.’’ महाराजां या डो यांसमोर वगुला,



मालवणपासून मंुबईपयतचा दया कनारा उभा ठाकला. यावरची टोपीकर, हबशी,
फरंगी टपून बसलेली, तीन चाल ची तीन पाणसावजे मनात घर क  लागली. या तीन
दयास ांचा मेळ पडू दणेे, रा याला िहताचे न हते. यासाठी जबाबी तोड हणून
कना यावर जलकोट उठिवणे, अरबांशी मै ी ठेवणे, कनारप ी ध न आताषीचे
कारखान ेबांधणे, हचे उपाय होत.े हब यां या चाचेिगरीला त ड दे यासाठी अरबी चाचे
राखून ठेवणे भाग होते. यासाठी महाराजांनी आखणी सांिगतली, ‘‘पंत, राजापुरापासून
खंदरेीपावेतो असलेली दयाठाणी माणूसमेळान ंबळकट ठेव याचा सारंगांना िनरोप ा.
जमेल तेवढा दो ताना अरब दयावदाशी राखून चालव यास सांगा.’’

महाराजांनी बैठक सोडली. हरजीराजांसह ते सदरेबाहरे पडले. बाहरे काही
कुणबाऊ माणसे खोळंबून होती. यां याकड ेहात करीत चांगोजीने यांना पुढे घातले, ‘‘ े
चंडगडाचं कोळी, मेटकरी हाईत. भेटीसाटनं आ यात ध यां या.’’

कांबळी काचो या आिण लंगो ा घातलेली ती माणसे काकाळीने मुजरा दते
वाकली. महाराजांची शोधक नजर या माणसांभोवती फरली.

‘‘बोला बाबा, का गड चढून आलात? ’’
बाव न या को या-मेटक यांनी नुसते एकमेकांकड ेबिघतले.
‘‘िबनधा त बोला. का आलात?” छ पत नी यांना उबदार धीर दला.
धाडस ध न यां यापैक  एक हणाला, ‘‘आमापैक  काही गडा या चाकरीला

हाईत. आमा ग रबांवर गा ची वणी यारी येिलया, घरप ी बसिलया. गुराढोराबगार
हाय काय आमांकड ं धनी? येवढी वणी उटवावी धनी, आमवयली.’’ पुढे होत याने
छ पत चे एकदम पायच धरले.

‘‘उठा.’’ महाराजांनी या या खां ाला आधार दते अगोदर याला उठते केले.
कसलातरी िनधार यां या चयवर दाटून आला.

‘‘चांगोजी, जरा द तरदार िचमणगावकरांना पेश या.’’ राजा ा सुटली.
द तरात जाऊन चांगोजी िचमणगावकरांना घेऊन आला. महाराजांनी यांना

जागीच िनवाडा फमावला, “द तरदार, चंडगडा या मु ाधारी रघोजी िहररावांना
तातडीनं कूम ा. या कोळी-मेटक यांवरची गाईची वणी माफ के याचं िलहा. गडाला जे
हवालदार, नाईकवडी, रजपूत आहते तेव ांना दोन हश ची वणीही माफ अस याचे
कळवा. वरकड हश ची वणी घेत जाणे. या लोकांना घरप ी बार आह ेयाचीही समज ा
यांना.’’

‘‘जी.’’ द तरदारांनी राजा ा यानपूवक ऐकली.
‘‘बाबांनो, आज गडाला मु ाम करा. चांगोजी, यांची था याची व था बघा.’’

महाराजां या पाठमो या आकृतीला ती संतु  झालेली गरीब माणस े कुणबाऊ कृत तेने
मुजरा दते होती. महाराजां या मनी समथखिल याचे वचन घोळत होते – ‘‘राजी राखता
जग। मग कायभागाची लगबग।... सकळ लोक एक करावे। गिनमा िनपटून सांडावे।’’



चै ी पुनव आली. रायगड उत न आलेले महाराज कमरे या केवळ
िपतांबरािनशी उघ ा पाठीने काळ नदी या पा ात उभे रािहले. एका सालापूव  काळ
झाले या आबासाहबेां या आ याला ते भर या जळीने वष ा ाचे तपण दऊे लागले.

नदीकाठावर बाळंभट, किवजी, उधो योगदवे, केशव पंिडत, उमाजी पंिडत उभे
होत.े

महाराजां या मना या पा ात आठवण ची एक-एक जळ उत  लागली – ‘एक
साल मागे पडले. आबासाहबे गेले अस ेअजून मन घेत नाही. पण ते स य आह.े जाताना ते
जम या असाम ना हणाले, ‘ये तो मृ युलोक। कतेक आले िततुके गेले।’ तो तर रवाजच
आह.े पण हा मृ युलोक पावन होतो, तो आबासाहबेांसार यां या ये याने. पोरका होतो,
तो यां या जा याने. आप या श दांखातर माणसे िजवांचे तपण क न ध य होताहते, हे
बघ याचे भा य कती लोकांना िमळते? आबासाहबेांना त ेिमळाले. त ेिशवनेरीवर उपजले
आिण यांनी रायगडी दहे ठेवला. प ास वषाची हयात; पण केवढा मोहरा पालटून
टाकला या सायवळ हातांनी माणसा-मुलखांचा! कती शोध यावा; आबासाहबे कोण
होत ेउमगत नाही. ही खरी जंदगी, िजला खरे तर स तीसाठी तपणाचीही गरज नाही.

‘आबासाहबे, आम या भटक या णांनी आ ही पठाणी गोटा या गो यात गेलो.
यान ं या यातना तु हाला झा या याची भरपाई उभी हयात आ ही असे तपण करीत
उभेच रािहलो, तरी होणार नाही. कती उपटला तरी, हा सल काही मनातून हलता हलत
नाही. आपणाला अ य दे याची खरे तर आमची यो यता नाही. जे पाचाड या
मासाहबेांनी केले, पेशवे मोरोपंतांनी केले, त ेखरे समपण! तु ही उठिवले या या दौलतीत
आमची हाव नाही. आ ही हाती राजमु ा घेतली आह;े ती लाग या कलंकाला साफ धुवून
काढ यासाठी. अंगी खेळणारे तुमचे र बीज शाबीत कर यासाठी! आम या पायात हमंत
आिण हातात येश भरा. थोर मनी आ हास आशीवाद ा. जे चुकले-माकले आह ेत ेपदरी
या.’

ा िवधी क न महाराज रायगड चढले. िनळोपंतांना वद  दऊेन यांनी
संहासनसदर भरिव याची आ ा केली. या सदरेला हरजीराजे, शामजी नाईक पंुड,े
दादाजी व िभमाजी काकड,े जैताजी काटकर यांना मानिवड े दऊेन पाचारण कर यात
आले.

भर या सदरेला सा  ठेवून महाराजांनी हरजीराजांना यानबंद तलवार,
अलंकार, व े व िशरपेचाचे तबक बहाल केले. यां या खां ावर हात ठेवून नजर यां या
नजरेत िव ासान े रोवीत महाराज हणाले, ‘‘राजे, आ ही ांत कनाटकाची कारभारी
एख यारी तु हा हाती सुपुद करतो आहोत. ांताला बगळुर, जंजी, होसकोट, कोलार,
वेलूर, दो बाळापूर, िच बाळापूर असा मुलूख आह.े भोवती मदरुा, हसैूर, े री
रामनाड अशा नायकांचा दशे आह.े तंजावरी एकोजीकाका आहते. यांची जोड घेऊन
ांत वाढीला लागेल यासाठी कोिशस करा. ांत कनाटक ही दौलतीची गाठीची फळी
आह.े भोवती या नायक रा यांवर आब-जरब ठेवून ती बळकट राखा. तुम या दमतीला
शामजी, जैताजी आिण काकडबंेधू दते आहोत. तु ही आहात हणजे आ हीच कनाटकात



आहोत अस ेआ ही मानतो. संगी आ हाला हारकारा ा. आ ही जातीन ंतुमची कुमक
क . आजच गड उतरा. आई जगदबं तु हास येश दणेार भली आह.े’’ महाराजांनी
ेमभराने हरज ना ऊरभेट दली. हरज नी छ पत ना िव ास दला, ‘‘आ ही
वािमकायात काडीची ती कसूर करणार नाही. छ पत नी िनधा त असावे. ’’

शामजी, जैताजी, दादाजी व भीमाजी यांचाही मानव े दऊेन मरातब कर यात
आला. हरजीराजांसह महाराज रायगड उत न पाचाडात आले. पंधरा हजारांची दमत व
िनवडीची माणस ेघेऊन हरज नी पाचाड सोडले. मराठी रा याचे ‘कारभारी एख यार’
हणून हरजीराजे महाडीक कनाटका या रोखाने चालले.

पाचाड या वेशीबाहरे पडणा या हरज या फौजेकड े बघणा या महाराजां या
मनात मु ा तरळून गेली, ती मे णे गणोजीराजांची! एक मे णे जोखीम घेऊन दरूवर या
ांतात चालले होत.े दसुरे वतनासाठी नाराज होऊन न भेटता-बोलता पाठ फरवून
शंृगारपुरी िनघून गेले होत.े

गडावर परत या महाराजांना वाकनीस रामचं  द ाजी आिण कारभारी
िशवाजी सुरो पेश आले. रामचं पंतांनी वाई या एका द किवधानातील सरकारी
शेरणी या भर याची बाब महाराजां या कानी घातली. ‘‘वाईला केशवजी नाईक हणून
आहते, महाराज. वारस नाही हणून यां या ीने – िपलाईन े यां या भावाचा –
गंगाज चा मुलगा द क घेतला आह.े थोर या वाम या संमतीनेच ह े द किवधान
झालेले आह.े या िवधानासाठी केशवज नी सरकारी शेरणी हणून पाच हजार होनांचा
भरणा द तरी करावा, असा कौल थोर या वाम नी दला होता. पैक  दोन हजार होन
केशवज नी भरणा केले आहते. बाक  िनघणा या तीन हजारांसाठी ते ह  े जोडून
मागताहते. ’’

‘‘केशवजी असामी कसा?” महाराजांनी अंदाज घेत िवचारले.
‘‘माणूस श दाला जागणारा आह.े ह े दले तर होन-होन पावता करील.”

िशवाजी सुर नी इतबार दला.
‘‘मग यास ह  ेबांधून ा.’’ महाराजांनी लागलीच िनवाडा दला. रामचं पंत

आिण िशवाजी सुरो समाधानाने मुजरा दते िनघून गेले.
‘‘मुजुमदार आ यात भाईर.’’ िखदमती या जो याजीन ेवद  दली.
‘‘येऊ ा यांना.’’ महाराजांना अ णाजी का यावेत, याचा माग आला नाही.

आत आलेले अ णाजी मुजरा दऊेन कस यातरी िवचाराने तसेच उभे रािहले.
‘‘बोला अ णाजी, काय आह?े’’
एवढे सडतेोड बोलीचे अ णाजी तरीही घुटमळलेच. ते बोलायला भांगा

शोधताहते ह ेताडून महाराजांनी यांना दलासा दला,
‘‘अ णाजी, काही खास बाब असली तरी िन:संकोच सांगा.’’
‘‘जी संगमे राचं दशेकुलकण वारसािवना पडून आह.े वाम नी आमची कदर

कर याचं मनी घेतलं तर...’’ अ णाज ना मनोमन महाराजांची धा त वाटत होती, हा
ताव ठेवताना.



छ पत या मनात समथाचा बोध फ न गेला –
‘‘कारभारी हाती धरावे। सुखी क न सोडावे। कामाकड।े।’’
‘‘तु ही खातरजमा क न घेतलीत कुलकण वारसािवना आह ेयाची, अ णाजी?’’
‘‘जी.’’
‘‘मग आ ही तु हाला संगमे राचं दशेकुलकण दलं मुजुमदार! तुम यासारखा

कारभारी लाभतो आह े या कुलकणाला, ह ेसंगमे राचं भा य आह ेअ णाजी!’’ महाराज
स  आिण मनमोकळे बोलले.

भ न पावलेले अ णाजी लगबगीन ेलवले. िनरोप घेऊन बाहरे पडले.
‘‘जासुदाचं नाईक बिहज  आ यात.’’ पहा याने खास वद  आणली. ती ऐकताना

महाराजां या मनातले िवचारच  णभर थांबले. यांनी संमती दली.
थो ाच वेळात बिहज  आत आला. अंग या मोगली पेहरावाने आिण हनुवटीवर

चढिवले या नकली, कोरीव दाढीने तो चटकन ओळखू येत न हता. या वेषातच याने
जोहार दला.

याला घेऊन महाराज एका बं द त कोठीत गेले. आ ा, ब हाणपूर, बागलाण
असा फटका टाकून, ससा या या डो यांनी आिण िच या या कानांनी खबर उचललेला
बिहज  दबके हणाला, ‘‘धनी रजपुतां या फा ाची खाशी खबर हाय. बादशहाने
आप या पोराला हातोहात चकवा दला. अजमेर या तळावर. शहजादा अकबर
रजपुतां या योळ िघऊन बापावर चालून येला. पर िनभला हाई. बादशहानं ये याच
नावाची बनावट प ं येली. ‘‘तू रजपुता ी घेर टाकून मा या सामने आनलास. भली
िखदमत येलीस, त ूनी या िमळून े रजपूत काटून काढू या!’’ अशा लागीची ती प ं
ती. बादशाने ती रजपूत सरदारां या नेमक  हातात जातील, अशी खबरदारी येतली.
तसंच झालं. ती द तं प  ं वाचून रजपूत िबथारलं. रातोरात अकबराचा तळ टाकून
पांगापांग झालं. साठ हजार तं या जागेला ईस हजारबी हशम टकला हाई ऐन
व ताला. हाय खा याला अकबर रानोमाळ पळ योय. बोलवा हाय यो आप या मुलकात
सरकावा.’’

बिहज चा श दन ्श द यान दऊेन ऐकलेले महाराज िवचारात गेले. यांनी
मह वाचा  बिहज ला घातला, ‘‘बादशहाची चाल काय आह ेनाईक पुढं?’’

‘‘ितकड ं मोगलाईत हवा हाय यो द खनेत उतरनार न. ब हाणपूर,
औरंगाबादते जोराची तयारी हाय ये या ये याची. ’’

महाराजांची चंता ांत नजर बिहज या कोरीव दाढीभर फरली.
‘‘ठीक आह.े नाईक, तु ही चार दवस िवसावा घेऊन िनघा, िनवडीचा तेवढा

खबरगीर ब हाणपूर, औरंगाबादते पेरा. जे िमळेल त े टाकोटाक आ हास पावत ेकरीत
चला.’’ बाप, भावानंतर आता मुला या पाठीशी लागले या औरंगजेबाचा िवचार करीतच
महाराज कोठीबाहरे पडले.

चांगोजीला बोलावून यांनी एक आ ा केली. ितचा हतेू होता, आता गड सव
बाब नी िनमळ नांदता राहावा. “चांगोजी, मासाहबेां या थोर या महालावरील



चौक पहारे आता काढून या. महाल खुला ठेवा.’’ महाराजां या यानीमनीही न हते क ,
या आ ेतून केवढे रामायण पुढे उभे राहणार आह!े

नमदे या उ रेस महे रला आले या औरंगपु  अकबराने महाराजांना
िलिहले या फारशी प ाचा मराठी तजुमा हाद िनराज नी कवी कुलेशां या मदतीने
िस  केला. यां यासह हादपंत महाराजां या भेटीस आले.

‘‘शहजा ांकडून आ या प ाचा तजुमा तयार झाला आह,े महाराज.’’
हादपंतांनी हातची तजुमावळी पुढेशी केली.

‘‘वाचा हादपंत, शहजादा अकबराचा मनसुबा.’’ महाराजांनी यांना फमावले.
हाद िनराजी तजुमा वाचू लागले.

‘‘महाराजांचे अ णी शंभूराजे यांसी – मा या अमयाद कृपेची आशा ठेवून
जाणावे क , सव हदंूचंा नायनाट करणे हाच माझे आबाजान अलमिगरांचा रा या या
ारंभापासून हते होता व आहहेी. यांचा हा हते महाराजा जसवंत संगा या मृ यूनंतर
सवास उघडपणे कळून चुकला आह.े याच उ ासाठी अलमिगराने उदपेूर या राणा
राज संगावरही हमला केला.

“ याअथ  सव माणसे खुदातालाची लेकरे असून तोच सवाचा र णकता आह,े
याअथ  याची हदं हीच मायभूमी आह,े अशा इथ या जमीनदारांचा, रयतेचा
हदंु थान या पातशहाने नाश करणे, सव वी अयो य आह.े अलमगीर ही साधी मयादा
सोडून वागत आह.े

‘‘ हदं या लोकांचा असाच नाश होऊ दला, तर मा या खानदानाला एक दवस
हदंु थान या पादशाहीलाच मुकावे लागेल. मी माझे खाजगी चाकर घेऊन अलमिगरावर
खपा होऊन, शहजहानाबाद, लाहोर, एलगड, बागलाण असा वास क न भैसवाडजवळ
नमदा ओलांडून आलो आह.े रजपूत सरदार दगुादास राठोड मा याबरोबरच आहते.
दवेा या कृपेने जे हा द लीचे त त मा या हाती येईल ते हा मी नामधारी बादशहा
असेन, सव रा य तुमचेच होईल. तुम या व मा याबाबत अलगमीरा या मनात असले या
श ु वाचा पूण िवचार क न आपण दोघांनी एकच येय गाठ यासाठी जुटीन े य
कर याचा िन य क  या.

‘‘जग कधीच एकाच प रि थतीत राहत नाही. कमावलेले नाव आिण स काय
मा  िचरकाल टकते. यो यापासून एवढीच काय ती उमेद असते. तुमचे शौय व जबर
धडाडी यांचा िवचार क न मी तुम या रा यात वेश कर याचे ठरिवले आह.े अिधक
िलहावे अस ेनाही. शहा याला फ  इशाराही पुरेसा असतो.’’

य  पु ाने रेखलेले ते आप या बापाचे – बादशहाचे िच  मोठे बोलके होत.े ते
ऐकून महाराज िवचारम  झाले. एकेकाळी त े वत: िवजापूर दरबारा या मसूदखानाला
‘सोनेरी क ारीसारखे’ वाटले होत.े आज यांना आप या रा यात येणारा शहजादा
अकबर तसाच वाटू लागला. तो औरंगपु  होता. साधा दवेडीवालासु ा िचलमीवर



ठेवायचा इंगळ हाताला चटके बसणार नाहीत, असा घोळवीत उचलतो. हा तर शाही
िनखारा होता! याला उपे ून चालणार न हते, तसेच याला अवाजवी मह व दऊेनही
उपयोगी न हते. अकबर आपली मार खा लेली क मत आिण पळती पावले घेऊन येत
होता.

‘‘किवजी, तुमचा काय स ला आह,े या शहजा ाबाबत? ’’
‘‘बादशहाका पु  ह ैअकबर। िजतना हो, उसका लाभ उठाना चािहये वामी।’’

कुलेशांनी मसलत दली.
‘‘चुकताहात किवजी, का ात यितभंगासाठी येणा या अडगर मा ेसारखा आहे

हा शहजादा! आ ही याला अिधक मह व दणेार नाही. तो जेवढा फाय ाचा ठर याची
श यता आह,े तेवढाच नुकसानीत घालणारा ठ  शकतो. याचा पुरा अंदाज पडपेयत
या या या प ाला दाद दऊे नका, हादपंत. या या वाटेवर चलाख जासूद पेरा.’’
महाराजांनी िनणय घेतला.

मंुबई या टोपीकर दरबारातून आले या आवज सह िनळोपंत महाराजां या
भेटीसाठी आले. आवज नी गो या दरबाराने महाराजांना दलेला दीडशे पये कमतीचा
नजराणा पेश केला. याला हात दऊेन महाराजांनी आवज कडून हिेजबीचा तपशील घेत
िवचारले, ‘‘टोपीकर हब याला राखून आहते क  याला फटकारतात?’’

‘‘आ ही गे यापासून एक मिह यातच साहबेाने आपले गॅरी व थारवीन ह ेवक ल
जंिज यावर हब यांशी बोलणी करायला पाठिवले. नागोठाणे, आपटे, पेण भागात
चालणारी हब यांची लूटमार थांबली पािहजे. नाहीतर मुंबई बंदर यांना मना होईल,
अशी जरब गो यांनी िस ाला भरली आह.े टोपीकर हब यांशी काटेकोर वागत आहते.
आ ही महाराजांचा िनरोप गो या साहबेा या कानी घातला. यामुळं इं जांनी हब यांना
धारेवार धरलं आह.े’’

‘‘आता हबशी कुठं आह?े’’ समाधानी चयन ेमहाराजांनी िवचारले.
‘‘गलबती तां ासह तो सुरत बंदराकड े गेला आह.े’’ आवज नी मंुबईत रा न

िस ा या हालचालीवर बारीक ल  ठेवले होते.
‘‘ठीक आह.े’’ हणत महाराज बैठक व न उठू लागले. बरेच दवस मनात घोळत

असलेला एक िवषय कुलेशांनी चालता केला. ‘‘महाराज का अिभषेक समारोह आ,
ले कन युवरा यािभषेक पु  के कारण रह गया, इसिलये....’’

‘‘काय मनी आह े तुम या छंदोगामा य?” महाराजांना यांना काय सुचवायचे
आह,े ते कळले नाही.

‘‘एक पु कामे ी य  संप  कया जाय तो...!” किवज नी िज हा या या
िवषयाला त ड फोडले.

महाराजांनी हसत याला दाद दली. ‘‘तु ही खरेच छंदोगामा य शोभता
किवराज. जीवन हहेी अनेक छंदांनी आकार घेणारे एक का च आह.े य  हा याचाच
भाग असेल, तर तो तरी का बाजूला ठेवावा? कारभा या या मदतीने तु ही याची तयारी
करा.” छ पत नी बैठक सोडली.



‘‘किवराज, चला जरा मावळमाचीव न मासाहबेां या सदरेचं दशन घेऊन येऊ.”
जाता-जाता यांनी कुलेशांना फमावले.

किवजी, जो याजी यां यासह महाराज मावळमाचीकड े चालले. महाराजांनी
पाठीमागून येणा या कवी कुलेशांचे एका बाबीकड े यान वेधले. ‘‘छंदोगामा य, आ ही
तु हाला ‘किवजी’ हणतो, तसे आम या मावळमाणसांना जमत नाही. ते तु हाला
‘कबजी’ हणतात. कुलेश हणायला अवघड पडतं, हणून ‘कलुशा’ हणतात. तु ही
नाराज तर नाही यावर?” ह े सांगताना छ पत ना आपला उ लेख मोगल, आ दल,
कुतुबशाही व टोपीकर, फरंगी दरबारात ‘संभा’ असा केला जातो हहेी आठवले.

‘‘हम नाराज नह  वामी!’’ कवी कुलेश हसत उ रले.
माचीव न पाचाड या सदरेचे दशन घेणा या महाराजां या मनात एकच श द

घंटानादासारखा घुमत होता – ‘पु कामे ी य .’
‘दोन पु  कैदते असताना हा य  करायचा! आ ही या कव ना हणालो, जीवन हे

का  आह,े पण ते साधं का  नसून एक खंडका  असतं. ओठांवर हसू वागवीत,
अंतरंगातील अि खाया कुणा याही दृ ीस पडणार नाहीत, याची खबरदारी घेतच ते
वाचावं-अनुभवावं लागत!ं ’’

रायगडावर िविधयु  पु कामे ी य  पार पडला. आता यंबकला पोहोचले या
अकबराला पाली या सुधागडावर ने याची जोखीम राजांनी िचटणीस बाळाजी आवजी व
बिहज  भोसले यां यावर सोपवली आिण िडचोली भागात उतर यासाठी रायगड सोडला.
समवेत खंडोजी ब लाळ, येसाजी गंभीरराव, किवजी वगैरना घेतले. पोलादपूर महाडमाग
कोयनाघाट चढून, जावळीचे दशेािधकारी काशी रंगनाथ, मलकापूरचे दशेािधकारी
बापूजी ंबक यांची जोड घेत महाराज प हा यावर आले. जवळ-जवळ एक सालानंतर
त ेप हा यावर येत होते.

माळवद उत न सदरेला आ या छ पत ना मुजरा दते खंडोज नी कानी घातले,
‘‘दमण भागात आप या िशबंदीन ं फरं याची काही घरं जाळली आिण काही असामी
कलम के या आहते महाराज. बादश भागात फरं यांनी पंधरव ापूव  आपला एक गाव
पेटवून गावचौक त लाकड ं रचून दवसाढव या आपली माणसं जाळली होती, याचा
जाब दला गेला दमणभागात.’’

छ पती काही बोलणार तो प हा याचे सरनौबत हलोजीबाबा आत आले. लवून
हणाले, ‘‘वलंदजेी सायब आलाय. भेटावं ह तोय ध या ी.’’

महाराजांनी हलोज ना संमितदशक हात दला. घोळदार करिमजी अंगरखा
घातलेला, दो ही बगलांना झुरमु यांसारखी झालर असलेली पायघोळ िवजार
चढिवलेला, उंचापुरा, गोरापान डच वक ल लेफेबेर दभुा यासह आत आला.
महाराजांसमोर जा यावर गुडघे टेकून याने मान लविवताना डोक वरची पांढरेशु
पीस खोचलेली घेरदार टोपी उतरली. ती उज ा बाजूला हवेत डोलवून अिभवादन केले.



तो पाँडचेरी न आला होता. या या दभुा याने डच दरबारची अज  छ पत ना पेश केली.
‘‘महाराज, डच दरबारची िवनंती आह.े यांना पांदचेरी भागात ापारासाठी

सवलती आिण तां याची नाणी पाड यास परवानगी दे याची मेहर हावी.’’
आबासाहबेां या वेळेपासूनच डचांचे संबंध दौलतीशी िज हा याचे होत.े

महाराजांनी दभुा याला अभय दतेानाच एक अट घातली, ‘‘आ ही ही अज  मंजूर क ;
पण एका शत वर. डचांनी आ हास बंदकुा व तोफा दे याची व था केली पािहजे. ’’

दभुा याने लेफेबेरला छ पत ची अट सांिगतली. ती ऐकून यान े अदबीने
होकाराथ  मान डोलावली. महाराजांनी ती बाब किवज यावर सोपवून डच व कलाला
स मानपूवक िनरोपाचे िवड े दले.

दपुारचा थाळा घेऊन छ पत नी गडा या िचटिणसांना बोलावून पुढे राजापूर,
कुडाळ, िडचोली भागात ावया या खिल यांचे मजकूर सांिगतले. प हा यावर आपण
सुख प पोहोच याचे रायगडी येसूबा ना कळिव याचीही सूचना यांनी िचटिणसांना
केली. िचटणीस िनघून गेले. महालात महाराज एकटेच फेर घेऊ लागले. आत येऊन उ या
रािहले या हलोज याकड े यांचे यान गेले नाही. हलोजी बाहरे जावे क  कसे, या
िवचाराने चुळबुळले आिण आ या पावली बाहरे जायलाही िनघाले. पण या हालचालीने
महाराजांचे ल  यां याकड े गेले. यांना थोपिव यासाठी छ पत नी िवचारले, ‘‘काय
आह े हलोजीबाबा? िनघालात ते? ’’

‘‘तस ंखासं काय हाई – पर.’’ हलोजी चाचरले.
‘‘काय आह?े बोला. संकोचू नका.’’
‘‘योक धनगर आलाय. धाकलू ह यात याला. कती सांिगतलं तरी मनावर

याय तयार हाई. खाशांशी भॅट पायजेच हणतोय.’’
‘‘कशासाठी?’’
‘‘काय तर दनेगी ायची हाय येला ध या ी हनं!’’
‘‘आ हाला? नीट तपास या याचा. याला दणेगी पािहजे असेल, हलोजीबाबा.
‘‘धा येळा इ ारलं. यो ाची हाय हणून धोसरा घेऊन बसलाय.’’
‘‘घेऊन या याला.’’ महाराजांचे कुतूहल चाळवले. खां ावर कांबळे टाकले या,

अंगात दशां या बंदांनी काचोळे आवळले या, डुईला लाली धनगरी मंुडासे गंुडाळले या,
कंबरे या लाकडी खोबणीत धारदार िवळा खोवले या, लंगोटीबाज धाकलू धनगरासह
हलोजी आत आले. हलोज नी महाराजांना मुजरा दे यासाठी परोपरीन े याला
खुणावले. फाक ा धाकलू या मुंडाशात ते काही के या िशरले नाही!

महाराजांनी या रांग ा धनगराला िवचारले, ‘‘कोण बाबा तु ही? कुठून
आलात? कोण काम? ’’

खां ावरचे घ गड ेकडधेारी हातान ेनेटाक करीत यान ेउ र दले. फ वा या या
धनगरी बोलीत – ‘‘धाकलू जी या. ध गर – ध गर. हसाई या दरडीचा. हा या
कोहोन?” िनभय धाकलूने महाराजांनाच िवचारले, ‘‘राजा कोण? ’’

छ पत ना समोरचा धनगर अरबी घो ासारखा ऐटदार वाटला. याला धीर



यावा हणून त े हणाले, ‘‘आ हीच हाजे! ’’
‘‘िब बाचं चांगभलं!’’ धनगरान े या नांदीनेच आप या रवाजा माणे मुजरा

दला. थेट दडंवत घालून.
‘‘ही भॅट हाय हाजा, ध गराची.’’ वर उठताच धाकलूने लंगोटी या शेवटाची

गाठ उकलून चुनखडीसारखा एक पांढराधोट तुकडा काढला आिण तो महाराजां या
पायांशी ठेवला.

ओणावून तो उचलून िनरखत महाराजांनी िवचारले, ‘‘काय आह ेह ेधाकलोबा? ’’
‘‘खवूल हाय यो. िज या खव या मांजरा या पाटीवयनं टोकनुन कहाडलाय! ’’
‘‘आ हाला कशाला दलात हा?’’
‘‘लई गुणकारी खवूल यो. तसा ि हळत हाई. खव या मांजर िजता घावला, तर

ये या पाटीला चुना थापून रातभर येला डालाया लागतो. स ाळाला येचा योकच
खवूल, असा मढरा या लवीगत पांडरािशफुर तो का, योच टोकनून कहाडायचा. रानची
दवलत हाय ती हाजा. गाडगंभर सोनं दलं का हाई ि हळायची.’’

‘‘पण उपयोग काय याचा?” महाराजांचे कुतूहल आता िशगेला पोचले.
‘‘इखबाधंला लई पल ा असतो यो खवूल! येची अंगठी वळ अन ्लाव बोटाला.

आसपास इखार आला क  अंगठी रंग पा टून िशफुर हाय ती िहरवीि हळी पडती. तु या
था याचा राखनदारच हन क  यो खवूल.’’ रानचा राजा अस यासारखा धनगर
छ पत शी एकेरीच बोलत होता.

हातातला खवूल डोळाभर िनरखताना महाराजांची चया कशी उजळून िनघाली.
तसेच पुढे येत धाकलू या खां ावर हात चढवून तो हलकेच थोपटून महाराज हणाले,
‘‘धाकलोबा, फार-फार मोलाची दणेगी दलीत तु ही आ हाला. बोला. काय बि सी दऊे
आ ही तु हाला? मागाल त ेिमळंल. जमीन, जनावर, धा य, ह यार, व ,ं सोनं.’’

रानझरा खळखळून जावा, तसे धाकलूचे डोळे कस यातरी अपार िनमळ तेजाने
झळझळले. मंुडासे डोलवीत तो हणाला, ‘‘ हाजा, त ू िब बा आमचा! खंयाला हात
टेवलास का याई पावली माजी. काय नगं दयेवा. चांगभलं.’’ उभा धनगर पु हा सरळ
आडवा झाला आिण याने आपले मंुडासे छ पत या पायांवर ठेवले. दडंवत घातला.
याला उठवून ऊरभेट दणेा या महाराजांचा ऊर भ न आला.

रानझुळक सारखा आला तसा धाकलू महालाबाहरे पडला आिण मसाई या
दरडी या वाटेला लागला.

हातातील खवूल िनरखणा या छ पती संभाजी महाराजांना थोडीसु ा क पना
न हती क , रायगडी सोयराबा या महालातून कानमं  घेऊन बाहरे पडले या
अ णाज नी मंि वाडीतील आप या वा ात एका गु  कार थानाची खलबती बैठक
बसिवली होती. राघो वासुदवे, बापू माळी, सूया िनकम, िहरोजी फजद, अ णाज चे बंधू
सोमाजी द ो, यंबक न परतलेले िचटणीस बाळाजी आवजी अशी मंडळी दब या
आवाजात अ णाज शी बातचीत करीत होती. एक काळेकु  कार थान एकांती रचले जात
होत.े



सुधागड न सुभेदार िजवाजी हर चा माणूस िनरोप घेऊन आला, ‘‘शहजादा
अकबर पालीजवळ ध ड याला पोहोचला आह.े महाराजां या भेटीचा आ ह ध न आह.े
यां याजवळ चारशे या आसपास घोडा, दोन-एकशे उंट आिण मामुली हशमांची िशबंदी
आह.े तो रसदीची मागणी घालत आह.े काय करावं कूम हावा.’’

महाराजांनी िनळोपंतांना प  पाठवून रायगडा न िहरोजी फजद यास
प हा याला बोलावून घेतले. िहरोजी आ ा दरबार बघून आलेला जाणता असामी हणून
अकबराकड ेधाड यासाठी महाराजांनी याची िनवड केली होती.

िहरोजी मनचा मागमूस न दतेा कान पाडून महाराजांना पेश झाला. याला आ ा
दे यात आली, ‘‘फजद, तु ही वकुबाचे हणून आ ही तु हाला शहजा ा या भेटीसाठी
पालीला पाठवीत आहोत. जाताना एक हजार पये, र -िहरेजिडत मोतीकंठा आिण िहरे
मढिवलेला तुरा शहजा ाला नजराणा हणून घेऊन जा. िजवाज ना शहजा ाला रसद
दे यास सांगा. एक खिलता आ ही िस  केला आह ेतो किवज याकडून या. आपला आब
ठेवून शहजा ाची भेट या.’’

‘‘जी.’’ िहरोजी या मनात काळे िशवार पोटरीला आले होते, तरीही अदबमुजरा
दते तो कमरेत लवला.

शहजा ाला ाय या नजराणा-तबकाला हात लावणा या छ पत या उज ा
हाता या तजनीत खवली-अंगठी चढली आह,े ह ेिहरोजी या यानी यायचे कारण न हते!
िहरोजी मुजरा दऊेन बाहरे पडला, महाराजां या भेटीसाठी ब ीस िशरा याचे कृ णाजी
भा कर आले. यांनी िवनंत घातली, ‘‘िशराळा भागात सै यसंचणी जारी आह.े
साहबे वारीन ेएकदा यावर नजर टाकावी.’’

सं याकाळ ध न महाराज कृ णाजी भा कर, बापूजी ंबक, खंडोजी, किवजी
यां यासह प हाळा उत न िशराळापे ा या वाटेला कूच झाले. वारणा ओलांडून यांनी
िशराळा गाठला. भुईकोटासमोर या मैदानात संचणी होणा या मावळजवानांची भेट
घेतली. एक दवस िशरा यात मु ाम क न छ पती सवासह मलकापूरला आले.

बापूजी ंबकां या वा ात सदरेला मांडले या बैठक वर महाराज बसले होत.े
यांना बापूज नी, ‘‘तुलाजी दसेाई िनकम भेटीला आ याची’’ वद  दली.

तुलाज चा चेहरा ािसक, चंता ांत दसत होता. महाराजांना मुजरा घालून तो
िचडीने बोलला, ‘‘धनी, आमी आप या सावलीला हाव का मोगलाईत?’’

‘‘काय आह ेदसेाई? नीट सांगा.’’ महाराजांनी याला सुमार केला.
‘‘आमाकड ं िबळाशी तफ या बारा गावां या दशेमुखीचा भोगवटा हाय. तो

िशराळापे ाला जोडून असता बळेच वारणखो याला जोडून आमा ी गो यात घातलंया
वामी.’

‘‘कुणी?’’ छ पत ची चया ताठर झाली.
‘‘वारणखो याचं दशेमुख सोमाजी बांदलांनी.’’



‘‘काय हणताय ह ेदसेाई? एका तफचा बारा गाव तोडून दसु या पे ाला घेतला
आह ेबांदलांनी?’’ महाराजांनी बापूजी व कृ णाजी यां याकड ेवळून िवचारले.

‘‘जी, िनकमांचा गाव िशराळा पे ाचा ह े खरं आह.े’’ कृ णाजी भा करांनी
इतबार दला.

‘‘आ ही बांदलांना ह ेअ यायाचं आह,े क  नका हणून सांगून थकलो. त ेजुमानत
नाहीत महाराज.’’ बापूजी बोलले.

महाराजांची चया लालावून आली. यांनी कडक श दांत तुलाजी या खट याचा
िनवाडा दला. यात बांदलला ‘‘िभ ा नको कु  ंआवरा’’ हण याचीच पाळी यावी.
छ पती बापूजी ंबक आिण कृ णाजी भा करांना हणाले, ‘‘आ ही तुम या नावे
आ ाप े दऊे. या दसेायांचे बारा गाव िशराळा पे ालाच जोडून चालवा. दसु या या
थावराला मनचाहा हात घाल या या सोमाजी बांदलांना कळू ा क , तस ेझाले क  कशी
क डमार होत.े किवजी, बांदलाची वारणखोरीची दशेमुखी सरकारी दवाणात अमानत
झा याचा कूम ा!’’

तुलाजी दसेाई या चेह यावर समाधान पसरले. बापूजी, कृ णाजी, किवजी
सा यांनाच समजून चुकले क , महाराज केवळ यायालाच कौल दे यात त पर नाहीत, तर
अ यायाला खोडा घाल यातही तयार आहते!

मलकापूर न प हा याला येऊन महाराजांनी दोन दवस मु ाम केला.
हलोज चा िनरोप घेऊन, जावळी, मलकापूर या सुभेदारांना सु यावर परत पाठवून,
महाराजांनी कोकणदरवाजा उतरत, प हाळा सोडला. राजापूर, कुडाळ जवळ
कर यासाठी तो खंडोजी, येसाजी गंभीर, किवजी यां यासह दौडू लागले. िहरोजी मा
कुणाकुणा या एकांती भेटीगाठी घेत चार दवस प हा यावरच रगाळला.

राजापूरला सुभेदार दवेाजी िव लां या म य थीने इं जां या वखारीचे
आताषीचे जाणकार उचलून महाराज कुडाळमाग िडचोलीला आले.

फरंगी दरबाराचा वक ल नारायण शेणवी महाराजां या भेटीस आला. याने
नजराणा पेश क न िडचोली या मोरो दादाज ब ल त ार महाराजां या कानी घातली,
‘‘सुभेदार फरंगी दरबाराशी जमवून घेत नाहीत.’’

महाराजांनी मोरो दादाज ना कडक समज दली, ‘‘सु याला आताषीचे कारखाने
उठवायचे आहते. फरं यांशी सुलूख राख यािशवाय ते चालते कसे होणार? कारखा यास
लागणारा सोरा, गंधक कारवारातून दयामाग येणार. तो फरंगी मुलखातूनच घेतला
पािहजे. तु ही यां याशी चांगले संबंध राखले, तर ठीकच आह,े ना तर तुमची सुभेदारी
सू ेच आ हाला काढून यावी लागतील.’’

नारायण शेण ान ेआणखी एक मह वाची बाब महाराजांना पेश केली,
‘‘छ पत या प ा माणे प हा या न आलेला वक ल रामजी ठाकूर कैद केला

आह.े न ा व कलाची नामजादी हावी.’’ रामजी पिह या कटाचा ह तक अस याने
याला कैद कर याब ल महाराजांनी फरं यांना िलिहले होत.े

छ पती णैक िवचारात पडले. काही ठरवून यांनी शेण ाला िनणय दला,



‘‘येसाजी गंभीर येतील तुम याबरोबर आमचे दरबारी वक ल हणून.’’
महाराजांनी िवजरईला ायचा नजराणा आिण कारवारभागातून येणारा गंधक,

सोरा दयामाग सोड याची िवनंती करणारा खिलता दऊेन येसाजी गंभीरांना गो ाकडे
पाठिवले. कारखा यांसाठी सोयी या जागांची पाहणी केली. कुडाळचे धमाजी नागनाथ
आिण मोरो दादाज चा िनरोप घेऊन महाराजांनी िडचोली सोडली. पु हा प हा याचा
रोख ठेवून दौडणा या छ पत ना एक गो  खोलवर जाणवली होती, कुडाळचे खेमसावंत
आिण फ ाचे दळवी, ह ेदोघे काही भेटीला आले न हत.े

प हा या या पुसाटी-बु जाव न मावळतीला दरूवर दसणा या कोकणप ीत
छ पत ची नजर गंुतून पडली होती. मृगाचे न  कोरड े गे याने अजून आभाळ व छ
होत.े नुकताच नागोठ याला हाराकारा धाडून महाराजांनी आरमारा या खाशा सारंगांना
आिण दयावद ना नागोठ यात एकजाग ये याचा कूम दला होता.

पि मे या आभाळकडवेर उधळलेली केशरी, ना रंगी, गुलाबी, पेरी ढगांची
रंगपंचमी िनरखणा या महाराजां या मनात एकच श द थडथडू लागला. ‘‘जंिजरा –
जंिजरा!’’ सांजावून आले. कासारी नदीचा प ा दसेनासा होताच महाराजांनी बु ज
सोडला.

तजनीतील अंगठीशी बोटे चाळवीत चालणा या महाराजांना बरोबर असले या
हलोजी, खंडोजी, किवजी यांचे कुणाचेच भान न हत.े चौवाटांनी उ ा घेत आलेले
पाणलोट एकाच कंुडात कोसळावेत, तसे िवचारच िवचार यां या मनात एकवटून आले.
‘बापावर ह यार चालवायला िनघालेला, फसगत होऊन द खनेत उतरलेला अकबर.
या या मागनं येऊ घातलेला औरंग. कधीतरी िनसटता बिघतलेला औरंग आिण कधीही न
बिघतलेला गो ाचा िवजरई, जंिज याचा हबशी, भागानगरचा कुतुबशहा, िवजापूरचा
बालराजा िशकंदर, मंुबईचा टोपीकर. हा सवाचा खासगतीचा खेळ आह!े क  अ ात
श ने मांडलेला हा भ  असा शतरंजी पट आह?े का खेळतो आहोत आ ही तो? दला
असता आमचा हा डाव रामराजे, मासाहबे, अ णाज या हाती आिण या प हा यावर
सुभा मोडून खात िनवांत बसलो असतो तर काय िबघडत?े का वाटत ेहा खेळ खेळावा?
कुठली श  आ हाला रेटून या मैदानावर उतरिवते आह?े क  आमचा ज मच यासाठी
आह?े

‘तो धनगर आ हाला ‘िबरोबा’ हणाला, ब हाणपूरची बातमी ऐकलेला बादशहा
‘सैतान’ हणाला असेल! सती गेले या मासाहबे आ हाला ‘पु  आहात’ हणा या.
रायगड या मासाहबे आ हाला श ू मानतात! अकबराला आ ही धडाडीचे वाटलो,
समथाना उ !

‘ लंगा याव न कुडी फेकले या गोदावरीला काय वाटले असेल आम याब ल?
मात गेले या मोरोपंतांना काय वाटले असेल? अंती भेटीसाठी तळमळले या

आबासाहबेांना काय वाटले असेल? आिण – आिण नगर या कोठीत दवस मोजणा या



आम या ीला काय वाटले असेल?’ सु  मनाने महाराज प हा या या बाले क यात
परतले.

दसु या दवशीच नागोठा या न फेरजाब आला, ‘‘िनवडी या सारंग, दयावद चा
जमाव झाला आह.े’’

प हाळा सोडून महाराज अणू कुरा घाटान ेकोकणप ीत उत न नागोठा याला
आले.

सुभेदारवा ात दया कनारीची ‘पणाची मसलत’ भरली. या मसलतीला दादाजी
भू, मायनाक, दौलतखान, गो वंदजी आं े, क डाजी व जागोजी फजद, संताजी पवळा,
महमद कावजी, नागोजी वाघमारे, सुंदरजी बाजी असा मदाना दयावद  जमला होता.
सवावर नजरेचा व हा फरवीत महाराजांनी पण सांिगतला, ‘‘हब यांचा जंिजरा, उंदरेी
हणजे दयादौलती या पायीचा साखळदडं! तु ही सारे त ेदयाचे ब .े एवढे िहमतीचे सारे
असता हा साखळदडं िनखळत नाही, हा कोण मामला? जोवर जंिजरा पडत नाही तोवर
तु ही-आ ही आबासाहबेां या आ याला शांती दते नाही. तु हा सवा या सा ीनं आ ही
दयाचा पण मांडतो आहोत. जो कुणी बाका जंिजरा, उंदरेी पटात घेईल, यास दोन शेर
सोने, िशरपेच आिण पालखीचा मान दऊेन आ ही याचा मरातब क न चालव्ू.’’

छ पत ची आ हानी नजर सवावर फरली. येकाला मानिवडा दे यात आला.
तीन हजार आरमारी चाकरांना सहा मिह यांचा पगार आगाऊ आदा कर यात आला.
नागोठाणे, पेण, आपटे भागात एक फटका टाकून महाराज प हा याला परतले. दोन
दवस झाले. िन या माणे सोमे राचे, रंग पी पंडीचे दशन घेतलेले छ पती
बाले क यात आले. बागलाण, गोवा, मंुबई, खानदशेात जाणा या खिल यांचे मजकूर
िचटिणसांना सांिगतले.

मा या हकाळ झाला. था याची वद  अस याने महाराज सदर सोडून उठले.
बाहरे आ ा या ढगांनी आभाळाला दाट छपरी धरली होती.

त तावर धरले या छ पत या हातावर त याने पाणधार धरली. पोसाने हात
टपत माजदालनात मांडले या चौरंगावर महाराज बसले. बाहरे ह यारी पहारा फरत
होता. खंडोजी आिण हलोजीबाबा जंिज या या पणाची बातचीत करीत खड े होत.े
माळवदा या दगडी कठ ाला रेलून कवी कुलेश ढग भरले आभाळ याहाळत होते.

एक िखदमतगार पोसबंद तबक घेऊन माजदालनात आला. भोजनाचे तबक
छ पत या मांडले या चौरंगीवर ठेवून पोस हटिवताना याचा हात नाकळेलसा
थरथरला. भातमुदीला घेर धरले या वाड यातून गरम वाफा उठ या. महाराजांनी एक
एका वाड यावर बोट ठेवून पदाथाची नावे िवचारली. िखदमतगाराने अदबीने पदाथ
सांिगतले. नको असलेले वाडगे महाराजांनी तबकातून उचलून बगलेला ठेवले. तरीही
तबकात रािहले या चार वाड यांवर िखदमतगाराची बारीक नजर िखळून होती.

तबक मनाजोगे बघून महाराजांनी िखदमतगाराला िनरोपाचा हात उठिवला.
येक पदाथातील अंशभाग घेऊन तो तबकाबाहरे ठेवून महाराजांनी गड ातील

पाणधार तबकाभोवती फरवून ‘िच ा ती’ दली. पर  अ ाला डोळे िमटून िन याचा



नम कार क न यांनी बाही मागे घेत तबकात हात घातला.
मूद फोडून तीवर कालवणाचा वाडगा रता क न छ पती भात कालवू लागले.

मनात असं य िवचार फरत होते यां या.
घास घे यापूव  सहज यांची नजर तबकातील हातावर गेली. वावटळीने, दाटले

ढग सरासर िपटळले जावेत, तस े यां या मनी घोळणारे राजकारणाचे िवचार कुठ या कुठं
पसार झाले. आ स या डो यांनी महाराजांनी तजनीवरची रंग पालटून िहरवट-िनळी
पडलेली मूळची पांढरीशु  खवली-अंगठी िनरखली! यांची उजवी भुवई कमानी बाक घेत
वर चढली. डोळे िव फारले गेले. नाकपु ा फुल या. अंगभर सरसरत फरणा या
र ाबरोबर कानपाळी लालेलाल झाली. कपाळावरची उभी शीर टपटपून थडथडू
लागली. हात एकदा तबकाबाहरे घेऊन यांनी खातरजमा केली. तबकापासून दरू होताच
अंगठी पांढरट होत होती. हात आत जाताच पु हा िहरवट-िनळी पडत होती.

या रंगबदल या अंगठीबरोबरच छ पत या डो यांतले रंगही सरासर पालटू
लागले! झडू फुट या राजसंतापाने यांचे उभे अंग थरथ  लागले. कपाळावर घामथब
तरा न उठले. हात झटकून, तबक तसेच पुढे लोटून उठता-उठता, बाहरे या माणसांचे
थरकून पाणी हावे असे छ पती कडाडले, ‘‘ हलोऽजी, या नमकहरामास चारा हा
थाळा! घेऊन या याला आम या सामन!े’’

भेदरलेले हलोजी, खंडोजी, कारभारी ंबकजी, पहारेकरी आत धावले.
येडबडले यांना काय झाले, तेच कळेना. फणा उभारले या जहाल, िवषारी नागसपाकडे
बघावे, तसे था याकड े बघणा या महाराजांचे ओठ थरथ  लागले. संतापाने यां या
त डून श द फुटेना. नजर था याव न हटेना.

हलोजी, खंडोजी, किवजी था याकड े आिण महाराजांकड े ग धळून आलटून-
पालटून बघतच रािहले.

‘‘ यान ं थाळा लावला या हरामखोरास आणा अगोदर आम यासमोर.
दगलबाज...’’ ताफेचे भांड ेतडतडावे तशी राजा ा सुटली.

पहा याचा धारक यांनी मुदपाकात जाऊन भा याची टोके पाठीला लावून या
िखदमतगाराला छ पत यासमोर पेश घातला. बोचके बांधून तो गड सोडाय या
तयारीतच होता.

‘‘ यातले चार घास बाहरे नेऊन कु यासमोर ठेवा.’’ था यावर बोट रोखून
महाराजांनी पहा या या हवालदाराला सुनावले. हवालदाराने ‘जी’ हणत चौरंगावर या
तबकातले थोड ेअ  वाड यात घेऊन त ेबाहरे नेऊन चुचकारत एका कु यासमोर घातले.

िखदमतगार नुसता लटलट कापत होता. छ पती या यासमोर आले, ‘‘ते अ
पचवायची शामत आम या आत ात नाही. तु यात दसते! चल आटप. ते घेऊन टाक
सवासामने!’’ महाराजांनी तबकाकड े बोट रोखले. यां या डो यातून कशा नुस या
ठण याच ठण या उडत हो या.

‘‘नगं धनीऽ नगं.’’ सवा या अंगावर काटा सरकावा असे कळवळून ओरडत
िखदमतगार महाराजां या पायांवर फंुदत कोसळला.



‘‘खामोऽ श!’’ छ पत चे रोखले बोट काही तसूभर हलले नाही. िखदमतगार
गदगदत महाराजां या पायांना िबलगला. याला ठोक न महाराजांनी धारक यांना आ ा
दली – ‘‘घाला त ेअमृत या या नर ात.”

पाठी या भा याची पाती चारी बाजंूनी कचाकच पताच िखदमतगार मुकाट
उठला. डो यांतून टपटपणा या आसवांत मळूनच यान े छ पत ना पेश केले या
था यातील अ  गुमान िगळले! दालनातील सवाचेच डोळे या यावर िखळले होते. जे
समोर चालले होत,े ते ताण या डो यांनी बघ याखेरीज कुणा याच हाती काही न हते.

िखदमतगाराचे डोळे काही वेळातच पांढरे होत गरगर उलटे फ  लागले.
त डाला फेसाची तार आली. अंग काळेिनळे पडू लागले. बसला होता, तो कलंडून थेट
आडवा होऊन आचके दऊे लागला. त ेबाहरे ाणांितक यातनेने केकाटणा या कु या या
िव हळ यात िमसळू लागले.

लगबगीने पुढे होत याची बाराबंदी मुठीन ेघ  पकडत हलोज नी याला गदगदा
हलवून िवचारले, ‘‘आरं, कुना या भरीला पडून येलास ह े वंगाळ? बोल. आरं बोल.”
या या ओठातून फ  फेसाची तार घरंगळली.

‘‘तोडला असता तरी तो बोलला नसता हलोजीबाबा. पुरा िवचार क नच तो
उतरला होता यात.”

एकामागून एक अस ेपिह या कटातील असाम चे चेहरे महाराजांसमोर फ न
गेले.

एक यातनाभरला िन: ास टाकून दालन सोडताना महाराजांनी हवालदाराला
आ ा केली, ‘‘बाहरेचे कु  ेफेकून दऊे नका, खोलीचा ख ा घेऊन त ेगाडा. िवखारी आह ेत.े
या इमानी चाकराला अंधारबावेवर डाग ा.”

माळवदा या रोखाने चालले या महाराजां या डो यांपुढून धाकलू धनगराची
मूत  हलता हलत न हती. कानात समथा या खिल याचे वचन घुमत होत े – ‘‘अखंड
सावधान असावे!”

छ पत यावरचा िवष योगाचा कट फसला होता! आ ा या कोसळ या धारांचे
गढूळ पाणलोट होत, प हा या या चारी क ांव न कोसळत होत.े

िवष योगा या कटाची पाळेमुळे शोध यासाठी छ पत नी प हा यावर जंग-
जंग कसून तपास घेतला. काहीच हाताशी आले नाही. पुरा ािनशी कुणावरही अदावत
घेता येत न हती. येऊन टळ या ाणघाती संगाने मा  महाराजांना िज हारी वेदना
झाली होती.

बसला पाऊस सुमार हो याची महाराज वाट बघत होते. श य ितत या लवकर
रायगडी जाणे आव यक होत.े ितथे अफवांचे पीक उठू दतेा कामा न हते.

बाले क या या दसु या मज यावर एका दालनात, बाहरे कोसळणा या
आ ा या धारा बघत महाराज झरो याशी उभे होते. ‘संशय’ हा मनाचा सवात छळवादी



दणेेकरी असतो. तो सशा या पावलांनी मनात िशरतो आिण ह ी या पावलांनी थैमान
घालू लागतो. मन शंकेखोर झाले क , माणसाला वत:ची सावलीसु ा मारेकरी वाटू
लागते.

वारंवार साकळून येणारा संशय महाराज िनकरान ेपरतिव याचा य  करीत
होत.े फार कठीण जात होते त.े संशयाला ये याची वाट माहीत असते, जा याची
दाखवावी लागत.े एकतर याला शरण जावे लागत,े नाहीतर मुळावर याला िनपटूनच
काढावे लागत.े तडजोड, सुलूख नाही करता येत या याशी. याला शरण जा यात
माणूसपणच हरवून बस याचा धोका असतो आिण याला िनपटून काढ यास लागतो
बळकट पुरावा. शंकाकुशंकांनी महाराज पुरत े बेचैन, हरैाण झाले. बाहरे कोसळणा या
आ ाधारा यां या मनाला धुऊन नेऊ लाग या. काही माग गवसेना.

‘‘धनी, ध ड या ं शाजा ांची दोन मा सं आ यात. मुशीनमान हाईत. खासगीनं
येटायची यायली धरलीया येनी.” हलोजा नी छ पत ची िवचारधारा तोडली.

महाराजांची चया ािसक झाली. अकबराची माणस े हणजे कसलीतरी मागणी
असणार. यांना वाटले नकारच ावा हलोज ना; पण पड या पावसातून माणस ेआलीत
या एकाच िवचाराने महाराज हणाले, ‘‘घेऊन या यांना.”

शहजा ा या खास मज चा सरदार िमझा य ीन शुजाई आिण वक ल अ दलु
हमीद यांना घेऊन हलोजी आले. यांना आत पेश घालून हलोजी बाहरेच उभे रािहले.

‘‘अ सलाम सलाम.” िमझा शुजाई आिण अ दलु महाराजांना तसलीम दते लवले.
हात उठवून यांना दाद दते महाराज हणाले, ‘‘बोलो, या ह?ै”

दोघ नीही दालनभर नजर फरवून कुणी नाही याची खातरी क न घेतली.
‘‘राजाजी क  खैर हो। हम शहनेशाहके िखदमतम आये ह।ै” अकबराचा उ लेख

‘शहनेशाह’ असाच शुजाईने केला.
‘‘ठीक.’’ महाराजांनी याला अिधक मह व दले नाही.
‘‘आला हजरत क  तरफस े राजाजीको खिलता ह ै खलबत का।” शुजाईने

अ दलुकड ेबिघतले. अ दलुने िख लतीआडची िहरवीचार थैली बाहरे घेतली. पुढे होत ती
महाराजां या हाती दली. फासबंद उकलून महाराजांनी आत या तीन व या बाहरे
घेत या. वेग या माटामुळे अकबरा या मोगली प ाची वळी ओळख ू येत होती.
महाराजांनी ती खोलली. आत मोडी िलखावटीचा मजकूर होता.

‘‘महाराजांचे अ णी संभाजीराजे यासी – मी आप या भेटीसाठी उ सुक आह.े
सोबत आप या राजधानी न आलेली काही अ सल प े आहते. ती शांतपणे वाचून याचा
िनवाडा करावा. आम याब ल इतबार धरावा.”

को ात पडले या छ पत नी दसुरी वळी खोलली. रायगडा या द तरी
िश ामोतबाचे त े प  िचटणीस बाळाज नी गोम ा ह तलेखात रेखले होत.े शहजादा
अकबराला! सोयराबा या नावे.

याचा मजकूर वाचताना महाराजां या म तकास मंु याच मंु या धर या. दो ही
प  े यांनी सरासर वाचून काढली. हाती तावले िनखारेच असावेत, तसे ते या प ांकडे



बघतच रािहले. ती प े न हतीच – मराठी दौलतीला बेमान झा या को या, कार थानी
मराठी मनांचा तो फतूर जाहीरनामाच होता!

महाराज रायगडावर नाहीत, हा भांगा साधून सोयराबाई, अ णाजी, बाळाजी,
िहरोजी, सोमाजी आदी मंडळ नी, कुणालाही यांची क व वाटावी, असे कपटी कार थान
िशजिवले होत.े कसले? तर – ‘‘संभाजीराजांना जीवे मा न अकबरा या प ाला
िमळ याचे! संगी यासाठी अकबराला मराठी मुलूखप ा तोडून दे याचे!” या प ात
कट मुखांचा नावािनशी प  उ लेख होता. तो िल न आजवर के या कलमी सेवेवर
बाळाज नी वह ते पाणी फरिवले होते. आ यात थोर या महाराजां या बदली कोठडीत
वेष पालटून झोपले या िहरोजी फजदानेच ती प े पोहोचिव याचे थोर वािमकाय केले
होत.े छ पत नी एकवार सलामत सोडले या थोर, जाण या, वडीलधा या असाम नी
आपण सपकुळीचे वारस आहोत, ह ेशाबीत केले होत!े माणसे माणसेच उरली न हती.
यांचे पाय उलटे फरले होत.े महाराजां या हातातील खिलताव या राज ोधाने थरथ
लाग या. डो यांत र  उतरले. मो ा िनकराने संताप रोखत यांनी, ‘‘हम दखेते ह।ै’’
हणून अकबरा या माणसांना िनरोप दला.

सारा बाले क ला आप याभोवती फरतो आह,े असेच यांना वाटले. कटाची
दशा बघून तर यां या अंगाची लाही फुलली होती. िवष योग हा पूवाध होता.
अकबराला िमळणे हा उ राध. पिहला काळाकु  आिण दसुरा याचीच थेट सावली!

‘‘कोण आह?े’’ छ पत नी दरडावून पहारा याद घेतला.
‘‘कलमी सरंजामासह ंबकज ना पाठव.” आ ा सुटली.
खासगी कारभारी ंबकजी महाराजांसमोर जू झाले. जखमी संत  मनाने

महाराजांनी यांना कूम केले, ‘‘िचटणीस, आज या आज कुडाळ-िडचोली या धमाजी,
मोरो दादाज ना आ ा ा. दसेल ितथे या मुजुमदार अ णाजीला जेरबंद क न
आम यासमोर पेश घाला! सुधागडला िजवाजी हर ना प  ा. रायगडी िनळोपंतांना
कळवा, बाळाजी आवजी, सोमाजी द ो यांना द त क न थोर या महालावर चौ या
जारी करा.”

सगळीकड े कूम सुटले. अकबरा या माणसाबरोबर संतोषाचा खिलता पाठवून
‘आ ही भेटीस येऊ’ असा याला िनरोप दऊेन दोन दवसांनी छ पत नी प हाळा सोडला.
कोसळ या पावसाचा गुमान न धरता, आड ा येणा या न ा, हो ांनी ओलांड याचा
िनधार केलेले महाराज रायगडाकड ेचालले.

रायगडी आले या महाराजांना कळून चुकले क , आ ा नसता अ णाजी िडचोली
ांतात का गेले आहते. कटापासून नामािनराळे दाखव याचा धूत डाव होता, तो
अ णाज चा. अकबराला यंबक न पालीला आण यासाठी महाराजांनी धाडलेले बाळाजी
तर या याशी संधान बांधूनच परतले होत.े रायगडावर दहा- वीस असामी हाताशी ध न
सोयराबाई, अ णाजी, पालीत अकबराशी संधान बांधणारे बाळाजी, सोमाजी द ो व
बाळाज चे पु  आवजी आिण फरता िहरोजी अशी ही बनावाची साखळी होती. ितचे
धागे, ‘कनाटकसुभा’ शामजी नाईकाला दे याची लालूच दाखवून, मंडळ नी कनाटकापयत



नेऊन िभडिवले होत!े
या वेळी छ पत ना सवात मोठी गरज भासली, ती हबंीररावांची. त े गडावर

न हते, कट खंदनू काढ यािशवाय महाराजांना व थता लाभणार न हती. हाद
िनराजी, आवजी, खंडोजी ब लाळ यां यासह पेशवे िनळोपंत महाराजां या भेटीसाठी
आले. यांनी उंदरेीचा वृ ा त दला, ‘‘चार दवसांपूव  आप या सारंगांनी पहाट ध न
उंदरेीवर िनकराचा ए गार केला महाराज, आठ घंटा तुंबळ झटापट झाली दयावर; पण
यश नाही आले सारंगांना. हब यान ं िनकरानं हमला हटिवला. आपला बराच दयावद
कामी आला आह.े”

त ेऐकताना महाराजांची चया िथत झाली. काही चांगली खबर कानी पडावी,
असा काळच न हता. महाराज आवज या जवळ आले. आवज ना तपासून घे यासाठी
यां या खां ावर हात ठेवीत हणाले, ‘‘एक स ला ाल आवजी?”

‘‘जी.’’ आवज ना छ पत चा रोख कळला नाही.
‘‘आ हावर अभ याचा ाणघाती योग क न अकबराशी संधान बांध याचा

बनाव झाला आह.े तो पुरा ािनशी शाबीत झाला, तर संबंिधतांना काय शासन करावं
आ ही?” आवजी अंगभर थरारले.

“दहेदडं!” खंडोज नी संतापून म येच रोकडा स ला दला. यांना क पना न हती
क , आपले वडील यांपैक च एक असतील!

काही न बोलता महाराजांनी खंडोज नी खांदा हलकेच थोपटला आिण वमाचा
सवाल केला, “आम या राणीसाहबे, सरल कर हबंीरराव असले यात तर?”

‘‘ते – त ेकसं श य आह ेमहाराज?’’ खंडोजी पाऽर ग धळून हणाले.
‘‘सव श य आह ेखंडोजी! सूयास वाळवी डस याचे दवस आलेत! तुमचा स ला

िवचार क न सांगा आ हास.”
खंडोज ना वाटले वाम ना आपलीच तर शंका आली नसेल! त ेबांधीव हणाले,

‘‘कुणीही असो – य  आ ही असलो, तरी अशा गु ाला िश ा दहेदडंच!”
खंडोजी महाराजां या कसोटीला पूण उतरले होत.े
“तुमचा काय स ला आह,े िनळोपंत आिण यायाधीश!” महाराजांनी

हादपंतांना जाणीवपूवक ‘ यायाधीश’ हटले.
‘‘खंडोजी हणतात त ेरा त आह.े” पेशवे, यायाधीश, खंडोजी सवानाच कळून

चुकले क , यांचे हात या करणात गोवले आहते, यांची आता मुळीच गय हायची
नाही.

‘‘ठीक आह.े खंडोजी, जरा रामराजांचे कारभारी येसाजी दाभा ांना याद करा
आम याकड.े”

िनळोपंत, हाद िनराज ना वाटले, रामराजेच यात सवात पिहले घेतले जाणार!
सवाना िनरोप दलेले महाराज पाठीशी हातांची गंुफण चाळवीत फेर घेऊ

लागले. पावलागिणक िवचारांची जाळी गुरफटून येऊ लागली – ‘भय वाटते आ हाला
मरणाचे? नाही. मग ही काळजाचा दठे चंबून टाकणारी कसली वेदना? ही वेदना



मृ यू या भयाची नाही. मरणापे ाही भयानक असते, ते नेक चे मरण! िन ा, नेक  मेली
क  उरते काय? ही वेदना याची आह.े

‘राजा एकला असतो. या या म तक चे छ  तोलणारे हात अनेक असतात. तेच
फरले तर?... मग ‘जाणावे फावले। गिनमासी।।’ समथ, परके गनीम ह यार िभडवून थेट
भुईला िमळिवता येतात. पण अ तनीतले गनीम मन:शांतीची माती क न टाकतात.’

येसाजी दाभाड े आले. यांची चया भेदरलेली दसत होती. यांना बघताच
महाराज हणाले, ‘‘येसाजी, जरा आम याबरोबर या.’’

ग धळ या येसाज ना कळेना कुठे जायचे आह.े तरीही ‘जी’ हणत ते
महाराजां या मागून चालू लागले.

पुढे वद  न दतेाच छ पती संभाजीमहाराज थोर या महालाकड े चालले! जे
आजवर िनकराने टाळले होत,े याचा एकदाचा सो मो  लाव यासाठी.

सोयराबा या महाला या दरवाजावर बसले या चौक या पहा याचे धारकरी
दते असले या मुज यावर यान नसलेले महाराज थोर या महालात वेशले. यांना बघून
कुणिबणी फाणाफाण झा या. महाराज एकचालीत तसेच आत या दालनात गेले. यांना
बघताच रामराजे पुढे येताना ग धळून हणाले, “महाराजसाहबे!”

यांना जवळ घेत यांचे खांद ेथोपटताना महाराजांनी यांना हलकेच दु त केले,
‘‘दादामहाराज हणा आ हाला!’’ िविच  शांतता दालनात दाटून आली.

छ पत ना बघून सुखदालनाकड ेजायला िनघाले या सोयराबा चे पाय ‘‘थांबा!’’
या एकाच जरबी श दाबरोबर थबकले. या श दात कमत होती. दरारा होता. आज
सोयराबा ना मानमुजरा िमळाला नाही.

‘‘खूप सोसले आ ही. आता आपण व थ बसाल, तर बडी मेहर होईल
आम यावर! एवढेच सांग यासाठी आलोत.” छ पत नी मासाहबेांना कोपरापासून प
हात जोडले.

‘‘आ ही बदनाम होत नाही, द त होत नाही, िवषबाधा आ हाला लागू पडत
नाही, ह ेशाबीत झालं आह ेआता!’’ अस  कढाने अ व थ झालेले महाराज थांबले.

‘‘आम या – आम या मरणातच आपलं समाधान असेल, दौलतीचं िहत असेल तर
– तर ा आ हाला जहराचा याला या बाळराजां या सा ीनं, आ ही तो मुकाट िगळू!’’

आयु यात अस ेकाही कधीच न ऐकलेले समोरचे ी-खानदान खळबळून गेले.
िनधारी, फेकून दणेारे जनानी बोलत ताडकन उठले, ‘‘येसाजी, मरा ांचे छ पती,
पुरा ािशवाय या ांनाही अदावतीत घेत नाहीत. जनाना असामीला तर नाहीच नाही,
ह ेजरा समजुतीनं सांगा.’’

‘‘खामोऽश! मासाहबे हणून पडीनं बोललो याचा अथ भलताच घेऊ नका.
तुम या हातानं पावन झालेली प ं शहजा ानंच दलीत आ हाला पाठवून. इ छा असेल
तर दाखवू तो दपण.

‘‘या रामराजां या मातो ी, आबासाहबेां या नावचे कंुकू कपाळी घेतले या
हणूनच तु हाला अखेरची समज ायला आलोत आ ही. भडकलेली आह ेहवस तुमची.



आवरा ती.’’ संतापान ेमहाराजांना धड बोलताही येईना.
शेपटीवर पाय पड या नािगणीसारखी समोरची कडवी राज ी खवळून उठली.

फणा फु कारला, ‘‘येसाजी, आ हास उणं-वावगं बोलावया समंध नाही. समज ा तुम या
छ पत ना. आ ही आरोिपत आहोत याची खातरजमाच असेल, तर मनचाही सजा दे यास
त ेमुख यार आहते!’’

त ेऐकताना महाराज सु  झाले. भेदरलेले रामराजे यांना िबलगले होते. यांचे
हात हलकेच उकलून छ पती दालन सोडताना कडवे बोलले, ‘‘येसाजी, मासाहबेांना सजा
फमाव याएवढे नादान छ पती मरा ां या गादीवर कधीच येणार नाहीत, ह े सांगा
एकेकाळ या महाराण ना. भोस यां या कुळीचा राणीवसा सजासु ा मागत नाही – घेत
असतो! काही अ य गैरबताव झाला आह ेअसं वाटतच असेल तर महाराणी मुख यार
आहते, आपली सजा आपण यायला!’’ मनाची पाऽर घालमेल झालेले महाराज तरातर
बाहरेही पडले.

गडावर ावणी रा  उतरली. थाळा झालेले महाराज सुखदालनात उभे होत.े
जरीबंुदीचा िपवळाजद शालू नेसले या येसूबाई आत आ या. यांना बघताच कटवा यांचा
िवचार मनी घोळणा या महाराजांना वाटले, ‘यां या श दांतच मागणं घालावं यां याकडं
क , या बनावा या िनवा ात... तु ही तेवढा आता आपला श द नका खच  घालू... यांनी
श द घातला तर कठीण होईल... आिण आता तर या मु ाधारी महाराणी आहते.’

‘‘एक ऐकणं होईल?” येसूबा नी शांतता फोडली.
‘‘ याआधी आ हीच काही मागावं हणतो.” महाराज सावध झाले.
‘‘ऐकणं हावं. प हा या या बनावाची सारी ह ककत आलीय आम या कानी.

आमचं याबाबत एकच हणणं आह.े...’’
‘‘राणीसाहबे....’’
‘‘क  पुरती शहािनशा होताच गु हगेारास वारीनं यो य वाटेल, ती सजाच

फमावावी! कुणाबाबतही हात राखू नयेत आता. पुरात उफाळणारी नदी समजू शकते; पण
मोहरा वळवून गावात घुसणारी िवनाशकारी नाही! ितला बांध घालून वेळीच तोडावं
लागतं.’’

या बोल याने खरे तर महाराज दपले होत.े पण वरवर तस ेन दाखिवता यांनी
‘ ीसखी’चा सूर तसाच पुढे धरला. ‘‘आिण राजे गणोजी असले यात तर?’’

महाराज अंदाज घेताहते ह े पुरत ेओळखले या येसूबा नी तडफेची आण दली,
‘‘तो िनवाडा वारीनं आम यावरच सोपवून बघावा!”

स  झाले या महाराजांनी डुईचा टोप उत न तो येसूबा या हाती दला. तो
तबकात ठेव यासाठी महाराणी चौरंगीकड ेजाऊ लाग या.

यांना बगलेने बघताना महाराजांना सं कृत का ातील ‘ वक या’ नाियका
आठवला. येसूबाई टोप ठेव यासाठी ओणाव या. यां या शालूवर या बंु ा िचराखदानी
उजेडात झळझळून लखलख या. महाराजांना वाटले – ‘आवतीभोवती तारकांची मिहरप
घेतलेली वीजवेलच ओळंबली आह ेक  काय?’



टोप ठेवून वर होणा या या वीजवेलीला छ पत या बळकट बा चंी आकाशी
कव के हा पडली तेच कळले नाही! ‘ ीसखी’ णभर उ या दहेी थरारली. मग ावणी
उ हाची उबदार ितरीप रायगडा या उंच, भ म मनो यां या बा त िश न िवसावावी,
तशी या मदानी कवेत िमट या डोळी िवसावली!

गो ा न येसाजी गंभीराचा माणूस आला. येसाज नी कळिवले होत,े
‘‘िडचोली या मोरो दादाज वर फरंगी दरबार स  नाराज आह.े यांनी फरं यांची दोन
िशबाड ेिडचोलीत बेिहसाबी अडकवून ठेवली आहते.”

महाराजांनी िनळोपंतांना याद घेऊन िनणय दला, ‘‘पंत, आता मोरो दादाज ना
बडतफ चा कूम ा. यां या जागी िवनायक उमाज ची नामजादी करा.”

‘‘जी, सुधागड या िजवाजी हर या िनरोपाचं काय करायचं महाराज? शहजादा
अकबर आप या अख यारीखाली सै यसंचणी करतो आह.े” िनळोजीपंतांनी अकबरा या
हालचाल कड ेछ पत चे ल  वेधले.

‘‘पंत, यासाठी तर या नेताजीकाकांना बोलावून घेतले आह ेआज.” काहीतरी
मनी बांधून महाराजांनी सूचना केली.

नेताजी बरेच दवस उ रेत रािहले होत,े याचा िवचार ध न महाराज यांना
हणाले. ‘‘काका, तु ही वीस हजार होनांचा खिजना घेऊन िनवडक धारक यां या
िशबंदीन ंपालीला जा. शहजा ांची भेट घेऊन याला प  समज ा. मुलखात राहणे
असेल, तर सै यसंचणी करता येणार नाही. जसे तु ही आप या मुलखाचे शहनेशाह मानता
तस ेया रा याचे आ ही आहोत. तु ही रवाज सोडू नय,े आ ही पा णचार सोडणार नाही.
लाग यास याला होनाचं पाठबळ ा. माणसांचं नाही.”

‘‘जी. आ ही शहजा ावर बारीक नजर ठेवू.” नेताज नी जोखीम उचलली.
महाराजांनी यांना िनरोप दला.

काही बोलू इि छणारे िनळोपंत घोटाळले आहते, ह ेताडून महाराजांनी यांना
बोलते केले, ‘‘सांगा िनळोपंत, अडखळू नका.’’

पंतांनी णैक ओठांव न जीभ फरिवली अडखळतच यांनी वृ ा त दला,
‘‘िजवाजी हर चा दसुराही एक िनरोप आह े वामी.’’

‘‘कसला?’’
‘‘मुजुमदार अ णाजीपंत, िचटणीस बाळाजीपंत, िचरंजीव आवजी, सोमाजी द ो

अशा असाम ना जेरबंद क न पालीजवळ या परळी या ठा यात आणलं आह!े”
खाडकन उठते होत महाराज हणाले, ‘‘या – याच खबरीची वाट बघत होतो

आ ही. पेशवे, कशाला उ लेख केलात यांचा मुजुमदार आिण िचटणीस हणून! कशासाठी
जोडलेत ‘पंत’ ह े आदरवचन यां या नावामागं? या जोखमी या पदांचा यांनी
आप याच करणीनं काला क न टाकला आह.े िजवाजी हर ना कळवा, आ ही जातीन ंयेतो
आहोत परळीला!”



‘‘जी!’’ िनळोपंत लगबगीने लवले. यांना कळून चुकले आता परळीची खैर नाही.
येसाजी कंक आिण चांगोजी यांना सोबत घेऊन महाराज बाले क याबाहरे

पडले. यांची पावले कैदखा या या कोठीकड ेवळली. कोठडीत बापू माळी, सूया िनकम,
राघो वासुदवे अशी कटाची वीस ह तक माणसे काढणीबंद होती. यांपैक  एकाचीही मान
छ पत यासमोर वर झाली नाही.

या सवावर नजर फरवीत महाराज धारी बोलले, ‘‘बघून या एकदा आ हास
डोळे फाडून. िपशा  नाही ह ेआमचे. खु  आ ही आहोत! तुम या वािमकायाचा मरातब
कर यासाठी जगदबेंने जीवे राखले आह ेआ हाला. येसाजीकाका, आ ही कूम दऊे तसाच
िबलाकसूर मरातब करा यांचा.’’ महाराजांनी पाठ फरवली.

अख यारी येसूबाई र् आिण िनळोपंतां या हाती सोपवून दोन दवसांनी
महाराजांनी रायगड सोडला. यां याबरोबर जो याजी, रायाजी-अंतोजी आिण िनवडीचा
फ  पाचशे मावळा होता. दवस ावणाचे होते. परळीकड ेचाल या महाराजां या मनात
उ ह-पावसाची आ टीप टी धरली, ‘या वेळी आबासाहबे असते आम या जागी, तर यांनी
काय केलं असतं? बदअंमल केला हणून रांझेकर पाटलाचे हात कलम करिवणारे, चुगल
केली हणून उ ोलीकर खंडोजी खोपडयाचे हातपाय उतरिवणारे, बाजी घोरपड,े चं राव
मोरे यांना ने तनाबूत करणारे, मोिहतेमामां या दडंात काढ या चढिवणारे, गुजरकाकांना,
‘खान गदस िमळवावा नातर त ड दावू नये’ असा कूम दणेारे, नेताज ना बडतफ करणारे,
चंचवड या मोरयाबाबांना, ‘तुमची िब द ेआ हास ा, आमची तु ही या’ अस े प
बजावणारे, एकोजीकाकांना, ‘धाकटे त ेधाकटे, बु ीही धाकुटी दाखिवली’ असा ठपका
ठेवणारे आिण – आिण य  आ हाला आरोिपत हणून दरबारी पेश घेणारे आबासाहबे
कसे वागले असते या णी?’ आजवर कधीच न अनुभवलेले आगळेच राजबळ यां या
मनी थळी क न आले.

परळी आली. सामोरे आले या िजवाज यासह महाराज परळी या
सरकारवाडयात आले.

दपुारचा थाळा आिण िव ांती होताच ितस या हराला िजवाज ना छ पत ची
आ ा झाली, ‘‘द त असामी पेश आणा.”

परळी या सरकारवा ा या सदरेला काढणीबंद अ णाजी, बाळाजी, आवजी,
िहरोजी, सोमाजी अस ेखासे महाराजांसमोर आण यात आले. सवा या चया का या ठ र
पड या हो या. यांना बघताच अपार खंत आिण अिनवार संतापान ेमन भ न आलेले
महाराज बैठक व न उठले. अ णाज कड ेतर यांना बघावेसेही वाटेना.

‘केव ा उल ा काळजाचा आिण आत या गाठीचा हा माणूस! मुजुमदार हणून
या हातांनी मुजरा करीत होता, याच हातांनी पाठीत खंजीर खुपस याचा कट रचीत
होता. ह ेबाळाजी! या कलमानं आम या अिभषेकाची आमं णं रेखली याच कलमानं
अकबराला प ं दणेारे! आिण हा िहरोजी. आबासाहबेां या खाट यावर झोपून यांना
आ या या कोठीबाहरे काढणारा आिण आ हाला मा  सरणावर झोपवायला िनघालेला!
ही तीच माणसे आहते क  यांची िव पू भूते?’



िपळवट या छ पत या त डून िचरणारे करड े बोल उठले, ‘‘इमानदार
चाकरांनो, नीट बघा. आ ही िजवंत आहोत! आिण आहोत तेही मरा ांचे छ पती –
शहजादा अकबर न ह!े एकवार माफ क न, िव ासा या जागा पु हा तुम या हाती
द या याचे बरे पांग फेडलेत! शरम वाटत े तु हाला ‘चाकर ’ हण याचीसु ा!”
छ पत चे ओठ थरथरले.

‘‘बोला. कुठली सजा यायला िस  आहात सारे के या कतुबाची?” कोरडा
फुटावा तसा महाराजांनी रोकडा सवाल केला.

खालमंुडीने सारेच िचडीचाप झाले. ती कोड या शांततेची क डी महाराजांना
अस  झाली.

अ णाज याजवळ जाऊन यांना गदगदा हलवीत छ पती कडाडले, ‘‘जबान
झडली काय? बोल. आणखी कुठलं दशेकुलकण बहाल करावं तुला, या बहादरुीब ल?”

अ णाजी ढवळून िनघाले तरी मान टाकून गुमान बसले.
‘‘ संग साधून बरी धरते दातकुडी? बोल – कुठली सजा ावी?” महाराजांचे

डोळे अ णाजीवर िनखारे पाखडू लागले.
िनधार बांधलेले अ णाजी मान वर घेत थंडपणे हणाले, ‘‘जी महाराण ना दली

जाईल ती! यांची आ ा पाळ याचाच काय तो गु हा झाला आह ेआम याकडून.’’
‘‘खामोऽश...” अ णाज या िबनतोड वम  जाबाने णभर क डमारलेले छ पती

संतापाने नुसते थरथर कापू लागले. यां या अिधकाराचा टवकाच उडिवला होता
अ णाज नी. यांना नीट समजावूनच ायला पािहजे होत े क , ‘‘जगाला ‘महाराणी’
असले या या आ हाला ‘मासाहबे’ आहते! छ पती नुसते राजमु ा धारण करत नसतात,
तर कुलवसा हणून भवानीची माळही छातीवर वागिवतात!’’

‘‘िजवाजी, जरा वेत या.” राजबोला या ठण या या सदरेवर उधळ या.
नूर ओळखून “जी’’ हणत िजवाजी आत गेले. वावभर लांबीची आंग ाइतक

जाडीची वेताची छडी महाराजां या हाती दते िथज या मनाने त ेबगलेला भयभीत उभे
रािहले. भोवतीचा पहारा गांग न पुत यागत झाला.

भयानक शांतता सदरेला पळभर कुचमून पडली. उभे अंग संतापाने सरसरलेले
महाराज गजले, ‘‘हा वेत उभा धरला क  दडं हटला जातो, आडवा केला क  लाठी होतो.
जसा बघावा तसा दसतो. तशाच रायगडावर आहते या तुला महाराणी, आ हास
मासाहबे. आ ही यांना सजा क  शकत नाही. तुला सोडू शकत नाही. हरामखोऽर!”
सपऽ करीत वेत अ णाज वर उतरला!! आिण मग ‘‘नादान. ही हरामजादगी? दगाबाज,
मुजोर.” असे येक वेताबरोबर कडाडत सात-आठ वेत अ णाज वर सपापत उतरले. या
येक माराबरोबर अ णाजी िव हळत वेडवेाकड ेझाले.

कपाळ घामाने डबडबले या महाराजांनी थरथर या हातचा वेत फेकताना कठोर,
कठोर आ ा केली, ‘‘िजवाजी, या सा यांना घो ांवर लादनू रायगडास पाठवा.
िनळोपंतांना कूम ा – यांची यां या ह तकांसह दावण बांधून गडावर धंड काढा. दवंडी
िपटून या खाशांना सवासामने ह ी या पायी दे यास सांगा! यां या ह तकांना टकमक



टोक दाखवा. घेऊन जा यांना.” फरफरता पोतच जसा छ पत या पाने सदरेव न
अदृ यही झाला.

आठ दवस कनारप ीत दखे टाकून, प हा यावर जाऊन सोलापूर, पेडगाव,
औरंगाबाद भागात पेरावया या सै याची हलोजी या मदतीने बांधणी क न महाराज
रायगडी परतले. यांनी द या आ े माणे खंडरेाव पानसंबळ आिण खंडोज यासह
िनळोपंत पेश आले.

कटवा यांना सजा दऊेन पंधरा दवस झाले होते. महाराजांसह कुणा याच हाती
काही नसावे, असे िविच  वातावरण गडावर पसरले होत.े

िथज या मना या, खाल या मानेने समोर उ या असले या खंडोजी याजवळ
छ पती आले. शांत धीरगंभीर बोल खंडोज या कानी पडले, ‘‘कधी-कधी वाटत ं हा
अंगचा राजपेहराव उत न ठेवावा. या या भाराखाली मन, आ मा क डून जातो. उत न
तो ावा तरी कुणा हाती या दबीनं आ ही सुंद होतो. आबासाहबेांकडून आलेला हा
पेहराव आ हाला उतरिवता येत नाही. िचटिणसी र  अंगी नांदवीत असले या तु हीही
हातचे कलम बगलेला ठेवता कामा नाही. तु हा-आ हाला नाती नाहीत. आह े त े नाते
एकच. संहासना या सेवेचं. आ ही-तु हाला िचटिणसी अख यार दणेार आहोत. तुमचा
इरादा?”

ह ेअस ेकाही ऐकायला िमळेल, समोर येईल याचे भान नसले या खंडोज चे डोळे
डबडबले. ही यांची सवात मोठी कसोटी होती. िनयतीने समोर ठेवलेली. इमान दे याची.
खंडोज नी णाचाही िवलंब केला नाही. वाकून महाराजां या पायांना हात िभडवीत ते
घोगरे हणाले, ‘‘आ ही वाम या पायाचे, संहासना या पायरीचे सेवक आहोत. कलमी
सेवा इतबारे क .”

यांना वर घेताना समाधानान ेभरले या महाराजां याही ने कडा ओलाव या.
त े खंडरेावांना हणाले, ‘‘पानसंबळ, तु ही गोमाज चे वारस. यांनी थोर या

आऊंची सेवा केली हणजे सवाचीच सेवा केली. मुजुमदारीची िज मेदारी आ ही तु हावर
सोपवीत आहोत.” खंडोजी आिण खंडरेावांना मानव े दऊेन, भर या दरबारी यांना
िश े -मु ा बहाल कर याचा िनणय महाराजांनी घेतला. याने समाधान पावले या
िनळोपंतांना मा  जागीच आ ा ऐकावी लागली, ‘‘पंत, जंजीला हरज ना तातडीचा
कूम ा. या शामजी नाईक पंु ाला द त कर याचा..”

िनळोपंत मान लववून सवासह िनघून गेले. बाहरे दाट या अि नी
आभाळासारखे महाराजांचे मन वेढून आले, ‘केवढं कठोर ह े राज त! याचं पालन
करताना खु या ओठी कुणालाही मना तळची खळबळ सांगता येऊ नय!े कस या यातना
झा या असतील अ णाजी-बाळाज ना ह ी पायी िचतचुराडा होताना! बघव या अस या
या उघ ा डोळी समोर? खरंच का फमावू शकलो नाही कुठलीही सजा आ ही
मासाहबेांना? आ ही कठोर? दबुळे? कंकत ? क  सवापासून अिल ? कती माग यावा



या अिल पणाचा, ठाव लागत नाही. कुणालाही तो बोलून दाखिवता येत नाही.
आम यातले छ पती या अिल पणातच अहोरा  वास करतात. आम या सा या श
राबवून घेतात. यां यामागून फरफटत जाते, त ेआम यातले माणसाचे मन. आ ही –
आ ही असतो बाळाजी- अ णाज या जागी तर!’ माणसाने छ पत ना सवाल केला.
संभाजीराजातला माणूस आिण छ पती यांचे ं  काही काळ तसेच चालू रािहले.

या माणसाला आपलाच राजपेहरावधारी दहे ह ी या चंड पायाखाली चुराडा
होतो आह,े असे भयानक क पनािच  दसू लागले. छ पत ना या दहेातून
र िचळकां ाऐवजी दसू लाग या अंगी िभन या िवषा या िचळकां ा!

या दहेातील माणूस आ ोशू बघत होता. याच दहेातील छ पत नी यांचे त ड
हातान ेदाबून बंद क न टाकलेले दसत होत.े

दीघ िन: ास टाकून महाराजांनी ते िच च मनातून झटकून टाकले.

नवरा ाचे दवस आले. पाचाडात होम, कुळधम क न दसरा पार पडताच
महाराजांनी रायगड सोडला. िनवडक असाम िनशी त ेप हा याकड े गेले. यां या मनी
एका भ म मोिहमेची आखणी होत होती. पावसाळा हटताच ितला हात घालायचा होता.
प हाळगड चढताना यांना वाटले – ‘या गडाशी आपलं कसलंतरी गूढ नातं आह.े
आबासाहबेांची अखेरची भेट इथंच झाली. रचलेले दो ही कट कोसळले, ते आ ही या
गडावरच असताना. पाखरा या कोटरागत िजवाभावाचा हा गड वाटतो.’

धु याने घेर टाक या प हा यावर आठवडा लोटला आिण बाहरेचे धुके मनात
साकळून यावे, अशी खबर महाराजां या कानांवर पडली. मोगलाईत चकरा टाकणा या
िव ासने ती उचलली होती. सवात भयानक खबर. कसली? एक चंड िहरवा ढग चालून
येतो आह े– ‘‘औरंगजेब अजमेर न द खन वारीवर कूच झाला आह!े! तीन ल  पावलोक,
तेवढेच घोडाईत आिण चंड तोफखाना घेऊन. तेरा कोट चा खिजना दा तानी ठेवून.
या या संगती आहते शहजादा मुअ म, कामब , नातू बेदारब त व मुहजु ीन. ब ी

लाखान, असदखान, रणम तानखान, एितकादखान, शहाबु ीनखान, महमद अमीन,
हसनअलीखान, लु फु लाखान, मातबरखान, बहादरू मुरादखान, तिबयतखान, राव
दलपत बंुदलेा असा िनवडी या सरदारांचा ताफा या याबरोबर चालून येतो आह.े
ब हाणपूर, औरंगाबादचेी ठाणी आगवानीसाठी गजबजून गेली आहते.”

तो ण ऐन त डावर आला याची अटकळ कैलासवासी वाम नी के हाच
बांधली होती. आता सवासमोर एकच होते. अटीतटीचा जंग-झगडा. पंचवीस वषानंतर
द खनेकड ेवळले या एका पाताळयं ी, पाशवी श ूबरोबर. जबर मह वाकां ा आप या
तसबीह या माळेत गंुफून अलमिगरान ेदि णेचा मोहरा ठेवला होता. क याकुमारीपासून
काबूलपयत स तनतीचे जाळे फेक याची मह वाकां ा! िज या हातात होत े श ,
मांडखेाली घोड,े उंट, ह ी आिण मनात िनवडीचे कपट, ौय! िजची ढाल होती धम, मागे
होती सावभौम वाची हवस. िजचा यारा रंग होता िहरवा. िनशाणी होती चांद-तारा



आिण नारा होता, ‘दीन, दीन.’
या ये या संकटाला त ड दे यासाठी दि िणयांची फळी बांध याचे आवाहन

करणारे खिलत े िव ास ू हारक यांमाफत कुतुबशाही आिण आ दलशाही दरबाराला
धाड यात आले. प हा यास बांधाबांध क न गड सोडावा, या िवचारात असले या
महाराजां या कानांवर अि न व  ादशीला मन िथजवून टाकणारी दसुरी वाता येऊन
आदळली.

येसूबा ना पाठिवले या जो याजीन े प हाळगड चढून खाल या मानेने
महाराजांना वृ ा त दला, ‘‘थोर या हाला या मासाब गे या! इख घोटून यनी सोताचा
घात क न घेतला!!”

अि न व  ितपदे या दवशी रायगडा या थोर या महाला या
द णीदालनाचा दरवाजा, दवस कास यान े वर चढला तरी खुललाच न हता. भेद न
गे या कुणिबण नी दरवाजावर थापा दऊेन शेवटी महाराण या खाजगी कारभा यांना
बोलावून घेतले. यांनी रामराजांसह येऊन हाका-थापा द या. दरवाजा खुलला नाही.
शेवटी येसूबाई या बंद दरवाजासमोर आ या यांनाही दाद िमळाली नाही. नाइलाजाने
दरवाजा उखडून काढ याचा कूम शेवटी यांना ावा लागला.

आतले दृ य जम या माणसां या अंगावर काटा सरकिवणारे होत.े एक दखेणी,
म यम वय क, राजमािननी मंचकावर शांत प डली होती. ित याशी इमान दणेारी एक
िवषकुपी चौरंगीवर तशीच आडवी पडली होती. भोसलेकुळी या करारी जना याचे एक
पव शांत झाले होत.े डो यांत आसवे आिण बगलेला रामराजे घेऊन, मासाहबेां या
पायांवर डोके टेकवून येसूबाई ितथून बाहरे पड या हो या. कड ा सोयराबा नी, मांडले
पट हरताच, कुणालाही क पना येणार नाही, असा वेगळा पट मांडून वत:च सजा घेतली
होती. शरणागत न ह!े पुतळाबाई बाहे न जळत अंतधान पाव या हो या. सोयराबाई
आतून जळत!

सु  झाले या महाराजां या डो यांतून दाढीवर उतरणारे अ ू हणत होत,े
‘‘तु ही वत:शीसु ा कुणाला अंदाज न येणारा बनावच केलात! आबासाहबे समजू शकले
नाहीत तु हाला; ितथं आ ही काय समजावं? ही असली सजा घेऊन तु ही कधीही न
िमटणारा वळ उठिवला आह ेआम या काळजावर. तु ही हणाला नाहीत – ‘‘आमचे हे
प यानी ठेवा.” पण आ ही कधीच ते िवस  शकत नाही. जसे सती गे या मासाहबेां या

पोटी आ ही उपजतो तर बरे होते, तसेच तुम या पोटी उपजतो, तर केवढे सवाल िमटते!
तुमचे, आमचे आबासाहबेांचे, सवाचेच....”



छ पती िख  उदासपणे आप या महाली पायफेर घेत होते. गड सोयराबा या
सुतकात होता. आ यापासून महाराजांची येसूबा शी भेट झाली न हती. खरे तर यांना
कुणालाच भेटावेस े वाटत न हते. रायगडावर येताच त े भेटले होत,े फ  एक ा
रामराजांना. या भेटीची आठवण यांचा एकसारखा पाठपुरावा करीत होती. नकळतच;
पण केवढे िज हारीचे बोलले होते, अजाण रामराजे आप या दादामहाराजांना!

छ पती दृ ीस पडताच बाळ रामराजे यांना भेदरलेली िमठी कडकडून भरत
हणाले होते, ‘‘आ हाला ह ी या पायी दऊे नका महाराज! आमची सजा आ ही घेऊ –
आम या मासाहबेांसारखी!”

ते ऐकताना काळजा या ठक या उडालेले छ पती गदगदनू आले होत.े आप या
बंधंूना थोपटून शांत करतानाच यांनी िनणय घेतला होता – ‘वयाला न पेलणारे
काहीसु ा यां या कानी पडता कामा नय.े यासाठी येसाजी दाभा ां या जोडीला अिधक
िव ासाची माणस ेजोडली पािहजेत. यांना जपले पािहजे.’

याच िवचाराने िनवडीची माणसे महाराजांनी थोर या महालाला जोडून दली
होती. गैरवकुबाची, वरकड असा कुणीच असामी रामराजांभोवती असणार नाही, याची
द ता घेतली होती.

आळंबी उठावीत तशी या िनणयाची ित या मा  गडावर िविच च उमटली
होती – ‘‘रामराजे नजरबंद कर यात आले आहते!” महाराजांना याची क पनाही न हती.
औरंग या चालीचा अंदाज बांधीत ते पायफेर घेत होते. म येच थबकत होते.

‘‘रानीसाब ये यात.” बाहरे या पहा याने आत येत यांची साखळी तोडली.
येसूबाई आत आ या. महाराज यां या रोखाने जरा पुढे झाले. डो यांना

िभड या डो यांतून एकच वेदना सरकून गेली – सोयराबा ची.
‘‘आ ही ऐकतो आहोत ते सही आह?े” ीसखीचा तडक सवाल उठला.
‘‘कसलं हणता?” छ पती तो नूर बघूनच ग धळले.
‘‘रामराजांना वारीन ंनजरबंद केलं आह?े तेही मासाहबेांचं सुतक फटाय या

आत?” जसे भावे रीनेच छ पत यावर डोळे रोखले होते.
‘‘काऽय हणालात?” एक अ फुट बोल घरंगळला. डाग द यासारखी

महाराजांची मु ा ाकूळ झाली. येसूबा ना पाठमोरे होत यां या एवढाच दठेाचा 
छ पत नी केला, ‘‘आिण तु ही – तु ही यावर िव ास ठेवलात?”

आतापयत िनधारान े वर असलेली येसूबा ची मान खाली गेली. श द उमटले,



‘‘चुकलं आमचं.” अंगावर येतेशी वाटणारी शांतता या दोन राजमनांत क दटली.
‘‘आ ही थोर या महालाला खास िव ासाची माणसं जोडली आहते ह ेखरं आह.े

रामराजे नजरबंद नाहीत – िव ासबंद आहते. व हाडातून हबंीरराव ये याची वाट बघतो
आहोत आ ही. बाळराजांची सोयरीक यां या मुलीशी जोडून दे या या इरा ानं!! जे
बालपणी आ ही भोगलं त े यांना झेपणार नाही, ह े जाणतो आ ही.” महाराज तसेच
चालत थेट आत या दालनात गेलेही. यां या जा या पावलांकड े बघणा या येसूबा ना
कळून चुकले – ‘‘ कतीही मनी आणलं तरी रानवा याचा माग काही नाही घेता येत!
या या संगती दौडणं, एवढंच काय ते उरतं हाती!”

गडाचे सुतक उठले. फार दवस मनात तणारा एक सल उखडून काढ यासाठी
छ पत नी येसाजी कंकांसह रायगड सोडला. त ेपाचाडात आले. पाचाडात पंधरा हजार
घोडालोक िजनबंदीने खडा ठाकला होता. कंकांचा दहा हजार पाऊलोक तोफखा यांसह
आधीच आगेकूच झाला होता.

िगजाजी यादव, िवनायक उमाजी, खंडराव पाणसंबळ, बाजीराव जेधे, येसाजी
कंक अशा शेल या मंडळ बरोबर महाराजांनी जम या फौजेवर एकदा दखे टाकून घेतला.
सवासह िजजाऊं या छ ीचे दशन घेऊन आघाडीला असले या ‘चं ावत’ जनावरावर
मांड जमिवली. कूचाचे डकें-नगारे झडले. िनशाणी का ा वर उठ या.

छ पत नी हात उठवून इशारत दतेाच पाठचा घोडालोक टापांवर पडला. खासा
महाराज चालून िनघाले. वारी नगरवर! कैदते क डून पड या दगुाबाई-राणूआ ांची
मु ता कर या या धाडसी मनसु याने.

पुणे, कोरेगाव अस ेतळ टाक त, कुकडी नदी पार क न घोडदळाने पाऊलोकांचा
मेळ घेतला. पारनेरला जरब दऊेन पंचवीस हजारां या माणूसबळान े संत  छ पती
अहमदनगर या िशवेत घुसले.

भुईकोटाचा मोगली क लेदार असले या मुक मखानाने चलाखीने कोटाचा
महादरवाजा बंद क न घेतला. कोटाभोवती फरलेले अधाकासरा ं दीचे आिण तीन पु ष
उंचीचे खंदक तर पा यान ेतुडुबं भरलेलेच होते. मुक मखान अ लाद झाला.

खंदकामुळे माव यांना तटाला िभडता येईना. सारे बळ ओतून महादरवाजा
फोड याखेरीज माग उरला नाही. तीन दवस मरा ांनी नगर या कोटाला पान
लाव यासाठी जंग-जंग केले. रोजाना धारेवर पडणा या माणसांची सं या वाढत चालली.
कोट अलगदच रािहला. पार ख ा झाले या छ पत नी ितस या दवशी सं याकाळी
फौजेला परतीचा इशारा दला. अपार खंत घेऊन नगरवेशीबाहरे पडणा या महाराजांची
गदन खाली गेली. चया लान झाली. गजाआड या दगुाबाई-राणूआ ां या मूत
डो यांसमोर हटता हटेनात. मनात आबासाहबेांचे बोल थडथडू लागले, ‘‘स ा ी
जंकायला िनघालात आिण किबला गमावून आलात. शरम – शरम वाटते तुमची
आ हाला.’’



िशक त खा लेले मानी शंभूमन वत:लाच धारेवर धरत हणत होते,
‘आबासाहबे, तु हाला वाटलीच असेल. पण आज आमची आ हालाच शरम वाटत ेआह.े
वत:बाबत!’

कोठीत या दगुाबाई, राणूआ ा यांची खबर उचल यासाठी िगरजोजी यादवाला
नामजाद क न, आिण येसाजी कंकांना नगरभागात राह याची आ ा दऊेन िवष ण
महाराज रायगडी परतले. थ पड खा यासारखे. नगरची मोहीम पार फसली.

का तक  थंडीवर राने दिहव  लागली. शहजादा अकबर मराठी मुलखात येऊन
सहा मिहने लोटले होते. याची भेट घे याचा िनणय घेतले या छ पत नी कवी कुलेशांना
बोलावून घेऊन मनसुबा दला, ‘‘किवजी, सुधागडला िजवाजी हर ना कळवा, आ ही
शहजा ा या भेटीला येतो आहोत. एकांत भेटीचा इंतजाम आखून ठेवणे.”

“जी.” ही लांबणीला पडलेली भेट होणार याचे कुलेशांना समाधान वाटले.
आता अकबराला भेटणे भाग होते. चालून येणा या औरंगला श  ू मानणारी

िमळेल ती लहान-थोर ताकद एकवट करायची होती. खरोखरच अकबर बापािव  बंड
क न उठला आह ेकाय, ह ेपारखून यायचे होत.े

का तकाचा शु  प  ध न किवजी, हाद िनराजी यां यासह िनवडक िशबंदी
घेऊन छ पती रायगड उतरले. िनजामपूर, रोहा अशा मजला ठेवत पाली या िशवेवर
आले. िशवेवर आप या माणसांिनशी िजवा हरी जू होत.े डुईला केशरी साफा बांधलेला,
म यम वयाचा, ठसठशीत अंगलटीचा एक तगडा रजपूत मदानाही आगवानीसाठी खडा
असलेला महाराजांना दसला. तो डोळे जोडून मरा ां या छ पत ना िनरखत होता.

पायउतार झालेले महाराज िजवाज ची अदब घेत पुढे झाले. या रजपूत
सुर यावर नजर िखळलेले महाराज या यासमोर येताच यान ेन भावे गुडघ ेटेकून, गदन
झुकवून रजपुती रवाज दला. िजवाज नी त परतेने याची ओळख पटती केली, ‘‘हे
दगुादास राठोड! शहजा ांचा दो ताना राख यासाठी दि णेत आलेत.”

‘‘जय एक लंगजी, पादशहा सलामत मु क म हाट के िखदमतम तसलीम।”
दगुादास पु हा मानेत लवला. छ पत नी झुकून आदरान ेराठोडला वर घेत ऊरभेट दली.
सवासह राज वारी सुधागड या खासेवा ात आली.

थाळे आिण िव ाम होताच कल या दपुारीला किवजी, नेताजी पालकर,
हादपंत अशा असामीिनशी महाराज बैठक या दालनात आले. िजवाज नी दालनाचा

सरंजाम उंची लोड, िग ा, जामे टाकून दखेणा केला होता. छ पत नी बैठक घेतली.
शहजादा अकबर पाली भागातील कसबा ध ड याला एका सा या कौला  घरात

तळ दऊेन होता. याची माणसे उघ ा माळावर रा ा टाकून होती. िजवाजी
अकबराला आण यासाठी या या तळावर गेले होत.े

‘‘किवजी, आज ितथी कोणती?” महाराजांनी पाठीशी उ या असले या कुलेशांना
िवचारले.



‘‘जी. का तक शु  योदशी.” कव नी पूतता केली. महाराजांनी बैठक वर या
तबकातील एक गुलाबी गद उचलला. याला िचमटीत फरका दते कस यातरी िवचाराने
त ेिगद ला रेलले.

तीन सालांपूव चे असेच थंडीचे दवस यांना आठवले. ‘तो मा लीचा संगमघाट...
सरसरत चालले या नौका... पठाणी तळ... तगडा, बेगुमान दलेर! भटक या णांवर
वाया गेलेलं आिण कधीच न पुसता येणारा कािळमा घेऊन आलेलं पुरत ंएक साल!’

‘आता भेटीस येणारा अकबर आिण या वेळचे आ ही यात तफावत काय? अकबर
आप या ज मदा यािव  बंड क न आला आह.े आमचं होतं आबासाहबेांिव  बंड?
अकबराला द ली या त ताची आस जडली आह.े आ हाला होती रायगडा या
संहासनाची? नाही – नाही. मग कोणािव  होतं आमचं बंड? तो तर आमचाच
आम यािव  पुकारला उठाव होता. गाफ ल, अिवचारी.

‘तो समजून घे याची कुवत होती आबासाहबेां यात हणूनच तर आ ही परतलो.
नाहीतर? हा अकबर परतेल आप या ज मदा यांकड,ं कधी मनात आलं तरी? घेईल औरंग
याला आप या छातीशी िप या या मायेन?ं आिण हा तरी काय करील, आप या बापाचं
जर या या मनासारखे फास ेपडून द लीत त या या हाताशी आलं तर? आम या व ात
तरी कधी आबासाहबेांब ल वेडवंाकड ंआलं होत?ं ही – हीच ती तफावत आह.े मोगली
राजकुळ र ापे ा त त मोलाचं मानत ंआिण मराठी राजकुळ र ाचं त तच मोलाचं
मानतं!’

िजवाजी लगबगीने दालनात आले. ितवार मुजरा करत दरवाजाकड े हातरोख
दऊेन हणाले, ‘‘शहजादा अकबर येताहते.”

छ पती बैठक व न उठले. जरीकोय यां या न ाशीचा सफेद, तलम जामा अंगी
घेतलेला, पाचूपदकाचा िहरवाकंच मोगली, बसका कमॉश म तक  चढिवलेला, चुणीदार
तलम तुमान पेहनलेला तरणाबांड शहजादा अकबर आत वेशला. या या छातीवर
छ पत नीच नजर केलेला मोतीकंठा होता. कोर या दाढीची चया काटेफ ा या
ब डागत लालबंुद होती.

नकळत णभर दरवाजातच िखळून पड या अकबरान ेनजर एकवटून समोरचे
मदपण िनरखले – ब हाणपूर दफा करणारे! एकच िवचार या या मनात सरकून गेला –
‘ये इतने तो इनके आ बाजान कैसे....?’

शाही हा य खुलवीत, हात पसरते घेऊन शहजादा अकबर तरातर पुढे आला.
छ पत नी याला खांदाभेट दली. याचा हात हाती घेत इतमामाने याला बैठक वर
आणून बसिवले. िमझा य न शुजाई, वक ल अ दलु हमीद, दगुादास राठोड ही
शहजा ाची िव ासू माणसे या या बगलेला अदबीने उभी रािहली.

पर परांनी एकमेकांना नजरा यांचा रवाज केला. छ पती आप या हातचा
गुलाबगद अकबरा या हाती दते हणाले, ‘‘हा तुम या दशेीचा गद. आमचा पिहला
मेहमान. आ हास आवडतो!”

राजे का  बांधतात ह े ऐकून असलेला शहजादा दलखुलास हसत उ रला,



‘‘ब त खूब शायरी िमसाल ह ैये आपका राजासाब। हम भी अ छे लगगे आपको।” दलेला
गद याने चटकन नाकाशी नेला.

एकांत घे यासाठी आप या माणसांना महाराजांनी हात उठवून इशारत दली.
ठर या माणे कवी कुलेशांखेरीज सव बाहरे पडले. अकबरानेही दगुादास राठोडाखेरीज
आप या माणसांना िनरोप दला. छ पत नी सावधपणे भेटी या िवषयाला हात घातला,
‘‘आम या दशेीचे ह ेद खनी हवामान मानवेल तु हास शहजाद?े”

‘‘शाही हवास ेये जरेदरक  हवा कम खतरनाक ह,ै राजासाब!” रोख ओळखून
आप या बापाब लची सूचक नापसंती अकबरान ेन दवली. एकमेकांचा अंदाज घेत मने
खुली होऊ लागली.

“आम यािव  बांध या बनावाचे कागदप  थेट आ हाला धाडून थोर काम केलं
आह ेतु ही शहजाद.े” महाराज अकबराचे त ेकृ य िवस च शकत न हत.े

‘‘वो इनक  करामत ह।ै” अकबराने दगुादासाकड ेहात केला. तगडा राठोड न पणे
लवला.

‘‘आ ही नाही समजलो.” महाराज दगुादासाकड ेबघत बोलले.
‘‘वो इनक  नेक सलाह थी राजासाब – बड ेइमानदार ह ैदगुाजी। इनक  मसलत

थी, खिलते आपको पेश करनेक ।’’ पिह या नजरभेटीतच दगुादासाब ल महाराजांचे मत
चांगले झाले होते, त े वाढले. आप या सेवकाब ल गौरवाचे बोल काढणा या
अकबराब लही ते अनुकूल होत चालले.

‘‘पुढचा मनसुबा काय तुमचा शहजाद?े’’ छ पत नी मूळ धरले.
असं य चाव या आठवण नी अकबराची लालगौर चया वेढून आली.

ज मदा यािवषयीचे ितखट, कडवे बोल या या जबानीतून सुटले, ‘‘आलमगीर
हदंो ताँको दफा कर दगेा राजासाब। ये कोई तरीका ह ैस तनतका क रयाया हरैान हो?
िजिजया, बुि शकनी, जु म और क ल! कैसे रहगेा हदंो ताँका भरोसा शाही खानदानपर?
आलमगीर अपने आपको और शाही खानदानको खतरेम डाल रहा ह।ै ये रोकना ह,ै जानक
क मतपर।’’ तो बोलला त े स य होते, पण कतीतरी अवघड! आप या बापाचे दोष
अकबराला अचूक कळले होत,े पण या या अफाट ताकदीचा अंदाज समज यास शहजादा
अपा  होता.

‘‘सही आह े तुमचं शहजाद,े पण आलमिगरा या फौजीबळाचा खयाल ठेवला
पािहजे. या यापुढं तुमचे दादाजी बादशहा शहाजहान, चाचा दारा, मुराद िशक त झाले,
या याशी हा जंग आह.े यासाठी काही मसलत?’’ शांतपणे महाराजांनी अकबराला,
या या र ाची आलमिगराने लावलेली वासलात कौश याने कानी घालून सुरावर घेतले.
अकबर दाराचा जावई होता आिण या या िवचारांवर बरीचशी दाराचीच छाप होती.
सरळधोप चाल बोलीभाषेला ठीक असली, तरी राजकारणाला ती लागी नसत!े
औरंगजेबासार या पाताळयं ी व शूर ित प याबाबत तर ती कधीच नसते. छ पती ते
जाणून होत.े आ याची कोठी त ेकाही िवस  शकत न हते.

अकबरान े छातीवरचा मोतीकंठा णभर चाळवला. औरंगजेबाला िशक त



दे याची मनची मसलत याने खोलली, ‘‘िब कुल दु त ह,ै आपका खयाल राजासाब। अब
आलमगीर द खनपर चला आ रहा ह।ै हम उ र म राज तान लौटना सोचते ह।ै
हदंो ताँम आलमगीरक  होड लेनेक  ताकद दोही मु क म ह ै – रजपूत और मरह के।
जयपूरका राजा, िमझा राजे जय संग का कँुवर राम संग आलमगीरपर खफा ह।ै
आलमगीरन ेिमझा जय संगको दगा दकेर जहर िखलवाकर उस ेक ल कया, उसका बदला
राम संग चाहता ह।ै हम उ मीद ह,ै दगुाजी और राम संगक  मदतसे हम रजपुत को इक ा
बाँधगे। प शयाके शाहको भी हाथ दनेेके िलये िलखा ह,ै हमने....

‘‘राजासाब, इस व  आप जोड दतेे ह गे, तो आलमगीरका नामोिनशाँ िमटा दगे
हम|’’ अकबर उजळ या डो यांनी मु यावर आला.

‘‘आ ही जोड करावी ती कसली?’’ महाराज शांतच बोलले.
‘‘चुना पचीस हजार मरह ा हशम साथ दनेेक । यही व  ह,ै हमारा जंग

अजमानेका।” अकबराचे कान महाराजांचा होकार ऐकायला आसावले. मो ा आशेन ेतो
राजां या डो यांत बघू लागला.

छ पत ची नजर दगुादास राठोडकड े वळली. अकबरापे ाही कानी आ या
मािहतीव न महाराजांचा दगुादासावर अिधक भर होता. हा राठोड संगतीला होता,
हणून तर अकबर अजून िजवंत होता!

‘‘दगुाजी, तुमचा िवचार?” छ पत ना राठोडा या नेक चा िव ास होता हणून
यांनी सवाल केला.

‘‘जी. आलमगीर पहला हिथयार मरह पर धरेगा राजासाब। आ दलशाही और
कुतुबशाही स तनतके मांडिलक ह।ै मरह े नह । अब द खन लडाना आपके खंदपेर ह।ै
चाल आलमगीरक  और जबाब आपका ऐसाही ढंग रखना चािहय।े पहले आलमगीरको
फौजके साथ द खनम झुलाना होगा। वही मौका होगा उ रम रजपुत के छलांगका।
सोचकर आप फैसला रखना राजासाब।” मुर बी दगुादास महाराजां या मनातलेच
बोलला.

‘‘िब कुल दु त दगुाजी. शहजाद,े दगुाज ची मसलत आ हास पटते. औरंगजेब
दि णेत गंुतला तरच तुम या उठावाला आ ही माणूसबळ पुरवू शकू. मात बर गनीम ऐन
त डावर असता गाठीची फौज आ ही कुठेच दरू गंुतवू शकत नाही.” छ पत नी अकबराला
िनणय दला.

ख ा झाले या अकबराला हात या चुर या गदा या पाक या बैठक वर के हा
उतर या ह ेल ात आले न हते, तरी महाराजांनी त े टपले होत.े

आवाजात समजुतीची ह लक भ न महाराज अकबराचा हात थोपटीत हणाले,
‘‘शहजाद,े तुमचा सल आ ही जाणतो. पण मना या जहालीन ेराजकारणे चालत नाहीत.
तु ही आमचे मेहमान आहात, आम या रा यात सुख प आहात. िव ास ठेवावा. मौका
येताच तुमचे मनसुबे काय  लागतील, धीर ठेवा. जयपूर या राजा राम संगांना आ ही
िल . तु हीही िलहा. तुम या भेटीचा िनवाडा समयच दईेल.”

‘‘ठीक ह ै राजासाब। हम कत े ह,ै ले कन खयाल रखना। जबतक हम आपके



मु कम ह,ै चैनक  न द नह  दगेा आलमगीर आपको।”
त ेऐकताना महाराजांना हणावेसे वाटले – ‘‘आजवर ती कधीच लाभलेली नाही

आ हास.” वरकरणी हसत त े हणाले, मा  ‘‘ य  आप या फजदाची न द हराम
करणा याचा आम याबाबतचा तेवढा अिधकार मानतो आ ही शहजाद।े”

िनरोपाचे िवड े आले. ते घेऊन बैठक व न उठणा या शहजा ा या हाती
समोर या तबकातील एक तवाना गुलाबगद पु हा दते महाराज नुसत ेहसले.

न राहवून अकबरान ेभावभ या डो यांनी छ पत या खां ांना खांद ेिभडिवले.
आप या माणसांसह तो आप या तळाकड ेिनघाला. पाच पावलांची रवाजी सोबत याला
क न महाराज थांबले. पाठमो या अकबराची जाती पावले बघताना यां या मनात
िवचार एकवटून आले – ‘ कती वनवास आला आह,े या पावलां या वा ाला. औरंग!
कस या मुशीचा हा असामी? हा कसला नातेसंबंध?’ गंुतत चालले या मनाला तोडून
समोर या कुलेशांना त े हणाले, ‘‘किवजी, तु ही शाहजा ां या सोबतीत इथंच राहा.
यां यावर नजर ठेवा. राजकारण हणून नाही, तरी भांबावून तो भलतीच उचल
खा याची श यता आह.े यास सावरले पािहजे.’’

‘‘जी.’’ कुलेशांनी राजा ा झेलली.
महाराज िवचारांवर फेर घेऊ लागले. यां या आिण ध डशाला चालले या

अकबरा या मनात टपरी झडत होती, ती एकच – अलमगीर!
आिण नेम या याच दवशी, शाही सवारी या सज या ह ीवर अंबारीत बसून

झडती शाजणे, नौबती डं यां या उसळ या गजरात, चंड फौज पाठीशी घेऊन औरंगजेब
ब हाणपूर या वेशीत वेशत होता! याची घारी नजर हौ ातूनच ब हाणपुराभोवतीची
तटबंदी नीट उठली आह ेक  नाही, याचा तलाश घेत होती! खैरात िमळालेले फक र,
मु ला, मौलवी याला हात उठवून त डभर दवुा दते होते!

पाली न रायगडी आलेले महाराज, गडा या दि ण बाजूला असले या दा
कोठारासमोर मांडलेली तोफांची भांडी िनरखीत िनळोपंतांना हणाले, “फरांिससां या
व कलान ं दला श द पाळला पेशवे?’’

‘‘जी, आताषीचा बारदानाही यांनी पावता केला आह.े” िनळोपंतांनी अिधकाचा
तपशील दला. प हा यावर भेटले या डच वक ल लेफेबेरने आप या दरबारी िशफारस
क न तोफा व दा गोळा रायगडी पाठिव याची व था केली होती.

‘‘मु त बघून या भां ांचं पूजन क न या पंत.” कस यातरी िवचारात गढले या
महाराजांनी, घो ाचे थोपटावे, तसे गा ावर या एका तोफेचे पाठवान थोपटले. दा
कोठाराची बं द ती नजरेखाली घालून त े िनळोपंत, जो याजी केसरकर, येसाजी कंक
यां यासह बाले क याकड े िनघाले. िनळोपंतांनी एक मह वाचा िनरोप यां या कानी
घातला, ‘‘कनाटकातून हरजीराजांचा हारकारा आला आह.े ांता या कारभारासाठी
हरज ना पावलोपावली रघुनाथपंत हणमं यांना स ला िवचार याचा संग येतो, हणमंते



कोठीबंद अस यान.ं..” िनळोपंत अ यावरच थांबले.
छ पती कले. यांनी िवचारले, ‘‘काय उपाय आह ेयावर हरज चा पंत?”
लगबगीने पेश ांनी हरज चा बेत छ पत या समोर ठेवला, ‘‘ते हणतात –

हणमं यांकडील द तरी कागदप ं त ेसव ज ीनं ह तगत कर याचा कूम हावा.”
महाराज िवचारात पडले. रघुनाथपंतांचा कनाटकाचा कारभार चोख होता. फ

कटा या घालमेली या वेळी यांनी काही धरसोडी दाखिवली होती. तसे के याने नतीजा
काय पावतो, एवढे कळ याएवढी िश ा यांना झालीही होती. िनणय दते महाराज
हणाले, ‘‘पंत, हरजीराजांना कळवा, रघुनाथपंतास मु  क न कनाटका या मुजमूची
अख यारी यांसच पु हा सुपुद करावी! कागदप ं बोलतात ते यां या कलमबाज
ध या या इशारतीवर! ते तसेच बोलते क न चालवावे. माणसे चुकतात, पण दु त क न
घेणा यानं चुकून नाही चालत.”

अपे ा नसलेला िनणय ऐकून िनळोपंतांनी नेटके असलेले उपरणे पु हा नीट करीत
कार भरला, “जी!’’

‘‘कंककाका, हबंीरराव के हासे फरतात व हाडातून माघारी? आ ही वाट
बघतोय यांची.” रामराजां या ल ा या िवचारान ेछ पत नी येसाज चा माग घेतला.

‘‘जी. परती या वाटंवर हाईत सरल कर. चार-आट दवसांत गड चडावंत ये.’’
झडते मुजरे वीकारीत महाराज खासेवा ा या सदरेला आले. ितथे खंडोजी,

हादपंत, खंडरेाव पानसंबळ आिण बांदल मावळातून आलेला, दीपाई बांदल या बाईचा
नात ूशंकराजी अशा असामी हो या.

शंकराजी खास वजेने छ पत ना भेट यासाठीच आला होता. तो कमरेत लवून
बैठक वर बसले या साहबे वार ना हणाला, ‘‘सरकार, आम या आ ीला थोर या
ध यानी द याली मौजे प हरेची दनेगी काही लाभत हाई. चोळीलुग ाची दने हाय ती.
पानी सोडावं का आमी ये यावं?’’ ास या चयने याने हातातील कागदप ांची थैली,
पुढे होत महाराजां या पायांजवळ ठेवली. मान खाली घातली.

शंकराजी दीपाई बांदलाचा नातू होता. या या बापान े – रायाजीन,े थोर या
वाम नी जावळी या चं राव मो यांवर या दोन वेळा केले या चालीत मोलाची
कामिगरी केली होती. यासाठी मेहर होऊन मौजे प हरेचे इनाम दीपाईला चोळी- लुगडे
हणून खु  आबासाहबेांनी बहाल केले होते.

शंकराजीन े पायांशी ठेवले या थैलीवर टाकलेली नजर तशीच उचलून
महाराजांनी खंडोज ना दली. त परतेन ेपुढे होत यांनी थैली उचलली. आतील कागदप
बाहरे घेऊन ते पडताळू लागले.

‘‘बांदल, सुमार असा. आबासाहबेांनी दला श द पाळू आ ही.” महाराजांनी
शंकराजीला धीर दला. अंदाजासाठी िचटणीस खंडोज याकड ेबिघतले.

‘‘या अ सल सनदा आहते वामी, थोर या वाम या िश े  द तुरा या.”
खंडोज नी जवात दली. महाराजांनी शांतपणे शंकराजीला िवचारले,

‘‘कसली तकलीफ आह ेतु हांस बांदल?”



‘‘जी. मावळाचं कारभारी गोपाळ रायाजी  ेकागद मानाय तयार हाईत! नवं
आन हं यात.” शंकराजीन ेअडचण सांिगतली.

‘‘काऽय?” महाराजांची भुवई चढली. खंडोज ना त काळ आ ा िमळाली,
‘‘िचटणीस, गोपाळ रायाज ना कलमी समज ा. बांदल आ हास जातीन ं भेटले.
कागदांची जवात दली आह.े कै. वाम नी मौजे प हरे दीपाईस चोळीलुगड े हणून
इनाम द ह ेआह.े ते अवलाद अफलाद तसेच चालिवणे. ता या सनदचेी उचूर न करीत
जाणे. फ न काडीचा बोभाट येईल तो जमेस नाही!”

मान डोलवून खंडोज नी कार भरला. शंकराजीची चया, िमळा या यायाने
उजळून आली. ‘‘ध यांची हरेबानगी’’ हणत तो मुजरा दऊेन िनघून गेला.

‘‘महाराज, ब हाणपूरला ठाण झा या गिनमान ंनां या पसरायला सु वात केली
आह.े’’ मह वाची बाब पुढे घेत हादपंत णभर थांबले.

कानी पडले त ेऐकायला िस  असले या महाराजांनी यां यावर नजर जोडली.
‘‘चौदा हजार वारां या दमतीनं ब हाणपुरा न कूच झालेला हसनअलीखान

तळकोकणचा रोख ध न मजलांनी येतो आह.े संगती याचा मजला सेन आह.े”
सांिगत या चालीवर महाराजांचे ऐक यासाठी हादपंत थांबले. िवचारात गढलेले
वामी बघून दसुरी वाता बोलावी क  नको, या िवचारात ते पडले.

‘‘बोला हादपंत, आ ही सारे समजून आहोत. नािशकप ात शाबदीखान
मु हरेला पोहोचला आह.े मु हरे या क लेदार दवेी संहाचा जोर घेऊन तो आम या
सा हरेीला िभडला आह.े आमचे पाजी याला लकाव या दते हररोज या यावर छापे
घालताहते.” बोलता-बोलता महाराज बैठक व न उठले. शू यात प  रोव यागत
दसणारी यांची नजर जसे समोरचे सा हरे-मु हरेच बघत अस यासारखी दसू लागली.

येसाजी, िनळोपंत, पानसंबळ, आवजी, हादपंत सारे जण यां या या आग या
मु केड ेबघतच रािहले. णाधात या मु वेर या शोधक डो यांतले भाव पालटले. मान
डुलवीत वत:शीच बोल यासारख े महाराज बोलले, ‘‘औरंग या न पसर या नां यांनी
येणार ह ेहे न आहोत आ ही पंत, िचटणीस. आ ही पु हा चाल घेऊ, या रा त िहशेबानं
यानं नगरचं ठाणं शहजादा आझम, मु वर आिण किलचखान यांची कुमक दऊेन भ म
केलं आह.े औरंग येतो आह,े तो राजरोस. वाजत-गाजत, हमला पुका न पण...” डो यांत
चीड उतरलेले छ पती अ व थपणे थांबले. कसलातरी पेच उकल यासाठी वत:त
गंुत यागत झाले. भोवती या असामी समोर नस यासारख ेएकलेच पायफेर घेऊ लागले.

ते बघून न राहवलेले खंडरेाव अदबीन े हणाले, ‘‘काही अडचण, जोखीम असेल,
तर कूम हावा ध यांचा.’’

खूप खोलवर मन टोकरत गेलेले महाराज, त ेऐकून भान घेत हणाले, ‘‘खंडरेाव,
क डाजी फजद कुठं आहते स यास?’’

‘‘क याण-िभवंडी भागात त े तुकाजी पालकरां या दमतीत आहते वामी.”
हादपंतांनी त परतेन ेपूतता केली.

‘‘ हादपंत, यांना तातडीनं रायगडी पेश या. आम या भेटीस पाठवा.”



छ पत नी एकांत घे यासाठी हात उठिवला. या वेळी ‘कोडाज चीच याद का हावी?’ हा
िवचार मनाशी घोळवीत येक असामी बाहरे पडली.

गडा या आघाडी मनो यालगत असले या िशळाबंद खलबतखा या या
कोना ातील टभे ढणढणत होत.े यां या तांबूस, िपव या उजेडात तीन मु ा उजळून
िनघा या हो या. बाहरे थंडीन ेगारठलेली रा  गड ध न पसरली होती.

‘‘सरल कर, हबशी हाताबाहरे गेला आह.े” बैठक वर बसले महाराज
हबंीररावांना चंतेने हणाले. यां यासमोर वीरमांडा घेऊन, व हाडातून आलेले
हबंीरराव आिण क याण ांतातून आलेले क डाजी फजद बसले होत.े कानांत ाण आणून
ते आप या ध याचा सल ऐकत होत.े

‘‘उभा आपटा गाव जाळून गेला हबशी. नागोठा यात आप या कैद रयतेची नाकं
छाट याएवढा माज भरला आह े यास. जंिजरा दयादो त झा याखेरीज आ हास चैन
नाही.” कोना ातील पेटते टभेच जसे महाराजां या डो यांत उतरले.

ते ऐकताना िम यांचे कंगोल ताठरलेले हबंीरराव चट या िचडीने हणाले,
‘‘आ ा करावी धनी. याच पावली िभडताव आ ही जंिज याला... व हाडाची येली ती
गत जंिज याची के यािबगात वांड दावाय येतच हाई आमी.”

‘‘नाही मामासाहबे, या दया या पाणसावजासाठी आ ही तु हाला मोगलाई या
त डाव न नाही काढू शकत, या ऐन समयी. यासाठीच क डाज ना याद घेतलंय आ ही.”
छ पत ची नजर क डाज वर िखळली.

डो यांसमोर जंिजरा तरळत असलेले क डाजी ‘जी’ हणत बस या जागीच
सरसावले.

‘‘क डाजी, तु ही खास राचे. आबासाहबेां या सेवेत कुल साठ असामीिनशी
अजब चाल ठेवून प हाळा पाडलात तु ही. ह ेकाम या न जोखमीचं. प हाळा ड गरी
क ला. हा जलकोट. दया या लाटा हब या या बसकणीत बोट िशरकू दते नाहीत.”
महाराज थांबले. यांचे डोळे क डाज या कंगणी पगडीभर फरले.

पेट या ट यातील फुटती ठणगी उसळून उठावी, तसे क डाजी एकाएक  मांड
मोडीत उठले. ितबारीचा मुजरा भरत दब या, खरखरीत बोलीत ठाशीने हणाले,
‘‘ येटला ो पानकोटाचा इडा आमी, खंडुबां या आनभाक न ंधनी. ा क डाजीचं पाय
हब या या बसकटीवर पडलं न खातर धरावी. दारवं या कोटाराबराबर जंिज या या
भंडारा दयावर उदळूनच पायधूळ याया येवू आमी.” तळप या डो यां या क डाज नी
झटकन लवून महाराजां या पायांना हात िभडवला.

‘‘शा बास, भले फजद. आमची हीच उमेद होती तुम याकडून.’’
कोडाज ना मानव ं बहाल कर यात आली. खलबतातून उठताना हबंीरराव

क डाज ना जाणता स ला दते हणाले, ‘‘जो काय मानूस चालीत यायचा, यो इमान-
इ वासाचा उचला. दया या पा यावर हात मारतील, अस ंताट पवणीचं गडी िनवडा.”



क डाजी या मायेला दाद दते गदन लवून नुसत ेहसले. खलबत उठले.
हट या िशळेतून बाहरे पडताच थंडी या झपका याने महाराज खलबता या

दारातच थांबले. यां या मनचे हब याचे िवचार णभर तुट यासारख े झाले. यांची
जागा घरगुती ना याने घेतली. िशळेबाहरे आले या हबंीररावांना ते लगावा या बोलीत
हणाले, ‘‘मामासाहबे, तुम याकड ंआह,े ती आमची कामिगरी जरा वेगळी.”

‘‘बोलावं क  –” दाद भरताना हबंीररावां या िम यांखालून वाफारा सुटला.
क डाजी यांना अवसर दे यासाठी िनघून गेले.

‘‘मामासाहबे, मासाहबे गे या. नको या वाटेनं. आमचे रामराजे उघड े पडले.
यांचे हात िपवळे करावेत, ह ेयोजून यासाठीच तुमची वाट बघत होतो आ ही.’’

सोयराबा या आठवणीन े हबंीररावांचे मनही धर यासारखे झाले. ते काहीच
बोलले नाहीत तसे छ पती थांबत हणाले, ‘‘बोलला नाहीत तु ही....’’

‘‘काय बोलावं धनी? असं का येलं येनी हाई उमगत. बाळराजां ी येटलाव
आमी तर िब गून हनलं ये...” हबंीरराव ते िच च डो यांसमोर ठाक यान े पुढे बोलूच
शकले नाहीत.

‘‘काय... काय हणाले त?े” महाराजांचा आवाज चंबला होता.
‘‘ ेच क  आमा ी नजरकैदते टाकू नका न सांगा दादामहाराजां ी!”

ब हाणपूर, व हाड मारणा या िनध ा हबंीररावां या ग याची घाटी दाटून आली,
थंडीन ेगोठ यासारखी. न उलगडणारी िविच  क डी, या दोन वीर मनांवर पसरली.

समोर सात-आठ पावलांवर उ या असले या मशालज या रोखान ेतरातर चालत
छ पत नी या या हातची मशाल आप याकड े घेतली. तसेच हबंीररावांसमोर येत
फरफरती मशाल आप या मु जेवळ नेत दखु या कळवळीने ते हणाले, ‘‘बघा,
मामासाहबे, आमची नजर बंधंूना जरबेत ठेवणारी दसत ेक  मायेत ठेवणारी?”

हबंीरराव गडबडून गेले. आप या ध याचा तडक वभाव यांना माहीत होता.
मनात असते तर रामराजांना यांनी थेट कैदतेच टाकले असत.े आिण या बाबीने
कुणाचीही रदबदली ऐकूनसु ा घेतली नसती.

मशाली या फरफरीत िमसळत छ पत चा घोगरा साद हबंीररावां या कानी
आला, ‘‘असत े तर आबासाहबेांनी जे केलं असतं, तेच आ ही करणार आहोत आम या
रामराजांसाठी. यासाठीच तुम याकड ंएक मागणं घालतो आहोत आ ही मामासाहबे.”

‘मागणं’ हा श द ऐकताच हबंीरराव चपापले. आता समोर काय येणार यासाठी
ते माग घेऊ लागले.

“मासाहबेां या वाग यानं जे हा-जे हा काय करावं, हा संग आला
आम यासमोर, ते हा तु हीच पाठराखणीला धीरान ंउभे रािहलात. छ पती हणून न हे
तर, रामराजांचे दादामहाराज हणून आ ही मागणं घालतो आहोत. मामाऽ, तुमची मुलगी
भोस यां या किब यात आणावी हणतो आ ही. बाळराजांसाठी!”

ह े असे काही समोर येईल याचे भान नसलेले हबंीरराव समोर या ध याकडे
बघतच रािहले. ‘कधीकाळी सरल करीची मानव े खां ावर ठेवणारे थोरले तर समोर



उभे नाहीत?’ असाच यांना भास झाला.
यांना गुमानच बघून महाराजांनी झटकन भाषा पालटत आवाहन घेतले, ‘‘श द

ा आ हास सरल कर!”
‘‘जी. दली आमची घरसोबा बाळराजांचं कंुकू लेवाय. आन वागजाईची.”

कुलदवेतेची सा  ठेवत श द दऊेन हबंीरराव महाराजांचे पाय िशव यासाठी लवू लागले.
यांना तसेच थोपवून खां ाशी लावीत महाराज हणाले, ‘‘तु ही रामराजांचे सासरे
झालात तरी आम यासाठी मामा आहात तसेच असा.”

सज या रायगडावर रामराजांचे ल काय थाटात संप  झाले. वाजतगाजत
हबंीररावांची क या ताराऊ भर या िशगेचे माप लवंडून भोस यां या घरात आली. न ा
वधूचे नाव जरी ‘सीताबाई’ ठेव यात आले, तरी सव जण ितला माहरे या नावाने
‘ताराऊ’च हणू लागले.

या शुभकायाची सांगता झाली नाही तोच महाराज वाट बघत होते, ती खबर
रायगडावर पोहोचली. जंिजरा भागात टेहळ घेत फरणारा िव ास मुसेखोरेकर
छ पत ना जू होत जोहार दऊेन हणाला, ‘‘क डाजी फरजन हब या या जलकोटात
घुसलं हाराज! संगट प ास एक डुया हाईत. लई कसबा या चालीन ंराजरोस िभड यात
क डाज ची मा स ं जंिज याला. थेट चाकरीच धरलीया येनी हब याची! कुनी पाच ट
न, कुनी हडक  दु त करनारं सुतार न, कुनी चु या या घा या फरवनारं घानारी
न जंिज यावर पाऊल ठवलंय.’’

ते ऐकताना चयवर समाधान पसरलेले छ पती पुटपुटले, ‘‘आम या ताराऊंचा
गोमटा पायगुण आह ेहा.’’

जोहार दते िव ास रामोशी िनघून गेला. जंिज याबाबत िनधा त झाले या
छ पत नी काही बेतान ेपेशवे िनळोपंतांना याद घेतले.

‘‘पंत, आम या किब याची गड-उतारीची व था तु ही जातीिनशी बघा.
गांगोलीला जायचं हणतात या.” समोर पेश झा या पेश ांना महाराज हणाले.

बाळंतपणासाठी गांगोली या िनवांत वा ावर जा याचे येसूबा या मनाने
घेतले होते. खरे तर िनवांतपणापे ा यांना माहरे या शंृगारपूरची भावे री जवळपास
येणार हा दलासा यात होता. कारण खु  शंृगारपुरी जाणे यांना श यच न हते!

“जी.” हणत िनळोपंतांनी छ पत या आ ेला दजुोरा दला. काही
बोल यासाठी िनळोपंत खोळंबलेत ह ेताडलेले महाराज यांना चाल दे यासाठी हणाले,
‘‘बोला. काय आह?े”

‘‘महाराज, नगर न शहजादा आझमनं हसनखानास सै यबंदीनं धाडला आह.े
आपण घाटबंदी के याचं हे न, कोकणवर ये याचा बेत पालटून हसनखान
सासवडखोरीकड ं सरकला आह.े आप या पुरंदरतफ या म सबदार शेख इ ािहमशी
बोलणी लावून याला फत ानं फोड याचा य  चालला आह ेखानाचा!”



महाराज अ व थ झाले. तरीही शांतपणे हणाले, ‘‘पंत इ ामभोवती आपले
िव ासाचे खबरगीर पेरा.”

‘‘जी. पु याजवळचा पेठ िशवापूरचा कसबाही बहादरूखानानं लुटला आहे
वामी.’’ िनळोपंतांनी दसुरी कटू बाबही महाराजां या कानी घातली.

‘‘ठीक आह.े पेशवे, पु या या सरसुभा दामाजी रघुनाथांना तातडीनं हारकारा
ा. गनीम जोरावारीन ंटापांखाली घेणार आह,े ांत पुणे. यास अहोरा  फरत ेराह यास

िलहा. दोन मोगली कुमकांचा मेळ पडणार नाही, याची खबरदारी घे याची समज ा.’’
‘‘जी.’’ िनळोपंतांना आप या वाम चे थंड,े शांत िनणय घोटा यात टाक त होते.
‘‘ वामी, फरंगी िवजरई ता हरेान ंकोळवलवर कोट बांधून पुरा केला. थोर या

वाम ची या कोळवलवर फार नजर होती.’’
महाराज िवचारात गेले. फरं यांचा नवा िवजरई आपली कतबगारी िल बनला

आप या ब ा दरबारला जू कर यासाठी उचल घेणार ह ेसाफ झाले होत.े
‘‘पंत, आप या कारवारतफ या सुभेदारास असेल या कुमकेिनशी अंजदीव

बेटावर चाल घे यास कूम ा. अंजदीव द त झाले पािहजे. फरंगी यावरही डोळा ठेवून
आह,े ह ेकळवा यास.’’

पंतां या यानीमनी नसलेला कोलदांडा छ पत नी फरं यांिव  खोलला.
याने समाधान पावले या िनळोपंतांनी टोपीकरांची एक बाब पुढे घेतली,

‘‘मंुबईचे टोपीकर एका वजेनं नाराज झालेत वामी.”
‘‘कोण वजेन?”
‘‘नागोठा यात गैरअंमल करणा या हब यांना मदत करता, असा आरोप ठेवून

आप या सुंदरजी बाज नी गो यांची दोन गलबत ंनागोठा या या बंदरात अडकवून ठेवली
आहते. यासाठी टोपीकर घायकुत करताहते.”

‘‘िनळोपंत, एका समयास चौबाजंूचा गनीम पेटता ठेवणे लागीचे नाही.
सुंदरज ना कळवा, जरब दऊेन टोपीकरांची गलबत ंखुली करणे.”

‘‘जी. कुतुबशाही दरबारकडून एक नजराणा आला आह,े वामी. चार लाख
पगो ांचा तबकाचा.”

महाराज हसून िनळोपंतांना हणाले, ‘‘तो नजराणा नाही पंत, ती मदत आह.े
आ ही आलमिगरािव  खड ेठाकावे, यासाठी आलेली! आम या अिभषेकसमयीही एवढी
र म न हती आली कुतुबशाहीकडून. पा या या काठीनं साप मारणं, ह ेतर राजकारणच
आह!े शहाला पोच दऊेन कळवा. दला दो ताना पावला. समयास आ हाला माणूसबळ
लागेल. द खन पैशानं न ह,े तर माणूसमेळानं राखणं आह.े”

चार दवस उलटले. मु ता या ठर या दवशी, भ या पहाटे कुणिबण या
तां ात सरंजामान ेजाऊन येसूबाई गडदवेी िशकाईची ओटी भ न आ या.

गांगोलीला जाणारे पडदाबंद मेणे सातमहालासमोर या हमचौकात ह यारबंद
धारक यां या घेरात िस  झाले होत.े

सकवारबा ची पायधूळ घेऊन येसूबाई रामराजे व ताराऊ यां यासह आप या



वार या दशनासाठी बैठक  दालनात आ या. यां या संगती आता पार थकलेली,
डुईवरची केसावळ साफ चुनेरंगी झालेली, भोसलेकुळीची सावली हणूनच जंदगी
जगलेली धाराऊ होती. पा नावाची एक खास कुणबीणही होती. येसूबा ना बघताच
महाराज पाच पावले पुढे झाले. हाती नेसूचा पदरशेव ध न, सुवणकंकणांचा कण कणाट
उठवीत महाराण नी आप या कंुकुबळाला ितवार नम कार केला. मुजरा क  बघणा या
रामराजांना जवळ घेत, समोर या खालगदनी येसूबा शी कसे बोलावे, याचा छ पती
मनाशी मेळ घालू लागले. यांना एवढेच हणायचे होते, ‘‘त येतीस सांभाळून असा.’’

पण येसूबाईच हणा या, ‘‘येऊ आ ही? वारीनं त येतीस सांभाळून असावं!”
“जी.” कधी न ह ेतो अदब रवाजी बोल महाराजां या त डून सुटला. आिण ते

बोलून गेले, ‘‘आ ही येतो आहोत मनो यापावेतो पायसोबतीला.” िवचारां या घालमेलीत
रािहलेला नम कार धाराऊला ावा, हणून ित या पायाला हात लाव यासाठी महाराज
झुकले. यां या टोपावर हात ठेवीत हातारी हणाली, ‘‘असू द े रं मा या लेकरा! तु या
पोटाला थोरलंच येनार हाईत!’’

ते ऐकताना कानिशले सरसरले या येसूबाई पाठमोरे होत बाहरेही पड या.
िशबंदीने वेढलेले मेणे पालखी दरवाजाने आघाडी मनो याजवळ आले. णभर

थांबले आिण गड उतर यासाठी चालू लागले. छ पत या मनात िवचार उठला. ‘‘आता
एक या जाताहात. याल ते हा?”

“धनीऽ...” रायगडा या खासेवा ा या सदरेला छ पत या समोर जू
झाले या, घामाने डबडबले या नाईक बिहज या त डून श द फुटता फुटत न हता.
िचतच दसणारी बिहज ची िविच  मु ा बघूनच महाराजां या सेवेत असलेली

िनळोपंत, हादपंत, आवजी, मोरे र व केशव पंिडत अशी खाशी मंडळीही हट या
पावली मुजरा दते सदरेबाहरे पडली. सदर एकांती झाली.

रामोशी मंुडासे डुलवीत बिहज ची पाणावली नजर िखनभर ध यावर िखळली.
दठे मोड यागत णात यां या पायांवर घरंगळली.

‘‘नाईक...’’ चरक या मनी समो न राजबोल उठले.
डो यांसमोर काहीतरी काळजाची तोड करणारे य  बघतच अस यासारखी

बिहज ची गदन पु हा डुलली. डो यांवाटे दोन-चार थब टपटपले. खां ाव न ओघळते
कांबळे, याला धनी समोर असतानाही सावरावेसे वाटले नाही.

“नाईऽक काय झालं?” बैठक व न तडक उठत छ पत नी िवचारले.
बिहज चे ओठ थरथरले. सदर िचरत इमानी रामोशीबोल कुचमतच बाहरे पडले.
‘‘घात झाला धनी – आपलं क डाजी येलं, धनी!!’’ उमळ या कढाने रामोशी

नर ाची घाटी गुदमरली.
अंगभर थरकलेले छ पती कळवळले. ‘‘नाऽईक – ह े असं कसं? काय झालं

नाईक?”



मन या कढाला थोपा दते दौलतीचा नेक खबरगीर बोलू लागला, ‘‘महाराज,
टेहळ घेत क डाजी हब या या कोटावर सावधानगीनं तं. पर आप याच मा सानं गळा
कापला स ांचा. सरकार फतवा झाला.”

‘‘कुणी केला?” शोका या जागी छ पत या मनी संताप उसळला.
‘‘हरामजा ा कुमाजी दसेायान!ं” बिहज चा आवाज आता सुटा झाला. ते

ऐकताना छ पती अ व थ-हरैाण झाले.
‘‘बेमान दसेाई हब या या कानाला लागला. क डाजी वांग िघऊन आ यात.

दारवं या कोठाराला, संधी साधून ब ी ाय टप यात. याचा माग कुमाजीनंच हब याचा
दला. रातोरात स ा मा सांसकट क डाजी ी येनं द त येलं. रातभर कोर ांचा येनं
मारा दऊेन बोलतं करायची कोिशस येली. कांदडीतच बोलत क डाजी काही बधलं
हाईत. एक असामी काही डरला व फुटला हाई येचा.”

याही ि थतीत एक खोलवर समाधानाची छटा महाराजां या मनभर पसरली.
ास घेत नाईकाने क डाज चा धीरोदा  शेवट आप या ध या या कानी घातला.

‘‘क डाजी बधत हाई े ऐकून िचड याला खु  िश ी खैरात फाटचं या ी
बघाय आला. क डाजी होरं येत य या त डावं थुकत हनला – ‘कु े, तेरा सर काटके
खंबेपर लटकायगे। बता द े हांसे अपने मािलकको – जंिजरेपर बदनजर रखनेवालेका ये
हाल होता ह!ै”

‘‘हब याने स ां या डुया मार याचा कूम आप या ज लादां ी दला.’’
शोक, संताप, खंत यांनी छ पत चे मन क दटून आले. झावळलेले डोळे सु

एकटक झाले.
‘‘धनी, मदावानी, क डाजी मौतीला सामोरं येलं. उगवतीबरोबर क डाज ची

गदन पिह यानं लाकडी खो ावर, चार हब यांनी दाबून झुकावली. ज लादानं धारेचा
सपाता उचलला. आन्... आन ्या व ाला मा  िजवा या नेटानं उसळी घेत क डाजी ताठ
खड ं जालं. जंिज यावर पाऊल ठव यापा ं पिह यानंच मावळीत ठाशीनं गराजलं –
‘‘आरं, हय आमी राजाची मा सं हाव. मरनाला चाळ क न बांद यात रं आमी पायां ी!
ो लाकडी खोडा तेवढा वळता क न रायगडाकड ं फुडा क न ठेवा रं!’’’’ बिहज ला

क डाज ची ती मु ाच जणू दसत अस याने पुढे बोलवेना. गलबलून गेले या छ पत या
ने कडा दाटून आ या. हात छातीवर या सं यासी भवानीमाळेवर चढला.

एकाएक  बिहज ची खाली पडलेली नजर झटका घेत वर उठली. छ पत या
डो यांना थेट िभडली. थबथबते बोल या या त डून सुटून समोर या राजपावलांवर
पडले. “धनीऽ, क डाज ची मावळी काही हब यांना कळंना. तसं हात झटकून क डाज नी
आप या हातांनीच खोडा होवा तसा फरवून रायगडाकड ं फुडा क न घेतला! मान
खो ावर ठवाय या अदगुर गडाला – ध या ी मुजरा दते क डाजी हनलं, ‘आम या
रगताचा भंडारा उधाळला हाराज जलकोटावं! कसुराची माफ  असावी. चाकराची सय
ठेवावी... जै भवानी....’

‘‘सरकार, उगवतीबराबर क डाजीसकट प ास असाम या मंु ा दयात



उठिवले या खांबावं हब यांनी लटकाव या. दया या वा यावर हकंाळत या िमट या
डो यांनी ो गडच बघत या शेवट या व ाला!”

छ पत नी डोळे िमटले होत.े यां या छातीवर या माळेवर यां या
राजआ या या कढ टपटप टपकत होता. पडले कांबळे उचलून बिधर बिहज  सदरेबाहरे
गेला.

बाहरे पसर या दाट थंडी या अंगीही काटा उमटावा, असे रायगडा या
संहासनसदरेला घे न टभे पेटून उठले होते. पु या संहासनचौकाला जाग या ह यारी
पहा याचे कड े पडले होते. जगदी रा या सांजआरतीचे नाद, नुकतेच गडाला थोपटून
भोवती या द यांत िवसा ाला उतरले होते.

संहासनसदरेत दयाप ीतून एकवट झालेला सारंग आिण लढाऊ होरका
वीरमांडांवर बसला होता. यात महाडचे सरसुभा दादाजी रघुनाथ दशेपांड,े यांचे बंधू
िवसाजी रघुनाथ, मायनाक भंडारी, दौलतखान, गो वंदजी जाधव, उदाजी पडवळ, गो वंद
का हो, सुभाना खराड,े िभवजी गुजर, माणकोजी अशा असामी हो या. िस ाला पारखे
होऊन मराठी दौलती या चाकरीत, कुराण- कताब उचलून आणभाकेवर आलेले िस ी
संबूळ आिण िस ी िम ी, तर बैठक त आघाडीला होते. सवा याच मनात एक खारट सल
साकळून आ याने कुणीच काही बोलत न हते.

सदरी मसलतील रवाजाची भंडारापरडी फरली. दौलती या िस ी
सारंगांनीसु ा ितची बोटे गळप ीवर घेतली.

उगवतीला पुढा ध न असले या जूर बैठक वर छ पती बसले होते. यां या
चयव न यां या ‘मनात घुसळणारा दया’ मा  कुणालाही पारखता आला नसता. इतक
ती शांत होता. छ पत या दहुाती िनळोपंत, द ाजी ि मल, खंडराव, पाली न आलेले
कवी कुलेश, हादपंत, येसाजी कंक अशी खास माणसे उभी होती.

िनळोपंतांनी मसलतीचे त ड फोडले, ‘‘कोण वजेनं साहबे वारीनं सवास याद
घेतलं, ह ेसारे जाणता. औरंगाबाद, नगर ांत ध न द ली र उतरला आह.े समु माग
याचा ह तक याकुतखान दडंाराजपुरीवर आला आह.े एक कडून जंिज याचा हबशी व
याकुत आिण दसुरीकडून वत: आपण अशी कैची टाकून दौलतीची गळचेपी कर याचा
मनसुबी डाव गनीम बांधून आह.े याच बळावर जंिजरा उचल खातो आह.े हबशी खैरत
बेह  जुलुमावर गेला आह.े यास ठकाणावर आणणं ही मसलत आह.े” िनळोपंत णैक
थांबले.

आप या जवान पोराचे िशर काढून नेले या खैरतचा काटा मनात पत असलेला,
‘पालखी’ नावाचे गलबत बहाल क न थोर या छ पत नी नावाजलेला मायनाक भंडारी
ए गाराचे बोलला, ‘‘ े लई झालं. असं टांगतं कती दस हायचं? आमी, दवलतखान,
संबळखान. आंगरं िमळून आरमारी फा ा या एकवटीने जंिज याला धडका ावा
हनताव.”

‘‘नांदगाव, मु ड, मांडला अशी पायदळाची फळी क न हो ांवाटे जंिज या या
खाडीतून चाल यायची आ ही िशक त क .” मायनाकाला दादाजी रघुनाथांनी उचलून



धरले. सवानी या दो ही जाण यांना डुया डुलवून, हात उठवून जोड दली.
छ पती काही बोलत न हते! यां या डो यांसमोर उभी होती प हा याची

स ाकोठी! शेवट या भेटीत आबासाहबेांनी काढलेले श द यां या काळजाला तोडत होते
– “जंिज यावर िस ी पाय दऊेन आह,े याची चंता बाळगा. मावळा हा!”

महाराज काहीच बोलत नाहीत, ह े यानी आ यान े ग धळलेले मसलतकरी
िचडीचाप झाले. मसलत कुचमली. छ पत चे मौन सोसवेनासे झालेला हातारा मायनाक
पोटितडक या धाडसाने हणाला, ‘‘धनी, कशागुणं चंता एवढी? आमी हाय क . इड ं ा
आम ी. ो सु तानढवाच बडीवताव दयावर.”

या मायेन,े मना या एका टोकावर जाऊन थडकून आले या छ पत नी एकदा
भंडा याकड ेनजर दली. बैठक सोडत त ेखड ेझाले. हणाले, ‘‘भंडारीकाका, आ ही... खु
आ ही िभडणार आहोत जंिज या या हब याला!!’’

चटका बसावा तशा समोर या कैक पग ा वर उठ या. िस ी संबूळ- िम या
त डून श द सुटला – ‘‘इ शा लाऽ!’’ खां ावरचे कांबळे हातफेरांत कवटाळून बगलेला
उ या असले या नाईक बिहज चे रामोस मंुडासे अिभमानाने डुलले.

डो यांत  उतरले या छ पत या, वत:शीच बोल यासार या आ ा सुटू
लाग या – ‘‘ हादपंत, अरबी आरमाराचा दो ताना घे यासाठी नेक चे हारकारे टाक नं
गड उत न कनारा गाठतील त े करा. अरबांना यां यासंगती साजेसे नजराणे ा.
िनळोपंत, तुम या दमतीला फौज घेऊन तु ही क याण ांतानं फळी धरणं आह.े
येसाजीकाका, गड, पाचाड महाडतफ या तोफा गोलंदाजांसु ा एकजाग क न तु ही
जातीनं या दया या वाटेला लावा.

‘‘आमचा हरएक नेक सारंग आज पा णचार घेऊन उ ाच गड उतरेल. आप या
दमतीचा आरमार लोक घेऊन, िश ा, दोरबाज, बंदकुबारदार यां या बं द तीनं
आम या कमाची वाट बघत दयावर िस  राहील.

‘‘दादाजी भू, तु ही िवसाजी, अं याजीन ं सोबतीनं महाडात भोवतीची
फौजिशबंदी साधून आमची वाट बघाल. िनळोपंत, सा यांना िवड-ेव  े ा.” महाराजांनी
हात उठवून बैठक घेतली. मान घेऊन मसलतकरी बाहरे पडले.

छ पत नी थोपवून घेतलेले मायनाक भंडारी, कवी कुलेश, बिहज  एव ाच
असामी आता उर या. ‘‘नाईक, रायगड, जंिजरा, क याण या भागात तुमचे शेलके
खबरगीर दौडते ठेवा.” बिहज ला आ ा िमळाली.

तो आपले जाळे कस ेपेरायचे याचा बेत आखत िनघून गेला.
‘‘किवजी, तु ही शहजादा अकबराला ध ड याला खिलता धाडून या मोिहमेत

यास आम या सोबत ये यास िलहा. यािनिम ाने याचे खरे-खोटेपण शाबीत होईल.
मैदानी कसब पारखता येईल.” छ पत नी कुलेशांनाही िनरोप दला.

आता सोबतीत मागे रािहले या एक ा मायनाकाला महाराज हसत हणाले,
‘‘चला भंडारीकाका, आपण आज संगतीने थाळा घेऊ!”

मायनाका या सोबतीन े महाराज मुदी या दालनात आले. छ पत या



चौरंगीसमोर मांड या पाटावर बसायला हातारा भंडारी संकोचला. याला घरोबा दते
महाराज हणाले, ‘‘सारंग संकोचू नका. तु ही घरचे. पाट या.” मायनाक अदबीने
आप या सरकारांसमोर बसला. थाळे आले. िच ा ती दऊेन छ पत नी घास घेतला.
मायनाक मा  पार ग धळला होता. एक ा आपणालाच आज ध यांनी का बगलेला
काढावे, याचा पेच काही उकलत न हता याला.

मायनाकाचा पिहला घास घशाखाली उतरला आिण पाठोपाठ या या कानांवर
बोल पडले, ‘‘भंडारीकाका, तु ही दया या नाळेचे. या या हर लाटेची लग तु हास
पारखीची. हब या या बसकटीची दबुल जागा कोण? जलकोटाला पान मारील या
खाडीचा बाण, तपसील काय?”

हाता या भंडा या या पांढरिम या थरक या. आ ा या या डुईत दवा लागला!
पाटावरच साव न बसत तो हणाला, ‘‘जी. कोट लई बंदीचा हाय. भव यानं भरीचा तट
फरलाय. खाडीची वाट हीच हब याची दबुल जागा हाय. खाडी असेल तीस-चाळीस वाव
लांब आन ्चौफेरानं आठ एकशे वाव ं द. खाडी ही दबुल जागा हाय  ेहे न हब यांनी
आपली तोफांची भांडी खाडीचा होरा लावूनच मांड यात.”

येक घासाबरोबर महाराज भंडा याला काही िवचारीत होते. मायनाक
जंिज या या भोवतालची जानकारी खडा खडा समोर ठेवीत होता.

रायगडावर दाटत चालली रा  एकच पाण व  बघत होती. जंिजरा! जंिजरा!!
खवळ या पि म दया या लाटाच लाटा पाठोपाठीने सरकत जंिज या या

खाडी या कना यावर आदळून, फेसाळत फुटत हो या. खाडीचा कनारा ध न वीस
हजार मावळी लढाऊ लोकां या लाटाच लाटा तळ बांध यात गढ या हो या!

रायगडा न िनघालेले छ पती महाडला दादाजी व िवसाजी नरस भंूची जोड
घेऊन सुधागडावर शहजादा अकबर व दगुादास यांचा मेळ जमवून वीस हजारां या
मातबर फौजेिनशी येऊन जंिज याला अटीतटीने िभडले होत.े

बांध या जाणा या तळाची उठावणी नजरेखाली घालून, येसाज नी रोख या
तोफांचे मोच पारखून छ पती खाडी या त डावर आले. यां या संगती शहजादा अकबर,
दगुादास, दादोजी व िवसाजी, कवी कुलेश, येसाजी अशा असामी हो या. उ ा पेटणा या
जलयु ाचा माग घेत सांजेचा सूय दरूवर मावळकोटावर ल बकळत होता. णभर याला
िनरखलेली छ पत ची नजर पाणघेरात दरूवर दसणा या जंिज यावर िखळून पडली.

‘हा हाच तो मुजोर अ ा आह.े मायनाकां या मुलाचे, आम या क डाज चे आिण
कैकांचे िशर उपटून नेणारा. आमची कनारप ीची गोरगरीब रयत होड यात घालून
पसार करणारा. दरूदशेी हबसाणात यांचा गुलाम हणून िव ा मांडणारा. आबासाहबेांची
झोप हराम करणारा खारट सल इथंच दबा ध न आह.े’ केवढेतरी िवचार यां या मनी
थडथडत सरकू लागले. छ पत ची शोधक नजर खाडीभर सरसर फरली. काही एक मनी
बांधून प े  झाले. खवळ या दयाला आिण डुब या सूयाला, मान दऊेन ते तळाकड ेपरतले.

याच वेळी जंिज या या तटावर येऊन िस ी खैरात व िस ी कासम कना यावर
रगाळणा या मावळी फौजेचे जाळे िव फार या बुबुळांनी बघत होत.े यांचे ओघळले, जाड



ओठ उठता वर उठत न हते! मनोमन पुरती हाय खा लेले हबशी वर उस या धैयाने
आप या माणसांना काही कूम फमावीत होते.

सांजावले आिण ‘उ ा काय’ असा सवाल घालीतच िहवाळी अंधारान ेमराठी
तळ, जंिजरा आिण पि म दया आप या पोटात घेतला.

फुट या पहाटेला सादवीत मराठी नगारे, चौघड,े शहाजणे, शंगे यांची क लोळती
झड उसळली. झडते मुजरे आपलेसे करीत दादाजी व िवसाजी भू, येसाजी कंक, कुलेश,
शहजादा व दगुादास अशा शेल यां या मेळातून महाराज जंिजराखाडी या त डावर आले.
जलकोटाचा मोहरा ध न मांड या तोफां या गोलंदाजांनी छ पत या सा ीने भां ांना
मानाचे क बड े दले.

उगव या सूयाची सोनेरी कोर फुटली तस े एक खंबीर, िन ही राजबोट
जंिज यावर ि शूलासारखे रोखले गेले! तळप या डो यांखालचे थरथरते, संत  ओठ आ ा
दते कडाडले – “सरल करऽ, ा भां ास ब ी! लोटा िवस या दया या पाठीवर!”

“हरऽ हरऽ हादवे! जय भवानी!”चा रणगजर तडाडला आिण कनारा दणाणून
टाक त तोफांची पाच भांडी झटका दते फुटली. स वाशेरी वजनाचे तोफगोळे जंिज या या
तटावर दणाणत आदळले. वीस-वीस होड यांचे तांड े ‘िवस यांनी’ एका मागोमाग एक
असे दया या लाटांवर हदंकळत पुढे सरसावले. त ेप ीचे पोहणारे दोरबाज, िशडीबाज,
बंदकूबारदार यांनी भरले होत.े कमा माणे समु ावर कड े क न आलेली मायनाक,
दौलतखान, आंगरे यांची लढाऊ गलबतं जंिजरा जवळ कर यासाठी झेपावली. दमतीला
अरबांची आरमारी फळीही बगला ध न सुटली.

पेटले! एक कुचमलेले पाणभांडण िनकराने पेटले. सावध िस ाने
याकुतखाना या मोगली गलबतांचा समु ावर थोपा केला. खाडीतून हबशी खलाशी
भरलेली होडक  फेकली. जंिज यावर या तोफांतून सुटलेले गोळे कना यावर येऊन आदळू
लागले. दवस चढू लागला तशा मराठी तोफा चवताळून आगच आग पाखडू लाग या.
छ पती जातीने गोलंदाजांना चेतावणी दते होत.े थकले गोलंदाज हटवून तवाने भां ांना
िभडवीत होते. रानिच यासारख ेखाडी या त डावर िभरिभरत होड यांचे तांड ेदयावर
लोटीत होत.े जंिज याव न येऊन आदळणा या गो यांनी फेकले या पा या या
झपका यात महाराज, शहजादा िभजून चंब झाले. म या ह चढली तशा तोफा थांब या.
तळाला था याचा कूम िमळाला.

मो ा उ सुकतेन ेछ पती खाडीला डोळे लावून उभे होत.े पा या या तळप या
लाटांव न काही काळे ठपके यांना हदंोळत येताना दसले. ती उलटी झाली होडक
होती. रकामी! काही मराठी – काही हबशी. पाठोपाठ काही घायाळ झाले धारकरी,
पा यावर हात मारीत कना याला कसेबसे येऊन थडकले.

यां या अंगावर या जखमा खा या पा यान ेचरचरत हो या. तळावरचा लढाऊ
लोक यांना खां ाव न वा न उपचारासाठी रा ांत नेत होता. था याचे भान नसलेले
छ पती जातीने जखम ची िवचारपूस करीत रा ांत फ न आले. िस ी कड ा
झंुजीला तयार झाला आह,े ह े यांना कळून चुकले.



दवसभर आताषीचे गाड,े तोफा ठेचून-ठेचून रकामे झाले. पा यावर लोटलेली
होडक , काही म येच खाडी या उदरात गडप झाली. काही या कना याला, काही
जंिज या या तटाला पालथी होत िभडली. तोफांनी जंिज या या तटाचे टवके उडवून
िस ाला जरब बसिवली. दो ही बाजंूचे क येक धारकरी पा यात गडप झाले.

दवस मावळला. पुरा मराठी तळ जागा होता. जंिज यावर ह यारी हबशी हशम
डो यांत तेल घालून, नं या तेगी पेलून तटभर फरत होत.े म य ेअसं य िजवांचा बळी
घेतलेली खाडी लयीवर गजत, घुमत होती.

दसुरा, ितसरा, चौथा अस े बारा दवस सतत मराठी तोफांची दणदणती
गोळामार जंिज यावर गरगरत आदळत रािहली. भेदरलेले समु प ी खाडीचा प रसर
सोडून दरू गेले. जंिज याचा तट आता पार उ व त झाला होता. कनारप ीवर या
टोपीकर, फरंगी वखार नी तर मंुबई, सुरत, गोवा अशा आप या ब ा दरबारांना खिलते
धाडले – “िस ी खैरतची आता खैर नाही. राजा संभू जंिजरा दयात डुबिव याखेरीज
माघारी परतत नाही!”

मराठी तळावर जखम ची सं या वाढत होती. पा याव न तरंगत आ या वीर
ेतांना आगीनडाग दला जात होता. जंिजरा आता एकाच जबर धडकेचा धनी होता.
समु ावर मराठी हबशी गलबते चवताळून एकमेकांना आग ओकत झ बत होती. धोका
दसताच दरू हटत होती. पु हा िभडत होती.

पंधरावा दवस फटफटून उठला. नेहमीसारख ेब तरधारी छ पती शहजा ासह
शािमया याबाहरे पडले. आज यांची चया मा  वेगळी दसत होती. वत:त
डुब यासारखी. रा भर यांचा डो यास डोळा जमला न हता. शेल यांसह ते खाडी या
त डावर आले. बगलेला उ या असले या िनवडी या मावळी धारक यांनी यांना रवाजी
मुजरा दला. ध याची आ ा होताच, त ेमागचे सव मागे टाकून होड यांत चढणार होत.े
या सवावर छ पत ची िज मेदार नजर एकदा फरली.

‘‘दादाजी, दयाची ओहट के हापासून धरत?े” छ पत नी सवाल टाकला. सवाल
ग धळात टाकणारा होता.

“कालपासूनच ओहोटीला सु वात झाली महाराज.’’ दादाजी उ रले.
‘‘जगदबं!’’
भोवतीचे सरदार, या याशी झंुज मांडली तो य  हबशी, कशाचेच भान

नस यागत महाराज आता फ  खाडीलाच िनरख ूलागले. दोरखंडांनी आव न धरली
होड यांची िवसक  लाटांवर डुचमळत होती. एक धारदार नजर खाडी या पाळामुळांचा
माग घेत ि थरावली होती. या मागचे सेनापती मन िवचारात गेले होते.

‘‘महाराज, गडी सोडायचा कूम हावा.” येसाजी कंक अदबीन े हणाले.
‘‘नाही! कंककाका, ही होड यांची िवसक  पा याव न दरू हटवा. भुईला या

ती.” कुणालाही न कळणारा कूम छ पत या त डून सुटला.
“जीऽ!” येसाजी चमकले.
‘‘ज दी करा. होडक  हटवा!” कूम दबुारीन ेप ा झाला.



असं य हात हो ांना िभडले. या कना यावर घे यात आ या. खाडी खुली
झाली. लाटाळत गजू लागली. सगळी खाडीच िपऊन टाकायला िनघा यासारखे छ पत चे
डोळे आता लखलखीत दसू लागले! आप याच िवचारात यांनी खाडीचा पुरा काठ ध न
एक सरसरता फेर टाकला. फरफट यासारख े दादाजी-िवसाजी, येसाजी आप या
ध यामागून धावले. त े पार ग धळून गेले होते. वामी ह े अस े आकरीत दसताहते,
करताहते त ेका, कुणालाही काही उमगत न हत.े

एकाएक  सवानाच च ावून टाकतील असे पहाडी, हमंतवान, कमी शंभूबोल
सा ात दया याही पोटात गोळा उठवीत बाहरे पडले – ‘‘ही खाडी भांगा दतेे, तर जंिजरा
आत पडतोच आह!े सरल कर, दादाजी-िवसाजी, तळाचा हरएक धारकरी मेहनतीस जंुपा.
दगडगोट, लाकूडगाठी, कापडगोणी जे िमळेल याने भरतीपूव  ही खाडीच रचवून
टाका!! जंिजरा पाडणेच आह.े आबासाहबेांस यािवना शांती नाही, आ हास चैन नाही.”

दोघेही एकमेकांना हाडवै यासारख े िनरखीत होत.े खाडी, काठावर या खारट
राजमदाला आिण काठावरचा पु षी दया, समोर या खवळ या खाडीला! त े ठाशीव
वामीबोल ताप या िशसरसासारखे कानांत उतर याने िभ  झालेले शेकडो डोळे
समोर या खाडी या लाटा-लाटा पंजू लागले. छ पत ची पु , ताठर गदन एकदम झटका
घेत घुमली. मागे पसर या हजारो इमानदार डुयांवर, िनखारे पाखडत पसरावेत तसे बोल
आ ा दते उधळले, ‘‘बुजवून टाका ही खाडी!”

पुराणात कधी काळी भू रामचं ांचे नाव घेऊन तग ा सेनापती जांबुवंताने
अशीच आ ा दली होती, आप या हजारो वानरसेनेला. आज आप या आबासाहबेांचे नाव
ओठांआड ठेवून अशीच आ ा दयाकाठाला पेटून उठली होती. शंभूओठांतून! हजारो
माव यां या लाटाच लाटा तो िच थरारक कूम ऐकून लपापला. कुणीतरी बेभानीने
सवाचे पाठकणे शहा न उठतील अशी रणआरोळी फोडली, “हरऽ हरऽ हा ेव!” हजारो
नर ां या घा ांनी लकलकत ती वर यावर उचलली. मांडचोळणे पंढ या पंढ यांवर
तटतटून आले. बाराबं ा छाताडांवर कच या.

हां-हां हणता मावळी फौजेने रांगा धर या. या दशेी या माती या पाठीवर
आजवर शेकडो य  झडले-घडले होते. हा एकमा च आगळा होता. सा ात पाणय !
थोर यांनी दया या छाताडावर जलकोट उठिवला होता – संधुदगु, धाक यांनी दया
हटिव याचा पण मांडला! या य ात आ या पड याच हो या – असं यात माव यां या
दहेां या. सिमधा वाह यासाठी हजारो हात आता िस  झाले - दगड, िवटा, लाकूड, फाटी
िमळेल त ेखाडी या वास या जब ात लोट यासाठी मावळी तुक ांनी िश त धरली.

ह ेअसे काही बघा-ऐकायलाही न िमळालेले फ  दोनच जीव ता ुब करीत,
भुवया चढवून ती चंड हालचाल नुसते बघतच रािहले – एक शहजादा अकबर आिण
याचा नेक स लागार दगुादास! पंधरावा दवस मावळला.

आता मा  रणधीर मावळा खाडीला इरेसरीन ेिभडला. सतत दहा दवस शेकडो
मण वजनांची चीजव तू पा यात अखंड कोसळली होती. खाडीचे पाणी आता कना याचा
बांध फोडून हाताहातांनी चौवाटा पस  लागले.



एवढे दवस एकाएक  बंद झाले या तोफा बघून मरह यांची चाल काय याचा
अंदाज पकड यासाठी िस ी खैरात व कासम जंिज या या तटावर येऊन कनारा िनरखू
लागले. यांना काहीच उमगेना.

पंचिवसावी सांज कलतीला आली आिण िस ी खैरात या खोपडीत मशाल
लागली! ‘‘या खुदाऽ, तोऽ बा!” इंगळी डस यागत तो ची कारला. कासम या िनबर
कानाशी आपले जाड पडले ओठ िभडवीत काहीतरी हबशीत कुजबुजला.

या रा ी जंिजरा आप या हबशी हशमां या भरोशावर सोडून, हाय खा ले या
िस ी खैरात-कासमनी एका होडीतून च  जंिजरा सोडला! दयात दरूवर असले या एका
खडकाळ टेकडीवर जाऊन त ेठाण झाले.

सि वसावा दवस फुटला; पण मावळी तळाला याचा काहीच माग न हता.
उरफोड करीत हजारो हातांनी; पायांत पकडलेला खाडीचा भुजंग उचलून फेक यासाठी
िशक त केली. पाणी आता शरण येत चालले. खाडी बगलांनी पस  लागली! फ  ेआिण
फ ेच त डावर दसू लागली.

दवस स ािवसावा उमटला. आज तर छ पती पुरत ेिन ही, ह ीच दसत होते.
अंगावरचा मळका जामा फेकावा तस े आज त े खाडीला पुरत े हटिवणारच होते. मग
क डला मदाना, ह यारे पेलत जंिज यावर थेट सुलतानढवाच बडिवणार होता! हा ‘सल’
िनखळणार होता – कायमचा!

हजारो हात दगडगोटे, लाकूडगाठी, गोणी तोलून लयीत दयात फेकू लागले. खाडी
भांगा दते फाकत चालली. समु वाळूवर आपली भ म पावलं रोवून महाराज उभे होते.
डावे-उजवे अकबर, दगुादास, येसाजी खड ेहोत.े

दपुार झाली. छ पत नी हात उभवून राब या माणसांना था याची इशारत
दली. दमली, थकली माणस ेमुजरे भरीत था यांसाठी थांबली.

णभर छ पत नाही वाटले, ‘‘आज शहजा ांसंगती मनभरा घास यावा,
जंिजरा आता पडतोच आह.े”

त ेशािमया यात आले. खाशांची मुदीची तबके चौरंगीवर मांडली होती. डुईचा
टोप समाधानान ेउत न छ पत नी तो द तानी तबकात ठेवला. त तात हात ाळून ते
अकबरासह मांड या चौरंगीवर येऊन बसले. हणाले, ‘‘शहजाद,े तु ही आमचे खासे
मेहमान! वारीिशकारीत अस याने तु हास साजेसा खाना या समयी आ ही दऊे शकत
नाही. नाराज तर नाहीत ना तु ही!”

जे समोर चालले होत,े ते माव यांचे ‘दयाभांडण’ बघून पार दडपून गेलेला
औरंगपु  अकबर पिह यान ेकसनुसे हसला. शेजारी बसले या दगुादास राठोडाकड ेहतेुपूण
बघत हणाला, ‘‘राजासाब, आप खाते ह ै या, िब कुल नाचीज ह।ै करत ेजो ह,ै वो खास
द खनी मरह ी!’’

छ पती यावर मनापासून हसले. एकदा समोर दसणा या खाडीला आपली
अिभमानी नजर दऊेन यांनी था याला िच ा ती दली. समाधानान े ओठांआड
घे यासाठी त े अ व त कालवू लागले – इत यात – इत यात खु  येसाजी कंकच



लगबगीने शािमया यात िशरले. यांची चया पार पडले – मार खा लेली दसत होती.
नर ाची घाटी आवंढा घोट यागत हलवीत ते अदब दते घोगरले, “धनीऽऽ, गडावयनं
रामचं पंत आ यात – लई – ”

छ पत या हातातील घास तबकातच घोटाळला.
“कोऽण? पंत?”
‘‘जी.’’
‘‘आत या.” महाराजांनी तबक तसेच पुढे सारले. रामचं पंत आत आले.

नम कारासाठी यांनी जोडलेले हात थरथरले. णातच पंतांनी डुईवरची पगडी उत न
घेतली! चरकलेले छ पती झटका बसावा, तसे उठले. चंबले, थरथरले शंभूबोल
शािमयाना शहा न टाकत कळवळले – “पंऽत! काय झालं?”

खालगदनीत उ या असले या पंतां या डो यांतून हात या पगडीवर थब
टपटपले. तुटक, धरले, छ पत चे काळीजिचरे घोगरे बोल शािमया यात घुसमटले,
“ वाऽमी! माघ व  नवमीस... समथानी... समथानी स नगडी पूणावतार केला!!’’

त े ऐकताना शंभूने  गपकन िमटले. समथाची सतेज, साि वक पेच पे
यां यासमोर गरगरली. कानांत, दया या घरघरीत िमसळून आ यागत नांदीचे गोसावी
बोल घुमू लागले –

‘‘जय जय रघुवीऽऽर समथ!
अखंड सावधान असावे....

मराठा िततुका मेळवावा, महारा  धम वाढवावा....
पाटांतील तुंब िनघेना, तरी मग पाणीच चालेनाऽऽ
सकळ लोक येक करावे, गिनमा िनपटून काढावे!
आह ेिततुके जतन करावे, पुढे आिणक मेळवावे!
िशवराजाचे आठवावे प, सा ेप- ताप!

जीिवत तृणसमान मानावे, क त पी तरावे!
या न करावे िवशेष, तरीच हणवावे ‘पु ष’!
याउप र आता िवशेष, काय याहावे?’’

दया या लाटां या तडा यांनी मशार मातीचा कनारा सु  हावा, तसे
छ पत चे मन सु  झाले. यातच छ पत या कानांवर रामचं पंतांचे चंतातुर बोल
पडले –

‘‘ वामीऽ, आ ही कूम घे यास आलो आहोत. क याण-िभवंडीचा मुलूख
हसनअली खानानं मातबर फौजेिनशी घेरला आह.े संगती लोधीखान आह.े आ ही कोण
चालीनं जावं?’’

समथा या जा या या द:ुखाला डो यांआड ठेवीत छ पत ना समथ िनणय
यावा लागला. याच दवशी जंिजरा मोहीम दादाजी व िवसाजी रघुनाथ भंू या
खां ांवर सोपवून तळ सोडताना महाराज यांना हणाले, ‘‘आ ही नाही असे मान ूनका.
समयास पडले त े मोल दऊेन जंिजरा क ज के याची खबर ायला या.’’ छ पत नी



दोघाही भंूना खांदाभेट दली. रामचं पंतांना समथाची साजेशी समाधी िस  कर यास
स नगडी पाठवून – येसाजी कंकांसंगती छ पती गांगोलीचा रोख ध न िनघाले.
शहजादा अकबर दगुादासाला घेऊन शहानपुराकड े कूच झाला. पाठमो या छ पत ना
बघताना जंिजरा आिण खाडी या दोघांनीही िन: ास टाकला!!

गांगोलीचे गावठाण ट यात आले. आगे वद  नसता छ पती अचानक येताहते हे
ऐकलेला येसूबा चा राहता वाडा खडबडून उठला. गांगोलीचे नामजाद सरसुभे
महाराजां या आगवानीसाठी गाववेशीवर आले. येसाजीकाकांसह धारक यां या मेळाने
महाराज गांगोलीत वेशले.

मुजरे घेत गांगोली या वा ात पाऊल टाकताच छ पत ना ‘आऽबाऽ’ हणत
छोटी भवानीबाई िबलगली. ितला भुजेवर घेतलेले महाराज सवाशी नुसत ेसा दलवार
बोलत होत.े यांचे मन कशाततरी गंुतले आह,े ह ेसहजी उमगत होत.े

हातापायांवर पाणी घेऊन, वद  दऊेन महाराज जनानामहालात आले. आत
येसूबाई, धाराऊ आिण पा होती. महाराजांना बघताच पा महालाबाहरे झाली. आता
कंबरेत वाकलेली धाराऊ, आधारासाठी कंबरेला हाताची टेकण दते पुढे आली.
महाराजांनी ितची पायधूळ कपाळी घेता-घेता िवचारले, ‘‘कशी त येत आऊ?’’

‘‘ कती रोजान ंमुखोटा दसला येकरा! रोज दयाकडची गो  कानावं पडायची.
काळजाचा ठाव उडायचा.’’ हातारीन ेआपली खुशाली न सांगताच खुबीन ेराजांची चंता
बोलून दाखिवली. ित या थक या खां ावर हाततळवा ठेवून छ पत नी काही न
बोलताच तो हळुवार थोपटला. समोर उ या असले या येसूबा कड ेनजर दते महाराज
हणाले, ‘‘खबर कळली का?....’’

‘‘जी. हसनखान तळकोकणाला ठाण झालाय. पुरंदरतफला शहजादा आझम
िभडला आह.े पण वारी अशी अचानक....’’

‘‘येस.ू.. येस ू - स नगडी समथानी हयातीचा रामदासबोध ंथ पुरा केला!
काल या माघ व  नवमीस....’’

‘‘काऽय!’’ णभर येसूबा ची मान चमकून वर उठली. समोरची दखुरी चया
बघताच अपार वेदनेन ेपु हा खाली गेली. त ेऐकताना ‘दवेा रं ऽ खंडुबा’ हणत हाता या
धाराऊन ेकपाळाला बोटे लावली आिण ती तशीच बाहरे पडली.

पाठीशी हात गंुफून संथ फेर टाकणारे छ पती आिण सु  उ या असले या
येसूबाई असेच काही ण कुचमले. मग िनधारपूवक छ पती हणाले, ‘‘आमचं एक मागणं
आह ेतु हाकड.ं तुम याखेरीज त ेकुणीच पुरत ंकरणारं नाही.’’

‘‘जी मागणं काय हणावं? असेल ते सांगावं. क  आ ही.’’
‘‘थोर या मासाहबे गे यापासून समथाचा बोध पाचाड या दवेमहालात नुसताच

पूजला जातो आह.े गंध-फुलं वा न, बासनात बांधून दवेघरात ठेवला जातो आह.े येस,ू
तु ही तो आता मु त पा न, पूजनासह बाहरे या. जशा थोर या आऊसाहबे करीत तसं



याचं रोजाना रायगडी पठण क न या. कराल एवढं?’’
‘‘जी. जे हा शंृगारपुरा न पाचाडी आ ही आलो, ते हा थोर या आऊं या बैठक चं

दशन घेतानाच ह ेआ हाला वाटलं होतं. वाटलं होत,ं पदराची झोळी क न यात ही
यांची आठवण जपून यावी आिण मगच गड चढावा. पण आ ही मन रोखलं... आजवर.’’

“का?” च कत झालेले छ पती बोलून गेले.
‘‘ते हा आऊं या दवेमहालातून आ ही बोध बाहरे घेतला असता तर... तर

आमचा भाव न पारखता गडावर आवई उठायला वेळ लागला नसता क  - ‘नातसून
आपला ह  आडून शाबीत करत ेआह!े’’’

या एव ा खोली या बोलाने भारलेले छ पती येसूबा या जवळ आले.
यां या हनुवटीखाली तजनीची आकडी ध न ती उठवीत हणाले, ‘‘आबासाहबेांनी
तु हाला िश े क ार दली. ीसखी अशी मु ा आ ही तु हास भर या दरबारी
अिभषेकसमयी दली. थोर या आऊ तु हास हा बोध दऊेन गे या आहते. ह े सारं
सांभाळ याचं बळ जगदबेंनं तु हाला ावं.’’

येसूबा ची पापणी त ेऐकताना वर उठता उठत न हती.
दोन दवस गांगोलीला मु ाम ठेवून येसूबा ची सव व था जातीिनशी

नजरेखाली घालून महाराजांनी किब याचा िनरोप घेतला. याच वेळी हबंीरराव प हाळा
भागात पंधरा हजार घोडा व पाच हजारांचा पावलोकां या बळावर शहजादा अ म या
तळावर चालून गेले. फरोजखान, कलीचखान, हसनअली, अनुप संग व अिन  हाडा
यां याशी यांची तुंबळ झंुबड पडली. कलीचखान बंदकु या बाराने जाया झाला.

रायगडा या खासेवा ा या सदरीबैठक त छ पती कारभारी तपशील घेत होत.े
‘‘क ज के या अंजदीव बेटावर कोट बांध याकामी पुढील कूम हावा वामी.”

पेशवे िनळोपंतांनी तातडीचे काम पुढे घेतले.
‘‘पेशवे, अजाजी यादवांना हणावं, बेटावर या कोटाचा बांधकाम तपशील िस

क न आ हास दाखवा. कोटघडाईला लागणारा चुना, िवटा, िशसे यांचा बारदाना हरय े
पैदा क न पावता कर यास कारवार या सुभेदारास िलहा. दयावर दखे ठेवणारे जलकोट
केव ा भ मीचे पािहजेत याचा मासला आबासाहबेांनी संधुदगु उठवून ठेवलेला आह.े
आिण...”

‘‘ कूम हावा महाराज.” पेशवे लवले.
‘‘आिण जंिज यावर नुकतेच आ ही पारखले आह,े जलकोट दयाला कशी पालाण

घालतो. यासाठीच एलफंटा बेटावरचा कोट पुढे चढिव यासाठी अरब सारंगांशी जमेल
तेवढा दो ताना ठेवणे आह.े ह ेल ात या.”

‘‘रामनगर ांताचा एक खोडा फरंगी दरबारान ंउभा केला आह े वामी. आपण
ांत क ज केला, पण ितथ या नायक रा याला दते होता तशी चौथाई, आप या दौलतीला
ायला फरंगी राजी नाही.” खंडोज नी द तरी अडचण पेश केली.



“मतलब?”
‘‘ वामी, फरंगी दरबारचा खिलता आह ेक , रामनगर तफचे तु ही पुरत ेमालक

हा. मगच मागणी घाला चौथाईची!”
त ेऐकताना महाराज बैठक व न उठलेच. यां या त डून जळजळीत बोल फुटले,

‘‘या फरं यास एकदा दावावेच लागणार िचटणीस क , मुलूख आमचा आह.े याची
चौथाई तर नकोच; पण याची बसकणही नको या मुलखात! चौल भागात तो िश ाला
पाठीशी घालतो, यास कोट बांध यास मुभा दतेो. खु  आड रा न जुना गनीम थेट
आम या उरावर आणतो. चौल या सुभेदार बिहरो ि मलांकड ेमाणसं पाठवून हब या या
उठ या कोटावर बारीक नजर ठेव याची समज ा.”

‘‘मंुबई या टोपीकरांनी आप या मागणीवर ह यारे आिण दा गोळा पावता केला
आह ेमहाराज!” या दरबार या वक ल हाद िनराज नी आपला करीणा ठेवला.

‘‘ठीक! हादपंत, टोपीकर काय, हबशी काय, फरंगी काय, नाक दाब यािवना
त ड खोलणारे न हते. आत या अंगाने त ेएकमेकांस हातजोड दतेात. आ ही िभडलो क
नाक मुठीत ध न ‘आ ही तुमचेच’ हणून वायले होतात!’’ महाराजां या मनात काय
चालले असेल, याचा माग जम या मंि गणांना येऊन चुकला.

“लोधीखानासह हसनअली तळकोकणातून नािशककड ेसरकला वामी. तुकोजी
पालकर आिण पाजी भोसले यां या िशबं ांनी चांदवड या खंडीत यां या गाफ ल
फौजेवर छापे घातले. खासा हसनखान जखमी झाला. बंुदलेा रजपूत, महा संह, जाधवराव
असे खाना या दमतीन ेबाकेही जाया झाले लोधीखानाचा मुलगा मोह मद कामी आला.”
िनळोपंतांनी उमेदीची खबर दली.

‘‘पंत, तुकोजी, पाज ना असतील तेथे मानाची व े पोच करा. िनरोप ा -
या न मदानगीची उमेद आ ही तु हा उभयतांकडून धरली आह.े” महाराजांनी समाधानाने
बैठक घेतली.

‘‘क हाड न व हाडात गे या हबंीररावांनी अकोला, कारंजा पटात घेतले आहे
सरकार. मलकापूर भागात खंडणी वसुलीची सुगी िपकली आह.े यान े िचड या
र लाखानाशी यां या ह यावारी चकमक  झडताहते. नांदडे भागात इरजखाँ आिण
अ दलुबेग यां याशी सरल करांची हातघाई झाली. ल दते सरल कर व हाडभर धुमाकूळ
घालताहते.” िनळोपंतांनी हबंीररावांची रणगाजी महाराजां या कानी घातली. ऐकताना
छ पत या मनात उमेद उभ न आली. व हाडालगत ब हाणपूरला तळ ठेवून बस या
औरंगची मनात दाटून आलेली चंता तोडत महाराज पेश ांना हणाले, ‘‘पंत, दोन
दवसांत आ ही गड उतरणार आहोत, गांगोलीकड ं कूच हो यासाठी. ितकडील
दशेािधका याला तोफांची भांडी िस  ठेव यास िलहा. आमचा जा याचा इंतजाम ठेवा.
या!’’ हात उठवून महाराजांनी बैठक तोडली.

बरोबर आण या येसाजी कंकांना जंिज या या मोिहमेला कुमक कर यासाठी
ितकड े जा याचा िनरोप दऊेन दोन दवसांनी यांनी रायगड सोडला. महाराज
गांगोलीकड ेपु हा का चाललेत, कुणालाच कळले नाही.



याच वेळी ब हाणपुरातील आप या शाही वा ात बोलवून घेतले या, व हाडवर
नामजाद सरदार इरजखानाला पटावर घेत, हातची तसबीहची माळ नाराजीनं उडवीत
औरंगजेब याची शाही खरड करताना हणत होता - ‘‘मुगलाईम मरह े दनदहाडे
पेशकश उसूल लेत ेह।ै तुम िख लते पेहनकर खाली मार खाते हो! कैसा करते हो बंदोब त?
लईम कही के!”

‘‘धडाड् धु मऽऽ!” गांगोली या वेशीबाहरे या माळरानावर पावणे-चार मण
वजनांचे गोळे फेकताना, गा ावर जखडले या चार तोफा झटका घेत मागे हटू बघत
हो या. जखडलेले भ म साखळबंद यांना रोखून धरत होत.े

गांगोलीत आले या छ पत नी कुडाळ आिण िडचोली या कारखा यांतून आताषी
दा चे नमुन ेमागवून घेतले होते. त ेकसे काम दतेात, याचा सरतपास महाराज जातीने
बघत होत.े नमुन े मनाजोगते झालेले बघून संतु  झालेले महाराज गांगोली या
सरसु यांना हणाले, ‘‘कौल जगदबेंचा. सरसुभे, समाधान आह े आ हा क , मुलखात
आताषी बनिव याचे आबासाहबेांचे व  आ ही पुरे क  शकलो. आता या तोफा
गांगोलीतच ठेवा - किबला आह ेआमचा इथं.”

‘‘जी.’’ सरसु यासह महाराज गांगोली या वा ात आले. िचटिणसांकरवी यांनी
कुडाळ, िडचोलीला, ‘‘आ ही कारखाने नजरेखाली घाल यास येत आहोत.” अशी प े
पाठिवली. सदरी काम उरकून दसु याच दवशी यांनी येसूबाई, धाराऊंचा िनरोप घेऊन
कुडाळचा मोहरा धरला.

मणावारी आताषी दा  बनिवणारे कारखाने बघून, ितथ या दळवी, सावंत,
सुभेदार अशा कसबी कारािगरांची नाववार वाजपूस क न, छ पती कुडाळ-िडचोली न
कोयना घाटीन ेसाता यावर उतरले. संगती पाच हजार घोडालोक होता. तो साता यातच
ठेवून जो याजी केसरकर, रायाजी-अंतोजी आिण कुडाळ न िमळालेले कवी कुलेश अशा
िनवडक असाम सह महाराज स नगडा या पाय या चढू लागले.

पायरीपायरीला यां या मनात आठवण चे पान परतू लागले. ‘‘स नगडी
समथा या सेवेत दाखल हा.’ असे िलिहणारे महाराजसाहबे. शेवट या घटकेला,
समथाचा बोध ऐकावा वाटतो हणणा या थोर या आऊ, ‘या न िवशेष त ेकरावे.’ असं
आ हास तळमळून िलिहणारे समथ! धमकारणातून राजकारण सांधू बघणारे समथ.
राजकारणातून धमकारण घडवू बघणारे आबासाहबे. दो ही कारणांतून उ या मराठी
दौलतीचं, सुखद:ुखाला बांधलेलं एकच घरकुल नांदत ंकरणा या थोर या आऊ! मरणावर
मांड जमिवणारी केव ा कुवतीची ही माणसं!’

समथाची समाधी बांधून यावर चंदनी ओ ात समथ-पादकुा जडिव याचे काम
केलेले रामचं पंत सामोरे आले. क याण वामी, दवाकर गोसावी, रामचं पंत यां या
सोबतीने महाराजांनी गडावर या समथ समाधीचे दशन घेतले. समाधी या पादकुांना
माथा िभडवला. मठा या अडी-नडी ऐकून घेत या. क याण वाम नी दला तीथ साद



ओठांआड क न महाराज स नगड उतरले. कवी कुलेशांना कोकणात जा यासाठी िनरोप
दऊेन रायगडा या वाटेला लागले.

गडावर येताच मोरे र पंिडतरावांना याद घेऊन यांनी आ ा केली, ‘‘पंिडतराव,
स नगडी समथा या रावळाची व था दरोब त होईल त े करा. चाफळ मठा या
रामनवमी या या ेस व , धा य, ग ला यांची सािलनाची मोईन क न ा.”

“ वाऽमीऽ” आत आ या िनळोपंतांनी खाशांची तं ा मोडली.
‘‘बोला पेशवे.’’
‘‘अलाहाबाद न उ रेकडची कुणी असामी आली आह.े गंगाराम हणून. खाशांची

भेट मागते आह.े”
महाराज काही बोलणार एव ात पहा याने वद  आणली, ‘‘जासुदांचं नाईक

आ यात.” महाराजांनी मानेनेच ितला होकार दला. मोगली हशमाचा वेश पेहनलेला
बिहज  जुहार दते आत आला.

‘‘बादशा औरंगाबादं या ठा यावर उतारला धनी!! काल या नवमीला.
कु बशाही अन ् इदलशाहीचं मातबर सदार येला भेटून येलं. िव यापूर या बाळ
बादशाला येनं नऊ लाखांचा ग ला पाठिवलाय - फौजांची गाठ बांधाय. िव यापूरचा
शेनापती सजाखान दकुन औरंगाबादलंा येऊन येला.”

बस या महाराजांचा पाठकणा ताठ झाला. बैठक व न उठत हात पाठीशी बांधून
त ेफेर घेऊ लागले. खबर दऊेन आला बिहज  बाहरे पडला.

कानी पड या वातने चंतातुर झालेले िनळोपंत ‘येतो वामी’ हणत लवून
जायला िनघाले.

‘‘िनळोपंत, कोण असामी भेटीस आली हटलंत? पेश या.”
गंगारामने नजराणा हणून आणलेली सरपोसबंद, सुवण होनांची तबके थम

आली. नंतर भेटीला आले या हदंो तानी सरदार गंगारामला पंतांनी आत आणले.
गंगाराम णैक भार यागत समोरचे राज बंड ेसु रपण बघत रािहला. लागलीच

वत:ला सावरीत दो ही हात जोडून हणाला, ‘‘जय िसयाराम क  महा नरेश.”
महाराजांनी रवाजासाठी हात जोडले.

‘‘बोलो.’’ महाराजांनी मूळ धरले.
‘‘कुछ मनसुबा िलये आया  ँमहाराज। पहले उ रम बहादरूखानके फौजम था।

तंग आ गया ।ँ कैसा अनाचार, मं दर, ाम का िव वंस! औरत का कु ेहाल!”
‘‘मनसुबा बोले.” महाराज सावध झाले.
‘‘बादशहा द खनम उतरा ह।ै िन य ह,ै उ रम बंगाल-िबहारके मु कम बगावत

करन ेका। जान क  क मतपर।”
महाराज िवचारात गेले. कुणी सांगावे उ रेत रजपूत, जाट आिण

गंगारामसार या अनेक असंतु ांनी उठाव केला, तर उ री राख यासाठी दि णेतून औरंग
उठेलही.

‘‘कुलदवेता कौन तु हारा?” महाराजां या तेजवंत, रोख या डो यांतले भाव



गंगारामला उमगलेच नाहीत. या डो यांत तो खेच यासारखा झाला.
‘‘जी! वाराणसीके काशीिव े र िशवजी।”
‘‘पंत, फ टक या.” यानीमनी नसलेली आ ा एकदम िनळोपंतांना िमळाली. ते

दवेमहालाकड ेिनघून गेले आिण थो ाच वेळात एक सुवण तबक घेऊन परत आत आले.
पुढे होत ेमहाराजांनी ते तबक आप या हाती घेतले. गंगारामसमोर येत त ेतबक उठवून,
डोळे गंगाराम या डो यांत रोवूनच टाक त महाराज खणखणीत भोसलाई बोलीत
हणाले, ‘‘इसपर हाथ रखके कसम उठाव ईमानक ।”

गंगारामने एकदा तबकाकड ेबिघतले. झटकन आपला उजवा हात तबकात ठेवून
एक िब वदल उचलून कपाळाला िभडवीत तो इतबार दते बोलला - ‘‘जान के साथ-साथ
टूटेगा - ईमान नह ।”

महाराजांची नजर, उ री वेष धारण के या गंगाराम या तग ा दहेभर सरसर
फरली. मनोमन कसलातरी माग घेऊन गेली. ‘‘हमारे बड ेमहाराजका दवैत ह ैये।” हातचे
तबक कंिचत वर घेताना बांधून टाकणारे बोल यां या त डून शांतपणे िनघाले.

‘‘परम भा य!’’ आता तर गंगाराम तबकात या झळाळ िशव लंगाकडचे बघू
लागला. त ेथोर या महाराजांचे िन य पूजेचे फ टक िशव लंग होते!

हातचे तबक िनळोपंतांकड े दते महाराज गंगारामला हणाले, ‘‘ठीक ह।ै हम
फैसला दगे।” यांनी िनरोपाचा हात उठिवला.

गंगाराम-िनळोपंत रवाज दऊेन जायला िनघाले.
‘‘पेशवे, यांना दोन दवस गडावर ठेवून या. सारी व था नीट ठेवा यांची

‘जातीन.ं’’’ महाराजांनी ‘जातीनं’ या श दावर दलेला जोर िनळोपंतांनी हरेला!

हादपंतांशी खल केलेले िनळोपंत िनधाराने महाराजां या भेटीस आले. मानेवर
केसावळ ळती पडले या, छातीशी भुजा बांधले या, पाठमो या छ पत ना पेश ांनी
मुजरा भरला.

‘‘कनाटकातून हरजीराजांचा सांडणी वार आला आह ेखिलता घेऊन वामी.’’
िनळोपंत हणाले.

“मो ा शथ चं राजकारण केलं हरजीराजांनी कनाटकात. हसैूर या सरल कर
कुमार यान ं मदरेुचा नायक चो नायक या या राजधानीवर - ि चेनाप लीवर
जोरावारीचा हमला केला. ितथ या कोटाला घेर टाकला. भेद न चो ानाथानं
हरजीराजांची आिण जंजी या काकासाहबेांची मदत मािगतली. हरज नी जहाली क न
जैतजी काटकर आिण दादाजी काकड े यां या मेळानं ि चेनाप ली गाठली. हसैूर या
कुमार याला तर द त केलाच, पण मदरेुचाही मारता येईल तेवढा मुलूख मारला.’’

महाराज संथ वळले. जागरणाने, अखंड िवचाराने यांची चया ओढलेली प
दसून येत होती. धीमी पावले टाक त, त ेिनळोपंतांजवळ आले. ‘‘पंत, राजांना संतोषाचा
खिलता ा. तु ही आम या संगती चला.” हणत यांनी पहा याला नजर दली. ितचा



मतलब पकडत पहारेकरी आत आला. आत या दालनात जाऊन यान े टोपाचे तबक
आणून, झुकते होत महाराजांसमोर धरले. महाराजांनी टोप म तक  घेतला.
खासेवा ा या सदरेवर ते आले. पाय या उत न आघाडी मनो या या रोखाने चालू
लागले. पाठी िनळोपंत होते. मराठी फौजफ यां या व हाडातील हालचाली
महाराजां या कानी घालत ते हणाले, ‘‘नागोजी ब लाळांनी बारा हजारां या दमतीनं
बेदरला घेरा घातला. ितथं मुकरबखानाशी याची हातघाई झाली. याला ल दऊेन
नागोजी मेहकेर, सोलापूरची ठाणी मा न या भागात फरत ेआहते.”

‘‘हबंीरमामांची कोण खबर आह?े” महाराजांनी िवचारले.
‘‘जी. क ले कासमजवळच यांची आिण इरजखानाची चकमक झडली.

इरजखाना या कुमकेला मुकरबखान आला तसं बगल दते सरल कर थेट आको यापावेतो
िभडलेत व हाडात.’’

‘‘जगदबं!” महाराज मनो या या मावळतीव न पाचाडात दसणा या थोर या
आऊं या वा ाकड ेएकटक बघत होत.े ितथली रवाजाची घंटा ठणठणत होती.

सं याकाळी ठर या माणे िनळोपंत, गंगाराम हदंो थानीला घेऊन
महाराजांसमोर संहासनसदरेला जू झाले. दहुाती मुजुमदार खंडरेाव पानसंबळ आिण
सुरनीस रामचं  नीलकंठ उभे होते. िचटिणसी बैठक वर खंडोजी बाळाजी बसले होत.े

गंगाराम िव फार या डो यांनी संहासन बघत आत आला. यान े रवाज दला.
महाराज सदरी बैठक व न उठून उभे रािहले - ‘‘मुजुमदार, हदंो थानीस मरातबाची
व े ा.” यांनी खंडरेावांकड ेबिघतले. खंडरेावां या शेजारी उभा असलेला तबकधारी
पुढे झाला. महाराजांनी तबकाला हात लावला. गंगारामने या तबकाला हात लावून ते
वीकारते केले. दरबार नस यामुळे संहासन रकामे होते. गदन उठवून एकदा त ेिनरखीत
महाराज गंगारामला बोलले, ‘‘चुना दस हजार हशम द े रह े ह,ै हम तु हारे दमतम
हदंो थानी। मु क पराया ह।ै हशम क  िहफाजत रखना। जगदबं, फ  े रखेगी।” हात
उठवून महाराजांनी बैठक घेतली.

‘‘जै िसयाराम क , पा महाराज.” चमक या डो यांचा गंगाराम कमरे या
तेगी या मुठीवर हात भरत कमरेत झुकला. तसाच हट या कदमांनी मागे गेला.

महाराजांनी उ रेत उठाव करायला याला सै यबळ ायचा िनणय घेतला होता.
‘‘खंडोजी, उ रेत मथुरे या ि मलांना, अंबरला राजा राम संगांना गंगारामची

जोड कर याची प  ंिस  क न पाठवा.”
‘‘दादाजी आलेत.” गंगारामला िनरोप दऊेन आ या िनळोपंतांनी दादाज चा

नाजूक मु ा समोर ठेवला.
‘‘पेश या.” आ ा िमळाली.
तग ा छातीचे, िध पाड दादाजी रघुनाथ मुजरा दते आत आले.
‘‘बोला दादाजी, जंिज या या घेराचा करीणा का कुचमला आह?े’’
‘‘जी. आ हाकडून काही कुचराई झाली नाही - होणार नाही.” दादाजी िनधारी

दसत होत.े



‘‘मग का पडत नाही जलकोट? चार मिहन ेझाले घेर पडून.’’ बसले महाराज
जरबी होत, खडचे झाले.

‘‘जी. सरकारकून हणावी तशी जोड दते नाहीत आ हास.”
‘‘मतलब?”
‘‘कवी कुलेशांनी, मोहीम फ े झाली तर वाम ना िशफारस क न आ हास

सुरिनशी ब  कर याचं वचन दलं होत.ं मोिहमेत फ  ेझाली, तर या न मरातब करतील
वामी याचा भरोसा आह ेआ हास. पण ही मोहीम यासाठी नाही लावली जोराला आ ही
महाराज.” दादाजी शांत होत.े

‘‘तु ही गैरिहशेबी राजापूरवाडीवर का गेलात चालून? खिज याची हकनाक
उधळण कोण मनसु यानं केलीत?” छ पत ची जबान करडी झाली.

‘‘महाराऽज...’’ दादाजी अडखळले.
‘‘जाणता याचा नितजा? सरकारकुनांचे रोजाना खिलत े येताहते तुम या

उधळणीचे. बोला, काय सफाई आह ेतु हाकड?ं”
‘‘महाराज... कसं बोलावं - पण आ ही चार चाकर हजें आपली सावली. सफाई

हणून न ह,े सल हणून पेश ठेवू. पण फ  आप यासमोर - एकांती.” दादाज नी
महाराजांभोवती उ या अस या मात बरांवर नजर फरिवली. यांची चया काळवंडली.

हात उठवून छ पत नी खंडोजी, खंडरेाव, रामचं पंत, िनळोपंत यांना इशारत
दली. संहासनसदर एकांती झाली. ‘‘बोला’’ हणून महाराज िवचारम  झाले.

‘‘काया बोलावं वामी? हब यांनी आम यावर डूक ध न आमचा आपटा गाव
दवसाढव या लुटला. शरम वाटत.े.. आ ही मोिहमेत गंुतलेले हे न हरामखोरांनी
काळजाचा लचकाच तोडलाय आम या.” दादाज नी आपला भरीचा मुखडा एकाएक
जळीत लपता घेतला तसे महाराज चरकले.

‘‘दादाऽजी, सुमार हा. साफ सांगा - काय झालं?”
‘‘ वाऽमी, आम याच घरची अ तुरी नेली हरामजा ांनी!! या िचडीपायीच

घालून घेतलं आ ही वाडीवर. एक डाव न ह े - अनेकवार. कधी तर गाठ पडले याची,
िहशोब पावता करता येईल हणून. आगळ झालीय खरी वामी. या संहासनचौकातच
गदन मारावी आमची. आप याच हातानं!” संताप, शोक, असहायता अशा िविच
भावनांनी दादाज चा उभा दहे थरथ  लागला.

चम का रक नजरेने महाराज दादाज कड ेनुसत ेबघतच रािहले. यांना दादाजी
दसेनासेच झाले. यां या जागी दस ू लागले खु  वत: ीम महाराज संभाजीराजे!
भोवतीचा उभा संहासनचौक पोटितिडक न ेआ ोशू लागला - ‘‘दगुाऽ, दगुाऽ!’’

बाळंभट, अनंतभट, मोरे र पंिडतराव यां या दखेरेखीखाली रायगडावर कै.
आबासाहबेांचे दसुरे वष ा  िविधपूवक पार पाडले. या या दसु याच दवशी महाराज
रायगड उत न पाचाडात आले. पाचाडपागेचा दहा हजार घोडा िश त ध न मैदानावर



उभा होता. िनवडीचे घोडाईत यांचे कायद े पेलून खड ेहोते. संताजी जगताप, जानराव
जानोजी, हमंतराव अशा बोलावून घेत या बा या सरदारां या मेळाने छ पत नी
कुमावत घो ावर मांड घेतली. इशारतीचा हात उठिवला. शहाजणां या, रणहल यां या
कडकडाटात घोडदळाचे िभरे टापांवर पडले.

वरंद घाट पार क न पु याला पिहला मु ाम पडला. पु याचे सरसुभे दामाजी
रघुनाथ छ पत या भेटीस आले. यां याकडून पुरंदर-सासवडची खबर उचलून कोरेगाव,
ीग द,े अ ी, पाथड  माग महाराज तीन दवसांतच जाल या या वेशीवर ठाकले!

जालना - औरंगाबादे या ऐन मोगली ठा यापासून प ास कोसांवरचे गावठाण. इथे
नािशक-बागलाणातून उतरलेले पाजी भोसले आिण नागोजी गोरे मराठी फौजेला
िमळाले. जाल याला दौड या टापांचा घेर पडला. भेदरलेले जालनेकर िनवा यासाठी खान
जान महमद या दरवे या या मिशदीत घुसले. महमदाने मशीद बंद क न घेतली. जालना
लुटीवर पडला.

घोडा फेकत आलेले पाजी, वेशीवर या महाराजांसमोर कायद ेआखडीत कले.
फ वारी या मावळीत हणाले - ‘‘रयतावा, जात-हशम स द ंमसुदीत घुस यात. फक र
दरवाजा खोलीत हाई. धनी, काय करावं?”

‘‘ यास समज ा. धमा या थानास धका लावायची इ छा नाही आमची.
पाठीशी घातली माणसं गुमान बाहरे खुली करावी यानं.” पाज नी तसाच घोडा फेकत
खान महमद दरवे याला आरडून ओरडून समज दली. आतून काहीच ितसाद येत
न हता. त े कानावर पडताच महाराज संतापून कडाडले - ‘‘फक र असून राजकारण
खेळतो! यास धडा दावा. दार उघडून बाहरे खेचा गनीम! फ करास- थानास इजा-धका
बसता कामा नये.”

मावळी फ यांनी खान महमदा या बगलेत घुसलेली जालनेकर मंडळी अ लाद
बाहरे काढली, काढणीबंद क न वेशीवर या साहबे वारीसमोर ज याने ने या या
कामाला मावळी धारकरी लागले. इत यात... शंगा ांची धो याची चाल दणेारी
इशारत झडू लागली. एकदा शाही हजामत झालेला इरजखान - जाल याची कुमक
करायला येत अस याची खबर आली होती. द त असामी तशाच टाकून मराठे आले तसे
हणता- हणता उडाले!

औरंगाबादते या शाही वा ातील दरबारात याच वेळी आलमगीर नािशक न
बोलावून घेत या हसनअलीखाना या खां ावर िहरवीकंच िख लत टाकत याला
हणाला, “उ ीस हजार हशम दये ह,ै अब तु हारी दखेना ह,ै तु हारा क र मा!”

पाजी-मानाजी बागलाणकड े सरकले. महाराज रायगडावर परतले.
जाल या या चपेटीन ेऔरंगजेब पार खवळून उठला होता. आपले हात सवात थम मराठी
मुलखात पसरायचे, ह े तर यान े दि णेत उतरतानाच मनोमन ठाणून टाकले होत.े
औरंगाबादचेा जाबता नीट बसताच या या जहाल कारवाईला त ड फुटले. औरंगाबादते



भर या ब ा दरबारात आलमिगराचा वजीर असदखानान,े आलमप हांची इ छा
दरबारला जाहीर केली - ‘‘आका अली खान शहाबु ीनको खास मोहीमपर नामजाद करते
ह।ै खान, हरिह मत तरक बस ेजमीनदो त करना ह,ै मरह का कले रामसेज।’’

“खैऽर आलमप हा.’’ हणून कमरेत झुकून बादशहाला तसलीम दते
शाबदीखानाने नामजादी प करली.

वीस हजारांची फौज, िनवडीचा पठाण-तुक हशम, तोफखा याचे गाड ेपाठीशी
ठेवून, औरंगबादे या मिशदीत तीन वेळा नमाज पढून दलपत बंुदे याला घेऊन खान
िनघाला - क ले रामसेजवर!

जंंुपले! याची अटकळ केवळ महाराजांनीच न ह,े तर यां या लहान-थोर सरदार
साथीदारांनी के हाच बांधली होती, त ेकडवे भांडण जंुपले.

रायगडावर या वेळी नको या दोन वाता येऊन थडक या हो या. अंजदीव बेटावर
जलकोट उठिव यासाठी उतरले या मरा ांवर फरं यांचा कॅ टन परेरा अचानक चालून
आला होता. तोफांचा भिडमार क न यान ेमरा ांना बेटाव न सकून लावले होते,
आिण एक मं दर धूळदो त क न यावर उंच-उंच चौकोनी कळसाचे चच उभे केले होते.

तसाच राजांचा खेडचा जमीनदार िचमणाजी मतलबी हतेूने मुगलांना िमळाला
होता आिण हणमंतगडाचा द त केला मुगली क लेदार सैद िनजावत मरा ां या कैदतेून
पळाला होता.

रायगडा या िचटिणसी द तरातील बैठक वर िचटणीस खंडोजी कलमी सेवेवर
बसले होते. िवचारां या लयीवर दो ही तळहात एकमेकांशी घुसळीत, फे या घेत- घेत
महाराज यांना खिल याचा मजकूर सांगत होत े:

‘‘रजपूत कुलावतंस, सूयवंशी अंबर नरािधपराजे राम संघ ित हदंपुदपादशहा,
ि यकुलावतंस राजा शंभू यांची िव ापना उपरी िवशेष -” मायना रेखून वाळू िशव न

खंडोज नी कान टवकारले. धीरोदा  राजबोल यां या कानावर पडू लागले. तसे
कागदावर उमटू लागले. ‘‘सां त उ रािधप-आलमगीर खडी फौज, खजानासु ा मुलखात
िभडला. याजवर गैरमज होऊन दशेी आ या शहजादा अकबरास आसरा द हा आह.े
याशी भेट-खल जहाला. यासमयी तु ही उ रेत जोर धरता, तर द लीस शहाजा ास
त नशीन कर याचा मनसुबा आह.े इराण या शहास शहजा ान ेजोड दे याचे कलमी
कळिवले आह.े शहजादा द ली त तास येतो, तर दगडाप रस वीट मऊच आह.े जरोरीने
तुमचा मनसुबा पावता होईल, तसे करावे...’’ खंडोज नी िस  के या प ावर राजांनी
द तुर दला.

द तरखा यातून बाहरे पड या छ पत ना अदब दते जो याजी केसरकर बोलला -
‘‘नािशक फा ाला गणेशगाव या खंडीत पाजी-मानाज नी शाबदीखानाला
येरगाटला. जोरावारीची चकमक झडली. खान रामशेज या रोखानं कूच झाला.”

‘‘आ ही जगदी रा या दशनास जातो आहोत. ितकडचे पाठवून द े पेश ांस
लगोलगीनं.” महाराज चालतच बोलले. उजवे झाले. जगदी रा या रावळात आले. यांना
सामोरे येत पुजा यान े तबकातील िब वदले आिण सफेद फुलांची जळ भ न ती



छ पत या हाती ठेवली. गाभा यात जाऊन ती जळ िशव पंडीवर वा न महाराजांनी
गुडघ े टेकून आपले म तक शाळंुकेवर ठेवले. बाहरे या चौकात कुणीतरी दलेला घाटेचा
टोल कानी पडताच यां या मनात िशवबोल घुमून उठले - ‘‘आज ना उ ा औरंग द खनेत
उतरणार याची जाण ठेवा - मावळा हा यासाठी!”

म तक उठवून यांनी पंडीवरचे एक िब वदल अलगद उचलले. त े कपाळी
िभडवून कमरे या शे यात ठेवून दले. गाभा याबाहरे येताच यांना िनळोपंत सामोरे
आले. महाराज हणाले, ‘‘आत जाऊन दशन घेऊन या. बोलणे आह.े”

िनळोपंत दशन घेऊन आले. िवचारगत महाराज यांना िशवालया या चौकातच
हणाले, ‘‘नािशक तफला क ले मु हरेवर मोगली क लेदार कोण आह ेपंत?”

‘‘जी, रजपूत राजा दवेी संह.”
‘‘ठीक. आप या सा हरेी या क लेदार परसोजीस पायरोवीनं शार राह याचा

िनरोप ा. रामसेजला घेर पडतो बघून तो सा हरेी न रामसेजला कुमक क  बघेल.
हातचा सा हरेीच गो यात येईल.”

‘‘जी. आजच हारकारा गड उतरेल.” िनळोपंत पुढे काही बोलू बघणार एव ात
एकाएक  गडाची नौबत दडुदडुु लागली. महाराजांचे कपाळ आ सले.

‘‘हरजी आले क  काय पंत?” नौबती या रोखाने बघत महाराज बोलून गेले.
णातच रावळासमोर या वळणा या रोखाने धाव या पायांची धपधप उठली.

छातवान वर खाली झपापणारा, उजळ या नजरेचा रायाजी रावळासमोर आला. पायीची
पायताणे ितथंच िभरकटत तो चट याने चौकातच घुसला. लगबगीने बोलला, ‘‘खंडूबाचं
चांऽगभलं धनीऽ! गडाला बाळ कसन आलं! रानीसाबा ी गांगुलीत बाळराजं झालं.’’

वळून िशव पंडीला सरसे होत भर या मनाने पाप या िमटून, जोड या हातांची
जुडी कपाळी या िशवगंधावर टेकिवताना राजओठांतून कुलवंत बोल उमटले -
‘‘जगदऽंब!”

गांगोलीचा खासेवाडा आंबवती या आराशीने सजला होता. सदरबगलेला
िपपाणी या सुरावटीत मुरलेला चौघडा दमुदमुत होता. आघाडी दरवाजावर दहुाती
रसवंत पानां या सघड केळ चे उंचेपुरे खुंट उभे होत.े कमानी चौकटीला सुवणप ा
मढिवले या ीफळाचे तोरण लटकले होत.े संदखेड, फलटण, कागल, कनाटक अशा
चौफेरीने आ या आ े -पा यांनी वाडा गजबजला होता.

बारशाचा व  योदशीचा दवस उमटला. आज शंकराचा िशवकर वार होता -
सोमवार. कधी न ह े एवढे माणूस गांगोलीला दाटले होत.े खासेवा ा या सदरी
मांडले या िग ा, जा यां या बैठक वर ठेवणीचा पेहराव अंगी घेतलेले महाराज बसले
होत.े सर या हाताला रामराजे होते. रायगडचा सेवेकरी मंि गण दहुाती अदबीने खडा
होता. वा ात वेश या हर पा या-आ े ांची, सरदार-दरकदाराची नाववार वद
महाराजांसमोर येत होती. तालेवारीची असामी येताच महाराज बैठक सोडत होत.े



सामोरे जाऊन खांदाभेट दते होत.े गाववेशीवर मांड या तोफांची भांडी ठरावीक अंतराने
दडदडत फुटत होती. आत दवेमहालात सुवािसन नी ‘दगडी-गोपा’ पाळ याखालून व न
फरवून घेतला. सज या ताराऊंनी हात दऊेन बाळ पाळ यात घातले. आप या पाठीची
टेकण दते पाळ याला ितवार झोका दला. बाळा या कानाशी आपले ओठ िभडवीत यांना
नाव सांिगतलं... ‘िशवाजीराजे!’

रणहल या, शहाजणे, नगारे यांची झडझडच उसळली. तोफांची भांडी साखरमुठी
वाट या जाऊ लाग या. उभी गांगोली धंुदावली. सदरेवरचे राजहात व ,े धा य, धन
यांची दाने वाट यात झटू लागले. दवस मावळला तरी वा ाची वदळ आवरेना. शेवटी
आतली धाराऊच कमरेवर हात ठेवून बाहरे आली. राजांकड े बघत हणाली, ‘‘आतं
आम या नातवाचा मुखोटा बगताईसा का कसं?”

‘‘त ेरा नच गेलं!” हणत हसून राजे उठले. यां या मनचेच धाराऊ कवडपेणाने
बोलली होती. सदर सोडून आत बाळंितणी या दालनाकड ेचालताना यांनी रायाजीला
हतेाची नजर दली. रायगडाव न आण या बाळबाळंितणी या मानकरी राजसाजाचे
सरपोसबंद तबक घेऊन रायाजी यां या पाठीशी झाला.

महाराज येसूबा या दालनात वेशले. येसूबाई मंचकाव न उठ या झा या.
बाळराजे सुख झाले होत,े तरीही यांना अलगद उचलून यांनी महाराजां या हाती दले.
शंभूने  ‘िशवमुख’ िनरखू लागले. वत:ला हरवून गेले. या दोघांना तसे बघताना भ न
पावले या येसूबा या मनी आबासाहबेांची आिण थोर या आऊंची सय दाटून आली.
यांची काजळभरली पापणी फडफडली. ओलावली. िनकराने त ेआठवणीचे कातरपान
परतून या हणा या, ‘‘नाव आबासाहबेांचंच ठेवलंय यांना.’’

‘‘होय ऐकलं आ ही ते. आप या हयातीत आबासाहबेांनी आभाळी या तारका
खेचून आणा ात तशा शेक ांनी फ  े घेत या, यांना ज माचं न  लाभतंय
‘शततारका.’ आबां यासारखंच यांनी येश यावं.’’ हात या बाळराजांना येसूबा या
हाती दते महाराज हणाले. यांनी रायाजीला नजर दली. मानकरी साज तबक घेऊन तो
येसूबा यासमोर आला. येसूबा नी बाळराजे मंचकावर ठेवले. तबकाला रवाजी
हात पश घेऊन रायाजी बाहरे जायला िनघाला.

‘‘थांब रायाजी.” महाराजांनी पुढे होत या या हातातील तबकावर ठेवलेला
नाजूक नकशीचा करंड उचलला. रायाजी िनघून गेला. हातचा करंड येसूबा या हाती
ठेवीत राजे हणाले, ‘‘तुम यासाठी खास मोलाची भेट आह ेही.”

तो ‘लाकडी’ करंड बघून, नाही हटले तरी येसूबा ना हस ूफुटलेच.
‘‘हसलातशा?’’ महाराज या गैरसमजात गे या असतील त ेताडून हणाले.
‘‘काही नाही - आवडला आ हास!” मन दडवीत ी-जबान बोलली.
‘‘लाकडी आह,े ते वरचं दा तान. तुम यासाठी कंुकवाचा करंड आत आह!े”

महाराजांनी खोचक सफाई केली.
येसूबा नी उतावळीने दा तान खोलले. आत झळझळ या सो याची एक मोठी

अंगठी होती! मासोळी या वाणाची ितची घडाई होती. मासोळी या दो ही डो यां या



जागी दोन मािणकखड ेजडिवले होत.े ती अंगठी पा न येसूबाई पु हा हसत हणा या, ‘‘ही
सोनाराची गफलत हणावी क  चेटूक! करंडाची अंगठी झाली आह!े’’

महाराजांनी काही न बोलता दासतानातून ती अंगठी उचलली. शमादाना या
उजेडात ितचे मािणकखड े लखलखले. ितला बगलेकडून िचमटीत पकडून महाराजांनी
िचमट परतली. मासोळी या पसरट पाठवानाचे टवळे खुले झाले. पोटातील मेणमळ या
कंुकवाचा रंग मािणकख ागत झळाळला! येसूबा नी त े पा न झटकन पायी या
जोड ांवर नजर टाकली!

‘‘पसंत करंड ीसख ना?” येसूबा या जाबाची वाटही न बघता, यांचा डावा
हात आप या हाती घेऊन राजांनी यां या करंगळीत ती अंगठी भ नही टाकली.
येसूबा नी ित या खु या टव याला बोट िभडवून कणभर कंुकू कपाळी लेवत े घेत
मु यानेच करंडाला पसंती दली!

दसु या दवशीच दपुारला धाराऊ राजां या भेटीस आली. डुईवर या
टोपपदराचा काठ िचमटीने मागे सारीत हणाली, ‘‘याक मागनं हाय पुता, ऐकशील?’’

ितची पायधूळ घेऊन ितला हातजोड दते बैठक  दालना या म यभागी आणताना
महाराज हणाले, ‘‘आऊ, एवढे परके झालो आ ही? माग याची का, ह ाची बोली
नाही?”

‘‘हाय तर, नच जीव घुटमाळतोय. आता या हातारीचं ऐक.”
‘‘तु ही बोला. त-ेते होईल.” महाराजांना काहीच अंदाज न हता.
‘‘आता ठकलाव. याई उताराला लागली. जीव गावाकड ंवड घेतोय. जाऊ दे

मला कापूर हाळाकड!ं” कमरेत वाकलेली हातारी कस यातरी नेटाने ताठ खडी झाली.
ितची नजर राजां या मुखडाभर फरली.

‘‘आऽऊ...’’ हणत महाराजांनी त ड फरिवले.
‘‘सपनात न हतं एवढं बगू-भोगून झालं क , मा या राजा. कापूरहाळा या

गा ां या को याचा साळुता या. तुमा लोकां या पाया या धुळीची दकुन सर न हती,
या याईची. लई मया करलीसा हातारीवर.’’

काळीज खळबळून टाकणारे त े िनकोप कुणबाऊ बोल राजांना झेपेनास ेझाले.
वळून धाराऊजवळ झटकन येत ित या सुरकुत या ओठांवर आपला हाततळवा ठेवून
महाराज हणाले, ‘‘आण आह े आऊ खंडोबाची. एक श द बोलू नको असा.’’ आज
पिह यान ेराजे धाराऊला एकेरी बोलले.

‘‘याकच आस हायलीती येकरा, सूनबाई या पदराखाली नातवाला िपता
बगायची. खंडुबानं फेडली ती.” हातारीने मायेन ेराजांचा हात हातात घेतला.

“एव ा कंटाळलात आ हाला आऊ? तु ही दसलात क , थोर या आऊंची वाण
आ ही सोसू शकत होतो. तु ही नका आ हाला अशा पार या होऊन जाऊ!”

‘‘ हान हाईस! कसं कळावं तुला काय वाटतं हाता या िजवाला ते. या जागंला
जंदगी गुदारली, पोरंबाळं झाली, या जागंला जीव ठेव यासारखं सारथीक हाई दसुरं
ज माचं. एवढी आस पुरव. जाऊ द े मला हाळाकड.ं” पावसाळी सांज दसावी, तशी



हातारी दसत होती. ितचे बोलणे सोसवेना झालेले महाराज काही न बोलता तसेच
बाहरे पडले. आता ितला रोखता येणे कुणालाच श य न हते.

कापूरहोळाकड े जाणारा धाराऊचा मेणा तयार झाला. या या दहुाती
ह या यां या मेळाने रायाजी-अंतोजी उभे होत.े साज पेहराव, सोनेरी होन यांनी
महाराजांनी हातारीचा मरातब केला. येसूबा नी धाराऊ या पायांवर डोके ठेवून
उठताच ितला गलबलती िमठीच भरली. थकला हात यां या पाठीवर मायेन े फरवीत
धाराऊन े यांचा आवेग ओस  दला. िशव पंडीवर दधुाची धार उतरावी, तसे ितचे
काळीजिमठीचे बोल येसूबा या कानावर पडले, ‘‘उगं मा य बये. लई तुटसील आतन.ं
या मु कातन ं ढीगावारी आलं बाळंतइड ं पर िशणगारपुर ं हाई योक आला!” ते

ऐकताच ढवळ या गे या येसूबा नी गदगदनू त ड जळीत घेतले. यांना गपकन उराशी
घेत पाचाडवा ाची वाजती घाट याद यावी, असे धाराऊ बोलली, “दकंु पागळू नको
येक , बाई या जातीला आबाळाची झळ आन् भुईचं काटं ध ड ेआपलं हणतच चालाय
लागतं. सा वांची सय ठीव.’’ हातारीने पाळ याकड ेजात आत या बाळराजांना उचलून
िबलगत े घेतले. यांचे पटापट मुके घेतले. पु हा यांना आत ठेवले. छ पत नी
कापूरहोळा या धाराऊ गाड े– छे भोसले झाले या हातारी या पायांवर िशवगंधी कपाळ
ठेवले!!

मेणा िनघाला. नजरेआड जाईतो, या मे याकड े बघणा या हदंपुदपादशहा
छ पती संभाजीराजां या मनात एकच एक िवचार िभरमटत रािहला - ‘तु ही पाजलं ते
दधू आिण दली ती माया; अंग या र ाचा थब-थब चढिवला तुम या पायावर तरी नाही
फेड हायची याची!’

गांगोली न रायगडी आलेले महाराज एकाच िवचारात होत े - क ले
रामसेज या. फ टकाची, भवानीची पूजा बांधून महाराज वा ा या सदरी बैठक वर
आले. जम यांनी ताजीम दली. फरंगी दरबार या व कलाबरोबर आलेले येसाजी पुढे
होत पेश झाले. ‘‘ फरंगी दरबारचा नजराणा आिण खिलता आह,े महाराज. बाळराजां या
ज माची खबर ऐकून धाडलाय.’’ व कलाकड े हातरोख दते येसाजी बोलले. फरंगी
व कलान ेआणला नजराणा पेश केला. महाराजांनी याला हात दला.

‘‘खिलता काय मजकुराचा?’’ यांनी येसाज ना िवचारले.
‘‘जी. आताषी या आप या कारखा यां ी बारदाना आणायची परवानगी दलेय.

हब यासंगे फटकून रा चा इतबार दलाय.’’
महाराज सहतेुक हसले. फरंगी व कलाला फेरनजराणा दऊेन याची बोळवण

कर यात आली.
‘‘बादशहानं चाल दलेला लाखान नगर या रोखान ं कूच झाला वामी.’’

िनळोपंतां या त डून पिहली बडी खबर राजां या कानी आली.
दौलतीला पड या श ूं या चौफेर घेराचे िच  महाराजांना दसू लागले.

एकाएक  यांना आ या या कोठीत फसगतीन ेअडकले या आबासाहबेांची आिण वत:ची
याद झाली. मराठी िवलायत ना नख लाव यासाठी औरंगजेब भुई-आ मान एक करणार



याचे भान अस यानेच यांनी बगलेचा सवाल िनळोपंताना घातला.
‘‘टोपीकरांची लढाऊ गलबतं आताशा आप या दयात घुसताहते. यांना मंुबईत

क ड यासाठी आपले िस ी संबूळ, िम ी काय करताहते पंत?’’
‘‘ यां यावर छा यामागून छापे घालून संबूळ-िम नी यांना मंुबईत हटिवलं

आह.े”
‘‘पंत, औरंग नुसता भुईव न नाही, दया या मागान ंहबशी, टोपीकर, फरं यांना

हातास ध न चाल घेणार. तीन फ यांनी आपणास दया झंुजता ठेवून, भुईवर िमळेल या
कुबल जागेला गाठून औरंग ठेचायचा आह.े”

‘‘दया या तीन फ या!” हादपंतां या त डून बोल आले.
‘‘चौल-गो ाचा फरंगी जरबेत दाबेल ती दाभोळ, कुडाळ, िडचोलीची आंगरे,

काटे, दयासारंग यांची एक फळी, जंिज यात क डला हबशी पटात ठेवील ती नागोठाणे,
आपटे, दडंाराजपुरीची मायनाक, दादाजी भू, पावला-पडवळ, काटे यांची दसुरी फळी
आिण मंुबई या टोपीकराला, जरब दते दयात फरती िजवाजी िवनायक, सुंदरजी बाजी,
संबूळ-िम ी यांची ितसरी फळी.’’ महाराजां या डो यांसमोर औरंग चोरवाटेने िश
बघणा या दयाची आघाडी तरळत रािहली. समोरचे सवच जण डो यांत जीव आिण
कानांत मन आणून छ पत ची चाल ऐकत होत.े

‘‘पंत, आता येसाजीकाकांना दडंाराजपुरीचा पावलोक काढता घे यास कळवा.
यांची गरज आह,े इथं चालून ये या गिनमा या त डावर.” राजबोटे कंठात या मो या या
माळेत िपरगळती फ  लागली.

‘‘जी. कुतुबशाही या दरबारात बादशानं मुह मद िशकोदी याला वक ल हणून
नजरा यासह पाठिव याची वाता आह े महाराज. गोवळक डकेरांनी याची आगवानी
क न अडीच लाखांची पेशकशही याला नजर केली आह.े’’ िनळोपंत औरंग या एक-एक
चालीचा माग दऊे लागले.

‘‘साफ आह ेपंत, जे दरबार औरंग या आगवानीसाठी तो औरंगाबादलेा पोचताच
खास सरदार पाठिवतात ती कुतुबशाही काय कंवा आ दलशाही काय; मात आहते.
धमा या गुणानं, चालून आ या श ू या मनातली माणुसक  जागेल अशा वे ा आशेवर
आहते दो ही दरबार!”

‘‘आ ा होईल तर बोलावं काय वामी?” हात जोडून हादपंत हणाले.
‘‘बेशक.’’ महाराजांनी यांना डोळेजोड दली.
‘‘दि णे या लहान-थोर ताकद चा मेळ घालून ि दली दाबजोर फळी उठवावी

असं राजकारण होतं, कै. वाम चं. यासाठी....”
“ कलात हादपंत? तु हास काय वाटत?ं कोण राजकारण खेळते जर असते तर

महाराजसाहबे आज? करत ेरजपूत िमझाशी केला तसा सलूख औरंगशी? आिण मानता तो
औरंग? वावटळी उठवीत आ या ढा या वा यासामने जाणार नाही, द खनेचा एकही
दरबार हाती दवली घेऊन पंत! आ दल-कुतुबशाही आम याशी वरचा दो ताना दाबीत
या यासमोर नांगीच टाकणार. िमळेल ितथं यास जोड दऊेन टोपीकर, हबशी, फरंगी



आप या दया या बसकणी जतणार. ही - ही हातघाई आह,े फ  आ हास झगडावी
लागणारी. िमळालीच तर जोड िमळणार केवळ अरबी आरमाराची.’’ सवाना महाराज
कतीतरी वेगळे, िनधारी दसत होत.े

पाचाडपागेला िनवडीचा घोडा ज यत कर याची आ ा सैसांना दऊेन द तरी
आले या छ पत ना पंिडतराव मोरे र सामोरे आले. हातची कागदी वळी उठवीत
हणाले, ‘‘समथमठात स नगडी िश यगणांत िशगेची घालमेल पडली आह े वामी.”

‘‘मठात?’’ त ेऐकतानासु ा महाराजांना कसेतरीच वाटले.
‘‘जी. समथानी आप या प ात सव मठांची दखेरेख दवाकर गोसा ांनी

बघावी, अशी इ छा केली होती. स नगडा या वामी समुदायाची व था मा  भानजी
आिण रामाजी गोसा ांनी बघावी, अशी आ ा केली होती. दवाकर या माणे वागत
होत.े पण म येच उ व गोसा ांनी कटकटी ख ा के यात. स नगडा या आप या
क लेदार िजजोजी काटकरांनी यां या बगलेत जाऊन क  नय ेते केलंय महाराज.”

“िजजोज नी? काय करणीचं?” महाराज तो घोळ नीट ऐकू लागले.
“िजजोज नी भानजी आिण रामज ची -पा  ेव मठव  ेआप या अिधकारात

उ व गोसा ांना दलीत वामी!”
‘‘काय मजालीन?ं” महाराजां या डो यांत संतापाची ितडीक उतरली.

“पंिडतराव, काटकरास आ ाप  ा - अवतार पूण कर याअगोदर वाम नी केली तीच
आ ा! लोभा तव उ व गोसावी कटकट करतात. यास भानजी-रामज ची मठव े
िछनावून दे याचं तु हास योजन काय? , व  जसे या तसे मागते भानजी- रामज चे
वाधीन करणे! दवाकर गोसावी सम ात बोलतील त ेक न चालवू. समथिश यां या या
घालमेलीत पडावयास तु हास योजन नाही!” मोरे र आ ाप  िस  करायला िनघून
गेले. महाराजां या मनात मा  िवचार फ न गेला, ‘समथाची ‘जयऽ जयऽ रघुवीर’ ही
गोसावी नांदी पुरती िवरली नाही, तोच ही त हा! पेरत ेहात कतीही पु यवान असले,
तरी िबयाणेच गणंग लागावे यास काय?’

जंिजरा वे ातून आले येसाजी कंक, हमंतराव, ना जी ंबक यां या मेळाने
महाराज रायगड उतरले. दवस उनतापीचे होते. मृग त डावर ध न महाराजांनी
घोडदळांसह पाचाड सोडले. खेड, चाकण अशा मजला टाकत त े नािशकप यात
प ागडाजवळ उतरले. इथं रामसेजला कुमक ायला मुज फरखान, रणम तखान,
मुहरम संह याचा भरीचा तळ पसरला होता. यावर मराठी घोडदळाने ए गार धरला.

महाराज ढा-प ागडा या भागात आ याची खबर लागलेले पाजी-भानाजी
िनवडया घोडाईतांसह एका सकाळी महाराजां या तळावर हजर झाले.

भेटीस आ या पाज ना आवेगी ऊरभेट दतेाना महाराज हणाले, ‘‘नावास
साजेशी पवान मदानगी केलीत - करताहात. पाजी आ ही संतु  आहोत.”

“ ा ी ‘ पा मोजदा’ हजें ‘सैतानाचा योकच’ हन यात उ या गनीम



तळावर!’’ मानाजी हसत पाज कड ेबघून हणाले.
‘‘सही आह ेमानाजी, सैतानां या चालीला सावाचा जाब दऊेन नाही भागत!”

महाराजांनीही हसून पाज ची सफाई आपणच दली. पाजी-मानाज चा मरातब क न
यां या सोबतीनेच ंबकगड, बागलाण असा टापू महाराजांनी वत: या नजरेखाली
घातला. रामसेजची राखण करणारे फरत े तळ पारखून घेतले. नवी कुमक, ह यारे,
आताषी, रसद यांची जोड दे याचा धीर दलासा पाज ना दऊेन महाराज रायगडाकडे
परतले. जो अंदाज महाराजांनी केला होता, तीच चाल खेळत औरंगजेबान ेया मृगापूव
चार दशांना चार न या पसर या!

मीर मुह मद मोिमन या सरदारा या िपछाडीला सहा हजारांचा तु क हशम
दऊेन याला सुरत बंदरा या रोखाने िपटाळला.

गो ाला फरंगी िवरजईकड ेखासा हिेजब पाठिवला. या या बरोबर असले या
शाही खिल याचा मजकूर होता – ‘‘काफर संभाला मदत तर क  नयेच, पण या या
िखलाफ लागेल ती मदत फरंगी दरबारनं मागावी. तुरंत पोच होईल!’’

सवा न िवषारी नख होत,े लाखानाला नगर या तळाकड े पाठिवले या
प ात. लाखानाला आलमिगराचा नेक म होता - ‘‘िमळेल त े मराठी दशेमुख,
हवालदार, जुमलेदार, क लेदार, म सब िख लत ब  क न शाही चाकरीत तुरंत जू
करावा!’’

औरंगाबादे या भर या शाही दरबारात तर अिनरोध संह आिण कशोर संह अशा
कड ा रजपुतांची द मत दऊेन संभाजीराजांवर खासा नामजाद के या आप या ब याला
- अ मशहाला, शाही दवुा दे यासाठी त त सोडून औरंग फराशीवरच उतरला.
अ म या तलम जा याचे टोक उचलून त े चंुबत सवाना साफ ऐकू जाईलस ं पुटपुटला -
“अलह दिुल लाह!’’

आ या काळाला िनधारान े त ड दे यासाठी पावसा याचे पाठबळ घेऊन
ांतो ांती तवानी सै यसंचणी करणे आव यक होत.े िचटणीस खंडोजी, द तरदार
िचमणगावकरां या मदतीन े यासाठी तपिशलाची प  े िस  क न महाराजां या
द तुरासाठी आणीत होते. दाभोळचे गंगाजी दादाजी, पु याचे दामाजी रघुनाथ,
साता याचे अंबाजी मोरदवे, क हाडचे वकोजी , फ ाचे धमाजी नागनाथ अशा
चौतफाचे सरसुभे मज या, वाडीत जातीने जाऊन प ाबर कूम बांड ेगडी एकवट करीत
होत.े

उ रेत औरंग नाही हणून बंड क न उठले या सुलतान ताराला चाचपून
बघ यासाठीही एक खिलता, खंडोज ना एकांती घेऊन महाराजांनी िस  करावयास
सांिगतला.

पावसाळा त डी आ यान े व हाडातून हबंीरराव, कोकणातून कवी कुलेश,
सोलापुरा न आनंदराव रायगडी परतले होत.े दयावर भांडण मांडून मराठी आरमाराने



इं जी गलबत े लुटली होती. पेण भागात िस ी कासमवर नजर ठेवीत शी-एक गलबते
मायनाक आिण िस ी संबूळ या दमतीत फेसाळ या दयात ठाण ध न होती. दादाजी
रघुनाथांचा जंिज याचा घेर बळकटीन ेअ ाप उभाच होता. थळभागात जलकोट खंदरेीचे
र ण करीत पाच हजारांचे आरमार डो यांत तेल घालून होत.े

मृगाने िशगेची झड धरली. रामसेज या पाय याला शाबदीखानाला कुमक
करायला बादशहाने धाडले या खानबहादरू कोकलताश, कासमखान, दलपत, करण संह
यां या फौजा नािशकम ये तळबंद झा या.

द तरखा या या झरो यातून दसणा या पावसां या रेघा िनरखीत महाराज
खंडोज ना आ दलशाही आिण कुतुबशाही दरबारला जाय या प ांचे मजकूर सांगत होते.
याची साखळी तोडत पहा याची वद  आली - “बिहजी आ यात.” महाराज दरवाजाकडे
बघत कले. पावसात पुरा िभजला, घ गडी लपेटलेला बिहज  जुहार भरताना गडथंडीने
काकडला. नेटान े दाताची थड थोपवीत हणाला, “अवरंगाबादचंा खबरी माग खुटला
धनी. लई कसबाचं धा जासूद गिनमा या तावडीत फसलं. कोतवाली चबुत यावर
औरंगाबादतं स ां या डुया मार या हरा यांनी!”

दहा खबरगीर हणजे चालत-ेबोलते दहा कोटच! हलेावून गे या महाराजांना
जासुदां या नायकाला धीरा-सां वनाचे काय बोलावे तेच कळेना. तसेच चालत ते
बिहज समोर आले. या या खां ावर चढ या राजहातापाठोपाठ या या कानी फ
तुटक राजबोल पडले, ‘‘पेहराव बदलून धुनीची धग या पिह यान ंबिहज ....”

गडा या लोहारमेटावर आता ह यारां या घडाई या ठण या रात याऊ उसळत
हो या. फर या च ावर िशकलगार यांना पाणी दते होत.े बिहज  गड चढून दोन दवस
झाले नाहीत तोच रामसेजभागातून संभाजी जगतापांनी पाठिवलेला हारकारा
रायगडावर आला. याने बिहज न काळीजतोडीची खबर खाल या मानेने
महाराजांसमोर ठेवली - ‘‘रजपूत प संगा या तळावर घात या छा यात पाजी भोसलं
जाया झा यात! जखमा बांधून ंबकगडा या तळात पडून हाईत!” त े ऐकताना
महाराजांना आपलाच उजवा हात जाया झा यासारख ेवाटले.

कनाटकातून हरजीराजांनी पाठिवलेला जैतजी काटकर रायगड चढून आला.
मुजुमदार खंडरेाव पानसंबळ याला घेऊन महाराजांना पेश झाले. कनाटक ांती या
दर यान खूप उलथापालथी झा या हो या. हरजीराजे िहकमतीन ेकनाटकचे रा य वाढीस
लावीत होत.े

‘‘कबजी ये यात,’’ कुलेशांचा कारभारी आत येऊन वद  ठेवून गेला. कनोजी
माटाची गुलाबी पगडी धारण केलेले कुलेश नम कार करीत दालनात आले.

‘‘शहजा ाची काही हालचाल किवजी कोकणात?’’ त े येताच राजांनी यांना
मु यावर घेतले.

‘‘जी. उ रम राजा राम संग को िलखा ह ैशहजादान।े”
“आ हीही िलिहले आह.े जाबाची वाट बघतो आहोत. पण किवजी, जो वकुब

िमझा राजात होता, तो नाही दसत आ हास या या कँुवरात.’’



‘‘जी. िमझा आदमी मैदान का, राम संग कोठीका।”
कतीतरी वेळ महाराज किवज शी राजकारणावर बोलत रािहले. जायला

िनघताना कुलेशांनी चौल तफची एक बाब महाराजां या कानांवर घातली - ‘‘चौलम
िजवाजी िवनायकने फरंग का एक जहाज द त कया ह।ै खंबायतके बेपारी रामचं दास
का माल ह ैउसम। जहाज उसका नह । फरंगी जहाज मांगते ह।ै”

‘‘ठीक आह.े पण या मागणीत आमचा अरबांशी असलेला दयादो ताना आपणास
पसंत नाही, ह ेिलिहणारे फरंगी कोण?” महाराजांचा नूर बघून काही न बोलताच कव नी
िनरोप घेतला!

तो मामला तोडून टाक यासाठी याद घेत या पेशवे िनळोपंतांना मा
महाराजांनी आ ा केली, ‘‘चौलात द त केले गलबत फरं यास सुपुद कर याचा
िजवाज ना कूम ा. आिण िनवडीची माणसं तुकडीन ंचौला या कोटाभोवती पेरा!”

पिहला कळला, पण दसु या कमाची अटकळ िनळोपंतांना काही लागली नाही.
महाराज नुसत ेफेर घेत रािहले. जंिज याचा सल िनखळत न हता. दसावा; पण

हात घालता येऊ नये, असा जंिजरा खोबणीत बसला होता. रामसेज तर घेरात पडला
होता. ‘‘रामसेजची काय खबर पंत?” महाराज आप याच िवचारात होते.

‘‘शाबदी-कासमखानांनी पावसाळा असताही कोटाला पान लाव यासाठी तीन
वेळा जबर उचल खा ली. आप या क लेदारानं ित ही हमले फेकून दले वामी.”

‘‘पंत, गडउपराळा कर यासाठी एक हजारांची घोडपेथकं आजच रामसेज या
वाटेला लावा.”

‘‘जी. दोनशे मण आताषी या गोणी घेऊन सलाबतखान रामसेज या कुमकेला
गे यानंच श ू उचल खातोय.’’

‘‘कुडाळ या गणोरामांना, िडचोली या मोरो दादाज ना जमेल िततका आताषी
साठा रामसेज या कुमकेसाठी ंबकगडाला केसो ि मलांकड ंपावता कर यास तातडीनं
कळवा.”

कुल ीने हातचा कंुकुकरंड न सोड यासाठी जंग-जंग पछाडावे, तसे रामसेजसाठी
महाराज िज ीला पेटले होते. रामसेजचा क लेदार तर हम याचा सासूद लागताच
गडाव न जडशीळ दगड-ध ड,े ओ या लाकूड गाठी उतरंडी ध न लोटत होता.
आभाळातून पाऊस, गडाव न ही मारिगरी यान ेशाबदीखान पुरता हरैाण झाला होता.
गडतट ध न याने लावलेले सु ंग उधळून याखाली याचीच माणसे गाडली गेली होती.
‘रामसेज’ उ ाणात या रामभ  ‘हनुमंता’ या पिव यात ताठ खडाच होता!



‘‘ह बशी, हबशी, हबशी!” संत , बेचैन छ पती आवळ या मुठीने वत:शीच
झगडत होते. कवी कुलेश, हादपंत, िनळोपंत, खंडरेाव अशी भोवतीची मंडळीही,
दादाज नी दडंाराजपुरी न पाठिव या हारका याची जबान ऐकताना सु  झाली होती.
िस ी खैरतने दवसाढव या नागोठाणे बंदरात घुसखोरी क न रयता ाची भर चौकात
नाके छाटली होती!

‘‘जंिजरा घेरातून येसाजी कंकांचा पावलोक काढता घेत यानंच हबशी असा
मोकाट सुटलाय.” हादपंत जंिजरा-वेढा बळकट कर या या स यान े हणाले.

महाराज िवचारात पडले. घेरामुळेच खिज यावरचा ताण वाढत होता.
‘‘िनळोपंत, दादाज ना कलमी कूम ा – जलकोट या फौजा काढ या घेऊन

महाडात ठाण हा हणावं. दौलतखान, मायनाक, िजवाज ना आपआपले दयातळ,
गलबतं, माणूससु ा हमेश जागते ठेव यास कळवा.” महाराजांनी िनवाडा दला.

या जोरावर हबशी खो ाने वागत होता, तो ितढाच सरळ करावा हणून
िनळोपंतांना शेवटची सूचना िमळाली, ‘‘ या पावलांनी तु ही चालता ती आ ही बरी
पारखून आहोत याची स त ताक द ा, चौल-गो ा या फरं यास आिण मंुबई या
टोपीकरास.”

“को हापुरा  ं हबंीररावांचा िनरोप हाय. िमरज ठा यावर आ दलशाहीचा
सालार शजाखान वीस हजारां या बळानं उतरलाय. याचा बेत कळत हाई.’’ खंडरेाव
पानसंबळ चंतेने बोलले.

‘‘पेशवे, मामांना कळवा, या बा या समयी आ दलशाहीशी दो ताना र ून
चालिवणं आह.े तु ही पाऊस उलगेतो प हाळा, को हापूर, क हाडचा मुलूख शार ठेवून
असणं. अ मशाहास दबीत ठेवणं.”

“बालकंुडा या घाटीन ंरामसेजवर कासमखानान ंहमला केला. क लेदारानं दगड
बरसवून तो फरवला आह.े बातमी िमळतेय बादशहानं कािसमखानाला उ रेकडून आिण
राणोजीला दि णेकडून तळकोकणात उतरायचा कूम दलाय.’’ िनळोपंतांनी शाही
कडवी चाल समोर ठेवली.

‘‘पंत, जेवढा उतरतो तेवढा औरंगचा हशम आ हास तळकोकणातच पािहजे. जी
हसमखानाची केली तीच गत करतील आमचे तुकोजी- पाजी-मानाजी यांची.” औरंगची
हर चाल बारका ाने ऐकूनही महाराजां या मनाचा टवकासु ा कचरत, कातरत न हता.
कसलेतरी न उकलते बळ या मनात जस े दवसागिणक ठासले जात होत.े



‘‘आप या कैदतेला कंकड क याचा ठाणेदार शहा अिललखान पळून
बहादरूखाना या तळावर नाशकात गे याची खबर आह.े” खंडोजी हणाले.

महाराजांची नाकपाळी ते ऐकताना कंिचत ं दावली. नाकग ा आ सला.
‘‘िचटणीस, द त कैदी पळून जातात ते कसबान ं तुरी दऊेन न ह.े तोबरा दऊेन! हर
क लेदारास कलम ा. असा बोभाट येतो, तर गय-मुलािहजा नाही.”

महाराज बोलून गेले, पण मनात दरूवर कुठेतरी टटवी केकाटून गेली – “िशक-
नंबाळकरांसारखे आ  राजरोस पळून जाताहते यांचं करणार काय छ पती असून
आ ही?” तो काळोखच दरू सारत फ  कुलेशांना थांब यास सांगून महाराजांनी सवास
िनरोप दला.

‘‘किवराज, शहजादा अकबरास आगे वद  ा. आ ही याशी खल-बात कर यास
खास येत आहोत.” थांबिव या कुलेशांना राजा ा िमळाली.

‘‘जी.’’ कुलेशांनी कार भरला. यां या मनी काही बोलायचे होत.े कारण यांना
एक ांनाच एकांती घेत याचे पा न बाहरे गे या अनेकां या चेह यावर उमटलेली
नाराजी यांना प  जाणवली होती. पण िवचारगत महाराज बघून त ेमन मा न रािहले.
मंि वाडीतील एकही मं ी यां या घरी, आमं ण दऊेनसु ा भोजनास येत न हता. यांचे
महाराजां या आसपास वावरणे अनेकांना पसंत न हते.

दोन दवसांतच ावणसर ना न जुमानता महाराजांनी कवी कुलेशांसह रायगड
सोडला. महाडघाटीने महाबळे रची चढण उत न त ेिचपळूण, संगमे र, खेळणा अशा
मजला टाकत राजापूरला अकबरा या तळावर आले. संगती मोजका घोडाईत होता.
डे या या त डावर आ या दगुादास राठोडसह अकबराने महाराजांची आगवानी क न
यांना इतमामाने आत नेऊन बैठक वर बसिवले. ही अकबराशी दसुरी भेट होती.
महाराजांसाठी आ या रवाजी नजरा याला हात दऊेन यांनी तो वीकारला. बैठक ला
त ड फुटले –

‘‘राजासाब, तंग आये। शेर होकर घास खाना बडी तोहमत क  सजा।’ अकबर
िपळवटून बोलला.

‘‘तेच हणतो आ ही. शेरास खाना रान पालथं घालून धंुडावा लागतो. इथं क डून
नाही तड लागणार तुमची.” महाराज हणाले.

‘‘राय या आपक  राजासाब?” कोकणात रा न द लीत ताचे व  अ ाप
अकबरा या डो यांत तरळत होते. महाराजांना अकबर फ  वापरायचा होता.

“तुमचा स ला दगुाजी?” महाराजांनी राठोडलाम ये घेतला.
‘जी, अब औरंग द खनम फसा ह।ै नह  िहलेगा। राजासाब, हम शहजादाके साथ

राज थान लौटगे। रजपूत इक ा बांधगे।’’
‘‘रा त. आ ही काय करावं या मसलतीत?” महाराजांनी िम याक यांचा राठोड

नीट िनरखला. यांना वाटले तो सै या या कुमकेची गळ घालणार.
“िसफ हमारे जानेका इंतजाम।’’ महाराज सै यबळ दऊेच शकत नाहीत ह ेताडूनच

राठोड शहाणपणाने बोलला.



‘‘मतलब? एवढा जाग-जाग श ूचा तळ पडला असता, तु ही जाणार शहजा ांना
घेऊन उ रेत? जाणता? दसेल ितथं शहजा ांना द त क न दाखल कर याची फमाने
सुटलीत औरंगाबादे न!”

‘‘वो या खाक करगा द त हमको? हम उसके ही ब  ेह।ै दयास ेउड जायगे हम।
दगे हाथ आप हमको?” िचडीन ेअकबर िनधारी बोलला.

महाराजांनी सहतेुक कुलेशांकड ेबिघतले. िनणय दला. ‘‘ठीक आह.े आ ही क
बंदोब त ह यारी पहारा आिण तु हास सै य दे याचा. दगुाजी, जगदबं तु हास फ  ेदईेल.”

महाराज उठले. अकबराचा िनरोप घेऊन यांनी राजापूर सोडले.

रायगडा या खासेदालनात महाराज कवी कुलेशासंगती शहजादा अकबराला
काय चाल ावी, यावर बातचीत करत होत.े दालनावर खास सेवक पु षा व जो याजी
केसरकर पहारा दते होत.े थंडी गडभर उतर याने छ पत नी खां ाभोवती शालनामा
लपेटता घेतला होता. ‘‘किवराज, शहजा ाचा माग तलास घेतलात तु ही? राजी आह ेतो
हदंो थानात गुजराथेला जायला? कुवत आह े याची रजपुतां या मदतीनं हदंो थान
बांध याची?” औरंगजेबाला काटशह दे या या िवचारात गढले या महाराजां या त डून
सवाला या पाठलागात सवाल सुटले. यांचा बेत मोठा होता. उमेदी या दगुादास
राठोडांना यांनी यासाठीच बोलावणे धाडले होत.े याला दहा हजार फौजेचे पाठबळ
ावे व अकबरासह गुजराथेत पाठवावे. याने अंबरचा रजपूत राजा राम संग याची जोड

घेऊन थेट द तच करावे. उ रेस परतणा या औरंगला आिण दगडापरीस वीट सुमार, या
यायाने अकबराला द लीला त निशन करावे.

‘‘हमने बातचीत क  ह ै शहजादसेे। चाह े जो करन े तैयार ह,ै शहजादा। शाही
असामी ह ैअकबर। उसका लाभ उठाना चािहय।े” कुलेश हणाले.

‘‘ याला ह यारी हशमांचं बळ दऊेन मुलखाबाहरे काढणे हचे लागीचं. आप या
फौजेवर बारीक यान ठेवील अशी, राची असामी बघतो आहोत, यासाठी आ ही.”

आता कुलेशही अकबरा या बाबीन े िवचारगत झाले. कनोजी प तीचा, कमरेत
वाकून महाराजांना नम कार क न बाहरे पडले. एकले महाराज पायफेर घेऊ लागले.
यांना ठायी ठाय आिण िजकड-ेितकड ेऔरंगमु ा दस ूलाग या.

‘‘पेशवं आ यात.” पु षा नावा या िखदमतगाराने महाराजांना भान दले.
‘‘ वामी, दोन खाशा असामी गड चढून आ या आहते. िमरज-अकोला तफने

सरल करांनी पाठिवलेले धनाजी जाधव आिण शहजा ांकडून आलेले दगुादास.” पेशवे
आत येताच हणाले.

‘‘ठीक. यांना जोडीनंच पेश या सकाळी. खूब हतेाची बात करणं आहे
यां याशी. तु ही जातीन ंउतरा क याण ांतात कुमकेिनशी.”

‘‘जी. महाराज...” बोलते िनळोपंत कसे बोलावे, या िवचारान ेअडखळले.
“ कलात पेशवे – बोला – ’’



“िस ी कासमन ं द त क न मंुबईला नेले या आप या सारंगांपैक  – जे-जे
धमातराला राजी न हते, यांची क ल केली. आिण...”

‘‘काय... काय झालं बोला पेशवे!”
‘‘आपले जाया झालेले सारंग – िस ी िम ी मंुबईत गे याची खबर आह!े”

कलमी सेवेवर बस या खंडोज ना छ पत नी, राजा राम संगाला जाणा या
खिल यांचा मजकूर सांिगतला – ‘‘द खनेत आला शहजादा, दगुादाससंगती फौजबंदीनं
गुजराथ ांती अहमदाबादमाग धाडतो आहोत. आमचा तोडीचा सालार यांची जोड
करील. तु ही जाणत ेआहात. अवघ ेएकवटून हदंो थानात बादशहास काटशह घालावा.
वडीलधा यांनी मुगलां या के या मागील सेवेचे का चीज झाले, ह े यानी ध न पो त
िवचार ठेवून चालवावे... फरलाच औरंग परतीन ेउ रेत, तर यास द त कर याची उमेद
राखावी...” या मतलबाचा तो खिलता होता.

खंडोज नी रेख या खिल यावर वाळूची िचमट िशवरली.
‘‘िचटणीस, खिलता धाडसा या, नेक जासुदाहाती ा. खूप दरू जाणार तो.”

खिलतावळीकड ंबघत राजे हणाले.
आबाजी सोनदवे वार यामुळं दरबार भरवून रामचं  नीळकंठ भादणेकरांना,

महाराजांनी सुरिनशी मानव े व िश े  दले. कुडाळापासून तुंगभ ा नदीपयतचा ांत
यां या ता यात दला. आबासाहबेां या हयातीत ही जोखमीची जागा अ णाजी द ो
यां याकड े होती. यां यामुळे महाराजांना न िवसरता येणारी तापदराच झाली होती.
महाराजांना आता फार जाणवू लागलं क , खंडोजी ब लाळ मैदानी वकुबाचे असूनही
कलमात अडकून पडलेत. यांनाही साजेशी मैदानी कामिगरी दलीच पािहजे. कलम
सांभाळत यांनी ह यारही चालिवले पािहजे.

खंडोजी, क लेदार, चांगोजी, कुलेश, रायाजी, अंतोजी यां या मेळाने गड उत न
महाराज पाचाडपागेसमोर आले. ितथे धनाजी-दगुादास यांना सामोरे आले. पागेसामने
वीस हजारांचा घोडा व पावलोक हारीने िश त लावून उभा होता. राजांनी यांना रवाजी
िनरोप दला आिण त ेपाचाडसदरेवर आले.

चौतफानी आलेले खबरगीर पेश झाले. माणसांनी पाचाडसदर भरली होती. राजे
अंथर या सदरबैठक वर या िगद ला रेलले. आंबट, गोड-ितखट, खारट पदाथानी भरला
थाळा समोर यावा, तशा सरिमसळी या खबरा राजां या कानांवर पडू लाग या.

‘‘पुरंदर या पाय याला बादशहाचा नात ू मुइजु ीनसंगं झाले या झ बाझ बीत
माणकोजी ब लाळ कामी आले धनी!’’ खबरगीर अडखळत हणाला.

त ेऐकताच खंडोजी ब लाळांची गदन तर झटका घेत वरच आली. पु हा अदबीने
ती खाली घेताना पापणीकडा दिहवर या यां या. माणकोजी यांचे बंधू होत.े महाराजही
सु  झाले. खंडोजी या जवळ येत यां या खां ावर तळहात थोपटताना घोगरट
आवाजात हणाले – ‘‘आम या टोपातलं मािणक आिण तुम या तर हातातलं कलमच



गळलं. खंडोजी, तु हाला काय सांगावं आ ही – धीरानं सुमार हा हणून?’’

गडा या पाय याला िबरवाडी या नदीकाठाला ध न, अजाजी यादव, अ णाजी
मलकरे, िहरोजी इंदलुकर यांनी दमाखदार शािमयाना उठिवला. हा शािमयाना होता,
कनाटक ांतातून राजां या भेटीसाठी येणा या रघुनाथपंत हणमं यांसाठी. कनाटक आिण
मराठी मुलूख यांची ही भेट होती. रघुनाथपंत िनवडक असाम िनशी एका मजलेवर ठाण
झाले होते.

भेटीचा दवस उजाडला. महाराज येताच िबरवाडीचा पुरा तळ सळसळून उठला.
भोवतालची माणस ं डो यांत ाण आणून काय घडणार हणून बघ ू लागली. सवाना
माहीत होत ंक , कनाटकात रघुनाथपंतांना काढणीबंद कर याचा कूम राजांनी हरज ना
दला होता. गडभर आवई पसरली होती क , रघुनाथपंतांनी लांबीचा खिलता पाठवून,

‘खाशा भेटीसाठी येत आहोत’ अस ेकळिवले होते. यामुळे उलट-सुलट अफवाच अफवा
पसर या हो या.

महाराज तळावर येताच शहाजणांची, तुता यांची कातरी लय घुमली. रघुनाथपंत
जंजी न आ या माणसांतून एकलेच पुढेसे झाले. ते नजरेस पडताच महाराजां या
मनातले आठवण चे वा ळ फुटले. तरातर चालत ते रघुनाथपंतां या सामन ेआले. आलेले
रघुनाथपंत रवाजासाठी कमरेत झुकून मुजरा ायला तळहात कपाळी िभडवू लागले.
झटकन पुढे होत महाराजांनी तो आप या जळीत ध न वर घेतला. खु  तेच वाकून
रघुनाथपंतां या पायांना िभडिव यासाठी आपला हात पुढे घेऊ लागले! आशीवाद ावा
असेही आता कुणी न हते. रघुनाथपंत मागे हटले. उठवून राजांना यांनी वर घेतले.
दोघां याही डो यां या बा या िखनभर एकमेक ना िभड या. खूप खोलवरचा मतलब
जाणवला दोघांनाही. रघुनाथपंतांना छ पत नी थेट ऊरभेट दली. पंतांनी कतीतरी
मायेन े यांचे पाठवान थोपटले. पो त, जाण या वृ पणाला उभार- उमद ेराजेपण िभडले.
महाराजांनी हाताला ध न रघुनाथपंतांना भेटी या शािमया यात घेतले. आत
मजालसी या बैठक  अंथर या हो या. राजांसाठी आिण पंतांसाठी िगद ची खास बैठक
मधोमध येईल, अशी मांडली होती. यावर राजे, पंत बसले. ितला अदब ठेवून सारे खासे
आपाप या बैठक वर बसले.

रघुनाथपंतांनी कनाटकातून आणलेली चाळीस लाख होनांची तबके छ पत ना
पेश केली. महाराजांनी यांना पश दला. िनळोपंतांना नजर दली. पेशवे िनळोपंतांनी
रघुनाथपंतांसाठी आणलेली मानव े, ढाल-तलवार यांची तबके पुढे घेतली. पंतांनी ती
आपलीशी केली. जगदबेंची भंडारापरडी मजालभर फरली. ितची बोटे कपाळावर चढली.
राजांनी रघुनाथपंतांना िवचारले, ‘‘पंत, कनाटकाचा हालहवाल?”

‘‘सु ेम. हरजीराजे नेटा-बळानं ांत र ून आहते. कस याही भातेनं चंता
नसावी. जम यास खाशांनीच टाकावा एकदा फेर कनाटकात.”

‘‘हरजीराजे तुम याशी कसे?” घड या – न टाळता आले या संगांनी राजमन



वेढून आले.
‘‘जी. घरो यान ं आहते राजे आम याशी. विडलांठायी मानतात आ हास.

यासाठीच आलोत आ ही – काही मन या हतेान.ं हयात गेली ह यार पेलून, िजवाभावानं
इजाजत होईल तर – तर काही बोलावं हणतो.” खूप पािहलं, सोसलेली, आपली िनडर
वृ  नजर पंतांनी राजने ांवर जाम पवली. भरली मजालस ती बघताना चुळबुळली.

‘‘पंत, मनमोकळं बोला. िन:संकोच बोला. आता कुणाला मसलतीचं – मनाचं
िवचारावं, असं वडीलधारं कुणी नाही. आबासाहबे, थोर या आऊ, समथ सारे जगदबेंला
यारे झालेत.” सगळी मजालस महाराजां या क डीने, आप या अंगावर पड या
जोखमी या जािणवेने गंभीर झाली.

बोल यापूव  पंत णैक थांबले. मनाची बांधणी तर यांनी आप या तळावरच
केली होती – श दांची जुळणी करणे अवघड जात होत.े कुठलाही उणा-अिधक श द त डून
जाऊ नय ेयासाठी कोिशश होती. भंडा याची बोटे फरले या छ पत या मु केड ेबघत,
पंत बोलू लागले – मनातले, रांगड,े प -साफ, िनडर –

‘‘थोरले महाराज जाऊन काही ब त दवस झाले नाहीत. तो मुलूख उजाड का
होत चालले? पंुड-पाळेगार, फतवाखोर बळावत चालले, ह े कोण मजालीन?ं”
महाराजां या मनातील नेहमी सतावणारा सवालच पंत करीत होत.े अंतयामी घुसळून
िनघालेले राजे वरवर शांत होते. मन पार तळवटापयत उतरले यांचे.

‘‘ दमतीचे सरदार, मं ी बे दल, अ यायी जाले. यास मारणे रा तच होत,े तर
रायगडी घेऊन एकांती मारायचे. त ेसोडून सवासामन ेका मा रले?” पंतांनी िवचारले.

आता मजालस पुरी बेचैन झाली. कातर झाली. कैकांना वाटले महाराज आता
तडक बैठक व न उठतील. कुणी सांगावे, या णी पंतांना द त कर याची आ ाही दतेील!

मजालसीत हबंीरराव होते. तेही रघुनाथपंतां या वकुबा-अिधकाराचे होत.े यांना
राहवले नाही. त े हणाले, ‘‘पंत, येले ते काय चालीनं याची शािनशा झालीय स दी. कै.
थोर या महाराजांनी बेलवडीवर भर या तळासामन े सखुजी गायकवाडाचं डोळं का
काढलंत? राजां या िजवावर उठ या चाकरांचा काय मरातब कराय पायजे ता
तु हासारा?’’

आता सरल कर-पंत यांचीच बोलाचाली वाढतेय का काय, अशा शंकेने मजालस
थरकली. छ पत नी म येच हात उठवून हबंीररावांना रोखून घेतले. आिण हटलं....

“सरल कर, सुमार असा. पंतांना बोलू ा. यांचा अिधकार आह ेतो.’’
या बोलांनी पुरत ेिनभय झालेले पंत हणाले, ‘‘आ ही काय, िपकलं पान. आज

आहोत – उ ा नाही. एवढा मात बर गनीम त डावर येऊन ठेपलाय याचा काही िवचार
केला आह ेकाय सरल कर?”

यां या या रोक ा सवालान ेमा  महाराज बोलतेच झाले,
‘‘पंत, काळजाचा सवाल केलात. यासाठी आ ही काय करतो आहोत, ते आमचं

आ हास ठाऊक. मुलूख उजाड होतो आह,े तो औरंग या मारिगरीन.ं तीस हजारांवर
तवानी सै यसंचणी बांधलीय. जागजागी मोगली फौजेशी चकमक  झडताहते. खिजना या



भाराखाली वाकलाय. एका बाजूनं औरंग या फौजा चौतफानं दौलतीत घुस यात. ती संधी
साधून दया ध न फरंगी, हबशी उचल खाताहते. इदलशाही, कु बशाही अंग मुरवून
गुमान आहते. काय करत,े असते तरी आबासाहबे अशा समयास? पंत, तु ही बोल याचा
राग-रोष नाही. हरज ना ांत ठाकेठीक राखून चालिवणेस कळवा... आिण... आिण आता
तु ही – तु ही नका जाऊ कनाटकात.”

महाराज काही िवचारान ेथांबले. तडक उठलेच. मजालसही उठली. येक जण
िवचार करीतच बाहरे पडला.

दपुारी रघुनाथपंतांनी दलेला खाना घेऊन महाराज गडा या वाटेला लागले.
िवचारच िवचार, मृगा या आभाळागत भ न आले यां या मनात. ते कुणाशीच काही
बोलले नाहीत.

रा ी सुखदालनात ल या या माड याचा कटोरा घेऊन आले या येसूबाई यांना
िवचारगत बघून हणा या, ‘‘त येतीत काही सुमार वार या?’’

महाराजांनी येसूबा ना िनरखले. यांना आठवले ते आबासाहबेांनी येसूबा ना
दलेली िश े क ार. ‘ ीसखी रा ी जयित’ या मु चेी आपणच दलेली जोखीम. यांना
बघताना रघुनाथपंतांशी झालेली सारी मु याची चचा मनात फरली. येसूबा या कानी
भेटीचा सव करीणा घालून राजांनी यांनाच िवचारलं, ‘‘स ला काय तुमचा पंतां या
बाबतीत?”

येसूबाई िवचारगत झा या. मग िनधारान ं हणा या – ‘‘आ हाला वाटलं...”
‘‘काय?’’
‘‘पंतांवरच मुजमूची जोखीम सोपवावी!”
‘‘...आिण खंडरेाव आहते मुजुमदार यांचं काय?’’
‘‘एकांती घेऊन समजूत काढावी यांची.”
येसूबा या मना माणेच झाले. रघुनाथपंतांना मरातबाने मुजुमदारीची व े

दे यात आली. कनाटकाची मुजुमदारी यांचे िचरंजीव ितमाजी रघुनाथ यांना दे यात
आली. खंडरेावांची समजूत नीट पटवून ह ेझाले.

महाराज संहासनसदरेवर फेर घेत होत.े भोवती अदबीने उभे असलेले िनळोपंत,
हादपंत, खंडरेाव, रघुनाथपंत खालमानेने चंता ांत उभे होते. फेर थांबवून राजांनी
हादपंतांना िवचारले, ‘‘पंत, तु ही टोपीकरां या दरबारातून आलात. काय चाल आहे

गो यांची?’’
‘‘जी. ते राजी झालेत हब यांना थारा न ायला. मुगलांची गलबतंही दया

ओलांडणार नाहीत, याची हमी दलेय यांनी.” शेजारी उ या हे ी ि मथ या गो या
व कलाकड ेहातरोख दते यांनी याची ओळख छ पत ना क न दते हटले, ‘‘ह े यांचे
हिेजब, हे ी हणून.’’ हे ी गुड यांवर बसत लवला. डुईची उंच माटाची, पीसधारी टोपी
यान ेउत न हलिवली.



या याकड ेनजराणा नाही, या जािणवेनं हादपंत लगबगीने हणाले, ‘‘ वामी,
गो या दरबारनं दला होता नजराणा यां या संगती. पण....’’

‘‘आ हाला तो पेश न करता यांनी म येच ठेवू घेतला – असंच हणायचं आहे
तु हाला पंत!’’

‘‘ मा असावी. तसं नाही – पण ह ेआिण आ ही िनघालो मंुबई न करंजामागानं
इकड ं ये यासाठी. पण चार हबशी गलबतांनी रोखला आमचा दयामाग. यांना आिण
आ हाला गलबतात दडून राहावं लागलं. शरम वाटते; पण यां याकडचा नजराणा आिण
आमचं सामान लुटून नेलं हब यांनी उंदरेीकड.ं”

महाराज ते ऐकून संत  होतील अशा भयान े हादपंतांनी गदन टाकली. राजांना
ती जाणवली. यां याजवळ येत ते हणाले, ‘‘ यायाधीश, नजराणा गेला याची
एवढीसु ा खंत क  नका. तु ही – तु ही सु ेम परत आलात हाच आ हाला नजराणा.”
गो या व कलाकड े हात क न, ‘‘यांची साजेशी दखेभाल करा.” असे हणून राजांनी
हे ीला नजराणा दवेिवला.

हे ी पु हा लवला. उठून जायला िनघाला. याला बोल यातले काहीच कळले
न हते. पटली होती, ती राजांची मदानी स दयाची मूत ! पंत व हे ी िनघून गेले.

कवी कुलेश अकबराचा वक ल अ दलु हमीद या यासह भेटीला आले.
‘‘ वामी, शहजादाको हदंो थान जानेम कामयाबी नह  िमली। खान लाने

आकर सब रा ते रोक दय।े बडी मु क लसे वापस लौटे शहजाद।े” औरंगने आप या
बे ाची केलेली अचूक नाकेबंदी कुलेशांनी सांिगतली. महाराजां या कपाळी जाळे
एकवटले. चटकन यावर यांनी सवाल घातला – ‘‘धनाजी कुठं?’’

‘‘जी. धनाजी गय े गुजराथम। भडोचको तसनस कया ह।ै दगुादास ह,ै उनके
साथ।”

‘‘तु ही शहजा ा या िपछेहाटीचं सांिगतलंत कुलेश. आणखी काही?” धनाज या
आगेकुचीने महाराजांना द:ुखातही सुख शोधावे लागले. तेही आप यापाशीच ठेवत
कुलेशांना यांनी िवचारले.

‘‘हम समझे नह .” खु  कुलेशच ग धळले या सवालाने.
‘‘किवराज, याद असेल, आ ही मरातबानं नेताज या बरोबर नजराणा पाठिवला

होता शहजा ांना. यात मानाचा हणून मो याचा कंठाही दला होता, द लीचे
‘शहनेशाह’ बनायला िनघाले या शहजा ांना! काय करीणा या कं ाचा? आलाय
कानी?”

कुलेशांनी चमकून अकबरा या हिेजबाकड े बिघतले. ही मामुली बाब
महाराजांपयत कशी पोहोचली एव ा धामधुमीत असा या नजरेचा मतलब होता.

‘‘आका अलीन े वो कंठा ब  दया, एक लवंडी को जूर!” अ दलु हमीद
बे फ करीने अकबरापुढे बोलावा, तसा महाराजांसमोर बोलून गेला.

‘‘खामोऽश!’’ छ पती संत  होत कडाडले. नाकपाळी लालावत ं दावली यांची.
ास चढीला पड याने भरदार छातवान वर-खाली लपापले. अकबरान ेमरातबी कंठा



‘मामुली’ मानला याची चीड होती यात. या न िशगेचा संताप होता – या या मामुली
हिेजबाने या दशेी या ीला ‘लवंडी’ हटले याचा.

‘‘कुलेश, जाब िवचारा याचा शहजा ाला!” आप याच िवचारात महाराज
तरातर िनघूनही गेले. अ दलुन ेशरमेन ेगदन खाली टाकली.

दा कोठारावर, िशलेखा यावर दखे टाकून संहासनसदरेवर आ या राजांना
खंडोजी ब लाळ उ रेतून परत या गंगाराम हदंो थानी सोबत पेश झाले.

‘‘बोला हदंो थानी?” ‘जय िसयाराम’ हणत नम कार करणा या गंगारामला
राजांनी िवचारले. या या उ रेत या कतृ वाचा हवाल ऐकायला ते उ सुक होत.े

‘‘िबहारम म घीर क ज कया हमन े नरेश! आप के फौजी आदमी बड े तेज है
राजासाब.” गंगाराम गौरवाने हणाला.

‘‘ हदंो थानी पाट यावरही गेले होत े चालून उ रेत... पण...” छ पत ना
गंगाराम या सग या बाब ची मािहती िमळावी, या हतेाने म येच खंडोजी बोलले.

‘‘ कलात िचटणीस?”
‘‘दाबजोर फौजीबळा या जोरावर ितथ या मुगल सुभेदारानं िपछेहाट यायला

लावलेय हदंो थान ना. फेर मदतीची उमेद राखून आलेत त ेदि णेत.”
‘‘खंडोजी यांना नजराणा ा. पाचाडपागेचा, उ रेची हवा सोसेल, असा तगडा

पावलोक ा.” आिण हदंो थानीकड े बघत महाराज हणाले, ‘‘दोन दवस थांबा
हदंो थानी. फार ट यानं आलात, िव ांती या.”

‘‘जय िसयाराम क !‘ नम कार घालून गंगाराम िनघून गेला.
क याण-िभवंडी भागातून रणम तखान आिण बहादरूखान यां या धुमाकुळी या

खबरा येऊन पोहोच या हो या. यासाठी खास बोलावून घेतलेले हबंीरराव, मानाजी,
केसोपंत, पाजी आिण तुकोजी पालकर यां या सोबतीने खु  महाराज क याणवर
उतरले. क याणला छोटेखानी कोट होता. तो राख यासाठी महाराज दवसभर
फळीफळीवर घोडा फेकत होते. एके दवशी सं याकाळी, दवसभर थकले, मले महाराज
तळावर परतले. या आघाडीचे पाजी, केसोपंत, िनळोपंत यांना सामन ेआले. यात
न हते जाया झालेले हबंीरराव आिण तुकोजी. मन या काही िवचारान ेमहाराज हणाले,
“तुकोज ना बोलावून या. हा पडला घेर तसा नाही िनपटायचा.”

‘‘काय झालं पेशवे?” चरकले या महाराजांनी िवचारले.
‘‘जी, तुकोजी गेले वामी!” छ पत सकट सवानी उसासा टाकला.
चौल, गोवा, व हाड भागातून खबरा येतच हो या. क याणात गंुतून पडणे श यच

न हते. तुकोज ना अगीनडाग दऊेन, मोहीम िनळोपंत व हबंीररावांवर सोपवून महाराज
रायगडा या वाटेला लागले.

गडावर आ या छ पत ना खानदशे भागात बे रला माव यांनी के या यश वी
हम याची आिण खिजना भरणा या भरपेट लुटीची, िबदरला के या चौथ वसुलीची



दलाशाची खबर िमळाली. नळदगुतफला राजांचा सरदार िभकुलाल याची
कािसमखानाबरोबर गाठ पडली होती. खानाचा मीर अिबद दवाण मारला गेला होता.

गो ा न आलेले येसाजी गंभीर महाराजांना खासगीत पेश झाले. फरं यांनी
गो ात घातला धुमाकूळ खाशांसमोर ठेवताना हणाले, ‘‘काही रया रािहली नाही
फरंगाणाची धनी. पणजी सोडून फरंगी लगत या अं ुज, सालसेत, बारदशे भागात
चालून ये यात भ या पहाटेचं. कानडी माणूसमेळ आिण न ा माटा या बंदकुा आहते
या याकड.ं अशीच गत रािहली तर...” कसे सांगावे हणून येसाजी कले. छातीव न
उतरलेले उपरणे मन या िपळान ेमुठीत चुरगाळले गेले यां या.

‘‘तर काय होईल, बोला, येसाजी.” महाराजांची गदन झटकन वर झाली.
‘‘ फरंगी गावं लुटत नाहीत नुसती वामी! क र ताव हायला राजी नसले या

उ या गावची माणसं चूड पेटवून जाळतात भर चौकात! घरचा कता माणूस मेला, तर
ड बा या वृ ीनं सरकारजमा करतात याची सारी मालम ा. आडा-िविहरीत पावाचे उ े
तुकड ेटाकून, त ेपाणी िपताच धम बुडला, अशी भूिमका उठवतात. तर याता ा पोरी
बाटवून िभ ुणी हणून नेतात आप या दवेळात. पांढरे झगे चढवून धमा या सारासाठी
भरीस घालतात यांना दवसभर आिण रा ी...’’ येसाज नी मानच खाली टाकली.
यां या पाप या दिहवर या. उपर याची मूठ चाळवता-चाळवता गपकन थांबली.

कानी पडणारे ते श द ऐकून छ पती सैरभैर झाले. जखमी वाघागत नुसत ेफेरच
फेर घेऊ लागले. फरं यां या करणीचा संताप, चोहोतफानी औरंगन ं फेकले या
दौलतीवर या, ठक ठकाण या फौजांचा ताण, हबशी, गोरे यांची संिधसाधू चाल,
यां या भोसलाई मनात अनेक िवचारांनी थैमान घातले.

‘‘– हीच गत रािहली तर पुरा फरंगाण क र ताव होईल महाराज. जमेल तशी
माणसं फरंगाण सोडून कारवार, बेळगाव, वरघाटात परागंदा होताहते. तगून आहते ती;
जीव मुठीत ध न हडबडलीत.’’ डो यांत या पा याचे थब खळकन ओघळले येसाज या
उपर यावर.

परडीभर पसरता भंडारा, जगदबें या मानकरी भु याने एकवटून यावा तसे,
काही एक िवचारान ेछ पत नी आपले मन एकवटून घेतले.

अकबराचा करीणा महाराजां या कानांवर घाल यासाठी कवी कुलेश भेटीस
आले. राजांनी िवचारले या कं ा या बाबीला अकबराने बेमुवतखोर जाब दला होता –
‘‘हम शहनेशाह ह।ै जी चाह ेकरगे।” ते उ र ऐकून, या या दमतीला दला घोडा आिण
पावलोक छ पत नी त काळ काढून घेतला होता. याला दली जाणारी पेशगीची र मही
बंद केली होती. यामुळे खफा झाला अकबर आप या डे यांना जाळ लावून तळ उठवीत
गो ा या रोखाने जा यासाठी बांदा येथे पोहोचला होता.

राजांनी कुमक आिण पेशगी काढून घेत यान े पुर या नाराज झा या अकबराचा
पुढचा मनसुबा सांगताना कुलेश हणाले, ‘‘सुनते ह,ै शहजादा फरंगाण गया ह।ै”



राजे िवचारगत झाले. यांना िमळेल तेवढा शहजादा वापरायचा होता. हातचा
जाऊ ायचा न हता.

‘‘कुलेश, ब या बारका ान ं यान ठेवा शहजा ा या हालचाल वर. तो फरं यास
सामील होता कामा नये. संगी यासच वापरा फरं यां या बाबीनं.” राजांचा बेत मनी
जवीत कुलेश गेले. कानी पडले या फरंगाणा या काळीजवेधी खबरेने बेचैन झालेले
छ पती रायाजी-अंताजीसह आघाडी मनो या या रोखान े िनघाले. या उंच
मनो यावर या गडवा यावर यांचे खास बाबीचे िनणय प े  होत असत.

द तर, संहासनसदर, खास ेमहाल इथे खाशांना शोधून शेवटी खु  खंडोजीच
मनोरा चढून आले. यांना बघताच महाराजांनी मनचा हते बोलता केला.

‘‘िचटणीस, चेऊलतफ या सुभेदारास िलहा. फरं यां या कोटास घेर टाका.’’
‘‘जी.’’ कानी आ या बाबी राजांसमोर ठेव यापूव  खंडोजी घोटाळले.
“बोला.” राजांनी यांची अडचण हरेली.
‘‘ वामी, दयावर भूम या ठा याला बावीस गलबतं आिण शंभरावर गुराबे

उतरलेत.”
ते ऐकून महाराज िनणय दते हणाले, ‘‘आपली शंभरावर गलबतं या तफला

रसद, नाख ांसह तयार ठेवायला सांगा दयासारंगांना. पु याला दामाजी रघुनाथांना
राजगड, पुरंदर, िशवापूरला चढाईची नवी संचणी ज यत करायला हारकारा ा,
खंडोजी!”

‘‘जी. औरंगाबादे न औरंगचा हिेजब शेख महमंद पणजीला फरंगी िवजरईला
जू झाला आह.े यान ंआप या दौलती या िखलाफ फरं यांनी उभे राहावे, अशी गळ
घातली. आपणाला दला जाणारा आताषी कारखा यांचा व तभाव घेऊन येणारी जहाजं
दयातून सोडू नयेत, असा खोडा टाकला आह.े” खंडोज नी औरंग या ितर या चालीचा
माग दला.

‘‘खंडोजी, मंगळवेढे भागात इदलशाहीचा िमयाखान, स यदखान, हसनखान
असा तालेवारीचा लढाऊ सरदार नुसता ठाण होऊन आह.े यांना या व ाला जोड दे यास
िलहा. केवळ मराठीच नाही, द खनेत या अव या शा ा आज ना उ ा औरंग पटात
धरणार ह ेजाणून असावे, असे साफ कळवा यांना. आिण...’’ खंडोज ना कुडीभर िनरखत
णैक थांबून राजे हणाले, “मो ा मोिहमेचा बेत आम या मनी आह.े तु हास यावे
हणतो संगती आ ही. तयारीन ंअसा.’’ खंडोजी आिण महाराज मनोरा उत  लागले.
दोघां या मनी दोन टोकांचे िवचार होते.

याच वेळी पणजी या क यात फरंगी िवजरईला शहजादा अकबर भेटला
होता. याला मदत दे याचेही फरं यांनी कबूल केले होत.े ही मदत होती, म ेला
जा यासाठी लागणारी लांब चाली या जहाजांची! पण –

औरंगचा शेख महमद भेटताच िवजरईने तीही चाल पालटली. मदत रोखली!
अकबर अडवून पडला. बां ाला ठाण झाला.



आता कडा या या थंडीन ेजोर धरला. पुरा रायगड धु या या दाट गोधडीखाली
उ ररा ीपासूनच झाकाळून जाऊ लागला. अशाच एका थंडी या दवशी राजांचा िनरोप
घेऊन रायगडा न िनघालेले येसाजी गंभीर पणजीला फरं यां या दरबारात वेशले.

फरंगी िवजरई क द-द-आ वोर हा पोतुगीज वाणाचा गरम कोट घालून, उभट,
लाकडी बैठक वर बसला होता. याचे फरंगी दरबारीही छो ा लाकडी बैठक वर बसले
होत.े येसाज नी दभुा या शेणवी या म य थीन े िवजरईला रोखठोक सवाल केला,
‘‘ फरंगी मोगलांशी संगनमत क न चालवतात ह ेकसे?”

वर फरंगाणात चौल, तारापूर भागात दोन भुईकोट राजांनी क ज के याचे
पाठबळ घेत येसाज नी िवचारले, ‘‘औरंगजेबाचा मोगली हिेजब शेख महमंद या याशी
फरंगी दरबारची बोलणी चालली ती कसली? मोगली जहाजे दयामाग ये- जा करतात,
यास हा दरबार परवानगी दतेो कसा?’’

दभुा याने येसाजीचे  कानी घालताच िवजरई िबघडला! यान े आप या
दरबारची चाल न सांगता उलटाच सवाल केला क , येसाजी गंभीरां याकड े राजांची
ओळखप  ेआहते काय?

ती ‘नाहीत’ ह ेऐकताच, याने येसाजी गंभीरांना च  बाहरेचा र ता दाखवला.
येसाज नी या अपमाना पद बाबीचा हारकारा रायगडी धाडला.

येसाजी गंभीरांची झाली मानहानी ऐकून, ‘‘ फरं यांची जहाजे दसतील तेथे घेर
टाकून क ज करा.’’ असा कूम आप या व अरबां या जोड आरमाराला राजांनी दला.

कवी कुलेशही आता टटवा या या कुमकेला चार हजार धारक यां या
पाठबळान ेउतरले होत.े यांची आिण इ तखान व रजपूत प संह यां या जोड सै याशी
चकमक उडाली होती. काही झाले तरी क याण-िभवंडीचा भाग औरंगा या घशात पडू
ायचा नाही याचा हबंीरराव, िनळोपंतांनी िवडाच उचलला होता. रामसेजचा औरंगचा

िचवट घेर तर चाललाच होता.
या वेळी महाराजां या मनात फरत होता फरंगी! कुठे िचमट ठेवून नाक दाबावे

हणजे फरंगी त ड खोलेल याचाच िवचार करत, ते खासेवा ात फेर घेत होते. यां या
भेटीला सुरनीस रामचं पंत हाती खिलता घेऊन आले. तो फरंगी दरबारचा पणजी न
आलेला खिलता होता.

रवाज, तपशील दऊेन रामचं पंत िवजरईचा खिलता वाचू लागले –
‘‘तुम या दरबारने वगुला बंदरात द त केलेली आमची जहाजे अ ाप सोडली

नाहीत. ‘आम या’ फरंगाणात तुम या फौजांनी जाळ या गावांची नुकसानभरपाई दली
नाही. तुम या व कलाकड ेदरबारचे ओळखप  नाही. अशा प रि थतीत तुम याशी मै ी
राखणे अश यच आह!े सुलुखाचा काय असेल, तो िनणय तातडीने घेऊन कळवावा.
नाहीतर मोगल बादशहाशी मै ीचा सुलूख करणेचा िनणय या दरबाराला यावा लागेल!”

तो दरबारी रवाजाचा खिलता न हताच. ती फरंगी िवजरईची मराठी
दरबारला दलेली छुपी तराटणीच होती!

‘नाहीतर’ ा श दापासूनच महाराजां या कपाळीचे दबुोटी िशवगंध थडथडू



लागले. ‘‘पंत, जाबसु ा दऊे नका या खिल याचा! जो असेल तो साऽफ दावूच फरं यास.”
महाराजांनीही िनवाडाच सांिगतला.

‘‘– पण एवढा औरंग त डीवर पसरला असताना या वेळी?” रामचं पंतांना
बोल यािशवाय राहवले नाही.

‘‘केलाय याचाही िवचार आ ही पंत. हा मै ी या सुलुखाचा खिलता नाहीच.
फरंगी औरंगचीच जोड दणेार. यास िमळ यापूव च याला तोडला पािहजे. नाहीतर
आज फरंगाणात हदैोस घालणारा फरंगी उ ा भोवतीचा मुलूख आिण पुरा तळकोकण
कुरतडून खाईल. आ ही रा  मै ी या सुलुखानं गाफ ल.’’

‘‘जी’’ रामचं पंतांचीही मती गंुग हावी, असाच ितढेबाज होता तो खिलता.
‘‘पंत, चांगोज ना सांगा आ ही आजच गड उतरणार आहोत, गांगोली जवळ

कर यासाठी.”
“गांगोली?’’ िवचारावेस ेवाटले पंतांना, पण यांनी आवरले.
चांगोज नी राजां या जा याची िस ता केली. गड उत न, पाचाडचा पावलोक

दमतीला घेऊन राजे पादशाहपूर या पिह या मु ामावर आले. वेळ रा ीची होती.
हादपंतांबरोबर आलेला टोपीकरांचा मंुबईचा वक ल परती या मागावर होता.

याचा मु ामही पादशाहपूरलाच होता. तो इं ज वक ल हे ी ि मथ रा ीचाच
महाराजां या भेटीस आला. याबरोबर दभुा या राम शेणवीही होता.

शेणवी हणाला, “टोपीकर दरबारास हादपंतां या मंुबई भेटीत झा या
कराराची कागदप े या व कलासोबतच ावी महाराज!”

एकतर मजले या मु ामावर, भल या अवेळी आिण टोपीकरांना आ या
व कलाबरोबरच करारप े ावीत हणून भेटणा या शेणवीचा राजांना संतापच आला. ते
हणाले, ‘‘शेणऽवी, करारप  ेकाय उडून जाणार आहते, आ हासोबत? टोपीकर दरबार
तर रवाजात जाणता हणून महशूर. कसा आला हा वक ल भल या जागी, अशा अवेळी
तु हास घेऊन?”

शेणवीचे पायच लटलटू लागले. चाचरत कसेतरी तो सफाईचे हणून बोलला,
‘‘आ हीच आणला यास. कसूर माफ असावा. तो जाईल. आ ही रा  मागे, महाराज
हणतील ते हा भेटू.”

‘‘काही ज री नाही तु हीसु ा राह याची मागं! िमळणे त ेिमळतील करारप ाचे
कागद रायगडी-द तरातून हादपंतां या ह त.े या तु ही.” महाराजांनी शेण ाचे
शेपूटच तोडले.

पादशाहपूर न रा ीच कूच क न क याणजवळ या मढगढीमाग राजे
गांगोलीला आले. यां याबरोबर दोन हजार घोडालोक आिण दोनशे पावलोक होता.
यां या रा ा गांगोलीत पड या. पु ा ी झाली या वेळी राजे येसूबा ना
भेट यासाठी मागे आले होत ेगांगोलीत.



संगती आले या हादपंतांशी राजांची पुढ या हालचाल ची, वा ा या
सदरेवर बातचीत चालली होती. “ यायाधीश, बिहज ना कलम ा. गाठीचे िनवडक
खबरगीर फरं यां या चौल-तारापूर भागात पेर यास िलहा. िमळेल ती खबर उचलून
टाकोटाक आ हास पावती करायला कळवा.”

‘‘जा. एक संतोषाची खबर आली आह.े बीड भागात आप या फौजेनं
आ दलशाहीचा क ले धा र क ज केला आह.े” हादपंत हणाले.

‘ क ले धा र! याच क यावर िमझा राजेने नेताजी पालकरकाकांस कैद क न
ठेवले होते. आ ही आबासाहबेांसह आ यातून सहीसलामत सुटलो, याने संतापून गेले या
औरंगने कैदी काकांना क याबाहरे काढून, जखडबंद क न, उंटा या पाठीवर लादनू
पाठवावे, असा िमझा राजास कूम केला आिण चांदणीचौकात पोहोचताच यांची
भरचौकात सु त केली.’ नेताजी पालकरां या आठवणीने राजे कातर झाले. समाधान
एवढेच क , तो क ले धा र आता वरा यात आला.

जसा प हाळा तसेच गांगोली गाव राजां या आठवण या गाठीचे होते. इथ या
नदीला एक घेराचा डोह होता. यात, आलेच कधी तर खाशे, होडक  टाकून पाणफेर घेता
यावा, अशी सोय गांगोली या सुभेदाराने केली होती.

दोन दवस झाले आिण मनात औरंग, फरंगा, िस ी, टोपीकर यां या आघा ाच
आघा ा फरत असलेले राजे हादपंतांना हणाले, ‘‘चला यायाधीश, पाणफेर टाकू
िमळूनच.’’

गांगोली या सुभेदाराने खाशांसाठी, दोरखंडाने खु ांना आवळलेली होडक
खुली क न िस  केली. महाराज आिण यायाधीश हो ांत बसले. सोबतीला दहा- बारा
धारकरीही बसले. राजकारणा या नाना बाब वर चचा सु  झाली. होडक  डोहात संथ
फेर घेऊ लागली. मधूनच व ांचा ‘चुबुक-चुबुक’ असा आवाज उठत होता. यात हाका
िमसळवत डोहकाठाव न खु  महाराजांना कुणीतरी सादवीत होते!

‘‘साऽहबे, सरकाऽर, महाराऽज‘ कोणीतरी पोटितिडकेने, हात उंचावून साद
घालीत होते. महाराजांसह सव आ याने घोटा यात पडले होते. महाराजांचा हातइशारा
पकडत हो ा सरसरत काठाकड ेआ या. महाराज भुईउतार झाले. काठावरची, भगवी
कफनीधारी असामी थेट महाराजांसमोर लोटांगण घालून ऐकणा यांचे काळीज िपळवटून
टाकेल, अस ेगलबलून टाकणारे, घोगरट बोलली –

‘‘साहबे थोर, सव  शा ाथाचा अथ वत: जाणतात. पंिडतांचा िनशा होय ऐसा
िनवाडा करतात. मग मा या बाब चे पा रप य का होत नाही?’’ तो होता िचपळूणचा
कृ णाजीपंत! रायगडावर उपोषण धरलेला!

‘‘सुमार हा बाबा. एकांती आहोत आ ही इथं. बोला – साफ-साफ बोला काय
सल आह ेतुमचा? पा रप य क  आ ही याचे.’’

कृ णाजीपंताने आपले िचपळूणचे दशेकुलकण, खाशा या मसलती बैठक चे
अस याचा फायदा घेऊन रा जी सोमनाथांनी कसे िगळंकृत केले, याची कलमकथा
सांिगतली. ती शांतपणे ऐकून घेत यावर महाराजांनी यायाधीशांना नजर दली.



‘‘महाराज, कृ णाजी हणतो ते सही आह.े थोर या महाराजांनीसु ा एकाचा
वतनछेद क न दसु यास कधी दला नाही. रा ज या गैरमेळानं, आपला अपसमज क न
द यानं ह ेझालं आह.े’’ यायाधीश तपशील दते हणाले.

‘‘ यायाधीश, तु ही, रामचं पंत, कुलेश अस े बसून मजालस भरवा.
कृ णाजीपंतांचं दशेकुलकण यांचं यास िमळेल असं राजप  िस  करा. आिण... आिण
रा ज ना कळवा – तु ही आबासाहबेांपासून सेवेत असता, असा मनाचा हलका भाव कैसा
दाखिवला? िबनबोभाट वतन कृ णाजीपंतास सुपुद करा!’’

महाराजांनी डोहाकाठीच द या िनवा ान ेमन भ न पावले कृ णाजीचे.

औरंगाबादे या आप या शाही महालात औरंगजेब बेचैन फे या घेत होता.
रामसेज, क याण-िभवंडी, को हापूर-प हाळा मराठी मुलखात याने फेकले या चौफेर
फ यांव न या या मनाजोगी एकही खबर येत न हती! याचा वभाव आता िचडिचडा
आिण संशयखोर झाला होता. याचे रणम त, बहादरू, मामूर, शाबदी, ईरज, इ त असे
पि तसांवर मातबर खान जागजागी चंड तळ टाकून बसले होते. आझम, कामब  असे
शहजाद,े मुईजु ीनसारखे नात ू याने या पहाडी मुलूखभर पेरले होते. एकही नाबकार
याला तस ली दईेल, अशी कामयाबीची खबर काही पाठवत न हता. येक जण न ा
कुमकेची, तोफांची, घोड-ेउंटांची, रसदचेी नुसती मागणी करीत होता! नाही हणायला
या या लाखानाने सुपुद केलेली जोखीम, या या इ छेबाहरे फ े केली होती.
फतवेखोरीची! गाजरांची जुडी समोर बांधून, घा याचे बैल लाकडी लाटेभोवती फरते
ठेवावेत, तसे लाने जागजागचे मराठी सरदार वरा यापासून तोडून सलतनतीभोवती
फरते केले होत.े

फे या घेणा या औरंगजेबा या कदमा-कदमांबरोबर, खाटकाचा पाळीव बोका
पायात घोटाळत, घोटाळत फरावा तसा वजीर असदखान – ‘‘जी-आका अली, जो म
हजरतप हा, िब कुल दु त हजरत’’ हणत फरत होता. फमानेच फमाने घेतलेले
घुड वार, सांडणी वार, जासूद औरंगाबादे या वेशीतून बाहरे पडत होते.

मरह ांनी आता कहार मांडला होता. ते जालना, नगर, पेडगाव, व हाड,
खानदशे, सोलापूर या बादशाहा या खास फौजबंद ठा यांपयत थेट धडका दते होते.

इकड ेतारापूरवर तर कोटबंद फरं यांची पाचावर धारणा बसली. खासा राजेच
एक हजार घोडा आिण दोनशे पावलोकांिनशी गांगोली न तारापुरावर उतरले! संगती
हादपंत होते. फरं यांना धडक भरिवणारा “हरऽ हरऽ हाऽ ेव”चा रणघोष उठला.

दमण, वसई भागात पूव च पेरले या कुमक  िशबं ा राजांना िमळा या. पुरे तारापूर
दवसाढव या लुटीवर आिण जाळावर पडले. फरं यांकडचे कानडी आिण फरंगी सैिनक
जीव बचाव यासाठी रानोमाळ पळू लागले. ब हाणपूर, औरंगाबादकेड ेमोगलांची झाली;
तीच गत तारापूर या फरं यांची झाली.

राजां या िवजयी फौजेतील तुक ा दमण वसईतफ या असेरीम, डहाणू, सैवाना



अशा गावांवर उतर या. ती गावेही लुटली-जाळली गेली.
तारापूर या माळावर पड या डे यात राजे आिण हादपंत फरं यां या,

औरंगजेबा या, मूग िगळून बस या आ दल व कुतुबशाही दरबार या चाल ची चचा करीत
होते. ती तोडत वद दार डे यात आला आिण हणाला, ‘‘दमणचं हरी िशवदवे भेटीला
आ यात. संगती एक काढ या घातलेला, पांढ या ढग याचा कैदी हाय.”

राजांनी इजाजती हात उठिवला. हरी िशवदवे काढणीबंद कै ाला पाठीशी घेऊन
डे यात आले. तो एक फरंगी पा ी होता.

रवाज दते हरी िशवदवे हणाले, ‘‘लुटीची व त असती, तर गोणीत भ न
धाडली असती गडा या जामादारीत, पण या कुचकामी डगलेवा याचं काय करावं? आ ा
हावी महाराज.”

पा ाला अंगभर याहाळत महाराज बस या बैठक व न उठले. कैदी
पा ासमोर आले. तो रंगान े लालबंुद आिण करिमजी दाढीचा पा ी कुठ यातरी
चम का रक बोलीत काहीतरी बोलला. आकाशाकड ेडोळे नेत उजवा तळहात याने कपाळ
व डावा, उजवा खांदा यांना िभडवला. याचे डोळे भयकातर झा याचे साफ दसून येत
होते. अंगचा सफेद डगला लटलटत होता. या या समोर उभे रा न या या िन या-
घा या डो यांत आपली नजर खुपसले या महाराजां या मनात येसाजी गंभीरांनी कानी
घातले या तळ फरंगाणा या हलाखीचे बोल तर घुमत होतेच; पण तो पा ी बघताना,
कशी कोण जाणे राजांना समथाची याद झाली.

‘‘कारभारी काय  लावावे,
मागील अपराध मावे।

चढती वाढती क त, पावाल येणे।।
सकळ लोक एक करावे –
गिनमा िनपटून काढावे।”

राजे पा याकड े बघतच रािहले. तो थरथर कापतच होता. राजांब ल बरेच
काहीबाही ऐकून होता तो. याला वाटले आपली गदन उडवून क लच होणार आता!

पा यापासून वळते होत पु हा बैठक घेत ते शेजारीच उ या असले या
हादपंतांना हणाले, ‘‘काय करावं या क र ताव पा याचं यायाधीश?”

‘‘जी, सोडून ावं यास. तो काही लढाऊ असामी नाही.” हादपंतांनी िनवाडा
दते आपला अंदाज सांगताना पुढे हटले – ‘‘िशवाय आपले येसाजी गंभीर फरं यां या
दरबारी हिेजबी करताहते. यास काही बरं-वाईट केलं, तर यांना तोशीस द यािशवाय
राहायचा नाही तो दरबार.”

महाराज िवचारगत झाले. ‘अगोदर मरतात ती मनं आिण मग मरतात ती माणसं.
असले ह तक मारतात ती आम या मावळमाणसांची मनंच. यास सोडावं? कदािप नाही!
मारावं त ेराजकारणास लागी नाही.’

हरी िशवदवेांकड े बघत महाराजांनी िनवाडा दला. ‘‘यास असाच रायगडी
धाडा, ह रजी. कोठीबंद ठेव यास कळवा. याची ही गत ऐकून फरंगी दरबार काय करतो,



ते दसेल. तो मै ीचा सुलूख करा हणतो, त ेढ गी क  मनचं तेही उघड होईल!’’

रायगडी आलेले महाराज दोन गंभीर बाब चा िवचार करीत होत.े िशलेखाना,
अंबारखाना, द तर, संहासनसदर कोठेही ते असले, तरी या बाबी सावलीगत यांचा
पाठलाग करीत. एक बाब होती, वेलवण मु ामी रघुनाथपंत हणमंते यांचा काळ
झा याची. मो ा उमेदीने कनाटकातून आ या पंतांना मुजमूची जोखीम महाराजांनी
दली होती. रघुनाथपंत! िबरवाडी मु ामी यां याशी झा या भेटी या आठवणी
राजमनात सार या फरत हो या. केवढी िनडर असामी रघुनाथपंत!

शेवटी आप याच मनाचा कौल घेऊन राजांनी मुजुमदारी या सेवेची जोखीम
रघुनाथपंतांचे िचरंजीव नारायण रघुनाथ यां या सुपुद केली.

दसुरी गंभीर बाब होती, येसाजी गंभीर यांना पणजीत फरं यांनी कैद के याची.
ती कानी पडताच राजे समजून गेले क , फरंगी दरबारची चाल काय आह.े तो दरबार
आता औरंग या ग यात पडणार, ह ेशाबीत झाले होत.े

अ ाप राज थानातील िमझाचा मुलगा, अंबरचा राजा राम संग हणावी तशी
साथ काही राजांना दते न हता. खंडोज ना बोलावून घेऊन राजांनी राम संगाला दसुरा
दीघ मा मक खिलता िलहायचा मजकूर सांिगतला.

“ फरंगी! फरंगी!’ या मन या भंगरीवरच राजे जामदारखाना, आताषी कोठार,
पाचाडपागा या ठकाणांना सार या भेटी दते होते. येसूबाई, बाळराजे, भवानीबाई
यां याशी िनवांत बोलायलाही उसंत िमळत न हती यांना.

असेच पाचाडपागेची जनावरे नजरेखाली घालत त े पेशवे, खंडोजी, रायाजी-
अंताजी अंताजा अशा शेल यांसह पायफेर घेत होत.े मधूनच उम ा जनावराचे पाठवान
थोपटत होते. जनावर अंगभर भोवरा उठवून, कान फडकावून साथ दते होत.े

‘‘खंडोजी, अंबरचा राम संग नाही साथ दते. आपली हणावी ती माणस ंनाही,
पण जनावरं कती लगोलग साथ दतेात.” महाराज काही कढाने हणाले.

‘‘जी, जनावरांची नजर समोर असते... माणसांची चौफेर फरत!े कुणीकडे
ि थरावेल सांगता येत नाही!” खंडोजी रांगड ेबोलले.

राजांचे आप याकड े यान जावे, हणून एक खबरगीर लगबगीने पागे या
दरवाजात घुसला. राजांना जुहार दते न राहवून ितथूनच, अदबीने हणाला – ‘‘चांगभलं
धनीऽऽ, क याण-िभवंडीचा गनीमतळ उठला! औरंगाबादे या वाटेला लाग यात रणम त,
बहादरू, ला ढीग स द ंखान! आपलं पाजी, सरल कर, मानाजी घाटा-पांदीत िमळंल
ितथं छापं मार याहतै य यावर.”

राजांभोवती या सग या माणसांचे चेहरे उजळ झाले. ‘‘जगदबं!’’ हणत
राजांनी छातीवर या माळेला हात िभडवून णैक डोळे िमटले.

या हतेाने त ेतारापूर-दमण भागात गेले होते, तो आता हाती घेता येणार होता.
पण चाल काय असावी, औरंगची फौजफळी मागे घे यात? राजे िवचारगत झाले.



या मुरादीने औरंगन ेक याण-िभवंडी पटात घे यासाठी जंग-जंग पछाडले होते,
ती पुरी झाली न हती. सगळी कोकणप ी मंुबईचा टोपीकर, पणजीचा फरंगी आिण
जंिज याचा हबशी यां याशी जोड घेत घशात घालायची. राजांचा दयामागच ता यात
यायचा. मग दया आिण माती यांची िचमट फौजीबळान ेआवळायची. काफर, दगाबाज,
सेवा या पहाडी मुलखाचं धूपदान क न या या पाक सुवासात नमाज पढायचा!

क याण-िभवंडी न नामोश घेत परतणा या रणम त, बहादरू यांची आता तो
खरड काढणार होता. एक ा ब ी लाखानाला मा  जडावाचा खंजीर आिण घोडा
ब ून सफराज करणार होता. कारण कामिगरीच केली होती यान े तशी मोलाची.
भवानी या माळेतली एक-एक कवडी उचलून औरंग या तसबीह या माळेत गंुफ याची,
फतवेखोर फोड याची!

मृगाने झड धरली. पाऊसमा याखाली जागाजागी पडलेले मोगली तळ झोडपून
िनघू लागले. गडागडांना गवती झडपा चढ या. रामसेजचा िचवट, नेक क लेदार अ ाप
िचकाटीन ेघेर झंुझवीतच होता. तळकोकणवरचा औरंगचा फौजीताण कमी झाला, याच
संधीचा फायदा यायचा ठरिवलेले राजे पड या पावसात येसूबा चा िनरोप आिण
थोर या आऊं या व आबासाहबेां या समाधीचे दशन घेऊन महाडघाटीने राजापूरवर
उतरले. आठ हजारांचे घोडदळ होते यां यासंगती.

चेऊल उफ रेवदं ाचे राघो िव नाथ, दमणचे हरी िशवदवे, दाभोळचे वकाजी
िनमदवे यांना तातडीचे हारकारे रायगडा नच गेले होत.े

घसघस या पावसात तळकोकण या मदा यांची खाशा डे यात खलबती बैठक
बसली. मानक यांना मनसुबा खुला करीत राजे हणाले, ‘‘गनीम क याण िभवंडीव न
उठला. आता याचं पाठबळ घेत उचल खाणा या फरं यास धडा दणंे आह!े खु  आ ही
जाणार आहते चालून रेवदं ावर, तु ही वकुबाचे ते आपाप या ठा यावर सावध रा न
रसद-िशबंदीची संगी कुमक कर यास िस  असावं. राघो िव नाथ, तु ही रेवदडंा
ांतीचे. मुलखाचा काही तपशील?” राजांनी बेत खुला करीत राघ ना िवचारले.

‘‘जी. फरं यां या कोटास दोम फरांिसस हणून सालार आह.े दमतीला
तोफखाना आह े या या. पावसात लागी पडायचा नाही या या तो. बळ ध न वेळेसच
घेर टाकला पािहजे.” राजां या मनसु याला राघो िव नाथांनी दजुोरा दला.

‘ वारी रेवदं ावर’ खल होऊन सवाना िनरोपाचे िवड ेदे यात आले. पावसाची
तमा न करता कांबळी, काचोळी पांघ न खबरगीर रेवदडंा-दमण भागात पांगले.

फरं यांिव  वरा या या फौजे या आघाडीची ठणगी ऐन पाऊसकाळात
पेटली. रेवदडंा ह याचे मु य ल  ठेवून, कोरलाईचा क ला, अंजोर असा घेर धरत
राजां या मावळी फौजा वर फरंगाणात घुस या.

रेवदडंा पाड यासाठी दोरबाज धारक यांनी क या या तटाला, पाऊसमारा
अंगावर घेत िश ा िभडिव या. फरंगी दोम फरांिससन े तटाव न दगड, बाण



बरसवायला सु वात केली. खु  दोम हाती बंदकू घेऊन दोरबाजांवर बार टाकू लागला.
पूव  जसा प हा याला आबासाहबेांना घेरात क डत िस ी जौहरान ेघेर आवळला होता,
तसाच आता दोम फरांिससला क डत राजांनी घेर आवळला. या खबरीने जागा झालेला
पणजीचा िवजरई क द-द-आ वोर मग पेचात पडला. यान े याकुतखानाला व हबशी
खैरतला मदतीचा खिलता दयामाग सुरतला धाडला.

राजे रोज घेरावर घोडाफेर टाकत होत.े िश ांव न कोसळले या दगड, बाणांनी
जाया झाले या धारक यांना धीर दते होते. िभजत, पावसाळी सांजा पाठीवर घेत परतत
होत.े अशाच एका सांजेला सुभेदार राघो िव नाथ यां या भेटीला डे यात आले. िभज या
आवाजात हणाले, ‘‘को हापूर-प हाळा ांत नेटानं आबादान राखून असणारे डबीर
जनादनपंत हणमंते गे याची खबर आह े वामी!”

राघो िव नाथ आप या वाम या चयवरची घालमेल बघून पुढचे कसे बोलावे,
याच िवचारात पडले. मन बांधून शेवटी हणालेच, ‘‘थोर या वाम पासून मु शी या
चाकरीत असलेला काझी हदैर औरंगाबादते गिनमाला िमळालाय. बादशाहनं याला दहा
हजारांची बि सी आिण दोन हजार वारांची म सबी दलेय!”

काही सांगावे झाले तर त ेकोणास? गणोजी, का होजी पारखे झाले, या समयी
ीसख ना वाटले तसेच राजांना वाटले. वत:च वत:शी बराच िवचार क न यांनी

राघ ना सांिगतले, “आजच रायगडी खिलता वार पाठवा, डिबरी जनादनपंतांचे पु
वासुदवेपंतांस सुपुद कर यास कळवा.”

रेवदं ा या वे ाला दीड मिहना झाला. दोम फरांिसस िचवट झंुज दते होता.
राजे हटायला तयार न हत.े क याण-िभवंडी, मलकापूर, प हाळा, सोलापूर, रामसेज,
व हाड, खानदशे, रायगड चारी बाजंूनी खबरा यात हो या. हबंीरराव, केसो ि मल,
ना जी, संताजी जगताप, कुलेश, जागजागीचे लढाऊ होरके पावसातही आपापली
जोखीम सांभाळून होते. घड या बारीक-सारीक चकमक ची, फत ाची, खटकणा या खु
झा या बाबीची खडा खडा खबर, नदी-नाले ओलांडत बिहज चे नेक खबरगीर थेट
रेवदं ांपयत पोहोचवत होत.े

रा भर आभाळ फाट यागत पाऊस कोसळत रािहला. रेवदं ाचे थकले- भागले
फरंगी घर ाघर ांत आराम घेत रािहले. भ या पहाटेच, पड या पावसाने कातावलेले
फरंगी पहारे बदलत असताना, संभाजीराजांनी तलवारीचे टोक रोखून माव यांना
रेवदं ाचा ह ला िनकराचा करताना चेतावनी दली, ‘‘हर हऽर महादवे!” ावणी पहाट
थरकून गेली. मावळी फौज तुटून पडली.

तीन आघा ांनी एकाच पहाटेला त ड फोडले, रेवद ांचे मेरी चच, क ला
आिण मोरावचा क ला, चचचा फरंगी संर क डोिमगो गो स याने तर कानडी
तोफज ना पावसाळी िचखलात राबवून चच या मनो यावरच तोफा चढिव या!

पावसाळी ढगाळला दवस चढत होता. ित ही मारिगरी या जागांवर मावळे



िशडया लावत, तोफगोळे झेलत, दगडबाणांचा मारा पेलत, इरेसरीने लढत होत.े ित ही
फरंगी ठा यांनी माव यांची हाय खा ली. पावसामुळे, तोफबाणां या मा याने
माव यांनाही हणावे तस ेयश न हत.े हा क ला पडला तर वगुला, दाभोळ, नागोठणे,
रेवदडंा अशी दयासाखळी बांधून मंुबईकर गो यांशी हादपंतांनी के या मै ी या तहाची
जोड घेत राजांना मराठी आरमार बळकट करायचे होत.े अरबां या मदतीने चाललेला
फरंगी-मोगलांचा दयादो ताना तोडायचा होता.

रेवदडंा, दमण, वसई भागात घुसले या राजां या फौजांमुळे धा तावून गेले या
िवजरईने, जेसह पा यांनासु ा फमान काढले – ‘‘संभाजीराजा चालून येत आह.े
िमळतील ती ह यारे घेऊन असाल तेथे जंगास िस  राहा!’’

याच वेळी क याण-िभवंडीत मार खाऊन परतले या रणम तखानालाही
‘बहादरूखान’ ही कताबत दऊेन औरंगने याचा मरातब केला होता. का? तर यालाच
आता आ दलशाही या िवजापुरावर धाडावयाचा होता.

रमजानचा मिहना अस यान ेऔरंगाबादे या दौलतखा यात येऊन बादशाह रोजा
ध न होता. थंुक ही न िगळता पाळा ा लागणा या, कोरड पड या उपाशी त डानेच तो
िवजापूर या िशकंदर आ दलशाहाला िलहाय या खिल याचा मजकूर सांगत होता. मनी
‘अिलजांना आपलाच काही शक आला क  काय?’ ही धा ती धडक भरत असताना य
याची सूनच तो मजकूर रेखीत होती – आज पिह यानेच यान ेआप या सुनेलासु ा
राजकारणी मतलबासाठी कलमी सेवेवर घेतले होते!

सर या पावसा यात ितहरेी प यांचा शतरंज खेळीला पडला. औरंगाबाद, पणजी
आिण रायगड असे त ेप े होत.े खेळे होत ेमोगल, फरंगी आिण मराठे.

रेवदं ा न राजांना रायगडी परतावेच लागले होत,े कारण पणजीचा िवजरई
तळ फरंगाणात चालून ये यासाठी ह यारे, सै यसंचणी यांची ज यत तयारी करतो आह,े
अशी प  खबर होती. याला लढाऊ सामान पुरिवणारी दोन गलबते पोतुगाल न, सात-
दयापार होऊन पणजीला उतरली होती.

औरंगजेबाची क याण-िभवंडीवरची िपछेहाट ही राजांनी के या अंदाजा माणे
ल होती.

बाहरे तुरळक पाणसरी कोसळत हो या. खासेमहालात बोलावून घेत या
िनळोपंतांना राजे हणाले, ‘‘पेशवे, िबचोलीत ठाण झा या अकबरास कळवा क  तु ही
आिण दगुादास िमळून कारवारात डचांची भेट या. डचांची पडले ती मदत शहजा ा या
बोटा या आकडीन ेखेचली पािहजे. यासाठी मरातबाचा नजराणा पाठवा िबचोलीस...
मा ... मा  कंठयासारखा अलंकार नका पाठवू नजरा यात!’’

‘‘जी. रेवदडंयाचा घेर होर यािवना पावसात आह.े ते हा – िनळोपंतांनी
मोलाची बाब पुढे घेतली.

“नाइलाजान ंउमेदीन ंघातला घेर सोडून आलोत आ ही पेशवे. वर फरंगणावरचा



आमचा घेर सुटावा हणून फरंगी तळकोकणावर दाव टाकणार आह.े संगी बेळगावमाग
रामघाटानं औरंगजेब याला कुमक करणार अशी खातरीची खबर आह.े औरंगजेबाला –
‘ द लीत ताचा शहनेशहा’ हणवून घेणा या – अकबराला द त करायचं आह.े आिण
याच मागान ंआप या मुलखातही घुसायचं आह.े’’

‘‘ फरंगी-मोगलांची जोड पडली, तर पुरा तळ आिण वरकोकण िगळंकृत
के यािशवाय औरंग राहणार नाही महाराज.’’ िनळोपंत आप या वाम या मनातलेच
बोलले.

‘‘ यासाठी आ ही वर फरंगाणात रेवदडंयाचा वेढा तुम या दखेरेखीखाली दणेार
आहोत.’’

‘‘जशी आ ा. आ ही जाऊ कुमकबंद होऊन रेवदं ावर.”
पेश ांशी ठर या मनसु या माणे महाराज यांना संगती घेऊन रायगड उतरले.

आिण पड या पावसात आठ हजारांची फौज दमतीला दऊेन महाराजांनी िनळोपंतांना
पाचाडपागेसमोर िनरोप दला.

महाराजांनी अटकळ बांधली तसाच या वेळी औरंगाबादतेून आप या
आबाजानांचा जामा, गुडघ े टेकून चंुबत औरंगजेबाचा लाडका शहजादा शहाआलमही
वाजतगाजत वेशीबाहरे पडला. या या दमतीला तुक , पठाण, मोगल, फतूर िमळून
पंचेचाळीस हजारांचे सै य होते! यात तोफखा याचा दरोगा आतषखान होता. लु फु ला,
इखलास, जान िनसार, सादत अस ेखान होते.

आिण पहाडी, ड गरद यां या मुलखाची शहाआलमला अचूक आिण इमानेइतबारे
मािहती पुरिव यासाठी नागोजी माने नावाचा सातारातफचा, रिहमतपूरचा, एक
‘माहीतगार’ मराठा सरदारही होता. सुरत न दयामाग पणजीला धा य, श े आणून, ती
याला पुरिवली जाणार होती.

भेटीस आले या शहजा ाला औरंगने कानमं  दला होता. ‘‘बांदा, िबचोली,
पणजी भागात फरणा या बागी अकबराला दसेल ितथं क लच करावा!’’

भावाचा भावानेच काटा काढावा ह ेदोघांचाही ‘बाप’ शांत-थंडपणे सांगत होता.
ितहरेी प यांचा शतरंज सु  होता.

पाऊस उलगला. बेत साफ करणा या फरं यां या हालचाली सु  झा या. ते
पणजीची मांडवी खाडी ओलांडून लगतची गावे रा ी-बेरा ी बेिचराख क  लागले. कैद
माणसे स ने बाटवू लागले. माणसे हवाल दल झा या या खबरा रोजाना रायगड चढू
लाग या. चौल भागात घेर टाकून बस या िनळोपंतां या कानी या पडताच पुरा रेवदडंा,
दमण, वसई प ा यांनी पटाखाली धरला. यान े भेदरलेले चार हजारांवर फरंगी
मंुबई या पंखांखाली आस याला गेले.

पणजीची घुसखोर चाल पारखूनच बोलावून घेतलेले येसाजी कंक आिण फ ाचे
सुभेदार धमाजी नागनाथ महाराजां या भेटीसाठी आले. येसाज या बरोबर यांचा ऐन
बांडा मुलगा कृ णाजी बघताच महाराजांना धनाजी जाधवांचीच आठवण झाली.
कृ णाजी म लखांबासारखा घोटीव आिण ताठ अंगकाठीचा सावळा गडी होता.



‘‘कंककाका, फरंगी आज ना उ ा फ ा या कोटाकड े मुसंडी मारणार. तु ही,
धमाजी आता फ डाफळी नेटाक ठेवावी.” महाराज येसाज ना हणाले.

‘‘बरी कामदारी सोपविलसा धनी. आ हावर हाय हवं फ डा, काळजीच क
नगा येची. ा पोराला तेव ासाठनंच आणलाय संगट.” उतार झाले तरी ख ा बोलीचे
येसाजी कृ णाजीकड ेहातरोख दते हणाले.

धमाजी नागनाथांना राजांनी रसद, कुमक, फरं यां या लढाईचं तं  यांची
तपशीलवार मािहती दली. धमाजी, येसाजी, कृ णाजी गडावर एक मु ाम टाकून
फ ाकड ेउतरले.

आप याच िवचारात राजे िहरकणी माचीव न दसणारा, फरशी या आकाराचा
सूया त बघ यात हरवले होत.े डावे-उजवे मुधोजी, चांगोजी, खंडोजी उभे होत.े कुणीच
काही बोलत न हत.े एव ात जो याजी केसरकर लगालगा माचीवरच आला. राजांना
वतःत डुबलेले पा न सांगावे क  नको, या िवचाराने घुटमळला. काहीतरी िवचाराने
महाराजच वळले. जो याजी आता मा  सामोरा झाला.

‘‘धनी, दलेरखानाची खबर हाय...” तो चाचरला.
‘‘जो याजी, नाव नका काढू आ हासमोर याचं.’’ महाराजां या मनात

णभरातच दलेर या गोटातले साल सरकले.
‘‘जी ती पाळीच यायची नहाई आता कुणावर! दलेरन ंआप या गोटात िहरकणी

खाऊन जीव दला धनी!!’’
“ ाऽय जो याजी, काय हणालात?” आज पिह यानेच फारा दवसांनी राजां या

उ या दहेी काटा सरकला.
‘‘खरं हाय धनी – बादशान ं येची सम ा होरं लई खरड येली. हनला, ‘तुम

जैसा सालार ह ैनमकहराम, फते य ूनह  क  मुलूखम?’ आन् बेइ तीने िबघाडला खान
तसाच आप या डे यात परतला आन्...”

दलेर! रामराजां या मासाहबे! गोदावरी! मावळतीला जाणा या बंबा या
ितकोनी फरशीगत जळजळीत िवचारच िवचार शंभूमनात फ  लागले आिण मग बराच
वेळ अनेक पांतला पठाण दलेर तेवढाच महाराजां या मनात रगाळत रािहला.

राजापुरात एक कडून राजांनी फमान दले या िशबं ा येऊन िमळत हो या,
दसुरीकडून फ ाचा घेर फरंगी बळकट करताहते अशा खबरांवर खबरा येत हो या.
आता राजापूर मराठी फौजेचा जंगी तळच झाले होत.े तीस हजारांवर मावळा ितथे
डरेेदाखल झाला होता. धमाजी, नागनाथ, हबंीरराव, खंडोजी या पु या तळाची दवेघेव
बघत होते. धमाज ना बोलावून घेत राजांनी फमावले, ‘‘सुभेदार तु ही चा या वखारीत
जाऊन यां या िवजरईची भेट या. यांना साफ समज ा. इथून फरं यास को या वजेची
कुमक कर याची आगळीक यांनी क  नय.े इथला आमचा तळभार वाढला आह.े
तातडी या खचासाठी दीड हजार पागोडहेी कज हणून दे याची मागणी घाला यास.”



‘‘जी, फ डा आता अिधक नाही तग धरायचा. आठ दवस झाले. येसाजी कुमकेची
वाट बघत नेटान ंघेर झंुजिवताहते.” धमाजी फ ाचे सुभेदार अस यान े यांनी चंतेची
बाब पुढे घेतली.

धमाज ना राजे काही बोलणार तोच डे याबाहरे ‘ठो ऽऽ ठो ऽऽ’ अशी कुणीतरी
सरळ ब ब ठोक याचा मोठा आवाज आला!

राजांनी धमाज कड े चमकून बिघतले. काही णातच एका इसमाला दडंाला
ध न खंडोजीच आत आले. याला पुढे घालत हणाले, ‘‘नायकवडी आह े हा फ डा
कोटाचा. काही फयाद आह े हणतो. िमन या के या सांगत नाही. हणून शेवटी
खाशासामनेच आणावा लागला.” खंडोजी वैतागलेले दसत होत.े

धमाज नी आप या ांती या नायकवडीला ओळखले. या याजवळ जात याचा
दडं खंडोजी या हातून सोडवून घेत हणाले, ‘‘ब ब मा न फयाद करायचा हाच रवाज
आह ेतळकोकणात िचटणीस! काही बेअदब केली नाही यानं.”

महाराज नायकवडी या समोर आले. राजां या पायावर डोके ठेव यासाठी तो
आडवाच झाला. याला राजे हणाले, ‘‘उठा. बोला. िनडरपणे फयाद बोला तुमची.”

‘‘माजी एक याची हाई!” धीर चेपलेला नायकवडी फयाद ठेवत हणाला,
‘‘मुलखाची हाय. कशापायी धनी अडकून पड यात हतं? आमचा प डा तर जाणारच; पर
भोवतीचा मुलूखबी जाणार फरं या या घशात. जे असंल ये आजच कराय पायजे.”

राजां या मनातली बाबच छेडली फयादी नायकवडीने. वळत े होत राजांनी
िवचारलं, ‘‘आिण काही फयादी?”

‘‘आज लई जोराची हालचाल चालिलया फरं यांची फ ाभव यानं. आज
रातीलाच घालील, यो वमाचा हमला कोटावर.”

‘‘खंडोजी, हबंीरमामांना बोलावून या. धमाजी, पाच हजारांचा िनवडीचा
घोडालोक तयार ठेवा. जमेल तेवढे, पायदळ आ ाच कूच करा फ डामागानं. आ ही – खु
आ हीच जाऊ येसाज या कुमकेला!” राजे िनधारी बोलले.

आला नायकवडी समाधानान े डे याबाहरे पडला. आत आले िखदमतगार
राजां या अंगी ब तर, ढाल, ह यारे चढवू लागले.

याद फमावलेले हबंीरराव आले. ‘‘आ ही फ ांची कुमक करायला राजापूर
सोडतो आहोत सरल कर. तु ही आमची वद  िमळताच पु या जमावानं येऊन िमळा.
फ डाच नाही, फरंगाणच धरायचा आह ेघेरात!” राजे यांना हणाले.

‘‘आ ही संगतीच आलो तर...” राजांना एकले पुढे सोडणे हबंीररावां या िजवावर
आले.

‘‘पुरा तळ हलायला वेळ लागेल. यासाठी तु ही मागे असा.”
लढाऊ साज अंगावर घेतलेले राजे बाहरे पडले. धमाजी, खंडोजी, हबंीरराव यांना

गाठी या फौजेवर ठेवून, यांनी िस  झा या ‘चं ावता’वर मांड घेतली.
‘जय भवाऽनी’ यांनी हबंीररावांसह सवाचा िनरोप घेत टाच भरली. उधळ या

चं ावता या आघाडी खुरातले चंदरेी कड ेउ हात झमझमू लागले!



िवजरई आ वोर आप या साथीदारांसह, भगदाड पड या फ ात, िनकराचा
आखरी हमला क न िशर यासाठी फौजेची िश त मांडून तयारच होता. याचे वाजं ी
फरंगी पडघम घुमवीत फौजेला चेतना दते होत.े िच िविच  कलका या उठवीत होत.े

तटाव न हवाल दल येसाजी-कृ णाजी यां याकड ेबघत आप या धारक यांना
धीर दते गरगर फरत होत.े आता फ डा होता, िजवा-मरणा या ऐन टोकावर. थोडा
अवधी झाला तर....

एव ात उठ या! “हरऽ हरऽ हाऽ ेव’’ या गगन पश  मदा या कलका या
उठ या. सरसरत ये या धूळलोटांतून फडफडत येणारा भगवा जरीपटका येसाजी-
कृ णाज ना तटावरनं दसला. पुरा फ डा कोट तो बघताना चैत याने कसा सळसळून
उठला. ऐलतीराला यान ं साद दली ‘हरऽ हरऽ हाऽ ेव.’ फ डाही पैलतीराव न
कडाडला.

म य ेसापडलेले फरंगी ग धळून मागे वळताना कुजबुजू लागले – ‘‘ता पळय.
राजा इलो!” हा-हा हणता िवजरईने अंग मोडून मांड या सै याची िश त पाऽर
िवसकटली.

तस ेतटावरचे मावळे तर आनंदी ज लोषाने आरो याच आरो या ठोकू लागले.
िभडले! पायदळ म ये घेऊन पाच हजार घोडदळासह संभाजीराजे थेट कोट

फ ा या पाय याला िभडले. घेराचा आता रंगच पाऽर पालटला.
बगलेला उ या एकाही फरं याची ह याराला हात घालायची हमंत काही झाली

नाही. राजांचा तो जसा उपरा याचा ह ला न हताच. होता फ डा गडचढीचा हमेशाचा
घात! फ ावर आता च  नौबती दडुदडुु लाग या!

येसाज नी आज आठ दवसांनंतर फ ाचा दरवाजा उघडला. सामने थोर यांचे
अंकुर, तडफदार, बांड ेराजे बघताच डोळे अनेक आठवण नी डबडबून आले हातारबाचे.
रवाज ायला त ेकमरेत वाकताहते, ह ेबघून राजे चटकन पुढे झाले. ऐन भराचे राजे
आिण उतारवयाचे येसाजी यांची कडकडून ऊरभेट पडली. गो ात या क ले फ ावर!

‘‘कंककाका, तटातील धारकरी बाहरे काढा टाकोटाक न.ं फरंगी माघार घेणार
काढ या पायांनी. यांचा आ ाच पाठलाग केला पािहजे!”

“जी.” येसाजी-कृ णाजी घायपाती, लवलव या पानांसारख ेहलू लागले.
राजांनी अंदाज बांधला तसेच झाले होत.े िवजरईने माघारीचा कूम दतेाच,

याचीच वाट बघणारे याचे सैिनक आ या वाटेने परतीसाठी सैरभैर पळू लागले.
दभुाटजवळ मावळी घोडाईतांनी माघार घेऊन दौड या फरं यांना गाठले. मोच

धरले या फरंगी बंदकुा कडकड या. मावळी घोडी िबचकून मु काटे फरवू लागली. ते
पा न येसाजीपु  कृ णाजीच िबथरला! यान ेआभाळाकड ेगदन उठवून सव घोडाईतांचे
पाठकणे सुरसु न फुलवीत केवढीतरी मोठी कलकारी दली. “हरऽ हरऽ हर हाऽऽ ेव.”
ती लढाई होती दौडत येणा या मावळी भालाइतांची आिण बं द त मोच धरत माघार



घेणा या फरंगी बंदकुधा यांची. फरंगी मोच पार िवसकळीत झाले. घुसले या काही
मावळे भालाइतां या भा यां या मा यातून खु  िवजरई दोन वेळा निशबान े सलामत
िनसटला होता. क येक फरंगी नदीतून पोहत होते. कैक गळाभर पा यात जीव मुठीत
ध न उभे होते. भेदरले या िवजरईने या लोकांची ददुशा डो यांनी पािहली.

– आिण – आिण अंगभर र ाने हालेला, मोचामागून मोच फोडत चाललेला,
अंगी गो याच गो या झेलून फुल या पळसवृ ासारखा र बंबाळ दसणारा, घामेजला
कृ णाजी छाताडावर वम  गोळी लागताच लानी येऊन घो ाव न कोसळला!! या
ठकाणी जाया झालेले येसाजी, कांब यावर आणून ठेवले होते या जागी,
यां याशेजारीच कृ णाजीलाही माव यांनी घ गडीवर झोपिवले.

आता दो हीकडचा मार सुमार झाला होता. क येक फरंगी आिण मावळे कामी
आले होते. सांजावत आ यान ेह यारे थांबली होती.

महाराज घ गडीवर झोपिव या येसाज जवळ आले.
यांना बघून ीण आवाजात हातारबा येसाजी हणाले, ‘‘सु ेम हाईसा हवं?”

काय बोलावे तेच राजांना सुचेना. ते कृ णाजी या घ गडीजवळ आले. ती घ गडीच र ाने
चंब झाली होती. कृ णाजीने लानीन ेभरलेले डोळे कल कले केले. उज ा पायपंजावर
बसत राजे यां या जखमी दहेभर, आई या मायेन ेहात फरवीत हणाले, ‘‘ऐसा कैसा रे
फुटोन गेलास तू कृ णा!” यांनी भोवती यांना आ ा केली, ‘‘या बापलेकांस आ ाच
क हाड ांती डोलीतून यां या गावी पोहोचवा.”

नेसरी या तापराव गुजरांची, पुरंदर या मुरारबाजी आिण घोड खंडी या बाजी
दशेपां ांची, मरणाचा लाकडी खोडा वळता क न घेणा या जंिज या या क डाजी
फजदांची याद हावी, असाच हाही संग होता – गो ा या कृ णाजी कंकाचा.

सालसेत, बारदशेवर हबंीरराव उतरले. दभुाट-आगाशी माग धमाजी नागनाथ
घुसले. राजां या ितत डी फौजा िनकराने गो ात िशर यासाठी पुढे घुस या. राजे आिण
खंडोजी जुवे बेटावर चालून गेले. यांनी ते पिह याच धडकेत क ज केले.

जुवे बेट मरा ांनी ता यात घेताच िवजरई हबकला. आता या बेटाव न एक
खाडी पार केली क , जु या गो ातच मरा ांचा वेश होणार होता! भयकातर झा या
फरंगी पा यांनी, िवजरई या तातडी या आ ेन ेसट झेिवयर या चचमधील घंटा, धोका
हणून रा ी याच अखंड बदडायला सु वात केली!

िबचोली न आलेला अकबरही या ह यात राजांबरोबर होता. एकदा याने
जंिज यावर खाडीच भ न काढू बघणारे राजे य  समोर पािहले होते. आता गो ाची
खैर नाही, ह ेतो मनोमन जाणून होता.

जुवे घेत या या दसु याच दवशी िवजरई चारशे सैिनकांसह भ या पहाटेच, ते
परत घे यासाठी खाडी पार क न िनकरानं चालून आला.

टेकडीवरचे राजे, याला टेकडी चढू दे यासाठी थम गुमान रािहले. तो
मा या या ट यात येताच टेकडीव न दगडी गंुड बरसवत राजे सै यासह टेकडी उत
लागले.



“पळाऽपळाऽ!” चालून आलेले फरंगी मांडाची घोडी, नीट टेकडी उतरेनात
हणून ती टाकूनच पळू लागले. यांना कळेना माव यांचं िभर केवढं आह?े

यातच बगलेने आलेली तीनशे वारांची मावळी कुमक राजां या सेनेला िमळाली.
जुवे बेटा या लगत या टेक ांव न गो ातले फरंगी िविच  नजारा बघू

लागले. उतरंडीव न तेगी पेलत धावून येणारे मावळे आिण िवजरईसह जीव घेऊन
पळणारे फरंगी! चार माव यांनी िवजरईचा घोडा घेरलेला बघताच काळजे चरकली
फरं यांची. दोम रो गो घोडा फेकत िवजरई या मदतीला आला हणूनच जीवे वाचला
तो! तरीही तलवारीचा एक िनसटता वार बगलेला बसून घायाळ झालाच तो.

रो गो केव ानेतरी ओरडला – ‘‘खाडी पकडा. पळा.”
भेदरलेला, र बंबाळ िवजरई खाडी या रोखान े जीव तोडून जनावर फेकू

लागला. या यावरच नजर िखळवून समोर या फरंगी धारक यांशी लढणा या राजांनी
आपला ‘चं ावत’ कौश याने बाहरे काढला. िवजरई याच पाठलागावर फेकला.

टेकडीवर या ब यांना कधी न ह,े असा नजारा बघणे भाग पडत होत.े
पुढे घायाळ, जीव बचाव यासाठी दौडणारा पार भेदरलेला िवजरई क द-द-

आ वोर आिण याला गाठ यासाठी तलवार पेलून धावणारा सैतान ‘संबा!’
राजे एकलेच िवजरई या मागे धावताहते, ह ेपा न चलाख खंडोज नीही आपला

घोडा यां या मागे दौडता काढला.
गज या, फेसाळ या, भरती या खाडीतच भेदरले या िवजरईने घोडा घातला.

पुरा गभगळीत झालेला िवजरई ाणभयाने सपासप खारट पाणी तोडत म ये उभी
असलेली होडी गाठ यासाठी िजवाचे रान क  लागला. होडीही या या रोखाने सरकू
लागली.

चं ावतासह खाडीकाठाकड ेदौडणारे राजे चुटपुटत ओरडले – ‘‘सोडू नको यास!
उभी गावे जाळतो-बाटवतो – ”

आिण पाठलागावर या बेभान, संत  राजांनी मांडाखालचा चं ावतच, अनावर
चुटपुटीने दमदार टाच भरत थेट खाडीतच घुसिवला!! खारट पा याचे चौफेर फ वारेच
फ वारे उडाले. दहा हात आत घुसलेला चं ावत खाडी या, भरती या ओढीला हां-हां
हणता वाहतीला लागला.

िवजरईने होडी गाठलेली बघून आिण याला मारायला धावून येणारा ‘संबा’च
घो ासह वाहतीला लागलेला बघून टेकडीवरचे बघ ेज लोषाने टा या िपटू लागले.

राजे चं ावता या र कबीतले पाय आता सोडवू बघत होत.े ते सुटले. एका हाताने
वाहतीचा चं ावत आवरत दसु या हाता या बळाने तरंगत ेराजे चं ावतासह वाहतीला
लागले. टेक ावर आता तर टा या-आरो यांचा पाऊसच पाऊस पडू लागला.

एकच ण – पण उभं आयु य सरकवून गेला तो राजां या डो यांसमोर. मराठी
दौलतच खारट पा यावर वाहतीला लागली.

– आिण टेकडीवर या ब यांची दातखीळच बसली. यांना घो ाव नच एक
माणूस िजवा या आकांतान ेखाडी या पा यात झेपावताना दसला. सपासप हात मारत



यान े ‘संबा’ला, पाते लवाय या आत गाठलेही. आप या हातांची जोड दते- दते तो
वाहणा या संबाला खाडीकाठाकड े आणू लागला. कायद े राजां या हातून सुटताच
चं ावतही अंग या बळावर पोहत काठाकड ेिनघाला.

घो ाव न पा यात झेप घेणारा तो पाणीदार वीर होता, खंडोजी ब लाळ!
पुरत े अंगभर िभजले राजे-िचटणीस सुख प खाडीकाठाला आले. राजांनी

खंडोज कड ेडोळाभर बघत यांना भाविभजली िमठीच भरली.
आता राजे हबंीररावांची जोड करायला सालसेत, बारदशे ांतावर उतरले. हा

तोच ांत होता, िजथे फरं यांनी धा मक जुलमाचा हदैोस घातला होता.
या ांतात गरीब को यां या तर याता ा पोरी जबरीने बाटवून दवसा

यांचा धम सारासाठी आिण रा ी यां या शरीरांचा उपभोगासाठी फरंगी वापर करीत
होत,े अशा िभ ुण चे तीन मठ मावळी सैिनकांनी फोडले. सवात मोठा मठ होता
राचोलीचा. तो फुटताच, दावी तोडले या सफेद गाई चौखूर उधळा ात तशा पांढरे
झगेवा या कोळी-िभ ुणी मानेवरचे जोखड उतरताच मु पणे वाट फुटेल ितकड े पळू
लाग या. यांना मनमोकळे पळताना बघून घो ावर वार झालेले राजे समाधानी,
भर या नजरेने सरल करांकड े बघत हणाले, ‘‘मामा, ह े बघायला आम या थोर या
आऊच पािहजे हो या आज.”

यां या मनात मा  एका कठोर स याची टटवी केकाटत गेली, ‘आम या
राणूअ ा आिण दगुा अशा मु  कर याचं भा य लाभत ंया हातांस तर!’

बारदशे या आभाळाने कधीच टपले न हत,े अस े एक दृ य सामोरे आले
राजां या. सोलापूर-पंढरपूर भागात पाच-तास बैल एकाच दावणीला जखडून गावक ची
समाईक इरिजक घालतात त त सात फरंगी पा ी एकाच दावणीला जखडून टाकलेली
एक मावळी तुकडी पेश झाली.

‘‘काय करावं चं धनी? ावं का मासळीमारी या जा यावानी फेकून दयात?”
तुकडीचा होर या हणाला.

सग या पा यां या गदनी, दठे मोड यागत छातीवर पड या हो या. राजे
बारका ाने यांना िनरख ूलागले. ‘‘समथ रा  ाच – दवाकर गोसा ांसारखाही का
नाही दसत यांपैक  एकही जण? समथा या पायठशांवर धम वाट शोधीत चालतो असं
वाटायचं! यां या? ह ेधमाचीच पायवाट क न ती तुडिवतात. दसु यांचे ह  पायदळी
कुचलतो तो कसला धम? एवढे क ज झालेत, तरी का नाही मनाला वाटत यांना बाटवावं?
बाटवणं हणजे तरी काय? बाटतात ती शरीरं – मनं कुणाला आिण कशी येणार
बाटवता?”

‘‘ कूम हावा धनी.” अनावर उतािवळीने होर या हणाला.
‘‘बैलच आहते ह;े धमा या घा यास जंुपलेले. जुलमाचे तेल गाळणारे. यां याही

पाठीवर कोरड ेओढा आिण धंड काढा यांची!” संत  राजे कडाडले.
ितकड े पणजीत जु या दवेळात, भेदरलेले फरंगी एकजाग झाले होत.े खां ा-

कपाळाशी हात नेत आकाशी या बापाची ‘क णा’ भाकत होते. शवपेटीचे झाकण खोलून



आज पिह याने िवजरई क द-द-आ वोर झेिवयर या शवा या हातातील सुवण  धमदडं
आप या हातात घेऊन वारंवार तो आभाळरोखाने उठवीत पुटपुटत होता – ‘‘राख,
गो ाची लाज राख. हा ‘संबा’ कसाही जाऊ द.े पण परत जाऊ द.े पािहजे तर घेऊ दे
गोवा याला – पण आमचे जीवन नको!”

फरंगी जहाजे पोतुगालला कूच हाय या िस तेन े गाठीचा सो या-ना याचा
खिजना भ न पणजी या दयात स  झाली होती. यात फरंगी बायका-पोरे चढलीही
होती. िवजरईची ही झेिवयर या शवाला आखरी क णा होती. मग तो दऊेळ सोडतानाच
ती शवपेटीही घेऊन जाणार होता. दवेळा या मोठा या घंटा ठणठणत हो या.

दभुाट, जुवे, अं ुज, बारदशे या मावळी फौजा एकजाग होऊ लाग या. राजे या
पणजीत घुसिवणार होते. यासाठी राजे, हबंीरराव, खंडोजी, धमाजी दयात एकवट
होणारी होडक  तळप या नजरेने बघू लागले. पण –

आिण ‘पण’ची माशी शंकलीच! कवी कुलेशांनी धाडलेला रामोशी खबरगीर
राजांना शोधत धापा टाकत आला. खबर ठेवत हणाला, ‘‘शाआलम लाखा या बळानं
रामघाट उतरतोय! रांग या रांग लागलीया घाटात.”

‘‘काऽय?’’ िव फार या डो यांनी राजे कंचाळलेच.
पु हा तोच संग आला – योजावे पण साधावे असे घडूच नय!े शहाआलम आिण

िवजरई यांची का ी आवळली जा यापूव  गो ात घुसिव या सेनेसह फरंगाणाबाहरे
पड यािशवाय अ य मागच न हता.

तहाला तयार झा या फरं यांशी तह कर याची जोखीम कुलेश आिण अकबर
यां यावर सोपवून रायगडी आले या राजां या मनी दोनच बाबी घोळत हो या. कोकणात
उतरलेला शहाआलम आिण मंुबईचा टोपीकर! फरं यांनी मागे येसाजी गंभीर यां याकडे
ओळखप  ेनाहीत, अशी त ार केली होती. हणून गोवा सोडताना फरं यांशी कराय या
सुलुखासाठी राजांनी कुलेशांना ‘कुलए तयार’ केलं. या सुलुखाची सारी बाबच
यां यावर सोपिवली. राजकारणा या सोयीसाठी कुलेशांची ही नामजादी होती. तीच
क येकांना खटकली. ‘छंदोगामा य-कुलए तयार’ – कनोजा भारी होत चाललाय, अशी
खुसपूस उठू लागली.

आ े माणं कुलेश-अकबर फ डा, भीमगड येथे फरं यां या व कला या भेटीगाठी
घेऊन तहाची बोलणी क  लागले.

फरं यांशी चाल या तहाबाबत अकबर एकदा रायगडावर राजांना भेटूनही गेला.
टोपीकरांची मंुबईची बसकण आता वरा याला घातक ठरणार, ह ेपारखले या

राजांनी यां यावरच ल  एकवट केले. टोपीकरांची कारंजा, एलेफंटा ही बेटे आिण
माहीम, दतंोरा, सारगाव, कोळवा ही ठाणी माव यांनी क ज केली.

मंुबईवर चालून जा यासाठी जावळी, क हाड, पुणे, प हाळा भागात नवी
सै यसंचणी सु  झाली.



अकबर राजांजवळ बापािव  कुमक मागून थकला होता. हणत होता, ‘‘मला
इराणला जाऊ ा.” राजे याला चुचका न फरं यांशी चाल या तहाची म य थी
कर याचे सुचवीत होत.े मा  मनात आता याला जवळ ठेवून यावा क  नाही? याचा
िवचार करीत होत.े

शहाआलमला दि ण कोकणात पे न औरंग आपण वत:च आ दलशाही या
िवजापुरावर चालून जाणार अशी खबर होती. लाख फौजेिनशी कुडाळ, बांदा, िडचोली
भागात फरणा या शहाआलमची पाचावर धारण बसली होती. कारण दयामाग
िमळणारी याची रसद म येच मरा ांनी लुटली होती. पाणोठे िवखारी के याने यां या
घो ांना पाणीसु ा िमळेनासे झाले होत.े

आबासाहबेांनी राखली तशी आ दलशाही राखणे भाग होत.े राजांनी याच बेताने
पेशवे िनळोपंत आिण हबंीररावांना बोलावून घेतले.

‘‘पेशवे, आ दलशाहीवर चालून जा याचा बेत दसतोय औरंगचा. पाठबळ दऊेन
राखली, तर ती शाही खूप दवस झंुजेल.” राजे वत:शीच बोल यासारखे बोलले.

‘‘जी. आ हीच जाऊ होतर आ दलशाही या कुमकेला.” हबंीररावांना राजांचा
िवचार पटला.

‘‘तु हासच पाठवू मामासाहबे, पण आ ा नाही. यो य समयास. िनळोपंत, तु ही
न ा संचणीचा अठरा हजार लढाऊ िवजापूरमाग कूच होईल त ेकरा.” राजे औरंग या
चाली या मागचा िवचार क  लागले.

एव ात दि ण कोकणातून घोडा फेकत आलेला खबरगीर िव ासच राजां या
भेटीला आला. याने आणलेली खबर राजांचा तणाव सैल करणारी होती.

‘‘शाअलम मार खात-खात, हरैाण होऊन परती या वाटेवर घाटात पोहोचलाय
धनी. लाखा या सेनेतलं अवघ ं चाळीस, पंचेचाळीस हजार उर यात ये याकड.ं
ये यातबी बळ हाई ह यार पेलायचं. बापाला यान ंनगरकड ंसांडणी वार धाडलाय –

‘मुझकू घोड ेऔर खेचर भेज दवे. नह  तो मर जाऊँगा मय वहाँ पहाडम।”
त ेशांतपणे ऐकून घेत राजे हबंीररावांना हणाले, ‘‘आता तु ही आ ही संगतीच

उत  मंुबईजवळ या पालत ावर सरल कर.’’
राजांचे बोलणे तुटकच राहावे, अशी बातमी िनळोपंतांनी राजां या कानी

घातली. ‘‘क हाड ांतात परतलेले येसाजी कंक त येतीन ेसुधारताहते... पण कृ णाजी
जखमा फुटून गेले, वामी!”

कृ णाजी! राजांचे मन िख  झाले. काही ण िवचारातच गेले. कृ णाजीला
बायको आिण तीन वषाचा मुलगा आह,े या जािणवेन े राजे पेश ांना हणाले,
‘‘कृ णाजीस सािलना हजार आिण येसाज ना हजार होन िमळतील अशी व था करा,
पेशवे. आिण खंडोज ना हजार होन आिण पालखीचा मरातब ा.”

‘संबा’ला कसलीही मदत न कर याब ल औरंगने आ दलशाहाला िलिहले.



मराठी-मोगल- फरंगी यां या फौजी धावणीमुळे दि ण कोकणात तर दु काळ पडला.
मंुबई या केजिवनने आप या हलाखीचे प  लंडनचा राजा चा स याला िलिहले.

यात यान े हटले – ‘‘आप या लगत असले या ‘शंभूजी’ या ताकदवान राजाने
पोतुगीजांचा चाळीस मैलांचा प ा बेिचराख केला आह.े तीस हजारांवर या या सेना
मंुबईचा रोख ध न भोवती पसर या आहते. आप याजवळ फ  दीड- दोनशे आपले आिण
दोनशे काळे सैिनक आहते. शंभूजीने आप याकड ेसाठ तोफा, चारशे पंपे आताषीसामान,
कथील, लहान-मोठी जहाजे-कापड यांची मागणी केली आह.े माग या पु या झा या
नाहीत, तर मंुबईवर ह ला कर याची धमक  दली आह.े काय करावे? पोतुगीजांचा
तपशील यानी ठेवून तह करावा असे वाटत!े”

पालत ा ध न कारंजा-एलेफंटा असा फेर टाकून, मंुबई आिण वसई भागातील
टोपीकर आिण फरंगी यां याशी एकाच वेळी दहुरेी चालून जा या या इरा ात असलेले
राजे रायगडी परतले.

संहासनसदरेवर यांना रा ीची वद  आली – ‘‘पणजी न आलेले फरंगी हजेीब
घेऊन कुलए यार कुलेश भेटीस येताहते.”

पाटगावला मौनीबाबां या दशनासाठी गेलेले कुलेश ितथे भेटले या फरंगी
वक ल मंडळासह तसेच रायगडी आले होते. यां यासंगती ायर, कॉि सको, थेमुडो, पा ी
अॉग टीन, अ बुकेक  अशी मंडळी होती.

वक लमंडळाने राजांना नजराणा दला! मो ा धा ती अदबीने त ेपेश आले होत.े
अ बुकेक , कुलेश व अकबर यां याशी झा या बोल याचा तपशील दभुा या राम नाईक
या या म य थीने राजांना दते होता.

मनातून राजांना फरं यांशी तहच करायचा न हता, काही ना काही कारण पुढे
करीत राजांनी फरंगी व वक लमंडळाला तीन रा ी रखडिवले.

ितस या रा ी वैतागले या अ बुकेक न े तहाबाबतचा िनधार  केला.
‘‘आमचा दरबार अंजदीव बेट सोडणार नाही! राजे मागतात ती बि सी िमळणार नाही!”

“मतलब?” राजे ते ऐकताना बैठक  आसनाव न उठलेच. यांची चयाच
काटेफ ागत लालबंुद झाली. “कुलेऽश, या फरं यास सांगा – आ ही सांगतो या तहा या
अटी मा य नसतील, तर वर फरंगणातून आमचे पेशवे हटणार नाहीत. भीमगडा या
कै ांना सोडले जाणार नाही. बारदशेात क ज के या तोफा परत के या जाणार नाहीत!
ज र तर आ ही पु हा चालून येऊ!”

अ बुकेक  त े प पा नच चळाचळा कापायला लागला. वक लमंडळातील
एक ा ायर या मनात मा  राजांचे ते व प बंबून रािहले.

राजे िबरवाडीला आले. इथे उतर यासाठी आबासाहबेांनीच खासेवाडा बांधला
होता. या या सदरेवर हादपंत, इं ज वक ल गॅरी यासह भेटीस आले.

मंुबई या ग हनर केजिवनने िलिहले या प ाला लंडन दरबारचे प  आले होत.े



हणून तर केजिवननं आपला वक ल टाकोटाक धाडला होता.
‘‘टोपीकर कनाटकात वखारी या सवलती मागताहते. फरं यांचे समजून आमचे

पकडलेले ‘ ेिसडट’ नावाचे जहाज परत करावे हणतात.” गॅरीला पुढे घालीत हादपंत
हणाले.

राजांनी इं जी व कलाला अंगभर िनरखला. ‘ह ेटोपीकर फरंगी, डच, ांिसस
कोण कोठ या दशेीचे. दयाप या ध न िमळेल या दरबारचे पाय चाटत जागजागी
वखारी घालतात. आज वखारी घालतात – उ ा हातपाय पसरतील. औरंग खासाच
उतरला नसता फौजबंदीनं द खनेत, तर आ हीच घेतला असता यांचा समाचार. पण या
िबकट समयास चौफेर गनीम ठेवावा तो कती?’ राजमनात िवचार आले.

शांतपणे राजांनी हादपंतांमाफत गॅरीशी बोलणी केली. थॉमस िवि क स आिण
दभुाषी राम शेणवी गॅरी या मदतीला अस यान े चांगली तीन दवस ही बोलणी
िबरवाडीत चालली. तहा या अटीचा मसुदा हादपंतांना िस  करायला सांगून राजे
रायगडाकड ेगेले. पण हादपंत टोपीकरांना मसुदा दऊेन नेहमी माणे गड चढले नाहीत.
यांची आिण मानाजी मोरे, गंगाधरपंत, रा जी सोमनाथ, वासुदवेपंत यांची कसलीतरी
एकांती बैठक ठरली होती, ितकड ेत ेिनघून गेले.

या वेळी शहाआलम आिण औरंगजेब या बेटाबापाची अहमदनगरम य े भेट होत
होती. बापाने पाठिवले या घो ां या आिण खेचरां या मदतीने शहाआलम कसातरी घाट
चढून आला होता. एक लाखांपैक  आता फ  चाळीस हजार सैिनक िश लक होत े यां या
संगती!

गदन टाकून नगर या क यात पेश झाले या शहजा ाला औरंगजेब केव ातरी
नफरतीन े हणाला, ‘‘वो बागी अकबर कमसे कम अकेला गया। तुम हशम लेकर गये और
उ ह ेगवाँकर आये। जूरत कैसी ई काला मँुह लेकर आने क ? तुम भी य  नह  गये उसके
साथ?”

िबचारा शहाआलम काय जाब दणेार होता? शर मंदा होऊन तो बापासमो न
िनघून गेला.

संभा या जना यात या बायका खु दाबादते कोठीत आहते, याचा फायदा घेऊन
मावळे जाल यापयत छापे घालतात याने चडफडणा या औरंगजेबान ेवजीर असदखानाला
बोलावून फमावले, ‘‘संबाके जनानेक  औरत े भेज दो बहादरूगड। पहरा जारी र खो
साथ।’’

बादशाहा या कमाने दगुाबाई आिण राणूआ ा बहादरूगडात हलिव यात
आ या. पेडगाव या क लेदारान े याब ल लेखी पोचपावती बादशाहाला पाठिवली.

मृग त डावर आला. रामसेज, क याण, िभवंडी, बागलाण, पुणे अशा ांतातून
उ हात घामान े िनथळलेले बिहज , िव ास, महादवे असे खबरीखा याचे खासे पाठोपाठ
रायगड चढू लागले. चारीबाजंूनी रायगडावर खबरा थडकू लाग या. ‘‘औरंगजेब रामसेज,
तळकोकणातील काही क ले इथं मोज याच िशबं ा ठेवून फौजा मागं घेतो आह.े याचे
जागोजागचे सरदार औरंगाबाद जवळ करताहते!”



औरंग आिण माघार? अस ेकधीच घडले न हत,े या या हयातीत. अगदी वया या
चौदा ा वषापासून तो वारीिशकारीत होता. पण ‘माघार’ अशी तो पिह यानेच घेत
होता. गेली तीन वष मराठी मुलूख पाड यासाठी यान े जंग-जंग पछाडले होते. हाती
काहीसु ा आले न हते या या. फ  लढाया, घेर, क ली यांतच पुरी तीन वष जाया
झाली होती याची. जाता-जाताही यान े रायगडावरच चालून जायचा
गाजीउ नखानाला कूम दला होता.

‘‘हबंीरराव, पाजी, कुलेश, रामचं पंत सग या खाशांस च ा घो ांनी
रायगड जवळ कर यास िलहा. फमानं आ या खबरिगरांकडूनच धाडा चौफेर.’’
िनळोपंतांना, सरसर फेर घेत राजे आ ेमागून आ ा दते होत.े त ेआप याच िवचारात
गढले होत.े ‘का घेत असावा औरंग फौजा मागे? काय हते आह े याचा यात? पावसाळा
त डावर ठेवून या चाली आहते या या क  पावसाळा उलगताच जोरावारीनं पु हा
धरणार तो मोहरा?’

आता तर राजांना उसंतच न हती. िनळोपंत, खंडोजी एकामागून एक थैली वार
गड उतरवू लागले. जागोजाग पांगलेले मं ी सुभेदार राजथैली िमळताच रायगडा या
वाटेला लागले. इं ज वखारीचा मंुबई न सारखा तगादा लागला होता. ‘‘सुलुखाचे कागद
िश ामोतब क न प े  पाठवून ा.” याकड ेल  ायलाही वेळ न हता. राजांनी ती पुरी
बाबच हादपंतांवर सोपिवली.

हबंीरराव, पाजी, कुलेश, संताजी – गुजराथेतून परतलेले धनाजी, रामचं पंत,
दौलतखान नेम या खाशांची रायगडा या संहासनसदरेला उ हतापी या ऐन दवसांत
मसलती बैठक बसली. पेशवे िनळोपंत मसलत खोलत हणाले, ‘‘सां त गनीम पावसाला
सु वात हो यापूव  मुलूखभरची फौज मागे घेतो आह.े खबरा आहते, तो आ दलशाहीवर
चालून जाणार. यावर भरोसा ठेवून गाफ ल रा न नाही िनभायचे. खाशांना पाचारण
केलं आह,े त ेया मसलतीसाठीच.”

‘‘शहाआलम नगर न िनघून सोलापूरमाग चालला आह.े बादशाहाचा
आ दलशाहीवरच रोख दसतोय.’’ रामचं पंतांनी सुचिवले.

‘‘म येच गाठून तोडला पािहजे यास.” राजे िनधारान ेबोलले.
‘‘िवजापुरावर येला यो तरी पेशवं हं यात तस ंगाफ ल रा न हाई भागायचं.”

हबंीरराव राजां या मनातलेच बोलले.
‘‘सरल करांचं सही आह.े यासाठीच मसलतीत घेतलंय सा यांना. पाऊस आहे

हणून सुमार रा  नका कुणी. िमळेल ती संचणी पावसात खडी क न धाडावी लागेल
आ दलशाही या मदतीस.”

कतीतरी वेळ मग खोलवरचे बोलणे झाले. जम या खाशांना बारीक-सारीक
सूचना दे यात आ या. सग यांना िनरोपाचे िवड ेदे यात आले.

अशा वेळी नेहमी बोलणारे हादपंत गुमान रािहलेले कुणालाच नाही कळले.
मसलत संपताच त,े रा जी, मानाजी मोरे हादपंतां या मंि बाडीतील वा ात
एकमेकांना भेटले. बराच वेळ दब या आवाजात काहीतरी बोलत रािहले.



पावसाने धार धरली. पु या सालभर दु काळान ेहरैाण झाले या रयतेला दलासा
िमळाला. यापे ा मोठा दलासा िमळाला तैनाती मोगली सेना यां या भागातून उठ या
याचा. आता माणस ेिशवारा या कामाला लागली.

बाले क यातील खासेवा ा या झरो यातून दसणा या सरसर या पाणधारा
बघत राजे िवचारगत झाले होत.े ‘केवढा अटीतटीचा जंग खेळलो आ ही औरंगशी!
कशासाठी? कुणा या बळावर? का झाले घरचे असून पारखे िशक आिण फलटणकर? काय
वाटत असेल पेडगाव या कोठीत दगुा आिण राणूआ ांना?’

‘‘महाराज, कुनी पठानी असामी आलीय पावसाचं गड चढून, भेट मागतीय.’’
पु षा नावा या चाकरान े वद  आणली. थो ाच वेळात तो एका उम ा, लढाऊ
पठाणाला घेऊन आत आला. याला बघताच महाराजांना वाटले याला पािहले आहे
कुठेतरी. पण कुठे? काही आठवेना –

‘‘आदाबअज – िज ह ेसुबहानी – मु के म हाट.’’ आ या पठाणाने कु नसात दला.
या या पठाणी खिमसावरची कलाबतू झळझळली.

‘‘कौन? िमलनेका मतलब?” राजे याला िनरखत अजून आठवू बघत होत.े
‘‘पेहचाना नह  राजासाबन ेनाचीजको?” पठाणी मोकळे हा य खुलले.
“नह . बताओ.”
‘‘िमरबतखान!” दलेरचा भाऊ! तो भीमेचा काठ. खेच यासारख ेराजे पुढे झाले.

‘‘खाऽन – तुम?” हणत िमरबातला यांनी ऊरभेट दली.
‘‘कैसा हाल?” सगळे माहीत होते, तरी बळेच राजांनी िवचारले.
“ या बताना राजासाब! वो या बादशहा ह?ै शैतान ह ै – संग दल! हमारे

भाईजान क  जान ली उसन ेबेइ त कर के! तंग आये उसके जु मस!े” िमरबात िपळवटून
बोलला.

‘‘खान, कळलंय आ हास सगळं. तु ही दोन दवस मनमोकळी िव ांती या
गडावर. काही उणं पडायचं नाही तु हास.”

‘‘दो दन? इस बरसातम आये ह ै हम – या मेहमानदारीके िलय े राजासाब?
जंदगी र खी ह,ै पैरपर राजासाबके.” कमरबंद खोलून िमरबातने आपली पठाणी तेगच,
गुडघा जिमनीवर टेकत छ पत या पायांवर ठेवली.

याची तेग या या हाती ठेवताना राजां या मनी िवचार फ न गेला – ‘आ ही
दलेर या गोटातून प हाळगडी परतलो, तर ‘लेकरा कुठं गेला होतास?’ हणत आ हाला
िमठीत यायला आबासाहबे तरी होते. यास कोण?’

राजांनी िमरबातला पदरी ठेवून घेतले.
कोकणातून आलेला अकबराचा खिलता घेऊन पेशवे भेटीला आले. राजां या हाती

ीसखी नुक याच दऊेन गेले या वाफार या ल या या माड याचा कटोरा होता.
‘‘शहजाद े हणतात – फरं यांना तहाची कागदप े लवकर पाठवावी.” पेश ांनी



अकबराचा तपशील समोर ठेवला.
‘‘आिणक काही?”
‘‘जी. ते हणतात – हणतात -” िनळोपंत चाचरले.
‘‘बोलाऽ’’ राजांना शंका आली क , आणखी काही मागणी आह े क  काय

शहजा ांची?
‘‘जी! शहजाद े हणतात – कुलेश स  ेइमानदार चाकर आहते राजांचे. अ लानं

करावं आिण कु या पा याची बदनजर ना पडावी यां यावर.” खरे तर िनळोपंतांना
अकबरकृत कुलेशांची ही तारीफ मनोमन आवडली न हती.

“एवढंच?” राजांनी छातीवरची कव ांची माळ वरखाली होईल, असा दीघ
उसासा टाकला. यां याब ल बोलणे चालले होत,े त ेकुलेशच आले. यांना बघून रवाज
दते िनळोपंत िनघून गेले.

‘‘इस क ठन समय को साथ दनेेके िलए िलखा ह,ै हमन े सब जमीनदार को
वामी!” कुलेशांनी आपण िलिहले या सव प ांचा मजकूर पेश केला.

राजांनी कुलेशांना सांिगतले, ‘‘तुमची चंता वाटत ेशहजा ास कुलेश.’’
‘‘हम िलखगे उसको – खुद क  करनी चािहए उसन!े” हसत कुलेश हणाले.
‘‘तहाचे कागद पाठवा असा तगादा धरतो आह,े शहजादा कुलेश.”
‘‘जी. सुलुख आ ह,ै तो भेजने चािहए करारप .”
‘‘तूतास फरं यांशी चालली तळ व वर कोकणाची लढाई तहकूब करावी हणतो

आ ही.”
‘‘अ छा होगा वह!” कुलेशांनी दजुोरा दला.
‘‘चला सदरी जाऊ किवजी.” राजांनी कुलेशांसह संहासनसदर जवळ केली.
‘‘महाराज, परततानासु ा औरंगन ं माणूसफोडीचा तडाखा दलाय.” खंडोजी

चंतेन े हणाले.
‘‘को – कोण िचटणीस?”
‘‘नायब शाहकुली, खंडूजी, रंभा शंकराजी अशा फत या माणसांना मनसबी

द या आहते, नगरकोटात बादशहानं.”
त े ऐकताना स चंत झालेले राजे सदरे या झरो याशी झाले. आभाळातून

कोसळताना पांढ याधोट असले या पाणसरी भुईला िमळताच गदळ होत वा न जाताना
यांना दसू लाग या.

‘‘मोगली सेना परतत आहते, या संधीचा फायदा घेत फरं यांनी कारंजा बेटाचा
ताबा घेतलाय वामी.” खंडोज नी पाणधारा िनरखणा या राजांची तं ा तोडली.

‘‘कुलेश, खंडोजी, का आिण कशी आली आप या बोलीचालीत कळत नाही, पण
केवढी मा मक हण आह ेएक – कु हाडीचा दांडा गोतास काळ!”

‘‘समजलो नाही आ ही.” सरळधोप वभावाचे खंडोजी बुचक यात पडले.
कुलेशांना तर ती म हाटबोली हण कळलीच नाही.

‘‘खास नाही काही खंडोजी. दलेरचा भाऊ भेट यापासून घोळतंय ह ेआम या



मनी.” जे बोलायचे होत,े ते मनाआड टाकत ितसरेच काहीतरी बोलायचे हणून बोलले
राजे. बाहरे ावणसरीचा खेळ सु  होता. यान े संहासनसदरेसमोरचा हमचौक णात
उ हात, णात पाऊसधारांत हाऊन िनघत होता.

नवरा ाचे दवे घटात बसले. रायगडा या दवेमहाली अंबे या दे हा यासमोर
पंचधा यांचे क ब माती या वा यातून वर डोकावले. दसरा पार पडला आिण
राजकारणाचे नवे क ब भिवत ा या वा यातून डोकावू लागले.

थो ाच दवसांत, रायगड याचा अंदाज बांधून होता, ती खबर येऊन थडकली
– ‘‘बादशाहान ंआ दलशाही िव  मोहीम खोलली. कुतुबशाही, आ दलशाही यांचा मेळ
पडू नय े हणून हसन अली तानाशाहा याला गोवळक ात घे न टाकला.’’ औरंगनं
आपला बेटा आझम यास फौजबंदीन ंजे हा िवजापूरचा बालराजा िशकंदर या या रोखानं
फेकला ते हा दो ही शा ा खडबडून जा या झा या! इ लामी अस या तरी या ‘द खनी’
आहते ह े साफ झालं होत.ं ‘जशी या शा ांनी नां या टाकून, गुमान राखत मराठी
दौलतीची गंमत पािहली होती – तसंच आता आपण वागायचं का?’ मोठा वमाचा होता हा
सवाल महाराजांपुढे.

दस या या िनिम ान ेजमलेले खासे, बोलावून घेतलेले मदान ेयांची यासाठीच
राजांनी संहासनसदर बोलावली. या बैठक त हबंीरराव सोडून अ धानांतील िनवडक
असे पेशवे िनळोपंत, हादपंत, नारायण रघुनाथ, मोरे रपंत, रामचं पंत व कुलेश
आिण कनाटकातून खास पाचारण केलेले हरजीराजेसु ा होते.

पेश ांनी बैठक बेत खुला केला – ‘‘नगरकोटा या खबरा आहते. गनीम
आ दलशाहीचा रोख ध न फौजा पेरतो आह.े आप या मुलखातून यानं नामोश घेत
जवळ-जवळ सगळे तळ उठिवले आहते....”

बैठक शांतपणे, कान व मन लावून पेश ांचे बोलणे ऐकत होती. बैठक
संहासनवजा आसनावर बसलेले राजे मसलतभर नजर फरवीत होत.े आबासाहबे
गे यापासून, प हाळा सोड यानंतरची साले भंगरीसारखी मनी फरक  घेऊ लागली.

‘‘कै. वाम नी आ दलशाही डुबत ेतर डुबू ा, अस ेकाही मनी आणले न हते.
तोच संग आज आह.े यासाठी मसलतीस पाचारण केले आह े सा यांस.’’ पेश ांचे
िनवेदन चालूच होत.े ‘पुढची चाल कशी ठेवावी?’ असा सवाल उठवून ते बोल याचे
थांबले. खरे तर हा केवढातरी िन: ासाचा समय होता. औरंगन ेमोहरा फरिवला होता.
तोच बेत सुचवीत कुलेश हणाले, ‘‘आ दलशाही क  फ  इस दबारको य ? वे चूप बैठे
थे, हम पर गुजरी तो!’’

‘‘छंदोगामा य हणतात ते रा त आह.े कनाटकात होतो आ ही, तरी हररोज
इकड या खबरीसाठी जीव टांगणीला पडायचा आमचा. यासाठीच रघुनाथपंतांना धाडलं
होत ंआ ही.” राजांशेजारी बसलेले हरजीराजे यांना दजुोरा दते हणाले.

‘‘आ हाला वाटत ंआता फतवेखोरांची कसून शहािनशा हावी. पुढील काळात
तरी धोका राहायचा नाही यामुळे.” एवढा वेळ ग प असलेले हादपंत बोलले.

‘‘थोर या वाम ची पायवाट धरत आ दलशाहीला जमेल तेवढी कुमक करावी.



जुनी आह ेती शाही. िचवट झंुजेल बादशाहाशी. िशवाय सजाखानासारख ेमातबर आहते
या दरबारात. आप या सरल करांची बाहे न जोड घेत त े झंुजत ठेवतील औरंग.”
िनळोपंत वमाचे बोलले.

मसलतक यांचे मनोगत महाराज शांतपणे ऐकत होते. राजमना या कसावर ते
पारखून घेत होते. यां या मनात उलट-सुलट िवचारांची पाठिशवण पडली होती.

‘आबासाहबेांनी या या रा याची मु तमेढ आ दलशाही तोडूनच केली होती.
िमझा राजेसंगती तर यांना नाइलाजाने िवजापुरावर चालून जावे लागले होत.े एवढे
असले तरी सुरतेपावेतो दौडणा या यांनी कधी िवजापुरावर आपण न चाल घेतली
न हती! प हा यावर या अखेर या भेटीत तर त ेआ हास वारंवार हणाले, ‘‘आज ना
उ ा औरंग दौलतीवर उतरणार. याची फक र करा.”

आता मसलती या सा या नजरा राजां यावर एकवट या.
‘‘आ हास पेश ांची मसलत पटते. या समयी आ दलशाही वा यावर सोडून नाही

चालणार. ितला पाठबळ दते झंुजवलं पािहजे औरंगशी. आ ही यासाठीच सरल करांना
धाडलं आह.े िशकंदरशाहनं आगवानीही केली आह े याची. औरंग के हा फरेल दौलतीवर
याचा नेम नाही. तो गंुतून पडणेच लागी आह.े” महाराज समोर दसणारी पूवि ितजकड
नजरेत पकडत िनधारी बोलले.

‘‘हरजी, तु ही कनाटक रोखून आहात. ितकडसंु ा घुसतील मोगली फौजा.’’
हरज याकड ेवळून राजे केवढेतरी टोकाचे बोलले.

‘‘जी. मोगली असूनही या शाहीवर औरंगनं आज ह यार धरलं, तो उ ा
कुतुबशाही, कनाटक, पुरी द खनच धरेल पटाखाली ह ेआ ही जाणतो. यासाठीच कनाटक
कसा नेटाबळानं ठेवलाय आ ही, ह े नजरेखाली घालायला यावं एकदा महाराजांनी
कनाटकात.” हरजी धीराचे बोलले.

औरंग परतला हणून संकट टळलं असं न मानता नवी संचणी क न
जागोजाग या बा यांनी गडकोट ज यत तैयार ठेवून सावध असावे, असा िनणय क न
मसलत उठली.

पेशवे िनळोपंत चंता ांत चयन े खाशां या भेटीस आले. बराच वेळ त े काही
बोलेनात.

‘‘जे असेल त ेबोला िनळोपंत. काहीसु ा ऐक याची सवय झाली आह ेआ हांस.
आणखी कोण-कोण फरले? सांगा.” खासेवा ा या बैठक  दालनभर शांत फरत रािहले
महाराज. जागजागी उ या पहारेक यांनीही नावे ऐक यासाठी नकळत कान टवकारले.

“ फत ा या बाबी ऐक याची आ हालाही सवय झाली आह े वामी – पण – पण
आ ही बोलणार आहोत ती बाबत फत ाची नाही...!” पंतांनी हाती धरले उपरणे
भावावेगान ेचुरगळले.

“मतलब?” राजांचा पायफेर गपकन थांबला. त े पेश ां या समोर येत यां या



डो यांत खोलवर बघत रािहले.
‘‘गंभीर आह ेही बाबत महाराज. कटावाची!!” पेश ांनी आपलीच गदन खाली

टाकली.
पाठीवर पाल पड यासारखेच वाटले, त े ऐकताना महाराजांना. ताण या

डो यांनी, सु  होत त ेसमोरचे न उकलणारे शू यच बघत रािहले. मग एकदम कडाडलेच.
‘‘काय – बोलता काय पेशवे? औरंग, फरंगी, हबशी, टोपीकर कुणा कुणास कमी

वाटले? कशासाठी आिण कुणी-कुणी केला कटाव?”
‘‘महाराज, शरम वाटत ेपण नको ती माणसं आहते या कटावात. आपले – आपले

मानाजी मोरे! रा जी सोमनाथ, गंगाधरपंत, वासुदवेपंत....”
‘‘ब स – ब स पेशवे. ऐकवत नाही.” उभे महाराज आधारासाठी हणून बैठक वर

जाऊन बसले.
‘‘महाराज फरंगाणा या मोिहमेत गंुत याचं पा न मागे रािहले या या

इमानदारांनी नको तशी डोक  चालवली.” पेशवेच सांगताना ाकूळ झाले.
‘‘कशासाठी? काय मनसु यान?ं’’ महाराज आता सुमार शांतपणे ऐकू लागले. हा

ितसरा कटाव होता!
‘‘रामराजांना गादीवर बसवून आप या हाती कारभार यावा, असा बेत आह ेया

मंडळ चा. पुरी शहािनशा केलीय आ ही. यामागे कोणीतरी बडी असामी असावी, अशी
प  खातरी आह ेआमची. पण ती कोण याचा तलाश नाही लागत अ ाप.”

‘‘िनळोपंत, तु ही जा आिण असतील तस ेघेऊन या रामराजांस आम या सामने.”
आप याशीच बोलावे तसे बोलले महाराज.

‘‘जी आ ा.” हणत िनळोपंत गेले.
‘मानाजी मोरे! रामसेज, बागलाण भागात दौलतीसाठी तळहाती िशर घेऊन

घोडा फेकणारे! कसे पडले या नको या समयास या भरीला? रा जी? केवढे वय क!
आ ही यांनी िगळंकृत केलेले िचपळूणचे कुलकण याचे यास दले याचा तर सल नसेल
यांना?’ राजमन वत:शीच जणू बोलत होत.े

िनळोपंत येसाजी दाभा ांसह रामराजांना घेऊन आले. ऐन भरी या त डावर
आलेले रामराजे गोरेपान; पण नाजूक दसत होत.े नुकतीच ओठांवर लव फरली होती.
यां या पुढे होत, मुजरा क  बघणा या रामराजांना हाताला ध न महाराजांनी
वत:बरोबर चालवीत आप या शेजारी बसवून घेतले.

ताराऊंची चौकशी क न राजांनी रामराजांना, कुणालाही जाणवावे अशा ह लक
आवाजात िवचारले, ‘‘रामराजे, आ ही एक िवचा ? शांतपणे बोलाल आम याशी?”

‘‘जी. दादामहाराजांना असं का वाटावं आज? आ ही जाणतो, दौलत चौतफनं
संकटात आह.े जशी हरजीराजांना दली तशी काही कामिगरी ावी आ हास. लहान नाही
आ ही आता!” रामराजां या बोल यात बरीचशी झाक यां या मातो ची उतरली होती.
चेहरा आिण बोलणे मा  िनरागस होत.े

‘‘दऊे. समय येताच तु हासही साजेशी कामिगरी दऊे आ ही. आ ही नाही दली



तर जगदबं दईेल!” रामराजांना कटावाची सुतराम क पना नाही, याची खातर झाली
होती. काही ण वत:शीच झगडले महाराज.

‘‘येसाजी, आम या रामराजांना घेऊन जा. तु हावर फार जोखीम आह ेयांची.
आमची काही माणसं तुम या जोडीला राहतील आता.” येसाजी दाभा ांना राजा ा
िमळाली. ते रामराजांसह िनघून जाताच िनळोपंतांना आ ा झाली, ‘‘पेशवे, मानाजी,
रा जी सारे कटाववाले दसतील तेथे द त कर याची आ ाप ं ा. कटावाची सू धार
‘बडी’ असामी कोण याचा सावधपणे शोध या.’’ राजांचे मन गलबलले.

कडा या या थंडीचा हगंाम सु  झाला. फ डा, भीमगड, मदनगड या भागात
बैठका घेऊन अकबर व कुलेश यांनी फरं यांशी सुलूख प ा केला.

तहात अनेक अटी हो या. फरं यांनी मोगली जहाजांना आप या बंदरातून
जा याची परवानगी दऊे नय.े दो ही दरबारांनी आप या कोठीतील कैदी मु  करावे.
पर परां या मुलखात ापारास मोकळीक असावी. फरंगी मुलखा या त डावर राजांनी
गडकोट बांधू नयेत! अशा मु य अटी हो या. मदनगडावर तहाची आखरी बोलणी झाली.
राजांनी तहा या कागदप ावर िश े मोतब कर यासाठी अकबर, राय करन संह,
महादजी नाईक यांना पणजीला पाठिवले. तह प ा झाला.

शहजादा अकबरसंगती फरंगी िवजरईने राजांना नरमाईचा खिलता धाडला.
यात िलिहले होते – ‘‘राजांनी सुलुखाची कलमे पाळावीत. आ ही ती काटेकोरपणे पाळू.
दो ही दरबारांत खुला ापार व मु य हणजे ‘शांतता’ राहावी.” फ ावर अचानक
चालून येणारा िवजरईच ह ेिलहीत होता. तह पाळावा हणून वसईतील आप या फौजा
राजांनी काढून घेत या. वसईकरांमागचा माव यांचा ससेिमरा उठला – पण रोगराईचा
सु  झाला. वसईत लेगाची लागण पसरली.

टोपीकर दरबारचे काम बघणा या हादपंतांना राजांनी बोलावून घेतले. पंत
चलिबचल झाले होते – पण चया शांत ठेवून त ेराजां या सामन ेआले.

‘‘ यायाधीश, टोपीकरां या सुलुखाचं....”
‘‘जी. पुरा क न दलाय तो आ ही यां या हिेजबांकड.ं” हादपंतांनी थम

सु कारा सोडला. मग ते तहाचा कलमबार तपशील सांगू लागले, ‘‘तह दोन बाब चा
मोतब केला आह.े कनाटक ांती त े वखारी घालायला परवानगी मागताहते ती अािण
दौलतीशी याचे संबंध कसे राहावेत ही.”

यायाधीशांनी सांिगतलेली सव तहकलमे राजांनी शांतपणे ऐकून घेतली.
वत:शीच िवचार करीत यांनी िवचारले, ‘‘टोपीकर पाळेल हा सुलूख पंत? तु हास काय
वाटत?ं मोठी बसकण झालेय मंुबईत हबशी, मोगल, फरंगी यांची या या आस यानं.’’

‘‘जी. कलमातच मा य केलंय टोपीकर िवजरईनं क , तह बरकलम पाळू असं.
िशवाय बोलवा आह,े िवजरई केजिवन मायदशेी आप या राजाला ही तहाची त सम
दाखवायलाच िनघा याची. कुणी ांथम साहबे सुरते न या या जागी आ याचंही



कळत.ं”
राजे टोपीकरां या िवचारात तसेच हादपंतांसमोर आले. पंतां या छातीभर

सरकलेले उपरणे नाकळेलसे थरकले.
‘‘त येत सुमार दस येय यायाधीश तुमची. खूप तापदरा झाली तुमची गो या

हिेजबांशी बोलणी कर यात.” बराच वेळ बोलताना चलिबचल झाले या पंतांना राजांनी
घरो याने िवचारले.

‘‘जी. तशी खास नाही – पण मंुबई न परतताना हबशांनी केले या
दयाछा यापासून थंडी सोसवत नाही आताशा.”

‘‘राजकारण रोजचंच आह ेपंत. तु ही यायाधीश. तु हास थंडी सोसली नाही, तर
तु ही दलेला याय रयतेस सोसायचा नाही. मोगली फौजा परत या आहते आता. थोडा
िव ाम या तु ही.”

‘‘जी.’’ हणत हादपंत िनघून गेले. जाताना त ेकस यातरी िवचारात खोलवर
बुडून गेले होते.



मं ि बाडीतील िनळोपंतां या वा ावरचा खासगी कारभारी भेटीला आ याची
राजांना वद  आली. कारभारी यावा अस ेसहसा कधी घडत न हते. काय झाले असावे, या
शंकेनेच राजांनी पेश ां या कारभा याला पेश घेतले. तो भीत – भीत हणाला,
‘‘ध यांनी आपली भेट मािगतलेय. ते येऊ शकत नाहीत इथवर महाराज.”

‘‘का? काय झालं पेश ांस?”
‘‘पोटशुळान ंतळमळताहते त ेएकसारखे अंथ णावर.” कारभारी उ रला.
‘‘काऽय?’’ महाराजां या कानात जसा श द – बाणच घुसला होता.
राया, अंता, खंडोजी, पु षा, जो याजी असा माणूसमेळ घेत, त े िनळोपंतांची

त येत बघायला मंि बाडीकड ेिनघाले. महाराज येताहते या वातने बाडी खडबडून उठली.
इथे एका हारीत सुरनीस, डबीर, यायाधीश, अमा य यांचे एकालगत एक वाड े होते.
येकावर ह यारी पहारेकरी होते.

िनळोपंतांना बघ यासाठी वेश करायला हणून राजांनी वा ा या पायरीवर
पाय ठेवला मा ; राजां या मनी, आठवणीच आठवणी उतर या.

‘हा तोच वाडा होता, िजथे मोरोपंतांनी आपला दहे ठेवला होता. अखेर या णी
यांनी आप या िचरंजीवां या – िनळोपंतां या हाती पेशवाई या मु ा आिण एक
िभकबाळीचा करंड ठेवला होता. मोरोपंत! सावलीसारख े आबासाहबेां या पाठीशी
असणारे, कसे िनघाले आ हास कैद करायला फौजबंद होऊन प हा याकड?े िबरवाडीला
रघुनाथपंत मजालसीत बोलले ते हा मोरोपंत हवे होते. तेच दऊे शकले असते हणमं यांना
पटेलसा जाब. यां या या वा ावर – यां यावर ह यारी पहारे बसवावे लागले आ हास.
यांचे पद आ ही यां यामागे िनळोपंतांना दले. यां या त डी कधी खंत नाही आली
आप या विडलांब ल. कसले ॠणानुबंध ह?े’

समोर आले या िनळोपंतां या बंधंूसमवेत – गंगाधर मोरे रां या बरोबर राजे
पेश ां या वा ात वेशले. तळमळ या ि थतीतही िनळोपंत रवाजासाठी पलंगाव न
उठू लागले. पुढे होत राजांनी यांना लेटत े केले. शेजारी बसून त येतीची वाजपूस क
लागले. अस वेदनांनी पेशवे, डोळे घ  िमटून घेत तळमळतच हणत होत े – ‘‘ही
उदराची था नको या समयास आली वामी.”

‘‘पंत, तु ही बरे वाटेतो आराम या. तुम या पेशवाई द तराचे काम बघतील
तोवर गंगाधरपंत.” राजांनी पेश ां या मनावरचे दडपण सुमार केले.

मंि बाडीतून आले या राजांना चांगोजी काटकर एका असामीसह सामोरा झाला.



ती असामी होती कारवारची. संताजी पावला नावाची.
“महाराजां या फौजेचं पाठबळ घेत कारवारात राम दळ ाची बंडाळी मोडून

काढली आ ही धनी.” रवाज दते संताजी हणाला. महाराजां या चयवर, त ेऐकताना
समाधानाची लकेर पसरली.

ऐन उ हतापीचे दवस सु  झाले. अशा उ हा यातच औरंगन े िवजापूरला
च बाजंूनी घेर टाकला. िवजापूर कोटाला भ म खंदक होता. याचा आधार घेत
आ दलशाही फौज कोट िनकराने लढवू लागली. कुतुबशाहीन ेिवजापूर या मदतीला तीस
हजारांची सेना पाठिवली. आता दि णे या ित ही शा ा आिण द लीची मोगलाई यांचे
ल  एकवटले त े िवजापुरावर. याच िवजापुरात शहाजीराजांना काढ या घालून
फरव यात आले होत.े इथेच ब ा बेगमे या दरबारात ‘सेवा को जंदा या मुदा पेश
क ं गा’ अशी कसम खात खान अफजलने असर महालात िवडा उचलला होता. आिण तीच
आ दलशाही राखायला हबंीरराव घोडदळासह िवजापुराभोवती िघर ा घालत होते.
मेलिगरी पंिडत म य थी करीत होते.

हरसूल या गंगाधर नागनाथ नावा या, दाढी कोरले या एका असामीला घेऊन
कुलेश खासेवा ा या सदरेला राजांना पेश आले. सोबत आण या असामीची ओळख
क न दते कुलेश हणाले, ‘‘नेताजीराव को बड े वामीने पावन कर दया ह।ै इस बेचारेको
भी दया जाय।”

गंगाधर नागनाथ हरसूलचा – मूळ मोगली चाकर – ा ण, याला जबरीने
मुसलमान कर यात आले होते. आपले शु ीकरण क न धमात यावे, हणून तो एव ा
लांबवर गड चढून आला होता.

‘‘महाराज, दया करा. माणसात या मला.’’ हणून फंुदत तो राजां या समोर
धाडकन कोसळलाच. राजांनी पुढे येत, वाकून याला उठते केले. थोपटून याला शांतवत
कुलेशांना िवचारले, ‘‘काय करता येईल यां या शु ीकरणासाठी छंदोगामा य?”

‘‘जी. इसको ायि  लेना पडगेा। प ात िविधनुसार धम वेश करना पडगेा।’’
“ ायि  कोण कारान ेकेले पािहजे, यास समजावून सांगा. बाब धमखा याची

अस याने मोरे र पंिडतां या दखेरेखीखाली यास शु  क न या.” राजांनी गंगाधरचे
पडले खांद े दलासा दते थोपटले. यांचा मनोमन कसलातरी िवचार चालला होता.

‘का? आम या रयतेवरच शु  करवून घे याची नौबत का यावी? नेताजी तर
सरनौबत होते. हा मामुली इथवर आला हणून लागेल तडीस. जे येणार नाहीत, येऊ
शकत – धजत नाहीत यांचे काय? आ हाला का वाटत नाहीत, हाती क ज झालेले मोगल,
फरंगी, पा ी, टोपीकर, हबशी यांना बाटवावे असे?’ बराच वेळ महाराज या िवचारात
गंुतून रािहले. कुलेश आिण गंगाधर गे याचेही यां या यानी आले नाही.

पेशवाईची न ाने सू े हाती घेतले या गंगाधर मोरे रांना राजांनी बोलावून
घेतले. चेऊल भागातील रयतेला ाय या सवलती यांना सांिगत या.



हब यांचा पुरा बंदोब त राहावा, या िवचारान ेते गंगाधर मोरे रांना हणाले,
‘‘जंिजरा कोटा या तफन ं न ा नामजादीची प ं पाठवा पेशवे. खंदरेीवर माणकोजी,
सागरगडावर उदाजी पडवळ आिण सुभानजी खराड,े कुलाबा कोटावर िभवजी गुजर ही
वकुबाची माणसं नामजाद करा. यांना तातडीन ंनेम या जागा जवळ करायची समज
ा.’’

महाराज सांगत होते, त े यानपूवक ऐकणा या गंगाधर मोरे रांना काहीतरी
मह वाचे बोलायचे आह,े ह ेराजांनी ताडले. म येच थांबत यांनी िवचारले, ‘‘आम या
िनळोपंतांची त येत बरी क  कशी?”

‘‘जी. कालपासून ठीक आहते त.े थोडी िव ांती यावी लागेल. आ हाला
हणायचं होत.ं..” बाब वमाची अस यान ेगंगाधर अडखळले.

‘‘बोला. काय आह?े” राजांना त ेकशाब ल सांगणार याचा काही अंदाज आला
नाही.

‘‘कनाटककडची – तंजावरची खबर आह ेक  – ”
‘‘काय? बोला.” राजां या कपाळीचे िशवगंध आ सले.
‘‘एकोजी महाराजांचे िचरंजीव अजुनजी तंजावर सोडून मोगलास िमळाले!”
‘जगदबं’ हणत, इंगळी डस यागत राजे बैठक व न उठले. मन बिधर झाले

यांचे.
िवजापूर नजरे या ट यात राहावे, यासाठी आता औरंगजेबाने आपला चंड तळ

नगर न सोलापूरला हलिवला. कुतुबशहा या, दलजमाई या आले या खिल यात याने
दोन वम  अटी घात या. यातली एक होती, पूव  पेशकश हणून वीस लाख पगोडे
दणेा या कुतुबशहाने आता एक कोट वीस लाखांची पेशकश ावी! दसुरी अट होती,
आक णा आिण माद णा या हदं ूअिधका यांना दरबारातून ताबडतोब बडतफ करावे! या
अटी न ह याच. उ ा आप या फौजा गोवळक ावर उतरणार याची ती दलेली सरळ
समज होती.

औरंग या मराठी मुलखातून फौज मागे घे या या एकाच खेळीवर आता
शतरंजचा पटच पालटला. राजा बाल उमरीचा आिण सरदारांत बे दली याचा फायदा
घे यासाठी औरंगने कमकुवत आ दलशाहीच पटाखाली धरली. ितला राख यासाठी कुतुब
आिण मराठशाही धडपडू लागली.

कोकणातील वतनदारांची बंडाळी मोड यात सिचव रामचं पंतांची ताकद खच
पडत होती. यांना रायगडी यायलाही फावत न हते. यासाठीच शंकराजी नारायण यांना
याद फमावून राजांनी सिचवपदाची जोखीम यां यावर सोपिवली.

जशी शु ीकरणाची बाब का ासारखी राजां या मनी सलत होती, तशीच
आणखी एक बाब होती. मुलखात या बागलाणपासून कारवारपयत या वरघाटातील
िभ ल, कोळी, धनगर अशा अ ाप, असहाय लोकांना गुलाम हणून खरेदी क न यांचे
तांडे या तांड े िस ी व टोपीकर बोटीवर लादनू दरूदशेी पाठवीत होते. माणसांना जसे
काही वालीच न हत े कुणी. याला पायबंद घालणे आव यक होत.े न ान े नामजाद



शंकराजी नारायण यांना यासाठी राजांनी याद घेतले.
‘‘शंकराजी, वरघाटाची रयत गुलाम हणून हबशी व टोपीकर खरेदी क न

यांचा दरूदशेी िव ा मांडतात. कशी जातात ही माणस,ं काही माग?” शंकराज या
यानीमनी नसलेली बाब पुढे आली.

‘‘जी. जकात भरतात यांची दरडोई तीन पगोड े खिज यात. गरीब, अ ाला
मोताद माणसं एव ावरही गुलाम हणून जायला तयार होतात!’’

‘‘तीन पागो ांस एक माणूस! शंकराजी, अशी रानावनातली जी माणस ंआहते,
यांचं मन वळवून संचणी करायला कळवा घाटाघाटातील सुभेदारांना. यातूनही
िशपाईिगरीपरीस गुलामिगरीच चखोट मानून जे दरूदशेी जायला राजीच असतील
यां यासाठी खरेदीदारावर दरडोई बारा पगोड े जकात जारी करा!” राजे कड ा
िनकालान ेबोलले. कुमाची तातडीने तािमली कर यासाठी शंकराजी िनघून गेले.

‘गुलामी! केवढा कलंक हा माणुसक वरचा! जनावर, लाकूडफा ासारखा
माणसाचा भाव. घा या या बैलासारख ेलादलेले िजणे. कुठून आले ह ेहबशी, टोपीकर?
बेधडक इथली माणसे खरेदी करतात. कुणाकड े जावे या गुलामांनी आस याला?
आबासाहबेांनी जहाजावर चढिवले या बाळाज ना यां या मातेसह, दले पैसे भ न
उत न घेतले. गुलामीतून मोकळे केले. गेले असते बाळाजी कुठ यातरी दशेी गुलाम हणून
तर? काय झाली असती यांची गत? बाळाज ना आबासाहबेांनी जहाजाव न उत न
घेतले. आ हाला यांना कटावा या आरोपापोटी ह ी या पायी ावे लागले! मांडवी या
खाडीत वाहतीला लागलेला आमचा घोडा यां या खंडोज नी बचावला! कसला ितढा हा
हयातीचा? का उकलत नाही?’

आप याच िवचारांत हरवलेले, सैरभैर महाराज महाली फेर घेत असताना
जो याजी केसरकर बाळराजां यासह आला. या या भुजेव न उतरताच बाळराजे
दडु या चालीने येऊन राजां या पायांना िमठी भरत िबलगले. यांना मायेने वर घेत
यांची पाठ थोपटीत राजे हणाले, ‘‘तु ही नाही कुणाचे गुलाम ह ेठीक आह.े”

बाळराजांना ‘गुलाम’ या श दाचा अथच कळला नाही. ते ग धळून आप या
आबांकड ेबघ ूलागले.

‘‘बोलत नाही ते जो याजी?” बराच वेळ जो याजी गुमान रािहला, ह े यानी
येऊन राजांनी सहज िवचारले.

‘‘हरेी काय नाय पर कानावर भ या फाटेचंच आलंय याक.”
“काय?” बाळराजां या पाठीवरचा फरता हात थांबवत राजांनी िवचारले.
‘‘... हं यात भागानगरात औरंगजेबा या िचथावणीनं बहकले या कुतुबशाही

सरदारांनी आक णा आन् माद णा यांचा खून केला. भरचौकात भोकसलं ये ी!”
अंगावर वीज कोसळावी तसेच वाटले राजांना ते ऐकताना.
याच आक णा आिण माद णा यां या म य थीने आबासाहबेांपासून दौलतीने

गोवळक ाशी सलो याचे संबंध राखले होत.े भागानगर या भेटीत तर आक णां या
घरी जाऊन आबासाहबेांनी ‘िव ास ूघर’ हणून भोजनही घेतले होत.े



आमची माणसे फोडून जसे आ हाला औरंग हरैाण करतो आह,े तसेच ह े खून
करवून कुतुबशाही िखळिखळीच केली आह े याने... ‘‘औरंग! काय हवस आह े या
माणसाची?” महाराज वत:शीच पुटपुटले.

मृगाचे दवस आले. आता पाणधार के हा धरेल याचा नेम न हता.
आ दलशाहीवरचा औरंग या फौजांचा ताण वाढत होता. मेलिगरी पंिडत, सजाखान
आिण िशकंदरशहाला भेटून िवजापूर न परतले होत.े यांनी सजाखानाचा तातडी या
मदतीचा िनरोप आणला होता.

आता गाठी या आिण राजकारणात तरबेज कुलेशांना आ दलशाही आघाडीवर
पाठिव यािशवाय माग न हता. समोर याद घेत या कुलेशांना राजे हणाले, ‘‘माणसं
पुरिव यािशवाय आ दलशाही तगत नाही छदोगामा य.”

‘‘सोचते ह ै हमही जायगे आ दलशाही कुमक के िलय।े” कुलेशांनी, राजांनी
िवचार यापूव च जोखीम पेल याची तयारी दाखिवली.

‘‘मनचे बोललात आम या कुलेश. आजच गड उतरा आिण प हाळगडा या
रोखानं कूच हा! ितथलीही िशबंदी पाठीशी घेत आ दलशाहीत उतरा. शहजादा
आझम या फौजा येतील आड ा तु हाला िमरज ांतात.”

‘‘जी. हम आजही गड छोडगे।” कुलेश आ ा घेऊन िनघून गेले.
िमरज, सोलापूर, अकलूज, इंदापूर अशी उभी प ी ध न राजांनी आता

हबंीरराव, कुलेश यां या फौजफ या आ दलशाही या पाठीशी उ या के या.
बाहरे गडमा यावर पाऊस कोसळत होता. राजमनात िवचारधारा थडथडत

हो या. याच वेळी लंडन दरबारचा खिलता घेऊन एक जहाज सुरत बंदराला लागले होत.े
या खिल यात लंडनकरांनी प  श दांत िलिहले होत े – ‘‘राजा शंभूजी या या गोटात
दाखल होऊन तु ही या यु संमुख राजाशी दाट मै ी संपादन करा. मग तु हाला मोगल
कंवा पोतुगीज यांना िभ याचे कारण नाही. मंुबईजवळ िस ी कंवा मोगल यांना फरकू
दऊे नका. या राजाशी झाले या तहा या पूततेसाठी सोबत बंदकुा आिण दा गोळा
पाठिवला आह.े अिधक लाग यास म ास या जलकोटातून या.’’

राजां या ताकदीचे जे मोल सात – दयापार, टोपीकर दरबारला कळले होते, ते
या दशेचे असून, आ े  असून कैकांना कळले न हते! लंडन दरबारन ेराजांना ‘यु संमुख
वीर’ हटले होत.े

िनळोपंत आिण हादपंत राजां या भेटीस आले.
पोटशुळाची था सुमार होताच िनळोपंत हाद िनराज यासह वानापूर येथे

इं ज वक ल रचड टॅ ले या याशी बोलणी क न आले होत.े टॅ लेशी झा या
बोल याचा तपशील राजांना दते िनळोपंत हणाले, ‘‘आपले सुभेदार टोपीकर



ापा यांकडून कर घेतात, अशी त ार हा इं ज वक ल करतोय महाराज.”
“जकातीपोटीचे आहते त ेकर पेशवे. नेहमीचीच आह ेही यांची त ार.”
‘‘जी. आ ही गो या व कलास याची समज दलेय. या भीतीनं ते जादा वखारी

घालायला तयार नाहीत आिण खु या ापारावरचे कर ायला कुरकुरतात. पण व न
काहीतरी कानिपचक  आलेली दसते. भाषा नरमाईची वाटली व कलाची.”

‘‘काय शेवट झाला तुम या बोल याचा पेशवे?”
‘‘टोपीकरांनी आपला वक ल मंुबईला ठेवून घे यास मा यता दली आह.े यांचाही

एक वक ल आप याकड ेराहील.” पंतांनी हाद िनराज याकड ेबघत जाब दला.
‘‘आता यायाधीशांना टोपीकर दरबारात गंुतवून नाही भागायचं. कुणी दसुरी

असामी पाठवा पेशवे मंुबईला. काय हादपंत?” राजांनी यायाधीशांचा स ला
िवचारला.

‘‘जशी आ ा. नवी माणसं तयार झाली पािहजेत हिेजबीत.” हादपंतांना आपले
वक ल हणून झालेले मागील वेळचे हाल राजांना पसंत पडले नसावेत क  काय, अशी
शंका आली.

‘‘आ ही गो यां या व कलाकड ेदोन बंदकुांची मागणी घातली. यानं ती मा य
केली आह े वामी.” पेशवे उजळ चयन े हणाले.

‘‘बंदकुा दतेीलच ते िनळोपंत. िस ी, मोगलांना ते पाठीशी घालतात याचं
काय?” राजांनी मूळ धरले.

‘‘हब यांना टोपीकरांनी हाकललंच आह.े हबशी आता आप या समु प ीत
फरतो त ेउंदरेीतून, अस ंइं ज व कलाचं हणणं आह.े मोगली आरमारालाही यांनी स त
ताक द अलीकड े दली आह.े”

बराच वेळ हादपंत काही बोलत नाहीत, ह े यानी आ याने राजांनी यांना
िवचारले, ‘‘ यायाधीश, बोलत नाही ते? त येत?”

‘‘जी. तसं काही नाही. बरे आहोत आ ही.” यां या घशाला ह ेबोलताना कोरड
पडली. यां या डो यां या बा या फडफड या. दोघेही मुजरे दते िनघून गेले.

िविच गडाचा हवालदार संताजी नंबाळकर याचा आलेला खिलता घेऊन
खंडोजी ब लाळ राजां या भेटीस आले. मामला कारी या सजराव जे यांचा होता.
कारी या जेधे घरा यान ेदौलतीची, का होजी जे यांपासून सेवा केलेली होती.

औरंग दि णेत उतरला आिण जे यां या बु ीन ेपलट खा ली! भाऊबंदक न ेमने
पोखरली. सजराव जे यांचा भाऊ िशवाजी जेधे मोगलांना िमळाला. याने सजरावांची
गुरेढोरे वळवून नेली. यांचा मुलूख तसनस केला.

हा कथला वा तिवक वरा यातला; पण सजरावांनीही मोगलांचीच पाठ धरली.
िशरवळ या मोगली अिधका याकड े िविच गडचा हवालदार संताजी नंबाळकर याला
म य थ घालून आपली भाऊबंदक ची बाब सोडवून यायची खूप कोिशश केली. राजां या
कानी जे यांचा हा सगळा करीणा आला होता.

संताजी नंबाळकरांचा सजरावांची सफाई दणेारा खिलता खंडोजी वाचू लागले –



‘‘...आ ही राजमा य वाम या पायी एकिन च आहोत. वामी कृपाळू होऊन
आमचे दशेमुखी वतन, अभयप  दऊेन वाधीन करतील, तर िन नेे सेवा क .”

श दांगिणक जे यांचा दटु पीपणा ऐकून महाराजां या कपाळीची शीर थडथडू
लागली. सरसर पायफेर घेत त े हणाले, ‘‘िचटणीस, कलमदा तान या. आ ही सांगू तो
मजकूर श दबर रेखून तातडीनं पाठवा.”

खंडोजी कलमी सेवेवर बसले. समोर सजराव जेधेच अस यागत महाराज मजकूर
सांगू लागले, ‘‘...तु ही, संताजी नंबाळकर मु ाधारी िविच गड यासी प  िल न मु ा
सांगोन पाठिवला क , आपला भाऊ िशवाजी जेधा यान े हरामखोरी क न िशरवळास
गेला. याने आपली गुरेढोरे वळून नेली. पुढे आपणास बरे पाहणार नाही. याब ल आपण
उठोन िसरवळास आलो आह.े ऐिसयासी आपण रा. वाम या पायाजवळी एकिन च
आह.े.. याव न ह ेआ ाप  तु हास िलिहले आह.े

‘‘तरी आधी तु हीच सरासरी हरामखोरी केली क , वतनदार होऊन इमानेइतबारे
वतावे त े गो  न क रता वाम चे अ  ब त दवस भि ले. याचे साथक केलेत क ,
वाम या पायाशी दबुु ी ध न दोन दवसांचे मोगल याकड ेजाऊन रािहलेत. तुमचा
भाऊ गिनमाकड े केला; तो बरे पािहना ऐसे होते तरी तु ही जूर यावे होत!े! हणजे
तुमचा एतबार व एकिन ता कळो येती. ते केले नाही. तरी बरीच गो  जाहली. या उपरेही
गिनमाकड ेराहाणेच असेल, तरी सुखेच राहणे. तुमचा िहसाब तो काय? या णी वामी
आ ा क रतात तरी गिनमादखेील तु हास कापून काढवीतच आहते, ह ेबरे समजणे!

‘‘एकिन नेे वाम चे पायाजवळी वतावे अस ेअसेल, तरी जो राबता करणे तो
जूर ले न पाठवावा. जराती खेरीज दसु रयाकड ेएकंदर राबता न करणे.

“तुमचेजवळ एकिन ताच आह,े ऐसे वाम स कळिलयावरी जे आ ा करणे ते
करतील. तेणे माणे वतणूक करणे.”

खंडोज नी खिल यावर वाळूची िचमट िशव न तो थैलीबंद केला.
‘‘पेश ांनी खानदशेात धरणगाव या वखारी लुट याची पलटी हणून मंुबई या

टोपीकरांनी आपलं धोरण बदललं आह े वामी.” खंडोज नी दसुरी बाब पुढे घेतली.
‘‘बदलाचं धोरण काय आह ेखंडोजी?” राजे त झाले.
‘‘आपला समु प ीचा मुलूख मार याचा त े य  करताहते. पण आपले सारंग

डो यांत तेल घालून जागते आहते.”
राजांनी समाधानाचा सु कारा सोडला.
‘‘चेऊल या खबरा आहते. हब यांनी चेऊल जागजागी जेर केलं आह.े थोर या

वाम या िनवाणाची था दवा दऊेन बरी करणा या िपलाजी हा ाचा मुलगा बजाजी
यान ंहब यां या उंदरेी बेटावर जोरावारीचा हमला केला. यामुळं िचडून हबशी चौलात
मेळान ंघुसले आहते. क येक चौलकरांची कापाकापी केली यांनी.”

खबर सांगताना खंडोजी आिण ती ऐकताना महाराज िपळवटून िनघाले.
राजां या मनी आबासाहबेांचे अखेरचे बोल थडथडत फरले – ‘‘जंिजरा – उंदरेीवर हबशी
पाय ठेवून आह.े”



गलबतात लादनू हब यांनी पसार केले या, मंुबईत कामी आले या सारंग िस ी
िम ीची नेक मु ा यां या डो यांसमोर तरळू लागली. जंिजराखाडीच भ न
काढ यासाठी वत: केले या िज ी य ांची सय मनात फडफडून गेली. हबशी! दौलती या
पदरास कुरतडणारा उंदीर!

समथा या चाफळमठा या या ेसाठी येणा या ापा यां या त ारी येत हो या.
यां याकडून भरमसाट कर घेतले जात होते. याला कुठेतरी पायबंद बसणे आव यक होत.े
यासाठी राजांनी धमखा या या मोरे र पंिडतांना, यां या िचटिणसासह याद घेतले.

‘‘पंिडत, चाफळमठाची कोण त ार?’’ राजांनी मोरे रांना जाब िवचारला.
‘‘जी. मठा या िनगराणीची बाब काही माग  लागत नाही. उ व गोसावी

मनमाना कारभार करतात. यां या िचथावणीनं दवाणी लोक ापार – उ दमासाठी
येणा या लोकांकडून भरपेट कर घेतात.’’ मोरे रांनी चाफळची हालहवाल सांिगतली. ती
सांगताना समथामागे मठा या होणा या आबदांनी यांचेही मन ाकूळले.

राजे चंतागत झाले. िचटिणसांकड े बघत हणाले, ‘‘कलम या. क हाडचे
दसेािधकारी रंगो िव नाथ आिण साता याचे अंबाजी मोरदवे यांना ताक दप  ा.’’

राजे धमखा या या िचटिणसांना ताक दप ाचा मजकूर सांगू लागले –
‘‘चाफळ ीरघुनाथ या ेचे नंदादीप, िलिहणार व अफराद यांचे वेतनाची मोईन

सादर आह.े या माणे तु ही ऐवज पाववत नाही. संगणवाडी येथे सारे ऐवजाची वरात
िबलाकसूर पावावी. दवाणी लोक वािणयांजवळ उचापती करतात ते धा तीने या ा मोडू
पाहत.े ऐसे सहसा न करणे. दवाकर गोसावी ह ते पूव माणे महो सव चालवावा. उ व
गोसािवयास मधेच कथले करावयास संबंध नाही. शहापूर येथे हनुमंताचे दवेालय आह.े ते
उ प  वाहगावचा कृ णाजी पाटील व पुजारी भ तो. तर बरजोद ताक द करणे आिण
पाटलाने खादले, ते इनाम बेरीज यापासून घेऊन दवाकर गोसािवयास पावते करणे.’’
मठा या बारीक – सारीक बाब चा िनवाडा राजांनी सांिगतला. यांचे मन मा
समथा या आठवणीत गंुतून गेले.

गेली तीन-चार वष झाले या फौजां या धावण नी जागजागची िशवारे उजाड
झाली होती. यातच नुकतेच दु काळी साल चाटून गेले होत.े गावोगावचे कुणबी
हवाल दल झाले होत.े यांना धीर, दलासा दऊेन रान ेतवानी करणे भाग होते. फौजा
घो ां या खुरांनी आिण िशवारां या पोटाने धावतात, ह ेजाणले या राजांनी सुरनीस
शंकराज ना सदरेवर घेऊन मुलूखभर या सुभेदारांना आ ाप  दे यास सांिगतले –
“जागजाग या वतनी दशेमुखांनी मशागत व लागवडीसाठी कुण यांना पाठबळ ावे – ’’

िवजापूरभोवती चौटाप दौडणा या हबंीररावांचे वारामागून वार येत होते –
कुमक धाडावी. नागोजी ब लाळांना यासाठी याद घेऊन राजांनी फौजबंदीने िवजापूरचे
रोखे यांना पाठवून दले.

बिहज  नाईक रामघाटात झाले या हातघाईची खबर दऊेन गे यापासून महाराज



सं त झाले होते. कुडाळचे खेम सावंत फरं यांना िमळाले होते. यां या मदतीने
गो ालगतचा दशे लुटत होत.े यांना स ाचा राम दळवी, पंधरा हजारां या फौजेने
हातभार लावीत होता. कारवार जाळत – लुटत होता.

या बंडखोरांना खीळ घालावी हणून रामचं पंत आिण धमाजी नागनाथ
आटािपटा करीत होत.े पण – पण एवढी आ दलशाहीला राजे कुमक करीत होत,े तरी
यांचाच सालार सजाखान याने रामघाटात सहा हजार हशमांचा तळ टाकून रामचं पंत
आिण धमाजी यांना रोखून धरले होत.े ह ी, घोड ेटाकून यांना िपछाट यायला लावले
होत.े या घटनांचे साफ कारण होते. आ दलशाहीला राजांची कुमक यायची होती, दसेाई
– दळव या माफतीने िमळेल तेवढा कोकणप ीचा मुलूख मा न िवजापूरचा खिजना
भरायचा होता! कसेही क न औरंग या रे ापुढे तगायचे होत.े

कोकणातील दसेाई – दळ ांचा उप व कसा वारावा, या िवचारात असतानाच
हाद िनराजी राजां या भेटीला आले. यां याबरोबर िवठोजी बापूजी व गो वंद

नारायण या चेऊल या दोन असामी हो या. यांनी राजांना रवाज दला.
‘‘या उभयतांवर मोठा अ याय झाला आह े वामी. सूयाजी िवसाजी भू याने या

ग रबांकडून जोरावारीने खतप  क न घेतले आह.े यांचा जमीनजुमला जुलमाने खादला
आह.े” हादपंतांनी सगळा कथला सांिगतला.

िवठोजी आिण गो वंद हात जोडून वाकून एकसारख े गयावया क  लागले –
“मायबाऽप, याय ा आ हास. वा यावर सोडू नका.’’

‘‘ यायाधीश, चौलास दशेािधकारी कोण?” राजांनी पंतांकड ेतपास घेतला.
‘‘जी. येसाजी अनंत.”
‘‘ यांना तातडीनं आ ाप  ा. या बाबां याकडून बळजोरने करवून घेतलेले

खतप  र बादल ठरवावे. यां या काळात ह े खतप  झाले, ते पूव ल दशेािधकारी
कोण?’’

‘‘हरी िशवदवे, महाराज.” हादपंतांना राजे एव ा मुळापयत जातील याचा
अंदाजच न हता.

‘‘ यांस एक स त समज ा यायाधीश – िवठोजी बापूजी व गो वंद नारायण
जूर आले आहते. खतप ाचा मामला जुलूम कानी आला. तु ही सुभेदार! तमाशा पाहता.
वरतून सूयाजीची कोिशस क रता. याव न तुमची कारकुनी कळो आली. जोरावारीने
एकाचे काढून दसु याचे घशात घालावे, ही कोण दवाणी चाकरी?” संत  राजांनी हरी
िशवदवेना काय समज ावी ह े हादपंतांना सांिगतले.

इकड ेआप या अ ाप रयतेला वाजवी याय िमळावा, यासाठी राजे ितळितळ
तुटत होते. या वेळी सोलापूर या औरंगजेबा या चंड तळावर घडणारा संग
तुळजापूरची भवानी ितकड ेपाझर या डो यांनी बघत होती. आिण नुसतीच बघत होती.

रेशमी तणावांनी पेललेला औरंगजेबाचा आिलशान शािमयाना िहवाळी वा यावर
लहरत होता. चांदता यांचे िहरवे िनशाण यावर फडकत होत.े साठ हजार फौजीतळा या
रा ा जागजागी पड या हो या. शाही शािमया या या बाहरे नगारा, झडा, पोह यांचे



यांचे तबक ह ेसामान हारीन ेमांडले होते. ह यारी हशम एका ह ीभोवती कड ेध न
पहारा दते होत.े साखळदडं वाजवीत ची कारत तो ह ी डुलत होता.

शािमया यात मुह मद आझम, मुईजु ीन, बेदारब त, रणम तखान अशा खाशा
असामी कदमावर नजर लावून ख ा हो या. उंची आसनावर औरंगजेब बसला होता.
या या डा ा हाताशी मौलव चे पथक बसले होत.े

चाळीस-प ास घोडे वारां या दडु या पथकातून दोन अरबी, उम ा घो ांवर
मांड घेतलेले खास े वार शािमया याजवळ आले. पहारेक यांनी यांना तसलीम दली.
दोघेही आत िशरले. दोघांनी बादशाहला ितवार कु नसात केला. यांतील तर याबांड, उंच
असामीला बुढा औरंगजेब बारकाईने िनरखत होता. दसुरा वृ  वय क इसम पुढे झाला.
याने आप या ‘िज ह े सुबहान ’ या उज ा हाताशी असलेले तबक उचलून
बादशहासमोर धरले. बादशहाने आपला माळधारी हात तबकाला लावला. तबकधारी
होता वजीर असदखान. याने तबकातील िहरवीशार िख लत उचलून, आप या बरोबर
आले या तर याबांड सरदारा या खां ावर पांघरली. ित यावरचा जरीबतू चांदतारा
झगमगला. बां ान ेऔरंगजेबाला कमरेत झुकत पु हा कु नसात केला. याला पंचहजारी
आिण बाहरे मांडले या चीजव तू ह ीसह ब  के याचे जाहीर कर यात आले. ह ीन ेबडा
माणूस साखळबंद क न टाकला. तो होता अचलोजी महािडक! आबासाहबेां या
जावयाचा भाऊ!

अचलोजी या कानी आ या बातमीन ेघायाळ हायलाही राजांना उसंत िमळू नये
हणून क  काय, अशी जंिज या या हबशी कासमन ेपु हा उचल खा ली. चौल, राजापुरात
आपले हबशी तांड ेघुसवून याने िनदय क ली करिव या. जंिजरा सोडून दयामाग तो
वत:च क याणवर चालून आला. दाभोळ बंदरात तर या या आिण गो वंदजी का हो
यां या आरमारी दयाभांडणात गो वंदजी मारले गेले.

आ दलशाहीचे एक-एक मात बर ठाणे कोसळत होत.े एवढा भ म िमरजेचा
भुईकोट, पण तोही क लेदार आसदखानाने रणम त आिण लाखान यां या सुपुद
केला. िमरज ता यात येताच को हापूर-प हाळा भागात मोगलां या हालचाली वाढ या.
एकटे हबंीरराव मावळतीची प हा यापासून े रीपयतची आ दलशाही तुडवीत, ती
राख यासाठी िजवाचे रान करीत होत.े

ल मे रा या रवणगौडा दसेायाने मोगलांिव  िचवट झंुज दली होती. याला
इनामप  दे यासाठी राजांनी पेश ांना पाचारण केले.

आपणाला कशासाठी याद केले आह,े याची काहीच क पना नसलेले िनळोपंत
पु या न दामाज नी कळिवलेली बाब पुढे ठेवीत हणाले, ‘‘ ला आिण रणम तखान
िमरजे न पु यावर उतरले आहते महाराज. ितथ या दशेमुख, दशेपां ांना मसलतीत
घेऊन फतव याचे य  चाललेत यांचे.”

असले ऐकून काही वाटावे असे दवसच रािहले न हत.े आज राजांना फार
जाणवले क , कुठूनतरी समथमुखातली गोसावी नांदी कानी पडावी.

भोवती या यातनांनी मनाची त खली होत असलेले राजे अंत:पुरी दालनात आले.



बराच वेळ ते काही बोलत नाहीत; ह े जाणव याने येसूबाई हणा या, “पाटगाव न
मठाचा माणूस आलाय. मौनीबाबांची त येत सुमार अस याचं कळतंय.”

राजांनी चमकून येसूबा याकड े बिघतले. ते काहीच बोलले नाहीत. या
धावपळी या काळात मौनीबाबा, मोरया गोसावी, म हारबाबा या कुणाचेच दशन घेणेही
जमले न हते. मन चुटपुटले यांचे या जािणवेने. दहुाती बाळराजांचे हात घेऊन राया –
अंता आले. बाळराजे ‘मासाहबे’ हणत येसूबा ना िबलगले. मायलेकरांचे प बघताना
राजांना आप या थोर या आऊंची सय झाली.

सदरेवर आले या राजांना प हाळा भागातून आलेला हलोजीबाबा घोरप ांचा
तरणा मुलगा संताजी सामोरा आला. याला हबंीररावांनी धाडला होता. नुकतीच
प हा याजवळ हबंीरराव – हलोजी यांची रणम त व लाखान यां याशी
जोरावारीची हातघाई झाली होती. ितचा वृ ा त राजांना दऊेन संताजी हणाला, ‘‘पार
िपटाळ यात दो ही खानं बेळगाव या बाजूला सरल करांनी. बेळगावचा क लेदार
मुरादखान यास कोट नेटानं झंुजवावा, असा थैली वार दलाय.”

संताजी या उ साही मु केड े बघताना आिण यान े सांिगतलेले ऐकताना
महाराजांना समाधान वाटले. संताजी या जवळ येऊन याचा खांदा थोपटीत राजांनी
िवचारले, ‘‘कसे आह ेआमचे हलोजीबाबा आिण क ले प हाळा?”

‘‘जी. आबा गे यात कापशीला – गावाकड.ं क ला हनिशला तर तूताला
आ हाकडचं हाय क .”

या पाऊसमा यातच कुडाळ या नीळकंठ नारायणांनी पाठिवलेला थैली वार,
कांबळी खोळ पांघ न रायगड चढून आला. याने आणले या थैलीत मजकूर होता –
‘‘मोगली सारंग याकुतखानाचा खेमसावंतास खिलता आह े क  – पादशहास येऊन
िमळावे. जशी अजुनजी अचलोजी यांची केली, तशी हजरत तुमचीही सफराजी करतील.”
नीळकंठ नारायण कुडाळचा दशेािधकारी होता. मो ा रान े याने खेमसावंताशी
याकुतखान बांधत असले या संधानाची िब ंबातमी कळिवली होती.

शेकोटीतला लाकडी डका धुमसावा तसे राजांचे मन भ न आले होत.े एवढा
तापवंत सूयनारायण; पण यालाही वाळवी डसावी, असे दवस धरले होत.े

अनेकिवध िवचारांनी राजांचे मन भ न आले होते. कसलेतरी नाकळते अशुभ
भोवती िभरिभरतेय असे वाटत होते. ते कुणाशीच मनमोकळे बोलत न हते. असं य ग ा
– रे ांची एकमेकांना माथी थडकावीत, तुंबळ ट र माजावी, तशी यां या भोसलाई
मनात िवचारांची चंड खळबळ माजली होती.

‘कुणासच कसं वाटेना, ह ेरा य चं हणून? का नांगी टाकताहते सारे औरंगपुढं?
औरंगजेब! आ हास आ यास एकदा िवचारणारा – ‘खेलोगे हौदा हमारे पहलेवानसे?’
कसा दसत असेल तो या उतारवयात? याला होत असेल का आप या दरू पड या
द लीची याद? दसत असतील कधी आबासाहबेां या – आम या मु ा या या िमट या
डो यांस? येत असेल याला आप या बापाची – भावाची, िवष चारले या िमझा
राजाची, िहरकणी खा ले या दलेरची, कैदते टाकले या आप या मुलांची याद?’



रायगडची राजसभा भरली होती. नुकताच ावण संपला होता.
संहासनचौकातील आडपडद े िहवाळी वा यावर थरथरत होते. पूवािभमुख
राज संहासनावर महाराज बसले होत.े यांची चया गंभीर होती. धानमंडळातील आठी
खांबांजवळ अ धान उभे होत.े संहासनपायरीवर या आसनावर बाळ िशवाजीराजे
बसले होत.े यां या शेजारी छंदोगामा य कुलेश खड ेहोत.े दरबारी चौकात अंथरले या
जा यांवर पाजी, कृ णाजी नरस भू, येसाजी, हलोजीबाबा, संताजी – धनाजी,
जानराव, बारदमल असे कतीतरी मानकरी आपाप या जागी खड े होत.े एवढे माणूस
एकवटले होत,े पण आडपड ांची सळसळही ऐकू यावी, अशी भयाण शांतता दरबारभर
पसरली होती.

कारण? कारण साफ होते. ि दलातील एक दल तुटले होत.े आ दलशाहीचे
िवजापूर पडले होत!े बाल िशकंदर औरंगजेबा या हवाली झाला होता. तळप या नं या
तेगी पेलले या हशमां या घेरात सज या शाही ह ी या हौ ात बसून औरंगजेबाने
िवजापुरात फ ेचा फेरफटका टाकला होता. शहरभर दवंडी िपटली होती – ‘‘िबजापूर क
रयाया अब द लीत तके स तनतक  रयाया ह।ै कसपर भी जु मजोरी नह  ह गी। सब
शाही स तनतसे इमानदारी र खे।”

दि णेत उतरले या औरंगजेबाला आता चार वषानंतर पिहली फ े िमळाली!
पठाणी बे दलीन ंबजबजलेली आ दलशाही कोसळली. ती खबर लागताच चौवाटा जासूद
फेकून हा दरबार राजांनी भरिवला होता. गंभीर मसलतीचा दरबार.

सग यांची क पना होती, नेहमीसारख ेिनळोपंत दरबारी बोलणे खोलतील. तसे
घडले नाही. संहासना या दहुाती या कोर या संहमुखांवर आपले हातपंजे घ  पवीत
महाराजच बोलले – ‘‘सारे जाणता... इदलशाही पडली.” भ न आले छातवान रत ेकरीत
महाराजांनी लांबीचा सु कारा सोडला. शांतताच शांतता पसरली.

“ॠणानुबंधाची ती गादी राखून औरंग गंुतवून ठेवावा, यासाठी आ ही जंग – जंग
केलं. आता दौलतीवरचं सावट वाढलं आह.े खबरा आहते मोगली फौजा आता
गोवळक ाचा रोख धरतील. ती लही असेल. सा या बा यांना यासाठीच पाचारण
केलं आह.े यास जे वाटेल ते मोक या मनी मसलतीचं बोलावं. ह ेरा य उभार यासाठी
आबासाहबेांपासून गावोगावचे धारकरी कामी आलेत, ह ेसारे जाणता. ह े रा य आमचं
एक याचं नाही, ह े आई जगदबेंचं, िजवाचा आटािपटा केले या थोर या आऊंचं –
आबासाहबेांचं, रानावनांत राबणा या खानदशे – व हाडपासून जंजीपावेतो लढणा या
धारक यांचं ह े रा य आह.े ाणबाजी लावून त े राखून चालिवणं ही जोखीम तु हा –
आ हांवर आह.े” काय िन कती बोलावेसे झालेले महाराज संहासनाव न उठले.

सारा दरबार कानांचे शंपले क न ते शंभूबोल ऐकत होता.
‘‘समय बाका आह.े मोका साधून याच संगी कोकणप ीचे वतनदार बंडाळी

करताहते. आपले हणावे त ेपारखे होऊन, गनीमतळ गाठून मनसबीसाठी औरंगजेबास



कु नसात करीत आहते. हबशी दयाप ीची रयत हरैाण करतो आह.े खां ास खांदा लावून
एक दलाने सवानी शथ करणं भाग आह.े आमचा भरोसा आह;े सारे खुला मनसुबा
दरबारसमोर ठेवतील. कोणी कच दल होऊन आत-बाहरे करणार नाहीत.” आपण नकळत
उभे ठाकलोत, ह ेजाणवलेले राजे बसते झाले.

राजांना बघताना िमझा राजाशी तह क न या या तळावर भेटीला जायला
िनघाले या थोर या ध यांची मु ा हबंीररावांना आठवली. यांचा खडा आवाज दरबारी
चौकात, खडक फोडणा या पहारेसारखा प  खणखणला, ‘‘एवढं चंतागती हाय नगं
महाराजांनी. आ दलशाही पड याली हाई. पठाणां या बे दलीचा का ान ंफायदा उठवून
बादशानं पाड याली हाय. आ ही हाय तवर ये या या ाला दकुन थारा दते हाई
मुलखात. ही जी िख लता पांघराय बुनगी, बुजगावणी पळ यात या ी आज हाई, उ ा
कळेल पायात कस या कळक चा काटा तलाय ये. महाराजांनी िबनघोरी असावं. आ ही
पाठीशी हाव.” हबंीररावां या पान े जसा मावळकडाच रांग ा बोलीत, कुचम या
दरबारला धीर दते सुनावून गेला.

“कोकणप ीत या पंुडपाळेगार वतनदारां या बाबीत आ ही डो यांत तेल घालून
जागते आहोत. ाण गेला तरी यांचा व मोगलांचा मेळ नाही पडू दते आ ही.”
रामचं पंतांनी सरल करांना जोड दली. धमाजी नागनाथांनी यां या बोलीला मान
डुलवून साथ भरली. िथज या, मुकाट दरबाराला अंग ध  लागले.

‘‘आजवर केली या न संगी दौलतीची साथच क  आ ही. यासाठी पडले ते
मोल दऊे.” खंडोजी ब लाळांनी आज पिह याने दरबारातली िचटिणसी बैठक सोडून खडे
होत, आपली दाद न दिवली.

‘‘शहजादा अकबरक  मददसे फरंग को चूप िबठाना, जमीनदार को िमलाकर
राजासाबके साथ रखना हमारी जोखीम ह।ै प हाला, खेलना, मलकापूर ांत क  राजासाब
फ  न करे।” कुलेशांनी कनोजी हदंो थानीत आपली साथ कट केली. खांबालगतचे
यायाधीश हादपंत आिण काही मं ी ते ऐकताना चुळबुळले.

आता मा  हबंीरराव सडतेोडच बोलले, “राजकारणातलं काही कळत हाई
आ हा ी. महाराजांनी बोलताव हणून माफ  करावी.’’ हबंीरराव घुटमळले.

‘‘बोला. सरल कर तु ही कदीम, घरचे. अगदी िन:संकोच बोला.”
‘‘माफ  असावी महाराज. या शाजा ाचा काही उपेग हाई. उलट याचंच

िनिम  क न बादशा पु हा दौलतीत घुसायचं या हाय. छंदगुामा यांनी नाद सोडावा,
आता येचा अन.्...’’

आता दरबारचे यान एक ा हबंीररावांवर िखळले. अनेकां या मनातला सल
बोल याचे – तेही भरदरबारात ह ेफ  हबंीररावच क  धजत होत.े यांचा अिधकार, वय
व याग होताच तेवढा.

‘‘काय आह ेमनी? साफ बोला मामासाहबे.” राजांनी यांना मुभा दली.
आज हबंीरराव दरबारात असूनही गैर रवाजी अस े थमच खाकरले. आपली

िनडर नजर भोवती या साती धानी खांबांवर आिण छंदोगामा यांवर यांनी एकदा



फरिवली. डोळे जसे टेहळणीचे भेदक भ गीर झाले यांचे. स धान, कुलेश, दरबारी
मानकरी, खु  महाराज सारेच हबंीररावांकड ेबघू लागले.

‘‘बाब आम या अख यारीची हाई महाराज. पर कुनीतरी, कवातरी े बोलाय
पायजेच. आ ही रगात सांडलंय थोर यां या ा गादीपायी हनूच बोलताव – कानांवर
येतंय आम या क , मंि मंडळात या असामी, द तरी अिधकारी आिण छंदगुामा य क जी
यांचा बेबनाव हाय!”

धानी खांबांलगत या ब ा असामी एकमेकांकड े बघूच लाग या. कुलेशांचा
चेहरा खरकन उतरला. काळीज िपळून काढणारी एक वेदना यां या मु वेर पसरली.
यांनी गदनच खाली घातली.

‘‘कसला बेबनाव सरल कर?” महाराजां या कपाळी आ ा धर या.
‘‘आ हा ी कळतंय मंि बाडीतील कुणी असामी छंदगुामा या ी ‘कनुजा’ न

पंगतीला घेत हाई! कबजी दकुन कुनाकड ंजात हाईत. यचं महाराजां या आसपास
असणं कैकांना पसंद हाई. या बा या व ाला येळेसुर या बाबीचा कंडका पडाय पायजे.”
ह यारघाईतले हबंीरराव परवडले, पण ह ेजबानमार करणारे नको असेच मंि मंडळातील
असाम ना होऊन गेले.

िनधाराने हादपंत हणाले, ‘‘सरल कर हणतात ते रा त आह.े छंदोगामा यच
कुणाकड े पं स जात नाहीत. अ धानां न त े वत:स वेगळे मानतात. महाराजां या
खास गोटातले मानतात. सवास आप या वा ाकड ेपं स पाचारण करतात. कुणी जात
नाही यां याकड.े”

ते ऐकताना थरथर कापणारे छंदोगामा य संतापाने हणाले, “सरकार, झूट बोलते
ह,ै यायाधीश। हमने कनोजम जनम िलया ये कैसा कसूर हमारा? राजासाब के चरण म
िन ा रखते ह ैऔर आखरी दमतक रखगे। मंि गणसे या वा ता हमारा?’’ कुलेशांना
ोधभाराने धड बोलवेना.

िच िविच  िवचारांची, णभरातच राजां या मनात तुंबळ घाई माजून गेली.
आपण कसला िवचार करतो आहोत आिण भोवती केवढा गैरमेळ घर क न बसला आह,े
या िवचाराने तर मन अपार खंतावले यांचे.

“सरल करांचा अिभमान वाटतो आ हास.’’ राजांची नजर हबंीररावांव न
दरबारभर सरकली. ‘‘हा कसला समय आिण ही कोण मानपानाची बाबत मो या या
हणणा या तु हा आप या माणसां या मनी? कुलेशांना आ ही ‘छंदोगामा य’ केलं,
फरं यां या सुलुखासाठी ‘कुलए यार ’ केलं त े यांचा वकूब बघून, यांना हदंो थानी
बोलभाषा चांगली अवगत हणून! कवी भूषण राहते आम या दरबारी, तर यांसही
‘छंदोगामा य’ क न गौरिवले असते आ ही.’’

धानी-खांबालगत या मंि गणांनी गदनी खाली घातले या बघून राजांचे
काळीज िपळवटले. िव ासारखी आपली धार नजर कुलेशांवर रोखत ते हणाले, ‘‘कुलेश,
मंि गणांशी आमचा काय संबंध असं हणताना चुकताहात तु ही! सरल कर हणतात ते
सही आह.े मानापाना या या गफलत चा वेळीच कंडका पाडला पािहजे. रामजी



पांगे यां या कोरजाई गावठाणात कबळी छपराखाली बसून रामज या झोपडीतील
कांदाभाकर ेमान ंओठांआड करणारे आमचे आबासाहबे आ ही तर नाहीच, पण कुणीच
िवसरता कामा नये... पु हा असा बोभाट कानी येतो, तर लहान-थोर, आपला-परका
कुणाचीच गय धरणार नाही आ ही!!” नाकशडा लालावलेले महाराज भावावेगाने
आपसूकच खड ेझाले. पुरा दरबार यां याकड े बघू लागला. वेगळाच भाव शंभूमु वेर
पसरला. तलवारी या पा या या धारेसारखा श द श द फुटू लागला. ‘‘आ दलशाही
पडली याची धा त, काळजी करायलाही समय नाही आ हास. जम या बा यांना आ ही
िन ून-िनवाणीचं सांगतो. ाणबाजी लावून आबासाहबेांचं ह े रा य राख याची आ ही
हरभातेनं कोिशस करणार आहोत. सा यांनीच पो त िवचारानं आम या पाठीशी राहावं.
आपसांतील लहान-थोर मानपानाचे बगलेस ठेवून संगास सा यांनी कसं सामोरे जावं,
फ  या मसलतीचं बोलावं.”

क डी फोडत हबंीररावच हणाले, ‘‘आता जमेल या ताकदीिनशी गोवळक डा
राखाय पायजे. उगवती या त डावयली आपली ठाणी रात याड जागती ठेवाय पायजेत.
जमेल तेवढा घोडा गोवळक ाभोवती फरता ठेवाय पायजे.”

‘‘आता िन या मोगली फौजाच हाईत, आ दलशाहीचा मेळ घेऊन पुढची चाल
ठेवील अवरंगजेब.” हलोजीबाबा पूव  आ दलशाहीत होते. ितथ या सरदारांचा अंदाज
बांधीत ते हणाले.

‘‘िवजापूरचा राजा बाळ. गोवळक ाचा हसनशहा उमेदीचा आह.े कुतुबशाही
नाही नमायची औरंगासमोर.” िनळोपंत आपला स ला ठेवत हणाले.

‘‘पेशवे, मोगल कुतुबशाहीकड ंवळतील हा अंदाज आह.े तसं घडलेच असं नाही.
श यता आह,े तो शहाजा ाचं िनिम  ठेवून आप या दौलतीचाच मोहरा धरेल.”
हादपंतांनी अकबराशी चाललेली बोलणी आपणाला पसंत नाहीत, ह े हबंीररावांचे

मतच पुढे घेतले. आता ख या मसलतीला त ड फुटले!
बराच वेळ दरबारात एकमेकांत उलट-सुलट खल झाला. एक गो  यातून प

झाली. आ दलशाही पडणे हा दि णफळीला केवढा जबर ध ा आह,े ह ेसवानाच जाणवून
गेले. धानमंडळ आिण कुलेश यांची मने पर परांब ल साफ नाहीत, हहेी िस  झाले.
हबंीररावांसह अनेकांना मराठी मुलखातला शहजादा अकबर ही गो यात घालणारी
अडगळ वाटत,े ह ेउघड होऊनच चुकले.

पंतांकडील सुरिनशी द तर शंकराजी नारायण यां याकड े सोपवून राजांनी
पंतांना कोकणप ीसाठी मोकळे ठेवले होते. यामुळे रामचं पंत नाराज तर नाहीत, या
शंकेने यांनी िवचारले, ‘‘तुम या ठायी शंकराज ना सुरिनशी द तराकड ंनामजाद केलं
आ ही. पंत, यासाठी तु ही नाराज तर नाही?”

‘‘जी. तसं मनीसु ा नाही आम या. कोकणप ीची बंडाळी जोखमीची हणून तर
आ हावर ती बाब सोपिवली आह े वाम नी, ह ेजाणतो आ ही. ती पार पाडताना यातना



होतात काळजास. जीभ धजत नाही, घडलं स य सांगावयास.”
‘‘मतलब? रामचं पंत खोलून बोला जे बोलणं ते.” महाराजांची नजर

रामचं पंतांवर जखडून पडली.
‘‘जी. माफ  असावी. पण – पण कुडाळ या खेमसावंतास जाणारा खिलता

वारसु ा क ज केलाय आप या जासुदांनी.”
‘‘कुणाचा खिलता?”
‘‘जी... जी...’’ रामचं पंतांनी दशेु यातून खिलतावळीच काढली. पण जबानीतून

नाव काढणे काही जमले नाही यांना.
राजांनी पंतां या हातातील वळी ओढूनच घेतली. आतील खिल यावर जसजशी

यांची नजर सरसरत फ  लागली तसतशी फरीसारखी दसणारी यांची मु ा लाल होत
घामाने डव न आली.

आ दलशाही पड याचे कारण पुढे करीत कुडाळ या खेमसावंतांना, आबासाहबेांचे
जावई, राजांचे मे णे, फलटणकर महादजी नाईक- नंबाळकर िलहीत होते –

‘‘माती या ढेकळागत द लीिधशासमोर इदलशाही पडली. संभाजीचीही बाबत
राहणार नाही! भागानगरीची मोहीम जािलयावरी द ली र याचाही परामश घेतील.
दहा हजार घोडा आ हीच तुमचे कुमकेस घेऊन येतो. रायरीपावेतो कडकेोट ठाणेबंदी केली
जाईल.”

राजां या हातातला खिलता थरथ  लागला. संतापाने नाकपु ा फाक या.
वळी, खिलता तसाच पंतां या हातात खुपसून त ेपुटपुटले, ‘‘हरामखोर. डोमकावळे.”

रामचं पंतांनी मान खाली घालत कत  हणून सांिगतले – ‘‘अशाच मजकुराचा
खिलता शेख महमद ब ी या मोगली सरदाराचा आह.े.. यानं सावंतास....”

राजांना तळहात दो ही कानांवर ठेवून यावेस े वाटले. काही न बोलता ते
महादरवाजातून दसराचौकाकड ेचालले. रामचं पंत, चांगोजी काटकर, खंडोजी, राया-
अंता यां या पाठीशी झाले. गडा या महादरवाजा या रोखाने मोरे र पंिडतराव आिण
िनळोपंत झपाझप चालत येताना पा न ते जागीच थांबले.

मोरे रांनी नुकतीच गड चढून आलेली एक भगवी छाटीधारी असामी राजांना
दाखवून हटलं, ‘‘पाटगाव न आलेत ह.े हणतात.” पेश ांकड े बघत पंिडतराव
घुटमळले. आप या सुक या ओठांव न यांनी जीभ फरिवली.

‘‘मठिश य आहते ह ेपाटगावचे.” िनळोपंतही कले.
‘‘पेशवे, यांना इथवर यायचा ास कशाला दलात? आधीच गड चढलेत. आ ही

भेटलो असतो सदरेवर. काय बाबा, आम या मौनीबाबांची त येत कशी? नाराज नाहीत
ना ते आ हावर, बरेच दवस दशनासाठी नाही आलो हणून?” राजांनी िश याला
िवचारले.

महाराजां या श दाश दांबरोबर मठिश या या भर या डो यांतून आसवांचे थब
छाटीवर टपटपले. या या त डून रखडते बोल बाहरे पडले, ‘‘बाबांनी – मौनीबाबांनी
दहेकाय संपिवलं महाराऽज! िनवाण केलं यांनी भुदरगडतफला पाटगावी.”



‘जगदबं’ हणत महाराजांनी हातबोटे छातीशी नेत गपकन डोळेच िमटले. या
िमट या डो यांसमोर सवसंग याग केले या मौनीबाबां या शांत, साि वक मु ाच मु ा
तरळू लाग या.

िवजापूर पडताच मोगली फौजा लगत या पंढरपूर, सांगोला, मंगळवेढा भागात
पांग या. सालार सजाखानासह झाडून सारे िवजापुरी सरदार औरंगजेबाला िमळाले.

आपले खान िवजापूरभोवती पांगते ठेवून, िवजापुरावर ह यारी बंदोब त बसवून
औरंगजेबान ेिवजापूर सोडले. तो सोलापुराकड ेिनघाला.

कनाटकातून हरजीराजांचे सारख ेहारकारे येत होत.े राजांनी अंदाज के या माणे
िमळतील ते कनाटकातील सरदार गळाला लावून, आपले फौजबंद खान सीमेवर पेरायला
औरंगजेबान ेसु वात केली.

हरज ची कुमक करायला पाठिव यासाठी राजांनी केसो ि मल व संताजी
घोरप ांना याद घेतले. समोर जंजीकोट फरत असलेले राजे यांना हणाले, ‘‘केसोपंत,
तु ही आता संताज सह कनाटकात हरज या कुमकेला आप या जमावािनशी उतरा.
रघुनाथपंत गे यापासून हरजी एकले एवढा ांत सांभाळताहते. जैतजी काटकर, काकडे
आहते यां या दमतीला. तु ही यांना रघुनाथपंतां या ठायी आहात. यां या-तुम या
एक िवचारे कनाटक राखून असा.” राजांनी केसो ि मल व संताज ना मानव े दली.
हरजीराजांची जोड कर यासाठी िनरोप दला.

‘‘िनळोपंत, मु ा ािसक दस येय. तुमची त येत?’’ महाराज बोलत द तरी
दालनातील पेश ां या समोरच आले. िनळोपंतांनी चमकून वर पािहले. यांचे डोळे
पाणथ न आले. उपर याचा शेव यांनी ने कडांना लावला.

‘‘पेशवेऽ, झालं काय?” राजांचाच आवाज िवचारताना िचरकला. भोवतीचे
ह यारी पहारेकरीही चमकून बघू लागले.

‘‘काय सांगायचं वामी! आ ही पेशवे – कुणास आता कसं त ड दावणार?
आमचाच... एक जवळचा नातेवाईक कैद क न गुलाम हणून घेऊन गेला माजोर हबशी.
डो यांस डोळा नाही लागत त ेऐक यापासून.”

‘‘पंिडतराव, चेऊल या सुभेदार रायाजी सदर भंूना वार ा.’’ धमखा याचे
मुख मोरे र राजांचे सांगणे यानपूवक ऐकत होत.े

‘‘कोण वजेचा रायाज ना वार ायचा वामी?” मोरे रांनी िवचारले.
‘‘चेऊल या एका िनपुि क बाईची अखेरची इ छा होती क , आपला

जमीनजुमला मोरयाबाबां या चंचवडमठास आप या माघारे ावा. बाई आता गे या.
जा यापूव  यांनी आ हास आपली इ छा िनरो याकडून कळिवली आह.े” या बा चे नाव,
जिमनीचा तपशील मोरे र पंिडतरावांना सांगता-सांगताच महाराज थांबले. केव ातरी
चम का रक स यान े यांचे मन भ न आले. ‘कोण, कुठली, आ ही ना पािहली, दखेलेली
ी असामी. आपले सारे ह ाचे ते मोरयाबाबां या धम थानास अपून टाकते. आिण –



आिण िशक, अजुनजी, अचलोजी, महादजी – ‘जी’ हणत- हणत म सबांसाठी
औरंगतळावर चालत जातात!’

भागानगरा न आले या कुतुबशहा या व कलासह पेशवे महाराजांना पेश आले.
व कलाबरोबर चार-पाच सरपोसबंद तबके घेतलेले िखदमतगार होत.े

‘‘ह े कुतुबशाहीचे राजदतू भेटीस आले आहते महाराज.’’ संहासनसदरेला
आसनावर बसले या राजांना िनळोपंतांनी व कलाचा प रचय दला. व कलान ेकु नसात
क न आप या हजरत तानाशाहांचा िनरोप राजांना सांिगतला, ‘‘हमारे हजरतने ये एक
लाख पेशकश राजासाबके िखदमत म पेश भेजी ह।ै” व कलान ेआप या िखदमतगारांवर
नजर टाकली. यांनी झुकून पुढे होत, हात पश ावा हणून तबके राजांसमोर धरली. या
तबकाकड ेआिण व कलाकड ेआळीपाळीने बघत राजांनी व कला या यानीमनी नसलेला
ध ा याला दला – ‘‘ही खास कुतुबशाही रीत दसते िनळोपंत. आम या आिण
भागानगर या दरबाराशी सलो याचे संबंध राहावे, हणून धडपडणा या माद णा आिण
आक णा यांचे कुतुबशाहीत भरर यात खून करिवले जातात. का? तर द ली
स तनती या औरंगची यां यावर ‘काफर’ हणून नाराजी होती यासाठी? तोच औरंग
गोवळक ावर चालून येतो आह,े ह े साफ झा यावर आ हाला ही लाखाची पेशकश
पाठिवली जाते. का? तर या बा या समयी आ ही कुतुबशाही या पाठी राहावं!”

िन र झालेला कुतुबशाही वक ल िनळोपंतांनीच आता काही बोलावे यासाठी
यां याकड ेबघतच रािहला. िनळोपंतांनी अनुभवी बोल पुढे ठेवले.

‘‘रा त आह े वामी हणतात त.े माद णा आिण आक णा काय वकुबा या
असामी हो या, ह ेलवकरच कळून येईल कुतुबशाही दरबारास. पण यां या आडमु ा
धोरणाची चाल ध न नाही भागायचं या दरबारास अस ंवाटतं आ हाला.’’

‘‘यासाठीच पूव पासून पाठीशा आहोत आ ही गोवळक ा या. जे
आबासाहबेांनी राखलं तेच धोरण कुतुबशाहीशी राखून चालिवलं आ ही – पुढंही
चालिवणार आहोत.” पेशकशीची तबके िनरखत महाराजांनी यांना हात पश दला.

व कलान ेसुटकेचा िन: ास टाकला.
तानाशाहासाठी याला फेरनजराणा दतेाना महाराज हणाले, ‘‘तुम या

हजरतास सांगा, आ ही पाठीशी आहोत कुतुबशाही या. आप या संकटाला भरदमान ंत ड
दे याची तयारी ठेवून असा. या.’’ व कलाची रीतसर बोळवण कर यात आली.

महाराज गोवळक ा या कुमकेला कुणाला पाठवावे, या िवचारात गढले
असतानाच क लेदार चांगोजी काटकर यां या सामने आला. ग यातील गोफबंद व
चांदीपेटीचा ताईत डुलवीत याने वद  दली, ‘‘गोवयाचं सुंदरजी बाजी आ यात.”

महाराजांनी काराचा हात उठिवला. चांगोजी सुंदरज ना घेऊन आला.
फरं यांनी गो ालगतचा मुलूख लुटला, गावे बाटिवली, वतनदार यांना िमळाले,
असलेच काही अशुभ आता ऐकायला िमळणार यासाठी राजांनी मनाची तयारीही केली.



चया मा  शांत ठेवून एव ा दरूवर आ या सुंदरज ना यांनी आपुलक ने हालहवाल
िवचारली. ती दऊेन स  चयने सुंदरजी हणाले, ‘‘एक खास बाब वाम या कानी
घाल यासाठी जातीनं आलो आ ही एव ा प यावर.”

‘‘बोला.’’ महाराजांना ते कशाब ल बोलणार याचा काहीच अंदाज आला नाही.
‘‘आता पणजी या बंदरातून खाशा वा या घेतलेली गलबतं िनघालीही

असतील.”
‘‘कस या सवा या?’’
‘‘िवजरई क द-द-आ वोर आिण या या किब या या!”
‘‘मतलब?’’ महाराज िवचारातच पडले.
“पोतुगाल या ब ा दरबारला वाम नी गो ाची केलेली दनैा श दबर पावली

आह.े दरबारन ं यासाठी खरमरीत खिलता िल न िवजरईची चांगलीच खरड केली आह.े
मराठी मुलखावर गैरलागू चालून जा याचा यास जाब िवचारला आह.े”

सुंदरजी पान े सांगत होत.े राजां या पाणीदार डो यांसमोर तरळत होता,
घ गडीवर झोपिवलेला, पळसवृ ाला लाजिवणारा कृ णाजी कंक!

‘‘िवजरईला ब ा दरबारन ंपोतुगालला परत बोलावून घेतलंय वामी. या या
जागी दोम- गो-द-को त हणून कु या न ा िवजरईची नामजादी झालेय गो ावर.”

तळप या शंभूने ांसमोर मांडवीची िनळी पांढरट खाडी तरळू लागली. ते
सुंदरज ना हणाले, ‘‘आम या कानी कुणी मनास संतोष दईेल असं काही घालत न हतं.
सुंदरजी, चला जगदीशाचं दशन घेऊ. तु ही बरी खबर आणली आह.े”

महाराज जगदी र मं दरा या दशेने सुंदरजी, चांगोजीसह चालू लागले.
या वेळी या ितघांनाही क पना असायचे कारण न हते क , कैलासवासी

वाम नी सुरतेला जवळचे हणून खिज यासाठी िनवडले या बागलाणातील सा हरे-
मु हरे क यांपैक  सा हरेीचा क ला नेकनामखानान ेया वेळी फतुरीचा फास टाकून
ओढत औरंगजेबा या घशात आणून घातला होता!

दवाळी आली िन गेली. पुणे, सातारा, िमरज, सांगली, बेळगाव, बळी या दशे व
कनाटक ांतात या दवाळी या दव या काही पाजळ या नाहीत. गेला पावसाळा
कोरडाच परत यान े या भागात भयाण दु काळ पसरला. या या काळीजवेधी वाता
रोजाना राजां या कानी पडू लाग या. लढते सै य आिण राबता कुणबावा या िबकट काळी
राखणे मह वाचे होते. ख  राजे रायगडा या अंबारखा यातील धा यगोणी घेऊन दशेावर
पाठिव या जाणा या काबाडी या बैलां या तां ावर जातीने दखे दते होते. प हा या न
कुलेश व हलोजीबाबा गंगा-जमुना या अंबारको ांचे धा य बेळगाव या वाटेला लावीत
होत.े

तीन-चार साल लढून दमगीर झालेला येक गडकोट, नुकतीच आ दलशाही
पडलेली, वतनदारांची जागजागी माजलेली बंडाळी, यातच पडलेला हा दु काळ. गे या
चार सालांतील घटना कशा िच ांसार या फरत हो या राजां या डो यांसमोर.

ही औरंगची दि णेत उतरायची दसुरी वेळ होती. पिह यान े तो आला होता



द खनसुभा हणून. परतला होता बंडखोर शहजादा हणून. आता दसु या वेळी आला
होता, द लीत ताचा शहनेशहा हणून पुरी द खन िगळायला. या या दाबजोर
रे ासमोर आ दलशाही कोसळली होती.

आता यान े दतु डी हालचाली सु  के या. एक कडून गोवळक डा पाडायचा,
दसुरीकडून मराठी दौलतीचा कनाटकातील िमळेल तेवढा दशे कुरतडायचा. ितला
िखळिखळी कर यासाठी याचे खास अ  ‘फोडाफोडी’ आणखी चालूच होत.े

कनाटकात घुसले या औरंग या फौजां या पाठलागावर हरज चे गोपाळ दादाजी
व िव ल िपलाजी ह ेतोडीजोडीचे सरदार कोसळून पडत होत.े

जे कानी येत होते, याचाच मेळ मनाशी घालत राजे खासेवा ा या द तरी
सदरेत खंडोज ना जागजागी धाडाय या खिल यांचे मजकूर सांगू लागले. कस यातरी
खोली या िवचारात गढ याने यांचा मजकूर सलग येत न हता. एव ात िगरजोजीने
द तरी येऊन वद  आणली, ‘‘पेशवं ये यात.”

थो ा वेळातच आप या कारभा यासह िनळोपंत जू झाले.
‘‘महाराज, िस ी कासम या या खुदाची खैर हणून थोड यात बचावून

िनसटला जैतापूर या लढाईत.” पेशवे उ साहान े हणाले.
‘‘तपशील काय पेशवे?” महाराजां या डो यांसमोर जैतापूरची खाडी तरळू

लागली. पेश ांनी तपशील दला. थोडा वेळ शांतता पसरली.
‘‘जेधे फ न चाकरीत यायचा मनसुबा ध न आहते. पुरंदर या बाजी

घोलपांमाफत िनरोप आला आह ेतसा यांचा.” पेश ांनी सजराव जे याची बाब चचला
घेतली.

‘‘कशासाठी खोळंबलेत त ेपेशवे?” राजमु ा ािसक झाली.
‘‘अभयप ाची मागणी आह ेजे यांची महाराज.’’
‘‘अभयप ?’’ महाराज िवषादाने हसले.
‘‘पंत, गेले होते जेधे औरंग या पायांशी याचं अभयप  घेऊन? ह ेका होज चे

वारस जेधेच ही मागणी घालतात असं मानावं काय?”
पेश ांना काय बोलावे त ेसुचेना.
‘‘पेशवे, यांनी नको या व ास धरसोड केली तरी आ हास नाही करता येत.

चुकले, फुटले तरी जेधे दौलताचे कदीम चाकर होत.े ा यांना अभयप  पाठवून. प ात
िलहा – ‘तु ही गिनमाकड ेजाऊन सेवा क रता. को या भरास भ न गेलेत? बरे जे झाले ते
फरोन न ये. परंतु गिनमाची सेवा करता तु हास क  होतात. सां त सेवेसी येऊन
कायभाग करावा. क ाची मुजरा होईल. तु ही कदीम लोक. वाम चे ब त अ  भि ले.
तुमचा भरवसा अस.े या मनी ध न यावयाचे केले, तरी ब त उ म केले. कदािचत
गिनमाकड ेगेले होतेस. या गो ी क रता यावयाचा अनमान कराल, तर सव वी न करणे.
बेशक येणे. तुमची सफराजी क न बरे चालवू. अंतर न पड.े’’’

अभयप ात िलहावयाचा मजकूर पेश ांना सांगताना छ पत या मनी समथाचे
िनवाणीचे बोल घुमत होत,े ‘‘सकळ लोक एक करावे। कारभारी काय  लावावे। गिनमा



िनपटून काढावे। चढती वाढती पदवी पावाल येणे.”
अभयप ाचा मजकूर मनी घोळत असलेले िनळोपंत जायला िनघाले. ते हा यांना

थोपवून बराच वेळ मनात घोळत असलेला मनसुबा राजांनी यां या कानी घातला.
‘‘पंत, हबंीररावांसु ा जेवढे खासे तेव ास खलबतासाठी आवतनाचे हारकारे

ा.”
महाराजां या मनी काय असावे, याचा िवचार करीतच पेशवे िनघून गेले.

मंुबई न आ या वातचा राजे िवचार करीत होत.े तेथील दौलतीचा हिेजब
वार याची खबर होती. या जागी कुणाला नामजाद करावे, यासाठी राजांनी
हादपंतांना याद केले. ‘‘ यायाधीश, टोपीकरां या दरबारी व कलाची ह कगत कानी

आलीच असेल. तु ही या दरबाराशी संबंधाचे. न ान ं कुणाला नामजाद करावं या
जागी?”

हादपंतांनी आपणालाच कूम झाला नाही, यासाठी हलका िन: ास टाकला.
‘‘आ हाला वाटत ं ंबक गोपाळ नीट सांभाळतील तो दरबार. ितथ या

दभुा यांचा व यांचा दाट प रचय आह.े िशवाय आम याबरोबर एक-दोनदा टोपीकरां या
दरबारात त ेजाऊनही आलेत.”

राजे व यायाधीश यांची ंबकज ब ल बारका ाची चचा झाली.
‘‘पंत, हिेजब हणून ंबकज ना आपले ओळखप  ा.” राजांनी िनवाडा दला.
हादपंत गेले. िशलेखा यावर नजर टाकून यावी, या िवचाराने राजे पेहराव

अंगी यायला आसवाबखा यात आले. िखदमतगार यां या अंगी पेहरावी साज चढवू
लागले. एका िखदमतगाराने यां या म तक  राजटोप ठेवला, दपणात बघताना आज
यांना फार कषाने जाणवले क  – आपला टोप आबासाहबेां या उभट टोपागत नाही! तो
बसका – मोगली माटाचा आह!े

‘‘आबासाहबेांचा टोप या दा तानाबाहरे. दशन घेऊ या एकदा याचं.”
आसवाबखाना या मुखाकड ेबघत राजे हणाले.

‘‘जी.’’ यान ं थोर यां या राजटोपाचं तबक हळुवार दा तानाबाहरे घेतले.
राजां या समोर धरले. णभरच शंभूमनाला वाटले, या टोपाखाली बे ब आबासाहबेच
उभे राहतील. राजांनी या तबकातील टोपाला बोटे िभडवून ती कपाळी लावली.

हरवले या छ पत चे ‘‘ वाऽमी, वाऽमी’’ या सादव या बोलाकड े यानच
न हत.े

‘‘अंऽ’’ एकदम वळून यांनी पािहले. समोर कवी कुलेश आिण राजापूरचे सुभेदार
दवेाजी िव ल रवाजासाठी झुकताना यांना दसले.

‘‘तु ही?’’ कुलेशांकड ेआ यान ेपाहत यांनी िवचारले. आपण वाम ना भेटायला
गैर रवाजाने थेट आसवाबखा यात आलो आहोत; ह े जाणून कुलेश अदबीने हणाले,
‘‘ मा वामी. मामलाही ह ैऐसा जो यहाँ आना पडा।”



‘‘कसला?’’ सुभेदार दवेाजी िव ल यांना िनरखत राजांनी िवचारले.
‘‘जी. जे पािहलं त े तातडीन ंसरकारां या कानी घाल याजोगं आह.े नाही तर

कसुरीचा गु हा बसेल माथी हणून राजापुरा न टाकोटाक आलोत आ ही.”
‘‘बोला, दवेजी.” कधी सहसा न पडणारी ितकोनी आठी राजकपाळी उमटली.
दवेज नी णैक कुलेशांकड ेबिघतले. कुलेशांनी यांना नजरेनेच दलासा दला.
‘‘राजापूर या खाडीत गलबतात बसून शहजादा अकबर... अकबर इराणला

िनघून गेला महाराज!” यासाठी त ेआले होते, ती बाब दवेाज नी सांिगतली.
‘‘िझयाउ ीन महमद शुजाई और पचास आदमी ह ै उसके साथ।” कुलेशांनी

अिधकाची मािहती दली.
अकबरा या पिह या भेटीपासून या कैक आठवणी राजमनात फर या. ‘आ ही

दलेला मानाचा मोतीकंठा कलावंितणीला दणेारा, आम यासाठी फरंगी दरबारात
म य थी करणारा, बापािव  बंड क न उठलेला अकबर – न भेटता – न बोलता
इराणला िनघून गेला! अकबर! काय ॠणानुबंध याचा? काय उपयोग झाला याचा
आ हास? कशासाठी दला यास आसरा आ ही? या या मागाने काही राजकारण चालते
होईल हणून! पण औरंगजेबाला एक िनिम  जाले आम या मुलखात फौजा घुसवायला.
आ ही अकबराला आसरा न दतेा हाकलला असता दौलतीपार तर? टळता औरंगचा
ससेिमरा आबासाहबेां या या या रा यामागचा? कधीच नाही. तरीही तो चालून
आलाच असता.’ िवचारच िवचार उफाळून गेले शंभूमनात. शांतपणे यांनी दवेाज ना
िवचारले, ‘‘सुभेदार, दगुादासही गेले या याबरोबर?”

‘‘जी नाही. दगुादास आप या असामी घेऊन रतलामकड ेिनघून गेले.” राजांनी ते
ऐकून सुटकेचा वाटावा, असा सु कारा सोडला. दगुादासब ल यांचे मत चांगले होत.े तेही
भरीला पडून गेले असते अकबराबरोबर इराणात तर?

‘‘तु हास काय वाटत ंकिवजी, करील इराणचा शाहा आ बास शहजा ाची मदत?
येतील दोघे चालून द लीवर?” राजांनी कुलेशांना िवचारले.

‘‘नामुमक न वामी! शहजाद ेक  कबर अब इराणम होगी! उस क  को कलमा
पढन ेके िलए शाही खूनका भी कोई नह  िमलेगा वहाँ।”

जहरी होते, तरी त ेस य होत.े ते ऐकून राजे णमा  िवचारगत झाले.
याच दर यान जंजी या उ र वेशीत बारा हजार सै य पाठीशी घेत वेशणा या

केसो ि मल आिण संताजी घोरपड े यां या आगवानीसाठी हरजीराजांनी पाठिवलेले
जैतजी काटकर आिण गोपाळ दादाजी यांना खांदाभेट दते होते. नौबती, नगारे दडुदडुत
होत.े आता कनाटक हरजीराजे आिण केसो ि मल यां या जोडचालीन े औरंगजेबाशी
झंुजणार होता.

रायगडा या खलबतखा यात अंथर या लोड-िग ा या खाशा बैठक वर राजे
बसले होते. बैठक त कुलेश, पाजी, खंडोजी ब लाळ, िनळोपंत, हादपंत, कनाटकातून
पाचारण केलेले गोपाळ पंिडत, धनाजी जाधव अशी खास मंडळी बसली होती.

िनळोपंतांनी खलबताचा हते खोलला, ‘‘इदलशाही तर पडली – ितचेच सरदार



गाठीशी घेत गिनमानं दतु डी हमला पुकारला आह.े एक कडून गोवळक ाचा मुलूख
आिण दसुरीकडून आपला कनाटकपटात यायचा इरादा आह े याचा – ’’

‘‘ यासाठी खु  आ हीच फौजी बळानं कनाटक ांतात उतरतो आहोत.” राजांनी
खलबत आप या हाती घेत नजर सवावर फरवली.

‘‘ हसैूरचा याच पा नायक यास बरा धडा दणंे आह.े िवजापूर या घेरात औरंगला
मदत क न तो दबा ध न आह.े हरज या कुमकेसाठी आ ही केसो ि मल व संताज ना
धाडलंच आह.े आता आ हीच उत  यां या साथीला. धनाजी, पाजी, खंडोजी तु ही
बरोबर असा आम या. पेशवे राणीसाहबेां या िश ामोतबाने इकडील कारभार शारीनं
बघतील.”

खलबतातील येक जण कान लावून राजा ा ऐकत होता.
‘‘पेशवे, आ ही येत अस याचा थैली वार धाडा जंजीला हरज याकड.े जे इथं

अवघ ेराहणार आहात, त ेआपाप या जागी बरे नेटाक असा. औरंग या फौजा मुलखात
घुस ू हणतील यांना कुबल जागी गाठून िशक त दे याची शथ करावी.’’

खलबतात या मंि गणांना वाटले कनाटका या वारीत राजे आप याबरोबर
कुलेशांनाही घेतील. पण कुलेशांवर यांनी ितसरीच जोखीम सोपिवली.

‘‘कुलेश, तु ही शहजादा गे याचं पा न फरंगी सुलूख मोडून उचल खाऊ
बघतील, यावर बरं यान ठेवा.”

बराच वेळ खलबत चालले. अगदी बारीक-सारीक सूचना मागे राहणा या सवाना
राजांनी द या. पु हा भंडारापरडी फरली. खलबत उठले. पहा या या एका धारक यानं
खलबता या िमट या िशळेला आतून ह यारमुठीचा सांकेितक ठोका दला. िशळा खोलली
गेली. उजेड व वारा अंगावर घेत राजे िशळेबाहरे पडले. यां या मनात कनाटकाचे िवचार
घोळू लागले. यांना क पनाही असायचे कारण न हते क , जंजीला हरजीराजां या
खासेवा ात केसो ि मल आिण हरजीराजे यांची, ऐकणा याचा थरकाप उडावा, अशी
जंगी त डात डी जंुपली होती! कारण काय होते याचे?

सट जॉज येथील टोपीकरां या वखारीवर दखेरेख ठेव यासाठी हरज नी नेमले या
गोपाळ दादाज या जागी केसोपंतांनी आप या अख यारीत िचमाजी पंिडतला नेमले
होत.े गोपाळ दादाजी कडक िश तीचे अस याने टोपीकरांना मानवणारे न हत.े यांची
बदली करावी, हणून सट जॉज या वखारवा यांनी केसो ि मलांना ब ीस दे याचे
ठरिवले होत.े हा सारा घालमेलीचा करीणा हरज या कानी पडला होता. केसो ि मलांची
यासाठी खरड काढ यान े यांचे व ि मलांचे संबंध मनोमन िबघडले होते!!

कनाटक वारीची पूवतयारी हणून मोरस, कोडग, मलेय व ितगुड येथील
नायकांना मदतीसाठी प  े धाड यात आली. या वारीत हरज ना पावलोपावली
नडणा या हसैूर या िच दवेरायाला िखळत ेक न हरज चा भार हलका करायचा होता.
औरंगजेबा या धा तीने िवजापूर आिण गोवळक डा दरबारांनी राजांना खंडणी आिण
नजराणे पाठिव याची बाब िच दवेरायाला मुळीच पसंत न हती. आ दलशाही पड याचा
फायदा घेऊन आपण बादशहाचेच आहोत, अस े वरकरणी भासवत िच दवेरायाला



कनाटकातील िमळेल तेवढा आ दलशाही मुलूख मारायचा होता.
रायगडावर कनाटक वारीची ज यत तयारी झाली. हरजीराजांना आगेवद चे

खबरगीर धाड यात आले. वारीत राजां या सोबतीला जाणारा खंडोजी, पाजी,
धनाजी, गोपाळ पंिडत असा मेळ संहासनसदरेला एकवटला.

ीसख चा िनरोप घे यासाठी राजे दवेमहाली आले. घोटीव िशसवी दे हा यात
पूजले या कुलदवेता जगदबेंला आिण आबासाहबेां या िन यपूजे या िशव लंगाला यांनी
नम कार केला. दे हा याशेजारी बाळराजांसह उ या असले या येसूबा नी यां या
हाततळ ावर तीथजल दले. त ेओठांआड करीत राजांनी पसर या हातांनी बाळराजांना
जवळ घेत िवचारले, ‘‘येता आम या संगती जंजीला?” आिण मग हसून यांची पाठ
थोपटली.

‘‘ वासात वारीन ं त येतीला जपून असावं. प ला लांबचा आह.े” येसूबाई
बाळराजांना पु हा आप याजवळ घेत हणा या. ‘‘आबासाहबे असेच वारीला हणून
कनाटकात गेले. जागोजागचं बदलत ंपाणी यांना अिधक झालं. तशातच गडावर येताच
सूय हणा या दवशी कुशावता या टा यात गळाभर पा यात उभं रा न यांनी दानं
वाटली. आिण – िवषम वरानं िबछायतीला िखळून पडले त.े...’’

‘‘ वारीिशकारीची सवयच झाली आह े आ हास. आमची नका काळजी क .
िशवाय घालावा खाडीत घोडा हटलं, तरी कनाटकात दयाही नाही. तु ही काळजी राखा
ती इथ या कारभाराची. तुम या िश े मोतबावर अडीनडीचं सव चालवावं, अस ंसांगून
ठेवलं आह ेआ ही पेश ांना. येऊ आ ही?” राजे जायला वळले.

‘‘थांबावं थोड ं वार नी.” पुढे होत येसूबाई राजां या ितवार पाया पड या.
‘‘एक मागणं आह.े आठवणीनं पुरं करावं वारीनं.” येसूबाई हणा या.
‘‘बोलावं ीसख नी.”
‘‘बरेच दवस मनी घोळणारं एक रा न गेलंय. आ ही नाही िनदान वारीनं तरी

त ेपुरं करावं.’’ येसूबाई दे हा याकड ेबघत थांब या.
‘‘बोला. अशी कोणती बाब आ ही असताना मनी रगाळती ठेवावी लागली?”
‘‘थोर या आबासाहबेांची छ ी कनाटक ांत हो दगेरीस आह,े अस ंनुसतं ऐकून

आहोत आ ही! कधी जाणं घडलं, तर वार सह जोडीनं पा पूजा करावी या छ ीची असं
कैकवेळा येऊन जात ंमनी! वारी जातेच आह.े आठवणीन ंपा पूजा करावी.’’

राजे येसूबा याकड ेबघतच रािहले. यांनी तर मनोमन ह ेके हाच ठरवून टाकले
होत.े शहाजीराजां या न आठवणा या मु लेा डो यांसमोर आण याचा यांनी खूप य
केला. जमले नाही. ‘‘तुमचं मागणं न ह;े ‘आ ा’ आ ही बरी यानी ठेवू. खरं तर तु हासच
संगती नेलं असतं आ ही. पण...” पुढे काहीच न बोलता राजे दवेमहालाबाहरे पडले.

रामराजां या वा ात यांची वाजपूस क न, येसाजी दाभा ांना आव यक या
सूचना क न संहासनसदरेला आले.

महाडघाटाने तीस हजारांची घोडा व पावलोकांची फौज पिह या मु ामाला
क ले प हा यावर आली. इथे हलोजीबाबा आिण हबंीरराव राजां या आगवानीसाठी



पाच दरवाजात उभे होत.े फार दवसांनी राजांची ही प हाळाभेट होती. पाच दरवाजातच
चं ावतावरची मांड मोडून पायउतार होताच, त े हलोज ना व हबंीररावांना हणाले,
‘‘चला. थम रंग पी िशव पंडीचं दशन घेऊ सरल कर.”

‘‘चलावं.’’ हबंीरराव, हलोजी, खंडोजी, धनाजी राजां या पाठीशी झाले.
‘‘मामासाहबे, आता औरंगनं गोवळक डा आिण आपला कनाटक चालीखाली

धरलाय. आ ही यासाठीच जंजीला उतरतो आहोत.” जाता जाताच राजांनी
सरल करांना मनची चंता बोलून दाखिवली.

‘‘कळलंय आ हा ी ते. प हाळा आन बेळगाव मारायची लई झायली येली
ये या रणम त- लानी. पर आ ही हाव, हलोजी हाईत. पार िपटाळलंय ये ी.”

‘‘तु ही आहात हणूनच प हाळा-को हापूर भागाची धा त वाटत नाही
आ हास.”

बोलता-बोलता मंडळी बाले क या या वेश ारापाशी असले या रंग पी
िशव पंडी या घुमटीजवळ आली. दशनासाठी घुमटीत गेली.

हलोजी, हबंीररावांना प हाळा ांता या सव सूचना दऊेन, एक मु ाम
प हा यावर टाकून राजे सै यासह सूतक ी या बारीन ंबेळगावला जायला वेशीवर आले.
िनरोप ायला आले या हबंीररावांना यांनी खांदाभेट दली. न राहवून हबंीररावांनी
िवचारले, ‘‘रायगडाचा काय हालहवाल धनी?”

तो सवाल आप या ताराऊसाठी हबंीररावांनी िवचारला आह,े ह ेताडूनच राजे
हणाले, ‘‘सारं सु ेम आह,े आम या ताराऊ चखोट आहते.”

राजांनी सवाचा िनरोप घेऊन प हाळा सोडला. मजल-दरमजल करत फौज
बेळगाव, धारवाड, गदग, िच नह ळी, िच बाळापूर असे मु ाम करत नंदीदगुाजवळ
आली. नंदीदगुाचा कोट नजरट यात येताच राजां या आठवण चे टाके ड ळले. याच
नंदीदगुाला घेर टाकायला त ेएकदा आले होत.े कुणाबरोबर? दलेरसंगती! या आठवणी
गे या, तो दलेर गेला.

दो बाळापूर, ित वनमलईमाग राजांची फौज जंजी या वेशीत आली. वेशीत
हरजीराजे आगवानीसाठी उभे होत.े यां या डावे-उजवे केसो ि मल, संताजी, जैतजी
काटकर, दादाजी काकड,े ितमाजी हणमंते अशा असामी उ या हो या.

चं ावताव न राजे पायउतार होताच यां या वागतासाठी कनाटका या
तोफांची भांडी फुटली. नौबती झड या. पुढे होत राजांनी हरज ना खांदाभेट दली.
कनाटक ांता या आिण बरोबर आणले या माणूसमेळासह त े जंजी या कोटाकडे
पालखीतून िनघाले. यां या मनी आबासाहबेां या आठवणी दाटून आ या. ‘केव ा
प याची यांची दृ ी! कुठे रायगड, कुठे जंजी? ह ेसारे यांनी उभे गेले. आ या या
कोठीतून सलामत सुट यावर. त ेराख यासाठी आ हास पडले त ेमोल ावे लागणार.’

सारे जंजीकर ग ी, माळवद ध न िशवपु ाचे दशन घेत होते. औरंगजेबाला
िपछाट यायला लावणारा राजा डोळे भ न पाहत होते. सवाना या उम ा, जवान
पाचा अिभमान वाटत होता. राजे जंजी या कोटात आले.



बाले क यातील हरज या खासेवा ातील हमचौकात राजांना यां या भिगनी
अंिबकाबाई एक तेव या िनरांजनाचे तबक घेऊन सामो या आ या. सोनमोहरांनी राजांचा
सतका उत न यांनी आप या बंधंूना ओवाळले. दोघा बहीण-भावां या डो यांत,
िनरांजनां या उजेडात एकाच स याची राजवेदना िवतळून पाझरताना दोघांनाही
जाणवली – ‘मोगली कोठडीत खुलदाबादलेा बं द त पडले या राणूआ ा आिण दगुाबाई
यांची.’

ती परती सारत राजे पुढे होत झुकले. आप या आ ासाहबेां या पायांना बोटे
िभडिवतानाच यांनी घोगरट िवचारले, ‘‘ब या आहात?”

‘‘जी. गोम ा आहोत. आम या येसूबाई, बाळराजे कसे?’’ अंिबकाबा नी तबक
दासी या हाती दते राजांना खांद ेध न उठते घेताना िवचारले. कती वषानंतरची भेट
होती ही दोघा बहीणभावंडांची! दोघांनाही शेवट या समयी या आबासाहबेांची भेट
घडली न हती! िवचारायला सवाल कैक होत,े दो ही मनांत.

दपुारचे थाळे होताच राजे व हरजी खासेवा ा या सदरे या बैठक वर बसले.
कनाटक व दौलती या खाशा असामी बगलेने दहुाती उ या रािह या हो या. सदरेवर
कनाटक  उंची जामे पसरले होते. कासवा या माटाची पानदान ेमांडली होती. दि णी
तलम वाणाचे आडपडद ेचौहाती या दरवाजावर सळसळत होत.े

हरज नी छ पत ना वासाचा हालहवाल िवचारला. हरज नी नुकताच
गोवळक ाचा कनाटकातील अकेरा, स दीप ी, कोतवारा असा मुलूख क ज केला होता,
याची मािहती दली.

संताजी घोरप ांना हातरोख दते हरजी हणाले, ‘‘बाक  संताजी ही असामी
फार मोलावकुबाची धाडली तु ही राजे.’’

‘‘आिण आमचे केसोपंत?” राजांनी ि मलांकड ेबघत िवचारले.
हरजी णभर घोटाळले. तांबुला या िनिम ाने समोरचे पानदान पुढे घेत यांनी

सवालाला कसबाने बगल दते ितसराच सवाल आपण न खडा केला.
‘‘एवढी आ दलशाही जोरावारीची, पण नाही टकली ती औरंगजेबापुढं. आता

गोवळक ाचा मोहरा धरलाय यानं. तु हास काय वाटत ंपुढचं राजे?”
हरज नी सवालाला बगल दलेय, ह े राजांनी जाणले. पण यांनी उभा केलेला

पेचही मह वाचा होता हणून गंभीरपणे त ेहरज ना हणाले, ‘‘तु ही जमेल तेवढा इदल
आिण कु बशाहीचा मुलूख आताच द त क न या. उ ा याचेच िनिम  क न मोगली
फौजा ांतावर उतरतील. फार काळ नाही तग धरायचा आता गोवळक डा.”

त ेऐकताना सारी सदर ताणावर पडली. तो सुमार कर यासाठी हरजी हणाले,
‘‘कांजीवरमजवळ याच पा नायकाशी झाली आमची हातघाई वांदीवाश या मैदानात. हे
संताजी होते संगती. पार िपटाळला आ ही याच पाला हसैुराकड.े ितथला िच दवे
ओिडयार कुमक मागतो आह ेआमची. बगळूर भागात मोगलांचा कासमखान फरतोय.
याला िशक त ायचा इरादा आह ेिच दवेाचा.”

“िच दवे असामी कशी?” राजांनी हरज ना िवचारले.



‘‘जी. सुलुखाचे संबंध राख याजोगी नाही. राजां या भेटीसाठी खासा येणार
िच दवेराय. पण यांचा बगळुरावर डोळा आह.े”

बराच वेळ राजे हरज ची कनाटक ांतावर बोलणी झाली.
‘‘इथून बगळूर कती मजलांवर राजे?” छ पत नी हरज ना िवचारले.
‘‘जी. असेल क  साताठ मजलांवर.” या सवालाचा नीट अंदाज न लाग याने

हरजी ग धळले. ‘‘हते काय राजांचा?” यांनी िवचारले.
‘‘चला, जंजीचा कोट तरी नजरेखाली घालू.’’ बोलणे थांबवून सदर सोडत राजे

उठले. सवासह यांनी क यावरचा बु ज बु ज पािहला. क ला भ म तटबंद होता.
बु जाबु जांवर मारिगरीची तोफभांडी नीट मांडली होती. चौ या, पहारे पुरेस े ठेवून
हरज नी क ला बं द त राखला होता. यां यासह क यावरचा िशलेखाना,
अंबारकोठार, खिजना, दा कोठार नजरेखाली घालून समाधानी झालेले राजे हरज ना
हणाले, ‘‘हा कोट गाठीचा आह,े असे आबासाहबे आ हाला प हा या या अखेरी या
भेटीत हणाले होत.े तु ही ही गाठ चावरसारखी खूब बं द त आवळली आह;े राजे.
आ हास संतोष आह.े”

दोन दवस झाले. इ े री या राणी च माचा, राजांना भेट यासाठी दतू आला.
राणीचा नवरा वेडसर अस याने तीच इ े रीचा रा यकारभार बघत होती. ितला हसैूरचा
िच दवेराय ताप दते होता. तसा िच दवे पुरा धोरणी होता. थोर या महाराजांनी
कनाटकावर वारी क न बराचसा मुलूख क ज केला, ही बाबच याला खटकत होती. तो
आप या भोवती या इ े री, रामनाड, मदरुा येथील नायकांचे ांत कुरतडत होता.
एकोजीकाकांची राजधानी बगळूर न तंजावरला हल यापासून तर िच दवेाचा
बगळूरवरच डोळा होता. िच दवेािव  हरज ना मदत कर याची आ ा हावी, असा
िनरोप घेऊन राणीचा दतू आला होता. याने राजांना नजराणा दऊेन राणीचा िनरोप
सांिगतला.

बाईमाणूस असून धाडसाने कारभार हाकणा या च माराणीला मदतीचा श द
दऊेन राजांनी ितला आदरपूवक फेरनजराणा पाठवून दला.

हरज याकडून यांनी जंजीभोवती असले या मदरुा, हसैूर, रामनाड ा
नायकांची काय-काय चाल आह,े याची मािहती घेतली.

मोरस, ितगुड, कोडग, मलेय येथील दतूही येऊन राजांना भेटून गेले. यांना
मरातब दऊे क न लवकरच आपण एक मोठी मोहीम खोलणार यात मदत करावी, असा
या दतूांकरवी सव नायकांना राजांनी श द टाकला.

दवस उका ाचे होत.े रा ी या भोजनानंतर राजे हरज यासह
दवाणीमहालात चोपा यावर बसले होत.े हरज ना राजांचा पुढचा बेत काय असावा,
याचा साधारण अंदाज आला होता. पण म येच राजांनी बगळूरब ल एकदा िवचारले
अस यान ेतो अंदाज प ा झाला न हता. अचलोजी या फत ाने संतापून त ेबगळुरावर
उतरतात क  काय, अशी एक शंका हरज ना होती.

चोपा या या लोखंडी सळया कुरकुरत हो या. जागोजाग ट याखाली ह यारी



पहारे उभे होत.े राजां या मनचा हतेू जाहीर हावा हणून हरज नी िवचारले, ‘‘बगळूर
कती मजलांवर आह,े अस ं िवचारलं होत ं राजांनी. अचलोजी पोरवयाचे.
काकासाहबेां याकड ंबघता आ हांस वाटत.ं...”

फरता चोपाळा पायाने रोखत हरज चा बोलत तोडत राजांनी िवचारले, ‘‘आता
ीरंगप ण कती मजलांवर त ेसांगा.”

हरज नी बांधला होता, तोच अंदाज राजां या त डून बाहरे आला. हसैूर या
िच दवेरायाचे मात बर ठाणे असले या ीरंगप णची आता गय नाही, ह े हरज नी
ताडले.

‘‘जी. तेही असेल सात-आठ मजलांवरच.”
‘‘आ ही खासाच यावं हणतो, िच दवेाचं ीरंगप ण घेरात. तुम या दमतीची

िनवडक लढाऊ असामी फौजसु ा ा आम यासंगती. मोरस, ितगुड, कोडग व मलेय या
नायकांना आ ही घेर टाकताच ीरंगप णवर चालून ये यास हरकारे ा. बगलूरवर
डोळा ठेवणा या िच दवेाचे यािशवाय नाही उघडायचे डोळे.”

‘‘ह ेबरं झालं. इतरांस नडतो, तसा हा िच दवे आ हालाही जागोजाग नडतोच
आह.े आ हीही येऊ तुम या संगती या या समाचारास.” हरजी पान े हणाले.

‘‘गरज नाही याची राजे. तु ही जंजी राखून असा. कासम-रणम ता या फौजा
दौडताहते ांतात. मोिहमे या िस तेला उ ाच लागा. ांताचे जाणकार खबरगीर मा
ा, तुम या फौजफळीबरोबर.” बराच वेळ राजे ीरंगप ण या घेराचा आराखडा

मनाशी बांधत रािहले. हरजी मोिहमे या तयारीची आखणी करत रािहले.

ीरंगप णभोवती ‘हरहर महादवेा’ या कलका यांचा लोळ उठला. संताजी
घोरपड,े ंबकजी भोसले, दादाजी काकड,े केसो ि मल, धनाजी, खंडोजी अशा
मदा यां या संगती राजे ीरंगप णला िभडले. िच दवेरायाला या हम याची अगोदरच
कुणकुण लाग याने तो उगवती या दशेाकड े िनसटला. तेथील रयतेकडून बळजोरीने
खंडणी वसूल घे याचा यान े सपाटा लावला. या जुलमाने हरैाण झाले या या याच
रयतेने आिण काही मंि गणांनी या यािव  बंड पुकारले. रयतेने एकजाग होत
आप यातीलच एक ‘वै णव’ आिण एक ‘शैव’ अस े सेना मुख नामजाद क न दोन
फ यांचे सै य उभे केले. यातील एक स यमंगलमवर चालून गेली. दसुरीन े खु
हसैूरलाच घेर टाकून य  िच दवेरायालाच यात क डले.

राजां या फौजेन े िच दवेाचे ीरंगप ण लुटीवर घातले. मदरेुकडून या या
कुमकेला जाणा या िशबं ांवर छापे मा न याला एकाक  पाडले.

राजां या फौजेतील कनाटकची फळी ीरंगप ण या कोटाला घेर टाकून बसली.
मराठी मुलखातून आलेली फळी हसैूर रा यातील दशे लुटत चालली. हसैूर या कोटात
अडकले या िच दवेरायाला काय करावे सुचेना. आता याला शेजार सुचला! याने
रामनाड या नायकाला मदत कर यासाठी खिलता धाडला.



राजांनी हम यावर जातानाच जंजीपासून ीरंगप णपावेतो खबरगीर पेरले
होत.े त े खु  ीरंगप ण या घेरावर दखे ठेवून होते. राजांची ांत गोवे, जंिजरा,
ब हाणपूर येथील क रत ऐकून असलेला िच दवे पुरता सटपटला होता. ीरंगप ण हातचे
जाणार याची तर यान ेखूणगाठच बांधली होती. या घेरा या खबरा ऐकून भोवतीचे
नायकही हबकले होते. संताजी, धनाजी, खंडोजी यां या चपळ तुक ा हसैूर रा यात
चौफेर पसर या. ीरंगप णचा क लेदार िनकराने कोट झंुजवीत होता. पण यानेही
आशा सोडली होती.

कोटाबाहरे या मैदानावर राजांसाठी खास डरेा उठव यात आला होता. हसैूरभर
दौडणा या मावळी तुक ा या डे यासमोर हररोज लुटीचा ऐवज आणून याची रास
लावीत हो या. घेरातील दोरबाज कोटाला लोखंडी गळांचे दोर टाकून तट पार क  बघत
होत.े आप या चं ावतावर मांड घेऊन राजे रोज तटाभोवती फेर टाकत होत.े पण – हा
पणच नडत आला होता, यांना हयातभर. एके दवशी यां या डे यात िशरले या
खबरिगरान ेयेऊन यां या कानी घातली ती कनाटकची न हती, मराठी मुलखाची खबर
होती – ‘‘औरंगजेब थेट क ले प हा याला वेढा दे या या बेतात आह!े”

प हाळा! पाखरा या कोटरागत वाटणारा गड! आबासाहबेांची अखेरची भेट
झाली त े ठकाण! हबंीरराव – हलोजीबाबा – राजां या डो यांसमोर ठकाठक िच े
फरली. यांनी संताजी, केसो ि मल यांना घेरातील फौज एकवट कर याची आ ा दली.

आता कनाटकात आले या राजांना तातडीन ेपरतणेच भाग होत.े तरीही यांनी
हरज या सोबत जंजीभोवतीचा वांदीवाश, वृ ाचलम, ित वनमलाई हा दशे
नजरेखाली घातला. परती या वासाला दोन दवस असताना हरज या खासेवा ात
दवाणी दालनात त ेहरज ना ांतराखणी या मह वा या सूचना दते होते. दालनात फ
केसो ि मल आिण संताजी याच वरकड असामी हो या.

ाय या या सव सूचना दऊेन होताच राजांनी मनी रगाळणा या मु या या
बाबीला त ड फोडले. ‘‘तुमचा केसोपंतांचा काही गैरमेळ कानी येतोय राजे.’’ त ेऐकताच
हरजी व केसो ि मलांनी गदनी टाक या.

‘‘कारण कोण याचं संताजी?” राजांनी घोरप ांना म येच घेतले. संताज नी
दोघां या िबनस याचे कारण बयाजीने सांिगतले. ते ऐकून राजे बेचैन झाले. ांताचे
अख यारी हणून हरज ना समजावणी दते हणाले, ‘‘मना या गैरमेळान ं काय-काय
सोसावं लागतं, त ेभोगलंय आ ही राजे. माणसांची मन ं तुटली क , आपुलक चा दठेच
खुंटतो. काय  लावायची ती मोठी कामे बगलेलाच पडतात, नको ितथं माणसाचं बळ खच
पडतं. तु ही जाणत ेआहात. समथानी आ हास कधी काळी िलिहला तो बोध तुम या कानी
फ  घालून ठेवतो. तु ही जाणा काय जाणायचे त े यातून.’’ राजे णैक थांबले.
समथा या नुस या आठवणीनेही कातर झाले यांचे मन. त ेहरज याकड ेबघत, वत:ला
हरव यागत बोलले, ‘‘मागील अपराध मावे। कारभारी हाती धरावे। सुखी क िन
सोडावे। कामाकड।े”

त ेऐकून हरजी िवचारगत झाले. बैठक व न उठत केसोपंतांजवळ जात राजांनी



यांना हल या श दांत समज दली, ‘‘केसोपंत, आबासाहबेांनी पिहले पेशवे शामराज
यांना कोण धडा दला, त ेकानी असेल तुम या. खु  आ हास काय-काय िनवाड े यावे
लागले, त ेयाद करताना मनची घालमेल होते आम या. जगदबं करो तसा संग न येवो,
तुम या आिण हरज या मधे! बरे शारीन,े राजां या एकिवचारे असा.”

केसोपंत, हरजी, संताजी भारावून राजां याकड ेबघत रािहले. णमा  यांना
थोरले महाराज तर समोर नाहीत ना, असा भास झाला.

‘‘झालं गेलं जनावरा या टापेगत मागं टाकून तु ही दोघांनी एकमेकांस प या
दलजमाईची आम या सामन े खांदाभेट ा.” राजांनी हरजी व केसोपंतांवर आपली
पुखरनजर फरिवली. णभर या दोघांनी एकमेकांकड ेपािहले आिण पसर या हातांनी
एकमेकांस वाम समोर खांदाभेट दली. ती बघताना राजां या मुखावर समाधानाची
लकेर तरळून गेली. संताजी भ न पावले.

दोन दवस हरजी-अंबा ांचा पा णचार घेऊन राजांनी जंजी सोडली. यांना
सोबत करायला हरजी, संताजी-केसोपंतांसह संगती चालले. फौजा बगळूर या मागाला
लाव याची राजांची आ ा झाली. ती ऐकताच ग धळले या हरज चा गैरसमज दरू करत
राजे यांना हणाले, ‘‘आ ही जाणतो तु ही कस या िवचारात पडलात त.े अजुनजीवर
कसला राग नाही आमचा. बगळुरावर नाही चालून जात आ ही. आ ही चाललो आहोत
हो दगेरीला! आम या थोर या महाराजसाहबेां या छ ीचं दशन यायला. पा पूजा
करायला. यांचे आशीवाद मागायला.”

हरज नी त े ऐकून सु कारा सोडला. मजला टाकत राजांची परतीची फौज
बगळूरजवळ हो दगेरी या रानात आली. हरजी, खंडोजी, संताजी अशा िनवडक असा या
संगती घेऊन राजांचे घोडपेथक शहाजीराजां या छ ीकड ेचालले.

शहाजीराजां या छ ीचे ठकाण आले. एकोजीकाकांनी इथे िन यपूजे या
पुजा यांची व था केली होती. पायउतार होऊन राजे खाशामेळासह छ ीसमोर आले.
कैक िवचारांनी मन भ न आले यांचे. पायी या मोज ा उत न, पुजा यान े दलेली
फुल- जळ आप या आजोबांची यादगीर झाले या पादकुांवर राजांनी वािहली. िशवगंधी
कपाळ या पादकुांना िभडिवताना नाना िवचार यां या मनात दाटून आले.

‘आम या मासाहबेांचा नाही तसाच तुमचा चेहराही नाही आठवत! कधी
बालपणी दसले असतील तेवढेच; तुमचे ओझरत े पाय. िनजामशाहीपासून
आ दलशाहीपयत फरली तुमची पावले. आम या आबासाहबेांनी ह ेकेवढं न ह याचं होतं
केलं! बागलाणपासून जंजीपयत या आबासाहबेां या या राजपादकुा राख याची आ ही
शथ करतो आहोत. आशीवाद ा आ हास.’ राजांमागून सवानी छ ीचे दशन घेतले.
हरज चा िनरोप घे यासाठी यांची खांदाभेट घेताना राजे यांना न राहवून हणाले, ‘‘हा
कनाटक ांत ही गाठीची सबल जागा, बरी बांधून राखून असा ती. येतो आ ही.”

मराठी मुलखात प हा यावर येताच राजांना हलोज याकडून कळले क ,
प हा यावर चालून ये याची औरंगजेबाची ल होती! या या िमरज, क हाड, बेळगाव
भागात फर या फौजांना रोख यासाठी हबंीरराव ितकड ेगेले होत.े



प हा यावर एक मु ाम टाकून राजांनी हलोज चा िनरोप घेतला. ते
महाडपाटाने रायगड चढून आले. गडाला जागजागी गवती झ ा लाव या हो या. मृग
त डाशी आ याने वाळवणाची धा ये गोणी भ न अंबारखा यात थ यांनी रचली जात
होती.

गड चढून आले या राजांना िनळोपंतांनी मागील हालचाल चा तपशील दला.
कुलेश खेळ यावर, रामचं पंत कोकणात, हबंीरराव दशेावर अशी नेम या जागी माणसे
जागत ेफौजीतळ बांधून पावसा यातही जाग क होती.

अंत:पुरात येसूबा या भेटीस आले या राजांनी कनाटक वारीतले संग यां या
कानी घातले. येसूबा ना ऐकायची होती, ती छ ी-दशनाची बाब. ती सवात शेवटी
राजांनी यांना सांिगतली.

पे र, तुंगभ ा, कृ णा अशा भर या न ा पार क नही हरज या ांत
कनाटका या खबरा येत हो या.

सवात मह वाचे हणजे कासमखानाने एकोजीकाकांचे बगळूर मा न त े तीन
लाख पयांना िवकले होत!े कुणाला? हसैूर या िच दवेरायाला! हातचे बगळूर हे
मात बर ठाणे गेले, या धस याने एकोजीकाकांचा तंजावरला काळ झाला होता.

ावणाचे दवस सु  झाले. मनी घोळणा या दोन बाबी माग  लाव यासाठी
राजांनी मोरे र पंिडतरावांना खासेवा ात याद घेतले. चंचवड न मोरयाबाबांचा एक
िश य बाबांची त ार घेऊन नुकताच राजांना भेटून गेला होता. पुणे ांतातील ल करी
धामधुमी या काळात फौजे या अिधका यांनी बाबां या मठ थानाला बेमुवत उप व
दला होता.

फेर घेणा या राजांनी िवचारले, “पंिडतराव, ांत पु याला सुभा कोण स यास?”
‘‘जी. िवनायक उमाजी आहते.’’ मोरे र िवचारात पडत उ रले.
िवनायकांचे नाव ऐकताच राजांना यांचे वडील उमाज ची आठवण झाली.

उमाज नी राजांना बालपणी पुराण ंथांची बारीक अथबर िशकवण दली होती.
‘‘पंिडतराव, िवनायकांना फौजे या जुमलेदार, हवालदार, बारगीर, हशम,

बाजेल कर जरात सवास समज दे यासाठी आ ाप  तातडीन ंधाडा. कलमात िलहा...
तु ही अवघ ेमठा या रहदारीस नाहक दर ती करता... उप व दऊेन धामधूमही करता.
चंचवडचा मठ मोरयाबाबांचा. कै. आबासाहबेांपासून बाबा चरणधूली घे या या
अिधकाराचे. तु ही मठातफ या रयतेकडून गैरसनदी मनास येईल त ेमागत होता, हणून
कळो आले. तरी ह ेढंग आ हास कैसे मानो पाहतात? या उपरीही बदराह वतणूक केिलया
तुमचा एकंदर तो मुलािहजा होणार नाही. जो धामधूम करील यास जीवेच मारले जाईल.
बरे जाणून मौजे मजकुरास तसदी न दणेे. ताक द अस.े’’

मोरे र पंिडतरावांनी मजकूर यानपूवक ऐकला. आ ाप  कुणा वारामाफत
जोखमीने पाठवावे, याचा त ेमनाशी मेळ मांडू लागले. आप याच िवचारात फरणा या
राजांनी दसु या एका आ ाप ा या िवषयाला त ड फोडले.

‘‘जस े ह े पाठवाल तसेच वाई ांतातील कसबे नंब या सदानंद गोसा ां या



मठाबाबतही आ ाप  ा. मठास ऐवज दे यास हयगय करीत आह.े यांना कलम ा...
पिहलेपासून मठाचे अ छ  चािलले असता म येच ऐवजाबाबे कुसूर करावया गरज काय?े
याउपरी ऐवज पाववावया बाबे एवढी ती सु ती न करणे. पिहलेपासून मोईन असेल, तैसा
पाववीत जाऊन अ छ  चालो दणेे. धमकायास खलेल न करणे. उजूर न करणे. जािणजे!’’

रवाज भ न पंिडतराव िनघून गेले. राजां या मनात मा  समथ आिण
मोरयाबाबा यांची जोड ताडून बघणारे, न आकळणारे िवचार फ न गेले.

गणेशचतुथ या सणाचे दवस आले. गडावरची राउळे रंगा यांनी रंगोटीला
घेतली. नुकताच पावसाळा उलग याने अधूनमधून उ हाची करणे गडमा यावर उत
लागली. गडवाटा मा  अजूनही शेवाळले याच हो या. याव न पुन:पु हा पाय घसरत
असताही बरोबर दभुा या शेणवीला घेऊन मंुबई न आलेले टोपीकरां या दरबाराचे दोन
वक ल गड चढून आले. यांची नावे होती जॉज वे डन व रॉबट ॅहमॅ. राजांनी न ाने
नामजाद केलेले दौलतीचे वक ल यंबक गोपाळही यां याबरोबर होत.े

सुरत लुटणा या िशवाजीराजांची क रत ऐकून असलेले गोरे वक ल, गो ात
फरं यांची दनैा करणारे यांचे पु  – राजे कसे दसत असतील, आप याशी कसे बोलतील
याचाच िवचार करीत होते. या चौघांना घेऊन हादपंत राजां या भेटीसाठी
संहासनसदरेला आले. गो या व कलाने आणले नजराणे पेश केले. रचड केजिवनला
लंडनला परत जायला लावणा या उम ा राजांना, दोघेही वक ल टेक या गुड याने
रवाज दऊेन िनरख ूलागले. यंबक गोपाळांनी आप या वाम ना यांचा प रचय क न
दला.

‘‘मंुबईजवळ या कालास या बेटा या सुलुखासाठी आलेत ह े गोरे हिेजब
मंुबई न.” हादपंतांनी राजांना यांचा ये याचा हतेू सांिगतला.

‘‘काय तपिशली कलम आह े यांचे सुलुखाबाबत?” राजांनी दो ही गो यांना
बारकाईन ेिनरखत िवचारले.

‘‘कालास बेटाचे हब यांपासून संर ण कर यासाठी राजी आहते टोपीकर.
यासाठी त े आपली फौज बेटावर ठेव यासही तयार आहते. पण यासाठी यांचं एक
मागणं आह ेआप या दरबारकडून.’’ यंबकपंतांनी राजां या कानी घातले.

‘‘कोण वजेचं मागणं?” राजांचे कपाळ आ ाळ झाले.
त े हणतात, ‘‘यासाठी आप या दरबारन ं यांना दोन हजार मुद ेभात व पये

प ास हजार रोख ावेत!”
‘‘ब स?’’ राजे आसनाला पाठ टेकत हसून हणाले. यां या मनी, गेली दोन वष

भाता या कणासाठी दु काळामुळे तळमळणारी मुलूखभराची जा फ न गेली.
औरंगजेबा या फौजा परतवून लाव यासाठी खच  पडलेला खिजना तरळून गेला. तरी पण
यांनी िवचारले, ‘‘तुमचं काय मत हादपंत?”

‘‘घात या या दरबारनं अटी हणजे या मा य के या, असं होत नाही. थोडं
ओढून धरलं, तर भाताची आिण रोख रकमेची मागणी घटवतील टोपीकर.’’ हादपंतांनी
आपला स ला दला.



‘‘तु हास काय वाटत ं यंबकपंत या अट बाबत?”
यावर राजांनी आप या व कलांना चाचपले.
वामीच कौल दतेील या आशेन े बघणारे यंबकपंत ग धळले. हणाले, ‘‘जी.

मोगली फौजांचा ताण दौलतीवर आह.े िनभत असेल ही बेटाची बाब पर पर, तर सुलूख
मा य करावा.”

‘‘नवीन असलात तरी वकुबाचे आहात यंबकपंत!” राजांनी म येच यंबकपंतांना
कौलच वाटावा अस े हसत हटले, ‘‘ यायाधीश, करावयाचाच तर ओढूनताणून सुलूख
कशासाठी? यांना सांगा, आ हास मा य आहते यां या अटी! यांनी तातडीनं बेटा या
राखणदारीसाठी आप या फौजा पाठवून ा ा.” यंबकपंत आिण यायाधीश एव ा
तडकाफडक  तह झा याचे आ य वाटून राजांकड ेबघतच रािहले.

ॅहमॅ आिण वे डन नजराणे िमळताच खूश झाले. आपला तह लवकर फत ेझाला हे
आप या न ा िवजरईला सांगायला त ेमोकळे होते.

या भागानगरात आबासाहबेां या अखेर या कनाटक वारी या वेळी अबुल हसन
तानाशाहाने आगवानी क न, यांना नजराणे दऊेन मै ीची ऊरभेट दली होती, याच
भागानगरात तानाशाहा या दडंात औरंगजेबा या ‘शाही’ काढ या पड या! आता
िवजापूर, गोवळक ा या फौजाच दमतीला घेऊन औरंग के हाही मराठी मुलखावर
उतरणार ह ेसाफ होत.े कुणीही काही बोल या या ि थतीत न हते. सारेच चे रा य
राखून कसे चालवावे, याच िवचाराने घेरले होते.

‘‘आता कुणी घेऊ हणतील तर ास यायलाही कुणास फुरसत नाही.
दि णेत या लगत या दो ही शा ा पड या. गिनमाचा डोळा तर पिह यापासून
आ हांवरच. बागलाण, खानदशे, कोकण, दशे दौलती या च बाजंू या सुभेदार,
हवालदारांना सा यांवर केवढी जोखीम पडते आह,े याचं कलम ा. िमळेल तेवढी तवानी
संचणी तातडीन ंकर यास िलहा. आ ही चौल या नाड या रयतेला सवलती दे यासाठी
खासा चौलात उतरतो आहोत. कळवा तसं सुभेदार रायाजी सदक भंूना.’’ कतीतरी
िवचार एकाच वेळी राजमनात भ न आलेले छ पती, पेशवे यांना एकामागून एक आ ा
दते होते.

आबासाहबेां या आठवणीने मनाचे टाके ओसंडू लागले. कधी यां या ाणावर,
तर कधी यां या दौलती या ाणावर केवढे बाके संग गुद न गेले. आज नेमके काय केले
असते यांनी? चारी कवाडांवर शंभूमन धडका घेऊ लागले.

िनळोपंत, येसाजी, रामचं पंत सवानी धीरा-इमानाचे वचन वाटावे, अस ेबोल
दते राजांना रोकडा पा ठंबा बोलून दाखिवला.

आप याच िवचारात गढले या राजांनी सावधानीचे पाऊल हणून िनळोपंतांना
सांिगतले, ‘‘पंत, कनाटकात हरज ना फौजा तयारीनं सीमेवर पेर याचा खिलता ा,
औरंग आह ेतो! नेम नाही दतेा येत कुठं वळेल याचा.”



त ेऐकताना पेशवे िवचारात पडले. आज सवाना वाटून गेले क , ‘मुलूख थोडा
िजकड े पुढा,’ हणत रा य उठिवणे एक वेळ केवढे सोपे, पण उठिवले ते राखणे केवढे
यातायातीचे!

‘‘तु ही सारे कदीम, जाणत ेआहात. मदानगीचे आहात. संगी ाणांची कुरवंडी
करावी लागेल, बागलाणपासून जंजीपयत पसरलेला हा मुलूखप ा राखायला. ह ेएक या
आबासाहबेांचं न हत,ं आमचं नाही, ते सा यांचं िजवामोलाचं रा य आह.े कुणीच कच दल
होऊ नका. एकदा आबासाहबेांसंगती आ ही याच औरंग या आ या या कोठीत अडकून
पडलो होतो. ब या जाणतेपणी अवघ े समजून या, आज ही उभी दौलतच या या
कोठडीत बं द त पड याचं भय समोर आह.े चला आम यासह. मेळानं जगदी राचं दशन
घेऊ.” आप याच लयीत संहासनसदर सोडून राजे महादरवाजाकड े चाललेही. सारे
यां या पाठीशी चालले. फ  एकले यायाधीश हादपंत रामराजां या वा ाकड,े
कुणाला न कळेलसे वळले. कसला यायिनवाडा यायचा होता यांना ितथे, ह े यांचे
यांनाच ठाऊक!

ान क न कपाळी िशवगंध घेताना राजांची डावी पापणी फडफडली होती.
सकाळपासून मनाला नाकळेल अशी चुटपुट लागून रािहली होती. दपुारचा थाळा घेताना
ीसख ना त े हणालेही होते, ‘‘कळत नाही, पण िजवाची उलघाल होत े आह े आज.

औरंग या फौजा हरज या ांतात घुस या क  काय; असा शक येतो आह.े”
दवस कलतीला लागला तस े राजे राया-अंता, पु षा यां यासह आघाडी

मनो यावर आले. इथून पायतळी गंगासागराचा तलाव दसत होता. यावर ओळंबले या
आं या या फांदीवर मान आखडती घेऊन बसलेला एक खं ाप ी राजांना दसला.
िन ल ख ा असले या या पाखराला, राजे एकटक िनरख ूलागले. यांना काय होत
आह,े ते कळले नाही. डो यांचे पाते लवाय या आत खं ा उडाला. यान े थेट पा यात
सूरझेप घेतली. गेला तसाच पाते लवाय या आत तो पा याबाहरे पडला. या या लांबट,
काळसर चोचीत यान े पा याबाहरे उचललेली, तडफडती मासोळी दसली आिण
करणां या ित रपेत चांदवा उठवून णात चोचीआड झाली. याच तलावाकाठी, असाच
खं ाप ी कधीकाळी पािह याचे यांना आठवत होत.े पण कधी? काही गवसत न हत.े
खं ा या सूरझेपेने गंगावतावर पाणलहरी उठ या तशा राजमनात िवचारलहरी उठू
लाग या. मना या काठाळीत िव  लाग या.

जगदी रा या मं दराकड े सांजदशनासाठी चालले या राजांना येसाजी कंक
आिण खंडोजी वाटेतच सामोरे आले. यांना काहीतरी बोलायचे होते.

येसाजी-खंडोजी यां यासह राजे जगदी राकड ेचालले.
खंडोजी हणाले, ‘‘रामसेज – एवढी सालं िनकरानं आपला रामसेज....”
चालत ेराजे थांबले. खंडोजी चरकले. कसे बोलावे, िवचारात पडले.
‘‘पडला... हचे ना िचटणीस?” राजांनीच यांना िवचारले.



‘‘जी. लढून नाही. कपटी चालीनं. फतवा क न पाडला. एव ा ताकदीचा
रामसेज, धनी.” णभर खंडोज नी गदन खाली घातली. लागलीच ती उठवून राजांना
दलासा वाटावा हणून त े हणाले, ‘‘पण हरज ची खबर आह े वामी, पड या
गोवळक ाचा श य तेवढा मुलूख क ज ध न घेतला आह े यांनी कनाटकात.’’

खंडोज चे श द राजां या कानी पडत होत.े मनाला न डुचमळता सांजवा यात
मुरत होत.े सा यांसह त ेजगदी रा या हमचौकात आले. यांनाच कळली नाही, पण आज
यांची नजर कशी कुणास ठाऊक समोर या गाभा यात या िशव पंडीवर या
अिभषेकपा ावरच िखळून पडली. वा यान े पा  मंद डुलत होत.े याबरोबर
अिभषेकधारही डुलत होती.

दशन क न सारे जण बाले क यात परतले. सूय आता डुबला. गडा या लहाना
दरवाजात, महा ारात सांजनौबती दडुदडु या. पुरत े सांजावून आले. नेमा माणे
दवेडीवाले दरवाजे बंद क न घेऊ लागले. त ेदरवाजे पार करीत आलेला तळबीडचा एक
वार पाच-सहा सोब यांसह महादरवाजा पार क न बाले क यात आला. या या
अंगावरचे कपड े घामाने पुरत े डबडबले होत,े चेहरा पार कळंजून गेला होता.
दवेडीवा यांना हातानेच थोपवत काही न सांगता तो कसेतरी दरवाजे मागे टाकत
बाले क यावर आला.

महाराज नुकतेच परतले होत.े डुईचा टोप यांनी उत न तबकात ठेवला होता.
मुलूखभर पडले या दु काळात गडागडा न रसदीचा पुरवठा कसकसा करावा, याची
क पना त ेमुजुमदार हणमं यांना दते होते. येसाजी-खंडोजी त े यान लावून ऐकत होत.े

‘‘ हाऽराजऽ, घात झाला.’’ राजांसह सवाचे काळीज थरकून उठावे, अस ेिपळवटते
बोल वा ाचे सदरीदालन िचरत गेले. गड चढून आलेला वार राजांना बघताच पुढे होत
सरळ यां या पायांवर दहे टाकत गदगद ूलागला. ते होत,े तळबीडचे शंकराजी मोिहत.े

पायांपासून केसावळीपयत थरकलेले राजे झपकन वाकले. शंकराज या खां ावर
थोपटत यांनी शंकराज ना िवचारले, ‘‘काऽय झालं शंकराजी?”

राजां या हात पशाने गदगदनू गे या शंकराज ना काही ण बोलवेना. तुटक-
तुटक बोल कसेतरी यां या त डून बाहरे पडले, ‘‘आ ही – आ ही झालावंच पर बी
दौलत पोरक  झाली. धनीऽ तुमचं... तुमचं मामासाहबे – सम ांचं सरल कर – आमचं
भाव...” अस -अस  कढाने शंकराज नी घ  िमट या डो यांनी तगमगती गदन इकड-े
ितकड े झटकली. यां या डुईची पगडी उडून जा यावर उतरली. ‘‘सरल कर येलं
धनीऽ!!”

वाई ांतात घुसले या मोगली फौजेला सकून लाव यासाठी झाले या
हातघाई या लढाईत सरल कर हबंीररावां या भरदार छाताडावर तापला जडशीळ,
लोखंडी तोफगोळा येऊन अचानक आदळला होता. या गो याने हबंीररावांची न ह,े तर
थोर या वाम या या रा याची छातीच फोडून टाकली होती. भुईवर कोसळताना
हबंीरराव िजवा या िपळाने ओरडले होत,े ‘‘आम या ताराऊला सांबाळा धनीऽ. जै
वागजाईऽ’’ आिण वाई या माळरानाव नच यांनी अखेरचा मुजरा रायगडाकड े त ड



क न राजां या पायाशी जू केला होता.
फराशी या जा यावर पड या शंकराज चे ‘गेले!’ ह े बोल ऐकताच राजांनी

आपले दो ही हातच कानांवर घेतले.
‘‘ दली आमची धरसोबा – ताराऊ रामराजा ी’ हणणारे, आ ही आरोिपत

हणून आबासाहबेां या समोर दरबारी उभे राह या या कैचीत सापडलो ते हा ‘बाईलाच
दरबारात सा ीसाठी बोलवावं’ हणत आम या पाठीशी उभे राहणारे, आ हास कैद
करायला िनघाले या सुरनीस-पेश ांनाच कैद क न आम या भेटीसाठी प हा यावर
आलेले, व हाड–ब हाणपूर, भडोच तुडिवणारे, चाकरीन े सरल कर असलेले, पण
ॠणानुबंधाने आ हास आबासाहबेां या ठायीच वाटणारे मामासाहबे हबंीरराव मोिहते!’
यांची पेच पे राजां या डो यांसमोर नाचू लागली. शंकराज ना उठते कर याचे
भानही यांना रािहले नाही. त ेआपोआपच उठते हावेत, येसाजी– खंडोजी, राया-अंता,
पु षा, पहारे सारेच च ावून जावेत अस,े आपले त ड जळीत घेत राजे कुडीभर हलत
मुसमुसु लागले. एवढे घनदाट संग कोसळले, छ पती कधीच न हते डो यांवाटे फुटले.
आज मा  फुटले.

‘‘कुठं आहते मामासाहबे? का गेले असे न बोलता, न भेटता? कुणाकड ेपाहावे
आ ही?” भ न आ या डो यांनी राजे कसेतरीच पुटपुटले.

ए हाना बातमी गडभर पसरली होती. माणसे खासेवा ाकड े लोटत होती.
पोरवया या ताराऊंना घेऊन येसूबाई आले या बघताच खेच यासारख ेराजे, ताराऊं या
जवळ गेले. काही न बोलताच यांनी ताराऊंचे खांद ेथोपटत ीसख याकड ेबिघतले.
मो ा िनकराने डो यांतले पाणथब रोखत राजे शंकराज ना हणाले, ‘‘चला, संगती
या.”

मशालधा यांनी वेढले या पालखीत बसून येसाजी, िनळोपंत, खंडोजी यां यासह
राजे महाडघाटाकड ेचालले. आण या जाणा या सरल कर हबंीरराव मोिह यां या आखरी
दशनासाठी.

हबंीररावां या दहेाला अगीनडाग दे यात आला. हबंीरमामा गेले आिण एका
भयाण पोकळीन े राजमन घेरले. त े कुणाशीच खु या मनी बोलेनात. रोजनेमाचे यांचे
ान, फ टकपूजा, द तर, गडदखे, थाळा ह े चुकार होऊ लागले. यांचे कशातच ल

लागेना. ानाला हमामखा यात बसले, तर डुईवर पडणा या पाणधारेबरोबरच मनावर
िवचारधारा कोसळू लाग या. सरशीने कपाळी िशवगंध रेखून घेताना छ पत ना ती
सरशीच र माख या फरशीसारखी दसू लागली. द तरात खंडोजी, िचमणगावकर यांना
खिल याचा मजकूर सांगताना ते म येच हणू लागले, ‘‘रा  ा. िचटणीस, कुणासच नका
धाडू खिलता. बेतले असतील त ेर  करा.” थाळा घेताना तबकातले यांचे पदाथ तसेच
िचवडलेले रा  लागले. मनच उडाले जस ेकाही यांचे सग याव न.

िवचार – िवचार! नुस या िवचारांनी मदचूी िनशाणकाठी थरथ  लागली
यां या. “ चे रा य’ हणजे नेमके काय? कोण होत ेआबासाहबे? थोर या आऊ, सती
गे या मासाहबे, समथ ह ेसारे कोण? क डाजी, कृ णाजी, हबंीरमामा आिण यांना आ ही



कधीच पािहलंसु ा नाही त े लढायांत दहे ठेवून गेलेले असं यात धारकरी, औरंगला
तसलीम क न िख लत पांघरणारे िशक, नंबाळकर, अचलोजी, अजुनजी, बंडाळी
करणारे कोकणप ीचे वतनदार. कसला शतरंज चालला आह े हा? का खेळतो आहोत
आ ही तो? कोण खेळेल आम या माघारी तो? रामराजे? आमचे बाळराजे? केवढा
पाताळयं ी, िनदय औरंग! त तासाठी स या भावांचे काटे काढणारा, बापाला
िवषमािलश करवून आई या कबरीलगत दफन करणारा. तगेल आबांची-आमची ही
नवथर गादी या यासामन?े क ? जशी इदलशाही, कु बशाही पडली तसे ह े रा य...?
नाऽही. नाऽही. िजवाचे चाळ क न बांधलेत यासाठी आ ही पायांत. एक या आ हालाच
ही आच लागून काय कामाचे?’

रा ं दवस चम का रक एकलेपणा या िशरिशरीने राजमन भणभणू लागले.
माणसे येत होती, िन या माणे काही सांगू बघत होती. हात उठवून यांना थोपत ेकरीत
राजे तुटक बोलत होते – ‘‘ब स. थोड यात बोला. अम यातम यास भेटा.’’ असे तुटक
बोल यां या त डून ऐकू आले क , माणूस च ावत होते. चाल या ह ी या पायांत
रानवेल चा िचवट गंुतवा अडकावा तसे झाले होत.े भोवती वावरणा या क येकांना ते
खटकू लागले. एकाचीही मा  त ेबोल याची छाती होईना.

एक दवस दपुारचा थाळा िचवडून उठणा या राजांना न राहवून येसूबा नी
अखेर िवचारलेच, “ वाम चं कशातच ल  नाही. ह ेकोण थाळा िचवडणं? कती दस?”

येसूबा ना िनरखत उ ाव या हाताचा रोख था याला दते त े हणाले,
‘‘आ हासच कळत नाही – असं का? तु ही एकदा हणाला होता – तुटलंय आमचं
शंृगारपूर आजपासून. या वेळी तु हाला वाटलं असेल तसंच वाटतंय आ हास – आमचंही
शंृगारपूरच तुट यागत!” बस या चौरंगीव नच झरो यातून दसणारे रायगडा या
भोवतीचे, दरूवरचे गडिशखरांचे टोक याहाळत राजे पुटपुटले.

एव ा बोल या – साफ, तडक येसूबाई याही गुमान झा या त ेऐकताना. काय
बोलणार हो या या तरी? आबासाहबेांचे बागलाणपासून जंजीपयतचे ‘शंृगारपूर’
सरल करां या जा यान ेओस झाले आह,े ह े यांनाही फार जाणवले.

मुदी या दालनातून बाहरे आले या राजांनी रामचं पंतांना याद घेतले. त,
कातावून गेलेली दसत होती यांची चया.

रामचं पंत शंकराज यासह भेटीस आले. शंकराजी थोड ेकचरतच आप याकडील
एक मामला पुढे घेत हणाले, ‘‘दवे खचा िपलाजी दसेाई गडावर आला आह े वामी.
याची... याची वतनाबाबत....”

‘‘ब स शंकराजी, याचं हणणं ऐकून या तु ही. तु हास वाटेल तो िनवाडा करा!
आम या... आम या सामनेसु ा आणू नका कुणाला – ” राजे तुटक बोलले. येकाला
कुचंबून ठेवणारी शांतता पसरली.

‘‘कोकणात के हा उतरणार रामचं पंत तु ही?” राजांनी िवचारले.
‘‘जी. आजच.” रामचं पंतांना ाचा अंदाज आला नाही.
‘‘जाताना थोडी वाकडी वाट क न खेळ याला जा. ितथं कुलेश आहते. आ ही



टाकोटाक न ंयाद के याचं सम  भेटून कळवा यांना!’’
‘‘जी. आ ही खासच जाऊ.” सदरेबाहरे पडणा या रामचं पंतांना राजां या मनी

कोणते राजकारण खेळत असावे, याचा अंदाज आला नाही. यांना, शंकराज ना खासा
राजांना क पना न हती क , मरा ांचा ‘सालार’ गे याची खबर औरंगजेबाला लागली
होती. ‘‘सुबहान अ लाऽ!” अस ंपुटपुटत यान ंही खूशखबर वीकारली होती.

गोवळक ा या जंकले या बं द त कोटात बादशहाने मरातबाचा दरबार
भरिवला होता. कुतुबशाही पाडणा या आप या आिण िवजापुरी फौजेतील सरदारांना
बादशहानं म सबी ब  के या, िख लती पांघर या. सवात शेवटी आपला शहजादा
मुह मद आझम याला िख लत पांघ न तो भर या दरबारात याला हणाला, ‘‘शहजाद,े
लईम संभा को ने तनाबूत करन ेहम बड ेउ मीदसे तुमको नामजाद करते ह।ै फते के खबर
क  राह ताकते ह।ै”

आप या आ बाजानां या तलम जा याचे, गुडघ ेटेकून चंुबन घेत आझमन ेअदबीने
याला दलासा दला – ‘‘बे फ  रिहय े मेरे आ बाजान। जंदा या मुदा पेश ही करगे
लईमको कदम  के सामने।’’

आता औरंग या फौजा मराठी मुलखाकड ेसरकू लाग या!! बेळगाव, सोलापूर,
िमरज, अकलूज अशी पुरती उगवती ध न यां या छाव या पसर या. मात बरखानाने
तर मोठीच उचल खाऊन क ले प ागड क ज केला. बादशहाचे ला, शाबदी,
झुि फकार, रणम त, नेकनाम असे वीस-एक खास जागोजाग पांगले. िख लत, मनसबीचे
तुकड ेहाती नाचवत ते गावोगाव या सरदारांना चुचका  लागले. यां या पडले खबरा
येऊन रोज गडावर थडकू लाग या.

कुमा माणे कवी कुलेश रायगडी आले. त े वत:च ‘का याद फमावलं असावं?’
याचा िवचार क न थकले होते. दपुार या िनवांत वेळी त ेराजांना पेश झाले.

‘‘सालार क  बात सुनी. म होत ेही, सेवाम पेश आय े वामी।” हबंीररावां या
आठवणीने कुलेशही गंभीर झाले.

‘‘ यासाठीच याद घेतलंय आ ही तु हाला किवजी. आ हास वाटत.ं.. वाटत.ं”
आप याच िवचारगंुफेत िशरलेले राजे दो ही तळहात एकमेकांवर घासत बराच वेळ नुसते
फेरच घेत रािहले.

‘‘कुलेऽश –’’ ब याच वेळाने राजे बोलले. ‘‘आ हाला वाटतं – वाटत ंकुठंतरी बळ
कमी पडतंय आमचं. फौजांचं नाही. आशीवादाचं.”

त ेऐकताना कुलेशही िवचारात पडले. हणाले, “ म या ह,ै वामीका?”
‘‘पाठीशी दवैीश  पािहजे कुलेश. काळ बाका आह.े आ ही आ यात होतो

तसा.”
‘‘धम थल का तो अ छा चलात ेह,ै वामी। फर भी हम लगता ह ै– कुछ कठोर

उपासना क  ज रत ह।ै”



‘‘कठोर? कसली? कोणतीही कठोर उपासना करावयास तयार आहोत आ ही.”
कुलेश िवचारात पडले. कले.
‘‘बोला. कसली कठोर उपासना?’’
‘‘जी. दवेी क  उपासना! शा  पंथ क  धारणा... ले कन...” कुलेश चाचपडले.
‘‘बोला काय अडचण?” राजे यांची कनोजी पगडी िनरखत बोलले.
‘‘ वामी का अिभषेक आ ह।ै यह गड अिभषेक थळ ह।ै छोडना पडगेा.”
राजे िवचारात पडले. मग हणाले, ‘‘ठीक आह.े सोडू रायगड. गांगोली आह,े

संगमे र आह.े ितकड ेजाऊ. पण कठोर हणालात ती उपासना कसली?”
‘‘ वामी इस उपासनास ेरणचंडी को स  कया जाता ह।ै उसके िलये बली दनेा,

उपोषण, पूजा आ द िविध रहत ेह ै– और – ”
‘‘आिण काय? बोला कुलेश. आ ही काहीही कर यास राजी आहोत.”
‘‘जो अ य दवे दवेता का लेते ह,ै वैसा जल का नह  सोमरस का तीथ लेना पडता

ह,ै इस उपासनाम। राजासाब यह करगे तो गहजब होगा। इसिलय.े”
‘‘कुलेश, तु ही हणता ती उपासना आ ही क ! तु हाला माहीत नाही, पण

दलेर या गोटात गे यापासून – आमचा – आमचा किबला मागे अडकून पड यापासून
घेतो आ ही कधी-कधी म . यानं गहजब माजायचं कारण नाही. तु ही तयारीला लागा
चंडी-उपासने या – उ ाच गड उत न गांगोलीला जाऊ.”

‘‘जी. इस उपासना के उपचार शंृगारपूरके िशवयोगी जानते ह।ै”
शंृगारपूर! राजां या कपाळी आठी धरली. तरीही त े हणाले, ‘‘बोलावून या

यांना. मनी आलं आह,े तर क न टाका उपासनेचं.”
कुलेश पुढ या तयारीसाठी िनघून गेले. राजां या उघ ापुखर डो यांसमोर

हाती श  पेललेली रणचंडीची मूत  फरत रािहली.

हरजीराजे कनाटकात घुसले या मोगली फौजांचा चांगला समाचार घेत होत.े
यां या आ ेने संताजी वीस हजार फौजबळाने कांजीवरमला उतरले. म ासजवळ
आले या मोगली फौजांची हरज या सरदारांशी जागोजाग गाठ पडत होती. वांदीवाशला
तर मोठी लढाई जंुपली होती, दसु यांदा दो ही सै यांची.

भागानगर न िनघाले या आझमने बेळगावचा भुईकोट िवजापूरकराकडून क ज
केला. जंग-जंग केले होते, तो राख यासाठी हबंीररावांनी.

औरंगची चाल साफ कट झाली. वत: िवजापूर गोवळक ात फरत रा न
आप या मात बर फौजा याने कनाटकात उतरिव या. मराठी मुलखात आझम पे न
फोडाफोडीसाठी िवसावर खान फेकले.

गांगोलीला जायला कुलेशांसह राजे गड उतरले. राया-अंताला वाटले होते
नेहमीसारख ेआपणाला बरोबर घेतले जाईल. पण यांना मागेच राह याची आ ा क न
खासगी सेवेसाठी िखदमतगार पु षा घे यात आला. या याबरोबर कुलेशां या



वा ाकडचे िनवडक वीस-एक सेवकही होत.े पाचाड सोड यापूव  थोर या आऊं या
छ ीचे दशन घेतलेले महाराज पाचाडवा ा या सदरेवर आले. ितथ या रवाजी घाटेला
नेहमीसारखा आतील टोल न दस यामुळे यांनी वा ा या िनगराणी या िहरोजी
इंदलुकरांना िवचारले, ‘‘िहरोजी, घाट रकामी ठेव येय ती?”

िहरोजी घाटेकड ेबघत जाबाचे हणाले, ‘‘जी... तडा गेलाय घाटे या घेराला अंग
ध न! दसत हाई यो वरवरन ं न टोल उत न ठवलाय!”

राजे आिण कुलेश ती ल बकळती रकामी घाट बघतच रािहले. राजां या मनी
थोर या आऊं या कैक आठवणी घणघणून गे या. पाचाड या मंडळ चा िनरोप घेऊन ते
कुलेशांसह वेशीबाहरे पडले. गडावर िनलोपंत, येसाजी, मोरे र, खंडोजी सवाना यांनी
यां या- यां या खा यांचा सव सूचना द या हो या. आपण कुठे जातो आहोत, ह ेमा  ते
कुणालाच बोलले नाहीत. येसूबा नासु ा! चांगोजी काटकरामाफत गांगोली या
सुभेदारांना आपण येत अस याचा वार यांनी पाठवला होता. कुलेशांनीही तसाच वार
शंृगारपूरला िशवयो यांना पाठवून कळिवले होते क , िनरोप िमळताच िश यगणांसह
गांगोली जवळ करावी. वाराबरोबर दले या प ात ‘कठोरउपासने’चा संक प कळिवला
होता. गांगोली नजरट यात आले. बाळ िशवाजीराजां या ज माचे, येसूबा चे यारे असे
ह ेगावठाण, राजे येणार ा वद ने येथील खास वाडा चाकरांनी बयाजीने नेटका लावला
होता. कुलेशां या आ े माणे पूव च येऊन पोहोचलेले िशवयोगी िश यगणांसह
छ पत ना सामोरे आले. यांनी वा ा या माजघरी दालनात रणचंडीची मूत  आणून
पूवािभमुख ठेवली होती. ित यासमोर य कंुड िस  केले होते. जागजागी ा चम
अंथरलेली होती.

कारभारी, िशवयोगी, िश य, कुलेश यां यासह राजे वा ात वेशले. सदरेवर
अंथरले या खास बैठक वर िवसावले. िशवयो यांनी यांना िचपळूण, राजापूर, संगमे र,
दवे ख अशा भागातून खास बोलावून घेतले या पंथा या िनवडक तांि कांचा प रचय
क न दला. सूय मेघांनी घेरला.

‘‘हां- ’ं’ हणत राजे कुलेशांना, िशवयो यांना दाद दते होते. पण यां या मनी
फरत होता औरंग. म येच यात येसूबाई-धाराऊं या बाबतचे िवचार िमसळत होत.े
धाराऊचे बोल तर काल ऐक यासारख ेजसे तस ेकानात घुमू लागले. ‘‘ हान हाईस. जाऊ

 ेमला होळाकड.ं या जागेला कूस उजावली या जागेला याई ठेव यासारं सा थक हाई
ज माचं.”

वा ा या कारभा यांनी िशवयो यां या सूचने माणे उपासनेची सगळी तयारी
क न ठेवली होती. पु या वा ाला नं या तेग या िनवडक धारक यांचे कड े याने टाकले
होत.े िशवयोगी मु त काढतील, या ‘शुभयोगा’वर कठोर उपासनेला सु वात होणार
होती.

म येच मलकापूर न कुलेशांचा कारभारी यांना भेटायला गांगोलीला आला.
यान े मलकापूर या तुळाजी दसेाईिव  दवाणी बाक ब ल त ार आणली होती.
दसेायाला ायचे ताक दप  िस  क न कुलेशांनी कारभा याला वाटेस लावले.



‘कमी पडलंय ते आशीवादाचं बळ,’ कस या पात ‘रणचंडी’ राजांना दणेार
हणून दरू ट याव न तुळजापूरची जगदबंा गांगोलीकड ेडोळे लावून बसली होती!



क डक उनतापीचे दवस सु  झाले. गांगोली या माळावर उ या या
लहलह या झळा उसळू लाग या. आंबा, वडा या घेरांखाली ता हलेी गुरेढोरे हापत
सावली जवळ क  लागली.

िशवयो यांनी काढले या मु तावर वा ात या दवेीसमोर पंथाचे ‘श ’ला
आवाहन करणारे अनु ान बसले. ही उपासना कठोर तर होतीच, पण ती एकांती अस याने
वाडा बं द त झाला होता. लयंकर िशवाला श या पात या अनु ानान ेपाचारण
करायचे होते. पंथा या तं ा माणे श ला बळी होते. मं ो ारात य ातील अ ीला हवी
आिण सिमधा अपण कराय या हो या.

राजांना आपण ‘राजे’ आहोत, ह े परत े ठेवून श चा ‘उपासक’ हणून ितला
िनकोप मनाने सादवायचे होते. ही उपासना धनदौलत, थावर, गडकोट, क जात आह ेते
राखावे का वाढवावे, यासाठी न हती. होती िनणायक  यु ातील अंितम िवजया या
ा ीसाठी – फ ेसाठी. जे-जे नागसपासारख ेसळसळते आह,े ते- ते िविधपूवक दवेीला
अपण करायचे होते!

या उपासनेसाठी राजांनी अंगचा राजपेहराव उत न तबकात ठेवला. अंगी भगवी
व े धारण केली. डुईचा टोप उत न केसावळ मु  सोडली. दपणात आपले ते प
बघताना यांना ि मलांसोबत मथुरे न िनघताना अशीच भगवी छाटी घातलेले आपलेच
बाल प याद झाले. ‘केवढा काळ मागे हटला! या वेळी औरंग या आ या या कोठीतून
सलामत मुलखात पोहोच यासाठी अशी भगवी छाटीच पांघरावी लागली होती आ हास.
आता तोच औरंग, तीच भगवी व े!!’

राजे अनु ानाला बसले. िशवयो यां या सांग या माणे यांनी सव िवधी संप
केले. होय! तीथ हणून दले, ते म ही घेतले. रोज वेगवेगळे िवधी वा ावर मं ो ारात
पार पाडले जात होत.े उपासनेचा काळ संपताच सं याकाळी कुलेश, िशवयो यांसह राजे
होड यात बसून िशवेजवळ या डोहात पाणफेर घेत होत.े

या कडक उपासनेमुळे राजे रोजाना या असाम पासून तुट यासारखे झाले होते.
वत: कुलेश यांना वा ावर कुणालाही भेटू दते न हते. यात यांचा कोणताही हतेू
नसताना भोवती या कैकांना वाटले, राजे कुलेशां या आहारी गेले. यातच
िशवयो याबरोबर आलेले िश य शंृगारपुरात परत यावर राजां या उपासनेब ल इथे-ितथे
बोलत होते. धाव या वा यावर वार होऊन त ेगणोजी िश या या कानावर येत होते.

दवुा या मु यांसार याच भुमकाच भुमका िजकड े ितकड े पसर या – ‘‘क जी



कलुशानं राजा मुठीत येतला! ...राजं लई पे यात! कुणाची गाठ येट पडू दते हाई यची
बामन!”

विळवा या वावटळी उठून गे या. विळवाचे एक-दोन पाऊस पडले. अशाच एका
पावसानंतर मातीचा म  दरवळता गंध पसरला. गांगोली या वा ात, सदरेलगत
बांधले या चोपा यावर बसले या राजांना तो जाणवला. शेजारीच सु दार खांबाजवळ
उ या असले या कुलेशांना यांनी िवचारले, ‘‘किवराज, कती वळीव पडून गेले असतील
या धरतीवर, ित या ज मापासून! माती का तावते? वळीव का कोसळतो ित यावर? जीव
उमलून टाकणारा गंध कसा सुटतो ित यातून? ह ेआभाळ आिण धरती यािशवाय कुणाला
कसे सांगता येईल? या श ची आपण उपासना करतो आहोत ती पावेल? सुटेल कधी
जीवना या मातीला सुगंध?”

कवी होते तरी कुलेश त ेराजबोल ऐकतच रािहले. काही जाब न सुच याने िवषय
पालटत हणाले, ‘‘हम सुनत ेह ै वामी, हमारे और आपके बारेम कुछ शक सा पैदा आ है
लोग म। रआया कहती ह,ै आपको... हमने मु ीम क ज कया ह।ै”

चोपा याचा घेतला झोल राजांनी गपकन थांबवला. डोळे रोखले गेले यांचे
कुलेशांवर. तुटकसे राजांनी झटकन कुलेशांना िवचारले, ‘‘खु  तु हास काय वाटत?ं आहे
तुमची मूठ एवढी समथ?”

‘‘ या बोलते ह,ै आप वामी?’’
‘‘तु हा–आ हाब ल असे हणणा यांची क व वाटत.े एव ा थोर मुठीचे

आबासाहबे पण – मना या उमाळीसरसे तीही फोडून गेलो आ ही एका का या णी.
एवढा पुरंदर मुठीत पकडणारा दलेर! पण यालाही नाही ठेवता आले मुठीत आ हाला!
यांचा वकूब तुम यात आह,े असे हणणा यांना हसावं क  रडावं? कुलेश, समु मंथनातून
आलेले िवष ओठांआड करणारा शंकर जगाला ‘नीलकंठ’ हणून कधी दसलाच नाही.
या याही जंदगीत एक ‘पावती’ असते, ह ेपटत नाही चटकन लोकांस.”

येसूबा या आठवणीने महाराज चोपा याचा थांबलेला झोल पु हा घेऊ लागले.
मृगाने धार धरली. एरवी कुठेही असले तरी पाऊसकाळ त डावर आला क , राजे

रायगड जवळ करीत असत. या वष  ते अजून घडले नाही. साहिजकच रायगडावर
येसूबाई, िनळोपंत, येसाजी कंक, खंडोजी चंतेने राजांची वाट बघ ूलागले.

गांगोलीत सदरेवर याद घेत या कुलेशांनी जोखीम आिण कत  हणून राजां या
कानी घातले, ‘‘बा रश शु  ई ह।ै रायगढ लौटना चािहय।े वामी, सब लोग राह दखेते
ह गे!”

‘‘किवराज, माणसं नसली तरी हा पाऊसकाळ पाठीशी उभा राहील आम या.
िखळवून ठेवील तो औरंग या फौजा जाग या जागी. तु ही उपासनेसाठी या न सबल
दसुरे ठकाण शोधा.’’ खरे सांगायचे तर राजांना रायगडी परतावेसेच वाटत न हते. घडी-
घडी वाटत होत े यांना क , असे तो फौजफाटा एकजाग क न थेट औरंग या छावणीवर
चालून जावे.

राजांचा िवचार ऐकून कुलेशच च ावले. कुठून आपण कठोर उपासनेचे त बोलून



गेलो अस े यांना झाले. पण कशालाच काही इलाज न हता. राजांची इ छा हणजे ती
राजा ाच होती. कुलेशांनी आप या दमतीची िनवडक माणस ेसंगमे राला पाठवली.
यांनी संगमे रा या दसेायांचा वाडा यो य अस याची खबर आणली.

राजा ेने कुलेश आिण िशवयोगी यांनी संगमे राला जाऊन ितथेही पंथा या
आणखी एका ठकाणाची थापना केली. आता राजांचे मु ाम भर पावसात गांगोली आिण
संगमे र अस ेपडू लागले. शंृगारपूर व िशकाण भागात िश यानी तर आवईच उठवली क ,
‘‘कलुशा औरंगजेबाचा ह तक आह!े राजां या जवळ रा न तो बादशहा यावतीन ं फतुरी
करतो आह!े’’

वत: कुलेश आता पेचात सापड यागत झाले होत.े राजे आपणच एकले होत
चालले होते. पंथाचे सव िवधी ते काटेकोर करत होत.े तीथ हणून म  घेत होते. या सु
करणा या काळात यांना पािहजे त े एकलेपण गवसत होत.े अनेक णिच  े यां या
िमट या डो यांसमो न सरकत जात होती. कुणालाच काय; पण कुलेशांनाही ते
आप यासमोर फार वेळ थांबू दते न हत.े बाहरे पावसाने जागोजाग या न ा तुडुबं भ न
वाहत हो या. आडवळणी असले या गांगोली-संगमे राचा रायगडाशी जसा संबंधच
तुटला होता. गडावर महाराणी व पेशवे यां या आ ेवर, कौलावर द तराचे, िनवा ाचे
काम चालले होत.े

दोन मिहन ेझाले. गडावरची माणसे हवाल दल झाली. आषाढाचे दवस आले.
राजां या फ  खुशालीचे वार गडावर येत होत.े गांगोली संगमे रात पंथाची उपासना
चालूच होती. िशवयोगी कुलेश राजांना ‘‘गडी चला – परत ूया’’ हणून िवनवून थकले
होत.े राजे कुणाचे काही ऐकत न हते. कुणाशीच बोलत न हते.

शंभूदहेात रा न यांचा लयंकर िशवाला ‘श या पात’ साद घालणारा
भोसलाई आ मा, खु  यांनासु ा जीवनाचे टोक हाताशी गवसू नये, अशा संवादात गंुतला
होता. कसला संवाद?

‘पुरंदर! िजथं आ ही जंदगीचा पिहला ास घेतला. सासवड या क हा नदी या
काठी असले या सोपानदवेां या समाधीलगतचा. केवढी फरली ही पावलं पुरंदरावर
आकार घेत यापासून! आम या ज मदा या मासाहबे आ हास नीट याद येत नाहीत.
यांची जागा घेतली थोर या आऊंनी, धाराऊनं. काय योग ह!े शेवट या णी आ ही नाही
भेटू शकलो आबासाहबेांना, धाराऊला. थोर या मासाहबे आम या समोरच
पाचाडवा ात गे या. सती गे या मासाहबेांना तर आम या हातांनीच ावा लागला चूड
आ हास. खरंच! मथुरे न ि मलां या सोबत मुलखाकड ं यायला िनघतानाच गवसतो
आ ही पेर या पहा यां या तावडीत तर? प हा यावर आ हािव  रचलेला
िवष योगाचा कटाव सफल होता तर? करता जेरबंद दलेरच आ हास आप या गोटात
तर? केव ा ाणघाती कृ ण छायेतून गेली ही हयात!

‘गडकोट, जामदारखाने, खिजने यांची, रायगडा या संहासनावरची हवस
वाटली आ हास? उगाच स या बिहणीला पाठमोर होऊन आम या पाठीशी उभे रािहले
हबंीरराव? उगाच दली यांनी आपली लाडक  ताराऊ आम या एका श दाखातर



रामराजांना? का हणून आले शहजादा अकबर आिण दलेरचा भाऊ िमरबातखान
आ हाकड?ं समथ हणाले, ‘आबासाहबेां न िवशेष ते करावे.’ आ ही ते मानलं का? नाही.
का? आबासाहबे आकृती – आ ही केवळ सावली, ह ेबरं समजून आहोत आ ही.

‘येता औरंगजेब फौजबंद होऊन आबासाहबेां या हयातीत दि णेत, तर जाते
यास शरण ते? कधीच नाही. दगुाबा या पे जो गुदरला तसा संग औरंग या
बे ावरही कधी गुद  नये, असेच का वाटत आले आ हास?

‘हा औरंगचा आिण आबासाहबेांचा – आमचा खाजगीचा जंग आह?े नाही. दोन
वृ चा जंग आह,े असं एक या आ हासच का वाटत?ं पा यात ढेकळं िवरघळावीत, तसं
मी-मी हणणारे का होतायत या दौलतीस पारखे? क  यांनाही वाटतं ही एक या
भोस यांची दौलत आह े हणून? नवरा ात जगदबेंचा ग धळी ितला आळवताना ऐकलं
आ ही – ‘कुठवर पा  वाट – मा या ने ा भरला ताट...’

‘कशा या पाठबळावर जगत असतो, धडपडत असतो माणूस? का? आज तेच बळ
कमी पडलं असं का वाटत ंआह?े मामासाहबे हबंीरराव गेले हणून? लगत या दो ही
शा ा पड या हणून? सा यांनी एकजुटीनं कंबर कसली तर िनभाव लागू नये, अशा
औरंगसमोर आमचीच माणसं आ हाला पारखी झाली हणून?’

सवालाचे शेपूट ध न सवाल खड ेठाकत होत.े यांची उकल हावी, असा जाब
मा  गवसत न हता. बाहरे आषाढी पावसाखाली मावळमाती कशी झोडपून िनघत होती.

‘‘तु ही छंदोगामा य असाल, कुलए यार असाल, पण आ ही महाराणी आहोत.
गडावर पेशवे आहते. पाऊसमा यातून गनीमफौजा मुलखात दौडताहते. मो या या
गडकोटांना घेर पडताहते. आिण तु ही... तु ही वार ना गडाबाहरे काढून ऐषारामात!
कोण मजाल ही?” रायगडा या द णीमहालात अनावर संतापाने लालेलाल झाले या
येसूबाई उ या दहेी थरथर कापत हो या. यांचे ते प बघून दमती या कुणिबणीही
थरकून गे या. यांनी राणीसाहबेांना ‘अस’ं कधीच न हतं बिघतलं.

समोर उभे कवी कुलेश ते राजबोल ऐकूनच लटलट कापू लागले. काय जाब ावा,
ह ेन सुच यामुळे यांची गदन खाली गेली होती. खां ावरचे गुलाबकाठी उपरणे थरथर
कापत होते. खास खबरगीर पाठवून येसूबा नी यांना संगमे रा न तातडीन ेबोलावून
घेतले होत.े पेश येताच जबानीवर घेतले होत.े

‘‘परंत ु रानीसाब – हमारी सुिनये – हम.” कुलेश बोलू बघत होत.े महाराणी
यांचा एक श दही ऐकून घे या या मन:ि थतीत न ह या. वत:शी बोला ा तशा या
कुलेशांना सुनावीत हो या. बेलाग फडाफड बोलत हो या.

‘‘पावली चंडी? झाला ितचा कृपाशीवाद? कधीच का केली नाही, अशी उपासना
आम या आबासाहबेांनी? केवढं होतं गुदरलं यां यावर? तु ही कवी हणवता – कसा
िशरला कली तुम यात?”

येसूबा या कानीही उठले या आवया पड या हो या. अंगाचा ितळपापड झाला



होता यांचा, या ऐकून. म येच थांबवून या कव ना कुडीभर याहाळत हो या; संशयाने.
‘‘कलुशा बादशहाचा ह तक आह!े’’ ही कानी पडलेली जहरी बातमी तर यां या

मनी टटवीसारखी ककश केकाटत होती. काय बोलावे – कसे बोलावे यांना समजेना.
‘‘आम या कानी आलंय तुमचं कतुक. बादशहा या वतीन ं फतवा क न वारीला

भल याच वाटेस लावणारी तुमची हवस जाणून आहोत आ ही. शरम कशी वाटली नाही
तु हास वाम या खा या अ ाचे अस ेपांग फेडताना? यां याशी खेळ ही आम याशी
गाठ आह े ह े समजून असा छंदोगामा य!’’ अस  संतापाने, क डीने येसूबा ना नीट
बोलताही येईना.

अंगभर चरकले या कुलेशांचे डोळे डबडबून आले. डुईवरचा पगडीघेर यांनी
डुलिवताच आसवांचे दोन थब यां या डो यांतून उडाले. काय केले न हते यांनी
दौलतीसाठी? मथुरे न राजांना बालपणी सुख प पाठिव यात यांनी थोर यांना िन ने,े
धोका प क न मदत केली होती. राजां यावतीन ेशहजादा अकबरासह फरंगी दरबारात
व कली जमवून तह साधला होता. जीव गलबलून उठला यांचा. झटकन पुढे होत यांनी
राणीसाहबेांचे पायच धरले. यांनाही धड बोलवेना.

‘‘रानीसाऽब, चाह ेतो गदन उडा दनेा हमारी। हम... कुलदवेताक  शपथ लेते ह,ै
चरण मे... हम – हम बेमान नह । कुछ भी क िजये... हमारे राजासाब को, बड े वामीके
इस दौलत को बचाइये।” लहान मुलासारखे छंदोगामा य फंुद ूलागले.

येसूबाई सु  झा या त ेऐकताना. झा या कारात कुलेशांचा दोष न हता. असता
तर ते राणीसाहबेां या भेटीलाच आले नसत.े त ेआलेच नसते, तर मागचा पुढचा कसलाही
िवचार न करता िनळोपंत, खंडोज ना फौजबंदीन े धाडून यांना जेरबंदच केले असते
येसूबा नी.

मग दोष होता तरी कुणाचा? राजांचा? एवढे ब हाणपूर ते पणजी घोड ेफेकणारे,
य  औरंगलाच िपछाट यायला लावणारे राजे. यां याब ल असे हणायची शामत

तरी होती कुणाची? दोष असलाच तर होता, सभोवार पसरले या असं यात को या
मनांचा. लालचावले या कैक िजवांचा. हाती पेटती मशाल ावी आिण वर धरायला
कोणतेच छत न दतेा ऐन पावसात उभे क न ती तेवती ठेवा, असे सांगावे तशी गत झाली
होती राजांची. कुणी केले होत ेह!े जगदबेंनेच. नाहीतर ‘आशीवादाचं बळ कमी पडतंय’
असे तरी का यावे यां या मनी?

येसूबाई काहीच बोल या नाहीत. मनोमन काहीएक प ा िनणय घेऊन या
दालनातून िनघून जाताना कुलेशांना एवढेच हणा या, ‘‘आता आम या जागी तु ही
आहात. सावलीसारख े वाम या पाठीशी असा. आजच गड सोडा.”

कुलेश संगमे रला येऊन पोहोचले. लागलीच यांना राजांची आ ा झाली.
‘‘तु ही टाकोटाक खेळ यास दाखल हा. िशकाणात काही गडबड दसते. यावर यान
ठेवा. मामला घरचा आह.े संगी आ हाला िलहा. आ हीच सोडिवला पािहजे तो.”



राजां या कानीही िश यानी उठिवले या आवया व यां या संशया पद हालचाली आ या
हो या. बेळगावचा कोट जंकून को हापूरकड े सरकले या शहजादा आझमला गणोजी,
का होजी भेटत होते. घटकाघटका या याशी कसलातरी गु तगू करीत होत.े

आ ा िमळाली तरीही कुलेश महाराण या सूचने माणे राजां या जवळच
रािहले. संगमे र गांगोली या वा ात सम  श ची पूजा चालूच होती. ती कधी
थांबणार क  नाही, अस े भय िनमाण झाले. संगमे रचे दसेाई, गांगोलीचे कारभारी,
िखदमतगार पु षा, एवढेच काय पंथाचे अिधकारी य  िशवयोगी; कुणीच राजांसमोर
काही बोलू धजत न हते. कुलेशांची तर अड क यात सापडले या सुपारीगत अव था झाली
होती.

राजे कुणाशीच काही बोलत न हते. आवतीभोवती सेवा करणारे एक-दोन
िखदमतगार सोडले, तर दसु या कुणाला थांबू, फरकू दते न हत.े यां या एकाच बाबीवर
वत:शी खल चालला होता, ‘ह ेरा य आ हा एक याचंच आह ेका? तसं नसताही तस ंका
वाटत ंआह?े’ सवाल उठत होता, साद काही िमळत न हती.

ऐन समोरची चंडी यांना नाना पात दसताना भास ूलागली. कधी ती जगदबेंचे
प घेत होती. कधी थोर या मासाहबे, धाराऊंचे प धारण करीत होती, कधी ित या

डो यांतूनच समथ आिण आबासाहबे रायगडा या महा ारातून बाहरे पड यागत दसत
होत.े कधी तोफगोळा आदळून ित या छाती या ठक या होऊन आसमानात उडताना
दसत हो या – हबंीररावांसार या!!

वा न-घडून गेलेले सारे चंड गतीने यां या डो यांसमोर धावत होत.े एर ही
कुणाचेही काळीज चरकून जावे, असा तो पट होता. पण शेतक याने िशवाराकड,े
बांधाकाठी रा न बघावे, तसेच राजे आप या उ या हयातीकड े ित हाईतपणाने बघत
होत.े न कचरता, मनाचा टवका उडू न दतेा. पुन: पु हा यां या डो यांसमोर येऊन
िथरावत होती ती फ  एकच एक मु ा – आबासाहबेांची! प हा यावर अखेरची ऊरभेट
घेताना, हात पसरते कवेत घेऊ बघताना हणणारी, “लेकरा, कुठं गेला होतास?”

जामदारखा याचा, अंबारखा याचा तपास यावा, तसे यांचे मन आप या उ या
हयातीचा तपास घेत होत े – ‘ या तडकाफडक  आ ही दलेर या गोटात जाऊन
आबासाहबेांस पारखे झालो यान ं – यानंच खचले त.े आबासाहबे, केवढा थोर कलंक
घेतला आह ेआ ही एव ा बाबीनं आम या हयातीवर. िनघेल कधीकाळी तो धुऊन?
िमळेल ती संधी?’ राजमनात कसली भंगरी फरत े आह,े याची ना कुलेशांना, ना
िशवयो यांना; एवढेच काय य  चंडीलाही क पना न हती!

आता सर या पावसा यावर ावणासर चा खेळ सु  झाला. पुरी कोकणप ी
िपव या, िहर ा कुरणां या लाटांनी णात उजळून िनघ ूलागली, णात झाकाळून
जाऊ लागली. या वेळी िवजापुरात महामारीची साथ पसरली होती. भागानगरात दखेणा,
बांडा तानाशाहा आप या नेक सरदारांसह दोरखंडांनी जखडबंद होऊन औरंगजेबा या
कोठडीत अ व थ फेर घेत होता.

रायगडा न उधळलेला खबरिगरांचा होर या नाईक बिहज  ावणसरी अंगावर



घेत धापावत संगमे रला दसेायां या वा ात िशरला होता. िजवाची बाजी लावून
याला दौलतीचा ताईत पु हा नेऊन रायगडा या दडंात बांधायचा होता. महाराण चा
अितमोलाचा कठोर, कडक तसाच एकदम खाजगतीचा खिलता याने संगती आणला
होता. कुणाची पवा न करता चंता ांत बिहज  खां ावरची कांबळी खोळ मुठीत घ
पकडून थेट दसेायां या वा ात चंडी या दालनात घुसला.

य कंुडाजवळ भगवी व े नेसून बसले या राजांना बघून चरकून णैक थांबला.
केवढी पालटून गेली होती राजांची मु ा! ा ाचे िवधी पार पाड यासाठी उ या
रािहले या आ े ांसार या दसणा या कुलेश, िशवयोगी आिण िश यगण यां याकडे
ढंुकूनही न बघता न राहवून हणाला, “धनीऽ, गडा ं आलुया पाऊसपा याचं. ऊर फुटेतो.
वळी दलीया ही रानीसायबांनी. होरं घालून घेऊनच यायला सांिगतलंय ध या ी.’’
बिहज  रवाजाचा जोहार ायलाही िवसरला होता.

राजे बैठक या ा चमाव न उठले. य कंुडाजवळून बिहज कड े चालले.
िशवयोगी, कुलेश, िश य, पु षा एवढेच काय; य  चंडीचेही काळीज धडाडले. आता
नायकाची खैर नाही, असेच सवाना वाटले. थोर यांपासून बिहज ने केलेली नेक चाकरी
सारे जाणून होते. सुरतेपासून म ासपावेतो भुईचा चकता पायांखाली घेतला होता,
बिहज नी दौलती या सेवेसाठी. येसूबा यासाठी तर गणोजी पारखे झा यापासून
यांचीच जागा घेतली होती बिहज ने. स या भावाची. येसाजी कंकासारखी डुई,
ओठांवरची केसावळ पांढरी झाली होती, बिहज  नाईकांची भोस यां या सेवेत. राजांना
येताना बघून चरकले नाहीत, त ेएकले बिहज च.

आता राजे काही बोलणार तोच सय झा या बिहज न ेझटकन वाकून पायच धरले
यांचे. डुईवरचे रामोशी पागोटे हालवून गदगदत हणाला तो, ‘‘आन हाय िब बाची. लय
झाली ही ताकदीची पूजा. धनीच असं एकलं तो हणालं, तर मुलखा या आयाबाप ांनी
बघावं कुणाकड?े बास झाली ही चंडी, तकड ंजगदबंा इदळू धरनं वाट बगतीया. चला बघू
आमासंगे. नायतर टाका या हाता याला ा कंुडात.”

राजां या हातातली सिमधांची छोटी जुडी गळून फरशीवर पडली. चंडी, कंुड,
बिहज  अस े ते टकमक बघ ू लागले. त े कमरेत वाकले. सवाना वाटले पडली मोळी
उचलायला ते झुकलेत. पण यांनी आप या दो ही पायांवर डोके िभडवून ते डावे- उजवे
डोलवीत फंुदणा या बिहज या पाठीवर तळहात ठेवला. सूय बंबातून करण सुटावेत
तसे तुटक बोल बिहज या कानी पडले, ‘‘नाईक, कुचाचा सरंजाम ठेवा. तु हा संगतीच
िनघ ूआ ही गडी.” खांद ेध न यांनी बिहज ला उठते केले. यान े दलेली खिलता वळी
वत:च खोलून यावर नजर फरिवली. डो यांसमोर िलखावट फरली यां या. या
रा यासाठी ीसख नी रेखलेली –

‘‘– झाली िततुक  चंडीची भ  पूजा पुरे झाली. एक चंडी वारीस पाऊन श
दतेे तर काय? अवघा मुलूख शि पात झा यागत झाला आह.े दखेतप , वार होऊन
नायकसमेत िनघोन यावे. ना तर – ना तर आ हीच िनघोन येऊ. आबासाहबेांनी दधली
िश े क ार आिण ीसखी ही मु ा य कंुडात टाकून आ ही पंथाचे भ  हो यासाठी गड



सोडून ितकडचे येऊ!”
छ पत नी हातचा खिलता मुठीतच आवळला. यां या आ े माणे खासातळ

हालिव या या तयारीला सगळे लागले. कुलेशांनी सुटकेचा िन: ास टाकला. आप या
दमतीसह खेळ याची वाट धरली.

या वेळी िवजापूर या शाही मिशदीत नमाज पढून आलेला औरंगजेब आप या
वजीर असदखानाला सांगत होता – ‘‘हमन ेकसम ली ह,ै आज नमाज पढत ेसमय कुराने
शरीफक । सेवाके ब ेका ये त त िबखोबुिनयाद उखाड दगे जैसा यहाँ, गोवलक डाम
लगाया वैसा लगा दगे चांदतार का िनशान रायगढपे। शहजाद ेआझमको िलखो संबापर
जासूद फेको, उसका िपछा जारी रखो।’’

बाले क या या तटबंदीबाहरे मा  महामारीने मेले या गरीब आ दलशाही
रयतेची ेते चुपचाप कबर तानाकड ेनेली जात होती.

गांगोली-संगमे र दो ही ठकाण या पंथ थानातील मूत  सांगता क न राजा ेने
हलिव यात आ या. ा चमा या व या काखोट ना मा न िश यगणासह आले तसे
िशवयोगी िनघून गेले. पंथाचे एक चंड वादळ राजजीवनात घ घावत डोकावून सरकून
ठेवून गेले. शंभूमनात शि शाली िशवाचा भि भाव जागा झाला होता, तो तसाच
रगाळता ठेवून गेले.

रायगडी आलेले राजे िनळोपंतांनी कानी घातले या तपिशलाने बेचैन झाले होत.े
पेश ांनी खालमानेने राजां या कानी घातले होते क , ‘‘होनगड हसनअलीखानानं आिण
यंबकगड मात बरखानान ं पाडला आह.े” मतलब साफ होता. मोगलांनी नाशकापयत
धडक दली होती.

िजकड े िश या या बंदोब तासाठी कुलेश िनघून गेले होत,े या खेळणा व
िचतगड भागात नागोजी मान े व मुलत फतखान यांचे जोडतळ पडत होत.े
िचतगडावर या नेक क लेदारान े यां याशी हातघाई क न िचतगड राखला होता.

िनजामशाही मोडताच आ दलशाहीकड े जाताना या मा ली या क यावर
थोरले महाराज शहाजीराजे यांनी आसरा घेतला होता, या मा लीचा क लेदार
वरा याला ल दते होता. क या या भोवती फटका टाकणा या अ दलु कादर या
मोगली सरदाराशी तो संधान बांधू बघत होता. भरपेट इनाम दले, तर क ले मा ली
या या घशात सोडायला तयार झाला होता.

कानी पडणा या एका-एका वातन ेराजमन कुरतडले जात होत.े यातच कुडाळचे
दशेािधकारी नीळकंठ नारायण राजां या भेटीस आले. यांनी तर च  तह केला होता.
कसला? तर आमचे कुडाळचे वतन ‘बादशहानी राखून चालवावे. आ ही कोकणप ीचा
वरकड मुलूख जंकून बादशहास ावयास तयार आहोत’ असा.

गडी आ यापासून महाराजांची येसूबा शी भेट झाली न हती. कशी हावी?
पंथाचा सल दो ही राजमनात खुपत होता. हटता पावसाळा ध न मोगलां या हालचाली
वाढ या हो या. िवजापूर न औरंगजेबाचे शहजादा आझमला को हापूर– िमरज भागात
खिल यावर खिलत ेजात होते. हबंीरराव पडताच राजांनी सरल कर हणून नामजाद



केलेले हलोजी घोरपड े प हा या या आस याने शहजा ा या चाली थोपवीत होत.े
खंडोजी, पेशवे, खबरगीर यांनी कानी घातलेले बारकावे छ पती मनाशी घोळवीत होते.
वद  घेऊन आले या चांगोजी काटकरान े यांची तं ा तोडली. तो हणाला, ‘‘क याण
ांतांचे सूयाजी अन् बोपजी भो आ यात भेटाय.’’ चांगोजीला इजाजत दऊेन राजांनी
भूबंधंूना भेटीस बोलावून घेतले. भंूनी परगणे सा से, पंचमहाल, पणे येथील आप या
जिमन या कथ यांची बाबत राजांना सांिगतली. शांतपणे भूबंधंूचे बोलणे ऐकून
राजांनी यायाधीश हादपंतांना िनवा ासाठी बोलावून यायला सांिगतले.

पंत आले. बारका ाने पािहले असते, तरच यांची मु ा कावरीबावरी आह,े हे
कुणालाही कळून येते.

‘‘या भूबंधंूची काय चलिबचल आह े बघा यायाधीश?’’ राजे कस यातरी
िवचारात अस याने हणाले. भंूना िनरखत यायाधीशांनी टाकला.

‘‘या. आ हा सोबत द तरात’’ असे भंूना हणून हादपंत जायला वळले.
‘‘वादळवा यातही झाडपेेड े डुलली तर चालतात, पण मुलखातले कड े थरकून

नाही भागत, असे बोललो होतो आ ही तु हाला एकदा यायाधीश. ते यानी ठेवून यांचा
िनवाडा करा.’’ राजे यांना सूचना हणून हणाले. ते ऐकून, ‘‘जी’’ हणताना पाठमो या
हादपंतां या पाप या फडफड या, डो यां या बा या णैक गरगर या.

औरंगजेबाचा, याने पेरले या खानांचा, फतले या जागजाग या क लेदारांचा,
फ डा, कुडाळ, कारवार येथील दसेाई, सावंत, दळवी यांचा िवचार करत महाली फेर
घेणा या राजांकड ेकुणबीण पा पेश होऊन हणाली, ‘‘रानीसाब ये यात.’’

राजमन ढवळून गेले. कती िवषय होते बोलायला! भाषा कोणती? कती
आरोपसफाया हो या! कुणीतरी ढकल यासारखे राजे आपसूकच झरो याशी झाले.

येसूबाई आ या. यांनी महालभर नजर फरिवली. महालातले पहारेही मतलब
पकडत बाहरे िनघून गेले. िविच  शांतता दोन राजमनांत कुचमून पडली. ग या या
घा ापयत आलेले श द थडकून परतत मनातच पडू लागले. ‘‘एक सांग यासाठी आलोत
आ ही.’’ येसूबाई घोगर या. राजांनी वळून नुसते ीसख याकड ेबिघतले.

मान डोलवीत येसूबाई हणा या, ‘‘ऐकावं आमचं. शर मं ा आहोत आ ही. या
वजेन ं शंृगारपुरानं माहरेाकडून वार याबाबत आवया उठिव या, या कानी आ या
आहते आम या.”

“येसूऽ...” आभाळात वळीव भ न यावा, तसे शंभूने  डवरले. पु हा शांततेने पंख
फाकले. काय बोलावे दोघांनाही साधेना. डो यांसमोर गणोजी आिण िपलाजी यां याच
मु ा उ या रािह या दोघां याही.

‘‘आम या गुणं खूप तापदरा झाली आह े तु हांस. बोलली शंृगारपूरची माणसं
काही, तरी वाटत नाही याचं एवढं, तु हाकड ंबघताना.” झरो यातून दरूवर दसणा या
आभाळा या िनळाईत नजर रोवत राजे संथ, घोगरट हणाले.

“तसं काही उणंदणंु बोलायचा अिधकार नाही आम या दादा, आबांना
वार बाबत. िशवारातला पेरा मागं टाकतो कुणबी, तसं झालं. घडलं मागं टाकावं



वारीनं. आबासाहबे आिण वारी जोडीन ंअडकून पडली आग यात या नही बाका संग
आह ेसां त. गिनमांनी चौफेर पाय पेरलेत आिण आप यांनी मा  ते फरिवलेत!’’ बोल या
येसूबाई मना या कढान ेभ न आ या. आवाज धर याने णभर क या.

‘‘याद आह ेतु हाला? रानवा याशी बा शंग बांधलंय आ ही, असं हणाला होता
एकदा तु ही.’’ राजे पाठमोरेच हणाले. पसरले पंख शांततेन ेअिधकच फुलिवले.

‘‘जातात कधी आमचे बाळराजे रामराजां या वा ात? बोलतात ते यां याशी
घर यासारखं?’’ तो िवषयच तोडावा हणून राजांनी िवचारले.

‘‘जी.’’ रामराजे, ताराऊ आिण बाळराजे यां या िब वदलासार या तीन मूत
डो यांसमोर तरळ याने येसूबा नी पाने दाद दली.

बराच वेळ राजे आिण येसूबा चे बोलणे चालले. महालात आलेले रोषणनाईक
कोना ा-कोना ांतील पलोते हात या दव यांनी िशलगावून गेले.

असेच कुडाळ या भुईकोटातील बैठकमहालातील पलोते भकभकत होते. यां या
उजेडात लोड-िगर ां या बैठक वर बसलेले खेमसावंत, जलालखान आिण दलुबा नाईक
यां याशी खलबतात गेले होत.े कस या? तर दौलतीत या चंदगड तरफे या क ले
पारगडावर चालून जा या या!

आता थंडीन ेअंग धरायला सु वात केली. खंडोजी, िनळोपंत, िचमणगावकर यांना
याद घेऊन राजे एव ा पडझडी या काळातही गावोगाव या वतनदारांना खिलते
पाठवीत होत.े जे खाशा वकुबाचे होत,े यांना शंकराजी, िनळोपंत, खंडोजी कुणी ना कुणी
सोबत घेऊन जातीन ेभेटत होते. सा यांना िपळवटून सांगत होत,े ‘‘दोन दवसांचा गनीम,
यासी साथ दतेे होऊ नका. जसा आमचा रामसेज झंुजला तसे हरगावकूस िनकरान ंलढते
ठेवा.’’

येसाजी कंक, पाजी भोसले, बारदरमल, संताजी जगताप, जानराव, धनाजी
यां या अटीतटीने चौफेर पांगले या तळांना राजे भेट दते होत.े िवचारला तर हरज ना
कनाटकात अचूक सै यचालीचा स ला वारामाफत तातडीने धाडत होते. औरंग या
टोळधाडीसमोर यांना ना मराठी मुलूख, ना कनाटक डळमळू ायचा होता. परत आलेले
सजराव जेधे नेक ने चाकरीला लागले होत.े प हाळा, खेळणा, राजापूर असा प ा ध न
हलोजी, कुलेश, गंगाजी दादाजी सावधानगीत होत.े पुरंदर, पुणे, वाई, सातारा भागात
बाजी घोलप, िवनायक उमाजी, येसाजी म हार, कोनेरे रंगनाथ असे मदाने ह यार परजून
ठाकेठीक होत.े

अशाच एका थंडी या दवशी येसूबाई आप या वारी या आवडीचे वाफारते,
गरम ल याचे माडगे कटो यात घेऊन राजां या भेटीस आ या. यांनी कटोरा चौरंगीवर
ठेवला. यातून उफाळ या वाफांकड ेबघत राजांनी यांना िवचारले, ‘‘ कती दवस झाले
नाही माड याला?’’ झटकन कटोरा उचलून वारी या हातात दते येसूबाई हणा या,
‘‘ वारीचं यान नसतं खा याकड ंआताशा. बघावं चाखून जमलंय का.’’ राजांनी माडगे



चाखले. हसून ते हणाले, ‘‘छान जमलंय.’’ आिण मग हात या वाड याकड ेते बघतच
रािहले.

‘‘ह ेकाय?’’ येसूबा नी नाराज होत िवचारले.
‘‘नाही. आ ही िवचार करतो आहोत, कतीतरी मोिहमांचे बेत आखले असतील

आबासाहबेांनी असं माडगं चाखत असताना. तु ही आ हाला दलं तसंच दते असतील
माडगं आम या मासाहबे आबासाहबेांना. बोलताना बोलले असतील दोघेही केवढंतरी
िजवाभावाचं!’’

ते ऐकताना आप या वार या मासाहबे कशा दसत असतील याचा अंदाज
ताड यासाठी येसूबाई राजां या मु केड े िनरखून बघ ूलाग या. मोठे गमतीदार होत ेते
िच . हात या कटो यात आपले आबासाहबे आिण मासाहबे यांचे प मनोमन बघणारे
छ पती आिण यांना तसे बघणा या महाराणी. येव ात राया-अंता या हातांना धरलेले
बाळराजे आप या दोघा काकांना काहीतरी िवचारीत महालात वेशले.

आ या-आ या यांनी त ारच गुदरली. ‘‘ या काकामहाराजां या वा ात आ ही
जाऊ ते हा नेमके यायाधीश आिण दोन असामी असतात. आ ही गेलो क  बोलायचंच
थांबतात. का? आमचं येणं आवडत नाही यांना?’’

ती बाल-त ार ऐकताना महाराज गंभीर झाले. ‘ यायाधीश रामराजां या
वा ात का जात असावेत? छे? कानी पडणा या फत ां या खबरांनी आपलं मनच
कातर झालं आह.े’ मनी आला शक यांनी झट यात उडवूनही लावला.

राया-अंताकडून बालराजांना आप या जवळ घेत यांना थोपटून हणाले, ‘‘तु ही
आपले आप या काक साहबेांनाच जाऊन भेटत चला. ितथं असणार नाहीत, कुणी अशी
मोठी मंडळी.’’ ताराऊं या उ लेखाबरोबर राजां या मनी हबंीररावांची मु ा खडी
ठाकली. वाई या लढाईत ते गेलेत अस ेअजून मन घेतच न हते. पेट या ट या या तेव या
योतीभोवती िनळसर काश-कड थरथरताना दसावी, तशी सरल कर हबंीररावांची
मु ाच राजने ांसमोर खडी ठाकली. तीच ित ही टाकं उचललेली लाल िपळाची डुईची
घेरदार कंगणी पगडी, ओठांव न फ न गालावर या कानक यात िमसळून गेलेले
भरदार िम यांचे कंगोल, कपाळीचा गंध टळा, कानातले चमकते सरल करपदाचे मानकरी
डौलदार सोनचौकड,े मूळची लालबंुद पण प या या दौड नी रापलेली रातां यागत
दसणारी करडी, पण भाबडी मु ा. राजे हबंीररावां या आठवणीतच डुबूंन गेले.

बाळराजे यांना कतीतरी वेळ सांगत रािहले, ‘‘महाराजसाहबे – महाराजसाहबे,
तु हाला नेलं होत,ं थोर या आबांनी लहानपणी उ रेकड.ं खूपऽ दरू. तु ही नाही ना नेत
कधी आ हाला गडाखाली. आ हाला व  पडलं होत ं– ’’

बडब ा बाळराजांना पु हा राया-अंता या हवाली करताना राजांनी िवचारलं,
‘‘आम या धाराऊची छ ी कापूरहोळात उभी झा याचं कैकदा बोललात. पण दशन
यावं, ते जमलं नाही. एकदा जावं हणतो होळाकड.ं कोण-कोण आह ेितकड?ं’’

‘‘जी. समदी हाईत. आ हा दोघांचं किबलं, हातारा, पोरंठोरं.’’ धाराऊ या
दु धाळ आठवणीने सारेच िवचारगत झाले.



कुतुबशाहीचे भागानगर पडून एक साल उलटले. बागलाण, खानदशे, व हाड,
पुणे, सातारा, प हाळा दौलतीची उगवती ध न जागजागी औरंगचे फौजबंद सरदार
पांगले होत.े आता याला आ दलशाहीचा सजाखान, फराजजंग आिण असेच दो ही
शा ांचे काही सरदार िमळाले होत.े तरीही फतुरीने काही गडकोट घशात
घाल यािशवाय या या पदरात फारसे काही पडले न हते.

राजां या आरमारी फळीन ेटोपीकर, फरंगी-हबशी आप या जरबेत ठेवले होते.
औरंगजेब मनोमन ताडून होता क , जसा िवसापूर, गोवळक ावर दला तसा नुसता
फौजी रेटा दऊेन ‘िशवा-संभा’चा हा मुलूख द त होणार नाही. दोन सालांपूव  याने याचा
अनुभवच घेतला होता. यासाठी शहजादा आझमला धारेवर ध न तो बजावीत होता.
‘‘िपछा करो, चाह ेिजतन े दनार खच करो ले कन मरहठ का सुबेदार द त करो। जंदा या
मुदा पेश करो। यूँ उसका मु क िगर जायेगा।’’

राजांनीही ह ेमनोमन ताडले होत ेक , औरंगची ताकद माणस ेफोड यात आह.े
यासाठी ते एव ाशा कामिगरीसाठीसु ा संबंिधतांचा मरातब करत होत.े च बाजूचे
गाव अन् गाव अटीतटीने मोगल फौजांशी झंुजत होत.े नेहमीची खबरिगरांची ट याने
जुळत येणारी साखळी तुट यागत झाली होती. तरीही खंडोजी, िनळोपंतांचे वार राने
तुडवीत ठा याठा यांवर आ ाप  पाठवीत होत.े

राजांनी आ ा के या माणे सुरनीस शंकराजी, कोकणप ीचे अिधकारी
रामचं पंत, मुजुमदार नारायण रघुनाथ अशा शेल यांनी गड जवळ केला.

राया-अंताला सांिगत या माणे जुरातीची िशबंदी घेऊन राजे रायगड उतरले.
संगती खंडोजी, नारायण रघुनाथ आिण राया-अंता होत.े वरंदा घाटाने सवासह राजे
कापूरहोळाकड ेचालले. राया-अंताने खास ेधनी येताहते, अशी आगेवद  होळाकड ेधाडली
होती.

चं ावतावर मांड घेतलेले राजे जनावर िध या चालीवर असतानाच खंडोज ना
हणाले, ‘‘ फरंगाणा या वारीव न परत यावर आ ही तु हाला पालखीचा मान दला
खंडोजी. तु ही कधी पालखीत मा  बसलेले दसला नाहीत ते?’’

‘‘जी. वाम नी पालखी दली पण – पण...’’ दौडते खंडोजी बोलताना कले.
‘‘पण काय?’’
‘‘पण आम या पायाला भंगरी बांधली आह े याचं काय?’’ खंडोजी हसत उ रले.
पुरंदरचा िशखरटाक दस ूलागला. गा ांचे कापूरहोळ आले. राजे येणार हणून

पुरंदर न आलेले बाजी घोलप होळा या िशवेवर सामोरे आले. याच बाज नी सजराव
जे यांना फ न दौलतीत आण या या कामी मदत केली होती.

सवासह राजे राया-अंता या वा ाकड ेचालले. राजां या मनात धाराऊ या कैक
मु ा फ  लाग या. गा ा या वा ा या दारात मंडळी येताच राजां या मनात जपून
ठेवलेले आठवणीचे पळसपान फडफडले. राया-अंता या बायका वा ातून पा या या
भर या कळ या घेऊन बाहरे आ या. सोनेरी तोडा असले या राजां या चं ावता या
खुरांवर या यांनी ओत या. राजे पायउतार झाले. धाराऊ या सुनांनी यांना िनरांजनांनी



ओवाळले. यां या कपाळी कंुकुम टळा भरला.
आज राया-अंता भ न पावले होते. पाणथर या डो यांनी आप या ध यांना बघू

लागले. कैक दवसांची आस होती या भाब ा, कुणबाऊ, गाडबंेधंूची. आज ती पूण होत
होती. दोघाही भावांना वाटत होत,ं ‘‘ हातारी असाय पायजे ती आज.’’

समथा या घुमटीतील रेखले या िच ातील रामल मणागत दोघेही गाडबंेधू
माणूसमेळात उभे होते. थोर या रायाला, राजांनी आपली हनुवटी छातीशी नेत मानेने
बोलावले. रायाला थम त ेउमगलेच नाही.

‘‘रायाऽ’’ हलक  राजसाद आली. ‘‘जी’’ हणत राया पुढे झाला.
‘‘ढाल उतरा रायाजी, पाठीची.’’ शंभूबोल ऐकताच राया-अंतासह नारायण

रघुनाथ सोडून बाक चे सव जण चरकले. शंका आली सा यांना क , ‘‘काय झाली आगळीक
रायाची क  याला िशपाईिगरी या चाकरीतून बडतफ केले राजांनी?’’

थरकलेला राया तर न राहवून पुटपुटला, ‘‘धनीऽ, पर...’’ या या हातातली ढाल
थरारली.

राजांनी ितरके होत फ  नारायण रघुनाथांकड ेपािहले. ते एका वारासह पुढेसे
झाले. वारा या हातात सरपोसबंद तबक होते. रायगडा नच आणले होत ेते. राजांनी
िचमटीन ेसरपोस ओढून घेतला. तबकातील सोनमाया उ हा या ितरपेत कशी झळाळून
उठली. पुरे तबक सोनेरी होनांनी भरले होते. या तबकातच राजने ांना थक या उमरीची
धाराऊ दसू लागली. ती जशी हणत होती, ‘‘...मा या ददुा या लेकरा.’’

राजांनी हातातले तबकच रायान ेपसरले या ढालीत ठेवले. ते घोगरले, ‘‘राया,
आऊं या छ ीवर एक घाट बसवून या! रोज दबुार ितचे टोल होळात कानी पडू ात.
चला ितकड.े’’

राया-अंता ढालीत या तबकाकड े बघतच रािहले. पुढे होत अंताने रायाला
ठोसरले. राया याचा अचूक माग ताडत लगबगीन े हणाला, ‘‘कशापायी ह े धनी
आ हा ी? नगं े.’’ िशवेव न वाहत असले या होळासार या मना या रायान े परते
कर यासाठी ढालीसह तबक पुढे केले.

हात पशाने त े पु हा मागे लोटताना राजां या तजनीतला पुखरखडा करणांत
तळपून उठला. ओठांतून या न तळपदार बोल सुटले, ‘‘राया-अंता, अंगची कातडी
उतरवून ित या मोज ा क न पायी घात या अस या आऊ या तरी नसती झाली
भरपाई ितनं ओठाआड सोडले या दधूधारांची. रा  ा ह.े’’

सवासह राजांनी धाराऊ या छ ीचे दशन घेतले. ित यावर या पादकुांना माथा
िभडिवताना उगाच यांना वाटले, ‘पुरंदरापे ा लगत या ा कापूरहोळात उपजतो
आ ही तर कती येस होत!ं’

गा ां या वा ावर एक मु ाम टाकून राजे रायगडी परतले.
‘‘बादशहा फौजेसह िवजापूर न हलला वामी. शहजादा आझमची कुमक

करायला या या फौजा अकलूज जवळ करताहते.” िनळोपंतांनी बादशहाची हालचाल
महाराजांसमोर ठेवली.



‘‘ जंजी न हरजीराजांनी धाडलेले संताजी मुलखात पावले आहते. प हा यावर
ते आप या जमावािनशी तळ टाकून आहते.’’ खंडोज नी हरजीराजांची हालचाल दली.

दो ही तपशील ऐकून छ पती यावर िवचार क  लागले. तो आझम या मदतीने
िमरज को हापूर माग प हा यावर उतर या या िवचारात असेल का? ा िवचाराने ते
खंडोज ना हणाले, ‘‘िचटणीस, प हा याला हलोजीबाबांना वार ा – औरंग प हाळा
पटात घे या या बेतात दसतो. तु ही-संताजी बरे शारीनं असा.’’

‘‘पंत, तु ही सोलापूर, अकलूज ांतात चलाखीचे नजरबाज पेरा, औरंगची येक
हालचाल समय जाया न करता िबलाकसूर आ हास पावली पािहजे.’’ पेशवे खंडोजी कानी
पडणा या आ ा यानपूवक ऐकत होत.े क याण-िभवंडी भागातून आलेले येसाजी कंक
राजां या भेटीस आले. वय झाले होते आता येसाज चे. त ेराजांना हणाले, ‘‘आ हा ी
आता नवी जोखीम ावी एखांदी!’’

येसाज ना िनरखून आवाजात ह लक भरत राजे हणाले, “कंककाका खरे तर
िव ामाची उमर तुमची. तु ही – तु ही आता रायगड सोडून जाऊ नका कुठंच. के हाही
गड उतरावा लागतो आ हास. तुम या जोगं जाणतं, वकुबाचं कोण आह ेदसुरं?’’

हातारे कंक आप या छ पत ना ‘‘जी’’ हणून याहाळत रािहले. यांना
थोर यांची सय झाली. यांचा कृ णाजी तर गो ा या वारीत दौलती या कामी आलाच
होता. पोरा या आठवणीला लंपण घालून येसाज नी ती बुजवूनही टाकली होती.
महाराजांना श द दते ते हणाले, ‘‘थोर यां या गडाची चंता नसावी महाराज. लागली
गरज तर बोरगाव तफला सातारा ांतात असले या जाधवां या धनाजी ी घेऊ बोलावून.
खाशा ी भंगरीगत चौमुलूख तुडवा लागतो, ह ेजाणताव आ ही.’’

‘‘काका, हबंीरराव गेले ते हापासून, का कुणास ठाऊक खूप एकलं वाटतं आ हास.
केवढा ड गराएवढा आधार होता मामासाहबेांचा आ हास!’’ हबंीररावां या आठवणीने
राजे-येसाजी दोघेही ढवळून िनघाले.

‘‘खंडुबाची इ छा येला कोन काय करनार? कती बिघतलं या हाता या
यायीनं. अजून काय-काय बघा ऐकायची नौबत हाय कळत हाई.’’ येसाजी वत:शीच
बोल यागत बोलले.

‘‘काका, पेश ां या संगती द तरात जा. कृ णाज यासाठी इनामप ांचे कागद
िस  झाले आहते. ते घेऊन जा. आमची याद हणून ही कृ णाज या छ ीवर ठेवा.’’
राजांनी हातातील तजनीची अंगठी येसाज या समोर धरली.

रांगड ेयेसाजी गडबडून गेले. न राहवून हणाले, ‘‘ह ेआ हा ी नगं. घालायची
कुनी ही बोटावर? आन् असतं कुनी तर हमंत बी झाली नसती येची.’’

राजांनी अंगठी पु हा वत: या बोटात बसती केली. येसाजी, िनळोपंत, खंडोजी
िनघून गेले.

िवचारगत झालेले राजे द णीदालनात आले. िशसवी मंचकावर बसून
कुणाशीतरी बोलत असले या येसूबाई वद  िमळताच चाललेले बोलणे तोडून, साव न
ख ा झा या हो या. या बोलत हो या कुलेशां या किब याशी. राजे यांना बघून परत



जायला िनघाले. येसूबाई त ेताडून हणा या, ‘‘तसं खास नाही, सा दलच बोलतो आहोत
आ ही. वारीनं यावं.’’ तरीही राजे णैक घोटाळले. येसूबाई तपिशलाने हणा या,
‘‘छंदोगामा यांची वाजपूस करीत होतो आ ही यां याकड.े ते प हाळा- खेळणा फरते
रा न बरी नजर ठेवून आहते िशकाणावर.’’

महाराणी आिण राजे यांची बोल यात अडचण होऊ नये हणून कुलेशांचा
किबला येसूबा ना, ‘‘चलते ह ैहम।’’ हणत झटकन दालनाबाहरे िनघून गेला.

थोडा वेळ शांतता पसरली. दो ही राजमनांत िशक, औरंगजेब, कोकणप ीचे
बंडखोर वतनदार, हबंीरराव यांचेच िवचार फ  लागले.

‘‘काय खबर आह े कुलेशांची िशकाणाबाबत?’’ राजांनी समोर या झरो यातून
दरूवर दसणा या ड गरकडलेा िनरखत शांतता फोडली.

‘‘छंदोगामा यांचे आिण िश याचे काहीतरी िबनसलेलं दसतंय, असं हणत
हो या बाई.’’ आज येसूबा नी आप या माहरेचा उ लेख ‘िशक’ असा केला. राजांना तो
जाणवला.

‘‘कोण वजेनं िबनसलंय?’’ राजांनी तपशील समज यासाठी िवचारले.
‘‘ते नाही समजलं.’’ येसूबाई या या कारणाचा अंदाज करीत हणा या. यांची

चचा चालली आह,े तो राजांना कसलीतरी याद होऊन ते हणाले, ‘‘कारभारी कुठं तुमचे?
यांना सांगा येसाजी दाभा ांना वद  ा हणावं, आ ही रामराजां या भेटीस येतो
आहोत.’’ रामराजां या नावाबरोबर दो ही राजमने ड ळली.

‘‘का चाललीय वारी रामराजांकड?ं कळलं नाही आ हास,’’ येसूबा नी
िवचारले.

राजां या मनात एक िविच  िवचार फ न गेला – ‘प हा यावर आ ही द त
होतो तर? बसते रामराजे गादीवर तर?’ ड गरकड े िनरखणारी आपली नजर तोडत
राजांनी येसूबा यावर जोडली. यांना जाब दे याऐवजी उलटच िवचारले, ‘‘काय वाटतं
तु हास रामराजांब ल?’’

‘‘समजलो नाही आ ही.’’ येसूबाई ग धळ या.
‘‘आम या जागी रामराजे बसत ेतर? बसलो असतो, तु ही आ ही प हा यावर

सुभेदारी तुकडा मोडत तर?’’
यानीमनी नसलेला सवाल राजां या त डूनच आलेला ऐकून येसूबाई च ाव या.

हणा या, ‘‘भल यावेळी हा कसला सवाल वार या मनी?’’
येसूबा चे खासगीचे कारभारी आले. यां याकड ेरामराजांसाठी महाराण नी वद

दली आिण चालता िवषयच तोड यासाठी या वेगळीच बाब पुढे घेत हणा या,
‘‘िमरजेला ठाण झाला शहाजादा वार या मु ामाचा माग काढ यासाठी

प हाळा भागात खानामागून खान पेरतो आह,े अशी खबर आह.े कुठ याही मु ामात
वारीनं ल दे याची खबर यायला िवस  नये.’’

ते ऐकताना राजे हसले आिण हणाले, ‘‘ कती काळजी करता आमची? एवढी
तुमचे दादासाहबे दौलतीची करते, फलटणकर यांना साथ दतेे, अजुनजी-अचलाजी



औरंगाबादऐेवजी गडाची वाट धरत ेतर – जाऊ ा. आ ही भेटून येतो रामराजांना.’’
बाहरे पडणा या राजांना पा कुणबीण व भवानीबाई यां यासह येताना

बाळराजे दसले. यांना जवळ घेऊन थोपटताना राजे हणाले, ‘‘येणार
काक साहबेां याकड?ं बाळराजांनी होकाराची मान डुलिवताच रवाजी पहा यात
रामराजां या वा ाकड ेजायला िनघाले. जसे मनात फ न जाऊ लागले यां या, तसा
यांचा हात सोबत या बाळराजां या खां ावर फ  लागला. मनात अनेक सवाल उठले,
एकमेकांवर थडकू लागले. ‘कसे वागतील पुढे जाऊन ह ेआप या हयातीत काका- काकंूशी?
का वाटत नाही आ हास फरक यां यात व रामराजां यात?’

रामराजांचा वाडा आला. येसाजी दाभाड ेराजांना सामोरे आले. यां यासह राजे
वा ा या बैठक  दालनात वेशले. एका मंचकावर बसलेले रामराजे उठते झाले. पुढे
येऊन यांनी आप या दादामहाराजांची पायधूळ म तक  घेत बाळराजांना राजांपासून
आप याजवळ घेतले. लालसर गौर वणाचे रामराजे बघताना राजांना यां या
मासाहबेांची आठवण झाली. ‘काय ॠणानुबंध होता यांचा आमचा? केवढं घडू नये ते गेलं
घडून यां यामुळं? या रामराजां याबाबत मा  काहीच का आलं नाही उणं-वावगं मनात?
या डो यांनी आमचे हबंीरराव बघत आले यां याकड े तसंच आ हीही नाही का
बिघतलं?’

‘‘ताराऊंना या बोलावून.’’ बाळराजांचे खांद ेथोपटणा या रामराजांना छ पती
हणाले. ऐन बां ा उमरी या रामराजांचे गाल लालावले. यांनी येसाज ना नजर दली.
येसाजी अंत:पुरी दालनात जाऊन ताराऊं यासह आले. ताराऊंनीही राजांची पायधूळ
घेतली. हबंीररावां या आठवणीने हातचा पदरशेव त डात घेऊन ताराऊ हमसू लाग या.
दालनभर क दवा करणारी शांतता पसरली.

‘‘सुमार हा. आ ही न आलोत भेटीला ते खास बाबीनं. कोणी काही; कोणी काही
सांगतील, तर उभयता ितकड ं यान दऊे नका. संग पडला तर या न अिधक पणास
लावावं लागेल तु हा आ हाला. काही वावगं घडलं-खटकलं तर आम या ीसख ना हमेशा
िबनासंकोच िवचारत चला. आ हाला के हाही गड उतरावा लागतो. गनीमफौजा चौफेर
पांग या आहते.’’ राजांचा श द श द अंगी हबंीररावांचे र  वागवीत असले या ताराऊ
खंबीरपणे ऐकत हो या.

रामराजां या वा ाबाहरे पडताना राजांनी येसाज ना आप या संगती ये याची
इशारत केली. बाळराजांसह जाणा या पाठमो या राजांकड,े रामराजे आिण ताराऊ
कतीतरी वेळ बघत रािहले.

क ले खेळ याव न िशकाणात उतरलेले कुलेश िशबंदीसह शंृगारपूर या वेशीवर
आले. यांनी आपला खासगीचा कारभारी चार-पाच वारांसह गणोज या भेटीसाठी
गावात पाठिवला. कुलेश राजां यावतीने िश याशी रदबदली करायला आले होते. कसेही
झाले तरी िशक मंडळी येसूबा या माहरेची माणसे होती.



आप या कारभा याची वाट पाहत कुलेश वेशीवरच थांबले. यांना माहीत होत,े
िशक औरंगजेबाचे मनसबदार झालेत. तरीही यांना भरोसा वाटत होता – वडीलधारे
िपलाजी आप या गणोजी, का होज ची समज पाडतील. अटीतटी या या बा या समयी
अजूनही िवचार करतील. राजां या पाठीशी राहतील.

कुलेशांचे कारभारी िश या या वा ा या सदरेवर आले. ही तीच सदर होती.
िजथली सु ा या गादी आबासाहबेांनी िस ी जोहर या वे ा या वेळी सु ानी जोहरला
मदत केली हणून, ‘वाड-े ड ेबांधतात. बसकणी तयार क न गिनमास सामील होतात’
हणत संतापाने लाथे या ठोकरीने उधळून लावली होती. याच सदरेवर सु ा यावतीने
नेक ने लढणा या िपलाजी िश याना यांनी आप या पदरी घेतले होत.े याच वा ातून
िश या या येसूबाई भोस यांची सून हणून बाहरे पड या हो या.

िश या या कारभा यान े आत जाऊन वद  दली. आता उतारीला लागलेले
िपलाजी सदरेवर आले. यांना कुलेशां या कारभा याने आपण कोण, कशासाठी आलोत
याचा तपशील दला.

िपलाज या मनी केवढेतरी रामायण फ न गेले. येसूबा या आठवणीने यांचे
मन हलेावले. थोर या महाराजांची आठवण यां या मनी जागी झाली. ‘‘कसलं वतन? ही
कोण इमानदारी क  दोन दसांचा मुगल या या पाठीशी हावं? एव ा िबकट समयाला
पोरीचं कंुकुबळ एकलं टाकावं? कोण ताव आ ही? कुना गुणं एवढं तालेवारीचं झालाव?’’
ते िनधारान े हणालेही, ‘‘वेशीवरच का थांबलं क जी? ो वाडा काय परका हाई.
मेळाजोळाचं काय असंल त ेबोलू क  बसून िनवांत.’’

कुलेशां या कारभा यां या मनी आशा पालव या. ते हणाले, ‘‘आ ही परत
जाऊन यांना घेऊनच येतो.’’ त े जायला वळलेही. एव ात म यम वयाचे, भरदार
छाताडाचे गणोजी मुजरे घेत सदरेवर आले. यां या अंगी ईदलशाही माटाचा िहरवाकंच
जामा होता. यांची मु ा येसूबा शी बरीचशी िमळतीजुळती होती. फरक एकच होता,
येसूबाई दवेमहालातील दे हा या या तेव या िनरांजनासार या दसत, तर गणोजी
मावळमाचीवर भकभकत पेट या पलो यासारखे! त ेयेताच सदरेवर जरब पसरली.

‘‘काय आबा, कुना ी आनतो हं यात ह?े’’ गणोज नी भुवई वाकडी क न
कुलेशां या कारभा यांना िनरखत िपलाज ना िवचारले. यां या चौकशीला िश या या
कारभा यांनी सगळी मािहती दली. “काऽय? यो क जी पुरात? कशापायी बलवता येला
वा ावर आबा? का घेतलं यान ं तुमा ीबी मुठीत?’’ गणोजी संतापाने कुलेशां या
कारभा यांकड ेबघू लागले. हणाले, ‘‘सांगा तुम या ध याला, ह े िशरकान हाय हनावं,
संगमेसुर हवं.’’

‘‘छंदोगामा य राजांकडून आलेत. काही खास िनरोप आह ेराजांचा. ऐकून यावा
तो.’’ कुलेशांचे कारभारी न पणे हणाले. ते ऐकताच गणोजी केव ाने तरी यां यावर
कडाडले. ‘‘कोन राजे?  े िशरकान ंहाय, इथले राजे िशक. हाई चालत दसु या कुनाचं
राजेपन िहत.ं सांग या क जीला, ब या बोलानं आला तशी जनावरं मागं िपटाळा
हनावं!’’ डोळे िव फारले या गणोज ना संतापाने धड बोलवेना.



सदरेवरचे यांचेच चाकर चरकले. कुलेशाचे कारभारीही काय बोलावे, या
िवचारात पडले. कसेतरी हणाले, ‘‘असं भलतंच मानून कसं चालेल?’’

‘‘भलतंच? इदलशाही, कु बशाही पाडणा या बादशांनीच केलंय नामजाद
आ हा ी! काय पाड लागतो भोस यांचा य या होर दसलंच लौकर. तुमचा क जीच
हाय आत या अंगानं बादशहाकड!ं आ हा ी वरवरन ंचाचपून बघायलाच आलाय!’’

कुलेशांचे कारभारी त ेऐकताना हादरलेच. ‘‘िनघतो आ ही.’’ हणत मान खाली
घालून बाहरे पडले. िपलाजी यांना थांबिव यासाठी हणाले, ‘‘थांबा कारभारी थोड.ं’’

‘‘आबा, रायगडावर झालेली शोभा िवसरला वाटत?ं काय दला होता जाब
भोस यांनी िशरकानाबाबत ह े तु ही इसरला असलात, तरी आ ही हाई इसरलो.’’
गणोजी यांनाच रोखत हणाले.

आता मा  वडीलक या अिधकाराने िपळवटलेले िपलाजी हणाले, ‘‘भोसले
काय हणाले ते हाई मोलाचं. पोर दलीया घराला या. कसं इसरायचं त?े’’

‘‘ या ‘पोर’ नाहीत तुमची. ‘रानीसाब’ हाईत दौलती या! तु ही मानता पर या
हाईत मानत तु हा ी.’’ गणोज नी िपलाज चे बोलणेच खुंटत ेकेले. आ या कारभा याला
जरब दते ते हणाले, ‘‘िशरकानात आ या माणसाला द त करायची रीत हाई िश याची,
सांगा तुम या क जीला.’’ कुलेशां या कारभा यां या पाठीवर गणोज ची करडी जरब
पडली.

सु  कारभारी मान डुलवीत कुलेशां याकड े जायला िनघाले. हताश िपलाजी
येसूबा ना आठवत ‘वागजाईची इ छा’ हणत सदर सोडून आत गेले. गणोजी सदरेवरच
संत  पायफेर घेऊ लागले. बाहरे िशवारावर दखे टाकून आलेले का होजी वा ात िशरले.
यांना झा या काराची काहीच क पना न हती. यांना बघताच, कारभा याकडून
धाड या िनरोपान ेकदािचत कुलेश पुरावर चालून येतील, या शंकेन ेगणोजी यांना पु हा
बाहरे िपटाळत हणाले, ‘‘जो असंल यो घोडा या पागेचा. क जी िशवेवर थांबलाय
पुरा या येला िपटाळा.’’ आिण वत:च गणोजी पुरा या पावलोकांची िशबंदी घेऊन
यांना कुमक कर यासाठी िनघाले.

दोघा िशक बंधंूनी िशवेवर थांब या कुलेशां या फौजे या पाठलाग क न यांना
िशरकाणाबाहरे सकावून लावले. खेळ यावर परत येताच आप या िचटिणसाला कलमी
सेवेवर घेत झा या काराची वाता राजांना कळिव यासाठी संत , अ व थ, हरैाण
झालेले कुलेश कनोजी बोलीत मजकूर सांगू लागले -

“राजि या िवरािजत वामी के चरण प – आ ापालक छंदोगामा य दडंवत
िवशेष -’’

रायगडावर या वेळी दवेमहालातील सांजारती झाले या कुलदवेतेला –
वाघजाईला तळहाती पदरशेव घेऊन नम कार करताना ‘दौलती या राणीसाब’ मनोमन
नेहमीसारख े हणत हो या – ‘‘पुराची सारी माणस ंसु ेम ठेव! वय झालंय आबांचं. एकदा
घडव भेट यांची!’’

आिण को हापूर या आझमशहा या तळाव न या वेळी ‘मरह का राजा,



मोजदा संभा पनालेपर ह’ै अशी खबर लाग याने शेख िनजाम द खनी आिण याचा
मुलगा इखलास क ले प हा यावर चालून जात होत!े



कु लेशांचा खिलता खंडोजी वाचू लागले –
‘‘िशरकाणात झा या बोलाचालीत गणोजी िश याशी भांडण झाले. कुमकबंदीनं

ते आम या तळावर चालून आले. माघार घेत आ ही खेळ यावर ठाण झालो आहोत.
तवा या कुमकेिनशी खास ेआ यािशवाय िश याची बाब उकलत नाही. मनचं बोलणं ते
होत नाही. वाट बघतो आहोत.’’

इदल, कु बशाही डुबवून, यां याच फौजा दमतीला घेऊन चौवाटांनी औरंग या
फौजा मुलखात उतर या हो या. ‘काय करावं? रायगड या बा या समयास सोडावा?
कुलेश िलिहताहते तेही वाजवी आह.े तेच काय; पण दसुरे कोणीही गेले तरी हमंत होणार
नाही यांची िश याशी हातघाई कर याची. हा अ तनीतला सल िनपटायला आ ही
आ हीच उतरायला पािहजे िशरकाणात.’ गो ा या वारीत खाडीत वाहतीला
लागले या जनावरासह आपणाला ाणबाजी लावून वाचवणा या खंडोज ना छ पत नी
िनरखत िवचार केला. ‘धाडावं खंडोज ना िशरकाणात? छेऽ –’ सदर सोडून ते अंत:पुराकडे
चालले. हारीने उ या सात महालांची कड ध न उभा असलेला सतीचा खांब आला. तो
बघताच मासाहबे – पुतळाबा या आठवणीन े यां या मनात िचतेवर या पुतळाबा चे
बोल फ न गेले. ‘‘कधी संग आलाच तर आमचं ह े प यानी ठेवा. पु  आहात तु ही
आमचे.’’

अंत:पुर येताच राया-अंता बाहरेच कले. आत येताच भवानीबा चा घोडा क न
यां या पाठीवर बसलेले बाळ िशवाजीराजे नजरेस पडले. महाराज तो नजारा बघतच
रािहले. वार ना बघून लगबगीने पुढे होत येसूबा नी बाळराजांना उत न घेतले. ते बघून
महाराज हणाले, ‘‘का उतरवलेत यांना? कती साजरे दसत होत ेत ेच ा आसनावर?’’
बाळराजांना जवळ घेत िश याची बाब येसूबा या कानी कशी घालावी हणून छ पती
घोटाळले. ते अचूक हे न येसूबाईच हणा या, ‘‘खेळ याव न खिलता आ याचं आलंय
कानी आम या! काय िनवाडा आह े वार चा?”

‘‘खंडोज ना पाठवावं हणतो आ ही ितकड.े’’ महाराजांनी िनणय दला.
‘‘आ हास वाटत.ं.. खु  वारीनंच उतरावं िशरकाणात. ही घरची बाब. खंडोजी

कचरतील ितथं आ हाकड ंपा न!’’ येसूबा नी खरे तर महाराजां या मनाचाच िनवाडा
दला.

‘‘ ीसखी रा ी जयित।’’ या द या मु चेा अथ साथ करणा या येसूबा कडे
महाराज बघतच रािहले.



दवसफुटीवर महाराज रायगड सोडून िशरकाणात उतर यासाठी स  झाले.
पाचाडपागेत पाच हजार घोडा आिण पावलोक िस  झाला होता. पेशवे िनळोपंत,
रामचं पंत, खंडोजी, चांगोजी, राया-अंता अशा मेळासह िश याशी ह यारझ बी वेळ
पडली तर यायची; हणून ते संहासनचौकातील संहासनासमोर आले. हचे त े संहासन
होते, या यावर बसणे सोपे होते, पण याची जोखीम पेलणे फार-फार अवघड होते.
‘याच संहासना या ित सेाठी खु  आबासाहबेांनी आ हास आरोिपत हणून पेश घेतलं
होतं. पेलेल ही जोखीम आ हास?’ िवचारच िवचार मनी भ न आले या महाराजांनी
संहासनासमोर या चरणासनाला हात िभडवून तो कपाळी नेला. िनरोपासाठी ते
येसूबा याकड ेचालले. एकलेच. सोबतचा माणूसमेळ संहासनचौकातच थांबला.

काही भले-बुरे घडू नये हणून जगदबेंला मनोमन साकड े घालून येसूबाई
दवेमहालातून बाळराजे व भवानीबाई यां यासह नुक याच खासेमहालात आ या हो या.
वारी समोर येताच यांना हणाली, ‘‘गडावर जातीन ंदखे ठेवा. आ ही नाही इथं.”

घर या झग ाने केवढे रामायण घडते, कत पु ष कसे घायाळ होतात, हे
िजजाऊ या त डून कैकवार ऐकले या येसूबाई ‘‘सांभाळून असावं,’’ हणत तळहाती
पदरशेव घेऊन ितबारीचा नम कार आप या कंुकुबळाला क  लाग या. महाराजही यांचे
बोल ऐकताच गंभीर झाले. काही न बोलताच समोर या ीसखीला डोळाभर िनरखताना
यांना प  दसून गेले क , यां या हातात बाळराजां या ज मावेळी गांगोलीत दलेली
पुखरख ाची अंगठी दसत न हती! यांना दलासा यावा हणून त े हणाले, ‘‘िनधा त
असा. िश याशी कमी-अिधकाचं नाही वागणार आ ही. पण... पण अंगठी दसत नाही
हाती तुम या आ ही दलेली?’’

‘‘जी. टव याचं नेजं उचकटलंय ित या. घडाईला टाकलेय ती सोनारशाळेत.”
‘‘येसू, िबघडले तर अलंकार टाकता येतात न ा घडाईला. माणसाचं काय? जाऊ

ा. तु ही खूप शारीन ंअसा गडावर. औरंग या फौजा फरताहते चौफेर, येतो आ ही.’’
महाराजांनी बाळराजांचे पाठवान थोपटले. येसूबा नी दले भवानीचे तीथ ओठांआड
करताना आप या भवानीबा ना त ेहसत हणाले, ‘‘तुमचं तीथ घेतो आहोत!’’ भवानीबाई
लाज या. येसूबा नी बाळराजे आिण भवानीबाई डावे-उजवे िबलगत े घेतले.
संहासनचौकातील माणूसमेळ संगती घेऊन महाराज रायगड उतरले.

खेळ या या बाले क यात कुलेश महाराजांना िश याचा तपशील दऊे लागले.
‘‘िशक नह  मानते आपको वामी!’’

‘‘िवचार काय आह े यांचा किवजी?’’ महाराजांनी कुलेशांना िवचारले.
‘‘जी। िशक खुदको औरंग के नामजाद, िशरकानके ‘राजा’ मानते ह।ै सुना ह,ै

रामराजाको हाथ लेकर बगावत करनेका इरादा ह ैउनका।’’
‘‘काय...?’’ आठ सालांपूव  या बाबीन े घडू नय,े त े घड याचे बघायला

िमळाले या महाराजांना तीच बाब आता पु हा ऐकायला िमळत होती.



‘‘कौनस ेभी ताकतपर तुले ह ै िशक! बातचीतम हमसे झगडा आ। – हिथयार
लेकर हमपर टूट पड।े खेलना लौटना पडा।’’

‘‘किवजी, खु  आ हीच चालून जाऊ िशरकाणावर! यासाठीच सोडला आहे
आ ही रायगड. तु ही आम या फौजेची जातीन ेदखेभाल बघा.’’ राजे िनधारी बोलले.

दोन दवस महाराज खेळ यावर िवचारात होत.े यां या ये याची चा ल
िश यानाही लागली होती. गणोजी, का होजी, सारे िशकबंधू िशरकाण बांधून तयारच
होत.े महाराजां या मनात िपलाज या अनेक आठवणी फरत हो या.

या शंृगारपुरात जामात हणून इतमामान े जावे, ितथे ितस या दवशी
सै यबंदीन े चालून जावे लागले राजांना. औरंगला िमळालेले िशक तयारच होते. खूप
अटीतटीची लढाई झाली िशरकाणात. िश याची िशक त झाली. गणोजी, का होजी तर
फौज टाकून को हापूर या रोखाने पळूनच गेले. िपलाजी कुठे गायब झाले तेही कळले
नाही. आबासाहबेांनी याच िपलाज ना ते सु ाकड ेअसताना यांची नेक मदानगी बघून
जवळ केले होत.े शंृगारपूरतफला जोडून दले हाेत े खु  महाराजही आबासाहबेांनंतर
प हा या न रायगडी गेले, ते हा रायगड पटात घे याचे पाठबळ दले होत ेिपलाज नी.
या सवा न त े ीसखी – येसूबा चे वडील आहते, या जािणवेन े मनाचे पान कातरले
राजां या. िशरकाणा या बंदोब तासाठी िशबंदी ठेवून त ेखेळ याकड ेिनघाले.

खेळ यावर येताच कुलेशांसह गडफेर टाकताना िशरकाणावर नजर ठेवणारा
खेळणा डागडुजीला आलाय ह ेफार जाणवले यांना.

‘‘डागडुजी क न या पु या गडाची, कुलेश.’’ राजा ा हणून ते बोलून गेले.
पण... ‘ संगी गडाची करता येते डागडुजी. पण गणोज सार या आ े ांची कशी करावी?’
ह ेमनात आलेले त ेबोलणार होत ेतरी कुणाला?

‘‘इथे रा नच िशरकाणावर चोख नजर ठेवा किवजी. आ ही िनघतो प हाळा,
ब ीस िशराळा, सातारा वाईमाग महाड घाटान ंरायगडाला.’’ असे कुलेशांना सांगून एक
मु ाम क न महाराज खेळ याव न प हा याला आले.

तो हाच प हाळा होता या याशी रा यां या कैक आठवणी जखड या हो या. या
इथेच आबासाहबेांची अखेरची भेट झाली होती. िशव पंडीचे दशन क न बाले क या या
सदरेवर आ या छ पत या आठवण बरोबर पायफेर चालू होता. नुक याच झाले या
िश या या लढाईचा आठव फरत होता. येसूबा ना कधी आणले नाही, या कोटरासार या
गडावर याची बोच लागली यांना.

‘‘कृ णाजी को हरेे आ यात भेटीसाटनं.’’ गडातफचे सरनौबत हलोजीबाबा
हणाले. राजांनी यां याकड ेचमकून बिघतले. यां या शेजारी यांचे ऐन भरातले संताजी
व बिहरोजी ह े घोरपड े बंधू उभे होते. आझमशहा या बंदोब तासाठी राजांनीच
प हा याला पाठिवलेले यायाधीश हादपंत होते. ते हणाले, ‘‘महाजनक ची काही
त ार आह ेकृ णाज ची.”

राजांनी काराचा हात उठिवला. कृ णाजी को हे यांची त ार तपिशलात ऐकून
घेतली. ‘‘यो य वाटेल तो िनवाडा करा कृ णाज चा. यासाठी ांतमजकुराचे – दसेक,



नायकवाडी, दशेकुलकण  यांची अगोदर मजालस भरवा यायाधीश.’’ हादपंतांवर
का हो यां या महाजनक ची बाब यांनी सोपवली.

‘‘ हादपंत, चला स ाकोठीवर जाऊ.’’ काही बेताने यांनी यायाधीशांना
बरोबर घेतले. सदर सोडून ते सवासह स ाकोठीवर आले.

‘‘पंत – िश या या बाबीन ं बेचैन झालोत आ ही. तु ही बरेच दवस आहात या
ांती. काय बेत आह े यांचा?’’

पंत चमकले;  ऐकताच... कोरडच पडली यां या त डाला. ‘‘बाब घरची आहे
वामी – काय बोलावं आ ही?’’ यांनी जाब दला कसातरी. त ेखरेच होत.े कुणीच काही
बोलू-क  शकत न हते.

उंच कोठी या ग ीवर जा यासाठी सारे ग ीचा िजना चढू लागले. पांढरट
गलिम यांचे हलोजी तर राजां या पाठोपाठच तरातर िजन ेचढले.

स ाकोठी या ग ीव न दसणारा को हापूर, जोितबाचा प रसर बघताना
राजांनी िवचारले, ‘‘को हापुरात कोण मुगल ठाण दऊेन?’’

‘‘शेख – िनजाम कुतुबशाही हनतेला! गोवळक ाचा ‘मुकरबखान’ कताबत
दऊेन नामजाद केलंय बादशान ं येला िवजापूर पड यावर. प ा यावर लई डोळा ठऊन
हाय.’’ हलोज या गलिम या गडवा यावर फरफरत हो या.

‘‘िभडतो का गडाला?’’
‘‘जी. अधन-ंमधन ं टाकतो झॅप. पन आ ही हाय हवं डो यांत तेल घालून.’’

हलोज नी गलिम यांवर हात फरवला.
शंृगारपुरा न पळालेले गणोजी आिण का होजी याच मुकरबखाना या तळावर

येऊन याला भेटून गेले असतील, याची क पना राजांना कंवा हलोज ना अथातच
न हती. सायंकाळचा गार मावळवारा चढीला पडला. यावर राजां या अंगचा जामा
फरफ  लागला. टोपातील मोतीलग हदंकळू लागली. गडाची सांज नौबत दडुदडुली.
छातीशी हात नेत ितला मान दतेाना यांना पाचाडसदरेवर घणघणणारी थोर या आऊंची
घाट याद आली. प हाळगडाचे पाच-दरवाजा, तीन-दरवाजा सव दरवाजे बंद होत होत.े
कोठीखाली गडपाय या या वाडीत घर ाघर ांत दव या पेटत हो या. शांत, िनसूर
अशी ती प हाळी सांज उरात भ न घेत महाराज स ाकोठीचा कठडा सोडून जायला
हणून वळले. एव ात कोठीचे िजन े झापा टाकतच चढलेला, धापा टाकणारा
प हा याचा क लेदार लगबगीने हणाला, ‘‘...रायेगडाला ...गडाला ...गिलम ...गिलम
...एितकादखानाचा घेर पडला ...राब या बाजून ेधनी!’’ याला धड बोलवतही न हत.े
रवाज ायला तर तो िवसरलाच होता. िशवारावर गोफण फरावी तसे िवचार फरले
राजां या मनात. येसूबाई, बाळराजे, रामराजे, चांगोजी, जो याजी... चयाच चया
फर या यां या उघ ा, िव फार या डो यांसमोर. रायगडाला राब या बाजूचा घेर!

वम  तीर बसलेले, िशकारीतले जनावर, आड ा येणा या झाडझाडो याची पवा
न करता झेपावत सुटते, तसे त ेकुणाकडहेी न बघता झपाझप कोठी उत  लागले.

अ या घं ात धावणीची फौज िस  झाली. ितला रायगडा या रोखान े दौडते



सोडून िनवडक असाम िनशी प हाळा सोडताना ते हलोज ना हणाले, ‘‘काळीज टाकू
नका हलोजी. धीरानं असा. लागली गरज तुमची तर हारकारा दऊे. च ा र कबीनं
पाठोपाठ या.’’

हलोजी, संताजी, हादपंत यांनी दलेले मुजरे आपले करत – पाठीवर प हाळी
सांज आिण मनी रायगड घेऊन चं ावताला टाच दली गेली. प हाळा मागे पडला. ब ीस
िशराळा, वाई-महाड मागावर, औरंग या फौजी रा ा पड या हो या. खेळणा,
संगमे र मागािशवाय दसुरा र ताच न हता रायगड जवळ करायला. राजांचे सै य या
मागान ेदौडू लागले.

खेळ या या बाले क यात अ व थ बेचैन फेर घालणारे छ पती कुलेशांना
हणाले, ‘‘आ ही तातडीनं कूच करणार आहोत, रायगडाकड ंकिवजी. तुम या ांतीचा
जमेल िततका धारकरी संगती घेणार आहोत. आता णाचाही उसंत नाही कसलाही
िवचार करायला.’’ क या या सदरी दालनात यां याभोवती उभे रािहलेले कुलेश,
क लेदार, राया-अंता सारेच चंता ांत होते. औरंगचा रायगडाला घेर – याचा मतलब
पुरत ेजाणून होत ेसारे.

‘‘कौनसी भी जोखीम हो, हमको कम दनेा वामी!’’ कुलेश िनधारान े हणाले.
पण यां या मनीही राजां या कानी घालावी, अशी कुठलीतरी बाब घोटाळत होती.
‘‘संगमे राला हरकारा ा कुलेश. आ ही येतो आहोत.’’

‘‘जी.’’ सवयीन ेकुलेशांनी कार दला. पण यांचे मन कशाततरी गंुतले होत.े
भागच होते हणून या दवशीचा मु ाम खेळ यावर टाकून राजे पहाट ध नच

िनवडी या धारक यांची िशबंदी पाठीशी घेत संगमे राकड ेिनघाले. पूवकड ध न न ा
दवसाचा सूय डोकावत उगवत होता. दौड या घो ावर राजां या मनात िवचारां या
टापा थडथडत हो या. यांना बगल ध न दौडणा या कुलेशांना, पाठीशी दौडणा या
एकाही वाराला क पनाच न हती क , रा भर को हापूर या तळावर मुकरबखानाला,
छ पती कुठे आहते, दमतीला माणसे कती आहते, या सा याची खडा खडा मािहती
पुरवून तळाबाहरे पडलेले गणोजी, का होजी िशक आिण नागोजी मान ेिशवरा  त डावर
आ यान ेको हापूर या अंबाबाईचे पहाटदशन क न परतत होत!े

संगमे राची वेस आली. ह ेदोन न ां या संगमाचे ठकाण होत.े संगम काठाला
िशवा लंगा या राउळाने गावा या नावाला साजेसा अथ दला होता. कधी मनाचा भार
अस  झाला क , याच संगमावर या िशवालयात राजे दशनासाठी येत होते. आज ते
संगमे र दौडी या वाटेवरच होत.े गावठाणातून संगमावर घो ांना पाणी दावून
मोत ारांची एक तुकडी पागेकड ेपरतताना वेशीत घुस या महाराजां या सामन ेआली.
मोत ार खाशांना रवाज दे यासाठी पटापट उत  लागले. ितकड े यानही नसलेले
महाराज या पथकातील जनावर, उजाडताच सामन े आलेले बघून चं ावताचे कायदे
खेचून जागीच थांबले. जनावर ‘ऐबी’ होत े त!े! या पु या का याशार जनावरा या
आघाडी या खुरांना पांढरे फटफटीत चांदवे होते.

महाराजां या मनी ते जनावर बघताना शकाची टटवी केकाटत फडफडून गेली,



‘रायगडावर काही बरंवाईट तर....’
राजांनी संगमावर जाऊन िशवदशन घेतले. समोर या िशव पंडीला हात जोडून ते

मनोमन हणाले, ‘आ हा न आबासाहबेांस यारा असले या रायगडास ध ा लागू नय.े
यासाठी हयातीचं बेलपान क न वा  तुम या या पावन पंडीवर.’

िशबंदीसह राजे संगमे रा या सरदसेाई आिण क हाड न आलेले अजाजी-
िगजाजी यादव वा ात जमले होत.े स नगडा न आलेले रंगनाथ वामी गोसावी
महाराज संगमे रात आले आहते, याची खबर िमळा याने दपुार या था यानंतर
भेटीसाठी सरदसेायां या वा ावर आले. भेटीसाठी आले या गोसा ांनी ‘जयऽ जयऽ
रघुवीर समथ’ अशी नांदी उठवताच बैठक व न उठून महाराजांनी यां या चरणांवर
आपला माथा टेकला. रंगनाथ वाम नी यां या राजटोपावर तळहात ठेवून आशीवाद
दतेाना यां या त डून समथबोल िनसटले.

‘‘जरी पाटांतील तुंब िनघेना,
तरी मग पाणीच चालेना,
तैसे जनां या मना,
कळले पािहजे!’’

‘‘आ ही िनघतो राजे... वाघापुरीला जायचं आह.े’’ नांदी उठवून खडावांची
चटपट करीत रंगनाथ वामी बाहरे पडले.

राजां या मनात समथानी िलिहले या प ातील बोध फरला... ‘अवघ ेलोक एक
करावे। गिनमा िनपटून काढावे। चढती वाढती क त । पावाल येणे।।’

‘अवघ ेलोक एक करावे... कसे? समथ ह ेकैसे हावे? हवस पेट याने नेक  भुललीत
माणसे! फंद फतुरीने धारक यांची बुजगावणी झालीत. सामन े येणा या असामी या
नेक चा मागमूसही लागू नये, एवढी आतबाहरे दटु पी झालीत माणसे. जळीत िमळेल
तेवढाच िशधा िशजवून खाणारे, वणवण करीत मुलूखभर मावळ वा यासारख े पायीच
भटकणारे तु हासारे संत कुठे! ‘क त पे उरावे’ हणालात. ते तरी असते का माणसा या
हाती? आबासाहबे उरले... क त पे उरले. त े – तु ही ‘माणस’े कशी हणावी?
‘दवेमाणसे’ तु ही. जगदी रा या मं दरातील हमचौकातील दगडी कासवाचे तरी भा य
िमळेल आ हास? क  पडतील नुसतेच कदम पाठीवर येणा या येक दशनभ ाचे? नाही
झाला हा मुलूख एक दलाचा, एक िजवाचा तर? फरिवली जर अकरा दशांना त ड ेतु ही
थापन केले या अकरा हनुमंता या मूत नी आपली तर?

‘ – मग जाणावे फावले गिनमांसी!’ समथा या बोलांनी छ पत या समोर
िजकड-ेितकड े मुगल फौजा दौडताना दसू लाग या. खूप कोिशश केली यांनी; पण
औरंगची चया काही के या नजरेसामने येईना यां या. समथ ‘गनीम-गनीम’ हणून गजून
सांगताहते तो ‘गनीमच’ दसेना यांना. यांनी मनोमने भोवती या खंडोजी, रायाजी,
रामचं पंत, कुलेश सवाशी ते औरंगसारखे दसतात का, याचा पडताळा पािहला. नाही!
‘औरंग’ काही प  होईना यां या नजरेसमोर. मनातले िवचारच यांनी
रंगनाथ वाम या पादकुां या जा यावर उमटले या ठशांवर ठेवले. मन शांत, ि थर



क न घेतले.
सदरेबाहरे िशरकाणातील मौजे मसूचा हरबा दसेाई येऊन खाशां या भेटीसाठी

के हाचा खोळंबला होता. याची िवठोजी िश याची भावजय काशीबाई िह या िखलाफ
मौजे कोतळुक आिण मस ूया गाव या मोकाशाब ल तकरार होती. हा गाव ‘बाधेरीतीन’े
हणजे पूव चा वारसा-ह  र बातल होऊन हरबाकड े आला होता. राजांनीच याचे
मोकास,े िशक हरघडी ल करी कामाचे हणून िश याना दले होत.े यानेच िशक माजोर
झाले होत.े िश याचे धारा वसूल करणारे ‘दाणेकरी’ भर या ख याव न बला कारे दाणे
उचलून नेत होत.े यान ेकातावून दसेायां या माणसांनी िश याची पागाच मुळे मोडून
काढली होती. हरबाला मौजे मसूचे सरकारी िश े - मोतबाचे मोकास ेपािहजे होत,े हणून
कुलेशांनी हरबाला पेश घेतला होता.

‘‘धनी, मौजे मसूचं मोकास ं ावं आता आमा ी. लई क ाळलाव. सरकारा ी
मानत हाईत, तर आमा ी काय मानतील िशक! भर या ख यावयन ंदाबजोरीनं दाणा
काय ने यात! कातावून पागाच मोडून काडली आमी यांची. कागुद क न दला क , आमी
चाकरीला हावंच ध यां या.’’ रवाज दतेाना हरबा दसेाई नर ाला िचमट लावून
हणाला.

महाराजां या डो यांसमोर फरत होता – एितकादखानाने घेर टाकलेला
रायगड! आिण समोर आला होता, एका मौजा या मोकाशाचा कथला! हरबाला कुडीभर
याहाळत छ पती हणाले, ‘‘पागे या रखवालदार धमा कवठेकराची काय बाब?’’ तो
वमाचा सवाल ऐकून हरबा चरकला. िश या या पागेचा रखवालदार धमा याला
दसेाया या माणसांनी जीवे मा न प ात घालून डाग दला होता! धमा महार होता.

‘‘जी. लई यायली येली येन ंपागेवर.’’ हरबा चाचरत कसातरी हणाला.
याला माहीत होते, राजां या दमतीला जासूद-चाकरीला बिहज , िव ास असे

प ीचे रामोशी खबरगीर होत.े
‘‘खामोशऽ! जबान कशी उठत ेइमानदार चाकरा या िजवास नख लावून मोकास

मागावयास?’’ शंभूतेज कडाडले, ‘‘कुलेश, अमानत क न टाका मौजे मसू, कोतुळक,
तुरवटे तफचा सारा गाव सरकारात!’’

हरबा दसेाईला फेकून दणेारी आ ा सुटली. थ पड खा यागत हरबा गुमान
बाहरे पडला. खाशांचा राजसंताप सुमार होईपयत कुलेश काही ण कसे बोलावे हणून
थांबले. यांनाही रायगडाची चंता लागली होती. धैयाने त े हणाले, ‘‘रायगड जानेके
पहले....’’

‘‘बोला किवजी.’’ महाराज आप याच िवचारात होते.
‘‘िशवजीका एक अनु ान संप  कया, तो सबका अ र का कुछ तो िनवारण

होगा। िशवरा ी आयी ह ैइसिलय.े..’’ िशवभ  अस याने कुलेश हणाले.
“केव ा धावपळीची ही हयात किवजी! िशवरा  त डावर आली आह ेहहेी भुलून

गेलो आ ही! आबासाहबेांनी हर क यात सही हाताला िशव पंडीची घुमट उठवली. का?
तर गड चढताच पंडीचे दशन घेता यावे हणून! आज यांचाच रायगड संकटात पडला



आह.े आम या हातांनी यांचा हणून लावा िशवास कौल. पाचाडपागा आ ही जाईतो
नाही ायची दाद छा यांना.’’ य  रायगडाचा उपराळा कर यासाठी जा याचा हा
पिहलाच संग होता. मन कशाचेतरी पाठबळ मागत होते यांचे, रायगडाचा घेर तर
उठिवणेच भाग होत.े ितथली िपछाट तर काळीजच कुरतडणारी होती.

‘‘खेळणा, प हाळा, िवशाळगड-पागांना वरकड पावलोक रायगडा या वाटेस
लावायला खिलत े ा. तु ही जातीनं अनु ानाची जोडणी लावा. सकाळ, दपुार,
सं याकाळ औरंग न चुकता नमाज पढतो ह ेऐकून आहोत आ ही.’’ वरवर शांत दसणारे
राजे अंतयामी, कुणालाच उकल न होणा या खोलवटात िशरले होते.

संगमे राचा वाडा हलू लागला. माणसे शंकरा या अनु ानासाठी खपू लागली.
संगमा या एकमेक त िमसळले या न ा शांत वाहत हो या. भोवतीचे उंच ड गरकड ेताठ
खड ेहोत.े यांना घे न कोकणचा िहरवाकंच झाडझाडोरा माजला होता.

मलकापूर, खेळणा, संगमे र भागाचे ु प  ा ण कुलेशांनी संगमे रात
पाचारण केले. सरदसेायां या वा ातील हमचौकात िशवा या अनु ानासाठी य कंुड
िस  झाले. दसेायां या दवेघरातील िशव पंडीवर अिभषेकपा  संततधार बरसवू लागले.
याचा थब-थब जसा पुटपुटत होता, ‘‘रायगड-रायगड.’’ कंुडात पड या सिमधां या धुराने
वाडा क दनू जात होता. धा मक िवधी होताच राजे सदरेवर येत होत.े अनु ानाचे दोन
दवस झा यावर सदरेवर आ या छ पत ना कुलेश हणाले, ‘‘अब रायगड कूच करना ह।ै
मलकापूर, प हाळा, संगमे र क  िज मेदारी ह ैहमपर! इसिलय.े..’’ खेळ यापासून मनात
असलेली बाब महाराजां या कानी घालायला बेचैन झालेले कुलेश अडखळले.

‘‘तु हास तर आ ही संगतीच घेणार आहोत. आता हा ांत नाही तो ठेवा
डो यांसमोरस, रायगडचा. इथली जोखीम तर हमेशाचीच.’’ महाराज हणाले.

‘‘रायगडके िलये ये बोलनाही पडगेा क ... यायदवेता पलट गयी ह!ै खु
यायाधीश – यायाधीशने -” कुलेश पु हा चाचरले.

‘‘मतलब?’’ महाराजां या कपाळीचे गंध आ सले.
‘‘खु  यायाधीशन ेष ं  क  चाल रखी ह,ै वामी के िखलाफ!’’
‘‘कऽिवजीऽ!’’ बसले महाराज अंगावर उकळते करंजेल तेल पडावे, तसे ताडकन

उठले. उभे अंग शहारले यांचे. संताप, एकलेपणा, क डी, चम का रक भावनेने ते जागीच
थरथ  लागले. ‘‘कुणावरही अदावत घेऊ नका छंदोगामा य! भूल असेल तुमची,
कुलएख यारी या अिधकाराने केलेली! यायाधीश... आिण ष ं ? आईन े मुलाचा
कडलेोट के याची बात ऐकवतसु ा नाही आ हास. पुरावा काय यास?’’ यायाधीश
हादपंतांना पिह या कटावा या अदावतीतून इतमामान े मु  के याचे छ पत ना

आठवले. ‘‘पु हा असली गफलत क  नका. नाही सोसणार ते आ हास.’’ अशी या वेळी
दलेली समजही याद आली. रायगडा या महा ारात ठोकले या िख यांगत यांनी
आपली नजर कुलेशां या डो यांत रोवली. एवढे कुलेश! पण तेही हबकले ती बघताना.

‘‘बोला, कुलए यार, पुरावा बोला.’’
‘‘जी.’’ अंगभर थरकले या कुलेशांनी कमरे या कनोजी शे यातून खेचून य



यायाधीश हादपंतांनी मोगल मनसबदार गणोजी िश याला िलिहलेला खिलता
लटलट या हातांनी महाराजांसमोर धरला. तो खोलून महाराज वाचू लागले.
श दाश दांतून जसा डो यांवाटे उतरत िशसरसासारखा थबथब ठबकू लागला यां या
काळजावर. वारीिशकारीसाठी मुलूखभर दौडणारे, गो यां या दरबारात दौलतीची
हिेजबी करणारे य  यायाधीश आरोिपता या पंज यात जाऊन बसताना गणोजीला
हणत होत,े ‘‘रामराजे एकले आहते. यांनाच हातास ध न गादीवर बसिवले तर
कुलए यारी तु हासच िमळेल. कोण कुठचा कनोजा! कानामागून येऊन सा यांस ितखट
झाला आह.े राजे तर या या सांगीिशवाय कुणाचंच मानीत नाहीत.’’ या आशयाचा तो
नमुनेदार िनवाडा होता. हातचा खिलता वाचून होताच छ पत नी गपकन डोळे िमटले.
यां या िमट या, ाकूळ डो यांसमोर हादपंतां या मु ाच मु ा फेर ध न गे या.

डोळे िमटूनच संतापाने थरथर कापत, कुलेशांना; पण वत:च ावी तशी यांनी
आ ा दली, ‘‘खिलताच ा धाडून हा प हा यावर. हलोज ना सांगा यायाधीशांसच
वाचू द े ह,े आरोपप . यां याच िलखावटीचं – यां याच िखलाफ. द त करा यांना
असतील ितथं, िमळतील ते हा! आिण... आिण बंद क न टाका तुमचं अनु ान –
रायगडासाठी िशवाला कौल घालणारं!’’ मान खाली घातले या कुलेशां या अंगावर
खिलतावळी फेकून महाराज आप या दालनाकड े तरातर िनघून गेले. पुरते घायाळ
झालेले; सवाथान ेएकांती. पुरते एकले हो यासाठी.

मो ा िमनतवारीने बांध या अनु ानाची सांगता तरी क न िनघावे, यासाठी
महाराजांना कुलेशांनी तयार केले. सांगतेचा दवस संगमे रावर उजाडला. आज तर पुरते
संगमे र सरदसेायां या वा ावर येऊन य कंुडात सिमधा वा न गेले. सगळे गाव
सांगते या भोजनाने हात ओले क न तृ  झाले.

टळ या दपुारला क हाड न आलेले अजाजी यादव महाराजां या सामन ेआले.
संगमे रात आ यापासून मनात घोळणारी एक बाब यांनी महाराजांना पेश घातली.
अजाजी बांधकाम कारखा याचे नामजाद मुख होत.े यांचे भाऊ िगजाजी यांनी तर
राणीसाहबे दगुाबाई यांचा माग काढत ब हाणपूर, खु दाबाद पावेतो पायपीट केली होती.
यादवांची दौलती या पायी खूप चाकरी जू झाली होती. थोर या महाराजांनी यादवांना
क हाड व धचे वतन दऊे, अशी जबान दली होती. पण या समयाला यांचाच काळ
झाला होता. यादवांची बाब आठ वष तशीच पडली होती.

‘‘आम या क हाड- ध या सरकारी कागदांचं आता मनावर यावं धनी. िमरज
भागाला शहजा ा या फौजा जोराचा तळ ध न हाईत. आ ही परतावं ितकड ं हनताय.’’
अज ज नी आपली बाब ध यां या समोर ठेवली. रायगडा या पाय याला पाचाडात
येसूबा या श दासाठी राजमं दर उठिवणा या अज ज ना महाराजांनी अंगभर िनरखले.

‘‘अजाजी, केव ा घरो याचे तु ही आबासाहबेांपासून. पण तु हाकडहेी यान
दणंे आ हास फावलं नाही. नाराज झाला असाल तु ही.’’

सरदसेायां या िचटिणसास काही िवचारान े बोलावून घेऊन, क हाड- धचे
यादवां या नावे कागदप  िस  कर याची आ ा महाराजांनी यांना दली. िस  झा या



वतनप ांवर द तुर क न ते िचटिणसांना हणाले, “िश ामोतब क न ा ह ेअजाज ना.
आिण अजाजी, तु ही मोतबी कागदप  िमळताच क हाड फा ास तुम या जमावानं कूच
हा.’’

सांगतेसाठी आलेले ा ण कुलेशां या हातून दि णा घेऊन, राजांना अभी
चंतून गावोगाव परतू लागले. आता हा शेवटचाच मु ाम होता संगमे रात.
सरदसेायां या वा ालगत पागेत मोत ार िजने खुंटा यांवर ठेवून घो ांना खरारा बंदी
क  लागले. संगमे रा या बायाबाप ा रा ी खचासाठी लागणारे पाणी कळ यांनी
आपाप या घर ाकड ेनेऊ लाग या. पाखरे कोटरांकड ेपरतत होती.

याच वेळेला गणोजी मुकरबखाना या कानाडी त ड दऊेन दब या आवाजात
हणाला, ‘‘पाचशे घोडा आह ेसंगमे राला. भव यानं ख ा चढणीचं कड ंहाईत. कुमक
करायला मात बरीचं ठाणं हाई आसपास. प हा याचा घोरपडयाच जरा दबीत ठेवाय
पायजे. माजोर द त कराया नामी मोका हाय. फ  ेझाली क  मातर आम या िशरकाणाचं
बादशहा ी सांगावा िवस  नका खानसाब.’’

को हापूरला महाल मी या रावळात सांज आरती चालू होती. घाटे या
आवाजात गणोज चे इमानदार श द िव न जात होते. लगोलग दीड हजार कड ा
हशमांची फौज बांधून मुकरबखान िनघाला. को हापुरा न आंबा घाटमाग संगमे राकड.े

दीड हजार ह यारबंद हशमांचे घोडापथक खडखड या टापांनी को हापुरा न
िनघाले. आघाडीला होते मुकरबखान, याचा मुलगा इखलासखान आिण यांना दौडीचा,
प हाळा बगलेला टाकून जवळ आिण िबनघोरी माग दावायला उजवे गणोजी आिण
का होजी, डावे नागोजी माने. घोडी आंबाघाटा या रोखाने खाडखाड दौडत असतानाच
शक आले या इखलासने मो ाने ओरडून आप या बापाला िवचारले – ‘‘हाथ नह  आया
काफर और जंगम जानपे िबती तो आ बाजान?’’

‘‘डरपोक, शिहद हो जाएंगे आका जानके नामपर। फतेह ई तो मालेमाल कर दगे
हजरत गौरस।े’’ मुकरबखान िजवा या करारान ेदौडत होता. गणोजी, का होजी, नागोजी
याला, ‘‘डावरीकड ं – सही हाताला’’ हणत हात उठवून माग दते होते. ओढे, वहाळ,
पांदी सपासप मागे पडत हो या. पुरत ेसांजावले तसे िखनभर फौज कली. पलोते पेटवले
गेले. मशालजी घोडाहशमांनी ते एका हाती तोलत आघाडी घेतली. काही फौजफळीत
पांगले. एक पेटता िजहादी लोळ पुढे सरकावा, तशी िज ी फौज टापांवर पडली.

प हा या या कोकणदरवाजावर पहारा दणेा या मेटक याने पलो यांची ती रांग
दौडताना बघून बाले क याकड ेधावत झेप टाकली. सरनौबत हलोजी घोरप ांना तो
धपापतच हणाला – ‘‘घात जाला घोरपडबेाबा. को हापूरचा तळ संगमनेर या रोखानं
दौडतोय. घोडा कतसा हाय माग हाई रातीचा घावला.’’

प हा यावर पाठोपाठीने सटासट कूम सुटले. हलोजी आपले िचरंजीव संताजी,
बिहज  यां या जोडीन े पागेसमोर आले. पाचशे घोडा हां-हां हणता जीनबंद झाला.
याला पाठीशी घेत हलोजी कोकणदरवाजाने प हाळा उतरले. िवशाळगडा या रोखाने.
आडवाट ध न संगमे राकड ेदौडू लागले. ‘घोर’ पडले या मराठी दौलतीला ाणबाजीने



वाचवायला, झा या उमरीचे घोरपड ेदोन बां ा मुलांसह दौडू लागले.
‘‘आबा, गाठू आ ही संगमे र वेळेवर?’’ थोर या संतीजीन ेशकाने िवचारले.
‘‘आरं, िन त ंपोहोचून काय कामाचं? वेळ पडली तर िशर काटून ठवाय लागेल

िशवाजी हाजाचा अंकुर जपाय!’’ हलोजी या पांढरघोट गलिम या वा यावर फरफ न
गे या.

एक कडून हलोजी आिण दसु या वाटेने मुकरबखान आिण यांचे साथीदार
संगमे र जवळ कर यासाठी ऊरफोडीने दौडू लागले. को हापुरात महाल मी या व
जोितबावर िन या या घाटा घणघणून गे या. काळरा  पळापळान ेचढू लागली.

या वेळी संगमे र गाढ सुख झाले होते. सरदसेायां या वा ावर ह यारी, ग ती
पहारे फरत होते. वा ा या सुखदालनात मंचकावर लेटलेले छ पती म येच कूस
पालटत होते. झोप साधत न हती. आ दलशाही, कुतुबशाही घशात घालून अकलूजला
ठाण झाला औरंग, गावोगावचे फतवेखोर, द रया िगळायला बसलेले फरंगी, हबशी –
िच ांमागून िच  े यां या मनी ग त घालीत होती. येसूबाई, आबासाहबे, थोर या आऊ,
धाराऊ, समथ, सती गेले या आऊसाहबे, कुठेतरी खु दाबादते कोठीत पडले या दगुाबाई,
राणूआ ा अशा मु ा यात िमसळत हो या. वा ा या पागेतली घोडी म येच नाकपु ा
झटकून फुरफुरत होती.

म यरा  टळली तसा खाशांचा डोळा लागला. पळे पावलापावलांनी पुढे सरकू
लागली. रा ीची कूस फोडून उगव यासाठी नवा दवस धडपडू लागला. उ ररा  ध न
वा ाची शांतता भेदत दोन घोडाईत हमचौकात उतरले. तीरासारखे वाडयात घुसले.
िखदमतगाराला यांनी कुलेशांना िबगीिबगी उठवायला सांिगतले. महाराजां या
सुखदालनाशेजार या कोठीत झोपले या कुलेशांना िखदमतगाराने आत जाऊन उठवले.
डुईवर पगडी नसलेले कुलेश भयशंकेने तसेच बाहरे आले.

“ या ह?ै’’ मुजरा करणा या घोडाईतांना यांनी शंकेने िवचारले.
‘‘राना-पांदीन,ं आडवाटेनं गनीम संगमे र जवळ करतोय. महाराजांना उठवा

चटिशरी. कानी घालू ा य या े.’’ खब या घोडाईतांपैक  एक इकड-ेितकड े बघत
थरकापून हणाला. खां ाव न ल बते उपरणे दो ही हातां या मुठीत गपकन पकडून
कुलेश सुखदालनाकड े धावले. आत जाऊन मंचकाशेजारी उभे होत त परतेन े हणाले,
‘‘ वामी, वामी उ ठय।े’’

‘‘कोऽण?’’ हणत महाराज मंचकाव न उठते झाले. बाहरे संगमे रा या
घर ाघर ांत क बडी आरवत होती.

‘‘वकुत हाई. घोडा फेकत एक फौज रानातन ंदौड घेतीया. खाशांनी चढे घोडे
हावं आन ्िखनभरबी न थांबात याच व ताला संगमे र सोडावं.’’

‘‘इथ या पागंपरास दौडीत लय घोडा हाय. तड हाई लागायची.’’ दो ही खबरे
घोडाईत एका पाठोपाठ एक हणाले.

हात पाठीशी बांधून सुखदालनात इकड-ेितकड े झपाझप फेर धरणा या
छ पत कड ेते घोडाईत उ सुक डो यांनी बघू लागले. कोना ात पेट या ट याकड ेबघत



एकदम थांबून राजे कुलेशांना हणाले, ‘‘िश याची – िश याची माणसं आहते ती.
को हापूरिशवाय तळ नाही गिनमाचा जवळपास. िबशाद नाही यांची एव ा गचपणात
घाटा-पांदीतून रा ीच संगमे रावर चालून ये याची! कुलेश यांची व था करा!’’
खब यां याकड ेहात करत महाराजांनी कुलेशांना आ ा केली. िवचार करत, कुलेश आिण
मुजरा करत, चुटपुटत खबरे बाहरे पडले. महाराज पु हा फेर घेऊ लागले. थो ा वेळाने
येऊन मंचकावर लेटले. काही के या झोप येईना यांना. मनी िश याची भंगरी घुमत
फ  लागली.

‘आता रायगडी गे यावर ीसख ना कसं सांगायचं यां या पाठरा या भावांना
सकून लावणं पडलं िशरकाणातून? काय हा िश याचा आमचा ॠणानुबंध? काय िमळालं
ीसख ना आम या नावे मळवटी बा शंग बांधून?’ राजां या मनी िवचार आले.

तबकात ठेवले या राजटोपाकड े त े बघू लागले. ट या या मंद उजेडात याची
कलाबूत झगमगत होती. यांना जाणवले आबासाहबेांचा राजटोप उ या माटाचा होता.
आपला बस या माटाचा – मोगली कमॉशागतच! आम या आजोबांचाही तसाच! यांनी
िनदान िनजामशाही, आ दलशाही सतत जरबेत ठेव या. आ ही? राखू ही मराठशाही?

इकड े संगमे रा या वेशीत घुसलेले हलोजीबाबा आपले घोडालोक
संगमे रभोवती पांगते फेकून, याला कड ं टाकून संगमे र राखायला खड े ठाकले.
आडवाटेने िजवाची पवा न करता घोड े फेक याने ते वेळेवर पोहोचले होते. यां या
पांग या िशबंदीन े नर ा या घाटा फोडून उगव या पहाटेला थरकावून टाकणा या
कलका या उठिव या, “हरऽ हरऽ हा ेऽव.’’ या िवराय या आत बेभान, बेलाग, दौड या
हशमांची िजहादी फौज पाठीशी घेत मुकरब, इखलास धुरा याचा लोळ उठवीत
संगमे रा या वेशीत घुसले. उगवता दवस या धुळी या लोळान ेपुरता झाकाळून गेला.
‘‘धीऽन... धीऽन’’ या आरो यांनी संगमे र दणाणले. कालवाच कालवा झाला.
दसेायां या वा ात तो कानावर पडताच ताडकन उठलेले महाराज दरवाजाकड ेझेपावले.
बाहे न, भयकातर झालेले धावत येणारे कुलेश यांना धडकायचेच थांबले. राया-अंता तर
कुणाचंही ऐकाय या मन:ि थतीत न हत.े आज सगळा रवाज बाजूला ठेवत राया तर थेट
छ पत या दडंाला ध न गदगदा हलवत हणाला, ‘‘इळभर थांबू नगासा. घात झालाय.
ह यार या िन भाईर पडा – िनघा... िनघा.’’

गरकन वळून दालनात या तबकातील टोप म तकावर ठेवून, यानातली तलवार
बाहरे खेचून यान तसेच फेकत राजांनी डा ा हाती ढाल तोलली. आप या दालनातून
हाती ढाल-ह यार घेतलेले कुलेशही बाहरे आले. सग या वा ातले माणूस िमळेल या
जागेचे ह यार घेऊन ‘‘चला, भाईर हा. गाव येरगाटलंय. गनीम आला.’’ हणत बाहरे पडू
लागले. कालवाच कालवा उडाला वाडयावर. राया- अंता, कुलेश, अजाजी यां यासह
महाराज दरवाजाबाहरे पडले. वा ा या पागेतून बाहरे काढलेली घोडी ध न मोत ार
डो यांत जीव आणून टकमक दरवाजाकडचे बघत होते. हलोज ची फळी फोडून
वा ापयत घुसलेले दहा-वीस हशम ह याराने फेकले क , जवळची घोडी ते महाराजां या
मांडाखाली दणेार होते. ण ण ड गरागत छाताडावर अस  झा याने मोत ार आप या



िजवापे ाही घोडी मोलाची मानून दरवाजात या झ बाझ बीकड ेसरकले. एव ात शे-
पाचशे हशमांचे ‘धीनऽ धीऽन’ गजणारे, जंग अंगभर सरसरलेले, बेभान िभरे घेऊन
इखलासखान आप या हातची तेग नाचवत दरवाजातच येऊन िभडला. सगळा जीवच
महाराजां यात अडक यान े मुकरबखाना या पथकाचे वार हटवत-हटवत हलोजीही,
संताजी- बिहज सह याला आडवे होत मो ा िनकरान े दरवाजापाशीच आले.
दरवाजासमोरच आता कु े  पेटले, मोत ारांनी आणलेली जनावरे राजे, कुलेश,
अजाजी, राया- अंता यांनी अटीतटीन ेमांडाखाली घेतली होती. हलोज नी आपला घोडा
ध या या जवळ काढला होता. भंगरीसारखा तो यां या घो ाभोवती फरवत हलोजी
झाले वार झेलताना, वार करतानाच ओरडत होत,े ‘‘भांगा काडा धनी. नावडी जवळ करा.
हड यात बसून इथनं िनघा. िजवाची बाजी लावू आमी.’’ हलोज या पाने मराठी
दौलतच आ ोशत होती. जागजागी मावळे-हशमांची जंगी ह यारी-मारामारी जंुपली
होती. खणखणाट, आरो या, टापा, वार बसताच उठणा या घो ां या खंका या यांचा
कोलाहल माजला होता.

भवानी या पोतागत अंगभर सरस न पेटलेले छ पती संभाजीराजे गोफण
फरवावी तसे हातचे ह यार सपासप फरवत भांगा िमळेल ितथे मांडाखालचा चं ावत
घुसवू लागले. हलोजी, कुलेश, संताजी, बिहज , अजाजी असे कुबान पटाईत वादळातून
दवली जतून यावी, तसे यांना नावडी या रोखाने भांगा दे यासाठी, कड ेटाकून पणाला
पेटले. जसा महाराजांचा पांढरा चं ावत सरकत होता, तसा इखलासही मध या लढ या
माव यांना बगलेला टाकत सरकू लागला. आता महाराज वा ापासून नावडी या बरेच
जवळ आले होत.े पहाट सरती असूनही लढणा या माव यां या आिण हशमां या अंगातून
घामा या धारा वा  लाग या. आप या लोकांना चेतना दतेाना हलोजी, कुलेश – मुकरब,
इखलास कोरड पडावी, अशा कलका या दऊे लागले. गद तून बाहरे पडले या काही
माव यांनी नदी या पा ात ह यारबंदीन े िस  केलेली होडक  डचमळत होती.
काठावर या माळरानावर चालले या झ बाझ बीकड ेडो यांत ाण आणून बघत होती.

खास काफरां या राजाला अंगलटीन े िभड या या आड हलोजीच येतात हे
हरेलेला इखलास हलोज कड े बोट रोखत ओरडला – ‘‘घेर डालो बु केो.’’ राजांची
आघाडी ध न लढणा या हलोज या भोवती चवताळ या हशमांनी दाटीच दाटी केली.
फळीपासून हलोजी तुटून एकले झाले. तरीही हातचे ह यार लाजून जावे, अस ेखरस
पड या त डान े ‘बु ा बोलीत’ कडकडतच रािहले, ‘‘नावडी- हडक - धनी.’’
संहगडावरचे शेलारमामा जसे यां या पाने हात फरवीत होत.े मामा फ  ेघेत टकले
होत.े पण हलोजी? अंगावर जागा न हती यां या जखम झेलायला. आिण – आिण
झालाच वार हाशमी, जाड पा या या तेगीचा यां या छाता ावर!! कोसळले – हलोजी
जनावराव न खाली कोसळले! दौलतीचे दसुरे मदाना सरल कर कोसळले.

ए हाना नावडी या नदीकाठापयत पोहोचले या लढ या राजां या कानावर
जाळासारखी खबर पडली ‘‘ हलोजीबाबा पडले.’’ ती ऐकताच सु  झाले या
िशवपु ा या हातातली तेग पळभर जागीच कली. तोच मोका साधून भोवती िभड या



हशमांतून आला वार कव यासाठी झटकन मान कलती फरवताना राजां या डुईचा टोप
उडाला. नावडी या भुईवर आला. याने चरकले या राजांनी कस यातरी अनािमक बळाने
पायी या मोज ांची टाच इत या जोराने चं ावता या पोटात खुपसली क , कळीसरशी
ते जनावर नदीकाठ या रोखाने बेफाम उधळले.

पण – पण पा ात उतरावे तो पुरा नदीकाठ नं या तेगी उगारले या हशमांनी
के हाच रोखून टाकला होता. घोडा फरवले या छ पत ना संताजी-बिहज  सावलीसारखे
मागे आलेले दसले. यांना बघताच महाराज ओरडले, ‘‘थांबू नका इथं. रायगड गाठा.
िमळेल या असामीिनशी गड राखा – िनघा.’’ भोवती या हशमांचे वार दोघेही परतवत
होत े – राजे आिण घोरपड े बंधू. काळीजसु ा हलेावून गेलेले संताजी िपळवटून ओरडले,
‘‘ याचं ते ईल. आबा तर येलेच. कसं टाकावं ध या ी मागं एकलं?’’ ‘‘आण आहे
जगंदबेची. कूम आह े हा आमचा. िनघा -” एव ा क डीत ऐन जंगमैदानावरसु ा
यां या न कळणा या डो यांकड े बघताना ह यार फरवणारे संताजी ओरडून गेले –

‘‘जी.’’ आिण यांनी घोडा वळवला. बिहज  यां या मागे झाले.
जागजागी नावडी या माळावर कामी आले या माव यांचे आिण हशमांचे दहे

इत तत: पडले होते. िनपिचत पड या सरनौबत हलोजीबाबां या पांढ या गलिम या
वा यावर फरफरत हो या. यांचे उघड ेडोळे कस यातरी आशेने नावडी या नदीकाठाकडे
जखडले होते. अजाजी, राया-अंता सावलीसारखे खाशां या पाठीशी होते. हयातीतला
हाही सग पुरा कर यासाठी राजांची उजवी ध न ‘कनोजा’ हणून सग या मंि मंडळाने
हयातभर िहणवलेले, हटेाळलेले कुलेश लढत होत!े संगमे राबाहरे िनसट याचे सव माग
रोखले गेले होते. लढणे आिण लढणे एवढेच सग यां या हाती उरले होते. आिण ते
सवानीच पुरते जाणले होते. मने करकचून बांधली गेली. चारी बाजूला सरासर फर या
नुस या तेग चा खणखणाट चालू झाला आिण कुठूनतरी सुटलेला एक तीर कुलेशां या
उज ा दडंात सपकारत घुसला. डा ा हाताने उजवा दडं घ  पकडून धरतानाच कुलेश
घो ाव न कोसळले. कोसळतानाच ओरडले, ‘‘म िगर गया।’’

ते ऐकून अंगावर पडते वार सपासप फेकून दते छ पती यां याजवळ आले. पाते
लवाय या आत भुईवर झेप टाकून यांना काखेत हात घालून वर उचलताना हणाले,
‘‘उठा छंदोगामा य. दल धरा. लढता-लढता म . पुरे क  जंदगीचे का . साजेसे.’’
कुलेशांनी तीर के हाच काढून फेकला होता. जा याचा उजवा हातोपा र चंब झाला
होता यांचा. तरीही मुठीतले ह यार न हते सोडले यांनी. राजां या बरोबरच पायउतार
झालेले राया-अंता, अजाजी असे कतीतरी धारकरी महाराज आिण कुलेश यां यावर तुटून
पडणा या हशमां या लाटा थोपवून धर यासाठी िनकर करत होते. आता भुईवरची
हातघाईची मारामारी पेटली. कुणाचीच कुणाला जोड िमळणे श य न हते. इखलास,
मुकरबही पायउतार झाले होते. हशमांची इतक  दाटी झाली होती क , यात याच
क येकांना ह यार फरिवणेही अश य झाले. कुणालाच ह यार फरवता येणार नाही
इतकं माणूसच माणूस राजांभोवती दाटलं. यां या जखमी अंगाभोवती चौ-बाजवांनी कैक
भा यांची टोके आिण तलवार ची पाती िभडली. हातची उचललेली, आबासाहबेांची



भवानी तशीच कली. नैवे ाचा गुळखडा च बाजंूनी का याशार ड ग यांनी घेरला.
हीच गत, कुलेश, रायाजी-अंताजी यांची झाली. दाटले या हशमांची क डी फोडत
मुकरबचा तरणाबांड मुलगा इखलास, या रा याचे वारस असले या, ब हाणपूर,
औरंगाबाद तसनस करणा या, गो ातील फरं यांची झोप उडिवणा या, जंिज यातील
हब यांना हाय यायला लावणा या, आका-हजरतला मराठी मुलखातून िशक तीनं फौजा
माघार घे याची नौबत आणणा या लईम संभासमोर आला.

दहेाचे यान नावडी या मातीवरच ठेव यागत तेगी या धारेसार या तळप या
नजरेने राजे हात या भवानी तलवारीकड ेबघत होते. कुणातच नस यागत.

‘‘रख दो हिथयार’’ इखलास कडाडला. भ म खडकाव न दयाची लाट जावी
तसेच ते श द राजां या कानांव न गेले. तसूभरही हालचाल झाली नाही यांची.

‘‘काफर सुनते हो? फक दो हिथयार!’’ घु शाने पेटलेला इखलास, अिभषेकसमयी
पिव  न ांचे जल, तीथ हणून म तक  घेतले या राजांची केसावळ मुठीत पकडून ती
गदगदा हलवीत गरजला. या बेगुमानीने राजांनी आपली जळजळीत नजर खानावर
टाकली. ती बघून राजां या हातचे ह यार णात गदनीवर उतरेल हणून खान चरकला.
एव ात गद  फोडत लालसर दाट दाढी-िम यांचा खासा मुकरबखानच या जागी आला.
याला कु नसात क न इखलास हणाला, ‘‘हिथयार नह  छोडता काफर। मग र ह।ै’’

‘‘सबूर बेटे। सूरमा आदमी शौकसे हिथयार नह  छोडते।’’ आप या बे ाला
सुमार करत मुकरब राजां या सामने आला. यां याकड े बघत भोवती या आप या
हशमांना हणाला, ‘‘द त करो इसको पहले। र से डाल दो हाथ मे। बादम ख च लो
हिथयार। ले जाव।’’

लढाई थांबली होती. िजवंत मावळे मंडळी काढणीबंद झाली होती. महाराज
आिण छंदोगामा य कवी कुलेश संगमे रा या िशवासमोर द त झाले!!

नवा दवस फुटीला पडला होता. या वेळी अकलूज या साठ हजार फौजी तळावर
आप या डे यात इराजी सतरंजीवर गुडघे टेकून स  क  नमाज पढताना मुिहउ न मुहमंद
आलमगीर गाझी औरंगजेब पुटपुटत होता, ‘‘अलह दु ला ललाह – ला इलािलि ललाह –
मुह मद उरसूिल ललाह – ’’

नमाज पढून होताच खाशा दरबारी डे यात याने वझीर असदखानाला िवचारले,
‘मुकरबखाँक  या खबर को लापूरसे? पीछा कर रहा ह,ै नाचीज संभाका? या पडा है
ऐशोआरामसे ल िडय के साथ को लापूरम?’’

- आिण मुकरबखानाला परतीचीही वाट दावून संगमे रा या रानातच आपली
घोडी थांबवून लढतीची थकावट दरू कर यासाठी याहारीचा कांदा फोडताना गणोजी
आिण नागोजी हणत होते, ‘‘कांदा फोडला क  पानी धरतं डो याला. पर िवलाज हाई.
‘भाकरी’ तर जाय पायजे!’’

मुकरबखानाला थांबायला वेळच न हता. तो जाणून होता, थांबले तर द त के या



आप या कैदी राजाला सोडव यासाठी, िमळेल या जागेला माव यां या तुक ा जीवे
तुटून पडणार हो या. आपले पडले हशम दफन कर यासाठी ह यारबंद हशमांचे पथक मागे
ठेवून याने इखलासला म दला, ‘‘जो तैयार ह ैइ लाम बनने उनको रहा कर दो।’’
पकडले या माव यांत राया-अंता होते, ते धम डुबिवणे मा य करणे श यच न हते.
नितजा साफ होता. अजाजी कसेतरी िनसटले होते. पण एक याने काही करणे श य नाही
हणून क हाडकड े कूच झाले होत.े सलामत बचावलेले संताजी-बिहज  कुमा माणे
रायगडाकड े दौडत होते. संताजीकड े राजां या चं ावता या पाठीवरचे जीन होत.े
महाराणी येसूबा ना ते खूण हणून तेवढेच दाखवणे श य अस याने यान े गद तून
उचललेले.

राजे पायउतार होताच मुकरब या िचड या हशमांनी वार उतर याने घायाळ
झाला ‘चं ावत’ चौखूर ताणून भुईवर पडला होता. याचे छातवान मंदपणे वरखाली होत
होते. उघ ा डो यांतून वेदनांनी पाणधार लागली होती. एका बगलेला आप या कामी
आले या घोरप ां या जमावात िन ाण पडले या हलोज या हातची मरणमूठ
ह यारावर करकचून आवळली होती. डुईची कंगणी, लाल िपळाची पगडी ह याराजवळ
भुईवर पडली होती.

चारी बाजंूनी भालाइतांची टोके िभडवून कुलेश आिण राजांना इखलास-
मुकरबनी एक  आणले होते. खां ावर या िहर ा िख लतीला झटके दते मुकरब कसा
गरगरा फरत आप या फौजेला कमांमागून कूम दते होता. ‘‘ज दी करो। व त नह
ह।ै’’ म येच लालसर दाढीवर हात फरिवताना याचा चेहरा ओसंड या उ साहाने भ न
वा  लागला.

द त मावळे काढ या खेचून क लीसाठी नेले जाऊ लागले. हशम खेच या
काढ यांची ओढ दडंावर बळाने रोखत राया-अंता भर या डो यांनी, िपळवटून ओरडले,
‘‘धनीऽऽ’’

‘‘हयातभर हायलाव सावलीगत पाठीशी. पर आता कसली ही ताटातूट?
आमा ी बी या संगं धनी.’’ थोर या राया या डो यांतून कुणबी इमानाचे पाणी खळकन
बाराबंदीवर उतरले.

‘‘ददुाचं झालाव तसं रगताचं भाव करा आमा ी. संगं या धनीऽ’’ जखड याच
हातांनी मुज यासाठी धाक या अंताने मान लववली.

थोर या आऊ गे या ते हा, आबासाहबे गे याची खबर कानी पडली ते हा,
समथानी हयातीचा ंथ पुरा केला ते हा, का या हौदावर िचतेवर चढ या पुतळा
आऊसाहबे बोल या ते हा, भ न आले तसे राजां या डो यांचे टाके सरसरत डबडबून
आले. काहीच दसेनासे झाले. जगदबेंनेच राजांशी जोड घातलेले राया- अंता मागे
फर यासाठी उसळत असतानाच हशमांनी खेचले.

आता मुकरबखानाची फौज परतीसाठी तयार झाली होती. सगळीकड ेदखे टाकून
सगळे मनाजोगे झाले आह,े याची प  खातरी क न घेत मुकरब कडाडला, ‘‘डाल दो
काफर को घोड पर। जखड दो र सेसे कसके, ले चलो ये शाही तोहफा हजरतको।



मरह का राजा और उसका ब मन शायर। बहोत खूब। खैर अ लाक ।’’
भालाइतांनी भा याची टोच राजां या पाठीला लावली. तस ं काढणीवा या

हशमांनी काढ या खेचायला सु वात केली. बळ एकवटून आप याच मुठीने काढ या
पकडून, या रोखात पाय भुईत जाम तवून एकटक मुकरबकड े बघत राजे िनधारी
हणाले, ‘‘खान, जंग आह ेहा. दशन घेणार आहोत आ ही आम या सरल करांचे.’’

ग धळलेला मुकरब भोवती या हशमांकड े बघत हणाला, “ या बोलता ह?ै
मतलब?’’

या यावरची नजर तशीच ठेवून खु  राजेच झटकन हदंु तानीत हणाले, ‘‘जंग
ह।ै राजा ह ैहम। दखेना चाहत ेह ैहम कुबान आ हमारा सालार।’’

‘‘शौकस,े शौकसे’’ गदन मागे टाकून मुकरब एवढा हसला क , या या डो यांत
पाणी आले. काढणीवाले भालाईत पाठून खेचलेच जावेत एव ा ओढीने राजे हलोजी
पडले या जागेकड े झेपावले. राजांनी गत ाण हलोज या छातीला हात िभडवून तो
कपाळी या िशवगंधाला लावून भोवतीला कुणालाही कळणार नाही, असा मुजरा घातला.
फ  एकाच िवचाराने, ‘आले असत ेपावन खंडीत पडले बाजी भू आबासाहबेां या सामने
ेत हणून, तर यांनी काय केले असत?े संहगडावर पड या मालुसरेकाकांना बघून काय
केले असेल यांनी?’ हलोज नी मरणा या मोलान ेिमळवला होता, तो मुजरा. खु  मराठी
दौलती या राजाकडून!

हशमांनी काढ या खेच या. भालाइतांनी टोच जारी केली. तयार के या
घो ांवर राजांना आिण कुलेशांना लाद यात आले. दोघांचेही हात दोरखंडांनी करकचून
आवळ यात आले. र यांनी दोघांची शरीरे घो ांना जाम जखडून टाक यात आली.
राजां या घो ांचे कायद ेइखलासन ेमुठीत आवळले. दो ही घो ांना ते दौडत राहावेत
हणून खु यावर भा याची टोच ायला दोन-दोन घोडाईत वार तयार झाले. छ पती,
छंदोगामा यांना गोणीसारखे घो ांवर आवळून होताच, हातातली तेग उंच उठवून
मुकरबखान केव ातरी मो ाने ओरडला, ‘‘धीऽन धीऽन, चलोऽ’’

मराठी दौलत काढणीबंद क न फ  ेझाली. मुकरब-इखलासची फौज िमरजे या
रोखाने दौडू लागली. ांत संगमे र, खेळणा, प हाळा, मलकापूर कुठ याच ठा याला
संगमे रात घड या रामायणाची काहीही क पना न हती. उनतापीचे दवस आ याने
माणसे िशवारांकड ेमशागतीला चालली होती. दहा-पाच घोडाईत बरोबर घेऊन, जीव
संगमे रात अडकलेले संताजी-बिहज  रायगडा या रोखे दौडत होते. ‘‘महाराजा ी
सोडवायाच पायजे पर कसं? कुठं नेलं आसंल हरामजा ांनी? घाईत पड या आबा ी डाग
ावा बी जमला हाई. काय करावं? कसं करावं?’’ दौड या जनावरां या टापांपुढेही
यांची सैरभैर मने धावत होती.

सरदसेायां या वा ाची वाताहत झाली होती. लढाऊ मदान े होत,े त ेकामास
आले होते. द त झालेले क लीसाठी एकजाग केले जात होत.े मुकरबखानला नेता येणे
श यच नस यामुळे, वारािवना इत तत: मोकाट सुटलेली जनावरे शेप ा चाळवीत
नावडी या माळावर गवत चाबलत फरत होती. वा ा या चौकातील सांगते या



य कंुडातील सिमधांची राख फरफरत इकड-ेितकड े उधळत होती. दे हा यात या
िशव पंडीवरचे अिभषेकपा  पाणी संपून कोरड ेझा यान ेआ वासून िशव पंडीकड ेबघत
होत.े अिशव, ओस दसत होते.

िवजयी मुकरबची फौज क ले प हाळा बगलेला टाकून भेडसगाव,
ब ीसिशराळा माग िमरजेचे, बं द त भुईकोट मोगली ठाणे जवळ करायला िनघाली.

उंच प हा या या मेटावर ग त घालणा या मेटक यांना दरूव न ती दसूनही
गेली. पण ित यातून सग यां याच िजवाचा दवा फडफडत चाललाय याचा कुणालाही
थांग न हता. संगमे रा न कसेतरी िनसटलेले काही मावळे घोडाईत, मुकरब राजांना
को हापूरला आप या ठा यावर नेईल, ा अंदाजाने िवशाळगड जागवून, प हाळा तसाच
बगलेला ठेवून आडवाटेन ेको हापूरला जवळ करत होत.े

मलकापूर तफन े मुकरब या फौजेन ेवारणा नदी ओलांडली. पूव च इदलशाहीत
असलेले, आता औरंगचे झालेले ब ीसिशरा याचे भुईकोट ठाणे मुकरब या फौजेन ेजवळ
केले. वारणेचा हा काठ ध न चारीकड ेमोगली ठाणी होती. खान अ लाद झाला. िबनघोर
झाला. गेले दोन दवस यान ेरा ीची दौड, संगमे राची लढाई, परतीची ऊरफोड दौड
आप या फौजेचे कैक हशम गमावूनही िशताफ ने साधली होती. संगमे रा न याने
हरकारे धाडून को हापूर या ठा या न मागवून घेतलेली कुमकही पोहोचली होती.
मंुगीलाही िशरकाव करता येणार नाही, असा हशम आता मुकरब या चंड फौजेला
एकवटला होता. पहारेकरी िपटाळून लावत अस याने यात याच कैकांना इ छा असूनही
काफर कैदी बघायला िमळत न हते!

अकलूजला साठ हजार मोगली तळावर नुसता क लोळ-कालवा उडाला होता.
संगमे रा नच मुकरबने पाठवलेले हरकारे तळावर पोहोचले होते, ‘‘सैतान संबा िगर त
आ।’’ ही खबर काही णांतच हाऽ हाऽ हणता साठ हजारां या तळभर पसरली. पु या
तळावरचे हशम जागजागी एकमेकांना छातवान े िभडवत, िम ा मा न ज लोशाने
हणत होते, ‘‘सुना! काफर संबा क ज आ। सुबहान अ लाऽऽ!’’

आप या शाही डे यात, बारबार कु नसात घालून ही ज ती खूशखबर कानी
घालणा या वझीर असदखानाला, तसबीहची माळ गरगर फरवत, फुटू बघणारा
काळजातला आनंद मो ा मुि कलीने रोखत शहनेशाह आलमगीर शांत, धीमा म दते
होता, ‘‘फौज उठाव अकलूजक । बहादरूगड चलनेका इंतजाम करो। भेज दो शाही िख लत
और मरातब मुकरबको। पेश याद फमा  उसको।’’

ए हाना ब ीस िशराळा सोडून िमरज भुईकोट ठा यात आ या मुकरबची, पदरचे
कमती कैदी िजवंत ठेव याची हर कोिशश चालली होती. याला भरवसा होता, जान
बचाव यासाठी दो ही कैदी झ त इ लाम कुबूल करतील. कुणी सांगावे, सूरमा राजे
िख लत पांघ न द खन सुभेदारीची नामजादी प करतील! िवजापूर या िसकंदर
आ दलशाहाचा, गोवळक ा या तानाशाहाचा पाड लागला नाही, ितथे या मामुली



संबाची काय बात! हणूनच तो यां या आवतीभोवती िजवाचे बरे-वाईट कर यासाठी
कोणतेही ह यार यां या हाती येणार नाही याची, यांनी काहीतरी खाना यावा याची,
हर कोिशश करत होता. एवढी दौड झाली होती. पण सांगतेचे भोजन संगमे रात
घेत यापासून राजांनी आिण कुलेशांनी अ ाचा कणही घेतला न हता.

आपली तैनाती फौज घेऊन औरंगजेब अकलूज न पेडगाव या बहादरूगडाकडे
आगेकूच झाला. याचा िन माअिधक तळही हालला. द त कैदी बादशहासमोर पेश
करायला उतावीळ झालेला मुकरब िमरजे न अकलूजला पोहोचला. कै ांना बघायला
या तळावरचे मागे रािहले हशम आरो या ठोकत झंुडीने दाटीवाटी क  लागले. थंडी
हटती टाकून आता ऊनतापीचे दवस चढू लागले.

भूकंपाने हलावा तसा रायगड ग ातून हलला होता. संताजी-बिहज  गडावर
पोहोचले होत.े पाचाड या राब या बाजून े पडलेला एि कादखानाचा घेर चुकवून
चोरदरवाजान ेते गड चढून आले होत.े खासेवा ात महाराणी येसूबा यासमोर उभा
राहताना संताजी हात या िजनान ेत ड झाकून घेत कुडीभर गदगदत हणाला, ‘‘जगदबंा
कोपली मासाब, वांड हाई सांगाय. धनी संगमेसुरात फसलं! को हापूर या खाना या
घेरात... घेरात द त झालं!!’’ िजनाने झाक या चेह यानेच येसूबा या पायावर पडत
एव ा उभारीचा संताजी – पण तोही गदगद ूलागला. कानांवर गपकन हात घेतले या
येसूबाई, अंगावर वीज पड यागत जागीच बिधर झा या. आपण ीसखी आहोत,
रायगडावर आहोत, महाराणी आहोत, कशाचेच भान उरले नाही यांना. ‘‘आईऽ वाऽ
घजाई’’ असा आगड ब उभी कुडी हालवून टाकत गरगर फरला यां या आत या आत,
िव फार या भोसलाई डो यांसमोर रायगडासकट ांड फरले. दवेमहालाकड ेधावत
जगदबें या दे हा यासमोर या एक याच अंगभर हलू-हमस ू लाग या. यांना कुशीत
थोपटत ं या ा अशा िजजाऊ न ह या, धाराऊ न हती. आता होती फ  आिण फ
जगदबंाच!

केवढे फरले यां या मनी! वारीला सोडिव यासाठी िजवाचे रान केले पािहजे.
पण कसे? गड तर खाना या घेरान ेआवळून टाकलेला. यांना फार-फार सय झाली, ती
सरल कर हबंीरमामांची. भडभडून-भडभडून आलं. पाजी, मानाजी यंबक-रामसेजाकडे
जखडून पडले होते. िनळोपंत क याण-िभवंडीत गंुतून पडले होत.े जेवढे-जेवढे कुवतीचे
खासे होत,े त-ेत ेमुलूखभर अटीतटीन ेआपाप या ांताला भंगरीसारखी अटीतटीची घोडी
फेकत होत.े

पुर या एकाक  झा या येसूबाई. वादळातली मोगरवेल थरथरावी तशा थरथ
लाग या. उभी हयातच फरली णभरातच यां या पाणभर या डो यांसमोर. ‘ज म
दणेारं आिण वतना या लालसेनं पारखं झालेलं शंृगारपूर! ‘सूनबाई’ आहते असं कधीच
भास ू नये, असे ेम दणेारे आबासाहबे. थोर या आऊ, सती गेले या मासाहबे यांनी
मुलीसारखा दलेला घरोबा. संहासना या हवसेपोटी रा ं दन वार ना- आ हास
पा यात बघणा या रामराजां या मासाहबे. यांचे पाठीचे बंधू असून आ हाला
वडीलक चा पाठआधार दणेारे हबंीरमामा. साफ मनाची, वावगी बाब समोर आली, तर



तडकन बोलून दावणारी वारी. आजोळचे असून वार ना झोपे या सुखालासु ा पारखे
करणारे फलटणकर. पडली ही दौलत, तर काय करील आमचे औरंग? याचा जनाना –
छीऽ छीऽ’ मान डावी-उजवी तडफडती झटकताना एकाक , असहाय लहान मुलीगत या
हमस ूलाग या. उसासा बाहरेही पडू नय ेएव ा जीवघे या क डीने यांचा ऊर वरखाली
डचमळू लागला.

‘‘राणीसाऽहबे! धीरान ं मन बांधावं. गडावरच न ह;े तर मुलखात जगदबें या
पानं आता आहात या आपण एक याच. अशीच आली होती नौबत, थोरले महाराज

आिण पोर वयाचे महाराज आग यात याच औरंग या कोठडीत फसले होते यासमयास
थोर या आऊसाहबेां यावर! हबशी जौहर या घेरात थोरले वामी अडकून पडले
प हा यावर ते हा वे ाचा उपराळा कर यासाठी कमरेला ह यार बांधून जायला
िनघा याही हो या या प हा याकड.ं ह ेसारं मनी धरावं. उठावं. पायबळान ंगडाला धीर
ावा.’’ दवेमहाली आ या खंडोज चे श द येसूबा या पाठीवर जस ेमायेचा, धीराचा

हातच फरवून गेले. ‘राजा’ हा उपभोगशू य वामी असतो, ह ेजेवढे खरे तेवढेच कंब ना
या न अिधक, अशा राजाची राणी उपभोगशू य तर असतेच; पण वािमनी असलीच तर
खां ावर पडणा या फ  जोखम ची; कारण ती असते केवळ सावली! एक या राजाची
न ह ेतर या यासाठी तळहाती जीव घेऊन संगी आप या िजवांची कुरवंडी करणा या
शेकडो रयतेची.

पदरशेवाने आप या ने कडा टपून येसूबाई उठ याच. एकदा दे हा यातील
जगदबंमूत  डो यांत भ न घेत िनधारी हणा या – ‘‘खंडोजी, पाजी-मानाज ना
रामसेज सोडून िमळेल तेव ा कुमकेनं रायगडाचा उपराळा करायला िलहा. रामराजांना
आता आम याच महाली राहा याची व था करायला सांगा! येसाजी दाभा ांना
अजाजी, िगजाज ना असाल तस ेरायगड जवळ करायला हारकारे ा. तु ही कुठ याही
कारणासाठी गड सोडू नका. भरोसा आह ेआमचा – वारी संगी मोडले, पण रायगडा या
बाबीनं कसलाही सुलूख नाही मानणार!! जशी वारी तसेच रामराजे मानून पो तपणे
चालिवले पािहजे सा यांनी!!’’

या येसूबाई न ह े – सा ात मू त प जगदबंाच मानवी पान ेबोलताहते असा
खंडोज ना भास झाला.

िमरजे या भुईकोट ठा यातून बाहरे पडलेले मुकरब-इखलास जोखमीचे कैदी
घेऊन अकलूज या तळावर िव ांती आिण रसद घेऊन बहादरू गडाकड े िनघाले.
िपछाडीला रािहलेला अकलूजचा शाही तळही यांना सामील झाला. पुरान ेनदी फुगावी,
तशी आता मुकरबची फौज दसू लागली. मा यावरची उ हतापीची झळ चुकवावी हणून
फौजे या हशमांनी टाप या बांधून गदनी खाली घात या हो या. राजांना आिण कुलेशांना
तर लादले या जनावरां या गदनीशीच दोरखंडान े जखडून टाकले होत.े तळप या
उ हाखाली हजारो घो ांचा काफला, रखरखीत, उजाड दशेात संथ चालीने चालला



होता. सग या फौजेत या तीनच मनांत िवचारांची खाई रखरखत होती. दि णेत
आ यापासून शहनेशाहला असा जंदा तोहफा नजर कर याची क मत लाभले या
मुकरबखाना या मनात एकाच िवचाराची क , ‘जी चाह े सो फैसला लेनेवाले हजरत
संबाको ही द खन सुभा कर तो या? कल उसको भी कु नस करना पडगेा!’ आिण
जनावरा या गदनीशी आपली गदन जखडले या राजां या मनात – एकाच िवचाराची
क , ‘पडलाच रायगड तर काय गुजरेल ीसख यावर?’ आिण यां याच मागून खेच या
जाणा या कवी कुलेशां या मनात एकाच िवचाराची क , ‘हमारे साथ नह  बैठे भोजनम
कभी रायगडके कोई मंि गण। और इस आखरी भोजनम वामी भी नह  िमले साथ तो?’

मजला मागून मजला मागे पडत हो या. उ हाने घायाळ झा या राजे, कुलेशांना
जवळ येऊन घो ाव नच इखलास खोचकपणे जाब करत होता, ‘‘ यास लगी ह,ै
मरह के शहनेशाह और वझीर?’’ आिण कै ांनी मान फरवताच काखेत या बांध या
पखालीचे पाणी यां या मुख ावर शंतडून, पखाल आप याच त डाला लावून घटाघटा
पाणी िपऊन खदखदा हसताना हणत होता, “ या गम  ह?ै कतना ठंडा ह ैपानी!’’

उ हाची मार अस  झाली क , आपली जनावरे आिण फौज वाटेत या
आमराई या गद सावलीखाली उभी क न राजे, कुलेशांची घोडी मा  मु ामच उ हात
खडी केली जात होती. दवस आता कलायला झाला आिण फौज बहादरूगडापासून दोन
कोसांवर येऊन कली. मुकरब-इखलास कुणाचीतरी वाट बघत होत.े एकसारख े घोडे
फौजेला आघाडीला काढून तळहाताची झड डो यांवर नेत बहादरूगडचा माग घेत होत.े
ब याच वेळाने एक घोडपेथक समो न येताना दसू लागले. या याबरोबर दोन उंटही
होत.े पण यां या पाठीवर वार न हत.े ते माना वरखाली डुचमळ करत तस े दौडत
पथकाबरोबर येत होते. तेही िबचारे उ हाने कासावीस झाले होत.े

बहादरूगडा न खु  औरंगजेबानेच फ  े घेऊन येणा या मुकरबखान या
आगवानीसाठी पाठिवलेले त े याचे नेक सरदार होते – सरदारखान आिण हिमदु ीनखान!
यां याबरोबर मुकरबसाठी मरातबा या न ा िख लती दे यात आ या हो या. एका
िखदमतगारा या घो ावर दोन ‘त ता-कुलाह’ हणजे इराणी प तीचे लाकडी खोडे
होत.े सरदार आिण हिमदु ीनला बघताच मुकरब आिण इखलास पायउतार झाले. पुढे
होत यांनी यांना कडकडून खांदाभेट दली. हिमदु ीन मुकरबला हणाला, ‘‘मुबारक हो
खान – आलमप हाका म ह,ै दोनो कै द को ‘त ता-कुलाह’ डालो। उतार दो उनके
बदनस ेकाफर असवाब और चढाओ ये खास खुशामदगार के कुत! जकड दो उनको उंटके
पीठपर और ले चलो बाजे बजात,े ढंढ िनकालकर, बहादरूगड!’’

मुकरबखाना या हशमांनी पटापट हालचाली क न घो ांवर जखड या राजे
आिण कुलेशांना खाली घेतले. यां या ग यातील मोतीकंठे, कानांतील सोनचौकड ेअसे
मौिलक डाग कुणी-कुणी ओरबाडले. यां या अंगावरचे जामे ओरबडून काढ यात आले.
याऐवजी िवदषूकासारखे ढगाळ कुत दोघां याही अंगी जबरीनं चढव यात आले. कमरेला
घंटां या माळा आिण काटेरी वेल ची कडी आवळ यात आली. डोक वर उंच माटा या,
लाकडी, िवदषूक  टो या चढव यात आ या. हात आिण गदन जखडून टाकणारे इराणी



प तीचे, लाकडी ‘त ता-कुलाह’ यां या हाता-कंठात करकचून आवळ यात आले.
दोघाही कै ांनी सरदारखान, हिमदु ीन आिण मुकरबखान यांनी दलेले कूम

पाळणा या िखदमदगारांना कसलाही िवरोध केला नाही.
कसे दसत होते राजे आता! कुठ याही फौजी माव यान े यांना दु न तसे

बिघतले असते, तर गिनमाचा ब पी खबरगीर हणून द तच क न टाकले असते!

त े ‘राजे’ न हतेच. िवदषूक  पोशाखात बादशहासमोर पेश केले जाणारे ‘बळी’
होत.े राजिच हाची एकच खूण ‘नाचीज’ हणून कुणीही उचकटून न टाक यान े यां या
अंगावर तशीच होती आिण तीही आबासाहबेांनी दन-रात छातीवर वागिवलेली, चौस
कव ांची फ  भवानीमाळ! संगसोबतीला एकच माणूस होत े – कुठ या कुठे कनोज
दशेात उपजलेला एकमेव कवी – छंदोगामा य – कुलए यार कुलेश!

सरदारखान, हिमदु ीन, इखलास-मुकरब यांनी कै ांना चौफेर कडकेोट घेर
टाकणारी फौजेची ह यारबंद िश त लावून घेतली. हात र यान ं जखडले या दडंात
काढ या आवळले या कै ां या भोवती हजारो हशम तळप या नं या तेगी नाचवत हारीने
उभे ठाकले.

शाही शहाजणे, तुता या, नगारे, चौघड े यांची एकमेकांत िमसळती घोष गद
उसळली. बेहोश हशमांनी नर ां या घा ा फोडत कलका या उठिव या – ‘‘धीनऽऽन
धीऽऽन.’’

िनघाली! काफर कै ांना कडकेोट बंदोब तात घेरान े जखडून धंड िनघाली.
औरंगजेबा या पु या हयातीत यान ेस या भावांपासून कैक गिनमांची बेरहम क ल केली
होती. पण आज या या कमान ेिनघणारी ही अशी पिहलीच धंड होती. का घेतला होता
यान ेहा असा िनणय? एकाच हतेान.े ही अशा धंडचेी खबर मराठा मुलखात गावोगाव
पांगेल – वा यासारखी. ती ऐकून हाय खा लेले जंद ेमरह े आपसूक झ त येतील तसलीम
करत म सबीची िख लत मागायला. पडला मराठी मुलूख एकदाचा क , क न टाकता
येईल कांजीवरमपासून तहत काबूलपयतचा प ा इ लामचा बंदा!! आिण या अफाट
सलतनतीची राजधानी करता येईल – दहेली!

मोत ारांनी हाती धरलेले कै ांचे काढणीबंद खेचले. राजे-कुलश ितरपागडत या
झट याबरोबर ओढले गेले. भोवती या जमावातून शेल या िश ा क लोळू लाग या –
“नाबकाऽर लईऽम, मोजऽदा – खंचो कसके शैतान को।”

गे या नऊ वषात याच सांब पी संभाने यांची ब हाणपूर, औरंगाबाद अशी कैक
ठाणी तसनस केली होती. कैक सुर या लढव यांना मौतीचे कंठ ान घातले होत.े फक र
फ करा याला िज मा रोजचा नमाजसु ा नामुम कन केला होता. यांचा नुसता हा
घु साच न हता – श य असत,े तर सपासप ह यारे चालवून यांनी दो ही कै ांचे एकाच
गो यात के हाच गाठोड ेकेले असते.

दठे मोड या खालमानेने मराठी दौलतीचे मानकरी छ पती आिण छंदोगामा य



कुलेश ह यारी धारकरी खेचतील तसे भेलकांडत चालू लागले. तशाही ि थतीत यांना
एकदा तरी बघ यासाठी कैकजण गद  क न पुढे घुसत होत.े

जे पाय जा यां या पायघ ांव न आ मिव ासाने पत, चालत आजवर आले
होत,े तेच छ पत चे र दाट, गु बार पाय आज पेडगाव या वाळवंटात फरफटत चालले.
या दहेान ेरायगडावर सो या या झुलेन ंसज या ह ीव न राजा हणून िमरवून घेतले
होत,े तोच जखडबंद दहे धंडीचा भोग भोगू लागला.

राजांनी भोवतीचं काहीच नजरेस पडू नये हणून डोळे िमटतेच घेतले होते.
कुलेशांचे डोळे उघडचे होते – पण यांना दसले तरी काही भासत न हते. यां या उज ा
दडंातून, संगमे रात प या बाणान ेओघळून-ओघळून थकलेले र  आता साकळले होत.े
काळपटले होत.े भोवती या हजारो मुगल हशमांचा आनंदी ज लोषाचा नुसता कलकलाट
चालला होता. कुणाचेच कुणालाही काहीही ऐकू येत न हत.े लोक ओरडत होते – “ खंचाे
– जोरसे खंचो। मरहबा – मुकरब-इखलास – आफरीन.”

काढणी खेचणा याने वैतागून एवढा जोरदार िहसडा हातात या काढणीला
हासडला क , जगदबें या कपाळी चढिवलेले कौलाचे फूल घरंगळत कोसळावे तस ेराजे
छाताडावर थेट भुईवर आडवे झाले! तशी भोवती या गद त खुशी या ऊम ची लाटच
लाट उसळली. कमरेला नेट दऊेन उठणा या राजांना एकाक  भवानीबाई िन बाळराजांची
आठवण झाली. ‘ते बचपणी कमरेलाच घालत होते िवळखा! थोड ेमोठे झाले आिण सुटला
यांचा िवळखा! आता घालायचे मुजरे! मुजरे – मुजरे! आहते याद कती हातांनी घातले
या कुडीला मुजरे? कशासाठी घातले यांनी त?े लाचार होत े हणून? माणस े मान
झुकवतात – कशापुढे? स ेपुढे? साऽफ ग लत! माणस े झुकतात ाणाप याड जाऊन
भोवती या कैकांचे माणूसपण जपणा यांसाठी. आबासाहबे तसेच. ते गेलेत तरी का नाही
वाटत गे यासारखे? कसे वागते, असते तर त ेआ ा?’

आणलेले, गद मुळे बुजलेले उंट सांडणी वारांनी चुचका न कसेतरी एकदाचे
बसत े केले. यावर लाद यासाठी राजांना आिण कुलेशांना काढ या धरलेले हशम खेचू
लागले. त े यांना साधेना. पाय भुईत जाम तवलेले कैदी तसूभरही हलायला तयार
न हत.े काढणीधारी हशमांची आिण कै ांची खेचाखेच बघत असलेला इखलास
भोवती या हशमांना बघून कडाडला, ‘‘दखेते या हो बेवकूब, ग ार! उठाव दोन को,
डाल दो उंट पे।’’ भोवती या हशमांतले पाच-दहा िध पाड हशम हातात या तेगी
यानबंद करत पुढे झाले. लुटीची बोचक  उचलावी, तसे राजांना आिण कुलेशांना
बळजोरीने उचलून यांनी उंटावर लादले. दोरखंडांनी दोघांनाही उंटाशी करकचून
आवळले. खूर वेडवेाकड े करत वे ावाक ा अंगचणीचे उंट, भोवती या जमावातून
‘‘धीऽन धीऽऽन’’चा क लोळ उठत असतानाच भेद न वर उठले. सांडणी वारांनी यां या
शेप ा करकचून िपरगाळ या. या कळीसमके माना मागेपुढे करत ती मुक  जनावरे
डुचमळत चालू लागली. राजे आिण कुलेशांचे पाय या उंटां या पोटाभोवती जखडून
बांधले होते. दोघां याही हातात या काढ या ध न आघाडीला मुकरब, इखलास खासे
घो ावर बसले होत.े वा ांचा, आरो यांचा कालवा कानठ या बसवत असतानाच कधी



िनघाली न हती, अशी ज लोषती धंड िनघाली.
वाटेवर येणा या मौजे-बु कातली औरंगची रआया मुकरब व इखलासवर खोबरे

आिण खारकांचे तुकड ेफेकत हषान ेनाचत होती. दवस ईदसारखा साजरा होत होता. रा
‘शबेबारात’सारखी सजली जाणार होती. वाटेवर पसरले या लांबलचक तळावर अशी
एकही असामी न हती क , ितला दोजखी कैदी बघून डो यांचे पारणे फेडायची ज ती
वाईश न हती. फौजेचे ह यारी लोकच ‘‘सबूर, पीछे हटो,’’ हणत आप याच बाया,
मदाना, ब यांना मागे हटवीत होत.े यांची नजर चुकवून ब े-मोगल आिण औरती
उंटावर या कै ांना हाती िमळतील त ेपायतळीचे दगडी गंुड ेमारत होत.े ‘‘कु े, शैतान,
काफर’’ असे पोटितडक ने हणत, नफरतीने मनातला घु सा थंुक त एकवट क न पायाशी
पचापच थंुकत होत.े

आता डोळे सताड उघड े केले या ि यकुलावतंस िशवपु  संभाजीराजे यां या
नजरेत अपार, अशरण तेज उतरले होते. दहेात नस यासारखेच दसत होत े ते!
मांडाखाल या उंच जनावरापे ा, डो यावर या उंच लाकडी टोपीपे ा, एवढेच काय;
रायगडा या उंच आघाडी मनो यापे ा नजर ठरणार नाही, अशा उंचव ावर जाऊन
बस यागत दसत होत े यांचे डोळे. एव ा जोश क लोळातही कुलेशां याकड े बघत
यांना िवचारलेही, नेहमी याच राजबोलीत – ‘‘कचरलात छंदोगामा य?’’

झटकन आपली गदन राजां याकड ेक न ती कंिचत लवती करत कुलेश उ रले,
‘‘जी नह , नह  होती ये आंख, तो ऐसा नह  दखेना पडता वामीको!’’

म येच मागे वळून इखलास खेकसला, “ या बकते हो आपसम? नाम लो
खुदाका.’’

एरवी जो फासला काही पळात काटला गेला असता, तोच सग या तळाचे डोळे
िनववीत चांगला दोन-तीन घंटे काटला जात होता. हदंो थान या शहनेशहा
आलमिगरांचीच शाही मुराद होती ती. तसा कूमही होता.

धंड बहादरूगडा या आघाडी दरवाजात आली. दरवाजातच बहादरूखान,
रणम तखान, शाि दखान, हसनअलीखान, गझनफरखान अस े मुलूखभर तळ टाकून
पडलेले खासे सरदार खड ेहोते. काही ना काही िनिम  काढून यांनी आज बहादरूगड
जवळ केला होता. िख लती फेकून उभा मावळमुलूख फत ाने फोडणारा ब ी

लाखान तर सा या सरदारांत गरगर फरत होता. यालाही बघायचा होता आँख
भ न एकदा, द खनेत आ यापासून हरैाण-हरैाण करणारा शैतान संबा! या खुशी या
णाची नौबत हणून गडावर तोफांची भांडी दणादण कडकडत फुटली.

अंगावरचे िवदषूक , ढगळ कपडसेु ा जागजागी फाटलेले, उ हाने घामेजलेले,
अंगावर पडले या दगडगंु ांनी जागजागी जाया झालेले कैदी – राजे आिण कुलेश,
उंटाव न खाली उतरिव यात आले. गडा या लोहारमेटाव न िनवडून पाठवले या
लोहारांनी झटाझट दो ही कै ां या खांदा-छातीव न आवळून यां या पायांत लोखंडी
बे ा सांडशी, हातो ान ेप या क न टाक या. संशयी आिण गैरवाजवी सावध खु
औरंगनेच थम कै ांना बे ा आवळ याचा स त म दला होता! यान े सव



सावधानगी घेतली होती. श य असते तर याने राजां या भोसलाई राजस मनालाही
बे ात जखड याचा कूम दला असता!!

बहादरूगडात दवाण-इ-आमचा दरबार खचाखच भरला होता. यात
सगळीकडून आलेले मोगली सरदार, सजाखानसारखे इदलशाही, कु बशाही सरदार,
सवात आघाडीला शहजाद ेकदमबर कूम नजर बांधून दरबारी रवाजा माणे खड ेहोते.

अ काबा या ललका या उठताच गुझबारदारांनी हातचे गुझबी दडं रवाजी
होिशयारीसाठी ितबार फरसबंदीवर आपटले. य:कि त माशी फरली, तरी त ेऐकू यावे,
असा स ाटाच स ाटा पसरला होता दरबारभर. संहासन बैठक या पाठ या
दरवाजातून थम वझीर असदखान बाहरे आला आिण पाठोपाठ हदंो थानचा शहनेशाह
मुिहउ ीन मुहमंद आलमगीर गाझी औरंगजेब आला. याची कोरली दाढी आता पुरी-पुरी
सफेद झाली होती. शेलाटी अंगकाठी मा  उमर झाली असताही ताठ होती. डोळे शोधक,
ती ण होत.े तो येताच उभा दरबार तसलीम दे यासाठी खाडकन लवला.

‘‘पेश करो दरबारके सामन े नापाक काफर कै दय को।” असदखानान ेआप या
अली हजरतांचा कूम मुकरबला सुनावला. मुकरबने इखलासला नजर इशारत करताच
दहा-पाच ह यारी हशमांनी घेर टाकलेले, द खनेत आ यापासून औरंगला घोर लावलेले
दो ही कैदी दरबार या मधोमध पेश घाल यात आले. कैदी ताठ होत.े

आ या या कोठीतून तुरी दऊेन सलामत सुटलेला सेवाचा ब ा संभा, या या
ब मन एख यारासह त ता-कुलाहात सामन े बघताच, आपले सगे भाई दारा-शुकोह,
मुराद, शुजा आिण अ बाजान शहाजहान यां या मौतीची खबर ऐकतानाही फुट या
न ह या एव ा आनंदा या उक या बु ा औरंग या काळजात उसळून उठ या. कधी
भुलून वा चुकूनही तो दरबारी रवाज मोडत आला न हता. पण आज नकळतच तो
या याकडून मोडला गेला! बस या आसनाव न तो ताडकन उठला. कैदी संभाजीराजे
आिण कुलेश यां या गदनी एव ा घेरावातसु ा ताठ ख ाच हो या. झाली! आज या
णाला आ यात या दरबारानंतर थमच मराठी दौलतीचे छ पती संभाजीराजे आिण
द ली त ताचा शहनेशाह मुह मद औरंगजेब यांची इतक  वष कुचमलेली ‘नजरभेट’
झाली! जस ेअंगपूत पेटले या योतीला वादळ बघत होते! िचवट जीवनश ला सव ासी
मौत बघत होती! माणसात या मदपणाला राजकारणातले गाळीव कपट याहाळत होत!े
काफरी जंदा दलीला त तनशीन बेरहम, शाही मग री पारखत होती!

घरेलू नाचीज माम याचा िवचार एर ही कधी औरंग या मनात येणे श य न हत,े
पण या णी मा  एक चम का रक खयाल या या मनाला धडक दऊे लागला.

‘कैसे पैदा करत ेह,ै परवर दगार ऐस ेबेडर सूरमा श स काफर  के कोखम? नह
तो हमारा कमअ सल बगावतखोर ब ा। या नाम भी र खा हमने उसका शाही
शोहरतस े– बड ेआ बाजान क  याद जगान े– अक बर!!’

रानावनांत बरेच दवस रािहले या ब ाला राजवा ातील गमती खेळणे ब याच
दवसांनी िमळावे तसाच आनंद बु ा असूनही शहनेशाहला झाला. वरवर तो धीमा, शांत
दसत होता, पण आतून खुशीची अनावर कारंजी उस या घेत होती या या काळजात.



यातला एक ल जही कुणालाही बोलावा अशा हिैसयतीचे कोणीही दसत न हते, याला
दरबारात! झाली खुशी कुठेतरी बाहरे ओतून टाक यासाठी बेचैन झालेला शहनेशाहा
हदंो थान संहासनासमोर या जामेदार पाय या शांतपणे उत न आज पिह याने
दरबारी मसनदी या च  गािल यावर आला! णभर यान ेदरबारभर नजर फरवली
आिण म ेकड ेत ड क न, अ मानाकड ेबघत यान ेपायी या गािल यावरच खुशी या
नमाजासाठी गुडघ ेटेकले!!! कुराणे शरीफ या आदशेा माणे तो रोजचे पाच वेळांचे नमाज
वारीिशकारीतही न चुकता पढत आला होता. तो नमाज पढत असताना कुणाचीच काय;
वझीर असदखानाचीही शामत होत न हती, आत जा याची! आिण – आिण आज मा
खचाखच भर या दरबारात नेक इ लामचा मन:पूवक नमाज पढताना याचे डोळे
आनंदा या अ ूंनी भ न आले! हात या तसबीह या माळेवर त ेथबकले. याचाच दरबार
त ेता ुबीने बघू लागला. यात या कैकांनी तर मागून ‘गु ताखी’ची आफत नको हणून
आपोआप गुडघ ेटेकले!

दरबाराबरोबर छ पती संभाजीराजेही तो नजारा बघत होत.े एव ा जीवघे या
िवटंबनेनंतरही यां यातला, कवी भूषणाची कदर करणा या आबासाहबेांचा वारसा
सांगणारा, ‘बुधभूषणम्’चा रचनाकार का ेमी, मराठमोळा, जाितवंत राजा उफाळून
आला. छंदोगामा य कवी कुलेशां याकड ेरोखून बघत भरला दरबार थरकून जाईल अशा
संथ; पण ठणठणीत राजबोलीत ते हणाले, ‘‘एवढी चचा केलीत आम याशी का ाची
हयातभर छंदोगामा य! क न दावा या औरंगला बघताना आ ा काय वाटत ं याचं का !
या णी! हाती कलम नाही असं न हणता!’’

िनघा या धंडीने पुरत ेघायाळ झालेले कवी कुलेश या नुस या श दांनीच ढवळून
िनघाले. झटकन गदन वर घेत राजां या कपाळी या फसकट या िशवगंधाकड ेबघतच
रािहले. य  औरंग या सेवेला िखदमतगार जू होणार नाहीत, अशा त परतेने शारदचेे
मानकरी कनोजी श द यां यासमोर हात जोडत जू झाले. आपोआप यां या ओठांतून ते
वेषाने बाहरे कटले – ‘‘जो आ या – सुिनए –

राजन हो तुम साँचे खूब लड ेतुम जंग!
तुव तप तेज िनहारके तखत यजत औरंग!!”

या दोघां यापासून दरू अस याने औरंगला त ेऐकू येणे श य न हते. दरबार मा
त ेऐकून चळवळला. जागजागतून कुजबुज उठली, ‘‘इ शा ला सच तो ह!ै या बकता है
कु ा, काट दो जबान हरामजादके ... असली शायर ह.ै.. या िमसाल ह ैशायरी!... सबूर –
आ ते... जबान काट जायेगी... इसी दरबार म!’’ दरबारी कुजबुजीची दखलही न घेता
नमाज पढून उठत बादशाहा मुकरबला हणाला, ‘‘ले जाव इनको कोठीम! हटाव
सामनेसे!’’ औरंग या एकाच वा यावर दरबारी खसखस खाटकन थांबली! उतरला तसा
औरंग संथपणे पु हा पाय या चढून दरबारातून िनघूनही गेला. दरबार उलगला. साखळबंद
कैदी कोठीकड ेनेले जाऊ लागले.



या खतरनाक आिण आजवर हरैाण केले या कै ांना बहादरूगडासार या शाही
ठा या या कोठीत ठेवणेही औरंगजेबाला काही मानवले नाही. या या कमानेच
दसु याच दवशी, दरबारी पेश कर यापूव  िनघाली होती, तशाच धंडीने, तशाच वेशात
दो ही कैदी कोरेगाव जवळ या तुळापूर ठा यालगत या वढू बु कुात बंदोब ताने
आण यात आले. अकलूज न हललेला औरंगचा साठ हजार फौजीतळ बहादरूगड ध न,
कोरेगाव, तुळापूर, वढू भागात रा ा टाकून दाटून पडला होता. इथेच होता संत े
ानोबा आिण तुकोबा यां या त डून फुरलेले संतबोल ऐकून पुल कत झाले या इं ायणी

आिण भीमा यांचा पावन संगम! या संगम काठालाच मावळतीचा पुढा ध न दोन भ म
खांब रोव यात आले होत.े हशमां या क ातून आणलेले दो हीही कैदी उंटांव न खेचूनच
पायउतार कर यात आले. त ता-कुलाह आिण साखळदडंांत अगोदरच जखडले या यांना
मुकरब-इखलास या दखेरेखीखाली, या खांबांना मनगटासार या दोरखंडांनी पु हा जाम
जखड यात आले! कंठांत या त ता-कुलाहांनी यांचे हात पंखांसारखे पसरतेच होते.
संगमे रातून िनघा यापासून कुठलाही अ ाचा कण दोघां याही घशांआड गेला न हता.
चेहरे ओढले होते यान े यांचे, पण डोळे मा  शरीरा या वेदनांचे कड ेफोडून अपार शांत
आिण तेजवंत दसत होते. यांची मनेच जशी उतरली होती, यां या फ  डो यांत!

आव यकता न हती तरीही जाड पा या या नं या तेगी हातांत घेऊन मुकरब
आिण इखलास, सरदार आिण हिमदु ीन कै ांभोवती पहारेक यांवर दखेरेख करीत इकड-े
ितकड े फरत होत.े एकाच भयाने. कुणी सांगावे. भुतांसारख ेअचानक उपटणारे मरह े
आलेच आिण घडू नय ेत ेघडलेच, तर याच खांबांना खु  आपणालाच जखड याचा म
होईल हजरतांचा याची खातरजमा होती हणून! एकसारख ेबहादरूगडा या रोखाने बघत
त े कुणाचीतरी वाट बघत होत.े आिण कै ांभोवती हजारो ह यारबंद हशमांत खळबळ
माजली : ‘‘आ गये! आ गय!े’’ बहादरूगडा या रोखाने धुळीचा लोळ उठवीत, शे-पाचशे
पठाणांचे एक पथक आले. हाता या इशारतीनेच पाठ या दौड या पथकाला रोखत ब ी

लाखान पायउतार झाला. याचा मालक आलमगीर गाझीनेच याला खलबतात
घेऊन, कानमं  दऊेन िपटाळला होता. भोवती या कुणाकडहेी ढंुकूनसु ा न बघता
खां ावर या िख लतीआड दडले या ह यारा या मुठीवर हाताची भ म मूठ आवळत,
तरातर चालत थेट राजे आिण कुलेश यां या समोरच तो आला.

याला बघून लाचार अदबीन े पुढे होत मुकरब हणाला, “ या म है
आलमप हाका काफर कै दय के फैसलेम?’’

“चूऽप’’ मुकरब या पायांपासून डो यापयत बे फ करी या नफरतीने बघत
ला या यावर उखडला. कतीही झाले तरी मुकरब ‘द खनी’ होता. ला औरंगचा

नेक, उ र हदंु थानी ‘िशवा’ सरदार होता. खास कामावर नामजादी के यानेच तो
िहर ाकंच िख लतीत आला होता. खां ाला जखड या छ पत या समोर उभा ठाकत,
कमरेवर हात ठेवून डोळे राजां या डो यांत मग रीनं घुसवीत याने जाब केला, ‘‘खैर
चाहत ेहो सुबेदार, तो ठीक सोचके जवाब दो। आलमप हा चाहत ेह ैतु हारा बयान, मौका
ह ैखुदाके खैरका आखरी – कस क लेमे रखा ह ै तुमने अपना शाही खजाना?” याने



‘सुभेदार’ असा केलेला उ लेख राजांना आज पिह या थमच ऐकायला िमळत होता.
“हऽंऽ’’ मानेवरचा रानटोळ झटकावा तसा लाचा सवालच राजांनी मानेबरोबर
झटकला.

‘‘हम पूछते ह,ै कहां ह ैतु हारा खजाना?” राजांची डो यावरची उंच माटाची,
लाकडी िवदषूक  टोपी खानाने गदगदा हालवली. जळ या नजरेने खानाकड े बघताना
राजां या नाकपु ा संतापान ेकशा फुलून उठ या. जखडलेले छातवान अनावर संतापाने
वरखाली झपापले. आत या आत खूप िवचारांती यांनी साजेसा िनवाडा आप याशीच
घेतला होता. काही – काहीही न बोल याचा!

‘‘बोलो, कौन-कौन थे फतूर तु ह शाही फौजस?े कौन-कौन भेजते थे खतवाले
हशम तु ह?” ह ाला पेटलेला ला राजांचा मुखडा डावा-उजवा गदगदा हलवून टाकत,
भोवतीचे हशम अंगभर चरकावेत असा कडाडला.

आप या वाम शी चाललेली ती बेमुवती बघून कुलेश खो ातच तळमळते
हलले. खोडा फोड यासाठी िन फळ धडधड धडपडले.

‘‘बोलो, गँुगे हो गय े या काफर? मामूली चीज ह।ै बताओ और जान बचाओ
अपनी नादान।’’

राजे खानाकड े नुसते रोखून बघत होते. कुठ याही धमक ने वा गोडीगुलाबीने
आिण सोबत या किवकुलेशांखेरीज कुणीही काही िवचार याची दखल घे या या पार
पलीकड े गेले होत ेते. त ेबोलते हावे हणून, ‘‘खजाना कहाँ ह?ै फतूर कौन थे।’’ हचे
सवाल आलटून-पालटून िवचा न, कैक कारांनी जंग-जंग पछाडून लाखान शेवटी
थकला. या या कपाळावर उ हा या ित रपीन ेआिण एकसार या कंठशोष ओरड याने
घामाचे थारोळे साचले. त े तजनीने िनपटून टाकत िशवीच हासडावी तस े तो वैतागून
हणाला, “नह  जानता – मानता आलमप हाके गुनाहका नितजा कु ।े भोग ले अपले
गँुगेपनक  अब सजा – मौत!’’

जंग-जंग पछाडले लाने राजांना बोलते कर यासाठी, पण दखेील नाही
बाहरे पडला यां या ओठांतून. याच ढंगाने कुलेशांना चाचपून बघताना तर खानाने
आपला हमेशाचा ‘तुकडा फेक ’चा म सबीचा दाणागोटा बाहरे काढत चुचका न
छंदोगामा यांना िवचारले, ‘‘ये मरनेवालाही ह ैअपनी मौतस े– होिशयार श स हो तुम।
बता दो कहाँ ह ैइसका, स तनतके ब हाणपूर-औरंगाबादके लूटका िछपाया खजाना? कौन-
कौन थे शािमल इसको शाही फौजके ग ार कु ?े मरातबसे मालामाल कर दगे शहनेशाह
तुमको म सब ब  करके! बताओ। डरो नह  अब इसको। बताओ।”

ग यातला त ता-कुलाह, डुईची लाकडी टोपी डावी-उजवी झटकती हलवून
खानाला यांनी इमानी चाकरीचा जसा खणखणीत सबकच दला – “खाऽन, मौका
िमलता तो हमही पूछते यही सवाल तुमको! सारे हदंो ताँका खजाना हजम कया ह,ै
तु हारे शहनेशाहने! म सबके टुकड ेफक कर खरीदा नही जाता कभी कवीका इमान। कु े
हो तुम, खंदके  िख लत पहनेकर नाजसे हमारे वामीक  गदन िहलानेवाले बेमुवत!!”

“खामोऽश, लईम काफर।’’ अंगावर सापाचे वेटोळे पडावे तसा खान आ ोशून



उठला. झपकन पुढे होत याने मराठी दौलती या कुलएख यार, छंदोगामा यां या
गालफडावर सणकावती थ पड दली. या या िभवया वाक ा-ितक ा झा या हो या.
दाढीचे केस रोधता न येणा या घु शान ेदाभणासारखे ताठरले होत.े

आप या लाकडी खो ातूनच त ेबघताना राजे कुडीभर उफाळले. यांना जखडून
टाकणारा खांबच हदंकळला मुळापासून यां या ताकदवर धडपडीन!े

फोडला! आता मा  राजकुला या बालपणापासून या सं कारांनी कटा ानं
मनोमन करकचून बांधून टाकलेला मौनाचा बंधारा राजांनी फोडला. श दांचा अिनवार
आतषखाना यां या त डून ला, मुकरब, इखलास यां यासह हरएक हशमा या
काळजाची, मुहरमची खाई पेटवावी, तसा खाई पेटवीत बेलाग तडतडू लागला – ‘‘सांग
तु या मािलक ‘सुभेदारा’स खाऽन! मरणाचे चाळ क न बांधलेत आ ही पायांत!
ज मदा या बापास कैद क न, यानंच बांध या लाल क यात यास डांबून –
तिबबाकडून जहराचं मालीश या या बु ा अंगाला फासणारं नाही भोस यांचं
खानदान! भावां या पाठीत, त ता या हवसेनं खंजीर खुपसणारी नाही आमची भावक !”

“खामोऽश। पाब द र खो जबान!” थरथर कापणारा ला ओरडला. ‘‘काट दो
इसक  गदनऽ! इसको पैरके नीचे दो हाथीके! खाने डालो कु को इसका मग र गो त!’’
चारी बाजूने जळजळीत आरो यांचा एकमेकांत िमसळता कालवा उसळला. तरीही बेडर-
बेभान झालेले राजे बोलतच रािहले –

‘‘अरे, खा लंच आमचं गो त कु यांनी तर यांची औलादही िनपजेल इमानदार!
सांग तु या मग र मािलकला खान – जी भावांची केलीस, ज म द या बापाची केलीस,
हयातभर इमानी चाकरी केले या िमझा राजाची, दलेरची केलीस; या न काय करणार
दसुरी हालत त ूआमची? तै यार आहोत आ ही मन बांधून यासाठी या णाला!! यानी
ठेव हणावं याला – आ ही गेलो तरी सुखासुखी नाही पडणार हा मुलूख या या घशात
इदल, कु बशाहीसारखा! इथला उंबरा अन् उंबरा करील पैदा लहानथोर सेवा-संबा!!!”

राजे आप या आका अलीची नाल ती काही रोकत नाहीत, ह े बघून ला
झट यात ितरीिमरीने पुढेच झाला. यांचे त डच बंद करावे हणून आप या पंजाने याने
राजांचे दो ही ओठ एकाजागी घ  कर यासाठी सांडशीपकडच घालायचा य  केला.
गदन झटकून ती उडवून लावत राजे शेवटचे पण वम  अस ेसवाना ऐकू जाईलसे ओरडले –
‘‘आ हास मा न कधीच सुटणार नाही तुझा पापी हजरत सलामत! या द ली या
त तासाठी तो रचतो आह,े एवढे पापांचे ड गर – या या आसपासही िमळणार नाही
कबरीसाठीसु ा वावभर जागा यास!! िशराचं नाव ‘भंडारा’ ठेवून, तोच तळहातावर
घेतलेले आमचे जानकुबान मावळे – िनघालाच परतायला तो उ रेकड,ं तर खोदतील
याचीच कबर याच मावळमातीत! बताव उसको – ठोकरसे फक दय ेह,ै हमने उसके सब
सवाल!! जाऽव!” तरीही राजे उ या कुडीभर राजसंतापान ेअनावर थरथ  लागले. उ या
आभाळाने ताकद एकवटून ढाळ यासाठी जबरी तडाखा दला तरी न चळता सूयाचा
तापगोल बंबभर थरारेलच थरारेल तसेच राजे दसले!! भोवती या ब यांना णात
चाटून गेलं क , घु शात असले तरी आलमप हा आका अली ‘असे’ कधीच दसले नाहीत!



असले काहीच आिण कधीच ऐक याची आदन नसले या ला या अंगाचा कसा
ितळपापड झाला नुसता! “चूऽप मन स कु ेऽ” ओरडताना नर ा या धम या तटतटून
फुग याच खाना या. झेपावत यान े या कानिशलांवर धाराऊ आिण थोर या आऊंची
बोटे ‘आलबला’ घेत फरली होती, याच कानिशलावर जबरद त थपडचेा खडखडता
आवाज काढला!! खान घु शान े बेभान झाला होता. अशा काही जळजळीत नजरेने
राजांनी खाना या हाताकड ेबिघतले क , या नुस या नजरेनेच याने आपला झणझणता
हात िपरगळा बसावा, तसा मागे घेतला. पेट या आगीतून काढावा तसा! भोवतीचे हशम
तर थरकून उठले होते. खो ात तळमळ या कुलेशांनी अस  संतापान े तळमळून-
तडफडून गदन खाली टाकली.

भुईवर पचकन थंुकत नेम या कामिगरीत पुरता नाकामयाब झालेला खान
वत:शीच पुटपुटला, ‘‘मर जायगे दोन  भी नाबकार काफर ल ड े कु क  मौत। मुराद,
दारा क  नह  वो हालत करगे पाक इ लामके असली बंद ेआका अली हरामजाद क ! बू
िमट जायेगी काफर क  दिुनयासे।”

दणदण पाय आपटत, जनावरावर झेप टाकून आप या पथकासह खान ला
बादशहाला कै ाची बदतिमजी सांगायला िनघूनही गेला. राजांनी उ ारले श द जसे या
तस ेआप या हसरत या कानी घाल याची याची शामतच न हती. दौडतानाच तो िवचार
क  लागला, त ेश द सुमार क न दरबारी रवाजात कसे काय पेश घालावेत!

सांजावत आ याने आता मावळकडवेर तापदवेाचा रसरशीत गोळा दवभरापे ा
मोठा दस ूलागला. या या आवतीभोवती लाल, गुलाबी, केसरी य कंुडच जसे पेटले होते.
मनात आणले तरी कधीही तो तेजोगोल खु  आभाळालाही द त करता येणार नाही, ा
एकाच िवचाराने जखडबंद राजे वत:ला हरवून एकटक या याकडचे बघू लागले. यांना
याद आली. रायगडा या िहरकणी माचीव न दसणारा हाच तो सूयगोल. एकदा तर
ीसख याबरोबर माचीवर उभे असताना यांनी िवचारले होते, ‘‘काय वाटत ंसमोरचा

सूयनारायण बघताना तु हास?’’
णभरच थांबून या पटकन हणा या हो या, ‘‘माची या या उंचव ाव न तो

घरचाच वाटतो – आबासाहबेांगत!”
आबासाहबे! केवढा भा यवंत, यशवंत आ मा! रायगडी काळ होताना

भोवती यांना त े हणाले होत,े ‘‘ये तो मृ युलोक – येथे िजतुके आले िततुके गेले.” –
कशासाठी येतात माणसे – आिण जातात काय उभवून? का पेटतो तुम या आिण
समथा या आठवणीने िजवाचा पोत उजळून? का वाटत नाही तु ही गे यागत?

िहरकणीमाचीव न फरशी या आकाराचे प घेत डुबंताना दसणारे बंब, आता
खांबाला जखड या राजांना कोरीगत सपाट दसू लागले. हाता या त ता- कुलाहाचे
भानच न हते यांना. डा ा हात या कुलेशांना हणून ते हणाले, ‘‘डुबतीला चाललाय
आभाळाचा वामी. रवाज ा, यास छंदोगामा य!” छातीशी ने यासाठी यांनी आपला



हात खेचला. त ता-कुलाह या लाकडी क ाला तो खटकन कचला. सणकारती कळच
हाताकडून उमटून म तकात िभनली यां या. या वेदनेची वाटली नाही, एवढी एकाच
बाबीची खंत या भोसलाई कुलवंतां या मनाला िपळवटून गेली, ‘आ हाला मुज याचा
रवाज दे यासाठी कती अदबशीर हात आजवर लवत हालले. पण-पण आज खु  आमचा
हात मा  आमचाच रािहला नाही. सा ात सूयनारायणास वंदन कर यास!’ शरीरापे ा
मना या या क डीने डोळे िमटतेच घेतले यांनी. तरीही हालता हालेना यां या
डो यांसमो न लालीलाल झालेले त ेआकाश वामी तेजो बंब. रा यािभषेका या वेळी
कानांवर पडलेले बोल घुमू लागले – ‘‘िशसो दया वंशज सूयाकुलो प  – ि य
कुलावतंस -’’

आता तळभर या सांजनौबती दडुदडुु लाग या. खानसा यांनी तां याची,
क हईदार, थोराड भगुणी रसोईसाठी चुलाणांवर चढवली. कसायांनी काटलेले बैल-बोकड
जागजागी यांवर रटरटू लागले. याचा एक ितखट, उ  वास तळभर पसरला. आता सारा
तळ रा ीचा नमाज पढून, भरघेरा या मोठमो ा परातीसार या था यांतून, पाच-पाच
दहा-दहां या मेळाने खाना रचवणार होता. उपाशी आत ांनी आिण जाग या डो यांनी
या साठ हजारां या तळावर फ  दोनच जीव भुईवर या लाकडी खो ांत असूनही यात
नस यागत आपाप या कुलदवेता जगदबंा आिण चंडीची ाथना करणार हाते... छ पती
आिण छंदोगामा य!!

जागजागी िशलगले या पलो यां या आगझपेटी वा यावर वे ावाक ा फरफ
लाग या. उतरती सांज थरथ  लागली!

आता बहादरूगड सोडून खु  औरंगजेबच कोरेगाव या तळावर येऊन शाही
शािमया यात ठाण झाला. द ली सोडतानाच याची पिहली मुराद होती ती ‘सेवाची’
मराठशाही इ लामची बंदी कर याची. यासाठीच सलामीचा पिहला फौजी रेटा दऊेन
बिघतला होता, यान ेया पहाडी मुलखाला. नाकामयाबीने हात चोळत चार सालांपूव च
याला फौजी ‘िपछाट’ यावी लागली होती, सेवा या ब ासमोर. आज तोच ‘संभा’ कैदी
हणून द त झाला होता, या या पंजात. हालहाल क न याचा काटा काढताच या या
या पहाडी मुलखातले दबुळेपतले, अधनंगे हशम हात या माळेत सहज गंुडाळून टाकणार
होता तो. आप या शािमया यात मा  आता तो िविच  खयालात गुरफटला होता. याला
आपला ब ा अकबर आिण दलेरचा िमरबातखान यांचा संभालाच शािमल हो याचा
मतलब कळत न हता.

संभाने द या बेमुवतखोर जाबांची न द याने घेतलीच होती. फतवेखोरीने
ठक ठकाणचे मराठे सरदार यान ेके हाच मुठीत टाकले होते. रा न-रा न याला एकच
िवचार छळत होता : ‘दहेली छोडके आये बड े मुरादसे। बुढापा आया नजदीक। होगी
हमारी वाईश पुरी? कांजीवरम स ेकाबूल इ लामका बंद करनेक ?’

वढू या तळाव न मुकरबखानाकडून रोज याला हरका यांकडून खबरा येत



हो या – ‘‘कैदी कुछ बोलते नह  – कुछ खाते नह ।”
बादशहाबरोबर या या सेवेसाठी आलेली याची मुलगी झीनतुि सा रोज

अ बाजानबरोबर खा याचे कटोरे, या यासमोरच यातील पदाथ चाखून, यात काही
‘जहरी ऐब’ नाही याची खातरजमा याला क न दते होती! मगच खा याचे थाळे मांडीत
होती. अशाच एक खा या या वेळी मुकरबकडून खब या आला –

‘‘िज ी काफर न ेअबतक कुछ नह  खाया.”
रोज मसालेदार मोगली पदाथाचे शाही थाळे राजांसमोर आिण िसरकु याचे गोडे

थाळे कवी कुलेशांसमोर नेऊन यांची भूक चाळव या या य ात मुकरब-इखलास पुरते
नाकामयाब झाले होते. कैदी द त करताना जो जोश मुकरबखानात होता याचीच जागा
आता भयशंकेन ेघेतली होती – ‘‘ऐसेही मर गया काफर तो?”

कैदी काही खात नाहीत, ही मुकरबची खबर ऐकून बेचैन औरंगजेब आप या
था यापासून उठून फेर घेऊ लागला. मांड या अ ावर मा या बसू नयेत हणून यावर
िपतळी झाकणे झीनतुि सा त परतेने ठेवू लागली. त ेबघून जागीच थबकला. चम का रक
असा वत:शीच हसला. आप या पदाथ चाख यात काही गफलत झाली काय?
अ बाजानना काही शक आला काय? याने भांबावलेली झीनत मो ा धाडसान े हणाली,
‘‘हसँ पड ेअ बाजान? शक ह ैकोई?”

खदखदनू हसत औरंगजेब ितला हणाला, “मि खयाँ बैठती ह ैथालेपर इसिलये
तूने डाल दये ढ न उनपर। बेटी, कभी-कभी इ सानके दलपर भी बैठती ह ैमि खयाँ!
या लाओगी उसके िलये ढ न? एक भाई ह ैतु हारा अकबर, जो घूमता ह ैगाँव-गाँव त त
के िलए, अनाज के िलए! और एक ह ैये सेवाका ब ा संबा जो हाथ तक नह  लगाता
थालेको।’’ ि तिमत झा या आप या मुलीकड ेबघतानाच यान े म दला, ‘‘ले जाव ये
खाना। हम नह  चाहत।े”

वजीर असदखानाला याद फमावून बादशहाने म दला, ‘‘हम – खुद हम दखेना
चाहत ेह ै कैदी संबाको!! जाव। इंतजाम करो।” औरंग या हयातीतली ही पिहलीच वेळ
होती क , तो न एका कै ाला बघायला राजी झाला होता!

कैदी खांबांना जखडून आता तीन दवस झाले होत.े एकाही शाही सवालाचा
दोघांनीही बादशाहा या मनाजोगा जाब काही दला न हता. दोघेही उपाशी होत.े
कोणीतरी अ लाचा रहम दल बंदा िम त करक न यांना फ  पाणी यायला लावत
होता. जाताना आपलेच डोळे टपत कै ांना ऐकू जाईनास,े पण मनोमन वाटणारे हणूनच
वत:शीच पुटपुटत होता – ‘‘कैसी िज  पैदा क  ह,ै अ लातालाने इनम! ह यार होते हाथ
म तो खुदही काट दते ेये अपनी गदन! या तकदीर ह ैएक एकक ! परवर दगार, इ ह ेअ छे
खयाल दो.’’

लाकडून कै ां या गंुगेपणाची ह कगत ऐकले या बादशाहाने आप या
मु लामौलव ची तातडीची मजालस भरवली. आप या मनचा फैसला मग तो कुणा याही
बाबत असो, तो नेहमीच मु लामौलव या त डून वदवून घेत असे. असे तो नेहमीच करीत
आला होता. हणजे आप या फैस यावर तो इ लामी धमाचे िश ामोतब नेहमी करवून



घेई. या कै ांबाबत यान े तेच केले. ‘‘शाही शहर लूटन,े जलानेवाले, मुसलमान  क
बेरहम क ल करनेवाले, मसिजद तसनस करनेवाले, बगावतखोर को कुराने शरीफसे सजा
कौनसी? तो सजाये मौत!” असा द तुर केलेला लेखी फैसला मौलव या मजलसीनं
बादशहा या हातात ठेवला.

आला! आप या शाही शािमया यातून बाहरे पडलेला हदंो थानचा शहनेशाह
औरंगजेब आप या सज या ह ी या, चांदी या हौ ात बसून, सोनेरी छताखालची,
आपली भुईतळसु ा शोधणारी नजर भोवती या सरंजामावर गरागरा फरवीत शेवटी
आला. पाठ या ह वर बादशाहाचे शहजाद े आिण नातू अशा सवा या हो या. एक
ह ीवर तर झीनतसह शाही जनानाही बसला होता. आ ादरबारात बगावतखोर
‘सेवा’ला बघ याचे न हते, एवढे कुतूहल आज याचा ब ा कैद ‘संबा’ बघायला
सा यां या मनात दाटले होत.े आ ते कदम चालणा या कैक खानांतील अनेकां या मनात –
अलमिगरा या या कैदी बघ या या िनवा ाचं ‘ता ुब’ फरत होते.

बादशाहा औरंगजेबाची सवारी बु कु वढू या ठा यावर आली! मा तांनी अंकुश-
टोच दऊेन ह ी बसते केले. तळावर आगवानी मरातब कानठा या बसिवणा या तोफा
फुट या. बादशहा शहजाद,े नातवांसह भुईउतार झाला.

ही चम का रक भेट होती. द ली त ताचा अिधकारी असले या, डामडौलात
आले या औरंगजेबाची आिण रायगडा या संहासनाचे अिधकारी असले या, गेली आठ
वष चारी आघा ा सांभाळ यासाठी िजवाचे रान करणा या कैद संभाजीराजांची!
तुळापूर या वढू बु कु या इं ायणी-भीमा या संगमी माळरानावर! पुरा तळ गद ने
दाटला असून तरीही िचडीचाप असताना.

शहनेशाह जखडबंद कै ां या रोखाने िनघाला.
चांगले दहा हातांचे सुरि त अंतर ठेवून, ह यारबंद पहा यातला औरंगजेब, वजीर

असदखान, लाखान, मुकरबखान, इखलासखान यां या घेरात, खांबाला जखडबंद,
ताठ गदनी या कैदी संभाजीराजांसमोर खडा ठाकला!! जखडबंद राजांना पायांपासून
याहाळत, काळजात चंड खळबळ माजलेली याची शाही नजर राजां या डो यांवर
येऊन िखळली. घालमेल-घालमेल झाली नुसती याची. काळजाचा दठेच हलला गे याचे
आज पिह यानेच याला जाणवून गेले, ‘इतने ए ब े पैदा हमारे। तैमूरका ये खानदान।
एक भी नाबकार क  आँखे य  नह  दखेी हमने ऐसी! आफताबसे र ता बतानेवाली!’

एकदा ला आिण असदकड ेबघत खु  औरंगनेच राजांना जाब केला, ‘‘बताओ,
कहाँ ह ैतु हारा लूटमारका खजाना? कौन-कौन थे ग ार, बगावतखोर फतूर तु ह ेहमारा
नमक खा कर?” पायी या मोज ांकड ेबघावे, एव ा नफरतीने आिण फ  नफरतीनेच
आपले सूयपेट डोळे औरंगजेबा या डो यात रोखून राजे एकटक नुसतेच या याकडे
ितर कारान ंबघत रािहले. ती नजर न हतीच! बघणा यांचे काळीजच पोख न टाक ल
अशी, कुणालाही जाणवावी अशी ड गरटोकावर बसले या ग ड प याची ती ण चोचच



होती ती!! ती नजर आिण पाप यांचा काठ फोडून टाकत उतू जाणारी नफरतच, एवढा
काळीजकठोर औरंगजेब, पण यालाही प  जाणवली. गदन वर क न बघणा या
माणसाची याला कधीच सवय न हती. सवच या यासमोर येत, त े ‘कदमबर’ नजर
ठेवूनच! आिण अशा फेकून दणेा या नफरती या नजरेची तर न हतीच न हती.

या अटीतटी या कुचमले या णांनी मनोमन थरकलेला लाखान पुढे होऊन
कमरेत लवत, हातचा राखीव उपाय आप या आलमप हांना सुचवीत दब या आवाजात
हणाला, ‘‘रहम कर दो आका अली। अभी बन जायेगा ये मग र, इ लामका बंदा।
कौडीमोल – बादम बतायेगा सब अपन े आप।” मराठी मुलखात आपण केले या
फतवेखोरी या इमानदार चाकरीचे पाठबळ मानून हजरत हा स ला मानतील असा
पागल भरोसा होता याला.

“चूऽप! िबलकूल बेवकूफ हो तुम ब ी!” नाचवावी तशी नाचणा या कठपुतळी
बा लीकड े टाकावी, तशी क व करणारी एक जळजळीत नजर बादशाहाने ब ी

लाखानावर टाकली. राजावर रोखली नजर जराही न चाळवता तो हणाला, ‘‘जरा
गौरस ेदखेो एक दफा उसक  आँख। अरे, अपन ेबापके साथ पेश आया था आ ादरबारम,
तो कतनी मासूम थी ये आँखे! ये अपनायेगा इ लाम? बनेगा बंदा? पढेगा कभी नमाज?
भूल ह ैतु हारी। दखेो तो कैसे घुरके दखेता ह ैनफरतस!े आँखे नह  ये – जलती मशाल है
मशाल! इसको बंदा बनाना अ तनीम अंगार रखना ह!ै!

“दऽ खनीऽ, िनकाल दो... िनकाल दो ये बेमुवत आँख! जलती सलाख घुमाओ
इसक  आँख म! द ेदो इस मग र काफरको नयी नजर!!” लाकड ेढंुकूनसु ा न बघता,
द खनी इखलासला शहनेशाहचा णात आखरी मही सुटला.

हयातभर हदंो थानात वणवण भटकलेले मोगली, शाही बुढेपण अंगभर थरारले.
लाकडी खो ातले मावळी त णपण त े ऐकताच आपले उभे शरीर भुईवर फेकून दते
डो यांतच एकवटले. तोफेचे भांड े फुटावे, तशी राजांची भोसलाई जबान तडतडली –
“अरेऽ! तुला दसतात, खुपतात तस ेदोनच नाहीत आमचे डोळे. आमचे शेकडो, हजारो
मावळे आमचे डोळेच झालेत! हदंो थानचा शहनेशाह असलास, तरी काढू शकतोस ते
सांडसी वाप न? काऽढ – पळाचाही वखत न गमावता आमचे ह ेडोळेच पिह यान ेकाढून
टाक. तुझी श लसु ा बघायची इ छा नाही आ हास! गेलीच तर आमची एक याची नजर
जाईल, पण िमळालीच, तर िमळेल यानंच नवी नजर आम या घर ाघर ांतील जान
कुबान माव यांना!!” या ‘बकवासी’कड ेल ही ायची गरज न वाटलेला औरंगजेब
णभरच कैदी कुलेशां या बाजून ेदोन कदम सरकला. यांनाही िनरखले यान ेखालवर.

एव ा घालमेलीतही िनसटती चुटपुट याला चाटून गेलीच, ‘इसी त ता-कुलाहम
जखडबंद होता बागी शहजादा अकबर तो? या खैर होती अ लाहक !’

कुलंगी कु यागत मागून चालणा या इखलासला, कुलेशांकड े बघतच यां या
बाबतही तसाच िनवा ाचा म यान े णात दला, ‘‘कर दो हर सजाका अमल पहले
इस ब मन शायरपर! सुनगे हम, कैसे दखेती ह ै काफर सेवाक  खुदको ‘शेर दल’
माननेवाली औलाद अपन ेशायरक  ितलिमलाहट!’’



‘‘जी जूर,” दो ही कै ां या सजा ऐकून हबकलेले मुकरब-इखलास एकदमच
कमरेत लवत हणाले.

सफेद, कोरीव दाढी फरलेली गदन बादशाहाने झटकली. कु ेमोल काफर
कै ांसाठी आपण जादा व त खराब केला, ह ेजाणव यान ेतो जायलाही वळला. या या
कमॉशातले िहरवेकंच पाचूपदक आिण मोतीलग उ हात कशी झगझगत तळपून उठली.

आता तो पु हा कधी, कधीच नजरेससु ा पडणार नाही, हणून राजे कसे अंगभर
उकळून गेले. तडफडाट... तडफडाट झाले या राजां या त डून बळी या बोकडाचीही
झाली नसेल, अशी राजा असूनही झाले या आप या िवटंबनेचा बदला घेणारी, या याच
सरंजामासमोर याला ठोक न लावणारी एक सणसणीत िशवीच त डातून सुटली,
“सुळवऽरक  औलादऽ! शेरके ब े शेर जैस ेजीते ह,ै मरत ेह ैतो भी शेर जैस!े”

असला कुठलाच नापाक श द कधीही ऐक याची कधीच सवय नसलेला
औरंगजेब, उ या दहेी संतापाने कसा थरथर कापू लागला. एका मामुली कै ाने
हदंो थान या शहनेशाहला च  त डावर ‘सु वर’ हणावे! तेही शहजाद,े वजीर, सरदार,
याद ेयां या सामने!! आत मुडपलेले याचे पाताळयं ी पातळ ओठ शाही घु शाने थरथर
कापू लागले, तटतटून फुगलेली म तकावरची शीर धडधडू लागली. दहेाबरोबरच या या
ऐटदार शाही रोबावरची नकसदार, झगमगती कलाबतूही लटलट कापू लागली. हातची
तसबीहची माळ गोळा होऊन गपकन िमट या मुठीत क डून पडली. अंगभर तैमुरी र
कसे धडका दते उकळले. टोकदार नाकशडा आिण मांसल कानपा या सरसरत लालेलाल
झा या. कुठलाही कठोर म दतेाना हयातभर या या संथ, िध या जबानीने याला
कधीच दगा दला न हता; आज मा  दला – ऐकताना याचाच वजीर असदखानही
लटलट कापावाच असा, आजवर कुणालाच न दलेला म दते तो कडाडला –

“इखलाऽस द खनीऽ, आँखे िनकालनेसे पहले ये – ये बेगुमान, मग र जबान कटा
दो जडस!े फक दो कु के सामन!े!!”

“हऽं, बेवकूब औरंग, मरत नाहीत जबान काटून कुणाचेही बोल कधीच!” आप या
सुक या राजओठांव न जीभ फरवत, अगदी शांत िनधारी बोल राजां या त डून सुटले.

कुणाचीही दखल न घेता औरंग तरातर चालत ह ीवर या हौ ात जाऊनही
बसला. बु कु वढू या मा यावरचा, मा या हीचा सूय जळ या करणांनी ठबकू लागला.
वढूची काळीशार भुई याने तावून-सुलाखून िनघू लागली!!

हजरतांची मुरादच होती, डोळे जाळ यापूव  जबान छाटली जावी. यासाठी
इखलासने ज लादी पथकातून न कचरणारे नेटाक ज लाद, यां या उघ ाबंब केसाळ
छाताडांवर मुठीचे भ म कुमके मा न िनवडले. बाजूला घेऊन, त े ड -कच  नयेत,
हणून यांना थम तां या-तां याभर हबसाणी कडक शराब पाज यात आली.

इखलासने तळावर या लोहारमेटाचे फौजी लोहार, पेट या शेग ा आिण
सांडश सह बोलावून घेतले. हातभर लांबी या दोन-दोन लोखंडी सळया लोहारी



भा यावर पेटले या, शेगडीसार या लोखंडी चु ांत लोहारांनी तावणीला टाक या.
धरणा यांचे हात पोळू नयेत, हणून या कापडी बासनां या घ  मुठीत गंुडाळ या हो या.
काही ज लादांनी कै ां या िजभा जब ातून बाहरे खेच यासाठी हातात सांडशी
घेत या. काह नी यां या िजभा छाट यासाठी खां ांना टेकून धारदार नं या तेगी पेल या.
कमाची वाट बघत ते सारे िश त ध न एका बगलेला खड ेझाले.

आलमप हांचा म होता – ‘‘आँखे िनकालनेसे पहले जबान काट दो। हर सजाका
अमल पहले शायरपर करो। बादम संबापर!”

येक संजेचा अंमल पिह यान ेकवी कुलेशांवर कर याचा म दे यात काय
मतलब होता औरंगजेबाचा? तर आप या या या शायराचे सजा भोगताना होणारे
हालहाल बघून राजांचा दल कचावा, मनोधैय ढळावे यांचे. फाटूनच जावे यांचे
काळीज. हताश होत हात पस न कोण याही अटीवर भीकच मागावी यांनी जान
बचाव याची. ते नाहीच झाले, तर कमान चाकराचे हाल बघताना यांना दलतोड
यातना तरी हा ात.

कमरेला फ  तुमानी आवळले या उघ ाबंब आिण घामात िनथळणा या,
हातात सांडशी आिण नं या तेगी पेलले या, पाच-दहा का याकिभ  उल ा जाड
ओठां या हबशी ज लादांचा मेळ घेऊन इखलास कुलेशां या समोर आला!

आतापयत सजेची बातमी पु या तळभर सरकली होती.
जखडबंद कै ांची सजा बघून डोळे िनववावेत हणून फौजी ी-पु ष सारेच

खचाखच दाटले. टाचा वर क न एकमेकां या खां ाव न कधी बिघतले न हते, अशा
सजेचा नजारा त ेबघू लागले. एवढा तळ एकवटला होता खांबाभोवतीने, पण डुईव न
उडणा या रानभोर ांची भरभरसु ा साफ ऐकू यावी, एवढी शांतताच शांतता पसरली
होती.

‘‘मँूऽखोलो शायरके ब े!” कुलेशांचा मुखडा हातपकडीत ध न इखलासन े तो
डावा-उजवा हासडला. याची बकबक ऐकूच न आ यासारखे कुलेश शांतच होते.

हा म फमावणारा इखलास कती मूख होता! आपली जीभ छाट यासाठी
आपला जबडा कोण आिण कसा काय दणेार खोलून!

एकटक रोखून बघणा या कुलेशांचा शांतपणा बघून तर इखलास िपसाळूनच
गेला. पुढे होत यांचा जबडा फाक यासाठी ताकद लावून दो ही हातांनी झटू लागला.
कुलेश काही नुसते शायर न हत.े वारीिशकारीत तावून-सुलाखून िनघालेले सूरमे लढव ये
होत;े त.े खूप खटपट क नही एक या इखलासला काही यांचा जबडा फाकिवणे साधेना.
दातकुडी बस यागत जाम आवळूनच धरला होता, यांनी आपला जबडा! या जब ाशी
झटून घामाघूम झालेला इखलास शेवटी वैतागून, संतापून उठला. कुलेशां या गालावर
संतापी थ पड दते ओरडला, ‘‘पकड बैठी या मँूह को तेरे सु वर?”

आप या ज लादांकड े बघत हात उठवून तो चरफडत कडाडला, ‘‘सब िमलके
खोलो ये जबडा. ख चो बाहर इसक  जबान!” चार-पाच हबशी ज लाद चटकन पुढे झाले.
यांनी मराठी दौलतीचे छंदोगामा य कवी कुलेश यांचा मुखडा आप या बळकट पंजानी,



चारी बाजंूनी जागीच दाबून धरला.
आता – आता जाणारच आपली जबान हणून सगळा जीव िजभेतच एकवटून

आणलेले कुलेश आरोळी फोडत मो ाने ओरडले, “ णाऽम वामीऽ मामूली कानोजी
शायरका, भा यवान ह ैहम क आज – आज आपके साथ पंि म बैठनेका मौका तो िमला –
मौतक  पंि म!! जै भवानीऽ जै चंडीऽ!” ज लादांनी कुलेशांची बडबडणारी जीभ त डात
सांडस खुपसून जाम पकडली. एका झट यात, ताकदीन ेखसकन जब ाबाहरे खेचली. या
कळीने ती किवजीभ सांडशीतच लवलव हलली. हाती तळपती तेग घेऊन उ या असले या
एका ज लादाकड ेमुकरबने इशारती नजर टाकताच ज लादने कुलेशां या िजभेवर एवढा
जबर वार उतरवला क , िजभेचा कंडका पाडून, दोन-तीन दात तोडीत, खालचा ओठ
आिण हनुवटी िचरत तो उतरला. एक ची कारी हबंरडा फुटला. भोवती या बेहोश
ज लोषांत तो मु नही मेला. अंगावरचा त ता-कुलाह चंब िभजवून टाकणारा
र िचळकांडीचा फ वाराच फ वारा उडाला कुलेशां या िचरफाळ या त डातून! यां या
कपाळीचा, आतापयत नावापुरताच उरला कनोजी प तीचा गंध टळा या फ वा याने
दसेनासाही झाला. अंगचा िवदषूक  पेहराव ओघळ या र ाने चंब िभजला.

आप या खो ातून राजांनी, र धारांत हाऊन िनघाले या कुलेशां या
चेह याकड ेबिघतले. आप या बाळराजांनाच घालावी तशी केवढीतरी हळुवार साद यांनी
कुलेशांना घातली – ‘‘किवराज!’’

तुट या जीभग ातून अस  वेदनांचा आगड ब उसळला असताही आपले डोळे
उघडून छंदोगामा य कुलेशांनी आप या वाम कड ेशांतपणे डोळाभर बिघतले.

भोवती या जमावा या क लोळ या आरो यांनी इखलास तर आता पुरता बेभान
झाला होता. कुलेशां या जब ाचा अनुभव घेत याने आपण न यान े शहाणपणाने
राजां या जब ाला काही हातही लावला नाही! सजेचा अंमल करणा या ज लादांवर
मा  तो खेकसला, ‘‘डर गये कमजोर, डरपोक? खोल दो ये भी जबडा! काट डालो
काफरक  हजरतको गाली दनेेवाली मन स जबान!”

कमांचे ताबेदार पाच-सात ज लाद पुढे सरसावले. जंुपली! जखडबंद राजांचा
जबडा खोल यासाठी खु या पाच-सात हबशी ज लादांची राजांशी झ बाझ बी जंुपली.
काही के या यां या पंजात आपला जबडाच दते न हत ेराजे.

‘‘वो था शायर, उसन े कतना सताया! ये तो ह ै शेर, कभी नह  मानेगा, सब
िमलके पूरी ताकदसे िचपको इसको!” मुकरब-इखलास ओरओरडून आप या ज लादांना
चेतना दऊे लागले. ब यातलेच चार-पाच आपण न ज लादां या मदतीला धावले

ठेवला! राजांचा मुखडा का याकिभ  केसाळ दहा-वीस हातांनी, तसूभरही
हलवता येणार नाही, असा जागीच दाबून ठेवला. का याशार नांगीदार वंचवांनी
िशव पंड पुरती झाकाळली! राजांचा जबडा कनिशलाजवळ दो ही बाजंूनी एव ा जोरात
दाबला क , ितथ या जोडहाडां या अनावर कळीसमके, रायगडा या महा ाराचे दोनही
दरवाजे खुलावेत, तसा भोसलाई राजजबडा आपोआप खुलला.

या ओठांआड जगदी राचे तीथ आिण िजजाऊ, धाराऊ, येसूबाई, पुतळाबाई



यां या हातून पडले या द ा या कव ा गे या हो या, याच ओठांआड ज लाद हबशाने
लोखंडी सांडस ताकदीन ेखुपसली.

आनंदा या आिण द:ुखा या दो ही णी, कुलदवेतेचे मरण करणारी “जगदबंऽ
जगदबंऽ’’ अशी नांदी उठिवणारी, ि यकुलावतंस, ीम महाराज, हदंपुदपादशहा,
गो ा ण ितपालक संभाजीराजे यांची जीभ सांडशीत घ  धर यात आली.

“लाऽइलाऽह’’ अशी ब या हशमां या पाठक यात सुरसुरी उठवणारी गजना
फोडून, िव फारता येतील तेवढे हबशी डोळे िव फा न ह यारी ज लादान े हात या
तेगीचा ताकदवर वार, सांडशीत पकडले या, बाहरे खेचले या राजां या अंिजरी िजभेवर
उतरवला. र ाची फवारती कारंजीच उडाली.

“धीऽऽन धीऽऽन’’ कानठ या बसिवणारा, ब यां या क लोळी, काल ां या
आरो यांचा पाऊसच पाऊस पडला. सांडशीत पकडले या ‘बेगुमान मग र’ िजभेचा
वळवळता तुकडा ज लादाने यावर पचकन थंुकून ‘‘खाने दो कु को -” हणत सांडशीसह
बढू बु कुा या ताप या धुळीत फेकून दला!

या दहेावर अिभषेकसमयी दशेभर या पिव  न ां या जलाचा वषाव
मं घोषात झाला होता, याच दहेावर या याच र ा या िचळकां ा उतर या. वेदनांचा
एवढा आगड ब उठला यां या जीभग ातून, पण बेभान होत एक साधा कंारसु ा
फुटला नाही यां या ओठांबाहरे! ओठ दातांखाली घ  दाबून, ग  िमट या डो यांनी
आवरता येत न हते, हणूनच यांनी जीभग ातले ओघळत े र  ओघळू दले! काही
वेळाने शांतपणे डोळे उघडले. समोर या धुळीत आपलीच पडलेली वळवळती जीभ
बघताना मा  काळीज गलबलून उठले यांचे – फ  एकाच िवचाराने –

‘आजवर कधीच नाही पडला भुईवर, याच िजभेतून बाहरे पडलेला आमचा
सा दल श दसु ा! पण – पण आज ती जीभच पडली आह े भुईवर! शांत हो यापूव
वळवळून ती आ हासच हणते आह े – “धनीऽ, ा एखादा साजेसा कूम – या णीही
पाळीन तो!’’’ या िवचाराने तर राजे दहेातीत होऊन आप याच िजभेकड े एकटक
बघताना पुरत ेहलेावले. खळबळ-खळबळ माजली यां या काळजा या खोलवटात –

राजे आिण कुलेश र माख या त डांनी एकमेकांकड ेबघत होत.े आता त े दोन
जीव न हतेच. मावळबोलीत या एकाच ‘राजका ा’चे दोन दसले तरी एकाच मतलबाचे
अथपूण सग झाले होते! छ पती आिण छंदोगामा य ही दोन वाटणारी यांची पे,
यां या जीभग ातून अंगभर ओघळून एकमेकांत िमळू-िमसळून गेले या र ओघांनी
यां या पायतळी एक प केली होती. अंग या वािह या र ाने लालेलाल – मनोमन
एक प! असताच आबासाहबेांचा यारा ‘कवी भूषण’ ह े बघायला आता तर रचूनही
टाकला असता याने ‘िशवराजभूषण’सारखा का ंथ – ‘कवी-राज-भूषण ’ असा!

सजेचा पिहला ह ा संपला होता. तुट या िजभां या ग ांतून दो हीही कै ांना
मरण ाय यातना होत हो या. या यातनांची न हती एवढी खंत दोघांनाही एकाच
गो ीची वाटत असावी, बागलाणपासून तंजावरपयत पसरले या मराठी दौलती या
बाबीने, यापुढे औरंग कुठ या चालीने जाईल? पण या तकाने मनात उठणारे िवचार यांना



एकमेकांशी बोल याचे साधनच आता उरले न हते. कुलेशांना राजांना मनसु याचे हणून
हणायचे होते, ‘‘इससे जादा जलकोट उठान ेचािहये, फरंगी- मुघल िमलनेसे पहले – हो
सकता ह,ै वामीपर हिथयार उठानेवाले िशक औरंगक ही मदद लेकर खुद महारानीको भी
नह  दगे चैनक  न द!!” पण – पण काहीच न बोलता आ याने नर ाची नुसती घाटीच
हलत रािहली यां या. ाकूळ, ाकूळ झाले होत,े यांचे डोळे, फ  याच कुचंबणेन!े

राजांचे मन तर पंज यात क डले या ग डप यासारखे नर ा या घाटीला
धडकाच धडका दऊे लागले. यांनाही कुलेशांना सांगायचे होते – ‘‘हबंीरराव,
हलोजीबाबा तर िजवाचे सोने क न गेलेच! कंककाका तर वयाने झालेत. आम या
चौतफा दौडणा या फौजफ यांना जाणता िनवाडा दणेारे आता सरल कर कोण? आमचे
पाजी, मानाजी, िवठोजी क  संताजी-धनाजी? केवढी गफलत होईल आम या ीसख नी

आम या ठायी बाळराजांनाच मानून चालिवले तर? औरंग या रेटयाला जाब दईेल, असे
िनघतील धडाडीचे आमचे रामराजे? आिण होईल काय आम या मागं खु  आम या
ीसख चं??”

खु दाबादे या कोठीतील दगुाबा या आठवणीने तर गलबलून गेले यांचे आतड.े
आता सूय कलतीकड ेझुकला होता. कणाकणाने मोठा होत होता.
कै ांची जबान काट यात घामेघूम झालेले ज लादी पथक इखलासन े – “जाऽव

आराम फमाओऽ’’ हणत हटवले. दसुरे तवाने ज लादी पथक, दसु या सजे या अमलासाठी
पुढे घेतले. हातघाई या जंगात मैदानावर हालत न हता एव ा तडफेन ेआज इखलास
हालत होता. खातर होती याला, पुरी केली तर एवढी िबकट िखदमत वाया जाणार
न हती. याचे मािलक हजरत न द घेणारच होत े याची.

ब यांना तर बागी कै ांचे डोळे काढ याची सजा बघून आपले डोळे शांत क न
घे याची एवढी उतावीळ झाली होती क , कमाची संधी िमळती, तर यांनीच पुढे होत
मनची मुराद झट यात पुरीही क न घेतली असती!

पुढे घेत या तवा या पथकातील दोन तगड े हबशी िनवडून इखलासने बाजूला
घेतले. आपणच वाकून लोहारी चु ात या, ए हाना तापून लालेलाल झाले या लोखंडी
सलाखा, यां या कातडी मुठ ना धरत इखलासने चु ाबाहरे खेच या. िनवड या हबशी
ज लादां याच डो यांत या खुपस यासार या नेऊन खु  तेच कच दल नाहीत, याची
अजब पारख क न घेतली याने! िनवडलेले हबशी हात, पाय, डोळे होते हणूनच माणूस
हणायचे, नाहीतर – गंज या लोखंडी पुत यासारखेच दसत होत ेते! तसूभरही हलले
नाहीत त.े यात या एका या हातात आप या हातातील ताप या सलाखा खुशीने दते,
कुलेशां याकड ेबघत इखलास याला हणाला, ‘‘घुसेड दो ये जलती सलाख इस ब मन
शायरक  आँख म। दखेेगा इसका मािलक कैसी टपकती ह ैशायरी, खून के बजाय अपने
शायरक  आँख स!!”

घ घावत ेसमु वादळ, भ म खडकाळ बेटाकड ेसरकले तस े ‘‘जी जूर’’ हणत
हाती ताप या सलाखा घेतलेला हबशी कुलेशां या समोर आला – यांचे डोळे जाळून
काढ यासाठी.



कुलेश तर कवी होते. इथला िनसगान ेनटलेला मावळी मुलूख यांनी डोळाभर
बिघतला होता. तो, उंचापुरा रायगड, आपला किबला आिण सवा न अिधक कनोज
सोडून एव ा दरू या यासाठी आलो, या वाम ना पु हा बघ यासाठी डोळेच उरणार
नाहीत, या जािणवेन ेर ाळ या त डा या राजांना यांनी अगोदर डोळाभर बघून घेतले.
ज लाद जसजशा रसरशीत ताप या, लालेलाल सलाखा डो यांजवळ आणू लागला
तसतशी कुलेश आपली गदन इकड-ेितकड े गरगरा फरवू लागले. ज लादान े यातूनही
िनकराने घुसडले या हात या सलाखा कै ा या गालावर, कानावर चरचरत िभडू
लाग या. तो ज लादच िचडून ओरडला – ‘‘दखेत े या हो बेवकूब! जकड दो इसक
गदनका िहलता प ा!’’

तस े ध ा बसलेले हबशी लगबगीने पुढे झाले आिण यांनी कुलेशांचा मुखडा
जागीच पकडून ठेवला. यांना ध ा अशासाठी बसला होता क , त ता-कुलाहात या
जखडबंद कै ाचे डोळे काढणा या या सराईत साथीदाराला आजवर अशी कुणा याच
मदतीची गरज कधीही पडली न हती.

“चररऽ चररऽ” सुतारान े िशसवी फाकांना भोके पाड यासाठी हातचे ककरे
फरवावे तशा, आपलेच डोळे िव फारले या ज लादान ेहात या लालेलाल लोखंडी, त
सलाखा कवी कुलेशां या डो यांत खुपसून चराचर फरिव या. जळ या बुबुळां या
मांसाचा उ ट वास चारीकड े पसरला. कुलेश कुडीभर धडपडले, ‘‘आ:ऽ आ:ऽ’’ जीभ
गमाव या यां या कंठातून कसनुसाच आवाज फुटला.

नाकात घुस या उ  जळकट मांसा या वासान ेआिण कानात िशर या यां या
आवाजाने राजे गैरसमजात गेले. यांना वाटले मरणा या भयान े छंदोगामा य चरफडून
तळमळताहते. अनावर झा याने खु  यां याच कंठातून तसेच कसनुस े श द सुटले –
‘‘अॉ:ऽ अॉ:ऽ!’’ यांना कुलेशांना िनधाराने हणायचे होते – ‘‘दौलतीचे छंदोगामा य असे
के हापासून लागले मरणाला यायला?”

खरे तर कुलेशांना हणायचे होते – ‘‘राजन हो तुम साँचे खूब लड ेतुम जंग।”
जरी एकजीव झाले होते ते अंतरंगान,े तरी असा गैरमेळ पडला होता यां या

िवचारांचा – गमाव या जबानीमुळे.
आता तर भोवतीचे बघे खुशीने िपसाळ यागत टा याच टा या िपटत ओरडू

लागले. ‘‘बहोत खूऽब! अ ला मेहरबान! ज दी करो भा रऽ! िनकालो इसक  भी आँखक
कौिडयाँऽ!’’

सजेचा अंमल करणारा ज लाद आता हात या जळकट र ाने काळपटले या,
तरीही त  सलाखां न अंगभर पेटून उठला होता. वाप न नाकाम झा याशा वाट याने
‘‘बेकार हो गयी सलाख ये” हणत ितर कारान े यान ेहात या सलाखा थेट जीभ-डोळे
काढले या कुलेशां या अनवाणी पायांवर मु ाम फेक या.

मागे वळून दसु या चु ात या तावणी खात पडले या न ा सलाखांची
लालेलाल जोडी यान ेखसकन उचलली. लाल डोळे ित यावर गरगर फरवीत ब यांना
ितची लाली दसावी हणून हात उंचावून ती ‘लाऽइलाह’ हणत नाचवली. याने



ओरड यापूव च या या चार-पाच मददगारांनी रायगडािधप, मराठी दौलती या,
िशवपु  छ पती संभाजीराजांची गदन ज लादा या सोयीसाठी चारीकडून जखडून
के हाच जाम क न टाकली होती.

णानंतर जळून हो याचे न हत ेहोणारे राजांचे डोळे अपार शांत, ि थर होत.े ते
डोळे न हतेच! दोन तेजोगोलच होते त.े हयातीत कधी न हत,े एवढे चम का रक तेज
उतरले होत े यांत.

एर ही उलथा पडणारा खालचा ओठ आता दातांखाली घ  पकडून, हात या
रसरशीत सलाखा रोखत ज लाद राजां या समोर आला. डुई या केसांपासून
तुमानीखाल या पायांपयत घामाने आज पुरता िनथळला होता तो. हात या ताप या
सलाखा पेलून, ा ा लागणा या कठोर सजे या मानिसक उ यान ेघामेघूम झाला होता
तो.

अधवट-अधवट कदम पुढे टाकत त  लाल सलाखा पेलून णा णाला तो
राजां या डो यांकड ेएकटक बघत पुढे-पुढे सरकू लागला.

आिण – आिण – काय झाले कुणास ठाऊक! हात या सलाखा तशाच पेलून तो
जागीच पुत यागत गुमान उभा रािहला. अपार तेज उतू जाणा या, राजां या िनभय,
तेजवंत पु करी डो यांकड ेबघताना याचे यालाच मनोमन जाणवले – ‘ कतनी जला दी
आँखे सलाख स े जंदगीभर – मगर – मगर कभी दखेी तक नह  ऐसी आँख! नह  – नह  –
ये आँख जलानेके लायक नह ! जतानेके लायक ह!ै’

एवढा प थर दल तो ज लाद! पण तोही वत:शीच चरकून, राजांकड ेबघत मान
डोलावून दोन कदम मागे हटला!! आिण खु  या याच पाठीत एक सणसणीत तमाचा
पडला, िभज या पाठीव न घामाचे तुषार उडाले. कानात इखलासचे करड,े जरबी श द
घुसले – ‘‘नमकहराम! क य  गया? िनकाऽल दो ये आँखे!”

ताबेदार ज लाद या कळीसरसा वत: या काळजातला माणूस पायतळाशी
टाकत पु हा पुढे सरसावला. राजां या डो यां या बा यांजवळ हात या धगधगीत लाल
सलाखा नेताच याने करा ा लागणा या कठोर ताबेदारी या दडपणामुळे आपलेच डोळे
गपकन िमटून घेतले! या णभरातच शंभूने ांसमोर अ भुजांची कुलदवेी
तुळजाभवानीच चम का रक पात तरळून गेली. ितचा मुखडा होता थोर या
आऊंसारखा, डुईवर मुकुटाऐवजी आबासाहबेां या राजटोपागत टोप होता, आठही
हातां या जागी दसत हो या किब यात या आकृती. सती गे या मासाहबे, ीसखी आिण
होय – रामराजां या मासाहबेसु ा! या हातां या एक-एक बोटात बालपणी-मोठेपणी
बिघतलेले तापराव, मालुसरेकाका, मुरारबाजी, क डाजी, कृ णाजी कंक, हबंीरराव,
हलोजीबाबा असे कैक मुखड े दसून गेले. कानात कुठंतरी नां ा, कलका या घुमून गे या

– “जयऽ जयऽ रघुवीर समथ! – उद ंगं अंबे उद!ं हरऽ हरऽ महाऽ ेव! या ग धळासी माय
अंबे लौकर यावे!!”

‘‘चररऽ चररऽ’’ हात या त  सलाखा समोर या कै ां या डो यांत खुपसून,
सवयी माणे या जागीच गरगर फरवून, सलाखा तशाच डो यांत ठेवून, िमट या



डो यां या ज लादान ेथकावटीने आपलेच गुडघे भुईवर टेकले.
ब यांनी बेभान होत हदैोसी िग ला घातला – ‘‘धीऽन धीऽऽन – छोड दो अब इसे,

जायेगा ये औरंगाबाद, ब हाणपूर तक!’’
याही ि थतीत राजांना एका गो ीची खंत ज र वाटत होती – ‘का नाही ठोकले

आलमिगरा या कोणी इमानदार ज लादान ेआम या नाकात आिण कानात, तोफां या
रंजुकांना ठोकतात तसे िखळे? हणजे आलाच नसता आम या आिण कवी कुलेशां या
जळ या मांसाचा एकमेकांत िमसळलेला वास आ हास! आिण कानांवर पडलाही नसता
बुजगाव यांचा हा आनंदाने उकळणारा िखजवता क लोळ!’

आता राजे आिण कुलेश यांचे चेहरे एवढे भयाण दसत होत ेक , औरंगजेबा या
पोरउमरी या एखा ा नातवंडाने यांना तस े बिघतलेच असते, तर दातखीळच बसली
असती याची! डुईवर उंच लाकडी टो या, ग याहातांना जखडणारे त ता- कुलाह,
अंगावर ढगळ िवदषूक , र ाळलेले कपड,े कमरेला बांधले या काटेरी वेली आिण
जागजागी र थब पडले या घंटां या माळा, जळून गेले या डो यां या खोबणी,
यां यातून उतरलेले जबानी काढ याने ओठ आिण त डभर कुर या दाट दाढीत
िमसळलेले, साकळलेले र ! कसे दसत होते ते? वळीव पावसा या मारिगरीत तडाखून
िनघाले या, मूळ या अनेक रंगांत िचतारले या, रेखीव, दखे या; पण णात ओघळून
फसकटून गेले या िभि िच ांसारखे!

मावळती या ड गरकडांआड सूय डुबला होता. इं ायणी आिण भीमा यांचे
एकमेक त िमसळलेले संगमपाणी थरक या लाटा उठवीत वाहत होत.े

तळावर सांजे या नमाजाची समज दणेा या नौबती दडुदडुु लाग या. थो ाच
वेळात तळभर नमाजी अजान या ललका या उठू लाग या – ‘‘अ ला  अकबरऽऽ”

राजे आिण कुलेश आता वेदनांसह दहेा या पार झाले होत.े राजांची तर कधी
न हती, अशी मनाची मनाशी फ  वत:शीच अशी बातचीत चालली होती. अंधा न
आ यान ेठायी-ठायी तळभर पलोते िशलगले होते. या न कतीतरी पलोते िशलगले होत,े
शंभूराजां या दिुनयापार पोहोचले या भोसलाई राजमनात.

रातपहा याचे ग ते हशम, औरंगजेबाचाच कूम अस याने तळपती ह यारे पेलून
जागजागी फे या घेताना ग त दते होत े– ‘‘होि शयाऽर!’’

डोळे, जबान, हातपाय यांसह पुर या दहेापार गे या राजां या मनात, खु
यांनाच अनोखी वाटावी अशा िवचारांची चंड धंुदळ माजली होती. वत:च बघत होते
त े ित हाइतासारखे आप यालाच, आठवत होते या बालपणापासून या आ ापयत या,
हयातीकड.े

सु  झाली! राजां या मनात िवचारच िवचारांची अनावर कारंजी. उसळू लागले
या कारंजांतून अ मानी िवचारांचे तजेलदार पाणीच पाणी! ते नेहमी मांड घेत आले या

‘चं ावता’पे ा सफेद, आता डो यांआड झाले या, पु हा कधीच न दसणा या



आकाशी या तेज बंबा या रसासारख,े रायगडा या िनशाणकाठीवर, मावळवा याने
फडफड या जरीकाठी भग ा या वाणाचे, आबासाहबेां या त डून वेळोवेळी बाहरे
पडले या; िशवबोलांचेच आसवाब यालेले! समथा या तप वी कमंडलूतील
‘रामतीथा’सारखे, थोर या आऊं या त डून वेळोवेळी सहजग या बाहरे पडणा या
‘जगदबं, जगदबं’ ा जग माते या मरणासारखे, आप याच हयातीत ह े ‘ ’चे रा य
राखून चालिव यासाठी मुलूखभर वेगवेग या जागी दहे ठेवले या क डाजी फजद,
कृ णाजी कंक, तुकोजी पालकर, िनळो ब लाळ, हबंीरराव, हलोजीबाबा यां या वा न
गे या र ाची आण सांगणारे!

आता यां या मन या डो यांना दसू लागला दौडीत डो यांत भरलेला ित ही
हगंामांतला मराठी मुलूख – रायगडावर उतरणा या या पावसाळी ित हीसांजा. तास
फोडून उतू जाणारा कुशावताचा आिण गंगासागराचा तलाव. पाणधारांखाली िनथळणारे
आघाडी मनोरे, जगदी राचे राऊळ, बाले क ला, ापारपेठ, मंि बाडी, िहरकणीमाची,
भवानीटोक, टकमकटोक, सातमहाल, संहासन चौक यांसह अिभषेकपा ांतून
संततधारेखाली िनथळून िनघणा या िशव पंडीसारखा दसणारा आमचा ाणि य
रायगड! गडउतरंडीवर करवंदी या, रामे ा या. अंजनी या गचपणात कर करणा या
रात क ांचे आिण गडटा यात एकलग घुमणा या बेडकां या जमेत चे पाणधारां या
सरसरीत एक प झालेले आवाज. एरवी पाय याशी प  दसणारा, थोर या आऊंचा,
कोसळ या पावसात धुरकटता दसणारा पाचाडवाडा. पड या पावसाची तमा न
बाळगता, गडभर या चौ याचौ यांवर कांबळी पांघ न जाग यां या नजरेने ग त दणेारे
मेटकरी. गडाव न च बाजंूनी पाय याशी कोसळताना अखंड घरघरणारे लहान-मोठे
फ टकसाफ धबधबे. महापुराचे पाणी दतुफा फेकून दते नािगण सार या सळसळत
धावताना दसणा या पाय या या काळ आिण गांधार न ा.

िहवा या या हगंामात मुलूखभरा या गडकोटांना िबलगून बसलेले, दहीदाट गद
धुके. चढ या दवसाबरोबर याच धु याचे तटबंदी या थंडगार दगडबंदीवर उठणारे
दिहवराचे थरारते थब. गडागडांवर या नगारखा यां या पाय याशी धुमसत धूरफेक
करणा या, पेट या शेकोटीतील आं या या आिण बाभळी या लाकूडगाठी. पागेपागेत
जनावरां या त डूनसु ा गार ाने फुटणारे फ वारत े वाफारे, उरफोडी धाव घेऊन
मुलूखभरातून गोळा केले या खबरा पेश ठेवताना गडथंडीन े लटलट कापणारे, तरीही
सावरत अदबशीर बोलणारे बिहज , िव ास, कमाजी यां या पथकांचे खबरगीर, व हाड,
खानदशे, कोकण, मराठवाडा, बागलाणपासून त े गो ापयत आम या ‘चं ावता’ या
टापांवर टापा ठेवत दौडताना झ ब या, थंडगार मावळवा याने दातवाणे धडाधड
आपटणारे आमचे शेकडो, हजारो घोडा व पावलोक. रायगडा या मु ामी असताना खु
ीसख या हातून समोर येणारा ल या या माड याचा वाफाळता गरम कटोरा!

उ हतापी या हगंामात जागजागी गडपाय याशी िशवारांत, मृग त डावर
आ यान े पालापाचोळा एकवटून मातीस तावणी दे यासाठी कुण यांनी पेटिवलेले
रानतरवे. आंबा, वड, पंपळ, चंचे या घेरांखाली रवंथ करीत िवसावलेली, ता हलेी,



दमगीर गुरेढोरे. प ास कोसांची एकलग धावणी मागे टाकून आ यावर, तळा या जागी
पाणथळाकड ेओढ घेणारी, फेसाळती दमगीर घोडी. उ हाने आिण पेटले या भा यां या
धगीने घामाने िनथळताना कपाळप ीवरची थबावळ तजनीने िनच न टाकून,
ह यारघडाई करणारे लोहार. फर या चाकांवर या ह यारांना ठण याच ठण यांची
फरती च े  उठवीत िशकल दणेारे िशकलगार. पागे-पागेसमोर खूर जखडले या
घो ां या न या तासळून, यांना त डात िख यांचे पंुजके आवळून मजबूत, तवाने नाल
ठोकणारे नालबंद. मुलूखभर या रावळा-रावळांत दशनासाठी आम या मागून
वेश यापूव  पायीची पायताणं उत न, धूळमाखले पाय साफ कर यासाठी
उंबरठाबाहरेच थपाथप पाय आपटणारे आमचे धारकरी.

माती! बालपणी माणसास दधू दणेारी, उभार या, पुढ या बांड आयु यात यास
अ , पाणी भरिवणारी, गो याची मूरत रेखणारी ही माती! एक राजा हणून न ह,े
सेनापती हणून न ह,े िशलेदार धारकरी हणून न ह,े एक ‘माणूस’ हणून आमचे या
मातीशी नाते काय? माणसाचे मातीशी नाते असते? होय. माणसाचे मातीशीच नाते असते
– तस े‘मातीत’ मरणारे कैक असतात. ‘मातीसाठी’ मरणारे फाऽर थोड!े! िमळेल आ हास
त ेभा य या णाने तरी?

“जगदबंऽ जगदबं’’ घशाला कोरड पड यान े ते वत:शीच मनोमन पुटपुटले.
पा या या थबांऐवजी र ाचे थब उतरले यां या घोट या घशाआड.

या वेळी नुकताच नमाज पढून आप या शाही शािमया यात आले या
औरंगजेबाला इखलास सजेचा श दबर तपशील दते होता. कधी न ह ेते, पायफेर घेताना
औरंगची पावले बुढा यातही झपाझप पडत होती. याला बेचैन, सैरभैर बघताना इखलास
तर पुरेपूर हबकून गेला होता. काही इतराजी झाली हजरतांची तर!

पण औरंग मा  वेग याच बेचैनीने पायफेर घेत होता – म येच थांबत होता.
काही िवचाराने शािमया या या छताकड ेमधूनच बघत होता.

‘‘कुछ नह  चीखा-िच लाया काफर इतनी स त सजा लेकर भी?” वत:लाच
िवचारावे, तसे यान ेइखलासला िवचारले.

‘‘जी, िब कुल नह .’’ ायचा हणून इखलासने लवत जाब दला.
तो ऐकताना एकाच िवचाराने हदंो थानचा बादशहा हरैाण, हरैाण झाला. ‘इसी

जगह होता हमारा बागी शहजादा अकबर तो? आती ऐसी सजाक  नौबत उसपर तो?’
जाय या इजाजती या कमाची वाट बघत इखलास तसाच ताटकळत उभा आह,े

याचेही याला भान न हते. दि णेतून िनघून आ याला आप या बापाला कैद के यापासून
राज थान, बंगाल, िवजापूर, गोवळक डा आिण मराठी मुलूख तुडवीत वणवण भटकलेली
आपली हयात, याला सताड उघ ा डो यांसमोर सरकताना दस ूलागली. ‘हमारी एक
भी औलाद होती, ‘संबा’ जैसी तो? डालते हम इतन ेबड ेस तनतका बोझ भरोसेसे उसके
कंधेपर। और – और गुजारते बुढापेक  ये जंदगी तस लीस,े पैगंबरक  िखदमतम।’ एवढा
जवळ-जवळ पुरा हदंो थान कमतीखाली येऊनसु ा काहीतरी नेमकेच गमाव या या
काळीजतोड, बेचैनीने तो वत:च हरव यागत झाला. इखलास समोर उभाच असलेला



बघताच तो केव ानेतरी ओरडला – ‘‘जाऽऽव!!’’

तळावर कुठेतरी क ब ान ेबांग दली. पाठोपाठ बांगांमागून बांगा सु  झा या.
आता राजे आिण कुलेशांना फ  या क ब ां या बांगांनी पहाट झा याचे, उ हा या
चट यांनी दवस चढ याचे आिण नमाजीसमजेसाठी अज बरोबर झडणा या नौबत या
दडुदडुीमुळे केवळ अंदाजाने दवसरा ीचा हर कळत होता. यां या आत ांतील ‘भूक’
आता अंगभर या वेदनांनीच शमवून टाकली होती!

तळावर फटफटले. उगवतीची उबदार करणे येऊन राजां या अंगाला िबलगली.
फाऽर फाऽर जाणवली यांना ती ऊब. यां या मनातून थोर या आऊंची, सती गे या
मासाहबेांची, ीसख ची, धाराऊ, दगुाबाई, भवानीबाई यांची; पुरती किबला याद क न
दणेारी सय उफाळली. यातच उफाळ या आणखी दोन आठवणी ती तेने गोदावरी आिण
रामराजां या मासाहबे यां याही.

थोर या आऊ! कोण हो या या? या हो या िशवरा ीची पहाट ध न सा ात
जगदबेंला पडले या गोम ा व ासार या! या व ानेच पािहले होते आबासाहबेां या
पाने एक रोकड ेमदाना स य! असते थोर या आऊंचे आिण आमचे ाण यारे आबासाहबे

आम या जागी तर!! कसे, कसे वागते त?े
कसलीतरी चंड झरझर राजां या पाठक यातून सरसरत वर गेली. पोटात

अ ाचा कणही न हता तरी, चेहरा र बंबाळ, तडतडता झाला होता तरी,
आबासाहबेां या नुस या मरणानेच नागफ यागत ताठ झाली यांची गदन. मनोमन
माथाच िभडिवला अगोदर यांनी, आबासाहबेां या पावन पायांना आिण पाचाड या
छ यां या पाय यांना. आम या घर याच आिण भोवती या कैक माणसांनी केली
फतवेखोरी. बळ ा आ हास, आम या दहेा या अवयवांनी आिण तुम या मायेखाली
पोस या मनान ेतरी दऊे नय ेआ हास या िनवाणी या णी दगा!

आप या ज मदा या आऊसाहबेांचा चेहरा आठव याची खूप कोिशश केली यांनी.
या जागी पुन:पु हा दसू लागला यांना धाराऊचाच चेहरा. धाराऊ : कुणबी काळजाला
मायेचे लंपण घातलेला िनकोप जीव. वत: या राया-अंतावर नाही, एवढी अमाप माया
केली ितने आ हावर. धाराऊ कोण आम या जंदगीतली? ती थोर या आऊं या हाती
जगदबेंने दलेली भंडारापरडीच! कुणबाऊ िनकोप मायेचा केवढा भंडारा उधळला ितने
आम यावर!

ऐन आषाढी एकादशी या रोजी िचते या अ ीचा घास घेऊनच आपला
जीवनभरचा उपवास सोडणा या, आम या सती गे या मासाहबे! कुणी काय मन मानेल
त,े मागून घेतले आबासाहबेांकडून. पण यांनी? का या हौदावर या िचतेवर अि प
होताना आप यासमोर ठेवून घेत या या आबासाहबेां या फ  मोज ा. रायगडाने कती
जीव दहे ठेवताना पािहले! पण पिह याने ‘सती’ जा याचा मान िमळिवला तो यांनीच.
काय वाटले असेल यांना आगझपेटीने दहेाची कापूरराख होताना! आजही कानांत घुमतात



यांचे, यांना चूड दतेाना यांनी काढलेले धैयशील अमर बोल – ‘‘कधी आलाच संग तर,
आमचं ह े प यानी ठेवा. पु  आहात तु ही आमचे!”

या बोलांची याद होताच राजांचे मन कसे ढवळून-घुसळून िनघाले. मासाहबे,
मासाहबे तुमचे ह े प आ ही नुसते यानीच ठेवले नाही, तर या णी जगून दाखवतो
आहोत त.े तु ही गेलात सती, गे या आबासाहबेांसाठी. आ ही? आ हीही सतीच जातो
आहोत – पु षदहेी – इथ या मावळमातीचा टळा म तक  लेवून!! तु हास रवाजाचा
चूड दे यासाठी घरचे हणून आ ही तरी होतो! इथे आम या भोवती आहते, औरंगचे
तुकडलेाचार बुणगे. तु ही नाही, िनदान तुमची यादगीर हणून आ हीच उठवले रायगडी
तुम या नावे ‘सतीचं वंृदावन.’ आम या मागे राहील आमची याद आम या मुलखाला,
आम या माणसांना?

का नाही वाटलात कधी तु ही पर या? आिण का नाही वाट या रामराजां या
मासाहबे कधीच घर या? खरेच, आ ही आिण रामराजे तुम याच पोटी उपजतो तर केवढे
िमटत ेसवाल आबासाहबेांचे आिण उ या दौलतीचे! का नाही वाटलो आ ही रामराजां या
मासाहबेांना घरचेच? दौलतीसाठी? मग फरक तो काय उरतो यां यात आिण
औरंगजेबाचा बागी शहजादा अकबरात? कोण हो या रामराजां या मासाहबे आम या
जंदगीत? िवष घोटून णात या हो या या न ह या झा या. अस याच जर या आता
आ हास अशा बघायला हयात तर? खातरी आह ेआमची, रामराजांना घेत आ या हो या
तशाच पोटाशी घेतले असते यांनीसु ा, या णी आ हाला.

आम या जंदगीचा सवात चुकला- कला मनसुबा – आम या दगुाबाई! नाव
तेवढे ‘दगुा’ ठेवले आ ही, पण – पण दगुाऐवजी कोठीतच रािह या या हयातभर – आिण
तेही सा ात औरंग या.

समजू-उमजू के या कुठ याच गो ीचा प ा ाप नाही वाटला कधी आ हास.
ख ख तर चाटूनसु ा नाही गेली. पण दगुा – तुमची सय झाली क , पोख न िनघत ेउभे
काळीज. छ पत या राणी असून कोठडीत िखतपलात तु ही आम या ब ांसह आिण
आमची पाठराखण कर यासाठी माहरेपणा या िनिम ाने आले या आम या राणूआ ा!
कसले िमळाले माहरेपण यांना? आबासाहबेां या क या असून औरंग या कोठडीत बंद
हो याचे? तुम या सुटकेसाठी कती जंग केला आ ही? आबासाहबे आिण आ ही सुटलो
आ या या िवळ यातून, पण तु हाला मा  आ हास सोडिवता आले नाही. छे, छे! कसले
ह ेआमचे िजणे? असेल – असेल – राजा हणजे उपभोगशू य वामीसु ा असेल! पण –
तु ही दोघी, थोर या आऊ, सती गे या मासाहबे, आम या ीसखी यां यासार या
राजि या हणजे कोण? खूप िवचार केला तरी नाही िमळाला याचा जाब कधी आ हास.

आिण – आिण लंगा या या क ाव न दहे झोकून दलेली अ ाप गोदावरी! ती
हणजे तर, कुठेतरी आभाळात तडकणा या िवजेन ेदरूवर या भुईवर कोसळून, भेगाळावे
ितचे अंतरंग, तसा आम या हयातीतला अदावती-सल. खु  आबासाहबेांनी बांधले
ित यासाठी ‘सतीचं वंृदावन’ लंगा या या पाय याशी. अ णाज ना ह ी या पायी
द याची कधीच खंत वाटली नाही आ हास, पण हकनाक बळी गेले या गोदावरीचा सल



डो यांत खुपून गेले या सलाखीसारखा या णीही सलतो काळजात. जाळत जातो तो
काळजाचा ऐल-पैल तीर!

आिण आम या ीसख चा चेहरा आठवला क , झगमगती चांदणवेलच
डो यांसमोर उभी राहते. आम या प ी एवढे नाते वगळले, तर उर यासुर या ीसखी
आबासाहबेां या क याच शोभा ा अशा! का कुणास ठाऊक, यांना आवतीभोवती
बघताना नेहमीच याद होत रािहली, ती थोर या आऊंची. केव ा घोर यातनेत पड या
असतील या या णी? बोलताना या नेहमीच हणाय या, ‘‘आ ही आपलं बा शंग
बांधलं आह ेरानवा याशी!’’

खरोखरच काय करतील – कशा वागतील या आ हामागे? केवढी भाऊबीज
घातली आह,े गणोजी-का होज नी आप या पाठ या भिगनीला? खु दाबादे या कोठीतील
दगुाना याद करताना केवढी अपराधाची जाणीव होत!े पण रायगडा या ीसख ना याद
करताना मन ॠणाइता या भावनेने कसे िशगोशीग भ न येत.े येस,ू गांगोलीत तु हाला
मासोळी या वाणाची अंगठी बाळराजां या बारशात नजर दतेाना आ हाला काय क पना
होती क , आम यामागे तु ही पा याबाहरे या मासोळीसार याच हाल!

‘‘ह:ं’’ किब या या आठवणीच आठवणी अनावर झा यान े यांनी मान झटकली.
समोर इं ायणी आिण भीमा एकमेक या ग यात गळा घालून उ हाला पीत,

तळपत वाहतच हो या. सूय आता तर ऐन मा यावर तळपू लागला!!

दरूव न जवळ-जवळ येणा या घोडपेथकां या टापांची थडथड मोठी-मोठी होत
जावी, तशी शंभूमनात आता अ धान मंडळा या आिण औरंगबरोबर जागजागी
झडले या हातघाईत कामी आले या कैक मदा यां या आठवणी थडथडू लाग या.

मात गेलेले, शेवट या णी उशीखालून काढून िभकबाळीची आिण
पेशवेपदा या िश े -मु ांची डबी पु  िनळोपंतां या हाती दणेारे मोरोपंत! कसे लागले
क छपी त े अ णाज या आिण मासाहबेां या? कोण आिण कसा दणेार याचा जाब?
पर याचे वतन कजापोटी आप या घशात घाल याची घालमेल करणा या पिह या
पेश ांना – शामराजांना पेशवेपदातून मु  करणारे आबासाहबे असते आम या ठायी, तर
काय करते मोरोपंतांचे? कोण आिण कसे सांगणार ते? एवढेच कशाला? कुठ या
िभरिमटीने खु  आ ही गेलो आपण न दलेर या गोटात, याचा काय जाब दणेार आ ही
झालो तरी?? आम या जागी त ेआिण यां या जागी आ ही असतो, तर कसे वागतो
आ ही? का काही णच असतात कु काळे येक माणसा या जग या हयातीत? नाही तर
गेले का, एव ा प याचा िवचार करणारे आबासाहबे य  औरंग या भेटीस आ यात?
आिण पडत ेकशासाठी अडकून कैदकोठीत?

झाली नसेल कधी, आ हाला आबासाहबेांची होते तशी आम या पेशवे
िनळोपंतांना यां या विडलांची कधी याद? कधीच का केला नाही मोरोपंतांचा
िनसटतासु ा उ लेख आम याशी बोलताना यांनी? क  खां ावर जोखीम पडताच



तोडूनच टाकावी लागतात माणसास नाळेची नाती? मोरोपंत, रायगडा या मंि वाडीतील
तुम या राह या वा ावर चौक पहारे बसिवताना काय वाटले आ हास ते आमचे
आ हालाच ठाऊक! आप याच सही हातान ेआपलाच डावा हात कलम करायची अशी
नौबत औरंगवरही येऊ नय ेया पुढ या हयातीत! पंतांची जोखमीची जागा दली आ ही
यांचेच पु  िनळोपंतांस – पण – पण – नाही भ न िनघाली कधी या णी झा या
क डीची जखम. पंत, तु ही, आबासाहबे, गोदावरी यांची मनापासून माफ  माग यासाठी
‘माणूस’ हणून तडफडतेय आमचे ह ेमावळमन. पण तु ही – तु हीच सारे हात डोलवून
‘नको, नको’ का हणताय या णाला? का? का?

राजांनी गदगदनू गदन हलवली. साकळ या र थेबांत थटलेले यां या
चेह यावरचे घामाचे थब यामुळं इकड-ेितकड ेटपकले.

खाचा झा या, र साकळ या, नाकाम डो यांसमोर अ णाजी उभे ठाकले
यां या! अ णाजी – अ णाजी! कस या ॠणानुबंधाची होती असामी? आबासाहबेां या
काळात धाराबंदीचे काम चोख करणारे अ णाजी – आमची मा  मु कटदाबी करायला
धजावलेच कसे? अ णाजी – गोदावरी – रामराजां या मासाहबे. कसला ि कोण हा
आम या पावलापावलांत अडकत गेलेला? गोदावरीची माफ  माग याचेसु ा िवचार
उठतात मनात. मग अ णाजी, मासाहबेांची मा  माफ  माग याचे का नाही घेत मन?
अगदी या णीसु ा!

आिण गो ा या मांडवीखाडीत आमचा वाहतीला लागलेला घोडा अटीतटीने
थोपवून आ हास ाणदान दणेा या खंडोज चे ज मदाते बाळाजी! आबासाहबेांचे नेक
कलमबाज! कलम! ह यारापे ा कारीगर होणारे ह यारांचेही ह यार! कसे रोखले यांनी ते
मासाहबेां या िभडसे पडून आ हािव ? यांचे पु  असूनही कधीच केला नाही िनळो-
खंडोज नीसु ा आम याशी बातचीत करताना यांचा उ लेख? कसा धजावला यांचा हात
यां या, आम या ाणांपे ाही ि य दौलतीचा तुकडा थेट शहजादा अकबरास तोडून
दे याची िलखावट कर यास? नसतेच पाठवले अकबरान े यांनी रेखलेले खिलते आ हांकडे
प हाळगडावर? होताच यांचा – अ णाज चा, मासाहबेांचा आम यावर या
िवष योगाचा कटाव फ े तर? तर – होता आम या ासांचा णात शेवट या न कमी
वेदनांनी. पण या णी या वेदनासु ा वेदना का नाही वाटत?

अ णाजी, बाळाजी, शामजी, िहरोजी यांना काय वाटले असेल ह या पायी
िचतचुराडा होताना? खंत? अस  वेदना? अपार यातना? छेऽ तपशील आला होता,
ड गराएवढा बोजा अंगावर पडतानासु ा त ेशांत होते असा. समजू-उमजून के या करणीने
कच दल होतात, ते कसले खंद ेशूर? यां या मनात येऊन पाऽर दरू गेलेले काळे ण आज
आम यासमोर कसे उभे आहते? का धडपडताहते ते आपले काळेपण उजळ कर यासाठी!
जखडबंद असले तरी यांना इजाजत दे यासाठी का उठताहते आमचे हात?

पुरे अंग घुसळून वर उठव यासाठी हणून राजांनी दो ही हातांना झटका दला.
पु हा कचला भ म त ता-कुलाह यां या मनगटात!

िन पयाने राजे दहेी शांत रािहले; पण मन फडफडतच रािहले – या



फडफडीतूनच आवाज उठू लागले – ‘‘ हादपंत – यायाधीश!” एकदा गफलत झाली
तरीही यां याच हाती यायाधीशाची सू े दतेाना आ ही हणालो होतो, ‘‘मुलखात जसे
ड गरकड ेतसे यायाधीश! आ या वादळवा यानं झाडझुंडपं डुलली-हलेावली एवढंच काय
उ मळून पडली तरी समजू शकत.ं पण – पण ड गरकडचे पायीचा धर सोडून लटलटू
लागले तर?” अगदी िनवाणीचा हणून औरंग दौलत डुबवायला चालून येताच खु
यायाधीशांनीच हातिमळवणी करावी िश याशी? यासाठी यांनाच द त कर याचा
आखरी कूम सोडावा लागला आ हास? आिण – आिण आज तर खु  आम याच बाबीने
‘ यायाधीश’ हो याची संधी िमळावी औरंगजेबास? शेवटी काळ आिण िनयतीच असते
का, येकाचा यायाधीश? औरंगने अ याय नाही, यायच दला आह ेआ हास, अस ेपु हा
पु हा का वाटते? या न गैर कोणताही िनवाडा केला असता यान,े तर द ली या
चांदणीचौकात नेताजी पालकरांचा मुह मद कुलीखान करणारा तो, आमचे मामासाहबे
बजाजी नंबाळकर यां यावर अफझल या वारीत गुदरला तसा संग गुदरता औरंगमुळे
आम यावर तर?

औरंगने तोही िवचार न च केला असणार हणूनच तर यान े ला या
सवालास आम या सामनेच तडकावून दले – ‘‘ये नह  पढेगा नमाज कभी.’’

औरंग! आलीच नसती नौबत तर – राजहवसेपोटी ढ ग हणून तू हयातभर पुढे
धरलेला इ लाम न प करताही पढलो असतो आ ही नमाज! एव ाचसाठी क , तु या
अ लातालाने मेहर होऊन आप याच बाप-भावांची अघोर क ल करणा या, आप याच
बेटीला कैदते टाकणा या, लाखो गोरगरीब हदंूनंा जीवे मारणा या, शरण आले यांना
इ लामी करणा या, यात या ताकदवरांना मनसबी ब ून लाचार करणा या तुला एकदा
तरी माफ क न ‘परवर दगार’ अस याची खातर पटवावी यान ेयासाठी!

जसजशा दवसरा ी या, कुणासही सोडिवता न येणा या चावरिम ा कडकडून
पडत हो या तसतशी राजे-कुलेश दोघांचीही मने साकळून, एकवटून, थळी क न येत होती
– एकाच िवचारावर – ‘‘सोनं झालं आह ेिजवाचं!”

या पु या तळावर चम का रक िवचारांचे जाळेच जाळे पसरले होत.े दोघेही
जबान, नजर गमावलेले कैदी एकमेकांब ल िवचार करीत होत. यांची मन अडकलीच
मागे तर एकाच िवचारात अडकत होती – ‘महाराणी एक या आहते मागं. या इथून
ितथवर पसर या दौलतीबाबत, रयतेला धीर- दलासा दऊेन उभं कर यासाठी कशा
बांधतील या मन? कोण दईेल यांना घरो याचं पाठबळ?’

औरंग तर आप या शािमया यात, कधी दोघा कै ांचा, कधी ‘सेवाचा’ बगावती
मुलूख कसा डुबवावा, याचा िवचार करताना हातची माळ ओढत, म येच थांबून छताला
िनरखत सार या पायफे या घालीत होता. बेटी झीनत याला वाळािमि त लंबूशरबत
मधून-मधून वत: दतेाना धाडसाने िवचारत होती – ‘‘कैसी ह ैतिबयत अब आ बाजान?”
खरे तर आप या आ बाजाननी कै ांना सुनावलेली स त सजा ित याही ीमनात पत-



सलत होती.
औरंगलाही घोर पडला होता, हदंो थान या स तनतीला आप या मागे कोण

सांभाळेल याचा! खरोखर स ेची रा ये साम, दाम, दडं, भेदान ेउठिवणे सोपे आह,े पण
यात जीव अडकणे केवढे अवघड आह.े

तळावरचे सारे सरदार, हशम ज याज याने दब या कुजबुजीत िवचार करीत
होत ेितघांचाच – दोन कैदी आिण शहनेशहा यांचा. तो तळ न हताच, होत ेमनामनांचा
मेळ-गैरमेळ पडलेले िवचारच िवचार यांचे एक गंुतवळ झालेले चंड जाळे!

नवा दवस उगवला होता. कै ांचे झाले एवढे हाल पुरेस ेवाटले नाहीत, हणूनच
ताबेदार इखलासने नवे ज लादी पथक कै ांसमोर घेतले!!

दो ही कै ां या अंगावरचे िवदषूक  कुतही या पथकान ेटराटर ओरबाडून काढले.
उरले त ता-कुलाह आिण साखळदडंाखाली अडकून पड याने न ओरबडता आलेले फ
चुकार तुकड.े

‘‘दखेत े या हो? फक दो कु पर वो नमक न पानी – छाल उखाडकर इनक !”
बावर या-बावचळले या हबशी ज लादांवर इखलास ओरडला.

पथकातले, सापते घेतलेले ज लाद पुढे झाले. यांनी नारळाचे खोबरे कसावे तसे
धारदार साप यांनी दो ही कै ांची जागजागी साल सोलायला सु वात केली! ज लादच
आता पुरे हरैाण झाले. दो ही कै ांपैक  एकही कैदी अंग सोलवटून िनघत असतानाही ँ
क  चंू करीत न हता. ज लादांनी आजवर कैक माजोर कै ांची साल अशी सोलवटून
काढली होती. यांचा तडफडाट आिण कंका या ऐकताना तर नेहमी जोषच संचारत
आला होता ज लादां या अंगी. पण आज? काय ता ुब बघत होते त!े यांचेच हात थरथ
लागले सापत ेओढताना!

राजे आिण कुलेशांचे दहे आता मानवी दसेनातच. त े झाले होत,े जयंती या
दवशी अंगभर शदरू फासले या हनुमंता या मूत !

सापतेधारी मागे हटले. त तासारखी, तां याची भगुणी घेतलेले हबशी पुढे झाले.
या भगु यात भरले होते मीठपाणी! ताव या धावेवर लोहारान े चारी बाजंूनी पाणी
िशपकारावे, तस े या हबशांनी हात या भां ांतील मीठपाणी राजे-कुलेशां या सोलवट
र ाळ दहेांवर िशपकारायला सु वात केली. लोहारा या पा याची ‘चरचर’
भोवती यांना ऐकायला येत,े या मीठपा याची चरचर तशी कुणालाच ऐकू येत न हती.
उ या अंगाला शेकडो सुया भोसक यागत वाटत होत,े त ेफ , राजे- कुलेशांना! दहेांचे
आगड बी कंुड झाले होते यां या. ग  िमटून होणा या वेदना िमटवा ात तर डोळेही
न हते. तरीही लाटाच लाटांवर डुचमळ या त याकड ेबघत, शांतपणे आपली िपसे साफ
करीत खं ा प ी काठ या फांदीवर बसावा, तस ेत ेदहेा या वेदनांकड ेपूण अिल  मनाने
बघत या या काठावर शांत बसले होते.

ब यांचा कालवाही खरोखरच ‘शैतान’ वाटावेत असे कैदी समोर बघून
थरक याने आता िचडीचाप झाला होता. ती सजा बघायला य  औरंगजेबच असता
तर! तर न च सग या तळावर या सरदारां या िख लती खेचून आणायचा म क न



यान े याचेच कफन इतमामाने कै ां या अंगावर पांघरायचा कूमही दला असता!
कधी, कधीच न हती एवढे हालहाल करणारी सजा याने हयातीत कुणालाही फमावली.

लटपटले या काळजांचे बघे आता एक-एक करता काढ या पायांनी आपाप या
रा ांकड ेपरतू लागले. सापते आिण मीठपा याची त तीभांडी ितथेच फेकून ज लादी
पथकही िनघून गेले. इखलास तेवढाच उरला. या यावर सोपिवले या सजेची एक
जोखीम या यापुरती आता बाक  होती. कैदी पुरत ेगत ाण होताच, दोघा ताकदी या
ज लादांना िनवडून एकाच फट यात दोघा कै ांची म तके धडावेगळी करणे! भा या या
टोकावर ती खोचती ठेवून, वाजतगाजत उ या तळभर ती सवाना दाखवून यांचीही
नाचवत धंड काढणे. शेवटी, धड ेएक कड ेसाखळदडंात पडलेली; ती मंुडक  तळाबाहरे
कुठेतरी, को ा-कु यांनी खावीत हणून भा यांसह फेकून दणेे. पण या इखलास या
आखरी जोिखमेला अ ाप अवकाश होता.

सजा द या या तणावाने इखलास एवढा थकला होता क , णभर यालाच
वाटले, आपणही जखडलो गेलोत न दसणा या एका खांबाला! तो दो ही कै ांकड ेतसाच
बघत रािहता. आता फ  या या िखदमतीचे पाच-दहा हशमच होते बाक  या या
भोवती. काय वाटले याचे यालाच; कुणास ठाऊक. संथ पावले टाक त तो राजां यासमोर
आला. भयाण दसणा या मरह यां या बागी सुभेदाराला यान े पायांपासून लाकडी
टोपीपयत िनरखले. इखलासची एर ही ू र, मग र वाटणारी नजर आता िविच  दसू
लागली. राजां या दहेभर फरत ती यां या छातीवर या भवानी माळेवर मा  जखडबंद
झाली. फ  राजांनाच ऐकू येईल एवढे हलके तो पुटपुटला – ‘‘द ेदो हमे ये सुबेदार।’’
यान े या र , मीठपाणी, घाम यांनी हाऊन िनघाले या िचपिचपीत भवानी माळेला
हातच घातला!

‘‘अॉऽऽ ऑऽऽ ऑऽऽ” राजे मरणावरच पडलेली कुडी सगळे बळ एकवटून आता
तडफडती हलवू लागले. ती हलिवताना नकार दशवणारी गदन एकसारखी झटकू लागले.
खांब हदंकळू लागला.

जसा पुढं गेला तसाच इखलास हातची भवानी माळ सोडून झट यात मागे झाला.
का पािहजे होती याला ती? एव ा पहाडी सूर याची एक तरी यादगीर हणून जपणार
होता ती इखलास! यासाठीच दहेभर िनरखून राजांची फ  घेता ये याजोगी माळच
िश लक होती. ‘‘नको – घेऊ नकोस ती.” हा संकेत याला कळला होता.

आप या िखदमती पथका या हशमांवर तो कसातरीच ओरडला – ‘‘सब चले गये
नजारा दखेनेवाले नाबकाऽर ल ड े यहाँस!े तुम य  के? िनकल जाऽव.’’ आिण वत:
इखलासच आप या घो ावर झेप घेऊन िनघून गेला.

आता वर िनळेभोर आभाळ, पायांखाली वढू बु कुाची कतीतरी पुराणी
मावळमाती, न दसणा या, पण जवळच, खां ाला खांदा िमळवून संथ वाहणा या
इं ायणी आिण भीमा, यां या काठांवर जगाला एकले वाटावेत, अस ेमराठी दौलतीचे
छ पती संभाजीराजे आिण छंदोगामा य कवी कुलेश रािहले! आता राजांचा वत:चा
वत: या मनाशी चाललेला वादही थांबला. सु  झाला – सु च झाला फ  िजवाचा



िशवाशी चाललेला आखरीचा शांत, संथ जाबसाल!
‘राजा हणजे कोण? सजा भोगणारा राजा हणजे कोण?’ यांसार या सवालांची

उ रे शोधत संभाजीराजे भोसले या माणसाचा ‘जीव’ मनही मागे टाकून ‘िशव’ मुठीत
पकडायला आप या उ या हयातीचा कानाकोपरा धंुडाळू लागला.

‘कोण हो या आ हास ज म दे या मासाहबे? का नाही याद येत यांचा चेहरा? का
नाही वाटलं कधी आ ही अंधारातून ज मास आलो अस?ं’ आली असेल न च
आबासाहबेांसह थोर या आऊंची याद अखेर या णी. आिण – आिण न च येईल
शेवट या णी, एवढा कठोर आिण हवस असलेला असला तरी औरंगलाही या या
ज मदा या आऊंची याद! कोण होत ेआबासाहबे? कोण आह ेऔरंगजेब?

आबासाहबे हणजे आम या मावळमातीन,े ड गरद यांनी फेकलेला उ ण ास!
मरगळले यांना जग याची, क  करत मानान ेजग याची ऊब दणेारा. न होते तेच तर?
औरंगला द खनेत उतरायची नौबतही ना येती.

केवढे प याचे बोलले होते त ेअखेर या भेटीत प हा यावर – ‘‘एवढीशी असते
डो याची पापणी, पण ती सु ा नाही घेत कधी साधं क पटसु ा डो यांत. तु ही तर
आजचे युवराज आहात – उ ाचे राजे. बरे यानी ठेवा. अगोदर मरतात ती मनं आिण मग
मरतात ती माणसं! राजे होऊ नका मावळा हा.” आबासाहबेां या बोलांनी जसा या
भेटी या वेळी उसासला होता युवराज हणून, तसा आता एक मावळा हणूनच उसासला
यांचा जीव.

आ हाला, मनाचे णा णाला टवके उडावेत हणून अशी ाणकठोर सजा
दणेारा, आता पार बुढा झाला तरी िपळदार मनाचा औरंग कोण? पुरा हदंो थान इ लाम
करायला िनघालेला, माणुसक ला फंुकरीन ेिवझवू बघणारा. उभा केला असाच, आ ा या
णी या याच बापान े उठिवले या सफेद ताजमहालासमोर याला तर! तर या या

नजरेची वीज अंगी पडताच काळी ठ र पडून जाईल, ती दखेणी कबरसु ा!
नाही. आबासाहबे आिण औरंग यांची तुलनाच नाही होऊ शकत. आ ही नाही,

रायगडा या सातमहालात या आम या एकाही मासाहबेांनी नाही, कुणीच नाही पारखले
आबासाहबेांस. असेलच पारखले यांना तर फ  ितघांनीच. एक थोर या आऊसाहबेांनी
आिण दसुरे समथानी आिण... आिण होय, ितस या फ  औरंगजेबाने!

आ ही – आ ही कोण या ितघांत? थोर या आऊ आिण समथा या दृ ीने
आबासाहबेांची फ  सावली आिण औरंग या दृ ीने? या या दृ ीन ेतर आबासाहबे नेमके
कोण होत,े ह ेनीट पारखता यावयासाठी या णी यान ेनजरेसमोर धरलेला एक दपण!
पडले असेल आम या दहेा या दपणात, या हदंो थान या शहनेशहास नीट नजरेला
आम या आबासाहबेांचे असली प? असता याचा एकही शहजादा अशा आम या जागी
तर?

का वाटले आमचे क डाजी, सरल कर, हलोजीबाबा गेले ते हा आमचे एकेक
अवयवच गेले असे? का केली ाणपणाने आमची सोबत िनळोजीपंत, खंडोजी, रामचं पंत,
हरजीराजे, पाजी, िवठोजी च हाण, मानाजी मोरे आिण – आिण एव ा दरू या



कनोजदशेी या कुलेशांनी? आ ही केवळ राजे होतो हणून? नाही – नाही.
माणसे फ  भाकरी या तुक ासाठी लाचार नसतात. तळहातावर िजवाची

योत घेऊन कुरवंडीसाठी िस  होतात, ती अशी सुखासुखी नाही. यांनी साथ दली
आबासाहबेां या या या नावे उठले या गोरगरीब रयते या रा याला राख यास
यांचा अिभमान वाटतो, या णी आ हास. जे फतवेखोरीने पाठमोरे झाले यांची
एवढीसु ा खंत नाही वाटत. खरेच आह,े राजा हणजे उपभोगपारखा वामी. आिण –
आिण वेळोवेळी कटावां या का ांतून चालत गेलेला, आपलीच माणस ेपाठमोरी झाली
असताना, औरंगसार या माणसा या हाती फसलेला, ही अशी सजा अंगांगावर पेलणारा
आम यासारखा सजेचा राजा हणजे कोण?

सजेचा राजाही असतो, पण ‘ वामी’ न ह ेतर ‘सेवक.’ वेदनांचेच उपभोग क न
िज या दहेी भरपेट भोगलेले असतात, त े याने! सजा घेणारा राजा हणजे वेदनांचे
उपभोग भोगणारा पिहला सेनापती आिण शेवटचा सेवक!!

केवढे हायस ेआिण भ न पाव याचे समाधान वाटले राजांना आता.
वढूची मावळी सांज आता उतरली. पण दो ही कै ांना एवढीसु ा क पना

न हती क , आता सांज आह,े सकाळ क  दपुार? आता या दोघांनाही पुरते कळून चुकले
क , हयाती या दौडीचा शेवटचा मु ामी तळ जवळ येत चालला आह.े मांडाखालचे हात,
पाय, डोळे, जबान यांचे जनावर पाऽर फेसाळलेय, थक दल झालेय ते. याला टाच मारावी
असेसु ा नाही वाटत आता.

दवसभर आभाळाची दौड क न थकावटीला आलेली मावळ करणे मायेन ेजवळ
घेत, यां या थक या पाठवानांव न, आप या असं य लाटांचे हात फरवीत शांतसंथ
वाहतच हो या, फ  इं ायणी आिण भीमा!

राजे आिण कुलेश यांचे डोळे-जबान काढ यापासूनचा बारावा दवस उगवला.
हालहाल झालेले छंदोगामा य कुलेश म यरा ीच के हातरी गत ाण झाले होत.े
मर यापूव  यांनी “ णाऽम वामी!” हण यासाठी केव ातरी मो ाने “ऑऽऽ ऑऽऽ”
केला होता. या चम का रक आवाजाने कै ांभोवती ग त दते फरणारे, पगुळलेले ग तेही
दचकले होत.े “ऑऽऽ अॉऽऽ’’ करत राजांनी कुलेशांना ितसाद दला. छंदोगामा य आता
छ पत ना ितसाद दऊेच शकत न हते. काय झाले असावे, ह ेराजांनी मनोमन ताडले.

कवी कुलेशां या जंदगीचा छंद परमा या या महाका ाला जाऊन िमळाला
होता. यात एक प झाला होता.

बारावा दवस! राजांना क पनासु ा न हती क , असेच रायगडी मंचकावर
पडलेले ण आबासाहबे बारा ा दवशीच अनंतात लय पावले होते, या दवशी
पायां या नखांपासून डुई या केसावळीपयत एक-एक अवयव गार पडत होता यांचा.

आज अस ेकाय होते आह?े आमचा पायां या नखांपासून डुई या केसावळीपयत
गे या दहा-बारा दवसांत न हता असा अवयवन्अवयव का पेटून उठतो आह?े



गे या थोर यांनी ऊरफोड क न इथ या माणसामाणसाला जग यातला अथ
पटवून सांिगतला होता. जाते धाकले आज इथ या माणसामाणसाला संग पडलाच, तर
मरावे कसे याचा अथ पटवून दणेार होते.

‘िशव’ आता ‘िजवा’ या अगदी नजरट यातच दसू लागला राजांना.
आबासाहबे गे यानंतर िहतोपदशे हणून िलिहला समथाचा खिलताच श दबर

दसू लागला, यां या जीव योतीला –
‘िशवराजाचे आठवावे प। िशवराजाचा आठवावा सा ेप।

िशवराजाचा आठवावा ताप। भूमंडळी।।
िशवराजाचे कैसे बोलणे। कैसे चालणे। सलगी दणेे। कैसी आह।े।

या न िवशेष ते करावे। जीिवत तृणवत मानावे।”
धमातून राजकारण माग  लावणारे समथ आिण राजकारणा या धामधुमीतही

धमकारण माग  लावणारे आबासाहबे! केवढे पारखले होत े यांनी पर परांस!
‘‘जीिवत तृणवत मानावे। – ” समथखिल यातील िहतोपदशे राजां या

कानामनात – उ या दहेात घुमू लागला.
आता तर यांना उ या मराठी दौलतीचाच केवढातरी भ  ‘ग धळचौक’ समोर

मांड यागत दसू लागला. हबंीरराव, खंडोजी, िनळोपंत, बिहज , क डाजी फजद,
हलोजीबाबा, कृ णाजी कंक, रामचं पंत, कुलेश – गेलेले – असलेले कतीतरी लोक हाती
संबळ तुणतुणी घुमवीत िमट या डो यांनी उदोकारच उदोकार उठवीत होते – ‘‘उद ं गं
अंबे उद”ं केवढा भ  हा, आ ही यापूव  कधीच न बिघतलेला आई जगदबेंचा ग धळ!
सग याच मानक यां या माथी भंडा याचा मळवट भरलेला साफ दसतो आह ेआ हास!
दसत नाही फ  तुळजाभवानी! कुठे आह ेती? ह ेकाय चम का रक दसते आह?े हा भास
तर नाही? ही जगदबेंचीच मूरत दसत ेआह.े फ  ितचा मुखडा थोर या आऊंगत दसतो
आह.े ित या दो ही डो यां या जागी आबासाहबे आिण समथा या मु ा दसताहते!
जगदबंमूत या मळवटा या आड ा दबुोटी रेघांत दसताहते आम या ीसखी आिण
रामराजां या ताराऊ. रामराजां या मु चेा पसरता भंडारा या दबुोटी मळवटामागे खडा
दसतो. पण – पण असे का होत ेआह?े या एव ा भ  जगदबंमूत त आ ही – आ हीच
कसे नाही दसत कुठे? का? का?

आता या णी राजांना सभोवर मांड या भ च भ  ग धळातले आप या
जीव योतीचे नेमके, रसरशीत, प - प  मानकरी थानच दसू लागले. इथून ितथवर
पसरले या, रंगाव या, नादभर या आभाळाने तेजाळ सूयगो याला केव ातरी भर या
डो यांनी नुसते िनरखावे, तसे शंभूराजांचे डोळे हरवले या दहेाचेच सारे अवयव या
जीव योतीला भ न पाव या डो यां या भावनेन ेबघू लागले –

ती योत आरोिपत संभाजीराजे िबन िशवाजीराजे भोसले न हती –
‘‘उभा स ा ीच जंक यास येऊ आलो तर!” हणणारी, दलेरला िमळणारी,

िभरिमटलेली, खु  या योतीलाही कायद े न आवरता आलेली, बेलाग उधळलेली
मिच  जवानीची ऊम  न हती –



ती कुणाची छ पती, वामी, धनी न हती.
कुणाचे बा शंगबळ, कुणाचे आबा, कुणाचे भाऊ न हती –
आता ती जीव योत कुणा माणसाशी, मातीशी कसलेही नाते सांगणारी न हतीच.
“ ि यकुलावतंस, सकळगुणमंिडत, अखंड ल मीअलंकृत गो ा ण ितपालक,

ीम महाराज राजा शंभू।’’ ही गेली अनेक साले धारण केलेली िब दावली अंग या र ाने
यांनी के हाच धुऊन टाकली होती.

जिमनीपासून थेट आभाळापयत आप या िजवाची एक नजर ठरणार नाही अशी
भ , फरफरणारी योत भासू लागली यांना.

‘‘कसे आहोत आपण?” योतीने सवाल केला आपणालाच!
‘‘कसे? कसे?’’ िशवालयात या ऐकू येणा या घंटांनी केवढातरी घोष धरला आता.

संबळ तुणतुणी िशगेला चढली. भंडा या या उधळ या मुठी-मुठा नी आभाळ कसे क दनू
गेले –

‘‘कशी दसते आह े ही योत?” भोवती या पंच यांना आप यातच ओढून
घेतले या या जीव योतीचा झाला होता, आई जगदबें या मांड या या भ
ग धळचौकातील अंगभर पाजळलेला, फरफरता, पाचपेडी पोत!!!

संताजी-धनाजी यांनी तो आप या हातांत नाचिवता धरला होता. यां या
हातातून तो कैकां या हातात जात ग धळचौकभर अखंड फ  लागला.

जगदबेंचा तो पाचपेडी पाजळता पोत. णभर याने फरफरता सवालच वत:ला
केला. ‘‘जीिवत तृणवत मानावे?’’ आपणच जाब दला – ‘‘समथ, तृणा या पा यालाही
असतं जळून भ म हो याचं भय! आ हास तेही नाही उरलं!!’’ या पोतालाच –
पोतमाहा य ऐकू येऊ लागले –

‘‘पंचे यांचा जीवपोत हा – ि गुण गुणी वळला।’’
कानांतले चौकड ेकाढून टाकावेत, तसे या पोताने पाजळते होतानाच ‘ि गुण’

काढून के हाच दरू फेकले होते. पोताला आता काही-काही दसेना. दस ूलागला फ
इं ायणी आिण भीमेचा एकजीव झालेला पावन संगम! याच इं ायणी या काठी
ानोबांनी आप या वारक यांना म हाटमोळी गीता सांिगतली – ाने री! तुकोबांनी

आपली गाथा रचली. आम यातून वा न गे या र ा या करंजेलाने आज रेखली जात ेआह,े
एक ‘राजगाथा’, एक ‘शंभूगाथा ’, एक ‘शंभूभूषणम्!’

पोत फरफ न-फरफ न उठला. औरंगजेबा या कुमाने, ज लादी पथकां या
हात ेइखलासने उ व त केलेला ‘शंभूदहे’ सोडून चालला.

समोर या इं ायणी आिण भीमा यां या पावन संगमात तो आता डुबवला जाऊ
लागला! डुबतानाही तो फरफरला – “जगदऽंब – जगदऽंब!”

‘‘चररऽ’’ आवाज उठला.
जगदबंपोत उरात घेऊन इं ायणी आिण भीमा आज पिह यान ेमाना वाक ा

क न काठावर या सजे या खांबाकड ेबघत-बघत संथ वा  लाग या.
यांना दसत होती, मान टाकले या शंभूदहेा या छातवानावर अजूनही



मावळती या करणांत, र ाने हाऊन गेलेली; तरी तळपणारी चौस  कव ांची अशरण
तळपती माळ आिण फ  माळ!!







िशवाजी सावंत यांचा प रचय

िहर यकेशी नदी या तीरावर वसले या, को हापूर िज ातील आजरा या
िनसगसुंदर व छोटेखानी, टुमदार गावात एका शेतकरी कुटंुबात, ३१ अॉग ट १९४०
साली िशवाजीराव सावंत यांचा ज म झाला. ितथंच ंकटराव शालेतून ते शाला त
परी ा थम वगात उ ीण झाले. प रि थतीमुळे महािव ालयीन िश णाला
एफ.वाय.बी.ए. नंतर रामराम ठोकून यांना वािण य िवषया या लघुिलपी आिण
टंकलेखन यांचा अ यास म पूण करावा लागला. को हापुरातील राजाराम शालेम ये
यांनी अ यापक हणून वीस वष सेवा केली. तेथून परसेवेवर पु यात येऊन महारा
शासना या िश ण खा या या ‘लोकिश ण’ मािसकाम य े यांनी सहा वष काम पािहले.

भारतीय जीवन आिण सं कृती याब ल सावंतांना ारंभापासूनच साथ अिभमान
होता. ‘माझा भारत हणजेच महाभारत,’ ह े समीकरण एकदा मनात ज यानंतर
अ यासूवृ ीमुळे यांचा महाभारताचा सखोल ासंग सु  झाला. अि मता िवस  पाहत
असले या भारतीय समाजपु षाला सूयपु , ‘मृ युंजय’ कण आप ीतही धैयशाली व
तेज वी बनवील, अस ेउ र यांना गवसले. मग दीघ संदभशोधन, सखोल व उलट-सुलट
चंतन, मनन आिण डोळस वासाने टपलेले ययकारक िनरी ण यातूनच या दीघ व
रससंप  कादबंरीचा ज म झाला.

महारा  शासन, केसरी-मराठा सं थेने न. चं. केळकरः तसेच को हापूर या
‘लिलत’ आिण पुणे महानगरपािलका यांनी पा रतोिषक दऊेन ‘मृ युंजय’चा गौरव केला.
सवात ल णीय गो  हणजे मम  आिण गुण  बंगाली वाचकां या ‘िववेक सं थान’ या
कलक यातील सं थेन ेवीस वषानंतर १९८६ साली ‘पूनमचंद भुतोिडया’ हा सजनशील
सािह याचा पुर कार दऊेन ‘मृ युंजय’चा स मान केला होता. द लीतील भारतीय
ानपीठ या सं थेन े१९९५सालचा १२वा ‘मू तदवेी पुर कार’ भारताचे उपरा पती डॉ.

के. आर. नारायणन यां या ह ते द लीत दान क न यांना स मािनत केले होत.े
१९७४ सालीच द लीतील भारतीय ानपीठ या िव यात काशन सं थेने

‘मृ युंजय’चे हदंीत भाषांतर कािशत केले. मृ युंजयची क ड - १९९०, गुजराथी –
१९९१ व म याळम - १९९५ अशी भाषांतरे िस  झाली आहते. १९८९म ये
‘मृ युंजय’चे कलक यातील ा यापक पी. लाल यांनी इंि लशम ये भाषांतर िस  क न
ही मूळ मराठी कणगाथा आता आंतररा ीय सािह यात ने याचे ऐितहािसक कायही केले
आह.े गुजराथी भाषांतराला अहमदाबाद येथे या रा य शासनाने आपला ‘सािह य
अकादमी’ हा पुर कार दऊेन १९९०म ये गौरिवले आह.े १९९२म ये याच भाषांतराला



‘क ीय सािह य अकादमी’चा पुर कारही दान कर यात आला.
१९८० साली सावंतांनी छ पती संभाजीराजां या जीवनावरील ‘छावा’ ही

कादबंरी िल न वाचकांसमोर ठेवली. ितचाही हदंी अनुवाद ानपीठाने िस  केला
आह.े ही कलाकृतीही महारा  रा य पुर काराची मानकरी ठरली.

सावंतांनी १९७५ साली िलिहलेले ‘मृ युंजय’ ह ेनाटक मोहन वाघां या चं लेखा
या ना सं थेने मराठी रंगमंचावर पुरे एक तप सादर केले. ‘छावा’ नाटकही यांनीच
सादर केले.

१९८३ साली सावंत बडोदा सािह य संमेलनाचे अ य  होते. १९८६म ये
बेळगावला द. महारा  सािह य संमेलनाचे उ ाटन यांनी केले होत.े तसेच त ेमहारा
सािह य प रषद, पुणे या सं थेत उपा य ही होत.े

१९८६ साली अॉग टम ये सावंतांनी महारा ा या कृिष-औ ोिगक आघाडीवर
आ  जनकाचे काम करणा या प ी डॉ. िव लराव िवखे पाटील यांची ‘लढत’ नावाची
ि खंडा मक च रतकहाणी वाचकांना सादर केली. यांची ‘संघष’ ही गोदी व माथाडी
कामगारांचे झंुजार नेते भाई मनोहर कोतवाल यां यावरील च रतकहाणी कािशत झाली
आह.े

िविवध पैलूमय जीवन लाभले या व भारतीयांना सदवै ेरक आदश असले या
योगयोगे र ीकृ णा या च र ंथावर ‘युगंधर’ ही कादबंरी यांनी िस  केली.
रामकृ ण िमशन या ह र ार मठा या प. पू. वामी अकामानंद यां या ह ते पूजन िवधी
होऊन ‘युगंधर’ शिनवार द. २९ जुलै, २००० रोजी समारंभपूवक कािशत झाली.

२००२म ये यांची माननीय पी. के. अ णा पाटील यां यावरील ‘पु षो म
नामा’ ही च र कहाणी कािशत झाली. याच वष  भारतीय ानपीठाने ‘युगंधर’चा
हदंी अनुवादही कािशत केला.

सावंतांचा एकस ी समारोह बालगंधव रंगमं दर येथे शिनवार, द. ३० िडसबर,
२००० रोजी ाचाय िशवाजीराव भोसले यां या शुभह ते व ये  सािहि यक भा. द. खेर
यां या अ य तेखाली संप  झाला.

७६वे अिखल भारतीय मराठी सािह य संमेलन क हाड येथे संप  होणार होत.े
यासाठी अ य पदा या उमेदवारी या चाराथ सावंत दौ यावर असताना यांना द.
१८ स टबर, २००२ रोजी मडगाव-गोवा येथे आकि मक ती  दय आघातामुळे वै क य
उपचार य  क नही मृ यू आला.

सावंतां या मागे यां या प ी मृणािलनी, क या कादिंबनी धारप व मुलगा
अिमताभ असा प रवार आह.े

संपक : ए-९०२, द गेटवे, भारती िव ापीठ शाळेजवळ, बालेवाडी, पुणे -
४११०४५.

E-mail - sawantami@yahoo.co.in



‘छावा’ या कादंबरीस महारा  शासनाचा ‘मराठी वाङ् मयिन मती रा य
पुर कार’(१९८०-८१) िमळाला.

ही कादंबरी हंदी भाषेतही भाषांत रत झाली आहे.
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