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सगंीत उ:शाप 
अकं १ ला 

 

प्रवेश १ ला 

(सतू्रधार, नटी, पािरपा वर्क उभे आहेत.) 

नांदी : पद. 

देइ उ:शाप हा, िहदं ुजाितसी पहा ।। 

हे पिततपावना, अिमत अपराध, पिर मर कुल-गु -तप महा ।। ध्रु.।।  

पय यशोदे तुझ े, पयिह यमनेु तुझ े, वकुल लोभ मरवुत, िरझवुत यदपु हिर हा ।। १ 

पद २ रे 

आजविर आचिर जो चिरताला ।। ध्रु.।।  

ना यिवषय जे अद्भतु हावे । अ य स-ुकिवजनाला ।। १ ।।  

अ य चिरत्रा ना यी रिचता । आिज िवनायक झाला ।। २ ।। 

स यिप्रय : (पड यातून) थांबा! थांबा! 

सतू्रधार : अरे, मगंलाचरण सपंत न सपंत तोच आ हाला, थांबा, थांबा हणनू आज्ञा सोडीत हा इकड े
कोण येत आहे? 

नटी : नाथ! िवनायकाच नाव ऐकताच हा कुणी तरी अिधकारी नाटक बंद कर याकिरता इकड ेयेतो आहे 
की काय, असा मला धाक वाटतो. ही ना यकृित िवनायकाची आहे, असे आपण कशाला बरे सांिगतलतं? 
आके्षपा या प्रबल शापाचे वज्राघाताखाली िवनायका या लेखणीची देवकी या देववं य कुस यासारखी 
क णा पद ि थित झालेली आहे. देवकीची दैदी यमान अप य, जशी उपजताच मृ यू या जब याचे 
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थडग्यात पु न टािकली जात, तशीच या लेखणी या अप यांची ि थित आजवर झाली असनू, योगायोग 
एखा या काळ पु षाप्रमाणे यांस उपजताच िव मतृी या अतल पातालात ढकलनू देत आलेला आहे. 

स यिप्रय : (पड यातून) थांबा! थांबा! 

पािरपा वर्क : अरे बापरे! सरकारी अिधकारीच हा! आता कुठे जाऊ? अरे सतू्रधारा! अनुभवी, सपु्रिति ठत 
आिण प्रितभावान ्असे इतर ना याचायर् सोडून, या नविशक्या नाटककाराशी गाठ घाल याची ही 
आ मघातकी दबुुर्िद्ध तुला आठवली तरी कशी? अहो सतू्रधार! आप या हातातील हे नाटकाच सतू्रच न हे 
तर या आप या नट या अधार्ंगी या ग यातले हे मगंलसतू्रही आज स तािधकार् यां या या कु्रद्ध कात्रीत 
गवसले आहे. 

सतू्रधार : घाब  नकोस! माझ ेमगंलाचरण हणजे सवर् शापांचा मिूतर्मतं उ:शाप आहे. या उ:शापा या 
मगंलाचरणान सतंु ट होऊन तो दयामय भगवान,् पवूीर् एकदा िवनायका या लेखणीवर झाले या शापाला 
अगि तमतं्राला दीन क न टािकले या सापाप्रमाणे िन पद्रवी क न टाकील. 

स यिप्रय : (पड यात) थांबा! थांबा! (प्रवेश क न) कोण हो? गहृ थांनो! तु हीच का नाटक करायला िसद्ध 
झाला आहात? 

पा वर्चर : न हे, न हे, मी न हे. हा आिण ही. मी केवळ िनरीक्षक हणनू येत होतो. 

स यिप्रय : िनरीक्षक हणनू? नाटक करणे जर अपराध असेल, तर ते आवडीन पाहणे हणजे 
अपराधाला प्रो साहन देणे न हे का? 

पा वर्चर : सरकार! मी पाया पडतो. मी जातो. सरकारी अिधकार् यांचा स मान कर यासाठी मी यां यापुढे 
नेहमीच थरथर कापत असतो. 

स यिप्रय : परंतु मी सरकारही नाही िकंवा सरकारी अिधकारीही नाही. िकंवा या लोकोपयुक्त सं थेशी 
त वतः माझ ेवैरिह नाही. ते हा आपण मला िभऊ नका. 

पा वर्चर : (उठून) सरकारी अिधकारी नाहीस ना? तर मग तू कोणीही ऐस. प्र यक्ष देव का असेनास, 
तुला मी भीत नाही. भल या सल याला िभ याइतका मी काही भेकड नाही, समजलास? बोल. तू काय 
हणनू आम या रंगाचा बेरंग केलास? 
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सतू्रधार : (पा वर्चरास दाबीत) अहो! मी या नाटकाचा सतू्रधार आहे. आपणही या मा या ना यप्रयोगाला 
अवलोकन क न उपकृत कराल का? मला आपले नामािभधान कळेल का? 

स यिप्रय : माझ ेनाव स यिप्रय. पूवीर् चोखामे याचे काळात स यवान ् हणनू एक प्रख्यात धमर्प्रवतर्क 
होऊन गेले, यां या पंथाचा मी अनुयायी आहे. या आम या गु ं नी स य हाच धमर् होय! असा िसद्धा त 
थािपत केला. स य हाच आमचा वेद. एतदथर् आम या पंथाला स यवेदी असे सबंोिधतात. लोक 
उपहासाने आ हाला स वेड ेअसेही हणतात. 

सतू्रधार : वा! तर मग आम या ना यप्रयोगाला आप यासारखा स यिप्रय िनरीक्षक लाभावा, हे भाग्यच 
हणायचे. आपले गु  स यवान,् सतं चोखामेळा यां या समकालीन अस याने या सतंां याच 
कथानकाला अिभनीत कर यासाठी मखु्यतः रच या गेले या या नाटकात आपणांस आपले गु  स यवान ्
यां याही दशर्नाचा लाभ होणार आहे. 

स यिप्रय : भलतेच! अहो! म यपानाची चटक लाव यास जशी िवपि त वा आपि त, िवषयाची चटक 
लावायला जशी सुदंरता, ससंाराची चटक लावायला जशी माया, तशीच लोकांना अस याची चटक 
लावायला ही ना यकला कारण झालेली आहे. मी ितचे िनरीक्षण करायला न हे; तर, ितचे िनदार्लन 
करायला आलो आहे. 

सतू्रधार : पण हे काही राजकीय वा शृंगािरक नाटक नाही. सतंिवषयक नाटक देखील स या या जीवनाला 
कशी घातक होतात हे आपणांसच ठाऊक! 

स यिप्रय : ना यिवषयक कथानक राजकीय आहे िकंवा नाही, यावर नाटकाची घातकता अवलबंून नाही. 
कथानक न हे; तर, ना यकलाच वे येसारखी व पतःच अस याची खाणे आहे. आपले मळेू व प 
झाकून, आपण दसुरे कोणी तरी आहो असे भासिव याचा आटोकाट प्रय न करणे, हणजे केवळ ठकबाजी 
न हे का? यांतही नुसत व पांतरच न हे, तर िलगांतरही झाले अस याचे भासवायचे! भासवायचेच 
न हे! तर आपण तीच यिक्त आहोत हणनू शपथेवर सांगायचे आिण ती यिक्त होऊन रहायचे! कारण 
उ तम नट तोच की जो आप या भिूमकेशी या काळपावेतो तादा य क  शकेल. वतःस पूणर्पणे 
िवस न जाईल - िजवंतपणे दहादा इतके ठार म न दाखवायचे की पे्रक्षकांना रडू कोसळावे. िदवसा पु ष 
आिण रात्री त्री, इतके यथात य होऊन दाखवायचे की भिूमकाधारी खरोखर पु ष आहे की त्री, हे हजारो 
जणांना िनि चतपणे या यक्ती या ज मभर सांगता येऊ नये. भर काळोख्या रात्री शपथेवर सांगायचे 
की भर उ हात माझ ेपाय पोळत आहेत. आिण एखाद बोट खुपस यासही फाटून जाईल अशा पड याला 
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एक अभे य िक ला समजनू, यावर तोफा डाग याला आज्ञा यायची. या अ यंत गहर्णीय 
अस याचरणाची लोकांना लाज तरी कशी वाटते नाही। मा या हाती जर स ता असती तर मी या सवर् 
नटांना कडक िशक्षाचे िदली असती. 

पा वर्चर : ( वगत) पुनः िशक्षा! मला अजनू वाटते की छद्मवेश धारण केलेला कोणी अिधकारीच असावा. 
हणनू या याही वतीचे दोन श द बोलनू टाकावे. वेळच पडली तर याच दोन श दी बोला या अ ं द 
बोळातून पळवाट काढून यःपलाय करायला सोपे जाईल. (उघड) अहो स यिप्रय, तु ही िशक्षेचे नाव 
काढ या या आधीच मी तु हाला सांगणार होतो; की, मला तुम या बोल यात बरंच त य िदसत आहे. 
अहो, ख या यार् लढाईची गो ट घ्या. ख या यार् लढाईत औरंगजेबा या ह ते सदािशवराव भाऊ मारले 
गेले, हे इितहासज्ञांना िविदत आहेच. या सदािशवराव भाऊं या मृ यूनंतर मीच तो सदािशवराव भाऊ 
हणनू हणणारा एक तोतया िनघाला. याला ती अस य भिूमका घे या या अपराधासाठी उंटावर उलटा 
बांधून मेखसनू डोक फोडून की हो मारले! स ययगुात अस याची इतकी चाड होती, पण आता आले 
किलयुग! आता पहा! आपण सदािशवरावभाऊ आहोत हणनू छातीवर हात मा न सांगणारे, पांच दहा 
तरी तोतये या महारा ट्रात आज रंगभमूीवर िमरवत असतात. पानपतचा मकुाबला! पानपतचा मोबदला! 
टीचभर रंगमचंावर ितने लाख सेने या हालचाली करवीत पानपत या लढाया लढत असतात. पण यांचे 
डोक मेखसनू फोडण दरूच! पण उलट चार चार पयांची ितिकटे काढून लोक टा यांनी यांना स कारीत 
असतात. पेशवाई बुडाली हणनू बरे झाले, नाही तर, या भाऊ या तोतयांतील अ यंत धाडशी, तो 
शाहूनगरवासी गणपतराव जोशी पेश यां या गादीवर आपला अिधकार सांगनू, पु यावर वारी देखील 
करता. आिण हे पे्रक्षक आप या हातातील छ यांसच तलवारी समजनू ‘हर हर महादेव’ क न या या 
सै यांत भरती होते. 

सतू्रधार : स यिप्रय! वािचक स य हणजे स य ही तुमची स याची याख्या मला सशंया पद वाटते. 
समाजाला मंगला पद असणार् या येयाकड ेप्रवृ त करायाला ना यकला- जर ती उदा ताशी समरस होईल 
तर - एक अ यंत उपयकु्त साधन आहे, असे मला अजनूही वाटते हणनू तु ही मला क्षमा करा. 

स यिप्रय : कसली क्षमा! अहो सतू्रधार! तुम या नांवापासनू सगळी थापेबाजी! काय हणे सतू्रधार! अहो 
तुम या हातात सतू तरी धरीत जा तेवढा वेळ, हणजे तेवढे अस याचरण टाळता येईल. तु ही बळाने 
काय वाटेल ते करा. पण मी तरी तु हाला स या या नांवाने नाटकाचा परवाना देत नाही. 

पा वर्चर : आ हाला सरकारी परवाना िमळाला आहे. आता आ ही स या या परवा याला मळुीच भीक 
घालीत नाही, समजलांत! 
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नटी : पण प्राणनाथ, अिभनेय कथानकाचा प्रयोग कर यासाठी स ज होऊन या पहा आ याचे मलुी. 
मायापूर गाव या महारवा यात यांनी वतः लािवले या फुलवाडीत फुले तोडायला येत आहेत, पहा! तर 
चला, यांचे रंगसािह य आपणांला त परतेने केलेच पािहजे. तर चला. (जातात.) 

प्रवेश २ रा 

 ( थळ - मायापूर महारवाडा, पात्रे चंपी, सखू बोलत येतात.) 

सखू : चंपे! खरच, ही या कमिलनीची फुलवाडी कशी आता एखा या नंदनवनासारखी शोभ ूलागली आहे, 
नाही? जे हा मोगरीला िकंवा या प्राजक्ताला बहर येतो, ते हा या आप या सवर् महारवा यात सगुधंाचा 
दरवळ अगदी मावेनासा होतो. या फुलवाडी या म यभागी आपले महारांचे नाईक, जानबा महार यांनी 
यां या दोन मलुांसाठी - आप या िकसन आिण कमिलनी, यां यासाठी - जे तुळशी वृंदावन बांधले आहे, 
ितथे तर या सगुधंा या दरवळा या मांडवाखाली क्षणभर जरी उभे रािहल तरी मन या देवी या 
देवळापाशी नवरात्रांत उभे रािह यासारखे प्रस न होते, नाही? देवळा या गाभार् यात असच प्रस न पािव य 
नांदत असेल, नाही? 

चंपा : ते मला तरी कसे सांगता येणार? आपण महारा या मलुी! देवी या देवळा या तटापयर्ंत फारतर 
लोक आ हाला जाऊ देणार. ते हा या देवी या देवळा या गाभार् यातल प्रस न गांभीयर् कसे असते, याची 
क पना तरी आ हाला कशी करता येणार? पण इतके खरे की, आप या जानबा नाइकांना सतं 
चोखामे याचा प्रसाद झा यापासनू यांनी आप या या महारवा यात व छते या आिण देवलसीपणा या 
अमतृाचे सड ेसकाळ-सं याकाळ िशपंून िशपंनू, यांनी महारवा याला इतके शुिचभूर्त, शोिभवंत आिण 
मनोरम क न सोडले आहे की, देवळात या गाभार् यात मन कसे प्रस न होते असेल, याची थोडी तरी 
क पना आपणांला या तुळशीवृंदावनापाशीही उभे राहून किरता यावी. कमिलनी तर जानबाची मलुगीच. 
यांचा एकुलता एक मलुगा िकसन आिण ही मलुगी कमिलनी! दोघांना ग्रथं वाचायला, अभगं हणायला 
सवर् यांनी वतः िशकवले. यां याच सगंितने आपण सग याजणी पण पोथी वाचू लागलो नाही का ग? 
कमिलनीला तर काय िवचाराव, जानबांनी घासनू पुसनू एखा या देवीसारखी उ वल क न ठेिवली आहे. 
ही फुलवाडी, हे वृंदावन आिण यांची ही मनोहर प्रस नता हणजे, कमिलनी या शोभेची आिण भक्तीची 
खाली पडलेली एक छायाच आहे. 

सखू : मला िकनई, पिह या पिह याने ित या सांग याचा कंटाळा येई. नेहमी व छ रहा! अगं धू! लावे 
हे झाड! कर पाठ तो सं कृत श द! वाच ही पोथी! असे ितला सारखे हणाव. मी हणे, अग, आपण 
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महारा या मलुी, आपण िकती धुतल आिण पुसल, तरी ब्रा मणां या मलुी का शोभणार आहोत? ितने 
हणाव, अग, हा प्र न शोभेचा नाही. आपणांला नायिकणी थोडचे हायचे आहे. आपण शोभाव कसे हा 
प्र न नसनू, आपण राहाव कसे, हावे कसे, हा प्र न आहे. आता मला कोणी, नको नको हटले तरी, 
शेतीभातीच आिण नगरातन मागर् साफ झाडून ये याचे काम सपंताच, अंग धुऊन पोथी या चार तरी 
ओळी वाच यािवना िजवाला समाधान वाटतेच नाही! 

चंपा : जानुबाबांनी जे हा हटले की, प्र येक महारा या अगंणात एकेक वृंदावन पािहजे, ते हा मी वतः 
माती खणनू ते आप या दारासमोर बांधल. या फुलवाडीला असे गोकुळासारखे मनोरम बनवायला 
कमिलनीला मी शक्य ते सा य देत आले बरे का? 

सखू : हो तर! आिण आता या गोकुळाला, या गोकुळाची अगदी सवार्ंशी समान प्रितमा कर यासाठी, 
कमिलनी या फुलवाडीत गोपीं या लीलाही सु  करणार आहे हो लवकरच! यालाही आपण सा य या 
बरे, चंपाताई? खरच चंपे! तुला कळली का एक गमंत? 

चंपा : काय ग ती? 

सखू : अग, कमिलनीच या शंकरशी जमल आहे. 

चंपा : जमल, हणजे ग काय? 

सख ू: काय हो ही भोळी पोर! कळत नाही का ग तुला? अग, जमल हणजे ह- नाही तसे नाही कळायचे 
तुला, अग, जसे तुझ े या कमळी या भावाशी - िकसनशी - जमल ना. तसेच कमळीच शंकराशी जमल 
हो. आता कसे कळले? छडी लागे छम ्छम ्िव या येई घम ्घम-् 

चंपा : सखे, जर तु या या िजभेची छडी अशीच िन कारण लागते राहील तर तु या सगंतीची ही 
फटकळे शाळा सोडून लवकरच पळून जावे लागेल हो. जा, तू मा यापाशी उभी राहू नकोस. मी ितकडची 
फुले तोडते आपली! 

सखू : मी पण ितकडची तोडते. 

चंपा : तर मी इकडची तोडीन आपली. 

सखू : अग पण मा यावर रागवायला काय झाले? मी का तुझ ेिकसनशी जमवले? तुझचे आईबाप तसे 
कायस ठरवताहेत नाही का? यां यावर रागाव आपली. 
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चंपा : सखे, खरेच का? काय ग, पण कमळीला ितचे वडील शंकराला देणार? 

सखू : वडील काय हणतात, ते काही मला माहीत नाही. पण कमळी या भावान- तुम या भावी 
यजमानांनी- काल शंकरला तसे या फुलवाडीत सांगताना मी ऐकले आपले उडत. शकंरचा आिण 
िकसनचा लहानपणापासनूचा नेह, या न या बंधनाने अिधकच ि नग्ध होणार. आिण तु ही तर काय- 
कमलाबाई- तुम या व स होणार नाही का आता? 

चंपा : ते त ूकाय वाटेल ते हण. पण मी आपली कमिलनीला आिण तुला लहानपण या पे्रमळे मिैत्रणी 
हणनूच ओळखणार. 

सखू : अग! आलीच ती कमली! गंमत क  हो ितची जरा (कमिलनी प्रवेश किरते) कमळे! ही पािहलीस 
का मोगरीची मी िकती फुले तोडली ती? चंपाची परडी मात्र िरकामी या िरकामी- नुसती ग पा मारीत 
होती. 

चंपा : नाही ग, कमिलनी, ती फुले तोडीत होती; ते हा मी या मोगरीला मदनबाणाला पाणी घालीत 
होते, यांची आळी साफ क न यां या पानाला लागलेली कीड काढून टाकीत होते; हणनू माझी परडी 
जरा िरकामी रािहली. नतंर ग पा िनघा या; ते हा, ती पण ग पाच मारीत होती, कमिलनी! 

कमिलनी : अग, असच असते. जे झाड ंलावतात, यां या पानाफुलाला लागलेली कीड झाडून, यांना 
पाणी घालतात; आिण यांची जोपासना किरतात, यां या फुलां या पर या अशाच िरका या राहतात. 
आिण जे दसुर् यांनी वाढिवले या फुलझाडांना यशाची फुले लहडताच ती तोड याला मात्र पुढे सरसावतात, 
यां या फुलां या पर या शोभेल आिण सवुासान भ न जातात. झाडांची जोपासना किरता किरता या 
चंपीची परडी आजवर िरकामी रािहली; हणनूच सखे, आज तुला तुझी परडी फुलांनी चटकन ्भरता 
आली. 

सखू : ते खरे आहे. पण, चंपा फुलझाडांची जोपासना इकड ेकरीत होती; तोवर आपण ितकड ेकाय करीत 
होता, ते नाही सांिगतलतं काही, कमलाबाई? ही फुलझाडांची जोपासना करीत असताना, आपण ितकड े
कुणाचीशी उपासना करीत असता हणे आजकाल- 

चंपा : ती ग को या देवाची, सखे? 

सखू : अग सग या देवांचा देव कोण? 

चंपा : महादेव! 
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सखू : याला दसुरे नाव काय आहे? 

चंपा : शंकर! 

सखू : अग, याचीच हो! कमिलनी की नै, या शंकराचीच उपासना करीत असते बरे!  

कमिलनी : काय ग चहाटळी! (ितला फुलां या माळेन मारते) कोण ग शंकर? 

चंपा : अग, कोण हणजे काय? 

पद ३ रे 

याघ्रांबरधारी, ना तिर नगंी । रमत मसिण जी वारी ।। ध्रु.।। 

भगंड जोगी िभि लिणमागे । भटकत भाळुिनया भारी ।। १ ।। 

 तर मग कमिलनी! हा एवढा पिर म क न तू जी ही फुलवाडी लावलीस; ितचा तुला आता फारसा 
उपयोग होणार नाही. शकंरा यितिरक्त दसुर् या एखा या सौ य देवाची तलुा उपासना करायची असती तर, 
या जाई, जुई, मोगरी, मालती या फुलां या या या ग यांत मदृलु मधुर माळा घाल याला उपयोग 
झाला असता. पण शंकरा या ग यात माळ असणार िवषारी सपार्ची! ते हा तू आता फ यार, म यार, 
फुरस, नाग इ यािद जातीं या िनरिनरा या परंगा या सापांची जोपासना कर यासाठी वा ळे केलेली एक 
सापवाडी लावे इथे! हणजे या सापांतील प्र यही ताजे ताजे साप िनवडून यां या गुफंले या माळा या 
शंकरा या ग यांत घालता येतील. ितथे या फुलवाडीचा काय उपयोग? 

कमिलनी : बरे हो विहनी! मी आपली सापवाडी लावीन. ही फुलवाडी मी तु हालाच देऊन टाकते हो! या 
देवाची आपण उपासना करणार आहा, तो तरी रंगेल देव आहे ना ? माझा आपला कोणीही असो. या 
तु या रंगेल िकसन देवाला तर चमेली, चंपका या माळा उपयोगी पडतील ना? पण माळा जरा पक्क्या 
दोर् या या करा हो! नाही तर गोपीं या ओढाताणीत तुटून जायची पटकन. सोळा सह त्र नारी या या 
पीतांबराचे सोगे ओढू पहात असतात. पण एकी या हाती लागेल तर शपथ! 

सखू : बरे, आता तु ही दोघी, पीतांबरांचे आिण याघ्रांबरांचे सोगे ओढीत सखुान इथे नांदा हो! मला 
आता गेलचं पािहजे. चल ग चंपे, वाटून घेऊ ही फुले! 

चंपा : खरच सं याकाळ होते आली. मला पण गेलचं पािहजे 
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कमिलनी : बरी वाटू देईन ती फुले तु हाला तशी! आज या वृंदावनासमोर आपण काही सदु्धा खेळलो 
नाही. मी िकनई आज आप या िटपर् यां या मे यातील सवर् मिैत्रणींना िटपर् यांचा नाच खेळायला आमतं्रण 
िदले आहे. आता येतच असतील या इकड.े 

सखू : चंपे, हटले नाही तुला मघा, की, या फुलवाडीत रासलीला लवकरच सु  होणार हणनू. याचा 
रंगा यास कर यासाठी खेळू दे कमलला रास! 

कमिलनी : तुळशीवृंदावनासमोर काय वाटेल ते बोलता ना ग? 

सखू : अग, वाटेल ते काय बोललो तुळशीसमोर? जे तुळशी कृ णासमोर करी, तेच तू पण कर, इतकेच 
हटले बरे? 

चंपा : अग याही आ याचे सार् या पहा वेळेवर! 

पद ४ थ 

नवपािरजात माला ही, प्रभ ुकाही, परडीत मािझया नाही ।। ध्रु.।। 

प्रीतीभरे पिर तुलसीदलची । अिपर् तुला हिर घेई ।। १ ।। 

 

पद ५ वे 

 केतकी सनाग, कंटिकत गलुाब जे ।  

 सगुधंी सु पी न ते ितजसी मोल ।। ध्रु.।।  

 पितत दय वृंदा-वनज तुळस छंदा,  

 (तिर) प्रभजुी धरी तविच लोल ।।  

 (नाचता नाचता बाकी मलुी जातात. चंपा, सखू कमिलनी या ग यांत िमठी मारतात.) 

चंपा : कमळे, तुला सोडून आ हाला जाववतच नाही. 

सखू : खरच, काय ग? कामकु िप्रयकराचे अिलगन आप या या नेहा या मधुर िमठीइतके गोड असेल 
का ग? 
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चंपा : मला िकनई असे वाटते की आपण ितघींनी ज मभर असच लहान रहाव, कमळे! आपण ज मभर 
अशाच आनंदात एकत्र राहू शकू का ग? 

कमिलनी : असे का िवचारता मा या लाडक्यांनो? पण खरच सांग ूका, मलाही कसलीशी शंका याकूळे 
करीत आहे, अशा पे्रमळे सखुाचा क्षण मला पुनः ज मात लाभेल की नाही, असे काहीस वाटते! तथािप 
अशा सखुात आपण ज मभर एकत्र राहण न राहण हे जरी योगायोगावर अवलबंून असले, तरी िनदान 
कुठेही असलो तरी एकमेकींवर असे उ कट पे्रम आज म करणे हे तर आप या हाती आहे ना? घ्या मला 
अशा (ितघी पुनः िम या मारतात.) 

चंपा, सखू : जाऊ आ ही आता? 

कमिलनी : हो, जा बरे! उशीर झाला आहे. रागावतील नाही तर तुम या घरची माणस, जा बरे! ह. जा 
(जातात. शंकर प्रवेश करतो) 

शंकर : पािहली बरे का, सगळी ती पे्रमलीला आप या मिैत्रणींची-- 

कमिलनी : अगबाई! कोण, शंकर! मोठा चोरटा आहेस तू. आिण िकसनभाऊ कुठे आहे? 

शंकर : तो महा लबाड आहे. तुला िन मला असे एका तात बोलायला सापडाव हणनू के हा के हा 
जाणनूच असा िनसटून िनघनू जातो. 

कमिलनी : पण याला चो न बोलावे, असे मा यापाशी बोलायला आहे तरी काय? शंकर, असा भाऊ 
मला ज मोज मी िमळणार नाही. मी या यापासनू आिण तो मा यापासनू, काही देखील चो न ठेवीत 
नाही. तुझी आिण याची जे हा दाट मतै्री जमली आिण तू आम याच घरी रहायला आलास आिण तुझ े
माझ ेउमलत पे्रम यान िनरीिक्षल, ते हापासनूच तो मला हण ूलागला ‘‘मी माझी नेहदिक्षणा हणनू 
शंकरालाच तुला अपर्ण करणार आहे बरे का, ताई?’’ एकदा नाही कारे, भाऊची खोडी काढून जी पळाले 
ती या प्राजक्ता या झाडाआड लपले. भाऊंनी तुला सांिगतले, आण ध न ितला. तू छपत आ याने मी 
अचानक तु या हातात सापडले. आिण पुनः सटूुन पळणार तो तू माझा हात तु या हातात गुफूंन मला 
ध न ठेवलस. या वेळेला तु या या पशार्न ं

 पद ६वे  

 नाम िकंवा काम ना । किथत कवणा कामना ।। ध्रु.।। 
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 देइ िशवनुी या क्षणा मधुर मू छार् या मना ।। १ ।। 

 असे वाटले की, तसेच तु यापाशी ज मभर उभे राहाव. या िदवशी मा या आयु या या आकाशात 
नवीन उगवलेली या पे्रमा या उषेची छटा मी ल जेन आई या टीस देखील पडू िदली नाही. पण 
भाऊपासनू काही ती लपिवली नाही. ते हा यान िकनई अगदी एखा या सखीसारखे मला एका तात या 
नवीन भावनेचा मोहक अथर् सांगत काय हटले हणनू सांग?ू 

शंकर : कमल! िकसन या िव वासावर असा तुझा एकटीचाच अिधकार नाही, तर माझाही िततकाच 
अिधकार आहे बरे का? या िदवशी  

 पद ७ वे 

 लोचिन लोलपु तुिझया या, पीता पलभिर स दयार्,  

 लीलािमष मीं दयािस घे या ।। ध्रु.।।  

 पुलकांची गीती ती, गेली गोड िकती  

 जीवाभावांचे गाणे गाउिनया ।। १ ।। 

 आिण मी याच िदवशी याला सांिगतले. खरोखर कमळे, काल िकसनन ई वरसाक्ष तुझा हात मा या 
हातात देऊन मा यावर जे अगिणत उपकार केले ते मी ज मोज मी िवसरणार नाही. आता तुझ ेवडील 
जानबा काय हणतील तेवढीच भीित आहे. एकदा का यांनी पण हो हटले, हणजे मा या लिडवाळे 
कमळे, आप या िदवसा या उषेची ती पिहली छटा उमटताना धरलेला हा तुझा हात, मी माझ ेहातात 
असाच गुफूंन पे्रमा या प्राजक्ताखाली आपली जीवनाची सं याकाळची शेवटची छटा मावळते; तो, तुला 
अशीच ध न ठेवीन. 

कमिलनी : मनोहर त णा! ध न कशाला, या िदवशी तु या हातातून मी सटूु पहात होते पण आज 
तु या जीवनाशी अशी लगटू पहात आहे. 

शंकर : तो मदनमनोहर कमलाकर आम या या प्रीतीसगंमाला साक्ष असो. 

कमिलनी : तो मदनगवर्हर ीशंकर आमचा ही प्रीतीसगंम मगंला पद करो.  

 (िकसन प्रवेश करतो.) 
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िकसन : हे काय, कमले, आता तू शंकराचे नाव घेतलसं नाही का? आता असे उठ या बस या शकंराचे 
नाव घ्यायची सवय सोडायची बरे का? आता नात बदलल आहे. आप या िहदंू या बायका पतीच नाव 
घेत नाहीत असे येता जाता! 

कमिलनी : बरे हो भाऊ? हा तुझा िनरोप मा या भावी विहनींना, या चंपाताईंना आता या आता जाऊन 
सांगते हो. लग्ना या आधी नवर् या या नांवाने हाका मारा या वाटेल िततक्या पण लग्न होताच नवर् याच 
नाव अगदी टाकून यावे हा बायकांचा धमर् आहे- असे िकसनन तुला सांिगतले आहे, हणनू चंपीला 
जाऊन आता सांगते. 

िकसन : आ ता जातेस? जा, बापडी. पण एक उ तम बातमी ऐकायला रािहले नाही हणीन तूच 
प तावशील. 

शंकर : खरच कारे, एखादी बातमी आणली आहेस? 

िकसन : एक सोडून, दोन परम मगंला पद वातार् मी तु हाला सांगायला आण या आहेत. पिहली ही की, 
जानुबाबांना मी जे हा सांिगतले की कमिलनीला मी शंकरला देऊ केली, ते हा यांनी मो या आनदंान 
समंित िदली आिण दसुरी वातार् हणजे आप या बाबांचे आिण आ हा सवर् महारांचे स गु  ीसतं 
चोखामेळा, यां या दशर्नाला पंढरपुराला आपण ितघांनी जावे, हणनू यांनी आज्ञा केली. बाबांना 
हातारपणामळेु आता हालवत नाही हणनू मीच तु हा दोघांना सतं चोखामे या या दशर्नाला याव 
आिण यां या पायांवर घालावे, असा यांचा मानस आहे. शकंर, आता तुझा मी वाङ्िनि चत मेहुणा 
झालो! चला! प्रथम तु हाला बाबां या चरणांच वंदन केले पािहजे. चला.(जातात.) 
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प्रवेश ३ रा 

 (चोखामेळा हातात खराटा घेऊन पंढरपूर या प्रदिक्षणेची वाट झाडीत आहे.) 

(भजन- गोपाल) 

चोखा : अहाहा! रात्र सपंनू िदवस उजाडाय या सधंीची ही उषःकालची वेळ िकती शांत आहे! पापाची 
म यरात्र उलटून प चा तापाची उ तररात्र सपंली असता, पु यकाळाचा उदय हो या या सधंीला 
मगंलो मखु मन जसे िनमर्ल आिण शांत होऊ लागते; तसे आकाश िनमर्ल आिण शांत िदसत आहे. 
सतंांचा एखादा पिवत्र अभगं ऐकताच मनाला जसा मजंळेू आनंद होतो, तसा आनंद या िचमकु या 
प यांची ही पिहली लकेरी मा या मनाला देत आहे; छेः! पण ही तुलना चुकत आहे. कारण हे मा या 
कानांनो! हा लकेरीचा आनंद तुम यांतच गरुफटून राहत आहे. तो सतंां या अभगंासारखा झरत झरत 
आ याला जाऊन पोचत नाही. तो िदखावू आहे. या पक्षांच जे हे गाणे मा या अिद्रयांना सखुकर लागते 
आहे, ते व पतःच सखुकर आहे की नाही, हाही प्र नच आहे. क्विचत ् या िचमकु या पाखराला याची 
इवलीशी िप्रया अजनू भेटायला आली नसेल; हणनू िवरहान अशांत होऊन ितला बोलावीत असलेली ही 
याची लकेरी हणजे या या याकूळे दयाची सगंीत तळमळे असेल. छे! छे! या सगंीतान िजवाची 
याकूळे तळमळे सवर् वी शांत होते, ते सगंीत हणजे, ीहरींचे ते मनोहर नाम मरण होय! गोपाला! 
गोिवदंा! मा या भक्ती या या उषःकालात आता तु या ज्ञानमय प्रकाशाचा प्र यक्ष उदय होऊ दे! 

 जनक तू माझा जननी जगाची । क णा आमची का हो नये 

 कासया ससंार लािवयेला पाठीं । पडलीसे तुटी तु हा आ हा 

 ज म, जरा, मरण, आ हा सखुदःुख । पहासी कौतुक काय देवा ।। 

 गिहव नी चोखा उभा महा वारा । िवनवी जोडुिन करा िवठोबासी ।। 

(एक र याने जाणारे गहृ थ प्रवेश करतात.) 

गहृ थ : ए महार या! त ूर ता झाडतोस, का तो अडवून धरतोस! थांब, ती धूळे उडले मा या अगंावर! 
काय हे धेड शेफारले आहेत. मागार्वरचा झाडूवाला खरा यान नाली साफ किरता किरता, यांना भजन 
करायला हवी आहेत? काय रे महार या! काय हणतो आहेस याचा अथर् तरी कळतो काय तुला? 

चोखा : महाराज 
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 वेदाचा अनुभव शा त्राचा अनुवाद । नामिच गोिवदं एक पुरे ।। 

 चोखा हणे मज काहीच नकळे । िवठ्ठलाचे बळे नाम घेतो ।। 

गहृ थ : ह सावध रहा. जर का वेदािबदांचा नामो चार करशील; तर कान उपटले जातील, समजलास? 
िवठ्ठलाचे हात कटीवर िचकटलेले आहेत, ते तु याकरता काही तो हालवणारे नाही. पण आमचे हात मात्र 
अगदी मोकळे आहेत. थोबाड फोडून देऊ हाती. धेड कुठला. हो दरू, दरू, िवटाळशील सावली पाडून मला. 
(जातो.) 

चोखा : देवा ! 

 पंचही भतूांचा एकिच िवटाळ । अवघािच मेळे जगीं नांदे । 

 तेथे तो सोवळा ओवळा तो कोण । िवटाळ कारण देह मळूा ।। 

 चोखा हणे मज नवले वाटते । िवटाळापरते आहे कोण ।। 

(िकसन, शंकर, कमिलनी येतात िन चोख्याचे पाय वंदन किरतात.) 

चोखा : हां हां! हे काय मी एक यःकि चत ्झाडूवाला महार आहे. स गहृ थ हो! मा या पायाला आपण 
असे िशवू नका. आपण मला दसुरे कोणी तरी समजनू चुकत आहा! 

िकसन : नाही महाराज, आ ही मळुीच चुकत नाही. मी िकसन आिण ही माझी बहीण कमिलनी, आ ही 
दोघ मायापूर या जानबामहाराची मलेु आहोत. आिण हा शकंर, आम याच महारवा यातील एक त ण 
असनू, याला ही कमिलनी वाचाद त झालेली आहे. जानबा, आपले िश य, आपणांला आठवत असतील. 
आप या दशर्नासाठी आ हाला यांनीच धाडले. त ेमात्र आता अगदी वदृ्ध झा याने येऊ शकले नाहीत 
हणनू फार दःुखी आहेत. 

चोखा : या असे. र या या बाजलूा असले या या दगडावर बस ूया. जानबांची मला आठवणे आहे. पण 
मायापुराहून या मलुीला इतक्या लांबवर कशी आणलीत? गाडीिबडी केली आहात की काय? 

शंकर, िकसन : नाही महाराज, आ ही दीन दिरद्री, घरची गाडी कुठली? भा याची िकंवा िभकेची मागावी; 
तर, महाराज, भा यान देखील कोणी गाडीत घेत नाही. मग िभकेवारी कोण घेणार? 
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चोखा : तर मग पायी येथपयर्ंत ये याचे क ट िहला कशाला िदलेत? इतका लांब प्रवास या वया या 
मलुींना झपेत नाही. आिण हे काय? भजनाचे सािह य टाळे, मदंृग पण बरोबर आणले आहांत? बैस, 
बाळे! 

कमिलनी : महाराज! आप या या पायां या दशर्नाने मा या प्रवासाचा सवर् शीण हरण झाला. मा याहून 
दिरद्री कुळात या मलुींना, िन य मोठमोठाले भारे िकंवा मो या डोक्यावर घेऊन पंढरपूरला येताना मी 
पाहते. यां या दःुखाची क पना मला नको का यायला? नाहीतर यां या दःुखाची दया मला येणार नाही. 
आिण या जर चार पैशांसाठी पंढरपूरला पायी प्रवास करीत येतात; तर, ज मोज म न लाभणार आप या 
चरणां या दशर्नाच पु य जोड यासाठी मी हा प्रवास केला तर यात िवशेष ते काय केले? मी होऊनच 
आले, महाराज, पायी! 

शंकर : पण महाराज, एक िवनंती आहे. आ ता आ ही आपला प ता माहीत नस याले या इकडून 
गेले या गहृ थाला िवचारले की, सतं चोखामेळा कुठे आहेत? ते हा तो रागाने गरुगरुत हणाला, ‘‘सतं 
चोखामेळा कोण, ते तु या बापाला माहीत असेल, पण इथे खराटा घेऊन प्र यही सकाळी नगराचे मागर् 
साफ कर याचे काम करणारा एक झाडूवाला चोखामेळा आहे. तो हा इथंच झाडू मारीत आहे.’’ असे तो 
उद्धटपण हणताच मला मे याहून मे यासारखे झाले. खरच का महाराज, र यातील झाडूवा याचे काम 
आप याला करावे लागते? 

चोखा : होय! अथार्ंतच. आपण महार. आपला धदंाच आहे तो. यात अपमाना पद ते काय आहे? 

शंकर : कसे नाही? भगवद्भक्तीत जो रंगनू गेला आहे, जो िन पाप, िनवर आिण िनमर्ल सतं आहे; 
याला केवळ तो महारकुळात उ प न झाला हणनू क्षुद्रांतील क्षुद्रही जे नीच काम करायला प्रवृ त होणार 
नाही, ते र ते झाड याचे काम करावंच लागावे, हे अपमाना पद नाही, तर काय? पृ य जातीत या चोर, 
लटुा , गळेकापू इ यािद पा यांनी केलेली ही गदळे घाण, आ ही महारांनी धुऊन झाडून काढलीच पािहजे. 
हा हणे आमचा धंदा ! हाय हाय! आ हा महारांच जीवन असे गावची घाण काढ यात आिण नाले 
उपस यात यथर् जाणार ना? 

िकसन : महाराज या तो खराटा इकड!े या हातात एखा या शंकराचायार्चा धमर्दंड िकंवा राजाचा 
राजदंड शोभावा, या हातात ही झाडवणे घेतलेली मला बघवत नाही, यापुढे गाव या वाटा झाड याचे हे 
काम आ ही पाळी पाळीन इथे आहो तोवर तरी, क . या तो खराटा. (खराटा घेऊ लागतो.) 
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चोखा : बेटा, थांब थांब! मा या हातातील हा दंड, जर खरोखरच शंकराचायार्ं या हातातील धमर्दंड, िकंवा 
एखादा राजदंड असता; तर मी तुझी िवनवणी मा य केली असती. पण बेटा, हा दंड हणजे मा या 
पंगभुक्ती या हातांतील एकमात्र आधाराची काठी आहे. हे नगरातील मागर्, ही प्रदिक्षणेची वाट, लोकां या 
पायांनी तुडिवलेली धूळे आिण लोकांनी केलेली ही घाण झाडून टाक याचे, साफ कर याचे, क्षुद्रातील 
क्षुद्रही जे काम करणार नाहीत, ते कर याचे मा या वाटणीला आले हे मी आपले महद्भाग्य समजतो. 
यासाठी मी ज मोज मी महार जातीतच ज माला यावे, अशी माझी ई वराला प्राथर्ना आहे. अबंारीत 
चढून सवर् जगा या डोक्यावर लटकणारा राजदंड धर यासाठी लोभ, मनु यमात्राचा हात पुढे क न स ज 
आहेच. परंत ु या राजदंडाइतका मनु य जाती या जीवनाला आिण समाजा या सखुाला अव य असले या; 
या झाडणी या दंडाला िशव याला मात्र कोणीही सतंु टपणे उ युक्त नसतांना, ते समाजाच अडलेले काम 
आ ही महारांनी करावे; यांत आमचे जीवन यथर् जात नसनू, उलट याचे िवशेषच साथर्क होते आहे. 

िकसन : महाराज, आपला उपदेश िकती तरी सो वल आहे. 

शंकर : तर मग आ ही महारांनी कु या या पायांन उडिवलेली नगरमागार्ंतील धूळे झाडीत, लोकां या 
घाणीत आिण र यावरील मातीत लोळावे; आिण क्षित्रयांनी मात्र राजदंड ध न केशर क तुरी या 
सवुािसक उ यांनी िनमर्ल आिण शोिभवंत राहून, यां या उपकाराने यांना तसे शोिभवंत राहता येत; 
याच महारभगं्यांना पापयोिन हणनू पशूंहून अपिवत्र मानाव, ही सामािजक कतर् याची वाटणी, आपणाला 
योग्य वाटते का? 

चोखा : नाही. बला काराने कोण याही जातीला आधी नीच वा पापयोनीतील हणनू िहणवणे आिण नंतर 
गदळे काम ंिततकी यां याकडूनच, या कि पत पापयोिन वा या आधारावर बळाने करवून घेणे, हे 
अथार्तच अ यायाच आहे. परंतु उलटपक्षी हेही यानात ठेिवल पािहजे की, समाजाची घाण जर काढली 
गेली नाही तर, सामािजक आरोग्याचा नाश होणार अस याकारणान कोणीतरी ती घाण काढलीच पािहजे. 
मग ती महारांनी तरी का काढू नये? अमकु कमर् उ च आिण अमकु कमर् नीच, अमकु कमर् पिवत्र आिण 
अमकु अपिवत्र, या क पना जर िहदंसुमाज सोडून देईल; आिण लोकिहतसाधक ते ते कमर् पिवत्रच आहे 
असे समजेल; तर, हा पर पर म सर उ प न होणार नाही. ‘ वे वे कमर् यिभरतः सिंसिद्ध ंलभते नरः ।’ 
समाजाच मानिसक िकि मष हरण क न, याचे आि मक आरोग्य राख यासाठी साधुसतं झटतात. 
समाजाच दैिहक िकि मष हरण क न याचे भौितक आरोग्य राख यासाठी आ ही महार झटतो; 
कतर् यबुद्धीन. अशा सा य िन ठेन पािहले असता मला ही दो ही कतर् ये पिवत्रच वाटतात. ह तीवर चढून 
जो कोणी स ते या अबंारीत उंच बसतो, या या म तकापेक्षा नरांची पायधूळे झाडताना जे हा कोणी 
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वाकतो ते हा या या अहंकाराचा ताठा कमी झा याने याचे म तक सहजच नारायणा या चरणा या 
अिधक सि नधच गेलेले असते. 

िकसन : महाराज, आपले हे अमतृमय श द ऐकून सामािजक कतर् या या वाटणीत सामािजक घाण 
काढून टाकून सामािजक आरोग्यरक्षणाच हे अ यंत िकळसवाण परंतु हणनूच अ यंत उपकारक कतर् य, 
आ हा महारां या वा याला आ याने परोपकाराचे िशक्षण घे याची ही सो यासारखी सिंधच आ हाला 
लाभली, असे मला वाटू लागले आहे. 

शंकर : आिण या समाजा या आरोग्यरक्षणासाठी, आ ही महार हे अ यतं घाणेरड ंकतर् य करतो, याचे 
आ हा महारभगं्यांना, तोच उपकार केला हणनू कु याहूनही अ पृ य आिण पापयोिन मान याची आणखी 
एक सोनेरी सिंध या समाजालाही लाभली! 

चोखा : शंकर! इतरांना पिवत्र आिण शुिचभूर्तपणे जाता येता यावे हणनू, याचे वतःचे अगं, िचखलात 
आिण धुरा यात भरलेले आहे, असा तो महार, हा एखा या भ म लावले या ब्रा मणाइतकाच, िकंवा 
सवार्ंगाला िवभिूत फासले या गोसा याइतकाच, स मा य समजला गेला पािहजे. याला कोणी नीच 
हणनू िहणवील, तर तो या िहणिवणार् याचाच दोष होय. परंतु दसुर् या या िहणिव यान वतः या 
कतर् याला गदळे समजनू जर कोणी महार वतःसच हीन मानू लागला आिण असतंु ट होऊन रागावू 
लागला, तर या दसुर् याच ते िहणवणेही ठीकच होते, असे नाही का िसद्ध होणार? दसुरा िहणवतो हणनू, 
जो वकतर् य आिण लोकसेवा सोडतो, तो खराचे पितत होतो. आपणाला जे पितत मानतात, या 
आप या धमर्बंधूची, ती चुकी सधुार याचा मागर् हणजे, िहदंिूहदंनूी आपसांत एकमेकांचा म सर करणे, हा 
नाही. आ ही महार, भगंी इ यादी अ पृ य गण या गेले या लोकांनी, वतःची राहणी इतकी शुद्ध ठेवावी, 
वतःचे मन इतके िनमर् सर आिण िहदंधुमर्परायण ठेवावे, वतःचे आचरण इतके परोपकारी आिण पे्रमळे 
ठेवावे, की आप या उ चवणीर्य बंधूनंा आपणाला हीन आिण अमगंळ लेख यािवषयी आपण होऊनच 
प चा ताप हावा. महार अमगंळ असतात, हा यांचा आके्षप, आप या मगंल वतर्नाने आिण िवनयशील 
सेवात परतेन, आपण अशक्य क न टाकावा. आपण महार आप या बंधपेु्रमान आप या िहदं ुबधंूनंा िजकंू! 
आप या धमर्भक्तीन भगवंताला िजकंू! 

कमिलनी : भाऊ! भगवान ्देत आहेत हा अमतृतु य उपदेश अक्षरशः स य आहे. 

चोखा : होय ना बाळे? तर मग तुला हे आमचे सवर् सभंाषण कळत होते तर? तू भजन करतेस का 
कधी? तुळशीची पूजा टळू देत नाहीस ना? 
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िकसन : नाही, महाराज! कधीही टळू देत नाही ती तुळशीची पूजा. जानु बाबांनी ितला उ तम उ तम 
अभगं आिण पद िशकिवली आहेत. 

चोखा : तर मग हण पाहू एखाद भजन! शंकराचा या, तु या भावी यजमानाचा सकंोच करतेस की 
काय? 

िकसन : छे;! ती, शकंर आिण मी, अगदी लहानपणापासनू एकत्र वाढलो. आम या ताईच हे जवळजवळ 
वयंवरच झालेले आहे. ितथे सकंोच कसला! 

कमिलनी : भाऊ? काही काळ वेळ तरी पहावा! अशान मात्र मला सकंोच वाटतो. महाराज मला गळा 
नाही. मा या भजनाचे आप याला हस ूयेईल. 

शंकर : ितचा केवळ िवनय आहे हा. महाराज, ितचा गळा छान आहे.  

चोखा : तुला तसे वाटणारच. हे पहा या िवषयात तुझ ेप्रमाणपत्र आ ही मळुींच िव वसनीय मानीत 
नाही. कमिलनी, तुला गळा नसला तरी दय आहे. तुला भजन आवडत ना? झाले तर, भक्ताची आवड 
हाच भजनाचा गळा होय हण बाळे. 

कमिलनी : हण ूतरी रे काय भाऊ? 

िकसन : ते गोिवदंाच गाणे हण! 

कमिलनी : ‘हिर कुठे हरवला’ मी नाही हणत; तो पहा शंकर हस ूलागला. 

चोखा : नाही बाळे हसत कोणी. भजनाला कोणी हसत नाही हण! 

पद ८ वे 

कमिलनी : हिर कुठे हरवला? झरुते ही आकुला ! सखे ! किथ गे मला ! ।। ध्रु. 

 गहृ ग्रह तारे तारे, शोिधत येथ आले; पिर न गवसला ।। १ 

चोखा : (त लीन होऊन) मलुी, गोपीं या या पराभक्तीप्रमाणे जर तूही आपले पे्रम, या परम सुदंर 
ीकृ णाला अपर्ण करशील तर, तो गोिवदं तुला अगदी तु या सि नधच सापडले. तो ग्रहांवर नाही, 

तार् यांवर नाही, गोकुळात नाही, तो ‘मद्भक्ता यत्र गायि त, तत्र ित ठािम नारद!’ (नारंभट िन देवीिसहं 
प्रवेश किरतात.) 
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नारंभट : वाः! ही फाकडी पोरगी घेऊन, हा कोण रंगेल गडी इथे रासलीला करीत बसला आहे? देवीिसहं, 
कोण हा? 

देवीिसहं : नारंभट, तुम या त डाला का पाणी सुटले? फाक या पोरी िततक्या तु हीच घेऊन बसावे की 
काय? 

नारंभट : अथार्ंत!् असे गात पाख  मा या आिलगंना या िपजर् यांतच ठेिवल पािहजे. (नीट पाहून) 
हणजे! देवीिसहं, अरे हा आप या महार वा यातला तो चोखा महार! अरे लु चा! ितकड ेटाळे घेऊन 
कुटीत बसतोस; आिण इकड ेअसा या फाक या पोरींना गोपी क न; आपण यांचा कृ ण बनू पाहतोस 
काय? 

देवीिसहं : खरच! अरे चोरा चोख्या! कृ ण क्षित्रय होता, हे िवसरलास. फाक या पोरींना गोपी 
समज या या कृ णा या अिधकारांचे, आ ही क्षित्रय, ीकृ णाचे वंशज, काय ते वारस आहोत, 
समजलास? 

नारंभट : आिण कृ णाचा गु  ब्रा मण अस याने क्षित्रय या या सुदंरींना गोपी समजतील; यांना 
यांना आप या िप्रयतम िशि यणी समज याचा अिधकार आ हा ब्रा मणांना आहे, समजलास! (पुढे 
येऊन) ए धेडा आता तू ‘यत्रतत्र’ असे काहीस सं कृत वाक्य हणालास की नाही? चांडाळाला सं कृत 
वाक्य हण याचा अिधकार नाही हे माहीत असता, तू महारांना सं कृत िशकवतोस? उ च जातींिव द्ध 
बंड करायला उ तेिजत करतोस? आ ही, ब्रा मण आिण क्षित्रय हे दोघेही इथे मघाचे उभे असता, उठून 
तरी उभा रािहलास कारे उमर्टा? आता उठतो पहा, तो महारडा! 

चोखा : जोहार मायबाप! भजनात त लीन झा याने, मला आपण िदसला नाही. 

नारंभट : त लीन तर! आज या भजनात, तू का नाही त लीन होणार? या फाकडी या या सरेुख 
देहय टीची ही मजंळेु सतार, जर भजनाला साथ यायला िमळेल; तर मी देखील आजपासनू वारकरी 
बनेन. 

शंकर : हां सांभाळ! आ ही महार असलो तरी आम या मलुींचा असा उपमदर् सहन क , असे तु ही 
समजता की काय? (अंगावर जाऊन) दात पाडून टाकीन, समजलास? जर पुनः महारां या मलुींिवषयी 
कुचे टेचे एक अवाक्षर बोललास तर! 
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नारंभट : क्षमा कर! क्षमा कर! ही सुदंरी, न हे; मलुगी, महाराची आहे हे आतापयर्ंत आ हाला माहीत 
देखील न हते; महारां या मलुींिवषयीच आ ही कुचे टा करतो, असे नाही; तर ब्रा मणां या आिण 
क्षित्रयां या मलुींिवषयी देखील आ ही कुचे टा करतो. कुचे टे या प्रकरणात आ ही सवर् मलुी इथून ितथनू 
समान समजतो. आ ही अ पृ यतेला मानीत नाही, ते हा रागावू नकोस. (देवीिसहंाला मागे ओढीत) जाऊ 
दे रे बाबा िभक नको पण कुत्रा आवर असे हण याची पाळी आली खरी ! जाऊ दे म  दे यांना 

देवीिसहं : काय क  रे! हे सगळे जर पु ष असते; तर मी यांना आता क्षित्रयाच पाणी दाखवले असते! 
पण यां या सै यात एक त्री आहे. हणनू यां याशी मला धमर्युद्धाप्रमाणे लढता येत नाही. एका 
िशखंडीसाठी भी माचायार्ंना देखील पांडव सेनेशी यदु्ध सोडून यावे लागले! 

नारंभट : तवेढीच जर अडचण असेल तर, याची तोड मा याजवळ आहे. तू या ितघा पु षांचा समाचार 
घेत असशील; तर मी एका या मलुीला बघून घेतो. त्रीयदु्ध ब्रा मणांना िनिषद्ध नाही. द्रोण िशखंडीशी 
लढतच असते. ह हण; की थोपटलेच मी बाहु ! वं व युद्धात मी एक यान, मी मी हणाणार् या 
िक येक ि त्रयांना चारी मुं या चीत केलेले आहे. 

देवीिसहं : आता तसे नाही करायचे. या चोखामे यांच हे बंड, आपण समळूच उपटून काढू या. हा 
महारांना वेदमतं्र िशकवतो; मलुींना गोपीभावाचा उपदेश क न यांचा ीकृ ण होतो, उ चजातीिव द्ध 
महारां या त णांना उ तेिजत करतो, आिण एकटा दकुटा ब्रा मण, क्षित्रय, वै य वा शदू्र भेटला; हणजे 
याला चोप यायला, महारां या कड या त णांना खुणावतो; अशी उ या पंढरपुरात आपण घोषणा क  
चल! 

नारंभट : चल! रसाळे ओठा या या पोरीच नुसत नाव घेताच, या धेडाने माझ ेदात पाडून टाक याची 
धमकी िदली, याच या पोरीचे तेच रसाळे ओठ, याच या मा या दातात द्राक्षासारखे अलगत ध न 
जसा भीमसेन दःुशासनाच रक्त घटाघटा याला, तसेच ितचे अधरामतृ चुटचूट िपईन तरच मी नांवाचा 
ब्रा मण. सडू! सडू! सडू! 

देवीिसहं : अरे! अगदी भीमसेनच झालास की! तुझी प्रितज्ञा खरी केलीस तर तू खरोखरच नांवाचा 
ब्रा मण होशील, कारण ही पोरगी महाराची आहे, हे नाही तु या यानात आले. 

नारंभट : असे ना! ‘ त्रीर नं दु कुलादिप’, पण, ती महाराची नाहीच! अ पृ याची नाहीच! 

देवीिसहं : कशाव न? 
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नारंभट : मला ितला िशवावस वाटते आहे, याव न! ‘सतां िह सदेंहपदेष ु त्रीषु, प्रमाणसवर्ं करणे 
प्रवृ तयः!’ 

(जातात. चोखामे याची बायको येते.) 

सोयरा : नाथ, झाले तरी काय? मी ही प्रदिक्षणेची अधीर् वाट झाडून आले तरी आपण कोठे िदसानातच; 
आिण हे दोघे या दोघां या अगंावर तुटून पडलेले का िदसत होते? ही मलुगी कोण? 

शंकर : (नमन क न) माते! आ ही तुला ओळखले. आम या या सतं गु ं या प नीपदाला सवर्थैव योग्य 
अशा आपण सोयराबाईच आहात. माते, या तु या पू य पतीचा आिण आ हा महार ज्ञाती या 
िशरोभषूणीय सतंाचा दोघा दु टांनी अपमान आिण िधक्कार केला, इतकेच न हे तर, या मा या भावी 
प नीचाही िवनाकारण उपमदर् कर यालाही, या दु टांना लाज वाटली नाही. हणनू मी यां यावर चालनू 
गेलो होतो. जर गु जींनी मला दाबल नसत, तर मी काय क न गेलो असतो; ते मला सांगता येत नाही. 
हे हणे ब्रा मण ! आिण क्षित्रय! या क्षित्रयांइतके यसनी, दु ट आिण छळ करणारे लोक पृ वीवर 
दिुमर्ळे आहेत आिण हे ब्रा मण तर, पापपु याची लाज कोळूनच याले आहेत! 

चोखा : हा हा! बेटा, ब्रा मण ज्ञातीिवषयीचे असे िवषारी उ गार काढून तू आपली जीभ िवटाळू नकोस ! 
आप या िहदं ुधमार् या महादेवाचा ततृीय ज्ञाननेत्र हणजे ब्रा मण होय! ब्रा मण होता; हणनूच 
ब्र मज्ञान जगात िजवंत रािहल. कोण ती या जातीची तप या ! ती बुिद्ध ! ती दया! याग हाच यांचा 
भोग, पणर्कुटी हाच यांचा प्रासाद आिण सं यास हाच यांचा ससंार! असे एक नाही; दोन नाही; अनंत 
महा मे आिण हुता मे, या ज्ञातीत उ प न झाले आहेत, या ब्रा मण ज्ञातीला माझ ेशतशः वंदन असो! 
यां यातही काही लोक दु ट असतील; क्षित्रयातही छळक लोक असतील; पण हणनू हेही िवसरता कामा 
नये की ीराम क्षित्रय होते, ीकृ णही क्षित्रय होते आिण या गु ं चेही गु  विस ठ आिण सांदीपिन हे 
ब्रा मण होते! 

सोयरा : आता मा या नाचा समय होते आला आहे. तर नाथ ! मला वाटते, या पाहु यांना घेऊन आता 
घरी चलावे. चल बाळे. 

चोखा : आिण आज आ हा दीनां या घरी, दोन घास खाऊन आित याच पु य आ हाला लाभ ू या. चला 
आम याबरोबर भजन करीतच घरापयर्ंत सवर्जण चला. 

शंकर, कमिलनी, िकसन : गु ं ची ही आज्ञा हणजे आ हा पिततांवर केलेला एक अनुग्रहच आहे. 
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(भजन करीत जातात.) 

पद ९वे  

हे असे जगत,् नवे नवसांचे ।। ध्रु.।।  

परंतु दास होिस सौख्याचा । तिर तू ग्रास होिस दःुखाचा ।  

की असे जगत ्दो िदवसांचे ।। 
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अकं दसुरा 

 

प्रवेश १ला 

(नारंभटाचे घर. देवीिसहं आिण नारंभट बोलताहेत.) 

नारंभट : नाही रे! मी या आडमु या यात्रेक ला, दसुरे काही हटले नाही. तो हणाला आज मा यापाशी 
दिक्षणा नाही, तर मी सहज हटले, तर मग कुणबटा, तलुा फुकट नानमतं्र कोण तुझा बाप सांगेल? 
कुणबी लोकांना तु ही आ ही, असे प नासदां हणतो, पण काल तो िचडून अगंावर आला, िन हणाला 
दात पाडून टाकीन. मी हटले, अरे, अरे मी ब्रा मण सोव यात आहे, दातच पाडायचे तर- दु न पाड, 
मला िशवू नकोस. ते हा तो जात जात हणाला, ‘‘मी कुणबट आिण तू भट्ट काय? पण अशा भट्टाहून, 
तो चोखा महार देखील बरा.’’ छेः! देवीिसहं, या चोख्या महाराचे तोम या नीच वणार्ंत फारच माजत 
चालल आहे; यात शंका नाही. तो फूस देतो; हणनू हे आमचा असा िधक्कार करतात ही शंका या 
उदाहरणाव न िसद्ध होते नाही काय? 

देवीिसहं : याच प्रायि च त, सनातन धमर्सरंक्षक, क्षित्रय कुलावतंस देवीिसहं चोख्यास लवकरच देईल. 
िभऊ नकोस. मी पंढरपुरात िजकड ेितकड े याचे िव द्ध ब्रा मण, क्षित्रय, वै य आिद लोकांस उठिवल 
आहे. या चोख्यािव द्ध सवर् िहदंचूा कट उभारला आहे. आिण ती फटाकडी आप या हातात घे याचीही 
उ तम यव था केली आहे. तो इब्रािहम आहे ना? आप या येथील मसुलमानी सभेुदार बंगषखान याचा 
मेहुणा- 

नारंभट : हणजे? तू या मसुलमानाला, या आप या शुद्ध िहदं ुकटात घेणार की काय? हे पहा, मी पापी 
असलो तरी, ब्रा मण आहे, महाराची पोर झाली तरी ती िहदंचु आहे. मी मसुलमाना या हातात ितला पडू 
देणार नाही आं! मसुलमान िहदंधुमार्चे केवळ शत्र,ु ितला बाटवतील. 

देवीिसहं : हो, हो, हो, अहो धमर्मातर्ंड, घाब  नका. अ पृ यांच नाव िनघताच या तुम या कपाळाला, 
ितर कारा या आ या पडतात, याच तुम या दयांत, या महारा या पोरीिवषयी, केवढी ही धमर्बंधुता 
उ प न झाली? ती पोरगी तो मसुलमानी अिधकारी उपटीने आिण मग या सरकारी लोखंडा या गजां या 
िपजर् यांतून, ते पाख  पुनः तुम याकड ेउडत येणार नाही, ही भीित पडली वाटते? पण या पोरीला मी 
आप याचे हाती ठेवणारे आहे, हो! 
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नारंभट : ठेवणारे, पण कुठे? 

देवीिसहं : अरे, आजपयर्ंत अशा रानपाखरास धरताच, आपण ती ठेव िज या मोहक िपजर् यांत आजपयर्ंत 
ठेवीत आलो, या गगंाजी या वे यागारांत! ठीक आहे. बरे आता तुझ ेकाम हणजे, मी नवीन कुलगंड 
उपि थत केले आहे, याचा उलगडा करणे होय! 

नारंभट : हे पहा, आजपयर्ंत झाले ते झाले. आता नवीन कुलगंडी उपि थत कर यात, मी ब्रा मण तुला 
साथ देणार नाही. 

देवीिसहं : परंतु हे नुसत कुलगंड नाही- सोनेरी कुलगंड आहे. हे पहा, इथेले प्रमखु सभंाजीराव पाटील 
आहेत ना? यांचा िवतीय सबंंध झालेला आहे.  

नारंभट : काय, काय हणतोस? 

देवीिसहं : ( वगत) कसे ब्रा णणान कान टवकारले पण ! - (उघड) आणखी याचे घरी या त णबांड 
प नीला-मािलनीबाईला- सांभाळ यास ितची वदृ्ध मावशी ठेवलेली आहे. ित यापाशी धन िवपुल आहे. ते हा 
ितथे तु ही कसाबसा िशरकाव क न घ्यावा. साध यास या त ण मािलनीचा सवुणर् आिण या हातार् या 
मावशीचे सवुणर् अशा उभयिवध सवुणार्ंची, आ हातु हास मनसोक्त लटू किरता येईल. या िवरिहत या 
सभंाजीरावास, जर का आप या मठुीत ठेवता आले, तर आप यास प्र यही जी अनेक कुलगंडी उपि थत 
करावी लागतात या सवार्ंत या पाटला या पाठी या प्रबळे ढालीचा आ य आप यास फारच उपयोगी 
पडले. चोख्याची खोड मोड यानंतर सभंाजीराव आपला उजवा हात होऊ शकतील. 

नारंभट : हे सवर् मनोरा य आहे उ तम, पण सभंाजीराव आप या मठुीत गवस याइतके स गणुी आहेत 
का? 

देवीिसहं : नसते तर मी याचे नाव तरी काढले असते का? दगुुर्णां या वार् यास देखील मी उभा राहत 
नाही. 

नारंभट : काय काय स गणु आहेत या पाटलांत? 

देवीिसहं : प्रथम ते अगदी ढ आहेत. अगदी भोळा, अगदी पे्रमळे आिण हरबर् या या झाडावर वाटेल 
िततका उंच चढ यास सदा उ यत-- 

नारंभट : पण याला योितषाची आवड आहे का? 
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देवीिसहं : अरे, आवड हणनू काय िवचारतोस? आपण सांिगतलेले भिव य खोटे ठरले, असे वतः 
योितषी जरी सांग ूलागले तरी देखील, ते खोटे ठरले असे संभाजीराव मानणार नाहीत. तर या नाही या 

प्रकार ते खरच ठरले असे प्रितपािदतील. 

नारंभट : वा! मग मात्र तो अगदी सवर्गणुसपं न पु ष आहे. यात काही शंका नाही. आता असे कर, तुझी 
ओळख आहे ना ितथे? 

देवीिसहं : तर! आजच मला यांनी यां या तर याबांड मािलनीपाटलीण बाईसाठी एखादा पुरािणक िमळेल 
का हणनू िवचारले! ते हा तर ही सगळी सतू्रे चटकन मा या डोक्यात जळुली. 

नारंभट : मग तर प्रथम ितकड ेजा. मी एक अनोळखी योितषी हणनू सहज िहडंत िहडंत ितथे येतो. 
मी जसजस यांचे पूवर्वृ त सांगेन, तसतस तू आ चयार्ंन मगु्ध होऊन माझी बडजेावे करीत चल. 

देवीिसहं : अरे, पण हे पूवर्वृ त सांग याइतका योितषाचा अ यास, तु या सात िप यांतही कोणी 
के याचे मा या मािहतीत नाही. मग आता तसाच एखादा ग्रथं तु या सगं्रहात अस यास सांगवत नाही. 

नारंभट : आहे, तसाच ग्रंथ आहे माझपेाशी 

देवीिसहं : तो कोणता? 

नारंभट : कोणता हणजे काय? प्र यक्ष तू! तू मला या पाटलाचे काय ते वृ त सांग आिण नंतर मी ते 
अनोळखी हणनू ितथे येऊन जसे जसे सांगेन तशी तशी तूच वाहवा करीत चल. योितष शा त्रातील हा 
ग्रथं अमोघ आिण सपु्रिति ठत आहे. बहुतेक योितषांचा धंदा, याच ग्रथंावर चालतो. 

देवीिसहं : तोड पण तोड काढलीस बुवा. 

नारंभट : ब्रा मणाच डोक आहे. चल सांगत चल, या पाटलाची मािहती. बोल याला मलेु िकती? भाऊ 
िकती? बाप िकती? चल, बोलत चल! 

(जातात.) 
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प्रवेश २ रा 

(कमिलनी एका झाडाखाली थोडी िनजली आहे आिण िकसन आिण शकंर ितला वारा घालनू उठिवताहेत.) 

िकसन : झोप लागली वाटते ताईला. िकती धीराची पण? 

शंकर : झोप कसली? उ हा या तापाल आिण तहानेन ितला चक्कर आली आहे. काल पंढरपूरहून, अगंात 
िकंिचत ्कसरे असता ती परत घराकड ेिनघाली, हीच चूक झाली. तहानेने याकूळे असता, ही हसतमखुान 
सगळे सोशीत आहे. िकसन, पािहलीस ना आता नदीवर झालेली ददुर्शा? चोखा हणतात की, पृ य िहदं ु
लोक आ हा महारािदकांस जे दरू ठेिवतात, याचे एक मह वाच कारण आमची वतःची गदळे राहणी, हे 
होय. आपण शुद्धपणाने आिण िनमर्ळे वतर्नाने राहू तर, पृ य आपला ितटकारा करणार नाहीत. पण 
यां या या साि वक क पनेत आिण प्र यक्ष यवहारा या कठोर घटनेत, केवढा फरक आहे, पािहलसं ना? 
या- या कमिलनीइतकी आहार, िवहार आिण िवचार यांत शुद्ध आिण साि वकपणे राहणारी कुमारी, 
पृ यांतही दिुमर्ळच. तथािप ती महाराची हणनू नदीवर िजथे सवर् लोक पाणी पीत, ितथे ितला म जाव 
झाला. प्रथम नदी टीचभर, यात जेथे काही व छ पाणी चुळक्यांनी भरता येईल तथेे पृ य पाणी 
भरणार, याचे खाली धुणीिबणी धुणार. तेथून खाली गावची गरु पाणी िपणार आिण या याखाली, 
िजथून नदी बहुतेक सकूुन खंिडतच झालेली ितथे महारािदकांची पाणी िप याची जागा! ितथल ते डबक, 
यात व न वाहत आले या धु याचा आिण गरुां या घाणीचा मळ बुडाशी बसलेला आिण पा यावर 
गरुां या त डचा वहात आलेला आिण इतर घाणींचा फेस तरंगलेला! अशा या डबक्यातल पाणी एक दोन 
घोट घेते न घेते तो, ितला उ मळूुन आले. शेतकरी पाहत होता की ती तहानेने कासावीस झाली आहे. 
पण महारणी नेहमी ितथेच तर पाणी िपतात िहलाच काय झाले उलटी हायला, हणनू टोमणा मा न 
चालता झाला! अशा डबक्यास आम या महारवा याचे पाणवठे हणनू आपणच िप यान ्िप या नेमनू 
यायचे; आिण नंतर आपणच उलट हणायचं- काय हो हे अ पृ य गदळे! बैल िपणार नाही; असे घाण 
पाणी िप याची यांस खोड लागलेली. छेः ! छेः ! या सतंा या साि वक उपदेशाने आ हा महारांस लोक, 
मनु य समजणार नाहीत. िचत्रात या सरोवराल जशी, मला आता लागलेली तहान भागणार नाही, याच 
प्रमाणे या नुस या शीतळे सतंोपदेशाने, आ हा महारांचा पदोपदी होणारा छळ बंद पडणार नाही. याला 
दसुराचे काही तरी कडक उपाय योिजला पािहजे- 

कमिलनी : भाऊ, शंकर, मला पाणी हवे आहे. 
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िकसन : हे बघ, येथून जवळच एक गाव आहे, तेथे मा या ओळखीची महारांची घर आहेत. वाटेत एक 
सावर्जिनक िविहर आिण फक्कड सदा-उडत कारंज पण आहे. 

कमिलनी : कारंजे? अहाहा! भाऊ जर ते व छ थंडगार िबदं,ु तसेच उडता उडता मा या या सकुले या 
िजभेवर पडतील, तर एखा या चातकी या आ यासारखा माझा आ मा शांत होईल. पाणी! पाणी! चल, 
मी प्रवासाला भीत नाही. चल मी चलते या कारंजावर, चल 

शंकर : थांब, तु या अगंात िकंिचत ्ताप आहे. हे वरतून भर ऊन. पा याकिरता आपण सगळेच 
कासावीस. गावापयर्ंत तुला चालवीत कसे याव? ती बघ, एक गाडी येत आहे. पहातो य न क न. तो 
गाडीवाला पुढेच येतो आहे. (गाडीवाला शीळे वाजवीत येतो.) अहो पाटील, गाडी कुणीकड ेचालली आहे? 

गाडीवाला : चालली आहे. मायापूर या वाटेल. 

शंकर : वा! उ तम झाले, हे पहा आ हा ितघा जणांना तु ही मायापूरापयर्ंत घेऊन चलाल तर फार 
उपकार होतील. आम या या कमळीला ताप येत आहे. चक्करही आली होती. आ ही तुमच भाड ंघरी 
जाताच चुकत क . 

गाडीवाला : बसा तर गाडीत, मला अनायासेच भाडकेरी गवसला, यात उपकार कसला राव. (िकसन या 
जवळ येताच यास पाहून) पण हा कोण? हा या मायापूर या जा या महाराचा लेक न हे का? आिण हा 
महार गाडीत येणार मा या? 

शंकर : मी पण महारच आहे. 

गाडीवाला : िन धेडा मा या गाडीत बसनू तू िमरवत जाणार होय मायापूरला! चे टा करतोस होय माझी? 
चाबकाखाली बडवीन, पुनः असा पाजीपणाचा प्र न केलास तर! 

िकसन : चे टा न हे. परंतु महार जिर झाला तरी यावर दया क च नये, असे का आपला िहदंधुमर् 
सांगतो तु हाला-पाटीलबुवा, मा या बिहणीला, तहानेने आिण उ हा या तापाल चक्कर येत आहे. तरी 
दया करा; आिण या पुढे या गावांपयर्ंत तरी आ हास, या छाये या गाडीतून घेऊन चला. आ ही भाड ं
जाताच देऊं. ही व त्र ंपािहजे तर गहाण घ्या, पण दया करा! 

शंकर : ही, तु ही मघा हणालेत या जानबा नाईक महाराचीच मलुगी आहे. 
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गाडीवाला : (जात जात) हां, हां, जा या महाराचा, जानबा नाईक झाला! तर मग,अशा थोरामो या 
नाइका या मलुीस मा या दीनाची गाडी शोभणार नाही. ितला एखा या राजाची पालखी भेटली, तर देतो 
हो धाडून! 

िकसन : अरे, पण तु या गाडीला, बैल जोडले आहेत आिण त ेबघ, तुझ ेकुत्रे तू सांखळीत या गाडीला 
बांधून, आत बसिवल आहेस, आता ते तुझा हात. उ हाल लवलवणार् या िजभेल चाटीत होते; मग या 
बैलान तुझी गाडी बाटत नाही; या कु या या लाळेन हात बाटत नाहीत. मनु यांसारखे मनु य आ ही 
महार, तु या िहदं ुधमार्ंचे िहदं,ु आम या पशार्ंने मात्र तुझी गाडी िवटाळेल नाही? आप तीत देखील 
आ ही दयेला पात्र नाही ना? आ ही कु याहून देखील गिल छ आहोत नाही? 

गाडीवाला : र माझ ेकुत्रे, तु हा महारभगं्यांप्रमाणे गाव या मळा या पा या उचलीत नाही. 

शंकर : केवळ तो मळ, वतःच मात्र खात असते, आिण मळाची पाटी हणशील तर आप या पोटा या 
पाटीत, तोच मळ भरभ न तू, ती आप या उरावर घेऊन आता देखील उभा आहेस. 

गाडीवाला : धेडा, तुला भांडायचे तर या देवाशी भांड, की याल तुला महारा या ज माला घातले; आिण 
कु या या घातले नाही. माझ ेकुत्रे जसे मी या साखळीने गाडीस बांधून टाकले आहे; तसे देवानंच तु हा 
महारांस ढी या साखळीने गांव या शौचकूपाला बांधून टाकले आहे, मी नाही. फोड या देवा या नावाने 
दगड! मी च हाण, मा या गाडीत धेडांना घेऊ? पायाचे खेटर डोक्यावर ठेवू? 

(जातो.) 

शंकर : ( वगत) अरेरे! काय ही आमची दगुर्ित! आम या डो यांदेखत आम या ि त्रयांची िवटंबना होते 
असता, आ हास ती सहन करावी लागते. असे वाटते की याने याने िधक्कारलेले हे काळे त ड 
कमिलनीस दाखवू देखील नये. कमिलनी मनातनू मला याड समजत असेल. ित या पे्रमास पात्र असे 
पौ ष मा यासारख्या नसु या िमशांनी पु ष बनणार् या प्रा यांत नाही असे पाहून मजवरील ितचे पे्रम 
कमी होते असेल! 

कमिलनी : शंकर, तू कस या िचतेत पडला आहेस? असा एकदम काळवंडलास का? अरे चल, मला गाडी 
नको िन काही नको. ही मी चाल ूलागले. ते गाव कोणते ते जवळच आहे ना ? िमळेल ितथे आप याला 
पाणी.  
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शंकर : कमळे, पण या पा याने मा या- आप या महारां या त डाला लागलेली, ही ज माची काळोखी 
धुतली जाईल काय? महारां या जीवनात िवटाळ धुऊन काढील असे पाणी भागीरथी या घाटावर देखील 
िमळणार नाही, मग इतर पा याची गो ट कशाला? खरोखर महार जातीत ज म घे यापेक्षा, एखा या 
पशूचे जातीत ज म घेणे या आप या- आप या कस या! या िहदं ुसमाजाचे टीने अिधक माना पद 
आहे. देवाने मला महाराचा ज म का िदला? 

कमिलनी : (हंसत) खरच का तुला महार झा यािवषयी प चा ताप होते आहे! आम या महारांत काहीिह 
आकषर्क वाटते नाही ना? नाही ना? बरे तर, चल रे भाऊ, आपण आपले महार तर महार! याला 
आपण आकषर्क वाटते नाही, याचे ग यांत आपण कशाला उगीच लोढ यासारखे ल बकळत रहा? 

शंकर : कमळे, ए कमळे, अग, तुला कोणी हटले, आकषर्क नाही हणनू? मा या बोल याचा रोखच 
तु या लक्षात आला नाही. कमिलनी महारां या जातीत या अथीर् तू उपजली आहेस, या अथीर् तरी, 
याच जातीत माझा ज म घालनू देवाने मला तु या सगंतीचा लाभ िमळू िदला; हणनू मी महार 
के यािवषयी देवाचे आभारच मानतो. मी ते केवळ सावर्जिनक आिण सामािजक टीन बोललो आिण 
तसे देखील आता पुनः बोलणार नाही. ये, माझ ेकमळे ते! चला जाऊ पुढे! (पुढे जाऊन पुनः दसुर् या 
उघड या पड यातून येतात.) 

कमिलनी : िकती दरू असेल रे ते गाव अजनू, शंकर? मला िकनई- अग बाई! (अगं टाकते.) 

शंकर : अरे िहला पुनः चक्कर आली! कमळे! कमळे! 

िकसन : (वारा घालीत) काय पोरीची दशा झाली पहा! ताई, ताई माझी िनरपराध ताई ती. 

शंकर : िकसन, तो बघ घोडवेाला येत आहे. कमळला आता असे चालिवणे हणजे िन ठुरपणाची 
पराका ठा होणारी आहे. हणनू हणतो; याला युक्ती आहे की या घोडे वारास, िहला घो यावर बसवून 
या गावापयर्ंत ने यास िवनवावे. 

िकसन : अरे िवनवू वाटेल िततके. पण महारांस घो यावर बसणे िनिषद्ध आहे ना? आप या िहदंू या 
सामािजक ढीप्रमाणे, पालखीत कोणी बसावे, ह तीवर कोणी, घो यावर कोणी, बैलावर कोणी, रे यावर 
कोणी, उंटावर कोणी, कोण या वाहनावर कोण या जातील बसावे ते ठरलेले आहे. सवर् वाहन अशीच उ च 
जातीपासनू खालपयर्ंत वाटून दे यात येता येता, महारां या वा यास इतर वाहन सपं यामळेु, यां या 
वतः या पायांची दचुाकी गाडी मात्र तेवढी उरली. ितथे घो यावर महारास घेणार कोण? 
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शंकर : ितथेच तर एक युिक्त करावी; की, आपण महार हणनू सांगचू नये. ते सामानवाहू बाजारी तटू्ट 
आहे. तो पहा घोडवेाला उत न इकडचे येत आहे.  

 (घोडवेाला येतो.) 

शंकर : दादा, राम राम! एक नम्र िवनंती आहे. ही पहा, प्रवासात उ हा या चटक्याल एकाएकी ही 
आमची कमिलनी चक्कर येऊन पडली आहे. पा यािवना आमचे जीव सकूुन गेले आहेत. तर या 
शेजार या गावापयर्ंत या मलुीला घो यावर बसवनू पोचवाल तर, आपले उपकार आ ही िवसरणार नाही. 
दया करा, तहाने या ती  वेदना ितला अस य होते आहेत. 

घोडवेाला : इतकेच ना? मग इतकी गयावया कशाला? तुमची मलुगी ती माझी मलुगीच आहे. चला 
कारं यावर ितला एकदा िनमर्ळे पाणी पाजनू, या शीतल बागेत थोडी िनज ूिदली की आता ताजीतवानी 
होईल. बस ू या ितला घो यावर. 

िकसन : देव तुमच क याण करो! चल कमिलनी, ताई! ऊठ बाळे, आता घो यावर बसनू जायचे आहे. 
ऊठ आता पाणी येईल हो. 

कमिलनी : (एका त) अरे पण भाऊ यांना आपण महार आहोत हे सांिगतले का? 

शंकर : आता कृपा कर आिण ते नाव काढू नकोस.  

कमिलनी : तर मग शंकर, मला घोडा नको. मी अ शी चालेन. पण, या गहृ थास फसवणारे नाही. 
कोणी दु ट असता तर, एक वेळ फसवले असते, पण हा दयाळू पु ष आपली कथा ऐकताच गिहवरला, 
याला कसे फसवावे? आिण मी महारीण आहे हे लपवावे तरी का? मा या आईबापां या पोटी आ याची 
मला तरी लाज वाटते नाही. घो यावर बस यासाठी, मी मा या आईबापांना नाकारणार नाही. 

िकसन : हे दयाळू स जना! तू आ हाला कोण काय ते न िवचारता या अथीर् शुद्ध मानवी दयेने साहा य 
कर यास प्रवृ त झाला आहेस; याअथीर् तुझी ती दया इतकी उथळे िन चयाची नसेल; की आ ही महार 
आहो हे ऐकताच ितचा िनमर्ळे ओघ एकाएकी सुकून जाईल. 

घोडवेाला : तु ही महार आहा? 

कमिलनी : होय महाराज, महार नसले यांचे जीव उ हांत पा यािवना िजतके तळमळतात, िततकेच 
महारांचेही तळमळतात, आमचे तळमळत आहेत. 
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घोडवेाला : िवनयशील मलुी, महार तर काय मनु यच आहेत; पण जीव जंतु देखील तहानेने 
मनु यांसारखेच याकूळे होतात, मनु यांसारखेच दयापात्र असतात; पण, काय क ? मी याच गावाचा 
उपा याय. महारांस घो यावर बसवून मा याच गावात नेईन तर तु ही ओळखले जाताच, लोक मला 
शेणमार करतील, माझी विृ त बुडले. माझी बायकांमलेु उपाशी मरतील! 

कमिलनी : महाराज, आपण दाखिवले या सहानभुतूीने माझी अधीर् तहान तृ त झाली. आपण काही एक 
सकंोच क  नका. बरे झाले, मी आपणांस महार हणनू सांिगतले, नाही तर मजवर दया के याने, जर 
का आप या बायकामलुांचा तळातळाट झाला असता; तर आप या दयेचा झरा, मा या या कपटा या 
उ पातात आटून गेला असता; आिण पुढे मागे कोणी अकपट स पात्र याचकही, या झर् यावर येऊन 
आपली तृ णा तृ त क  शकता ना. वंिचत दया परदःुखाने पनुः द्रवेनाशी होते. यावे आपण. 

घोडवेाला : उदार मलुी. तु या सकंटात मा याकडून काहीच साहा य होते नाही. या पापाच प्रायि च त 
हणनू, मी तुला हा दंड देत आहे. मानून घे. हे वीस पये तुला प्रवासात उपयोगी पडतील. 

कमिलनी : वीस पये? छे महाराज, अग बाई गेला तो! काय दयाळू आहे िबचारा! चल शंकर, मला पुनः 
बरे वाटते आहे. चल, मला चाल याचे इतके नाही कठीण जात. पण ते पाणी कधी िपईन असे झाले 
आहे. (जातात.) 
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प्रवेश ३ रा 

(इब्रािहम येतो.) 

इब्रािहम : लडकी होना तो ऐसी होना! िहदंमूधील अशी एखादी फटाकडी पोर जर मझु ेपिहलेही िमलती, 
तो म ैक्यौ मसुलमान होता? मसुलमान होऊन मला चार वषर्ं झाली. पण मला अजून कुराणाच एक 
अक्षर तरी माहीत आहे का? मसुलमान बोलतात ती िहदंी भाषा देखील अजनू मला बोलता येत नाही 
नीटशी. माझी मळूची जात िहदं ुड ब. पण िहदं ुहोतो तोवर मला ब्रा मणापासनू शूद्रापयर्ंत तर काय, पण 
हे महार देखील, नीच नीच हणनू हडहड करीत असत. ब्रा मण तो शूद्र, महारांस हडहड किरतात. महार, 
आ हा ड बाचे ब्रा मण बनून अशीच कठोर छळणकू करणार. वर या वगार्ं या ितर काराची लाथ जोराने 
यां या म तकावर बसताच, हे खालचे वणर्, या जोराने उ प न होणार् या क्रोधामळेु, याहून अिधकच 
जोराने आप या लाथा आ हा नीचतर वणार्वर झाडणार. िहदंसुमाजात अशी ही िशवािशवीची आ मघातके 
लाथाळी सारखी चालली आहे. िहदंधुमार्चे ताि वक व प काय असेल ते असो, पण ही िशवािशवीची 
लाथाळी, हाच यावहािरक िहदंधुमर् होय, यांत काही शंका नाही. या वर या लाथा खात आिण 
खाल यांवर लाथा झाडीत, मला िहदंधुमार्ची चीड आली आिण ही चीड हेच माझ ेकुराण. तेच काय ते 
वाचून मी मसुलमान झालो. माझी बहीण मला भेटावयास आली तो तेथील मसुलमानी मखु्यािधकारी 
सभेुदार बंगषखान, वतःच ित यावर भाळले- ितला पण मसुलमान केली आिण अशा रीतीने प्र यक्ष 
सभेुदाराचे आ ही शालक झालो. - इतकेच काय, पण पांचप नास िशपायांचे आ ही नाईक झालो! काम 
तरी कसे अगदी फक्कड िमळाल, जी जी िहदंचूी सुदंर त्री सापडले- ती ती सभेुदारां या चरणावर प्रथम 
अपर्ण करायची आिण नतंर मिशदीत नेऊन ितला मसुलमान करायची. सभेुदारांस चळच लागला आहे 
िहदं ुमलुींस हाताखाली घाल याचा. पण आता ही पोर मात्र, हा पठ्ठय्ा वतः या हाताखाली घालणार. 
कंुपणावर चो न उ या मा न, लोकांची फुले वेच यासाठी का यांनी सार अगं रक्तबंबाळे हावे आमचे ! 
आिण तोडले या फुलां या माळेने गळा शोिभवंत आिण शीतल हावा या आम या शालकांचा - या 
सभेुदार बंगषखानाचा! छ  , आता ही पोर या या टीस पडू यायची नाही. या गगंाजीकडे, देवीिसहं 
हणतो तशी लपवून ठेवायची. मग ितला असे बला काराने आिलगंायचे. असे मान मरुगळून चुंबन 
घ्यायचे आिण ती रडते ओरडत असता, ित याशी राक्षसी िववाह लावायचा. अशा रीतीने मला या 
जाफरअ लीने िशकवलेले सं कार, ित यावर शा त्रोक्त पद्धितने केले असता, ती मिशदीत जाऊन 
मसुलमान हो यास स पात्र ठरेलच. ितथेच ित याशी लग्न लावून मग सभेुदारास कळवायचे की, आता 
आप या मेहु या या लग्नाप्री यथर् सभेुदारास शोभेल असा एखा या जहािगरीचा, आप या शालकास- या 
इब्रािहमखानास - अहेर करावा! हा आलाच देवीिसहं. 
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देवीिसहं : ठरले ना? कशीपण गांठली सावज? 

इब्रािहम : मग ध च का जाऊन आ ता? 

देवीिसहं : नको, नको. मघा आपण गपुचुप ऐकले याव न हे, कारं यावर पाणी िप यासाठी जातील. इथे 
या मलुीस धरलसं तर, सवर् िहदंलुोक तु या नावाने ओरड किरतील की, इब्रािहमन िहदं ुमलुगी पळिवली 
आिण आ हास उघडपण सा य देता येणार नाही. पण ते ितघे धेड कारंजावर गेले नाहीत तो तू यांना 
भेटून कारंजावर पाणी न िमळा यास बळाने जाऊन ‘पाणी या’ असे िचथीव. तू सरकारी मसुलमानी 
अिधकारी आहेस. यांचा पािठबा करशील, असा यांना आधार दे. त ेकारं यावर आले की, आ ही यांस 
पाणी िमळू देणार नाही. ते बळाने पाणी यावयास गेले की, कारं यावरचे सवर् िहदं ुलोक आपणांसारखेच 
यां यावर तटूुन पडतील या धांदलीत मी तुला सरकारी अिधकारी हणनू यांस धरावयास प्राथर्ना 
करीन, हणजे तू धर. या युक्तीन तुला िहदं ुलोकांचा िवरोध येणार नाही. इतकेच न हे तर उलट सा य 
होईल. आिण मला आिण नारंभटांना ते, धमर्रक्षक हणनू गौरवतील. चल, तू गांठ यांना आिण दे 
िचथावून. (जातात.) 
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प्रवेश ४ था  
(िकसन, शंकर, कमिलनी येतात.) 
शंकर : आले पहा एकदाच ते गांव. 
कमिलनी : पण आता दोन घोट तरी पाणी, मला या पावली पािहजे आहे. ते बघ कोणाचे घर- 
िकसन : चौकीदाराचे आहे. चल ितथे पाणी िवचा . हा बघ यांचा मलुगा आलाच पढेु; बाळा, आमचे 
जीव तहानेने कासावीस झाले आहेत, थोड ेपाणी पाजतोस का? 
मलुगा : हो, हो, थोड ेका? पोटभर या! या आंत. थंड, खु यातल पाणी देतो या.  
िकसन : आत नाही येता येत आ हाला. कारण, दयाळू कुमारा, आ ही महार आहोत. 
मलुगा : (जवळ येत) मग असाना. मी परवा मामाचे घ न गाडीत बसनू आलो; तरी देखील, मला कोण 
तहान लागली! मग तु ही तर भर उ हात पायी प्रवास करीत आहात; तुमचा जीव मा यापेक्षा िकती तरी 
कासावीस होते असेल. महार झालेत हणनू काय झाले? 
कमिलनी : (हात पुढे क न) बाळा, देव तुझ ेक याण करो. असे वाटते तुझ ेत ड कुरवाळावे! िकती दयाळू 
आहेस. 
 पद १०व 
 या बाळा मजला ।। ध्रु.।। 
 वाटे घ्यावे, कुरवाळावे, या पे्रमला, वदनाला ।। १ ।। 
(मलुाची आई ओरडत येते आिण लाटण फेकून) 
मलुाची आई : अग हडळी! ए लांवे! कुठली मेली याद आली आहे! मा या बाळा या इतकी जवळ येऊन, 
या यावर सावली पाड याची लाज नाही वाटते तु हाला? मेल त डान चांगल सांगताहात की आ ही महार 
हणनू; आिण तरी मा या बाळा या अगंावर सावली पाडून, याचे त ड कुरवाळू पाहाताहेत; मेले धेड. 
या या खेटराचे त ड कुरवाळे! चल बाळे. 
मलुगा : नको ग आई यांना असे टाकून बोलसू! 
(ती बाई मलुास ओढून नेते.) 
कमिलनी : िकती दयाळू मलू ते, बाई. 
शंकर : ती याची आई पण लहानपणी या यासारखीच दयाळु होती; असेल, आिण तेच मलू मोठेपणी 
ित याइतके िन ठुर होईल. कारण दयेची आिण सहानूभतूीची अमतृलितका, मनु या या मनात बालपणी 
अशी लसुलुशीत िदसत असत.े ितला जाती या अहंकाराची िवषारी कीड, िशक्षण आिण िढ, हीच पुढे 
लागतात. कोमल वयापासनू, महार हेही मनु यच आहेत; आपले िहदं ुधमार्चे सख्खे भाऊ आहेत, यांचेवर 
दया करावी, असे िशक्षण जर पृ य िहदं ुआप या मलुांस देतील, तर यांना मोठेपणी महारास हात 
लावावा की न लावावा ही शंका देखील येणार नाही. पण- 
कमिलनी : आता प्रथम पाणी, िन मग-पण चल ते कारंज आलचं ना? पण ितथेही आपणांस कुणी िशवू 
िदले नाही तर? 
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इब्रािहम : (प्रवेश क न) तर, बळाने घुसनू पाणी या! तु ही महार झाला हणनू तु हास पाणी िमळणार 
नाही काय? देव पाऊस पाडतो, तो काय सांगनू पाडतो की, हे पाणी पृ य िहदंसूाठी आहे हणनू! मी 
दु न आताच तुमचा छळ पािहला. हे पहा, मीही पूवीर् एक िहदं ुड ब होतो. इतका नीच योनीतला की हे 
शूद्रािद्रक जसे तु हा महारांस िझडकारतात, तसेच, तु ही महार देखील आ हास िझडकारीत होतात. 
असाच एक िदवस तहानेने कासावीस झालो! याच कारं यावर लोक मला म जाव क  लागले, मी तसाच 
वर घुसलो आिण ‘अ ला हो अकबर’ हणनू ओरडलो. ओरडताच मी मसुलमान ठरलो आिण मग, 
कारं यावर पाणी िप याचा तर काय, पण नान कर याचाही अिधकार सवर्समंत झाला. हे पहा, तु ही 
चला. मी या पंढरपूरचा कोतवाल आहे. मी मसुलमान रा यकतार् आहे. तु ही या पाणी कारं यांच. मी 
पाहतो कोण आडवा येतो तो.  
िकसन : इतके िनकरावर कशास या! कारं याचे नसल, गावात पुढे चार महारांची घर आहेतच, ितथे 
पाणी िपऊ. 
शंकर : या माग या नदी या डबक्यासारखे मोरीच पाणी? नाही, मी तर या कारं याचे हे व छ- 
अ सरां या झर् यातून त्रवणारे मधुर पाणी िपणार. जगातील पा यावर माझाही अिधकार आहे. 
(कारं याचा देखावा िदस ूलागतो.) 
कमिलनी : भाऊ आले रे आले कारंजं! कोण शीतल तुषार उडताहेत! अरे, एक तरी तसा या तसाच 
मा या िजभेवर पडू या रे! 
िकसन : (कारं यावरील पाणी भरणार् या लोकांपैकी जाणार् यास) वाटस  आहोत आ ही, कारं याचे थोड े
पाणी आ हास पाजाल का? 
एक गहृ थ : ते का? वतःच या की पोटभर. इथे सावर्जिनक कारंज एका उदार शेटजीने हेतूतः बांधल 
आहे. ती मसुलमानांची टाकी आिण तो या, या िहदंू या; या आिण या. 
िकसन : पण आ ही महार आहोत. 
एक गहृ थ : आिण इतके लगट येऊन उभे रािहला? काय हणाव तु हाला? (जातो.) 
िकसन : अहो दयाळू मायबाप! आ हा महारांस कोणी पाणी पाजता का थोड?े 
कमिलनी : अहो बाई, अहो आई, 
 पद ११ वे 
पाणी या हो, आ ही पितत, तिरिह तिृषत,  
तळमळे, मीनासम प्राण हो ।। ध्रु.।।  
या बाई पाणी, या बाई पाणी, 
िवनवी मी केिवलवाणी । शपथ न होई हा ताण सहनची ।  
आ ही जळुवू हात । ओता दु न यांत, घोटभरी ।  
पिर अदय दय हा आता तरी खिचत असे आण हो ।। १ ।। 
शंकर : अग, सोड ती िवनवणी. यांची दयं दगडापेक्षाही कठीण झालेली आहेत. मसुलमान या 
कारं यावर पाणी िपतात आिण आ हा महारांना दु न पाज याचा देखील यांना िवटाळ होतो! आ ही 
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िहदं ुना? मग मिूतर्भजंक मसुलमान, मिूतर्पूजकांपेक्षा अिधक पिवत्र वाटतो यांना, हणायचा? चल मी 
पाजतो तुला पाणी. 
देवीिसहं : (एकीकड)े ह नारंभट, काय पाहतोस. ओरड! जसा हवा तसा डाव पडला. ओरड, महारांनी पाणी 
बाटवले हो ! ओरड! 
नारंभट : ओरडतो, ब ब देखील मारतो. पण या मसुलमान इब्रािहमला तू कशाला इथे आणलेस? 
देवीिसहं : तो नाही, तर या पोरीला ध न यायची आज्ञा कोण, तुझा बाप देईल? तो कोतवाल आहे. 
नारंभट : पण तो मसुलमान आहे. 
देवीिसहं : हो, आिण ती पोर सुदंर आहे. बोल, मसुलमानाच सा य घ्यायचे नसेल; तर ती सुदंर पोर 
चालली हातची! का सोडू हा छंद? 
नारंभट : नको नको छंद सोडूस! पण या छंदावर हा या अरबी घो याचा चाललेला नाच तेवढा मला 
आवडत नाही. 
देवीिसहं : अरे पण, या यावर वारी भरणारा मी आहे ना? या या हाती नाही पडू देत ती पोर. ह, 
आठव ितचे प! बघ, ितचे ते कमळासारखे िवकटलेले डोळे! आिण िमटू देत तु या धमर्बुद्धीचे त े
िपचिपचीत डोळे. हंू! 
कमिलनी : (शंकराला सावरीत.) नाही, यां या प्रामािणक भावना, मी तुला बला काराने दखुवू देणार 
नाही. आप या दःुखाने कळवळून, यांचे का य जे हा द्रवेल ते हा, या पा यावरच मी आपली तहान 
भागवीन. तो पहा, कोणसा ब्रा मण सं या म येच सोडून आिण पा याची लोटी घेऊन आला बघ. 
पु षो तमशा त्री : बाई, पी पाणी, कर ओंजळे. 
सवर्जण : पु षो तमशा त्री, अहो हे काय? ते महार आहेत! तुमच सं येचे पाणी- 
पु षो तमशा त्री : मा या सं येचे पाणी या पिततास पावन कर याइतके प्रबळे आहे! मा या गायत्रीचा 
मतं्र हा मा या दया या कानठ या बसिव याइतका ककर् श नसनू, दयेचे सगंीत, या दयाचे तारांतून 
व पशार्ने जागतृ करील असा मजंूळे आहे. बैस मलुी, हे सं येचे पिवत्र पाणी तु या तहानले या त डात 
ओतणे हेच आज या मा या सं येचे आरंभीय आचमन होवो. 
कमिलनी : भाऊ, शंकर, या तु ही प्रथम या. 
िकसन : वेडी कुठली! पी, तू पी. चल उरेल ते आ ही िपऊ. 
पु षो तमशा त्री : अरे उरेल ते का, सवर् पोटभर या. मी सं याकाळपयर्ंत असा तु हास पात्रे भरभ न 
पाजीत राहीन. (कमिलनी ओंजळे क न िपऊ लागते.) 
सवर् ओरडतात : पु षो तमशा यांवर सावली पडली! अहो हा ब्रा मण बाटला! महारांचे िशतंोड ेउडाले! 
नारंभट देवीिसहं : आिण हा पहा, तसाच कारं यावर जाऊन, तीच महारां या िशतंो याची आिण सावलीची 
लोटी बुडवीत आहे. 
सवर् : पाणवठा बाटला! लोटी बाटली! अरे, बाटली! कोण बाटली? 
(सगळा ग धळ होतो.) 
इब्रािहम : (पुढे येऊन) हां हां, क्या आरडाओरड चली है. 
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देवीिसहं : कोतवालजी! अ छे आये आप, आमची िफयार्द है. ये महार हमारे कारंजावर बळाने जाके पानी 
याला. हमारी कारंजा बाटला. धरा या महारांना. आ हा िहदं ुलोकांच धमर्रक्षण करा! आपण राजपु ष 
आहा! 
इब्रािहम : समज िलया. अब चूप रहो. ए धेड लोक. तुम भी ठैरो. हम सब चौकशी करतो. प्रथम मला 
थोडी तहान लागली आहे. 
 (सवर् पुढे पुढे करीत.) 
सवर् : फौजदारांना तहान लागली आहे? मी आणतो तां या भ न. हा घ्या माझा तां या. माझा घ्या. हा 
अगदी व छ आहे. 
इब्रािहम : हम खुद जाके पानी िपतो. 
सवर्जण : फौजदार वतःच पाणी पीत आहेत, वाट या. ही, ही मसुलमानांची तोटी. याव पाणी. 
इब्रािहमखान फौजदार मोठा यायी मनु य आहे. असे मसुलमानांत यायािधकारी अजनू िनघतात; हणनू 
िहदंधुमार्चे रक्षण होते आहे - मसुलमान िहदंधुमर् रक्षक आहेत. 
शंकर : िकसन, कमिलनी, पािहलीत ही आ हा िहदंचूी दगुर्ित! मला तर, िहदंसू ‘आ ही’ हणण आिण 
आ हास ‘िहदं’ु हणण, याची सदु्धा लाज वाटू लागली आहे. हा ड ब मसुलमान होताच खानसाहेब झाला. 
तो कारं यावर पाणी पीत आहे, पाय धूत आहे आिण आ हास, दु न दोन घोट पाणी यावयास, िनषेध 
होतो. कारण आ ही मसुलमान झालो नाही. अजून िहदंचु रािहलो. मला असे वाटते की, यापुढे आपण 
िहदंसुमाजावरच आपली सावली टाकण सोडून देऊन कुठे तरी दसुरे घर पहावे. 
कमिलनी : हिर हिर! शकंर, हे काय हणालास? या िनदर्य शुिचभूर्तपणाने, ती दये या पा याची धार, 
मा या तिृषत ओठापासनू मघा िहसडून नेली; ते हा, िजतका माझा जीव याकूळे झाला नाही, िततका या 
तु या त त श दां या आगीची धार, मा या कानात ओतणारी ही तुझी अशुिचभूर्त दया, माझा जीव 
याकूळे करीत आहे. मा या िप्रयकर सवंग या! आपण िहदंचु आहोत! आिण ‘िहदं’ु आपले आहेत! िहदं ु
धमार्चे आपले पूवर्जािजर्त घर सोडून, आपणांस दसुरे घर पाहणे असेल तर ते एका नरकािवना अ यत्र 
कुठेही िमळणार नाही. 
इब्रािहम : अ छा, आव सब ऐसे. पांव पूछनेको माल है? 
सवर् : हो. हो. हे धोतर फौजदारांचे पाय पुसायचे आहेत, ही माझी छाटी, सोव यातली आ ताच धुतली. 
(इब्रािहम छाटी घेऊन हात पाय पुसतो.) 
इब्रािहम : क्या देवीिसहं, क्या हुवा! 
देवीिसहं : जनाब, या धडांनी िहदंचू पाणी बाटिवल, िहदं ुधमार्स िश या िद या. 
इब्रािहम : इतकेच! उसमे क्या! िहदं ुधमर्को हम भी िश या देतो. 
गहृ थ : हां जी! परंतु आमची प्राथर्ना आहे की, आपण मसुलमान आहात, िहदं ुधमार्स नाव ठेवणे - 
मसुलमानांचा धमर्च आहे. मसुलमानांनी रा यं केली आहेत, महारांनी कधी रा य केले आहे का! 
इब्रािहम : अ छा, हे ितघे मसुलमान झाले, तर मग पाणी भ  याल इथे? 
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सवर् : हां जी. अथार्तच भ  देऊ. पण हे िहदं ुमहार आहेत तोवर यास पा यास कसे िशवू यावे! आपण 
यायी आहात. यास पा यास िशवू देऊ नये. 
इब्रािहम : ( वगत) खरोखरच देवाने या िहदं ुलोकांचा नाश कर यासाठी प्रथम यांची बुिद्ध आधंळी क न 
सोडली आहे. महार ‘िहदं’ु आहेत तोवर, आ ही यांस पाणी भ  देणे वा िशवणे, अधमर् समजतो. पण जर 
ते मसुलमान वा िकिर तांव होतील तर, यांस पाणी भ  देऊ-िशव-ूस मानाने वागवू- तो आमचा ‘िहदं ु
धमर्’ आहे. या यां या वाक्यातील प्र येक अक्षरा या आघाताखाली, या अ पृ यांना िहदं ुधमार्स बांधून 
टाकणार् या, पे्रमा या आिण भक्ती या साखळीचा एक एक दवुा, खाड खाड तुटत चालला आहे. (उघड) 
अ छा, या खट याची चवकशी आ ही पंढरपूर या चावडीवर करणार, देवीिसहं, और तमु लोक, और तुम 
दोनो धेड, हमारे चौकीपर चलो और इस लडकीको भी चौकीके उ पर हम घेऊन जातो. 
शंकर : आ ही ितघ एकदम चावडीवर येऊ. आम या या त्रीला आ ही एकटी तु हाबरोबर धाडणार नाही. 
इब्रािहम : क्या बोलता! बदमाश. 
देवीिसहं, इतर : आज्ञा तोडतोस स तािधकार् यांची! उमर्ट पाजी. 
इब्रािहम : देवीिसहं, पकडो वो लडकीला, और तमु सब लोग बांधके ले जावे दोनो धेडांना. हम िशपाई 
अबी धाडता है. पकडो, नाही तर सभेुदारको तुम मेरेकू सा य िदले नाही हणनू सांगनू तुमारी घरंदार 
ज त करायगा भी! सनुा? पकडो. (देवीिसहं, इतर काही लोक ‘पकडो, बांधो’ असे ओरडत, कमिलनीस 
ओढतात. शकंर आिण िकसन भांडू लागतात. पण यास ध न बांधतात आिण कमिलनीला नारंभट घेऊन 
जातो. ती जाता जाता ‘भाऊ शंकर, अरे धावा, मला सोडवा, शकंर’ हणनू ओरडते. या सवर् धांदलीत 
इब्रािहम िनघून जातो.) 
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प्रवेश ५ वा 
(सभंाजीराव पाटील बोलत येतात.) 
सभंाजी : मा या आयु या या या उतरणीवर या प्रवासात मा या जीवनास एकमात्र आधार झालेली, ही 
माझी मािलनी, एवलीशी िवतीय प नी, थोडीशी टीआड झाली तरी मला कसे ते चैन पडत नाही. 
आताच ितला सोडून आलो पण पुनः आत जावंस वाटते. (दार वाजिवतो.) 
मािलनी : हे काय पुनः कशाला परतायचे? 
सभंाजी : अग मघा तू माझ ेपाय रगडून थकली असशील, आता मी तुझ ेपाय रगडू का? 
मािलनी : इ श, हे असे उलटे काय करायचे? 
सभंाजी : वेड,े प्रथम िववाहा या प नीचे पाय रगडू नयेत खरे, पण या सभंाजीराव पाटलाची मािलनी, 
दसुरी-आवडती-कोवळी-लसुलशुीत बायको आहे. पिह या लग्नाची बायको, ही नवर् याची मलुगी िकंवा नात 
शोभ याइतकी लहान नसते. हणनू प्रथम प नीला पाहून केवळ पितप नी वाच ‘िवषयी पे्रमच’ उ प न 
होते. शा त्रात, पतीने प नीचे पाय रगडू नयेत हणनू सांिगतली ती आज्ञा, तेथे लाग ूपडते. परंतु 
िवतीय िववाहा या मलुींना पाहून मनात नुसती ‘प नीिवषयक’ प्रीितच उ प न होते नाही. ती िवतीय 
सबंंधाची प नी, आप या मलुीसारख्याच वयाची बहुधा अस याने, ितला पाहून, वराचे मनात 
वा स यभावही उ प न होतो. तुला पाहून मा या मनास, प नीिवषयक स ताभावापेक्षा, वा स याचा 
सेवाभावच द्रविवतो. लहान मलुांप्रमाणे तुला हसवावे, खेळवावे, असे वाटू लागते, हणनू मी तुझ ेपाय 
रगडावयास काही हरकत नाही. अग, ततृीय िववाहासबंंधी तर असे सांगतात की, ती वधू आप या 
नाती या वयाची अस याने ितला, नातीसारखी कडवेर घेऊन देखील िहडंावयास हरकत नाही. घेऊ का 
तुला कडवेर? वा स यरस मा या दयात कसा अगदी भ न येत आहे. क  तुझ ेलाड? 
मािलनी : परेु मेले हे तमुचे लाड. लाडच करायचे तर आता पतीसारखे तरी काही लाड करावेत. 
वा स याचे लाड मा या आईबापांनी पोटभर केले आहेत. लाडांनी मनाच समाधान होईनासे झाले हणजे 
तर मलुी लग्न करतात. हटले नुसत गावच पाटलीणपण मजकड ेआहे, असे हणनू चालते नसत. 
पाटीलपणास शोभेसा आता काही पु षाथर् गाजवावा. तरच मी पाटलीणबाई झा यासारखे, काही फळे 
हातांत पडले. नुसत पाय रगडीत बसनू माझा वेळ नाही जात. एखादा परुािणक ठेवावा हटले, तर तो 
देखील अजून ठेवणे होते नाही. 
सभंाजी : अग, िवसरलोच तुला सांगायचे. एक िव वान ्पुरािणक आण यासाठी, कालच मी देवीिसहंास 
अगदी तातडीने धाडले आहे. 
मािलनी : पण पुरािणक, नुसता िव वान ्असनू काही एक भागायचे नाही. त डात तंबाखू या बुक या 
भरीत, नाकात तपकीर ओढीत आिण दात पडले या त डातून उडणार् या थुंकीने लडबडलेले, सं कृत 
लोकांचे ककर् श आलाप चघळीत, ि त्रया पापयोिन आहेत, र ने दगड आहेत, सोन माती आहे आिण भोग 
रोग आहेत, असे रडगाणे गाणारा पुरािणक, िकतीही िव वान ्असला तरी, तो मला नको आहे. तो असाच 
एक मागे आणलेला होता, तसाच येणार असेल, तर मी याचे त ड देखील पाहणार नाही. 
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सभंाजी : छे, छे, तसला कुठला आणतो मी! याचे त ड तलुा घटका घटका पहावेसे वाटेल, असा रिसक, 
का ये आिण कथा सांगणारा एखादा पुरािणक ठेवतो बरे. तलुा दाखवून ठेवीन, मग तर झाले? बाळे ते 
माझ!े (घेऊ लागतो.) 
मािलनी : परेु झाला हटले ना तो वा स यरस! बाळे काय? आता मला दसुर् या कुणाला तरी ‘बाळ’ 
हणावेसे वाटू लागले आहे. कळले का? 

 (देवीिसहं येतो.) 
देवीिसहं : राम राम, पाटील. 
सभंाजी : या, या मला तु हीच पािहजे होतात. पुरािणक सापडला का? 
देवीिसहं : नाही हो अजनू! पण एक योितषी कुणी गावात आला आहे. याची लोक मनसोक्त तुित 
करीत आहेत. परंतु माझा योितषिबितशावर मळुीच िव वास नस याले मी याला सांगता येत की नाही, 
िवचारले नाही. 
सभंाजी : ती तु ही चूक केलीत. योितषी आिण पुरािणक असा उभय कलािभज्ञ मनु य जर िमळेल तर 
मा या प नीची आिण माझी दोघांचीही करमणकू क  शकेल. अहो, योितषावर िव वास का नाही 
हणता? योितषाचे अडाखे िकती बरोबर असतात, ते तु हास सांिगतले तर तु हास खरे देखील वाटणार 
नाही. 
देवीिसहं : अगदी खरे. 
सभंाजी : मा या प्रथम िववाहाची प नी वा न मी दसुरे लग्न करीन हे भिव य एका योितषाल केले 
होते, ते तंतोतंत बरोबर उतरले. का यांत तु हाला फारसे आ चयर् वाटते नाही? ते भिव य के हा केले 
होते, हे तु हाला माहीत आहे? मा या ज मापूवीर्! ह! आता आ चयर् वाटले! पण महाराज, महदा चयर् ते 
पुढेच आहे. ते मा या ज मापूवीर् कोणाचा हात पाहून वतर्वले होते, माहीत आहे? मा या आजीचा! 
देवीिसहं : हणजे? तुम या आजीचा हात पाहून सांिगतले की तुला एक नातू होईल, याचा प्रथम िववाह 
होईल, ते कुटंुब िनवतल, तो दसुरे लग्न करील. 
सभंाजी : आिण ती दसुर् या लग्नाची प नी या यावर- हणजे मा यावर अ यंत प्रीित करील! हे सवर् 
भिव य मा या ज मापूवीर्! आजीचा हात पाहून! 
देवीिसहं : मग मात्र आ चयर् आहे खरे! आिण हे खरे ठरले अगदी शेवट या अक्षरापयर्ंत? 
सभंाजी : तर! सांिगत याप्रमाणे ज मलो, िववाह केला, ती वारली, दसुरा िववाह झाला आिण या तुम या 
न या पाटलीणबाई, द्रौपदीने धमार्वर केले नसेल, इतके पे्रम आज मा यावर करीत आहेत. ई वर करील 
तर काय होणार नाही? 
नारंभट : (प्रवेश क न) ई वर करील तर काय होणार नाही, असा भाव या धमार् याचा आहे, या 
तुमच ई वर क याणच करील. 
सभंाजी : या, बसा असे. आपण कोण? 
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नारंभट : मी एक ब्रा मण आहे. लहानपणी योितषाचा अ यास केला. पुढे वेद शा त्र पुराणांत पारंगतता 
िमळवली, जे ई वरावर िव वास ठेिवतात, यांचेच घरी काळ कंठावा असा पिरपाठ आहे. आपले त डचे 
वरील ई वरिन ठेचे श द ऐकून दोन श द बोलावे हणनू मी आलो. आपण धमार् मे आहांत. 
सभंाजी : छे! छे! कोण हणतो मी धमार् मा? 
नारंभट : योितष. योितष हणत तु ही धमार् मे आहात हणनू. हे पहा पाटील, िवनयान इतरत्र 
आपण ‘छे छे’ हणाव. पण योितषांना अतंःकरणाचा ठाव माहीत असतो. यांचेसमोर स य तचे बोलावे. 
सभंाजी : तर मग आपणांस माझी मािहती योितषा या बळावर कळली? मग यापूवीर्च इकड ेयेऊन 
आ हास उपकृत का केले नाही? 
नारंभट : तमु या घराचा शोध करीत होतो आज चार पांच िदवस. 
देवीिसहं : वा! योितषीबुवा, तु हाला पािटलबुवां या अतंःकरणातील भयुारा या, कोठ यान ्कोठ या, 
योितषा या िव यु ीपाल िदस ूशक या, आिण भर राजमागार्वर असलेला आिण या पंढरपूर या 

ज मांधासही माहीत झालेला, हा या पाटलांचा टोलेजगं वाडा िदस ूशकला नाही? भतू, भिव य, वतर्मान 
जाणणारा तो तुमचा योितषाचा वाटा या, तु हास हे घर नाही दाखवू शकला? 
नारंभट : ( वगत) काय गाढव आहे हा! मी सांिगतले होते की, तू ले यािप या शंका योितषािव द्ध घे 
आिण मी यांची उ तर देतोच, आप या चुका मा य कर, हणजे या पाटलाचा मजवर अिधकच िव वास 
बसेल. पण अस या िन तर शंका काढून मला, आय या वेळी िन तर करीत आहे. केवळ गमंतीसाठी, 
मला त डघशी पाड याची याला पिहलीच खोड आहे. बरे, सिंध साधून याला आपला थोडासा हात 
दाखवलाच पािहजे. (उघड) अहो, मनु या या ज मकालाव न, मदेु्रव न िन हाताव न याची पित्रका 
किरता येते. पित्रकेव न इितवृ त सांगता येत. पण गावाची का कोणी भौगोिलक पित्रका करीत असतो? 
गावास मदु्रा नाही, हात नाही, हणनू ग्रामाच वृ त यिक्तवृ ता या मागार्ने जाणता येत नाही. इतर 
मागार्ंनी सांगता येईल की गावांत ग या िकती, घर िकती, नाले िकती, पाजी लोक िकती, यांची नाव 
काय (देवीिसहंाकड ेबोट दाखवून) सांग ूएखाद दसुरे नाव या पाजी माणसातले? 
देवीिसहं : नको, नको, काय करायचे! आमचा िव वास आहे आप यावर. आता थोडा पाटलांचा हात बघता 
का? कृपा करा तेवढी. आप या मानु प दिक्षणा दे यात येईल, हे सांगणे नकोच! 
नारंभट : काय दिक्षणा! आिण ित यासाठी मा या योितषज्ञानाची िवक्री क ? चाललो मी. 
सभंाजी : असे न हे, असे न हे, शा त्रीबुवा, क्षमा करा. केवळ उपकार कर यासाठी आमचा थोडा हात 
बघा. हे पहा देवीिसहं, बिघतलतं ना योितषी खरा असला हणजे कसा िनः पहृ असतो तो? 
नारंभट : ठीक आहे, दाखवा हात. (हात पहात) आप यास मातु ी दोन बाप एक, सख्खा (देवीिसहं 
हसतो) हसता काय? अहो, काही मरा यांत पुनिवर्वाह होतात आिण पिह या घरची मलेु घेऊन, बायको 
आप या दसुर् या नवर् या या घरी नांदावयास येते. अशा मलुांस सावत्र बाप अस ूशकतो. मला लटपट 
करायची नाही. योितषिव या जशी िनमर्ळे स य, तसेच आमचे सांगणे िनभीर्ड स य. 
सभंाजी : काय देवीिसहं, चांगलीच शोभा क न घेतलीत! 
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नारंभट : भाऊ तीन, मेले तीन. उरलातं तु ही एकच. िववाह एक होऊन गेला. अप य नाही. प्रथम प नी 
मतृ. दसुरा िववाह झाला आहे. त्री सुदंर, त ण, आप यावर अितशय प्रीित करणारी, िव वास टाक यास 
सवर्थैव योग्य. 
सभंाजी : (मान डोलवीत) तंतोतंत अक्षरशः! 
देवीिसहं : खरच का सभंाजीराव? तर मग, योितषीबुवा, आजपयर्ंत भिव य वतार्वया या शा त्रावर 
असलेला माझा अिव वास आपण अगदी डळमळून टाकलात. 
सभंाजी : शा त्रीबुआ, देवीिसहंाचाही हात आपण पहावाच. छे छे, एवढी कृपा कराचे! देवीिसहं, दाखिवलाच 
पािहजे तु हाला हात. 
देवीिसहं : बरे बुवा, दाखवतोच आता यांना हात! 
नारंभट : मीिह घेतोच बघून आता तु हाला (देवीिसहंाचा हात घट्ट ध न) आई एक, बाप दोन, एक 
सावत्र, एक सख्खा. 
सभंाजी : (हसत) भले िसगंजी, बोला आता खरे की खोटे? 
देवीिसहं : पकडले बुवा, होते खरे असे. आम यात ि त्रयांचे पुनिवर्वाह होतात खरे. ( वगत) काय भटुरडा 
पाजी आहे. 
नारंभट : बिहणी दहा, पांच मे या, चार िजवंत, एक िजवंत असनू मे यासारखी. 
सभंाजी : हणजे काय देवीिसहं? 
देवीिसहं : त े योितषीबुवांसच िवचारा. योितषाला नक्की काही कळले नाही की ते अशीच गौडबंगाली 
भाषा वापरतात. 
नारंभट : असे काय? ऐका तर प ट. ही रेघ पहा. बहीण िजवंत असनू मे यासारखी हणजे, तुमची 
एक बहीण गिणका आहे. असे चपापता काय? योितष हणजे योितष. 
सभंाजी : काय देवीिसहं? 
देवीिसहं : आहे खरे. ( वगत) काय क  रे नार् या! आता तुझ ेसांगणे खोटे हण ूतर, या पाटलाची 
मािलनी आिण यां या या मावशीची सवुणर्मािलनी, दो हीही घबाड ेहातची जातात! योितषी खरा 
हणनू, या पाटलाचा या भटावर िव वास बसलाच पािहजे. हणनू आप या आईबापांचे असे िधडंवड े
क न घ्यावे लागते आहेत. (डोळे वटारतो) 
नारंभट : वाईट वाटू देऊ नका! योितष आधी िवचा  नये, िवचारले हणजे िचडू नये. ऐका. विडलांचे 
िदवाळे िनघाले होते हणनू तुमच बालपण उनाडक्यात गेले! ता य उ लपूणात, खरे आहे की नाही, 
बोला? 
देवीिसहं : खरे आहे. ( वगत) काय करावे कसे अगदी पेचात धरले आहे गुडंाने! चोर. 
नारंभट : हो, हो, चोरी? आजाने चोरी केली होती. तुमचा पणजा फार स जन असे. दा  अितशय 
या याने मेला. 
सभंाजी : काय देवीिसहंजी? 
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देवीिसहं : पकडले खरे, हातातच हात गवसला आहे यां या. ( वगत) असे वाटते की एका लाथेसरशी 
खाली पाडावा. (उघड) बरे शा त्रीबुवा, आता भतूकाळ पुरे झाला. 
सभंाजी : आता थोडा वतर्मान काळ आिण भिव य काळ. 
नारंभट : वतर्मान? वतर्मान भतुापेक्षाही भयंकर असतो के हा, के हा! ऐका! या पाटलािवषयी हणजे 
यां या िवषया या ठायी, तुमचा फार लोभ आहे. 
सभंाजी : अगदी खरे, माझ ेते िव वास ूिमत्र बनत चालले आहेत. 
नारंभट : तु हास गहृसखु कमी आहे. तुम या स या या बायकोशी, तुम या नोकराची काही देवघेव 
चालली आहे. 
सभंाजी : काय िसगंजी? 
देवीिसहं : खरे आहे त.े मी पैसेिबसे घरातच वाधीन केलेले आहेत. याच सगळी यव था पाहतात. ती 
पैशाची देवघेव आहे खरीच. ह आता पुरे शा त्रीबवुा फार तसदी झाली आप याला. योितषा या 
स यतेिवषयी माझी पुरेपुर िनि चंित झाली. (हात िहसकावू लागतो.) 
नारंभट : थांबा, भतू आिण वतर्मानाची चुणकू सपंली. आता भिव याची चुणकू. आप या प नी स या 
गभर्वती आहेत. 
सभंाजी : मग पुत्रप्रा तीच आहे ना? 
नारंभट : हो, पण तो पुत्र यां या ओळखी या एका पुरािणका या- 
देवीिसहं : ( वगत) अरे हा रांडलेेक आता काय हणतो तरी काय? काय मा  लाथ आिण उखडू ती 
जीभ? 
नारंभट : या पुरािणका या त डवळणावर, अगंवळणावर, अगदी या यासारख्याच.  
देवीिसहं : (नारंभटा या बोल यात बोलणे िमळवीत) अगदी खरे. पुरे परेु, पटली िनि चित. दिक्षणा घ्या 
ही. पण -पाटलां या पुत्रप्रा ती िवषयी काही सांगावे. (हात िहसडतो.) 
नारंभट : पाटलां या पुत्रप्रा तीिवषयी सांगावयास यां या प नीचा हात पहावा लागेल. 
देवीिसहं : आिण मला पुत्रप्रा ती होईल, हे माझ ेहाताव न कसे कळले? 
सभंाजी : आली पु हा शंका ? 
नारंभट : मी करतो पुनः समाधान यांचे. शा त्राचा साधारण िनयम असा आहे की, या मनु यावर त्री 
अनुरक्त नसते; यांची सतंित त्रीचे हातापेक्षा या या हातावर अिधक िव वसनीयपणे अिंकत झालेली 
असते. पाटलांची प नी सुदंर, त ण, आिण तरीही यां यावर अनुरक्त आहे, हणनू ितचेच हातावर, पुत्र 
िकंवा क या, ते पािहले पािहजे. परंत ुतुम यासारख्या या मनु याची प नी ददुवान या यावर अनुरक्त 
नसते- 
देवीिसहं : ( या या श दातं श द िमळवीत) सभंाजीराव, शा त्रीबुवा खरे खरे! बाई महाराजांचाच हात 
पहावा. 
सभंाजी : आम या कुटंुबाचा हात पहावाच. कोण आहे रे ितकड?े रा या जा आिण पाटलीणबाईंना 
हणाव, इकड ेजरा बोलावले आहे. 
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रा या : (पड यातून) या हणतात, आ ता मी साफ येत नाही. 
सभंाजी : ( वगत) अरेरे, या वेळेला तरी िनदान असले उ तर ितने यायचे न हते. (उघड) पोथी वाचीत 
असा यात. ई वरिचतंनात एकदा गुंग झा या की, काही सचुत नाही यांना. रा या यांना सांग, एक 
शा त्रीबुवा आले आहेत, पोथी सपंताच यावे. 
रा या : (पड यातून) या हणतात, तर मग मी आलेच. 
नारंभट : ( वगत) उ तम शकून (कपड ेसावरतो.) 
मािलनी : (प्रवेश क न) काय आज्ञा आहे? 
सभंाजी : नम कार कर शा त्रीबुवांना! आजपयर्ंत असा योितषी मी पािहला न हता. दाखव बरे यांना 
हात. 
नारंभट : (प्रथम बोटे ध न मग मनगटापयर्ंत रेषा पाहून) बाईंचा गेला ज म ब्रा मणकुळात. पुराणांची 
फार आवड. काशीला गे या ज मी मृ यु घडला; हणनू या ज मीही देवािदकां या कथांची फार आवड. 
( वगत) अहाहा! हात काय मांसल आहे! रात्री अधेंरात देखील अशा हाताला धरले असता; या वरील रेषा 
न पाहताच, पुढे काय घडले ते सांगता येईल. पण वतर्मान काय सांग!ू गेला ज म झाला; पण िह या 
या ज मािवषयी देवीिसहंास काही वृ ता त िवचा न घ्यावयास िवसरलो. (उघड) मनगट बघू. वा? 
पुत्रप्राि त! इतकेच न हे, तर बाईंचा पतु्र पराक्रमी िनपजणार! 
सभंाजी : तुम या त डात साखर पडो! आमचे वंशात पराक्रमी पु ष िवजयानगर या साम्रा यापासनू 
िनपजत आले; ते आजपयर्ंत. आता महापराक्रमी िनपजावयास पािहजे. महापराक्रमी हणजे कसा, 
शा त्रीबुवा? 
नारंभट : विडलांहून सवाई. 
मािलनी : इ श इतकेच ना? हणजे काहीच नाही! शू याची सवापट हणजे शू यच. 
नारंभट : पण ही रेषा पहा! वा! (दंडापयर्ंत धरतो.) 
देवीिसहं : शा त्रीबुवा, दंडापयर्ंत रेषा असतात की काय? 
नारंभट : तळहाता या रेषा पाहून; पुत्र तळहाता या फोडाप्रमाणे लाडका होईल की नाही, इतकेच कळेल. 
परंतु तो शूर होईल की नाही हे पहावेयास दंडाच वळण पािहले पािहजे. कारण शौयार्चे थान दंड आहे. 
काय हे सू म वळण या रेषेच. (दंड अगदी लगटून धरतो,) अगदी राजयोग. पाटील, तुमचा मलुगा 
अगदी राजयोगी होणार. बाई ध य तमुचा कुसवा. ( वगत) अहाहा! या हातावर या रेषा अगदी नदीचा 
उगम शोधीत, िह या लाव यप्रदेशात माझा हात शक्य िततका वर गेला आहे. आता पुढे जी ही 
लाव या या सवुणर्मे ं ची र निशखर िदसताहेत, यांना चढून जा याची; केवळ ह तसामिुद्रकाची छाती 
नाही. हाताप्रमाणे जर सवर् देहावर रेषा ओढले या अस या तर ती जाळीदार शोभा मला या वेळी िकती 
उपयोगी पडली असती! हातावर या रेषा नदी या वळणावळणांनी उतरत स दयार् या मानस सरोवरापयर्ंत 
जाता आले असते. एक धाडस करतोच तर आता. (उघड) बाई, थोडी मान वर करा, आणखी थोडी, 
सभंाजीराव पािहलीत ही रेखा! (हनुवटी उचलनू) बघा ते सू म वळण कंठावरील. बाई, िनःसशंय राजमाता 
होणार! अहाहा! 
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सभंाजी : मी तुमचा अ यंत आभारी आहे. 
मािलनी : पण भावी वीरमातेला आिण राजमातेला योग्य, असे िशक्षण मला ए हापासनू दे यासाठी, कोणी 
विस ठ वा धौ य यां यासारखा कुलगु  कुठे आहे? 
सभंाजी : हा इथे! शा त्रीबुवा माझी एक िवनंती मा य केलीच पािहजे आपण. वेदशा त्र, पुराणांत आपण 
पारंगत आहात हणनू आपणच हणालात; तर आजपासनू आम या इथे, राजमातपृदाला योग्य, या या 
वीरकथा आिण राजकथा, आपण आम या प नींना सांगा यात. आपण आमचे कुलगु . काय मािलनी, 
शोभतात ना हे! 
मािलनी : मला काय शोभायचे? 
सभंाजी : अग या भावी पुत्राला शोभतातना कुलगु ? ठरले तर, मािलनी जा. मावशीला सांग की, 
आजपासनू यांच पुराण िनयिमतपण ऐकायचे आिण कुलगु ं प्रमाणे यांचा आम या घरात सवार्ंनी स मान 
ठेवायचा. 
मािलनी : नम कार करते. 
नारंभट : सतुवती भव! 
मािलनी : (जाता जाता वगत) अस या समथर् पुरािणकांनी मनापासनू िदला असेल तर; हा आशीवार्द का 
नाही सफल होणार! 
नारंभट : बरे आहे. आ ही आता देवदशर्न करावयास जाऊन मग येतो. 
सभंाजी : जशी कुलगु ं ची इ छा. देवीिसहं, यावे आता तु हीही, (नारंभट, देवीिसहं उठतात. आिण पुढील 
पडदा पडतो.) 
देवीिसहं : अरे भटुर या, तू या या कुळातला गु  झालास. ते हा आता गरुासारखे झोडपून काढायला 
काही हरकत नाही. पाडू का आता दांत? काय हणालास मघा मा या बायकोला! (अगंावर जातो.) 
नारंभट : अरे, अरे, इ ट कायर् साधले हणनू त ूमला ध यवाद यावेस; ते हे काय? तु या या जु या 
बायकोला काय हणालो ते, ही नवीन बायको तुला िमळवून िदली; या आनंदात िवसरे आता. िमत्रा, 
आिण तू मला, एकदा दोनदा वाकड ेप्र न क न त डघशी पाडीत होतास तो का? 
देवीिसहं : तो माझा मखूर्पणा होता. 
नारंभट : आिण हणनूच, मखूर्पणाची टकळी बंद पाड यासाठी, याला असा थोडासा पेचात दाबून धरणे, 
हा माझा शहाणपणा होता. जाऊ दे ते. जे अतंी गोड, ते अवघे गोड. एका मिह यात या मािलनीला 
तु या ग यातली माळ क न देतो, मग तर झालना? हे पहा पण कमिलनीची जी ठेव आपण 
गगंाजी या मिंदरात परवा देऊन ठेिवली, ती या इब्रािहम या टीससदु्धा पडली न पािहजे अ.ं िहदं ु
पोरींवर, िहदंचूाच हक्क आहे. 
देवीिसहं : अरे; गगंाजी हणजे, तुझा माझा गु  आहे गु ! आजपयर्ंत या ठेवी ितने कशा सांभाळून 
ठेव या आहेत! ठेव तर सरुिक्षत ठेवतेच, पण दहा पंधरा िदवसाआड आपण जाताच, ठेवीवर या याजाचे 
पये पण, चुंबनी चलनात कसे मोजून देत,े छण छण! 
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नारंभट : हे काम जमल. आता या देवळासमोर दकुान मांडून बसणार् या चोख्यास आरडाओरड क न 
िपटाळून लावायचा नाही का? पूजेस येता जाता या धेडाची सावली पडते अगंावर. 
देवीिसहं : लु चा िशचंा! हुसकायला पािहजे याला ितथून! देवळात ये या जा या मलुींवर डोळा असतो 
याचा. सगळा भ्र टाचार मांडला आहे याने. पण आता आम या िचथावणीने आिण या या िशवािशवीला 
कंटाळून, सवर् िहदंलुोकच उलटले आहेत या यावर. अ पृ य हटला की मला कशी िकळस येते! 
नारंभट : आिण खरे सांग ूका, मा यापेक्षा अिधक स गणुी असा मनु य पािहला हणजे मलाही पण 
याची अशीच िकळस येते. मीही काय कमी स जन आहे कारे? हाः हाः (हसतो.) आज या चोख्याला 
देवळा या समो न उखळू या चला. (जातात.) 
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प्रवेश ६ वा 
(चोखामेळा देवळाचे मागार्वर बसला आहे.) 
चोखा : प्रभजुी! पांडुरंगा! आमचा आजचाही जीवनिदन सपंत आला. तरीही, भगवंता, अजनू तुझे चरण 
नाहीतच - पण तु या देवळाचे वारही आ हास िदस ूशकत नाही. काला या उषःकालापासनू तो आता या 
क्षणापयर्ंत, युगां या घटकां या घंटा एकसारख्या मोजीत भगवान ्तुम या देवळाची वाट मी एकसारखा 
चालते आलेला आहे. पण ही अवघड चढणीची वाट, अजनूही सपंत नाही. एक एक योनीची एक एक 
पायरी चढत, चौर् यांशी लक्ष पायर् या चढलो, परंतु अजनू देवळा या तटासही पशर् किरता आला नाही! या 
तु या देवळा या वाटेला शेवट आहे का? िह या टोकास देऊळे तरी आहे का? नुसती वाटच वाट? जो जो 
प्रवासी, ती वाट देवळाकड ेजाते या आशेने ती चालते गेला; तो तो वाटेतच थकून देह ठेिवता झा याने, 
पुढे कुठे तरी देऊळे आहे की नाही; हे सांगावयास कोणी परत येऊ शकला नाही- आिण हणनू ही 
देवळाची वाट कोण याही देवळास जात नाही, ही गो ट अजनू लोकांना समजलीच नाही; असे तर 
नसेलना? कसही असो, ही अवघड चढण चढता चढता आमचे पाय तर थकले. आप या वतः या 
कमार् या गतील तु या देवळास येईन, ही िनि चित डळमळली. आता या वाटेवरच हा असा- सवर् आशा 
आिण िनराशा तु या पायांवर, जे पाय देवळाचे तटाचे आड अस याने मला अजनू िदसत नाहीत, या 
पायांवर, पिततपावना अपूर्न, मी हा तुम या गांवचा थकला भागलेला महार, या वाटेवरच - या धुळीतच 
बसणार. तु याकड ेयेणार् या मा या कमार्ची गित खुंटली. आता मा या दबुर्लतेची दया येऊन, हे दयामया, 
मा याकड ेयेणार् या तु या का याची गित, तुला मजकड ेआणील तर आणील. 
 (अभगं) 
भवािचया भेणे येतो काकुळती । धावे क णामतूीर् देवराया ।। 
पडलोसे मायामोहािचया जाळी । येवोिन सांभाळी देवराया ।। 
गिहवर नावरे चोिखयाचे मनी । धावे चक्रपाणी देवराया ।। 
 देवा! िनदान या तु या सतंांनी वणर्न केले या मनोहर मतूीर्च तरी दशर्न या मा या डो यांना घडू 
याल का? हे हजारो जन या देवळात जात येताहेत; तुला पूजेची फुले वाहतात; तुझा प्रसाद घेतात आिण 
परत येताना तुझ ेते सांवळे सकुुमार प, डोळे भ न पाहतात; पण मला देवाच दशर्न कोण घेऊ देणार? 
मी महार! मी पितत! तु या देवळा या भोवती, या तु या पजूकांनी उभारलेला, हा अ पृ यतेचा दलुर्ंघ्य 
तट वलांडून, मला पितताला तुझ ेदशर्न कसले घेता येणार? पण देवा, तु या भक्तासाठी, तु या 
पूजकां या या पृ यते या तटाबाहेर ये यास तुला देखील अशक्यच आहे का? अहो, कोणी मला 
िवठ्ठलाच दशर्न घेऊ याल का? िवठ्ठलाच दशर्न िवठ्ठल घेऊ देतो ते हाच होते. पण िनदान या या मतूीर्च 
तरी दशर्न घेऊ याल का? 
 (अभगं) 
ीमखु चांगले कांसे पीतांबर । वैजयंती हार ळे कंठी ।। 

तो मा या जीवीचा िजवलग सावळा । भेटवाहो डोळा सतंजना ।। 
चोखा तयापाशी घाली लोटांगण । वंिदले चरण पे्रमभावे ।। 
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प नालाल : (प्रवेश क न) अरे, हा देवळा या वाटेवर कोणी िभकारडा बसला आहे कटकट करीत! 
िभकूशेट, कोण हा? 
िभकूशेट : अहो हा माहीत नाही का? हा तो चोखा महार. हा अमगंल महार आप या िभकार या भक्तीचे 
प्रदशर्न करीत, या वाटेवर नको नको हणत असता असा िन य बसलेला असतो. प नालालशेट, याला 
हुसकला पािहजे येथून. 
प नालाल : खर् याच भिक्तभावान बसतो की काय? 
िभकूशेट : अहो कसली भिक्त? घरी खायला नाही. उ योग करायला नको. रांडा पोर तर हवीत- हणनू 
येथे हे भक्तीचे दकुान घालनू बसतात, हे ढ गी लोक! इतरांचा इतका त्रास तरी नसतो. पण हा महारडा, 
देवळात येणार् या जाणार् या पूजकांना आिण दशर्कांना, प्रसादच या िवठोबाचा- काही िनरोपच सांगा 
हणनू वे यासारखा िवचारीत इतका पुढे येतो की, सावली पडून िवटाळ झाले या लोकांचा, देवळांत 
भ्र टाकारच माजतो. भजने इतकी मो याने हणतो की, प्रदिक्षणे या वाटेवर कुणी मतं्र तंत्र हणत 
जायची चोरी झाली आहे. यां या तोत्रमतं्रा या उ चाराला याचा हा महारडा आवाज िशवताच ते पिवत्र 
मतं्र िवटाळले जातात. हा पहा आलाच प्रसाद मागायला, पािहलात? 
चोखा : महाराज, पांडुरंगा या नैवे यातील काही प्रसाद मला िमळेल का? 
प नालाल : मग तू वतःच ताट वाढून नैवे य का नाही दाखवीत देवाला? दसुर् याने दाखिवले या 
नैवे यातील प्रसाद का मागतोस! ही तुझी भीक माग याची एक लबाड युक्तीच िदसते. 
चोखा : महाराज नैवे य नेऊ याल का, मा या नारायणापुढे? अहाहा, बोला. मी मा या जीवनाचे साथर्क 
झाले असे समजेन की, जर एक िदवस तरी, हे माझ ेपापपु याचे वाढलेले ताट नेऊन, या भगवंताचे 
पायावर प्र यक्षपणे समपर्ण किरता येईल आिण ती मिूतर् डोळे भ न पाहता येईल. 
िभकूशेट : अरे, तुला महार आ ही केले का देवाने? याला िवचार तुझा नैवे य आत ने याची परवानगी. 
कसला नैवे य दाखिवणार? मतृ मांसाचा ना? 
चोखा : िशव, िशव, शेटजी, हा चोखा उ या ज मात मतृ मांसास काय, पण मांसासही िशवला नाही. 
िभकूशेट : त ूिशवला नसशील तर तुझा बाप िशवला असेल. 
चोखा : असेलही, महाराज. जाणनू बुजनू आ ही महार. तु ही या रीितभाती जाती या घालनू िद यात, 
याप्रमाणे वागतो. आिण हणनूच, जीव िवठ्ठलाचे दशर्नासाठी कासावीस असताही, हे या या देवळा या 
कळसाचे तेवढे दशर्न घेऊन मी समाधान मानतो; आिण दपुारी या या प्रसादाची चार उ टी िशते कोणी 
फेकली तर, ती वंदनू आिण सेवून, मग अ न ग्रहण किरतो. हीच माझी पूजा. 
 (अभगं) 
याती हीन देवा, न कळे अ य काही सेवा ।। 
आ हा नीचांचे ते काम, वाचे गावे सदा नाम ।। 
उि छ टाची आस, तुम या दासांचा मी दास ।। 
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नारंभट : (प्रवेश क न) ह, ह आता तू आम या दासाचा दास झालास का? अहो हाच चोखा, या िदवशी 
महारांना ब्रा मणासारखे नान क न शुिचभूर्त हा, हणनू िशकवीत होता. आिण कारं याचे पाणी बळाने 
बाटवून, ब्रा मणांना िश या दे यास सांगत होता. 
प नालाल : खरच की काय, तोच का हा हा? नम कार. अरे धेडा! 
िभकूशेट : तलुा ब्रा मण हायला पािहजे का? क  तुला आ ही? 
चोखा : अशी अमयार्दा मी कशी करीन, महाराज, तु हा सवार्ंची? नम कार न हे, तर. 
 (अभगं) 
जोहार मायबाप जोहार । तुम या महाराचाही महार ।। 
बहु भकेुला जाहलो तुम या उ यासाठी आलो ।। 
प्रसादाची आस । तुम या दासाचा मी दास ।। 
चोखा आणी पाटी । प्रसादाचे उ यासाठी ।। 
नारंभट : परंतु हे उ टे, ती फटाकडी पोर खाईल का तुझी? अहो या िदवशी, एका फक्कड कुमारी या 
ग यात हात गुफूंन, ही वारी गोपींची गाणी ित याकडून हणवून घेत होती. 
देवीिसहं : पक्का बगळा भगत आहे तो. मी तु हाला सांगतो की या प्रदिक्षणे या वाटेवर हा पाजी जो 
बसतो, तो एव याचकिरता की, या या बापज मी या आ हा क्षित्रय वै यां या सुदंर बायकांचे, नख 
देखील यास िदसायचे नाही, यांची त ड याला एकसारखी िनरिखता यावीत. देवळा या वाटेवर बायका 
आ या की, हा लागला पहायला टकमक, टकमक यांचेकड.े ऐकलतं िभकूशेट. 
िभकूशेट : अरे चांडाळा, तरीच बरे का! अहो साहिजकच आहे. महारवा यांतील कु प कुग्रासास कंटाळलेले 
हे, या पिततांचे डोळे, आ हा ब्रा मण, वै यां या ि त्रयांचे ि नग्ध स दयर् पाहताच, असे हपापलेले होतात 
की दु काळात पाला खाऊन िदवस कंठणारी कंगाल भकू, एखादा द्राक्षांचा लसुलशुीत घड पाहून जशी 
हपापते. हुसका याला येथून. 
नारंभट : अहो हुसकलाच पािहजे याला. तु हा आ हाला एकमेकां या बायका इतक्या डोळे भ न पाहता 
येत नाहीत की, िजतक्या या धेडाला - इथे बस या बस या पाहता येतात. चल चोख्या. का लगावू 
थ पड. 
देवीिसहं : िवटाळ झाला तरी चालेल, लगाव, हकालो सालेकू. हा इथे बसनू ही वाटच िवटाळतो, नान 
केलेच पािहजे एवी तेवी. 
चोखा : पण मी आपले काय वाईट केले आहे? मी पाया पडतो. 
िभकूशेट, प ना : दरू दरू, सावली पाडली अखेर चांडाळाने. अहो हुसका या महार याला येथून. 
 (मलुीवर डोळा ठेवतो, िशवतो, भ्र टाकार किरतो, ब्रा मण होऊ पाहतो, अशी ओरड करीत नारंभट, 
देवीिसहं असे सवर् यास धक्के मारीत हुसकून देतात.) 
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प्रवेश ७ वा 
(चोखा हुसकून िद यानंतर दसुर् या वाटेवर उभा आहे.) 
चोखा : हाय, हाय, कोण ही माझी दगुर्ित! माझीच काय, पण आ हा अ पृ यांची कोण ही केिवलवाणी 
ि थित! देवाच दशर्न तर नाहीच, पण देवळा या कळसाचे तरी दशर्न मला या देवळा या वाटेवर घडत 
होते. पृ यते या तटाचे आत नाही, पण तटाला लागनू मी बसत होतो, यामळेु भगवंताची आरती 
देवळात चाले ते हा, ते मधुर घंटा-तासांचे विन तरी माझ ेकानावर पडून, माझा िप्रयकर या वेळी काय 
करीत असेल, याची मला क पना किरता येई, पण आता तेही सखु मला पारखे झाले. आता या वाटेवर 
मला कोण बस ूदेणार? प्रसादाची चार उ टी िशत ेखा यावाचून अ नग्रहण करणे नाही, हा माझा 
िनयम. पण आता ती चार िशते देखील मला आज िमळाली नाहीत. आता मी देवाची सेवा कशी क ? 
 (अभगं) 
हीन याती माझी देवा । कैसी घड ेतुझी सेवा ।। 
दरू दरू हो मज हणती । भेटू तुजला कव या रीती ।। 
मा या गोिवदंा गोपाळा । क णा भाकी चोखा मेळा ।। 
 का मी खरोखरच इतका नीच मनु य आहे की, मला हे सवर्जण हणतात तसा, देवभक्तीचाही अिधकार 
नाही? मी महार आहे हणनू माझा हे िधक्कार करतात; की मी नीच मनु य आहे हणनू? पण मी 
मनु य तरी आहे का? का कोणी धुळीत रांगणारा िकडा आहे? इतका िनकृ ट िकडा की, याला 
तुडव यासाठी देखील कोणी, पायानेही िशवू नये? मघा मला यांनी हुसकून िदले; यां या पाया पडायला 
गेलो तर तो देखील यांनी िवटाळ मानला पण यांना दोष का यावा! यां या हण याप्रमाणे खरोखरच 
शा त्रांची आज्ञा असेल तर माझीच चूक आहे. मला देवा या दशर्नाचा अिधकार, खरोखरच का नाही! मला 
देवा या सेवेचा, देवा या वाटेवर बस याचा, देवा या प्रसादाचे उ टे खा याचा, मो याल देवा या वारी 
भजन कर याचा अिधकार खरोखरच का नाही? मला देव तरी आहे का? हाय! हाय! मग आ हा 
अ पृ यां या ज माचे इितकतर् य तरी काय? 
 (अभगं) 
िकती धावाधावी करावी कोरडी, न कळे काही जोडी हानी लाभ ।। 

मी जे जे करी ते ते फुलकट, वाउगेिच क ट दःुख भोगी ।। 

चोखा हणे देवा ऐसा मी करंटा, कशी तुझी आता सेवा क  ।। 

 हे कोण? हे शा दशा त्री येताहेत. हा ब्रा मण परोपकारी आिण शा त्राधाराचा आधार तंभ हणनू, उ या 
पंढरीस माहीत आहे, यांसच आता आपला प्र न टाकू. पण याचे हातांत प्रसादाचे ताट असनू, त डाने तो 
काहीस पुटपुटत आहे. ते हा हाक तरी कशी मा ? नाही तर अ पृ य आवाजाल या या पिवत्र 
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मतं्रो चाराला िवटाळ होईल! खुणावून पाहू आले तर! (ते िकंिचत ्जवळ येताच जोहार क न हात चोळीत 
पुटपुटत बोलतो.) महाराज, एक शंका िवचारायची आहे. 

शा दशा त्री : चोखा, तुला मी िकतीदा खुणावले की, तू वाटेतून बाजसू होऊन मा या टीस पडू नकोस 
हणनू. आप या इकड े ल छ रा यात अनाचार वाढला आहे. परंतु िहदं ुधमार्चे शुद्ध व प िजथे अजनू 
नांदत आहे, या प्रांती वैिदकािदक ब्रा मण महारािदकां या दशर्नाचाही िवटाळ मािनतात. महारािदक नुसते 
अ पृ यच न हते तर अ यही आहेत. यातही हा भगवंताचा नैवे य घरी नेणे. आता तु या टीने 
अपिवत्र झालेला नैवे य मला केवळ फेकून िदला पािहजे. असा गिहव न येऊं नकोस. चोखा, तू सशुील 
आहेस, देवलसी आहेस, पण तू महार आहेस. मला तुझी दया येते, पण शा त्रवचन दलुर्ंघ्य आहे. 
उ यापासनू तरी असा वाटेला उभा राहू नकोस. िवचार आता आज काय ते. एवीतेवी िवटाळ झालाच 
आहे. 

चोखा : महाराज, आता मी जे िवचारणार आहे, याचे उ तर िमळताच हा चोखा उ यापासनू या वाटेवरच 
काय पण क्विचत ्या जीवनाचे वाटेवरही पुनः उभा राहणार नाही, कोणास िदसणार नाही, मला आ ताच 
देवळाचे वाटेव न धक्के मा न मा न हुसकून दे यात आले. देवा, मी शपथेवर सांगतो की या िनदेंने 
मी उ िवग्न झालो नाही. िनदंा ही अहंकाराची साचलेली जाळी झाडून टाकून माझ े दयगहृ प्र यही 
साफसफू क न ठेव यास अ यंत उपयोगी पडते; परंतु आज मा यापुढे एक गाढ अधेंराचा ढग येऊन जी 
अ ं दशी एक पाउलवाट मा या महारा या जीवनातही मला परममगंलाकडे, िचरंतन सखुाकड ेजायला 
िदसत होती. तीिह एकाएकी िदसेनाशी झा याने मी असा कासावीस झालो आहे. महाराज, मला थोडक्यात 
सांगा. भगवंता या मिंदराकड ेज्ञान, दान, तप, योग इ यािद जे राजमागर् जातात; यांवर अ पृ यांनी बस ू
नये हे मला माहीत आहे. परंतु नामाची जी एक अ ं द पाउलवाट याच पावन मिंदराकड ेजाते तीवर 
अ पृ यांस बसावेयास अिधकार शा त्रांनी िदलेला नाही का? देव देखील आम या पशार्ने बाटतो हणनू 
हे पुजारी हणतात हे खरे का? प्रसादाचे पावन ताट आम या ि टपातासरशी अपिवत्र होते; आ हाला 
प्रसादाची उ टी चार िशत ेखा याचाही अिधकार नाही हे खरे का? महाराज, महारांस या ज मात उद्धार 
नाही हे खरे का? 

शा दशा त्री : चोखा, शा त्र िवचारतोस हणनू मी तुला सांगतो की हे खरे आहे. अ पृ यांस नामाचाही 
अिधकार नाही. अ पृ य, अ पृ यच नसनू अ यही आहेत. या ज मी यांना उद्धार नाही. 

चोखा : पण शा दशा त्री महाराज, 
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अजािमळे पापराशी । तोिह नेला वैकंुठासी ।। 

रोिहदास चांभार । आिणक वै णव अपार ।। 

शा दशा त्री : तू हणालास ना की तकर् वाद करणार नाही, नुसत शा त्र काय ते िवचारतोस हणनू? 
शा त्र, मला कळत तसे मी सांिगतले. चोखा, मला तु या स गणुांकड ेपाहून फार दया येते. पण बाबा, 
शा त्र िन ठुर आहे. तथािप हेच तुझ ेस गणु तुला पुढील ज मी को या योगभ्र टा या कुळांत ज म 
यायला कारण होतील, आिण मग भगवंता या देवळाची या ज मात तुला न उघडलेली दार उघडू 
शकतील. जातो मी आता. 

चोखा : एक क्षणभर थांबा- महाराज- या शा त्रांचा आपण िदलेला िनणर्य सवर्सामा य आहे काय? 
याधाने गीता उपदेिशली, ज्ञानरायाने रेडा बोलिवला. 

शा दशा त्री : चोखा, पुनः तकर् ? हे पहा, शा त्रांचा मी िदलेला िनणर्य सवर्मा य आहे. तथािप यांना 
अपवाद आहेत, हेही खरे आहे. 

चोखा : शेवटचा प्र न-हे अपवाद कोणचे आिण शा त्रांशा त्रांतही िभ नता िदसतात ितचा िनणर्य करणारा 
समथर् अिधकारी कोण? शा त्रांवरही कोणी अिधकार गाजवू शकतो का? 

शा दशा त्री : होय! पण तो अिधकार कोणी मनु य गाजवू शकत नाही. केवळ सवर् शा त्रांचा कतार् आिण 
धतार् जो परमे वर, तोच काय तो शा त्रांवरही अिधकार गाजवू शकतो. याचा जो िनणर्य तो शा त्रांनाही 
वम तकावर सादर धारण करावा लागतो. 

चोखा : होय ना महाराज? मग यावे आता, आपणच माझ ेस गु , आपण मला खरा मागर् दाखवलात. 
आता मी मा या बुद्धीने वा लोकबुद्धीने, काहीच स य िकंवा अस य, वैध िकंवा अवैध, असे ठरिवणार 
नाही. आता सवर् शा त्रांचा कतार् आिण धतार् जो परमे वर, याला मी प्र यक्ष हा प्र न िवचारणार! मा या 
एक यासह न हे; तर कोिट कोिट अ पृ य जाती या जीवनाचे अिंतम येय कोणते, आ हासही देव आहे 
िकंवा नाही! याच ज मी, हेच देही, हेच डोळा, भगवंताच दशर्न आ हास घडू शकत का नाही; याचा 
िनणर्य प्र यक्ष पांडुरंगाचे मखुान हा पितत लावून घेणार. 

शा दशा त्री : वे या, अशा व गना क  नकोस! 
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चोखा : व गना! नाही महाराज, त. मी प्रसादाची चार िशत ेिमळा यावाचून अ नग्रहण करीत नाही. 
आजपासनू प्रसाद िमळणार नाही मला. मी पण अ न घेणार नाही. जे हा पांडुरंग येऊन प्र यक्ष प्रसाद 
देईल ते हाच खाईन नाही तर - 

शा दशा त्री : या हट्टापायी यथर् आ मह या करावी लागेल! 

चोखा : लागो! कोिट कोिट अ पृ यांना याच ज मी उद्धार आहे की नाही, या महान ्प्र नाच अिंतम 
उ तर िमळ या या, कोिट कोिट अ पृ यांना मनु य वाचे अिधकार िमळवून दे या या, मह तम कतर् यी 
एकाची ह या घडली तर ती ह या नसनू तो हिवच होईल! 

शा दशा त्री : पहा बुवा मी जातो आता, मला नान केले पािहजे. बरे हा प्रसाद िवटाळलाच आहे तर 
आज हा तू घे आिण अ नग्रहण कर. 

चोखा : आभार आहेत महाराज आपले! पण आता मनु या या हातून देवाचा प्रसाद घेणे नाही. कारण 
क्विचत ्ते खरोखरच शा त्रा या िव द्ध असेल; तर मी पापाचा वाटेकरी होईन. मनु याचे हातून आता 
प्रसाद घेणे नाही. मनु या या त डून आता शा त्र ऐकण नाही. आता घेणेच, तर प्रसाद प्र यक्ष या 
पिततपावनाचे हातूनच घेणे, यावे आपण, जोहार. 

शा दशा त्री : (जाता जाता) काय असेल ते असो, पण स छील, स य, यवि थत आिण साधुविृ त 
चोख्यास पाहून, मला पटकन ् याला नम कार करावासा वाटतो. काय करावे, तो महार. शा त्र, िढ 
यक्तीला अनु लघं्य आहेत. (जातो.) 

चोखा : ठीक. सगळी मनु ये गेली. आता माझा िवठ्ठल आिण मी. आता देव आिण भक्त, आता उधारीची 
गो ट सपंली. आता अ पृ यास या ज मी काय कतर् य आहे, आिण जरी या ज मी उद्धार नसला तरी, 
अ य ज मी तरी उद्धार हावा हणनू या पितत योनीत काय िनयम पाळले पािहजेत आिण कशी भिक्त 
केली पािहजे, याचा उलगडा प्र यक्ष पांडुरंगाचे त डी करवून घेणार आता - 

पद - १२ वे 

िनधार्र हािच झाला, पािहन मी, ऐंिद्रया पटला प्रित तटतट  

तोडुिन मतूर् माधवाला ।। ध्रु. ।। न तिर पडो हा प्राण गळोनी, 

मांस झडो तनु जावो सडुिन! न मी ता ढळू देणार ।। १ 
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अकं ितसरा 

प्रवेश १ ला 

स यवान ्: (स यवान ्स यागारात बसला आहे. िश य िशि यणी उपदेश ऐकत आहेत.) हणनू हणतो 
स य हाच वेद. ‘निह स या परोधमर् : नानतृा पातके परं’ हेच वेदाचे पिहले आिण शेवटचे वाक्य. बाकी 
सवर् कहा या आिण ग पा भरले या आहेत. 

पिहला िश य : बरे, आप या स यवेदाप्रमाणे स याची यव था काय? याला काही अपवाद आहेत काय? 

स यवान ्: िशव िशव, काय प्र न हा? स याला अपवाद हणजे, अस य. ते हा के हा के हा अपवाद 
नसतात काय - हणजे, के हा अस य अगंीकारावे काय - असाच याचा अथर् होतो. याला उ तर एकच 
की, जे मनात तेच वाचेत, तेच कृतीत. हाच िनरपवाद वतर्नक्रम, हणजेच स य धमर्. कोणी कोणी 
स यधमार्चे उ लघंन न करता चूप बसणे, हे स यधमार्स िव द्ध समजत नाहीत. पण आपणांस एखा याने 
प्र न िवचािरला हणजे आपण अस य न बोलता जर चूप बसलो तर, याचा अथर् असाच होते नाही का 
की स य गो ट याला कळू नये, अशी आपण इ छा किरतो. याची अस य समजतू रहावी. अशंतः तरी 
अस य तेच स य असावे असे यास भास ू यावे, असा या चूप बस यांत आपला हेतु असतो, हणजे 
आपण न बोलता अस य बोलतो. अशा प्रकारचा लोप, ही िन वळ फसवणकू न हे का? हणनूच खर् या 
आिण स य वेदांत चूप बस यास थान नाही. ‘स यं वद’ ही वेदाज्ञा आहे. स याचा अपलाप कर. मौनाने 
अस याचा फैलावे कर, अशी नाही. एतदथर्, िश यहो, या स यसागरात स य तेच बोला, इतकेच न हे; तर 
स य ते बोलाच, प्र न होताच िकंवा न होताही सदोिदत स य तेच सांगत चला. 

दसुरा िश य : आचायर्, रघुवंशाम ये स यािवषयी- 

स यवान ्: काय करावे! मला पदोपदी तु हास हटकावे लागते - रघुवंश हे का य आहे हे तु हास माहीत 
आहे आिण का य हणजे क पना, क पना हणजे अस य. एतदथर् या आ मांत का याचा उ चारही 
िनिषद्ध केलेला आहे. थोडा सू म िवचार करा. किवतेची मखु्य शोभा अलकंारशा त्र. अलकंारशा त्राचा 
आ मा हणजे उपमा, पण उपमा हणजे अस य. रघुवंशाचीच गो ट घ्या ना का? आरंभानंतरच 
कािलदास हणतात, मी दु तर समदु्रास लहानशा पडावात बसनू उ लघंू इ छीत आहे. केवढे हे धडधडीत 
खोटे िवधान. या वेळी कािलदासापाशी क्विचत ्शाई, कागद, लेखणी इ यािद लेखनसािह य असेल आिण 
रघुवंश िलिह याचा याचा हेतु होता. परंतु समोर समदु्र न हता, दु तर समदु्र तर न हताच, पडाव न हता 
िकंवा यात बसनू तो समदु्र त न जा याची इ छा न हती, तरी हे खोटे िवधान केवळ अलकंार हणनू 
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िदले दडपनू की पडावांत बसनू समदु्र त  इ छीत आहे. सुदंरीचे मखु हणे चंद्र आहे. चंद्राला भात 
घालीत नाही हणनू, जर मखुात कोणी भात घातला नाही तर याचे आिण यायोगे ती वणर्निवषयक 
सुदंरी मेली तर ते पाप या म मटासारख्या अलकंारशा यांवर आिण या कािलदासासारख्या 
थापेबाजांवर आहे. मखु काय धडावेगळे ढगाम ये िहडंत असते, का चंद्राला दांत आहेत? सुदंरीचे त ड जर 
खरोखरच, चदं्रासारखे सकूुन गेले या समदु्रा या प्रचंड ख यांनी युक्त असेल आिण इतके मोठे असेल 
की, मनु यास यावर चढून ते समग्र बघ यास वष लागावी; तर, या सुदंरीला पाहताच, लोक भीतीने 
पळू लागतील पळू! हा हणे अलकंार! अहो पद्धतशीर खोटे कसे बोलावे आिण ते िकती प्रकाराने बोलता 
यावे; हे िशकवणारे शा त्र हणजेच अलकंारशा त्र होय. या या आ याने िलिहलेली ही पंचमहाका ये 
हणजे पंचमहापातके होते. ती आ ही मलुांस लहानपणीच िशकिवणार. मग काय आ चयर् आहे की खोटे 
बोलणे मनु याचा वभावच होऊन गेला आहे. एतदथर् या मा या आ मांत अलकंारशा त्र, का य, 
किवता, नाटक, कादंबरी पशुप यां या गो टी, या िवषयांवरील सवर् ग्रथं एकत्र क न, मी थापने या 
िदवशीच यांची मोठी होळी केली; आिण या अस या या राखे या िढगावर हे स याचे मिंदर उभारले. 

ितसरा िश य : तर मग पंचतंत्र, िहतोपदेश हे या यच होते. 

स यवान ्: सवर् वी. अहो ते नीितग्रथं कसले? ते अनीितग्रथं आहेत. काय हणे घोडा हणाला, उंट 
हसला, उंिदर उ तरला! िधक्कार, िधक्कार, या अस यवा यांना. यांचे नाव काढले की अगंाची लाही 
होते. 

दसुरा िश य : ही लाहीची पण उपमाच झाली. 

स यवान ्: क्षमा करा बरोबर धरलेत! अगंाचा संताप होतो. मा या आ मात एक वेळ म य याल तर 
चालते, कारण ते स य आहे. पण का य वाचणे खपत नाही. काय बाई तु ही का आलात? 

बाई : मा या मलुाचे डोक अितशय दखुते आहे. 

स यवान ्: बाई, चार िदवस तु ही िनभळे स य बोला, तुम या मलुाचे डोक हटकून राहील. काय? 
अिव वास वाटतो? अहो तु ही स य बोललात हणजे तुमच मन प्रस न राहील. मनात प्रस नता आली 
की साि वकभाव उदयाला आले; की, तुम या आसपास स व आिण प्रस नता फैलावून मलुाचे डोक दखुणे 
हणजेच अप्रस नता दरू होईल. स याने सवर् रोग दरू होतात. 

ितसरा िश य : मला एक गो ट िवचारायची आहे. पण ती एका तात आप याला िवचारािवशी वाटते. 
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स यवान ्: स यागारात, आिण एकांतात? तु हाला स यधमर् हणजे काय हे मळुीच कळले नाही. एका त 
हणजे इतरांपासनू काही लपवून ठेव याची इ छा लपिवणे हणजे अस य. हणनू स यधमार्चे 
अनुयायास एका तात काहीही गो ट बोल याची वा कर याची सक्त बंदी असते. आ ही आम या 
िश यिशि यणींस िनयम घालनू िदलेला आहे की, जर तु हास स यवक्ती सतंित हवी असेल तर प्रजनन 
हे देखील एखा या पापकृ यासारखे अधंःकाराचे पडदे सोडून क  नका; तर व छ, प ट, आिण 
स यप्रकाशा या सयूर्िकरणांत तुमचे गाहर् य धमर् आचरीत जा; हणजे सतंित गभार्पासनू स यवक्ती 
आिण िनरोगी होईल. स या गभार्धानाचे समुगंल समयीच अस याचे सं कार या बीजावर केले जात 
आहेत. कारण ते धमर्कृ य एका तात ल जे या आड लपून सपंादन कर याची घातके प्रवृ ती आम यात 
पडली आहे. हेच पशु पहा. ल जा हणजेच अस य-लपिवणे हणजेच अस य- एका त हणजेच अस य 
- या ित ही अस यांची पशूं या प्रजननप्रसगंी मळुीच छाया पडत नसते हणनू पशु कधीिह अस य 
बोलत नाहीत. जर एका त, गभार्धानासारख्या अ यंत समुगंल आिण गभंीर धमर्कृ यासही अस याचे 
पशार्ने, पापी ठरिवतो तर इतर प्रसगंी एका तात बोलणे, हे िकती अस यप्रद असेल हे काय सांगायला 
हवे!  

पिहला िश य : बरे, उघड सांगतो, काल सकाळी सयूर् उगवताच- 

स यवान ्: खोटे. सयूर् उगवत नसतो. पृ वी िफरता िफरता सयूर् िदस ूलागतो, (मागे पड यात मलुांचा 
ग धळ होतो.) कायरे कृ णा, अधं या मलुांनो, काय ग गाट आहे रे? (मलेु भीत भीत येऊन) 

कृ णा : काही नाही, आ ही खेळत होतो. 

स यवान ्: आता काय करावे? अरे खेळत होतो हणतोस आिण तरी काही नाही, असे कसे हणतोस? 
काही नाही, असे हण याची खोड मोठमो या साधुसतंांनाही लागली आहे! अरे हा त,ू हा मी, हे लोक 
या व तु सवर् डो यांसमोर असताना, काही नाही काय हणालास? या आ मातील िव याथीर्च जर असे 
खोटे बोलतील तर मग इतरांना काय दोष? काय काम आहे? काही नाही, थोड े पये पािहजे होते! काय 
आणले आहे रे? काही नाही, एक घोडा आिणला आहे! अरे हे कोण अस य. एवढा मोठा घोडा आणलास, 
िन काही नाही काय हणतोय? परवा या चोखामे याला र याने घरी परत जाताना पािहले. मागे लोक 
याला धक्के मारीत होते आिण देवळाचे वाटेवर येशील तर, हाड मोडून टाकू हणनू धाक दाखवीत होते. 
मी सहज िवचारले, चोखा! काय झाले? ते हा तो हणाला, काही नाही, लोक जरा रागावले आहेत 
मा यावर! ही परा शांित का अस याची पराका ठा! एवढा मार खात होता आिण हणाला काही नाही! 
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पिहला िश य : पण आचायार्ंना याची दया आली असेल? 

स यवान ्: मळुीच नाही, तो पक्का थापेबाज आिण अस यवादी आहे. या िदवशी भजन करता करता 
देवाला हणाला, तू माझा िप्रयकर आहेस आिण मी तुझी राधा आहे! वाः! असली िमशाळ राकट राधा 
आहे; हणनूच तर, तो देव ितला भेट याचे थानी कोस कोस दरू पळत आहे! या सतंाना वतःला 
‘बायको’ हणवून घे याला लाज वाटते नाही! कोणी कोणी तर देवालाही त्री बनवायला कचरत नाहीत. 
‘माझी िवठाई माउली’ हणनू सतंाना ओरडताना ऐकून, हया यां या िनल जर् आिण बायकी खोटे 
बोल या या खोडीचा मला इतका सतंाप येतो; की, या सवार्ंना या चोख्यासारखंच चोपून काढावस वाटते. 
अहो, तुम या मा या भक्तांनी वा पुत्रांनी उ या तु हाला िकंवा मला जर साडी चोळी नेसवून बांग या 
भ न बायकां या नावाने हाका मारायला आरंभ केला तर िकती चीड येईल? तशीच िवठ्ठलाला ‘िवठाई’ 
हटले जाताना येत नसेल का?- (मलुांस) बरे काय खेळत होतात तु ही? 

मलेु : लपंडाव. 

स यवान ्: (उठून हताशपणे सु कारे टाकीत.) हाय, हाय! हया जगाला मी अस याचे रोगापासनू कसा 
मकु्त क ? स यागारात लपंडाव? लपे हणजे लपण. जाणनू बूजनू आपण असतो ितथे, नाही असे 
भासिव याची कला अ यासणे आिण या लपंचा डाव हणजे लपंडाव! मिूतर्मतं अस याचा अ यास! 
मलुांनो, या आ मात लपंडाव, आंध या कोिशिबरी, आ यापा या, इ यािद लु चेिगरीचे अस यमय खेळ 
खेळ याची, यापुढे सक्त बंदी कर यात येत आहे. मलुींना, भातुकली इ यादी खेळ िनिषद्ध. थडं चलुीत 
फंुकत, मी सास ू वयंपाक करते, तू सनू हा भात वाढ, असे धडधडीत ढ ग करीत बसणे हणजे 
भातुकली नाही--ही कुलाचा घात करणारी घातुकली होय. मलुीं या हाती बाहुली देणे, हणजे ितला खोटे 
बोल याचा पिहला पाढा िशकवणे होय. लाकडी बाहुली रडते, ितला िनजव, हणनू आई मलुीला सांगते, 
हाय, हाय! मग याच मलुी मोठेपणी, आईलाच न हे; तर, नवर् यालाही याच मलुी या नावाने रडते 
असता पाित या या थापा मा न, िनजिव यात पटाईत होतात, यात काय आ चयर्? अशा अस याने 
पछाडले या जगात स याची प्र थापना कशी क ? िश यहो, स या आ ही िवसावा घेणार, तुमचे अधर्वट 
रािहलेले प्र न उ या िवचारा. 
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प्रवेश २ रा 

जाफरअली : आम या येथील सभेुदार बंगषखान यांनी आ हा मौलवींना जे हापासनू िहदंनूा बाटिव या या 
कामावर नेिमले; ते हापासनू हया जाफरअ लीने सवार्त जा त काफरांस इ लामची दीक्षा िदली. यािवषयी 
सवार्ंपेक्षा जा त सुदंर परी अ लाताला मला देईलच; परंतु, या लोकीही आमची काही कमी चैन चालते 
नाही. एक िहदं ुबाटिवला की, शंभर पये छणछणीत मोजनू घेतलेच आ ही सभेुदार साहेबांकडून! अकबर 
बादशाहापेक्षाही मी अिधक िहदं ुबाटिवले. कारण अकबरापेक्षा सू म टीने िहदं ुधमार्ंचे िनरीक्षण क न, 
मी यां या िचखलातील क चा दवुा बरोबर िनवडून काढला. हया ब्रा मणांस बाटवायला जावे तर ते 
िवचारणार, तुम या धमार्त नवीन त व कोणते आहे! आता त विब व हटले की मला चक्कर येऊ 
लागते. क्षित्रय बाटवू हणाव तर याला पािहजे जहागीर िकंवा बादशहाची मलुगी. आता वै य शूद्रांकड े
जावे, तर ते हणणार मसुलमान होऊन आ हास िवशेष लाभ काय? जे धंदे आ ही इकड ेकिरतो तेच 
ितकड ेकरीत राहणार, मग उगाचे आम या कुळाला कािळमा लावून ‘बाटगा’ हणवून का घ्या! अशा 
रीतीने या चार वणार्ंतील िहदंसू शडी मुडंायला लावणे इतके कठीण जात की, अकबराची साम्रा यस ता 
देखील ते काम मनाप्रमाणे कर याला असमथर् होते. पण या मौलवी जाफरची युिक्त पहा. या पठ्ठयाने 
महारवाडा गाठला. वरील चारी वणार्ंना बाटवायला एक लाठीचा कोिटक्रम तेवढा पिरणामकारक ठरतो. पण 
महारांना- अ पृ यांना बाटवायला कोिटक्रमच लागते नाही. एकदा यांचा हात धरावा आिण कानाला 
लागावे की, ते बघ तुझ ेिहदं ुकु याला िशवतात, कु याला घरात येऊ देतात. याला पचंवटी या रामा या 
देवळात, पंढरपूर या िवठोबा या देवळात िकंवा काशी या देवळात िश न प्रदिक्षणा घाल ूदेतात, पण तुला 
मनु याला घाल ूदेत नाहीत. पुरे, इतके कुजबुजले की िवटला तो िहदं ुधमार्ला. तसेच दसुर् या कानात 
कुजबुजावे की, ‘तू मसुलमान हो, की आ ता तेच िहदं ुतुला िशवतील, घरात येऊ देतील , घो यावर बस ू
देतील, न हे, तु यापुढे कुिनर्सात किरतील.’ की िफटलाच याचा सशंय आिण िचकटलाच तो मसुलमानी 
धमार्ला. अशा रीतीने, धर अ पृ य की कर मसुलमान, की घे शंभर पये छणछण मोजनू पािरतोिषक 
हणनू! असा या मौलवी जाफरअ लीचा तडाखा चालला आहे. यािवषयी मखु्य आभार िहदं ुधमार्चेच 
मानले पािहजेत. अ पृ यतेची िढ पाडून आिण राखून, िहदं ुधमार्ने आ हा मौलवींना िहदंधुमर्नाशाचे 
कायीर् मनःपूवर्क सा य िदले आहे, िहदं ुधमर् कधीही न बुडो, हणजे िहदं ुधमर् आ ही हा हा हणता 
बुडवून टाकू. प्रथम अ पृ य बाटवावे आिण मग, यां या सखं्याबलाने प्रबल झाले या इ लामाल त व 
हटले की तरवार उपसनू या त वज्ञ ब्रा मणािदकांस मसुलमान बनवावे हे धोरण; हा कायर्क्रम! हे आलचं 
माझ ेनवे सावज धावत धावत मा या गोळी या ट यात. 

शंकर : (प्रवेश क न) मौलवीजी, कमिलनी मसुलमान झाली आहे, ही तुमची बातमी खरी आहे ना? 
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मौलवी : अ लाची शपथ. इब्रािहमखानाने मला प्रथम तुमची सगळी मािहती सांिगतली. कारं यावर िहदं ु
लोकांनी जो छळ केला; तो ऐकून माझ े दय कासावीस झाले. मी तसाच तुम या शोधाला लागलो. तू 
आिण तुझा तो िकसन यांना बांधून चौकीवर आणले असता, मीच म ये पडून सोडून िदले. 
इब्रािहमकडून कमिलनी मसुलमान झा याची आिण तु या भेटीची मागर्प्रतीक्षा करीत अस याची बातमी 
काढली, आिण तसाच तुला गाठून ती तुला िदली. इब्रािहम इतके देखील हणाला की शंकर मसुलमान 
होते असेल तर, सभेुदार वतः याचे लग्न कमिलनीशी लावनू देऊन, दोघांना एक जहागीरही देणार 
आहेत. हयातील एक अक्षरही खोटे नाही. ( वगत) ते खरच. एक अक्षर का, दहा पांच अक्षर खोटी 
नाहीत. बाकी सगळी खोटी आहेत. पण ती खोटी नाहीत हणनू मी कुठे हटले? एक अक्षर खोटे नाही, 
इतकेच मी वचन िदले आिण ते खरे आहे. 

शंकर : मौलवी, मा या िमत्राला - या िकसनला- भेटून, मा यासारखेच याची समजतू पाडाल का? हे 
पहा, मी मसुलमान हो याचा िन चय, हा काही कमिलनी िमळ यासाठी केलेला नाही. 

मौलवी : क्षमा कर, म ये बोलतो याची. परंतु त ूअगदी यथाथर् तेच बोललास. कारण जरी तू िहदं ुराहून 
तुला कमिलनी- न बाटलेली कमिलनी िमळाली तर काय? पु हा तु ही दोघे या महारवा यातच जाणार 
ना? हणजे िहदं ुमहार हणनू, या िदवशी तुमचा जो छळ झाला, तो शेकडो वेळा तसाच होणार नाही 
का? कमिलनीची महारीण हणनू िवटंबना, लु चे पृ य िहदं ुतु या डो यादेखत त ूमहार आहेस तोवर 
करणारच. ते हा कमिलनीची एक िदवसापुरती सटुका झाली तरी उपयोग काय? तेच तू, मसुलमान हो 
की, कमिलनी िबबीसाहेब होऊन ब्रा मणी यापेक्षा जा त सखुात आिण िवलासात ज मभर लोळेल, ितची 
ज माची खरी सटुका होईल. 

शंकर : हे तमुच हणण स य आहे. 

मौलवी : शंकर, तुम या सवर् छळाचे मळेू कारण हणजे तुमची अ पृ यता न हे काय? 

शंकर : िनःसशंय. 

मौलवी : शंकर, तु ही िहदं ुआहांत त पयर्ंत, ही अ पृ यता दरू हो याची काही तरी आशा आहे का? 

शंकर : स याच काय पण िप यांि प या देखील काही आशा िदसत नाही. 

मौलवी : मग हा सगळा छळ, हया एका ‘िहदं’ु श दाला आपले हणनू समजणार् या आ मघातकी 
भाबडपेणाचाच पिरणाम नाही का? 
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शंकर : अगदी बरोबर. 

मौलवी : मग वे या, पुसनू टाक तो श द मना या पाटीव न, एक यःकि चत ्श द! त डाची वाफ! आिण 
या यःकि चत ्श दासाठी, ज माचा नाश! सोड, तो श द, हण, ‘िहदं’ु नाही- की या वाक्यासरशी तू 
महारवा यांतनू मिंदरात येशील. पशूतंून मनु यात येशील, या याचा फजीर् होशील, इतकेच न हे तर तुझ े
इतर अ पृ य बंध,ु तुझ ेउदाहरण पाहून मसुलमान होतील आिण तु याप्रमाणेच वैभवाचा उपभोग घेऊ 
लागतील. तू एका जातीचा उद्धारकतार् होशील. हण मी ‘िहदं ुनाही’ 

शंकर : नाही, मी िहदं ुनाही! झाला माझा िन चय, हा पहा, हा िहदं ुश द मी मा या भालाव न पुसनू 
टाकला, -उपजत घुसले या एखा या श यासारखा हा िहदं ुश द, या मा या दयातून उपटून काढला, हा 
मी पायाखाली तुडवला! बोला, मसुलमान हो यासाठी काय मखु्य िविध मी केला पािहजे? 

मौलवी : काही एक िविध नको. िहदं ुधमार्चा ती  िनषेध, हाच मसुलमानी धमर्ग्रहणाचा मखु्य िविध. तो 
तू केलाच आहेस. आता हे चार श द तेवढे हण ‘ला इला हा इि ल ला महमद रसलू ला.’ 

शंकर : (ते हणनू) पण मला याचा अथर् कळला नाही. 

मौलवी : िचतंा नाही. तलुा िहदं ुधमार्त राह याचा अनथर् कळला आहे ना? मग मसुलमानी धमार्चा अथर् 
नाही कळला तरी चालेल. परवा तू मिशदीत ये. मी तुला सभेुदारांना भेटवीन. आता तु या या िकसनची 
िचतंा सोड. अ पृ यता सटुताच, िहदंचूा मसुलमान होताच तु या पिरि थतीत केवढा फरक पडला! आिण 
ई वराल तुझी िकती भरभराट केली हे पाहताच, न बोलता िकसन मसुलमान होईल. आता परवा 
सभेुदारां या परवानगील कमलेची आिण तुझी भेट घालिव याचे ठरवू. तू मिशदीत भेट. जा आता. 
आजपासनू तू मसुलमान झालास, मनु य झालास. तू शंकराचा आता िशकंदरखान झालास, जा. 

शंकर : (जाता जाता वगत) याचे श द मा या कानांत कसे बाणासारखे अस य दःुख देत आहेत. पण 
पूवीर् या याच िहदंू या ‘धेडा धेडा’ या श दांनी होणार् या अस य दःुखाला हया न या दःुखाचा छेद िदलाच 
पािहजे; ते हाच दःुखाची बाकी पू य उरेल. (जातो.) 

मौलवी : अ ला! आणखी शंभर पये पडले मा या पदरांत. आता खरे हटले हणजे कमिलनी 
मसुलमान झालेली नाही. ती कुठे आहे, हे मला पक्के माहीत नाही. परंतु या गो टी खो या आहेत हे तरी 
या या डोक्यांत कुठे आले? बहुधा थापाथापी क न ते लक्षात येऊ देणार नाही हणा आ ही, आिण 
आले, तरी माझ ेशंभर पये काही बुडणार नाहीत. शंभर पये मला िमळवून दे यात जसे िहदं ुधमार्ने 
सा य केले; तसेच िमळिवलेले शंभर पये मजपासनू कोणीही िहसकावून घेऊ नये हणनूही, िहदं ुधमर्च 
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मला सा य देईल. हयाला िहदं ुधमार्तील अ पृ यते या त वाने, मसुलमान हो याला प्रवृ त क न आयता 
मा या दारांत आणनू लोटून िदले. आता याला मी लाथाडले, याला उपरित झाली, मी सग या ग पा 
मार या हणनू हा िचडला आिण हणाला की, ‘मी होतो पुनः िहदं’ु तरी हयाला ज मभर मा या घरात 
क बून, मसुलमानाचा मसुलमान ठेव याचे कायर्ही, आता तोच िहदं ुधमर् करील. मौलवींच काम हणजे 
केवळ आले या िहदंसू कलमा पढिवणे, बाकी सवर् काम िहदं ुलोक आपण होऊन किरतात. गभार्तून 
आलेला बालक जसा पुनः गभार्त जाऊ शकत नाही, तसा िहदं ुलोकांतून कोणी एखादा मसुलमान झाला 
की तो पुनः यां या समाजात जाऊ शकत नाही! अ पृ यता याला िहदं ुधमार्चे बाहेर ढकलते आिण 
पितत तो पिततच हणनू अिंगकारलेले अपरावतर्न िहदं ुधमार्चे दार याला कधीिह परत उघडीत नाही. 
िहदं ूधमार् या दारातून वाटेल तो बाहेर जाऊ शकतो, पण आत मात्र कोणी येऊ शकत नाही. ते हा आता 
देवा! अ ला! हया िहदं ुलोकांस दोन गो टी कर याची बुिद्ध तू कधीच देऊ नकोस. अ पृ यतािनवारण 
आिण शुिद्ध हया दोन गो टी, िहदं ुलोक जोवर करीत नाहीत, तोवर मसुलमानी स तेची आिण प्रसाराची 
भरभराटच होते जाणार! 
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प्रवेश ३ रा  

पद- १३ 

(नाच) 

वारांगना : भोिगिनया घे घे, फुल या गे ता याला । 

 रित रंगा लिुट जो । अनंग हा सचंारला ।  

 गुिंफये जो वसतं तो कुसमुािस मािळिण झिण गे ।। ध्रु.।।  

 जग भािर चंचल? मगु्धे । हणोिनची भोगिुन 

 झिण ते ।। देवा िह न करमे यािवणे, रिच पु हा याते ।  

 जा रे दिूर उ या, जविळ ये र या स यां ।  

 म या िपई, गीता गाई, आिलिंग या मदनावेगे ।। १ ।। 

गगंाजी : कमले! काय बाई, ही िनजली देखील! या मा या काममिंदरांतील िवलासी सगंीताने, समािध 
लागले या रोग्याची देखील झोपमोड होते, ितथे िहला झोप लागली! आजपयर्ंत मी नानाप्रकार िहला इथे 
रमिव याचा प्रय न करीत आले; पण िहला मा या या सवर् भोगांचा, कसा अगदी उदास कंटाळा वाटते 
असतो. पण वभाव िकती गोड हणनू सांगावा! मी बोलनू चालनू वे या. मा या दैिहक स दयार्ने 
आजपयर्ंत हजारो जणांना मोिहत क न टाकले असेल. पण िह या आि मक स दयार्ने आज या मलाही 
मगु्ध क न सोडले आहे; कोण हणेल, ही महाराची मलुगी हणनू! ह पण या मा या वाक्यात देखील, 
मी हे गहृीत घेतलचं की, महारांत अशी सुदंर आिण स छील माणस िनपजणे कठीण! जसा काही तशी 
माणस िनपज याचा मक्ता ब्रा मण क्षित्रयािद वणार्ंनाच िमळालेला आहे! तरी बरे, मी वतः मरा याची 
मलुगी आहे! आिण बालपणी वैध या या गततून वर िनघ यासाठी वे ये या हाताचा आधार घे यालाही 
मागपंुढे पािहले नाही! महारा या कुळात अशी स छील पोर िनपजली हे आ चयर् नाही. मरा यां या 
कुळात मा यासारख्या वे या िनपजतात हे खरे आ चयर्! खरे पािहले असता, हया मा या वे यामिंदरात 
ब्रा मण, क्षित्रय, वै य, शूद्र, महार, मांग, िहदं ुवा मसुलमान, जो कोणी येईल याची जात गोत न 
िवचारता, मनु य हणनू वीकारला जातो. जातीगोतांची स गे, व त्रे उत न ठेवावी तशी टाकून, मनु य 
जसा असतो तसाच, वे यागारात प्रकट होतो. याचप्रमाणे हजारो प्रसगंी तो, तो, प्रकट झाला असता, 
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जाितिभ नताप्रदशर्क वैध यर्, या मला कोणांतही िनसगर्तः असलेले आढळल नाही या महारात अशी 
पोर िनपजावी याच आ चयर् वाटाव, हे मात्र खरे आ चयर् होय! लहानपणचे सं कार मनाला असे नकळत 
िचकटून राहतात. झाली वाटते जागी? कमल ऊठ बाळे, आज आता खातेस ना थोडसेे! (कमला उठते) 
कमले, आ ही वे या-प्रीतीचा आव आण याचा सराव आ हाला असतो हे खरे, पण तुला देवाची शपथ 
घेऊन सांगते की, तु यावर मी पोट या पोरीसारखे पे्रम करीत आहे. 

कमिलनी : ( वगत) काय क ? वा तिवक या वे ये या अगंाशी लगट याची मला कशी िकळस येत 
आहे. पण िह या या पे्रमळे श दा या मदृलु पाशात माझ े दय जवळ जवळ धरले गेले आहे. (उघड) 
मला थोड ेपाणी पािहजे आहे. 

गगंाजी : होय ना, आता आणते जाऊन बाळे, असे तू होऊन काय ते मा यापाशी मािगतलसं ना, हणजे 
फार आनंद होतो मला. (ित या त डाला कुरवाळते आिण पाणी आणायला जाते.) 

कमिलनी : देवा! मी कुठे येऊन पडले आहे! 

पद - १४ 

प्रभ ूकुठे िवमल मधु, पु यती, फुलवाडी ।  

जीमधे जीवाची मम मालती फुलली ते ।। ध्र.ु।।  

आिण नरकवाडी, गदळे ही, तृ णे या कृमीमधे । 

मी पड ेिजथे आज ते ।। १ ।। 

 या मे यांनी कारं याव न पळवून मला इथे लपवून ठेवले आहे. माझा िकसन कुठे असेल? माझा 
शंकर कुठे असेल? माझा शोध करीत वणवणे िहडंत असतील. मा या िप्रयकराची आठवणे होताच, माझ े
दय दभुगं होऊ पहात आहे. मला आता कोणा या तरी ग यात पडून, पोटभर रडावेसे वाटते आहे. 

गगंाजी : (प्रवेश क न) हे काय? डोळे का पुसते आहेस? कमले, हे घे पाणी, रडू नको अशी. तुला तु या 
िप्रयकराची आठवणे होते आहे, नाही? कमळे कोणा तरी िप्रयजनाला दःुख सांगावे असे तुला वाटते नाही? 
कमळे, आ हा वे यांना इतरांचे मनोिवकार मदेु्रव न ओळख याची आव यकता वारंवार पडत अस याने, 
दसुर् यां या भावनांशी समरस हो याची, आम या सहानूभतूीची शिक्त सहजच फार िवकिसत झालेली 
असते. ती सहानुभिूत आ ही लपव ूशकतो. दाबू शकतो, पण मा  शकत नाही. हणनू, बाळे, तुला 
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पाहताच मी समजले की तुला कोणाला तरी आपले हणावेसे वाटू लागले आहे. ते पहा, तुझ ेदःुखी पे्रमाने 
फुरफुरणारे ओठ आिण गाल! तुला कोणा या तरी पोटाशी लगटून, ग यांत पडून रडावंस वाटते आहे? ये, 
ये तर! (कमला ित या ग यात पडून फंुदनू फंुदनू रडते.) पड अशी मा या ग यात हे बध, तू मला 
आई मान हणनू मी आग्रह करीत नाही. कारण या तु या पिवत्र आईचे नांवावर माझी सावली 
पड याले ते िवटाळेल. परंतु तू जरी मला आई मानीत नसलीस तरी, कमळे, मी तुला आपली मलुगी 
मानली आहे. हणनू तरी तु या पे्रमावर माझा थोडा अिधकार तू मानावास. 

कमिलनी : गगंाजी, हे तुमचे अ यंत िज हा याचे श द, अमतृा या िबदंसूारखे, मा या िप्रय िवयोगात 
तिृषत आिण त त झाले या मनाला, गोड वाटते आहेत. मी आज सवर् वी तुम या हातात आहे. मी 
मलुगी हणनू न मानता बटीक हणनू जरी ठेवले तरी मला काही प्रितकार करता येणे शक्य न हत,े 
असे असता, तु ही या अथीर् आजपयर्ंत मला आईसारख्या पे्रमाने वागवीत आ यात या अथीर् तुम या 
प्रीतीिवषयी मा या मनातील िवक प मावळत चालले आहेत. यात काही आ चयर् नाही, मला आता 
मायेचे कोण उरले आहे? ते आता तु हीच आहात. खरे सांग ूका, मला तुम या मिंदराची, िनवासाची, 
वतर्नाची येथे येणार् या माणसांची, येथील वासाची, िवलासाची, पाची, प्र येक, प्र येक व तूची, िकळस 
येत आहे. क्षमा करा मला, पण- 

गगंाजी : कमल, तुला क्षमा कराय या इ छेपेक्षा, तुझीच क्षमा मागायची इ छा मा या दयात उसळत 
आहे. कमळे, तू जे श द बोलते आहेस, ते श द मला न यानेच ऐकू येत आहेत, असे नाही. हे पहा 
मा या दया या या मिंदरात मी राहत असलेली तुला िदसते आहे या या काममिंदराची तुला िकळस 
आली आहे. परंतु मा या या दयभवनात हे एकच मिंदर आहे असे नाही. या यावर आणखी एक 
भावमिंदर आहे. यात एक दैदी यमान देवता िनवसत असते. मा या दयभवनातील तेच देवघर होय. 
तेथील तेजाने माझ ेहे चमर्चक्षु िदपतात. हणनू मी या देवमिंदरात न जाता बहुधा काममिंदरातच 
मा या ि टला झपेेल इतकाच पिरिमत प्रकाश पाडणारी ही काचेची भौितक झुबंरे लावून राहत असते. 
तथािप या मा या दयभवनात या देवघरातील देवतेचे श द ितथेही मा या कानावर मधून-मधून येऊन 
पडतात. ते श द, जे तू बोललीस, तीच भाषा बोलतात, आज िक येक िदवस तू, हया अ सरांसही 
दःुसा य अशा उपभोगांचा िधक्कार करीत, अ नपा यालाही िवटलेली होऊन, केवळ आपला िहदंधुमर् कसा 
राखता येईल, या िववंचनेन झरुते बसलेली जे हा जे हा पाहते, ते हा ते हा मा या िवनंतीचा तू अ हेर 
केलास यािवषयी मला राग न येता, तु या या धमर्भक्तीचा आदरच वाटू लागतो. 

  



 

www.savarkarsmarak.com 

 

पद - १५ 

गमसी ग माते । देवीची तू मिूतर् ।। ध्रु. 

दयातील मम देवघरातील पु य सतेजा ते ।। १ ।। 

कमिलनी : गगंाजी, तर मग तु ही मा या हया िनधार्राचा भगं कर याचा प्रय न यापुढे करणार नाही 
ना? गगंाजी, मला धन नको, मान नको, मा या िप्रयकराची पुनः मला भेट घडिवली नाहीत; तरी, 
चालेल. एक वेळ मा या ल जेचा बळी पडला तरी चालेल, पण या दु ट इब्रािहमखानाचा िकंवा 
कोण याही मसुलमानाचा पशर् मा या कौमायार्ला अपिवत्र क  शकू नये. इतके दान मला या. या 
िदवशी या ब्रा मणाने मला इथे पळवून आणले-- 

गगंाजी : या नराधम नारंभटाच नाव काढू नकोस! 

कमिलनी : नराधम खराच पण तरीही अधमाधमपणा याने केला नाही, हेच मी आपणांला सांगत होते. 
याने मला पळवून आणताना वाटेत जे हा इब्रािहमखान िबलग ूलागला ते हा, याला साफ उलटून उ तर 
िदले की, जर तू या िहदं ुमलुीला ित या इ छेिव द्ध बाटवशील तर, मी आ ता या आ ता जाऊन सभेुदार 
बंगषखानाला ही वातार् कळवीन, आिण तु या तावडीतून िहला सोडवीन, इब्रािहमला सभेुदाराला न कळत 
मला ठेवायची आहे. कारण सभेुदाराला मी िदसताच, तो मला वतः या भोगासच बळी देईल, अशी 
इब्रािहमला धा ती आहे. ते हा तो मागे सरकला. या ब्रा मणाला तु ही आता नराधम हणालात, याने 
माझी िवटंबना केली, पण या नराधमाने देखील, मसुलमानाला माझी िवटंबना क  िदली नाही. या 
अथीर् आपण या ब्रा मणाला नराधम हण याचा अिधकार बाळगता, या अथीर् आपण तरी मला, 
मसुलमाना या वार् याचाही िवटाळ होऊ देणार नाही, अशी मी आशा बाळगते, िवजयनगर या रा यात, 
कोणा एका सोनाराची पोर या िहदं ुराजाला सोडून, मसुलमान राजाला वश झाली, हणनू माझी आई 
मला गो ट सांगे लहानपणी आिण ितची िनदंा क न हणे, एखा या मसुलमान बादशहाल जर मला व  
पािहले, तर मी एखा या िहदं ुभगं्याचा हात धरीन, पण या अिहदं ूराजा या त डाकड ेथुंकून देखील 
पाहणार नाही! या आईची मी मलुगी आहे. माझ ेहे कुल त, हा माझा िहदं ुधमर् आपण रक्षण करा! 
आपणही, गगंाजी िहदं ुआहात. 

गगंाजी : अथार्ंत ्कमिलनी, तु या या उ वल ताचे िसद्धीसाठी मी िजवात जीव आहे तोवर झटते. 
काय सांगू, कमल, तुझ ेश द ऐकून मला काही िवसरलेले आठवावे, हरवलेले आठवावे, चुकलेले भेटावे, 
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तसे होते आहे. िहदंधुमर्! खरच, मलुी,आपण िहदं ुआहोत नाही? आता क णेनंच न हे तर, कतर् य 
हणनूही, या पंढरपूर या कोतवाल इब्रािहमपासनूच काय, पण प्र यक्ष या बंगषखानापासनूही मी तुझ े
पािव य रक्षण करीन. मा या करामतीपुढे याचे हजारो डावपेच हताश क न टाकीन. याची गजा त 
ल मी यापुढे मला लु ध क  शकणार नाही. हे िहदं ुक ये, हे माझ ेएका िहदं ुवे येच दय, तुला हात 
देत आहे. हा हात अनेक पापांनी मळलेला आहे. पण तो धरायला तू दचकू नकोस! तो मळ चमार्ला मात्र 
लागलेला आहे. आतल रक्त, मांस, म जा आिण प्राण अजनू िनमर्ळे आहेत. िहदंचेू िहदं ुआहेत. यास 
तु या िहदंु वाचे रक्षणाथर् आहुित देऊन मी वतः या िहदंु वाच रक्षण करीन. 

कमिलनी : बाई, तुमचे मजवर अनंत उपकार आहेत. 

गगंाजी : वेड ेमलुी, उपकार आताच मानू नकोस, आ ही वे या! आम या बोलाचा खरा अथर्, आम या 
कृ यानंतर कळत असतो. ते हा पूतीर्नंतर वचनाचे आभार मान. ये- मला अशी लगटून भेट, खर् या 
पे्रमाची भेट मला फार िदवसांनंतर लाभ ूदे आिण रागावू नकोस. पण- 

 पद-१६ 

 हे मलुी मला मकुा, घेउं एक देशील का । 

 पश िवषय हलाहलािचया जळते । 

 आिज ओंठ िनवू देई त े। तव मखुचंद्रा या-व सल रस । 

 देत िपवू पानाते ।। १ 

 अहाहा, हे महाराचे मलुी, आजपयर्ंत अिलिगले या पृ यां या पाप पशार्ने बिधर, कपटी आिण िनदर्य 
झालेल हे माझ े दय, हे महाराचे मलुी, तु या या अ पृ य पशार्ने आज प्रथमच, पु य पशार्च सखु 
िकती िद य असते, ते अनुभवीत आहे! मा या दयाला आज खरी दया पशर्ली! यापुढे तू पे्रमळे नावाने 
हाक मारावीस असे वाटू लागले आहे. तर तू मला ताई हणशील का?  

कमिलनी : होय, चल तर ‘ताई.’’ 
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प्रवेश ४ था 

 थळ : पाटलाचे घर. (नारंभट पुराणाची पोथी घेऊन येतात.) 

नारंभट : अजनू का बरे येत नाही ही मािलनी पुराण ऐकायला? या पाटीलबुवांचे घरी जे हा आमची 
कुलगु  हणनू, या त ण पाटिलणीला - या मािलनीला- परुाण सांग याचे कामावर योजना झाली, ते हा 
मनात एकच धाक वाटे की, पाटील तर पाटिलणीबरोबर पुराणाला येऊन बसणार नाहीत ना? 
पाटलीणबाईंनी पर परच या सकंटाचा परहार केला. अता ही ितची हातारी मावशी- जी ित याबरोबर 
येते ती- तेवढी टाळता आली पािहजे, की पुराणाची सांगता झालीच. मा या मनात िटपणाशी, या 
मािलनी या मनाच िटपण जळुल आहे, यात शंकाच नाही. आता केवळ एका ताचे बोहो यावर चढायचा 
िवलबं, की िहची माळ घेतोच घालनू या ग यात! आज ती हणालीच होती. मावशीला टाळून येते 
हणनू- पण अजनू- अरे आलीच ती! हा ते या, पण ित यामागे ती थेरडी येतेच आहे! एवढ बरे आहे की 
ही आहे भोळसरच. ितला यातील रह य काही उमगत नाही फारसे! 

हातारी : काय पुरािणक बुवा, आज नवीन का य आरंभायचे आहे ना? 

नारंभट : (ित याकड ेन पाहता िन उ तर न देता) काय, बरे आहे ना? महूुतर् सापडला का? 

मािलनी : हो, हो, िवचारायलाच येत होते की, वेळ झाली का पुराणाला आरंभ करायची? 

नारंभट : हो, तर, आप या या मखुचंद्र या या उदयाची प्रतीक्षा करीत होतो. कािमनी या शीतल 
वदनचंद्राचा उदय हाच, पाविल नामक जे का य, आज आपण आरंभणार आहोत, या या पठनाला 
एकमात्र महूुतर् सांिगतलेला आहे. कोणचे का य काढू? पंच महाका यांत अग्रग य समजल गेलेले, पाविल 
की समासचक्र? 

मािलनी : मग ते पाविल का यच वाचायचे! 

नारंभट : बरे. (सगळे पुराणा या ग यावर) ॐ ीगणेशाय नमः । आता पाविल का य आरंभ होते 
अस याने, हे कािमनी, तू मजकड ेिच त लावून पाहत रहा, मावशी, थोड ेमागे, पोथी आहे. पाविल 
नावाची गोपी पूवर्ज मी एका क्षित्रयाची गिृहणी होती, ऐकलतं ना? गिृहणी होती. ितने योगायोगाचे प्रतापे 
जेहे ते, प्रतापे एका ब्रा मणाच मन मोडले ते हा, ितला भयकंर शाप झाला. 

मािलनी : पण हे सगळे ग य आहे, प य नाही का? मला लहानपणापासनू सं कृत लोक ऐक याचा 
फार नाद आहे. ते हा या का यात सं कृत लोक असतील, यातला िनदान एखादा तरी हणावा. 
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मा या विडलांना सं कृताचा मोठा नाद असे. ते हणत, पाविल हे का य िन यातील लोक फार गोड 
आहेत. 

नारंभट : तझु ेवडील देखील, पाविल हे का य आहे हणनू हणत ना? तर मग ते एक मा यासारखेच 
सं कृताचे जाड ेपंिडत असलेच पािहजेत! हे ललने, सं कृताचा एक लोक काय, पण शतसह त्र लोक 
मखुो गत येत आहेत. परंतु ि त्रया आिण शूद्र यां या पुढे यातील काही लोक हणायचे नसतात. 
( वगत) काय करावे, मला एक हणता एक देखील लोक आठवेनासा झाला आहे. (उघड) अग, 
सलुोचने, या पाविल का यात वेदा तिवषयक लोक फार, ते ि त्रयांसमोर कसे हणू?ं ( वगत) आठवला 
रे आठवला, एक लोक आठवला. (उघड) तथािप यांतील एक अवेदा तिवषयक तुला हणनू दाखिवतो, 
जरा पुढे या, हणजे नीट ऐकू येईल. (दोघी पुढे येतात, पण हातारीला दाबतो.) ह, इतके पुढे नाही, 
पोथी आहे. आता पाविल का य आर धायित! ( लोक हणतो.) 

समुखु चैकदंत य किपलो गजकणर्कः । 

लबंोदर च िवकटो िवघ्ननाशो गणािधपः ।। 

मािलनी : इ श, हाच का लोक? हा लोक तर मा या विडलां या घरासमोर लहान लहान भटांची पोर 
देखील हणत असते. 

नारंभट : हणतच ना? अग हणायचे काय, अग, पोपट नाही का रामनाम हणत? खरे मह व, खरे 
स दयर्, हे सुदंरी, अथार्त आहे. यांना अथर् थोडाच समजत होता! ऐक, या सुदंर लोकांचे एकंदर तेरा अथर् 
कर यात येतात, यांपकैी एक ऐक. अग लाव यलितके! 

मािलनी : इ श, असे येता जाता मा या लाव या या लितकेवर चढ याचा प्रय न करणे बरे न हे, हटले! 
पाय घस न दांत पडायचे एखादे वेळी! 

नारंभट : काही हरकत नाही, कामशा त्रात हटलचं आहे की, ‘‘दंत छेदो िह नागानां लाघ्यो 
िगिरिवदारणे’’ - याचा अथर् सांग?ू 

मािलनी : पण या लोकाचा अथर् सांगावा आधी. कामशा त्रा या लोकाचा अथर् आपोआपच हळूहळू कळू 
लागला आहे मला. 

नारंभट : ‘समुखु चैकदंत य किपलो गजकणर्कः’ एकदा जेहे ते काय झाले की, हे समुखुी, किपल 
नांवा या ऋषीला शंकराल शाप िदला की, तू रोगाक्रांत होशील. ते हा, कळत ना तुला? 
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मािलनी : थोड ेश द फोडून सांगावे. 

नारंभट : समुखेु! एकदा, त य किपलो गजकणर्कः हणजे, हे समुखेु एकदा काय झाले की, ‘त य 
किपलो’ हणजे या किपल ऋषी या ‘लबंोदर य िवकटो’ हणजे ढेरपोटा या अगदी खालीच. कटौ 
हणजे कटीला, ‘गजकणर्कः’ हणजे जेहे ते भयंकर गजकणर् झाले! काय सांगावे ते दःुख! आग! आग! 
या ऋषीला झाले या या गजकणार् या आगील या या अगंाची लाही लाही होऊ लागली! -किपलो 
गजकणर्कः! ! ( हातारीस) ह दरू हणनू सांिगतले ना? िकती पुढे येता तु ही, पोथी आहे. मी कसा 
आसन थ बसलो आहे, असे ि थरासन घालनू बसावे. (पड यातून हाका मारतात.) मावशी. अहो मावशी, 
पाटीलबुवा हाका मारताहेत. 

मावशी : जाऊ का थोडीशी? 

नारंभट : हो, हो तर थोडीशी का? सग या या सग या जा. पाटील बुवा बोलावताहेत. उभे पंढरपूर यांचा 
श द झलेीत असते (मािलनी उठू लागली हे पाहून) ह, ह, हे काय? अ याय अधार्च टाकून का कुणी 
त ण मलुी पुराणातून उठत असतात? आता जो अ याय मी सांगणार आहे तो, मावशींनी आप या 
आयु यात पवूीर्च वाचून टाकला आहे. ते हा मावशी गे या तरी चालतील. 

मावशी : बैस बाळे, मी आलेच आता. (जाते.) 

नारंभट : ( वगत) ह, हीच िनवार्णीची वेळ! शापादिप शरादिप ब्रा मणाचा ब चा आहेस, नारंभट, कर 
धीर! (मावशी गेली हे पाहून) गेली का मावशी? असेल हो ितथे कुठे? 

मािलनी : असे ना? तु ही आपले या ि थरासनाव न, बसनू पुराण सांगा, हणजे झाले. ती गेलीच 
आहे. 

नारंभट : ते हा पाविल नांवाची गोपी, काय ितचे स दयर् सांगावं- अग, हनुवटी हणजे (ित या हनुवटीस 
हात लाव याला सरकतो) 

मािलनी : ह जरा मागे बसावे, पोथी आहे! (मागे सरते.) 

नारंभट : (पोथी दरू सा न उभा राहतो) मािलनी! लाव यशािलनी! ही बघ पोथी, या मावशीसारखी दरू 
सा न िदली, आता तु या मा याम ये, न मावशीची आडकाठी, न पोथीची. आता तर जवळ - अगदी - 
जवळ - यायला काही हरकत नाही ना? 
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मािलनी : असे काय अगदी अगंाशी लगटायचे? मी क्षित्रयाची मलुगी, आपण ब्रा मण! 

नारंभट : अग हणनूच तर, आप या प्रीितसगंमाला शा त्राची मळुीच हरकत नाही. यालाच तर अनुलोम 
आिण प्रितलोम पद्धित हणतात. 

मािलनी : हणजे काय? 

नारंभट : अग वेड,े अनुलोम हणजे, जर एखा या ब्रा मणाचे पे्रम एखा या क्षित्रयेवर बसले आिण 
ितचंही या ब्रा मणावर पे्रम असले ( वगत) अहाहा, काय पण ल जावती आहे? ती माझी लाडकी, 
िकंिचत ्त ड िफरव याले, ते मरुका मारलेले मखुकमल िकती शोभत आहे. (उघड) आिण जर ती ती 
क्षित्रयक यका केवळ सकंोचाल या ब्रा मणाला एका तात पाहून, अन ्िकंिचत ्पाठमोरी होऊन उभी 
राहील तर या ब्रा मणाने ित याशी अनुलोम िववाह करावा. लोम हणजे केस आिण अनु हणजे 
मागनू, हणजे असे ित या केसामागून हणजे ल जेल वळवले या पाठीमागनू जाऊन असे ित या 
मखुाचं घ्याव, आिण ितने ते यावे. 

मािलनी : पण अथर् हणजे आचार न हे. ते क न न दाखवताही, मला अथर् कळेल. आता प्रितलोम 
हणजे काय? पण दु न बोला हो जरा. 

नारंभट : सांगतो. अनुलोम आिण प्रितलोम, दो ही िववाहपद्धित सांगतो. मग तू यातून वाटेल या 
पद्धितने माझा वीकार कर. अनुलोम पद्धितने केसामागनू येऊन, हणजे पाठीमागून येऊन, पािणग्रहण 
केले असताही, जर ती क्षित्रय सुदंरी या आप या आवड या ब्रा मणाला, ल जेल पु हा वरवर हणाली 
की, दु न बोला हो जरा, आिण त्रीसलुभ प्रणयकपटाने पुढे जाऊ लागली तर, या पिरि थतीत ित याशी 
प्रितलोम पद्धितने िववाह लावावा. प्रित हणजे ित याप्रित आिण लोम हणजे लोमकळण, अथार्त ्असा 
ग यात हात टाकून अगदी गळी पडण, अनुलोमात पाठीमागून येऊन ितचे पािणग्रहण करायचे - आिण 
प्रितलोमात, छातीठोकपणाने पुढून, हा यात मखु्य भेद आहे. या प्रितलोम िववाहानंही िजच मनोरंजन 
होते नाही, अशी कािमनीच िवरळा - खर् या क्षित्रया या पोटची पोर, कधीही प्रितलोमाला वश झा यािवना 
रहात नाही. (हे सवर् पुराणाचे ग यावर हणत, ित या ग यात हात घाल ूपाहतो; इतक्यात मावशी प्रवेश 
किरते.) 

हातारी : (नारंभटा या पाठीमागे येऊन) अगबाई हे काय परुािणकबुवा? ते मघा मला सांिगतलंत त- 
ि थरासन सोडून तु ही इथे कसे आलात? आख्यान सपंले की काय? 
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नारंभट : अहो, सपंले कसचे? आताच आख्यानाला आरंभ होते होता तोच एक गोम िनघाली यात. ही 
इथे होती, मािलनीबाईंना डसली असावी असे वाटते. 

मािलनी : डसली नाही डसत होती मेली! ही इथे, इथे कुठेशी केवढी मोठी गोम होती हणनू सांग?ू 

हातारी : (टुणकन उडी मा न) अगबाई! अहो गोम कसली, साप असेल साप! रा याला तरी बोलवा. अहो 
पाटील, अरे रा या, धावा! 

(पडदा पडतो.) 
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प्रवेश ५ वा 

थळ - (पाटला या घरापुढील र ता). 

शंकर : ( वगत) आलाच तो िकसन पहा! मी मसुलमानीपणा वीकार यापासनू, या िकसनने माझ ेत ड 
देखील न पाह याची प्रितज्ञा केली आहे! पण या यावरचा माझा लोभ काही अजनू कमी झाला नाही. हा 
माझा बालिमत्र, िज या पे्रमाने वेडा होऊन आज मी मसुलमानीपणा वीकारला- होय, केवळ 
मसुलमानीपणाच! कारण मसुलमानी धमर् मी वीकारला, असे काही मला हणता यायचे नाही! या 
धमार्ची मला पुरती मािहती नाही. जी झालेली आहे तीव न या धमार्त, आम या महारांचे सतं चोखामेळा 
जो उपदेश देत आिण त वज्ञान सांगत, यातील उदा तपणाचा लवलेशही आढळून येत नाही. हणनू 
हणतो मी मसुलमानी धमर् वीकारला नसनू, िहदंू या जाितभेदा या छळापासनू सरंक्षण हो यापुरता 
मसुलमानीपणा वीकारला. तो िज यासाठी वीकारला, ती माझी लाडकी कमिलनी, ितचा हा भाऊ 
हणनू िकसनवरचा माझा लोभ अजून कमी झालेला नाही. यालाही मसुलमानीपणा वीकारायला लावून, 
याला अ पृ यते या कलकंापासनू मकु्त करावं- अशी मला मनापासनू इ छा आहे. ती पुरी कर याचा 
आज आणखी एक प्रय न क , आज हा, या पंढरपूर या सभंाजीराव पाटलाचे, कमले या शोधा या कायीर्, 
सा य मागायला येत आहे. येथे याला ‘िहदं ुमहार’ हणनू कसे वागिवतात आिण मी ‘बाटगा’ हणनू 
मला कसे वागिवतात; हे प्र यक्ष पाने याचे िनदशर्नाला आणनू देऊ हणजे तरी, याला िहदं ुसमाजात 
राह याची िकळस येऊन, याचे डोळे उघडले तर उघडतील! आलाच तो. असे बाजलू आपण पाटला या 
अगंणाकड ेजावे. (जातो.) 
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प्रवेश ६ वा 

(आतील पडदा उघडतो - पाटला या ओसरीवर पाटील िन कारभारी बसले आहेत.) 

सभंाजी : काय हो, कारभारी. चोख्या या िव द्ध मा याकड ंशेकडो गार् हाणी येत आहेत. नारंभटाना मी 
याची बहुतके मािहती िवचारली. याला पंढरपूर या देवळा या वाटेव न लोकांनी हुसकून िदले, असे 
िभकूशेटसदु्धा हणाले. 

कारभारी : हणाले काय? वतः यांना देखील याला धक्के मार यािवना राहवले नाही. अहो, भ्र टाचार 
माजवला आहे या धेडांनी आजकाल! आता तर या चोख्याला वेड लागायाच बाकी उरले आहे. तो सवर् 
महारांना सांगत सटुला आहे की, आता प्र यक्ष देव येऊन मला प्रसाद देणार आहेत! 

पाटील : खरे की काय? आ हा क्षित्रयांची उ च घर सोडून, या धेडा या घरी देव येणार आहेत! पाजी 
कुठला? असे सांगतो अं? याची जीभ उपटून काढली पािहजे! अशा थापा मा न हा महारांना आ हा 
उ चवणीर्यांचा ितर कार करायला िशकवीत आहे. नाही? 

िकसन : (प्रवेश क न) जोहार मायबाप. 

पाटील : कोण आहेस रे तू? 

िकसन : मायापूरचा महार आहे महाराज. 

पाटील : आिण इतका पुढे येऊन उभे रा यला तलुा लाज नाही वाटते? मायापूरचा असे नाहीतर 
ब्र मपूरचा असे, धेड तो धेड. हट, मागे हट! 

िकसन : हटतो मागे, महाराज. पण मला एक िफयार्द सांगावयाची आहे. हणनू, माझा श द आपणाला 
ऐकू येईल इतक्या अतंरावर तरी, मला उभे राहू यावे. हे पहा, मा या बिहणीला येथील काही लोकांनी, 
मारहाण क न पळवून नेली आहे. 

शंकर : (एकाएकी िकसन याही पुढे घुसनू) पाटील? 

कारभारी : अरे, मागे हट, तूंही महारच ना? आता या या मागे अगदी उभा होतास. 

शंकर : होय, मी महार. 

पाटील : पाठीवर कोरड ेओढा चोरा या; चल हो मागे, दांडगाईल पुढे घुसतोस? दांत पडतील. 
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शंकर : ह! हणनूच त ड िमटा. मी महारपणात जे ल जा पद होते, ते टाकून िदले आहे. मी कालपयर्ंत 
िकसनसारखाच िहदं ुमहार होतो. पण ते ल जा पद िहदंु व काल टाकून, मी मसुलमान झालेला आहे. 
मला सभेुदारांनी या स कृ यािवषयी, िशपायां या वरचा नाईक केलेला आहे; आिण सभेुदारांचा िनरोप 
सांग यासाठीच; मी तुमचेकड ेआलो आहे. मी आता िहदं ुमहार नाही. ते हा आता माझी सावली, 
आपणांसारख्या िहदंू या अगंावर पडली, तर िवटाळ होतो की नाही; ते प ट सांगा. 

पाटील : मसुलमान झाला आहात ना तु ही? 

शंकर : वतः सभेुदार बगंषखाना या देखत झालो. 

कारभारी : मग तुम या सावलीला कसला िवटाळ? 

पाटील : भलतेच मसुलमान झा यावर कसला िवटाळ? या, या नाईक, या बैठकीवर या. 

शंकर : पण मी आप या ‘िहदं ुमहाराचा’ मसुलमान झालेला आहे. 

पाटील : असा ना! मसुलमानाला िशवायला िकंवा या या मांडीशी मांडी लावून बस यात आ ही िहदं ु
लोक मळुीच िवटाळ मानीत नाही. या बसा असे. महारािदक जे अ पृ य आहेत ना, याचे बीज, रक्त, हे 
सवर्त्र पूवार्िजर्त कुसं कारांनी दिूषत झालेले असते. 

शंकर : परंत ुतेच महाराचे रक्त, बीज, आिण मांस, अजनूपयर्ंत मा या अगंात जसं या तसेच आहे एक 
अण ुदेखील बदलला नाही. 

कारभारी : या यितिरक्त, हे महार लोक फार गदळे असतात. यांचे खाणे िपणे अ यंत ओंगळ! 

शंकर : परंत ुहा िकसन या महारवा यात राहतो, या महारवा यात बहुतेक महारांनी वारकर् याची माळ 
घेतलेली असनू, या िकसनच कुटंुब तर, लसणूदेखील खात नाही. मग मांसम छराची गो टच नको. ते 
प्र यही नान करतात, भजन करतात- यां या सग यांत जर कोणी गदळे असेल, तर तो मी होतो. 
आिण महारपणा या गदळपणाचा िजतका मळ, मी काल िहदं ुहोतो तोवर माझ ेअगंावर साचलेला होता, 
तो अजनूपयर्ंत तसाच आहे. कारण मी मसुलमान झा यानंतर नान देखील केले नाही अजनू. 

पाटील : यातही हे धेड मतृमांस- मेले या गाईच मांस खातात. 
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शंकर : पण आप याला सांिगतलचं मी आ ता की, लसणू िकंवा कांदा न खाणारे, त थ साि वक महार 
असतात; यांतही मी िहदं ुमहार होतो. तोवर, मेले या गाईच मांस क्विचत-् खात न हतोच- खातांना 
पहात होतो- परंतु काल मी मसुलमान झा यापासनू िजवंत गायीच मांस खाऊ लागलो आहे. 

पाटील : काय थट्टा मांडली आहात, नाईक! अहो िजवंत गायीच मांस खाणे हा मसुलमानांचा धमर्च आहे! 
या हो, बसा असे. 

शंकर : कोणी कोणी जाित, चोरी करणे हा आपला धमर्च मानतात, ते हा यांना तु ही चोर हणनू 
िझडकारणार नाही का? चोरी, धमर् हणनू मानली; हणजे चोर, साव होतील का? मेले या गाई या 
मांसाची घाण काल मा या अगंाला िजतकी येत होती; िततकीच आजही येईल. मग मला जसे, 
मसुलमान होताच तुम या शेजारी बसता येत आहे, तसे या महारांना िहदं ुराहूनही बसता येईल, असे 
एखाद प्रायि च त, तुम या शा त्रांत नाही का? 

कारभारी : अ पृ यांस कसले प्रायि च त असणार नाईक? क्विचत ्हया ज मी स कृ य के याने पुढे या 
ज मी पृ य कुलात उ प न होता येईल तर येईल. या ज मी तर काही प्रायि च त नाही. 

शंकर : परंत ुकाल माझा काही पुनजर् म झाला नाही; मी एका िदवसात कसा पृ य झालो? मी कोणचे 
प्रायि च त केले? 

कारभारी : मसुलमान झालेत ना तु ही? हेच प्रायि च त, िहदं ुराहून महारांना पृ य होता येत नाही. 
मसुलमान झाला हणजे तो िहदंचु राहत नाही. तो महारच नाही, मसुलमान होताच याची शुिद्ध झाली. 

शंकर : तर मग िकसन जर मसुलमान झाला तर तु ही मांडीला मांडी लावून बस ू याल याला? 

पाटील : मो या आनंदाने. धमर्च आहे- िढच आहे ती आ हा िहदं ुलोकांची आिण आ ही िहदं ुलोक 
िहदंधुमार्चे पालन जीव गेला तरी कर याला सोडणार नाही. महार, िहदं ुआहेत तो यांना, प्राण गेला तरी, 
आ ही िशवणारे नाही. तो मसुलमान होताच, प्राण गेला तरी िशव याला सोडणार नाही. या, या नाईक 
बसा हो जरा. सोडा तो का याकूट. याहो (हात ध न जातात.) 

शंकर : (हात िझडका न) पाटील, कारभारी, कालपयर्ंत जर तु ही, या िहदं ुमहार असताना मा या हातात 
असा हात घातला असता तर, कृतज्ञपणाने माझ े दय लो यासारखे िवरघळून गेले असते. तुम या 
औदायार्ल मी इतका िजकलो गेलो असतो की, तुम या पायांचे रजःकण मी देवा या अगंार् यासारखे, 
म तकावर धारण केले असते. पण माझी सावली देखील पशर्त न हता; आिण िहदंु वाचा याग 
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किरताच, तुम या देवमिूत र् पूजणे हे पापप्रद आहे; असे मी समजू ंलागताच, तु ही माझा हात बळाने ध  
पाहत आहा; या तुम या लघळपणाचा मी िधक्कार करतो. चल, िकसन, अजनू तरी अ पृ यतेचा 
काळाकुट्ट डाग धुवून काढायला आिण महाराचा ‘मनु य’ हायला मजबरोबर चल! एक श द उ चार ‘मी 
िहदं ुनाही!’ तो एक िहदं ुश द तेवढा म जातून उपटून टाक आिण उ या याच वेळेला चोवीस तासांचे 
आत तू, यां या मांडीशी मांडी लावून बसशील, यांचा नाईक होशील, िहदं ुराहून उ या ज मांत तुला शुिद्ध 
नाही. तो िहदं ुश द िजभेव न पुसनू टाक की, या घटकेला तू शुद्ध आहेस. असे यांचा िहदं ुधमर् सांगतो! 

िकसन : यांचा िहदंधुमर् तसे सांगत असेल. पण माझा िहदंधुमर् सांगत नाही. तसे िहदं ुराहून मला एका 
ज मानंतर, पु य कृ याने शुद्ध आिण पृ य होता येईल इतकी देखील आशा मला पुरेशी आहे. कारण 
माझा िहदंधुमर् सांगतो की, िहदंु वाचा याग क न, मसुलमान वा इतर कोणताही अिहदंधुमर् वीकारताच 
मला ज मोज म शुद्ध हो याची आशा उरणार नाही. वधमर् यागाचे पातक धुतल जाणार नाही; शंकर! 

शंकर : छेः! या नांवाचा, याच ज मात नरकात नेऊन पाडणारा जड ध डा, मा या ग यात पुनः बांधू 
नको. मी शंकर नाही. िशकंदरखान आहे. 

िकसन : ठीक आहे तर, िशकंदर! िहदंधुमार्चा याग क न मी मसुलमानी धमर् वीकारला असता मला 
केवढी महती प्रा त होईल; हे मा या मनावर ठसिव यासाठी, तू इतका वेळ पराका ठा केलीस. िहदं ु
समाजा या हातून महारांचा छळ होते आहे, हे तू िसद्ध क  पाहतोस; परंतु महारही िहदंसुमाजाचाच भाग 
आहे. ते हा महार महारांचा छळ करतात, असच तु या िवधानाच िवलक्षण ता पयर् िनघत. िहदं ु
समाजातील एक भाग अज्ञानाने आिण भ्रांत गवर्मदाने, याच समाजा या अ पृ य गण या गेले या अ य 
भागाचा छळ करतात हे खरे आहे. परंतु या एका भागा या चुकीकिरता, मी िहदं ुसमाजच सोड याचा 
य न करणे हणजे मी मलाच सोडून जा याची इ छा कर यासारखे वेडगळपणाच होईल. तू िहदंु वाला 
मकु याले केवढ थोरपण पावला आहेस, याचे प्रदशर्न मजसमोर क न िहदंु व सोड याला माझ ेमन 
वळिव याचा, तू इतका प्रय न केलास, असाच प्रय न पूवीर् एका शेपूट तुटून गेले या को याने केला 
होता. या लां या को याप्रमाणे तुझा हा प्रय नही मला हा या पद वाटते आहे. या पाटला या मांडीशी 
मांडी लावून बस याचे एक साधन, ही काही मा या िहदंधुमार्ची याख्या नाही. या कारभार् या या हाताला 
हात लाव याची योग्यता अगंी यावी हणनू मी काही िहदं ुधमार्त ज मलो नाही. अनेक ज म पु यसचंय 
किरता किरता या िहदंधुमार्त, मी एव यासाठी ज मलो आहे की, भगवंतांनी माझा हात आप या हातात 
धरावा. ही तझुी दस प यांची िशकंदरखानी काय, पण ऐ वयार् या िदग्गजावर िवलासाची र नखिचत 
अबंारी चढवून जर मला तीत कोणी बसिवले, परंतु या अबंारीवर मी चढताच, ित यावरील िहदंधुमार्चा 
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भगवा वज काढून िहरवा चांद िकंवा रक्ताळलेला कू्रस ित यावर उभारला, तर या िवलासा या अबंारीवर 
थुंकून आिण या ऐ वयार् या ह तीला लाथाडून, या र नखिचत उंचीव न मी जी उडी घेईन ती नीट या 
िहदंू या पायाखाली तुडिव या जाणार् या अ पृ यते या धुळीत होय. िहदंधुमार्ंची ही नीच धूळही तु या या 
बाटग्या अबंारी या ीमतंीहून अ यंत े ठ आहे. कारण या धुळीत, या मा या िहदंु वाचे देवालया या 
मागार्वरील धुळीत विस ठांचे पदरज िमसळलेले आहेत. तीत ीकृ णाचे पदरज िमसळलेले आहेत, तीत 
ीरामाचे पदरज िमसळलेले आहेत. तीत वाि मकींचे पदरज िमसळलेले आहेत! िवक्रम आिण शािलवाहन, 

ज्ञाने वर आिण एकनाथ, रोिहदास आिण चोखामेळा, यांनी याच िहदंु वा या देवालया या मागार्वरील धूळे, 
अगंारा हणनू आप या म तकावर धारण केली आिण ते मकु्त झाले. या िहदं ुयोग्यां या धुळीत 
लोळताना लागणार सखु, तु या कुराणा या भोग्यां या वगार्तील गा या िगर यांवर लोळणार् या सखुाहून, 
मला अिधक िचरंतन आनंद देत आहे. या पाटलां या मांडीला मांडी लावून बस यासाठी तर काय, पण 
या िद ली या मयूरासनावर बस यासाठीही मी िहदंु वाचा याग करणार नाही. अ पृ यतेचा छळ सोशीन, 
मा या िहदंबुंधूं या दाराशी पा यािवना तळमळत पडने, िहदंू या महारवा यात यांचा पायपोस होऊन 
राहीन, िहदंू या ढी या ह तीखाली िचरडून जाऊन मरेन, पण िहदं ु हणनू मरेन. जे हा के हा ते माझ े
िहदं ुबंधू बधंपेु्रमाचा हात पुढे करतील, ते हाचा या हाताचा आधार घेऊन, या अ पृ यते या धुळीतून 
उठेन. पण परधमार्चा आिण परकीयांचा हात धरणार नाही. मी मा या बापाशी कृतघ्न होणार नाही. 
माझा बाप तु या बापाप्रमाणेच िहदं ुआहे. मीही िहदं ुमहारच राहणार, िहदं ु हणनूच जगणार, िहदं ु
हणनूच मरणार, िहदं ु हणनूच िहदंकुुळात परत ज म घेणार. तुझी ती पाटलाची मांडी आिण तझुी 
मदुार्ड िशकंदरी, तुझी तुलाच लखलाभ होवो! (जातो.) 

शंकर : अरे, याचा नेहमीचा शांत वभाव, एकाएकी दा या कोठारासारखा भडकून, वालाग्राही श दांचा 
वषार्व करीत, मा या मनाला कसा भाजनू काढता झाला! िकसन- िकसन थांब. (जातो.) 

 

प्रवेश ७ वा 

 ( थळ : गगंाजीचे घर. नारंभट आिण देवीिसहं येतात.) 

नारंभट : या गगंाजीने अजनू या कमिलनीच नख देखील टीला पडू िदले नाही बवुा! आप या 
माग या बाकीचा घोळे घालनू बसली आहे. आता या हातार् या मावशीचे गाठोड ेहाती लाग यावर, सवर् 
गो टी अवलंबून आहेत. पण देवीिसहं, ते गाठोड ेमी उपटतो. परंतु तू मा या बाकीच काय करणार 
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आहेस? मी तुला तुझी बाकी फेडायला देऊ शकेन, इतके काही ते गाठोड ेमोठे नाही हो! गगंाजी या 
घाटावर आ ही आजपयर्ंत जी मौज मािरली ित यासाठी, आमची वतःचीच बाकी फेडता फेडता आम या 
नाकी नवे येणार आहेत. ते हा तु ही या प्रकरणात वतंत्र यव था करावी हे बरे! 

देवीिसहं : अगदी स ज आहे मी माझी बाकी फेडायला. देवा या दयेने एक डबोल मा याही हाताशी 
लागते आले आहे. तो स यवान ्आहे ना? याचा मा यावर िवलक्षण िव वास बसला आहे, ितकड ेआ ही 
सधंान लावतो. पण पाटलाला तर अगदी मठुीत आणनू ठेवला आहेस ना? 

नारंभट : अगदी मी हणेन ती पूवर्िदशा. चोख्याच नाव घेतल की, ‘पाजी लु चा’ हणनू भडकतो. तुझ े
नाव घेतल की, काय स जन आहे, प्रामािणक आहे.’ हणनू समाधीत डोल ूलागतो. आपणा दोघांवर 
काही प्रसगं गदुरला तर तो आपले रक्षण कर याचा प्रय न अव य करील. 

देवीिसहं : ठीक, पाटला या घरी यासाठी ब तान बसिवल यातील दोन काय- हातारीच डबोल आिण 
पाटलाचा िव वास, ही तर तू जवळ जवळ ह तगत केलीसच. पण अजनू या पाटलीणबाई- या या 
मािलनीबाई - यांची आमची नुसती भेट देखील घडिवली नाहीस की रे चोरा! वतःच हात मारलास काय 
रे! 

नारंभट : ( वगत) अहं! या ऐदोबाला या लटुीचा थांगच लागू यायचा नाही. (उघड) अरे, कसला हात, 
एकदा गेलो होतो हात मारायला तर, झक मार यासारखा फजीत पावलो. छे बुवा, ती मािलनी मात्र 
खरोखर पित ता आहे. अरे, पुराणाला आजपयर्ंत एकटी पण आली नाही. पाटलांना घेऊन बसत ेजवळ! 
तेवढे काम काही साधणार नाही, बुवा. अरे आता गगंाजी या माडीवर चढलचं पािहजे. मघा मी तुला 
सांगतच होतो की, या हातार् या मावशीचे सगळे डबोल ित या ग याकडून ितने पुरवले आहे कुठेस. 
इतके मी या ग याकडून दा या गुगंीत आधीच काढून घेतल आहे, आज याला पुनः माडीवर िझगंवला 
आहे. आज या या त डून, तेवढे ते सोने कुठे पुरले आहे ते िठकाण काढले पािहजे. तेवढे साधले तर, 
गगंाजीची मागची बाकी फेडून टाकतो आिण कमळीचा हात धरतो! गगंाजीने वचन िदले आहे. 

देवीिसहं : पण तुझी बाकी िफटून जर काही उरले, तर माझी बाकी फेडायची, अ!ं या स यवानाला 
नागिवताच मी तुझ ेपैसे परत करीन, हणजे कमळीचा दसुरा हात मला पण धरता येईल. मला पण 
गगंाजीने वचन िदले आहे. ते बघ ओरडायला लागले. बहुतेक चढली आहे सग यांना. चल माडीवर. 

नारंभट : अरे, पण मी म याला पशर् करणार नाही अ!ं ब्रा मण धमर् आहे. 
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देवीिसहं : हणतो कोण लेकाचा तुला, पशर् कर हणनू! एकदा ब्रा मण सरसहा म य िपऊ लागले तर, 
क्षित्रयां या वा याला, थब तरी उ  देतील का? (माडीचा देखावा उघडतो. लोक दा  िपऊन िझगंले 
आहेत.) 

देवीिसहं : कोणचा गडी रे? 

नारंभट : तो, तो मावशी या माहेरचा कुणी नातलग आहे. लहानपणापासनू ित या घरी, ग याचे काम 
पण करीत असतो. िझगंला आहे ना पण पुरा; ओळखायचा मला नाही तर. तू हो पुढे, बघ एकदा सगळे 
रंगात आले आहेत की नाही ते! 

(पिहला दा डा आप या डोक्यावर एक हात उंचीवर काहीसे हातांनी चाचपीत येतो िन मो याने रडतो.) 

देवीिसहं : अरे काय झाले रे तुला? 

पिहला दा डा : माझ ेत ड हरवले, इथे होते हो कुठेस. 

देवीिसहं : (दसुर् या दा यास) तू रे काय असे हरव यासारखे शोधीत आहेस भईुवर? 

दसुरा दा डा : याच हरवलेले त ड या अथीर् या या खां यावर नाही, या अथीर् ते खाली पडले असले 
पािहजे. हाय, हाय, जर तुझ ेत ड सापडले नाही तर िमत्रा, आता तू दा  कशी िपशील? 

(पिह या दा या या ग यात गळा घालतो.) 

पिहला दा डा : शोक क  नकोस. त ड कंठासदु्धा गळून पड यास, खां या या उरले या उघ या भोकाने 
मी दा  िपईन. 

ितसरा दा डा : दा ला खांदा कोण देतो आहे? दा  काय मेली आहे? 

चौथा दा डा : मखूार्ंनो, काय बरळता आहात? तु ही दा ड ेआहात. 

पिहला दा डा : आ हाला कोण दा डा हणतो? माझ ेत ड हरवले हणनू. नाहीतर तझुी जीभच छाटून 
टाकली असती. 

चौथा दा डा : स जनहो, रागावू नका. मी तु हालाच दा ड े हणत नसनू, तुम या आजाला, पणजाला 
सवार्ंनाच दा ड े हणतो. 

प.द.ुित. दा डा : मग काही हरकत नाही, आ ही पूवर्जांची परंपरा सोडली, असे न हावे. 



 

www.savarkarsmarak.com 

देवीिसहं : ( या ग यास) ओळखलसं का मला? 

गडी : न ओळखायला काय झाले? दा  यालो हणनू मी आठवणे िवसरत नाही हो! दसुरे आईबिहणींची 
ओळख िवसरतात, यांनी दा  िपऊ नये. पण मी, मी मा या आईला कसा िवस ? माझी आई ती! 
(देवीिसहंाचे ग यात िमठी घालतो.) 

देवीिसहं : ह भटजी, तुमच काम बरंच सोपे झाले. अगदी शुद्ध सटुली आहे लेकाची. वाचलेत तु ही. 

गडी : लेक होय? खरच बरे! आई तु या पोटचा मी लेक आहे. वाचलीस अ,ं तू? मा या लहानपणीच तू 
मेलीस? हणनू लोक सांगत, पण आता तूच सांगतेस, वाचलीस हणनू. ते हा तू िजवंत आहेस यात 
शंकाच नाही. मी तुला कसा िवस ? दा  यालो हणनू काय झाले? 

नारंभट : दा ला काही हरकत नाही, केवळ एका गो टीला जपले पािहजे. एक की, गु त गो ट दा  
याय यानंतर या िनशते, कुठेही बोलली न पािहजे. तो दोष तु यात नसला, तर तू दा  यालास हा 
काही दोष नाही. 

दा डा गडी : अहो दा  या यानंतर मी कोणतीही गु त गो ट कोणाला सांिगतली नाही. िप या या आधी 
काय या गु त गो टी लोकांना कळिव या असतील या असतील. 

देवीिसहं : परंतु तू गु त गो टी दा तही सांगत नाहीस; हे एखा या गु त गो टीच उदाहरण सांगनू िसद्ध 
क  शकशील? 

दा डा गडी : अगदी सपंूणर्पणे, माझी आई ती! ऐक उदाहरण. मी या घरात राहतो, याच बागेत 
आम या धिनणीच एक डबोल पुरलेले आहे; पण मी आजपयर्ंत दा या नशेत, एक अक्षर तरी कधी 
कुणाशी बोललो आहे का? 

नारंभट : हे खरे असेल तर मात्र तुला, दा चे यसन नाही खरे. अगदी कोणापाशी बोलला नाहीस ना या 
बागेची गो ट? या िचचें या झाडाखाली आहे मला माहीत आहे. 

दा डा गडी : चूक आहे तुमची. उचलली जीभ आिण लावली टा याला. िचचं आंबट असते. ित याजवळ 
कोणी सोने ठेवले तर, ते आंबट हो याचा सभंव असतो. आंबा गोड असतो, ठेव गोड असते, सोने गोड 
असते, कारण या सो याने वाटेल िततकी गोड िमठाई िवकत घेता येते. हणनू ते सो याचे डबोले 
आम या धिनणीने आं या या झाडाखाली पुरले. पण या गु त गो टीचा आजपयर्ंत दा म ये मी ब्र तरी 
काढला आहे का कधी? आई, तुला देखील माहीत नाही, मग या बापाला कुठली मािहती? 
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देवीिसहं : नाही खरीच! खरा िन यर्सनी दा डा असावा, तर असा असावा. पी, आणखी एक पेला. गु त 
गो ट बोल ूनकोस; मग दा  यायला काही हरकत नाही. ( याला पेला देतो.) काय भटजीबुवा, आता 
आ ही पण एखादा झोकू का? 

नारंभट : झोक, पण झोक मा यावर पडू देऊ नकोस हो झोक यानंतर! आिण मला आग्रह करायचा 
नाही. मी दा  िपणार नाही. 

पिहला दा डा : कोण नाही दा  िपणार? तू िपशील, तु ही याल, तो िपईल, ते िपतील, मी िपईन, 
आ ही िपऊ (नारंभटाला धरायला धावतात.) 

नारंभट : अरे, नका असे मह पाप क  मी ब्रा मण आहे. 

दसुरा, ितसरा दा या : आिण आ ही कोण आहो? नार् या, ओळखले तुला. गाढवा, शुक्राचायार्सारखा 
देखील ब्रा मण, दा  पीत होता. 

नारंभट : पीतंभटजी, पण या शुक्राचायार्ंनीच पढेु वदृ्धपणी असा िनबर्ंध घातला की, ब्रा मणांनी दा  िपऊ 
नये. 

दसुरा, ितसरा दा डा : मग आ हीही वदृ्धपणी तसा िनबर्ंध घालणार आहोतच. तूही आता दा  पी, आिण 
वदृ्धपणी दा  िपऊ नये असा िनबर्ंध घाल. पण नारंभट, आज म याला नाही हण ूनकोस. 

प. दा डा : अरेरे, कोण ही आप या ब्रा मण जातीची अवनित! अहो यज्ञाम ये सोमपान क न तरर् 
झाले या ब्रा मणांचेच आ ही वंशज ना? कोण ब्रा मणांची अवनित, म य यायला िभतात. कोण ही 
अवनित? (रडू लागतो.) 

नारंभट : रडू नका दीिक्षत. यज्ञाम ये दा  वा म य वा सोम िप याला, माझी मळुीच हरकत नाही. 

सगळे : चला तर आपण प्रथम यज्ञ क  या. 

देवीिसहं : परंतु कंुड कुठून आणायचे? 

प. दा डा : हे मा या िखशातून. (िचलीम काढतो.) 

द.ु दा डा : थांबा. हे कंुड शा त्रीय टीने प्रमाणबद्ध आहे की नाही, ते ठरिवल पािहजे. 
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ित. दा डा : शा त्रशुद्ध आहे हे कंुड. युगाप्रमाणे मिृत बदलतात, मतृीप्रमाणे यज्ञ बदलतात, यज्ञानु प 
कंुड ंबदलतात. स ययुगात, यज्ञकंुड; त्रेताम ये, होमकंुड; वापारात, वै वदेवाच कंुड; आिण किलयुगात हे 
मिृ तका कंुड यकु्त आहे. याला चैिलम कंुड हणतात. 

प. दा डा : बरे तर, आता औपिनषदीय भाषेत, मी उ गाता होऊन मतं्र हणतो- िचलीम हेच कंुड, चमक 
हीच अरणी, िठणगी हाच आहवनीयािग्न, तंबाखू हेच हवनीय द्र य, मखु हीच धमनी, िभतं हाच यपू; 
आिण ितला टेकून यज्ञात बळी दे यासाठी उभा केलेला हा मी मनु य, हाच पशु. ब स- िसद्ध झाला आहे 
अिग्न. 

नारंभट : (िचलमीचा झरुका मा न हणतात.) अगदी प्र विलत झाला आहे हुताशन. 

प. दा डा : ह तर मग हताश न होता, उभे रहा सगळे. आपण सवर् हेच ऋिष, दा  हाच सोम, बाटली 
हाच चषक आिण िपणे हेच पान होय! आता कोण याही ब्रा मणाला या यज्ञाम ये दा  यायला हरकत 
नाही! या! या! (सवर्जण िपतात.) 

देवीिसहं : ब्रा मणाला हरकत नाही आिण क्षित्रयांना हरकत आहे की काय, या यज्ञात दा  यायला? 

प.दा डा : अथार्त,् क्षित्रयांना वेदोक्त कमार्चा अिधकार नाही. 

देवीिसहं : थोबाड रंगवून देईन! 

नारंभट : तु ही आ ता जे थोबाडीय शा त्रवचन उद्धृत केलेत या शा त्राधाराप्रमाणे क्षित्रयांना वेदोक्त 
कमार्चा अिधकार आहे असे माझ े प ट मत आहे. खरे पािहले तर, अ पृ यांना सोडून बाकी सवार्ंना, 
िवशेषतः िवजांना दा  िप याचा अिधकार आहे कारण िवजांना वेदोक्त कमर् िनिषद्ध नाही. 

सगळे : अगदी बरोबर आहे. अ पृ यांना दा  िप याचा मळुीच अिधकार नाही. कारण ते अ पृ य 
अस याने ती िवटाळेल आिण मग िवजांना ती िपता येणार नाही. (इतक्यात गगंाजी येते.) 

गगंाजी : काय मेले तरर् झाले आहेत पहा! देवीिसहं, नारंभट, शेटजी, िभक्या, काय रे मे यांनो! (ती हाका 
मारते - तसतसे ते ित यापुढे हात जोडून उभे राहतात.) तु ही इथे गु याचे व प आणले आहात काय? 

प. दा डा : अहाहाहा! ही मिूतर्मतं भगवती शिक्तच प्रकट झाली आहे, आ हा शा यां या भक्तीला 
भलुनू! हे देिव, तुला नम कार असो, क्षमा कर. (गडुघे टेकतो.) 
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दसुरा दा डा : देवी न हे, ही मिूतर्मतं दा चे प्रकट झाली आहे आ हा शा यां या भक्तीला भुलनू! हे 
दा  तुला नम कार असो, क्षमा कर. (गडुघे टेकतो.) 

ित. दा डा : छे छे, दा  न हे, ही मिूतर्मतं दा ची बाटलीच प्रकट झाली आहे, सवार्ं या भक्तीला भलुनू. 
कारण ही दा  असती तर, आप या त डात सापडली असती. परंतु याप्रमाणे बाटली या आत मधुर 
द्राक्षासव भरलेले असते, याचप्रमाणे िह या आत मधुर, आिण मोहक, असे कामासव भरलेले आहे. 
बाटली या काठाला त ड लावताच जसे उ म त आनंदाचे घोट भराभर मखुात जातात, याचप्रमाणे हे 
बाटली, तु या ओठांना मी मखु लावताच- 

गगंाजी : (ताडकन ् या या त डात मा न) तु या ीमखुात अशी भडकावली जाते! 

नारंभट : उकळ या दा या बाटलीच बु च असे फाडकन कुठे उडाले? 

गगंाजी : ( या या त डात मा न.) हे इथे, कळले? मे यांनो, िनघता का नाही इथनू? का या दरवानाला 
बोलावून, तुडवू एकेकाला लाथांखाली? िनघा, िनघा! (सवर् पडत आिण एकमेकावर धडपडत जातात.) 
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प्रवेश ८ वा 

 (चोखा मेळा भजन करीत धरणे ध न बसला आहे.) 

चोखा : देवा, अजनू तु हाला दया येत नाही ना? बोला, मा या प्र नांची उ तरे, बोला? जर अ पृ यांना 
तुझ े प याहाळता येणे, तु या प्रसादाची िच चाखता येणे, तु या पशार् या सखुाने पुलिकत होणे, 
तु या नाम मरणा या सगंीताने त लीन होणे िनिषद्ध आहे, तर मग तू, तु या पाची सुदंरता आम या 
डो यांत, तु या प्रसादाची िच आम या िज हेत, तु या पशार्ची लालसा आम या दयात आिण तु या 
भक्तीची तहान आ यात का उ प न केलीस? तहान आिण पाणी, भकू िन अ न, इ छा आिण पूित र्, ही 
दो हीही उ प न कर याचे साम यर् असणार् या अनंता, अ पृ यांस तु या भक्तीची तहान देऊन तु या 
पायाचे तीथर् मात्र यांना का िनिषद्ध केलेत? तहानेने यांचा आ मा तळमळत आहे. 

 अभगं 

काही तरी अभय का न या उ तर का ऐसे िन ठुर झाला तु ही ।। 

मी तो कळवळोनी मारीतसे हाक तु हा पड धाक कासयाचा ।। 

या शा त्रांचा, देवा, तुला देखील धाक वाटतो का?  

तू या शा त्रांना केलेस की या शा त्रांनीच तुला केले? बोला! 

याती हीन आ हा कोण अिधकार, याचे वाउ तर यावे वामी ।। 

चोखा हणे हीन याित नरदेह, पडला सदेंह काय क  ।। 

नेत्रीं अ ुधारा आहे तु या वारी, लक्ष चरणावरी ठेवोिनया ।। 

का गा मोकिलले न िच येसी का गा, काय मी केशवा चुकल से ।। 

नेणे क  भिक्त नेणे क  सेवा, न येसी तू देवा कळले मज ।। 

चोखा हणे मा या िजिवचा िवसावा, पुकािरतो धावा हणोिनया ।। 

 ( त ध होऊन यान थ बसतो.) 
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सोयरा : (प्रवेश क न) अगबाई, भजन करता करता या मा या कांतांना ग्लािन आली. िदवसामागे िदवस 
लोटत आहेत. पण अ नाचा लेश पोटात घेत नाहीत. या योगाने शरीर जरी अगदी कृश झाले आहे तरी 
तेज पहा ते मदेु्रवर कसे िदवसिदवस प्रकाशत चालल आहे. अशक्ततेने ती ग्लािन येते, का हे असे मधून 
मधून यान थ होतात! नाथ! नाथ? क्षमा करावी, पण हटले एक मागणे आहे. 

चोखा : कोण? भाय, िवचार काय ते? 

सोयरा : नाथा, आजपयर्ंत आप या भगवद्भक्ती या आड मी आले का? ससंारा या लोभ तंभाला बांधून 
टाक यासाठी, मा या या मायापाशांचा कधी तरी दु पयोग केला आहे का? 

चोखा : साि व, तसे तू कधीही केलेले नाहीस. फार काय सांगू, अग्नीला जशी दीि त, िववेकाला जशी 
मित, िकंवा मोक्षाला जशी भिक्त, तशीच मा या परमाथर्साधनाला तू मिूतर्मतं अनुकूलताच झालेली 
आहेस. 

सोयरा : तर मग मी हणते याचा आपण िवपरीत अथर् घेऊ नये. अ नावाचून आपण इतके कृश झाला 
आहा की, मला आप या प्राणांची िचतंा वाटू लागली आहे. आपण िकंिचत ् यान थ बसताच आपणाला 
ग्लािन आली, असे वाटून मी घाब न जाते. हणनू हणते आपण थोडसेे अ न वीकारावे. परंतु मा या 
या दैिहक ममतेसाठीच मी आपणाला अ नग्रहणाचा आग्रह करते असे नाही; तर याला आणखी एक 
बलव तर कारण आहे. महाराज! भगवान ्प्र यक्ष येऊन प्रसाद देतील, तरच मी अ न घेईन, हा जो 
आपण पण केलात, हा एक प्रकारचा त्रागा होते नाही का? भगव गीतेतच सांिगतले आहे की, शरीराला 
अ यंत क ट देणारी तप या जे किरतात, ते मला, आ याला, शरीर थ देवालाच त्रास देतात. ते हा या 
तप येने आपणांला क्विचत ्पु य एकीकड ेराहून पापच लागत ेनाही का? 

चोखा : तोच तर मखु्य प्र न आहे. पु य काय िकंवा पाप काय, शा त्र, िश ट आिण सतं या ितघांचा 
मेळे नाही; बुिद्ध आज जे पु य हणनू आच  जाते, तेच उ या आचरण पाप समजू लागते; हणनू आता 
पापपु याचा िनमार्ता जो परमे वर याचेच त डून याचा िनणर्य ऐक याचा िन चय केलेला आहे आिण 
आ याचे क टािवषयी िवचारशील तर मी भाजी भाकरी पोटभर खाऊन जे सखु होते, ते या ज मात 
बरेच वेळा अनुभवले आहे. परंतु परमे वराचे प्रा तीसाठी अ न याग के यापासनू, जे सखु आिण जी 
शांित, माझा आ मा भोग ूलागला आहे, िततकी तो कधीही उपभोगीत न हता. अ पृ यांना देवमिूत र्-
दशर्नाचा अिधकार आहे की नाही, अ पृ यांना देवळात जाणे वैध की अवैध, यांना या ज मीच उद्धार 
आहे की नाही, थोडक्यात हणजे अ पृ य हे मनु य आहेत की नाहीत, का यांनी िकतीही पु य 
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आचिरल, िकतीही शुद्ध आिण पिवत्र परोपकारी जीवन घालिवल; तरी केवळ ते अमक्या जातीत ज मले 
हणनू यांस या ज मी उद्धार नाही, हया प्र नाच उ तर िमळेतो, साि व, आ ही आ हास पु यप्रद कमर् 
कोणचे, ते ठरवावे तरी कसे? हणनू प्रथम ते ठरवून घेईन. 

 पापपु या या िनणर्याच ओझ आता, मा या दबुर्ळ खां याव न, पांडुरंगा या चरणापुढे मी टाकून िदले. 
माझी िबगार, माझी वेठ सपंली. आता मी िनभर्य, िनि चंतपण िव ांित घेत आहे. पांडुरंग आता 
प टपण जे हा सांगतील, हे आचरण तुला अ पृ याला पु यप्रद आहे, ते हाच पुनः कमार्स पशर् करणे! 
नाही तर ते पूवीर्च कमर् आिण हा कमर्सं यास, दो ही पांडुरंगा या चरणी वाहून प्राण िवसजर्न करणे - 
ितसरी गो ट नाही. 

सोयरा : नाथ, पण देवाला हे एक सकंटच घालणे आहे, नाही का? असे धरणे धर याले, देव प्र यक्ष 
येऊन प्र येकाला भेटतातच; असेही नाही. फारच थो या महा यांचे धा याला देव पावले. परंतु शकेडो 
लोक देवाचे दारी अ न सोडून, धरणे ध न बसले, परंत ु यां या या त्राग्याचा देवाला कंटाळा येऊन ते 
मरणी म न गेले पण देव आले नाहीत, हेही यानात धरावे. 

चोखा : परंत,ु साि व, देवाने यावेच हणनू आ ही हट्ट ध न तप या चालिवली असती तरी तो क्विचत ्
त्रागा होता. देवाने येणे न येणे, मा या प्र नाला उ तर देणे न देणे, हे देखील आ ही देवा या इ छेवरच 
सोपिवतो. आ ही अ न सोडले नाही; तर कांते, आमचे अ न सटुले आहे. मा या िप्रयकरा या 
दशर्नावाचून मला झरुणी लागली आहे. वसतंाचा पशर् वेळेवर झाला नाही हणनू लता जी सकुते; ती 
याला सकंटात घालावे हणनू थोडीच सकुते; वासिंतक वायू या वासो वासावाचून ितला फोफावताच 
येत नाही, हणनू ती सकुते; आईवाचून ता हे रडते ते ितला सकंटात घालायला न हे; तर ित यावाचून 
या ता याला हासवतच नाही, हणनू ते रडते. तशीच आमची अव था. या जग जीवनावाचून मा या 
जीवनाला जगवतच नाही; हणनू ते झरुते आहे. देवाने मला भेटावे हणनू न हे; तो िवचार याचा आहे. 
पण या या भेटीवाचून आ हाला वाचवतच नाही; हणनू आ ही मरणाचे दारी बसलो आहो. एका 
ीहरीवाचून आता काही नकोस झाले आहे; यांनी भेटावे ही इ छा आहे, िवनंती आहे. यालाच आ ही 

धरणे हणतो, पण हा त्रागा नाही. हे याला सकंट घालणे न हे. मी तरी काय क ? 

बावरले मन करी धावाधावी, यातुनी सोडवी देवराया ।। 

लागलासे चाळा काय क  आता, नावरे वािरता अनावर ।। 

तू वो माझा बाप तू वो माझी माय, दाखिवणे पाय झडकरी ।। 
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मी तव धरणे ध नी बैसलो, आता काय बोलो ये यापरी ।। 

कळेल तैसिच करा जी दातारा, तारा अथवा मारा पांडुरंगा ।। 

चोखा हणे माझा हािच नेम आता, तु ही कृपावंता िसिद्ध यावा ।। 

धीर माझ ेमना, नाही नाही नारायणा ।। 

दया करी पंढिरराया, चोखा लागतसे पाया ।। 

 (गोिवदं गोिवदं हणत िन चे ट होतो.) 

सोयरा : अगबाई हे काय? नाथ! नाथ! मू छार् आली यांना. आता कोणाला बोलवू? एका देवािवणे आता 
कोणाला बोलावू? देवा, या मा या िन पाप नाथांना अजनू का बरे छळता आहा? अहो, उ या ज मात 
कोणाचे अिहत हणनू िचिंतले नाही; तो माझा हा िन पद्रवी, परोपकारी, साधूविृ त कांत येथे उपास 
तापास काढीत मिू छर्त पडला आहे! तुम यासाठी पडला आहे ना? हाय! हाय! 

 आमचुी तो दशा िवपरीत झाली; कोण आ हा घाली पोटाम ये ।। 

 सोयरा हणे माझ ेजीवप्राण तु ही; आिणक तो आ ही कोठे जावे ।। 

 नाथ! नाथ! अगबाई, ही मू छार् काही मन वी िदसते! 

 (आकाशवाणी होते. ‘सोयराबाई, साि व तुझा कांत मिू छर्त झालेला नाही, समािध थ झालेला आहे.’) 

सोयरा : कोण आ चयर्! वरतून कोण बोलल? मा या कांतांना समािध लागली आहे? कोण या भक्तीची 
थोरवी! परंत ुहे काय? एकाएकी मा या डो यांना िदपवून टाकणारी, ही तेज वी लहर कुठून चमकून 
गेली? आकाश िनरभ्र आहे; वीज तळपली असेही हणता येत नाही! अगबाई हे मजंळु वायु कुठून सटुले? 
आिण आंबराई फुलनू गेली असता जसा दरवळे तीत मावत नाही; तसा हा सवर् प्रदेश सगुधंाने दरवळून 
गेला, का मा या दयाला कोणचंस िद य साि न य भासमान होते आहे? 

चोखा : (एकदम दचकून उठून) साि व सोयरे, कांते! आ ता इथे कोण आले होते? सयूार्सारखा तेजःपंुज 
असनूही, चंद्रासारखी शीतळ अशी प्रभावळ धारण केलेली कोणाची तरी िद य मिूतर् आ ता इथे उभी होती; 
सांग, कुठे गेली ती? 

सोयरा : नाथ! नाथ, कोणी आले नाही. 
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चोखा : साि व, ती मोहक मिूतर्, ती वरद मिूतर्! (पुनः िन चे ट होतो.) 

सोयरा : अगबाई! देखता देखता पुनः समािध थ झाले की? पण ही समािध की पोटात अ न नस यामळेु 
आलेली मू छार्! माझा जीव घाबरला आहे. वायचूा झटका तर नाही ना आला यांना! 

चोखा : (अक मात ्उठून) ीकृ णा, नंदिकशोरा, गोपाला, हे गोपीजन व लभा, थांब! थांब! 

सोयरा : नाथ, हे काय? कुठे आहे ीकृ ण? तो गोकुळामधला गोपगोपींचा व लभ, तो आ हा 
अ पृ यांचा थोडाच पालक वा व लभ आहे! तो गोपींसाठी धावेल, अ पृ यांसाठी कोण धावणारे? 

चोखा : साि व, पीतांबरधारी ती गोिजरी मिूतर् कुठे गेली ? आ ता इथे होती. 

सोयरा : महाराज, एकसारखा यास लाग याले आिण अ न यागामळेु म जातंतु अशक्त झा याने 
आप याला नसते भास होते असतील! वायूतही भलतेसलते भास होतात. 

चोखा : असेल! भासही असेल! आिण वायूिवषयी िवचारशील, तर हा प्राणदेखील वायचु आहे. ते िवठ्ठलाच 
दगडासारखे अचल देऊळे, हा देखील वा तिवक म जातंतूंचा भासच आहे. हे आकाश, हा मी, ही तू. हाही 
भासच आहे; कारण जे जे नाशवंत, तो तो भास. परंतु या या नािशवंतात सापेक्षतः, हे आकाश, हे 
जग, ही तू, िजतकी मला वा तिवक हणनू भासतात- िततकीच ती मिूतर्ही वा तिवक होती! ती- पहा- 
पीतांबरधारी ीकृ ण मिूतर्! साि व, ती पहा! तीच ती मिूतर्! हाच माझा ीकृ ण! हाच माझा देव! 

 ( ीकृ ण प्रकट होतात.) 

सोयरा : कोण आ चयर्! (चोखा आिण सोयरा दोघहंी सा टांग दंडवत घालनू) 

 आनंद जाहला आनंद जाहला, देवोिच देखला देहामाजी । 

 डोळीयाचा डोळा टीस भासला, देव प्रकाशला आदी अतंी ।।  

 वाटले नवले नवले वाटले, देव क दाटले मागे पुढे । 

 चोखा हणे माझा सदेंह िफटला, देव प्रगटला देहामाजी ।। 

 भगवान ्आप या तेजाला पाहून आ हा पामरांचे डोळे िदपत आहेत! 

ीकृ ण :  
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 हे सतंा! हे साि व! भय नको, उठा! 

 वरदह त माझा, मी ीहिर वये 

 हिरभक्ता तुिझया हया म तकावरी 

 ठेिवतसे पे्रमभरे, 

चोखा :  

 पिर कृपािनधे 

 आ ही अ पृ य असो, पितत हीन, या 

 भगवन ्तव चरणाची धूळे झाड या- 

 -सही अपात्र, जातीचा मी महार की  

ीकृ ण :  

 आिण हणनूीिच अशी क िनया वरा 

 आलो आहोत येथ स वर न असे 

 येतो धावूिन जरी ब्रा मणिह तु ही 

 असता वेदज्ञ कुणी; आिण वरद हा 

 ह त तु हा पशर् करी की तु ही असा 

 अ पृ यिच हणिुनया. पृ य जिर कुणी 

 असता तिर चरण हे न आमचेु तु हा 

 पशार्या सहज असे गवसते कधी! 

 कोणतेिह नाम दजेु िप्रय न मज गमे 

 अिधक या युगात पिततपावनाहुनी 
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 पिततपावन व हेिच ब्रीद हया युगी 

 मखु्य व अगंीकृत गमतसे मनी. 

( ीकृ ण वरदह त ठेवतात.) 

चोखा :  

 केला अिंगकार माझा उतरला भार 

 अजािमळे पापराशी, जैसा नेला वैकंुठासी 

 गिणका नामेिच तािरली, चोखा हणे मात केली ।। 

ीकृ ण :  

 ते असो; परंतु मला भकू लागली 

 तुजसमिच आ यंितक गेिह चल कसा 

 िप्रयभक्ता आिण सा वी प्रथम खावया 

 या मजसी शाक पाक कंद मलू वा 

 जे असेल जेवू ते पंिक्तसी तु या 

चोखा : हे भगवन ्भवनाशक भक्तव सला 

 ओघ महान ् या अपु या िद य दयेचा 

 वळता ना सहसािच या जनावरी 

 आनंदे अ यु कट होते घाबरे 

 मन माझ ेपितताचे, देव घरी या 

 जायाची बंिद असे सवर्था सदा 

 आज महारां या या तो वयेिच की 
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 देव घरी येत असे! भक्तव सला 

 देवा तू थोर नभाहुनी आणखी 

 घर माझ ेपितताचे झोपडीवजा 

 मावशील तिर देवा यात तू कसा? 

ीकृ ण :  

 गेहांतुिन गव यां या मावलो जसा 

चोखा : जशी भगवंतांची आज्ञा! चल, चल, कोण भाग्य हे आपले! 

अभगं 

िवठोबा पाहुणा आम या ये घरा । िलबंलोण करा जीवे भावे ।। 

पंचप्राण योित पाजळू आरती । ओवाळू ये पती रखुमाईचा ।। 

षड्रस पक्वा ने िव तारी गे ताट । जेवू एकवट चोखा हणे ।। 

चोखा आिण सोयरा : चलावे भगवन ्आत. 

(ते पाया पडतात आिण ीकृ ण यांवर वरदह त ठेवून उभे राहतात.) 

पडदा पडतो. 
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अकं ४ था 

प्रवेश १ ला 

( थळ - स यागार. पात्रे - स यवान ्िश यांसह) 

स यवान ्: िश यहो, किलयुगाचा अंत होऊन स ययुगाचा उदय हो याचे आधी सिृ टप्रलय घडतो. या 
प्रलयात स ययुगाचे बीज, एका वटवकृ्षा या पानावर अिधि ठत असते. हे आमचे स यागार हणजे, या 
नवीन स ययुगाची आ ही थापना करणार याचे, बीज धारण करणार ते वटवकृ्षाचे पान होय. स य 
बोला; स याने तुमच सवर् इि छत पणूर् होईल. किलयुगाचा नाश होईल. देव देखील अस य बोलत हणनू 
पूवीर्च स ययुग नाश पावले. आता माणसेच काय पण पशूसंही आ ही स यचिरत्र करणार. आम या 
आ मात जे पाळीव कुत्रे आहेत; यांनादेखील सहज बागडताना लपून उ या मारावेयाची जी फसवी सवंय 
असते; ती काढून टाक याचा आ ही प्र यही उपदेश देत असतो आिण वळण लावीत असतो. 

पिहला िश य : माझा घोडा हरवला आहे; काही के याने तो सापडत नाही. 

स यवान ्: तू कधी आप या मलुांशी घोडा, घोडा खेळत होतास का? 

पिहला िश य : होय. 

स यवान ्: हणनूच तझुा घोडा चोरीस गेला. अहो, मलुांना जे हा बाप हणतो, ‘बाळे, मी घोडा होतो, तू 
मा यावर बसै.’ ते हा या मलुा या कोव या मनावर, अस य बोलणे हे क्ष य आहे असा भयंकर सं कार 
होते नाही का? ‘स य वद, धमर् चर’ हणनू ब्र मचार् याला उपदेश दे याचा जो प्रसगं, या उपनयनातच 
आपण मलुाला शेजार या आळीत िभक्षावळीिनिम त धाडून हणतो, तू काशीयात्रेला गेला होतास! छे! छे! 
िजकड ेपहावे ितकड ेखोटे! अरे िश या, तू चार िदवस िनभळे स य बोल, घोडा सांपडले. आपण होऊन 
तु याकड ेयेईल. 

पांडुरंग : आचायर्, आप या पिवत्र आ माचे मलाही सभासद होता येईल का? 

स यवान ्: तुझ ेनाव काय? 

पांडुरंग : पांडुरंग. 

स यवान ्: अरे, धादा त तू कोळशाप्रमाणे का या रंगाचा असताना तुझ ेनाव पांडुरंग ठेवले तरी को या 
लु याने? अस य! तुझ ेनाव कृ ण- ठेवीत असशील तर बैस. नाहीतर चालता हो. मलुांना पाळ यात 
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घातले की, याला अस याचे धड ेिशकवायला आरंभ केलाच; हया थापेबाज जगाल! पाळ याचे गाणे पहा 
‘‘चहंु बाजूनंी िचम या मोर बसवीले’’ खरे िचम या, मोर तर राहोतच; खोटे लाकडी मोरसदु्धा, एका बाजसू 
देखील बसिवलेले नसतात! अस य भाषणाचा हा पिहला धडा सपंताच मलुाचे नाव ठेव याचा दसुरा धडा 
दे यात येतो. मलू मनु य. नाव दगडू, ध डू िकंवा ध डी! कुणाच नाव ‘महावीर’, उंदीर पाहून पळे 
काढतात. नाव ‘गोदावरी’ आिण वहात नाही मळुीच. नाव ‘काशी’ आिण हणे राहाते नािशकला. नाव 
सोनुबाई आिण हाती कथलाचा वाळा! हया थापेबाज जगाचे िशक्षण मलुांना पदोपदी िमळून, यांची 
स यबुिद्ध ठार मारली जाऊ नये हणनू आ ही आम या िश यिशि यणींची नाव पार बदलली आहेत. 
यापुढे तु ही वतः या मलुींची नाव, एकदा यां या गणुां पांव न िकंवा यां या आईबापांव न ठेवावी. 
गणुाव न नाव कशी ठेवावी, याच उदाहरण पहायचे असेल तर आम या ठगबूाईंना पहा. या ठग ूआहेत 
हणनू, यांचे ‘यमनुा’ नाव बदलनू, आ ही ‘ठगूबाई’ नाव ठेवले आहे. यांनी यां या मलुाचे नाव ‘ठग्य’ 
हणनू ठेवले. आमची दसुरी स यवक्ती िश यीण नकटाबाई, यांनी आप या पुत्राच नाव ‘नाक य’ ठेवले 
आहे. उंचाबाई या मलुाचे नाव ‘औं य’ िन लगंडाबाईंनी आप या पुत्राच नाव ‘लांग य’ ठेवले आहे. अशा 
नांवात िकती स य आिण सरळपणा भरला आहे पहा! नाव घेताच अधीर् ओळख पटते. उंचाबाई हटले, 
की उंच मिूतर् डो यासमोर उभी राहते. गणुांव न नाव ठेव याची पद्धत आम या पूवर्जांत होती. 
आईबापांव नही मलुांची नाव ठेवीत. पण यांत सधुारणा एवढीच केली पािहजे की, ‘राघव’ ‘पांडव’ अशी 
िपतसृािधत नाव सोडून आईव न नाव ठेवावी. कारण अमक्या बाईंनी अमक्या मलुाला ज म िदला, हे 
अिधक िव वसनीयपणे लोकांना सांगता येते. राधेय िकंवा स यकाम जाबाली ही स य नावे होते. हे पहा! 
हे येताहेत हया हाडकु यांच उदाहरण. (देवीिसहं येतो िन नम कार क न उभा राहतो.) मा या सवर् 
िश यांनो, हे िश य नवीन असनूही पूणर् स य ती आहेत. जीव गेला तरी स य बोलेन; अशी यांनी शपथ 
घेतली. नंतर मी यांना नाव िवचारले. यांनी यांचे नाव ‘माधव’ असे सांगताच, मी हटले हे अस य 
नाव सोडून या. यांनी विरत ते सोडून िदले. मी हटले ‘तुमची आई व पाने कशी आहे? ते वरीत 
हणाले ‘हडकुळी’! मी हणालो, तर हडकु या मातो ीचे पुत्र हणनू तुमच स यवादी नाव ‘हाडकु या’ 
ठेवले आहे. या िदवसापासनू कागदोपत्री देखील, हे आपले हाडकु या नांवच वापरतात, हणनू काय 
हडकु या? बरे आहे ना? बस. 

मोिहनी : मला एक िवनंती करायची आहे, जरा एका तात काम आहे.  

स यवान ्: छेः! छेः! छेः! वतः प नीशी देखील एका तांत काही काम करणे स यवादी पंथात िनिषद्ध 
आहे. मग परक्या अनोळखी त्रीची गो ट कशाला? हणनू उघड बोल, नाव काय? 
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मोिहनी : मी फडक्यांची मोिहनी. 

स यवान ्: वाः, वाः! ि त्रये, फडक्यांची बाहुली करता येईल; पण फडक्याची तु यासारखी चालती बोलती 
िजवंत त्री करता येईल का? आ हाला धडधडीत फसवतेस? अस य! या य! आिण वतःचे नाव 
तु यासारखी कु प त्री ‘मोिहनी’ हणनू सांग याचे धा टयर् तरी कसे किरते? तुला नाही वाटते तू कु प 
आहेस हणनू? 

मोिहनी : खरच सांग ूका? इ श बाई, मला लाज वाटते. 

स यवान ्: लाज? लाज हणजे अस याचरणाची इ छा! अस य या य स यगारांत प्र येकाने िनल जर् 
असले पािहजे. शरीरावर लाजेल कपड ेधारण करणे हेही अस य- या यच आहे. बोल, खरे तेच बोल! 
तुला तू कु प आहेस असे नाही वाटते? 

मोिहनी : आरशात एकटी बघते, ते हा िकनई मी मला अगदी रतीसारखी मोहक आहे, मोिहनी आहे; 
अ सचं वाटते. केवळ दसुर् या कोणा त्रीसह आरसा पािहला, हणजे जरासा हु पमोड होतो. 

स यवान : मग काही हरकत नाही. कारण िनदान वतःला तरी तू मोहक वाटतेस हणनू तुझ ेनाव 
मोिहनी आहे, या अथीर् खरे आहे. बरे, मोिहनीबाई, काय िवनंती होती तुमची? 

मोिहनी : एक ठेव ठेवायची होती दहा हजारांची. आपणासारखा स यवान ्पु ष कधीही कोणाची कवडी 
बुडवील, हे सभंवत नाही. आपण अशा बायाबाप यां या ठेवी ठेवून यांना उपकृत करता, असा आपला 
लौिककच आहे. मा या सवर् मलुांची ही ठेवच आधार आहे. 

स यवान ्: ठीक आहे, या इकड.े हां हाडकु या, तुम यासारख्या स यिप्रय आिण शूर िश याने परवा 
िवनंती केली; ती तुमची, मी मा य करतो आिण आजपासनू आम या स यागारावर तुमचा पहारा ठेवतो. 
चला या िक या घ्या, ही ठेव घ्या. चला मी सवर् कोठारे तु हाला दाखिवतो. रात्री नीट पहारा ठेवीत 
जा. 

देवीिसहं : आचायार्ं या धनरक्षणा या कायीर् प्रामािणकपणे झुंजनू, वेळेवर हा हाडकु या प्राणही देईल. 
स य हेच परब्र म, स य हाच धमर्, ही या हाडकु या या रोमरोमी आता स यप्रीित, जशी काही िभनून 
गेली आहे. चला गु जी! (स यवानाचे इतर िश य याला उठताना पाहून.) 

इतर िश य : बरे आहे गु जी, आचायर्, येतो आता. 
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स यवान ्: (उसळून) काय? पु हा धडधडीत खोटे! अहो तु ही जायला िनघाला, आिण येतो हणता? 
माझा सवर् उपदेश यथर् गेला! हाय, हाय,! हया जगाला अस या या रोगापासनू मी कसा मकु्त क ? 

देवीिसहं : मखूार्ंनो खरे का नाही बोलत? खरे बोल याने आप या आ याला समाधान होते, समाजात 
पर पर िव वास वाढतो, इहलोकी क याण, परलोकी क याण, मग स य का बोलत नाही तु ही? 

स यवान ्: तु यासारख्या हडकु या- एखाददसुर् या िश याचे स यपे्रम पाहून माझी िनराशा अजनू झाली 
नाही. नाहीतर मला के हाच िनराशेने वेड लागले असत!े 

देवीिसहं : तरी देखील ते वेड, स याचंच वेड असते. स वेडा हणवून घेणे हा मी मानच समजतो. खरे 
आहे, जा आता तु ही सारे. चलावे आचायर् ! आता सवर् कोठार मा या रक्षणाखाली यावे सोपवून. 
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प्रवेश २ रा 

( थळ : गगंाजीची माडी. पात्रे-नारंभट, गगंाजी.) 

नारंभट : ( वगत) या दा या ग याने, या मावशीचे पुरलेले धन िजथे पुरले हणनू हटले, ितथेच ते 
सापडले! दािगने पण दािगने आहेत! गगंाजीची मागची बाकी चुकवून देणार हा पठ्ठय्ा! आिण नवीन 
िवलासाची उधार मागणार! ितकड ेती मावशी आता शंखनाद करीत असेल! पण या ग या यितिरक्त, 
ितचा सशंय मा यावर येणे शक्यच नाही! आलीच गगंाजी. आज असा खुचीर्वर बस.ू का गादीवर पडून 
राहू ित या? 

गगंाजी : (प्रवेश क न) नारंभट, मागची बाकी? 

नारंभट : गगंाजी, त ड सांभाळून बोल. आज हा नारंभट हात हालवीत आलेला नाही समजलीस? ही घे 
मागची बाकी! हसली रे हसली! का झाली िफटंफाट? आता नवीन उधार थोडीशी? गगंाजी, हात जोडतो-
एकच (चुंबन घेतो) 

गगंाजी : तेव यावर आज अिधकारच आहे तुमचा. बरे जा आता कसे पाहू? चार िदवस मला अगदी 
फुरसत नाही. मग या. 

नारंभट : हे पहा, मी जातो, पण आता याअथीर् मी मागची बाकी चुकती क न, वर देखील दोन ितने 
हजारांच गाठोड,े माझी विकली कर यासाठी तु या यायालयात धाडले आहे, या अथीर् आता कमिलनीची 
एकदा भेट करिवलीच पािहजे. 

गगंाजी : थोड ेथांबा! िबचकलेले पांख  बंदकुीचे वायबार काढीत बस याले का जवळ येत कधी? मी 
ितला चुचका न जवळजवळ पे्रमात आणली आहे. एक िदवस याच िखडकीशी अशी उभी वाट पहात 
मला िवचारील, ‘‘गगंाजी, के हा ग येतील, नारायण भटजी?’’ 

नारंभट : (िमटक्या मारीत.) काय ग तुझ ेहे रसाळे बोलणे? आज ितला पाहू तरी देशील का? ितचे ते 
डोळे िकनई, गगंाजी, काय मा  आहेत मा ! 

गगंाजी : नुस या पाह याचे काय? काल ती मला इतके देखील हणाली, मा या पाया या नखाचे चुंबन, 
नारंभटांना, तू हणशील तर घेऊ देईन. 

नारंभट : अग, मग तू का हटले नाहीस, हो हणनू? 
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गगंाजी : ती महारीण, तु हाला अ पृ यांना िशव याचा ितटकारा. 

नारंभट : वेडगळे आहेस तू! अ पृ यतेचा खरा अथर् हणजे अ पृ यांनी आ हाला िशवू नये. आ ही 
मनाला वाटले तरी यांना िशवू नये असा काही िनबर्ंध नाही. जा, जा आण ितला. 

गगंाजी : पण पाया या नखाचे चुंबन? 

नारंभट : अग, रितशा त्रात तेच सवर् चुंबनात कुशल प्रणयाच िच ह समजल जात. कारण त डावरच 
चुंबन घेऊन मग गडबडत, खाली घस न मािननी या पायावर पड यापेक्षा, प्रथम पायाचे चुंबन घेऊन 
अशा पायधरणीनेच मनधरणीकड ेचढत जाणे हेच प्रणयाला आपले सा य अचूक स वर आिण सलीलपणे 
प्रा त क न देत. आण, आण ितला, जा ! 

गगंाजी : आज नाही; चार िदवसांनी पाया या नखाचे चुंबन तर देविवतेच तु हाला. आता जा पाहू कसे? 

नारंभट : जातो. पण एक मात्र अट की, इब्रािहम िकंवा देवीिसहं यां या टीला, ित या पायाचे नख 
देखील न पडले पािहजे; मी पैसे िदले आहेत; कमिलनी माझी झाली! 

गगंाजी : याची नको तु हाला िचतंा, या मे यांना उभे करणार नाही इथे! ह जा आता. पु हा 
लोचटपणा? चालते हा. (नारंभट जातो.) (पडदा उघडतो.)  

गगंाजी : ( वगत) काय मेले िनल जर् लोक! मा या सारखी या पाया पडतील. मी चे टेने हटले, 
कमिलनी या पाया या नखाचे चुंबन देविवते, तर या या त डाला पाणी सटुले आिण गु तपणाने ही नीच 
कृ य करणारे हे लोक या चोखा मे याला ‘महार महार’ हणत; आिण तो मलुींवर पापी ि ट ठेवतो 
हणनू आरोप करीत याला धक्के मा न हाकून देताना, कसे अगदी धमार्चे धमर्वीर बनून बतावणी 
करतात पहा! ह हे आले दसुरे धमार्िभमानी ! (देवीिसहं येतो.) ह, चालते हा आलात तसे; बुडाऊ 
मनु याच मी त ड पाहत नसते. मला आज काम आहे, जा! 

देवीिसहं : आज तुला काम आहे ना? वा! तर मग हीच इथून न जा याची वेळ. तू िन काम असशील 
ते हा, तु याशी शृंगारा या लीला कर याइतका, हा देवीिसहं दु ट नाही हो! आ ता तलुा काम आहे, आिण 
मा या अगंात पण तो आ ता िशरला आहे; हणनू तर हीच लग्नघिट- घाल ूिमठी! हे तरी पहा एकदा 
(थैली पुढे करतो) झाले? िफटली अ ंतुमची बाकी. अग या स यवानासारखे स वेड ेलोक हया जगात 
आहेत तोवर, तुझी बाकी फेड याला आ हाला काय कठीण? याने आपण होऊन मला पहार् यावर नेमले! 
चोरा या हातातच िक या िद या 
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गगंाजी : दु टा! आिण मग या िक या तू- 

देवीिसहं : प्रामािणकपणाने पु हा या यापाशी जशा या तशाच परत के या. केवळ पेटीतले सोने तेवढे हे 
धमार्थर्, या गगंाजी या घाटावर आणनू अपर्ण केले. को या मोिहनी नांवा या बाईने याच िदवशी ही ठेव 
ितथे ठेवली होती. 

गगंाजी : देवीिसहं, पण या बाईने ही ठेव ठेवली, ित या मलुामाणसांना िभकेला लावलसं ना तू, ितचे हे 
धन चो न? तुला दःुख वाटते नाही ितचे केिवलवाण कं्रदन ऐकून? 

देिविसहं : दःुख तर काय? रडू देखील येत. पण मा या अ ूंची दर िदवशी अशी उधळपट्टी करणे मला 
बरे वाटते नाही. जोपयर्ंत या स यवानासारखा मखूर् साधूं या छंदाला लागणार् या भाब या लोकांना झालेला 
रोग बरा झाला नाही, तोवर मी माझी ही सवर् यिक्तशः दःुख दाबून टाकीत आहे. जे हा जगातून 
भाबडपेणा न ट झा याने, लु चेपणाला कोण याही न या बाया बाप यांना फसिवणे अशक्य होईल; ते हा 
मी तोवर नागिवले या सवर् कुटंुबां या दःुखाने एकत्रच हळहळून; माझ ेअ ु एकदमच खचर् करणार आहे; 
जसा काटकसरी शहाणा गहृ थ, दहा पांच लग्ने एकाच मडंपात उरकून घेतो. बरे, आता बाकी चुकती 
केली आ ही! आता- कमिलनी? 

गगंाजी : आठ िदवसांचे आत तुझी! आताशा तुझ ेनाव काढले हणजे गालात या गालात हसते थोडीशी, 
पण थोडा आणखी थांब! 

देवीिसहं : िचतंा नाही, पण म यंतरी या भटुर या नारंभटाला वा इब्रािहमाला मात्र, ितचे नख देखील 
ि टला पडू देऊ नकोस हो, गगंाजी! 

गगंाजी : ती नको तु हाला िचतंा, िफरकू देत नाही या मे यांना इथे! जा आता, बरोबर आठ या िदवशी 
या. कमिलनी तुमची. ह जा आता. (तो गे यावर) काय मेला भगंड आहे तो स यवान?् अस या अ सल 
चोरां या हाती, बायाबाप यां या ठेवी ठेवले या िक या देतो. आग लागो मे या या स याला की, जे 
दीन आिण सरळे साधुजनांना दु टा या पाशात फशी पाडत. िकतीक कुटंुबं आज अ न अ न क न 
मरतील या स यवाना या नावाने खड ेफोडीत, ते एक देवाला ठाऊक हे- हे आले ितसरे उ ल!ू (इब्रािहम 
येतो.) काय खानसाहेब, एक फक्कड बातमी हवी का? 

इब्रािहम : कमिलनी मेरे साथ यार करनेको लागली, हीच बात ना? 
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गगंाजी : ठीक ताडलतं, आठ िदवसांनी या पलगंावर प्रथम, आिण नंतर तुम या शयनगारात, कमिलनी 
तुम या दलुभर् पे्रमाचे मनोरथ पूणर् करील पण- 

इब्रािहम : ए घे तेरी पण! ब स. आता सगळी बाकी चुकली. आता या आठ िदवसांत कमिलनी हवी. हे 
पहा गगंाजी, माझा हात या देवीिसहंा या आिण नारंभटा या दगडाखाली अडकला आहे. यां याशी उघड 
लढू, तर ते कमिलनीची गो ट सभेुदाराला कळवतील. सभेुदारांना कमिलनी कुठे आहे हे कळावयाचा 
अवकाश की, ते ितला वतः या अतंःपुरात क बतील आिण इब्रािहम पुनः आपला हात हालवीत आिण 
तु या दारापुढे िश या मारीत रात्र काढील. गगंाजी, आता तूच माझी सासू आहेस, आई आहेस, माता 
आहेस, िपता आहेस. 

गगंाजी : (त्रासनू) आता तुमचा हा नेहमीचा पा हाळ पुरे झाला, थोडक्यात हणजे नारंभटा या आिण 
देिविसहंा या त डाला पाने पुसनू, आिण कमिलनीचे मसुलमान हायला मन वळवून, तुम याशी लग्न 
लावून यायचे ना? ते काम माझ!े ह जा आता. याची तु हाला मळुीच िचतंा नको. 

इब्रािहम : िबलकुल ठीक बतलाया तुमने. एकदा लग्न लावले की मग, सभेुदाराचा बाप ितला 
मा यापासनू सहज नेऊ शकणार नाही. सगळे मुसलमान माझा पक्ष घेतील. आता चो न मा न एखादे 
िदवशी ितला नेलीच, तर मेहुणाच आहे माझा! 

गगंाजी : हे लावलतं पु हा पा हाळ! चला जाते मी आत आता. ह, चला आठ या िदवशी सगळे उरकते. 
जा. (इब्रािहम गे यावर) आिण आता खरच उरकते सवर् आठ िदवसां या आत. आज जमलेली सवर् रोकड, 
एका कमिलनी या आकषर्णाची करामत आहे. नाहीतर हे मेले बुडवे, थोडचे असे सखुासखुी मला 
सो या या लडी या लडी देणार होते? हे धन कमिलनी या पाची ओवाळणी- हणनूच मी ते ित या 
पदरात- ित या मानले या आईचे त्रीधन हणनू टाकणार आिण चार पांच िदवसांत सवर् सपंि त घेऊन, 
मा या या द तक वयवंणृीत, हणनूच अ यंत आवड या मलुीसह काशीयात्रेला िनघनू जाणार! हे सवर् 
या ितघा बदमाषांची आपसांत झुजं लागली नाही तोवर साधले पािहजे. जर का हे रेड ेआपसांत टक्करले 
की, कमिलनीची गो ट सभेुदारा या कानावर जाऊन, मला ितचे रक्षण करणे केवळ अशक्य हेईल. 
इथेपयर्ंत डाव ठीक पडला. आता काल जी एक बातमी कानावर उडत आली, ती मात्र काय घोटाळा करील 
ते सांगवत नाही. कमिलनीचा िप्रयकर शंकर आिण तो मसुलमान हावा मला नाही वाटते खरे, पण न 
जाणो! जर खरे असेल तर ते न कळिवताच ितला येथून घेऊन जावे, की ते ितला कळवावे? 
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कमिलनी : (घाईघाईने प्रवेशून) ताई! ताई! तो दाराव न चाललेला मनु य- तो त ण- तो मनोज्ञ युवा- 
ताई, तोच माझा शंकर, मसुलमान वेषात आहे- क्विचत ्मला गु तपण शोधीत िफरत असावा. परंतु मी 
या वळणापासनू याला िनरखनू पाहत आहे- तो शंकरच, बोलव, तो जाईल देखील! 

गगंाजी : (पड यात जाऊन येते.) धाडते बाळे बोलावू! येतोच आहे तो बघ. पण तो या अथीर् मसुलमान 
वेषात आहे, याअथीर्, लिडवाळे मलुी, जरा धीराने घेतल पािहजे. एकसारखी एक मनु ये नसतातच असे 
नाही. भल याच मनु यापायी तुझा हा गु त िनवास प्रकट झा यास अनथर् कोसळेल- उ या सकाळचे 
आत, तो दु ट सभेुदार बंगषखान, तुला शयनगाराचे िशरोभषूण क न ठेवील. 

कमिलनी : थूः या मे या या िशरावर आिण भषूणावर? पण ताई, हा शंकरच! आता मला धीर िनघत 
नाही. ताई! कोण ही देवाची लीला! माझा िप्रयकर आज मला भेटणार! 

पद 

आज मजला िजवलग गे माझा पहा हा ।।  

भेटणार, ताई ताई, येई घेउनी अहाहा ।। 

गगंाजी : ह आलाच तो. धीर धर. कमिलनी, तु या मनःि थतीची मी वारंवार केलेली वाखणणी खोटी 
पडणार नाही. असा धीरोदा त िच तविृ तिनरोध क न बाजलूा उभी रहा-जोवर मी तुला हाक मारली नाही 
तोवर- (कमल बाजलूा उभी राहते.) (दरवान शंकरला घेऊन आिण तेथे सोडून परत जातो.) बसावे! 
अनोळखी मनु याने बोलावले याचा राग नसावा. 

शंकर : मळुीच नाही. कारण एक मा या ओळखीचे मनु य हरव याने या या शोधासाठी मी होऊन 
अनेक अनोळखी िठकाणी जात असतो. आपला िनरोप येताच मा या दयात अक मात ्अपेक्षेची धडधड 
सु  झाली - वाटले मा या ओळखी या कोणा मनु याने- क्विचत ्िजला मी ित्रखंड शोधीत िफरत आहे, 
या मा या कमिलनीनंच तर मला बोलावले नसेल! 

कमिलनी : ( वगत) अगबाई! हा शकंरच! घुस ूका अशी आता पुढे आिण पडू का या मा या 
िप्रयकरा या कंठात! पण मेला हा मसुलमानी वेष! मा या दो ही हातांनो, मा या दयाला घट्ट ध न ठेवा 
अ स.ं नाहीतर मला ताई, अधीर वृ तीची हणनू िधक्कारील. 

गगंाजी : आपले नाव मला कळेल का? क्विचत ्आपणाला मा या हातून काही सा य हो याचा सभंव 
आहे. 
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शंकर : माझ ेनाव िसकंदरखान. 

गगंाजी : आिण यां यासाठी आपण ित्रखडं शोधीत िफरत आहा हणनू हणालात, यांचे नाव 
कमिलनी? पण ते तर िहदं ुनाव आहे? 

शंकर : आिण माझहंी नाव शंकर असे िहदंचू होतं 

गगंाजी : शंकर हे नाव होते तर आपले? मग असले सुदंर नाव का टाकलतं? 

शंकर : सुदंर नाव का टाकलतं? यासाठी की, जोवर ही नावे आिण यातील अतंिहर्त िहदंु व मा या 
अगंाला एखा या रक्त शोषणार् या जळूसारखे िबलगल होते तोवर, जळूसारखंच मा या अगंातून रक्तच 
न हे, तर मा या ससंारातून सखु, मा या लौिककातून मान आिण मा या आ यातून आनंद शोषनू 
िपऊन टाकीत होते. पण ते नाव आिण ते िहदंु व मी, िवषारी सापासारखे मा या क पने या वा ळातून 
बाहेर उपसनू, ठेचून, दरू फेकून देताच, हा पहा मी महाराचा मनु य झालो! मी असे ऐकले आहे की, 
कमिलनीनंही या आ मघातकी नांवाचा नायनाट केलेला असून, मा या प्रमाणेच मसुलमानी धमर् 
वीकारला आहे! 

कमिलनी : ( वगत) या चांडाळाने कमिलनी बाट याची बातमी शंकराला िदली, याची िज हा गळून का 
पडली नाही? आिण शंकर बाट याची बातमी जी िज हा एव या डौलाने आज कमिलनीला देत आहे, ती 
पण अजनू झडून का पडत नाही? (मदृलु वरांत) पण कमिलनी, तुझा हा शंकरच ना ? मग याला तूच 
जर असे टाकून बोललीस, तर याने समाधानासाठी कोणाकड ेजावे? िप्रयकर तो माझा! 

गगंाजी : पण िशकंदरखान, जर ही बातमी खोटी असली तर? 

शंकर : तरी काय झाले? देवांना साक्ष ठेवून या कमलला मी वर याचे वचन िदले आहे, ितला मी 
वरणारच! 

कमिलनी : ( वगत) अगबाई, देवांना मानतो हा माझा िप्रयकर अजनू मग मी उगाचे याला कठोर श द 
बोलनू गेले. हे मसुलमानी नाव मा या शोधासाठी छद्मवेश हणनूच केवळ वीकारलेले असावे. माझा 
शंकर िहदंचु आहे! 

शंकर : मा या कमलेला मी वरणारच, मा याप्रमाणे ितलाही मसुलमान करणारच. आिण महारवा या या 
नीचगततून काढून ितला राजवा या या उ चतेवर िवराजिवणारच! 
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कमिलनी : ( वगत) छेः हा राक्षस माझा शंकर नाहीच मळुी. हा कोणी िशकंदरच असेल. मा या 
डो यांनी मला फसिवल. चमर्चक्षूंना हा शंकर भासला पण मन चकंू्षनी बरोबर ओळखले, मना, 
हया यासाठी इतःपर झु  नकोस! 

शंकर : बोला तर- िज यासाठी मी िव हळे झालेला आहे, जी माझी बाल वाची सवंगडी होती, जी मा या 
कैशोरातील सखी, आिण जी मा या भिव याची गिृहणी होणारी आहे ती माझी कमिलनी कुठे आहे, 
हयाचा तु हाला काही प ता आहे का? 

कुिण पािहयली का कुठ िप्रय सखी माझी ।। ध्रु.।।  

काळे डोळे वदन मनोहर, केश सडक भरदार । अशी सकुुमार ।। १ ।। 

कमिलनी : ( वगत) आता शंकाच नको. हाच माझा शंकर, आिण मीच ती याची कमिलनी! मा या 
हातांनो, मा या हातातून िनसटून या या ग यांत पडा! थांबा पण- नीट पहा तो िशकंदर तर नाही ना? 

गगंाजी : कमल- 

कमिलनी : (उघड) ओ! ताई (पुढे येते) 

शंकर : हीच ती माझी कमिलनी! अहो हीच ती! कोण हे सखु. मा या कमिलनी, चल तूच माझी 
कमिलनी (अिलगंनास पुढे येतो.) 

कमिलनी : पण हाय रे दैवा! तू मात्र माझा शंकर नाहीस! 

शंकर : अशी िभतेस का? मीच तो तूझा पूवीर्चा शंकर! मीच आताचा िशकंदर! कमिलनी! इतक्या 
हालअपे टा काढून तुझा शोध करीत आलेला आिण तु या भेटीसाठी कासावीस झालेला, हा तुझा शंकर- 
हा िशकंदर- आता एक पळे देखील िवरह सहन क  शकत नाही. चल? 

कमिलनी : आलेच. ही, िप्रयकरा. घ्या या आप या कमलेला पदरात (हात पुढे क न जाते तोच याला 
िनवा न कठोरपणे हणते) नाही पण. कोण िप्रयकर? शंकर, की िशकंदर? दो हीही एकत्र राहू शकत 
नाहीत. दो हीही िप्रयकर होऊ शकत नाहीत. पायांनो, थांबा ! वगार् या िशखरावर हणनू जे पाऊल टाकू 
पाहात आहा, ते क्विचत ्घस न नरका या खोल गतत तु हाला नेऊन टाकील. 

शंकर : ये, ये सखये. आता अतं पाहू नकोस. अशी िभतेस कशासाठी? 
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कमिलनी : या सतंापदायक वेषासाठी! या पितत अिहदं ुवेषाची मला भीित वाटते! 

शंकर : तर मग, तू अजून िहदंचु आहेस की काय? 

कमिलनी : आिण तू आता िहदं ुनाहीस की काय? बोल, प ट बोल? तु या उ तरा या एका 
िनः वासावर मा या आयु याच, सोने अथवा माती होणे अवलबंून आहे! बोल, पण दु न बोल! या दु ट 
वेषाची आिण जे िहदं ुधमार्िव द्ध भयकंर प्रलाप इतका वेळ तू काढलेस, या िवचारांची सावली मा यावर 
न पडले, इतक्या अतंराव न बोल. 

शंकर : नाही, मी आता िहदं ुनाही. त ूआिण मी िहदं ुअसताना जे नीचयोिन वाच भतू आप या 
मानगटुीला बसले होते, ते आता या मसुलमानी वेषाच कवच घालताच, मला िशवू देखील शकत नाही. 
कमल, या वेषाने नवे भय उ प न होते नाही; तर असलेले भय दरू पळत; कमिलनी, तू हा वेष घाल, या 
िवचाराचे ममर् धारण कर, आिण मजबरोबर या मागार्ने तू या कारं यावर चालते आलीस याच मागार्ने 
चल. याच घो यावर तचे तुला बसवतील; की यांनी तु या सावलील घोडा देखील िवटाळतो हणनू 
हटले होते. याच कारं यावर तू नान कर, याच ब्रा मणा या मालाला तू त ड पूस, आिण याच 
क्षित्रया या गडुघे मोडून केले या सलामांचा वीकार कर, कारण मी आता िशकंदरखान आहे. मी 
िशपायांचा नाईक झालेला आहे! आिण तू माझी वयंवणृीत प नी आहेस! 

कमिलनी : िशकंदर, हे पापी श द पु हा बोल ूनकोस! मी शंकराची वयंवणृीत अधार्ंगी आहे. शंकर- 
िप्रयकरा (अक मात ्कठोरतेनं) िशकंदर, नीचा (पु हा मदृ ु वरात) अगबाई, कोण हा माझा दु टपणा? 
माझा िप्रयिमत्र, माझा सखा, माझा दियत हा शंकर, एखा या मौ यवान ्हरवले या र नासारखा मला 
पु हा गवसला, याला मी हे काय बोलले ? शंकर - (पु हा पुढे जाऊ लागते.) 

शंकर : कमिलनी, थांबू नकोस; ये. जरी माझा हा वेष तुला भयंकर पाप वाटते असले तरी हे यानात 
धर की, ही तु या पे्रमाचीच एक छाया आहे. तू मसुलमान झालीस, हे ऐकून, िनदान तु या जीवनातील 
दःुखापासनू तुझी सटुका करावी, या हेतूने मी िहदंधुमार्चा याग केला आहे. 

कमिलनी : तर मग मी तुझा अिधकच ितर कार करते. िहदंु वाचे मू य मा यासारख्या दगुर्ंधपूित र्युक्त 
एका यःकि चत ्मलुीवर या प्रीतीहून जो अिधक समजला नाही, तो अधमच असला पािहजे! त वासाठी 
उभय धमार्ंचा अ यास क न कोणी एखादा जर िहदंु व सोडून मसुलमान झाला; तर मी याला फार तर 
मितमदं हणेन; पण िधक्कारणार नाही. परंत,ु जो दःुख टाळ यासाठी हणनू कोणा नरका या सोनेरी 
रांजणाला भुलनू, िकंवा केवळ यिक्तगत छळाचा सडू घ्यायचा हणनू आप या िहदंधुमार्ला लाथाडतो- 
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या या नीचपणाची पराका ठा झाली असे मी समजते! मी या या छायेलाही उभी राहणार नाही. ताई, 
मला धर, माझ ेअवयव एकमेकांिव द्ध कसे बंड क  पाहत आहेत. माझा देह मा या शंकरा या 
आिलगंना या अमतृपानासाठी कासावीस होऊन, पतंगासारखा या यावर झपे घाल ूपाहत आहे. माझा 
आ मा, मला ‘‘तू मरशील तो शंकर नाही; तो िशकंदर नांवाचा रौरवािग्न प्र विलतपणे उभा आहे’’ असे 
हणनू मला खेचीत आहे! कारण हा िहदंधुमार्पासनू पितत झालेला महापातकी िशकंदर आहे!! 

 शंकर : िहदंधुमार्पासनू पितत ‘न हे’ तर िहदंधुमार्त असताना जो पितत होता; तो आज पावनच न हे, 
तर पावक होऊन तु यासमोर उभा आहे. जे हा तो शंकर होता; ते हा या या सावलील घो याला िवटाळ 
होई! आज तो घोडे वार झालेला असनू ते, िवटाळ, िवटाळ हणनू ओरडणारे क्षित्रय, वै य या या 
घो याचा खरारा करीत; ते बघ खाली दाराशी उभे आहेत! सांग! आता हे माझ ेपतन की उद्धार? 

कमिलनी : ‘घो यावर बसणे’ हणजे जर उद्धार असेल तर गोमाशांच भाग्य राजाहूनही अिधक समजल 
पािहजे. गोमाशा रात्रिंदवस घो यावर वार झाले याच असतात! शंकर, जर तू िहदं ुमहार हणनू, तू 
महार िहदं ू हणनू, माझ ेिहदंबुंधु तलुा ह त पशर् करते, मनु याप्रमाणे समानतेने वागिवते, घो यावर बस ू
देते, आिण पे्रमाने तु या पाठीवर हात िफरिवते, तर मात्र मी तुझी ही खरी उ नती मानली असती; परंत ु
हे िहदं ुक्षित्रय, वै य तु या घो याचा खरारा, तू महार यांचा धमर्बंधु हणनू करीत नसनू, तू मसुलमान 
हणनू करीत आहेत. या ि थ यंतराने या मा या िहदं ुबधंूचंी आ मघातकी कापु षता िजतकी यक्त 
होते आहे याहून दसपट, वजाती या अवनतीने सतंु ट होणारी तुझी वधमर्द्रोही नीचता यक्त होते 
आहे! माझा शंकर िहदं ुहोता- तू मसुलमान आहेस! 

शंकर : तर मग कमिलनी, तो तुझा िहदं ुशंकर आता हया जगात रािहलेलाच नाही! जो आहे तो हा 
िशकंदर आहे! 

कमिलनी : मे या, जळो तुझी ती अभद्रवाणी! माझा शंकर आहे, िहदं ुआहे- हया जगात आहे आिण 
जोवर हे कमिलनीच दय जीवनाने फुरत आहे, तोवर तो तसाच िचरंजीव राहणारा आहे! ताई, माझा 
शंकर आहे, मा या ग याची शपथ, आहे- या प्राजक्ताखाली उभा आहे- या प्राजक्ताखाली- ताई तुला 
माहीती आहे का? की याने मला, िकसन- तो -मी आ ही लपंडाव खेळत असता, हसत धरले आिण 
अक मात ्पोटाशी घेतल आिण अक मात ्कु या नवीन देवाने मा या दयात प्रवेश केला. मी या या 
बाहूत बाहू गुफूंन अ शी (शंकरकड ेजाऊ लागते.) (इतक्यात म हार गायकवाड येतो.) 

म हार : सलाम, िशकंदरखान साहेब! 
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शंकर : कमिलनी, हा पहा- मा या हाताखाली सभेुदाराने िदले या पथकापैकी, एक क्षित्रयकुलावतंस 
मराठा, पहा िकती लवून सलाम करीत आहे! क्या है गायकवाड घोडा आणला आहेस हमारा? म हार, 
बोलो! 

म हार : हां जी खानसाहेब! आिण सभेुदारांनी आपणाला तातडीने बोलवले आहे, हा िनरोप पण सांगायला 
आलो आहे? 

शंकर : ठीक है! हे पहा, ही माझी वािमनी आहे. ितला पण मा या अिधकाराला योग्य असा लवून 
मजुरा कर, आिण मग जा (म हार मजुरा करायला जातो तोच कमिलनी हणते-) 

कमिलनी : (मागे सरकून) छे, छे पािटलबुवा. मी एक महाराची मलुगी आहे, आपण मला िहदं ुमहारीण- 
आपली एक धमर्भिगनी- हणनू मजुरा के यास, मी तो कृतज्ञतापूवर्क वीकारीन. परंतु तु हाला फसवून 
तुम या धमर् समजतुीवर आघात करणार नाही. 

शंकर : गायकवाड, मजुरा करतोस की नाही? 

म हार : आ ही िहदं,ु उ चवणीर्य मराठे, महारणीला मजुरा कसा करणार? 

शंकर : मला कसा केलास, मी महारच होतो. 

म हार : पण आता तु ही िहदंधुमर् सोडला आहे. याही िहदंधुमर् सोडून तुम याशी िववाह करतील, तर 
आ ही यांसही मजुरा क . मसुलमानाला आ ही जाितवंत िहदं,ु मान दहादा वाकवू. पण महारांना, ते 
िहदं ुआहेत तोवर नाही वाकवणारे मान? ही आमची िहदंचूी िढ आहे. 

कमिलनी : आिण आप या िहदंू या आज या चाल या ढींप्रमाणे, पाटील ही महाराची पोर, आपणाला 
दु न पे्रमाचा जोहार करीत आहे. 

शंकर : ( वगत) िहला लहानपण या सं कारांनी अजनू पूणर्पणे पछाडलेले आहे. एखा या भतूबाधा 
झाले या रोग्याला जसे अपघातापासनू बला काराने बचावावे लागते, तसे मी िहला बळाने महारवा यातून 
उचलनू, महालात नेणार, िहदंचूी मसुलमान करणार. (उघड) कमल, आज मी आता जातो. तू थोडा िवचार 
कर. मी थोडचे िदवसात परत येईन. जाऊ का कमल? इतके िदवसांनी भेटून, कमल, हातात हात देखील 
ध  िद यावाचून मला परत धाडतेस ना? 
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कमिलनी : मा या दयाचे पाणी, पाणी होते आहे. शंकर, जाऊ नकोस. तो श द ऐकताच पूवीर्पासनू 
डो यांत अ  ूउभे राह याची मला सवय झालेली आहे, हणनू शंकर जाऊ नकोस. 

 पद 

जगेन ना जगेन ना जगेन ना । िप्रयाप्रती आिलिंग यािवना । 

िपजर् यात जिर देह तरी हे । प्राणपाख  उडुिन जाउिन । 

जगेल ना जगेल ना जगेल ना । िप्रयाप्रती आिलिंग यािवना ।। १ 

 

 ये शंकर-(िधक्का न) िशकंदर, तू मात्र चालता हो!  

शंकर : जाणार नाही. तलुा आिलिंग यावाचून जाईन तर मला वेड लागेल!  

(बळाने ितला ध  लागतो.) 

गगंाजी : ह, सावध? िशकंदर, बला काराने या िहदं ुमलुीला, मा या मानले या क येला पशर् क  
नकोस? नाही तर, आ ता मा या रक्षकांना मी आत बोलावून, इथे रक्ताचे पाट वाहवीन! चला, चालते 
हा. 

शंकर : ( वगत) ही माझी चूक होते आहे. िहला स याच िबचकिव यास, हे हिरण हातातून िनसटून 
जाईल, दसुरे, कुठे पळून जाईल. सभेुदाराला सांगून सवर् पथकासह, हया घरावर अक मात ्छापा घालनू 
हयांना धरणे हाच अ यु तम मागर्. आता मी काही िहदं ुरािहलो नाही; ते हा कोणालाही धमार्पासनू 
बला काराने युत करायला मला काही एक हरकत नाही. मी मसुलमान झालो आहे. आता सवर् महारांना, 
सवर् अ पृ यांना, शक्य तर सवर् िहदंनूा तरवारींचे पाणी पाजून, काफराचे काजी बनिवणे, हे माझ ेब्रीदच 
झालेले आहे. (उघड) क्षमा करा बाई; झाली गो ट झाली नाही असेच समजा. मी पुनः या वाटेला कधी 
जाणार नाही. शंकरा या हातात एकच कमल होते; िशकंदरा या ग यात माळ होऊन ळ यासाठी, अनेक 
कमल झरुत आहेत. तु ही सखुाने इथे नांदा. आ ही इतरत्र नांद!ू 

(जातो.) 

 



 

www.savarkarsmarak.com 

 

  



 

www.savarkarsmarak.com 

प्रवेश ३ रा 

 ( थळ- बंगषचे िवचारालय. पात्रे : बंगषखान) 

बंगष : आजपयर्ंत िहदं ुलोकां या बागेतील, अनेक कोमल फुले, या सभेुदार बंगषखानाने खुडून यां या 
ता या या बहराचा उपभोग घेतला. ती सवर् फुले आता िशळी झाली. हणनू आज सार् या फुलांची राणी, 
जी कमल, तीच आज मा या चरणावर वािहली जाणार! मला गणुगणु कळलीच होती; की, इब्रािहमने 
काही लोकां या सा याल, कुणी एक अ यंत सु व प अशी िहदं ुक यका पकडून, मा या ि टला पडू नये 
हणनू लपवनू ठेिवली होती. परंतु आज या उ ल ूिशकंदराने - या पूवीर् या शंकर नावा या धेडाने - 
आपण होऊन मला ितचा प ता िदला! आता इब्रािहमला िकंवा या या साथीदारांपैकी कोणालाही, हया 
गो टीचा सगुावाही न लाग ूदेता मी, एकदम छापा घालनू ती कमिलनी पकडून आणणार! मा या हया 
छा याकड े याचे लक्ष मळुीच जाऊ नये हणनू या इब्रािहमला मी चोख्यािव द्ध िहदं ुलोकांनी जी 
गार् हाणी आणली आहेत यांचा िवचार क न चोख्याला शासन कर या या कामावर नेमनू टाकतो; आिण 
या उ क्षोभक शासनाकड ेसवर् जनतेच लक्ष इकड ेवेधून गेले आहे तोच, ितकड ेगु तपणे छापा घालनू 
कमिलनीला ध न आणतो. िहदंू या िजतक्या िजतक्या अिधक ि त्रयांना मी बळाने वा छळाने ध न, 
मा या अतंःपुराची शोभा वाढिवतो; िततक्या िततक्या पटीने मसुलमानांत माझी योग्यता वाढत जाते. 
ऐिहक सखुिवलासांचा उपभोग िजतका अिधक घ्यावा िततका पारलौिकक क याणाचा मागर् अिधक 
सखुकर हावा असे धािमर्क साधन आजपयर्ंत उपल ध न हते; ते या मौलवी जाफरअ लीने मला गवसनू 
िदले! मी इतक्या िहदं ुमलुी आजपयर्ंत बाटिव या आहेत आिण उपभोिग या आहेत की, शेकडो मसुलमान 
मला, इ लामचा प्रचार करणारा, आिण इ लामी सतंित वाढिवणारा, एक नवा धमर्वीरच मानू लागले 
आहेत! वाः! कामलपंटतेने धमर् बहुधा नासतो; परंतु या जाफरअ ली या मतं्राने कामोपभोग िजतका 
अिधक घ्यावा, िततका धमर्सचंय अिधक घडतो. कामा या भोगाने धमर् साधतो आिण धमर् साध यातच 
काम उपभोगता येतो! कुराणात काही का असेना, काफरां या कोव या क यका उपभोगा! जाफरअ लीचा 
हा मतं्र हेच माझ ेकुराण, हे आलेच मु ला मौलवी इकड!े (पडदा वर जातो) (जाफरअ ली आिण मु लाजी 
येतात.) बैिठये मौलवीजी, बैिठये मु लाजी! अ छा, मौलवीजी, चोखामेळाके िवषयमे क्या फैसला हुवा ! 
थोडक्यात लवकर सांगा कारण मला एका मह वा या कामासाठी इतरत्र विरत िनघनू जायचे आहे. 

जाफरअ ली : िहदं ुलोकां या ढीत आपण रा यकत हणनू ढवळाढवळे क  नये, असे हणणेच चुकीच 
आहे! आपण रा यकत झालो तेच िहदं ुलोकांची िसहंासने चणूर् क न आिण यां या क्षित्रयवगार्ला दास 
बनवून, हणजे यां या िढ पायाखाली तुडवून, झालो! महमद गझनवी, महमद घोरी, अ लाउ ीन 
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िखलजी इ यादी अनेक मुसलमानी धमर्वीरांनी, िहदंलुोकां या देवळांच चूणर् केले, देवमतू ना मिशदी या 
पायर् या के या, लाखो िहदंू या क तली उडवून वा बळाने यांना मसुलमान क न, यां या क यकांना 
आिण ि त्रयांना आप या बटकी बनिव या, हणनूच तर आज एक इ लामच नवीन जग िहदंु थानात 
अि त वात आले आहे. नाही का? ते हा इ लामी प्रचाराला आिण प्रसाराला अव य वाटेल ते हा, िहदं ु
ढीच काय िहदं ुधमर् देखील उघडपण न ट करणे, आमचे ब्रीदच आहे. पण ते कर याची शिक्त नसेल 

तेथे, इ लामी प्रचार प्र छ न उपायांनी केला पािहजे. यांत एक उपाय हणजे, यां यातील आ मघातकी 
ढीला उ तेजन देणे हा होय. चोखा मे याने मसुलमानी धमर्प्रसाराला फारच अडथळा केला आहे. 

पांडुरंगाची भिक्त हाच मकु्तीचा सोपा मागर् असे िशकवून, आिण िहदंधुमार्तील उ च त व अ पृ यांना 
आप या आचरणात उतरवून दाखवून याने यांना िहदं ुधमार्चे कट्टर अनुयायी बनिवले आहे. रोिहदास, 
चोखा यांसारखे सतं जर अ पृ यांत न िनघते तर, हजारो चांभार, महार, मांग, आज मसुलमान झाले 
असते. 

सभेुदार : मग या चोख्याला मसुलमानी धमर्घातकी हणनू का मा  नये? 

जाफरअ ली : नाही! असे के याने या याकड ेसवर् िहदं ुलोक आदराने पाहू लागतील. अ पृ य देखील 
याला धमर्वीर समजतील. परंतु आपण पृ यांचा पक्ष घेऊन चोख्याला मारावे, हणजे पृ य आप या 
रा याचे िहतिचतंक होतील. आिण चोख्यासारखा, महारवा याकड ेजाणार् या इ लाम या मागार्तील एक 
िवषारी काटाही िचरडून टाकला जाईल. 

मु लाजी : परंतु यायोगे अ पृ य आ हा मसुलमानांिव द्ध अिधकच िचडणार नाहीत का? 

जाफरअ ली : मी िजवंत आहे तोवर, ती भीती नको. कारण या सवर् छळाचे खापर, मी पृ य िहदंू या 
डोक्यावर फोडून उलट सांगणार, बाबांनो! या महार सतंाची आ हाला फार कीव आली. पण रा यकत 
हणनू तु हा िहदंू या िढ, आ ही तु हाकडून पाळिव या नाहीत; तर, तु हीच उ या आ हाला दोष 
याल. मसुलमान अ पृ यांना िकती पे्रमाने वागवतात; हे पाहणे असेल तर, िहदंु व सोडा. यावाचून 
तुमचा छळ कधीही सपंणार नाही. तु ही महारािदक,मसुलमान हा. मग बघू कोण तु हाला िशवत नाही 
ते? असे सांग याचा अवकाश की झालाच तो अ पृ य मसुलमान! मी अनुभवा या गो टी सांगतो आहे. 

सभेुदार : िबलकुल ठीक है मौलवीजी! क्या मु लाजी, आपको कैसा लगता है? 

मु लाजी : गु हा माफ! लेिकन म ैतो सीधासाधा अ लाका बंदा हंू! मला मौलवीची कूट नीित पसतं पडत 
नाही. इ लामचा प्रचार अशा दु ट उपायांनी करणे, हे कुराण शरीफास कलकं लाव यासारखे आहे. 
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िहदंधुमार्तही उ च कोटीचे ब्र मज्ञान आहे. िहदं ुलोकांतही साधुसतं उ प न होतात. माझ ेकुराण मला 
उदारपणा िशकवत. याचा प्रचार उपदेशाने आिण पे्रमाने करावा. परंतु कूट नीती िकंवा तरवारीची धार, 
िकंवा अनाथ क यकांवर बला कार, हया साधनांनी या धमार्चा प्रसार केला जातो, तो दैिवक धमर् नसनू 
दानवी अधमर् होय! असे- 

सभेुदार : चपु रहो! मु लाजी, मी तु हाला बोल ूदेतो हणनू, वाटेल ते भकू नका. हजारो मौलवींनी आिण 
धमर्वीरांनी आचरलेला धमर्च, मौलवी आिण मी आचरीत आहो. याच मागार्ने जात आहो. अ छा, 
मौलवीजी, कहो इब्रािहमको! या सवर् िहदं ुपुढार् यांना यांनी पकडून आणले या चोख्यासह आणा 
मा यापुढे. मला दसुर् या एका मह वा या कामाला जाणे आहे. झटकाफटकी िनकाल क न चाललो मी 
िनघनू -(मौलवी इब्रािहमला आिण चोख्याला ओढाताण करीत असले या पाटील, नारंभट, देवीिसहं इ यािद 
िहदं ुलोकांना घेऊन येतात.) 

िहदं ुपुढारी : सभेुदार साहेब की जय, मसुलमानी स तनत की जय! 

सभेुदार : हां! हां! बकवाज बस हुवा! अ छा, तुम लोग की क्या िफयार्द है! बोलो पाटील, तुम बोलो! 

पाटील : (चोख्याचे डोक्यावर गु ा मा न) बोल, आता तूच बोल काय ते! देव तु या घरी येऊन जेवतात 
न हे का? आ हा क्षित्रयां या घरी यांना अ न िमळत न हते. नाही, हणनू ते भीक मागायला, 
तु यासारख्या धेडा या घरी आले? 

िभकुशेट : बोल (पाठीत चापटी मा न) देव तुझा हात ध न तुला देवळात नेतात नाही? सो या या 
क यांनी जड झालेला आ हा वै यांचा सपं न हात सोडून- गांव उिकर या या शेणखाईत लडबडलेला तुझा 
महारडा हात, ते प्र यक्ष येऊन धरतात, नाही का? 

इतर : बोल! मेणघु या, बोल! देवाला बाटिवलेस की नाही? हा िवठोबा या अगंावरील हार, तु या ग यात 
कसा आला? देवळात घुसतोस नाही? देव िवटाळतोस? 

चोखा : स जनहो, मज दीनाचा छळ का करता? मनु य िवटाळिवला जातो, हे एक वेळ मानता येईल, 
पण देवाला का कधी िवटाळ होऊ शकत असतो? अ पृ यां या पशार्ने जर देव िवटाळत असतील; तर 
या िदवशी यांनी अ पृ यांना घडवले याच िदवशी ते िवटाळले गेले! अहो! जरा िवचार करा! 

 सोवळा तो कोण, ओवळा तो कोण । िवटाळा कारण देह मळेू ।। 

 चोखा हणे देव, दोहीं या वेग या । तोिच यां देिखला ि टभरी ।। 
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 भगवान ्मज भक्ताचे घरी येऊन जेवतात, मी नको हटले तरी मा या ताटातच बसतात, ही गो ट 
स य आहे. परंतु यायोगे, मज पितताच घर पावन झाले, देव पितत झाले नाहीत. पांडुरंगाने मला मी 
अ पृ य आहे असे सांगत असताना, बळे बळे देवळांत नेले. परंतु यायोग, न देऊळे पितत झाले, न देव; 
परंतु यायोगे, मी पिततच पावन झालो. अधंःकाराला प्रकाशाने पशर् करताच, प्रकाश काळवंडला नाही, 
तर अधंःकार प्रकाशमय झाला! 

सभेुदार : ठीक है, चोखा, तुमने माना है की तुम देऊल मे गया था. और तुमारे देवके साथ खाना भी 
खाया. अ छा, तुम िहदं ुहै या नही? 

चोखा : हो! मी िहदं ुआहे. मी िहदं ुसमाजा या पायातला एक पायपोस आहे. मी पांडुरंगा या प्रदिक्षणेची 
वाट झाडणारा झाडुवाला महार आहे. 

सभेुदार : जर तू िहदं ुआहेस; असे इतक्या डौलाने सांगत आहेस तर िहदं ुमहाराने देवळात जाऊ नये, 
अ पृ य जातील देवाला तर काय पण मनु याना िशवू नये हे िहदं ुशा त्रही तुला माहीत असले पािहजे 
मग तू देव कसा िवटाळलास? 

चोखा : शा त्रांचे ता पयर् मला अज्ञजनाला काही के या कळेना. हणनूच तर मी, सकल शा त्रांची 
ज्ञानगगंा या चरणकमलापासनू उदय पावली, या चरणांनाच शरण गेलो, आिण अ पृ यांनी भिक्त 
कशी करावी हा प्र न िवचारला. मला देवळात जाता येईना हणनू देवच मा याकड ेआले आिण सांगते 
झाले.- 

 न पािह मी उंच िनच जाितकुळे । त्री शुद्र चांडाळे पृ या पृ य ।। 

 अग्नीला आहुित जशी िगळू शकत नाही, तसा पितताचा पशर्, या पांडुरंगाला िवटाळू शकत नाही. 
दा या, चोर, िकंवा वे यागामी पृ यां या प्रवेशाने, िवठ्ठलाच देऊळ भ्र ट होत नाही, आिण अ पृ यां या 
प्रवेशाने - मग तो अ पृ य िकतीही िन पाप का असेना, पण तो अ पृ य कुळात उ प न झाला 
एव यासाठी, - ते भ्र ट होते हे थोतांड आहे, असे प्र यक्ष देवाने मला सांिगतले! 

नारंभट : लु चा, ब्रा मणांना दा ड े हणतोस? ( याला पाठीवर मारतो.) 

देवीिसहं : पाजी, क्षित्रयांना चोर हणतोस? 

 (डोक्यावर चोख्याला मारतो.) 
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िभकुशेट : धेडा, वै यांना वे या हणतोस? (त डात मारतो.) 

चोखा : अयाई! देवा, देवा, मा यावर िन कारण होते असलेले हे आघात आता तूच आप या ढालीवर 
झले. भक्ताचा छळ इकड ेचालला आहे आिण देवळात आपण व थ उभे आहात ना ?  

(इतक्यात एक माणसू धावत येतो.) 

पिहला मनु य : कोण आ चयर् ! कोण चम कार ! देवळात पांडुरंगा या मिूतर्वर आघात होते आहेत! 
म तक सजुले! गालावर आिण पाठीवर अक मात ्माराचे वळे उठले! (आकाशवाणी होते) 

 ‘मा या भक्तावर जो जो आघात होते आहे, तो तो, मला, देवाला लागत आहे,’ 

(दसुरा माणसू धावत येतो.) 

दसुरा मनु य : अहो पाहता काय? धरा, धावा, शोधा? देव देवळातून एकाएकी नाहीसे झाले. कोणीतरी 
भयंकर चेटुक केले िनि चत! 

पाटील : (घाब न सतंापून) अहो कोणी तरी कसले, या या धेडाची ही सगळी करणी! सभेुदार, 
प्रलयकाल ओढवेल; जर तु ही याला ठार मारणार नाही तर! आ ही िहदं,ु आ ही याला मारले तर 
देवालाच लागते! पण तु ही मसुलमान तु ही िहदंलूा मारले तर देवाला राग येणार नाही! मारा, मारा- 

िभकूशेट : अगदी ठीक, िवजयानगरा या हया प्रख्यात तेलग ूकनार्टक साम्रा यातील प्र यक्ष निृसहंाच 
भ य मिंदर मसुलमानांनी फोडले. पण देव यां यावर रागावला नाही, उलट यांना रा यच देऊन टाकले. 
तेच एखादा आपला िहदं ुनुसता एखादा नारळ फोडायला जरी िवसरता, तरी निृसहं या या बोकांडी 
बसायला सोडता ना? 

सभेुदार : अ छा है! इब्रािहम, हया पढंरी या सवर् िहदं ुलोकांना मो या पटांगणांत घेऊन जा. या 
चोख्याला, देऊळे िवटाळिवले हणनू बैला या िशळव याला बांधा, आिण भरधाव सोडा. दगडावर, सडकेवर 
आपटून, आदळून या या डोक्या या आिण प्राणां या िचधं या, िचधं या उडतेो बैलाला मागार्तून हुसकीत 
चला! जा! (सवर् िहदं ुलोक, सभेुदार साहेब की जय! मसुलमानी स तनत की जय! असे ओरडत जातात 
आिण चोख्याला ओढीत नेतात.) 

(पडदा पडतो.) 

  



 

www.savarkarsmarak.com 

प्रवेश ४ था 

शंकर : िधक्कार असो मला! मह पापातून मह तर पापात, आिण मह तर पापातून मह तमात - असा 
माझा एकसारखा खोल खोल भयंकर अधःपात होते चालला आहे! करायला गेलो काय आिण क न बसलो 
काय! मा या कमिलनी या महार या अ पृ यतेचा कलकं धुऊन, ितला सखुा या िसहंासनावर बसवावी; 
वे छेने ती बसत नसेल, तर बळाने बसवावी, हणनू मी ितची बातमी सभेुदार बंगषखान याला वतः 
जाऊन िदली. परंतु मा यापासनू ित या छळाची आिण स दयार्ंची ती बातमी ऐकताच तो बंगष, एखा या 
कु यासारखा वसकन मा या अगंावर आला, आिण हणाला काय- अशी ही सुदंर मलुगी तुला धेडाला, 
बाटग्या बटकी या पोराला पािहजे, हणनू मी तुला ती ध न यावी? सभेुदार बंगष मेला आहे की काय? 
तो िजवंत असताना सुदंर मलुी धेडा या हातात पडणार नाहीत. असा धडधडीत अ याय होणार नाही! असे 
हणनू या कमलपंटाल, कमिलनीला वतःसाठीच ध न आण याची प्रितज्ञा केली! हाय! हाय ! ते राक्षस 
क्विचत ्ितला धरायला िनघालेही असतील ! िधक्कार असो मला. मी होऊन ितचा प ता या दै याला 
िदला. आता ते काय काय छळ करतील? आता मी काय क ? हाय! हाय! अ पृ यते या छळाला 
कंटाळून मी मा या िहदंधुमार्िव द्ध बडं केले! अ पृ यता हणजेच िहदंधुमर् नाही, हे िकसनचे आिण 
कमिलनीचे उ गार आता मला आठवताहेत, पण ते हा पटले नाहीत. िहदंचु न हेत, तर तो मसुलमान 
बंगष देखील, मला बाटगा हणनू िधक्कािरता झाला! कमिलनी, मा यात या िशकंदराची जरी तुला चीड 
आली असली, तरी मा यातला शंकर तर तुला अजनू िप्रय आहे ना? या पापी िशकंदरा या िवटाळापासनू 
आता मा यातला तो शंकर, शुद्ध क न घ्यायला काही उपाय आहे का? मी िहदंधुमार्साठी जगेन, मी 
िहदंधुमार्साठी मरेन, हणनू उठणारी ती िकसनची कृतिन चयी गजर्ना, मा या दयात तोफे या 
गडगडाटासारखी अजनू दमुदमुत आहे! नीचा, िशकंदरा! माझा िकसन, माझी कमिलनी, माझी ज मभिूम, 
माझी जाित, माझा धमर्- हे सगळे, न हे मा यातला मी देखील, तुझा पापी प्रवेश मा या दयात होताच, 
मला अतं न मी पोरका झालो! आता मा यात या हया िशकंदरा या कचाटीतून मा यातला शंकर कसा 
सोडवू! का या िशकंदराचा गळा दाबून घेऊ असा प्राण? (गळा दाबतो.) पण नको, हयापेक्षा एक उ तम 
मागर् आहे, तो हणजे धमर्शत्रूं या प्राणांचे बळी घेऊन मग आपला बळी देणे! मरणेच, तर मा यातील 
शंकरा या िहदं ुधमार्चे रक्षणासाठी, मा यातील या राक्षसी िशकंदरा या दु ट सहा यकाच शक्य ते 
िनदार्लन करीत मरण! परंतु पुढे काय! मे यानंतर काय! अरे, मला असे एकाएकी भय का वाटू लागले! 
मे यानंतर परलोक आहे; जे दु ट, िहदं ुधमार्चा याग क न परधमर् वीकारतात; ते वतः न हे; तर 
आप या पूवर्जांसह नरकात जाऊन पडतात हे जर खरे असेल (एकदम अधंःकार होऊन) 
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पिहले भतू : (प्रवेश क न) ते खरे आहे! अक्षरशः खरे आहे. शंकर, तू िहदं ुधमार्चा याग के यासरशी 
यमसभेत, हे पहा मला ओढून नेत आहेत! 

शंकर : कोण तू! अरे, हे काय! मी झोपेत तर नाही ना! बोल कोण तू? 

पिहले भतू : तुझी आई! शंकर, हे पहा मा या अगंातील रक्त, हे िहदं ुरक्त आहे! हे पहा, याच रक्ताच 
झालेले हे मा या तनातील दधू, हे िहदं ुदधू आहे! शंकर, तू मा या उदरात ज मापूवीर्,आिण मा या 
अगंावर ज म घेत यानतंर, हे िहदं ुरक्त आिण िहदं ु त य िपऊन वाढलास! तु या शरीरातील अणरेुण ु
िहदं ुहाडाचा आिण िहदं ुमासांचा, िहदं ुम जांचा आिण िहदं ुबीजाचा आहे. शंकर, तू िहदं ुआहेस. मा या 
पोटी येऊन मला तु या पापासाठी नरकात ढकलू नकोस! 

शंकर : आई, क्षमा कर! 

दसुरे भतू : नाही, क्षमा नाही करणार! दु टा, मा या कुलाला कलकं लावलास! वर बघ, मी कोण आहे! 

शंकर : बाबा! हे पृ वी, दभुगं हो आिण माझ ेलाजेल काळे िठक्कर झालेले हे त ड, मला बाबांपासनू 
लपिव यास जागा दे! 

दसुरे भतू : ितथे पाताळात देखील तुला लपता येणार नाही. यमदतू ितथे देखील, आपला परमपू य िहदं ु
धमर् यािग या या महान ्पापासाठी, तुझा पाठलाग करतील! मी तुझा िपता! आ ता मला बाबा 
हणालास, पण मी महार होतो; मी िहदं ुमहार होतो. मग मला बाबा कसा हणतोस! तुला महार 
जातीची लाज वाटते ना! मा यासारख्या महार बापा या पोटी ज माला आ याची लाज झाक यासाठी, तू 
तु या िहदं ुबापाला, बाप न हणता, मसुलमानाला बाप केलास नाही का? मग याला बाबा हण, आिण 
आप या खर् या बापाला नरकात ढकल. 

शंकर : बाबा! शंकरचे तु ही बाबाच आहा. या नीचाने मसुलामान बाप केला या िशकंदराचा सडू मी 
लवकरच घेईन. बाबा तुमचा शंकर, या यां यात चोरासारख्या प्रिव ट झाले या िशकंदराला लवकरच 
ठार मारणार आहे! आपण व थ असावे! 

ितसरे भतू : शंकर! मी तुझा आजा! 

चवथ भतू : शंकर! मी तुझा पणजा! 
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शंकर : आता माझ े दय भयाने, आदराने, आ चयार्ंने, प चा तापाने- अरे बाप रे फाटून जाणार! अरे बाप 
रे! 

सवर् भतुे : मसुलमानाला बाप हण! िकिर तावाला बाप हण! आ ही िहदं,ु आ ही िहदं ुमहार, आमची 
तुला लाज वाटते ना! दु टा, कुलकलंका-! िहदं ुधमार्त आम या कुटंुबात ज म घेऊन आ हाला नरकात 
ढकललेस की! अजनू तरी आमची या यमदतूां या हातून सटुका कर! अजनू वेळ आहे! 

शंकर : मा या अगंातील सवर् शक्तीनो, आता एकत्र हा, आिण िज हे, कापू नकोस! हे मा या पूवर्जांनो! 
मी काय केले असता िहदंधुमर् यागा या घोर पातकाचे क्षालन क न मी तुम या आ याला शांतता देऊ 
शकेन? मी काय क ? 

सवर् भतुे : प चा ताप ! 

शंकर : पण प चा तापाने पितत झालेला िहदंधुमार्त प्रिव ट होऊ शकत नाही असे हणतात ना? 

सवर् भतुे : ते अस य आहे! जनाने - सामा य लोकांनी जरी, िहदंधुमर् भ्र टाला शुिद्ध नाही हणनू हटले 
तरी, कठोरातील कठोर असा यमधमर्ही, प चा तापाने - भ्र ट पुनः सु ट होऊ शकतो- पितत - िहदंधुमार्त 
परत येऊ शकतो. असे मानतो! तर प चा त त हो आिण- 

शंकर : सांगा सांगा, आणखी कोणचा सं कार क ; क याव न कडलेोट क न घेऊन हणाल तर मरतो, 
पण मला पुनरिप िहदं ुक न घ्या. 

सवर् भतुे : प चा तापाने तू िहदं ुझाला आहेसच. पण तुझ ेिविश ट कतर् य हणनू सांगतो की, तु या 
मखूर् लपंटतेचा पिरणाम, ितकड ेसती कमिलनीला भोगावा लागते आहे- जा! ितकड ेजा; ित या आिण 
ित या मसुलमानी छळा या म ये ढाल हो जा; िहदंकु यकांवर बला कार क  पाहणार् या दु ट दै यांतील, 
िनदान एका तरी दै याला वधदंड देऊन, मग तू तु या दयातील रक्ताने कमिलनीचे पाय ध;ू हणजे 
आ ही तुझ ेसवर् िपतर पु हा सखुी होऊ ; हेच तझु ेप्रायि च तिवधान! जा!  

शंकर : चाललोच! चाललोच! (सवर् भतुे जातात) मी शंकर आहे, मी िहदं ुआहे. हे मा यातील मसुलमान 
झाले या िशकंदरा! चल, रणांगणात उतर! कमले या समोर तुझा वध क न, तु या हातून मला आिण 
मा या कमलेला आ ता सोडवतो -चल, काय हणतोस! मा या देहा या घरातील सवर् प्रदेश, तू शंकराला 
मोकळा क न िदलाच आहेस! आिण तू आलास तसाच िनघून जातोस; छट नीचा तसा नाही तुला पळू 
देणार. िशकंदरा, तुझा मी कमलेसमोर वध करणार; चल आता असा, पळशील कसा; चल! 
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 ( वतःच वतःला ढकलीत ढकलीत जातो.) (पडदा पडतो) 
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प्रवेश ५ वा  

 ( थळ-गगंाजीची माडी. पात्रे - गगंाजी, कमिलनी) 

गगंाजी : बाळे कमिलनी; सकंटे चारी बाजूनंी मी, मी हणत आपणांवर येत आहेत; तु या पे्रमाने 
वेडावले या, या इब्रािहमािदकां या चांडाळ चौकडीला तर मी त डघशी पाडले. परंतु हा तुझा शंकर, हा 
बा या िशकंदर, याने सभेुदार बंगषाला तुझा प ता िदला, आिण सभेुदाराची पापी ि ट तु यावर पडली. 
तो या िशकंदराला बाजलूा सा न तुला ध न ने यासाठी, आता कोण या क्षणी येईल याचा नेम नाही. 
कमिलनी आता जे काही साहस करायचे, ते आता याक्षणी केले पािहजे. बाळे तुझा िन चय तर ि थर 
आहे ना? 

कमिलनी : ताई, ि थर आहे. कोणाही अिहदंलूा मी होऊन पशर् करणार नाही. बला काराने कोणाही 
अिहदंनेू माझी िवटंबना केली, तर मी याचा सडू उगवायला सोडणार नाही. ताई मी चोख्यामे याची 
िश यीण आहे, जानू महाराची मलुगी आहे. िहदंधुमार् या वेशीवर पहारा दे याचे काम, आ हा महारांकड े
सोपवलेले असते. मी वेसकराची मलुगी आहे. मी िहदंु वा या वेशीच रक्षण करीत मरेन. पण धमर्शत्रूनंा 
आत घे याला, माझा हात तरी उपयोगी पडू देणार नाही. पण ताई, मा यासाठी तुला केवढा त्रास झाला; 
तु या सखुात मी माती कालवली की ग! 

गगंाजी : कमल, तु यासारखा देवते या पशार्ने पावन झालेली ही गगंाजी - ही वे या या तु या 
प्रितजे्ञ या िसिद्ध तव काय क  धजते, ते आता पहा; तु यासाठी न हे मा यासाठी; आजपयर्ंत जी 
पापाची घाण मा या दयावर साचत आली, ती सवर् कोण या तरी मह कृ या या फोटासरशी, मा या 
रक्ताचे पाट फोडून मी धुवून काढणार. कमल, बघ ही फूित र्, मा या अबले या कोमल देहाला क्षणभर 
कंिपत क न कशी लगेच लोखंडासारखी कणखर आिण िन कंप करीत आहे बघ; आता मा या िजवाचे 
काहीही होवो; मी माझ ेसवर् द्र य मा या एका िव वास ूनोकरणीसह, मा या मावशी या घरी धाडून िदले 
आहे ते तुला तु या आयु यभर पुरेल. तू येथून नीघ, पण सतं चोख्याकड ेजाऊ नकोस; या यावरही 
भयंकर िकटाळ आले आहे. तर त,ू नदीवर मी तुला दाखिवले या झोपडीत बैस. मी तुझी पाठ 
राख यासाठी इथेच िकंिचत ्वेळ उभी राहते. ते इतक्यात आलेच तर मला पाहून, तू इथेच आहेस असे 
समजतील आिण मी बोलाबोलात वेळ काढीन. नंतर माझ ेकाय होणे ते होवो, सखु प रािहले तर 
मागेमागे येऊन तुला झोपडीत भेटतेच. तेथून आपण मा या मावशीचे गांवी िनघनू जाऊ. 
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कमिलनी : ताई, मी एकटीचे जाऊ? 

गगंाजी : थांब! तुला एक सोबत देते. (एक क यार काढून) ही बघ ही तुझी िनवार्णीची मिैत्रण- 

 पद 

 िजवाची सोबत तुज ही आिज घे । किठण सकंटा मािज गे ।। ध्रु. 

 पोचिवल तु या धरािस ती पाही । न तिर घरा या देवा याही ।। १ 

कमिलनी : ठीक! ताई! या मिैत्रणीला पाहताच, मला िकती धीर आला आहे हणनू सांग-ू मोठी पाणीदार 
पोर आहे! अगदी जशी माझी चंपी! ित यासारखी मा या कशी अगदी मुठीत वाग ूलागली आहे! 

 (पड यात खडाखड आवाज होतात.) 

गगंाजी : कमल, कमल! मला वाटते ते आलेच असावेत. जा, लाडके, जा देव तुझा सांभाळ करो. माग या 
दाराने पार हो! 

कमिलनी : घाब  नकोस, ही मी िनघालेच, पहा (परतून) त ूमात्र -तुला मात्र केवढा त्रास झाला! ताई, 
माझा एक मकुा घेतेस का! 

गगंाजी : (मकुा घेते) छे, छे बाळे, मा या कमल, ही अ ु गाळ याची वेळ नाही! माझ ेकमलच ते! 

कमिलनी : पण आता वज्राहून कठोर! ताई, मा या नयनांत होते न हते तेवढे अ ु तु या दयावर 
गाळून टाकले नाही तर ते माझा मागर् मला प ट िदस ूदेते ना! आता डोळे सकुले; आता यां यातून 
गळेल, तर केवळ रक्त गळेल, अ ु नाही! येते ताई- (जाते.) 

गगंाजी : जा! मलुी! जा! (पड यात पुनः आणखी आवाज) (अगदी जवळ जवळ होते असलेले आवाज 
ऐकून) दार लावून टाकते पुढेच. देवा, आता या मा या िनधार्रा या दाराचा अडसरे तूच हो! 

 पद 

 क णाकर देवाजी किर क णेसी आिज ।। ध्रु. 

 पिततां या िनधार्रा आधारिच यावा जी ।। १ 

 (पडदा पडतो.) 
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अकं ५ वा 

प्रवेश १ला 

( थळ - स यागारापुढील मागर्) 

कमिलनी : अगबाई! आता काही एक शंका उरली नाही. ताई या घरातनू मी गु तपणे पळताना, यांनी 
मला दु न पा यल असावे िनि चत; आता कुठे जाऊ? हया मागार् या आगे मागे यांची कुजबूज आिण 
दौडादौड ऐकू येत आहे. आता म येच कुणा या घरात िश न लपता आले, तरच बचाव, नाही तर हे 
या याच वतुर्ळे आंकुिचत होते होते, मला लवकरच िभडणार. पण मला महारा या मलुीला कोण आपले 
दार उघडणार! उलट, माझी जातगोत ओळखली गेली, तर नसती आरडाओरड होऊन, माझा घात माझ े
िहदं ुबांधवच करतील. हे पुढे स यागार तेवढे आहे. मी ऐकले होते की, हा स यभी  स यवान ्अ पृ यता 
मानीत नाही; ते हा आता यालाच शरण िरघाव. एक दोन घटका जर हा इथे मला लपू देईल, तर हे शत्र ु
सहजच मी आडग लीत िनसटले असे समजनू इतरत्र पाठलाग करीत िनघून जातील. ठोठावतेच दार. 
आता हा स यवान ्मला तारो अथवा मारो. (दार ठोठावते. स यवान ्येतो.) 

कमिलनी : महाराज? 

स यवान : खोटे बोलतेस! मी राजा नाही, मला आचायर् हण. तुझ ेनाव काय? 

कमिलनी : कमिलनी. 

स यवान ्: पुनः खोटे बोललीस! मनु य असनूही कमिलनी हणजे एक झाड आहे हणनू मला 
फसिवतेस! 

कमिलनी : मला मनु य हणा, काय पािहजे त े हणा, पण आता माझा जीव वाचवा! मी एका िहदं ु
महाराची मलुगी आहे. मला बला काराने ध न पळवून ने यासाठी, काही मसुलमानी गुडं मा यामागे 
लागले आहेत. आपण िहदं ुआहात. मी दसुरे काही मागत नाही; आपण ही वावटळे िनघून जाईतो मला 
स यागारात राहू यावे! 

स यवान ्: स यागारात, जो स य बोलतो तोच राहू शकतो. 

कमिलनी : मी तर स यासाठीच या सकंटात पडले आहे. कशी, ते मग िनवेदीन. 
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स यवान ्: होय का! ये आत. परंतु तू मघा, महाराची मलुगी आहेस हणनू हणालीस, ते खोटे 
बोललीस. महारां या ि त्रयांशी तिदतर पु षांचे आिण तिदतर ि त्रयांशी महारपु षांचे गु त गांधवर् सबंंध 
अनेकदा घडतात. अनुलोम आिण प्रितलोम सबंंध जेथे ढ आहेत, या जगात कोण कोणाचा हे सांगता 
येणे कठीण आहे. हणनू तू महाराची मलुगी, असे सांगणे खोटे अस ूशकेल. तू केवळ मी मलुगी आहे 
इतके हण, की घेतो आत! 

कमिलनी : मी एक मलुगी आहे. 

स यवान ्: ये आत. (मो याने) ठग्य, अरे ठग्य, काय करीत आहेस? 

ठग्य : (प्रवेशून) पळी पंचपात्री घाशीत आहे, आचायर्! 

स यवान ्: खोटे बोलतेस! मखूार्, जी व तू नेहमी ठेवावी ितथे ि थरपण उभी या उभी राहते आिण 
ज मांतरी कधी पळून जात नाही, ितला पळी हणतोस आिण प्र यक्षपणे जे एकच पात्र िदसत आहे, 
याला पंचपात्री हणतोस? अशा अस याने वाणी िवटाळून घेऊन, मग तू सं येला बसणार? सधुार ती 
चूक आधी आिण नंतर ने या मलुीला. ती दमली आहे, बस ू या ितला व थ. स यासाठी ती संकटात 
सापडली आहे. 

(जातो. पाठोपाठ ठग्य व कमिलनी जातात.) 

 

 

  



 

www.savarkarsmarak.com 

प्रवेश २ रा 

 ( थळ : स यागारापुढील मागर्; बंगषखान िशपायांसह येतो.) 

बंगष : क्या उ ल ूहय तुम लोग! अभी वो परी, रा तेसे िनकल गयी थी. फेर पकडी कैसी गयी नही? 

पिहला िशपाई : गु हा माफ! परंतु ती या आड या ग लीत पुढे या सडकेकड ेपळून गेली असावी. ितकड े
लोक तो र ताही रोखून उभे आहेतच! 

बंगष : म येच ितला कोणी घरात नेऊन छपिवली तर नाही? कोणी िहदंनेू ितला, ‘िहदं’ु हणनू घरात 
छपवून, रक्षण कर याचा प्रय न केला असावा. 

दसुरा िशपाई : अजी सभेुदारसाहेब! ती महाराची पोर. ितला ‘िहदं’ु हणनू घरात घे याइतके, िहदं ुलोक 
वजातीचे अिभमानी या िदवशी होतील, या िदवशी िहदंु थानात इ लामी प्रचाराची आशा न ट झाली, 
असे समजावे! यांनी चोखामे याला, देऊळे बाटवतो हणनू, ठार मार यासाठी मसुलमानां या हाती िदले, 
ते िहदं ुलोक का या महारा या मलुी या ‘िहदं’ु हणनू, मसुलमानां या हातातून वाचिव यासाठी, घरात 
घेणार? ितला ते मसुलमानां या घरात घालतील पण िहदंू या घरात घेणार नाहीत! 

पिहला िशपाई : परंत,ु सभेुदारजी, या स यागाराचा जो स वेडा मात्र, अ पृ यता मानीत नाही हणतात! 
ते हा न जाणो, याने ितला आत घेतली असावी. इतक्यात इकड ेहोती! 

बंगष : फेर देखते क्या? घुसो अदंर, मारो बदमाषको! 

पिहला िशपाई : नही साब! घुसने मारनेकी क्या ज रत! हा स वेडा गवार है. तो आपण होऊन सवर् 
सांगेल; कारण तो िजतका स यवादी आहे, िततकाच याड आहे. याचे िश य या याच माळेचे मणी! 
(िशपाई दरवाजा ठोठावतात. स यागारातून ठग्य बाहेर येतो.) 

पिहला िशपाई : क्यारे िश य! तुम या आ मात आता एक मलुगी आली आहे ितला बोलाव. ितचा भाऊ 
ितला भेटायला आला आहे. सभेुदाराचा हुकूम आहे. बोलाव ितला! 

ठग्य : आत नसले या माणसाला, सभेुदारसाहेबांचाच काय पण देवाचा हुकूम असला तरी, बाहेर कोण 
बोलावणारे? आत मलुगी कुणी आली नाही. आ ही स यवानाचे िश य, खोटे कधी बोलत नाही, हणनू 
मी होऊन इतके सांगतो की, एक मुलगी म यम आकाराची, िजचे डोळे िवकिसत, काळेभोर आिण 
घाबरलेले आहेत अशी- 
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बंगष : वो ही वो ही मेरी यारी, िकधर है बतलावे! 

ठग्य : काही वेळापूवीर् या बोळातून पळून, या पलीकड या सडकेकड ेगेलेली मी पािहली होती. खरे असेल 
ते आपण होऊन सांगावे, असा आम या गु चा उपदेश आहे. 

बंगष : अ छा बेटा. तेरा और तेरा गु का ई वर भला करे. दौडो िशपाई वही सडकपर चलो. या 
ग ली या टोकाशी एक दोन रखवाले ठेवून सगळे ितकडचे मागर् रोखा चला, गपुचुप! 

(सगळे जातात िन स यवान ्प्रवेश करतो.) 

स यवान ्: ठग्य, काय गडबड झाली? कोण आ ता तु याशी बोलत होते? 

ठग्य : कमिलनील आ ताच यां या नीच वतर्नाची कहाणी सांिगतली, ते पापी, सभेुदार बंगषसह, इथे 
आले होते, आिण मला िवचा  लागले की, कमिलनी इथे आहे का? मी सांिगतले ती पळून पुढे गेली 
हणनू? ते हा ते लटांबर भलतीकडचे िनघनू गेले. आता काही तासांनी सवर् सामसमू होताच कमिलनीला 
गपुचूप बाहेर काढून देऊ! 

स यवान ्: गपुचूप! अरे मखूार्! स यागारात गपुचूप! राजकोप िकती भयंकर असतो, माहीत नाही तुला! 
जर का आ ही ितला लपवून ठेवली हणनू कळले, आिण ते तझु ेगपुचूप सहसा उघडकीला आले, तर 
मा या शरीराचे तुकड ेक न टाकतील तुकड!े जा, सांग जा यांना, ती मलुगी इथंच आहे. आ ही 
अजाणपणाने ितला आत ठेवली. जा, स यागारात गपुचूप बसत नाही. स य बोल! 

ठग्य : मी स य तेच सांिगतले आहे. कमिलनी इथे आहे असे सांिगतले असते तर तेच या पिरि थतीत 
अस य झाले असते! 

स यवान ्: गाढव कुठला; गु ला िशकवतोस; कसली पिरि थित? 

ठग्य : महाभारतकारांनी पिरि थतीची मयार्दा- 

स यवान ्: पु हा महाभारत; या महाभारतात ीकृ णाला देखील पु षपंुगव, हणजे पु षांतला बैल 
हणनू हटले, ते खो या भाकडकथांनी भरलेले महाभारत? जा, आता जा, आिण ती मलुगी इथे आहे 
असे सांग जा! 

ठग्य : मी जात नाही. आजपयर्ंत आपले ऐकले! एक िन पाप िहदं ुकुमािरका िजवा या भयाने न हे, तर 
केवळ आप या िहदंु वरक्षणासाठी, मला एका िहदंलूा माझा धमर्, मसुलमानी गुडंां या बला कारापासनू 



 

www.savarkarsmarak.com 

वाचीव हणनू िवनवीत असता, ितला- मा या धमर्भिगनीला या िनधमीर् दरुाचार् या या जब यांत 
ढकलणार पापी स य मी बोल?ू गाय कसाया या हातात सदिक्षणा देऊ? मी हे दु ट कृ य साफ करणार 
नाही! 

स यवान ्: बंड; मा या िश यांनी मा यािव द्ध बडं पुकारले! 

ठग्य : ओरडू नका, तु हीच िहदंधुमार्िव द्ध बंड उभारीत आहा! 

स यवान ्: िहदं ुधमर्! कोणचा धमर्! स य हाच एक धमर् आहे! आिण मी स य तेच सांगणार? अहो 
िशपाईबुवा! अहो सभेुदार, ती मलुगी इथे आहे. (ओरडतो. कमिलनी येत.े) 

कमिलनी : आचायर्; हात जोडते, आता माझा आणखी छळ क  नका. मी अबला, बािलका, िनरपराध. 
अ पृ यते या आगीत आधीच होरपळून िनघालेले हे जीिवत, आता स या या जळजळीत फुफा यांत 
खुपस ूनका! धमार् या नावाने तु ही स जनांनी माझा आजवर छळ केला. आता स या या नावाने माझा 
वध तरी क  नका. ही वावटळे जाताच सकाळचे आत िनघून जाते. तोवर मला लपू या! 

स यवान ्: लपणे! अस य! तु या दीड दमडी या िजवा या भयासाठी मी स याचा याग क  की काय! 

कमिलनी : िजवाचे भय? जीवनातील सखु अजनू िजने पुरत चाखले देखील नाही, या मला अबोध 
क यकेला वाटतेच आहे. पण मी इतकी गयावया जी करते ती केवळ जीवना या भयाकिरता करीत 
नसनू, जीवनाहूनिह िप्रय असणार् या, मा या िन आप या िहदंधुमार् या रक्षणाकिरता करीत आहे. माझीच 
परीक्षा पहाणे असेल, तर ही घ्या सरुी आिण वतः खुपसा मा या दयात! पण आचायर्, या ल छ 
कसायां या पापी लालसेला मला िवकू नका. बोलावून आणनू, ही यां या तावडीतून सटुलेली गाय, 
यां या सरु् यांपुढे ढकलू ंनका; दया करा; ‘दया धमर् का मलू है’ 

स यवान ्: काय भकतेस! ‘दया धमर्!’ ‘न िह स या परो धमर्ः नानतृा पातके परं’ िशपाई धावा. 

ठग्य : हे िनदर्य पु षा! िवजयनगर या िहदं ुसाम्रा याची गु त बातमी जे नराधम शत्रलूा कळवीत होते, 
ते स यच बोलत होते. तझुी ही स याची याख्या खरी ठरली; तर, जो जो देशद्रोही िव वासघातकी असेल, 
याची याची आ तांचे आ ता नरकातून वगार्कड ेबढती केली पािहजे. हे पहा, तु ही अस य बोलू ंनका, 
पण िनदान चूप रहा. मी अस य बोललो आहे ना, मी नरकात पडने! हया िनरपराध क यकेचा जीव 
वाचेल, धमार्चा पक्ष राखला जाईल; अ यायाचा हेतु िन फळे केला जाईल. यायोगे इतके धमर्कायर् 
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साधत, यासाठी मी एकटा आनंदाने नरकात जाईन. केवळ चूप रहा हणजे ते परतून येणार नाहीत 
आिण िभ याचे कारण उरणार नाही! 

स यवान ्: अरे भयासाठी मी हे हणतो की काय? 

ठग्य : नाही तर काय? ढ गी मनु या, तु या अतंःकरणातील राजकोपाचे भय, मघा तु याच त डां या 
िबळातून डोकावून गेले आहे. तु या देहाचे, कमिलनी लपिवली हणनू क्विचत ्तुकड ेतुकड ेहोतील, 
हणनू ते स याचे अवडबंर रचतो आहेस. 

स यवान ्: गु चा उपमदर्! अहो िशपाईबुवा, धावा, ती मलुगी इथे- (ओरडतो.) 

कमिलनी : साधो! देवा! मनु या! या हातांनी आज म कोणाचाही घातपात केला नाही; ते हया 
कुमािरकेचे िन पाप हात तु या पायाला िवळखा घालीत आहेत. 

 केवी दीन गाियिस याया । सदिक्षणा या दु ट कसाया ।। ध्रु. 

 या पाया मीं पडते बाला । लाथाडा या पाियच सोडुिन माया ।। १ 

 माझा िव वासघात क  नकोस; मा या धमार्, तूच त्राता आहेस. थोडा चूप रहा. 

स यवान ्: (ितला ढकलनू) चूप राहण- हणजे स य छपवणे- हणजे अस य! अहो सभेुदार- (ठग्य हाताने 
याचे त ड दाबतो. तो मधून ओरडतो तोच िशपाई येतात.) 

िशपाई : काय आरडाओरड आहे? 

स यवान ्: िशपाईबुवा, ही पहा ती पोर, िजला धरायला तु ही धावपळे करीत आहात, ही मा या 
आ मांत नको नको हणता घुसते आहे. हया मा या िश याने, ती आत असता जाणूनबुजनू खोटे 
सांिगतले. बोलवा सभेुदाराला- मी मात्र स य बोललो हो! (एक िशपाई िशटी वाजिवतो, सभेुदार वगरेै 
येतात.) 

िशपाई : सभेुदारजी, ती सुदंरी सांपडली. ती पहा या कोपर् यात खळी आले या ग यासारखी उभी आहे. 
स यवानाने खरे आपण होऊन सांिगतले. ठग्याने आ हाला फसवले! 

सभेुदार : अ छा, पिहले ठग्य को बांधो! स यवानको अव य कुछ बिक्षस देना चािहये! 

पिहला िशपाई : नही साहेब; तो भी तो काफर है ना! मारो इसको भी! 



 

www.savarkarsmarak.com 

बंगष : चुकतोस. स या या नावाने िव वासघात, अिहसें या नावाने पौ षघात, आिण भतूदये या नावाने 
आ मघात करणारे स जन, िहदं ुलोकात िजवंत आहेत; हणनूच तर या रा ट्रावर, नांगी नसले या 
िक यावर आपण नाचतो; तसे आ ही नाचू शकत आहो. स यवानासच न हे; तर या या या उपयुक्त 
पंथा या सं थेलाही सा य पोचवा! 

स यवान ्: स याची चाड सभेुदारांना इतकी आहे हे पाहून मला आनंद होतो. माझी अशी िवनंती आहे 
की, आपणहून हया मलुीला इतःपर कोणताही त्रास पोचू नये. वा बला काराने- 

सभेुदार : (सतंापून) ह! फुगला लेकाचा; कोणावर बला कार करायचा आिण कोणावर नाही; हे तू नको 
िशकवायला आ हाला; जर पुनः म ये त ड घातलसं तर जीभ छाटून टाकीन! 

स यवान ्: नको, नको नको, मला स य बोलायला तेवढी राहू यावी. 

िशपाई : चूप रे बेवकूफ (स यवानाला धक्का मारताच तो एका कोपर् यात जाऊन थरथर कापत उभा 
राहतो िन िशपाई याला धरतो.) 

बंगष : आिण आता हे सुदंर क यके, तू मला सांग, की एखादी हिरणी याधा या वतुर्ळात कापत उभी 
राहते, तशी तू इथे का उभी आहेस; मी काही तुझी मगृया कर यासाठी, तुला बाण मारायला धनु य 
ओढून उभा नाही! उलट तु या या भकुृटी या प्र यंचेपासनू सटुणार् या कटाक्षकरांनी िवद्ध होऊन मी इथे 
उभा आहे. िविचत्र हिरणा, तू याधाचीच मगृया केलीस! 

कमिलनी : सभेुदार, माझ ेकटाक्षशर, ते असे दरू आहेत तोवर सोसावेच लागतील. ते शर जर सहन होते 
नसतील तर यांनी जवळ येऊन हिरणी या अगंावर एकदा अभयदानाचा सौ य हात िफरवावा; हणजे 
तेच िवभीत हिरण लिडवाळपणाने तो हात चाटू लागेल. 

बंगष : अबके अब (जवळ जात) यारी, ये िहदं ुलोग ने तेरा बहुत छळ िकया! या छळातून तुला 
सोडिव यासाठी हा सभेुदार बंगष इथे आला आहे. हे कुर या केसाचे, का या भोर डो याचे, छाती 
तटतटून वर आलेले कामो ीपक कुमारी, हे माझ ेसमथर् बाहू तु या सािलगंन वागताला प्रसतृ झालेले 
आहेत- ये! 

ठग्य : ( वगत) काय आ चयर्! धमार्साठी प्राण देईन हणनू हणणारी िहदं ुकुमािरका, या सभेुदाराला 
पाहताच एकाएकी भाळली तरी कशी! पहा! ती याला आिलगंन यायला, ि मताची लाजरी आमतं्रणेही 
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देऊ लागली. िकती झाले तरी महाराची पोर! जातीवर जायचीच! िधक्कार असो ि त्रयां या कामलपंट 
चंचलतेला! ! 

कमिलनी : (सि मत) सािलगंन वागतासाठी प्रसतृ झाले या सभेुदारां या बाहंूना, यांचे पाय मात्र मागे 
घेत आहेत असे वाटते! 

बंगष : स दयार् या फुला! तुला हंुगायला पैगबंराचे पाय देखील, पुढे पड यावाचून राहणार नाहीत! घे हे 
सािलगंन वागत (आिलगंन यावेयास जातो तोच कमिलनी अक मात ् याचे पोटात क यार खपुसते व 
ककर् श आवाजाने) 

कमिलनी : आिण घे हे याचे फळ! 

ठग्य : हरहर महादेव! हरहर महादेव! महारा या क यकेने धमर्वीर वात िचतोड या राजक येला लाजवले! 
हरहर महादेव! 

बंगष : या अ ला! मारा! लडकीने मेरा खून िकया! (खाली पडतो.) 

कमिलनी : (ती रक्ताने भरलेली क यार वर परजनू) हा पािहलास! िहदं ुत णी या स दयार् या फुलाचा 
काटा! िहदं ुकुमािरकांनो, ही रक्ताल माखलेली क यार पहा! पािव यरक्षण आिण धमर्सगंोपन, आम या 
पु षांना आिण देवालाही जे हा किरता येत नाही, ते हा ते एकतर िचतोडची िचता क  शकते; नाही तर 
ही सडूाची सरुी! या दोह त एक मह वाचा फरक आहे. िचतोडची िचता ही, दु टांसाठी सु टांचा बळी घेते. 
चोरांसाठी सं याशाला फाशी देते. बला काराला वाव िमळू नये हणनू अबलांचाच सहंार क न टाकते. 
आगला याला आप या घराला आग लावता येऊ नये हणनू आपले घर आपणच जाळून टाकते. 
िचतोडची िचता दु टाची िनराशा क  शकते; पण याचे िनदार्लन क  शकत नाही. परंतु सडूाची ही सरुी, 
ही क्रोधाची क यार ती दो ही काय क  शकते. आपला देह वा धमर् बला काराने बाटिवणाराला, आज 
नाही उ या, रात्री नाही िदवसा, आधी वा मागनू, उजेडात वा अधंारात, आक्रमात वा आिलगंनात, 
जागेपणी वा झोपेत, िजथे जशी सिंध सापडले ितथे, ही साि वक क्रोधाची राजसी क यार गाठून, याला 
या पापाचा दंड िद यावाचून सोडीत नाही. हणनू िचतोड या िचतेपेक्षा हया सडूा या सरुीला, बला कार 
थरथर कापत असतो. ही क यार एखा या कुमािरकेची शुद्धता क्विचत ्सरंकू्ष शकणार नाही! परंत ु या 
भ्र ट शुद्धतेचा सडू उगव यावाचून मात्र राहणार नाही. हया सडूा या प्रतापानेच इतर शकेडो कुमािरकांची 
शुद्धताही पण सरंक्षण करील. कारण अशा अ य क यारी धारण करणार् या आकसबाज अगंनांना, 
आप या अतंःपुरात पाळायला, दजुर्न बला कार तसा दचकून राहील; की, जसा मनु य आप या अ तनीत 



 

www.savarkarsmarak.com 

िव तव बाळगायला दचकत असतो! हिरण, हिरण हणनू मेला माझी मगृया क  पहात होता नाही! 
मे या, िहदंकु यकांचे डोळे हिरणासारखे असतात; परंतु हे बघ यांचे नख! (क यार दाखवते) िसिंहणी या 
नखाहून अणकुचीदार, कठीण आिण कू्रर! माझा सडू, मा या धमार्चा सडू! या कुमािरका या अधमाने 
आजपयर्ंत बाटिव या असतील, यांचा सडू मी उगवला. आता दसुरा कोणचाही सभेुदार िहदंू या स दयार्ची 
फुले खुडीत िहदं ुउ यानातून इतक्या िनभर्य आिण िनल जर् साहसाने िफरणार नाही! कारण या 
उ यानात ही क यार नािगणीसारखी वावरत असते आिण के हा के हा कडकडून डसत,े हे यां या 
प्र ययाला आले आहे. नसेल तर चाख पुनः हे ितचे िवषारी पाणी! ! ! (धडपडणार् या सभेुदाराला पुनः 
सरुीने भोसकते िन तो मरतो.) 

पिहला िशपाई : ए िशपाई, तुम क्या देखता है? हमारे सामने सभेुदार मारा गया. पकडो ये लडकीको! 

सवर् िशपाई : धरा, मारा! बला कारा! 

स यवान ्: धरा! वरवर पे्रम दाखवून हया चांडाळणीने, या सरळ सभेुदाराचा खून केला. ही थापेबाज, 
पापी, राक्षसीण आहे. तो सभेुदार आपले पे्रम खरे बोलनू यक्त करीत होता, तो स यवक्ता होता. याची 
िहने ह या केली. मला सोडा, िहला धरा. (दोन िशपाई कमिलनीवर चालनू जातात तोच गगंाजी येते.) 

गगंाजी : (सभेुदाराला मारलेले पाहून) ध य आहे तुझी वीर बािलके! कमल, उगवलास तू आमचा सडू! 
आिण हा मी उगवते आता तुझा सडू! सोड मे या सोड ितला आिण सोड प्राण. ( यातील एका िशपायाला 
घायाळ करते. कमला सटुते. पण गगंाजी घायाळ होऊन पडते.) 

कमिलनी : (गगंाजी या छातीवर त ड ठेवून रडू लागते) ताई, ताई! 

उरलेला िशपायी : ए राक्षिसणी! आ ताच कशी रडतेस! पिह याले थोडी हांस, िन मग रड. बटकी! ही एक 
बाजारबसवी मेली आहे, ितची गादी चालवायला तूच आता ित यावर बैस. आता तुला सोडवायला आणखी 
कोण येतो पाहू? (ओरडत ितची क यार िहसकू पाहतो. कमिलनी झटापट घेते तोच तलवार उपसनू शंकर 
प्रवेश किरतो.) 

शंकर : हा बघ! ितला सोडवायला तुझा काळ येतो आहे. (शंकर एकाएकी तुटून पडतो िन या उरले या 
िशपायास ठार करतो. पण कमिलनीिह क यार लागनू, अग आई! असे ओरडून घायाळे पडते.) (गडुघे 
टेकून) कमल! कमिलनी! हे देवी? 
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कमिलनी : (दचकून) िशकंदर! हे मनु या! तुला जर थोडीतरी माणसुकी असेल, तर आता तुझा अमगंल 
आवाज, मा या शेवट या वासाला पशर्वून मला िवटाळवू नकोस? 

शंकर : (क हत) कमल! मी िशकंदर नाही, शंकर आहे? 

कमिलनी : ( याला पाहून वगत) अहा रे मा या दया! लागलसं पु हा भलुायला या मोहक सपार्ला 
पाहून! आता मरतांना देऊ का याला याच िचरवांिछत आिलगंन! (कठोर वरानं) पण कमले! याला 
हणजे कोणाला! िशकंदराला! नाही! (उघड) हे सखुकर शत्रो, हे पापी िप्रयकरा, हे सुदंर सपार्, ऐक! पूवीर् 
एकदा माझ ेतु यावर पे्रम होते. या पे्रमा या आठवणीची शपथ घालनू मी तुला सांगते की, तू मला 
मरतांना तरी सखुाने म  दे! मला िहदं ुक यकेला - तु या बाटग्या हातांचा पशर् क  नकोस! 

शंकर : याच पे्रमाची आठवणे देऊन मी तुला सांगतो की, तू जी या प्राजक्ताखाली शपथ घेतली होतीस 
की, याव जीवन तू मला तुझाच हणशील आिण मरतानाही मा याच आिलगंनांत मरशील! ती शपथ तू 
आता तरी पुरी कर. मला तू आपण होऊन एक आिलगंन दे; हणजे, मी सखुाने मरेन! 

कमिलनी : खोटे बोलतोस! मी तुला माझा हण याची शपथ घेतली न हती! मी शपथ घेतली होती; पण 
ती शंकरा या आिलगंनात मर याची घेतली होती? 

शंकर : कमले, तोच हा तुझा शंकर आहे. मा यातला िशकंदर हा बघ या क यारीने ठार झाला! (क यार 
वतःला मा न घेतो. क हत) शंकर िहदं ुहोता, मीही िहदं ुआहे, शंकर महार होता, मीही महार आहे. हे 
माझ ेरक्त अणरेुण ुिहदं ुरक्तच आहे बघ! हे देवी, मी प चा त त! या मा या रक्ताने तुझ ेहे चरणकमल 
धुऊन, मा या पापाच प्रायि च त घेतो. मला शुद्ध क न घे. माझा प्राण जाऊ पहात आहे. तो जा यापूवीर्- 

कमिलनी : तर मग ये िप्रयकरा! ये, एकटा जाऊं नकोस! माझी शपथ खरी करते; आिण तु या प्राणां या 
सोबतीला हे प्राणही जाऊ देते. मरणा या महूुतार्वर, आिलगंना या मडंपात मा या शकंरशी मी प्रितज्ञात 
केलेला िववाह लावला! हे देव हो! तो मगंलकारक होऊ या. (दोघे आिलगंनू पडतात.) 

शंकर : हे दयाळा देवा! हे गोड मरण मला जीवनाहून आनदंदायक वाटते आहे! 

कमिलनी : हो, आनंददायक! उ या आयु यात मला दोन क्षण आनंददायक गेले. एक, या प्राजक्ता या 
झाडाखाली तू माझ ेजे हा पिहल चुबंन घेतलसं ते हा; आिण दसुरा, हया आयु या या अतंा या गाभार् यात 
हे तुला दसुरे आिण शेवटचे लिडवाळे चुबंन देत असता! 
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शंकर : (चुंबन घेत) हे प्रभो! या सृ यु पादक महान ्िनः वासातून हे आमचे दोन वास आ ही आज 
एकित्रत क न, याच िनः वासात परत सोडीत आहोत! गोिवदं! गोिवदं! गोिवदं! 

(दोघेही नामे उ चारीत एकत्र मरतात.) 
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प्रवेश ३ रा 

( थळ - जगंल, जाफरअ ली चोख्याला घेऊन येतो.) 

जाफरअ ली : चोखा, आता माझ ेसांगणे सपंले. बोल अगदी थोडा वेळ आहे. हया भयंकर मरणापासनू 
तुला वाचायचे असेल तर बोल, तू मसुलमान होतोस हणनू! वे या, दगडाची मिूतर् देव िवठोबा आहे असे 
तुला वाटते तरी कसे? 

चोखा : कसली दगडािच मिूतर्! अहो! 

 यापक यािपला ितही ित्रभवुनी । चारी वणर् खाणी िवठू माझा ।। 

 प्राण जेणे चळे मन जेणे बोळे । शू याते वेगळे िवठू माझा ।। 

 आकार िजतुका िततुका तो नासे । िनराकार असे िवठू माझा ।। 

 चोखा हणे तोिच आनदंाचा कंद । नाव हे गोिवदं िमरिवले ।। 

जाफरअ ली : चोखा, बरे राहू दे ते त वज्ञान! तझु ेमरण या अ पृ यते या कलकंाने क्षणोक्षणी जवळ 
येत आहे, तो अ पृ यतेचा कलकं तू मसुलमान होताच धुऊन िनघेल, हे िनिवर्वाद आहे ना? मसुलमान 
सवर् मनु यांना समान मानतात. सवर् मनु ये एकाच देवाची, एकाच घरात, एकत्र प्राथर्ना किरतात. 

चोखा : होय का? मग मी मनु यच आहे आिण परमे वराची मराठीत प्राथर्नाही करतो. मग मसुलमान 
हो यात आिण अरबी प्राथर्नेत िवशेष ते काय? देवाला अरबी समजत आिण मराठी समजत नाही असे 
थोडचे आहे! 

जाफरअ ली : िवशेष काय? चोखा, जोवर कोणी मनु य मसुलमान होते नाही; तोवर तो काफर समजला 
जातो. काफराला कोणी क या देत नाही; काफराला समाजात ि थित नाही; काफराला वगार्त गित नाही. 
नीचातला नीच मसुलमानही, साधूतील साधू काफरापेक्षा, खुदाला अिधक िप्रय आहे. काफराला तारा; अशी 
प्राथर्ना करणेही पाप आहे. काफराला- 

चोखा : पुरे झाले! मौलवी आपण केले या त्रोटक वणर्नाव नही, मसुलमान सवर् मनु यांना समान 
मानतात, हणजे काय किरतात, हयाचा भयंकर अथर् मा या यानात आला. मसुलमान - मग तो 
िकतीही नीच असला तरी ई वराचा लाडका लेक- आिण काफर, मग तो पापभी  असला तरीही नरकाचे 
धन, हीच आप या मसुलमानी धमार्तील मनु यमात्रा या समतेची याख्या ना? हयापेक्षा आप या 
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नारंभटाची अ पृ यतेची याख्या, िकती तरी पटीने मायाळू आहे. नारंभट्टी अ पृ यता माणसेच मानतात. 
पण ही तुमची काफरी अ पृ यता देव देखील मानतो. कारण तो काफराला मे यानंतरही िशवत नाही, 
याला तारीत नाही. मग तो िकतीही िन पाप असो! नारंभट्टी अ पृ यता अमगंळ हणनू आ हा 
महारां या देहाला फार तर िशवणारे नाही, पण तुमची ही मसुलमानी वा िकिर तावी अ पृ यता 
काफरा या आ याला िशवू नये हणनू सांगणार! मठूभर मसुलमान वा िकिर तांव सोडून, उभी 
मनु यजाित, ित या कोिट कोिट पूवीर् या िप यांसह अक्षय नरकात िपचत राहणार. देवदतू, काफराला 
यांची इतर पापपु य न पाहता फरफटत नरकात नेऊन टाकणार असे मानणार् या या तुम या कू्रर आिण 
भयानक काफरी अ पृ यतेपेक्षा, हया एका लहानशा ज मापुरतेच काय ते पितता या देहाला िशवू नये, 
हणनू मानणारी ही नारंभटी अ पृ यता, शेकडो पटीने ससु य आहे. कारण तीप्रमाणे अ पृ यांसही पुढील 
ज मी स गित िमळू शकते, पृ य आिण मकु्त होता येत. पण तु ही सांगता तसेच जर मसुलमानी 
दशर्न असेल तर यात काफराला पुनजर् म नाही, मिुक्त नाही, नरकावाचून गित नाही. ही तुलना मी 
केवळ नारंभटी अ पृ यतेशी केली. कारण िहदंचूा धमर् अ पृ यताच मानीत नाही. आिण िहदंचूा खरा देव 
तर, अ पृ यां या घरी येऊन याला पंिक्तपावनही क  शकतो. कारण या महाराल देखील- 

अहो हेिच देही अहो हेिच डोळा । प्र यक्ष पािहला पांडुरंग ।। 

देही देिखली पंढरी । आ मा अिवनाशी हिर ।। 

मळुींच नाही चोखामेळा । तेथे कशाचा िवटाळ ।। 

चोखा हणे मज हेिच वाटे गोड । आिणकाची चाड नाही! नाही ।। 

जाफरअ ली : अरे िनदान हे तुझ ेभयंकर मरण टाळ यासाठी तरी तू मसुलमान हो! 

चोखा : मौलवीजी, आपले पैगबंरसाहेब स या कुठे असतात? 

जाफरअ ली : ( वगत) याला पैगबंरिवषयक िजज्ञासा वाटू लागली तर! बहुतेक हा द्रवत चालला! (उघड) 
अरे वे या, आम या पैगबंरािवषयी पािहलसं ना तुझ ेअज्ञान िकती गाढ आहे ते! हणनूच तो दगडी देव 
तुला सवर् व वाटतो. ऐक, आमचे पैगबंर आप या हजारो अनुयायांसमक्ष मिदनेस शेकडो वषार्ंपूवीर्च देह 
ठेवते झाले. 
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चोखा : होय ना! तर मग मौलवीजी, जो मसुलमानी धमर् या या प्र यक्ष सं थापक पैगबंराचे मरण टाळू 
शकला नाही, तो मसुलमानी धमर् मा यासारख्या एका नवागत पितताच मरण टाळील, हे सभंवत तरी 
कसे? 

जाफरअ ली : मर, मर, दु टा तर, तू असाच हाल हाल क न घेत मर. (पडदा उघडतो) इब्रािहम, लोक 
हो, हा घ्या चोखा, मी तुम या हाती िदला आहे. चांगला ठेच ठेचून याला ठार करा! जोडा बैल, आणा 
िशळवटा आिण बांधा याला जोखडाला! (इब्रािहम, नारंभट, िभकूशेट इ यािद लोकांसिहत चोख्याला ओढीत 
आणतात आिण िशळव याला बांधू लागतात.) 

सोयरा : (प्रवेश किरते) अगबाई, अहो मी पाया पडते! नका असे मा या या िन पद्रवी नाथाला छळू! 
देवा! देवा! 

अभगं 

घाई घाई आता िवठू चाल ूनको मदं  

 मािरताती लोक वदती केला अपराध ।। 

िवठोबाचा हार तु या कंिठ कैसा आला । 

िश या देती,मारा हणती, देव बाटवीला!  

तुमचे दारींचा कुत्रा नका मोकलू ंदातारा । 

 अहो चक्रपाणी तु ही आ हा िजमेदारा ।। 

जाफरअ ली : चोखा बघ, अजनू मघा मी हटले ते ऐक, 

चोखा : अभगं - (भरैवी) 

 माझा मी तो सवर् िनवेिदला भाव । धरोनी एक ठाव रािहलोसे ।। 

 जेथे काळाचाही पुरेिच न हात । याचे पायीं िच त समिपर्ले ।। 

 भय नाही िचतंा कोणता प्रकार । झाल से िनभर्र नामबळ ।। 

 चोखा हणे आता आता लागलासे झरा । िवठोबा दातारा याची नामे ।। 
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(भजन किरतो.) 

जाफरअ ली : मर तर ! हुसका ते बैल! 

सवर् लोक : हुसका बैलांना, मारा चाबूक! (बैलांना चाबूक मारतात.) 

जाफरअ ली : अरे हुसका बैल, अजून उभेच, आसडू मारा, चाबूक हाणा! 

इब्रािहम : अरे हे काय! बैल का चालते नाहीत? मला असा थरकांप का सटुला! माझ ेमन मला असे 
खाऊ का लागले? 

नारंभट : अरे बाप रे! ही भईु अशी का हाद  लागली? 

(आकाशवाणी) 

 (मखूार्ंनो, ऐका, नीट ऐका! सतंरक्षणासाठी वतः ीकृ ण आप या प्रबळ भजुांनी जोखडाला थोपवून, 
आड उभे आहेत. आता बलैांची काय कथा? प्र यक्ष यमदतू जरी ओढू लागले तरी तो िशळवटा हालणार 
नाही! शदु्धीवर या, नाहीतर भयंकर सकंट कोसळेल!) 

जाफरअ ली : काय हे थोतांड! या तो चाबूक इकड.े बैल तर राहोतच, पण या चोख्यालाच मी आसडुाने 
मारतो. आता कुठे आहे तो काफरांचा िहदं ुदेव? 

िकसन : (मागनू एकदम येतो व जाफरअ लीला क यार मा न खाली पाडतो.) हा पहा तो िहदंचूा देव! 

( ीकृ ण प्रकट होतात.) 

सवर्जण : अरे पळा! अरे पळा! भकंूप, िवजा, कडकडाट! पळा! 

(वैनायक वृ त) 

ीकृ ण : हां! न एक पद पुढेती जाल कुणीही! 

 मा या िप्रयभक्ता या अं यजांत या 

 छल जो हा केला तो, केवळ अहा 

 छळ याचा, पिर अं यज जाितचा उ या 
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 केलाती छळ अस य आजवरी जो. ५ 

 यांचे फळे घातके ना भोगता असे, 

 एकही न पद पुढेती जाल कुणीही! 

 ब्रा मण हो, क्षित्रय हो, वै य, शूद्र, हो 

 तुि ह महारांिस महा नीच लेिखले 

 अ पृ य वानाहुिन, तेिवची तु हा १० 

 पुत्रांसी, पौत्रींसी आिण प्रपौत्रां 

 तुम या या, हाय हाय, अिखल भवूरी 

 लेिखतील जाित अ य अ य खंिड या, 

 वीपांतिर,ं खंडांतिर ंिहदं ुपाहतां 

 रक्तिपती सम जग हुसकील तु हा ही! १५ 

 हे महार तमुचे, यां िहणिवता तु ही 

 जगताचेची महार हाल तु हीं ज,ै 

 धमर्बंधु छळ किरता तुमिचया अशा,  

 दु ट अहंतचेा त दंड तु हाला 

 लागेलिच यावा मोजिून पै न पै. २० 

सवर्जण : प्रभिव णो, िव णो, तू कृ णकृपाला! 

 अपराधी हे प चा त त आपु या 

 या भीषण शापे भयभीत होउनी 

 िरघताती चरिण शरण, यापुढे जशी 
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 आज्ञा देतील देव वतुर् तसेची २५ 

ीकृ ण : ऐका तिर आज्ञा सु प ट आमचुी! 

 य यिप कालांत अ य बहु पुरातन, 

 रक्तबीज सं कृित या ती  िवरोधे 

 हे अ पृ य व समाजािस िहत असे 

 गमले सजु्ञांिह शा त्रिसद्धसे, तरी ३० 

 तो आजी शा त्रवाद िमटिव मी वये! 

 अ पृ य वासी यापुढेित समजणे 

 किलवजीर् आय ही प ट मदाज्ञा, 

 यािव द्ध जे जे ते शा त्र व यर् की! 

 श द आमचुा तोची शा त्र जगाचे! ३५ 

 देवालय देवांचे, देव मी वये 

 आज वार उघडी ते अं यजांप्रित 

 सोसिुनया खळबळे छळ िन य नवाची 

 यांची ना पायरीिह पशुर् ये तया, 

 देवळांत या देवा देव मानुनी ४० 

 िनवसत जे हीन कोिट कोिट हे 

 िहदं ुजाित या वजािस ध िन रािहले 

 िहदंधुमर्दगुार्सी वेस रकु्षनी 

 या यां या भक्तीने तु ट होउनी 
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 पाप शाप पूवीर्चे अं यजांप्रती ४५ 

 किरत मी क्षमा वयेिच; यांस देतसे 

 पृ यांसम सवर्िह अिधकार यापुढे! 

 हा नवे उ:शाप यांिस यां समिपर्ला 

 िहतकर तो, िहदंजुाित होइलिच तुला ४९ 

 

सवर्जण : अनुगहृीताः अनुगहृीताः अनुगहृीताः वयं । 

(भरत वाक्य) 

पद (नाचाचे) 

होईलिच भारत िवजयी पु हा ।  

कृ ण कृपा तिर । यािस सगंरी ।। होई. ।। ध्रु.।। 

साहस नवे नवे िसहंासन नवे ।। आशा मनीषा पराक्रम नाना।। 

(समा त) 

 


