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सगंीत सनं्यत त ग 
अंक प�हला 
प र्व १ ला 

(तपो्नातील दर्ीचर दरऊळ. नाचाच्ा  मलल गाार गातात.) 
राग- ् न. ताल- एकताल. चाल- (हाला।  धम ती �्ल�सत-) 
�कती त�र समल�लत सहज- गी�त- । तार न बहम तााी ।। धम. ।।  
ता�ा�व तनम-बीन तमटर �व�थल तरल गी�त नमठर , अ�त तर क�रत हानी ।। १ ।। 
( मलल गात जाताच �सदाथा ग्त  त�ा कण कन् प र्वतात.) 
�सदाथा : कण कन् हरच तर गान! ऐकलरस ना? ह्ा नताक् हर जर गाार ेहात तता गर ्ा ना, तर 
गाार  ी पू्� एकदा ऐकलर होतर. त�ा तमला तशच्ा ्ाटरल पा नताक्ंच्ा ह्ा गाय्ानर 
एताद्ा गूू ंं ासारता  ा ्ा ्द्ात �दा् पकाव पाकला. त�ा त्ा पकावात  ी ह्ा 
तपो्नाच्ा  ोर अंधारातून �न्ााााचा  ागा काूलत बो�ध्�धाच्ा तलापावी जाऊ वकलो. 
य्ततच्ा दरहास �न नं�ं्ांस ाळून, पीकून, नावनू त्ाचर ब�लदान कर  ्ानर  ोध � ळतो असर 
सांगाा्ााद तपो ागाात का् त ् तहर तर त्ा तपो ागााचा य्तत अनमत्  रऊन पत्ध पहा र् 
ेहाून तेहल ्ा �नरंजना नदलचर तीरल  ोर दरहदंकन करलत होतो हर प�सदच तहर. कण कन्, ्ा 
सकल जगतास जन - �त्म-जरा-ा्ा�ध ह्ा चार  हादमततांपासून  ममत करय्ाचर काहल साधन 
तहर का? अवी तळ ळ लागून  ी जराहा प�तरा कर लल क्- 
 (चाल - पीतनकर  -) ताल-�ंताल 
 �् ममत कक हर । तता जगत । पासम�न जन  राा ।। धम. ।। 
 साधन वोधा्ा । राज् य्जन अरर पााहल ।  
 सोकीन लोक वोक हराा ।। १ ।। 
 अवा पबळ �नशच्ानर  ी ह्ा दमतत ् संसाराचा त्ाग कयन,  ाझर वाम् राज्,  ाझी तका 
ता्ाा दर्ी ्वोधरा,  ाझा न्जात तन् राहमल -  ाझर स्ाय् सोकून  ी ह्ा ्नात र्ऊन 
रा�हलो. तराहा  ी �द्सा एकर क दााा ताऊन रहाय्ाप्पत अनरक पकारची रपासतापासांची ंतर 
कर लल. पा  ला रान होईना. वर्टल  ी तसनन  रा होऊन रांं�द्स पकलो. परंतम त्ा मळर 
होती; ती �्चारविमत दरतील, नषट झालल;  ग अ�धक रान � ळय्ाची गोषटच दरू. नतम्ात 
एक �द्स नाचाच्ा  मलल हर गाार ेहात त्ा  ागाानर गात गर ्ा क् ‘्ीारची तार अगदल 
�ूलाऊ नकोस; नाहलतर गीत रपजाार नाहल. फार तााूहल नकोस, नाहल तर ्ीााच तमटरल.’ तीच 
ियथ�त नं�ं्ांची, ्ा तनम्ीारची. हल नं�ं र् अगदल लाका्ाल तरलहल वां�तसगंीतास तचं्ाल, त्ांस 
फार ाळाल तरलहल वां�तसगंीतास  मकाल. तर ्ा नं�ं्ाश्ांची ्ो ् ती जोपासना कयन पा 
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रतत  य्ारासारती त्ांची ्ागमरा हातात ठर ्ून जर त्ांचा रप्ोग कयन क्ाल तर ती 
सहजा्यथाच तमेहांला रान ागााचा प्ास समतकर करलल, �न अंती �न्ााा पा्त कयन दरईल. हा 
�सदानत  ला पटला त�ा  ी तर दरहपीकन सोकलर. अनन य्ीकारलर त�ा ्ममताहार-�्हार 
होतसाता त्ा बो�ध्�धाच्ा ाा र्तालल स ा�ध्ममत रान ागाानर �न्ााााचर पर समत अनमत्ू 
वकलो. कण कन्, जो �हसंा ् ्र ागाासबंधंी �सदानत तोच ह्ा दरहदंकनात क तपो ागाा�्ा्ीहल 
सत् तहर का्? सांग पाहू? �हसंा ् ्र ागाा�्ा्ी तथागत बमदाचा �सदानत का् तो सांग 
पाहू! 
कण कन् : हर तग्ान ्बमददर्ा, तपला �हसंा ् ्रा�्ा्ीचा �सदानत  ी संपूाापार तकलन 
कर ला त हर. ्ल्ा ह र्तर अ ूात ्रयपात । तारातर वराफाटर गोळा करा, त्ाची एक थोरलल होळी 
करा, तनंदानर बागकाा्ााद �बचा्ाा  कोकरास त�ा ्ासरांस त्ांचर पा् बांधून, ताजी कापा्ी 
तसर त्ांचर गळर , हद्, ्सा, नसा गंतीरपार  ंं ेहात चराचर कापा; त�ा त्ांच्ा  ांसांच्ा 
�नर�नराळ्ा तमक ्ांना हा नंंाचा, हा  कताचा, हा ्कााचा ेहाून तगीत रमताच्ा धारांसह 
जाळीत बसा! अवा ह्ा रमताळलर ्ा ्रानर जर दर्ता पसनन होतात तर त्ा कसाईतान्ानर 
का पसनन होऊ न र्त! हर क ाकांक नाहर; हर हत्ाकांक तहर त�ा ्ानर दर् जर तररच पसनन होत 
असतील तर तर दर् नसून दैत्च असलर पा�हजरत! कोकरांना त�ा ्ासरांना  ारलर ेहाजर ेहार 
 नमष्ास  ोध � ळतो! कोा हर तूळ! पमनहा ्रानर जो य्गा � ळतो त्ातहल, दमततपूाा दर्ांच्ा 
कथाच सांगतात क् दर्हल  तसर, कोध, त्, दमतत त�ा असतोा ह्ांच्ापासून  ममत नसतात. 
पा तग्ान,् पवूचं्ा ब�लदानानर दर्�पतर संतमषट होऊन  ोध � ळतो हल मल�ि्त ज्ांनी काूलल 
ती जगास कर ्ळ फस�्य्ासाठठच काूलल क् का्? 
�सदाथा : नाहल. त्ांनी हरतमपमरयसर जगाची फस्ाूक कर लल असर  ी ेहात नाहल. हल त्ांची 
पा ा�ाक तूल होती. �चरंतन त�ा अ र असर जगांतील  ूलतत् वोधय्ाच्ा त�ा अवरा 
दमततांपासून  ममत होय्ाचर साधन रपलपध करय्ाच्ा  नमष्जातीच्ा पवसंनी् प्तनांची ती 
एक पा्रल होती. तो एक बमदीचा ा  होता. पा अनमत्ानर त�ा �्चारानर तो तास �नरसन 
झा ्ा्रहल कोाचा वहााा  नमष् त्ाला तसाच �चकटून राहलल? दरहदंकनात क तपानर 
 नमष्ाच्ा अ्््ां्र त�ा वमती्र �नर�नराळर प्ोग कर लर असता ती का् यपांतरर  रऊ 
वकतात हर फार फार तर �वकता र्ईल ; पा सकल दमततांपासून  ममत होय्ावी त�ा 
तते्ाच्ा �चरंतन वांतीच्ा पा्तीवी त्ांचा काहलच पत्ध संबंध नाहल. �हसंात क ्र ्ा 
दरहदंकनात क तप हा �न्ााााचा  ागा नाहर. �न्ााााचा  ागा ेहाजर त�षाानाव त�ा साधना 
ेहाजर ए्ूलच क् तप ्ा �नषठरप ाार 
 अकम वलय्ाकरार कम वलय्ोपसंपदा । 
 स�चततप�र्ादपन एतद बमदानमवासन  ्।। 
कण कन् : ह्ा तपो्नांत तपा  ला दरहदंकनाचर अअमत पकार दात�्ाार होतात ना? 
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�सदाथा : र् असा ततं र् - (पकदा र कतो.) हर पहा कोम्ाचर कर सापासून तो पा्ाचर नताप्पत, 
पत र्क पसंगाग�ाक दरहदंकन पकार! हर कर वी पहा. एकहल कर स काूार ह्ास हर पाप स जतात. 
कोम्ाचर कर स पाठठ्र त�ा ततका्र, नाकाचर � वीत त�ा � वीचर दाूलत, दाूलचर पोटा्र. 
ताकर चर बरग ्ा्र, एताद� च्ाळर पां रा र् तसर हर कर साळ अंग पहा! 
कण कन् : पा हर कोा रागारागानर तप ्ा कर सांच्ा जटा रपटलत तहर? ्ाला एताद्ा दमतताची 
बात ी कळलल क् का्? 
�सदाथा : नाहल. तो एक कर वरधक पंथाच्ा अगदल रलट असाा्ााग कर वलमंचक पंथाचा प्ाा् तहर. 
अंगा्र एकहल कर स राहू दरार ह्ास हर पाप स जतात. त्ातहल हर कर स धम�रकर नर काूून तरा 
दरहदंक होाार नाहल ेहाून पथ  कर स ्ाू्ून, अवा  मठठच्ा  मठठ हातांनी �हसकून हर लोक कर स 
न ्कर स रपटून टाकतात. 
कण कन् : हर कोा, हात रतायन कोाास बोला्ीत तहरत क् का्? 
�सदाथा : तर नंतर. पथ  हर पहा, हर हात जसर जन तत लतबकळत समटलर तसरच जन तर ठर्ार 
पमय् स जतात. हर हात ्र असा करलतच नाहलत. त्ा मळर त्ांची हाकर धीा होऊन हात पम रू , 
 ागर, ्र होतच नाहलत. ्ांचर रलट हर पहा तरर तप. ेहाजर हात �नसगाा�्कद सारतर ्र धरार 
असर ह्ांचर  त. हर दोनहल हात सारतर ्रच ठर् ्ानर समकून लाककासारतर झालर तहरत. ह्ा 
परयपर�्कद  ागाातील कोाता तरा पमय्पद तर कसर सांगाार? 
कण कन् : पा हर कोा असर तमई चाटलत तहरत? 
�सदाथा : हर  �गंताचर अनमषठान करलत तहरत. हातापा्ां्र पवसूारतरच हर नरह ी चालतात. 
त्ांच्ा सारतरच �नजतात , बसतात त�ा तसाच तमई्रलल ग्तपाला ताऊन जगतात. हर 
अग�तक पहा. एकर  �ठकााी �नत्ाचरच बसलर तहरत. पा्सात गाळ साचून त्ांचर्र ्ाकळर 
बनतात, त्ात सपा र्तात, कोाी ततकात काहल  ातलर तर जगतात , एतादर र्ळी सपा त्ा्र पी�त 
करतात, एतादर र्ळी कसून  ारतात. हर सतत ग�तक पहा , त्ा अग�तकाच्ा अगदल रलट . हर 
सतत चाललरलर असतात. एका �ठकााी राहार तरल तो्ती गरगर �फरत राहतील ; पा ग�त बंद 
ठर्ाार नाहलत. त्ांना पम रू पम रू चालता चालताच झोप  रय्ाची �कं्ा झोपरतहल चालय्ाची स्् 
होतर. अगदल परयपर �्कद �न्  पाळाारर तपय्ी तपाप ्ा �न् ांस सारं्ाच हखानर 
पमय्कारक त�ा  ोधकारक स जतात. तता जर ग�त -ंत पमय् असरल तर अग�त-ंत पाप 
असलर पा�हजर ; त�ा अग�त पमय् असरल ; तर सतत ग�त पाप! ्ा दो ांत कोाी तरल एक 
�नशच्ानरच चमकतो तहर त�ा बहमधा दो रहल चमकताहरत ; तनंदाची गोषट ए्ूलच क् हर  हा�ननहल 
तपय्ी त्ांच्ा अगदल रलट �नषठरच्ा साधकासहल �्रोध न करता वरजारल वरजारल तपापलल नषट 
साधनर तचरलत तहरत. कण कन् ंताचर �कती पकार सांगू तमला! नमसत्ा ताय्ाचर पननास पकार. 
कोाी रस��ं्  ारय्ास पत र्क पदाथाात अत्ंत कक्ट रस �पळून तातात , कोाी �नरवन ंती. 
तर काहलच तात नाहलत तर कोाी स्ाावन ंती. तर तमकर चर र्ळी जर स ोर �दसरल तर ताार 
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पमय्कारक स जतात.  ळ ूं स ोर �दसलर तरल दरतील साे् बमदीनर  टा ट तातात. कोाी 
पंचा नीत सतत बसतात तर कोाी थंक पाय्ात सतत राहतात. हा ब , ह्ा दरहदंकक तपया्ात 
अत्ंत प मत ेहाून गाजलरला. तका्ांस तालून �तळर  ायन त्ा्र पा् दरताना त्ांची 
अाकम चीदार अनर ्ानर तप ्ा पा्ात तोसकून  रतलल तहरत. हा तयसा चालतो. � रच्ांची धमरल 
परट्ून य्ततस टांगून  रऊन हा कोळा धमप्तो. ह्ानर ताप ्ा ता्ा्र तप ्ा जनन��ं्ास 
जाळून टाकलर ; त�ा तता ती दरहदंकाची दमततर क ी ्ाटून तो पर  �ननहल तपय्ी काटर तात 
तहर �न समळर ला्लर ्ा वश र््र सदो�दत पकून राहाार तहर. ताती - 
कण कन् : पमरर झालर. हर बो�धसत्ा �सदाथाा,  ला ह्ा अ ोरल पथंांच्ा अ�धक  ा�हतीची  मळीच 
त्श्कता नाहल! 
�सदाथा : जगात  नमष्ानर पाप कर लर तर नरकात त्ाला असर त्ंकर दंक तोगा र् लागतात असर 
ेहातात. पा पापाची जी नारक् �वळा �तलाच पमय् स जून हर �नषपाप लोक त्ा ्ातना 
तपा होऊन नहलोक्च तोगीत तहरत. त�ा ह्ा अवा नरकाच्ा ्ातना सोसार हा य्गााचा 
सोपा  ागा,  मिमत,  ोध स जतात. हा कर ्ळ बम�दा  तहर पहा! कण कन्, तम ्ा तईचर तमज्र 
पर  होतर का? ती द्ाळू होती का? 
कण कन् :  हाराज,  ी फार  ा्ाळू होती. तईच ती! �तचर पर  का् ्ााा र्? 
�सदाथा : तर  ग तू रपावी रा�हलास, ग्त ता लरस, चमललत हात ताजून  रतलास ेहाजर �तला 
तनंद होई; का तू पोटतर जर्ा र्, धषटपमषट त�ा स ाधानी असा र्, अवी �तची नचाा असर? 
कण कन् : अथाात ् ी ताऊन �पऊन समती, तनदंल, �नरोगी असा र् अवी - 
�सदाथा : बरर कण कन्, हर लोक दर्ास द्ाळू �न पजरचा  ाता�पता स जतात, नाहल? तर  ग 
तप ्ा तमतास रपासानर क� व कयन, ताप ्ा ता्ा्र ताजून तो द्ाळू �पता ाता पसनन 
होईल, हर वम् तरल तहर का? िज्ाचा िजतका अ�धक ाळ होईल अ�धक पसनन होाारा दर्, 
हा दर् नसून दैत्च असला पा�हजर, नाहल का? अअमत �सदीयत् हर ूंग करा; पा दरहदंकानर �कं्ा 
्र�हसंरनर द्ाळू दर् पसनन होतो त�ा  मिमत � ळतर असर स जून हल त्ंकर ंतर तचारार �न 
रपास करार हा कर ्ळ  ूतापाा तहर. जगताचर तहर तर दमतत �न्ारा करय्ास �न ालर ्ा  ला 
तरल ्ा अ ोर ंतांच्ा दमततात जगास बळर बळर पाकार कूरता ्ाटतर. 
एक �वष् : (प र्वनू) - तथागत बमदांनी तपलल जन तू�स जी क�पल्यतम तीस जाय्ाची जी 
तरा �दलल तीप ाार स ंाची �न य्ाची �सदता कर लल तहर. 
�सदाथा : ठठक. कण कन्, चल, त चर ्�द ्कील  हाराज वमदोदन, हर तेहल त्ांस न कळत 
राज् सोकून ्नात �न ून गरलो तराहापासून झमरत झमरत तता अगदल जजार झालर तहरत. 
तसनन रााचर तधी एकदा तरल र्ऊन  ला तरटून जा ेहाून कर लर ्ा त्ांच्ा पाचाराास 
 ानून वाम् राषषाच्ा राजधानीस, त च्ा जन तू ीस, तेहल तरट दरय्ाचर �निशचत कर लर 
तहर. त्ातहल ्ा ्ै् िमतक सधंीचा रप्ोग एका  ोम्ा जाग�तक का्ााच्ा साधनाककर होय्ाचा 
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संत् तहर. तेहल वोधून काूलर ्ा चार त्ा सत्ांचा रपदरव वाम् राषषालाहल कयन 
ज्ाप ाार कोसलचर  हाराज त�ा  गधचर  हाराज तथागत बमदाचर अनम्ा्ी झालर तसरच वाम् 
राषषाचर राजकम लास त�ा सरनानीसहल अनम्ा्ी कयन ्ा जगातून वयं्मदाचा, �हसंरचा, ्ाद्ीचा 
त�ा कलहाचा ना्नाट करा्ा त�ा स्ां  वांतीचर ध ाराज् यथापन करा र् ह्ा त च्ा 
रतकट नचार्र सम्वाचा  मकम ट चू�्य्ाच्ा प्तनांची तेहल पराकाषठा कराार. कण कन्, 
ससंारासारतर दमतत नाहल, हर जर  नमष् ांास पटरल तर  ग ह्ा अत्ंत तापदा्ी संसारातील 
�दताऊ लातासाठठ ्मदर त�ा कलह होतील तरल का? �्तारल सपा कस्ून  रय्ासाठठ जवी कोाी 
वहााा चूाओू करलत नाहल त्ाचप ाार ह्ा ससंाराच्ा होळीत र ्ा टाकय्ाची चूाओू 
जी् ां कराार नाहल. कण कन्, तरोतर ससंारत�षारसारतर दमतत नाहल. �्त�षा सनं्ासासारतर 
समत नाहल. पहा- त्ा दरूच्ा प्ाताककर पहा, पहा तो दा्ाि न कसा परटला तहर. 
 (चाल: तू तनबान र्लल-) 
 तो ्ा्ा ब  दरूल । जी् जंतम जाळी । तककत दव�दवा । तग ।। धम. ।। 
 परटत पळ पळ तैसा । त�षाा नीत । संसार जळत हा् ।। १ ।। 
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प र्व २ रा 
 (धारा बसलल तहर. नतम्ांत वाकंतट प र्वतो.) 
वाकंतट : धारर, पमनहा तू ओसरल्र र्ऊन  ांकी ठोकून बसललस! तला गरला ओसरल्र र्ाार; 
ओसरल ेहाजर  रचा बाजार, त�ा त्ात तू बसाार. तता हर दोन वपद एकं कयन जर  ी 
त्ा ना्ानर तमला हाक  ारलल तर ेहावील  ला �वा्ा दरता ेहाून! बा्कांची बसा्ची जागा 
ेहाजर सैपाक र. 
धारा : चमप रहा! च ळ कम ठलर. ओसरल्र बसू नको तर का् कय. ेहार बा्कांची जागा 
सपैाक रात, पा ज्ा सपैाक रात सपैाक करय्ास धान्ाचा एक दााा दरतील कधी तपा 
� ळ्ून ताून �दला नाहल त्ा सैपाक रात त�ा ओसरलत फरक तरल का्  रला! नतर कत्ाा 
पमकाांसारतर तपा ओसरल्र कप्ांचा तातााट झक्ीत असतरत ना; तर  ी पा  ग नतर 
बसत्ा बा्कांसारती सैपाक रात ्ा संसारात गमंग असतर. पा कम ठलल  रलल हल धतक दर्ान 
 ा ्ा गळ्ांत बांधलल तहर!  ा ्ा जन ाच  ातरर झालर. नाहलतर कोय्ा एताद्ा राजाची रााी 
वोता्ची  ी! 
 चाल: (अ�र रंग रंगर  ्ान) 
 जोका    �कती �्जोक । हर ठपबम  ी ाान ।  ी 
 गा् । हर �गधाक । हर बदसमर ।  ी तान ।। धम. ।। 
 गूळ�च  ी च् ज्ाला । त्ा�च न हर तर�च जाा । 
  ज पूाा  ज स �च । प�त दर न तग्ान ्।। १ ।। 
वाकंतट : का् ेहातरस तरल का् धारर! वमदी्र तहरस का तू! अग तमला अगदल ‘तमजस �च 
प�त’, अगदल पूाा अनमयप प�त � ळाला पा�हजर होता असर तरोतरच का तमला ्ाटतर? तमळर ! तसर 
असतर तर रकतीस. अग अगदल तम ्ासारताच जर तमझा प�त असता तर तो पमका ेहंटला तरल 
यंीच असता!  मललंना अगदल ‘अनमयप ्रपाि्तरयतम’ ेहाून जर तवी्ााद दरतात त्ांना तर 
ेहातात त्ांतील अनथा कळतच नसतो. अग, ियं्ात त�ा पमकाांत थोका फार जन ाचाच 
�्जोक तहर ेहाून तर त्ांच्ा ल नाचा जोक जमळतो. ह्ासाठठ तमझा प�त तम ्ावी असा थोका 
�्जोक तहर, अगदल तम ्ासारताच अनमयप नाहल ेहाून रलट दर्ाचर ततार  ान. तसर नसतर तर 
धारर रकतीस रकतीस! 
धारा : त�ा तता तरल  ा ्ा दै्ी रकय्ा्ाचून दमसरर का् तहर! पमरो�हतपााचा तम च्ा 
् कलांचा कर ्ूा ल्�कक. पा तो तम च्ा रधळरपाानर त�ा रनाकपाानर धमळीस � ळ�्लात. 
शी ंत नाग�रक लोकाची ्�ितत तर बमकाललच पा हर चार तरक्ळ लोक दारावी अजून र्तात 
त्ांना तरल कांहल संक प �बक प सांगून दोन पैसर � ळ्ा र् ेहंटलर!  ग बोला्ू त्ांना तत? 
दोनदा हरलपाटर  ालून गरलर तर.  रात न ता्ला न तर्का्ला अवा ियथतीत शी ंत ्ज ान 
असला ेहाजरच रपाा र्पा करा््ाचर हल ्�ितत बरल नाहर ेहंटलर. 
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वाकंतट : ेहंटलर तर अगदल बरोबर ेहंटलरस. हा पशन शी तंीचा नाहल. हा पशन  मं्तत शदरचा 
तहर. शदा हल शी ंती्र अ्लंबून नसून त्ा शीपैक् तो �कती शी दान करा््ास, द�धाा 
द्ा््ास �सद तहर ह्ा्र अ्लंबून तहर. �कत र्क शी ंतांचा समपारलदरतील पम रू ठर्य्ास जी् 
जातो; तर �कत र्क द�रंल जी् गरला तरल ओजंळ तरतयन द�धाा द्ा््ास सोकीत नाहलत. 
तराहा  नमष्ाच्ा ध ाशदरचर  ाप ेहाजर तो �कती द�धाा दरऊ वकतो ह्ा्र नसून तो �कती 
द�धाा दरऊ निचातो- रोत दरऊ निचातो हर तहर. जा त्ा  ापानर त्ांची शदा  ोज जा! स्ापत 
जायत द�धाा तालल असरल त्ा शदा्ानास  रऊन र्. नतर अशदांस हमसकून दर. धारर जा, सांग 
हा तमझा प�त जो वाकंतट त्ाची हल तरा तहर ेहाून. 
धारा : पा अगदल द�धारककरच लध दरऊन कसर तागरल! एताद्ापावी द�धाा नसलल तर- 
वाकंतट : त्ास शदा नाहल ेहाून स जा र्. 
धारा : पा तपा �तधमक ेहाून तर हर दहा ्ज ान दारावी र्तात ना! परंतम- 
वाकंतट : पमरर झालर तमझर पा �न परंतम! ेहार दहा ्ज ान दारावी र्तात! बा्कांनी एका 
न््ाा्ास का् तर ्ज ान ेहाा र्.  ी एक ्ज ान तर्ूा पमरर तहर. जा. हं, थांब! हर पहा, 
द�धाा सगळ्ांत अ�धक दराारा असून ताती तो अ�व�धत असा्ा अं. नाकापरधा जक  ोती 
जसर तमला त्कत नाहल तसा पमरो�हतापरधा अ�धक �वकलरला ्ज ान  ला त्कत नाहल. जा! 
(धाराबाई जातर �न अकााी वरतक्ााअस  रऊन र्तर.) 
वरतकरल : पा्ा पकतो द र््ा. 
वाकंतट : क ्ाा. (धाररस) तू जा तता  रात. जा ेहातो न! परपमकााच्ा स ोर बा्कांनी 
ओसरल्र असर रतर राहार पसंत नाहल  ला. 
धारा : हल क्ा जातर एकदाची! 
वाकंतट : (य्गत) तरक्ळच �दसतो. (र क) का् तीथा�्�ध करा््ाचा तहर क् शाद क् 
यनानसंक प! असा  ोटाळतोस का? संयकारांची हल संयक� त ना् तमला पाक� ताला कळत नसतील 
ेहाून पाक� तात तरच �्चारतो. ऐक! द�धाा ेहाून �कती कप र् तालर तहरस? चाळीस, क् 
तीस, क् ्ीस? 
वरतकरल : (य्गत) असर का्? ह्ाला पा सं�ध साधून थोक पाक� त �वक्ा्ाच ाहो्. (र क) 
द र््ा पांच कप र् द�धाा तालल तहर. 
वाकंतट : तर  ग रभ्ा संयक� तात त्ा नां्ाचा ध ा�्�धच नाहल. दहा कप र् क ीत क ी ह र्त! 
वरतकरल : बरर द र््ा, तर् रू दरईन कसर तरल कयन. 
वाकंतट : ठठक तहर. पाक� तात ज्ास दहा कप र् ेहातात त्ा संयकारास संयक� तात यनानसंक प 
ेहातात. चल हो तीथासंक पास �सद! 
वरतकरल : पा तीथाा्र जा्ला ाहो् ना? 
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वाकंतट : र् ्ा. पत र्क पमरो�हताच  र ेहाजर तीथाच असतर!  ी दताानर पााी �वपंकलर तर 
सा ान् तीथााच पमय् लातत. बोटान �वपंकलर तर पत्ध तागीरथीच यनान कर  ्ाच पमय् लागतर. 
चल, तू संक प ेहा.  ी पााी �वपंकतो.  ग तू नदल्र जाऊन सगळा �द्स कमबम्ा  ार, 
नाहलतर रभ्ा जन ात पमनहा यनान ेहाून कय नकोस. तमला यनानाचर पमय् लात ्ा्ाचून 
राहाार नाहल. हं.  ांकी  ाल. द�धाा काू,  ोज, ठर् नथर; जोक हात. जो जो वपद  ी तमला 
सांगरन तो तो नीट ेहा.  ी हातानर तमाा कर  ्ा क्, तसर हात तूहल कर हं, सा्ध! बोल, तमझर 
ना् का्? हं. ॐ न त! 
वरतकरल : बोल, तमझर ना् का्? हं. ॐ न त! 
वाकंतट : अंहं. का् ना् तर सांग, बोल ॐ न त! 
वरतकरल : अंहं. का् ना् तर सांग, बोल ॐ न त 
वाकंतट : तमझर ना् पथ ;  ग ॐ न त 
वरतकरल : तमझर ना् पथ ;  ग ॐ न त 
वाकंतट : हत ्त मझी, नमसत ॐ न त 
वरतकरल : हत ्त मझी, नमसत ॐ न त 
वाकंतट : का् गाू् तहरस? 
वरतकरल : का् गाू् तहरस? 
वाकंतट : पाजी कम ठला! 
वरतकरल : पाजी कम ठला! 
वाकंतट : तमझा बाप पाजी. 
वरतकरल : तमझा बाप पाजी. 
वाकंतट : (द�धाा रचलून) चोरा! 
वरतकरल : (द�धाा �हसका्ून) चोरा! 
वाकंतट :  र तर! (ठोसा दरतो) 
वरतकरल :  र तर! (रलट ठोसा) (वर् टल लगदालगदल होतर. वाकंतटाचा कान धयन वरतकरल त्ास 
 ान दाबून ्ाक�्तो.) 
वाकंतट : अ्ा्ा्ी! अहो धा्ा! अग तई, अग तई! (धारा दारातून कोका्तर त�ा पळतर) अग 
र् परत कवी जातरस! अग तईऽ! 

धारा : तईला हाक  ारलत तहा ना!  ग तम ची तई र्ईल य्गाातून तालल; पमनहा ेहंटलर 
बा्कांनी ओसरल्र र्ार त्कत नाहल तप ्ाला. 
वाकंतट : अग त्कतर - बाप रर! अग! तई नाहल, तू ् र! तू धारर, अहो धाराबाई, अहो धाराबाई 
 हाराज! धा् ग! 
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धारा : (प र्वनू) वरतकरलबम्ा, सोका त्ांना!  ा ्ासाठठ तर जर का् बोललर असतील तर ध ा करा. 
फटकळ तहर त्ांची जीत जरा. द्ा करा! (वरतकरल कान सोकतो. वाकंतट धू   रात पळत 
जातो. धाराबाईस न यकार कयन वरतकरल जातो.) 
वाकंतट : (जमनी तल्ार  रऊन हळूनच दाराबाहरर कोका्ून) अग, गरला का तो? (धाररनर हसून 
‘गरला’ ेहाून  ानरनर तमाा्ताच बाहरर र्ऊन  ोम्ानर) गरला क् का् तो! कम ठर  पळाला भ्ाक! 
का् कय ग! तता नथर असता तर त्ाचर तमककर कर लर असतर तमककर! तू त्ाला का सोकलास?  ी 
तमझी परलधा करय्ाक�रता त्ाच्ा हाती कान �दला होता! तर तमला तरर ्ाटून फटकळ िजतरचा 
ेहाून तू  ला वंूस ोर ेहााललस! त�ा तता  ा ्ा वंूला पळून जाय्ास सांगून पाादान 
�दलरस. कळलर तमझर कपट. धारर, तू परपमकाावी बोलललस का? न्रा हा बा्कोचा राजा! तू त्ाचा 
ंोह कर लास! ेहाून राज�्ंोहाच्ा �नबपधानमसार तमझी  ानच रक�्तो!  ाझी जीत फटकळ तहर 
ेहाून ेहााललस नाहल,  ाझी तल्ार  ा ्ा िजतरहूनहल फटकळ तहर. बोल का  ा र् पकललस? 
जर का तो भ्ाक तता नथर र्ईल! भ्ाका र् पाहू! - 
वरतकरल : (पमनहा प र्वनू दटा्ीत) का्? 
वाकंतट : (पाठठ ागर हात लप्ून तल्ार टाक्त धाररच्ा पाठठवी होतो त�ा �तला क्चून) 
 ला ्ाटलर तो दरू �न ून गरला ेहाून! अग पक  ा र् पक, काू त्ाची स जूत. 
धारा :  ी नाहल काूलत त्ाची स जूत! परपमकाावी रभ्ा रभ्ादरतील बोला्चर नसतर बा्कांनी; 
 ग त्ांच्ा  ा र् पकय्ाची गोषटच दरू. 
वाकंतट : न््ााानर सां�गत ्ा्र परपमकाावी रभ्ा रभ्ा बोला््ास तर का ,् पा  ा र् 
पका््ासहल हरकत नाहल. स जी् त्ाला! त्ाच्ा त्ा चकासारं्ा गरगरत्ा कोळ्ांस पाहून, 
धारर,  ाझर कोकर  गरगर �फयन चमकर र्तर तहर. 
धारा : त ्ा  ाासा, तू जा तता! ्ांची हल कर �्ल्ााी ियथ�त पाहून तमला राग न र्ता रलट 
हसू ्ा र्. बरर जा हो बाबा! (वरतकरल न यकार कयन जातो; नतम्ात बाा र्तो.) 
वाकंतट : कोा? बाा! राजपमं �सदाथााच्ा, तजकालच्ा बमदाच्ा, �्लासत्नाच्ा तटा्र 
तमझा पहारा असर नाहर का्? का् अतागी  नमष् हो तो �सदाथा, हा तजचा बमद. 
्वोधररसारं्ा एकाहून एक समंदरलच्ा फम लवरजरहून त्ाला  सा्टलच्ा रातरत लोळार बरर ्ाटलर! 
बाा : त्ांना बरर ्ाटलर; पा त्ांनी टाकलरलल त्ांची पतनी ती दर्ी ्वोधरा धा् धा् रकतर 
तहर. �बचारलची कर �्ल्ााी ियथ�त हल! 
वाकंतट : अग ए, ऐकलस ना न्र्ानर टाकलर तर बा्कांची का् दमदावा होतर ती! ेहाून 
ेहातो  ला जतन कयन ठर् नाहल तर- 
धारा : का्, नाहल तर का्? राजपमंासारता थोर, पराक ी प�त होता ेहाून �तला सोकून तो 
्न्ासास जाताच ्वोधरा वोकाकम ल झालल. पा ज्ांच्ा गळी असा तैस पकतो ना त्ा 
ियं्ांना तप ्ा न््ााकला ्न्ासास जाय्ाची तरल बम�द हो्ो ेहाून रलट न्स करा र्सर 
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्ाटतात, न्स! हो, ज्ांच्ा संगतीत सह्ास तराच समतकारक होतो त्ा न््ाा नर ्न्ास 
य्ीकारला तर दमतत! पा ज्ा न््ापसच्ा पा्ी  ा ्ा सारं्ांचा ग�ह्ासच ्न्ासासारता 
कषटाचा होतो तर न्रर रद्ा ्न्ासास जा्चर तर तज जाननात का? जाता का ततता? 
वाकंतट : गरलोहल असतो; पा तू ेहातरस त्ाप ाार तपला ग�ह्ासच ्न्ास अस ्ानर तता 
्न्ासात �्वरा तर का् रा�हलर! ्नात रानकमकर असतात त�ा (धाररककर हात कयन) नथर 
नसतात क् का्! 
धारा : (वाकंतटाककर हात कयन) - असतात तर! �सदाथाासारं्ा - ह्ा बमदासारं्ा 
त्ाग्ीराच्ा �नदंरच्ा �चतलात ततक तमपसय्ाच हर तता कर लतं तसर क� त् रानकमकरा्ाचून कोा 
कराार! 
वाकंतट : त्ाग्ीर! अग, ए अग! त्ाला तू ततता त्ाग्ीर ेहााललस ए्ूा �सदाथाानर अपू्ा 
त्ाग तो कोाता कर ला! �सदाथाासारतर जन ापासून ओ र्ईतो स्ा �्लास तोग ्ा्र त्ांचा ्ीट 
कोाालाहल र्ईल. ्वोधरा,  धमरा,  ंजमला अवा एक्हून एक अनरक चंंाननांच्ा थंकगार 
त�लगंनात ताकय्ाचर रागरंग तीस ्ाव अहोरां तोग ्ानतंर त्ाला थोकी थंकी ्ाजू लागून थोका 
र्ळ ्नातील ्ाा्ाज्ळ वरकत बसा र्सर ्ाटा र् ्ात तशच्ा तर का् त�ा ्ीरत् तर कोातर? 

तीस ्ाव तर राहूच दर ; पा ्न्ासात �न ून जाय्ाचर अटल्र जर  ला कोाी तीस �द्स तरल 
अवा एताद्ा �्लासत्नातील समंदरलंच्ा दलतारा्रचा सरसरनाप�त नर ील ना तर  ी त्ा 
करारा्र ततता सहल करतो! अवा �्लासत्नात तीस �द्स लोळू द्ा र्, त्ाचर  �हन्ाचर ताकर 
ेहाून तपा एक�तसाा्ा �द्वी समतानर ्नात चालतर होऊ. पा त ची  राची ह्स �फटाार 
कवी? जर एक पदरल पकलर तहर तर असर पां!  ग त च्ा तोग�्लासांची अत�् त तमतर अजूनहल 
ग�हयथाश ाच्ा तो्तीच  मट मटळत राहा्ी ्ात तशच्ा का्? त�ा अग ए, अग �सदाथा, हा 
बमद, ्वोधररस टाकून �न ून गरला ेहाजर काहल जगातून रठला असर थोकरच तहर! राज�्लासांच्ा 
पम्ाननांनी ततक �्टलर ेहाून �ततट, तमरट, तबंट चटय्ा ततकी ला्य्ास य्ारल गरलल तहर 
दोन �द्स कम ठर  तरल. झमकत परत र्ईल परत! राजा ेहाूनच तला तर ह्ा अंततपमरातील 
रााी्सा तहरच; बैरागी होऊन तला तर ह्ांचाच बैरा�गाी ्सा कयन सोकील. � ळून एकच. 
अग ए, अग, पमकाांना यंीरतनर ह्ा नाहल त्ा ूतगातालल अंगा्र धारा कर  ्ा्ाचून राह्तच 
नाहल. ग�हयथ का्, �न ्नयथ का्, का� नी्ाचून फार फार तर चार �द्स राहतील; पा 
पांचा्ा �द्वी परत पा्लल पा्िशचतत! जपी असोत, तपी असोत, �वती असोत, सनं्ावी 
असोत; कोाी �प् पतनी ेहाून ज्ळ ठर्तील तर कोाी �प् �वष्ा ेहाून! कोाी 
अनमरा�गाी ेहाून तर कोाी बरैा�गाी ेहाून! रा चंं जानक्च्ा ्दनक लाचर दास तर 
हनम ान �तच्ा चराक लाचर - पा � ळून ललनांचर दास! तराहा �सदाथा ग्त ांच्ा ्न्ासाच 
ए्ू यतो   ाज्ून तेहा ग�हयथांना �हा�्य्ाची ए्ूल  ाई कय नकोस. ्वोधररच्ा  ागर 
 ागर ह्ा बमदाची य्ारल तज ना रद्ा पमनहा परत न तलल तर  ाझर ना् दमसरर! 
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धारा : चूप रहा! थोर  नमष् पा�हला क् त्ाची �नदंा करय्ाची चटकच तहर तप ्ाला. 
वाकंतट : चूप रहा!  ी कोााची �नदंा कर लल क् त्ाला थोर ेहाा्ची चटकच तहर तमला! 
धारा : तज �सदाथााची �नदंा करय्ाच्ा तरात का होईना, पा का� नीचर पमका दास असतात हर 
तर  ान् कर लंतच क् नाहल! 
वाकंतट : हो, का� नीचर; अवा कैदासाीचर नाहतर! 
बाा : पमरो�हत  हाराज!  ला काहल �नककीचर का  तहर.  ी �्लासत्नातो्तीच्ा तटा्रलल 
पहाररकरल हर तपा जााताच. �सदाथा पळून गरला त्ा �द्वी तटाची दार  ी र की कर लल ेहाून 
 ज्र तरोप तला तहर. ्ााानम्ाा ्ा नाहल त्ा रपा्ान  ी कालहरा कर लर पा तता काळ 
 ाझर हरा कराार त�चत.  ला  हाराज पाादंक दराार ेहातात. काहल बम�द समचत नाहल. 
धारा : ेहाून तू बम�द  ागा््ास ह्ांच्ाककर तलास क् का्? 
बाा : नाहल बाई, रागा्ू नका! तलतीच गोषट तलत्ाच �ठकााी कवी  ाग;ू पा तटजी  हाराज 
संकट�न्ारक  ं�ंत ताईत दरतात असा ल्�कक ऐकला; ेहाून तलो! 
वाकंतट : दरहदंकाच्ा सकंटाचा ताईत ना? �नदान पाच तोळर सोनर ह र्? 
बाा : ब ब ब ब! तीन तोळर नाहल का पमराार? 
वाकंतट : बाबा, जो दरह तमला ्ाच�्ार तहर तो तीन  हातूतांचा का तहर? पंच हातूतांचा दरह 
ेहाून पांच तोळर सोनर! हं, पैसर काू- 
बाा : समनासवरटजीचा ह्ाला दरतो. 
वकंरतट : कोा समनासवरट? त्ांचर तर तेहल �पूलजात रपाा्ा्. रतत . बरर, तता तू असर 
सांग क् �सदाथा पळा ्ाच्ा रांी काहल अअमत गोषटल  क ्ा ेहाून गा्ात एक ग्प रठलल 
तहर; तमला काहल तसर अअमत  क ्ाच  ाहलत तहर का? 
बाा : हो तर. एक अअमत गोषट  कलल तरलच. त्ा रांी तटाच दार बंद करय्ाचर तधीच  ला 
पहा्ाा ्र रता असताना बसा र्सर ्ाटलर, नंतर �नजा र्सर ्ाटलर, नंतर गाू झोप लागलल! पा 
तता हल अअमत गोषट सांगू कोात्ा ततकानर? 
वाकंतट : (हसून) ्ा बााा ्ा! थोकम्ात ेहाजर पहा्ाा्ा्र प�गून तू �नजलास; हरच ना तर 
अअमत! बरर ताती काहल अअमत  कलर? 
बाा : नाहल  कलर! 
वाकंतट :  कलर. 
बाा : नाहल  कलर,  हाराज! 
वाकंतट : बााा, तमला जगा्चर क्  रा्चर? 
बाा : जगा्चर  हाराज. 
वांकतट :  ग ेहा  कलर. अअमत  कलर. 
बाा :  कलर. अअमत  कलर. पा तर कोाचर? 



 

www.savarkarsmarak.com 

वांकतट : तर असर क् तमेहल पहा्ाा्ी्र असता दारर बंद कर ललत. क ्ा, कम लपर, अकसर, तककर, 
ता ता  पमकर पाी ला्लरत. पा नतम्ात कोय्ा दर्दतूानर र्ऊन तम च्ा कोळ्ां्यन हात 
�फर्ला त�ा ेहााला,  ूिचाात ाहा! त�ा तमेहल सगळर  ूिचाात झालात तर सकाळी पहाटर 
सा्ध होऊन पाहता तो दारर बंदची बंद.  ा्ंतरलचर काहल तठ्त नाहल; असर सांगा्चर अगदल 
पाठ कयन! बाक् का   ाझा ताईत करलल. 
बाा : परंतम- 
वाकंतट : चूप. हर असच ेहाा्चर. अरर ्र ्ा, ह्ा ताब ्ा शदा्ान लोकाचा लोकाप्ाद 
टाळय्ास दै्ी च तकाराची ूालच रप्ोगी पकतर. रप्र कमं तीला ल नातधी  ूल झालर. तला 
लोकाप्ाद! ्ायत�्क त्ात काहलच अप्ाद नाहता. हा �न् च तहर. पा त्ा कानीन 
पमंा�्ा्ी जराहा लोकाप्ाद र्तोच असर पा�हलर तराहा ा्ासांनी सू्ा ंंाच्ा दै्ी च तकाराची 
�दलल बात झोकून त�ा र्कगळ वकंर चर लबाक रततरानर स ाधान झालर. तसरच तज होईल. 
नतकर च न ाहर, तर जर पम रू  ागर �सदाथा ग्त  तरोतरच एतादा  ोठा ध ासंयथापक झाला तर 
त्ाच्ा अनम्ा्ांच्ा ना्ा पमरााातहल  ी समच�्लरलल ताकक कथाहल ध ाकथा ेहाून  ोठा ग्र् 
पा र्ल. ा्ासाप ाार �तच्ा ्ोगर  ाझर ना् त्ा पमरााात जरल झळकल नाहल; तरल कोाी सांगा र्, 
एताद्ा नाटकाच्ा कथ् ा्र तरंगत तर ता्ी �प�्ांच्ा  ाटास लागाारच नाहल ेहाून! बरर 
चल तत, तमला ताईत दरतो. 
(जातात.) 
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प र्व ३ रा 
(वमदोदन  हाराज रतर तहरत.) 
सरनाप�त �्क �सहं : (प र्वनू) वमदोधन  हाराजांचा ज्ज्कार असो!  
वमदोदन : ्ा र्! सरनाप�त �्क �सहं, ्ा र्! का् काल तलर ्ा ा्ापा्ाप् ीनी �दलरलल बात ी सत् 
तहर ना!  ाझा  ला पू्� सोकून गरलरला पमं �सदाथा एका जगदगमयचा  ान पा्ून  ला तरटय्ास 
परत र्त तहर हर �निशचतपार कळलर ना? 
�्क �सहं : अगदल �निशचतपार! तपलर पमं �सदाथा ्ैतागून जगताची अ�तल दमततापासून 
 ममतता करय्ाचर  हान ्हरतूनर राज्त्ाग कयन गर ्ानंतर त्ांनी दरहदंकनाची अ�तव्  ोर 
तपय्ा कर लल. परंतम दरहदंकनाची तपर हल  ोधाची  मं् साधनर नाहरत अवी �निशचती होऊन तर 
रान ागाानर तपलर ा र्् गाठू �न ालर त�ा वर्टल स ाधीची पर  �स�द संपा�दतर झालर. तथा�प 
�न्ााापदल पोच ्ाचर तत स ाधान रपतोगीत असताहल कर ्ल लोकक ्ाााथा त्ा �न्ााााचा 
 ागा जगतास रपदरवीत �हकूं लागलर.  नमष्ास जन ,  �त्म, जरा, ा्ा�ध ह्ांच्ा पंज्ातून 
सोक�्ाारा  ागा तपाांस सापकला अवी त्ांची अूळ �नषठा तहर. सहयंा्धी लोक, राजर त�ा 
 हाराजर बमदाच्ा तजनी लागतर तहरत. परंतम बमद तग्ानांच्ा ह्ा पर ोदार त�ा पर  
काक�ाक ध ापचर  मं् प्ताक सूं ‘प�राा तापसयंकाराद गमा्�ितत�्रोधाचच स्ा र् दमततर 
�् र्�कनत’ असर अस ्ानर ह्ा दमततपूाा जगाचा त्ाग वम् �ततम्ा ल्कर करा्ा त�ा 
संन्ास  रत ्ानरच तो पूाा त्ाग वम् होतो असा त्ांचा �सदांत ठरलरला तहर. त्ाप ाार तर 
जर सहयंा्�ध लोकास संन्ास दरत चाललर तहरत तर्ूल गोषट  ां लोकक ्ााास �् ातक 
होाारल तहर, असर  ला ्ाटतर त�ा ेहाूनच  ी तर पत्ध तरटताच ्ाची चचाा कराार होतो. 
तो पत्ध तरटलचा स ् समदै्ानर तज तलाहल. तग्ान ्बमद ह्ा त्ांच्ा राजधानी क�पल्यतूस 
परततरट दरय्ास �न ून नगरापासून ज्ळ तलरहल तहरत. 
वमदोदन : अहाहा! तज  ाझा तन् �सदाथा नऊदहा ्ाापच्ा �््ोगानंतर  ला तरटाार तर! 
्ाधाम्ात तोच  ाझी ्िषट तहर. तो र्ताच त्ास ह्ा  मकम टाची राजदलधा दरऊन  ी 
सनं्ासदलधा  रईन. राजधानी रतत  पकारर व�गंारलल तहर ना? तो र्ताच नाच, च् कर, तू व्, व�गंर, 
नगारर, हा पहा च् का झालाच, पा पमनहा बंद का झाला?  ाझा पमं कसा �दसरल, कसा ्ागरल? 
 ला पळ पळ ्मगासारतर ्ाटतर तहर! (नतम्ात दतू र्तो.) 
�्क �सहं : का् रर च् का एकदा होऊन बंद का झाला? �सदाथा नगरप�र ा्यन �दसलर का? 
दतू : �दसलर का् �्चारता?  हाराज, तर नगरात प र्वलर दरतील! 
वमदोदन : तर  ग दव�दवा  ा ्ा पमंाच्ा य्ागताच्ा ्ाद्ांनी त�ा ज्ज्कारांनी अजूनहल 
�ननादनू का �द ्ा नाहलत? हल कर ्ूल  ोकचूक! 
दतू : ध ा असा्ी  हाराज! पा ती प�हलल सूचना दराारा प�र द्ारा्रचा च् का �सदाथापनी 
प�हलर �टपय पकताच बंद कर  ्ानर नगरद्ारा्रलल  ंकळी गतधळात पकलल. पमनतपमनहा च् कर ्ाजू 
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लागा र् तो �सदाथापनी तर पमनतपमनहा बंद ठर्ा र्. नतम्ात  मं्  हाद्ार सोकून राजपमं �सदाथापनी 
तक ागवच नगरात प र्व कर ला त�ा � र्ामक्चा �न्ोिजत त�ा व�गंा�रत पथ टाळून तर 
जााून बमजून ज्ा तागात हलन दलन अयप�श् ्यती तहर त्ा गदळ, अकंद त�ा ब�हषक� त 
्ाटांनी �तधा  ागत त�ा य्ीकारलत जात तहरत. त�ा अलोट जनस मदा्  मं्  ागाावी 
थबकून तर  श् पहात तशच्ाच�कत होऊन रता तहर! 
वमदोदन : का्?  ाझा पमं,  हाराज वमदोदनाचा तन्, ह्ा वाम् राषषाचा ्म्राज य्ततच्ा 
राजधानीत अयप�श्ांच्ा दारावी �तधा  ागत �हकंत तहर? कलकं ला्ला ्ा काट्ानव  ा ्ा 
रभ्ा कम ळास? ध�ं्ांच्ा राजकम ळात जन ून �तधा  ागतो! ज्ांच्ा सा्ललचा �्टाळ, त्ांचर 
अनन  रतो! अरर दतूा, तर अयप�श् तरल त्ाला �तधा  ालय्ास धजलर कसर?  ा ्ा कोधाची 
त्ांना ती�त कवी ्ाटलल नाहल? 
दतू :  हाराज बमददर्ांस - 
वमदोदन : कोा बमद? कोाता बमद? कसला बमद? तो �सदाथा ग्त  तहर. तराहा �नदान  जस ोर 
तरल त्ाला �सदाथाच ेहंटलर पा�हजर. 
दतू : ध ा असा्ी! एका तपाां्ाचून �सदाथापना ्ा अयप�श्ाननाच्ा ससंगाापासून परा्�तत 
करय्ास कोाीहल स था नाहल. 
वमदोदन : पधानजी, चला ततता  ाझा  ोका ता्ा. हा अनाचार  ला थांब�्लाच पा�हजर. ्�द 
झालो असलो तरल वाम्ांचा  ी राजा तहर. त्ा  ानी राषषाच्ा त�ा कम लाच्ा ाीदास कलकं 
ला्ाारर हर �सदाथााचर बंकतोर ्तान  ला दं कलरच पा�हजर.  ोका ताा, जा! जा! त�ा लोकास 
 ागा  ोकळर करय्ास सांगा. नाहलतर  ी दाटलतूनच  ोका तरधा् फर कय्ास क ी कराार नाहल. 
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प र्व ४ था 
(वाकंतटजीचर  र; वाकंतट बसलर तहरत, धारा  ोम्ानर ओरकत र्तर.) 
धारा : ऐकल का? तांदळू नाहलत तांदळू! तज दहा �द्स झालर,  रात चार दाारसमदा नाहलत. 
 ा ्ा  ाहरयन  ी तज्र तालरलर तमेहल गटागट ता लरत, पा तता त्ांनी रद्ापासून 
वीतदरतील दराार नाहल ेहाून �नधून सां�गतलर तहर. ेहाून ेहातर पाानाथ, ‘तांदळू नाहलत 
तांदळू!’ तलर ऐकू तता तरल? 
वाकंतट : हाततरच्ा,  ग पाा�प र्, कालच का नाहल, जसर तता हळूच स जून सां�गतलरस तसर, 
 ला स जून सां�गतलरस? धारर, चरषटा नाहलत, ह्ा एका �द्सात एक हजार तरल कप र् 
� ळ्ाार.  ी हा तमझा न्रा, हा  ी � ळ्ाार. राजपमं �सदाथा पळून गरलर त्ासंबंधी बाााला 
 ी ताईत �दला ना, त्ाचा ह्ाला समनास वरटजीनी  रतला होता, पा त्ा ्ाागटानर अजून एक 
पै दरतील  ला �दलल नाहती. त्ास धरला तहर परचात. तता एक हजार  ागाार एक हजार! 
धारा :  ागाल दहा हजार पा पटतील तराहा ना! तो वरटजी तोळसट असला तरल �चमकू तहर. 
पमनहा तमेहांला त्ाचर हजाराच दरार तहर. त्ात तर तो ्ळ्ून  राारच तहर. 
वाकंतट : अग तर रोतर तर फाकून  रतोच; पा ्र ताती रोत हजार  राार!  ला ह्ा 
गा्ातील लोकाबरोबर तो ्ााीहल नाहल तरल कम टाळ ेहातोच. तता कम टाळ तर कम टाळ! त्ा 
वरटजीला टाळ कम टा्ला ला्ीन तरच नां्ाचा कम टाळ! ना् तरल का् ेहार समनासवरट- 
धारा : का? समनास ना् तररच वोतत बरर का त्ा वरटजीना. त्ाचर नाक तररच कसर तरतरलत 
तहर! 
वाकंतट : हं, अग, ए अग, परपमकाांची नाकर  तरतरलत तहरत क् थलथललत, कोळर पााीदार तहरत 
क् �पच�पचीत हा अभ्ास करय्ाची तमझी तोक  ला  मळीच तपाार नाहल अं. तम ्ा ््ाला 
चांगलल पंच�्सा्ी रलटत तलल. तता तरल जात्ा र्त्ा पमकाांची ततकर पाहय्ाचा चटोरपाा पमरर 
झाला. 
धारा : तर्ूाच राग असरल तर प�तराज वांत ाहा. कारा त्ा वरटजीचर नाक तरतरलत तहर हर  ी 
 ा ्ा ््ाच्ा �्साा्ा ्ा�च पा�हलर होत चोयन. पंच�्साा्ा नाहल हो.  ग तर हरकत नाहल 
ना? त�ा चटोरपाा�्ा्ी �्चाराल तर तेहल ियं्ा जात्ा र्त्ा पमकाास पाहतो ्ात 
चटोरपाा तो कसला? रयत्ा्रलल का्ळर , कम ंीं, ररकर ्ांना नाहल का तेहल ियं्ा पाहात - 
तसरच तमेहा पमकाांस पाहतो. एकर का  मललतो्ती ा्पनन दरवीचर पमका गोळा होऊन य््ं्राचा 
प�तिषठत गमंकपाा जसा करतात, का्  ारा ा्ाा् म, हाााहाय्ा, लठालठी -  रलल  ांजर कम ंीं 
दरतील असलल तपलल �नलाजरल तांकार त्ा तम च्ा सीताय््ं्राहून �न किम ाी य््ं्राहून 
�कं्ा त च्ा �सदाथा बमदाच्ा ्वोधरा य््ं्राहून अ�धक  ्ाादरनर तांकतात? तसर कधी 
पाचपननास ियं्ांनी ज ून एका पमकाापम रू हलकट लाळ ोटरपाा कर ला तहर का? कोाा पमकााचर 
गा्च्ा गूलसारतर ्र तलरलर नाक सहज कोळ्ांना �दसल तर तो ियं्ांचा �नलाजररपाा होतो. 
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पा तम चर पमका? वतंर क्र्ांनी तर सतरत तप ्ा ता्ज्ीस न न करय्ासाठठ ्यंहरा 
दरतील कर लर तो पमकाांचा सभ्पाा!- 
 (चाल-अदत ्तमजत्ा तर�ल र्) 
 �नलाजरल यंी ्दताना । लाज कवी ्ाटर न नरांना ।। धम. ।।  
 न न कय नरा क�ध का लातो । ियं्ा 
 झतब ्ा हासत तो तो । ं्पदलस नर जैसर नाना ।। १ 
 तेहां ियं्ांना पाहताच  ोठ ोम्ा ठाींच्ा ततकाला समटलर ्ा लाळरन तम च्ा पमराााच पान 
�न पान �तजून गरल तहर �तजून! पमराालरतकांस यंी �दसलल रर �दसलल क् लागलर पा ळा्ला 
�तच्ा ्ाानात-समदंर. समकर वी, सम मती, समदती, सम ा् ा, प�थमज ना, �सहंकटल-जवी काहल  र ्ांनी 
 ापच  रतलल होती त्ा सा्ाा् ा जाींच्ा अंगांपत्गंाची! �सहंकटल, प�थज न तर दरूच, पा  ला 
जर कोाी नमसत रंतोय ेहंटलर तरल दरतील पा्ातलल च्पल काूून  ारलन च्पल! 
वाकंतट : ठठक बोलललस, तमला पा�हलरला कोाचाहल पमका तमला रंतोय, �सहंकटल असर नसतरच 
काहलतरल ेहारल तर  ी दरतील (�तच्ाककर बोट दात्ून) हा  ाझा जोकाच काूलन बाहरर! त�ा 
र कक्स ताीन त्ाचर तधंळरपा! हो �सहं मती ेहंटलर तर ेहाोत तमला कोाी- पा �सहंकटल 
ेहाजर का्? समदती, समा,ू समदंरल, समकर वा तम ्ा कोात्ाहल अ्््ाला अंगाला, रपांगाला 
पत्गंाला �कं्ा त्ाच्ा स मचच्ाला ‘सम’ हा पत््, हा ‘सम’ कार जो एकदादरतील ला्ू धजरल 
त्ाला  ी पशचातापाचर समयकारर सोकय्ास अनरकदा ताग पाकीन! बाक् तम ्ा्र जर कधी पमराा 
रचय्ाचा पसंग तलाच तर सा्ा अगदल तम ्ा  नाप ाार ्ाान कराारा एक न्ीन ठ�ा 
रतपनन झाला तहर तरा तम ्ा समदै्ान. सम मती ेहाून ेहााा्ाा  जमन्ा ा्ासाच्ा  िषटची 
तमेहां ियं्ांना तता  मळीच तीती नको. हा न्ा ठ�ा ेहाजर राजपमं �सदाथा ग्त ! ततावी 
बमदपदास पा्लर तहरत ेहार? तर तमला �कं्ा कोात्ाहल यंीला सम मती तर का् पा दम माती 
ेहाय्ा नतका दरतील र लरताचा  ान दरत नाहलत. कारा तर तम चर  मत  मळी पाहूच नचाठत 
नाहलत. ियं्ांचर  मत पाहार हरच पाप तहर असर ेहार तर सांगतात! गदळ, शलरष ा ्ाहाारर तम चर 
नाक,  ाा र्ाारर तम चर ततक अवा ह्ा अ ंगल यंी दरहाची बमद अत्ंत  �ाा करलत असतात- 
्ा्ाा्स रतर राहू दरत नाहलत तमेहा पाप्ोनी ्ो�ातांना! 
धारा : य्तत जन ास र्य्ापू्� दोनचार ्ाापचर तधी जर एतादा पााी ियं्ांस पाप्ोनी 
ेहारल, तर त्ास  ी पा म्�चत ्पमय् पमका ेहारन. पा जो एकदा यंीच्ा पोटल तला, तो 
जराहा त्ा ियं्ांना  ाारर ्ा ेहातो तराहा त्ाच ्ाम्ासरवी तो य्ततस  ााीतला �कका हल 
बहम ानाची पद्ी अपाा कयन  रतो. ियं्ांचा दरह अ ंगळ ेहाून त्ांना ्ा्ाा स रतर कय न र् 
असर ेहााा्ाार गमक हाराजांच्ा तो्ती �वष्ांचा  ोळका असतो त्ांचा ्ारा अगदल 
 ल्ा�नलासारता समगंध  ंगलच असतो नाहल? त�ा य्तत गमयंचा दरह?  ग ्ा गमयंच्ा 
दरहाच्ा ्ा्ाा् मस दमस्ाप�नी का रतर रहा र्! पा त्ांच्ा तर पा्ाचर तीथा लोकानी ््ालर पा�हजर! 
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ियं्ांचर नाकातून शलरष ा र्तो त�ा तम च्ा ा्ास-्ाि  क् �कं्ा एताद्ा बमदांना जराहा पकस 
र्त - त�ा सगळ्ा जगाची ा्ाधी हरपू �न ालर ्ा ग्त  बमदांनाहल ेहार पकस र्तरच - तराहा 

त्ांच्ा नाकातून एताद्ा गगंोंीसारतर तागीरथीच प�्ं पााी ्ाहत असतर?  ग तमेहल 
त्ांचीच तच न का नाहल  रत संा र्ला! त�ा  रतहल असाल बाई. कारा पर्ाच नाहल का, 
ियं्ांना  ाारर ्ा ेहाून �नदाारर कोाीसर पर हंस तलर होतर. तर ेहार नरह ी पसरलरलर असतर 
अंथकाा्र. त्ातच दरहध ा करलत, तरच  ल ूं र्ळर्र य्ततहल तात त�ा �वष्ांच्ाहल ततकाला 
फावीत! पा तो गमक हाराजांचा  ळ; पसाद तो!  ोठा गोक लागतर असरल नाहल? तपाहल गरलर 
होतरत �तककर; रपतो�गलात क् नाहल थोकासा?  रलल ती कमकर बरल अवा पमकाांपरधा. नशव गऽ ऽ 
बाई! हो, पा �्सरतच होतर. बमद ियं्ां�्ा्ी का् ेहातात तर् रू तमेहल  ला सां�गतलंत पा 
ियं्ाहल बमदांना रलट तहरर का् दरतात तर नाहल सां�गतलंत तर? कालच  गधाची एक यंी तलल 
होती. त्ांच्ा गा्ी बमद तलर तराहा त्ांना तीक  ालाा्ापतच्ाच ता�्क पोरासोरांस तर त्ांच्ा 
तीक ा ्ा सं ात  रऊन गरलर त�ा ती  रर धमळीस � ळालल. त्ांचर �वष् थापा  ारलत क् त्ांचर 
गमक सगळ्ा जगास रोगातोगापासून बरर करतात. त�ा पाहतात तो त्ाच गा्ी तर बमद गमक 
पकवानर नतकर  तजारल झालर क् बोलून सो् नाहल? तराहा तरथील बा्ाबाप ्ादरतील त्ांच्ा्र 
ग तीची गााी कयन ेहाू लाग ्ा. त्ा बाईनर एक गाार ेहाून दरतील दात�्लर  ला - का् 
ग बाई तर हो असरच तर 
 (चाल: चलो रर  ा्ी औ्लल्ा.) 
  ाझा ग गमय बाई । तीक दर जो । �तकारल त्ास�च क�र पाहल ।। धम. ।।  
 अ्क्ा जग्ू जगा�स तला । 
 पकवापा्ी तपा  रला । ्रहल ज्ाचा बर्ा । वाप ेहा्ी ।। १ 
वांकतट : रगीच नाहल ेहंटलर तमला �सहं मती ेहाून! बरर अग, ए अग, तता थोकी ‘गो मती’ हो 
पाहूर तो ब  समनासवरट र्तोच तहर नककर. त्ाची तई टरकलल तहर  रा्ला त�ा ती सं�ध 
साधून  ी  ोठर  �कटाळ रचलर तहर. त्ाच्ा्र पैसर ाा ्ाा ् ोजून  रतो. जा तत जा. (धारा 
जातर.) 
समनासवरट : (प र्वनू) वाकंतट, बाबा तता काहल ताईत �बईताचा दै्ी रपा् तरल पहा रर!  ाझी 
तई, ग ्ा तजचा �द्स काहल रलटत नाहल. ती  ला सोकून जााार! तसर काहल �तचर ्ाईट 
नाहल. लोळा गोळा होऊन रतार््ी �ततपत पकलल होती �तची समटकाच तहर. पा  ला तई 
अंतराार! (यफमं दतो.) 
वाकंतट : (एकद  गळा काूून) त�ा  ला पा अंतराार!  ाझी पा ती तईच होती. वरटजी, 
नाहर नाहर, दादा, ताऊ वपथर्र सांगतो तू  ाझा संता सा्ं ताऊ तहरस, त�ा तमझी तई 
 ाझी सा्ं तई तहर! असा त पसयन का् पाहतोस? दादा, तम ्ा, तप ्ा, कम ळाचर एक 
तज्र गम्त रा�हलरलर रहय् तज र कक्स र्ाार तराहा  ा ्ाप ाारच  ी तमलाहल  ानतो ्ाच 
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तशच्ा ्ाटाार नाहल! अरर ताऊ  ाझा त�ा तमझा बाप एकच होता. तमझी हल संती तीच  ाझी 
सा्ं तई अंतराार ना ती  ला तता. (रकतो.) 
समनासवरट : अरर का् ेहातोस तरल का्! का् सा्ं का्; ताऊ का्! तमला र्क तर लागलर 
नाहल ना? वाकंतट, तू त च्ा  रचा �पूलजाद रपाा्ा् ेहाून तमला  ी ध ा कर लल. नाहल तर 
अवी बाषफळ बकबक  रोबा झाला ेहाून अवी तलतीच लागट ्ाम र्  ी ऐकाार नाहल. 
वांकतट :  ीहल बोललो नसतो- पा दादा  रोबा नाहल; तपलर  रच एक तहर. हर पहा का् तर. 
 ा ्ा बाबांनी  रताना हा ताईत �दला  ला त�ा सां�गतलर समनासवरटजीची तई  य लागलल 
ेहाजर त्ा �द्वी हा ताईत र क. त्ातील पं दो र ्ाचा त�ा �तला दो रहल पााी द्ा. 
�तच्ा �चतर्र हर पं जाळा. नाहल तर  ाझा जी् तूत होऊन तम च्ा दो ांच्ा  रातो्ती 
 मट ळू लागरल! ेहाून तज ताईत फोकला, पं र कलर त�ा रहय् कळलर! ताऊ. तमझा प�हला 
बाप ्ारला तराहा तमझी तई कावीला होती का? तो ्ार ्ानतंर तम ्ा र्ळी पसूत झालल होती 
का? 
समनीसवरट : (रागानर) होती, बरर  ग? सांग का् तर सांग एकदाच. 
वांकतट : तर  ग हर सगळर तरर तहर. �तथरच  ाझर ्कील होतर. �तच्ा बरोबर रपाा्ा् ेहाून. 
�तथर तम ्ा तईला त्ांच्ापासून  मलगा झाला. तो त .ू तू  ाझा ताऊ जसा ध ावील 
्म�धिषठराचा दानवील काा! ेहाून ेहातो  ा ्ा बापाची नाहर, नाहर तप ्ा बाबांची. 
समनासवरट : दात पाकून टाक्न! 
वाकंतट : पाक दात. पा जो्र जीत तहर तो्र ताऊ  ी हल �चठी ेहातारलचर परत्ांरचर र्ळी 
स्ापस ध ्ाचून, �तला पााी दराार!  ा ्ा ् कलांच्ा दोन नचाा होत्ा त्ांचरककर तम ्ा  रचर 
जर पांच सहा हजार कप र्  ी फर का र् ेहाजर ठाातून तर  ममत होऊन त्ांना ग�त � ळरल. त�ा 
दमसरल हल नचाा. ्ा दोनपैक् �नदान एक कोाची तरल  ला फर कललच पा�हजर. नाहल तर त्ांचा 
जी् गमतूंन तूत होऊन  ोटाळत राहाार तम ्ा  ा ्ा तो्ती! ठा �फटलर तर बरर, नाहल तर  ी 
जी् गरला तरल हर रहय् प�सद करय्ास सोकाार नाहल. ताऊ,  ाझा संता, सा्ं ताऊ तो! 
समनासवरट : (त्ास �झककारतीत) हट! (य्गत) हर का् ह्ाच �कटाळ तहर क् ह्ाच्ा बापाचर 
क्  ा ्ा तईचर, तररहल असू वकर ल? होती तरलच  ाझी तई ह्ाच्ा बापाच्ा  रल �तककर. 
तमतांच्ा गोषटल पा ऐकू र्तातच. तरर असू वकर ल.  ाझर कोकर  तककत तहर! पा काहल असलर 
तरल रद्ा कोााच्ा काना्र हल नमसती तम का जरल गरलल तरल लोक नाहल तरच तरर ेहातील, 
तईच्ा परतास अि न दरार कठठा पकरल; रती जात बतब  ायन रठरल! (र क) वाकंतट गाू्ाच्ा 
लरका- 
वाकंतट : नकोरर ताऊ तम ्ा य्ततच्ा बापासच असर अपवपद बोल,ू कारा ताऊ ज्ांचा  ी लरक 
त्ांचाच तूहल लरक तहरस! 
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समनासवरट : अरर ह ळू, हळू तरल बोल! अरर  ा ्ा तईचा ल्�कक लोकात �कती! �तला दर्ता 
 ानतात त्ाबा्ा. �तच्ा  रााचर र्ळी तू अवी तलतीच गोषट बोलू नकोस. हर ब , तम ्ा 
बापाककर जर  ाझर र्ार होतर तर  ी सोकून दरतो. हल पा्ती �लहून दरतो. ेहाजर तो ठा ममत 
होऊन त्ाच्ा जी्ास  मिमत � ळरल. हल एक नचाा पमरल झालल ेहाजर झालर ना? पा तमला 
दर्ाची वपथ तहर. ह्ा रपर अ�धक काहल ा काूू नकोस  ा ्ा तई�्ा्ी! 
वाकंतट : अरर  ाझी तई ेहा ताऊ.  ी �तची �नदंा का कय? तमझर कूळ तर  ाझर कूळ. तूच 
 ाझर कूळ झालास तता!  ग पमनहा तरच! 
समनासवरट : तो ्ाह्ातपाा सोक ेहंटलर ना! 
वाकंतट : बरर बम्ा नाहल बोलत. बाबांची एक कोाची तरल नचाा पमरलल. झालर. नाहल तर तमतांची 
ती�त रर! दर ती ठाफर कीची पा्ती! 
समनासवरट : �लहून दर तू पा क् पमनहा ा काूाार नाहल. 
वाकंतट : अथाात,् पा तमेहलहल त्ाची पत �लहून द्ा. तत ्ा. 
समनासवरट : ती ा््हाराची रलतच तहर. चल! (य्गत) हर  ी का् करलत तहर? पा रपा् नाहल! 
असो, एकदा तईचा परत�्धी त�ा औा्ादर�हक संपलर क् पाहून  रईन ह्ा गा्कम टाळाला कम ठर  
तरल! 
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प र्व ५ ्ा 
(बमद �तधा  ागत चाललर तहरत. नाग�रक रतर तहरत-�ततम्ात वमदोदन  हाराज र्तात.) 
वमदोदन : कम ठर  तहर तो �सदाथा? राजकम लाला कलकं ला्ाारा तो �तकारल कम ठर  तहर? 
�सदाथा : हा नथर तहर  हाराज! पू्� तपाांस दमतत दरय्ास काराीतूत झालरला त�ा तता 
तप ्ा कम ळास कलंक ला्य्ास काराीतूत होाारा हा �सदाथा ् कलांचर अ�त्ादन करलत नथर 
हा रता तहर. 
वमदोदन : बाळा, �सदाथाा,  ा ्ा तन्ा, तमला असा सकम वल परत तप ्ा राजधानीत तलरला 
पाहून  ा ्ा ्द्ात रचंबळून र्ाा्ाार तनदंसागरात तम ्ा ह्ा �तधा्�ततीच्ा �्�ध्तपााचा 
सारा राग बमकून �्यन गरला! अहो,  ाझा पमं �कती �्न्वील तहर?  हंत पद्ीला चूलरला 
त�ा राजा हाराजांचा तचा्ा झाला असताहल तपला पमंध ा �्सरला नाहल. त्ा दतूानर  ला 
काहलचर बाहलच सां�गतलर ेहाून  ी रगाच रागा्लो, तू �तधमध ापप ाार राजधानीत �तधा  ागत 
तक्ाटरनर �वरलास नतकर च ना? 
दतू : (य्गत)  ग  ी तरल ह्ाहून अ�धक का् सां�गतलर बम्ा! पा चूक रागा्ाा्ाा  बापाची 
नाहल; �्न्वील पमंाची नाहल; चूक का् ती दतूाची! दतू ेहाजर दोनहल बाजूनर थपका तााारा 
 �दंग! 
वमदोदन : �प् तन्ा, तू  ला तरटलास- ्ात  ागचा स्ा दमततवोक  ी �्सयन गरलो पा बाळा, 
�सदाथाा, तू  ला त�ा राज्ाला सोकून जराहा तपय र्स गरलास तराहापासून तज नऊदहा ्ाव  ी 
ह्ा राज्ाचा तार ज्ा �द्साच्ा तवरनर ्ा�हला तो �द्स तज रजाकला. हा तम ्ा ्�द 
�पत्ाचा तो हा राज्तार, हर �्न्वील तन्ा, तता तू तप ्ा स था  यतका्र धारा कयन 
 ला �निशचंत करा र्, वाम्ांच्ा राज्ाचा हा रतनज कत  मकम ट, हर ्म्राजा,  ी तज तम ्ा 
 यतका्र  ाललत तहर. तका राजपमंा हा  मकम ट तमला वोततो त�ा  मकंन ह्ा  ला ्�दाला 
वोततर; तर तम ्ा तर ताकय्ात धारा कर लर ्ा  मकंनानर त�ा  ा ्ा तर ्ाधाम्ात धारा 
कर लर ्ा  मकम टानर झालर ्ा अवायं ा्त्ासाच्ा कलंकापासून तपलर हर राजकम ल तज  ममत कर. 
 र हा  मकम ट त�ा दर तो क ंकलू नककर. 
�सदाथा : थांबा,  हाराज, जर  यतका्र दमसरा कोाचा तार  ी धारा कर ला नसता तर म्�चत ्
हा ह्ा  मकम टाचा तार  ी ्ा�हला असता. पा  ला ्ाटतर तरलहल तो ्ा�हला नसताच. कारा 
लहानपाापासून जराहा जराहा द�रंल त�ा कषटाळू वरतक्ाप�स  ा ानर �चबं झालरलर  ी पाहल 
त�ा राजाच्ा धनावरसाठठ ्मदात  ा्ाळ झालर ्ा स�ैनकांस रमतानर नहालरलर पाहल तराहा तराहा 
 ला ह्ा राज मकम टाची �वसारल र्ई. ्ाटर ्ा  मकम टातील पत र्क ऐदल पाचपाचू त्ा वरतक्ापि्च्ा 
त�ा श क्ापकच्ा ्ातनरच्ा  ा ाचरच थ�ब तहरत, त�ा ्ा  मकम टातील पत र्क तधावी लाल 
त�ा रतन त्ा सै�नकांच्ा रमताचर थ�ब तहरत. राजांची त�षाा हल एताद्ा राधसीसारती ह्ा 
कषटाळू श� कांच्ा रमतास पीत असतर. त�ा हा  मकम ट त्ा राधसी राज�पपासरच्ा हातातील तर 
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रमत �पय्ाचा परला असतो. हर  मकम टा! तम ्ातील रतनांच्ा संं र् नतम्ाच �न ाल पाय्ाच्ा 
थ�बांनी तरलरला क ंकलू त�ा धान्ाच्ा दाय्ांनी तरलरलल ओजंळ तम ्ाहून अ�धक रप्ममत 
तहर. कारा ती हलनदलन तहानलर ्ाला �पता र्ईल, तमकर ला ताता र्ईल. पा ज्ांना �पता र्त 
नाहल, ताता र्त नाहल, त्ा अत्तं �नकप्ोगी च कदार गारगोट्ांनो, जा! रतनर ेहाून  ूता 
 ाासांनी तमेहांस ज्ा र�कर ्ा्यन गोळा कर लर त्ा्र पका जा! ( मकम टास फर कून दरऊ पहातो 
तोच राजसर्क तो ्रचर्र झरलतात.) 
 (चाल-सकल गक चंदा कलासन) 
 तमजहम�न  मकम टा क ंकलम बरा । तू अ ोल । क् क  ोल ज�र हा ।। धम.।।  
 ांर त् तापा । अ�धक दरऊन ।  
 समक�्लर जी् तू । समत�् समजलर हा ।। १ ।। 
  हाराज, ह्ा  मकम टाचा तार  यतका्यन दरू कर  ्ा्ाचून जगाच्ा क ्ाााचा तार ्हाय्ास 
त्ा्र कम ठची जागा सापकाार? 
वमदोदन : पा �सदाथाा! अरर, तू ज्ा ध�ं् कम ळात रतपनन झालास त्ाचर  मकम ट धारा हरच 
कताा् हो्. �नदान अवी �तधा्�ितत तरल तचय नकोस. तो तप ्ा कम ळाचा ध ा नाहर. 
�सदाथा :  हाराज, तप ्ा कम ळाचा तो ध ा नसरल पा  ा ्ा कम ळाचा ध ा तहर. 
वमदोदन : अरर, �सदाथाा, ज्ा ह्ा तम ्ा वाम् कम ळात  हासा ंत ेहाून गाजलरलर बा्ीस 
पू्ाज, बा्ीस  मकम टाधीव �प�्ा होऊन गर ्ा त्ात एकहल �तधा  ागाारा झाला नाहल. तराहा 
तम ्ा कम ळाचा �तधा हाच ध ा तहर हर तू ेहातोस तरल कसर? 
�सदाथा : कारा,  हाराज, तमेहल सांगता ती गोषट �सदाथा ग्त ाच्ा कम लाची तहर. पा  ी 
तथागत तता �सदाथा ग्त  नसून बमद तहर. त�ा  ा ्ा बमद कम लात जर पू्ा बमद होऊन गरलर 
तर स्ा ह्ाच �तधा्�ततीचर अ्लंबन करलत तलर. 
वमदोदन : पा �तधा जरल  ागा््ाची तरल पत्ध राज्ा ्ात ह्ा तम ्ा स्ा �वष्स ंाची 
�तधरची ा््यथा कर लरलल असता पथ  �तककर ्ा््ाचर क् ्ा अयप�श्ांच्ा ग  ्ाकमं च्ांतून 
तमककर र्चीत �हका््ाचर? 
�सदाथा :  हाराज, स जा, एताद्ा ्ैद्ापावी एताद्ा रोगा्र रतक� षट औाध तहर तर त्ानर 
पथ  कोााच्ा  रल जा र्? जो �नरोग तहर, धषटपमषट तहर त्ाच्ा �कं्ा जो त्ा रोगानर अगदल 
तता झाला असरल त्ाच्ा? 
वमदोदन : अथाात ्जो त्ा रोगानर अगदल तता झाला असरल त्ाच्ा! 
�सदाथा : तर  ग  हाराज,  ी त्ा राज्ा ्ात पथ  न र्ता ह्ा दलन अयप�श्ांककरच पथ  
गरलो हरच र�चत कर लर.  हान ्साधनरनर अंती  नमष् ांाचर पर  दमतत दरू करय्ाची पर  औा�ध 
 ला सापकलल तहर त�ा  नमष्ा ांातील हर अयप�श् पर  दमतती तहरत! ता्ला नाहल, ््ा्ला 
नाहल, रहा्ला नाहल, अहो पर ानर त्ांच्ा पाठठ्यन हात �फर्ून स ाधान करय्ासाठठ त्ांस 
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कोाी ररलरलर नाहल! गा्ातील कम �्ाच्ा पाठठ्यन पर ानर हात �फर्ताना  ी हजारो 
चातमा् ा�्ांस, पा�हलर तहर. कम �्ांची पाळी् �प लर हातात रचलमन त्ाचर क्तमक करताना  ी 
ंै्�ााकांस पा�हलर तहर. पा ह्ा दलनहलन अयप�श्ांची सोन्ासारती  मलर, कम �्ाच्ा  ोलानरहल 
त्ांस कोाी �्चारलत नाहलत! त्ांच्ा सा्ललचा �्टाळ! अवा ्ा दमतती पाय्ांसारतर दमसरर कोाी 
दमतती  ला  नमष्जातीत �दसलर नाहल, ेहाून  ी पथ तत त्ा अत्ंत दमततातापचर दमतत हरा 
कयन त्ांसहल  ोधसमताचा तय्ाद कसा  रता र्ईल ्ाचा रपा् सांगय्ास गरलो! ह्ात 
अनम�चत तर का् झालर  हाराज! 
वमदोदन : तमझर हर �्चार अत्ंत रदार तहरत ह्ात वकंा नाहल. पा त्ा लोकाचर �तधानन 
य्ीकारार तरल अनम�चत नाहल का? त्ांचर अवमद  
�सदाथा : अवमदा�्ा्ीच �्चाराल तर  ग  हाराज ह्ा अयप�श्ांच्ा अंगातील अवमद अगदल 
तेहां ााह ाध�ं्ांच्ा अवमदा नतकर च तरमत, वमद ्ा अवमद असतर! हरच रमत, हाच ्ाा, 
रंग, यप, गमा स्ा अगदल  नमष्ासारती  नमष र् तहरत  हाराज ती! धमतलर ेहाजर त्ांचरहल हात 
साफ होतात. असरच तांदळू अवाच पाय्ानर धम्ून, अवाच हातानर, अवाच अ नी्र त्ांनी ठर्लर 
असता असाच तम च्ा तातासारता वमद तात अयप�श्ांच्ा  रलहल �वजतो. तसाच वमद तात वमद 
ता्नरनर त्ांनी  ातला-  ी  रतला.  ी नमसत्ा त्ांच्ा पाठठ्र पर ानर हात �फर�्य्ानर जर त्ा 
दलन जी्ांस य्गातम ् तनंद होत तहर; तर तर्ूा हात �फर�्य्ाचर औदा्ा े्ा न दात�्ार 
ेहाजर  ाामसक्स  मकारच नाहल का्?  हाराज, ्ाााहंकारांनी  ााूसच  ाासाचा त्कंर वंम 
झालरला तहर. ेहाून तथागत बमद कर ्ळ गमाा्यन, वीला्यन  ाासांची ्ो ्ता ठर्तो; 
जन ा्यन नाहल. जन जात ााह ा ध�ं्ातहल त्ाला प�तत तूळतात त�ा जन जात प�तत 
अयप�श्ांतहल त्ाला ााह ाध�ं् तूळतात. बमदानर जी अ �ताची पाापो्ी  ातलल तहर ती्र 
पत र्क तानहर ्ा जी्ास जी्नाचर पााी �पता र्तर. तरथर ्ाााहंकाराचा �्टाळ  ा�नला जात नाहल. 
 (चाल-बहार त्ी रर.) 
 ्ााा ठतम तला रर । तूत द्ा-  न ं्ला । त्त लोक धाला ।। धम.।।  
 र् द�्ज चंकाला । जो तो तपला । 
 पां त् तैसर नर । जी्न । जा�त न�च द र्ला ।। १ ।। 
वमदोदन : तू तरोतरलच कोाी अल्�कक तत ा तहरस! धन्  ाझा ्ंव क् तू  ा ्ा पोटल 
तलास! �सदाथा, बमदा तता �वष्ांसह एकदा तरल  ा ्ा राज्ा ्ात तपा �तधरस ्ा र्. तसरच 
एकदा तरल त्ा  ा ्ा समवील समनरस, तम ्ा �्रहल पतनीस, दर्ी ्वोधररसहल तरट द्ा्ी. 
�सदाथा : जवी  हाराजांची नचाा! (बमद चालू लागतात. स्ा �वष्, ‘‘बमदं वरार गचाा� , ध प 
वरार गचाा� , सं ं वरार गचाा� ’’ असर ेहात त्ाच्ा  ागर जातात.) 
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प र्व ६ ्ा 
(समनासवरटजीचर  र) 
समनासवरटजी : तई!तई! तू  ला वर्टल सोकून गरललसच ना! (रकतो.) 
बा्का : (एकर क् एकर क ्ाम्) नका रकू वरटजी! �तचर काहल ्ाईट झालर नाहल,  मलर, नातू, समना- 
ता ्ाची होती �बचारल, जगाची रहाटलच तहर. नका र कू! तमेहल रकलर क्, तेहांलाहल रकू र्तर. हल 
पोरबाळंहल रकू लागतात. 
(स्ा रकतात.) 
समनासवरट : �तचर ेहातारपाी बररच झालर. पा  ला तता तई ररलल नाहल. तईच्ासारती  ला 
तता स ाधानाची जागा कम ठर  � ळाार! 
बा्का : (एकर क् एकर क ्ाम्) तर का वरटजी? तेहल तहोतना चार संबंधी वरजारल! तेहल 
तईच्ा �ठकााी तहोत बरर. तेहल तमेहांला तई गरलल असर नाहल ्ाटू दराार. नका रकू वरटजी 
(रकतात.) 
वाकंतट : (प र्वनू य्गत) हं. हं. अगदल र्ळर्र तलो. ह्ानर तप ्ा हातानर काल  ला हल 
�चठी �लहून �द ्ा मळर हा तता  ा ्ा पमकर पाी परचात तला तहर. का् ेहातर हल �चठी. 
‘वाकंतट ्ांस, तमेहल  ा ्ा तई�्ा्ीची त�ा तम च्ा बापा�्ा्ीच्ा रहय्ाचा बोताटा 
कम ठर हल कय न र् त�ा  ी तमेहांककर असलरलर र्ार य र्चारनर  रोबा ेहाून सोकून द्ा र् असर जर 
तम चर त चर बोलार ठरलर त्ाप ाार हल पा्ती दरत तहर क्,  ी  ाझर तम च्ाककच्ा र्य्ाचर 
स्ा पैसर तयन पा्लो.’ तो गरला लरती पा्तीत गमंत्ा्ला  ला! ्ाय्ाचा य्ता् काहल ा््हार 
झाला क्, ‘लरती’ ेहाून ेहाय्ाचार तसा तो चटकन ्बोलून गरला त�ा फसला! अ�त वहााा 
त्ाचा बैल �रका ा! पम रू होऊन हा्, हा्! ताऊ, तई गरलल न वर्टल तपलल!  ाझी संती तई 
 रलल तर  रलल, तता हल सा्ंहल गरलल! अरर  ा ्ा ेहाजरच तम ्ा ् कलांचर �तच्ा्र कर ् रू 
पर ! 
समनासवरट : (दचकून र ठतो. य्गत) हा चांकाळ पमनहा  ोटाळा करतो क् का् काहल! (र क) रगर 
तटजीबम्ा! नका रकू जाऊ द्ा तर रगर 
(त्ाचर ततका्र हात ठर्तो.) 
वाकंतट : नका रकू कसर? रक सांगून का र्त. ती  ाझी संती सा्ं तई ना! तू  ाझा संता 
सा्ं ताऊ, जो  ाझा बाप (वरटजी ततका्र हात ठर्ून ततक दाबतो) तोच- ताऊ - तमझा- 
स्ा लोक : हर का् तटजीबम्ा? वोक झाला ेहाून असर अ्ााच् बका्चर क् का्? काहल 
जातपातीचा �्चार! नाटक तहर क् का् हर तलतरच बका्ला? 
वाकंतट : तम च्ा वोकाचर नाटक तहर. तम ची जात  ानलरलल, पा  ाझी जात तीच ह्ा  ा ्ा 
ता्ाची तरल जात हो! तता बोलतोच सगळं. 
(वरटजी ततक दाबतो.) 
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समनासवरट : अहो ग�हयथ हो, हा ााह ा त चा कम लपरंपरागत रपाा्ा्,  रलच ्ाूलरला. �तच्ा 
 मलासारता होता. वोकानर र्का्ला तहर. त्ाचरककर का् लध दरता. जा, परत�्धीची �सदता करा. 
चला बा्ांनो  रात,  ा ा काका जा बाजारात. सा ान जमळ्ा. तता नमसत रकून का् होतं जा! 
(स्ा जातात.) 
वाकंतट : अहो,  ी तांदा दराार  ा ्ा तईला.  ा ्ा बापाचर हर पं; ह्ा  ा ्ा ता्ाचर हर 
पं! 
समनासवरट : तटम र ्ा. तता जर तू ताती पैसर रपटू पाहवील तर तमला राजपमकााच्ाच हातात 
सोप्ून दरईन! काल का् ठरलर? 
वाकंतट : हल �चठी ठरलल. ह्ात तू य्तत �लहून �दल तहरस क्, तम ्ा तई�्ा्ी असर काहल 
रहय् तहरर �न तर  ी फोकू न र्. हल �चठी  ी ह्ा लोकास ध ्ाचाार! तूच ना त्ा सारथी 
बाााचा ह्ाला  रऊन  ला बमक्लरस ( ोम्ानर) ताऊ तो  ाझा संता सा्  ं
समनासवरट : फास ला्लास रर चंकाळार अरर चूप! �नदान चूप बसा्ला का्  रवील तर सांग तरल 
एकदाचा. 
वाकंतट : एक हजार अधरल एक हजार! ( ोम्ानर) तई ग कावीला असता तमझा ातार ्ारला 
तराहा  ा ्ा ् कला.. 
समनासवरट : अरर चमप. का् करा र्! कम ठून �चठी �दलल ह्ा चंकाळाला ती! अरर वाकंतट  ा ्ा 
जातीच्ा  नात �्क प ताून  ा ्ा तईच परत दारात पाकून ठर्ू नकोस रर! काहल  ाामसक् 
धर! तता हजार कम ठून ताू! तता स्ा �्सर; हल सलककी  र �न ती �चठी दर. लोक र्ऊ लागलर, 
ह दर ती �चठी चंकाळ ल्कर दर,  र सलककी  र ,  र न, दर न! 
वाकंतट : (हसत) कवी बळंबळर सलककी  ा ्ा हातात  ालतो तहर! पा!  ाझा ताऊच संता 
सा्ं तो(्यतम �्�न ् करतात.) 
समनासवरट : (�चठी हातात पकताच पाहून) जा, जा, तता धातर रता राहू नकोस! 
वाकंतट : अरर नमसता रता राहतो रर वरट! रकत नाहल, हसत रता राहतो. नमसता रता. 
समनासवरट : नमसता नाहल �न फोकाीचा नाहल. चालता हो, जा! (वाकंतट हसत जातो,) नीच! 
गा्गमंक!! ए्ू तईचर औा्ादर�हक संपलर क् पाहून  रईन ्ाला पा! 
 
 
प र्स ७ ्ा 
(बमद, �वष् त�ा सरनाप�त �्क  बसलर तहरत.) 
बमद : सरनाप�त �्क दर्, तपा ्ा वाम् राषषाचर सरनानी तहा. तपा ्ा वाम् राषषातील 
एक  हान ्रानीहल तहात, तपा पू्ा् ्ात ्र- दान- तपांची साधना तचरलत तत्रानाची 
गूूतत र् ्ोग्ममत �चततानर �चतूंन �सदत् पा्लरलर तहात हरहल  ी जााून तहर. ेहाूनच ्ा 
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रभ्ा वाम्जातीत �्वरातत तप ्ालाच  ला सापकलर ्ा त्ा सत्ांचा ठर्ा दात्ा्ा त�ा 
 ी जर हर  हान ्ध ाचक प्तान कर लरलर तहर त्ाची ग�त तधम्धम्ाप्पत पोच्ून सकल लोकास 
दमतत ममत करय्ाचर का्� तपलर सहका्ा संपादन करा र् हा  ाझा ्ा क�पला्यतूस परत 
र्य्ा ागर एक  मं् र रव तहर. तराहा तपा संन्ासाची दलधा  रऊन ्ा �तधमसं ात स ा�्षट 

ाहा र् अवी  ाझी नचाा तहर. अहो, हा संसार य्गासमदा त�षारच्ा तगीत जळत तहर. रान्ानर 
त्ांचा ् न्त ्त्ागच कर ला पा�हजर. ्ाा्ातून समटलरला पााी जसा पमनहा ्ाा्ात �वरत 
नाहल, रोग बरा झाला असता कोाीहल ती पीका पमनहा ाहा्ी असर नचाठत नाहल त्ाप ाारच रानी 
ह्ा ससंारात पमनहा र त नाहल. असर असता तपाासारतर �सदहल ह्ा ससंारात, त्ातहल 
 ातपातानर द�ूात अवा ह्ा सै�नका््सा्ात कसर राहू वकतात हर  ला स जत नाहल. 
�्क  : कसर? तग्ान,् जसर जन , ा्ा�ध, जरा �न  �त्म ्ा दमततांनी पी कलर ्ा ह्ा दरहात 
तपा, त्ा दमततांचा अनत कराारर, �न्ााा पा्त झा ्ा्रहल राहू वकता तसर!  ी तथागतास 
�्चारतो क्, �न्ााापा्तीनतंर, त्ा रानासहच, त�षारच्ा �न्�िततसहच, हा त्�तक दरह ततकाळ 
�्यन, �बलगून, �्तळून  �गजळासारता नाहलसा होतो का्? नसरल तर त्ाचा बळानर नाव 
कयन, तत हत्ा कयन, दरहाची बरकी ततकाळ तोकून टाकार नषट तहर का्? नसरल तर 
दरहधाराा  ममतांनाहल बमदांनाहल कर लरच पा�हजर नाहल का? �्दरह ममती ेहंटलल तरल त्�तकतत ती 
 रााप्पत सदरहच जर असाारल तहर तर  ग दरहधारााची सांसा�रक क व करा्ीच लागाार ना? 
त्ातहल तपाांसारतर  हात र तर  ममतानंद तोगीत एताद्ा ग� ्ासारतर रानांत एकटरच तटकत 
न �फरता दमत�ततांच्ा दमततानर ं्ून लोकास �चरंतन समताचा लात कयन दरय्ासाठठ हा 
रपदरवाचा, पचाराचा, �वष् सं ाचा, ्ाद�््ादाचा,  ठांचा त�ा  ठप�तत्ाचा  ोठा पपंच 
 ांकीत असतात? तो का? 
बमद : सरनापतर, �न्ााापा्तीनंतर दरह ततकाल नाहलसा होत नाहल हर तरर तर  ग तपा �्चारता 
क्, ‘�न्ााापा्तीनंतर बळानर दरहत्ाग करार नषट तहर का्? त्ास तथागताचर यपषट रततर 
तहर बळानर दरहत्ाग करार हर एक न्ीनच क ा अस ्ानर तर पमनजान ास काराीतूत होाारर तहर 
त�ा जन  �त्मच्ा पार होार हर तर तथागताचर ा र्् तहर. ेहाून तथागतानर दरहत्ाग कर ला 
नाहल.  ागील क ापची ती दरहग�त तपा होऊन थांबरल तराहा थांबरल! दरहनाव तर दरूच, पा 
दरहचालहल तथागतास स ंत नाहल.  ा्  पंथ हाच सम्ाापंथ तहर. दरहाला �नरोगी त�ा 
का्ाध  रातून लोकक ्ाााथा सदो�दत त्ास परोपकारल �झज�्ार हरच तरर दै�हक तप. द्ा 
हलच  ममताची द�्ता त�ा दमततत्तजना्र त्ा द र्नर पर�रत होऊन �न्ाााा �ताचर वीतल �सचंन 
सदो�दत करलत राहार हाच सनं्ावाचा ससंार! 
�्क  : तर  ग सनं्ावांनाहल ससंार असतोच!  ममत होताच दरहनाव न करय्ाचर कारा ेहाून 
जो तपा पमनजान , क ा, क ाफल त�दक पारल्�कक �सदानतांचा र लरत कर लात त्ा�्ा्ीची 
चचाा  ी  ा ्ा पयतमत र रवास अपयतमत ेहाून सोकून दरतो. त�ा ज्ास य्तत �न्ााापद 
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पा्त झालर तहर, तत पती�त त�ा तत पसाद लाततो त्ांसहल ततकाल दरहनाव करार अ�नषट 
्ाटतर अस ्ा मळर दरह्ांा करताना दरहधारााचा �कं्ा तप ्ासारतर  हात र  ांकतात तवा 
परोपकारपर�रत सनं्ावाच्ा ससंाराचा ह्ा जगांतील जो ा््हार करा्ा लागतो त्ाच्ा ऐ�हक 
हरतंूची त�ा य्यपाची त�ा प�राा ांची तर्ूलच चचाा  ी कय निचातो.  ी तथागतांना 
�्चारतो; क्,  ठा ा र् राहून  ममत जर अवन्सन व्ना�दक ा््हार करतो त्ात त�ा 
ग�हा ा र् राहून बद जर ा््हार करतात त्ात प�हला  ठयथ अनासमतपार, पा्त�न्ााहाथा �कं्ा 
�नरहंकारल परोपकाराथा तर ा््हार करतो त�ा दमसरा ग�हयथ तसर करलत नाहल हाच ना तप ्ा 
 तर  मं् तरद? 
बमद : हो्. 
�्क  : तर  ग अवा अनासमत बमदीनर परोपकाराथा ग�हा ा र्हल जर कोाी, रानी, �सद, तर 
ा््हार, हल ऐ�हक ्ांा पार पाकू लागला तर  ग अवा  ठयथांत त�ा तवा ग�हयथांत �्दरह 
ियथतीचर  िषटनर काहल तधरपाहा तरद असू वकाार नाहल, नाहल का? 
बमद : ग�हा ा र्हल  ठाप ाारच �्दरह ममताचा ा््हार चालू वकर ल हर  ला  ान् तहर. 
 ठा ा र्हल पलोतनर असतातच! परंतम तरलहल ग�हा ा र् ती अ�धक असाार हर र क तहर. 
�्क  : पा ती ती�त साधकांना लागू तहर.  ममतांना, �सदांना नाहल. कारा पलोतनांचर ज्ास 
अजून त् तहर त्ास तपा साधकच ेहातो, �सद नाहर. तता ज्ा अथ�  ममत हा 
परोपकारासाठठच, दमत�ततांच्ा द र्साठठच हा ध ापसाराचा त�ा लोकसर र्चा ा्ाप रतारतो 
त्ाअथ� तो ऐ�हक परोपकार स्ापस सरसहा संन्ासदलधाच दरऊन साधतो क्,  ठयथच होऊन क् 
ग�हयथच राहून हा  मं् पशन  ला तपाांपासून सोक्ून क्ा््ाचा तहर. �्दरह्ाच्ा 
सनं्ासाश ात त�ा �्दरह्ाच्ा ग�हयथाश ात, �कं्ा थोकम्ात ेहाजर गाहाय ्ात त�ा 
संन्ासांत  मं् तरद ेहाजर हाच ना क्, सनं्ासाश ात का� नी, क� �ा त�ा क� पाा ्ांचा 
बहमधा तत्ं�तक त्ाग करा्ा लागतो त�ा ग�हयथाश ात तो लागतर नाहल? क� ाीनर 
तरारपोाााचर धंदर, का� नीनर संतानोतपितत त�ा क� पााानर पसंगी वयं्मदात ताग  रार हलच 
र लर�तत तहरत. 
बमद : एकंद�रत तपा ेहाता त्ा अथ� सनं्ावाला का� नी- क� �ा - क� पाा ह्ांचा तत्ं�तक 
त्ाग करय्ाची प�तरा करा्ी लागतर, तोच दोनहल तश ांतील  मं् ा्ा्हा�रक तरद तहर तरा. 
�्क  : तर  ग हर तथागत,  ी असर यपषटपार ेहातो क्, परोपकाराचर का्ा  ममतांसहल 
सनं्ासाश ाहून ग�हयथाश ाचाच अ्लबं कर  ्ानर अ�धक प ााात करता र्तील. नतकर च न ाहर 
तर जो जो �तधम होऊ नचाठल त्ाची त्ाची, पांापांतरचा ल्लरव �्चार न करता तप ्ा 
संन्यत �तधमसं ात तपा जी तरती करलत तहा ती मळर रपकाराचर प�र्तानात  ोठाच अपकार 
होाार तहर! काल तपा पत्ध राहमलास तप ्ा तठ नऊ ्ाापच्ा  मलासहल �तधमसं ात 
स ा�्षट कयन  रतलरत! तता ज्ा को्ळ्ा  मलांस ससंार का् त�ा सनं्ास का् ह्ाची 
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क पनाहल नाहल अवा  मलासमदा सरसहा स्ापस संन्यत �तधमसं ात ओू ्ानर कर ्ूा अनथा 
ओू्ाार तहर पहा! ह्ा वाम् राषषाचरच पकरा रदाहरा ेहाून  ी  रतो. तपा संन्यत 
झालात, तपा राजपमं तनदं त�ा दर्दततालाहल सनं्ास दलधा �दललत, वर्टल राजतन् राहमल, 
तर तठ ्ाापचर  ूलहल �तधम सं ात  रऊन वाम्ांच्ा तसनन रा राज्ंवाच्ा लतरची हल वर्टची 
क�लकाहल तमकून टाकतील. सा ंतकम ळांसमदा स्ा रतत  पमका संन्यत झा ्ानर ह्ा राषषात 
सदगमाी त�ा अ�तजात बीजापासूनच होाारल रतत  सतं�त तमटलल. दमगमााी त�ा अपक� षट 
लोकाची संत�त तर्ूल ्ाूत रा�हलल. अवा ियथतीत रतत  बीज तर् रू �न्कून फर कून दरऊन 
�ककक् सकक् �नक� षट बीजरच तर्ूल परराा्ाा  वरतक्ाा च्ा �पकाची जी दमदावा होाार तीच ह्ा 
वाम् जातीची होाार! सनं्ासध ााच्ा, का� नीत्ागाच्ा- �नयसंतानतरच्ा प�ह ्ा प�तररनर 
असा लोकध् त�ा समपजननध् होत असताच तपला पचार जर असाच चालला तर हर वरकको 
लोक तपापलर नांगर तोकून,  ाग  ोकून, दमकानर सोकून दमस्ापजच्ा  रहनती्र जागाा्ा्ा 
�तधमस ंातील �तका्ापनची संं ्ा फम ग्ीत राहाार! कारा क� �ात्ाग हल सनं्ासध ााची दमसरल 
प�तरा पकलल! दमस्ापनर  ररप्पत वरती करा्ी . तर अनन त्तर त�धार हर संन्ासध ाात पाप 
नाहल. पा वरती करार हर  ां पाप कारा नांगरानर अनरक जी्  रतात ेहाून वरती �हसंापधान! 
संन्ासी य्तत अवी पाप ् वरती कराार नाहल- पा दमस्ाागककून तर पाप तचर्ून तर पापांचर 
अनन  ां ताय्ास सोकाार नाहल! ्ापरधा संन्ासी य्तत वरती कयन तर अनन तातर तर तर पाप 
्ा ूतगीपााहून त�चत क ी होतर! 
बमद : सरनानी �्क , पा  ा ्ासारतर संन्ासी हर एक पकारचर वरतकरलच तहरत. नाहलत का्? 
हर पहा, ्ा त्ा ाचर रान साफ कयन �चतताचर वरत  ी रानाच्ा नांगरानर नांगयन काूतो. 
नी�त�न्  हा  ा ्ा नांगराचा दांका हो्, रद् वीलता हा त्ाचा बैल तहर, सद ा  तांच्ा 
बीजास  ी पररतो, सतक ायपी  षटलनर तर �स�चलर जातर त�ा नंतर त्ास स्ा दमतताचा अंत 
कराारर वाश्त जी्नाचर पीक लगकतर! 
�्क  : परंतम  हाराज, तप ्ासारतर असर, सा ािजंक सदाचारांच्ा पर  वमतायपद रपदरवाच्ा 
अ �तफलाची लाग्क कराारर लाध�ाक वरतकरल तरल ्ा तप ्ा सनं्ासी स ंात �कतीसर 
तहरत? ह्ा रभ्ा जगतात �कती तहरत? एक, दोन, फार तर तीन. परंतम ्ा एकट्ार दमकट्ा 
त्ााल वरतक्ाालच्ा पीतपटाचर ा्जातालल हर जर वरकको �नकद्ोग संन्ासी, �तधम बैरागी नत्ा�द 
लोकाचर बागारबमागर ज लरलर असतात त्ांच्ा श ास तचं् ्ानर राषषाची त�थाक विमत �कती 
हलन होऊन जातर ती पहा! जो जो एकर क  नमष् संसार सोकून संन्ासी �कं्ा श ा होतो त्ाचर 
 ागर दो ा जाांच्ा रपाजानास स ाज अंतरतो. एक त्ा संन्यत श ााच्ा त�ा दमस्ाा  
श ाास पोसाा्ाा्ा श� काच्ा पत र्क श ा ेहाजर स ाजातील पत र्क रप्ममत धंद्ा्र एक 
 ू�त ा ंत करच! हा तपला सं च क्ा! तठ ्ाापच्ा अ्धीत त्ात सहयंा्�ध  ाासर �वरलल. 
सहयं ्ा  हर गाकर जर असरच चाललर तर ती संं्ा लातांनी  ोजा्ी लागरल! बरर, ह्ा 
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सनं्ावांच्ा ससंारास लागतर नाहल का्? ग�हयथाप ाार दमकम ल ्सनर नसलल तरल ्यंर ह्ीत, 
�्लासत्नर नसलल तरल �्हारत्नर ह्ीत,  ं�दरर नसलल तरल  ठ ह र्क,  ोदक नसलर तरल  ीठ 
ताकर ह्ीच, त्ांस पादमका हा्ात, पां कार ह्ीत, ्ैद् ह र्त, औाधर ह्ीत, तांकी ह्ीत, 
तांकार दरतील ह्ीत! तप ्ा सं ातीलच पध�्पधांच्ा तांकाा्यन य्तत तथागतासहल नाहल का 
अनरक र्ळा सं   ोकून टाकय्ाचा धाक ्ा र ंक �तधूंस  ाला्ा लागला? तग्न,् ज्ा  रात 
एक ताऊ � ळ्ता असून चार ताऊ नमसतर ताऊ बनून तटकत �फरतात तर  र जसर कब ाईस 
त ्ा्ाचून राहाार नाहल तसाच लातो लोकाच्ा धनोतपादानास अंतरलरला त�ा त्ांच्ा 
तरााच्ा तारातालल �प�्ान�ंप�्ा ंासून गरलरला स ाजहल कब ाईस त ्ा्ाचून राहाार नाहल. 
क� ाीच्ा अथथतपादक ा््सा्ाच्ा त्ागाची सनं्ासाश ाची जी दमसरल प�तरा असतर �तचा असा 
त्कंर प�राा  होऊन लोकाच्ा क ्ााापरधा लोकाचर अक ्ााच होत राहलल. 
बमद : परंतम सरनानी, त्�तक धन हरच काहल तरर धन नाहल. ऐ�हक रनन�त हाच काहल  नमष्ाचा 
पमकााथा नाहल. पारल्�कक रनन�त हाच तरा पमकााथा तहर, हर  ूळ �्धर्चर तपा �्सरता! 
�्क  : ार त! ार त! तर तपा पथ च  ान् कर लर तहात क्, �न्ााापा्तीनंतर �कं्ा 
�न्ााापा्त्था जर ध ााचरा अत्ा्श्क तहर तर ग�हयथाश ातहल साधता र्ईल. ह्ायत् 
पारल्�कक �हत हा रत्पधी स ान असाारा  टक सोकून ररलर ्ा ऐ�हक लातालाताचीच 
तमलना कताा् तहर. �कबहमना सनं्ावाच्ा ससंारासाठठ दरतील ग�हयथाचा ससंार अ्श् तहर. हा 
तात �पक्ील तरच तो अ लक ेहाून �तधा  ागून ताईल! अनासमत बम�द असरल तर तीक 
 ागय्ात र्ळ  ाल�्ार का् �कं्ा वरती करय्ात र्ळ  ाल�्ार का्, सारतरच बंधनकारक तहर 
अथ्ा नाहल! ेहाून  ी ेहातो क्, तपाासारतर  ममत दरतील सनं्ा्ाश ी �्क� त प�तरांच्ा 
बर ्ा अकका्ून न  रता जर गाहायथाच्ा पक� त परंपररनरच लोकोपकाराथा जी्न ्ापन करतील 
तर अ�धक लोकक ्ाा साधू वकतील. परंतम तग्ंतासारं्ा लोकोततर �्तूतीचा पशन जरल 
सोकून �दला, तरल त�दतर स्ा जनांना तरल संन्ासाश ाचा प र्व स्ाथै् �न�ादच असला पा�हजर. 
कारा का� नी त�ा क� �ा ह्ांच्ा तत्�ंतक त्ागाच्ा ज्ा दोन प�तरा सनं्ावाला क्ाा्ा 
लागतात त्ा मळर राषषाचा पजाध् त�ा धनध् होऊन त्ा राषषास रलट कसा अपकार होतो हर 
 ी जर तता दात�्लर त्ाहूनहल त्ंकर हा�न ह्ा स ाजाची, ह्ा राषषाची, सनं्ासाच्ा त्ा 
�तस्ाात प�तररनर क� पाााच्ा त्ागानर त्ा तत्ं�तक अ�हसंरच्ा बम�दाषट ाीदानर होत तहर, 
होाारल तहर! तग्न ्हल तत्ं�तक अ�हसंा नसून हा तत्ं�तक तत नाव हो्! त�ा 
तते्ाचा नाव हलहल पमनहा �हसंाच होत अस ्ानर तत्ं�तक अ�हसंा ेहाजर तत्ं�तक �हसंा! 
असर अ�हसंरच्ा ह्ा अनाकी ा्ां र्चर �्लधा तातप्ा �न तर! 
बमद : परंतम तेहल तत्ं�तक अ�हसंरचर  मळीच पधपाती नाहल. नतकर च नाहर तर साधमरधााक�रता 
त�ा तत रधााक�रता ततता्ांचा प�तबळानर त�ा पत्ा ातानर प�तकार करार हल �हसंा होत 
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नसून रलट �हसंरचा का् हााून पाकाारर पमय्क ाच हो् असर तथागताचर  त तहर. पा हर 
ग�हयथाश ाचर कताा् हो्. सनं्ासाश ाचर नाहर!  
�्क  : त�ा ेहाूनच  ी ेहातो क्, ज्ा सनं्ासात अवा न्ा्सरंधक क� पाााचा 
तत्�ंतक सनं्ास करा्ा लागतो तो �् ममतद्ार सनं्ासाश  हल कोाच्ाहल राषषा्र 
ओूा्ाारल  ोम्ांतलल  ोठठ तपितत तहर! नांगर धरा््ाचा नाहल, वयंास �व्ा््ाचर नाहल, 
अवा वपथा  रऊन ज्ा राषषांतील लातो लोक  ठा ठांतून पकून राहू लागतात तर संन्ासप्ा 
राषष तज ना रद्ा अनन अनन कयन तकफकू लागलरच पा�हजर, दमबळर झालरच पा�हजर, कोय्ा 
संसार-प्ा तक क राषषाच्ा ा्ाचाची झरप पकताच त्ाच्ा तीचा पंजास बळी पकलरच पा�हजर! 
अवा सनं्ासप्ातरचा पमरयकार कर  ्ानर ज्ा लोकक ्ााासाठठ तपा  ममता्यथरतहल ह्ा 
ध ाचकप्तानाचा, ह्ा सं ाचा तटाटोप करलत तहात तर संसारल जगत ्तर रिचानन होईलच 
होईल. पा वर्टल हल तपलल  हान ्ध ासंयथा, हर सं , हर लातो �तधमगा, ह्ा साधना, ह्ा 
स ा�ध, हल तपो्नर हर रतर संन्ासी जगतहल कूर रानटल श्ापदांच्ा त�ा त्ाहूनहल कूरतर अवा 
राधसांच्ा रमतबंबाळ नतरांनी वतधा �्दलाा होऊन नाव पा र्ल! 
बमद : पा सरनापतर, सनं्ावाच्ा हातीहल एक क� पाा असतर. एक वयं असतर. तर लोहाचर नसलर 
तरल त�ा ेहाूनच तर लोहाहूनहल अ�धक प�राा कारल असतर. त्ा सनं्ावाच्ा वयंाचर ना् 
ध ा तहर! �्क , ‘ध ा वयंं करर ्य् वंमयतय् करो�त �क ?्’ 
�्क  : �क ?् ्धत! पाानावत! दंक करय्ाची ज्ास विमत तहर, तोच ध ा कय वकतो. दंक 
करय्ाची ज्ास विमत नाहल त्ा दमबळ्ाच्ा ध रस वरााग�त ेहातात- वयं नाहर! तमकर  ्ा 
रमत�ल्सम ्ा ापम रू गा्  टकन ्बसतर, �तनर ध ावयं हाती धरलर तरल ध ावयंास �तऊन तो 
्ा  �तला सोकाार क् का्! ती गा्  ी तमला ध ा करतर ेहाून ेहाालल तरल तो ्ा  �तला 
तााारच, वरा तलर ेहाून ेहाालल तरल तााारच! दमषट वंूसहल ध ा करलत रा�हलर ेहाजर तर 
तगळीक करार सोकतील अवा र्कगळ तवर्र जर राषष अ्लंबून राहतर तर राषष त्ाच ध रला 
 ानतंग स जून अ�धकच कम द झालर ्ा त्ाच दमषट वंूककून सं�ध साधताच ना्नाट कयन 
टाकलर जातर! अवी रदाहरार न�तहासात  कलल तहरत त�ा हा्हा्, अजून  का््ाची तहरत! हर 
तपलर वाम् राषष पजासतताक तहर. ह्ाच्ा एका बाजूस कोसलांचर पबळ राजसतताक राषष 
तहर, दमस्ाा्ा बाजूस  गधांचर राजसतताक राज् तहर. ह्ा दोनहल पबळ राजकांच्ा, राजसतताक 
राषषांच्ा  ा र्, हर वाम्ांचर पाजक सांपकलरलर तहर. तर ज्ा धाी ल्लरवहल दमबाल होईल त्ा 
धाी तर ह्ा दोनहल �गधाकांपकै् कोााच्ा तरल धाकीस बळी पक ्ा्ाचून राहाार नाहल. अवा 
ियथतीत ह्ा राषषातील लोकापम रू वयंास न �व्ार हर रतक� षट जी्न हो्, नीतीची पराकाषठा 
हो्, बमदाच्ा क� परस संपादय्ाचा प�्ं  ागा हो् असर �्क� त ा र्् धरार  ला अत्ंत 
तत  ातक्पााचर ्ाटतर तहर! 
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बमद : तपलल ती�त, जर एकट्ा वाम् राषषासच  ी संन्ासप्ा त�ा ्मद�्न मत करलत 
असतो तर, तरल ठरती; पा ज्ा दोन तक क राजकांची रदाहरार तपा �दललत त्ांसहल  ी 
्मद�्न मत करलत तहर; नाहर ज्ळज्ळ कर लर तहर. हर पहा,  नमष्ांनी  नमष्ांना कर ्ळ पाव्ी 
वमतीच्ा चूाओूलत शरषठत् यथापय्ाक�रता तर्ारलंनी ताजीसारतर सपासप कापीत समटार हर 
तपाांस लजजायपद ्ाटतर नाहल का? तसरच  ान् जातीतील सगळ्ा राषषांनी जर ्ा 
लजजायपद ्मद�पपासरपासून परा्�तत होय्ाचा �नशच् कर ला, जर  ा ्ा ध ााची पर -द्ा-ध ा-
वां�त-अ�हसंा हल अत्मदार तत र् स्ापनीच तचरलल तर  ग तरल एकट्ा ा्मतीस �कं्ा एकट्ा 
राषषास �तय्ाचर कारा नाहल ना? हर पहा, तथागतानर हा सं  यथापन कयन पमरती दहा ्ावहल 
झालल नाहलत तोच तप ्ा वाम् जातीं्र ज्ांचर तक ा होय्ाची तपाांस रतकट ती�त 
्ाटतर तहर तर क्सलचर  हाराज पद्ोतन त�ा  गधांचर राजर �ब�बसार हर दो रहल तथागत 
बमदाच्ा ध ााची दलधा  रऊन त चर �वष् झालरलर तहरत! जर वाम् राषषातील कत्ाातील कतव 
पमका जर सरनापती �्क , तर तपाहल  ाझर नमसतर �वष्त् न पतक�रता पत्ध �तधमत् 
य्ीकायन  जसहच ह्ा द्ा ूलक ध ााचा पसार करय्ास बाहरर पकाल तर ह्ा स्ा राषषांचा 
त च्ा रपदरवा्र �्श्ास बसरल; ्मदाची  नापासूनच त्श्कता ्ाटाार नाहल; �कळस र्ईल; 
त�ा  ान् लोकातून ्मदाचर त ूलात ्रचचाटन करय्ाच्ा  हतपमय्ाचर तपा ्ाटरकरल ाहाल! 
�्क , जगातून ्मदाचर, कलहाचर रमतपाताचर रचचाटन करार हर ा र््, त्ाच्ासाठठ तपा 
प्तनांची त�ा त्ागाची पराकाषठा कयन पहाय्ानतकर  थोर नाहल का!  
�्क  : तग्न,् तर �ततकर  थोर तहरच तहर . पा तर वम् तहर क् नाहल त�ा त्ातहल ह्ा 
साधनांनी वम् तहर क् नाहल ह्ाची  ला पबळ वकंा ्ाटतर. 
बमद : सरनाप�त, त्ा वकंर �्ा्ी  ी नतकंच ेहातो क् थोकीवी शदा ठर्ा!  ला जर तमेहल साह् 
ाहाल तर सरासरल ्ीस पंच्ीस ्ाापचर तत ह्ा तारतात तरल वयं्मदाची स ाि्त झालरलल 
तपा पहाल! वयंांचर ्मग जाऊन वांतीचर ्मग यथा�पत झालरलर पहाल! 
�्क  : ईश्र करो त�ा असरच हो्ो!  नमष्संहार कराारा  नमष्जातीचा अत्ंत त्ंकर वंम 
 नमष्च हो्, हा  नमष्जाती्रलल कलंक वम् �ततका ल्कर धम्ून �न ो त�ा वांतीचर 
सामाज् यथापय्ाचा  ान त च्ा ह्ा वाम्�सहं तथागत बमदांनाच � ळो! परंतम सजजनहो, 
 ोम्ा दमततानर पा �नत�कपार  ी  ाझी ती�त र लर�तत कयन ठर्तो क ,् पंच्ीस ्ाापनंतरच 
का् पा तजपासून पंच्ीसवर ्ाापनंतरहल ह्ा जगा्र ह्ा जगाच्ा दमदद्ानर वयं्मगाचरच 
पाब ् �दसून र्ईल; बळी तोच कान �पळीत राहलल; रमतरंिजत सामाज्ांचाच �्ज्ाश् तू्र 
थै ान  ाललत असरल त�ा त्ाच्ा टापांतालल तरच अ�धक त�ा पथ  �चरकलर जातील क्, जर 
्ा वां�त्मगाच्ा य््न्ााीला त�्ष््ााी स जून ती्र �्संबून स्ापतधी वयंसंन्ास 
करतीलर दमस्ाा्च्ा द र््र अ्लंबून रहाय्ानतकर  दमबळर होऊन बसतील! अ�हसंरच्ा त� ाापा्ी 
�हसंरचा गळा �गळतील! ्ाटरल त्ाला सनं्ासाश ात  राा्ाा् र त�ा असा रलतीनर लातो लोकास 
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वयंसंन्ासाच्ा प�तररनर हत्ी्ा कयन ठर्ाा्ााि् ह्ा त्ंकर तमललचर तीाा प�राा  
पचं�्साा्ा �पूलप्पत ह्ा तारतास तोगा र् लागतील! तथा�प तग्ान ्बमदासारं्ा अल्�कक 
पमकाास ह्ा पमय्का्� सहाश् � ळालर नाहल ेहाून हा प्ोग फसला असर पमूलल �प�्ांस 
चमकूनहल ्ाटू न र् ेहाून  ी तथागताच्ा नचारस अनमसरतो; त�ा तजपासून ्ा �तधमसं ात 
स ा�्षट होतो. (कटलचर क� पाा काूून) वाम्ांच्ा सर र्स ्ा�हलरलर हर  ाझर क� पाा त�ा  ाझा 
एकम लता एक पमं ् लत ह्ास  ी  ा ्ा ह्ा वाम् जातीच्ा पदरात टाकून प�रंाजकांचा 
तश  य्ीकारलत तहर! 
बमद : सरनापतर, दर्ांनीच धन् धन् ेहाून  ान कोल्ा्ी असा हा तम चा लोकक ्ाााथा कर लरला 
त्ाग यतमत् तहर. हर पहा, काहल झालर तरल वांतीचर, द र्चर, पर ाचर सामाज् ह्ा जगता्र 
यथापन करय्ाचा तपा पराकाषठरचा प्तन कर ला नतका र लरत जरल  नमष्जातीच्ा न�तहासात 
झाला, अवा प्ोगाचर फल का् होतर हा अनमत् जरल तप ्ा सफलतरनर ्ा �नषफलतरनर  ान्ांस 
� ळाला तरल दरतील ती �नषफलताहल त�ंवकतत तरल सफलच झालल असर ेहाा र् लागरल! चला, 
वा�रपमं स ंागारात ह्ा  ाननी् न्ागतास नरऊन स ंदलधा द्ाच! 
 (चाल-यप जो्न गमन  रो रहत है.) 
तज वयं्मग जगी सरतसर । वां�त्मग अहा तलर ।। धम. ।।  
दंक �हस�क त्ा । द्ा परत्ी । त्ाग न ्ांाठ । कलह �्झालर ।। १ ।। 
(स्ाजा ‘बमदं वरार गचाा� , ध प वरार गचाा� , सं ं वरार गचाा� ’ असर ेहात जातात.) 
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अंक २ रा 
प र्व १ला 
समनासवरट : (तनंदानर टाळी �पटून) ्ारलल! वर् टल ह्ा वाकंतटाची बा्को ्ारलल. काल ती 
पटक्नर तजारल पक ्ापासून  ी ्ाटच पहात होतो ती कर ाहा  रतर ह्ाची!  ाझी तई  रलल 
तराहा ह्ा नीच वाकंतटानर �कटाळ रचून �तचर परत दारात पाकून टाकय्ाचा पसंग ताला, त्ाचा 
सूक रग�्य्ाची सं�ध तज  ला तलल. तता त्ाचाच परच त्ाच्ा्र  ारतो. तईच्ा�्ा्ी 
तलताच दमल��कक होऊ न र् त�ा अगदल �चतरपावीच  ा ्ा जातीचा ब�हषकार पकू न र् ेहाून 
�तऊन तराहा जी सलककी  ी त्ा तटम र ्ाला �दलल ती तता त्ाला ओका््ास ला्तो. ्र 
त्ाचर ररलर समरलर  र पा गहाा ला्ून  रतो; तर त्ाला सोकतो. त्ाची बा्को धारा हल  ाझी 
जी्शचकंठशच  ै�ंा होती. �हच्ा परतास अि न  ी दराार ेहाून नमसती  ी बतबाबतब करलत 
जातो! अरर व ाकंतटा, जसर कर लस तसरच तर तता! 
 (ततला पकदा र कतो. वाकंतट धाररचर परताज्ळ रता तहर.) 
वाकंतट : गरलल एकदाची हल ब्ा! बा्को पा बा्को तरल जन तर तांकत  रलल. त�ा  रलल ती 
नतम्ा तककाफकक्नर क्  ी �तला �्ा �दल क् का् अवी कोाा दमस्ाा्ास तर का ,् पा 
 ाझी  लाहल वकंा ्ा्ी. तरल प�तंता! �तच्ावी �््ाह ला् ्ाची ठोक अ ल  ला �तच्ा 
 राानतंर दरतील  का्ी; नतम्ा तककाफकक्नर  रलल. ह्ा त ्ाच �तच्ा साळका्ा ाळका्ा! 
वरजारपाजारच्ा बा्ा बाप ्ा! अजून �तचर परत पकून एक  टका गरलल नाहल तोच ज  ्ा 
सगळ्ा.  ारल�गधाकांची टोळक् जवी जना्र  रलर न  रलर क् ज तात तसर हर नातर्ाईक कोा 
कधी  रत ह्ाची ्ाटच पहात असतात. बाक् दमस्ाा च्ा  रल कोाी  रलर क् ती ग ंत 
पाहय्ासारती असतर तरलच! एताद्ा दा�रददाच्ा र्थील ल नाच्ा ्र्ांरच्ा ्रातीच त ंं ा 
त�ा एताद्ा शी ंताच्ा र्थील परत्ांरची बात ी जर  ला एकद  तलल तर  ी तधी त्ा 
शी ंत  �तकाची गं त पहा््ास जाईन. तर परताचर यनान, ती  मलरबाळर पमनहा तीततीत; पमनहा पम रू 
होत होत; पहात राहतात तर, तर बा्कां-पमकाांचर पदवान, तर पाळीपाळीनर रकार, र  ्ा परतांचा तो 
सकका �ह कसपाा त�ा परता्र सजा्ट कर  ्ानंतर वोताारा तो सालंक� त �ह कसपाा, त्ा 
ओट्ा तरार, ओट्ा तर ्ानंतर काहल काहल बा्कांची परतर दरतील पमषकळ िज्ंत बा्कांहून 
तमलून �दसतात. �नदान ्ा त च्ा लंकर हून तरल अ�धक गोरल, हंसरल बरल �दसतातच! नतंर ती 
परत्ांा कर ाहा कर ाहा तर एताद्ा एकादवीच्ा �दकंीस रंग नसतो नतका रंग परताच्ा  �तक 
्ांरस तरतो; तर �चतरचर तककार! कोाी  रलर ्ा  रल हल सगळी ग ंत चाललल असता य्ततच्ा 
 रच्ा िज्ंत  ाासाचर बोला्ार तलर तर न जाता  न �तथरच रंगून जात हल गोषट पमषकळांच्ा 
अनमत्ाची तहर. तरोतरच  नमष् रतस्�प् तहर;  ग तो रतस्  रााचा का असरना! 
दमस्ाा् ीची गोषटच सोका; पा पमषकळदा य्ततच्ा  रल जरल कम ाी  रलर तरल वोकाच्ा त्ााल 
त र्गातहल ज लर ्ा  ंकळींचर  नास का् ्ाटतर असरल; तपा रकतो तराहा ती अ क् ग�ह्रतर 
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क् नाहल, तो अ का तप ्ाककर पाहतो क् नाहल, रकताना तपाांस अ क् ्ा अ का पाहलल 
तर बरर असर �्चार  नात त ्ा्ाचून राहत नाहलत.  ला तर य्ततचर परतदरतील पाहय्ाची एक 
पकारची �्�ध्त ह्स ्ाटतर बम्ा! ह्ा त ्ाच त्ा सगळ्ा जाी! तता  मं् अकचा रकू 
र्य्ाची तहर. तज ओमसाबोमवी रकलो नाहल तर लोक का् ेहातील? हो, एकम लता एक न्रा 

गरला तर बा्का जवा रकतात तसर ्ायत�्कपार अवी हल एकम लती एक बा्को गरलल ेहाजर 
तेहल रका््ास ह र्. पा अजून रकू र्त नाहल कसर,  ला ओवाळ ्ासारतर होत तहर. 
परतसरयकाराचा वायंोमत तरंत ेहाून गळा तरल काूलाच पा�हजर (रकू ल ागतो, तोच बा्का 
र्तात.) (य्गत) अरर ्ा, रकता रकता  ला तररच रकू र्ऊ लागलर! 

बा्का : (एकर क् एकर क ्ाम्) अहो, तटजीबम्ा तता  न त्रा् ेहंटलर. �तच्ा िज्ाच 
सोनरच झालर, हो्, तर ्ा ओटलन चाललल. का् बाई �तचा चांगला य्ता् असर! रगर तटजीबम्ा, 
तमेहल रकलरल पाहून तेहांलाहल रकू र्त! हल पोरबाळर  
वाकंतट : बा्ांनो, पोराबाळांच तर् रू ्ाम् गाळा. परत�्धीच्ा ठरलर ्ा सयंक� त रदगीताप ाारच 
ठरलर ्ा ्ा पाक� त ्ाम्ातील तर् रू ्ाम् ह्ा पसंगाचा �्वरा अप्ाद ेहाून गाळा, कारा 
�तला  मलर नाहलत. त�ा एक ररलरल तर् रू ्ाम् ेहाा क्, तटजीबम्ा, जगाच्ा रहाटलककर लध 
दरऊन वोक त्रला पा�हजर. तर् रू कोाी तरल तमेहल ेहाून टाकलंत क्  ला वोक त्रता 
र्ईल. (पमनहा रकतो.) 

बा्का : (पाळीपाळीनं) तटजीबम्ा, जगाच्ा रहाटलप ाार वोक त्रा्ा! हो, ती समनासवरटची 
ए्ूल पत्ध तई गरलल पा तेहल सांगताच त्ांनी वोक त्रला. तर नतकर  रकलरच नाहलत; 
त�ा तमेहल कसा अगदल धीर सोकता? 
वाकंतट : बा्ांनो, ह्ा तम च्ा तठ्ाीन तर  ला अ�धकच रकू कोसळत तहर , धीर तचत 
तहर! कारा जराहा समनासवरटची तई गरलल तराहा तमेहल दहा संबंधी वरजारल बा्ा हळहळून त्ांना 
ेहाालात, ‘‘तई गरलल तर तर गरलल; तेहल तहोत ना? तेहांस तईच्ा जागी  ाना, तेहल 
तमेहांस तसरच संताळू बरर!’’ तराहा वरटजीनी वोक त्रला; पा तज  ाझी बा्को ्ारलल त�ा 
तमेहल नतम्ाजाी र्थर तहात पा कोाी असर ेहात नाहलत क्, ‘‘वाकंतट एक बा्को  रलल 
तरल (रकत) पा तेहल नतम्ा बा्का र्थर तहोत ना; त च्ातील ्ाटरल �तला तमेहल धाररच्ा 
�ठकााी  ाना’’ ेहाून! 
समनासवरट : (प र्वनू रकत रकत) कम ठर  तहर ती  ाझी �प्ा!  ाझी धारा गरलल हो  ला टाकून. 
 ला एकदा तरल �तचर वर्टचर त�लगंन  रऊ द्ा हो! 
वाकंतट : (ताककन ्रकी  ायन) ए ्ाागटा, का् ेहातोस? (य्गत) ्ा राजशींच्ा  नात 
 ा ्ा्र  ाझाच परच  ारा्चा �दसतो. तलर तरर बम्ा  तगकर गळ्ावी! पा तता रकून का् 
होाार? ततक दरलरच पा�हजर ह्ा संकटाला (र क) हं हं वरटजी! असर नककर ्ा. 
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समनासवरट : तटम र ्ा, तता सांग  ी तमला धरला क् नाहल परचात तो. तता तमझर नातलग र्तील 
तराहा करतो बतबाबतब. नाहल तर सलककी परत दर त�ा ररलरसमरलर तमझर  र गहाा टाक! त�ा.. 
वाकंतट : ती सलककी�बलककी राहू दर रर. अरर ,  ी चमकलो! तू ध ा कर काहल  ाामसक्- 
समनासवरट :  ाामसक् गरलल तईच्ा �चतर्र जळून. सलककी काू. -  र गहाा! तर ब  तमझी 
जात तलल, हं ओरकू का? (लोक र्तात.) 
वाकंतट : हं. चूला लरकाचा. चल तर ओरक का् ओरका्चर तर! 
समनासवरट : (रकत ओरकत) ग�हयथ हो,  ला र्का ेहाा! �पसाट ेहाा! पाजी ेहाा- पा  ी 
वोकानर र्का झालो तहर तरा. अहो धारा!  ाझी  ैं ीा-  ा ्ा तज तठ ्ाापची �प्करला. 
 ाझर नाक �तला �कती त्कर! त च एक रकां्र रतकट गम्त पर  होत हो!  ला �तचर वर्टचर 
त�लगंन  रऊ द्ा हो! �तच्ा परताबरोबर  ी सहग न कराार! सोका हो  ला! 
लोक : तटजी, हर का् पकरा तहर? तम च्ा रभ्ा कम ळा्र काळोती फासतो तहर हा! तरर 
असलर हर तर हा जातीचा पशन तहर. 
वाकंतट : असरल जातीचा. पा तो  ा ्ा नाहर; त्ा  रलर ्ा परताच्ा जातीचा पशन तहर. का् 
रर समनास! का् तमला परतास वर्टचर त�लगंन द्ा्चर? सहग न करा्चर? हं चल तर (अयतन्ा 
सा्यन) हं, चला बांधा ्ालाहल �तरकी्र! ताा तर परत!  
(लोक परत तातात.) 
समनासवरट : (च कून) त!ँ अहो तटजीबम्ा, असर एकर रल्र का् र्ता एकद ! काहल तकजोकीचर 
बोलार काूाल क् नाहल? 
वाकंतट : र् ्ा, अवा तम च्ा रतकट पर ात तकजोक कवी वोतरल! त्ा तम ्ा �प्कराीचा 
तत ा तळ ळरल तू �तच्ाबरोबर जळला नाहलस तर! चला चला, बांधा ्ाला ्ा परतावी! 
लोक : अहो पा असा जातीतला ाषटाकार! हर परत! हर चालरल कसर? 
वाकंतट : हर परत ह्ाच्ासमदा ह्ा �तरकीसह चालरल  ा ्ा तांद्ा्र बसून. (वरटजीस ओूून 
परताच्ा ततकाककर दाबतो.) 
समनासवरट : अरर बापरर, अरर  ला ह्ा परतास पाहूनच धकक्च तरत तहर.  ला जर धातर तरल 
त्ा परतावरजारल ल्ंकाल तर त्ान  ी  ूिचाात होऊन  ररन दरतील. (वाकंतटाचर कानात) अरर, 
 ला दहा कप र् �दलरस तरल पमरर, काहल न बोलता परत जातो. 
वाकंतट : तलतरच. तज तमला  ी परत जाऊच दरत नाहल! तमझर पर  होत ना? 
समनासवरट : पा त्ाचा तलताच अथा कर लात तमेहल! दर्ावपथ तमझी बा्को  ा ्ा रपाा्ा्ाची 
बा्को-  ाझी  ानलरलल ता्ज्- ब�हाीसारतर पर  रर! 
लोक : लमचच्ा नाहल तर! बांधा त्ाला. �तच्ाबरोबर सहग न करा्चर न? ेहाालास क् नाहल 
  ावी असर सहग न करा्चर ेहाून? 
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समनासवरट : अहो, ेहाजर �तच्ा परताला  रऊन य वानाककर तम च्ासह ग न करा्चर. 
य वानाप्पत जा्चर असा  ाझा अथा हो! अरर बापरर अरर सोक! 
वाकंतट : असा नाहल सोकाार तमला  ी! �तच्ाबरोबर �चतर्र ठर्ाार,  ग तरलाचर कबर तम ्ा्र 
ओताार,  ग लाककर परटून ज्ाला रठून, तू एताद्ा �हलालासारता धक धक परटवील, तमझर 
 ांसरमताचर �बदं ूफोकाीसारतर तकातक रकू लागतील. 
समनासवरट : (त्ाच्ा ्ाम्ागाीक चटकर  बस ्ासारं्ा र ्ा  ारलत) अरर ताजलो, जळालो. 
 ा ्ा ताऊ, बाबा,  ा ्ा तई सोक  ला. तू का् ेहावील तर ऐकतो, सोक रर! 
वाकंतट : तर  ग काू हल तम ्ा ना्ा सलक ्ांची जोकी.  ाग ह्ा सगळ्ांची ध ा!  र एक 
ततकात  ायन, धर तपलर कान �न जा!  ाझा परच  ा ्ा्रच  ारतोस का्? ा्ानात ठर् जरनो 
का  तरनो था् दमजा करर सो गोता ता्! जा! जा! अरर कान समटला! धर जा! 
 पकदा 
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प र्व २ रा 
(समलोचना ् ् लत  हालात बसलर तहरत.) 
समलोचना :  ा ्ा ् लता!  ी तपलर ना्  रतलर नाहल हो.  ाझर द�्त,  ाझर �प्कर, अवा 
�्वरााांच्ा अथ�च  ी असर ेहातर हो ् लता ेहाून. नाहल तर तपलर ना्हल तरच अस ्ानर 
तप ्ा कानताचर ना् रताय्ा्ाचून न  रय्ाची कन्कांची वाललनता  ी सोकलल असा 
 ा ्ा्र तरोप ाहा््ाचा नककून! त�ा हा दोा असलाच तर तो तप ्ा ल क्ाळ अंगनरला, 
ताारतील एक पर ळ �्वराा �हरा्ून  रऊन अवा अकचाीत पाकाारर हर ना् ज्ांनी तप ्ाला 
ठर्लर, त्ा तप ्ा  ाता�पत्ांचा हो्. तरर ना?  ग ेहाू न ् लता ेहाून? 
् लत : ेहा हो  ा ्ा समलोचनर! -पा  ीहल तमझर ना्हल तर तहर ेहाून समलोचना ेहंटलर नाहल 
हो! तम ्ा ्ा  ोहक न्नांची यतम�त ेहाून �्वराााथ� तसर ेहंटलर. नाहल तर ेहावील 
रताय्ा्ाचून पमकाानर बा्कोचर ना् न  रार हा �वषटाचार  ी सोकला ेहाून! त�ा त्ातहल तो 
दोा असलाच तर तो तम ्ा त्ा  ाता�पत्ांचा क् ज्ांनी तमला हर असर समलोचन दरऊन त�ा 
पमनहा तमला तरच समलोचना हर ना् ठर्ून त च्ासारं्ा गमानाहल पर� कांना तम ्ा लोचनांची 
यतम�त करय्ाचर ना् काूार अवम् कयन टाकलर. 
समलोचना : जा गकर, असर  ाझरच वपद  रऊन  ला नाहल अक्ा्चर. पमकाांना  ्�लक असा, य्तंं 
असा, �्नोद करताच र्त नाहल ्ाटतर; नाहल तर त ची रषटल कोटल कवाला चोरा्ी लागती 
अवी? 
् लत : तम ची एतादल कोटल तेहल चोरलल तर त च लध वतंरदा चोयन तमेहल त्ाची तरपाई 
कयन  रता. � ळून �फटंफाटच! 
समलोचना : ेहाूनच ्ाटतर तप ्ा  ज�्ा्ीच्ा लधाचर ततावा अगदल �द्ाळर �न त तलर 
तहर. तररच ् लता, ह्ा वाम् राषषाच्ा सरनाप�तत्ाच्ा पदा्र तपलल �न्मिमत झा ्ापासून 
 जककर तपलर लध फारच क ी होऊ लागलर तहर बरर का! कालपासून पहातर तहर क् तप ्ा 
ह्ा पी�त संग ाचा तज प�हला ्ाू�द्स तहर हल गोषट तप ्ा लधात र्तर क् नाहल. सं्ा, 
तता तरल तलर का ा्ानात? तप ्ा ह्ा पी�त�््ाहाचा प�हला ्ाू�द्स ेहाून कनी नाथा 
 ा ्ा  नात का दर्ाची पूजा बांधा््ाची तहर. 
 (चाल: ेलान का  मतपंकजाता) 
 य्गा ज्ानर ्ाच�्ला । का दर्ा न न त्ाला ।। धम.।। 
 ्दबलर यंी । �्ज् झाला । अं�बकर च्ा । चरा चाला । 
 ्र�त संव् नाच्ीला । वतंम वकंर नाच्ीला ।। १ ।। 
् लत : पा  ी ेहातो, का दर्ाच्ा बलरकयन ियं्ा जर ए्�्ा बलवालल झालर ्ा तहरत 
तर  ग त्ाच का दर्तरच्ा पूजरची अनमरा � ळ�्य्ाक�रता अबलरसारं्ा तेहा पमकाांपम रू 
ग्ा््ा का करताहरत! 
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समलोचना : तपा तता वाम्राषषाचर सरनाप�त झालात ेहाून! तप ्ा सरनापतीपााचा थोकासा 
तरल  ान ठर्य्ाचा �वषटाचार तपला पाळा््ाचा नतकाच. त्ातहल तता तप ्ा ्द्ा्रहल 
 ाझी पू्�सारती अनन्सा ान् सतता ररलल नाहल. ्ीर पमकाांच्ा कटलला ह्ा तरजय्ी 
अ�सलतरची एकदा का � ठठ पकलल क् तेहां अंगनांच्ा तनमलतरचा ओूा �तच्ापमू �ूला पकतो. 
हल  ाझी पााीदार स्त  ला कर ाहा पाय्ात पाहू लागरल कम ाी सांगा र्? ेहाून ेहंटलर तमेहां 
दो ांस �्चायन  ग तपलल ल क्ाळ ह्स पमर्ा्ी.  ग बांधू ना का दर्ाची पूजा तप ्ा 
पी�तसंग ाच्ा ्ाू�द्साच्ा  ंगल महूत�? 
् लत : पा सतर, तररच का तप ्ा पी�तसंग ाचा ्ाू�द्स तला तहर? �कती तनदंाची 
गोषट हल! तर  ग पी�त�््ाहाचा ्ाू�द्स नमसती का दर्ाची अचाा कयन कसा साजरा होाार? 
तग्ान ्का दर्ाची अचाा कयन पी�तजी्नातील कोाताहल �द्स साजरा करता र्तो हल कम ललन 
पद�त तेहांस ठाऊक तहर. पा तज पी�तसंग ाचा जर तराच ्ाू�द्स असरल तर सतर 
समलोचनर, तो दोहदपूत�नीच साजरा कर ला पा�हजर.  ग बोला तर कोातर कोहाळर होताहरत  ा ्ा 
समलोचनरला तर? तपलर पर  ्ाूलस लागलर; जर दमहररल तहर तर, क ्ााी, तपलर हर क्टम ं�बक पर  
�तहररल होाार तर तता! 
समलोचना : पा�हलात ना पमकाांचा दंक  �्नोद.  ला नाहल असर त्कत.  ा ंजी तज नथर असतर 
तर- 
् लत : तमझर ततक दरतील पाहतर ना! कारा तमझर  ा ंजी एक पं्ात संन्ासी तहरत हर तमला 
 ाहलतच तहर. त�ा सनं्ासी ियं्ांच य रासमदा पाप स जतात.  ग त्ांचा पध  रऊन 
बोलय्ा�्ा्ी तर बोला््ासच नको. 
समलोचना : पा  ाझर  ा ंजी तसर �पसाट संन्ासी नसतीलच  मळी. तसर असतर तर दासींच्ा 
हाती  ा ्ासारं्ा रप्र कम  ा�रकर ककर गम्त पा्प�ंका धाक�्ाारा त�ा  ाझर  न त्ांच्ा 
हाती चोयन तप ्ाककर ता�्ाारा हा असा अखल पा्तयकरतन् त्ांस होताच ना? हाच 
 ाझा पमरा्ा! 
् लत : त�ा हा  ाझा पमरा्ा. (पं पम रू कयन) हर ब   ा ्ा बाबांचर, तम ्ा  ा जंीचर, 
य्ततचर पं  ला तजच तलर तहर. तज नतकर  �द्सांनी बाबांच हर पं पाहून  ला �कती तनंद 
होतो तहर ेहाून सांगू! समलोचनर,  ाझर बाबा सरनाप�त �्क �सहं, ह्ा वाम् राषषाचर धमरंधर 
�्गत सरनानी, तग्ान ्बमदाच्ा अत्ानहा्यन त्ांच्ा �तधमसं ात प�्षट झा ्ास तज 
राीपमरल चाळीस ्ाव होत र्तील. त्ा र्ळी समलोचनर, तू ऐकलरच तहरस क्  ी अ् ा दलक दोन 
्ाापचा होतो. तराहापासून तजप्पत  ा ्ा  ा�हतीत अवी दोन पंर का् ती बाबांककून तलल. 
एक सरासरल दहा ्ाापपू्�  ा ्ा ्तसल तईच्ा  �त्ूचर�्ा्ी  ाझर सांत्न कराारर त�ा 
दमसरर हर तता  ाझर अ�तनंदन कराारर! 
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समलोचना : कवा�्ा्ी अ�तनंदन कर लर तहर? तप ्ा पी�त�््ाहाची बात ी त्ांना कळलल 
्ाटतर! सं्ा, तररच सांगा र् ना;  ा ंजी रागा्लर तर नाहलत ना तपला संबंध ऐकून? तपो�नषठ 
सनं्ासी, त्ातहल तग्ान ्बमदाच्ा ियं्ां्र तर असर असर कोळर ्टाराा्ाार, �तधूचर ना् �न ताच 
तेहा ्धंूना कवी गकर ती�त ्ाटू लागतर. ियं्ां�्ा्ी  ा ्ा�्कद पमरा्ा ेहाून तपा तर 
पं �्नोदातच पम रू कर लरत ना? तरोतरलच �्कद नाहल ना काहल त्ात? सांगा् ना गकर अ�तनंदन 
कोााचर तर? 
् लत :  ाझर! वाम्ांच्ा सरनाप�तत्ाचर क� पाा बाबांनी चाळीस ्ाापपू्� जर तालल ठर �्लर तर 
तप ्ा ्ंवास तज पमनहा त्ाच सरनाप�तपदा्र  ला नर ून वाम्राषषानर परत कर लर तहर, 
्ा�्ा्ी बाबांनी  ाझर अ�तनंदन कर लर तहर. तम ्ावी  ी ल न ला�्लर ेहाून .. 
समलोचना : ेहाून का्? रागा्लर? सांगून टाका्चर न? नाहल रागा्ाार तर.  ी त्ांच्ा पा्ा 
पकरन. पाहू तर पं! जा. नाहल दरत? नाहल? (जाऊ लागतर.) 
् लत : ए र्कर, ऐकवील तरल. अग रागा्लर तर नाहलतच; पा रलट  ी �््ा�हत झालो त�ा 
त्ातहल तम ्ासारती दर्ी ्वोधररच्ा को�ल्न कम लातील कानता- 
समलोचना : तसर नाहल. पं दात्ा. तता तम च्ा सांगोपांगी बात ी्र  ाझा  मळीच �्श्ास 
ररला नाहल. दात्ा्चर नाहल न? पहा बरर! पमनहा र्ाार नाहल  ागा््ास! 
् लत : ल नाच्ा ्ाू�द्साचा हा प�हला दोहदर, प�हलर कोहाळर ्ाटतर. ह्ा लूाऊ 
कोहाळ्ां्यन  मलगा तांककम दळ होाार तईसारताच. ए समलोचनर- अग नाहल, चमकलो! थांब, थांब, 
बापासारता तांककम दळ होाार,  ग तर झालर! बरर तसरहल नाहल.  मलगा नाहल  मलगीच होाार! अग 
हर  र पं, समलोचनर- 
समलोचना : द्ा तर नककर. तपा दो र � ळून ्ाचू अं. नाहल गकर तपाच ्ाचा्चर. ्ाचा्चर न! 
् लत : अग पा हो. (पं र कून ्ाचतो.) -  ा ्ा तन्ा ् लता,  ला ततताच बात ी 
कळलल क्, वाम् पाजकाच्ा, वाम्ांच्ा लोकसतताक राषषाच्ा नाग�रकांनी, तमला सरनाप�तपद 
अ�पालर तहर; ह्ा�्ा्ी  ी तमझर त�ा को�ल्नांच्ा पं्ात कम लाच्ा ज्ा ्धूचर पा�ानहा 
कर लर तहरस ेहाून तेहांस पू्�च स जलर तहर त्ा तम ्ा न््धूचर तेहल  नतपू्ाक 
अ�तनंदन करलत तहो. का� नीचर त�ा क� पाााचर पा�ानहा ह्ास सनं्ासी लोक ता सी, 
�न�ाद, फार फार तर धे्  ानतात, पा रततरजनाहा  ानीत नाहलत, अवी साधारा स जूत 
अस ्ानर तमेहांला हल तम ची क� �त तम च्ा सनं्यत �पत्ाला स थानी् ्ाटाार नाहल असा 
सकंोच होईल. पा ् लता, कर ्ळ स थानी्चर नाहर तर दांपत्पदाची त�ा सरनानीपदाची हल 
तमला झालरलल पाि्त  ला अ�तनंदनाहाच ्ाटतर तहर हर तमेहांला त�ा वाम् राषषाच्ा नतर स्ा 
तकाांना  ाहलत ाहा र् ेहाून तेहल हर अ�तनंदनपर तवी्ाादपं हरतमतत पाठ्ीत तहो! 
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समलोचना : (रसासा टाकून) नाथा, द�्ता,  ाझा जी् एकदाचा तालल पकला. �कती हो  ाझर तर 
्�द  ा ंजी द्ाळू तहरत.  ला त्ांनी अजून पमरल पा�हलल दरतील नाहल; तरल दरतील �कती हल 
्तसलता! बरर ्ाचा्चर न पम रू. 
् लत : पा ह्ा पंातील पमूलल ताग फारच गंतीर तहर. 
समलोचना : बरर  ग तमेहल तो असा अगदल �नतवळ गंतीरपाानर (ततक ताठर कयन रती राहतर) 
्ाचा र् ेहाजर झालर. 
् लत : तीच तर अकचा तहर. एक र्ळ स मंाच्ा पाय्ाची चूळ तयन ततक गोक क�रता र्ईल, 
पा ियं्ांच्ा स ोर रतर राहून तर गंतीर करता र्ाार नाहल. �नदान  ला तरल बम्ा तमला 
पा�ह ्ा्र थोक तरल हस ्ा्ाचून राह्त नाहल. 
 (चाल - �ाजपत पतमदलन) 
 नारल �्�ध �न� ा  मळी । �पक�्य्ा हसर ।। धम. ।। 
 न्�न �ततट जाता रकू त्रार वम् असर । प�र 
 �दसता ना�र हसू त्रार वम् नसर ।। १ ।। 
समलोचना :  ी तहरच तवी एक हाय्ायपद ्यतम तपलल!  ग नाहलना ्ाचा्चर तर  ा ्ा 
दरतत? असर का् बरर?  ला कनी अगदल कधी ऐकर न असर झालर तहर. ऐका्चर न  ाझर. अधापगी 
न ती  ी तपलल. 
् लत :  ग हर  र अधा पं फाकून तम ्ा तागाचर �न ्ाच तपलल कवी ती! बरर र्. समलोचनर, 
तता नाहल तसर ेहााार. र्! बाबा पम रू �ल�हतात, ‘‘नं�ं्ांचा नाव हा काहल नं�ं्ज् नाहर. 
सनं्ासीहल कोळर फोकून अंधळा होत नाहल, जीत ााटून  मका होत नाहल, नाक �व्ून �नचाा होत 
नाहल, हातपा् तोकून लमळापांगळा होत नाहल.  ग तीच गोषट स्ा दरह��ं्ा्ापारांनाहल का लागू 
नसा्ी? ह्ा स्ा नं�ं्ांचर नैस�गाक ा्ापार सारतरच �नदथा तहरत, स ाजधाराास त्श्क 
तहरत; अथाातच दांपत्जी्नाच्ा तत्ं�तक त्ागातच तर् रू स्ा काहल पा�्�् त�ा पमय् 
साठ�्लर तहर हल गोषट तोटल तहर. लोकोततर पमका सनं्ासी होतात ेहाून लोकात असा ा  
फैला्तो क् तर संन्ासी झालर ेहाूनच लोकोततर स जलर पा�हजरत. पा तर सत् नाहल. 
बमदासारतर  हात र संसारात असलर तरलहल लोकोततर पदास त�ा प�्ंपूजरस अ�धकारल ठरलरच 
असतर. एतदथा तूहल ् लता, �नयसंकोचपार तपला दांपत्ध ा ्ो ् रलतीनर पाळ. ब�लषठ त�ा 
्�वषठ अवा पजरनर तम ्ा कांतरचा कम स्ा धन् हो्ो. लोकक ्ाााथा धारा कर लरला तमझा त ग 
दमषटांस दंक दरय्ास सदै् स था असो! त�ा ह्ा ्रय्यपी जी्न्ापनरत ग�हयथाश ाची समतर 
तम ्ा पा्ांसच अकतळ�्ाा्ााद बर ्ा न होता त्ा ्राची सांगता कराारर ब�लदान हो्ोत! 
असा संसार संन्ासानतकाच प�्ं तहर म्�चत ्त्ाहूनहल शर्यकर तहर!’’ ऐकलस ना �कती 
रदातत �्चार तहरत तर!  
 (चाल: चंदा क ल बाल) 
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 संसार र�त हो् । ध ाानमसराांत । बरकी पदल ना । ब�लदान ज�र हल ।। धम.।।  
 संसार�च धन् । संन्ासस  पमय् । तो तोग शर्ान ्। त्ागाहमनीहल ।। १ ।। 
समलोचना : ह्ाला ेहातात तरा ्रैा ््ान ्- तरा रानी, �कती रदार  त तहर  ा ्ा 
 ा ंजीच पा�हलरत न! दर् ाास हल! पा ् लता, त्ा ससंारसमताच्ा बर ्ा ेहाून  ा ांजीच्ा 
पंाचर वर्टल जो र लरत कर ला तहर तो कोाास र रवनू? 
् लत : कोाास ेहाजर? ियं्ांस! ियं्ा ह्ाच पमकाांच्ा पा्ांतील बर ्ा! 
समलोचना : अयस ंका्? बरर नाथ, बमददर् लोकोततर  हात र तहरत ना?  
् लत : ्ात का् संव्! पा त्ांनी यंीची बरकी पा्ातून काूून टा�कलल ेहाूनच तर 
लोकोततर होऊ वकलर. 
समलोचना : तर नाहल  ी तपाांला �्चारलर, तपा नतकर च सांगा क्  हाराज वमदोदनांनी ेहाजर 
बमदांच्ा ् कलांनी जर  ा्ादर्ी ेहाजर बमदांच्ा तईची बरकी पा्ातून अवीच तोकून टा�कलल 
असती तर ह्ा तम च्ा लोकोततर बमददर्ांचा लोकास पतता तरल कम ठर  लागला असता का? तर 
 ग बमदांनी साधलर ्ा लोकक ्ाााचर अधव पमय् तरल य्तत बमदास साधाा्ााल, त्ांचर अियतत् 
वम् कराा्ाास, यंीजातीलाच � ळालर पा�हजर. क्स र्च्ा पर ाची सोनररल सातळी एताद्ा 
 �ंंत रश ीसारती दवरथाच्ा जी्नावी सबंद झालल होती ेहाूनच रा चंंांची पा्ती वम् 
झाललहल. ्समदर्ांनी जर लहानपाीच सनं्ास  रतला असता तर शीक� षा का् गोकम ळच्ा 
गा्रानात ग्तासारतर रग्तर? 
् लत : अग, पा ह्ा्यन नतकर च �सद होतर क्, ियं्ांना पमकाांनी अगदलच टाकाऊ स जू 
न र्. पा ेहाून ियं्ा संसारांतील पमकाांच्ा पा्ांतील बर ्ा नाहलत असर का �सद होतर? त्ा 
 मळीच नसत्ा तर म्�चत ्पमका जा�त अ�धक समती होऊ वकती नतकर  ेहाा्ला का् हरकत 
तहर? 
समलोचना : बरर. सोकून �दला तो �्ा्च. पा नाथ, गोषटल्यन गोषट तठ्ललच ेहाून दमसररच 
एक �्चारतर. �्ा्ांतर कर लर ेहाून हसा्चर नाहल अं! तपा तता सरनाप�त झालात, ेहाून 
वकंा तलल क् सैन्ांत दरतील सै�नक काराग�हर असतात हर तरर का्? त्ात फारच ककक �वधा 
दरतात ेहार. तपा जरा सद्तरनर क्ा् बरर का. 
् लत : तर तरर. पा चोर, लमटाय, कूर नत्ा�द त्ंकर अपराा्ांना तरल ततकाळ बर ्ा 
ठोक ्ाच पा�हजरत. 
समलोचना : पा अवा राधसी, न�वसं, नीचांनाच तर् �्ा बर ्ा ठोक ्ा जातात नाहल? -तपलल 
तलल लहर ेहाून सजजनांना तर नाहलत ना? 
् लत : ाट. असा अन्ा् कसा होईल! दमषट दमजानांनाच तर् �्ा बर ्ा ठोक ्ा जातात.  
समलोचना : तर  ग �प्करा, तता तमेहलच सांगा क्, ज्ा अथ�,  नमष्हल दमषट दमजानांच्ाच 
पा्ात बर ्ा ठोकतो; सजजनांच्ा ठोक्त नाहल; ज्ा अथ�, दर् हा  नमष्ाहून शरषठ असरल तर 
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अ�धकच न्ा्ी असरल; क ी न्ा्ी असार तर वम्च नाहल; त�ा ज्ा अथ� तमेहलच ेहाता 
क्, ियं्ा ह्ा बर ्ा पमकाांच्ा पा्ात दर्ानर ठोक ्ा; त्ाअथ�, पमका पू्ाजन ीचर कोाी तरल 
तसलरच अखल पापीच असलर पा�हजरत नाहल का? नाहल तर, दर् त्ांच्ा पा्ात ह्ा बर ्ा 
ठोकताच ना! कोााकोााच्ा पा्ात बर ्ा ठोकतात ेहाून �नबपध सां�गतलात तपाच तता! 
चोर, लमटाय, दमषट, दमजान, अपराधी, पापी, ततता्ी, अवा �्वरााांच्ा पदकांची गंक ाळची 
गंक ाळ गळ्ात  ालून  रय्ास जर पमका �सद असतील; तर तेहल ियं्ाहल अवा पा््ांच्ा 
पा्ांतील दर्ानर ठोकलर ्ा बर ्ा ेहा्ून  रय्ास �सद तहो; स जलर? बर ्ा तर बर ्ा. 
तेहल ियं्ा ह्ा पमकाांच्ा अनगाल रानटल य्ता्ाच्ा रानटल हततींच्ा पा्ांतील त्ांस 
 ाासाळ�्ाा्ाा  व�तंला तहोत. तेहल तहोत ेहाून त्ांचर पा ,् ध ा ागाा् र, नीट पकत 
तहरत. ह्ा बर ्ा नसत्ा ना, तर एताद्ा �पसाळलर ्ा  ो ्ासारतर, रन ागाा्र हर पमका बराूट 
रधळत जातर! का िजंकलर क् नाहल? अरर, अरर! वाम्ांच्ा सम�्ं्ात प्कावालल सरनापतीला, 
वर्टल, एका यंीन िजंकलर! 
् लत : वमत �चनह तहर! तप ्ा पर ाचर बीज ज्ा �द्वी ्ाूलस लागलर त्ाच ्ाू�द्साच्ा 
 महूत�  ा ्ा कांतरला �दि ्ज्ाचर कोहाळर होत तहरत;  ाझा  मलगा तरोतर चक्त� होाार! 
समलोचना : नशव. तलर पकरा  ूळ पदा्र. 
दासी : (प र्वनू) ध ा असा्ी एकानततगंाची. पा राजसतरनर सरनाप�त ् लत�सहंास अत्ंत त््ा 
का ासाठठ �नककीचर बोला्ार धाकलर तहर! दतू बाहरर रता तहर. 
् लत : सतर, गरलरच पा�हजर तहर. क्सलचा राजा तो दमषट  हत्ाकांधी �्द्मदगता, त्ाच्ा 
 नात तप ्ा ह्ा वाम् राषषाची काहल तरल कम रापत काूय्ाची नचाा होती. परंतम त्ानर वर्टल 
एक  ैंीचा सं�ध करय्ाचर ठर�् ्ाची सूचना कालच तलल. ती  हत्ाची चचाा ाहा््ाची 
असरल. दर तर �नरोप. 
समलोचना : पा एक  कीतर थांबा्चर! का दर्ाची पूजा बांधा््ाची होती. हल  ाळ पमरल होत 
तहर. तज .. 
् लत : पा�हलरस! कताा्ाच्ा पा्ात ियं्ा व�तंला- 
समलोचना : (त्ाच्ा ततका्र हात ठर्ीत) पमरर तर. जा र् तपा कसर नीट! तेहांला अवा ईावला 
चू्ून तपलर संधान साधून  रय्ाची हल पमकाांची ्मिमतच असतर. पा पत र्क �न� ततानर र्ता 
जाता तप ्ा ्तानाची परलधा दरत बसा्ला ियं्ा काहल कोाी रपजत अपराधी नाहलत �न पमका 
काहल रपजत न्ा्ाधीव नाहलत. यंी कताा्ाची व�तंला क् पू�ता हर �ततकाच  हत्ाचा पसंग 
तलाच तर र्ईल �दसून. 
् लत : तर  ग तो  हत्ाचा पसंग हाच तहर असर धातर स ज त�ा दर पाहू हसत �नरोप. 
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समलोचना :  ी नाहल तज हसत �नरोप दराार. नाहल तर  ग ्ा्ला ्ाटरल �ततका �्लंब कराल. 
�नरोप नाहल हसत दरत; पा जर सता संपताच  ाग ्ा पा्ी पूजरच्ा र्ळर्र परत ्ाल तर 
हसत सा ोरल  ां र्ईन,  ा ्ा द�्ताला! 
् लत : हो न?  ग का  संपताच हा तलोच ब   ागच्ा पा्ी परत! 
समलोचना : ्ा नाहल तर र्ऊ नका. तपा नाहल काहल बोलत. कसा हा सतगट्ांचा पट  ांकून 
ठर्ला होता. ेहंटलर एतादा का् तरळू तज! जार तेहल अबोला धरला तहर! 
 (चाल -  ंजमल रसना-) 
 जा जा न ्चना । बोला । थांब्ीत कोाी न तपाा ।। धम.।। 
 कसा पट  ां कला । ल् जरल तरळता ्ा पला ।  
 त्ात थोरपा ररतरची ना ।। १ ।। 
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प र्व ३ रा 
वाकंतट : हर बमदाचर एक बंकच त च्ा राजधानीत, ह्ा क�पल्यतूत �वरलर तहर! त्ाचर  नात 
हल राजधानी रजाक कयन टाका र््ाची �दसतर!  ागर जराहा पथ च राजधानीला  मलाचा पा् 
लागला तराहा त्ाचा ्�द बाप, त चर  हाराजर वमदोदन ्ारलर. ए् रू तरल बरर झालर क्, सनं्ासी 
�तधू असताहल बमदानर तप ्ा ह्ा �पत्ास  ांकी तरल �दलल! त�ा लगरच राज्ंवा्र नांगर पा 
�फर�्ला; य्तत तर �तधम श ाच, पा तठनऊ ्ाापचा राहमल ्म्राज पा त्ाला �तधम कर ला. 
दर्दतत, तनंद नत्ा�द त्ाचर ताऊ सगळ्ांना �तधमध ााची दलधा �दलल! नतकर च नाहर तर ह्ा 
वाम् पाजकास क्सल त�ा  गध ह्ा पबळ राजकांच्ा कोधापासून त�ा लोतापासून 
ज्ाच्ा तल्ारलनर समर�धत ठर्लर त्ा सरनाप�त �्क दर्ालाहल ह्ा राजशींनी नाहर �तधमशींनी 
संन्ास �दला. तप ्ा लहान पमंास, �ववम ् लतदर्ास पोरका कयन तो सरनाप�त �्क दर् 
तराहा संन्ास  रऊन �तधम झाला तरल कसा? काहल कळत नाहल. बमदाच्ा अंगात काहल अअमत 
तकाााविमत तहर ह्ांत काहल वकंा नाहल. कोा? ताकं�सहं. 
ताकं�सहं : (प र्वनू) वाकंतट तता  ां ह्ा बमद र्काची पराकाषठा झालल तरल बम्ा! अरर ऐकतोस 
का्? पू्� त्ांनी तप ्ा ्वोधररला त�ा त्ाची तई  हापजापती ्ा दो ा राजियं्ांस 
दरतील श ात्ाची, सनं्ासाची, �तधमपााची दलधा �दलल. अरर, अगदल सनं्ावासारतर त्ा 
राजियं्ांचर सतग बन�्लर क् रर! कर व्पन कयन संन्ासी रंगाची तग्ी ्ा पीत ्यंर दरऊन 
त्ास �तधमाी कयन सोक ्ा! पा तता ेहार बमद तग्ानांनी ्ाटरल त्ा ियं्ांना दरतील 
�तधमाी कयन सं ात स ा�्षट करय्ाचा सपाटा चाल�्ला तहर. 
वाकंतट : त�ा हर �तधमाींचर, संन्ा�सनींचर लटांबर ह्ा �तधूंबरोबर, ह्ा संन्ावांबरोबर  ठांतून 
सह्ास कराार त�ा नगरना ांतून सहप्ाटन कराार ना? झालर! टाळी  र! अरर, जराहा 
राजकम  ार �सदाथा, हर तजचर बमद, ्वोधररचा त्ाग कयन गरलर तराहाच  ी, त�ा त ची ती 
‘अग’, त्ा र्ळी िज्ंत होती हो! �तनर �न  ी तेहल यपषट त�्ष् ्ता�्लर होतर क् चार �द्स 
थाररपालट त�ा ्ाररपालट कयन हल य्ारल पमनहा ्वोधररस ह्ा नाहल त्ा यपानर वोधीत र्ईल! 
्वोधररसच नाहल पा जसा रााी्सा तसाच एक �तधमाी्सा ्स्ील! ब  तर अधरवत तरर झालर. 
अरर!  ी तरोतरलच एक त�्ष््ादल तहर; असर  ाझर  लाच पा ा�ाकपार ्ाटू लागलर तहर! 
रगीच का  ा ्ा ताईत, गकंर, दोरर ्ांच्ा पता्ा्र लोकाचा ए्ूा �्श्ास बसला तहर! 
ताकं�सहं, तू बमदाच्ाच जातीचा वाम् ध�ं् तहरस. तू पा का नाहल �तधम होऊन जात त्ांचर 
बरोबर! तमला तरल का्,  ा ्ाच सारतर ना  र ना दार! ना ंा् ना दारा!! 
ताकं�सहं : तजप्पत  ला त्ा �तधमसं ाचर त् ्ाटर. ्ाटर �तधम ेहाजर जो �तधा  ागतो तो! 
ज्ाच्ा दै्ी �द्सा कांचनाचा दमषकाळ त�ा रांी का� नीचा; ज्ाच्ा हाती ना य्गाधन, ना 
यंीधन. जो स्ाय्ी �नधान त्ा दारोदार तटकत �फराा्ाा  कोय्ा द�रंल हककम ळ्ा �तकार ्ाचर 
तूत �तधम ेहाताच तज्र  ा ्ा कोळ्ांपम रू रतर राहल. पा तता पहातो तो राजशींचा थाट 
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एक्ककर; त�ा �तधमशींचा एक्ककर. ह्ांच्ांतील अगदल सा ान्ांतील सा ान् �तधमहल  ा ्ाहून 
ताऊन �पऊन समती �दसतो. 
वाकंतट : त�ा तता �विष्ाींचर समंदर कळप त्ा  ठा ठांतून पाळलर जााार अस ्ा मळर हल 
 ंकळी ताऊन �पऊनच नाहर; तर तम ्ा  ा ्ासारं्ा, दमस्ा्ा ल नाची काहल तवा नसलर ्ा 
�्धमरांहून, �नजून रठून दरतील अ�धक समती होाार! अरर, �्धमरांची गोषट राहोच. पा त ची ती 
जरल तता िज्ंत असती ना तर �तच्ासमदा  रहमाच्ा  रहमाच संन्ासी होऊन संसाराचर समत 
फम कटंफाकट तोगा््ास गरलो असतो क् ह्ा पथंात! 
ताकं�सहं : अरर, तमेहा ााह ाांना �तधम होय्ास नतकर  कठठा जात नाहल. कारा �तधा हल तम ची 
 ूळची दलधा! पा राजराजैश््ा तोगाा्ाा  तेहा ध�ं्ांस थोकी फार लाज ्ाटा््ाचीच; हा 
�तधरचा  ागा य्ीकारा््ास! 
वाकंतट : ेहाूनच ्ाटतर क् हा, हा पंथ, कोय्ा ााह ाानर काूा््ाच्ा तधी एका 
राजराजैश््ा पत्ध तोगाा्ाा् ा ध�ं्ानर, �सदाथाानरच काूला! अरर ्र ्ा, हा पंथ ेहाजर 
ध�ं्ांस � ळालरलल एक  �त्मंज्  ांा तहर  ांा! बमदध ाात ्ा; कारा त्ा्ोगर  रा टळतर 
असर त्ाचर  ाहाते् बमदाचर �वष् दारोदार सांगत �फरत तहरत हर तू ऐकतोसच. तर 
ााह ाां�्ा्ी तरर असो ्ा नसो; पा ध�ं्ां�्ा्ी  ां अगदल सत् तहर. कारा ााह ाांचर 
 रा का्ळ्ाच्ा  राासारतर कर ाहा तरल ्ोगा्ोगानर  कलर ेहाजर  कतर. पा ध�ं्ांची 
सापासारती  राावी पदोपदल गाठ पकाार! ध�ं् सापासारता बाहरर पका््ाचा अ्काव क् तो 
दमस्ाातला कस ्ा्ाचून सोकाार नाहल त�ा दमस्ाा ककून �दसरल �तथर ठरचला गर ्ा्ाचून समटाार 
नाहल. ेहाून तता ह्ा बमदपथंात ध�ं्ांचीच दाटल होत तहर कारा एकदा सनं्ासाचा बमरता 
 रऊन ग�हयथाश ाचर धोतर सोकलर, क् कटलचर क� पाा तपा होऊनच तालल गळतर. ेहाजर पमनहा 
लूाईचर ततक ब ा््ास नको. वाम् राषषा्र कोसलचा राजा चालून र््ो �कं्ा  गधाचा र््ो- 
राजराजैश््ा तोगा््ाचर तहर ेहाून ध�ं्ांस पथ  लूाई्र जा र् लागर; पा तता ह्ा 
बमदपंथाच्ा संन्यत �तधूची दलधा  रतलल क्, अप ाती  रााच्ा त्ा कटकटलतून तर पार 
�् ममत होतात. ऐश््ााचा तोग  ठांतूनहल � ळतोच! अवी तमेहा ध�ं्ांची हल दमहररल सो् झालल 
तहर. बमदांना वरा गर ्ान तम च  रा टळत तररच. रगीच नाहल  ागर तर सरनाप�त �्क �सहं 
दरतील �तधम झालर! ताकं�सहं, थांब! हा त्ा �तधूंच्ा टोळधाकीतील एक टोळ नककरच र्तो तहर 
ब ! त्ाच्ा पंथा�्ा्ी तो का्  ा�हती सांगतो ती गं त तरल ऐकू र्. अरर, हा तर त्ा 
क� �ाप लल तर ्ातील कााा �तकारका; पा ह्ास ओळत द्ा कवाला! 
कााा�तधम : (प र्वनू) बमदं सरा  ्गचाा� , धे   ्सरा  ्गचाा� , सं   ्सरा  ्गचाा� । 
(�तधरची थाळी पम रू करतो.) 
वाकंतट : �तधम, तम च्ा पंथात �वरय्ात �्वरा लात कोाता तहर? 
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कााा�तधम : पोट तरपूर तरतर त�ा जन ापासून, रोगापासून, ेहातारपाापासून त�ा 
 राापासून  नमष्  ममत होतो. 
वाकंतट : बाक् सोक; पा �नदान रोगापासून तरल  नमष्  ममत होतो हर जर तरर तहर तर  ग 
हा तमझा एक अंधळा कोळा तरल त्ा पंथात जाताच तम ्ा गमयनर का बरा कर ला नाहल? 
कााा�तधम :  ी न्ा �तंतम तहर.  मं् गमय अजून  ला ओळतीत नाहलत. पा रपगमकजींनी 
 ला सां�गतलर तहर क्, बरटा! तम ्ा ह्ा एका कोळ्ानरच ह्ा दमततपूाा संसारात जी दमततर तू 
पा�हललस ती तमला पमररवी झालल नाहलत क् का्? तर तू ररलरलल दमततर पहा््ास दमसरा �नत्ाचा 
� टलरला कोळा र कय्ाची �्नतंी करलत तहरस? तमझर पू्ाजन ीचर सं�चत पमय् र कलर ेहाून 
तमझा एक कोळा र कलाच नाहल. त�ा ह्ा अत्ंत दमतत ् �हकीस संसाराचर अधव दमतत 
पाहय्ाच्ा ्ातना तपोतप टळ ्ा! एक कोळा तहर तर नतक् दमततर पा�हललस, दोनहल कोळर 
असतर तर हल रतत्त दमततर पाहता पाहता �दपून जाऊन तधंळाच झाला असतास! 
ताकं�सहं : का्रर �तधम, तम ्ासारती धखीकखी  ाासर अवी तीक  ागताना तमेहांला लाज ्ाटतर 
का रर? लोक �धमकार करलत धमकर   ायन हमसकून नाहल का रर दरत! 
कााा�तधम : ्ा, तर का् ेहाून?  ी पू्� �तकारल ेहाून तीक  ागत होतो तराहा ्ाटर त्ाची 
लाज- तराहा लोकहल धमकर   ारलत, पा ततावी  ी �तधम ेहाून तीक  ागत असतो. ेहाून 
तता लोक  ला तपा होऊन �तधा ्ाूतात. कारा नमसत्ा �तका्ााा्र तीक  ालाारर रपकार 
करतात; पा �तधम �कं्ा गोसा्ी �कं्ा बैरागी होऊन जो तीक  ागतो तो रलट तीक 
 ालाा्ााल्र रपकार करतो असा गमकचा रपदरवच तहर  मळी ह्ा लोकास. 
वाकंतट : बरर; तम च्ा ह्ा ध ा ताचर सार तू का् स जतोस थोकम्ात? 
कााा�तधम : र्दांची �नदंा करा्ी; ााह ाांची �नदंा करा्ी; त�ा अवा तटांच्ा नादल न लागता 
तेहा �तधूंच्ा नादल लागतर जा ेहाून लोकास रपदरव द्ा्ा! 
वाकंतट : हो् का! बरर तर  ग  ीहल असाच तट तहर. ेहाून तू ह्ा तटाच्ा दारल �तधरच्ा 
नादल लागू नको. जा! नाहल तर (चापट रगायन) हा �तधरचा �ननाद ऐका््ास � ळरल. 
कााा�तधम : (दरू हटून य्गत) अरररर, हा ााह ा तहर हर  ला कसर �दसलर नाहल! हा्! हा्!जर 
 ला दोन कोळर असतर तर त्ाच्ा गळ्ातील जान र् त्ाच्ा अंगरं्ातून दरतील  ला यपषट 
�दसू वकतर. बमदं सरां गचाा� , धे   ्सरां गचाा� , सं ं सरां गचाा� . (जातो.) 
वाकंतट : हां हां सरां गचा, ल्करच गचा, नाहल तर गचचूच � ळरल! सराातच जा! पा 
ताकं�सहं, तर काहल असलर तरल पोट तरपूर तरतर हा जो काय्ानर ह्ा बमदसं ात जाय्ाचा �्वरा 
लात ेहाून सां�गतला तर्ूा दरतील ह्ा सं ात जाय्ासाठठ तपलर  न ्ळ�्य्ास पमररसर 
कारा तहर! 
ताकं�सहं : पा र्द�नदंा ेहाून त्ा सं ाचर त्ानर ्ै�वषट् सां�गतलर. तू ााह ा.. 
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वाकंतट : अरर, र्दांनी  ाझर ततक पा�हलरलर नाहल त�ा  ी त्ांचर ततक पा�हलर नाहल. ज्ा 
 नमष्ाची ततकओळत दरतील नाहल त्ाची �नदंा का् त�ा यतम�त का्! पमनहा ताकं�सहं,  ी 
ााह ा तहर ेहाूनच  ी ियथतपरहल तहर. ‘तम ्�नदंायतम�त � नी’ ह्ा ताग्त  ंं ाच्ा 
तानताचर ूालल्र  ी  ज्र नरह ी र्ाा्ााह  ा ्ा �नदंरच्ा त ातास �्फल करलत असतो 
त�ा  ा ्ा यतमतीचर संकट  ज्र कोाी कधी  मळी ताूच धजत नाहल. अरर , हा तला पा 
दमसरा टोळ. गं त कय र् पमनहा थोकी! 
दमसरा �तधम : (प र्वनू) बमदं सरां गचाा� , धे   ्सरां गचाा� , सं   ्वरा  ्गचाा� . 
वाकंतट : थांबा, थांबा, सं ाला वरा जाय्ाचर तधी  ला ध ाासंबंधी थोकरसर �्चारा््ाचर तहर. 
पा ह्ा ध ााचरहल बोकांकी बसाारा हा बमद कोा? ााह ा ध ााचर नां्ातालल तपलर यतो  
 ाज�्तात ेहाून तमेहल �तधम ेहाता, पा हर न र् तचा्ा तर ध ााच्ा कोम्ा्रच तपलर 
यतो  यथा�पतात. पथ  बमद! पथ  त्ांना ्ंदन करा त�ा  ग �बचारा ध ा!! तसरच ााह ाांची 
�नदंा हरहल तम च्ा ध ााचर एक तत् तहर, हरहल ततताच पा�हलर. 
दमसरा �तधम : ार त! ार त! हर का् तलतरच. तमेहल चमकता तहात. 
वाकंतट : असरनहल  ी चमकत म्�चत.् कारा तराहा  ी तम च्ा ध ााककर एका चकय्ाच्ा एक 
कोळ्ानरच पहात होतो. ेहाूनच तता तम च्ा दोकोळी  षटलनरहल एकदा त्ाचर य्यप पाहू 
निचातो. 
दमसरा �तधम : हर तं पमकाा, बमदाचर अनमवासन क् मदलसारतर वीतल तहर. सतंापाच्ा दमकततरानर 
तेहल संतापत नाहल, तर रलट त्ा संतापास त च्ा �्न्वील ्चनाच्ा वीतलतरनर व ्ू 
निचातो. तग्ान ्बमद ााह ाांची �नदंा करलत नाहलत नतकर च नाहर तर तर त्ांचा अत्ंत तदर 
क�रतात. त्ांच्ा पख �वष्ांतील प मत �वष् ााह ा जातीतीलच तहरत. तग्ान ्ेहातात तर 
नतकर च क् परोपकारंत, �नरहंकारल त�ा ाह �्द असा जो सतपमका तो तरा ााह ा हो्. 
त्ाचा तदर चराचर �्श् करलत राहलल.  ग त्ाची जन जात कोातीहल का असरना? पशन 
गमााचा तहर. जन ाच्ा तकिय क ्ोगा्ोगाचा नाहल. अहो ज्ांस अयप�श् ेहाून जग 
�धमकारतर त्ांसहल तर द्ाळू तग्ान ्बमद तदरानर ज्ळ करतात - सन ानतात  ग ‘�क 
पमनाााह ाात पमय्ात तमतात राजाा् यतथा’! बमदाची द्ा  हासागरासारती तोल, तकावासारती 
�्यत�त! �ं�्ध तापांपासून  ममत होऊ पाहाा्ााद अ�तल  ान्ांनो, ेहाा, बमदं सरां गचाा� , 
धे   ्सरां गचाा� , सं ं सरां गचाा� ! (जातो.) 
वाकंतट : अरर, हा �तधरक�रता दरतील थांबला नाहल. 
ताकं�सहं : त्ाचर �्चार पा �कती गंतीर! तमेहल तेहल अवा स ंात कोात्ा झाकाचा पाला! 
वाकंतट : तर का? चल तू �न  ी कय र् गंतीर �्चार ततताच्ा ततता. ह्ा स ंात जाय्ाच्ा 
लाताचीच �च�कतसा कय र्. का्? प�ह ्ानर ह्ा सं ात गर ्ानर जन  टळतो ेहार. त्ाचर 
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तपाांस काहलच सो्र समतक ररत नाहल. कारा हा जन  तर र्ऊन गरलाच. त�ा दमसरा जन  
र्य्ाची �नदान ह्ा जन ी तरल काहल ती�त नाहल. दमसरर का्? 

ताकं�सहं :  रा टळतर! हा  ां तशच्ाकारक लात तहर, नाहल? 
वाकंतट : हो. ध�ं्ांना लूाई्रलल  रााच्ा पंजातील हल पळ्ाट सापकलल तरल! पा 
अंथकाा्रलल  रााच्ा हातून ह्ा स ंात जाताच कोाचाहल  नमष् समटतो का? पमनहा  रा 
टळतर ेहाजर कोााकोााचर? एकटर तमझर  ाझरच का तम ्ा  ा ्ा वंूंचर पा?  ा ्ाप ाारच 
 नमष् ांांचरहल  रा टळत असरल तर त्ापरधा  रा तलरलर का् ्ाईट?  ी �चरंजी् होाार! 
 ाझा वंमहल �चरंजी् होाार! ेहाजर त ची तांकार, ती�त,  तसर त�ा  ारा ा्ाा! हर सगळर 
लटांबरहल �चरंजी् होाार! पमनहा असर पहा क्,  रा टळार ेहाजर जन तर िज्ंत राहार. पा 
त्ाबरोबर ता्ला ््ा्लाहल ह र्! नमसतर  रा टळून रप्ोग नाहल. दमषकाळ, दा�रदद �न दगदग 
हल टळलल पा�हजरत. पा तरलहल अकचाच. अरर , जो तो जर जन  झाला क् �चरंजी् होत चालला 
तर ह्ा जगात नमसती जागा दरतील � ळाार नाहल, जागा रहा्ला!  ी तू त चर पमं, प्ं, 
पप्ं, त्ांची  मलरबाळर, समनालरक्, त्ा  मलांची  मलरबाळर समनालरक् एकर का  रात सात सात नाहर 
तर सततर सततर �प�्ांचर पू्ाज िज्ंत एका पंमतीस जर्ा्ला बसाार. ताकं�सहं,  र टाळी! 
त्ांचा सैपाक- ती सततराा्ा �पूलची, पाजीच्ा पाजीची पाजी,  ोम्ा सासूबाई ेहाून करलत 
बसाार! त�ा �तच्ा पाठठवी तरळत  रांतील लरकय ेहाून पातीच्ा पातीच्ा पातीच्ा 
पातीची- श्ास गमद यन गरला. बापरर! अरर, ए्�्ा कम टम ंबास नमसत्ा नात्ांचर वपद दरतील 
पमर�्ता नाक् न् र्तील. ना र् पमराार नाहलत ना्ानर हाका  ारय्ास,  ग अनन ्यं 
पमर�्य्ाची गोषट दरूच. ाट  नमष् ांाचर  रा टळय्ाचा  ागा जर बमदांनी तरोतरच वोधून 
काूला असरल ना तर  नमष् ांाच  राच ओू्लर असर स ज. त्ातहल जर  रा टळलर तर 
सरा पमर�्ाारर हर य वानातील सपाा�्कर  तर ठार  रलरच ेहाून स ज! धंदाच बसाार त्ांचा. 
त्ांना य्ततला जाळय्ापमरत्ा लाककांची दरतील त्ांची �्क् होाार नाहल. ब  हल बमद ध ाातील 
ा्ंग�  ला कवी यपषट �दसताहरत! थांब,  ीच यथापू का एतादा ध ा? होऊ का एतादा प�तबमद? 
ाट �्चार फारच गतंीर होत चालला नाहल कारर  ाझा? 
ताकं�सहं : ेहाूनच ेहातो, सोक तो �्ा्.  ा ्ा  �दू् र नतका ताा पकू पहात तहर क्, 
 जजा�पकं फम टून बमदपंथात जाऊन रद्ा टळाारर  रा तजच ओू्ा्चर.  ग स ंात नाहल 
जा्चर न त्ा? 
वाकंतट : ार ार तसर कवाला? कारा तपलर  मं् ा र््  रा टाळार हर नसून  ररतो चैनीत 
जगा्चर कसर हर तहर. त�ा �तधम होऊन बमद सं ात जाताच जर्ा तरपूर, �तधा तरपूर, �तधमाी 
तरपूर, काबाककषट  मळीच नाहलत. कोााककून तरल रदरंतरााची तपलल ्�ितत साधा्ची ना? 
त�ा तज जमन्ा प्�ितत ागाापरधा तता ह्ा ना्ा �न्�ितत ागाानर ती अ�धक साधतर तहर. 
प्�ितत का्? �न्�ितत का्? दोहलंत ्�ितत तहरच. तेहल ााह ाी �तधमक प्�ितत चाल�्तो. प- 
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ेहाजर असा चमक पम रू हात पसयन ्�ितत ेहाजर द�धाा  ागत होतो; तर हर बमद �तधम 
�न्�ितत, �न ेहाजर असा नको नको हा संसार ेहात, दरू सरत, हात पसयन ्�ितत ेहाजर 
�तधाा  ागतात. � ळून ्�ितत साधतरच! चल तपा तर जााारच त्ा सं ात. 
ताकं�सहं :  ीहल र्ाार. र्त्ा जात्ा लूाईतून ध�ं् ेहाून ् राजाककून र्ठठस धरलर 
जाय्ाची ती�त तरल रराार नाहलच नाहल असा �तधम होताच! 
वाकंतट : चल तर ेहा ‘‘बमदं सरां गचाा� , धे ं  ्सरां गचाा� , ’’ अरर थांब, पा 
ताकं�सहं बमदांनी सं ात �तधमाी  रय्ास तरंत कर ला तहर हल तू तालरलल बात ी अगदल तरल 
तहर ना? 
ताकं�सहं : अरर,  ा ्ा  रलर ्ा ध ापतनीच्ा य �तीला साध ठर्ून सांगतो क् हल बात ी तरल 
तहर. नाहल तर  ी का् कोाी अ�्चारल ग�हयथ तहर क् का् क् �तधम होय्ास नतका 
रता�्ळपार �सद होईन! 
वाकंतट : ेहा तर  ग ती ररलरलल प�तराहल, ‘‘सं ं सरां गचाा� .’’ 
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प र्व ४ था 
(सरनाप�त ् लत�सहं  हाना ा  हाराजांना ्ंदना दरत र्तात.) 
् लत :  हाराजर  हाना ा ह्ांचा त�ा वाम् पाजकाचा ज्ज्कार असो! 
 हाना ा : ्ा, सरनाप�त तमेहांला क पनाहल नसरल नतकर   ोठर  संकट ह्ा तप ्ा वाम् 
राषषा्र एकाएक् कोसळलर तहर! हा लतोटा सांगतो क्, स्ापस नककर  ैंीचा सं�ध करय्ाच्ा 
थापा ज्ानर कालप्पत �द ्ा त�ा त्ा मळर कालप्पत तेहांस  ोह�न रंत ज्ानर फस�्लर; तो 
कोसलचा राजा �्द्मदगता एकाएक् दोनतीन बाजंूनी वाम् राषषा्र तमटून पकून ्ादळासारता 
पम रू  मसत र्त तहर! सरासरल चाळीस ्ाापपू्�, राजर वमदोदन, ह्ा वाम् राषषाचर न�प�त, ्ारलर. 
त्ांचर पमं �सदाथा, तग्ान बमद, तर त्ांचर तधीच संन्ासी होऊन गरलर. नतकर च नाहर तर त्ांचा 
 मलगा राहमल, ताऊ तनंद, चमलत ताऊ दर्दतत, पतनी ्वोधरा, राज ाता,  ोठ ोठर  शी तं 
कम लातील सरदार, वरू ्ीर, ्ांनाहल संन्यत �तधमध ााची दलधा दरऊन बमद तप ्ा सं ात नरतर 
झालर. पा ह्ाहून ह्ा वाम् राषषाची पबलत  हा�न ज्ांच्ा संन्ासानर झालल तर सरनाप�त 
�्क �सहंहल बमदांच्ा अत्ानहा्यन संसाराचर क� पाा तालल ठर्ून संन्ासाचर क्पीन य्ीकार 
करतर झालर! कारा बमदांनी प�तरा कर लल होती क्, जर स्ा राषषर तपापलल क� पाार, तपापलल 
वयंर तपाहून तालल ठर्तील त�ा स्ाजा वयंधारााच्ा कूर क ाास पापासारतर त्ाज् 
स जतील तर प� ्ीतला्यन ्मदाचर रचचाटन कयन टाकून वांततरचर त�ा द र्चर सामाज् स्ां  
ह्ा �पूलचर कोळ्ादरततहल नांद ूलागरल! ह्ा �दा् दरताा्ानर �दपून ह्ा वाम् राषषातील झाकून 
सा्ााि् कत्ाा पमकाांनी बमदांच्ाप ाारच संन्ासाचा असा तश् कर ला. हल राजधानी पराक वनू् 
झालल. पराक ाला पाप स जलर जाऊ लागलर. दंकवमतीला र कंतरसारतर हलन लरतय्ात र्ऊ 
लागलर! अवा ियथतीत तेहांस तप ्ा ह्ा गातंंानर, ह्ा पाजकसतरनर वमदोदन  हाराजांच्ा 
राज्ासना्र बस�्लर. पा तेहलहल तग्ान ्बमदांचरच �वष् झालरलो होतो. त्ा्ोगर वयंबळाची 
तज चाळीस ्ाव अधे् रपरधा झालल! त�ा त्ाचरच हर ककू फळ तता तेहल रपतोगीत 
तहोत. 
् लत : �चतंा नाहल. वाम् हो! अजूनहल वंूनरच तरं�तलर ्ा वयं्मदात दरतील तपा वंूंस 
चीत कय वकू. तता पथ तत तपा स्ापनी वाम् राषषाची ज्ाच्ा पराक ा्र त�ा 
पा ा�ापाा्र अ�धकांत अ�धक �नषठा असरल अवा कोाा पमकाास ्मदकालापमरतर वाम्ांचर 
स्ाा�धका�रत् अपाा करा र्. बहम मती बजबजपमरलपरधा ्मदकाळात राषषविमत एकहाती, एकक� ंल, 
एक मती असारच अत्ंत �हता्ह असतर. त्ा्ोगर तपलर �्तमरलरलर विमतपमंज तता एक्टतील, 
त�ा तर संहतबल अजूनहल वंूंस तारल होईल. ज्ाचा वपद स्ा वाम् राषष य्् र्च �नबपध्त ्
 ानील असा पमका. 
एक सरदार : तहर. असाहल पमका त च्ा समदै्ानर वाम्ांत अजून िज्ंत तहर. ज्ाच्ा 
त गाच्ा धाररस हरच कोसलांचर सैन् चळाचळा कापत तलर तहर त�ा ज्ाच्ा हाकर सरवी 
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तजहल हर वाम् राषष तत �्श्ासाचर यफूत�नर संच�रत होऊन संना ात रकी  रऊ वकर ल असा 
एक पमका, असा एकच पमका तजहल तहर - पा हा् हा् तो सनं्ासी झालरला तहर! त्ाचर 
ना्? त च्ा ह्ा तका सरनाप�त ् लतांचा ्�द �पता त च्ा ह्ा वाम् राषषाचा �पता ह 
तीष . त चा �्गत सरनाप�त �्क �सहं! 
 हाना ा : तोच पतापी पमका अजूनहल तप ्ा राषषाच्ा संकटात तप ्ाला काहल तरल  ागा 
काूून दरईल अवी  ला पूाा तवा ्ाटतर. तो पहा! त्ा तप ्ा �्गत सरनापतीचा त ग! ज्ा 
�द्वी सरनाप�त �्क �सहंानर, त्ांच्ा  तर वयं हर वायंानतकर च पर पूज् त�ा लोकधारारस 
अत्ंत अ्श् असर साधन ्ाटतर असताहल बमद तग्ानांच्ा अत्ानहासाठठच तो त ग तालल 
ठर �्ला; त�ा संन्यत �तधूची दलधा नहा कर लल तो �द्स  ला अजून यपषटपार तठ्त तहर! 
त्ा �द्सापासून ह्ा तप ्ा वाम् राषषसतरनर तो त ग य्ततच्ा क� तरतरचर �द दवान ेहाून 
एताद्ा दर्तरसारता, ह्ा त्नात पूिजत कर लरला तहर. ह्ा त गाचर सहाश्ानर �्क �सहंानी 
तप ्ा राषषवंूचंी दहादा दााादाा रक्ून �दलल! तो हा त ग तप ्ा राषषाची  ू�त ा ंत यफू�ता 
तहर.  ी ेहातो सा तं त�ा सभ्हो, ह्ा �बकट पसंगी सरनाप�त �्क �सहंास तपा तपलर 
स्ाा�धकारल नर ून त्ास परत बोला�्य्ासाठठ जो सदंरव धाका््ाचा तो ह्ाच दतूाचर हाती 
धाका्ा! कोााचीहल  ान्ी िजाहा तपलर ्दगत नतम्ा ्मत�त् ् ताारत सांगू वकाार नाहल 
क्, िजतम्ा ्द्ो ीपक ्ााीत ह्ा त गाची हल लोहिजाहा तो सांगू वकर ल. सरनाप�त 
�्क �सहंाला तरल ह्ा त गाच्ा लोहिजाहरची ताााच अ�धक प�र�चत, पा ा�ाक, अप�रहा्ा 
त�ा तदराी् ्ाटरल. ए्�्ाचसाठठ तेहल ततताच राज मंां�कत त ंं ाासह हा त ग 
त्ांचरककर त चा दतू ेहाून धाकाार! तर संन्ासी तहरत; वयंास बहमधा �व्ाार नाहलत. हा् 
हा्, हर स्ा जरल तरर असलर तरल पा �नदान काहलतरल  ागा काूून दरय्ास तर क ी कराार 
नाहलतच नाहलत. �नदान वाम्ांस एतादा यफू�ता ् संदरव जरल त्ांनी �दला त�ा ेहंटलर क्, 
‘‘लूा’’ तरल तो एक वपद त्ांचर ततकून समटताच एताद्ा �दा् ाह ायंासारता त च्ा राषषल् 
तूाीराची विमत अपराजर् कय वकर ल! तग्ान ्बमदांचर तवी्ााद त�ा �्क �सहांची तरा, 
�द दवान, सनै्, संचालन नतकर  अपत्धच साह् तरल ह्ा र्ळी ह्ा वाम् धमरंधराककून वाम् 
राषषांस � ळालरच पा�हजर! � ळरलच. कारा तर दो रहल ह्ा वाम् राषषाचीच सतं�त तहरत. ह्ाच 
तू ातरच्ा अंका्र त्ांनी �तचर यतनपान कर लर तहर. तईच्ा दमधाची क� तरता त्ांना असललच 
पा�हजर. त्ातहल ह्ा वाम् राषषा्र हा जो त्ानक ाापा पकत तहर त्ाचर एक कारा हरहल 
तहर क्, �्द्मदगता हा बमदांचा  ोर द र्षटा अस ्ा मळर बमदांच्ा जातीचाच  तसर कय लागून 
तो �तला  ातीस � ळ्ू निचातो! कोा? दतूा, का् तहर? 
दतू : (प र्वनू) ध ा असा्ी  हाराज? राजधानीपासून चार ्ोजना्र तप ्ा  मं् 
सरना�व�बरात  ोठा गतधळ  ाजला तहर. �्द्मदगतााचर सैन् अधव राज् तक ून र्गानर पम रू 
 मसत तहर. ्ाटरत जो जो वाम् र्ईल त्ास कोसलचर सै�नक चराचर कापून काूलत चालतात. 
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�कत र्क गा र्च्ा गा र् जळत तहरत. बा्का मलर ्ांचीहल सरसहा वाका होत तहर.  ोठा तकानत 
झाला. संंयत लोकाच्ा झमंकीच्ा झमंकी राजधानीककर जी्  रऊन पळत र्ताहरत. ह्ा बाते्ा 
ऐकताच ह्ा सैन् �व�बराचा धीर समटला. अललककरच सनै्ात तरती करय्ासाठठ तेहल 
गा्ोगा्ी गरलो असता लूार हर पाप तहर, तपा वयं धराार नाहल, सै�नकांचा धंदा त�ा 
कसा्ांचा धंदा सारताच ब�हषका्ा ेहाून धकधकीत लोक त ची �नदंा करलत. तरलहल जर कसरबसर 
सैन्ात तलर तर स्ा रकतराऊत. ह्ा त्ंकर बाते्ा ऐकून पम रू चाल कयन जाय्ाची तरा 
होताच सरना�व�बरातून र कपार �वयत  ोकून  ागर �फरलर. त्ास ररटय्ास जाताच  ोठा गतधळ 
रकाला. तजच्ा तज ह्ाची ा््यथा न झालल तर.. 
् लत : तजच्ा तज नाहर ्ा  टकर स. चल ह्ा चूत्ा य्ारलनर  ी �तककर तलोच.  हाराज, 
तप ्ा नगरग�हात, त्ा तप ्ा सथंागारात, संकट  ंटा ्ाजू द्ा. स्ा नाग�रकांस ज ्ून 
स्ाा�धकारल नर ा र्; राषषल् सकंटाची पूाा जााी् द्ा्ी त�ा नाग�रक सनै् रतारा र्. सरनाप�त 
�्क �सहंाचा का् तो �नरोप र्ईतो  ी सैन्ास सं �टत कयन वंूस ततक दरत राहतो. ्तन 
तपला, ्व ईश्राधीन! यंी-पमका, संसारल, सनं्ासी, वाम्ांच्ा बीजाचर असतील तर तर स्ाजा 
वयं  रऊन रठा. ह्ा वाम् जातीची, ह्ा पाजकाची - ्ा तप ्ा राषषाची वपथ तहर! रठा! 
हा  ी चाललो. वाम् राषषाचा पं्ात �्गत सरनाप�त �्क �सहंाचा  ी पमं;  ी वाम् राषषाचा 
�्द् ान सरनाप�त तहर; हर ह्ापम रू वंूच्ा पत््ास ताून दरईन तरच नां्ाचा ् लत�सहं! 
(जातो.) 
(पकदा) 
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प र्व ५ ्ा 
समलोचना : ( ाळ ओ्ीत ताललल गाार गमागमातर) 
 (चाल: पकला अ�त न्ू) 
  ाळ गमं�फताना । ऐका क्नाला । गमंफ् कोा कवी  ाला ।। १ ।। 
  ालल जगदंबा । �ंगमाातीताला । �ंगमाी �ब ्दलल  ाला ।। २ ।। 
 गमंफ् पक� �त दर्ा । �्राटासी । न् न् सू्ा ा�लकांसी ।। ३ ।। 
 पल्ंकर कालल । गमं�फ  हाकाला । ती नर मंकचमंक  ाला ।। ४ ।। 
 रअ्ा  ालल ।  ालल रअ्ाला । स�िषट तूकंपांची  ाला ।। ५ ।। 
 गम�ंफ सत्ता ा । शी ह�रला साची ।  ाला पा�रजातकांची ।। ६ ।। 
  ाळ  ोत्ांची । गमफं् क�चरा ती । रााी राजाच्ासाठठ ।। ७ ।। 
 फम लांची  ाळा ।  ाळा ओ�् रती । त�ल�ंग त्ा अनंगा ती ।। ८ ।। 
 �्र�हाी प�र ती । �प् य रा काला । ओ्ी अशंूची  ाला ।। ९ ।। 
 अजून कसर ्ा्चर नाहल बाई! तता  ागच्ा पा्ी र्तो ेहाून सांगून गरलर. जाताना  ी 
जााूनबमजूनच हसत �नरोप �दला नाहल. सा ोरल हसत र्ऊन ेहाून  धाच बोट तर् रू ला्ून 
ठर्लर क् त्ा्ोगर तरल  ी कस ्ाचा चटका  ा ्ा ् लतास लागून राहलल त�ा पटकन परत 
पा्लल ्ा्चर होईल! (पमनहा गाार ेहातर) हर का्, अजून ्ा्चर नाहल!  ाझी ्र ाळ पमरल झालल 
ओ्ून. अजून ्ा्चच नाहल! जा तर नको र्ऊ, सरनाप�त ाहा्चर तहर ना ततावी. पमकाांना 
एतादा अ�धकार � ळा ्ाची प�हलल तूा ेहाजर त्ांना  रात पतनीवी बोला्ला र्ळ 
सांपकरनासा होतो. त्ापरधा तर चमक असर का सांगत नाहलत क् हर पहा  ी तता  ोठा थोर झालो 
तहर,  रातील ्तकिशचत ्बा्कांवी बोलार  ा ्ा ्ो ्तरच्ा तालची गोषट तहर. पा हल चमक् 
बा्कांचीच तहर. त्ा ल ाळीसारं्ा जातात कवाला बोला्ला?  ी तरल तज तता य्ारल 
तलल ेहाजर ्चन �द ्ाप ाार हसत हसत सा ोरल जााारच नाहल. पा सा ोरर जा र्. थकून 
तागून र्ईल  ाझा ् लत. चटकन  मळीच �दसलर नाहल तर �चतंा र्ल त्ाचर  न. तराहा हसत 
हसत तर् रू सा ोर जा र् ेहाजर झालर. पा बोलू न र् चांगलल  टकातर! ( ाळ नीट पहात) नको 
गकर,  टकातर न बोलार चांगल नाहल. कारा पूजरची र्ळ तधीच ततकावी तलरलल, अबो ्ाला 
दरतील  टका कोठलल ररा्ला! एक दहा पांच धा तपलर हल सोन्ाची ताेहन्ाटल रपकराी 
ला्य्ात गमतंलस दात्ा्. ब ूच न र् �तककर, (थोकर थांबून) नशव, कोााला कळरल तर लोक 
हसतील  ला. परकर नरसलर ्ा  मलल जवा तप ्ा तप ्ा  नावीच बोलतात �न गखी तमखी 
करतात ना तवी का्  ी हर  नावी तरळत तहर!  ाझर ् लत  ला अगदल पोरस्दा ेहातात 
तर तोटर नाहल. पा  ी ेहातर समतांत, सगं ात जरल तरटलला  ी अधीर झालर, पोरस्दा हसलर; 
कसलर; तरल, दमततात, सकंटात, गंतीर पसंगात, अवी अगदल एताद्ा �्दमलरसारती, यंी राज्ातील 
यंी सरनानी सारती ऐटलत नीकरपार ठाा  ांकून त्ा पसंगी ततक दरत रती रा�हलल ेहाजर तर 
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झालर ना!  ग तर हल पोरस्दा पोर अगदल थोरस्दा ठररल ना! अगदल ् लतासारं्ा थोरांनी 
दरतील य््ं्राचा स्दा कयन ताा्ी अशवी थोरस्दा (तरवात पाहत) अगदल वाम्ांची 
सरनापतीा! 
दासी : (प र्वनू) बाई हाराज, बाहरर एक सरनापतींककचा  ोकरय्ार तला तहर तो.. 
समलोचना : तो नाहल, तर ेहा! अग, ओळतल हो  ी क् सरनाप�त य्् र्च तलर तहरत. पा 
 ला फस्ून बाहरर ताून सा ोरर जाय्ाचा  ान  जककून बळरबळर  रय्ासाठठ  ला फस�्य्ात 
र्त तहर क् कम ाी सै�नक �नरोप  रऊन तला तहर ेहाून! 

दासी : तरोतर! बाई  हाराज 
समलोचना : लमचचर!  ाझा पगार  रऊन,  ला फस्ू पहााा्ाास  ा ्ा वंूस सा ील झाललस का्! 
(क लनालानर  ारतर.) सरनाप�तच तलर तहरत. जा, त्ांस सांग क् ्ा्ची र्ळ अजून झालल 
नाहल. ताती थो ्ा �्लंबानर ्ा र्! 
 (चाल - न प्ा  तता है-) 
 स ्ी सता न र् ।  ी जात फसमनी तता गर ।  
 ब त ्ाट थकलर ।  ी दा�र बसम�न तता गर ।। धम.।।  
  ा�न ्ा तता गोकी गमलाबी पमनहा ।  
 सं्ावी  ां कलर  ी ्मद कसम�न तता गर ।। १ ।।  
 गांठ होतां�च ्ा । वंमकंठठ पाव हा । 
 त�लगनाचा । फर क्नर कसम�न तता गर ।। २ ।।  
 द�ूत जा सांग । तलात जा तसरची ।  
 �प्ा रक्ीनची ।  ी हसम�न हसम�न तता गर ।। ३ ।। 
दासी : वपथ! य्ा� नी, सरनाप�त नाहलत. तर एक अत्ंत �नककीच्ा संकटाची बात ी त ्ा मळर 
तसरच राजधानी सोकून सरना�व�बरास गरलर. जाताना धा्त्ा  ो ्ा्यन नतकर  का् तर ्ा 
सै�नकास सां�गतलर.  ी दोनचार �द्सांत र्तो; �नदान, स�्यतर ्�तत धाकतो. जा,  रल सांग; तो 
तहरच दारावी. 
समलोचना : का्, ेहातरस तरल का्? ( टंा होतात) त�ा हर का्? नगरत्नातील, तप ्ा 
राजधानीत ्ा सथंागारातील सकंट टंा! सकंट कसलर? कम ठर  तो  ोकरय्ार? अग,  ा ्ा ् लताला 
र रवनू  ी तताच, ‘‘ताती थो ्ा �्लबंान ्ा र्’’ ेहाून �्नोदात ेहंटलर तर का् त�ा हल 
बोलाफम लाला गांठ पकलल ती का्? कवाला  रलर  ी तसर अवमत ्ाम् कसा्ानर ेहाालर! अग, 
तज तर जाताना  ी त्ांच्ावी धक बोललर दरतील नाहल थखरथखरन. (पमनहा  टंा ्ाजतात.) चल, 
चल! त्ा  र ्ा कोसलच्ा �्द्मदगताानर तर नसरल ना काहल  ात कर ला? 
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प र्व ६ ्ा 
 (बमददर्, सरनाप�त �्क �सहं (�तधम �्क ) त�ा नतर �तधम बसलर तहरत.) 
�्क  : वर्टल चाळीस ्ाापपू्�  ला ्ाटलरलल ती�त अवी तरल ठरलल! कर ्ळ द र्नर दमषटता, 
कर ्ळ काकय्ानर कोध, कर ्ळ अ�हसंरनर हत्ा, कर ्ळ वायंानर वयंर सदो�दत त�ा स्ां  ्वीतूत 
होत नाहलत, िजंकलल जात नाहलत, नषट क�रता र्त नाहलत! हरच कठोर सत् वर्टल तप ्ा 
कोळ्ांदरतत पत््ास तलर ना? तग्न ्जन , ा्ा�ध, जरा त�ा  �त्ूपासून  नमष् ांास 
�्�न मामत करय्ासाठठ  नमष्ात जर कम ाी अ�धकांत अ�धक त्ाग कर ला असरल, तप कर लर असरल, 
�चतंा ्ा�हलल असरल तरल ती तथागत, तग्न ्बमददर्, तपा हो्. �ं�्ध तापांचा अवरा नाव 
करय्ाचा ज्ा त्ापथंाचा तपा त�्षकार कर लात, त�षाानाव कर ला असता  नमष् 
जन परंपररच्ा कैचीतून समटून  ममत होतो हर जर तपा ताित्क �नदान ठर�्लरत त्ा्र त�ा 
तप ्ा पारल्�कक य्यपाच्ा  ममती्र ज्ांचा �्श्ास बसत नाहल तर ऐ�हक्ादल लोकहल 
तपलर ए्�्ासाठठ य्ता्क्तमकच क�रतील, सादर क� तरच राहतील क् �नदान ह्ा जन ी, ह्ा 
त्मष्ात तरल जन ा्ा�धजरा �त्म ह्ा चारल सकंटांपासून दै�हकतत हल  ममत; अधरवत पूाा 
 ममत करार,  नमष्ाचर हातात नाहल; ए्ू तरल तपा �सद कर लरतच! �कतीहल दमतत ् असलर तरल 
बदास ्ा बमदास ह्ाच जगात दरह तहर तो्र रा�हलरच पा�हजर त�ा जगात तहो तो त्�तक 
अथ� तरल ह्ा चारल तधीा्ाधींना  नमष् ांास  ग तो पारल्�कक अथ� बद असो;  ममत असो- 
ततक दरलरच पा�हजर हर कठोर सत् तता संव्ायपद तहर असर ेहाय्ाची  ान्ी तवरची �ह ंत 
पमनहा होाार नाहल.  नमष्प्तनांची तपा वर्टची पराकाषठा कर ललत त�ा �नसगावमतीपम रू 
 नमष्ाच्ा ्तनान हात टरकलर. हाहल काहल थोका लात झाला नाहल. असला पराज्हल त�ंवक 
ज्चर हो्. जर जर अप�रहा्ा ेहाून ठररल त्ास ततक दरय्ास जो वरू तहर तो तप ्ा अ लक 
नचाांच्ा अशंूतच गटांगळ्ा तात न बसता दंक थोपटून सजज असतो. तता जर ह्ा त्�तक 
अियतत्ात तरल जन , ा्ा�ध, जरा  �त्म ह्ा चार वंूस ततक दरलरच पा�हजर, तर  ग त्ा 
त्�तक वमतींवी द्ाा्ा लागाा्ा्ा झमंजीत य्पधास क ीत क ी हा�न होऊन अ�धकात अ�धक 
लात ज्ा पकारर होईल अवीच ्मदनीती  नमष्ान अ्लंबन कर लल पा�हजर.  ा ्ा  तर ती 
्मदनी�त ेहाजर  नमष् जातीच अ�धकांत अ�धक समत साधय्ात �कं्ा पा�हजर तर असर ेहाा 
क्, �तचर दमतत क ीत क ी कारय्ायत् संसा�रक स्ा का � ्था्त ्कराारा क ा् ोग हलच 
हो्. तप ्ा  तर संसारलक का� नी, क� �ा, क� पाा ह्ा �तनहल ्यतंूचा ततं्�ंतक त्ाग कराारा 
क ासनं्ास हाच  ररतो जगय्ाचा रतत   ागा हो्. परंतम तता अनमत्ानरच �सद झालर नाहल का 
क्, त्ा �तनहल त्ागांतहल ततं्�ंतक वयंत्ागाची प�तरा तरल लोक�हतास अत्तं बाधक होतर. 
कारा तप ्ा सारं्ांचा वयंत्ागाचा हा र ातत रपदरव सतप्�तत लोकच पाळाार. तदनमसार 
तर कर ्ळ द्ा, अ�हसंा, ध ा ह्ा ता्नांच्ा तधारा्र जगू पाहाार; त�ा  मं्तत, दमषट, 
दमजानच तप ्ा रपदरवास लाथाकून वयंानर, वमतीनर, बळानर कम र ोकी कय पाहाार. अवा 
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सा न्ांत पोथीच्ा पानांची पोचट ूाल पमम्ा पोलादाच्ा त ातातालल �पचून �पचून जाऊन 
पमय्वीलांचा �्नाव त�ा पापवीलांचा �्ज् होाारच होाार; हर ता�कत जर  ी चाळीस ्ाापपू्� 
कर लर तर तज सत् होत तहर क् नाहल पहा. हर  ी तनंदान ेहात नाहल; अत्ंत दमततानर ेहात 
तहर.  ाझर हर अ�नषट त�्ष् तोटर ठरा र् ेहाून तर  ी  ा ्ा नचार �्कद तप ्ा 
ेहाय्ाप ाार वयंसंन्ास कयन �तधमध ााच तप ्ा तररनमसार तंतोतंत पालन करलत तलो. 
पा वर्टल वयं्मदर वां�त ् जगातून नाहलवी होय्ाचर यथलल त्ा वयं-्मदांच्ा राधम ाळीत 
ह्ा जगातून ती वां�तच ना वरा होय्ाची पाळी तलल. एक बाजूस  गधाचा राजा �ब�ंबसार 
तपला �वष् झाला, ध रचा त�ा अ�हसंरचा तोमता झाला; पा त्ाचा पोटचा पमं अजातवंू 
तपला द र्षटा झाला; बापा�्कद त्ानर बंक कर लर, त�ा बापास ठार  ायन तो �सहंासना्र 
त च्ा स्ापच्ा ााती्र �्राज ान झालरला तहर. हल  गधाची बात ी जमनी होतर न होतर तो हल 
कोसलची बात ी र्ऊन थककलल क्, �्द्मदगताानरहल तप ्ा �पत्ास  रााचर दारल ूकलून 
राज्शीस दकपलर. तो �पताहल, कोसलाचा तो पसरनिजत ् हाराजहल तपला �वष्, तप ्ा द्ा, 
वां�त, त�हसंरचा तोमता! पा त्ा तप ्ा रपदरवाचा प�राा  त्ाच्ाच पमंा्र ह्ा 
�्द्मदगताा्र ल्लरवहल न होऊन तो झाला तपला कखर द र्षटा! त्ानर, त्ा दमषट पमंानर, 
वयंवमतीच्ा तधारा्र बंक कर लर त�ा तो समषट �पता, वयंसनं्ासाचा अ�त ानी, त्ा बंकात 
जी्  रऊन पळत असता,  �त्म मती पकला. ज्ांनी ज्ांनी तपला रपदरव ऐकला तर तर समषट, 
राजा �ब�बसार, राजा पसरनिजत ्त�ा हर वाम्  ारलर गरलर जाय्ाच्ा पंथास लागलर त�ा जर जर 
तो रपदरव न ऐकता वयंालाच वायंास ान पूिजत रा�हलर तर तर दमषट तरतराटलर. वर्टल �नबाल 
काकय्ाला कोधानर  ा�रलर; दमबळ्ा द र्चा पाा दमषटतरनर  रतला. 
बमद : �तधम �्क �सहं! ह्ा  ा ्ा सनं्यतस ंाचर मळर तज्र लोकक ्ाा असर काहलच साधल 
नाहल असर का तपलर ेहाार तहर? 
�्क  : तग्न,् ह्ा संन्यतसं ानरच नाहर, तर संन्ास तश ानरहल जी् ांा्र जर रपकार 
कर लर तहरत त्ाला पारा्ार नाहल. अहो, स्ासंगप�रत्ाग कयन ्ना ा र् संन्ासी जो वपद बोलर 
तर रभ्ा  ान्ाचर वायं होत तलरलर तहर, ‘ध थ�ह �्श्य् प�तषठा’ हर ्ाम् त ् तहर. पा 
हर ्ाम्हल अगदलच अत ् होाार नाहल क्, ‘संन्ासो �ह ध ाय् प�तषठा’ नतम्ा थोर थोर 
�्तूतींच्ा पदयपवाानर हा संन्ासाश  य्गाास ान पूज् झाला तहर. तप ्ा ह्ा स ंाचीच 
गोषट  रतलल तरल ेहाजरच तपलल गोषट  रतलल तरल, तज चाळीस ्ाव तग्न ्तप ्ा ह्ा 
अत्ंत सरळ, सो््ा त�ा ककाा ् वीतळ ध थपदरवा �ता मळर सहयंा्�ध जी्ांची तळ ळ 
वांत झालल तहर. ्रांच ्ै् ्ा तपा �सद कयन वरकको रप्ममत जी्ांस जी्दान दरलरत; 
दर्दर्तांच का प�नक बंक  ोकून टाकून सदाचरा त�ा लोकपर  हरच तरर ध ासाधन ेहाून 
यथा�पत कर लंत. तपलर �तधम गा्ोगा् जाऊन रो ्ांची सर्ा क�रतात, अक ्ांची समटका क�रतात, 
परयपरांचा  तसर कय नका, अन्ोन्ी द्ा करा, अपराध ध ा करा, नत्ा�द रदातत रपदरव 
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करलत  रो र स ाधानाचा वीतल सदंरव पोच�्तात, हर तपलर रपकार, हर द्ा ् दर्ा, जगत ्
कधीहल फर कू वकाार नाहल. परंतम तप ्ासारं्ा  हान ्�्तूतींच्ा चाळीस ्ाापच्ा अत्ंत 
रतकट �्वमद प्तनांनीहल, ‘वयंबळाची रपरधा हा�नकारक तहर’, हर सत् अ�सद झालर नाहल. पा 
हर सक�  वानी तासाार अप्वच त्ा त्ा प्तनांचा ्वय्ी प�राा  हो्. 
तनदं : (प र्वनू) बमदं सरां गचाा� , धे   ्सरां गचाा� , सं ं सरां गचाा� . तग्न!् 
वाम्गातंंाचर ्तीनर त्ांचा पत्ध राजप�त�न�ध तथागत बमदांची त�ा �तधम्र �्क ाची तरट 
 रय्ास तला असून त्ानर अवी अत्ंत दमततकारक बात ी तालल तहर क्, कोसलचा राजा 
�्द्मदगता ह्ानर असा्ध अवा वाम् पाजका्र एकाएक् य्ारल कयन त्ाची अगदल धूळधाा 
रक�्लल तहर. 
�्क  : का् वर्टल ्ा थरा्र गोषट तललच ना! तनदं! जा जा, त्ा वाम् राजदतूाला बमद 
तग्ानांचर स ीप  रऊन ्ा, ्ा (तनंद जातो.) तग्न,् पा�हलरत ना! तप ्ा तत्ं�तक 
अ�हसंा ् रपदरवानर काहल ा्िमत ककाा ् बनतील, पा स्ा विमत तवा बनू वकाार नाहलत. 
पत्ध तप ्ा दैदल्् ान रपियथतीत जर जगाची हल ियथ�त तर तपला अ्तार अयतंगत 
झा ्ा्रची कथाच काूा््ास नको. कूर प्�ततीचर असमर ह्ा जगात ा्िमतयपर त�ा राषषयपर 
राहाारच. हर ा््हारतत पत््ास र्तच तहर. तत्ततहल हल रती �पूलची �पूल जरल तपा 
संन्यत कयन सोकू वकू असर तपा ग�हलत धरलर तरल जर को�टको�ट जी् पमूलल �पूलत जन  
 राार त्ांची पू्ासं�चत क व �तनन अस ्ा मळर त्ांची रपजत प्�िततहल परयपर �्�तननच 
असाार त�ा ेहाून एकाच रपदरवापा्ी कोाी द्ावील होऊ वकर ल तर कोाी होऊ वकाार 
नाहल. कारा त्ा कोट््�ध जी्ांच्ा  नो�्कासाच्ा कोट््�ध परंपरा असाारच, एतदथा द र्नर 
ं्तील तर ठठकच, पा जर दमषट तसर ्ळाारच नाहलत त्ास दंकानर, बळानर त्ा परोपं्ी 
दमषटतरपासून परा्�तत कर लर पा�हजर. जसर �पसाळलर ्ा कम �्ास तपा दंकानर परा्�तत करार हलच 
तरल तूतद्ा स जतो. अ�धकांत अ�धक समषट पाय्ांचर �हताथा एका दमषट पाय्ास दं कार हाच 
तरा ध ा स जतो. �हसंरची दंत, नतर वयंानर ााटून टाकतर तीच अ�हसंा हो्.! 
वाम् राजदतू : (प र्वनू) बमदं सरां गचा� , धे   ्सरां गचाा� , सं ं सरां गचाा� . 
तग्ान ्वाम् राषषाच्ा िज्ा्रच जर संकट तलर तहर तर नतकर  असह तहर त�ा जो संदरव  ी 
तपाांककर ताीत तहर तो नतका त््ा तहर क्, तप ्ा पशनांचीहल अपरधा न क�रता तर स्ा 
तपा होऊनच  ला सांगून टाका र् लागतर तहर. सरनाप�त �्क �सहं, वाम्ां्र कोसलाचा कूर 
राजा �्द्मदगता �्जरसारता कोसळून पकला तहर. य्सैन् ्ाताहत झालर तहर. एकच ्ीर तर्ूा 
अजूनहल न कग गता राांत �्द्मदगताास अक्ून रता तहर- तो ेहाजर, �्क �सहं, तपला पमं 
् लत�सहं, त�ा  राासनन वाम् राषषाच्ा ्द्ात जी्नदा्ी अवी अजून एकच तवा, 
एकच धमगधमगी ररलरलल तहर ती ेहाजर हर वाम्ांच्ा धमरंधर सरनापती, हर ्ीर्र, हर वाम् 
राषष�पता ह- तम चर साहाश् त�ा तग्ान ्बमददर्ांचर तवी्ााद! त ची अवी पाथाना तहर क्, 
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त च्ा �्क �सहंानी जो संन्ासाश  य्ीकारला तहर त्ास त ची हल �्नंती �्संगत 
असताहल वाम् राषषाच्ा पााां�तक सकंटल त्ाची  ममतता करय्ासाठठ �्क �सहं, तपा 
गज�ंासारतर धा्ून ्ा र्, शीक� षाांसारता प�तरातगंहल र�चतकालल तताप�रंाााथा तरल र�चतच 
स जा्ा. �्द्मदगतााला िजंकलर नाहल तर हर वाम् राषष नषट झा ्ा्ाचून रहात नाहल. त�ा 
�्द्मअााला िजंकय्ाला तपाच एक ्ीर स था तहा. 
बमद : राजदतू! तू वाम् राषषाला त चा �नरोप कळी् क्, तम च्ा दमततानर तथागतास फार 
दमतत होत तहर. परंतम �ततकर च दमतत �्द्मतदगता त�ा त्ांचर कोसलल् सैन् ्ांच्ा 
दमतता�्ा्ीहल होत तहर. कारा तमेहल त्ांच्ा ाळाच्ा त�ा अत्ाचाराच्ा तगीत पोळत तहा 
तर तर ाळक संतापाच्ा त�ा अ�तत�षा  तसराचर तगीनर ताजत तहरत. तेहांस दो रहल 
सारतरच. दो रहल ्ैर सोका हरच त चर अनमवासन! 
�्क  : अहो, पा ज्ा दमषटानर ्ैर धरलर, त्ानर तर सोकलर पा�हजर ना! रद्ा ह्ा पीठाचर ्तीनर 
जगांतील ्ा  जातीलाहल तदरव धाका्ा क्, पर्ापासून गा्गमरांचर ्ैर सोका! तो तदरव 
्ा ाककून जराहा पाळला जाईल तराहा दरतील तपाांस असर तूळून र्ईल क्, ्रै सोकय्ाचा 
तदरव  नमष्ातील दमषट, दमजान पाळय्ास �सद नाहलत! ेहाून अवा दमषटांचर द न दंकानरच कर लर 
पा�हजर. 
बमद : पा जर द न दंकानर होत तर यथा्ी नसतर.  नच दमषटतरपासून परा्�तत करार हा दमषटांस 
समषट करय्ाचा रतत   ागा नाहर का्? 
�्क  : तो एक क पनरच्ा पोकळीतील रतत   ागा असरल! जसर  र ्ा्र � ळाार य्गाातील 
अ �त त�षााव नास अगदल रतत ; पा ह्ा सत�षा जगाच्ा तानहर ्ा जी्ांस गा्च्ा 
टरककी्रलल र ्ा टाक्त र्ाा्ााल लहान ओ�्ाचर ओजंळतर गोक पााीच अ�धक वीतलता दरत. 
काा्ांत क प्�ध  ोठा रतत ; पा पत्ध रनहात अगदल साा्ा �बचा्ााव ्क�पपळांचाच 
रप्ोग त्ापरधा वतपट अ�धक होतो! त�ा दमसर असर क् दमषटाचर  न सदमपदरव ऐकय्ाच्ा 
सतप्�तत ियथतीत ताय्ासच दंकवमतीची  ांा बहमधा प�हला रा बाा रपा् असतो. तपला 
चाळीस ्ाापचा अनमत् हरच सांगतो क्, दमषटतरची एक ियथ�त अवी तहर क् ती पत्ध बमदाच्ाहल 
साधम्ादानर असाधमत् सोकीत नाहल. �्द्मदगता हा तसाच एक दमषट तहर; ेहाून त्ाचर  न दंकानर 
्ळ�्ता जरल तलर नाहल तरलहल तर पंगम कयन टा�कता र्तरच र्तर. पा नमसत्ा रपदरवानर 
तातका�लक लातहल होत नाहल; यथा्ी तर होत नाहलच नाहल. त्ाच्ा कोधाची नतर ााटलल, दंत 
रपटलर तर  ग तो नमसताच य्तत जळफळत पकला, वांत झाला नाहल तरलहल हा लोक तरल 
त्ाप ाार त्ाच्ा पाा ातक रमतपी हा र्पासून  ममत होऊन �नता्  वां�त तोगू वकर ल. 
बमद : �तधमप्र �्क , तप ्ा ह्ा ताााातील   ा  ी ओळतून तहर. पा तेहल 
सनं्यतका  सनं्ासी, सनं्ास ध ा अ�हसंरचा पमरयकताा, तथा�प तपा ेहाता त्ाप ाार ज्ा 
अथ� तत्ं�तक अ�हसंा हल तचरार  नमष्ास कर ्ळ अवम् तहर त�ा ज्ा अथ� पबळ अवा 
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दमषट दमजानांनी �तचा अ्लंब करय्ाच्ा तधीच कर ्ळ समषट समजनांनीच का् तो �तचा तत्ं�तक 
अ्लंब कर ला असता अवी अस ् अ�हसंा कर ाहा कर ाहा �हसंरअतक्च लोक ातक होऊ वकतर हर 
तपलर �्धर् अतंकनी् तहर, नाकारताच र्ाार नाहल, त्ा अथ� तेहल ह्ापम रू असर अनमवासन 
दरतो क्, न्ाश् ्मदांत ततता्ी वंूवंी लूय्ासाठठ वयंधारा करय्ास  ा ्ा ग�हयथाश ी् 
अनम्ा्ांस  ाझी अनमरा तहर. एतदथा वाम् राषषानर ह्ा असमधाराी् �्द्मदगतााच्ा ह्ा 
अत्ाचारल तक ााचा प�तकार करय्ासाठठ वयंधारा अ्श् र् करा र्. त्ा �हसंरचर पाप त्ा 
सदाचारल प�तका्ाप�्र नसून त्ा अत्ाचारल अनम्ा्ां्र तहर,  न्मयतन ् न्म �चा�त. हर 
राजदतूा, जा त�ा हल  ाझी अनमरा वाम्ांस कळ्त ह्ा ध ा् मदात तम च्ा अ�सलतरला  ाझर 
तवी्ााद सहाश्क हो्ोत! 
राजदतू : तग्न!् तप ्ा तवी्ाादा�्ा्ी रतर वाम् राषष तपलर अत्ंत ततारल तहर. तता 
ज्ा वाम् अ�सलतरला सहाश्क ाहा््ासाठठ तपा हर दै्ी तवी्ााद  ला �दलरत ती वाम्ांची 
अ�सलताहल तर्ूल  ला तग्ानांनी अपाा करा्ी क् हा राजदतू  ागलर पा्ी वाम्ांककर 
परतलाच! हो्, ती वाम्ांची अ�सलता तप ्ाच चराापावी तज चाळीस ्ाव कोवबद होऊन 
पकलरलल तहर. 
बमद : वाम्ांची कोवबद अ�सलता? कम ठर  त हर? नथर? 
राजदतू : हो् तग्न!् हल पहा नथर! ह्ा वाम् सरनापतीच्ा दरहकोवात गम्तीसारती गम्तपार 
�न्सत असलरलल ्ीरता- हलच त च्ा वाम्ांची राषषल् अ�सलता तहर! तग्न,् �तला तर्ूल 
तता त च्ा हाती द्ा. ह्ा त गहयत सरनाप�त �्क �सहंाचर स रव�गं राांगाात फमं कल 
जाताच वाम्ांच्ा रानातील को हरहल �सहं होतील! 
बमद : ेहाजर, �तधम्र �्क ांनी तल्ार रपसा्ी? संन्ावानर तप ्ा ्यंांस, रमतांत, 
�तज्ून ती तग्ी करा्ी? अवम्! राजदतू, तेहल सनं्ासी, �्रमत, स दव�, तेहांस 
तम च्ा सांसा�रक ्ाद�््ादात पका््ाच नाहल. तेहांस तमेहल स्ाच सारतर. सनं्ावानर वयं 
रपसून  ाासाच्ा वाका करलत समटा् त�ा तेहल त्ास अनम ोदन द्ा र् हर तमेहांस �्चार्लर 
तरल कसर? तत्ं�तक ाह च्ा त�ा तत्ं�तक वयंत्ाग ह्ा तर संन्यत �तधमध ााच्ा दोन 
 ूलतूत प�तरा तहरत. त्ा कवा तोक ्ा जााार? 
�्क  : ध ा करा! �कं्ा कय नका. पा तग्न ् ला हर तमेहास सां�गतलंच पा�हजर क्, 
सांसा�रक ्ादात जर सनं्ावानर, �्रमतानर पका््ाच नसरल, जर तेहल न्ा्ी �न अन्ा्ी 
दो ांनाहल सारतचं  ाना््ाच असरल तर तथागत बमदांच्ा ह्ा अनमवासनाचा अ�धकांत अ�धक 
तगं कराारा अपराधी ेहाजर तथागत बमदच ठरतील. तग्न ्तपा पू्� राजग�हल असताना तरथर 
एक वरकको जी्ास  ाराारा ्र होाार होता. तो ब�लदानाचा कळप ्ाटरन चालत असता 
त्ातील एक लहानसर कोकय लंगकत चाललरलर तपाांस �दसलर. तपाांस तर पाहताच नतक् द्ा 
तलल क्, त्ा कोकरास तपा य्तत ककर् र  रऊन त्ा कळपा ागो ाग राज्रागारल गरलात, 
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�्पांवी ्ाद�््ाद कयन ्रात जी्�हसंा करार पाप तहर असर तपा त्ांस पट�्लरत त�ा 
कोकरासमदा स्ापची  ममतता कर ललत. एका कोकराच्ा, वतंर पवूचं्ा �हसंरस ्ाच�्य्ासाठठ तपा 
संन्यत क ााचर  मकम ट �ाहल सांसा�रक ्ाद�््ादात ताग  रतर झालरत, त�ा र्थर वरकको अताक 
 मलांच्ा, वरकको अनाथ कन्ांच्ा, हजारो �नरपराध  ाासांच्ा पााावी बरतलल असता तपा 
ेहाता सांसा�रक ्ादात सनं्ावास पकता र्त नाहल! ेहार संन्ावास वाम् त�ा �्द्दगता 
दो रहल सारतरच. स बम�द हा सनं्ासाचा ध ा! परंतम संन्ासी �तधम चो्ट्ा सोलून ऊस तातात, 
तूस फमं कून तांदळू तातात, गूूळ कबकर  सोकून चांग ्ा ्हात्ा नदलच पााी �पतात. दमतत्ा 
गाईच्ा कासरत हात  ालतात, सापाचर �बळात हात  ाललत नाहलत.  ध जरल तातात तरल �्ाारल 
 ध ावांची पोळी तप ्ा कातरत लागू दरत नाहलत. तराहा चांगलर त�ा ्ाईट तेहल ओळततो. 
बमद :  ग अवा स ्ी सनं्ावानर का् करा र् असर तपलर  त तहर? 
�्क  : का् करा र्? गा्ीची  ान जब ्ात धराा्ा्ा ्ा ापम रू धे  पदाच एकहल अनमषटम प न 
गाता, कारा तर अनमषटम प पमर होय्ाच्ा तधीच त्ा गा्ीचा कंठनाल �चयन तो ा्ाच �तचर रमत 
 ट टा �पऊनहल गरलरला असरल!, एका झकपरसरवी त गानर त्ा ्ा ाचर  यतक ााटून टाकलर 
पा�हजर! तसरच ह्ा दमषट �्द्मदगतााच्ा सैन्ा्र ततकाळ कोााहल नतर संसारल सै�नकापरधा 
अ�धक �नकराची चाल कयन जाऊन त्ास त्ाार संन्ावानर अ्श् तर ठार कर लर पा�हजर. त�ा 
�नरपराध सहयंा्धी वाम्ांच्ा बा्का- मलांस जी्दान �दलर पा�हजर. य्गापा्तीच्ा र्कापा्ी 
पवमहत्ा चालू दरार हर जर संन्यत �तधमस �नदा्पााच, तहर; तर अ�हसंरच्ा तमळापा्ी हल 
नर�हसंा चालू दरार त्ाहूनहल वतपट �नदा्पााच संन्ा�सत्ास कलंक ला्ाार नाहल का्? 
तग्न,्  ला स रात रतय द्ा.  ा ्ात अजूनहल दमषटांचर वासन करय्ाची विमत तहर. �नदान 
त्ाचर ह्ापमूलल क््ा तरल पंगम करलनच करलन. �नरपराा्ांची पमूलल  ोर �हसंा तरल टाळीनच 
टाळीन. नाहर म्�चत ्अजूनहल त्ा अत्ाचारा्र वाम् राषष �्ज्हल � ळ्ू वकर ल! 
बमद : तरल का्? तज वाम्ां्र �्द्मदगता ज् � ळ्ीत तहर. रद्ा वाम् त्ांच्ा्र ज् 
� ळ�्तील. तरल का्? ज्ानर तर ्ैर तसरच पम रू चालाार! जो परािजत होईल तो दमततीच 
राहााार. ेहाून जो तरा संन्यतका  तहर, तरा रपसनत, वांत तहर तो ह्ा ज्ापज्ाच्ा 
दोनहल गोषटल सोकून य्यथ झोप  रतोत 
 ‘‘ज्ो ्ैर पस्�त दमततर वरतर परािजतत । 
 रपसनतत समतर वरतर �हत्ा ज्पराज्  ्।। 
�्क  : हा्, हा्! हर  ी का् ऐकत तहर! तग्न,् तप ्ा य्ततला जराहा ्ाटलर क् तपा 
�न्ााापदल पोचलात त्ानंतरहल कर ्ळ दमततत्त जगास पाहून तपाांस तलर ्ा कळ्ळ्ा मळर 
लोकक ्ाााथा तपा हा दरह चाल�्लात तो का् ह्ा ्चनाच्ा तधारर? कर ्ळ समतर वरतर! -
समतानर झोपतो नतकाच सनं्ासाचा  मं् गमा? तर  ग तपा �न्ााापदल कर ाहाच झोपा 
काूा््ाच्ा होत्ात. दरहत्ाग करा््ाचा होता. समतर वरतर ह्ाचा लाध�ाक अथा तपाांस 
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अ�तपरत असरल तर  ग ती ियथतपरता, क ाफलाचा अंतयत्ाग, वयं-सनं्ासाप ाार 
वयंधाराातहल वम् तहर , काटा काूा््ास सनं्ासी समई  रतोच क् नाहल?  ग तलकंटक 
काूा््ास त ग का  रऊ न र्? दहा कोसां्र कोाास काटा  ोकला तर तम चर अतंतकरा 
कळ्ळत त�ा त्ास औाध दरय्ास जाता तराहा तपलल झोप ोक लाध�ाक ्ा ताित्क अथ� 
नसलल तरल अधरवत होत नाहल का्? तपा ेहाता ज् ्ैरास पस्तो त�ा परािजत अन्ा् 
दमतती होतो; तर काहल अंवी तरर तहर. पा अन्ा्ी  नमष्ास पराज्ाचर जर दमतत होत तर 
टाळय्ासाठठ न्ा्ाचा पराज् कयन क्ा््ाचा का्? चोरास चोरल फस ्ाचर दमतत होऊ न र् 
ेहाून सा्ांना  राची दार र की टाकार ताग पाका्चर? का तर पराज्ाचर दमतत अन्ाश् क ााची 
�वधा ेहाून त्ा दमषटास तोगार पा्त होारच शर्यकर  ाना््ाचर? अन्ा्ी ततता्ांस 
पराज्ाचर दमतत होत तर ्ाईटच; पा जर दमजानांचा र ंक अन्ा् तसाच चालू �दला तर �नरपराध 
समजनांच्ा ाळान अ्धी  नमष् जा�त संंयत त�ा दमतती होतर त्ाची ्ाट का्? तर त्ाहून 
सहयंपट ्ाईट तहर! त्ातहल दमषटांस जर दंकाच पा्िशचत � ळत तरच त्ांच्ातील दमषटाई 
करय्ाच्ा प्�ततीस पथ  त्ाचा तळा  ालतर. त�ा ती अवी पंगू झालल ेहाजर सदमपदरवानर 
्ा सं््ीनर ती नषट होऊ वकतर. परदमतत हर कर ाहा कर ाहा परक ्ाााच अप�रहा्ा  ू ् असतर. 
तपा संसार सोकलात तराहा ्वोधररला कर ् रू दमतत झालर; पा �पता ्ा पतनी ह्ांच्ा दमततासाठठ 
तपा परत  रल गरला नाहलत, जर तका ्ा तकाी ह्ांना संन्यत दलधा दरऊन तपा सं ात 
 रतलरत त्ांच्ा त्ांच्ा  रल रकारक चालू होतर. ह्ायत् �कत र्क नगरांनी तप ्ा्र ब�हषकार 
 ालून तपाांस काूून ला्लर. दर्दततानर न्ीन पंथ काूला; तपा �्रोध कर लात त्ा मळर तो 
दमतती झाला, कम द झ ाला. ्ैर नतकर  ्ाूलर क् तप ्ा्र  ाररकरल  ातलर. पा तपा त्ाचा पंथ 
य्ीकायन तपला बमद सं  दर्दतताच्ा दमततायत् ्ा तर ्ैर �तथरच थांब�्य्ासाठठ �्सजान 
कर ला नाहलत. कारा हरच ना क् लोकक ्ाााथा दर्दतताच दमतत त�ा ्ाूत ्ैर हर अप�रहा्ा 
 ू ् होत. अपराा्ाच दमतत टाळार ेहाजर लातो �नरपराधी लोकास दमतती ठर्ार होतर तर  ग 
तोच न्ा् सनं्ावाच्ा वयंधाराासहल का लागू न र्? ज्ा राषषांचर अनन ताऊन हा सनं्ासाचा 
�पक प�त�दन पोसला जात तहर त्ा राषषा्र एक अत्ंत र ंक पत्ध तप ्ा बापासहल 
राज्ासाठठ  ाय  ागर न  राारा हा राधस सहयंा्�ध स�ैनकां�नवी चालून तला तहर, अवा र्ळी 
एका तर्ारलच्ा झटम्ासरवी तो राधस  ारार वम् तहर असर ्ाटत असताहल जो सनं्ासी 
तपलल झोप �ब कू न र् ेहाून तो त ग सा्रय्ाचर सोकून तपलर पां या सा्य पाहतो; 
तप ्ा राषषांतील लातत यंीबाल-्मद तोसकलर जात असता त्ांच्ा कका व �कंकाळ्ांनी झोप 
 ोकू न र् ेहाून कानांत �नरथाक त�ा अनथाक प�तरांचर बोळर  ालून ‘समतर वरतर’ य्यथ  ोरत 
पकतो, त्ा सनं्ासास वत्ार �धमकार असो! सहयं्ार �धमकार असो! समतर वरतर! कर ्ळ य्यथ 
 ोरत पकार हर का रपसंताचर सनं्ासाचर ा र्् तहर? तर अजगरांचर ा र्् असू वकर ल, तळवांचर 
असू व कर ल, त्पलपोट्ांचर असू वकर ल! सनं्ावांचर नाहर! तराहा तग्न ् ला तरा द्ा्ी. 
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ेहाा, तधीच वाम्ांच्ा तवरची त�ा त्मष्ाची  �टका  ोजा््ास  ातलल तहर. तराहा 
�्लंब न करता ेहाा, ‘‘जा’’ त�ा  ी गककासारती झरप  रऊन कोसलच्ा त्ा अत्मन तमजंगाचर 
वाम्ांच्ा पााास पकलरलर त्ंकर �्ळतर तोकून फोकून �्िचानन कयन टाकतो. पहात पा, पा 
दंव होय्ाचर तधी  ला तरथर पोचू द्ा. ेहाा, ‘‘जा’’! 
बमद : �तधम्र �्क , तप ्ासारं्ा तत्रानी संन्यत �तधमनर असर एकाएक् रततरिजत होऊन 
रठा र्, हर तशच्ा तहर. काहल झालर तरल  ला तमेहांला त च्ा सं ाच्ा प मतत  �तधूला 
वयं्मदात वयं  रऊन जा, लूा; असर सांगार वम् नाहल. स ंाची त�ा सनं्ासाची  ूल 
�तततीच ज्ा काहल प�तरां्र अ्लंबून तहर त्ांतील तत्ं�तक वयंसंन्ासाची हल वपथ 
कोााहल �तधलूा  ी तोकू दराार नाहल. 
�्क  : दमदद् राषषाचर क् ज्ात हा दमबळा संन्ासध ाच स्थचच ध ा स जला जाईल! दमसरर 
का्? वाम् दतूहो जा त�ा राजसतरत सांगा क् अदरूदव�पाानर तत्�ंतक वयंसनं्ासाची 
प�तरा करार हल चूक झालल ेहाून ती मळर लोकक ्ााास अत्ंत हा�न पोचत तहर असर यपषट 
झालर असताहल ती चूक य्ततच्ा  ू�नशच्ाचर यतो   ाज�्य्ासाठठ समधारय्ास नाकारार 
ेहाजर  ू�नशच् नसून कर ्ळ दमरानह तहर, असर �्क �सहंास ्ाटतर असताहल बमद तग्ानांची 
अनमरा नस ्ा मळर त्ांची ियथ�त एताद्ा  ंं बद नागासारती झालल तहर. त्ांस असर 
 ्ाादरबाहरर हलता र्त नाहल. वाम्ांच्ा रधााथा त ग �नषको�ात कयन स रात �वरय्ास 
रद्ममत असताहल तम च्ा साहाश्ाथा  ला र्ता र्त ... 
राजदतू : हा, हा! तर अवमत ्ाम्, तो �नदा् �नाा् , ती राषष ातक अथाा्िमत पमरल करय्ाचर 
तधी एक पळतर तरल थांबा! बमददर्ांच्ा नचारचा वर्टचा वपद तपा एका श्ाानर ऐकलात, 
पा त्ाचर बरोबरच ह्ा तता, ंयत,  राोन मत वाम् राषषाचाहल वर् टचा वपद दमस्ाा, श्ाानर 
ऐका त�ा  ग तम च्ा त्ा �नााा्क ्ाम्ाचा वर्टचा वपद बोला! वाम् राषषाच्ा तते्ाची 
ह्ा त्ानक सकंटातील तळ ळ, िज्ाची तग ग, त्ाच्ा वर्टच्ा तवरचा तो वर्टचा वपद 
ा्मत�्य्ाचर सा  ्ा कोााहल एका ा्मतीच्ा िजाहरत असार वम् नस ्ानर वाम् जातीची 
हल जाती् िजाहाच तप ्ापम रू ती राषषल् ककाा ताक्ल! (�्क �सहंाचा त ग काूून त्ाजपम रू 
ठर्तो.) 
�्क  : (दचकून) का्? हा  ाझा त ग! हर  ाझर क� पाा! चाळीस ्ाव होतील  ी संन्ास 
 रतला, तराहा हा  ी तालल ठर्ला! ह्ा त गानर  ी बारा र्ळा वंूस धूळ चारलल तहर. 
राजदतू : सरनाप�त, त्ाच्ा  मठठ्र त्ा बारा �्ज्ांचर य ारक ेहाून बारा रतनांचा जका् 
चू्ून हा तपला त ग त ची राषषल्  तता ेहाून त च्ा राजसतरत तेहल वाम् सदा 
लटकत ठर्ीत असतो. पत र्क न्ा सरनाप�त ह्ाला ्ंदन कयन तपलर पद य्ीकारतो. तो हा 
त ग! वाम्ांनी ह्ा त गास त चा प�त�नधी ेहाून तपाांस त चा संदरव दरय्ास, त ची 
पाथाना ऐक�्य्ासाठठ त�ा  न ्ळ�्य्ासाठठ धाकलरला तहर. वाम् राषष जर तता  रारच 
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असरल तर �नदान ्ीरो�चत प�तकार करलत तरल  रा र्; पा तरहल तता तपा हा त ग रचलून 
राात अगदल त्�रत रतराल तरच वम्!  हाराज, धातर  ी जो पकार पहात तलो तो 
कोळ्ांस ोर ताा. ती त ांप लल, कर दना्ती, ललंबाी् कोसलाच्ा सनै्ांनी ला्लर ्ा तगीत 
गा र्ची गा र् तककत तहरत पहा! ककाकका  ोकून पकाा्ााह परटलर ्ा बहालांच्ा त�ा ापरांच्ा 
तालल ेहातारर त�ा  मलर िज्ंत दबून जळून जात तहरत तर पहा! त्ांच्ा  ांसाचा तो रन ्ास 
कोस कोस पसरत तहर!  ारा, हााा करलत कोसलचर वरकको सै�नक नागा्ा तल्ारल  रऊन तरटरल 
त्ा वाम्ास सपासप कापीत, लमटलत, ठरचीत धा्त तहरत. पहा! त्ा ियं्ांच्ा था्ा्र  ोकर 
 ातलर पहा, ती  मलर ठर चून गरलल पहा! त्ा रमताच्ा �चळकां ्ा, ती  मंकक्, त्ा �कंकाळ्ा, तो 
पळ, तो कयह!  हाराज वाम् राषष तपलर  ूल तहर. हा कसाई �्द्मत्गता त�ा त्ाचा दमषट 
सरनानी चंक समरा  रऊन त्ाचर पाठठ्र र्त तहर! तर रकत भ्ालरलर लरकय तप ्ा क ररला 
�बलगत तहर, तपा द्ा करा, ्ाच्ा! 
�्क  : ्ाच्तो! ज्ा वाम् सनं्ावाला राषषाची नतक् दमदावा चाललल असता समतानर झोप 
लागतर त्ाला लागो!  ला तरल ती लागतर नाहल, तग्न,् ऐकलंत ना सारर!  ग रचलू ना हा 
त ग? 
बमद : सनं्ासध ााच्ा,�तधमध ााच्ा हर स्ाय्ी �्कद तहर! ह्ाहून  ी काहलच सांगू नचाठत 
नाहल. 
�्क  : तर  ग तमेहल न सांगता  ी अवा त्ा दमबळ्ा जा�त ातक,  नमष्�हत�्रोधक 
संन्सध ााचाच हा संन्ास कर ला पहा! हर कताा्ाचर क� पाा रचललर पहा!  ा ्ा वाम् राषषा! हर 
संंयत  नमष् ांहो! राषषध ाायत्,  नमष्ध ाायत्, तूतद र्यत् अप�रहा्ा साधन ेहाून हा 
संन्ासी हर वयं रचललत तहर. पहा! हर वयं  ी अवा प�रियथतीत रचललत तहर क्, त्ा्ोगर 
�्द्मतगतााच्ा क््ाास परािजत नसलर तरल पंगम कयन टाकून सहयंा्�ध जी्ांस  ी ्ाच्ू 
वकाार तहर. गर ्ा चाळीस ्ााातील वयंसंन्ासानर  ी िजतम्ा साधंूचर प�रंाा त�ा 
िज्ांची दमततापासून समटका कय वकलो नाहल �ततकर  लोकक ्ाा ह्ा वयंधाराानर  ी र्त्ा 
चाळीस �द्सांत कय वकर न! जातो  ी. धााधााचा रवीर वाम्ांचा गळा  रााच्ा फासांत 
अ�धका�धक गमंत्ीत तहर. तरलहल हर चराचरहो , तमेहलच साध तहात क्  ी लोक�हतास पसगंी 
प�तकूल जााा्ाात प�तरांनी पंगम असलर ्ा ह्ा संन्ासाश ास सोकून जात तहर; ज्ा तत्ं�तक 
अ�हसंर मळर दमषटांचर प�रंाा त�ा साधंूचा �्नाव होतो ती अ�हसंा ध ा नसून पत्ध अध ाच 
अस ्ा मळर  ी �तला सोकून जात तहर; तग्ान ्बमददर्ास नाहर! (जातो.) 
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अंक ३ रा 
प र्व १ ला 
(�्द्मत गता त�ा कोसलचा सरनाप�त.) 
कोसल सरनाप�त : कोसलरश्र �्द्मदगता  हाराज, तप ्ा वाम्ां्रलल य्ारलच्ा ्वा्र तज 
ज्ळ ज्ळ कळसच चूला! वाम्ांचा सरनाप�त ् लत�सहं तज तप ्ा हाती सापकला ह्ाहून 
तप ्ा कोसल राषषाच्ा पराक ास अ�धक तूाातूत ती कोाती गोषट असाार? तो ् लत 
लू्श्ा  ां तरा  ोठा हटरल ्ीर! काल त्ानर कोसलच्ा सरनरस दर  ा् धराी ठा् करय्ाचा 
पसंग ताला होता. पा  हाराज कोसलरश्राचर दै् बल्ततर 
�्द्मतदगता : त�ा हर कोसल सरनाप�त, तम चा पराक  बल्ततर ेहाून हा ् लत तपलर 
हाती सापकला. तता ह्ा सधंीचा रप्ोगहल तसाच क्व ्ानर कयन क्ा््ाचा! हल पहा, हल दोन 
पंर  ा ्ा हाती वंूंककून तताच दरय्ात तलल. हर प�हलर पं त्ा ग्त  बमदाचर तहर. हर 
अजााांचर तचा्ा जगातून नमसतर ाू ंतर ेहाताच ्मद बंद कराार होतर! �सहंाच्ा दाूा 
ेहातारलच्ा �हर ्ासारं्ा  ऊ त�ा ल्�चक कराार होतर! हर  ला तरा सोकीत तहरत क् 
‘्ैर सोका, वयं तालल ठर्ा.’ दंकबलाहून ध ा �हततर तहर. त च्ा ् कलांस ह्ांच्ा ह्ा तंगक 
ांदाचर र्क लागलर, ेहाूनच कोसल राषषाचर दंकबल नतकर  तमचा होत तलर क् वाम्ांसारं्ा 
त च्ा सा ंतांनी दरतील तेहांस धाप्ा्र बस्ू पहा र्. बमदाची जा�त वाम् ेहाून बाबांनी 
वाम्ांच्ा  मललवी ल न करार  ोठा सन ान  ा�नला त�ा  ागाी  ातलल. पा त्ांनी एका 
दासीलाच वाम् कन्ा ेहाून बाबांना �दलल. �तच्ा पोटल  ी तलो त�ा ह्ा वाम्ांच्ा 
कपटानर जन तर  ा ्ा ‘कपाळा्र दासीपमं’ ेहाून कलंक  ारला गरला! ती तठ्ा झालल क् 
अंगाची तग होतर. ह्ा वाम्ांस  ी कोसलच्ा  ो ्ांच्ा टापांतालल तमक�्ाार त�ा  ला बमद 
ेहातो ्ैरानर ्ैर ्ाूत! वयंानर य्ततचीच बोटर कापलल जातात! 
कोसल सरनाप�त : ज्ाला य्ततच वयं परलय्ाची कम ्त नस ्ा मळर त्ाच्ाच बोटांस तर लागतर 
असा त चा कोसलरश्र कोाी नरतळट बमदध �् वाम् नाहल! तपलल नतर तप ्ालाच 
लागतील ेहाून �कं्ा रभ्ा ्नांतील पवूचंर ्ैर त्ा्ोगर ्ाूतर ेहाून �सहं काहल ती कापून 
टाक्त नाहल.  हाराज, तम च्ा ् कलांप ाार ह्ा बमद र्कास तमेहल बळी पकला नाहल त�ा 
कोसलचर सैन्बळ त�ा वयंबळ समसजज ठर्लरत ेहाून तज कोसल राषष, राषष तहर. नाहलतर 
तज जी वाम्ांची ियथ�त तेहल करलत तहो तीच कोसलची ियथ�त सी ापांता्रलल बबार राषषर 
करती! बमदाचा रपदरव ऐकून जर ्नचा �सहं तपलल नतानर त�ा दाूा कापील तर रद्ा 
त्ाच्ा पाठठ्र चूून  ाककर दरतील � र्ू लागतील!  �गच त्ाची  �ग्ा करतील! तेहल 
�दि ्ज् करलत कोसलचर सामाज् यथापाार! 
�्द्मदगता : ह्ायत्च ह्ा तगंतमक रपदरवपंाला रततर ेहाजर त्ास असर फाकून तमक�्ार! 
तता दमसरर पं; पा प�ह ्ाच्ा अगदल रलट. कारा हर एम्ा वपद�नषठ संन्ावाचर नसून 
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वयं�नषठ संन्ावाचर तहर. हर त्ा सरनाप�त �्क �सहंाचर तहर. हा �तधम झाला होता ेहाूनच 
वाम् तप ्ा हातात ग्सय्ानतकर  दमबळर झालर. हा तता पमनहा वयं धयन त्ांचा सरनाप�त 
होऊन स रात रतरला त�ा ततधाी वाम्ांत अपू्ा चरतना परटून तो ह्ा पंानर तेहांस दरव 
सोकून जाय्ास तरापीत तहर! त्ास थोकर चमचकायनच  रार बरर. 
कोसल सरनाप�त : त्ापरधा सनं्ावाची तत्�ंतक वयं-धारााची वपथ त्ानर  ोकलल ेहाून तूप 
�नदंा कयन �तचाच ग्ग्ा करा्ा ेहाजर वाम्ांत तो पमषकळ अपूज् त�ा अ�प् होईल! 
�्द्मदगता : अगदल ठठक. त्ाचबरोबर बमद जरारकयन वाम्ांत अत्ंत पूज् त�ा �प् होईल 
असर करय्ाचर तपलर धोराहल चाल�्लर पा�हजर. कारा संन्ासप्ा बमदतत्ांस अ�धका�धक 
तचयन वाम् राषषाचा क� �ाध्, पजाध् त�ा विमतध् जसा होत तला तसाच होत राहून 
तर अ�धका�धक दमबळर होईल ेहाून  ी वाम्ांस र रवनू ताललल अथााची  ोााा ह्ा पशनाचर 
अपत्ध रततर ेहाून कराार तहर क्, कोसलरश्रास शीग्त  बमदां�्ा्ी फार तदर ्ाटत 
तहर. ससंारांतील कोाताहल  ोह त्ांस सनं्ासध ाापासून चळ्ू वकला नाहल. वयंसनं्ासाची, 
अ�हसंरची, द्ा  तरची त्ांची, प�तरा त्ांनी अवा कठठा पसंगीहल अतंग ठर्लल. तरा �न�रचा, 
 ममत तो असा असतो. वाम्ांच्ा वंूंना दरतील त्ांचा फार तदर ्ाटतो. पा ेहाूनच ज्ा 
वाम्ांनी, तवा थोर �्तूतीला जन  �दला त्ांनी, त्ांचर अनम्ा�्त् पतकरार सोकून बमद 
तग्ानांची ज्ानर तरा  ोकलल, त्ांचा रप दा कर ला, सनं्ासाच्ा प�्ं प�तरा  ोकून जो 
प�तत झाला, य्जातीच्ा नां्ाला ज्ानर कलंक ला�्ला, त्ा पापी, प�तत �्क �सहंाच्ा  ागर 
वाम्ांनी लागा र् ह्ाचा तेहांस अत्ंत तरद होत तहर. ेहाूनच तग्ान ्बमदांचा रप दा ज्ानर 
कर ला त्ा �्क ास हमसकून दरऊन, त्ास प�तत ेहाून जा�तब�हषक� त कयन वाम् तपलल 
राजधानी तठ �द्सांच्ा तत त च्ा हाती सोप्ून दरतील तर तेहल त्ांची वाका कराार 
नाहल. ्ारपर एकहल रमत�बदंम गाळाार नाहल. नाहल तर �्क ास दंक दरय्ासाठठ त्ाचा पमं 
सरनाप�त ् लत�सहं जो त च्ा �्ज्ी सैन्ाच्ा हाती पकला तहर त्ाचा ततकाळ ्ध कर ला 
जाईल. रलट पा्लल ह्ाचर रततर ह र्! 
कोसल सरनाप�त : ्ा! अगदल ्ो ्. हर  ोााापं नककर प�सद करा र् �न �्क �सहंानर अक्ून 
धरलरलर तपलर हर एक सैन् तसरच रतर ठर्ा र् पा नककून गम्त ाापा  ालय्ासाठठ तक ागव 
त्ांच्ा राजधानी्र, क�पल्यतू्र, चूाईन दमसरर सैन् धाकून द्ा र्. वाम् वरा तलर तर 
सहजच त्ांची वाका कयन त्ांस ना वरा कयन टाकता र्ईल. 
�्द्दगता : ह्ा वराागतीच्ा सापळ्ात वाम् सापकलर तर  ाझा का् सहजासहजीच 
साधाार. तर लूलर तरलहल साधाारच. काहल झालर तरल तता वाम्ांच्ा तज्रच्ा ाळानर  ाझी 
त�् त न झालरलल सतंापत�षाा  ी वाम्ांच्ा राजधानीच्ा नरकीचा  ोट  रऊन त�् त कराारच 
कराार! 
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प र्व २ रा 
(न�लनी त�ा समलोचना) 
समलोचना : सतर,  ी हर का् ऐ�कलर? वर्टल वाम्ांचा सरनाप�त,  ाझा पााप�त,  ाझा ् लत 
वंूचं्ा हाती सापकला ना! न�लनी, त्ा ्ीर कर सरलनर कोाच्ाहल ्ीरानर गाज�्ला नसरल असा 
पराक  गाज�्ला! वाम्ाचर रधळून गरलरलर सैन् एकं कयन �्जरसारं्ा अकय ात ्ककककत 
र्ाा्ााग कोसलांच्ा सनै्ास कोल कून  ागर हट�्ाारा प�हला त ात कर ला त�ा वर् टल वंूच्ा 

दमस्ाा्ा सैन्ानर एकाएक् दमसरलककर र्ऊन  ररलर तरल एताद्ा हटरल हततीसारता झमंजत रा�हला. 
त�ा वर्टल वंूंच्ा हाती तो सांपकला तो कर ्ळ त्ाचर राषष �नबाल होतर ेहाून, त्ाचा पराक  
क ी पकला ेहाून नाहर. 
 (चाल: रर कहां जा �नसार) 
 गर नसर िजत पहा । सरनानी । अबल तो । ेहामनी हा ।। धम. ।। 
 अबल परल तंाषष�च ेहाम�न अपज्ी हा ।। १ ।। 
 न�लनी,  ा ्ा ् लताच्ा ह्ा ्ीरतरच्ा अ�त ानानर कोलू लागू क्  ाझा ् लत  ला तता 
�नत्ाचा अंतरला ेहाून तयन र्ाा्ाा्ा ह्ा  ा ्ा ्द्ावी सांत्नाचर चार वपद बोलू लागू, 
का ज्ा �्द्मदगताानर  ा ्ा ् लताला राबंदल कर लर त्ाचा �वरचारद करय्ासाठठ कोधानर अंध 
झालर ्ा ्ा� ाीसारती �पसाळून कोठर  तरल झरपा  रत चालू लागू! न�लनी,  ा ्ा ् लताचर तो 
 रला कोसलचा राधस कोा हालहाल करलल, नाहल ग! तर  रलर त्ा  ा ्ा सरनापतीस टाकून 
बोलतील, ाळतील! त�ा अवा र्ळी तरथर स ाधानाचा एक वपद दरतील बोलय्ास कोाी   तरच 
नसरल. हर ब  न�लनी, कोकर  जरल नमसत कलकललर तरल लगरच  ा ्ाककर ्ा्चर बरर का ग. 
ततावी सरनाप�तपद य्ीकार ्ापासून दगदग तारल पकर. त्ात जराहा एतादा �रका ा धा 
सापकरना, तराहा चटकन असर  ा ्ा ाातीवी  यतक ठर्ा्चर.  ाझर हात असर कोम्ास ला्ा्चर 
�न ेहाा्चर, ‘ब  ह्ा तम ्ा ्धाच्ा  ऊ ऊ गालमवांत  यतक टरकताच त्ांनी सगळा वीा 
कसा वोाून  रतला ब ! तता  नाला �कती तजरला तला ेहाून सांग?ू’ अयसा गोकबो ्ा 
य्ताग ग त्ांचा! पा तता त्ा कूरांच्ा ाळांनी सतं्त झालर ्ा त्ा  यतकास कोााचर 
  तरचर अशम वीतल�्तील? कोााचर बोलार त्ांचा वीा हरा करलल? 
न�लनी : तमळर, ्ीर पमकाांचर तर कर ्ळ चोचलर असतात र�ा्ा नसतात. रादमंदमतीच्ा �धगंाय्ाच्ा 
ताला्र  रा  ाराा्ाात त्कंर �कंकाळ्ांचा जो राक लोळ  ाजतो तोच ्ीरांचर वीा 
 ाल�्ाारर  धमर संगीत असतर, तमेहा तेहा ललनांच्ा ल्चीक अंगा्ा नाहरत!  ोहक 
 �हलांच्ा  ांसल ्धाच्ा  ऊ ऊ गालमवा्र  यतक टरकार हल त्ांची एक लहर असतर, 
त्श्कता नसतर. सतर, एक र्ळ  यत हततीचा पा् फम ल ाळांनी बांधता र्ईल; पा 
हमताते्ांच्ा पा्ास लपंट लोतानर तेहा ललनांस ससंाराच्ा दारावी बांधून ठर्ता र्ाार नाहल. 
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ससंाराच्ा सगळ्ा तोगांचा रंग त्ात प�त�ब�बत झाला असताहल अवा ्ीराते्ांचा तत ा 
ियथतपरांच्ा तते्ासारता यफ�टकंत ्�नलवप, �नतयप�ह त�ा �नयसंग असतो! ्ीर ् लतच 
पहा! रागा्ू नकोस. तम ्ा्ाचून नथर असता धातर कर त नसर ना त्ाला? पा पर्ा 
कताा्ाचर राव�गं फमं कलर जाताच तम ्ासारं्ा ला्य्ल�तकर स अंका्यन ततकाळ दरू सायन 
परत तमला �नरोप कळ�्य्ालाहल  रल धातर न परतता य्दरवाथा, लोक�हताथा �वर हाता्र 
 रऊन रााच्ा त�ा  रााच्ा जब ्ात नीट चालून  रता झाला. त्ा ्ीर ् लताहून कोाचा 
संन्ासी अ�धक  नोज्ी �कं्ा संन्यत��ं् असू वकाार तहर? 
 (चाल - सम रा तोरा-) 
 संन्ासी कोा । त्ा हमताते्ाहून । �नतसंग िजतका  ।। धम.।। 
 राव�गं होताच । त�लगंनातू�न र�तच्ा रकी  र । 
 र�ा दर्का्� सहसा रफाळोन ।। १ ।। 
समलोचना : ेहाूनच सतर, तर तसर धाात तपाांला सोकून गरलर ह्ाचा राग न र्ता रलट अवा 
�नतयप�ह कताा््ीरांचा लोत तसा धातर तरल तपाां्र बसतो, हाच तप ्ा अंगनांचा पर  
�्ज् हो् अवी क� तर धन्ता तपाांस ्ाटा््ास ह्ी. लंपट पर ापरधा असर त्ागी पर च 
तेहा का� नींना तरोतरच लंपट करतर. ेहाूनच अवा ्ीर्राच्ा ह्ा त्ागी पर ास वोतरन 
अवी हल त्ांची अधापगीहल ह्ा सकंटात ्ागाार. न�लनीर  ी सरनाप�त ् लताची पतनी; 
सरनाप�त राषष�पता ह �्क ांची यनमाा,  ी को�ल्न ध�ं् कम लाची कन्ा- न�लनी,  ी त्ा 
दमषट �्द्मदगतााच्ा सनै्ास त�ा वम् तर त्ास ना�गाीसारती कसाार.  ी सै�नक र्ा 
 रऊन वाम्ांच्ा सनै्ांत �वराार. ्ीर ् लत कताा्ाचर राव�गं ्ाजतांच जसर  जककर ्ळून 
पहाय्ासाठठ दरतील थांबलर नाहलत तवी  ी पा तता ह्ा  ा ्ा  ांक ्ा ससंाराककर �नरोप 
 रय्ापमरती दरतील ्ळून पाहाार नाहल. हा ब , सतगट्ांचा पट तसाच  ांकलरला; हल ब  ती 
 ाळ! सतर, पमरर तठ �द्स झालर असतील नसतील त च्ा पी�तसंग ाच्ा प�ह ्ा ्ाू�द्वी 
तग्ान का दर्ाची पूजा करय्ासाठठ  ी हल  ाळ ओ्ीत होतर,  ी र्थरच ् लतांना गळ  ाललत 
होतर, त्ा र्ळी त्ांच्ावी तरळय्ासाठठ हा सतगट्ांचा पट  ांकला. हा् हा्!  ी त्ांस पर ाची 
गळ  ाललत होतर. त्ाच धाी  ला का्  ाहलत क् काळाचा पाा ातक गळहल  ा ्ा 
�प्कराच्ा  ानर्र फर कला जात होता! नाहल तर  ी वर्टच्ा तरटलचा तो धा पोरस्दा 
अबो ्ात त�ा कसय्ात  ाल्ला नसता. हा संसाराच्ा पटा्रलल समताचा वर्टचा का् तरळून 
 रतला असता. चाललर  ी हा ससंाराच्ा सतगट्ांचा पट असा रधळून . 
 (चाल - तततनर तररर ग  �) 
 वत जन  वो�धताना । वत त�ता ा्था झा ्ा ।  
 वत सू्ा  ा�लकांच्ा । दलपा्लल �्झा ्ा ।। धम. ।।  
 तराहां पकर �प्ासी । धा एक तज गांठठ ।  
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 समत साधना ्मगांची । �सदीस अं�त गाठठ ।। १ ।।  
 हा हा् जो न जाई । � �ठ  ालम  ी रठोनी ।  
 धा तो धाांत गरला । स�त हातचा समटोनी ।। २ ।। 
न�लनी : हां हां! सतर, अगदलच ्ैतागू नकोच! अजूनहल दान तपाांस अनमकूल पकाारच नाहल 
ेहाून कवा्यन? कोाी सांगा र्, तपलर वाम् �पता ह �्क  तता राांगाात रतर ्ानर 
वंूं्र वाम् अजूनहल �्ज् � ळ�्ाार नाहलत ेहाून! ् लतांची समटका होाार नाहल ेहाून - 
पमनहा तम ्ा �प्करावी पी�तरतीचा अपमरा रा�हलरला हा का् तमला �््ोगानतंरच्ा अ�धकच 
 नोहारल झालर ्ा एताद्ा न्सगं ात पमनहा तरळता र्ाार नाहल ेहाून! ह्ाहूनहल 
तशच्ाकारक अवा समतानत  टना ह्ा जगात  क ्ा तहरत! 
समलोचना : त�ा  क ्ा नाहलतहल. �्�ध हा काहल नषटलोलमप अ लक परधकांच्ा पैवानर 
ओवाळलरला कोाी नाटककार तहर क् का्! क् त्ांनी त्ाची सगळीं नाटकर  अनैस�गाक �्प्ाास 
कयन समतानतच रचलल पा�हजरत. 
न�लनी : तर तरर ग. पा  न का् ेहातर तरहल ऐकलर पा�हजर. त्ाला अवा तवरनर धीर.. 
समलोचना : ाट! कसलर  न? हर ब ,  नासारती गोषट  करतो ह्ा  ा ्ा  नाच्ा  मता्र  ी 
�् र्काची  मंा ठोकून �दलल.  राापू्�  ाझा ् लत जराहा त�ा जर कधी तरटरल तर त�ा 
तराहाच त्ाचा हात का् तो हल  मंा र कील. सा्ा तू  ला  न का् ेहातर तर सांगू नकोस, 
कताा् का् ेहातर तर् रूच सांग. 
न�लनी : ्ीरांगनर, ऐक तर! कताा् हरच ेहातर क्, ् लत वंूंच्ा हाती सांपकलर असता, हल 
तपलल वाम् जा�त त्ा ाळकाचर, �्द्मदगतााचर तर्ारलनर तोसकलल जात असता तेहल ध�ं् 
कन्ांनी अंततपमरात असर  मळ मळम रकत न बसता तू ेहातरस तसर सै�नक र्ा  रऊन, वंूचंा वम् 
तो सूक रग्ीत, त गार त गातून रठलर ्ा ज्ाला्र चूून �प् य �तीसह सती जा र्! कारा 
 (चाल -  ज द्ाहो जगी तसरा) 
  �तकाषठ त�ाा नीत ना । सती जातात ्ीरांगना ।। धम.।। 
 वयंसं �ाा  र चरतना । त्ा राा नीत दाकाा ।  
 सूऽकाऽच्ा । जातात ्ीरांगना ।। १ ।। 
समलोचना : तर  ग झाला ना तमझाहल तोच �नशच्? हर ब  जन�हताला हा�नकारक अवा 
संन्ासाचाच संन्ास कयन  ाझर श्वमर �्क �सहं राजधानीपासून समदरू िजककर वाम्ांची सरना 
लू्ीत तहरत. �तककरच तपा दो ी पमकाी र्ाानर जाऊ ेहाजर �तककर तपाांस सहसा कोाी 
ओळताार नाहलत.  ा जंीनी तर  ला कधी पा�हललहल नाहल. चल, रधळला, ब  हा  ांकलरला 
संसाराच्ा का्ाचा पट त�ा झटपट रचललल ब  ती अ�सलता. सा्ा  ा ्ा स्ंग ्ांनर 
राांगााचा का्  ांकला तहर तोच तरळू  ी जााार! सतर,  ा ्ा र�तरंगाच्ा तचा्ाानरच  ला 
रारंगाची �्द्ा �वक�्लल तहर. प�हललनर  ी र�तप�त तग्ान ्का दर्ाला जसर पसनन कर लर 
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तसरच तज दमसरलनर राप�त तग्ान ्का�ताकर ्ालाहल पसनन कराार.  ा ्ा तचा्ापची  ी 
द�् र्दल पख�वष्ा ह्ा दोनहल र्दांत रततीाा होाार त�ा त्ांचा असा दमहररल ल्�कक जगततला्र 
गाज्ाार! 
 (चाल: नननम ाू्नी) 
 र�त अंगाी । का दर् जसा। अशम�सचंनी अ�तार�कला ।। धम. ।। 
 रारंगाी रमत-्ाव अजी । अच�न दर्ा का�ताकर ्ा तसा ।। १ ।। 
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प र्व ३ रा 
(�तधम वाकंतट त�ा एक �तधमाी) 
वाकंतट : तमला तररच सांगतो क् बमद तग्ान ्जर ेहातात क् त्ा संसारासारतर दमतत नाहल 
त�ा ह्ा संन्ासासारतर समत नाहल तर अधरवत सत् तहर. �नदान ह्ा बमद सं ासारं्ा 
एताद्ा शी ंत सं ातील संन्ास हा तरल त्ा  ा ्ा द�रंल संसाराहून वतपट अ�धक समतकर 
तहर, ह्ांत दम त होारच वम् नाहल. तरल अजून  ी साधारा �तधम ेहाून अवा दमश्  
�्हारांतील-  ठातील- दमश्  टोळीतूनच ठर्लरला तहर! अग ह्ा सनं्ासात त्ा ससंारातील 
जी्ाचर स्ा समत � ळून, त्ा्ाचून त्ा संसारातील जर पर  दमतत क् त्ा िज्ाच्ा समतासाठठ 
िज्ापाक  रहनत करा्ी लागार, तर दरतील ह्ा संन्ासात नाहल. अग, वरती न करता धान्, चूल 
न परट्ता अनन, झाकर न ला्ता फळर , ती चा्ून �गळय्ाची का्  रहनत पकरल तर्ूल 
लोकक ्ाााथा तेहा �तधूनंा क्ा्ी लागाार! फार का्, पा जपजापाच्ा ूालरतालल लपता 
तलर तर संन्ासश ात पा् ठर्ताच त्दलपाा दरतील पमय् होतो हा  ाझा तरल अनमत् तहर 
तरा! 
�तधमाी : नशवऽऽग बाई! तम चा अनमत् तसा असरल पा वाकं�तधम,  ाझा  ां रलट अनमत् 
तहर हो.  ी काहल ता्ला  रल नाहतर ेहाून �तधमाी झालर नाहल. पा  ला पोटदमती त्ंकर 
ाळी त�ा  ा ्ा  रावरजारच्ा एका ओगंळ ेहातारलची त्ाा दमदावा पाहून तपा ेहातारर 
होतो क् का् ह्ाची ती�त ्ाटर. नतम्ात हर तम च्ासारतरच चार लफंगर �तधम गा्ात र्ऊन 
सांगू लागलर क्, बमद तग्ानांच्ा ध ाात �वरताच  नमष् स्ा दमततांपासून  ममत होतो! न 
ेहातारपा, न रोग, न  रा! तराहा हमरळलर  ी.  ला ्ाटलर तता जन तर अवी कंबर ताठ, 
कोळर  ाय, चाल ठम कती, ताकय्ाची  ूत�ची  ू�त ा राहाार  ी! पा �तधमाी होऊन पहातर तो 
साररच ओफंस?् सगंती सोबतीला तरल कम ाी चांगला �तधम ह्ासा ेहाा्ा तर हल तम ची जोकी! 
अकला नारा्ा-! ह्ा धमम्ानर  ाझी पोटदमती  ां दम् पट झालल! 
वाकंतट : अग, दम् पट पोटदमती�्ा्ी �्चारवील तर अवा दमहररल संगतीसोबतीचा तो अ्श्ंता्ी 
प�राा  असाारच. तो दोा असलाच तर �नसगाध ााचा हो्. बमदध ााचा नाहर! त�ा ेहातारपा 
टाळय्ासहल एक रतत  रपा् होताच. 
�तधमाी : सांगा, सांगा, वाकं�तधम अजून तरल सांगा. ह्ा जन ात कधीहल ेहातारर न होय्ाचा तो 
रतत  रपा् कोाचा? 
वाकंतट : तकापाीच जी् दरार! ह्ा समईनर हा ेहातारर होय्ाचा पा्ात कतलरला काटा काूय्ाचर 
सोकून तू बमद ध ााची कम हाााक  रऊन त्ा्र धा्ललस हा तमझा  ूतापाा! �तधम का् करतील 
त्ाला? तीच गोषट तम ्ा ह्ा ध ाा�्ा्ीच्ा नतर तवांची! तमला ए् रू कळरना क् जगांतील 
पत र्क ध ा लोकाचर स्ा दमतत दरू करय्ाच्ा, जन , जरा, ा्ा�ध त�ा  राापासून त्ांची 
समटका करय्ाच्ा ज्ा तवा दात�्तो, ज्ा ्चन�चठ्् ा �लहून दरतो त्ा स्ा पारल्�कक 
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प�रताारत असतात, ह्ा लोकाच्ा ताारत नाहर. ज्ा जन ास हर ध ा टाळाार तो हा जन  असू 
तरल कसा वकर ल? कारा हा जन  तर र्ऊन गरला दरतील! अथाात ह्ा सगळ्ा पमूच्ा 
जन ाच्ा तवा. सगळ्ा ध ापच्ा ह्ा अस ्ा तवांच्ा हम ं ्ा नरह ी परलोकाच्ा परूल्र 
पट�्य्ासाठठ �ल�हलर ्ा असतात. त�ा त्ा्रलल �दा् पतता र  ्ा कोळ्ांनी ्ाचू लागताच 
तर �दपून जात अस ्ा मळर  राानर कोळर � ट ्ानंतरच तो म्�चत ््ाचता तला तर र्ाार! 
ह्ा सगळ्ा ध ापच्ा का धरनम ् राजाच्ा गोम्ात बांधलर ्ा, ह्ांच्ा क प्�धांच्ा तबंरा्ा 
य वानाच्ा प ्ालच्ा रद्ानात ला्लर ्ा, त�ा अग ह्ा स्ापचर य्गा  र ्ानंतर �दसाारर! 
रद्ा जर अगदल ह्ा जन ी, ह्ा जगी त�ा अधरवत स्ा दमततांच �न्ारा कराारा ध ा 
तरोतरलच �न ाला ना, क् ज्ाचा अनम्ा्ी होताच कम प ् कर लर तरल रोग होतर ना, ेहातारर झालर 
तरल जरा र्ती ना त�ा हाक  ारलल तरल  रा ओ दरतर ना, तर र्कर पोरल अवा ध ााच्ा 
पचारासाठठ हजारो �तधम पचारक अगदल तम ्ा  राप्पत धाकय्ाची त्श्कता तरल पकती का? 
अवा ध ाात र्य्ासाठठ ह्ा लोक्चर तर का् पा चंंलोक्चर लोक त्ा ध ा ं�दराककर पा्ी 
चालत र्तर त�ा त्ंकर दाटल झा ्ा मळर त्ा  ं�दराची दार तमेहल रलट बंद कय लागतरत ना 
तरलहल ‘असा हा ध ा त चा जन �सद हमक तहर’ असर गजात लोक बंक कयन रठतर बंक! पा 
ह्ा स्ा ध ापच्ा ्चन�चठ्् ांची रमक  ह्ा जन ाच्ा चलनी नाय्ात रोतठोक  ोजून दराारा 
सा्कार ह्ांच्ांत कोाी नाहल. ज्ा रदाहरााच्ा रततराचा पकताळा पहाताच र्त नाहल अवा 
रततराप ाार हर सारर ध ा सारतरच तरर �कं्ा तोटर असाार! 
�तधमाी : नशवऽऽग बाई. वाकं�तध,ू पा जर का तमेहल असा ध ाा�्यद रपदरव �तधमाींना दरता 
त�ा त्ांच्ावी असा लगटलचा संबंध ठर्ता हर  ी बमददर्ाच्ा काना्र  ालून ग्ग्ा कर ला 
तर? 
वाकंतट : तर का्! अग ियं्ा �कती रलट्ा काळजाच्ा असतात हर बमददर् चांगलर जााून 
तहरत. त्ा �चचाब्ानर नाहल का पत्ध बमददर् �तच्ावी असा लगटलचा संबंध ठर्तात ेहाून 
एक  ोठर  पकरा  ाज�्लर? जो जगाचा ग्ग्ा त्ा �नलजजा तरोपासहल ऐकय्ास कचरला 
नाहल तो ऐकय्ास  ीहल कचराार नाहल! त�ा ध ाा�्कद  ी जर बोलतो क् जन -ा्ा�ध-जरा-
 �त्म ह्ांपासून अधरवत त�ा नहजन ी  नमष्ास  ममत करय्ाची कोात्ाहल ध ााची प�तरा 
हल कर ्ळ एक थाप तहर, तर  ी पत्ध बमदांच्ाच रदाहराा्यन �सद कयन दरऊ वकतो. पथ  
जन  तो बमदांना र्ऊन गरलाच. ा्ाधींचर तर बोलांच नको. पथ तत तर य वानांतील �्क्ाा 
परत्यंंच ्ापरलत. पा त्ंकर रोग त्ापासून रतपनन होऊ लागलर तराहा न्ीन ्यंर ्ापरय्ाची 
�तधूंस तरा दरऊन य्तत तर राजपदतत बहम ोल झगा ्ापय लागलर. प�ह ्ानर औाधर  रार पाप 
स जलर; पा पम रू राज्ैद्समदा र्ऊ जाऊ लागलर. त�ा य्ततचा एक दरह ्ाच�्य्ासाठठ 
वयं्दै्ाकर्ी लातो रोगाांूची हत्ा करय्ासहल अ�हसंरचर तोमतर  ागरपम रू पाहलनासर झालर. कसला 
राज�बका पमका �दसर तो ताकय्ात! जर तराहाच अ्तार स ा्त होता तर �नदान जररच्ा हाती 
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तरल तर नाहलच सापकलर असर तोळसट लोक ेहातर. पा जाू का् तर् ूलहल फम वारक्  ारा््ास 
� ळू न र् ेहाून �न्तीनर त्ांस रदंक त्मष् दरऊन तता जररच्ाहल हाती सोप्ून �दलर. 
कोाच्ाहल नतर ेहाता्ाारप ाार दांत गळू लागलर, अंगपत्ंगाचर पोक �न ालर. जररचा रभ्ा 
जगातून ना्नाट कय �न य्ाच्ा प्ूलचा जररन त्ास य्ततच जजार कयन असा सूक रग�्ला! 
त�ा  राा�्ा्ी तर तता य्तत बमद तग्ानच र्ता जाता तपला  �त्ू ज्ळ त ्ाचर 
�तधम्गाास सांगून सं ाची  राोततर ा््यथा ला्ू लागलर तहरत! पा य्तत �न्ााापद 
पोचलर ्ा तग्ानांची नतक् दमदावा होत असताहल ज्ा य्गाात बमद तग्ान ््ारं्ार सदरह जातात 
र्तात ेहाून तोळर लोक ेहातात त्ा य्गाातील एक तरल अ्सरा त्ांच्ा वमशूारस कधी 

तलरलल पा�हललस का तू? अग ेहाूनच अ्सरांच्ा ्रातीची ्ाट न पाहता तम ्ासारती जी 
टाकाऊ �तधमाी � ळरल तीच अवी बगलरत  ायन ह्ा जन ाची तपलल ्रात साजरल करार हरच 
 ी वहाापा स जतो. 
�तधमाी : नशव ग बाई.  ला का् ेहंटलरस? टाकाऊ? तटम र ्ा! 
वाकंतट : अग, टाकाऊ ेहाजर दमस्ााह सगळ्ांनी टाकून �दलरलल;  ला टाका�्वी ्ाटतर ती 
नाहर. सगळ्ांना हा्ावा ्ाटतात त्ांना त चा हात पोचतो कवाला! ेहाूनच सगळ्ांनी 
टाकलर ्ा नरोटलला दरतील �तधम सतपांच स जतात! ( टंा होतर.) 
�तधमाी : नशवऽऽग बाई! हल झाकलोट, त्रात्र नत्ा�द का ाची  टंा झालल. 
 
वाकंतट : ेहाजरच  ा ्ा ा्ानाची र्ळ झालल. जा तू तत. 
�तधमाी : हा लागलाच तता  ा ्ा ना र् वतं ाहा्ला! नशवऽऽ ग बाई. जातर हो- र्तरच  ी 
परत! नशवऽऽ ग बाई! (जातर.) 
वाकंतट : तता  ला दरतील चटकन ्ा्ान ला्लरच पा�हजर. नाहलतर ह्ा �्हाराचा तो  मं् 
 ठाधीव यथ�्रका ेहाजरच थररका तता र्ईल  ला पा झाकलोट करय्ासाठठ र्ठठस धरा्ला. 
त्ात ्ा त्ात हा  हायथ�्र तपला  हानंदलच तहर नतकर  बरर. कोाी नमसता कोळर � टून जरल 
बसला तरल तो �तधम ा्ान करलत तहर असर स जून त्ाला हा का ास धयन नरत नाहल. त्ा मळर 
 ठाच्ा का ाची र्ळ हलच साहिजंकपारच  ा ्ा ा्ानाची र्ळ होतर. हो, �तधूचर  मं् ा र्् 
स्ा का ांचा सनं्ास. नमसती झाकलोट का होईना, पा हरहल का च ेहाून त्ाची दरतील 
टाळाटाळ कयन  ी पूाा �नषका  बनय्ाचा ्थाविमत प्तन जो करतो तो �तधमध ाास 
अनमसयन तहर. हा तलाच कोाी तरल बोला्ू! तता कोळर � टून चटकन ्ा्ानाची धाराा कर लल 
नाहल तर कोळर चोळीत तराट्ाची धाराा करा्ी लागरल! पा गं त हल क् कोळर � टून  ठाचर 
सगळर का  संपरतो बसय्ाची स्् करता करता  ला ा्ान-स ाधीची नसलल तरल �नंा-
स ाधीची �स�द  ां साधलल तरल. हो, बसून गाू झोप  रय्ाची कला हलहल एक �स�दच नाहर 
का! बापरर, तलाच हा. (कोळर � टतो तोच एक �तधम प र्वतो. तो जसजसा पम रू जातो तसतसा 
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कोळर � चका्ीत त�ा तो संव्ानर परत ब ताच कोळर � टलत तो गर ्ा्र) गरलल हल प्ाद! पा 
ह्ाला तज वकंा तललवी �दसतर. तज तता ह्ा नमसत्ा कोळर � चका्ून ा्ानानर तागाार 
नाहल. ा्ानाची प�हलल बाह् परलधा ेहाजर कोळर � टलरलर असार. पा वर्टची परलधा ेहाजर 
कोय्ा हलकट �तधमाीनर गमदगम ्ा कर  ्ा तरल वमदी्र न र्ार. ती परलधादरतील रतररल असर 
ा्ान तज ला्लर पा�हजर! त्ाची हल पत्ध गमक�क लल (तांगरची गोळी काूून) हल  ाझी 
पू्ाप�र�चता, गमकबाजीसारती थापरबाजी न करता जी अगदल ह्ा दरहल, ह्ा धाी, सकल दमततांचा 
तंग करतर त�ा ेहाूनच जी पम रू पम रू पाक� तात तांग ह्ा नां्ानर गाजय्ास गांजापरधाहल ्ो ् 
ठराारल तहर ती हल गम�टका! -चल तग्ती तांगर, �्�हरलत गळ पका्ा तवी तू  ा ्ा गळ्ात 
अवी धाककन पक! (गोळी �गळून) ओ !् ओ !् ्ा,  नाचर बाहररचर कोळर कसर � टत चाललर त�ा 
 नाचर ततील कोळर र कत चाललर. कोा �चं�्�चं तरंग! कसा तरंगत चाललो तहर  ी. 
अल्�कक दवानर दात�्ाारल स�्क प स ा�ध ती हलच तर नसरल ना? रपा् �तनन, पा ्�ितत 
एकच. ्ोगवायंात  ाझी तरोतरलच पग�त होतर तहर क् का्? त�ा अरर  ी हर्त चाललो! 
अहो धरार धरा! �न�्ाक प स ाधीच्ा रतरत्ा �नसर ्ा्यन  सरलो  ी. (ज� नी्र पसरतो) 
झोपर,  ठातील का काज तटोप ्ा्र तरल  ला जागर होऊ दरवील ना? कोा ेहातो वायं्चनर 
तोटल ेहाून! हा पहा तंतोतंत अनमत्! सगळीं का ं टळलल नैषके्ा�स�द पर ां 
अ�चरराा�धगचा�त । (सपवरल पसरतो.) 
�तधमाी : (अकय ात ्प र्वनू) नशवऽऽग बाई! ा्ानाच ूतग करता करता य्ारल �नजलल ्ाटतर. 
गमदगम ्ांच अंजन दरतर �न सगळर ूतग र कक्स तातर थांब. (गमदगम ्ा कयन) अग बाई तररच 
ा्ान! गमदगम ्ांनी दरतील तंगत नाहल! अतंग स ा�ध तर नाहलना तर  ग यथ�्रांना हर 
कळ�्लरच पा�हजर. अतंग स ा�ध लागलर ्ापावी तर य्तत पहारा दरऊन त्ांच्ा दरहाचर रधा 
करतात. अहो यथ�्र  हाव्! ्ाहो ्ा! वाकं�तधूंना अतंग स ा�ध लागलल! अतंग स ा�ध! 
वाकंतट : (ताककन ्र ठून) कोा ेहातो हल अतगं स ा�ध ेहाून? हल अतंग स ा�ध नाहल. हल 
सतंग स ा�ध तहर. तग्ती तांगरच्ा पसादानर ती लागलल असता �तला सतंग स ा�ध 
ेहाय्ाचर सोकून अतगं स ा�ध ेहाून  ी तांगरवी क� तकन होाार नाहल; सतंग स ा�ध ेहा! 
सतांग स ा�ध! सतांग ेहा! 
�तधमाी : (तपलर त�ा त्ाचर ततक दाबीत) चूप! चूप! हळू! वाकं�तधम यथ�्रान ऐकल तर! 
वमदी्र ्ा! वमदी्र ्ा!! 
ताकं�सहं : (प र्वनू) थांबा, त्ा चोराला  ी वमदी्र ताय्ासाठठच तलो तहर. नीचा तटम र ्ा, 
बोल. ह्ा तका्ा कोााच्ा? चोरा,  ा ्ा तका्ा चोर ्ास!  ागर  ाझी झोळी चोरललस ती 
पचलल. पा तता जी्  रतो तमझा. ता त्ा तका्ा! 
वाकंतट : (लगदालगदल करलत) त्ा  ा ्ा तका्ा! �न तम ्ा अस ्ा ेहाून का् झालर? �तधम 
झालास तरल तका्ासाठठ पाा टाकतोस? 
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ताकं�सहं : टाकाार!  ा ्ा पा्ातील तका्ापा्ी  ाझा पाा गरला तरल बरहततर! (एकर क तका्ा 
 रऊन तकातक  ारलत राहतात.) 
�तधमाी : नशव ऽऽ ग बाई! पू्� समंदोपसमंद त्ा  ो�हनीपा्ी झमंजलर तसर ह्ा तका्ापा्ी झमंजून 
हर दो रहल पााास  मकाार त�चत! अहो वाकं�तधम (तो �झककारताच) नशवऽऽग बाई!! अहो 
ताकं�तधम (तोहल �झककारताच) नशवऽऽग बाई!! 
 मलगी : (पकद्ातून) ्ांच्ा,  ला ्ांच्ा. (प र्वनू) �तधूंनो, ्ांच्ा  ला.  ी वाम्ांच्ा 
राज राय्ातील एक कन्ा तहर. कोसलांच्ा सनै्ातील दैत्, एक तर  ला सरनाप�त चंकाची 
दासी करय्ासाठठ नाहलतर  ला ठार  ारय्ासाठठ धा्त र्त तहरत. बमद�्हारात  ला अत् 
� ळलरच पा�हजर! 
वाकंतट : �तऊ नकोस  मलल! (तका्ा पराजीत) ह्ा �्हारात कोाी सै�नक �वरलर तर  ी असर 
ााटून टाक्नर त्ांना! फकवा पाकीन त्ांचा!  
स�ैनक : (प र्वनू) का् ेहातोस �तकार ्ा? 
वाकंतट : (थरकापत) काहल नाहल! बमद�्हाराचर �न् ांप ाार सवयं सै�नक तत �वरतच 
नसतात. हल �नरा�शत ्ाट ्ा मळर  ी ेहंटलर तर �वरलर तर  ी फकवा पाकीन त्ांचा. तपा तत 
�वराार असर  ाहलत असतर तर  ी तसर  मळीच बोललो नसतो! 
स�ैनक : थापा ठोकतोस! ए तागूबाई! ए तागूबाई! 
वाकंतट : (�तधमाीस) ए बाई! ओ दर, तमला हाका  ारताहरत! 
�तधमाी : नशवऽऽग बाई!  ी नाहल हो ्ांच्ात. 
स�ैनक : �त�्ा, �तला नाहल तमला- थापा ठोकतोस. 
वाकंतट : �व् �व्! तेहल �तधम, अ�हसंा हरच त च  मं् ंत. ठोकार,  ारार, �पटार असलर 
�हसंात क वपद रचचारार हर दरतील तेहल पाप स जतो. तराहा ्ीर्रांनो, तेहल थापा ठोकू 
कसर? नाहल  हाराज, तेहल अ�हसंांत नतकर  कककपार पाळतो क्, तेहल थापास दरतील ठोक्त 
नाहल, चकाट्ांनादरतील �पटलत नाहल, ग्पास दरतील झोकीत नाहल, हाकर लादरतील  ारलत नाहल. 
ध ा करा! तपा ह्ा  मललला  रऊन समतयपपार जा र्. जातो तेहल तत. अ�हसंरची  ाळ 
जपय्ाची त ची र्ळ ज्ळ तलल. 
 मलगी : पा �तधूंनो, अ�हसंरप ाारच द्ा हरहल तम च ंत नाहल का?  ा ्ा दमतताची- 
वाकंतट : तेहांला द्ा र्तर. पा  मलल, तमला तेहल सोक्लल तर ह्ांचा कोध त�ा सरनाप�त 
चंक ्ांचा का  अत�् त रा�ह ्ानर त्ांनाहल दमततच होईल. त्ांचीहल द्ा ्ा््ास नको का्? 
तम च्ा दो ांच्ाहल दमतताची अवी द्ा र्त अस ्ा मळर तेहल कोााचरच दमतत दरू करय्ाच्ा 
तानगकीत पकत नाहल. जातो तेहल तत. द र्ची  ाळ जपय्ाची त ची र्ळ ज्ळ तलल! 
सै�नक : हा कोा �तधमाीच्ा  ाग ंाग दकत तहर? ओूा त्ाला! 
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ताकं�सहं :  ी तो! ह्ा वाकंतटासारता तागूबाई ााह ा  ी नाहर, तपला ध�ं्. तपलाच 
जातताई! हात जोकतो! 
स�ैनक : अरर अरर, एक र्ळ तू असला कोाी  मदााक त�ा बाषफळ ााह ा असतास तर तमला 
एक तमचा �्दाूक ेहाून िज्ंत सोकला असता; पा तू वाम् ध�ं्! तमझर हर वाम् राषष तज 
तेहां कोसलांच्ा  ो ्ांच्ा टापातालल तमक�्ल जात असता राषषाच्ा पराज्ानर कम द होऊन 
राात त च्ा �्कद लूला असतास तरलहल एक र्ळ िज्ंत सोकला असता. पा - 
वाकंतट : पा तसर पहाल तर तो पू्� ध�ं् होता तराहा लूाईच जमंपलल नाहती. लूाई जमंपलल 
तराहापासून तो �तधम तहर. त�ा तेहां �तधूंना जात नसतर, राषष नसतर. ह्ा वाम्ांच्ा त�ा 
कोसलांच्ा ्मदात कोाीहल ज् पा्ो! तेहांस त्ाचर का्? ज्ाचा ज् होईल त्ास तेहल 
राजा ेहाू. ह्ा पललककर त्ा ज्ापज्ाचर तेहांस काहलच सो्रसमतक नाहल. पत्ध बमदाचीच 
तरा तहर क् संसार हर पर  दमतत, त्ासाठठ लूाईच पाप कोाचा वहााा करलल त�ा तर कर लर 
तरल-  
‘‘ज्ो ्�र पस्�त दमततर वरतर परािजतत । 
रपसनतत समतर वरतर �हत्ा ज्पराज् ’्’।। 
ेहाून तेहल समतर वरतर! समतानर झोपत असतो! 
स�ैनक : हर हर! नीचांनो!  ला बमददर्ांची स्ाच  तर जरल सं त नसलल तरल त्ा तथागत 
 हात ा बमदाच्ा �ह ाल्ासारं्ा ियथतपरततून पस्लर ्ा प�्ं ्ा तागीरथीचर हर तमाार ह्ा 
नीचांच्ा  नाच्ा कबम्ात पकताच असर ग�लचा झालरलर पाहून  ला दरतील लाजरनर  ान 
्ाक�् ्ा्ाचून राह्त नाहल. तता एका  टकर पू्� ्तकिशचत ्तका्ांसाठठ चो्ाा्ा कयन ज्ा 
तमेहा दो ा �तधमकांस े्ा लूताना पा�हलर, त्ा तमेहल तम च्ा पत्ध राषषाचर त�ा तम च्ा 
जातीचर ्ाटोळर होय्ाचा पसंग गमदरला असता त्ा लूाईत लूार हर पाप तहर ेहाून ेहाताना 
ऐकून त�ा त्ा तम च्ा भ्ाकपाास बमदाच्ा अ�हसंरच्ा ूालरतालल लप�्ताना पाहून  ला 
तम चा एकद  �वरचारद करा्ासा ्ाटतो. ह्ा अवा अ�हसंाध ााच्ा अध ााचा तेहल राज्ातून 
स ूळ ना्नाट कराार तहोत. 
वाकंतट � न त ाकं�सहं : पा तेहल �तधम तहरत, अ्क् तहोत! तपा वायं जााताच! नैन 
�ादिनत वयंा�ा । 
स�ैनक : �  ्ाचा्ाप् ानो, अवा �  ्ाचारल �तधूस �तधम ेहाूनच िज्ंत ठर्ाारा  ी कोाी, दमषट 
द र्चर त�ा अनथाक अ�हसंरचर ज्ाला दोन लांब कान फम टलर असा बम ू गाू् नाहल स जलात! 
धरा रर ह्ांना, नाकात र्साी  ालून र्ठठस धरा. त�ा  ग लूाईच्ा ततका्र रतर कयन 
वंूचं्ा वम् �ततम्ा बााांस ा्था करय्ासाठठ त्ांच्ा ह्ा दरहांच्ा चाळय्ा होईतो ह्ांचा 
तकोसा करा. 
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ताकं�सहं : (वाकंतटाचर गळ्ात पकत) हा् रर � ंा,  ठात दरतील ध�ं्ांचा �पचाा  रा सोकीत 
नाहल! 
वाकंतट : तरलहल हर ध�ं्ा, प�ह ्ानर तू रकू न र्स; पथ  े्ा ााह ाानर रका र् त�ा  ग त्ा 
ध�ं्ानर हरल काूा र्, हरच ् ममत. अ्ा्ा्ी! अरर असर ूोसू नका. तता  ां वाम् राषषा्र 
संकट तलर तहर ह्ात वकंा नाहल रर बाबा! अ्ा्ा्ी! (सै�नक धमकर   ारलत नरताना एकद  
्ळून) अरर, पा ती �तधमाी सोकललत! �तला तरल क्ा बरोबर? 
�तधमाी : नशवऽऽ ग बाई,  र ्ा तम ्ाबरोबर सती जा्ला  ी कोाी तमझी ल नाची बा्को तहर 
क् का्? नशवऽऽ ग बाई! (जातर.) 
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प र्व ४ था 
(स रसता - �्क �सहं, समलोचन ( र्ाांत�रत समलोचना त�ा नतर दोन सरनानी.) 
�्क  : वाम्ांच्ा र्ा�रत वर्टच्ा सैन्ाचर सरनाना्कहो, लूाईच्ा तर राधम ाळीतहल हल 
त््ा स रसता जी  ी बोला�्लल तहर �तचर  मं् कारा ेहाजर तपला वंम जो कोसलरश्र 
�्द्मदगता त्ाचर एक अत्ंत  हत्ाच पं तपाांस तलर तहर तर हो्, हर तपा जाातच 
तहा. त्ा पंाच रततर तपाांस ह्ा धाी दरलरच पा�हजर. त्ा पंाच्ा रततराचा धा हाच 
बहमधा तप ्ा वाम्ांच्ा राषषल् जी्नाचा वर् टचा धा होाारा तहर! कारा �्द्मदगताानर 
धाकलर ्ा ह्ा पंातील  ागाीप ाार जर वयंर तालल ठर्ून �्नाअट वरा जाारच शर्यकर 
असर तमेहल ठर�्लरत तर वाम्ांचर राज् ह्ा धाी  रा पा्लरच. परंतम जरल तमेहल तसर न 
ठर�्ता ्मद चालू ठर्लरत तरलहल फार तर ताती चार सहा �द्स वाम् �टका् धय वकतील 
नतकर च का् तर. कारा फारा �द्सांच्ा वयंबळाच्ा कर लर ्ा राषषल् रपरधरच्ा पापाचर 
पाा ातक प�राा  तता त्त्ा र्ळी तमेहल �कं्ा  ी �कतीहल धकपक कर लल तरल - तेहास 
तोग ्ा्ाचून गत्तंर नाहल! �्द्मदगतााचर हर  मं् सैन् जरल तपा र्थर अक्ून धरलर तहर 
तरलहल त्ाच्ापावी अनरक रपसनै र् तहरत. त्ाप�क्च एक तप ्ा राजधानी्र चूून चाललर 
तहर हल गम्त बात ी तपाांस तताच कळलल तहर. तराहा तपा ्मद चालू ठर्लरत तरलहल �्ज् 
� ळार वम् नाहल. कर ्ळ वंूस तो �्ज् सहजासहजी न � ळू दरता तपा पूाा  रय्ाचर 
तधी त्ासहल अधा रला कयन सोकार - नतकर च स ाधान तता तप ्ाला � ळाार तहर. त�ा 
तरहल ्ीरो�चत कताा् तहर तराहा बोला. ह्ा धाी तमेहल जो �नाा्  बोलाल तर ह्ा तप ्ा 
राषषाचर वर्टचर ्ाम् होाार तहर ; हर �चरंतन रततरदा�्त् लधात बाळगून का् तर बोला. 
�्द्मदगतााचर प�हलर �्धर् हर तहर क्, बमद तग्ाना�्ा्ी त्ाला फार पूज्बम�द ्ाटतर. कारा 
बमदांनी वयंन्ास, अ�हसंा �न द्ा ह्ा तत्ांचा कर ्ळ रपदरवच कर ला नाहल तर तजूबाजूस 
्मदाचा असा ्ा्ा परटला असताहल तर जगाच्ा जंजालात न फसता तत्ांचर तचरा 
ियथर�नषठरनर जसरच्ा तसरच करलत तहरत. त्ांची हल वयंन्ासी सनं्ास�नषठा अत्तं तदराी् 
तहर. बमद जगातील थोर ा्िमत तहर. 
प�हला सरदार : जर तो वयंन्ास �्द्मदगतााला तराच अ�तनंदनी् ्ाटतर असरल तर पथ तत, 
त्ानरच तजच्ा तज द र्ची �हसंा करय्ाचर सोकून तसला वयंसनं्ास  रय्ाची द्ा करा्ी! 
समलोचन : एका अथ� वयंन्ास तदराी् तहरच. वाम् तर त्ास तता अनमकराी्हल स जू 
लागलर तहरत. कारा दमषटाच्ा कंठाचा अचूक ारद कराारा जो वयंाचा न्ास - ेहाजर फर क तो 
वयंन्ास. ती बाााची फर क, तो पख्् ाचा ्ार, तो त गाचा त ात तेहांसहल तदराी् ्ाटतर 
तहर. तेहल त्ाचरच अनमकरा कराार. 
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�्क  : �्द्मदगतााच्ा ह्ा अं�त ोततरातील दमसरर �्धर् हर क्, बमदांच्ा ह्ा तदराी् 
ंतापासून  ी चळलो, सनं्ासी असताहल वयंन्ासाची प�तरा तगं कयन �हसंा ् ्मदात वयं 
धयन �न ालो त्ा  ला ह्ा बमदारातंगा�्ा्ी त�ा ंतच्मती�्ा्ी तपा कठोर दंक द्ा्ा. 
समलोचन : �दलाच क् दंक. कठोरातील कठोरत  दंक, तप ्ा वयंधारााच्ा �सदतरसरवी, हर 
सवयं संन्ा�सन,् तपाास वाम्ांनी �दलाच तहर. कारा स्ा दंकांची पत्ध संहत ू�त ा 
असलरला राजदंकच वाम्ांनी तपाांस अ�पाला त�ा तपाांस राषषाचर स्ाा�धकारल अनन् वायतर 
नर� लर. 
प�हला सरदार : हर तका ्ीरा, तू अगदल ठठक बोललास. त�ा तो राजदंक सवयं सनं्ावास 
दरय्ातच �्द्मदगता ेहातो तसर सरनाप�तच नाहरत तर तेहलहल थोकरसर ंतच्मत झालो तहोत 
तररच. कारा एका ् लताचा अप्ाद सोकला असता कोसलांच्ा अकय ात ्ाा््ा मळर गांगयन 
जाऊन एकहल लूाई न दरता, वयंबळास हलन लरताा्ााग त�ा ेहाूनच हलनतर झालर ्ा तेहल 
वाम्ांनी वंूपम रू सारता पळ काूय्ाचर त�ा कर ्ळ  ारलर जाय्ाचर जर ंत धरलर होतर तर हा 
सनं्ावी सरनाप�त �्क �सहं स रात रतरताच तेहल पाळीनासर झालो. हर ्ीर्र, तमेहल तलात 
ेहाून तज चार �द्स तरल ह्ा कोसलच्ा सैन्ाचा जो तेहल ्थरचा फकवा पाकू वकलो, 
त्ा कूरके्ाा �्द्मदगतााची नांगीहल जी थोकीफार ठर चू वकलो ती त ची ंतच्म�त झालल तरलच! 
दमसरा सरदार : तग्ान ्बमद जगांतील अत्ंत शरषठ  नमष् तहरत हलच गोषट त्ाच बमदां्र 
चारदा  ाररकरल  ालाारर त्ांचर हर वंमच जराहा बळर बळर सांगत पम रू र्तात तराहा हरच यपषट होतर 
क्, �नषप�तकारल तत्ं�तक अ�हसंा ह्ा �हसकांच्ा प ्ा्र पकतर. तो तेहांपम रू तर्ूा बमदांचा 
तदवा ठर्तो, य्ततपम रू नाहर! तेहल स्ाच असर अप�तकारल बमद संन्ावी झालो तर हल वाम् 
्समंधरा त्ाच्ा त्तीच पदरात पकाार. त�ा तम च्ा  नासारं्ा प�तकारल सवयं अ�हसंरचर 
अनम्ा्ी झालो तर ती पू्� त्ाच्ा बापास जवी �हसंकता तलल नाहल तवी ह्ा �्द्मदगताालाहल 
र्ाार नाहल. ेहाून तो त च्ा  नात तप ्ा�्ा्ी अनादर रतपनन कय पाहतो, त�ा 

बमदाचर ूतगी यतो   ाज्तो. �्द्मदगताास ेहाा ,् बमद जगातील अत्ंत शरषठ पमका तहरत ना? 
तर  ग य्ततच अ�हसंांती होऊन त�ा संन्ास  रऊन त्ांचा �वष् हो बापका! 
�्क  : तता ह्ा दोन पायता�्क �्धर्ांनंतर �्द्मदगतााच्ा अं�त ोततरातील जर  मं् �्धर् 
त्ा्र  ी तपलर  त  ागतो. जर वाम् तताचर ततता �बनअट वरा�चठी धाकतील त�ा 
राज् �्द्मदगतााचर य्ाधीन करतील तर बरर. नाहल तर त्ांच्ा हाती पकलर ्ा सरनाप�त 
् लताचा ततकाल �वरचारद कयन, तो ेहातो, तज्र वाम्ांस  ी �दला हा दंक काहलच नाहर 
असा अत्मन दंक तम ची राजधानी हातात पकताच तमेहांस दरईन!  मलालरकरांसमदा वाम्ांची वाका 
करलन. ह्ा त्ाच्ा त्ंकर ध क्ला का् रततर धाका र् तर सांगा. ् लत  ाझा  मलगा ेहाून 
अवा पसंगी  ाझर  न   तरनर �्च�लत होार  ान्ी �नसगा तहर.  ा ्ा  ताचा प�राा  
तप ्ा्र होईल, ेहाून  ी ्ा �नाा् ात कोातरहल  त न दरता तम च्ा बहम ताप ाारच �नाा्  
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दराार तहर. जर म्�चत ्तम चर �नाा् ात क असर काहलच सां� क  त झालर नाहल तरच  ी  ाझर 
स्ाा�धका�रत्ाचर अ�धकारल  तच �नाा् ात क  त ेहाून स जरन. सभ्हो, हल एक र्ळ एका 
राषषाच्ा स्ाय्नावाची तहर. तराहा अ�्चारल ्ीरता �कं्ा अ�्चारल तीकता ह्ा दोनहल 
दम् �ाततींककर तोल झमकू न दरता जर बोलार तर यपषट बोला. 
प�हला सरदार : सरनाप�त, ह्ा तीन �द्सांच्ा �नकटच्ा झमंजीनंतर  ी हर सांगार नकोच क्, 
 ी य्ततच्ा  राास तीत नाहल.  ाझीं चार  मलर  ा ्ा स ध  ी  ोजून  ोजून ह्ा राांत 
झमंज्लल;  ारलल जाताना पा�हलल. पा तता हल  ाझी वाम् जातची जात  ारलल जातांना ह्ा 
कोळ्ांनी पहा्ी �कं्ा नाहल हा पशन  जपम रू तहर! सरनापतर, तपा ह्ापम रू लूलो तरलहल 
राजधानी पकाारच; वंम अत्ंत पबळ,  ान्ी प्तनांच्ा पललककची गोषट कोा साधू वकाार? 
गर ्ा तीन चार �द्सांत पराक ाची पराकाषठा करा््ाची ती कर लल. पा तता प�तकाराची तवा 
ल्लरवहल ररलल नसता कर ्ळ तपा  राासाठठ  यन ह्ा सहयंा्�ध अनाथ �न असहा् 
वाम् पजरचा पाानाव करार ज्ळ ज्ळ पापच होाारर तहर , असर  ाझर  त होत तहर.  ग 
 ला हल �कं्ा पमूलल एतादल �पूल भ्ाक ेहाून ेहाालल तरल चालरल! कर ्ळ य्ततला ्ीर 
ेहा्ून  रय्ासाठठच राषषातील हजारो  ाासांची कततल रक�्य्ास काराीतूत होाारल 
दरव्ीरता, दरव्ीरता नसून दरवंोह हो्! राानर वाम्ाचर �हत साधार वम् होतर तो्र  ी रा 
 ां कलर. तता वंूस वरा जाय्ानरच वाम्ांची दमदावा काहल अंवी तरल टळाारल अस ्ानर 
�्द्मदगतााला तसर �बनाअट वरा जाार हरच  ी तपलर तरर कताा् स जतो. 
दमसरा सरदार : ह्ा अ�तजात वाम् सरदारांनाहल वाम्ांनी वरा जाय्ा्ाचून जर अन्  ागा 
�दसत नाहल तर  ी तरल अ�धक का् सांगाार? 
�्क  : तपलर दो ांच  त तरच बहम त होाार. तोच �नाा् , तराहा वरा जाार ्ो ् ना? 
दमसरा सरदार : ार , ार  ी तर ्ो ् ेहात नाहल! तर अप�रहा्ा तहर नतकर च ेहातो. वरा जाार 
्ो ् कसर ेहाू! अहो वाम्ांनी वरा जाार ेहाजर हर त चर राज्, हर पाजक, हर गातंं, 
ह्ांचा सू्ा् ंवाच्ा अच्ाकंूच्ा वातरचा राज र्ा रतयन क्ा्चा. बा्न �प�्ांचा हा राज मकम ट 
�्द्मदगतााच्ा लाथरनर त च्ा  यतका्यन तालल कोल कत जा्चा. बा्ाबापम ्ांस ्ांरच्ा 
पसगंी पाहय्ास � ळय्ासारतर एक तरळार ेहाून तो कोसलच्ा राजधानीत कम ठ ्ा तरल 
पदवानात ठर्ला जा्चा! ेहाजर वरा जाार. तेहांला दाा्ाला बांधून �कं्ा पहा्ाा्त  रऊन 
�्द्मदगतााचर पम रू नरलर जााार, �्द्मदगता � वांना पीळ तरलत ेहााार, का् रर! ता ट्ांनो! 
थकलात का लूून? त�ा त्ाच्ा रागीट लाथरच्ा धमम्ासरवी दरू धकपकत जा््ाचर! जगाच्ा 
हाटाहाटांतून त�ा च्काच्कांतून लोक ेहाा्चर ‘तर वाम्ांचर राज् बमकालर! गाू् कम ठलर! जगात 
अ�हसंा यथापू गरलर त�ा तते्ाचीच �हसंा कयन बसलर! एक दरतील लूाई न दरता राज् बमक्ून 
टाकलर! तागूबाई कम ठलर!’ त�ा तर वपद  ी जाऊ तरथर ऐकू! ाट, वरा जाार ्ो ् नाहल, तर 
्ो ् नाहल, तर ्ो ् नाहल त�ा अप�रहा्ा असलर तरल �चतंा नाहल. पा  ग ् लतासारता 
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 ोहरा ह्ा वरा न जाय्ाच्ा पोकळ क्लापा्ी  य द्ा्ा? पोकळ ऐट कारा नाहल तरल तर 
वाम्ांचर ां, तो राज्ाका, तो  मकम ट हर �्द्मदगतााच्ा �्ज्ी  ो ्ाच्ा टाचरतालल चूाा 
होाारच. जग वाम् राषष  रलर ेहाून ेहााारच  ग त्ा ् लताचा तरल बळी का द्ा्ा, 
कोाच्ा ततकानर द्ा्ा? ् लत तो त चा पराक ी सरनाप�त, वाम्ाचर गांगरलरलर, अयताा्यत 
झालरलर सैन्च वम् तो झमंज्ून, वंूची लाट थोप्ून वर्टल स्थपा् हरलर तराहा हााा,  ारा 
करलत जाती�नवी वंू्र तमटून पकाारा त�ा  ररला जाऊन पाका् होईतो झमजंाारा वाम् ्ीर 
् लत त्ाचा �वरचारद तू समतानर कर, असा वाम्ांनी �्द्मदगतााला क� तकन सदंरव धाका््ाचा? 
अवा �्श्ास ातानर ् लताच्ा त्ा पर ळ त�ा तका अंगनरची  ान कापून �तला ततक तरल 
कसर दात्ू! तम चर  र हमताते्ांच्ा तीन �प�्ांचर ठा तप ्ा  राय्ाचर �नतसंतान कयन फर कू! 
त�ा वाम्ांच्ा ररलर ्ा जातीची वंम �चकून रातरांगोळी करलल तीस काराीतूत होऊ! कर ्ळ 
पोकळ ऐटलसाठठ! ाट सरनापतर! वराच जा र्! नाहल, वरा जाऊ न र्! दोनहलहल  ागा सारतरच 
त्ाज्; सारतरच नाह्. ठर्ू तरल का्? �पता ह,  ी स्ा तमेहां्र सोप�्तो.  ला  तच नाहल. 
तम चर  त तरच  ाझर  त. 
�्क  : हर तका ्ीर्रा, तता तू का् तर बोल. ह्ा तीन �द्सांपू्� तू एक अरात सै�नक 
ेहाून सरनरत �वरलास. ्ा तीन �द्सांत तू जी व््ााची पराकाषठा कर ललस, तम ्ा  ो ्ाची ती 
�बजलल फर क, बााांचा तो अचूक लच्तरद त�ा  नाचर तर �नषठम र साहस ह्ांच्ा ्ोगानर तू तीन 
�द्सांत स�ैनकाचा सरनानी झालास. वाम्ांत ्ा तका �पूलचा  ी तमला प�त�न�धच स जतो. 
बोल. तता तम ्ा  ता्र स्ा �नाा्  अ्लंबून तहर. कारा तमेहा �त ांपैक् एकानर  तच �दलर 
नाहल. एकानर वरा जाारच ्ममत हर  त �दलर. तता तूहल जर तरच  त दरवील तर तम च्ा 
बहम तानर वरा जाार हाच �नाा्  ठररल. सरनाप�त ् लताचा पाा तता �्द्मदगतााच्ा 
तर्ारल्र अ्लंबून नसून तम ्ा िजतर्र अ्लंबून तहर. ् लताची तका द�्ता त्ाची ्ाट 
पाहत ा्ाकम ळतरनर दारावी रती तहर, �तला तठ्. राजधानीतील वाम्ांची  मलर ाासर �दसलल क्, 
कापीत कोसलची वरककत लालतकक त ग ंवाम्ांच्ा राजधानीत रमताच्ा �नवरनर �झगंून 
 ागथ ाग�  मसताहरत असर �चं स ोर ररताट!  ग बोल. तम ्ा ताकय्समलत ्�ततीचा ओूा 
चटकन ्पधमपध ्ीरास साजरल अवी ्मद! ्मद!! ेहाून गजाना करलत रठरल. ती बाजू तमझी 
य्ाता�्क प्�ततीच असाार ेहाून  ी तम ्ा त्ा तरजय्ी पधोतास पा्बंद  ालय्ासाठठ ह्ा 
दमस्ााि् रलट पधाचर नं�गतच अ�धक �्यतारानर  ांकतो तहर. तता का् तर �निशचत सांगून टाक. 
समलोचन : राषष �पता ह स्ाा�धका�रन,्  ाझर �निशचत  त  ी समयपषट वपदांत सांगतो. 
अ्धारा र्! तपा तज वयंर तालल ठर ्ून �बनअट वरा गरलो तर �्द्मदगता तेहांस कोातर 
�्�वषट ्रदान दराार तहर तर त्ाच्ा पंात  ला  मळीच तूळत नाहल. तो राजधानी  राारच. 
वाम्ांचर राज् बमक�्ाार, वाम्ांच्ा  मकम टाचर कोसलच्ा �सहंासनास पादपीठ कराारच. नतकर च 
नाहर तर तज्र वाम्ांच्ा गा्ांस तग ला्ीत, सरसहा कापाकापी करलत, दरव रजाक करलत 
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जसा तो नथ्र चालून तला तीच दवा तो पम रू चालून राजधानी  रत ्ानतंरहल कराार नाहलच 
असर काहल ्चन त्ा पंात तो दरत नाहल हर  ा ्ा ्ा दो ां ्�रषठ सरनानींच्ा ा्ानात तलरलर 
नसा र्. ेहाून वरा गर ्ास राषषा्र असा कहर ह्ापम रू गमदराार नाहल असर तर स जलर. परंतम 
तज्र झाला तसा कहर  ी पम रू रक�्ाार नाहल असर �्द्मदगता ेहात नाहल. तो त्ा पंात जर 
ेहातो तर नतकर च क् जर तमेहल वरा तला नाहल तर तज्रच्ा कहरातून अ�धक त्ंकर 
कहर तम च्ा्र गमदररल! पा तजप्पतच्ा ाळाहून अ�धक त्ंकर कहर असाार तरल कोाता? 
पमनहा हरहल ा्ानात धरा क् ज्ा �्द्मदगताानर नककर सा ाचर बोलार काूून त्ा मळर अ�धक 
असा्ध झालर ्ा वाम्ां्र हल जवी अ�धक �हयंक � चाल अचानक कर लल त्ाचर ्चन 
ेहाजरच ्ंचना हो्. तराहा प�रियथ�त थोकम्ात अवी तहर ; वाम् राषष नाव होाार हर बहमतरक 
�निशचत. �्ज्ाची तवा समटलल; पा तरलहल अजून वाम्ांस एक तवा तहर. ती ेहाजर 
सूकाची.  रा टाळार अवम् तहर पा तरलहल एक गोषट वम् तहर. ती ेहाजर  ारलत  ारलत 
 रार! 
प�हला सरदार : हल तम ची ्�ितत ेहाजर कर ्ळ कोधाची अंध प�त�क्ा तहर. 
समलोचन : तहरच ती तवी. पा हल द�लत कोधाची प�त�क्ाच रन ादाच्ा हततीचा अंकम व असतर. 
सापाच्ा वरपटल्र पा् पकला तर साप चटकन ्रलटून दंव  रतो, �न तपा  रता  रता वंूस 
 राोन मत कयन सोकतो तो काहल �्ज्ासाठठ नाहर, तर सूकासाठठ त�ा सापाची जात अवी सूक 
 राारल तहर, अवी  नमष्ास धायती अस ्ानर  मंगीस �कं्ा बागमर ्ास  मलरहल जवी सहज 
�चरकतात तवी  ाासर सापास �चरकू धजत नाहलत. ्ा ास बाा लागून तो  ा्ाळ तरलहल कर ्ळ 
्ा �नरावप�त�क र्च्ा त र्वानर रकी  रऊन  �ग्ूच्ा नरकीस दात दरतो. तो ्ा   रतो; तरलहल 
्ा ाचा हा सूक रऊ प�त�क र्चा य्ता् पाहून ्ाटरल तो  नमष् ्ा ाच्ा  �ग र्स सवाच्ा 
 �ग र्सारता सहज ग तीनर जात नाहल.  मगंी ती का्!  नमष्ाच्ा पा्ास कसतर तराहा �तला 
पमकर   ाहलत असतर क् ह्ा कसय्ानर  ी ा्िमतवत ्ाचत नाहल. पा ती जगय्ासाठठ कसत 
नाहल, तर तप ्ाला  ारय्ाचा काहल तरल दंक  ाराारालाहल तोगा्ा लागा्ाच ेहाून कसतर. ती 
कसक्  मंगी  रतर. पा पमनहा �तच्ा जातीच्ा तवा कसम्ा  म ं्ांच्ा ्ायळात  नमष् तर का् 
साप दरतील सहसा  मसत नाहल!  ध ावांची एक जात तहर. त्ांचर  ोहरळ पाकताच त्ा  धाचा 
नाद सोकतात, तप ्ा नतर  ावांचर का् होईल हल �चतंाहल बाळगीत नाहलत. तर एकर कटल जी 
 ावी असरल ती तवीच त्ा  ोहोळ रक�्ाा्ाा   ाासास गा्ोगा् पाठलागीत जातर, कसतर, तराहा 
�तची नांगी त्ा  ाासाच्ा अंगांत नतक् पमक् कजतर क् �तला परतता र्त नाहल. ती �तथरच 
 ारलल जातर. पा तरलहल जााूनबमजून तसर  रय्ास जातर. कारा सूक  रत  रय्ाचर स ाधान 
अप ा�नत जी्नाच्ा स ाधानाहून �तला अ�धक तनंद दरतर. त्ा मळर ररव ी �क ्ांच्ा रभ्ा 
्साहतीस  नमष् कधीहल िजतका तीत नाहल �ततका त्ा  ध ावांच्ा एकर का  ावीस �ततो. 
पा�ा ांाच्ा कोधास हल जी �नसगाानरच सूकाची नांगी ठर्लल तहर �तच्ात हा असा दै्ी हरतम 
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असतो क्, हल सूकाची प्�ितत ततता्ी तक ाास त्ाचर पापी अपहरा सहसा अगदलच य्यत 
पकू दरत नाहल. त्ा मळर तो ततता्ी क व करय्ास �ततम्ा �नता्  र्गानर धा्त नाहल क्, 
िजतम्ा तो सूकाचर त् नसतर तर धा्ला असता. ततता्ी पीकरपासून त्ा प ााात ररलरलर जग 
अ�धक समर�धत राहतर ेहाून जर तता वाम् राषष  रारच अ�न्ा्ा तहर तर य्ततच्ा 
जगय्ासाठठ नसलर तरल �नदान ररलर ्ा जगानर जगा र् ेहाून तरल वाम्ांनी �्द्मदगताा् र 
्ा ासारतर तमटून पका र्, एकर का वाम्ानर �नदान पांच पांच कूरक � कोसलांचर कंदन करलत दंक 
दरत दरत सूक  रत  रत  रा र् ेहाजर हा �्द्मदगता तप ्ासारं्ा नतर लहान सहान प मत 
पाजकां्र तरल ह्ापम रू असा सवयं ाापा  ालू धजाार नाहल, त्ास नतकर  सहज �्ज् संपादार 
वम् होाार नाहल! अवा र्ळीं सूक हल नमसती रपजत प�त�क्ाच नाहर तर परोपकारक कताा् 
तहर. ेहाून  ाझर तप ्ा पशनास अगदल �नतसंव् असर एकच रततर तहर क् वरा नाहर, सूक! 
�्क  : हर तका ्ीर्रा, तम ्ा �नाा् ास बाधा करय्ासाठठ नाहर तर ज्ा ्ीरो�चत त�ा 
रतयफूता ्मिमत्ादानर तू त्ा �नाा् ाचर स थान कर लरस त्ात लरवहल क ीपाा र्ऊ न र् ेहाून  ी 
एक चरता्ाी दरतो क् तू नतर स्ा का्ाकारार �्चारात  रतलल असता एक  हत्ाची गोषट 
अगदलच गाळललस. तेहल वयं तालल ठर्ीत नाहल. त चर रततर वरा नाहल. सूक! ह्ा तम ्ा 
�नाा् ाचा ा्�न त्ा दमषट �्द्मदगतााचर कानी पकताच त्ाच्ा प�ता्नीच्ा त्ंकर 
त ातासरवी ् लताच्ा  ानर्र त्ा दमषट �्द्मदगतााची तर्ारहल पकून त्ाचर �वर ततकाळ 
तमटाार तहर! ह्ाचा तमला �्सर पकला नाहलना? तू त्ा एका प�राा ास  मळीस  हत् दरत 
नसवील तर गोषटच र्गळी. 
समलोचन : राषषांराषषांच्ा �चरंतन हा�नलातांच्ा �्चारात ा्मतीस कोा  ोजतो! �पता ह तो 
�्चार �्चारात  रय्ाचा अ�्चार  ी कय वकत नाहल. 
प�हला सरदार : अवा एका अरात ्म्काला �्चार का् �न अ�्चार का्! त्ास सरनाप�त 
् लताच  हत् का् कळाार! तू ्ीर तहरस पा कोठ ्ा तरल तर ्ापा ्ात राहाारा तू एक 
राजकाराावी अरप�र�चत असा अजाा ्म्क तहरस. ्ीर्म्का, तू त्ा धै्ाधमरंधर सरनाप�त 
् लताला कधी पा�हलर तरल तहरस का? अरर, त्ाचर तर �प्दव� �दा्  मत ंकळ जर तू पा�हलर 
असतरस तर हा्, तम ्ा ह्ा �नाा् ाच्ा वपदासरवी तमटून तर तरजय्ी  मत ंकळ त्ा दमषट 
�्द्मदगतााच्ा कम हाातकीच्ा  ा्ासरवी तमटून तालल कोसळत तहर असर तम ्ा  नशचधूस �दसून 
तमला तो्ळ तलल असती. ा्मतीस कोा  ोजतो? अरर पा राषष राषष ेहाजर काहल तकावात 
तरंगाारा कोाी य्तंं पदाथा नाहल! ा्मतीचर राषष त�ा त्ातहल असा ान् ्ै् िमतक थोर्ी 
त�ा ती राषषल् सरनाप�तत्ाचा अ�धकार ्ांहलकयन अं�कत असलरलल सरनाप�त ् लतासारती 
ा्िमत ेहाजरच राषषाची एक  ू�त ा ंत अ�ता्िमत असतर! ज्ा ह्ा दोन ्ंवांचा न�तहास 
ेहाजरच वाम्ांचा गर ्ा तीन वतकांतील न�तहास होत तहर त्ांपैक् एक ेहाजर त चा 
राज्ंव; तो तग्ान ्बमदांच्ा संन्ास्ादल िजाहरनर ााटून �न्पव कयन टाकला, वाम्ांच्ा 
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राज्ंवाचर तालोतालचा हा दमसरा राषषल् ्ंव ्ा �पता हांची कम लपरंपरा. तो ्ंव तज तम ्ा ्ा 
वयं्ादल िजाहरनर ााटला जाऊन �न्पव होत तहर. हा् हा् त�ा ती ब  ् लताची तका 
न््धू समलोचना!  हाराज ती  ाझी ताची तहर. लहान असता पा�हलल होती. चांदाीसारती 
च कर ! पम रू तेहल दरूदरवी गर ्ान ती पमनहा तरटलल नाहल. �तच्ा ््ास �्वीदरतील रलटलल 
नाहल. �तच्ा पी�त�््ाहास अजून पमरतर ्ाा दरतील रलटलर असरल नसरल! �तच्ा ्््नल�तकर स 
 ोहोराचा प�हला बहार दरतील अजून लहकला नाहल तोच �तच्ा समतावरचर को्ळर कमं कू पमसून 
टाकय्ास तू धजतोस तरल कसा! त्ा को ल  नाच्ा कन्कर चा असा कर सानर गळा कापू नकोस! 
तकाा, तमझर ्ा जगात कोाी �प्कर  ााूस क् जर न तरटलर असता तमझा जी् तळ ळू लागतो 
असर तहर का? असरल तर ती िज्लग  ू�त ा कोळ्ांपम रू ता. नंतर लगरच त्ा िज्लगाचर �प् 
 मत कंल कंठनालापासून कसा्ाच्ा कम हाातकीच्ा  ा्ानर ता कन तमटलर त�ा रमताच्ा जाक 
�चळकां ्ा रसळून रका ्ा असर  ोर  श् स ोर ता; त�ा त्ा  श्ाच्ा का प�नक 
र्दनांसरवी तम ्ा  नास जी �्ाहलता ा्ाकम ल करलल त्ाच्ा वतपटलनर ् लताच्ा पत्ध 

�वरचारदाची ्ाताा ऐकताच त्ाची िज्लग न््धू समलोचना �्ाहल होईल तर तठ् त�ा  ग 
का् तर बोल! ्ाहून  ी अ�धक का् सांगू! 
समलोचन :  ी   ाच सां�गतलर क्, राषषल् �कं्ा जाग�तक �हता�हती ा्मतीच्ा समतदमतताचा 
पशन ग्ा तहर. पा त्ा ग्ा पशना्रहल जर  ाझर  त  ागत असाल तर  ी �्चारतो क्, 
तेहल वयंर तालल ठर्लल त�ा वंूनर म्�चत ्् लतास िज्ंत ठर �्लरच तरल तो कवासाठठ 
ठर्ील? हर वाम् राषष ठार  ायन तो �्द्मदगता जराहा कोसलला परत जाईल तराहा त्ाच्ा 
�्ज्ी रथाच्ा पम रू त्ा ् लताची वाम्ांचा �्िजत सरनाप�त ेहाून �धकं काूय्ासाठठच ना? 
दात पाकलरला ्ा  बा्का मलात दात्ीत �फरतात तसर �फरय्ासाठठच ना? अवा जी्नी् 
दमदावरहून त्ा  ानी सरनाप�त ् लतास हर  राी् ह्ताते् अ�धक ्ांानी् ्ाटत असरल असर 
 ला तरल ्ाटतर. सरदार, तहर  ाझरहल ह्ा जगात एक िज्लग  ााूस अजून तहर. (ग�ह्यन) 
त्ाची तरट  ला पमनहा कधीहल होाार नाहल अवा तीाा सकंटात  ी त्ाला ज्ा ज्ा 
काराासाठठ राषष�हताथा ूकलून िजतम्ा ल्कर त्ाच्ा �वरचारदाला अनम �त दरईन, दर्ा, त्ाच 
त्ाच काराासाठठ, �ततम्ाच ल्कर तज  ी  ा ्ा ् लताच्ा  ा ्ा �प्कराच्ा सरनाप�त 
(गतधळून)  हाराज,  ला ध ा करा! ह्ा ा्िमत�्ा्क पशनात  ला पाकू नका! ् लतांची 
न््धू दारात रती राहून त्ांची ्ाट पाहत असरल! �तनर �तथर  मळम मळ रकत  �लन ्दन होऊन 
बसय्ापरधा वंूच्ा रमतात नहाऊन धमऊन, तप ्ा पतीच्ा सूकाची  वाल चरत्ून, �्रहाच्ा 
अंधतकारातून �प्कर गरला ती ्ाट काूा्ी त�ा त्ास जाऊन तरटा र्. 
प�हला सरदार : तका सरनानर, हर तमझर कठोर तााा एताद्ा नाटकातील ्ीररसाचा त�्ताा् 
तााा्ााद कोय्ा नाटक् ना�्कर चर स ाधान कय वकतर. पा  मललचर ्द ,् ्ायत�्कता, �कती 
को ल त�ा यनरहदमबाल असतर ह्ाची तमला का् क पना असाार!  नाला �्चार क्, जर ती 
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् लताची न््धू तमला तता पत्ध तरटलल त�ा तप ्ा वोकाकम ल अलकांना  ागर सारलत �न 
तयन तलर ्ा अशंूच्ा पटलातून तमला कसाबसा पाहत ेहाालल, ‘ ाय नकोस  ा ्ा द�्ताला 
राषषासाठठ नाहर, कारा राषष तगत नाहलच; पा कर ्ळ लोकानी तमला ्ीररसाचा तााार कराारा 
रतत  नट ेहाून टाळ्ा �पटाा्ा ए्�्ासाठठच कर ्ळ  ा ्ा �प्कराला  रााच्ा दारल ूकलू 
नकोस. ककारचा एक तरल अशू गळू दर!’ तर तू �तचर स ाधान का् सांगून करवील? 
समलोचन : असर सांगून क्,  मलल तज ह्ा वाम् राषषाच्ा पत र्क दमस्ाान  राच्ा दारात 
तम ्ासारती कोाती तरल न््धू �्द्मदगताानर  ारलर ्ा �तच्ा कोाातरल �प्कराच्ा हत र्ची 
बात ी ऐकून वोका र्गानर कर स ओूलत ओमसाबोमवी रकत बसलल तहर. त्ा स्ापच्ा एक�ंत 
दमततासाठठ रकता रकता वाम् राषषाच्ा कोळ्ात तम ्ा एकटलच्ा वोकासाठठ �नराळा ेहाून 
गाळय्ास कयारच्ा तस्ांचा एकहल �बदंम ररला नाहल! �पता ह, अ्क्ा चारपांच �द्सांपू्�, ्ा 
सनै्ात र्य्ापू्�  ीहल अवीच दारात - रती - रता राहून  ी त्ा  ा ्ा िज्लगाची ्ाट 
पहात होत र् - (हमंदकर  दरत गांगयन य्गत) -अग बाई  ी का् बोल र्.  ा ्ा  नानर बंक कर लर! 
बंदलतून �नसटू पहातर! �् र्का पहाररकरल, पकका ्ाला! 
�्क  : ेहाजर, ेहाजर! ्ीर्म्का, तू चल�बचल कसा होतोस! ियथर हो त�ा  नास का् 
्ाटतर तर यपषट सांग! 
समलोचन : (सा्यन)  हाराज, ध ा करा!  ाझी तााा थोकी ्हा्लल. का्,  ाझर  न का् 
ेहातर �्चारलरत! पा स रांगाात रतरय्ाचर तधी अंतयथ बंकतोरास राजर बंदलत टाकतात तसर 
 ा ्ा  नास बमदीनर बदंलत टाकून त्ाचर ततकास  ोहोर ठोकलल त�ा �् र्काचा तका पहारा रता 
कर ला ेहाून  ाझर  नास तता  तच नाहल,  ला  त तहर त�ा तर  ी वाम् राषषाचा एक 
सै�नक ह्ा नात्ानर समयपषटपार दरत तहर क् एका सरनाप�त ् लताच्ा पााासाठठ राषषाच्ा 
जी्नासच नाहर तर य �तीसहल भ्ाक वराागतीचा �चरंतन का�ळ ा ला्य्ापरधा त्ा ् लताच्ा 
त�ा तप ्ा स्ापच्ा पााांचा बळी वंूचा नमसता फकवा पाकीत पाकीत राांगाात अ�त मत 
त ाती ाहा्ा, हरच  ला ्ममत �दसतर.  ाझी �निशच�त तहर क् य्तत ् लत �पता हांचा पमं 
तहर, य्ता्ाचा ्ीर तहर, वाम्ांचा सरनाप�त तहर, एका ्ीरांगनरचा ् लत तहर!  ी त्ांच्ा 
�वरचारदास ए्�्ाचसाठठ सं �त दरतो क् जर तपा वरा गरलो त�ा ् लत म्�चत ्समटून 
तलर, तर तर सरनाप�त य्तत त्ांच्ा अवा �वरचारदास तपा भ्ालो ेहाून तपलाच �वरचारद 
करय्ास सोकाार नाहलत. वरा नाहल, रा हाच  ाझा वर्टचा वपद? 
�्क  : साधम! साधम!! हर तका संसारल ्ीरा, तू तेहा ्�द सनं्ासी धीरांना  नो�ननहात लाजरनर 
तालल  ान  ाला््ाला ला्ललस तरल! अहो,  नमष् तप ्ा हातातील �चां्ांचा च�कू जसा सहज 
फर कून दरतो तसा जो संसारल ्ीर तप ्ा ध ााथा, तप ्ा राषषाथा, परोपकारल न्ाश्बमदीं तपलर 
�वर हाता्र  रऊन फर कून दरतो त्ाहून अ�धक िजत��ं्, अ�धक �नयसगं, अ�धक �न�ला् त असा 
कोाता सनं्ासी असू वकाार तहर! ऐका, सरनानींनो, ह्ा स रसतरचा वर्टचा वपद ऐका! जर 
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हा तका सरनाप�त वराागतीस सं �त दरता तर दोन  तर �तककर पकून तरच बहम त �नाा् ात क 
झालर असतर. पा त्ाचा वर्टचा वपद रा असा त ्ानर त�ा एकानर  तच न �द ्ानर 
तम च्ांत दोनहल पंी एकर कच  त पकून वर्टचा �नाा्   ा ्ा  ना्र अ्लंबून राहतो. 
ह्ायत्  ी तो �नाा्  असा दरतो क् ह्ा तका ्ीराच्ा वर् टच्ा वपदाप ाारच वाम्ांचाहल 
वर् टचा वपद हाच राहाार क् वरा नाहल, रा! चला, रद्ा सकाळप्पत तज चार �द्स 
सारं्ा झमंजत असलर ्ा तप ्ा सैन्ास �्शा  द्ा त�ा रद्ा तकावातून ्ा तमटून 
पका र् तसर वंू्र तमटून पका. वाम्ांचा वर्टचा वपद रचचारलत चला. करा हल स रसता �्सजान! 
स्ाजा : वरा नाहल रा! वरा नाहल रा!  ारलत  ारलत  रा! 
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प र्व ५ ्ा 
(पमका र्ाात समलोचना त�ा न�लनी.) 
समलोचना : (नककर �तककर ब त) न�लनी, ब  ब   ा ्ा ्द्ा्र रमताचर काग �दसताहरत का? 
 ी एक अ ोर हत्ा कयन तलर तहर! 
न�लनी : हर का् बाई  हाराज! तज तीन �द्स तपा राांगाा्यन र्ताना दरववंूंच्ा 
रमतात नमसत्ा नहाऊन �न ालर ्ा असता! अवा पर  पतापी झमंजत्ा ्ीरांगनरची ्धा्रलल ्यंं 
�्पधाच्ा रमतानर रंगून लालतकक झालरलल असाारच! 
समलोचना : अग, ्धा्रलल ्यंं नाहत ग! ्धाचर ततील ्द् ब ! पत्हल राषष�रपम 
�्द्मदगतााच्ा ततता्ी सनै्ाची ााटाााट करताना त्ांच्ा रमताच्ा �चळकां ्ांनी ्धा्रलल 
्यंं लालतकक होत, पा त्ाचा एकहल काग ्द्ाच्ा �् ल ध्लतर्र पकत नसर. पा तज, 
तज न�लनी  ी एका अत्ंत �नरपराधी �नषपापाची हत्ा कयन तलरलल तहर. दमषटाचा गम्त ्ा 
पकट ्ध नाहर तर समषटाची,  ा ्ा  ांकी्र �्श्ासानर �नजताना  ान ठर्लर ्ाची गम्त हत्ा! 
त्ा रमताचर काग  ा ्ा ्द्ा्र रकालर तहरत असर  ला ्ाटतर! त्ा त्ंकर हत र्ची तठ्ा 
होताच  ला कोाी हत्ारल ेहाून पकका््ास  ागर लागलर तहरत असर त् ्ाटतर. ेहाून 
ेहातर  ला ्ा हत र्चा  ाग ूस दरतील नाहलसा कर ला पा�हजर. तर पहा पहा,  ा ्ा ्द्ा्र 
अवा कोय्ा �नषपाप रमताचर काग रकालर तहरत का! अग असर कसर ्यन ्यनच  ाझर ्द् 
�दसरल तमला.  ा ्ा कोळ्ातून ल्ून ब . ेहाजर  ाझर ्द् �दसरल तमला. �्श्ास ातक 
हत र्च्ा रमताचर काग ्द्ात पकतात ेहाून ेहातात; त्ातहल तर सांकलरलर रमत, सतर, एका 
अनमरमताचर रमत होतर! 
 (चाल: बोल ता र्नदा बोल) 
 हा् सतर गर हा् । सांकी  ी जर । अनमरमताचर । रमत तर एम्ा ।। धम. ।। 
  ांकी्रल  ा ्ा । �नज्ी ज्ा चमंबमनी ।  ी कर सानर कापी । 
 कंठा त्ाच्ा । अनमरमताचर । रमत तर एका ।। १ ।। 
न�लनी : समलोचना बाई हाराज. हर का् ेहाता तहा तमेहल! हत्ा कोााची? अनमरमत कोा? 
्ीरांगनर, अवी अकय ात ्�्च�लत का झाललस?  ला ती�त ्ाटतर. सांग ना नीट का् तर! 
समलोचना :  ाहलत नाहल तमला अनमरमत कोा? अग,  ी ज्ा्र अनमरमत, जो  ा ्ा्र अनमरमत, 
तो  ाझा ् लत! न�लनी,  ी ् लताची हत्ा कयन तलरलल तहर. तर्ारलन नाहल. अग, अवा 
�्श्ास ाताला तल्ारलची धार बोथट पकतर. हल ब   ा ्ा िजतरची धार! �्श्ासाचा  ात 
कराा्ाा् ा ज्ा त ातास तर्ारलची धार चळचळ कापतर तो  ात ह्ा िजतरच्ा धाररनर कर ला. 
न�लनी,  ी  ा ्ा िजतरनर  ा ्ा ् लताचा �वरचारद कर ला,  ा ्ा कर सानर  ा ्ा द�्ताचा 
गळा कापला. (थरथर कापत  ंचका्र ल्ंकतर.) 
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न�लनी : हर का् अतं बोलता बाई हाराज! ्ा्ूचा तर झटका तला नाहल ह्ांना? का् कय 
बाई  ी तता.  हाराज,  हाराज कोाी चटकन ्तप ्ा �व�बरात तलर तर त चर हर र्ाांतर 
र कक्स नाहल का र्ाार अवा ्तानानर? 
समलोचना : तररच, अजून र्ाांतरात तहर नाहल  ी? तराहा नाटक चालू असताच रंगतू ी्यन 
नट र्ाातच परधकांतील तप ्ा यनरह्ास ब ताच चटकन ्हाक  ायन जााा्ााक अकााी 
नटासारत�च हर  ाझर �्सरतोळर ्तान हाय्ायपद होत तहर तररच. तर तता असर कर. रतर हा 
 ाझा नाटक् र्ा. तू  ां तवीच तप ्ा पमका र्ाात तप ्ा ाा्ाीच्ा दर्की्र पहारा दरत 
बस, त�ा  ी तत ्ा कधात  नावी थोका र्ळ बोलत बसतर. तपा पमका र्ा  रऊन जराहा 
�न ालो तराहापासून  ी  ा ्ा अबला  नाला बदंलत टाकून त्ाच्ा  मता्र  ोहोर ठो�कलल होती 
त�ा ती ् लताचा हात जराहा र कील तराहाच र कील असा  ाझा पा होता. पा तता तो 
पा  ी तपाच होऊन अवम् कयन टा�कला. कारा न�लनी, कर ्ळ  ी  त अनमकूल �दलर 
नाहल ेहाून वंूस वरा जाय्ाचर ठरलर नाहल, त�ा वाम् वरा र्ाार नाहलत तर कूर 
�्द्मदगताानर ् लतास ठार  ारय्ाची तरा सोकलल तहर. हल रां �्साा्ाची; रद्ा वंू्र 
वर्टची चूाई. त चा रा�नाा्  त्ाचर हातात तता पकत असरल - त�ा त्ासरवी त्ाचर 
हातांतील त ग  ा ्ा ् लताच्ा कंठा्र! हा्, हा्! तता  ाझा ् लत  ला कसचा 
तरटाार! तता  ा ्ा  नाच्ा गोषटल बोला्ला �न ऐका्ला तर कसचर र्ाार!  ाझर बम�द्ाद 
ऐका््ास सगळर जग ररलरच तहर. तर बम�द्ाद  ी गरलर तठ �द्स बोलतरच तहर. पा तता 
एकानतात  ा ्ा  नाच्ा गोषटल बोला््ास  ा ्ा  ना्ाचून दमसरर कोाी ररलर नाहल. ेहाून 
 ी तता काहल र्ळ त्ाच्ा ततका्रची  मंा काूून टाकाार.  ी तता थोका र्ळ  ाझी  ी 
होाार!  ा ्ा नाटकाचर बाक् प र्व संपलर. तता वर्टचा प र्व तर्ूा ररला तहर. नाटककाराचर 
पाठ बोलार बोलून दोन प र्वां धील र्ळ पकद्ा ागर तलरलर नट जसर तपलर तपा होऊन 
य्ततचर बोलार बोलय्ात  ाल�्तात तवी  ी पा  ाल�्ाार.  ी तता �् र्क�्र�चत 
्ीररसाची नमसती तााार पाठ ेहाार सोकून धातर  ा ्ा य्ततच्ा अ लक बोललत  ा ्ा 
 नावी एकानत कराार तहर. हो्, एकानत. त्ा एकाचार त्ा  ा ्ा अनन् एका िज्लगाचा 
रअंत कयन साधलरला हा एकानत. चल, ह्ा तत ्ा कधात चल त�ा रतर हा  ाझा नाटक् 
र्ा. त�ा  ग पहा्ााा्र जाऊन बैस. 

(दो ी तत जातात. ततील पकदा र कतो.) 
समलोचना : (यंी र्ाात तरवास ोर) हं. हं. तता  ी  ाझर  ला ओळतलर. हल तीच  ाझी  ी 
समलोचना. अगदल तवीच क्, जवी एम्ा तठदहा �द्सांपू्� हातांनी का दर्ाच्ा पूजरची  ाळ 
गमफं्त, ततकानर  ाळरचर गीत ेहात  नानर  ा ्ा ् लताची ्ाट पहात अगदल  ागच्ा पा्ी 
र्तो ेहाून बाहरर गरलर ्ा  ा ्ा ् लताची ्ाट पहात -  ा ्ा त्नांतील व्न �ंदरात, त्ा 

अ लक एकानतात असताना �दसत होतर! पम रू का् झालर तर जसर झालंच नाहल असर स जून तता 
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र्,  ा ्ा  ना र्, �न  ा ्ावी बोल. तमझी �् र्कबमदीची ती सासू पळतर �नजलल तहर. तराहा 
तत्र  ा ्ा  ना,  ा ्ावी अगदल  नसोमत बोल.  रातील �द्सांची सगळीं कताा र् 
तटोप ्ा्र सासूनर सां्ाकाळी  कीतर दर्ास जाऊन ्ा््ास त�ा �्सा्ा क्ा््ास 
सां�गतलर तर त्ा र्ळरस कम ल्धू  ोकळ्ा  नानर हसत बोलत बसतात.  ा ्ा ह्ा जी्नाचा 
�द्स  ा्ळत संा्ाकाळ होत तलल तहर. तर चल  ना, रभ्ा रभ्ा दर्ास जाऊन र्ऊ चल. 
(् लताचर �चं काूून) हल पहा  ा ्ा दर्ाची  ू�त ा!  ा ्ा दर्ा,  ा ्ा ् लता,  ा ्ा 
�प्करा, असर ाातीवी �बलगा र् जरा. 
 (चाल: ं्ाजा कर  कद  पर) 
 र्�च तिज जाता जाता । एकदा  ला  र ।  
 िज्लगा  ला  र । र् ना । ाा�तवी  ला  र ।। धम. ।।  
 नसर त्मष् ्ा धनी ना  �त्महल ज्ाच्ा ।।  
 �प्ा एकानत हा ऐका एका तमझा  ाझा ।। िज्लगा  ला  र ।। 
 अहाहा,  ा ्ा �प्करावी एकानतात नतम्ा �द्सांनी पमनहा असर अगदल सहज बोलताना  ला 
�कती हलकर  ्ाटतर तहर ेहाून सांगू? ल्कर परत र्ाार होतात ना? तप ्ा पी�त�््ाहाला 
्ाा झालर ेहाून त्ा तप ्ा रत्मतस्ाचा प�हला ्ाू�द्स साजरा करा््ाचा होता ना? त्ा 
 ंगलासाठठ  ंगलायपद का दर्ाची पूजा बांधा््ाची तहर ना?  ग ल्करच ्ा्चर ना?  ी 
तता पमनत �नषकारा कसा्ात र्ळ  ाल्ा्ची चमक् कराार नाहल.  ी पर ाचा दरतील अबोला 
धराार नाहल. नतकंच फार तर �्चारलन क् ् लता, सांगा बरर तता पमनहा, यंी हल पमकााची 
व�तंला क् यफू�ता तर? तमेहल ज्ा राांत ततता्ी वंूचर �नदाालन कर लर, द�्ता तम च्ा ्ा 
द�्तरनर दरतील त्ा राात तसरच त्ा वंूचर �नदाालन कर लर तहर. तम च्ा हातून गळतर न गळतर 
तो तर क� पाा रचलून तम चर क� पाा गळलर असर वंूंस तासूहल �दलर नाहल.  ग ्ीरा, वोततर ना 
तमेहांस हल ्ीरांगना!  ग सांगा बरर यंीपमकाांची व�तंला क् यफू�ता! पमकााची न्ूनता क् पमकााची 
पू�त ा?  ाहलत तहर  ला ्ाचर का् रततर दरऊन  ला पमनहा परचात धराल तर; असच ेहााल, 
‘तरर; पा तमझा गमय कोा? तू कोााची �वष्ा?’ तपललच बरर, ् लता तपाच ्ा ्ीरत्ाची 
त�ा कताा्ाकताा्वायंाची चार सोपी सूंर  ला �वक�्ललत बरर त�ा तपाच �दलरला हा 
ध ााध ा �्चारारचा ्र, तोळ्ा सांबा, तय ासमरासारता वर्टल तप ्ाच िज्ा्र रलटला. 
त�ा   ाच्ा स रसतरत तप ्ा  यतका्रच त्ाचा नावक हयत ठर्ता झाला. नं�ं्नाव 
ेहाजर नं�ं्ज् नसून नं�ं्समतर ्थाका  रपतोगीत असताहल लोक�हताच्ा साधनी ा्त्् 
र्ताच त्ा ्ै्िमतक समतांचा बळी दरय्ास ततकाळ �सद होार हाच तरा नं�ं्ज् हो्. असा 

क ा् ोग जो तचरतो तो ससंारल सनं्ावासारताच �्दरह ममतीचा अ�धकारल असतो हल तप ्ा 
�पत्ाची, �पता ह �्क �सहंाची, ह्ा सरनाप�त सनं्ावाची, ध ासूंर तपा ाीद ेहाून पाळललत 
 ला ाीद ेहाून धारा कर�्ललत ती �वक�्ललत तवी  ी तचरलल. त्ात काहल चमकलर असरल 
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तर त्ाचर दा�्त्, हर सरनापतर, तम च्ा सै�नक �वयतीत तहर. कारा त्ा स रसतरत तो अ ोर 
�नाा्  दराारल  ी नसून वाम् सरनाप�त ् लतांच्ा अगदल �नकटत  �वधाात त�ा �वयतीत 
कसलरला त्ांचा एक राषषल् सै�नक होता. पा तता  ां  ी समलोचना तहर.  ा ्ा ् लताची 
ती अ लक पोरस्दा �प्करला तहर. तग्ान ्का दर्ाच्ा पूजरसाठठ  ी फम लर गमंफ्त होतर तपा 
�न ालात तराहा! बाई, बाई �कती तरल समकलल! त्ांचा का् अपराध! ह्ा  त्ा जगात फम लर 
समकाारच, पाकळ्ा गळाारच, सम्ास जााारच. पा ेहाून  ी काहल जगाला दोा दरत समटत 
नाहल, त्ाचा सारता �तटकाराच करलत नाहल. कारा फम लर फम लतातहल जगातच, पाकळ्ा 
र लतातहल जगातच, सम्ास दर्ळतातहल जगातच! 
 (चाल -  ण  न को फ�स्ा) 
 समकतात�च ज�ग ्ा । जरल क् । फम लर गळत पाकळी पाकळी । 
 र ल�त ना त्ाहल क�लका । ज्ा ।। धम. ।। 
 परंतम समंदर कळ्ा पाकळ्ा फम लती हल ज�ग ्ा ।  
 �्सर ना हर ्ैतागीं । तम�झ्ा ।। १ ।। 
 चमकलर नतकर च क्, फम लर र ललल तहरत तोच चटकन ्त्ाचर का् कोकक्तमक पमर्ा््ाचर, का् 
साजसजा्ट करा््ाची, का् पूजापमषपांज�ल ्हा््ाच्ा त्ा ्ाहून क्ा्च्ा त्ा  ी  रत ्ा 
नाहलत. त्ा �द्वी तर जाता जाताच पर ाच्ा अबो ्ात र्ळ न द्कता हल फम ल ाळ ताजी होती 
तोच चटकन ्गमंफून त्ांच्ा गळ्ात  ी  ातलल नाहल! त�ा ेहंटलर नाहल क्ा्चर न गकर  ला 
एकदा! पा अजूनहल �क�चत ्सं�ध तहर हल  ा ्ा तमतीची  ाळ  ा ्ा दर्ाच्ा गळ्ात 
 ालय्ाची! कारा जर ेहातात क् य्गा तहर तरच ेहातात क् ततता्ी नावनाथा कर लर ्ा 
ध ा् मदात हत झालरलर तर त्ा य्गाास जातात. तराहा तर जर वम् असरल तर  ाझा ् लत हत 
होऊन य्ग� जाऊन दर् झालाहल असरल. ्मदाच्ा रांी  ीहल धारातीथ� अ�त मती हत होाार 
त�ा �प्ाच्ा पारलल पाऊल दरत य्गाास जााार. तराहा हल  ाळ समकलल असलल तरलहल  ी अवी 
बरोबरच ठर्ा्ी. कारा जर त च्ा बरोबरचर पा�था्  दरह य्ग� दर्ग�त पा्तात तर 
त च्ाबरोबर असलरलल पा�था्  फम लरहल य्ग� दर्फम लांची ग�त का पा्ू न र्त? हल ए्ूल ररलरलल 
रां गरलल क् रद्ा ह्ाच र्ळी रांी य्गााच्ा दारात पाऊल टाकताच  ाझा ् लत दर ,्  ी 
दर्ांगना �न हल दर्फम लांची  ाला, पा�रजातकांची  ाला होाार!  ाझी अपूाा रा�हलरलल का दर्ाची 
पूजा पूाा होाार.  ाझा ् लत �दसताच हल  ाला त्ाच्ा अवी गळ्ात  ाललन. ेहारन क्ा्चर 
न गकर  ला एकदा; तर  ला असर त्ांचर बाहम पसयन त्ा सम�्वाल ्धी  रतील.  ी  ाझर हात 
त्ा ब�लषठ यकंधा्र असर टरकून, ह्ा ्द्ा्र अवी कोळर � टून पी�तस ाधीत अवी त ललन 
होईन. (नतम्ात �तच्ा पसरलर ्ा बाहूत ् लत र्ऊन रता राहतो.) 
् लत : समलोचनर, सतर! 
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समलोचना : कोा ् लत? तशच्ा, तमताच्ा ा्ानाची रतकटता झालल ेहाजर त्ाच्ा नषट 
दर्ाचा साधातकार होतो ेहातात तर काहल तोटर नाहर तर!  ी य्गाातच तहर क् य््नात! दर्ा, 
तू  ा ्ा  नाचा कर ्ळ तास तर नाहलस? असरनास का! ज्ाला  ी सत् ेहंटलर तो तासासारता 
नाहलसा झाला,  ग ज्ाला  ी तास स जतर तो जर असा संयपवा पत्ध  ू�त ा ान ्�टकून राहलल 
तर तो तासच सत् तहर, तास तोच सत्, सत् तरच तास.  ग ् लत, बोलाना तपा तास 
तहात क् साधातकार क् साधातच? तपा तूलोक् तहोत क्, य्ग� क् य््नीं? 
् लत : �प र्,  ी साधात ्् लतच तहर. सरतरपदल ह्ा तम ्ा  ा ्ा  ा्ा ् जगात िजतका 
पू्� ्ायत् ्ाटतर होतो �ततका तरल ्ायत् तहरच तहर.  ला दरतील हा  ाझा पमनजान  तहर 
क् जन च तहर ह्ाची वकंा ्ाटतर! पा तर जाऊ दर सगळर , जन  ्ा पमनजान , य्गा ्ा य््न, 
ततास ्ा ्ायत् ्ा एका �्पलाच्ा तशच्ाकारक त्ताात तपलल हल अअमत तरट झालल तहर 
तरल. तर र् त�ा ह्ा त�लगंनाच्ा समतसागरात एकद  रकी टाकून दो रहल �न जजून जाऊ र्. 
(तरटतात.) समलोचनर! - 
समलोचना : ् लता! 
् लत :  ाझा �वरचारद झाला तरल �चतंा नाहल. पा दमषट वंूस वरा जाार बरर नाहल असर  त 
तू �दलरस तर तरर ना? 
समलोचना : हो् �प्ा - 
् लत :  ग त्ाचा  ला फार राग तला तहर. 
समलोचना : नाहल �प्ा, तर वम्च नाहल, बरर, तता परत र्तो असर सांगून तपा त्ा �द्वी 
राजसतरस गरलात त�ा राषषल् रााचर राव�गं फमं कलर जाताच  ला तवीच टाकून �नरोप दरतील 
दरय्ास न र्ता �नत्ाचरच अंतरलात हर तरर ना? 
् लत : हो् �प र्, ्ीरकताा्  ागर पाऊल टाकू दरईच ना. 
समलोचना : तर  ग त्ाचा  ला फार राग तला तहर. 
् लत : नाहल �प र्, तर वम्च नाहल. तू ्ीरांगना तहरस. 
समलोचना : तसरच  ी वाम्ांनी वरा जाऊ न र् ेहाून जर  त �दलर त्ाचा राग तपाांला 
र्ारहल वम्च नाहल. कारा ् लता, तपा ्ीर्र तहात! पा सं्ा,  ाझर  न अजून दरतील 

गतधळलर तहर क्, तपा �कं्ा  ी, कोाी तरल �कं्ा दो रहल हर य््नच पहात तहोत. तर सांगा 
क्, कोात्ा ्ोगा्ोगानर  ाझी तपलल हल तरट होत तहर? तपलल समटका कवी झालल,  ी नथर 
तहर हर तपा कसर ओळतलरत? चटकन ्सांगा्चर बरर का. कारा तर स�्यतर ऐकय्ापरधा अनंत 
पमय्ाचर फळच अवा ्ा पळत्ा पळी तप ्ा त�लगंनात य्ततस �्सयन तप ्ा ्धा्र असर 
�न ूटपार �नजार फार त्कत तहर, तरलहल तर थोकरसर तरल ऐका र्सर ्ाटतर. 
् लत :  ी तहत होऊन वंूच्ा हाती पक ्ानंतर गर ्ा चार पांच �द्सांत तम च्ा पराक ानर 
वाम्ांनी �्द्मदगतााच्ा सैन्ाचा जो फकवा पाकला त्ा्ोगर कोसल सैन् पमषकळच अा््ियथत 
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त�ा  ाबरर झालर.  ा ्ा बदंल्रलल दोनहल पहाररकरल  ा्ाळ झालरलर स�ैनकच होतर. तर गमंगून 
पकत. अवा एका रांी वरजारच्ा गा्ाहून वंमसैन्ात बळानर ज्ास ताार ताग पकलर होतर असा 
एक वाम् वरतकरल दै््ोगानर �तथरच रता होता, त्ानर  ला ओळतलर त�ा धाकसाची पराकाषठा 
कयन त्ा त्ा पहाररक्ापनच्ा गमंगीत तप ्ा �क  ्ा ला्ून कम लूप र कून  ला बाहरर काूलर. 
त्ाच्ाच ग ्ाच्ा र्ाात  ी �्द्मदगतााच्ा सनै्ातून �नसटलो. तपलर सैन्ात हा असा 
पोचलो तो सरनाप�त �पताजी �्क �सहंाककून स रसतरचा �नाा्  कळला. त्ात ज्ा तका 
सरनानीनर वराागतीचा �धमकार कयन वाम् राषषाच्ा य �तीस तो कलकं तरल लागू �दला नाहल 
त्ा वाम्ांच्ा  ू�त ा ान ्अ�त ानास त�ा पराक ास पहा र् ेहाून ह्ा तम ्ा कर्ाा र््र तलो. 
तो बाहरर तमझा रता असलरला पहाररकरल  ला हटकय्ाचर �ठकााी गतधळून जाऊन  ा ्ा पा्ा्र 
एकद  कोकर  ठर्ता झाला, त्ाचर  यतक ्र रचलून पहातो तो ती न�लनी! दोन चार ्ाम्ांत 
�तनर का् तर  ला सां�गतलर त�ा  ला कळलर क् वाम्ांच्ा पराक ाची  ू�त ा ेहाजर हल  ाझी 
अ लक, कसक्, पर ळ, पोरस्दा समलोचना! तता रद्ांच्ा वर्टच्ा राकंदनात तपा सरनाप�त 
नाहल होाार. ह्ा  ा ्ा �च मक ्ा सरनापतीच्ा पथकांतील तेहल कर ्ळ एक सै�नक! 
समलोचना : तता रद्ाचर रद्ा. कालचर काल. सं्ा त्ा अं�त  रद्ाच्ा �न त्ा कठोर 
कैचीत हा जो तजचा ल्लरा सापकला तहर तर्ूाच  ला सा्ा य य द्ा, हा  ाझा ् लत �न 
त्ाच्ा त�लगंनात अवी �्यन, �्तळून �्सयन चाललरलल हल  ी त्ाची समलोचना नतकर च  ला 
य रत तहर. सं्ा,  ला कसरसरच होत तहर. तम चर तर त्ा �द्वीचर जसर जाार, तसरच हर र्ार. 
दोनहलहल अप ा�तक, अकय ात,् दोनहलहल असह्; ् लता,  ला जरा अंका्र क्ा. का दर्ाची 
पूजरची हल  ाझी समकलरलल  ाळ अवी गळ्ांत यळू द्ा.  ा ्ा न्नांतील हर �न्त तलरलर 
नीरांजन तप ्ा्कन धातर ओ्ाळू द्ा. नाथा,  ला कसललवी गाू झोप लागतर तहर.  ा ्ा 
पर ाच्ा वर्टच्ा संग ाच्ा ह्ा वर्टच्ा रांीच्ा अवा ह्ा गोक गमंगी्रच तग्ान ्का दर्ा, 
 ा ्ा जी्नाचाहल वर्टचा पकदा पकू द्ा्ा! पा थांबा; कर ्ळ रद्ा तर्ूल  ला राापमरती 
जागी करा्ी अं. अजून रावश र्च्ा ह्ा र�तवश र्प ाारच तप ्ावी सहवश्ा करा््ाची 
 ाझी ररलरलल ह्स तर्ूल पमर्ा््ाची तहर. तर रठ्ा र् अं  ला तर्�्ापमरतर. नाहल तर त्ा 
रद्ाच्ा रावश र्च्ा चटम्ान हल  ाझी र�तवश र््रलल जी्नाची अं�त  �न�बक �नंाहल  धून 
 धून द चकर ल! नाथा, नाथा, कम ठर  त हात! 
् लत : का्? समलोचनर, समलोचनर, हा  ी नथरच तहर. का्, का्? 
समलोचना :  ला का्सर असह् ह र्स होत तहर. हल गोक गमंगी! का  ोहक  ूचााना!! क्  धमर 
 रा!!! 
् लत : ेहाजर हर का्!  ाझी सती बोलता बोलता  ूिचाात झालल! �हची नाकी, �हच्ा 
जी्नाचर हर सूं ार -ार , ताब ्ा पर ा. र् ्ा  ना हल  ूचाााहल नाहर. ह्ा  ा ्ा क नी् 
कांतरच्ा जी्नाचा हा धागा  �त्ूचा हात सारता �हसकून गमकंाळीत तहर.  राा, ह्ा �तच्ा 
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नाकीच्ा ह्ा जी्नाच्ा धा ्ानर तू �तला तरचून नरऊ पहात तहरस; पा  ी तमला तवी नाहल 
नरऊ दराार. तमझर पाव  ा ्ा गळ्ात  ा ्ा वंूच्ा हाती सापकलो तराहा पकलर; पा त्ातून  ी 
�नसटलो ेहाून का तू च्ताळून  ाझा पाठलाग करलत र्थर तला तहरस? तसर असरल तर तमझा 
नर  चमकला तहर.  ाझा गळा हा  ा ्ा �प र्चा; एका अबलरचा; गळा तहर. एताद्ा अकााी 
धनमधाराप ाार लध चमकलरलर तर तमझर पाव �तच्ा गळ्ांतून काूून ह्ा  ा ्ा गळ्ांत टाक! हा् 
हा्, हल चाललल! ह्ा  ा ्ा क� पा त�लगंनातून  ाझी सती  रााच्ा पावात सारती सारती 
�हसकलल जात तहर! तता का् कय. �हचा श्ासर �हचा पाा,  ाझी रतनाची ठर् रनाहल! ह्ा 
�हच्ा ला्य्�नधान दरहातून  ी बाहरर जाऊ दराार नाहल. ह्ा समदंर सोन्ाच्ा परटलच्ा  ोहक 
 मता्र  ी एताद्ा कखर कंजमाासारता हर चमंबनाचर ककीकम लूप  ालाार �न �तच्ा ्द्ाची 
पमकातील ती �तच्ा पाााची अ ोल रतनांची ठर्  ी बाहरर पकू दराार नाहल! समलोचनर, लाककर - 
तता का् कय! न�लनी, न�लनी! 
न�लनी : (प र्वनू) य्ा� न ्हर का्? तपा अकय ात ्वोक�्ाहळ का? 
् लत :  ाझी समलोचना  ूचा च्ा �नसरत्ा रतराी्यन अकय ात ् �त्मचर कोहात  सरलल. 
न�लनी :  हाराज हर का् अतं बोलता! हर झालर तरल कसर? 
् लत : अग, कसर ेहाजर का्?   ा स रसतरत �तनर  ा ्ा ्धास सं �त �दलल होती ना? 
त्ाचा सूक ेहाून े्ा ्ा चांकाळानर, ह्ा �तच्ा ् लतानर ह्ा त्ाच्ा समदंर सतीच्ा ्द्ात 
समताची समरल तोसकून �तचा ्ध कर ला! नाहल स जलर? न�लनी,  ागर  ी �तला एकटल सोकून 
अकय ात ्राांगााच्ा  �त्म मतात गरलो ना तराहा त्ा अप ा�तक �््ोगाच्ा असह् दमततानर 
िजला  ी  ा्ाळ कर लल त्ाच ह्ा  ा ्ा सतीला  ी त्ा  �त्म  मतातून असा अकय ात ्परत 
र्ताच ह्ा तकिय क संग ाच्ा असह् समतानर ठार  ायन टा�कलल. न�लनी, वोक  ा ्ा 

्द्ात  ा्त नाहल. ह्ा सरना�व�बराची �वयत  ोकून  ाझा  ूक वोक हंबरका फोकू पहात तहर! 
न�लनी : (ऐकून) हर का्? कम ठर  तरल  ोठा रंच गलका होत तहर. 
् लत : अग, गलका नाहल- तो  ा ्ा ह्ा  ूक वोकाचा प�ता्नी �तककर दरू ाा्ाीच्ा 
�वयतीबाहरर जाऊन  नसोमत थै ानत तहर! 
 (चाल - कोन तरलर तोसर) 
  ूक वोक तर  ाझा । गर हा हा् । हंबरका फोकी ।। धम. ।। 
 ्ा ग�ह्र ्ा ्नदर्ींचा। सहदमतत तर साचा। गर हा हा् हंबरका फोकी ।।१ ।। 
(राव�गं ्ाजतर. ‘वंूचा ाापा, रठा!’ असर ेहात वाम् सै�नक र्तात.) 
वाम् सै�नक : ाापा! ाापा! सरनापतर, वंूचा वरू सरनाप�त चंक ह्ानर त चर ाा्ाी्र �तककर 
रततररककून त्ंकर ाापा  ातला तहर! रद्ा तेहल वंू्र वर्टची चाल कराार होतो तो त्ा 
तधीच वंूनर अकय ात ् ाला  ात ्ा मळर तता ह्ा रांी हलच सोध ोधाची स�ंध स जून 
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स्ाा�धकारल �्क  �सहांनी वर्टच्ा राास ततक दरतील �दलर. स्ापनी �तककरच  ारलत हााीत 
�न ा र् हल त्ांची तरा- 
 ् लत : �वरसा्दं्! हर रचललर क� पाा! ऊठ समलोचनर, जा�तवंम चालून तला - वर्टचर रा तर 
हरच! ऊठ! लोकक ्ाााथा ्ै्िमतक जी्नसमताप ाार ्ै्िमतक  रासमत दरतील धातर बाजूस 
ठर �्लर पा�हजर. (पमनहा गलका. ‘धा्ा रपसा वयंर - धा्ा!’) हो धा्तोच. न�लनी, चाललो  ी! ह्ा 
राात तहत होऊन �तच्ा वरजारलच  रा््ास परत र्ईतो  ा ्ा �प र्च्ा  �त दरहाचर रधा 
कर. जर परत न तलो तर ह्ा �व�बरासह तो अि ननारा्ाास अपाा कर! त�ा तता , जाता, 
जाता- सतर हा तम ्ा का मकाचा वर् टचा  मका �नरोप! 
 (चाल - रठो �प्ा जागो) 
सता तमझा जातो । �नरोपा स�त दरई ।। धम.।। 
जाय्ासी ज्ा परत न र्ार ।  
त्ा जाय्ाच्ा । �नरोपा स�त दरई ।। १।। 
तसूंत पमस ्ा । र टर न कंठठ ।  
 मका का मक हा । �नरोपा । स�त दरई ।। २ ।। 
(चमं बून) चला, फमं का तर राव�गं! (सै�नकांसह जातो.) 
समलोचना : (दचकून जाग�त होत) का्! हल राव�गंर (हातानर चाचपीत) ् लता- रठ्ा  ला - हात 
द्ा - (दचकून र ठून) का् ् लत गरलर? का तलरच नाहतर? का तर सगळरच य््न होतर?  
न�लनी : हर का्, पमनजान ? सतर ्र, ककककून � ठठ  ाय दर पथ ! दर�् गतधळू नकोस. ् लत 
तररच तलर होतर. पा त्ा अकय ात ्समताच्ा अ�तव्ास न साहून  ूचााा र्ऊन तू नतक् 
�नशचरतन पकललस क्, तेहांला �नत्ाची अंतरललस ेहाून तेहल �्लापू लागलो तोच �तककर 
रततररककर तप ्ा सैन्ा्र वंूंचा �बकट  ाला पकला! �तककर  ोठठ राधम ाळी  ाजलरलल तहर. 
त्ासरवी तीतच ् लतांनी रकी  रतलल. 
समलोचना : त�ा  ला अवीच टाकून �दलल?  ला राात जाताना रठ्ा ेहाून  ी सां�गतलर 
असता फस�्लर ना  ला? 
न�लनी :  राातूनहल  ाासर राासाठठ रठतात हर का्  ाहलत त्ांना? 
समलोचना :  ाहलत होतर!  ी  राावी त्ाच्ा  ूचावच्ा दारात पाऊल टाकताना असा करारच 
कर ला होता क्  ला ह्ा वर्टच्ा राापमरती तर्ूल  राानर एक  धलल समटल द्ा्ी �न 
् लतावी रावश र््रहल सहवश्ा करय्ाची  ाझी ह्स �फटू द्ा्ी! 
न�लनी : अग, त्ा राधम ाळीची हल तमबंळ लाट तम ्ा �व�बरात  मसलल क् का्? 
समलोचना : ब तरस का्, रपसू हर त ग त�ा  ालू र् रकी तीत! 
न�लनी : पा तू  ूचा नर थकलरलल - 
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समलोचना : अजून तम ्ा ा्ानात तलर नाहल?  ूचावनर थकलरलल नाहर.  ी  राानर  रलरलल तहर. 
पा वरू ्ीरांची  यतकर  ााट ्ा्रहल त्ांची कबंधर लूतात हर तू ऐकलर नाहलस का? न�लनी, तसर 
हर  ाझर कबंध लूाार, वाम्ांचा सूक रग्ीत, वंूंची �वरर रक्ीत, हाा ार करलत ् लत 
असतील �तककर जााार. 
न�लनी :  ग हा यंी र्ा तरल बदल. पमनहा पू्�च्ा पमका र्ाात - 
समलोचना : अग, त्ा सतगाची बता्ाी सपंलल. तर  ाझर सतग लूत होतर; तता  ाझी  ी 
लूाार! यंी र्ाात त्ानी लूलल. यंी र्ाातच वरू यंीस राात दसपट अ्सान चूतर.  ी 
यंी र्ाात लूाार! 
 (चाल - बोलो बोलो बोलो-) 
  ममत- त ग- कर ऐवी ऐवी। यंी र्ाात�च ल रू त्ानी । 
  �हाासमर �दानी राी जैवी ।। धम.।।  
 ्ीरसमता  ी नीर् लता ।। दमषट दैत् दल ्�धन�च तैवी ।। १ ।। 
 (तोच ‘कोसलचा ज्’ लमटा, हााा’ करलत कोसल सै�नक र्तात.) 
न�लनी : सा्ध, सतर! हर वंम- 
स्ा सै�नक : हााा,  ारा!  
एक सै�नक : पा हल यंी तहर. 
दमसरा सै�नक : पा ती वाम् तहर. 
स्ा सै�नक : ेहाून  ारा! 
समलोचना : त�ा ती लू्श्ी तहर ेहाून  ारा. (लूाई जमंपतर.) 
स्ा सै�नक : कोसला ज्! (गजात लूतात.) 
समलोचना त�ा न�लनी : वाम्ांचा सूक! (गजात लूतात.) 
(स�ैनक काहल ठार होतात, काहल हटतात, तसरच झगकत स्ा बाहरर जातात.) 
 
 
 
 
 
  



 

www.savarkarsmarak.com 

प र्व ६ ्ा 
 (एक्ककून सरनाप�त चंक त�ा दमसरलककून त्ाचर अनमचर र्तात.) 
चंक : का् तप ्ा सैन्ातील ररलर समरलर तर सारर नतकर च सै�नक? 
अनमचर : हो्; कोसल सरनापतर चंक  हाव्, तप ्ा तररप ाार ह्ा त्ंकर रांी ्मदातून 
्ाचलर असर जर हर कोसल सै�नक राांगाात �्तमरलरलर सापकलर तर गम्तपार एकं कयन तालर 
तहरत. वंमपधाचीहल पूाापार नासाकी झालल. पू्�चा वाम् सरनानी समलोचन हल ्ायत�्कतत 
् लतांची पतनी समलोचना होती. तर तपाांस कळलरच तहर. ती यंी 
चंक : यंी? ह्ा रांीच्ा तपा  ातलर ्ा ाा््ात स्ाच वाम्ांनी लूाईची पराकाषठा कर लल 
तरल; पा त्ा स्ापत जर तरर प्का कम ाी गाज�्लर असरल तर तर त्ा यंीनर! ती पमका र्ाात 
काळासारती लूलल तर यंी होताच एताद्ा क� त र्सारती! जराहा काळोतातहल ओळतून  ी 
् लताला पाा ातक ्ार कयन पाकला तराहा �तलाहल  ा्ाळ झालरलल पा बराूट लूत असलरलल 
दरूच्ा पकावात पा�हलल होती. पम रू  
अनमचर : ती बहमधा �तथरच गतपाा होऊन पकलल. वाम्ांच्ा अ्क्ा सैन्ात एक �्क �सहं 
तर् ूा य्तत  ा्ाळ असताहल काहल अनम्ा्ांसह अजून राांगाात तपला पाठलाग करलत 
रमतास चटा्लर ्ा ्ा ासारता राचमकी परट्ून �हकंताना �दसला. बाक् वाम्ांचर सगळर सैन् 
कापलर गरलर; सरनापतर, चंक! त�ा तपलरहल! 
चंक : वाम् तज लूलरच तसर अनपर�धत व््ाानर! जर तर ्मदाच्ा तरंतापासून तसर लूतर तर 
त ची त्ांच्ा्र य्ारल करय्ाची ाातीच झालल नसती. तरल दरतील  हाराजांनी �दलरलल 
का �गरल  ी पूाा कर लल. वाम्ांचर वर्टचर सैन् ठार कर लर. ह्ा �्ज्ापरधाहल �्द्मदगता 
 हाराजांचर चराी ्ाहय्ासारता ताती एक अ ू ् पमरयकार बरोबर  रऊन  ग �तककर जा र् 
असर  ला ्ाटतर. हर पहा, वाम्ांच्ा नां्ाचा  ाग ूसहल जर पमसून टाकार असरल तर तो बमद 
नाहलसा झाला पा�हजर. दचकू नको तो तजहल नतर जातीतील हजारो जाांच्ा  नांत कोसलांनी 
वाम्ांचा  ात कर ला ेहाून तप ्ा�्ा्ी द र्ाबम�द तर्ू वकर ल; तर्ीतहल असरल. ह्ायत्  ी 
त्ासहल ्ा ाा््ातच ठार  ाराार होतो,  ाझा तो हरतम साधय्ाची धकपक  ला अजूनहल सोक्त 
नाहल. 
अनमचर : पा तपला जी्  रऊन र्थून �नसटारच दम ाट झालर तहर. 
चंक : वाम् जर लूार सोकतील तर बमद तग्ानांच्ा वपदाबाहरर तेहल जााार नाहल त�ा 
वाम्ांवी सं�ध कय, तराहा बमदांनी वाम्ांस �नरथाक �हसंरपासून परा्�तत करा््ास ्ा र् ेहाून 
तेहल त्ास त� ा ् त ंंा पू्�च �दलर होतर त�ा बमदानर त्ा्ोगर हमरळत जाऊन ह्ाच 
रांी नथर र्य्ाचर  ान्हल कर लरलर होतर. अजून पहाट झालल नाहल तो अजून टरककीककून ह्ा ्ाटरनर 
त्ा पललककच्ा �्हारास र्य्ाचा संत् तहर. तो्र तपा बाजूस दबा धयन रहा र्. नाहल तला 
तर रजाकता पम रू �नसटून जा र्. पा जर का तो तला तर अहाहा! त्ाचर �वर ााटून ह्ा वाम् 
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�्ज्ा्र  ी कळस चू्ीन.  ग त्ा पा्ी तेहल ररलरलर ्ीरहल ठार झालो तरल त्ाची �चतंा 
नाहल. त्ाचा वयंबळाच्ा रपरधरचा दमधतमळा त�ा दमबळा रपदरव वाम्ांस दमधतमळर बन�्तो 
तेहांस रप्ोगी पकला. पा तता य्तत कोसललाहल दमधतमळर बन�्तो त्ास िज्ंत न ठर्ार 
हरच नषट. चला! ह्ा �्तमरलर ्ा परतांच्ा त�ा �ूगांच्ा पललककर त्ा ्ाटरवी दबून बसू चला 
(जातात.) 
समलोचना : (रमतबंबाळ  ममतकर व प र्वनू) ह्ा अंधररात िजतकर  �दसतर त्ात ह्ा रातू ी्रलल 
परत न ्परत वोधून पा�हलर पा  ाझा ् लत  ा्ाळ होऊन कम ठर  पकला तो अजून �दसत नाहल. 
 ाझी न�लनी लूाईत का ास तलल तराहा नककूनच कम ठून तरल त्ा ्ीर�सहंाची त्ा  ा ्ा 
् लताची  नगजाना रठत होती.  ा ्ा पााा! वाम्ांचा सूक वम् तो रग्य्ाचर तमझर 
करा््ाचर का  संपलर. तता  ी तमला जाऊ द्ा र् हर तरर. पा पााा, एक धातर, अगदल 
धातर तरल, धीर धर!  ा ्ा राधरंी पकलर ्ा ् लताच्ा पा्ाचा अंगारा तर्ूा एकदा  ी 
ला्ला क् हर अंग टाकून �दलरच त�ा पााा, तमला य्ैर सोकलरच ेहाून स ज. (परतर ब त) 
् लता, ् लता!  ा�हती �्चारा््ास  नमष् ेहाून ररलर नाहल! दर्ांनो, दर्तांनो, तमतांनो, 
परतांनो, ्नदर्ींनो, रादर्ीनो, जर कोाी हर  ाझर  नाचर  ान्ी पशन ऐकत असाल तर सांगा! 
वाम्ांचा सरनाप�त ्ीर�सहं ् लत ह्ांचा  ा्ाळ दरह कम ठर  पकला तहर तर! ् लता,  ा ्ाबरोबर 
रावश र््र सहवश्ा करा््ाची होती ना!  ग एकटरच कम ठर  तहात ;  ी सोबतीस तलर तहर, 
थांबा र् जरा ् लता! ् लता 
् लत : (राांगाां्यन �क�चत रठत) का् हल समलोचनरची हांक! ती  ला सोकून  �त्ूच्ा 
परतीरास पोचलल होती ना!  ग  �त्मच्ा परतीरा्रलल हाक  ला यपषट ऐकू ्ा्ी नतका  ी 
 �त्मच्ा ज्ळ तलो तर!  ूचावची ना्  ला  रऊन ्ैतराी्यन �कती जलदलनर चाललल तहर! 
समलोचना : ् लता, तहात का नथर कम ठर ! ् लता! 
् लत : ओ �प र् समलोचनर! तंूच का हल तरलच? 
समलोचना : (�तककर धा्त जाऊन) हो् सं्ा,  ीच ती नाथ! तम च्ा पाठठस हात धम्ून 
लागलरलल  ी ती तम ची समलोचना! तपा तप ्ा अंका्यन  रलर ्ा  ला तालल ठर्ून रााककर 
एकटरच �न ताना  ी नतक् दचकलर क्  राातून दरतील जागी झालर त�ा प�तररप ाार 
(तप ्ा)  ागो ाग वंूस  ारलत, हााीत पमनहा तप ्ा पा्ावी त र्. र�तवरजरच्ा स्ंग ्ा, 
ह्ा रावश र््रहल जागा द्ा्ी न जरा  ला! झालर हा  ाझा वर्टचा हख - 
 (चाल- अब�रत तर त्ी) 
 अंगना र�तरंगी । वरजारल र�तवरजरची । रा वरजरस�ह  रई रारंगी ।। धम.।। 
 जाग जीतमनी र्ार नाहल । गाू झोप ती र्तर पाहल । 
 सरक जरा  ज �नजम दर संगी ।। १ ।। 
 ब ा र् न  ला; क्ा र् न  ला एकदा वर्टचर! 
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् लत : पााांनो,  ा ्ा नं�ं्ांची सरती ्ात ताती एकदाच तर्ूल सारा. �तच्ा च कर त 
 ा ्ा �प र्ला पाहू द्ा, ता्ू द्ा, तासू द्ा! 
समलोचना : अहाहा, �प्ा त्ा का ाच्ा र�तवरजरप ाार �न कताा्ाची रावरज हल �कती  ऊ त�ा 
 ोहक लागतर तहर! 
् लत : ेहाूनच ह्ा ध ारावरजरअतक्च ती काे् र�तवरजहल वमत त�ा पमय् होती! 
समलोचना : अवा  राानरच तपलर जी्न सफल झालर. तपलर कथानक समतानत झालर. 
् लत : कोाची  टना समतानत ्ा दमततांत हर तपा समत कवात  ानतो त्ा्र अ्लंबून तहर. 
लोकक ्ाााथा  ररतो लूार हलच तपलल कालची नचाा ती पमरल झालल ेहाून  राच समतानत! 
त!ं समलोचनर ज्ळ तहरस ना!  ाझर पाा - हल वर्टची हाक समलोचनर! 
समलोचनर : त�ा हल वर्टची ओ! ओ ् लता! (त्ाच्ा ्धा्र कोकर  ठर्ून पकतर तोच �हलाल 
 रऊन �्क �सहं त�ा सै�नक प र्वतात.) 
�्क  : नथूनच कम ठूनसा वपद तला. हं, नककर ्ा पाहू! अहो, हाच तो  ाझा ्ीरपमं, वाम्ांचा 
्ीर सरनानी ् लत त�ा हा् हा्! नाहर धन् धन्! हलच ती  ाझी सून, ् लताची ् लता, 
वाम्ांची रादर्ता समलोचना! ्ा ्ा  मलल, ह्ा रांीच्ा रा ाललत  ला जराहा स जलर क् ह्ा 
वाम् सरनरतील तो तका ्ीर समलोचन ेहाजरच  ाझी सून समलोचना तराहा तमला दरू कोसळत्ा 
�्जरसारती झमंजताना पाहून  ला जर सानंद तशच्ा ्ाटलर त्ाहून द�्गम�ात तनंद त�ा 
तशच्ा तमला नथर अवी एताद्ा जादनूर धयन ठर्लर ्ा �्जरसारती  रावरजर्रहल तप ्ा 
िज्लगाला त�लगंीत गतपाा �नजताना पाहून  ला ्ाटतर तहर! अहो, ह्ा ्ीराते्ा पा्ी 
पा�्नीचर हर नैिषठक का च्ा संन्ावाच्ा नैिषठक ाह च्ााहून प�्ंतरत लरव ां रार नाहल, 
परोपका�रतरत तर ल्लरव तरल अ�धकच असरल! वाम्ांत दर्ी ्वोधरा सनं्यत अनशा�्का 
 हा�तधमाी ेहा्ीत तहर तर ्ो ्च तहर. पा ह्ा तका कन्कर चा, समलोचनरचा, ह्ा 
का दर्ाच्ा पूिजकर चा त्ाग, नं�ं्�ननह, कताा्ततपरता त्ा  हान ्दर्ी ्वोधररनतक्च रतकट 
असून हमतात ता कर ्ळ अल्�कक तहर! का दर्ाच्ा पूजकांनो, तम च्ा ह्ा अवा वमतका ी 
संग लोलमप अनमरमतीहून अ�धक �नषका , �्रमत �न �नतसंग असर का् असू वकाार तहर! 
 ा ्ा वरू, समवील, समदंर समनर, बाळर समलोचनर, ह्ा तम ्ा ्ीर्र ् लताला  रा ंचका्र 
�दलरलर हर तमझर वर्टचर त�लगंन, हा तमेहा दो ांचा का  दर्ाच्ा पूजरचा वर्टचा काे् संयकार, 
एताद्ा दर्पूजरच्ा ध ासंयकारासारताच  ंगल तहर; प�्ं तहर; ्चचा्त ्तका कन्कांना �न 
कम  ारांना क ्ाापद तहर. 
चंक : (तप ्ा सै�नकांसह पम रू कोका्त दबकत र्ऊन) नाईक, तमेहल ेहाालात �ततक्  ाासर 
ह्ा �्क ाज्ळ  मळीच नाहलत. तप ्ानतक्च तहरत. त्ात हा  ा्ाळ, तराहा चला ब ता 
का्? बमदाच्ा तधी ह्ा ततकात चालून  मसलर ्ा  �ग र्चा कंठ झरपरसारता दातांनी ककाकक 
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फोका. (कोसलरश्र  हाराज क् ज् असर गजात तर तमटून पकतात.) ंताषटा �्क ा,  ी तमलाच 
वोधीत होतो.  र  र! (्ार करतो.) 
�्क  : दमषटा चंका,  ीहल तमलाच वोधीत होतो.  र  र! (्ार करतो) 
बमद �वष् : (बमदासह प र्वनू) हा! हा! तथागत तग्ान ्बमद तपाां रत्तांसहल वानत ाहा 
ेहाून रपदरवीत तहरत. कारा तर वांतता यथापय्ासाठठच तलरलर तहरत. 
चंक : हट! �सहंाच्ा ततकाचर ह�रा �हसका्तोस? (�्क ा्र धा्तो.) 
बमद : (�्क ास सा्यन) �्क ा, सरनाप�त चंक राोन त झालर तहरत. कोध हा त्ळलर ्ा 
सापासारता कोाासहल अना्र होतो. पा तमेहल समर तहात. तमेहांस त चर ध ासूं  ाहलतच 
तहर क् ‘अकोधरन िज र्त ्कोधं । असाधमं साधमना िज र्त ्।’ 
चंक : का् नीचा बमदा, असाधम ेहातोस? कोसल सरनापतीस असाधम ेहातोस? तमझी जीतच 
ााटून टाकतो  र. ( बमदा्र चालून जातो.) 
�्क  : (चंकास ्ार कयन  ा्ाळ करतो त�ा तालल पाकून त्ाच्ा ाातीत पा् रो्ून) 
तग्ान,् तम च्ा य्ततच्ा अकोधानर तरल ्ाचा कोध वांत झाला का? का तो रलट अ�धकच 
�पसाळला? जर हा साधमप�रंाा कराारा त ग  ा र् पकला नसता तर तता समषट बमदाचा ्ध 
दमषट चंकानर कर ला होता. 
बमद : पा काहल झालर तरल तमेहांस अवी हत्ा वोतत नाहल; तमेहल सनं्ासी तहात! 
�्क  : त�ा ेहाूनच ह्ा असमधाराी् लोककंटक दमषटाचा �वरचारद कराारा प�हला त�ा 
अत्ंत पाा ातक ्ार ह्ा  ा ्ा संन्यत त गानरच कर ला पा�हजर! कर ला; ह्ा चांकाळास वर् टल 
य्तत ठार कर ला. राातील  ा्ांनी �्कल झालरला हा  ाझा दरह तता अधा  कीत पकाारच. पा 
तो तता अ�धकच क� ताथा होऊन पकरल! ्ा! ह्ा ह्ाच्ा रसळत्ा रमताच्ा �चळकां ्ांनी  ाझा 
संन्ासी र्ा त�ा हा  ाझा संन्यत त ग 
बमद : कधीहल न धमत ्ा जााा्ाा  पापी का�ळे्ानर कल�ंकत झाला तहर. 
�्क  : तग्ान,् जरा पत्धाच्ा पकावात र्ऊन नीट पहा तर तरर हा लालतकक रंग तहर, 
काळा नाहर हर कोळर असाारा कोाीहल सांगू वकर ल. त्ा दमषटाच्ा लाल रमतात रंग ्ानर ह्ा 
सनं्ावी बाय्ाचा  ूळचा रोगट, �फकट �प्ळरपाा जाऊन तो रग्त्ा सू्ाासारता रठा्दार 
तरमत त�ा तरजय्ी �दसत तहर! चाळीस ्ाापच्ा �नतवयं संन्ासात िजतका परोपकार �न 
पमय्  ी जोकू वकलो नाहल �ततकर  ह्ा एका धाात असं् �नरपराध जी्ांना जी्दान दराारर हर 
संन्ावाचर वयं चाल्ून  ी जोकलर तहर. लोकक ्ाााथा ततपरता हर संन्ावाचर ऐ�हक कताा् 
असलर तर तर  ी कधीहल कर लर नाहतर नतम्ा रतकटतरनर तज कर लर तहर. ेहाून तजच  ी तरा 
संन्ासी त�ा �तधम वोतत तहर. 
बमद : हर  हा ना �्क ा, ऐ�हक लातालाताच्ा  षटलनर तमझा को�टक  जरल अतकंनी् तासला 
तरल पारल्�कक  षट्ा तू जर संन्ासध ाानमयप अ�हसंरचर  हांत  रतलरस त्ापासून तू तजच्ा 
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�हसंरनर च्मत झाला तहरस. त्ा्ोग� तम ्ासारता �्त�षा, पर  रानी त�ा त्ागी �तधमप्र 
अगदल �न्ााा�नकट असूनहल तज �न्ाााच्मत झाला. 
�्क  : ह्ा चंकाच्ा अत्ाचारापासून ह्ापम रू होाा्ाा  असं् �नरपराध यंीपमकाांच्ा �हसंरस 
टाळय्ासाठठ  ी ह्ा दमषटास  ारलर ह्ा दोाायत्  ला �न्ााापद � ळत नसरल तर अवा 
�न्ााााचा  ी �धमकार करतो. जो लातो लोकाच्ा ाळास रपरधरचर सहाश् कयनच � ळतो तो 
�न्ााा नसून नरक हो्. 
ध ा : (पकट होऊन) परंतम हर  हाक ा् ो�गन ््ीर्रा, तू �न्ाााच्मत झालाच नाहलस. रलट ह्ा 
ह्ताे्ानरच �न्ााापदल पा्त झालास. कारा, 
द्ा�् ् पमका् लोकर  सू्ा ंकलतर�दन् । 
प�रंाट ्ोग्ममतशच रार चा�त मतर हतत ।। 
�्क  : हर �दा् पमकाा तू कोा तहरस? दर् क् दर्दतू? 
ध ा : स्ा  ान् ध ापचर अ�धषटान असाारा  ी ध ा तहर. हर बमददर्, तमेहल प�रंाटांत शरषठ 
तहात!  ानमाका्र तम चर अनंत रपकार तहरत. हर वाम् राषष त�ा हल वाम् जा�त तज 
गतपाा झालल पा �तचर  मं् जी्नका्ा पूाा कयन  ग ती ल्ाला गरलल. कारा �तनर तथागत 
बमदाला जन  �दला! त�ा ेहाूनच एका अथ� ती �चरंजी् होाारल तहर. तम ्ा वीतल त�ा 
सरल ध थपदरवानर  ो�हत झालरलर दर् त�ा दान ,् ्ध त�ा तधक, त्ा त�ा अना्ा अ�तल 
 ान् द्ीपद्ीपांतराहून तम ्ा ह्ा जन तू ीचा पमय्त  तू�  ेहाून वोध करलत करलत 
तप ्ा तिमतता्ाच्ा पमषपांज�ल अपाा करय्ासाठठ र्थर र्तील. ह्ा वाम् जातीचर न�तहास, 
ध ापमरााासारतर अभ्ा�सलर जातील, राजर त�ा  हाराजर त्ांचर  मकम ट त�ा साती सागर त्ांचर 
 ा�ाक ोती तम ्ा  ूत�्यन ओ्ाळून टाकतील. कोााहल  नमष्ाच्ा चराा्र �्नत झालल 
नसतील नतक् को�ट को�ट  ान्  यतकर  तम ्ा ा्ानयथ  ूत�च्ा चराी ्मगो्मग �्नम 
होतील. हर प�रंाट  हाक ा संन्ा�सन ्बमद, तू �न्ााा पदाचा अ�धकारल तहरसच; परंतम हर ्ीर्र 
 हाक ा् ो�गन ्�्क , तूहल त्ाच �न्ााापदाचा अ�धकारल तहरस! कारा, ध ााचर  मं्   ा जर 
 ानमाकांचर अत्ंत �हत तर साधय्ासाठठ तू स्ाय् त्ाग कयन अ�त मत स रात लोकक ्ाााथा 
झमंजत लोक�हसकांचा ्ध कर लास! य्तत पाात्ागहल करय्ास कचरला नाहलस. दमदद्ानर तमझी 
य ��त ा्िमतयपानर बमदासारती  ागर रराार नाहल. पा ल्�कक हा बहमधा ्ोगा्ोग असतो. 
्ो ्तरचर अनन् ग क नसतो.त�ा तम ्ा क ा् ोगाच्ा  हततरच्ा ह्ा �्य �तीचा ह्ा तम ्ा 
वाम् जातीस जसा त्ंकर दंक द्ा्ा लागला, वयंबळाच्ा रपरधरनर त�ा क� �ा, का� नी, 
क� पाा ह्ांच्ा तत्ं�तक संन्ासाच्ा अ�तररका मळर जसर हर दमबाल वाम् राषष पबळ दमषटांच्ा 
�हसंरस बळी पकलर त्ाचप ाार त�ा ज्ळ ज्ळ त्ाच काराासाठठ हर रतर त्ाा्ताहल ््न-
हूा-वकांच्ा राधसी तक ाास बळी पकरल. वाम् राषषाचा हा तजचा �्नाव हा अस ्ा ता्ी 
रभ्ा त्ाा्ताा्र र्ाा्ााक  ोर संकटाची कर ्ळ पू्ासूचना तहर. काळानर लहान प ााा्र कयन 
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पा�हलरला तो कर ्ळ पू्ाप्ोग तहर. ्ीर्र �्क , ज्ांत �निषक् संन्ासाचर स्ा ऐ�हक त�ा 
पारल्�कक लात असूनहल जो अत्�धक लोक �हत साधक तहर अवा तू रपदर�वलर ्ा त�ा 
तचरलर ्ा वमत का ीं विमतपूजक क ा् ोगाचा अ्लंब करार हरच त्ा संकटाच्ा कचाट्ातून 
 ममत होय्ाचर साधन तहर. ध ााचर  मं् य्यप त�ा र� षट जर  ानमाकांचर ऐ�हक त�ा 
पारल्�कक धारा, रदारा तर अवा क ा् ोगानरच अ�धक प ााात साधत अस ्ानर,  ान्हो, 
 ाझर �निशचत त�ा रतत   त हरच तहर क्- 
 ्द्�प -- सनं्ासत क ा् ोगशच �नतशर्सकरा्मत् ।। 
 तथा�प -- त्ोयतम क ासंन्ासात ्क ा् ोगो �्�वष्तर ।। 
(स ा्त) 
 


