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सा्रकर

संगीत संन्यस्त ख
अंक प�हला
प्रवे१ ला

(तपोवनातील देवीचे दे ऊळ. नाचाच्या मुल� गाणे गाता.)

राग- यमन. ताल- एकताल. चाल- (हाला। मधुमती �वल�सत-)

�कती त�र सल
ु �लत सहज- गी�त- । तार न बहु ताणी ।। ध.् ।।
ता�ण�श तन-ु बीन तट
ु े �श�थल तर� गी�त नठ
ु े , अ�त ते क�रत हानी ।। १ ।।
(मुल� गात जाताच �सद्धाथर् गौतम आ�ण क��डन्य प्र.)

�सद्धाथ: क��डन्य हेच ते गा! ऐकलेस ना? ह्या नतर्क� हे जे गाणे म्हणत आता गेल्य, ते

गाणे मी पव
ू � एकदा ऐकले होते. आ�ण तल
ु ा आश्चयर् वाटेल पण नतर्क�ंच्या ह्या गाण

एखाद्या गूढमंत्रासारखा माझ्या हृदयात �दव्य प्रक. आ�ण त्या प्रकाशात मी ह
तपोवनाच्या घोर अंधारातून �नवार्णाचा मागर् काढ�त बोध
� वृ�ाच्या तलापाशी जाऊ .

स्वतःच्या देहास �न इं�द्रयांस , पीडून, नाशन
ू त्याचे ब�लदान केल्याने मो� �मळतो अस

सांगणायार्द तपोमागार्त काय तथ्य आहे ते त्या तपोमागार्चा स्वतः अनुभव घेऊन प्रत्
म्हणून आम्ह� या �नरंजना नद�चे तीर� घोर देहदंडन कर�त होतो हे प्र�सद्. क��डन्, या
सकल जगतास जन्-मृत्य-जरा-व्या�ध ह्या चार महादुःखांपासून मुक्त करण्याचे काह� स
आहे का? अशी तळमळ लागून मी जेव्हा प्र�त�ा केल�(चाल - पीतनके -) ताल-�त्रत

�वमुक्त करु हे । आतर् जगत । पासु�न जन्ममरणा ।. ।।
साधन शोधाया । राज्य स्वजन अरे प्राणह
सोडीन लोक शोक हरणा ।। १ ।।

अशा प्रबळ �नश्चयाने मी ह्या दुःखमय संसाराचा त्या, माझे शाक्य राज, माझी तरुण

भायार् देवी यशोधर, माझा नवजात तनय राहुल - माझे सवर्स्व सोडून मी ह्या वनात ये
रा�हलो. तेव्हा मी �दवसा एकेक दाणा खाऊन रहाण्यापय�त अनेक प्रकारची उपासतापासांची

केल�. पण मला �ान होईना. शेवट� मी आसन्न मरण होऊन रात्रं�दवस प. परं तु त्यामुळे

होती; ती �वचारशिक्त देखी, नष्ट झाल; मग अ�धक �ान �मळण्याची गोष्टच द. इतक्यात
एक �दवस नाचाच्या मुल� हे गाणे म्हणत त्या मागार्ने गात गेल्य‘वीणेची तार अगद�

�ढलाऊ नकोस; नाह�तर गीत उपजणार नाह�. फार ताणूह� नकोस, नाह� तर वीणाच तुटेल.’ तीच

िस्थ�त इं�द्रया, या तनुवीणेची. ह� इं�द्रये अगद� लाडावाल तर�ह� शां�तसंगीतास आंचव, त्यांस
फार छळाल तर�ह� शां�तसंगीतास मुकाल. तर या इं�द्रयाश्वांची योग्य ती जोपासना करू
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उत्तम स्वारासारखी त्यांची वागुरा हातात ठेवून जर त्यांचा उपयोग करून घ्याल

सहजावस्थाच तुम्हांला �ानमागार्चा प्रवास सुखकर, �न अंती �नवार्ण प्राप्त कर ून. हा
�सद्धान्त मला पटला आ�ण मी ते देहपीडन सो. अन्न स्वीकारले आ�ण युक्ता-�वहार

होत्साता त्या बो�धवृ�ाच्या छायेखाल� समा�धयुक्त �ानमागार्ने �नवार्णाचे परमसुख अ

शकलो. क��डन्, जो �हंसामय य�मागार्संबंधी �सद्धान्त तोच ह्या देहदंडनात्मक तपोमागार्�

सत्य आहे का? सांग पाहू? �हंसामय य�मागार्�वषयी तथागत बुद्धाचा �सद्धान्त काय तो
पाहू!
क��डन्य: हे भगवान ् बद
ु ्धदे, आपला �हंसामय य�ा�वषयीचा �सद्धान्त मी संपूणर्पणे आ

केला आ हे . प्लवा ह्येते अदृढाः य�रूपाः । भाराभर शेणफाटे गोळा, त्याची एक थोरल� होळी
करा, आनंदाने बागडणायार्द �बचायार्  कोकरास आ�ण वासरांस त्यांचे पाय बां, भाजी कापावी

तसे त्यांचे गळ, हदय, वसा, नसा गंभीरपणे मंत्र म्हणत चराचर क; आ�ण त्यांच्या मांसांच्
�नर�नराळ्या तुकड्यांना हा इंद्, हा मरुताच, हा वरुणाचा म्हणून आगीत रक्ताच्या धारा

जाळीत बसा! अशा ह्या रक्ताळलेल्या य�ाने जर  देवता प्रसन्न होतात तर त्या कसाईख

का प्रसन्न होऊ न! हे कमर्कांड नव्; हे हत्याकांड आहे आ�ण याने देव जर खर ेच प्रसन्न

असतील तर ते देव नसून दै त्यच असले पा�हजे! कोकरांना आ�ण वासरांना मारले म्हणजे म्हण
मनुष्यास मो� �मळत! कोण हे खूळ! पुन्हा य�ाने जो स्वगर् �मळतो त्य, द ुःखपूणर् देवांच्य
कथाच सांगतात क� देवह� मत्स, क्र, भय, द ुःख आ�ण असतोष ह्यांच्यापासून मुक्त नस.

पण भगवान ्, पशच
ूं ्या ब�लदानाने देव�पतर संतुष्ट होऊन मो� �मळतो ह� क्लृिप्त ज्यांनी क
ती जगास केवळ फस�वण्यासाठ�च काढल� क� का?

�सद्धाथ: नाह�. त्यांनी हेतुपुरस्सर जगाची फसवणूक केल� असे मी म्हणत न. ह� त्यांची

प्रामा�णक भूल हो. �चरं तन आ�ण अमर असे जगांतील मूलतत्व शोधण्याच्या आ�ण अश

द ुःखांपासून मुक्त होण्याचे साधन उपलब्ध करण्याच्या मनुष्यजातीच्या प्रशंसनीय प्र
एक पायर� होती. तो एक बुद्धीचा भ्रम . पण अनुभवाने आ�ण �वचाराने तो भास �नरसन
झाल्यावरह� कोणचा शहाणा मनुष्य त्याला तसाच �चकटून रा? देहदं डनात्मक तपाने

मनुष्याच्या अवयवांवर आ�ण शक्तीवर �नर�नर ाळे प्रयोग केले असता ती काय रूपांतर
शकतात हे फार फार तर �शकता येईल; पण सकल द ुःखांपासून मुक्त होण्याशी आ�

आत्म्याच्या �चरंतन शांतीच्या प्राप्तीशी त्यांचा काह�च प्रत्य�. �हंसात्मक य� वा

दे हदं डनात्मक तप हा �नवार्णाचा मागर् न . �नवार्णाचा मागर् म्हणजे तृष्णानाश आ�ण सा
म्हणजे एवढ�च क� आपल्या �नष्ठेप्
अकुशलस्याकरणे कुशलस्योपसंपदा

स�चत्तप�रयादपन एतद् बुद्धानुशासनम

क��डन्य: ह्या तपोवनांत आपण मला देहदंडनाचे अद्भुत प्रकार दाख�वणार होत?
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�सद्धाथ: ये असा आंत ये - (पडदा उघडतो.) हे पहा डोक्याचे केसापासून तो पायाचे नखापय�,
प्रत्येक प्रसंगाग�णक देहदंडन! हे केशी पहा. एकह� केस काढणे ह्यास हे पाप समजता.

डोक्याचे केस पाठ�वर आ�ण त�डाव, नाकाचे �मशीत आ�ण �मशीचे दाढ�त, दाढ�चे पोटावर.
खाकेचे बरगड्याव, एखाद� चवाळे पांघरावे तसे हे केसाळ अंग पहा!

क��डन्य: पण हे कोण रागारागाने आपल्या केसांच्या जटा उपट�त आ? याला एखाद्या दुःखाची
बातमी कळल� क� काय?

�सद्धाथ: नाह�. तो एक केशर�क पंथाच्या अगद� उलट असणायार्ग केशलुंचक पंथाचा पयार्य .
अंगावर एकह� केस राहू देणे ह्यास हे पाप समजता. त्यातह� हे केस �ु�रकेने काढून खरा
दे हदं ड होणार नाह� म्हणून प्रथम केस वाढ, अशा मुठ�च्या ु
म ठ� हातांनी �हसडून हे लोक केस
न ् केस उपटून टाकतात.

क��डन्य: हे कोण, हात उभारून कोणास बोलावीत आहेत क� का?

�सद्धाथ: ते नंतर. प्रथम हे प, हे हात जसे जन्मतः ल�बकळत सुटले तसेच जन्मभर ठेवण

पुण्य समजता. हे हात वर असा कर�तच नाह�त. त्याुळे त्यांची हाडे �ीण होऊन हात पु
,
म

मागे, वर होतच नाह�त. यांचे उलट हे पहा खरे तप. म्हणजे हात �नसगार्�वरुद्ध सारखे वर

असे ह्यांचे म. हे दोन्ह� हात सारखे वरच ठेवल्याने सुकून लाकडासारखे झाले आह. ह्या
परस्पर�वरुद्ध मागार्तील कोणता खरा पुण्यप्रद ते कसे?
क��डन्य: पण हे कोण असे भुई चाट�त आहे त ?

�सद्धाथ: हे मृगव्रताचे अनुष्ठान कर�त आ. हातापायांवर पशस
ू ारखेच हे नेहमी चालतात.

त्यांच्या सारखेच �नजत , बसतात आ�ण तसाच भुईवर�ल गवतपाला खाऊन जगतात. हे

अग�तक पहा. एके �ठकाणी �नत्याचेच बसले आहे. पावसात गाळ साचून त्यांचेवर वारुळ

बनतात, त्यात सपर् येत, कोणी त�डात काह� घातले तर जगतात , एखादे वेळी सपर् त्यावर प्र
करतात, एखादे वेळी डसून मारतात. हे सतत ग�तक पहा

, त्या अग�तकाच्या अगद� उ . हे

सतत चाललेले असतात. एका �ठकाणी राहणे तर� भोवती गरगर �फरत राहतील ; पण ग�त बंद
ठेवणार नाह�त. त्यांना पुढे पुढे चालता चालताच झोप घेण्याची �कंवा झोपेतह� चालण्याची स
होते. अगद� परस्पर �वरुद्ध �नयम पाळणारे तपस्वी आपापल्या �नयमांस सारख्याच

पुण्यकारक आ�ण मो�कारक समजता. आता जर ग�त

-व्रत पुण्य असेल तर अ-व्रत पा

असले पा�हजे ; आ�ण अग�त पुण्य असे ; तर सतत ग�त पाप! या दोघांत कोणी तर� एक

�नश्चयानेच चुकतो आहे आ�ण बहुधा दोघेह� चुकताहे ; आनंदाची गोष्ट एवढ�च क� हे महा�नग्र
तपस्वी त्यांच्या अगद� उलट �नष्ठेच्या साधकासह� �वरोध न करता शेजार� शेजार� आपापल�
साधने आचर�त आहेत. क��डन्य व्रताचे �कती प्रकार सांगू! नुसत्या खाण्याचे पन्नास प.

कोणी रस��द्रय मारण्यास प्रत्येक पदाथार्त अत्यंत कडवट रस �पळ , कोणी �नरशन व्र.
ते काह�च खात नाह�त तर कोणी सवार्शन व्. ते भुकेचे वेळी जे समोर �दसेल ते खाणे
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पुण्यकारक समजता. मळमूत्र समोर �दसले तर� देखील साम्य बुद्धीने मटामट . कोणी

पंचाग्नीत सतत बसतात तर कोणी थंड पाण्यात सतत राहत. हा बघ , ह्या देहदंडक तपस्व्य
अत्यंत प्रमुख म्हणून गाज. खडावांस खालून �खळे मारून त्यावर पाय देताना त्यां

अणकुचीदार अग्रे याने आपल्या पायात भोसकून घेतल� आ. हा तस्सा चालत. �मरच्यांची धुर�
पेटवून स्वतःस टांगून घेऊन हा डोळा धुपवत. ह्याने तापल्या तव्यावर आपल्या जनन��द

जाळून टाकले ; आ�ण आता ती दे हदं डाची द ुःखे कमी वाटून तो परम �नग्रह� तपस्वी काटे ख

आहे �न सुळे लावलेल्या शय्येवर सदो�दत पडून राहणार आ. आणखी -

क��डन्य: परु े झाले. हे बो�धसत्वा �सद्धा, मला ह्या अघोर� पंथांच्या अ�धक मा�हतीची मुळी

आवश्यकता नाह!

�सद्धाथ: जगात मनषु ्याने पाप केले तर नरकात त्याला असे भयंकर दंड भोगावे लागतात अस

म्हणता. पण पापाची जी नारक� �शळा �तलाच पुण्य समजून हे �नष्पाप लोक त्या यात

आपण होऊन इहलोक�च भोगीत आहेत. आ�ण ह्या अशा नरकाच्या यातना सोसणे हा स्वगार

सोपा माग,र मुिक्, मो� समजतात. हा केवळ ब�ु द्धभ्रम आहे! क��डन्, तुझ्या आईचे तुजवर
प्रेम होते ? ती दयाळू होती का?

क��डन्य: महाराज, मी फार मायाळू होती. आईच ती! �तचे प्रेम काय वणार ?

�सद्धाथ: तर मग तू उपाशी रा�हलास, गवत खाल्ले, चुल�त हात भाजून घेतलास म्हणजे �तला

आनंद होई; का तू पोटभर जेवावे, धष्टपुष्ट आ�ण समाधानी असा, अशी �तची इच्छा अस?

क��डन्य: अथार्त् मी खाऊन �पऊन सुख, आनंद�, �नरोगी असावे अशी -

�सद्धाथ: बरे क��डन्, हे लोक देवास दयाळू �न प्रजेचा माता�पता समजत, नाह�? तर मग

आपल्या भक्तास उपासाने कृश क, तापल्या तव्यावर भाजून तो दयाळू �पतामाता प्र

होईल, हे शक्य तर� आहे क? िजवाचा िजतका अ�धक छळ होईल अ�धक प्रसन्न होणारा ,

हा देव नसून दै त्यच असला पा�हज, नाह� का? अद्भुत �सद्धीस्तव हे ढं; पण दे हदं डाने �कं वा

य��हंसेने दयाळू देव प्रसन्न होतो आ�ण मुिक्त �मळते असे समजून ह� भयंकर व्रते आचार
उपास करणे हा केवळ मूखर्पणा आह . जगताचे आहे ते द ुःख �नवारण करण्यास �नघालेल्या मल
तर� या अघोर व्रतांच्या दुःखात जगास बळे बळे पाडणे क्रूरता .

एक �शष्य: (प्रवेश) - तथागत बुद्धांनी आपल� जन्मभू�स जी क�पलवस्तु तीस जाण्याच
आ�ा �दल� तीप्रमाणे संघाची �नघण्याची �सद्धता केल.

�सद्धाथ: ठ�क. क��डन्, चल, आमचे वृद्ध वडील महाराज शुद्, हे आम्ह� त्यांस न कळ
राज्य सोडून वनात �नघून गेलो तेव्हापासून झुरत झुरत आता अगद� जजर्र झाले आ.

आसन्नमरणाचे आधी एकदा तर� येऊन मला भेटून जा म्हणून केलेल्या त्यांच्या पाचा

मानून शाक्य राष्ट्राच्या राज, आमच्या जन्मभूम, आम्ह� भेट देण्याचे �निश्चत के

आहे . त्यातह� या वैयिक्तक संधीचा उपयोग एका मोठ्या जाग�तक कायार्च्या साधनाकडे होण
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संभव आहे . आम्ह� शोधून काढलेल्या चार आयर् सत्यांचा उपदेश शाक्य राष्ट्राल

ज्याप्रमाणे कोसलचे महाराज आ�ण मगधचे महाराज तथागत बुद्धाचे अनुयायी झाले तसेच
राष्ट्राचे राजकुलास आ�ण सेनानीसह� अनुयायी करून या जगातून शस्त्, �हंसेचा, यादवीचा
आ�ण कलहाचा नायनाट करावा आ�ण सवर्त्र शांतीचे धमर्राज्य स्थापन करावे ह्या
उत्कट इच्छेवर सुयशाचा मुकुट चढ�वण्याच्या प्रयत्नांची आम्ह� पराकाष. क��डन्,

संसारासारखे द ुःख नाह�, हे जर मनुष्यमात्रास पटेल तर मग ह्या अत्यंत तापदायी संसार

�दखाऊ लाभासाठ� युद्धे आ�ण कलह होतील तर� ? �वखार� सपर् डसवून घेण्यासाठ� जशी कोण
शहाणा चढाओढ कर�त नाह� त्याचप्रमाणे ह्या संसाराच्या होळीत उड्या टाकण्याची

जीवमात्र करणार ना. क��डन्, खरोखर संसारतषृ ्णेसारखे दुःख नाह. �वतषृ ्ण संन्यासासारख
सुख नाह�. पहा- त्या दूरच्या पवर्ताकडे , पहा तो दावािग्न कसा पेटला आह.
(चाल: तू आनबान वेल�-)

तो वणवा बघ दरू � । जीव जंतु जाळी । भडकत दश�दशा । आग ।। ध.् ।।

पेटत पळ पळ तैसा । तषृ ्णाग्नीत । संसार जळत हाय ।१ ।।
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प्रवे२ रा

(�ारा बसल� आहे. इतक्यांत शाकंभट प्रवे.)

शाकंभट : �ारे, पुन्हा तू ओसर�वर येऊन मांडी ठोकून बसल�! आला गेला ओसर�वर येणार;

ओसर� म्हणजे घरचा बाजा, आ�ण त्यात तू बसणा. आता हे दोन शब्द एकत्र करून जर

त्या नावाने तुला हाक मारल� तर म्हणशील मला �शव्या देता म्! बायकांची बसायची जागा
म्हणजे सैपाकघ.

�ारा : चुप रहा! चघळ क ु ठले. ओसर�वर बसू नको तर काय कर. म्हणे बायकांची जागा

सैपाकघरात, पण ज्या सैपाकघरात सैपाक करण्यास धान्याचा एक दाणा देखील कधी आ

�मळवन
ू आणन
ू �दला नाह� त्या सैपाकघरात आ�ण ओसर�त फरक तर� काय मेल! इतर कत्यार
पुरुषांसारखे आपण ओसर�वर रुपयांचा खणखणाट झडवीत असतेत ; तर मी पण मग इतर
बसत्या बायकांसारखी सैपाकघरातल्या संसारात गुंग अस. पण कुठल� मेल� ह� ध�ड देवान

माझ्या गळ्यांत बांधल� आ! माझ्या जन्माच मातेर झा. नाह�तर कोण्या एखाद्या राजाची राण
शोभायची मी!

चाल: (अ�र रं ग रं गे ग्या)

जोडा मम �कती �वजोड । हे ठब्ब मी छान । मी

गाय । हे �गधाड । हे बदसुर । मी तान ।। ध्. ।।

गूळ�च मी चव ज्याला । त्या�च न हे ते�च जाण

मज पूणर् मज सम�च । प�त दे न भगवान् ।।१ ।।

शाकंभट : काय म्हणतेस तर� काय �ार ! शुद्धीवर आहेस का ! अग तुला अगद� ‘तुजसम�च

प�त’, अगद� पूणर् अनुरूप प�त �मळाला पा�हजे होता असे खरोखरच का तुला वाट? खुळे ! तसे
असते तर रडतीस. अग अगद� तुझ्यासारखाच जर तुझा प�त असता तर तो पुरुष म्हंटला त

स्त्रीच अ! मुल�ंना अगद� ‘अनुरूप वरप्रािप्त’ म्हणून जे आशीवार्द देतात त्यांना

म्हणतात त्यांतील अनथर् कळतच न. अग, िस्त्रयात आ�ण पुरुषांत थोडा फार जन्म

�वजोड आहे म्हणून तर त्यांच्या लग्नाचा जोड ज. ह्यासाठ� तुझा प�त तुझ्याशी असा थोड

�वजोड आहे , अगद� तुझ्यासारखाच अनुरूप नाह� म्हणून उलट देवाचे आभार . तसे नसते तर
�ारे रडतीस रडतीस!

�ारा : आ�ण आता तर� माझ्या दैवी रडण्यावाचून दुसरे काय आ! पुरो�हतपणाचा तुमच्या

व�डलांचा केवढा लौ�कक. पण तो तुमच्या उधळेपणाने आ�ण उनाडपणाने धुळीस �मळ�वला.
श्रीमंत नाग�रक लोकाची वृित्त तर बुडाल�च पण हे चार खेडवळ लोक दाराशी अजून येत

त्यांना तर� कांह� संकल्प �बकल्प सांगून दोन पैसे �मळवावे म्ह! मग बोलावू त्यांना आ?

दोनदा हे लपाटे घालून गेले ते. घरात न खायला न खरवडायला अशा िस्थतीत श्रीमंत यजम
असला म्हणजेच उपाध्येपण करावयाचे ह� वृित्त बर� नव्हे म्.
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शाकंभट : म्हंटले ते अगद� बरोबर म्हंटल. हा प्रश्न श्रीमंतीचा. हा प्रश्न मुख श्रद्ध
आहे . श्रद्धा ह� श्रीमंतीवर अवलंबून नसून त्या श्रीपैक� तो �कती श्री , द��णा

द्यावयास �सद्ध आहे ह्यावर अवलंबून. �कत्येक श्रीमंतांचा सुपार �देखील पुढे ठेवण्यास
जातो; तर �कत्येक द�रद्र� जीव गेला तर� ओंजळ भरभरून द��णा द्यावयास सोडीत .

तेव्हा मनुष्याच्या धमर्श्रद्धेचे माप म्हणजे तो �कती द��णा देऊ शकतो ह्यावर नसू
द��णा देऊ इिच्छत- रोख दे ऊ इिच्छतो हे आह. जा त्या मापाने त्यांची श्रद्धा ! सवा�त

जास्त द��णा आणल� असेल त्या श्रद्धावानास घ. इतर अश्रद्धांस हुसकू. �ारे जा, सांग

हा तझ
ु ा प�त जो शाकंभट त्याची ह� आ�ा आहे म्हण.

�ारा : पण अगद� द��णेकडेच ल� दे ऊन कसे भागेल! एखाद्यापाशी द��णा नसल� तशाकंभट : त्यास श्रद्धा नाह� म्हणून .

�ारा : पण आपण �भ�ुक म्हणून तर हे दहा यजमान दाराशी येतात न! परं त-ु

शाकंभट : परु े झाले तझ
ु े पण �न परं त!ु म्हणे दहा यजमान दाराशी येता! बायकांनी एका

नवयार्◌ास काय ते यजमान म्हणा. मी एक यजमान तेवढा परु े आहे . जा. ,हं थांब! हे पहा,

द��णा सगळ्यांत अ�धक देणारा असून आणखी तो अ�श��त असावा अ. नाकापे�ा जड मोती
जसे तुला आवडत नाह� तसा पुरो�हतापे�ा अ�धक �शकलेला यजमान मला आवडत नाह�. जा!

(�ाराबाई जाते �न अडाणी शेतकयार्अस घेऊन येत.)

शेतकर� : पाया पडतो द्येव.

शाकंभट : कल्या. (�ारेस) तू जा आता घरात. जा म्हणतो ! परपुरुषाच्या समोर बायकांन
ओसर�वर असे उभे राहणे पसंत नाह� मला.
�ारा : ह� घ्या जाते एकदाच!

शाकंभट : (स्वग) खेडवळच �दसतो. (उघड) काय तीथर्�व�ध करावयाचा आहे क� श्राद्

स्नानसंकल! असा घोटाळतोस का? संस्कारांची ह� संस्कृत नाव तुला प्राकृताला कळत नस
म्हणून प्राकृतात तेच �वचा. ऐक! द��णा म्हणून �कती रुपये आणले आह? चाळीस, क�
तीस, क� वीस?

शेतकर� : (स्वग) असे काय? ह्याला पण सं�ध साधून थोड प्राकृत �शकवायाच व. (उघड)
द्येवा पांच रुपये द��णा आणल� आ.

शाकंभट : तर मग उभ्या संस्कृतात त्या नांवाचा धमर्�व�धच . दहा रुपये कमीत कमी हवे!
शेतकर� : बरे द्येव, तेवढे दे ईन कसे तर� करू.

शाकंभट : ठ�क आहे . प्राकृतात ज्यास दहा रुपये म्हणतात त्या संस्कारास संस्कृतात स्
म्हणता. चल हो तीथर्संकल्पास �!

शेतकर� : पण तीथार्वर जायला व्होव ?
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शाकंभट : वेड्य. प्रत्येक पुरो�हताच घर म्हणजे तीथर्च! मी दभार्ने पाणी �शंपडले तर

सामान्य तीथार्च पुण्य ल. बोटान �शंपडले तर प्रत्य� भागीरथीच स्नान केल्याच पुण्य.
चल, तू संकल्प म्. मी पाणी �शंपडतो. मग तू नद�वर जाऊन सगळा �दवस डुबक्या मा,

नाह�तर उभ्या जन्मात पुन्हा स्नान म्हणून कर. तुला स्नानाचे पुण्य लाभल्यावाच

राहणार नाह�. हं. मांडी घाल. द��णा काढ, मोज, ठेव इथे; जोड हात. जो जो शब्द मी तुला

सांगेन तो तो नीट म्ह. मी हाताने खुणा केल्या क, तसे हात तूह� कर हं , सावध! बोल, तुझे
नाव काय? हं. ॐ नमः!

शेतकर� : बोल, तझ
ु े नाव काय? हं. ॐ नमः!

शाकंभट : अंहं. काय नाव ते सांग, बोल ॐ नमः!
शेतकर� : अंहं. काय नाव ते सांग , बोल ॐ नमः
शाकंभट : तझ
ु े नाव प्र; मग ॐ नमः
शेतकर� : तझ
ु े नाव प्र; मग ॐ नमः
शाकंभट : हत ् त झ
ु ी, नस
ु त ॐ नमः
शेतकर� : हत ् त झ
ु ी, नस
ु त ॐ नमः
शाकंभट : काय गाढव आहे स?
शेतकर� : काय गाढव आहे स ?
शाकंभट : पाजी कुठला!

शेतकर� : पाजी कुठला!

शाकंभट : तुझा बाप पाजी.
शेतकर� : तुझा बाप पाजी.

शाकंभट : (द��णा उचलून) चोरा!

शेतकर� : (द��णा �हसकावून) चोरा!
शाकंभट : घे तर! (ठोसा देतो)

शेतकर� : घे तर! (उलट ठोसा) (शेवट� लगदालगद� होते. शाकंभटाचा कान धरून शेतकर� त्या

मान दाबून वाक�वतो.)

शाकंभट : अयायायी! अहो धावा! अग आई, अग आई! (�ारा दारातून डोकावते आ�ण पळते) अग

ये परत कशी जातेस! अग आईऽ!

�ारा : आईला हाक मार�त आहा ना! मग तुमची आई येईल स्वगार्तून खा ; पुन्हा म्हंटल

बायकांनी ओसर�वर येणे आवडत नाह� आपल्याल.

शाकंभट : अग आवडते - बाप रे ! अग! आई नाह�, तू ये! तू �ारे , अहो �ाराबाई, अहो �ाराबाई
महाराज! धाव ग!
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�ारा : (प्रवेश) शेतकर�बुवा, सोडा त्यांन! माझ्यासाठ� ते जे काय बोलले असतील ते �मा कर.
फटकळ आहे त्यांची जीभ जर. दया करा! (शेतकर� कान सोडतो. शाकंभट धूम घरात पळत
जातो. �ाराबाईस नमस्कार करून शेतकर� जा.)

शाकंभट : (जुनी तलवार घेऊन हळूनच दाराबाहेर डोकावून) अग, गेला का तो? (�ारे ने हसून

‘गेला’ म्हणून मानेने खुणावताच बाहेर येऊन मोठ्या) गेला क� काय तो! कुठे पळाला भ्या!

काय करू ! आता इथे असता तर त्याचे तुकडे केले असते तुकड! तू त्याला का सोडला? मी
तुझी पर��ा करण्याक�रता त्याच्या हाती कान �दला ह! ते तुला खरे वाटून फटकळ िजभेचा

म्हणून तू मला शत्रूसमोर म्हण! आ�ण आता माझ्या शत्रूला पळून जाण्यास सांगून प्र
�दलेस. कळले तझ
ु े कपट. �ारे, तू परपुरुषाशी बोलल�स क? नवरा हा बायकोचा राजा! तू त्याचा

द्रोह केल! म्हणून राज�वद्रोहाच्या �नब�धानुसार तुझी मानच उड! माझी जीभ फटकळ आहे

म्हणून म्हणाल�स ना, माझी तलवार माझ्या िजभेहूनह� फटकळ आह. बोल का मध्ये पडल�?
जर का तो भ्याड आता इथे येई! भ्याडा ये पाह! शेतकर� : (पन
ु ्हा प्रवेशून दटा) काय?

शाकंभट : (पाठ�मागे हात लपवन
ू तलवार टाक�त �ारेच्या पाठ�शी होतो आ�ण �तला डवचू)
मला वाटले तो दरू �नघून गेला म्हणू! अग पड मध्ये प, काढ त्याची समजू.

�ारा : मी नाह� काढ�त त्याची समजू! परपुरुषाशी उभ्या उभ्यादेखील बोलायचे नसते बायका;
मग त्यांच्या मध्ये पडण्याची गोष्ट.

शाकंभट : नवयार्षने सां�गतल्यावर परपुरुषाशी उभ्या उभ्या बोलावयास त, पण मध्ये

पडावयासह� हरकत नाह�. समजीव त्याल! त्याच्या त्या चक्रासारख्या गरगरत्या डोळ्या,
�ारे, माझे डोके गरगर �फरून चक्कर येते आ.

�ारा : भल्या माणस, तू जा आता! यांची ह� के�वलवाणी िस्थ�त पाहून तुला राग न येता उलट
हसू यावे. बरे जा हो बाबा! (शेतकर� नमस्कार करून जा; इतक्यात बाण येत.)

शाकंभट : कोण? बाण! राजपुत्र �सद्धाथा, आजकालच्या बुद्धा, �वलासभवनाच्या तटावर

तुझा पहारा असे नव्हे का? काय अभागी मनुष्य हो तो �सद्ध, हा आजचा बुद.

यशोधरे सारख्या एकाहून एक सुंदर�च्या फुलशेजेहून त्याला मसणवट�च्या राखेत लोळणे बरे व!

बाण : त्यांना बर े वाटल; पण त्यांनी टाकलेल� त्यांची पत्नी ती देवी यशोधरा धाय धाय रड
आहे . �बचार�ची के�वलवाणी िस्थ�त ह!

शाकंभट : अग ए, ऐकलस ना नवर्याने टाकले तर बायकांची काय दुदर्शा होते ! म्हणून
म्हणतो मला जतन करून ठेव नाह� -

�ारा : काय, नाह� तर काय? राजपुत्रासारखा थ, पराक्रमी प�त होता म्हणून �तला सोडून
वनवासास जाताच यशोधरा शोकाकुल झाल�. पण ज्यांच्या गळी असा खैस पडतो ना त्

िस्त्रयांना आपल्या नवयार्कला वनवासास जाण्याची तर� बु�द्ध होवो म्हणून उलट नवस
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वाटतात, नवस! हो, ज्यांच्या संगतीत सहवास खराच सुखकारक होतो त्या नवयार् ने वन

स्वीकारला तर दुः! पण ज्या नवया�सच्या पायी माझ्या सारख्यांचा गृहवासच वनवासासा
कष्टाचा होतो ते नवर े उद्या वनवासास जायचे ते आज जाइनात ? जाता का आत्त?

शाकंभट : गेलोह� असतो; पण तू म्हणतेस त्याप्रमाणे आपला गृहवासच वनवास असल्याने
वनवासात �वशेष ते काय रा�हले! वनात रानडु कर असतात आ�ण (�ारे कडे हात करू) इथे
नसतात क� काय!

�ारा : (शाकंभटाकडे हात करू) - असतात तर! �सद्धाथार्सारख- ह्या बुद्धासारख

त्यागवीराच्या �नंदेच्या �चखलात त�ड खुपसण्याच हे आता केलंत तसे कृत्य रानडुकरावाचून
करणार!

शाकंभट : त्यागवी! अग, ए अग! त्याला तू आत्ता त्यागवीर म्हणाल�स एवढा �सद्धाथार्ने

त्याग तो कोणता केल! �सद्धाथार्सारखे जन्मापासून ओ येईतो सवर् �वलास भोगल्यावर त्यां

कोणालाह� येईल. यशोधरा, मधरु ा, मंजल
ु ा अशा एक�हून एक अनेक चंद्राननांच्या थंडग
आ�लंगनात तारुण्याचे रागरंग तीस वष� अहोरात्र भोगल्यानंतर त्याला थोडी थंडी वाजू लागून
वेळ वनातील वणव्याजवळ शेकत बसावेसे वाटावे यात आश्चयर् ते काय आ�ण वीरत्व ते क?

तीस वष� तर राहूच दे ; पण वनवासात �नघून जाण्याचे अट�वर जर मला कोणी तीस �दवस तर�
अशा एखाद्या �वलासभवनातील सुंदर�ंच्या दलभारावरचा सरसेनाप�त नेमील ना तर मी त्

करारावर आत्ता सह� करत! अशा �वलासभवनात तीस �दवस लोळू द्याव, त्याचे म�हन्याचे भाड
म्हणून आपण एक�तसाव्या �दवशी सुखाने वनात चालते ह. पण आमची घराची हौस �फटणार

कशी? जे एक पदर� पडले आहे ते असे पात! मग आमच्या भोग�वलासांची अतृप्त भुते अजूनह

गह
ृ स्थाश्रमाच्या भोवतीच घुटमुटळत राहावी यात आश्चय? आ�ण अग ए, अग �सद्धा, हा

बुद, यशोधरे स टाकून �नघून गेला म्हणजे काह� जगातून उठला असे थोडेच आह! राज�वलासांच्या
पक्वान्नांनी त�ड �वटले म्हणून �, तुरट, आंबट चटण्या त�डी लावण्यास स्वार� गेल� आ
दोन �दवस कुठे तर�. झक्कत परत येईल पर! राजा म्हणूनच आला तर ह्या अंतःपुराती

राणीवसा आहेच; बैरागी होऊन आला तर ह्यांचाच बैरा�गणी वसा करून सोड. �मळून एकच.

अग ए, अग, पुरुषांना स्त्रीरत्ने ह्या नाह� त्या ढ�गाखाल� अंगावर धारण केल्यावाचून
नाह�. गह
ृ स्थ का, �न वनस्थ का, का�मनीवाचून फार फार तर चार �दवस राहतील; पण

पांचव्या �दवशी परत पावल� प्रायिश! जपी असोत, तपी असोत, �शखी असोत, संन्याशी
असोत; कोणी �प्रय पत्नी म्हणून जवळ ठेवतील तर कोणी �प्रय �शष्य! कोणी

अनुरा�गणी म्हणून तर कोणी बैरा�गणी म्हण! रामचंद्र जानक�च्या वदनकमलाचे दास

हनुमान �तच्या चरणकमलाचे- पण �मळून ललनांचे दास! तेव्हा �सद्धाथर् गौतमांच्या वनव
एवढ स्तोम माजवून आम्हा गृहस्थांना �हण�वण्याची एवढ� घाई करू. यशोधरेच्या मागे
मागे ह्या बुद्धाची स्वार� आज ना उद्या पुन्हा परत न आल� तर माझे नरे !
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�ारा : चूप रहा! थोर मनुष्य पा�हला क� त्याची �नंदा करण्याची चटकच आहे आपल्.

शाकंभट : चूप रहा! मी कोणाची �नंदा केल� क� त्याला थोर म्हणायची चटकच आहे तु!

�ारा : आज �सद्धाथार्ची �नंदा करण्याच्या भरात का , पण का�मनीचे पुरुष दास असतात हे
तर मान्य केलंतच क� नाह!

शाकंभट : हो, का�मनीच;े अशा कैदासणीचे नव्हत!

बाण : पुरो�हत महाराज! मला काह� �नकडीचे काम आहे. मी �वलासभवनाभोवतीच्या तटावर�ल

पहारेकर� हे आपण जाणताच. �सद्धाथर् पळून गेला त्या �दवशी तटाची दार मी उघडी केल� म्
मजवर आरोप आला आहे. वषार्नुवषर् या नाह� त्या उपायान मी कालहरण केले पण आता क
माझे हरण करणार ख�चत. मला महाराज प्राणदंड देणार म्हण. काह� ब�ु द्ध सुचत ना.

�ारा : म्हणून तू बु�द्ध मागावयास ह्यांच्याकडे आलास क?

बाण : नाह� बाई, रागावू नका! भलतीच गोष्ट भलत्याच �ठकाणी कशी मा; पण भटजी महाराज
संकट�नवारक मं�त्रत ताईत देतात असा लौ�कक ऐक; म्हणून आल!

शाकंभट : देहदं डाच्या संकटाचा ताईत न? �नदान पाच तोळे सोने हवे?
बाण : ब ब ब ब! तीन तोळे नाह� का परु णार?

शाकंभट : बाबा, जो दे ह तुला वाच�वणे आहे तो तीन महाभूतांचा का आहे ? पंचमहाभूतांचा दे ह

म्हणून पांच तोळे सोन! हं , पैसे काढ-

बाण : सुनासशेटजीचा हवाला देतो.

शंकरभट : कोण सुनासशेट? त्यांचे तर आम्ह� �पढ�जात उपाध्. उत्त. बरे , आता तू असे

सांग क� �सद्धाथर् पळाल्याच्या रात्री काह� अद्भुत गोष्ट� घडल्या म्हणून गावात
आहे ; तुला काह� तसे अद्भुत घडल्याच माह�त आहे?

बाण : हो तर. एक अद्भुत गोष्ट घडल� ख. त्या रात्री तटाच दार बंद करण्याचे आधीच
पहायार् वर उभा असताना बसावेसे वाटल, नंतर �नजावेसे वाटले, नंतर गाढ झोप लागल�! पण
आता ह� अद्भुत गोष्ट सांगू कोणत्या त�?

शाकंभट : (हसून) वा बाणा वा! थोडक्यात म्हणजे पहायार्◌ावर प�गून तू �नज
; हे च ना ते
अद्भ! बरे आणखी काह� अद्भुत घड?
बाण : नाह� घडले!

शाकंभट : घडले.

बाण : नाह� घडले , महाराज!

शाकंभट : बाणा, तुला जगायचे क� मरायचे?

बाण : जगायचे महाराज.

शांकभट : मग म्हण घडल. अद्भुत घड.

बाण : घडले. अद्भुत घड. पण ते कोणचे ?
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शांकभट : ते असे क� तुम्ह� पहायार्◌ीवर असता दारे बंद केल. कड्य
, कुलपे, अडसर, आकडे,
खाड्खाड् पक्केपणी लाव. पण इतक्यात कोण्या देवदूताने येऊन तुमच्या डोळ्यांवरून

�फरवला आ�ण म्हणाल, मूिच्छर्त व! आ�ण तुम्ह� सगळे मूिच्छर्त झालात ते सकाळी पहा
सावध होऊन पाहता तो दारे बंदची बंद. मध्यंतर�चे काह� आठवत नाह; असे सांगायचे अगद�

पाठ करू! बाक� काम माझा ताईत कर�ल.
बाण : परं तु-

शाकंभट : चूप. हे असच म्हणायच. अरे वेड्य, ह्या भाबड्या श्रद्धावान लोकाचा लोक

टाळण्यास दैवी चमत्काराची ढालच उपयोगी पड. उपवर कंु तीला लग्नाआधी मूल झाल. आला
लोकापवाद! वास्त�वक त्यात काह�च अपवाद नव्. हा �नयमच आहे . पण त्या कानीन

पुत्रा�वषयी जेव्हा लोकापवाद येतोच असे पा�हले तेव्हा व्यासांनी सूयर्मंत्राच्या दैवी च
�दल� बात झोकून आ�ण वेडगळ शंकेचे लबाड उत्तराने समाधान झाल. तसेच आज होईल.

इतकेच न व्ह, तर जर पुढे मागे �सद्धाथर् गौतम खरोखरच एखादा मोठा धमर्संस्थापक झाल

त्याच्या अनुयायांच्या नव्या पुराणातह� ी सुच�वलेल� भाकड कथाह� धमर्कथा म्हणून मोठा
म
पावेल. व्यासाप्रमाणे �तच्यगे माझे नाव त्या पुराणात जर� झळकल नाह; तर� कोणी सांगावे,
एखाद्या नाटकाच्या कथौघावर तरंगत ते भावी �पढ्यांच्या घाटास लागणारच नाह� म! बरे
चल आत, तुला ताईत देतो.
(जातात.)
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प्रवे३ रा

(शुद्धोदन महाराज उभे आह.)

सेनाप�त �वक्रम�सं: (प्रवेश) शुद्धोधन महाराजांचा जयजयकार अ!

शुद्धोद: यावे! सेनाप�त �वक्रम�स, यावे! काय काल आलेल्या व्यापाया�◌ीनी �दलेल� बातमी सत
आहे ना! माझा मला पूव� सोडून गेलेला पुत्र �सद्धाथर् एका जगद्गुरूचा मान पावून मला भ
परत येत आहे हे �निश्चतपणे कळले न?

�वक्रम�सं: अगद� �निश्चतपण! आपले पुत्र �सद्धाथर् वैतागून जगताची अ�खल दुःखाप

मुक्तता करण्याचे महान् हेतूने राज्यत्याग करून गेल्यानंतर त्यांनी देहदंडनाची अ�त
तपस्या केल. परं तु दे हदं डनाची तपे ह� मो�ाची मुख्य साधने नव्हेत अशी �निश्चती होऊन

�ानमागार्ने आपले ध्येय गाठू �नघाले आ�ण शेवट� समाधीची परम �स�द्ध संपा�दते . तथा�प

�नवार्णपद� पोचल्याचे आत्मसमाधान उपभोगीत असताह� केवल लोककल्याणाथर् त्या �नवा
मागर् जगतास उपदेशीत �हंडू लागल. मनषु ्यास जन, मृत्,य जरा, व्या�ध ह्यांच्या पंज्या

सोड�वणारा मागर् आपणांस सापडला अशी त्यांची अढळ �नष्ठा . सहस्त्रावधी , राजे आ�ण
महाराजे बद
ु ्धाच्या भजनी लागते आ. परं तु बद
ु ्ध भगवानांच्या ह्या परमोदार आ�ण

कारु�णक धमा�चे मुख्य प्रवतर्क‘प�रणामतापसंस्काराद् गुणवृित्त�वरोधाच्च सवर्ेव द
म

�ववे�कनः’ असे असल्याने ह्या दुःखपूणर् जगाचा त्याग शक्य �ततक्या लौकर कराव

संन्यास घेतल्यानेच तो पूणर् त्याग शक्य होतो असा त्यांचा �सद्धांत ठर . त्याप्रमाणे

जे सहस्त्राव�ध लोकास संन्यास देत चालले आहेत तेवढ� गोष्ट मात्र लोककल्याणास

होणार� आहे , असे मला वाटते आ�ण म्हणूनच मी ते प्रत्य� भेटताच याची चचार् करणार.

तो प्रत्य� भेट�चा समय सुदैवाने आज आल. भगवान ् बुद्ध ह्या त्यांच्या राजधानी क�पलव

परतभेट देण्यास �नघून नगरापासून जवळ आलेह� आहे.

शुद्धोद: अहाहा! आज माझा तनय �सद्धाथर् नऊदहा वषा�च्या �वयोगानंतर मला भेटणा!
वाधर्क्यात तोच माझी यिष्ट . तो येताच त्यास ह्या मुकुटाची राजद��ा देऊन म

संन्यासद��ा घेई. राजधानी उत्तम प्रकारे शृंगारल� आहे? तो येताच नाच, चौघडे, तूय�, शृंगे,
नगारे, हा पहा चौघडा झालाच, पण पुन्हा बंद का झाल? माझा पुत्र कसा �दस, कसा वागेल?
मला पळ पळ युगासारखे वाटते आहे ! (इतक्यात दूत येत.)

�वक्रम�सं: काय रे चौघडा एकदा होऊन बंद का झाला? �सद्धाथर् नगरप�रघावरून �दसल?
दत
ू : �दसले काय �वचारता? महाराज, ते नगरात प्रवेशले देख!

शुद्धोद: तर मग दश�दशा माझ्या पुत्राच्या स्वागताच्या वाद्यांनी आ�ण जयजयकारांनी

�ननादन
ू का �दल्या नाह�? ह� केवढ� घोडचूक!

दत
ू : �मा असावी महाराज! पण ती प�हल� सूचना देणारा प�रघद्वारावरचा चौघडा �सद्धाथा�

प�हले �टपरू पडताच बंद केल्याने नगरद्वारावर�ल मंडळी ग�धळात प. पुनःपुन्हा चौघडे वाजू
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लागावे तो �सद्धाथा�नी ते पुनःपुन्हा बंद ठेव. इतक्यात मुख्य महाद्वार सोडून राजपुत्र �सद्ध
आडमाग�च नगरात प्रवेश केला आ�ण �मरवणुक�चा �नयोिजत आ�ण शृंगा�रत पथ टाळून त
जाणून बुजून ज्या भागात ह�न द�न अस्पृश्य वस्ती आहे त्य, अरुंद आ�ण ब�हष्कृ

वाटांनी �भ�ा मागत आ�ण स्वीकार�त जात आहे. आ�ण अलोट जनसमुदाय मुख्य मागार्श
थबकून ते दृश्य पहात आश्चयर्च�कत होऊन उभा!

शुद्धोद: काय? माझा पुत, महाराज शुद्धोदनाचा त, ह्या शाक्य राष्ट्राचा युवराज स्व
राजधानीत अस्पृश्यांच्या दाराशी �भ�ा मागत �हंडत ? कलंक लावला या काट्यान� माझ्य

उभ्या कुळा? ��त्रयांच्या राजकुळात न
ज ्मून �भ�ा म! ज्यांच्या सावल�चा �वट, त्यांचे
अन्न घेत! अरे द त
ू ा, ते अस्पृश्य तर� त्याला �भ�ा घालण्यास धजले? माझ्या क्रोधा
त्यांना भी�त कशी वाटल� नाह?

दत
ू : महाराज बद
ु ्धदेवां-

शुद्धोद: कोण बद
ु ? कोणता बद
ु ? कसला बद
ु ? तो �सद्धाथर् गौतम . तेव्हा �नदान मजसमोर
तर� त्याला �सद्धाथर्च म्हंटले प.

दत
ू : �मा असावी! एका आपणांवाचन
ू �सद्धाथा�ना या अस्पृश्यान्नाच्या संसगार्पासून प
करण्यास कोणीह� समथर् ना.

शुद्धोद: प्रधान, चला आत्ता माझा घोडा आणव. हा अनाचार मला थांब�वलाच पा�हजे. वृद्
झालो असलो तर� शाक्यांचा मी राजा आह. त्या मानी राष्ट्राच्या आ�ण कुलाच्या ब्रीद
लावणारे हे �सद्धाथार्चे बंडखोर वतर्न मला दं�डलेच पा. घोडा आणा, जा! जा! आ�ण लोकास

मागर् मोकळे करण्यास सां. नाह�तर मी दाट�तूनच घोडा भरधाव फेकण्यास कमी करणार नाह.
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प्रवे४ था

(शाकंभटजीचे घर; शाकंभट बसले आहे त, �ारा मोठ्याने ओरडत येत.)

�ारा : ऐकल का? तांदळ
ू नाह�त तांदळ
ू ! आज दहा �दवस झाले, घरात चार दाणेसुद्धा नाह.
माझ्या माहेरून मी आजवर आणलेले तुम्ह� गटागट खाल, पण आता त्यांनी उद्यापासू

शीतदेखील देणार नाह� म्हणून �न�ून सां�गतले आह. म्हणून म्हणते प्रा, ‘तांदळ
ू नाह�त
तांद ळ
ू !’ आले ऐकू आता तर�?

शाकंभट : हात्तेच्, मग प्राण�प, कालच का नाह�, जसे आता हळूच समजून सां�गतलेस तसे,

मला समजन
ू सां�गतलेस? �ारे, चषे ्टा नाह�, ह्या एका �दवसात एक हजार तर� रुपय

�मळवणार. मी हा तझ
ु ा नवरा, हा मी �मळवणार. राजपुत्र �सद्धाथर् पळून गेले त्यासंबंधी ब

मी ताईत �दला ना, त्याचा हवाला सुनास शेटजीनी घेतला होत, पण त्या वाणगटाने अजून एक

पै देखील मला �दल� नव्हत. त्यास धरला आहे पेचा. आता एक हजार मागणार एक हजार!

�ारा : मागाल दहा हजार पण पटतील तेव्हा न! तो शेटजी भोळसट असला तर� �चक्कू आह.
पन
ु ्हा तुम्हांला त्याचे हजाराच देणे . त्यात तर तो वळवून घेणारच आह.

शाकंभट : अग ते रोखे तर फाडून घेतोच; पण वर आणखी रोख हजार घेणार! मला ह्या

गावातील लोकाबरोबर तो वाणीह� नाह� तर� कुटाळ म्हणतो. आता कुटाळ तर कुटाळ! त्या

शेटजीला टाळ कुटायला लावीन तरच नांवाचा कुटाळ! नाव तर� काय म्हणे सुनासशे-

�ारा : का? सुनास नाव खरे च शोभत बरे का त्या शेटजीन. त्याचे नाक खर ेच कसे तरतर�त
आहे !

शाकंभट : हं , अग, ए अग, परपुरुषांची नाके तरतर�त आहेत क� थलथल�, डोळे पाणीदार आहे त
क� �पच�पचीत हा अभ्यास करण्याची तुझी खोड मला मुळीच खपणार नाह� . तुझ्या वयाला

चांगल� पंच�वसावी उलटत आल�. आता तर� जात्यायेत्या पुरुषांची त�डे पाहण्याचा चटोरपणा प
झाला.

�ारा : तेवढाच राग असेल तर प�तराज शांत व्ह. कारण त्या शेटजीचे नाक तरतर�त आहे हे मी
माझ्या वयाच्या �वसाव्या वष�च पा�हले होत च. पंच�वसाव्या नाह� ह. मग तर हरकत नाह�

ना? आ�ण चटोरपणा�वषयी �वचाराल तर आम्ह� िस्त्रया जात्यायेत्या पुरुषास पाह

चटोरपणा तो कसला? रस्त्यावर�ल काव, कुत्र, रेडे यांना नाह� का आम्ह� िस्त्रया पा-

तसेच तुम्हा पुरुषांस पाह. एकेका मुल�भोवती छप्पन्न देशीचे पुरुष गोळा होऊन स्वयंवर
प्र�तिष्ठत गुंडपणा जसा कर, काय मारामाया्
र , ◌ हाणाहाण्य, लठ्ठालठ- मेल� मांजर कुत्री

देखील असल� आपल� �नलाजर� भांडणे त्या तुमच्या सीतास्वयंवराहून �न रुिक्मणी स्वयंव
�कं वा आमच्या �सद्धाथर् बुद्धाच्या यशोधरा स्वयंवराहून अ�धक मयार्देन? तसे कधी

पाचपन्नास िस्त्रयांनी जमून एका पुरुषापुढे हलकट लाळघोटेपणा केला आ? कोणा पुरुषाचे

गावच्या गढ�सारखे वर आलेले नाक सहज डोळ्यांना �दसल तर तो िस्त्रयांचा �नलाजरेपणा.
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पण तुमचे पुरु? शंभर कौरवांनी भर सभेत आपल्या भावजयीस नग्न करण्यासाठ� वस्त

देखील केले तो पुरुषांचा सभ्यप!(चाल-अदख ् भुजतया खे�लये)

�नलाजर� स्त्री वदताना । लाज कशी वाटे न नरांना ।।. ।।
नग्न करू नरा क�ध का लाखो । िस्

झ�बल्या हासत खो खो । द्रौपद�स नर जैसे नाना १

आम्हां िस्त्रयांना पाहताच मोठमोठ्या ऋषींच्या त�डाला सुटलेल्या लाळेन तुमच्या पुरा

�न पान �भजन
ू गेल आहे �भजन
ू ! परु ाणलेखकांस स्त्री �दसल� रे �दसल� क� लागले पाघळाय

�तच्या वणर्न-सद
ंु र. सक
ु ेशी, सुमुखी, सद
ु ती, सुमध्यम, पथ
ु घना, �संहकट�-जशी काह� मेल्यांनी
ृ ज
मापच घेतल� होती त्या सायार्◌ा जणींच्या अगांप्रत्
ं
! �संहकट�
, पथ
ृ जघन तर दरू च, पण मला
जर कोणी नस
ु त रं भोरू म्हंटले तर� देखील पायातल� चप्पल काढून मार�न च!

शाकंभट : ठ�क बोलल�स, तल
ु ा पा�हलेला कोणचाह� पुरुष तुला रंभो, �संहकट� असे नसतेच

काह�तर� म्हणेल तर मी देखील(�तच्याकडे बोट दाखवू) हा माझा जोडाच काढ�न बाहेर! आ�ण
उघडक�स आणीन त्याचे आंधळेप! हो �संहमुखी म्हंटले तर म्हणोत तुला को- पण �संहकट�

म्हणजे का? सुदती, सुभ्, सद
ुं र�, सुकेशा तुझ्या कोणत्याह� अवयवाला अंगा, उपांगाला

प्रत्यंगाला �कंवा त्याच्या समुच्‘स’ु हा प्रत, हा ‘सु’ कार जो एकदादेखील लावू धजेल

त्याला मी पश्चातापाचे सुस्कारे सोडण्यास अनेकदा भाग प! बाक� तुझ्यावर जर कधी पुराण
रचण्याचा प्रसंग आलाच तर सध्या अगद� तुझ्या मनाप्रमाणे वणर्न करणारा एक न

उत्पन्न झाला आहे खरा तुझ्या सुदै. सुमुखी म्हणून म्हणणायार्  जुन्या व्यासाच्या द

तुम्हां िस्त्रयांना आता मुळीच भीती. हा नवा ऋ�ष म्हणजे राजपुत्र �सद्धाथर! आताशी
बुद्धपदास पावले आहेत म्? ते तुला �कं वा कोणत्याह� स्त्रीला सुमुखी तर काय पण दुमु

म्हणण् इतका देखील उल्लेखाचा मान देत नाह�. कारण ते तुमचे मुख मुळी पाहूच इच्छ�त
नाह�त. िस्त्रयांचे मुख पाहणे हेच पाप आहे असे म्हणे ते सां! गदळ, श्लेष्मा वाहणारे तुमच
नाक, घाण येणारे तुमचे त�ड अशा ह्या अमंगल स्त्र ी देहाची बुद्ध अत्यंत घृणा कर�वायार्यस उभे राहू देत नाह�त तुम्हा पापयोनी यो�षतां!

�ारा : स्वतः जन्मास येण्यापूव� दोनचार वषा�चे आधी जर एखादा प्राणी िस्त्रयांस

म्हणे, तर त्यास मी पण क्व�चत् पुण्य पुरुष म. पण जो एकदा स्त्रीच्या पोट�, तो

जेव्हा त्या िस्त्रयांना घाणेरड्या म्हणतो तेव्हा त्याच वाक्यासरशी तो स्वतःस घाणीत

बहुमानाची पदवी अपर्ण करून घे. िस्त्रयांचा देह अमंगळ म्हणून त्यांना वायाभे करू नये
असे म्हणणायार्र गुरुमहाराजांच्या भोवती �शष्यांचा घोळका असतो त्यांचा वारा
मलया�नलासारखा सुगंध मंगलच असतो नाह�? आ�ण स्वतः गुरूंचा द? मग या गुरूंच्य

देहाच्या वायार्◌ुस दुसय�नी का उभे रहावे! पण त्यांच्या तर पायाचे तीथर् लोकानी प्याले पा!
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िस्त्रयांचे नाकातून श्लेष्मा येतो आ�ण तुमच्य-वािल्मक� �कंवा एखाद्या बुद्धांना जेव्हा

येत - आ�ण सगळ्या जगाची व्याधी हरपू �नघालेल्या गौतम बुद्धांनाह� म्हणे पडस - तेव्हा

त्यांच्या नाकातून एखाद्या गंगोत्रीसारखे भागीरथीच प�वत्र पाणी वा? मग त ुम्ह�

त्यांचीच आचमन का नाह� घेत संध्ये! आ�ण घेतह� असाल बाई. कारण परवाच नाह� का,

िस्त्रयांना घाणेरड्या म्हणून �नदणारे कोणीसे परमहंस आले. ते म्हणे नेहमी पसरलेले असते

अंथरुणाव. त्यातच देहधमर् कर, तेच मलमूत्र वेळेवर स्वतःह� खात आ�ण �शष्यांच्याह� त�

फाशीत! पण तो गुरुमहाराजांचा म; प्रसाद ! मोठा गोड लागते असेल नाह�? आपणह� गेले

होतत
े �तकडे; उपभो�गलात क� नाह� थोडासा? मेल� ती डुकर बर� अशा पुरुषांपे�. इश्श गऽ ऽ

बाई! हो, पण �वसरतच होते. बद
ु ्ध िस्त्रयां�वषयी काय म्हणतात तेवढे तुम्ह� मला सां�गत

िस्त्रयाह� बुद्धांना उलट आहेर काय देतात ते नाह� सां�गतल? कालच मगधाची एक स्त्री आ
होती. त्यांच्या गावी बुद्ध आले तेव्हा त्यांना भीक घालणाया�तच्याच भा�वक पोरासोरांस ते त

भीकमाग्या संघात घेऊन गेले आ�ण ती घर े धुळीस �मळाल. त्यांचे �शष्य थापा मार�त क� त्यां

गुरु सगळ्या जगास रोगाभोगापासून बरे करत. आ�ण पाहतात तो त्याच गावी ते बुद्ध ग

पडशाने इतके आजार� झाले क� बोलन
ू सोय नाह�? तेव्हा तेथील बायाबापड्यादेखील त्यांच्य

गमतीची गाणी करून म्हणू लागल. त्या बाईने एक गाणे म्हणून देखील दाखले मला - काय
ग बाई ते हो असेच ते

(चाल: चलो रे मायी औवल�या.)

माझा ग गुरू बाई । भीक दे जो । �भकार� त्यास�च क�र पाह� ।। . ।।

अवघ्या जगवू जगा�स आला 

पडशापायी आपण मेला । वरह� जयाचा बरवा । शाप म्हणवी ।।१

शांकभट : उगीच नाह� म्हंटले तुला �संहमुखी म्हण! बरे अग, ए अग, आता थोडी ‘गोमुखी’ हो
पाहूर तो बघ सुनासशेट येतोच आहे इकडे. त्याची आई टेकल� आहे मरायला आ�ण ती सं�ध
साधून मी मोठे �कटाळ रचले आहे . त्याच्यावर पैसे छण् छण् मोजून घे. जा आत जा. (�ारा
जाते.)

सुनासशेट : (प्रवेश) शाकंभट, बाबा आता काह� ताईत �बईताचा दै वी उपाय तर� पहा रे ! माझी
आई, गड्या आजचा �दवस काह� उलटत नाह. ती मला सोडून जाणार! तसे काह� �तचे वाईट
नाह�. लोळा गोळा होऊन उतारवयी �खतपत पडल� होती �तची सुटकाच आहे. पण मला आई

अंतरणार! (स्फुंदत.)

शाकंभट : (एकदम गळा काढून) आ�ण मला पण अंतरणार! माझी पण ती आईच होती. शेटजी,
नव्हे नव्, दादा, भाऊ शपथेवर सांगतो तू माझा सख्खा सावत्र भाऊ आ, आ�ण तुझी आई

माझी सावत्र आई आ! असा आ पसरून काय पाहतो? दादा, तुझ्य, आपल्य, कुळाचे एक

आजवर गुप्त रा�हलेले रहस्य आज उघडक�स येणार तेव्हा माझ्याप्रमाणेच मी तुलाह� मानत
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आश्चयर् वाटणार ना! अरे भाऊ माझा आ�ण तुझा बाप एकच होता. तुझी ह� सख्खी तीच माझी
सावत्र आई अंतरणार ना ती मला आ. (रडतो.)

सुनासशेट : अरे काय म्हणतोस तर� का! काय सावत्र क; भाऊ काय! तुला वेड तर लागले

नाह� ना? शाकंभट, तू आमच्या घरचा �पढ�जाद उपाध्याय म्हणून तुला मी �मा क. नाह� तर

अशी बाष्फळ बडबड घरोबा झाला म्हणून अशी भलतीच लागट वाक्ये मी ऐकणार न.

शांकभट : मीह� बोललो नसतो- पण दादा घरोबा नाह�; आपले घरच एक आहे . हे पहा काय ते.

माझ्या बाबांनी मरताना हा ताईत �दला मला आ�ण सां�गतले सुनासशेटजीची आई मरू लागल

म्हणजे त्या �दवशी हा ताईत उ. त्यातील पत्र दोघे वाचा आ�ण �तला दोघेह� पाणी .

�तच्या �तेवर हे पत्र जा. नाह� तर माझा जीव भत
ू होऊन तुमच्या दोघांच्या घराभोवत

घुटमळू लागेल! म्हणून आज ताईत फोडल, पत्र उघडले आ�ण रहस्य क! भाऊ. तझ
ु ा प�हला
बाप वारला तेव्हा तुझी आई काशीला होती क? तो वारल्यानंतर तुझ्या वेळी प्रसूत झाल� ह

का?

सन
ु ीसशेट : (रागाने) होती, बरे मग? सांग काय ते सांग एकदाच.

शांकभट : तर मग हे सगळे खरे आहे . �तथेच माझे वडील होते. �तच्या बरोबर उपाध्याय म्ह.
�तथे तुझ्या आईला त्यांच्यापासून मुलगा झ. तो त .ू तू माझा भाऊ जसा धमर्शील

यु�धिष्ठराचा दानशील कण! म्हणून म्हणतो माझ्या बापाची न, नव्हे आपल्या बाबां.

सुनासशेट : दात पाडून टाक�न!

शाकंभट : पाड दात. पण जोवर जीभ आहे तोवर भाऊ मी ह� �चठ्ठी म्हातार�चे प्रेतयात्रेच

सवा�सम� वाचून, �तला पाणी देणार! माझ्या व�डलांच्या दोन इच्छा होत्या त्यांचेकडे तुझ्या

जे पांच सहा हजार रुपये मी फेडावे म्हणजे ऋणातून ते मुक्त होऊन त्यांना ग�त �. आ�ण
दस
ु र� ह� इच्छ. या दोनपैक� �नदान एक कोणची तर� मला फेडल�च पा�हजे. नाह� तर त्यांचा

जीव गत
ुं ून भूत होऊन घोटाळत राहणार तुझ्या माझ्या भोव! ऋण �फटले तर बरे , नाह� तर मी

जीव गेला तर� हे रहस्य प्र�सद्ध करण्यास सोडणा. भाऊ, माझा सख्ख, सावत्र भाऊ !

सुनासशेट : (त्यास �झडकारती) हट! (स्वग) हे काय ह्याच �कटाळ आहे क� ह्याच्या बचे
क� माझ्या आचे, खरे ह� असू शकेल? होती खर�च माझी आई ह्याच्या बापाच्या घर� �त.

भुतांच्या गोष्ट� पण ऐकू येता. खरे असू शकेल. माझे डोके भडकत आहे ! पण काह� असले

तर� उद्या कोणाच्या कानावर ह� नुसती भुमका जर� गेल� तर� लोक नाह� तेच खरे म्हण,

आईच्या प्रेतास अिग्न देणे कठ�ण ; उभी जात ब�ब मारून उठे! (उघड) शाकंभट गाढवाच्या
लेका-

शाकंभट : नकोरे भाऊ तुझ्या स्वतःच्या बापासच असे अपशब्द , कारण भाऊ ज्यांचा मी लेक
त्यांचाच तूह� लेक आहे!
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सुनासशेट : अरे ह ळू, हळू तर� बोल! अरे माझ्या आईचा लौ�कक लोकात �कत! �तला देवता

मानतात आयाबाया. �तच्या मरणाचे वेळी तू अशी भलतीच गोष्ट बोलू नक. हे बघ, तुझ्या

बापाकडे जे माझे येणे होते ते मी सोडून दे तो. ह� पावती �लहून दे तो. म्हणजे तो ऋणमुक्
होऊन त्याच्या जीवास मुिक्त �म. ह� एक इच्छा पुर� झाल� म्हणजे झाले ? पण तुला
देवाची शपथ आहे . ह्या उपर अ�धक काह� ब्र काढू नकोस माझ्या आई�!

शाकंभट : अरे माझी आई म्हण भा. मी �तची �नंदा का कर? तुझे कूळ ते माझे कूळ. तूच
माझे कूळ झालास आता! मग पुन्हा ते!

सन
ु ासशेट : तो वाह्यातपणा सोड म्हंटले !

शाकंभट : बरे बुवा नाह� बोलत. बाबांची एक कोणची तर� इच्छा पुरल. झाले. नाह� तर भुतांची
भी�त रे ! दे ती ऋणफेडीची पावती!

सन
ु ासशेट : �लहून दे तू पण क� पन
ु ्हा ब्र काढणार न.
शाकंभट : अथार्त, पण तुम्ह�ह� त्याची प्रत �लहून. आत या.

सन
ु ासशेट : ती व्यवहाराची र�तच आह. चल! (स्वग) हे मी काय कर�त आहे ? पण उपाय नाह�!

असो, एकदा आईचा प्रेत�वधी आ�ण औध्वर्दे�हक संपले क� पाहून घेईन ह्या गावकुटाळाला

तर�!
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प्रवे५ वा

(बुद्ध �भ�ा मागत चालले आह. नाग�रक उभे आहेत-�ततक्यात शुद्धोदन महाराज ये.)
शुद्धोद: कुठे आहे तो �सद्धा? राजकुलाला कलंक लावणारा तो �भकार� कुठे आहे?

�सद्धाथ: हा इथे आहे महाराज! पूव� आपणांस द ुःख देण्यास कारणीभूत झालेला आ�ण आता

आपल्या कुळास कलंक लावण्यास कारणीभूत होणारा हा �सद्धाथर् व�डलांचे अ�भवादन कर�त
हा उभा आहे.

शुद्धोद: बाळा, �सद्धा,थ माझ्या तनय, तुला असा सकुशल परत आपल्या राजधानीत आलेला

पाहून माझ्या हृदयात उचंबळून येणायार्र आनंदसागरात तुझ्या ह्या भ�ावृत्तीच्या �व��प
�
सारा राग बुडू न �वरून गेल! अहो, माझा पुत्र �कती �वनयशील आ? महंत पदवीला चढलेला

आ�ण राजामहाराजांचा आचायर् झाला असताह� आपला पुत्रधमर् �वसरला . त्या दूताने मला

काह�चे बाह�च सां�गतले म्हणून मी उगाच रागावल, तू �भ�ुधमाप
� ्रमाणे राजधानीत �भ�ा माग
आडवाटे ने �शरलास इतकेच ना?

दत
ू : (स्वग) मग मी तर� ह्याहून अ�धक काय सां�गतले बुव! पण चक
ू रागावणायार्  बापाची

नाह�; �वनयशील पुत्राची ना; चक
ू काय ती दत
ू ाची! दत
ू म्हणजे दोन्ह� बाजूने थपडा खाणार
मृदं ग!

शुद्धोद: �प्रय तन, तू मला भेटलास- यात मागचा सवर् दुःखशोक मी �वसरून गेलो पण बा,

�सद्धा,थ तू मला आ�ण राज्याला सोडून जेव्हा तपस्येस गेलास तेव्हापासून आज नऊदहा वष�
ह्या राज्याचा भार ज्या �दवसाच्या आशेने वा�हला तो �दवस आज उज. हा तुझ्या वृद

�पत्याचा तो हा राज्यभ, हे �वनयशील तनया, आता तू आपल्या समथर् मस्तकावर धारण क
मला �निश्चंत कराव, शाक्यांच्या राज्याचा हा रत्नज�डत म, हे युवराजा, मी आज तुझ्या

मस्तकावर घाल�त आह. तरुण राजपुत्रा हा मुकुट तुला शोभतो आ�ण मुंडन ह्या मला वृद

शोभते; तर तुझ्या भर तारुण्यात धारण केलेल्या मुंडनाने आ�ण माझ्या भर वाधर्क्या

केलेल्या मुकुटाने झालेल्या अशास्त्र व्यत्यासाच्या कलंकापासून आपले हे राजकुल आज.

घे हा मुकुट आ�ण दे तो कमंडलू इकडे.

�सद्धाथ: थांबा, महाराज, जर मस्तकावर दुसरा कोणचा भार मी धारण केला नसता तर क्व�चत
हा ह्या मुकुटाचा भार मी वा�हला असत. पण मला वाटते तर�ह� तो वा�हला नसताच. कारण
लहानपणापासून जेव्हा जेव्हा द�रद्र� आ�ण कष्टाळू शे�स घामाने �चंब झालेले मी पाह�

आ�ण राजाच्या धनाशेसाठ� युद्धात घायाळ झालेल्या सै�नकांस रक्ताने न्हालेले पाह� तेव्हा

मला ह्या राजमुकुटाची �शसार� ये. वाटे या मुकुटातील प्रत्येक ऐद� पाचपाचू त्या शेतकया�ि◌

आ�ण श्रमकया�कच्या यातनेच्या घामाचेच थ�ब , आ�ण या मुकुटातील प्रत्येक आधाशी ल
आ�ण रत्न त्या सै�नकांच्या रक्ताचे थ�ब . राजांची तषृ ्णा ह� एखाद्या रा�सीसारखी ह्

कष्टाळू श्र�मकांच्या रक्तास पीत. आ�ण हा मुकुट त्या रा�सी राज�पपासेच्या हातातील त
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रक्त �पण्याचा पेला अस. हे मुकुटा! तुझ्यातील रत्नांच्या सं इतक्याच �नमर्ल पाण्याच

थ�बांनी भरलेला कमंडलू आ�ण धान्याच्या दाण्यांनी भरलेल� ओंजळ तुझ्याहून अ�धक उपय

आहे . कारण ती ह�नद�न तहानलेल्यला �पता येईल, भुकेला खाता येईल. पण ज्यांना �पता येत

नाह�, खाता येत नाह�, त्या अत्यंत �नरुपयोगी चमकदार गारगोट्य, जा! रत्ने म्हणून मूख

माणसांनी तुम्हांस ज्या उ�करड्यावरून गोळा केले त्यावर प! (मुकुटास फेकून दे ऊ पहातो
तोच राजसेवक तो वरचेवर झेलतात.)
(चाल-सकल गड चंदा कलासन)

तज
ु हु�न मुकुटा कमंडलु बरा । तू अमोल । कव�ड मोल ज�र हा ।। ध.् ।।
छत्रे तव तापा । अ�धक देऊन

सक
ु �वले जीव तू । सुख�व सज
ु ले हा ।। १ ।।

महाराज, ह्या ुकुटाचा भार
मस्तकावरून दूर केल्यावाचून जगाच्या कल्याणाचा भार वह
म

त्यावर कुठची जागा सापडणा?

शुद्धोद: पण �सद्धाथ! अरे, तू ज्या ��त्रय कुळात उत्पन्न झालास त्याचे मुकुट धार
कतर्व्य ह. �नदान अशी �भ�ावृित्त तर� आचरू नक. तो आपल्या कुळाचा धमर् नव.
�सद्धाथ: महाराज, आपल्या कुळाचा तो धमर् नसेल पण माझ्या कुळाचा धमर्.

शुद्धोद: अरे, �सद्धा,थ ज्या ह्या तुझ्या शाक्य कुळात महासामंत म्हणून गाजलेले ब

पूवर्, बावीस मुकुटाधीश �पढ्या होऊन गेल्या त्यात एकह� �भ�ा मागणारा झाला न. तेव्हा

तुझ्या कुळाचा �भ�ा हाच धमर् आहे हे तू म्हणतोस तर� ?

�सद्धाथ: कारण, महाराज, तुम्ह� सांगता ती गोष्ट �सद्धाथर् गौतमाच्या कुला . पण मी

तथागत आता �सद्धाथर् गौतम नसून बुद्. आ�ण माझ्या बुद्ध कुलात जे पूवर् बुद्ध होऊन
ते सवर् ह्याच �भ�ावृत्तीचे अवलंबन कर�त .

शुद्धोद: पण �भ�ा जर� मागावयाची तर� प्रत्य� राजवाड्यात ह्या तुझ्या सवर् �शष्

�भ�ेची व्यवस्था केलेल� असता प्रथम �तकडे यावयाचे क� या अस्पृश्यांच्या गल्ल्याकु

तुकडे वेचीत �हडावयाचे ?

�सद्धाथ: महाराज, समजा, एखाद्या वैद्यापाशी एखाद्या रोगावर उत्कृष्ट औषध आहे तर त

प्रथम कोणाच्या घर� ज? जो �नरोग आहे, धष्टपुष्ट आहे त्याच्या �कंवा जो त्या रोगाने
आतर् झाला असेल त्याच?

शुद्धोद: अथार्त् जो त्या रोगाने अगद� आतर् झाला असेल त्य!

�सद्धाथ: तर मग महाराज, मी त्या राजवाड्यात प्रथम न येता ह्या द�न अस्पृश्यांकड

गेलो हे च उ�चत केले. महान ् साधनेने अंती मनुष्यमात्राचे पर दुःख दू
र करण्याची परम औ
म

मला सापडल� आहे आ�ण मनुष्यामात्रातील हे अस्पृश्य परम दुःखी! खायला नाह�, प्यायला
नाह�, रहायला नाह�, अहो प्रेमाने त्यांच्या पाठ�वरून हात �फरवून समाधान करण्यासाठ�
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कोणी उरलेले नाह�! गावातील कु�याच्या पाठ�वरून प्रेमाने हात �फरवताना मी हज

चातुर्वण�यां, पा�हले आहे . कु�यांची पाळीव �पल्ले हातात उचलुन त्याचे कौतुक करताना म

त्रैव�णर्कांस पा�हले . पण ह्या द�नह�न अस्पृश्यांची सोन्यासारखी , कु�याच्या मोलानेह�

त्यांस कोणी �वचार�त नाह�! त्यांच्या सावल�चा �वट! अशा या द ुःखी प्राण्यांसारखे दुसरे को
द ुःखी मला मनुष्यजातीत �दसले नाह, म्हणून मी प्रथमतः त्या अत्यंत दुःखाता�चे दुःख
करून त्यांसह� मो�सुखाचा आस्वाद कसा घेता येईल याचा उपाय सांगण्यास ! ह्यत
अनु�चत ते काय झाले महाराज!

शुद्धोद: तझ
ु े हे �वचार अत्यंत उदार आहेत ह्यात शंका ना. पण त्या लोकाचे �भ�ान्

स्वीकारणे तर� अनु�चत नाह� क? त्यांचे अशुद

�सद्धाथ: अशुद्धा�वषयीच �वचाराल तर मग महाराज ह्या अस्पृश्यांच्या अंगातील अशुद

आम्हां ब्राह्मण��त्रयांच्य इतकेच आरक्, शुद्ध वा अशुद्ध ! हेच रक्, हाच वणर,

रं ग, रू, गुण सवर् अगद� मनुष्यासारखी नुष्ये आहेत महाराज
! धत
म
ु ले म्हणजे त्यांचेह� हा

साफ होतात. असेच तांदळ
ू अशाच पाण्याने धुवू, अशाच हाताने, अशाच अग्नीवर त्यांनी ठेवल

असता असाच तुमच्या भातासारखा शुद्ध भात अस्पृश्यांच्या घर�ह�. तसाच शुद्ध भात शु

भावनेने त्यांनी घातल- मी घेतला. मी नुसत्या त्यांच्या पाठ�वर प्रेमाने हात �फर�वण्याने ज
द�न जीवांस स्वगर्तुल्य आनंद होत ; तर तेवढा हात �फर�वण्याचे औदायर् म्या न दाख�व

म्हणजे माणुसक�स मुकणेच नाह� का? महाराज, वणार्हंकारांनी माणूसच माणसाचा भयंकर शत्

झालेला आहे. म्हणून तथागत बुद्ध केवळ गुणा, शीलावरून माणसांची योग्यता ठरव;

जन्मावरून ना. जन्मजात ब्रा ��त्रयातह� त्याला प�तत आढळतात आ�ण जन्मजात प
अस्पृश्यांतह� त्याला ब्राह्मण��त्र. बुद्धाने जी अमृताची पाणपोयी घातल� आहे तीव

प्रत्येक तान्हेल्या जीवास जीवनाचे पाणी �पता. तथ
े े वणार्हंकाराचा �वटाळ मा�नला जात नाह.
(चाल-बहार आयी रे .)

वषार् ऋतु आला र े । भूत दय- घन द्रवला । तप्त लोक धाला ।।.।।
ये द्�वज चंडाला । जो तो तपला 

पात्र तव तैसे ने । जीवन । जा�त न�च दयेला ।१ ।।

शुद्धोद: तू खरोखर�च कोणी अलौ�कक आत्मा आहे! धन्य माझा वंश क� तू माझ्या पोट

आलास! �सद्धा, बुद्धा आता �शष्यांसह एकदा तर� माझ्या राजवाड्यात आपण �भ�ेस. तसेच

एकदा तर� त्या माझ्या सुशील सुन, तुझ्या �वरह� पत्न, देवी यशोधरे सह� भेट द्याव.

�सद्धाथ: जशी महाराजांची इच्छ! (बुद्ध चालू लागत. सवर् �शष, ‘‘बुद्धं शरणे गच्छ, धम�
शरणे गच्छा�, संघं शरणे गच्छा�’’ असे म्हणत त्याच्या मागे जा.)
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प्रवे६ वा

(सुनासशेटजीचे घर)

सुनासशेटजी : आई!आई! तू मला शेवट� सोडून गेल�सच ना! (रडतो.)

बायका : (एकेक� एकेक वाक्) नका रडू शेटजी! �तचे काह� वाईट झाले नाह�, मुले, नातू, सुनाभाग्याची होती �बचार, जगाची रहाट�च आहे. नका र डू! तुम्ह� रडले क , आम्हांलाह� रडू येत. ह�
पोरबाळं ह� रडू लागतात.

(सवर् रडता.)

सन
ु ासशेट : �तचे म्हातारपणी बर ेच झाल. पण मला आता आई उरल� नाह�. आईच्यासारखी मला
आता समाधानाची जागा कुठे �मळणार!

बायका : (एकेक� एकेक वाक्) ते का शेटजी? आम्ह� आहोतना चार संबंधी शेजार! आम्ह�

आईच्या �ठकाणी आहोत बर . आम्ह� तुम्हांला आई गेल� असे नाह� वाटू देण. नका रडू शेटजी
(रडतात.)

शाकंभट : (प्रवेशून स्) हं. हं. अगद� वेळेवर आलो. ह्याने आपल्या हाताने काल मला ह
�चठ्ठी �लहून �दल्यामुळे हा आता माझ्या  पक्केपणी पेचात आल. काय म्हणते ह� �चठ.
‘शाकंभट यांस, तुम्ह� माझ्या आई�वषयीची आ�ण तुमच्या बापा�वषयीच्या रहस्याचा बो

कुठे ह� करू नये आ�ण मी तुम्हांकडे असलेले येणे स्वेच्छेने घरोबा म्हणून सोडून द्यावे अ

तुमचे आमचे बोलणे ठरले त्याप्रमाणे ह� पावती देत आहे, मी माझे तुमच्याकडच्या येण्या

सवर् पैसे भरून पाव.’ तो गेला लेखी पावतीत गुंतवायला मला! वाण्याचा स्वभाव काह� व्यवह
झाला क�, ‘लेखी’ म्हणून म्हणण्याचार तसा तो चटकन् बोलून गेला आ�ण फ! अ�त शहाणा

त्याचा बैल �रकाम! पुढे होऊन हाय, हाय! भाऊ, आई गेल� न शेवट� आपल�! माझी सख्खी आई
मेल� तर मेल�, आता ह� सावत्रह� गे! अरे माझ्या म्हणजेच तुझ्या व�डचे �तच्यावर केवढे

प्र!

सुनासशेट : (दचकून उ ठतो. स्वग) हा चांडाळ पुन्हा घोटाळा करतो क� काय काह! (उघड) उगे
भटजीबुवा! नका रडू जाऊ द्या ते उग

(त्याचे त�डावर हात ठेवत.)

शाकंभट : नका रडू कसे? रड सांगून का येत. ती माझी सख्खी सावत्र आई! तू माझा सख्खा
सावत्र भ, जो माझा बाप (शेटजी त�डावर हात ठेवून त�ड दाबतो) तोच- भाऊ - तुझा-

सवर् लोक: हे काय भटजीबुवा? शोक झाला म्हणून असे अवार्च्य बकायचे क� ? काह�

जातपातीचा �वचार! नाटक आहे क� काय हे भलतेच बकायला?

शाकंभट : तुमच्या शोकाचे नाटक आह. तुमची जात मानलेल�, पण माझी जात तीच ह्या माझ्य
भावाची खर� जात हो! आता बोलतोच सगळं .
(शेटजी त�ड दाबतो.)
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सुनासशेट : अहो गह
ृ स्थ ह, हा ब्राह्मण आमचा कुलपरंपरागत उपाध, घर�च वाढलेला. �तच्या
मुलासारखा होता. शोकाने वेडावला आहे. त्याचेकडे काय ल� देत. जा, प्रेत�वधीची �सद्धता.

चला बायांनो घरात, मामा काका जा बाजारात. सामान जुळवा. आता नुसत रडून काय होतं जा!
(सवर् जाता.)

शाकंभट : अहो, मी खांदा देणार माझ्या आईल. माझ्या बापाचे हे प; ह्या माझ्या भाचे हे

पत!

सुनासशेट : भटुरड्य. आता जर तू आणखी पैसे उपटू पाहशील तर तुला राजपुरुषाच्याच हाता
सोपवन
ू दे ईन! काल काय ठरले?

शाकंभट : ह� �चठ्ठी ठर. ह्यात तू स्वतः �लहून �दल आहेस , तुझ्या आई�वषयी असे काह�
रहस्य आहेर �न ते मी फोडू नय. ह� �चठ्ठी मी ह्या लोकासम� वाच! तच
ू ना त्या सारथी
बाणाचा हवाला घेऊन मला बुडवलेस (मोठ्यान) भाऊ तो माझा सख्खा साव

सन
ु ासशेट : फास लावलास रे चंडाळार अरे चप
ू ! �नदान चप
ू बसायला काय घेशील ते सांग तर�

एकदाचा.

शाकंभट : एक हजार अ�र� एक हजार! (मोठ्यान) आई ग काशीला असता तझ
ु ा भ्रतार वारल

तेव्हा माझ्या व�ड..

सुनासशेट : अरे च ुप. काय करावे! कुठून �चठ्ठी �दल� ह्या चंडाळाला! अरे शाकंभट माझ्या

जातीच्या मनात �वकल्प आणून माझ्या आईच प्रेत दारात पाडून ठेवू नक! काह� माणुसक�

धर! आता हजार कुठून आणू! आता सवर् �वस; ह� सलकडी घे �न ती �चठ्ठी . लोक येऊ लागले,
ह दे ती �चठ्ठी चंडाळ लवकर , घे सलकडी घे , घे न, दे न!

शाकंभट : (हसत) कशी बळं बळे सलकडी माझ्या हातात घालतो आह! पण! माझा भाऊच सख्खा
सावत्र (वस्तु �व�नमय करता.)

सुनासशेट : (�चठ्ठी हातात पडताच पाह) जा, जा, आता �णभर उभा राहू नकोस!
शाकंभट : अरे नुसता उभा राहतो रे शेट! रडत नाह�, हसत उभा राहतो. नुसता उभा.

सुनासशेट : नुसता नाह� �न फोडणीचा नाह�. चालता हो, जा! (शाकंभट हसत जातो,) नीच!
गावगुंड!! एवढ आईचे औध्वर्दे�हक संपले क� पाहून घेईन याला !

प्रवे७ वा

(बुद, �शष्य आ�ण सेनाप�त �वक्रम बसले आ.)

बुद्: सेनाप�त �वक्रमद, आपण या शाक्य राष्ट्राचे सेनानी. आपण या शाक्य राष्ट्रा
एक महान ् �ानीह� आहात, आपण पूवर्वयात य- दान- तपांची साधना आचर�त तत्व�ानाची

गूढतत्वे योगयुक्त �चत्ताने �चंतून �सद्धत्व पावलेले आहात हेह� मी जाण. म्हणूनच या
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उभ्या शाक्यजातीत �वशेषतः आपल्यालाच मला सापडलेल्या आयर् सत्यांचा ठेवा दाखवाव

मी जे हे महान ् धमर्चक्र प्रवतर्न केलेले आहे त्याची ग�त आध्रुवध्रुवापय�त पोचवून
द ुःखमुक्त करण्याचे काय� आपले सहकयर् संपादन क
ा
रावे हा माझा या क�पलावस्तूस

येण्यामागे एक मुख्य उद्देश. तेव्हा आपण संन्यासाची द��ा घेऊन या �भ�ुसंघात समा�वष
व्हावे अशी माझी इच्छा आ. अहो, हा संसार स्वगर्सुद्धा तृष्णेच्या आगीत ज. �ान्याने
त्यांचा वमनवत् त्यागच केला पा�ह. वणव्यातून सुटलेला प्राणी जसा पुन्हा वणव्यात

नाह�, रोग बरा झाला असता कोणीह� ती पीडा पुन्हा व्हावी असे इच्छ�त नाह� त्याप्रमाणेच
ह्या संसारात पुन्हा रमत ना. असे असता आपणासारखे �सद्धह� ह्या संसा, त्यातह�
घातपाताने द�ू षत अशा ह्या सै�नकव्यवसायात कसे राहू शकतात हे मला समजत ना.

�वक्र: कसे? भगवान ्, जसे जन्, व्या�, जरा �न मृत्यु या दुःखांनी पी�डलेल्या ह्या देह

आपण, त्या दुःखांचा अन्त करणा, �नवार्ण प्राप्त झाल्यावरह� राहू शकत! मी तथागतास
�वचारतो क�, �नवार्णप्राप्ती, त्या �ानासह, तषृ ्णेच्या �नवृित्त, हा भौ�तक देह तत्काळ
�वरू, �बलगन
ू , �वतळून मृगजळासारखा नाह�सा होतो काय? नसेल तर त्याचा बळाने नाश
करू, आत्महत्या क, देहाची बेडी तत्काळ तोडून टाकणे इष्ट आहे क? नसेल तर

देहधारणा मुक्तांनाह� बुद्धांनाह� केलेच पा�हजे नाह�? �वदेहमुक्ती म्हंटल� तर� भौ�तकतः त

मरणापय�त सदेहच जर असणार� आहे तर मग देहधारणाची सांसा�रक कम� करावीच लागणार ना?

त्यातह� आपणांसारखे महात्मे तर मुक्तानंद भोगीत एखाद्या ग�ड्यासारखे रानांत एकटेच
न �फरता द ुः�खतांच्या दुःखाने द्रवून लोकास �चरंतन सुखाचा लाभ करून देण्यासाठ

उपदेशाचा, प्रचारा, �शष्य संघाच, वाद�ववादाचा, मठांचा आ�ण मठप�तत्वाचा मोठा प्रप

मांडीत असतात? तो का?

बुद्: सेनापते, �नवार्णप्राप्तीनंतर देह तत्काल नाह�सा होत नाह� हे खरे तर मग आपण �वच
क�, ‘�नवार्णप्राप्तीनंतर बळाने देहत्याग करणे इष्ट आ? त्यास तथागताचे स्पष्ट उत

आहे बळाने दे हत्याग करणे हे एक नवीनच कमर् असल्याने ते पुनजर्न्मास कारणीभूत होणार े
आ�ण जन्ममृत्युच्या पार होणे हे तर तथागताचे ध्येय. म्हणून तथागताने देहत्याग केल
नाह�. मागील कमा�ची ती दे हग�त आपण होऊन थांबेल तेव्हा थांबे! देहनाश तर दरू च, पण
देहच्छलह� तथागतास संमत नाह. मध्यम पंथ हाच सुवणर्पंथ आ. देहाला �नरोगी आ�ण

कायर्�म राखून लोककल्याणाथर् सदो�दत त्यास परोपकार� �झज�वणे हेच खरे दै�ह. दया

ह�च मुक्ताची द�यता आ�ण दुःखतप्तजनावर त्या दयेने प्रे�रत होऊन �नवार्णामृताचे शीतल
सदो�दत कर�त राहणे हाच संन्याशाचा संसा!

�वक्र: तर मग संन्याशांनाह� संसार असतो! मुक्त होताच देहनाश न करण्याचे कारण म्हण
जो आपण पुनजर्न, कमर, कमर्फल आ�दक पारलौ�कक �सद्धान्तांचा उल्लेख केलात त्या�व
चचार् मी माझ्या प्रस्तुत उद्देशास अप्रस्तुत म्हणून. आ�ण ज्यास स्वतः �नवार्ण
www.savarkarsmarak.com

प्राप्त झाले , आत्मप्रती�त आ�ण आत्मप्रसाद लाभतो त्यांसह� तत्काल देहनाश करण

वाटते असल्यामुळे देह्यात्रा करताना देहधारणाचा �कंवा आपल्यासारखे महात्मे मांडता

परोपकारप्रे�रत संन्याशाच्या संसाराचा ह्या जगांतील जो व्यवहार करावा लागतो त्याच्
हे तूंची आ�ण स्वरूपाची आ�ण प�रणामांची तेवढ�च चचार् मी करू इि. मी तथागतांना

�वचारतो; क�, मठामध्ये राहून मुक्त जे अशनवसन शयना�दक व्यवहार करतो त्यात

गह
ृ ामध्ये राहून बद्ध जे व्यवहार करतात त्यात प�हला मठस्थ अना, प्राप्त�नवार्हाथर ् �
�नरहंकार� परोपकाराथर् ते व्यवहार करतो आ�ण दुसरा गृहस्थ तसे कर�त नाह� हाच ना आपल

मते मुख्य भे?
बद
ु ्: होय.

�वक्र: तर मग अशा अनासक्त बुद्धीने परोपकाराथर् गृहामध्येह� जर, �ानी, �सद, ते

व्यवहा, ह� ऐ�हक यात्रा पार पाडू लागला तर मग अशा मठस्थांत आ�ण तशा गृहस्थांत �व
िस्थतीचे दृिष्टने काह� आ�ेपाहर् भेद असू शकणार , नाह� का?

बद
ु ्: गह
ृ ामध्येह� मठाप्रमाणेच �वदेहमुक्ताचा व्यवहार चालू शकेल हे मला मान.

मठामध्येह� प्रलोभने असत! परं तु तर�ह� गह
ृ ामध्ये ती अ�धक असणार हे उघड आह.

�वक्र: पण ती भी�त साधकांना लागू आहे. मुक्तांन, �सद्धांना ना. कारण प्रलोभनांचे ज्य

अजून भय आहे त्यास आपण साधकच म्हण, �सद्ध नव. आता ज्या अथ� मुक्त ह

परोपकारासाठ�च, द ुः�खतांच्या दयेसाठ�च हा धमर्प्रसाराचा आ�ण लोकसेवेचा व्याप उभ

त्याअथ� तो ऐ�हक परोपकार सवा�स सरसहा संन्यासद��ाच देऊन साधतो , मठस्थच होऊन क�
गह
ृ स्थच राहून हा मुख्य प्रश्न मला आपणांपासून सोडवून घ्यावया. �वदेह्याच्य

संन्यासाश्रमात आ�ण �वदेह्याच्या गृहस्, �कं वा थोडक्यात म्हणजे गाहर्स्थ्यात

संन्यासांत मुख्य भेद म्हणजे हाच ना, संन्यासाश्रमात का�, कृ�ष आ�ण कृपाण यांचा

बहुधा आत्यं�तक त्याग करावा लागतो आ�ण गृहस्थाश्रमात तो लागते? कृषीने
भरणेपोषणाचे धंदे, का�मनीने संतानोत्पित्त आ�ण कृपाणाने प्रसंगी शस्त्रयुद्धात भाग
उल्ले�खत आहे.

बुद्: एकंद�रत आपण म्हणता त्या अथ� संन्याशाला का�- कृ�ष - कृपाण ह्यांचा आत्यं�त

त्याग करण्याची प्र�त�ा करावी ल, तोच दोन्ह� आश्रमांतील मुख्य व्यावहा�रक भेद आह.
�वक्र: तर मग हे तथागत, मी असे स्पष्टपणे म्हणतो, परोपकाराचे कायर् मुक्तांसह

संन्यासाश्रमाहून गृहस्थाश्रमाचाच अवलंब केल्याने अ�धक प्रमाणात क. इतकेच न व्हे
तर जो जो �भ�ु होऊ इच्छ�ल त्याची त्य, पात्रापात्रतेचा लवलेश �वचार न करता आप

संन्यस्त �भ�ुसंघात आपण जी भरती कर�त आहा तीमुळे उपकाराचे प�रवतर्नात मोठाच अपक
होणार आहे! काल आपण प्रत्य� राहुलास आपल्या आठ नऊ वषा�च्या मुलासह� �भ�ुस

समा�वष्ट करून घेतल! आता ज्या कोवळ्या मुलांससंसार काय आ�ण संन्यास काय ह्य
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कल्पनाह� नाह� अशा मुलासुद्धा सरसहा सवा�स संन्यस्त �भ�ुसंघात ओढल्याने केवढा

ओढवणार आहे पहा! ह्या शाक्य राष्ट्राचेच प्रकरण उदाहरण म्हणून. आपण संन्यस्

झालात, आपण राजपुत्र आनंद आ�ण देवदत्तालाह� संन्यास द��ा �, शेवट� राजतनय राहुल ,
ते आठ वषा�चे मूलह� �भ�ु संघात घेऊन शाक्यांच्या आसन्नमरण राजवंशाच्या लतेची ह� शेव
क�लकाह� खुडून टाकतील. सामंतकुळांसुद्धा सवर् उत्तम पुरुष संन्यस्त झाल्याने ह्य

सद्गुणी आ�ण अ�भजात बीजापासूनच होणार� उत्तम संत�त खुट. दग
ु ुर्णी आ�ण पकृष्ट
लोकाची संत�त तेवढ� वाढत रा�हल�. अशा िस्थतीत उत्तम बीज तेवढे �नवडून फेकून देऊ

�कडक� सडक� �नकृष्ट बीजेच तेवढ� पेरणायार्  शेतकयार्मच्या �पकाची जी दुदर्शा होणार तीच

शाक्य जातीची होणा! संन्यासधमार्च, का�मनीत्यागाच्- �नस्संतानतेच्या प�हल्या प्र�त

असा लोक�य आ�ण सप
ु ्रजनन�य होत असताच आपला प्रचार जर असाच चालला तर हे शे

लोक आपापले नांगर तोडून, माग मोडून, दक
� च्या मेहनतीवर जागणाया्र
ु ाने सोडून दस
ु याज

�भ�ुसंघातील �भकायान
� ची संख्या फुगवीत राहणा! कारण कृ�षत्याग ह� संन्यासधमार्ची दुस
प्र�त�ा पड! दस
ु या�ने मरे पय�त शेती करावी . ते अन्न आयते भ��णे हे संन्यासधमार्त प

नाह�. पण शेती करणे हे मात्र पाप कारण नांगराने अनेक जीव मरतात म्हणून शेती �हंसाप!

संन्यासी स्वतः अशी पापमय शेती करणार ना- पण दस
ु यार्गकडून ते पाप आचरवून ते पापांचे

अन्न मात्र खाण्यास सोडणार ! यापे�ा संन्यासी स्वतः शेती करून ते अन्न खाते तर ते
या ढ�गीपणाहून ख�चत कमी होते!
बुद्: सेनानी �वक्, पण माझ्यासारखे संन्यासी हे एक प्रकारचे शेतकर�च . नाह�त काय?
हे पहा, या भवभ्रमाचे रान साफ करून �चत्ताचे शेत मी �ानाच्या नांगराने नांगरून.

नी�त�नयम हा माझ्या नांगराचा दांडा हो, उद्यमशीलता हा त्याचा बैल आ, सद्धमर् मतांच
बीजास मी पेरतो, सत्कमर्रूपी दृष्ट�ने ते �स�चले जाते आ�ण नंतर त्यास सवर् दुःखा
करणारे शाश्वत जीवनाचे पीक लगडत!

�वक्र: परं तु महाराज, आपल्यासारखे अस, सामािजंक सदाचारांच्या परम शुभास्पद उपदेशाच्
अमृतफलाची लागवड करणारे ला��णक शेतकर� तर� या आपल्या संन्यासी संघात �कतीस

आहे त? ह्या उभ्या जगतात �कती आह? एक, दोन, फार तर तीन. परं तु या एकट्यार दुकट्य

खयार्ल शेतकयार्लच्या पीतपटाचे ध्वजाखाल� हे जे शेकडो �नरुद्योग स
, �भ�ु बैरागी इत्या�द

लोकाचे बागारबुणगे जमलेले असतात त्यांच्या श्रमास आंचवल्याने राष्ट्राची आ�थर्क श
ह�न होऊन जाते ती पहा! जो जो एकेक मनुष्य संसार सोडून संन्यासी �कंवा श्रमण होतो त्
मागे दोघा जणांच्या उपाजर्नास समाज अंतर. एक त्या संन्यस्त श्रमणाच्या आ�ण दु

श्रमणास पोसणायार्◌ा श्र�मकाच्या प्रत्येक श्रमण म्हणजे समाजातील प्रत्येक उपय
मू�तर्मंत कर! हा आपला संघच घ्य! आठ वषा�च्या अवधीत त्यात सहस्त्राव�ध माणसे .

सहस्त्रवष� हे गाडे जर असेच चालले तर ती संख्या लाखांनी मोजावी ल! बरे , ह्या
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संन्याशांच्या संसारास लागते नाह� क? गह
ृ स्थाप्रमाणे दुकुल वसने नसल� तर� वस्त्र,

�वलासभवने नसल� तर� �वहारभवने हवीत, मं�दरे नसल� तर� मठ हवेक, मोदक नसले तर� मीठ
भाकर हवीच, त्यांस पादुका हव्य, पांघरुणे हवी, वैद्य हवे, औषधे हवीत, भांडी हवीत,

भांडणे देखील हवीत! आपल्या संघातीलच प��वप�ांच्या भांडणावरून स्वतः तथागतासह� नाह�
अनेक वेळा संघ मोडून टाकण्याचा धाक या उद्दंड �भ�ूंस घालावा ला? भगवन ्, ज्या घरात

एक भाऊ �मळवता असून चार भाऊ नुसते खाऊ बनून भटकत �फरतात ते घर जसे डबघाईस
आल्यावाचून राहणार नाह� तसाच लाखो लोकाच्या धनोत्पादानास अंतरलेला आ�ण त्यां

भरणाच्या भाराखाल� �पढ्यानं�पढ्या त्रासून गेलेला समाजह� डबघाईस आल्यावाचून राहणा.

कृषीच्या अथ�त्पादक व्यवसायाच्या त्यागाची संन्यासाश्रमाची जी दुसर� प्र�त�ा असते
भयंकर प�रणाम होऊन लोकाच्या कल्याणापे�ा लोकाचे अकल्याणच होत रा.

बद
ु ्: परं तु सेनानी, भौ�तक धन हे च काह� खरे धन नाह�. ऐ�हक उन्न�त हाच काह� मनुष्याच

पुरुषाथर् ना. पारलौ�कक उन्न�त हाच खरा पुरुषाथर्  , हे मळ
ू �वधेयचे आपण �वसरता!

�वक्र: छेः! छेः! ते आपण प्रथमच मान्य केले आहात, �नवार्णप्राप्तीनंतर �क

�नवार्णप्राप्त्यथर् जे धमार्चरण अत्यावश्यक आहे ते गृहस्थाश्रमातह. ह्यास्त

पारलौ�कक �हत हा उभयप�ी समान असणारा घटक सोडून उरलेल्या ऐ�हक लाभालाभाचीच

तुलना कतर्व्य आ. �कबहुना संन्याशाच्या संसारासाठ� देखील गृहस्थाचा संसार अवश्य. हा
भात �पकवील तरच तो अल्लक म्हणून �भ�ा मागून खा! अनासक्त बु�द्ध असेल तर भ

मागण्यात वेळ घाल�वणे काय �कंवा शेती करण्यात वेळ घाल�वणे क, सारखेच बंधनकारक आहे

अथवा नाह�! म्हणून मी म्हणतो , आपणासारखे मुक्त देखील संन्यायाश्रमी �वकृत प्र�त�
बेड्या अडकावून न घेता जर गाहर्स्थाच्या प्रकृत परंपरेनेच लोकोपकाराथर् जीवन यापन
तर अ�धक लोककल्याण साधू शकती. परं तु भगवंतासारख्या लोकोत्तर �वभूतीचा प्रश्न

सोडून �दला, तर� त�दतर सवर् जनांना तर� संन्यासाश्रमाचा प्रवेश सवर्थैव �न�षद्धच अस.
कारण का�मनी आ�ण कृ�ष ह्यांच्या आत्यं�तक त्यागाच्या ज्या दोन प्र�त�ा संन्याशाल

लागतात त्यामुळे राष्ट्राचा प्रजा�य आ�ण धन�य होऊन त्या राष्ट्रास उलट कसा अपका

मी जे आता दाख�वले त्याहूनह� भयंकर हा�न ह्या समाजा, ह्या राष्ट्, संन्यासाच्या त्

�तसयार्त प्र�त�ेने कृपाणाच्या त्यागाने त्या आत्यं�तक अ�हंसेच्या बु�द्धभ्रष्ट ब,
होणार� आहे! भगवन ् ह� आत्यं�तक अ�हंसा नसून हा आत्यं�तक आत्मनाश ! आ�ण

आत्म्याचा नाश ह�ह� पुन्हा �हंसाच होत असल्याने आत्यं�तक अ�हंसा म्हणजे आत्यं�त!

असे अ�हंसेच्या ह्या अनाडी व्याख्येचे �वल�ण तात्पयर्!

बुद्: परं तु आम्ह� आत्यं�तक अ�हंसेचे मुळीच प�पाती ना. इतकेच नव्हे तर साधुर�णाक�रता

आ�ण आत्मर�णाक�रता आततायांचा प्र�तबळाने आ�ण प्रत्याघाताने प्र�तकार करणे ह� �ह
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नसून उलट �हंसेचा डाव हाणून पाडणारे पुण्यकमर्च होय असे तथागताचे मत आ. पण हे
गह
ृ स्थाश्रमाचे कतर्व्. संन्यासाश्रमाचे न!

�वक्र: आ�ण म्हणूनच मी म्हणतो , ज्या संन्यासात अशा न्यायसंर�क कृपाणा
आत्यं�तक संन्यास करावा लागतो तो �वमुक्तद्वार संन्यासाश्रम ह� कोणच्याह�

ओढावणार� मोठ्यांतल� मोठ� आपित्त आ! नांगर धरावयाचा नाह�, शस्त्रास �शवावयाचे न,

अशा शपथा घेऊन ज्या राष्ट्रांतील लाखो लोक मठामठांतून पडून राहू लागतात ते संन्या
राष्ट्र आज ना उद्या अन्न अन्न करून तडफडू लागलेच, दब
ु ळे झालेच पा�हजे, कोण्या

संसार-प्रवण आक्रमक राष्ट्राच्या व्याघ्राची झेप पडताच त्याच्या ती�ण पंजास बळी!
अशा संन्यासप्रवणतेचा पुरस्कार केल्याने ज्या लोककल्याणासाठ� आपण मुक्तावस्थ

धमर्चक्रप्रवत, ह्या संघाचा खटाटोप कर�त आहात ते संसार� जगत् तर उिच्छन्न होई

होईल. पण शेवट� ह� आपल� महान ् धमर्संस्, हे संघ, हे लाखो �भ�ुगण, ह्या साधन, ह्या

समा�ध, ह� तपोवने हे उभे संन्यासी जगतह� क्रूर रानट� श्वापदांच्या आ�ण त्याहूनह� क्रू

रा�सांच्या रक्तबंबाळ नखरांनी शतधा �वद�णर् होऊन नाश पा!

बद
ु ्: पण सेनापते, संन्याशाच्या हातीह� एक कृपाण अस. एक शस्त्र अ. ते लोहाचे नसले

तर� आ�ण म्हणूनच ते लोहाहूनह� अ�धक प�रणामकार� असत. त्या संन्याशाच्या शस्त्राच
�मा आहे ! �वक्, ‘�मा शस्त्रं करे यस्य शत्रुस्तस्य कर?’

�वक्र: �कम ्? वधः! प्राणना! दं ड करण्याची ज्यास शिक्त , तोच �मा करू शकत. दं ड

करण्याची ज्यास शिक्त नाह� त्या दुबळ्याच्या �मेस शरणाग�त - शस्त्र न! भुकेल्या
रक्त�लप्सु वाघापुढे गाय मटकन् बस, �तने �माशस्त्र हाती धरले तर� �माशस्त्रास �भ

वाघ �तला सोडणार क� काय! ती गाय मी तुला �मा करते म्हणून म्हणाल� तर� तो वाघ �तल

खाणारच, शरण आले म्हणून म्हणाल� तर� खाणा! दषु ्ट शत्रूसह� �मा कर�त रा�हले म्हणजे
आगळीक करणे सोडतील अशा वेडगळ आशेवर जे राष्ट्र अवलंबून राहते ते राष्ट्र त्याच
मानभंग समजून अ�धकच क्रुद्ध झालेल्या त्याच दुष्ट शत्रूकडून सं�ध साधताच ना

टाकले जाते! अशी उदाहरणे इ�तहासात घडल� आहेत आ�ण हायहाय, अजून घडावयाची आहेत! हे
आपले शाक्य राष्ट्र प्रजासत्. ह्याच्या एका बाजूस कोसलांचे प्रबळ राजसत्ताक

आहे , दस
, राजसत्ताक
ु यार्◌ा बाजूस मगधांचे राजसत्ताक राज्य . ह्या दोन्ह� प्रबळ राजका
राष्ट्रांच्या , हे शाक्यांचे प्राजक सांपडलेले . ते ज्या �णी लवलेशह� दुबर्ल होईल त्
�णी ते ह्या दोन्ह� �गधाडांपैक� कोणाच्या तर� धाडीस बळी पडल्यावाचून राहणार . अशा

िस्थतीत ह्या राष्ट्रातील लोकापुढे शस्त्रास न �शवणे हे उत्कृष्, नीतीची पराकाष्ठा
होय, बुद्धाच्या कृपेस संपादण्याचा प�वत्र मागर् होय असे �वकृत ध्येय धरणे मल

आत्मघातक�पणाचे वाटते आह!
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बुद्: आपल� भी�त, जर एकट्या शाक्य राष्ट्रासच मी संन्यासप्रवण आ�ण युद्ध�व

असतो तर, खर� ठरती; पण ज्या दोन आक्रमक राजकांची उदाहरणे आपण �दल�त त्यांसह�

युद्ध�वन्मुख कर�त ; नव्हे जवळजवळ केले आह. हे पहा, मनुष्यांनी मनुष्यांना केवळ पाशव
शक्तीच्या चढाओढ�त श्रेष्ठत्व स्थापण्याक�रता तरवार�ंनी भाजीसारखे सपासप कापीत स
आपणांस लज्जास्पद वाटते नाह� ? तसेच मानव जातीतील सगळ्या राष्ट्रांनी जर

लज्जास्पद युद्ध�पपासेपासून परावृत्त होण्याचा �नश्, जर माझ्या धमार्ची प-दया-�मा-

शां�त-अ�हंसा ह� अत्युदार तत्वे सवा�नीच आचरल� तर मग तर� एकट्या व्यक्तीस �कंवा ए
राष्ट्रास �भण्याचे कारण नाह? हे पहा, तथागताने हा संघ स्थापन करून पुरती दहा वष�ह
झाल� नाह�त तोच आपल्या शाक्य जातींवर ज्यांचे आक्रमण होण्याची आपणांस उत्क
वाटते आहे ते कौसलचे महाराज प्रद्योतन आ�ण मगधांचे राजे �ब�बसार हे दोघेह� तथा

बद
ु ्धाच्या धमार्ची द��ा घेऊन आमचे �शष्य झालेले! जर शाक्य राष्ट्रातील कत्यार्ती

पुरुष जे सेनापती �वक, ते आपणह� माझे नस
ु ते �शष्यत्व न पत्क�रता प्रत्य� �

स्वीकारून मजसहच ह्या दयामूलक धमार्चा प्रसार करण्यास बाहेर पडाल तर ह्या सवर्

आमच्या उपदेशावर �वश्वास बस; युद्धाची मनापासूनच आवश्यकता वाटणार न; �कळस येईल;
आ�ण मानव लोकातून युद्धाचे आमूलात् उच्चाटन करण्याच्या महत्पुण्याचे आपण वाटेक!
�वक्, जगातून युद्धा, कलहाचे रक्तपाताचे उच्चाटन करणे हे ध्, त्याच्यासाठ� आप
प्रयत्नांआ�ण त्यागाची पराकाष्ठा करून पहाण्याइतके थोर नाह!

�वक्र: भगवन ्, ते �ततके थोर आहे च आहे . पण ते शक्य आहे क� नाह� आ�ण त्यातह� ह्
साधनांनी शक्य आहे क� नाह� ह्याची मला प्रबळ शंका व.

बुद्: सेनाप�त, त्या शंके�वषयी मी इतकंच म्हणतो क� थोडीशी श्रद ्ध! मला जर तुम्ह� साह्
व्हाल तर सरासर� वीस पंचवीस वषा�चे आत ह्या भारतात तर� शस्त्रयुद्धाची समािप्त
आपण पहाल! शस्त्रांचे युग जाऊन शांतीचे युग स्था�पत झालेले !

�वक्र: ईश्वर करो आ�ण असेच होव! मनुष्यसंहार करणारा मनुष्यजातीचा अत्यंत भयंकर श
मनुष्यच हो, हा मनुष्यजातीवर�ल कलंक शक्य �ततका लवकर धुवून �नघो आ�ण शांतीच

साम्राज्य स्थापण्याचा मान आमच्या ह्या शाक्य�संह तथागत बुद्ध! परं तु सज्जनह,

मोठ्या दुःखाने पण �नभ�डपणे मी माझी भी�त उल्ले�खत करून ठेवतो, पंचवीस वषा�नंतरच
काय पण आजपासून पंचवीसशे वषा�नंतरह� ह्या जगावर ह्या जगाच्या द ुद�वाने शस्त्रयु

प्राबल्य �दसून य; बळी तोच कान �पळीत राह�ल; रक्तरंिजत साम्राज्यांचाच �वजयाश्व

थैमान घाल�त असेल आ�ण त्याच्या टापांखाल� तेच अ�धक आ�ण प्रथम �चरडले जाती, जे
या शां�तयुगाच्या स्वप्नवाणीला भ�वष्यवाणी समजून तीवर �वसंबून सवा�आधी शस्त्र

करतीलर दस
ु यार्यच्या दयेवर अवलंबून रहाण्याइतके दुबळे होऊन बस! अ�हंसेच्या आ�मषापायी
�हंसेचा गळा �गळतील! वाटेल त्याला संन्यासाश्रमात घेणायार्◌े आ�ण असा र�तीने लाखो ल
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शस्त्रसंन्यासाच्या प्र�त�ेने हतवीयर ् करून ठेवणायार्ि◌ ह्या भयंकर भुल�चे भ

पंच�वसाव्या �पढ�पय�त ह्या भारतास भोगावे लागत! तथा�प भगवान ् बुद्धासारख्या अलौ�
पुरुषास ह्या पुण्यकाय� सहाय्य �मळाले नाह� म्हणून हा प्रयोग फसला असे पुढ�ल �

चुकूनह� वाटू नये म्हणून मी तथागताच्या इच्छेस अनुस; आ�ण आजपासून या �भ�ुसंघात

समा�वष्ट होत. (कट�चे कृपाण काढून) शाक्यांच्या सेवेस वा�हलेले हे माझे कृपाण आ�ण माझ
एकुलता एक पुत्र वल्लभ ह्यास मी माझ्या ह्या शाक्य जातीच्या पदरात टाकून प�रव
आश्रम स्वीकार�त !

बद
ु ्: सेनापते, देवांनीच धन्य धन्य म्हणून मान डोलवावी असा हा तुमचा लोककल्याणाथर् के

त्याग स्तुत्य . हे पहा, काह� झाले तर� शांतीचे, दयेचे, प्रेमाचे साम्राज्य ह्या ज

स्थापन करण्याचा आपण पराकाष्ठेचा प्रयत्न केला इतका उल्लेख जर� मनुष्यजातीच्या

झाला, अशा प्रयोगाचे फल काय होते हा अनुभव जर� आपल्या सफलतेने वा �नष्फलतेने मानव
�मळाला तर� देखील ती �नष्फलताह� आं�शकतः तर� सफलच झाल� असे म्हणावे लाग! चला,

शा�रपुत्र संघागारात ह्या माननीय नवागतास नेऊन संघद��ा द!
(चाल-रूप जोवन गुन घरो रहत ह.)

आज शस्त्रयुग जगी सरतसे । शां�तयुग अहा आले ।।. ।।

दं ड �हस�क त्या । दया परतवी । त्याग न वांछ� । कलह �वझाले ।१ ।।

(सवर्जण‘बुद्धं शरणे गच्छ, धम� शरणे गच्छा�, संघं शरणे गच्छा�’ असे म्हणत जाता.)
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अंक २ रा

प्रवे१ला

सुनासशेट : (आनंदाने टाळी �पटून) वारल�! शेवट� ह्या शाकंभटाची बायको वारल. काल ती

पटक�ने आजार� पडल्यापासून मी वाटच पहात होतो ती केव्हा मरते ह्य! माझी आई मेल�

तेव्हा ह्या नीच शाकंभने �कटाळ रचून �तचे प्रेत दारात पाडून टाकण्याचा प्रसंग, त्याचा
सूड उग�वण्याची सं�ध आज मला आल. आता त्याचाच पेच त्याच्यावर मा. आईच्या�वषयी

भलताच दल
ु ��कक होऊ नये आ�ण अगद� �चतेपाशीच माझ्या जातीचा ब�हष्कार पडू नये म्हण
�भऊन तेव्हा जी सलकडी मी त्या भटुरग्याला �दल� ती आता त्याला ओकावयास ल. वर

त्याचे उले स रु ले घर पण गहाण लावन
ू घेतो; तर त्याला सोडत. त्याची बायको �ारा ह� माझी

जीवश्चकंठश्च मै�त्रण . �हच्या प्रेतास अिग्न मी देणार म्हणून नुसती मी ब�बाब�ब

जातो! अरे श ाकंभटा, जसे केलस तसेच भर आता!

(आतला पडदा उघडतो. शाकंभट �ारे चे प्रेताजवळ उभा आ.)

शाकंभट : गेल� एकदाची ह� बया! बायको पण बायको खर� जन्मभर भांडत मेल. आ�ण मेल� ती
इतक्या तडकाफडकने क� मी �तला �वष �दल क� काय अशी कोणा दस
, पण
ु यार्◌ास तर का

माझी मलाह� शंका यावी. खर� प�तव्र! �तच्याशी �ववाह लावल्याची ठोक अद्दल मला �त

मरणानंतर देखील घडावी; इतक्या तडकाफडक�ने मेल. ह्या आल्याच �तच्या साळकायामाळक!
शेजारपाजारच्या बाया बापड्! अजून �तचे प्रेत पडून एक घटका गेल� नाह� तोच जमल्

सगळ्य. घार��गधाडांची टोळक� जशी जनावर मेले न मेले क� जमतात तसे हे नातेवाईक कोण

कधी मरत ह्याची वाटच पहात असता. बाक� दस
ु यार्मच्या घर� कोणी मेले क� ती गंम

पाहण्यासारखी असते खर�! एखाद्या दा�रद्य्राच्या येथील लग्नाच्या वरयात्रेच्या वरा
आ�ण एखाद्या श्रीमंताच्या येथील प्रेतयात्रेची बातमी जर मला एकदम आल� तर मी

श्रीमंत मृतकाची गंमत पहावयास जा. ते प्रेताचे स्, ती मुलेबाळे पुन्हा भीतभी; पुन्हा पुढे
होत होत; पहात राहतात ते , ते बायकां-पुरुषांचे प्रद, ते पाळीपाळीने रडणे, उघड्या प्रेतांचा

सडका �ह�डसपणा आ�ण प्रेतावर सजावट केल्यानंतर शोभणारा तो सालंकृत �ह�डस, त्या

ओट्या भरण, ओट्या भरल्यानंतर काह� काह� बायकांची प्रेते देखील पुष्कळ िजवंत बायका

खुलून �दसतात. �नदान या आमच्या लंकेहून तर� अ�धक गोर, हंसर� बर� �दसतातच! नंतर ती
प्रेतयात्रा केव्हा केव्हा तर एखाद्या एकादशीच्या �दंडीस रंग नसतो इतका रंग प्रेत

यात्रेस भर; ते �चतेचे भडकणे! कोणी मेलेल्या घर� ह� सगळी गंमत चालल� असता स्वतःच्

घरच्या िजवंत माणसचे बोलावणे आले तर न जाता मन �तथेच रं गून जात ह� गोष्ट पुष्कळांच्
अनुभवाची आहे. खरोखरच मनुष्य उत्सव�प्रय; मग तो उत्सव मरणाचा का असेन!

दस
र ◌ीची गोष्टच सो
; पण पुष्कळदा स्वतःच्या घर� जर� कुणी मेले तर� शोकाच्या खय
ु या्

आवेगातह� जमलेल्या मंडळींचे मनास काय वाटते असे; आपण रडतो तेव्हा ती अमक� ग�हवरते
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क� नाह�, तो अमका आपल्याकडे पाहतो क� नाह, रडताना आपणांस अमक� वा अमका पाह�ल

तर बरे असे �वचार मनात आल्यावाचून राहत नाह�. मला तर स्वतःचे प्रेतदेखील पाहण्याची
प्रकारची �व��प्त हौस वाटते ब! ह्या आल्याच त्या सगळ्या! आता मुख्य अडचण रडू

येण्याची आह. आज ओक्साबोक्शी रडलो नाह� तर लोक काय म्हण? हो, एकुलता एक नवरा
गेला तर बायका जशा रडतात तसे वास्त�वकपणे अशी ह� एकुलती एक बायको गेल� म्हणज
आम्ह� रडावयास हव. पण अजून रडू येत नाह� कसे , मला ओशाळल्यासारखे होत आह.

प्रेतसेस्काराचा शास्त्रोक्त आरंभ म्हणून गळा तर� काढलाच(रडू ल ागतो, तोच बायका
येतात.) (स्वग) अरे वा, रडता रडता मला खरे च रडू येऊ लागले!

बायका : (एकेक� एकेक वाक्) अहो, भटजीबुवा आता मन आवराव म्हंटल. �तच्या िजवाच

सोनेच झाले, होय, भरल्या ओट�न चालल. काय बाई �तचा चांगला स्वभाव अस! उगे भटजीबुवा,
तुम्ह� रडलेल पाहून आम्हांलाह� रडू य! ह� पोरबाळे

शाकंभट : बायांनो, पोराबाळांच तेवढे वाक्य गाळ. प्रेत�वधीच्या ठरलेल्या संस्कृत उद्गीताप
ठरलेल्या या प्राकृत वाक्यातील तेवढे वाक्य ह्या प्रसंगाचा �वशेष अपवाद म्, कारण

�तला मुले नाह�त. आ�ण एक उरलेल तेवढे वाक्य म्हणा , भटजीबुवा, जगाच्या रहाट�कडे ल�
दे ऊन शोक आवरला पा�हजे. तेवढे कोणी तर� तुम्ह� म्हणून टाकलंत क� मला शोक आवरत
येईल. (पुन्हा रडत.)

बायका : (पाळीपाळीनं) भटजीबुवा, जगाच्या रहाट�प्रमाणे शोक आवर! हो, ती सुनासशेटची
एवढ� प्रत्य� आई गेल� पण आम्ह� सांगताच त्यांनी शोक . ते इतके रडलेच नाह�त;
आ�ण तुम्ह� कसा अगद� धीर सोडत?

शाकंभट : बायांनो, ह्या तुमच्या आठवणीन तर मला अ�धकच रडू कोसळत आ, धीर खचत

आहे ! कारण जेव्हा सुनासशेटची आई गेल� तेव्हा तुम्ह� दहा संबंधी शेजार� बाया हळहळून त्या
म्हणाला, ‘‘आई गेल� तर तर गेल�; आम्ह� आहोत न? आम्हांस आईच्या जागी मा, आम्ह�
तुम्हांस तसेच संभाळू बर!’’ तेव्हा शेटजीनी शोक आवरल; पण आज माझी बायको वारल� आ�ण
तुम्ह� इतक्याजणी येथे आहात पण कोणी असे म्हणत नाह�त, ‘‘शाकंभट एक बायको मेल�

खर� (रडत) पण आम्ह� इतक्या बायका येथे आहोत ; आमच्यातील वाटेल �तला तुम्ह� �ारेच्
�ठकाणी माना’’ म्हणू!

सुनासशेट : (प्रवेशून रडत र) कुठे आहे ती माझी �प्र! माझी �ारा गेल� हो मला टाकून.

मला एकदा तर� �तचे शेवटचे आ�लंगन घेऊ द्या ह!

शाकंभट : (ताडकन ् उडी मारू) ए वाणगटा, काय म्हणतो? (स्वग) या राजश्रींच्या मन
माझ्यावर माझाच पेच मारायचा �दसत. आले खरे बुवा घ�गडे गळ्याश! पण आता रडून काय

होणार? त�ड दे लेच पा�हजे ह्या संकटाला(उघड) हं हं शेटजी! असे इकडे या.
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सुनासशेट : भटुरड्य, आता सांग मी तुला धरला क� नाह� पेचात तो. आता तुझे नातलग येतील
तेव्हा करतो ब�बाब�. नाह� तर सलकडी परत दे आ�ण उरलेसुरले तुझे घर गहाण टाक! आ�ण..

शाकंभट : ती सलकडी�बलकडी राहू दे रे . अरे , मी चुकलो! तू �मा कर काह� माणुसक�सुनासशेट : माणुसक� गेल� आईच्या �चतेवर जळू. सलकडी काढ. - घर गहाण! ते बघ तुझी
जात आल�, हं ओरडू का? (लोक येतात.)

शाकंभट : हं. चढला लेकाचा. चल तर ओरड काय ओरडायचे ते!

सुनासशेट : (रडत ओरडत) गह
ृ स्थ ह, मला वेडा म्हण! �पसाट म्हण! पाजी म्हण- पण मी

शोकाने वेडा झालो आहे खरा. अहो �ारा! माझी मैत्र- माझ्या आज आठ वषा�ची �प्रयक.

माझे नाक �तला �कती आवडे! आमच एकमेकांवर उत्कट गुप्त प्रेम हो! मला �तचे शेवटचे
आ�लंगन घेऊ द्या ह! �तच्या प्रेताबरोबर मी सहगमन कर! सोडा हो मला!

लोक : भटजी, हे काय प्रकरण आ? तुमच्या उभ्या कुळावर काळोखी फासतो आहे ! खरे
असले हे तर हा जातीचा प्रश्न .

शाकंभट : असेल जातीचा. पण तो माझ्या नव्; त्या मेलेल्या प्रेताच्या जातीचा प्. काय

रे स न
ु ास! काय तल
ु ा प्रेतास शेवटचे आ�लंगन द्या? सहगमन करायचे? हं चल तर (अस्तन्य
सावरू) हं, चला बांधा यालाह� �तरडीवर! आणा ते प्र!
(लोक प्रेत आणत.)

सुनासशेट : (चमकून) आँ! अहो भटजीबुवा, असे एकेर�वर काय येता एकदम! काह� तडजोडीचे
बोलणे काढाल क� नाह�?

शाकंभट : वेड्य, अशा तुमच्या उत्कट प्रेमात तडजोड कशी श! त्या तुझ्या �प्रयकरण

आत्मा तळमळेल तू �तच्याबरोबर जळला नाह�स ! चला चला, बांधा याला या प्रेता!
लोक : अहो पण असा जातीतला भ्रष्टा! हे प्र! हे चालेल कसे ?

शाकंभट : हे प्रेत ह्याच्यासुद्धा ह्या �तरडीसह चालेल माझ्या खांद्. (शेटजीस ओढून
प्रेताच्या त�डाकडे दा.)

सुनासशेट : अरे बापरे , अरे मला ह्या प्रेतास पाहूनच धडक�च भरत . मला जर �णभर तर�
त्या प्रेताशेजार� लवंडाल तर भयान मी मूिच्छर्त होऊन मर ेन . (शाकंभटाचे कानात) अरे ,

मला दहा रुपये �दलेस तर� पुर, काह� न बोलता परत जातो.

शाकंभट : भलतेच. आज तुला मी परत जाऊच दे त नाह�! तुझे प्रेम होत ?

सुनासशेट : पण त्याचा भलताच अथर् केलात तुम! देवाशपथ तुझी बायको माझ्या उपाध्यायाच
बायको- माझी मानलेल� भावजय- ब�हणीसारखे प्रेम !

लोक : लुच्च्या नाह� ! बांधा त्याल. �तच्याबरोबर सहगमन करायचे ? म्हणालास क� नाह�
मघाशी असे सहगमन करायचे म्हणू?
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सुनासशेट : अहो, म्हणजे �तच्या प्रेताला घेऊन स्मशानाकडे तुमच्यासह गमन .
स्मशानापय�त जायचे असा माझा अथर् ! अरे बापरे अरे सोड!

शाकंभट : असा नाह� सोडणार तुला मी! �तच्याबरोबर �चतेवर ठेवणा, मग तेलाचे डबे तुझ्यावर
ओतणार, मग लाकडे पेटून ज्वाला उठू, तू एखाद्या �हलालासारखा धड धड पेटशी, तुझे
मांसरक्ताचे �बंदू फोडणीसारखे तडातड उडू लागती.

सुनासशेट : (त्याच्या वाक्यागणीक चटके बसल्यासारख्या उड्या) अरे भाजलो, जळालो.
माझ्या भा, बाबा, माझ्या आई सोड मल. तू काय म्हणशील ते ऐकत, सोड रे !

शाकंभट : तर मग काढ ह� तुझ्या नव्या सलकड्यांची ज. माग ह्या सगळ्यांची �! घे एक

त�डात मारू, धर आपले कान �न जा! माझा पेच माझ्यावरच मारतोस का? ध्यानात ठेव जेनो
काम तन
े ो थाय दज
ु ा करे सो गोता खाय! जा! जा! अरे कान सट
ु ला! धर जा!
पडदा
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प्रवे२ रा

(सुलोचना व वल्लभ महालात बसले आहे.)

सुलोचना : माझ्या वल्ल! मी आपले नाव घेतले नाह� हो. माझे द�यत, माझे �प्रय, अशा

�वशेषणांच्या अथ�च मी असे म्हणते हो वल्लभा म्. नाह� तर आपले नावह� तेच असल्याने
आपल्या कान्चे नाव उखाण्यावाचून न घेण्याची कन्यकांची शाल�नता मी सोडल� अ

माझ्यावर आरोप व्हावयाचा इकड! आ�ण हा दोष असलाच तर तो आपल्या ल�डवाळ अंगनेल,

भाषेतील एक प्रेमळ �वशेषण �हरावून घेऊन अशा अडचणीत पाडणारे हे नाव ज्यांनी आपल्य

ठेवले, त्या आपल्या माता�पत्यांचा . खरे ना? मग म्हणू न वल्लभा म्ह?

वल्लभ: म्हण हो माझ्या सुलोच! -पण मीह� तझ
ु े नावह� ते आहे म्हणून सुलोचना म्हंटले नाह
हो! तुझ्या या मोहक नयनांची स्तु�त म्हणून �वशेषणाथ� तसे म्ह. नाह� तर म्हणशील

उखाण्यावाचून पुरुषाने बायकोचे नाव न घेणे हा �शष्टाचार मी सोडला म्! आ�ण त्यातह� तो
दोष असलाच तर तो तुझ्या त्या माता�पत्यांचा क� ज्यांनी तुला हे असे सुलोचन देऊन

पन
ु ्हा तुला तेच सुलोचना हे नाव ठेवून आमच्यासारख्या गुणग्राह� प्रे�मकांना तुझ्या ल
स्तु�त करण्याचे नाव काढणे अशक्य करून ट.

सुलोचना : जा गडे, असे माझेच शब्द घेऊन मला नाह� अडवायच. पुरुषांना मौ�लक अस, स्वतंत
असा, �वनोद करताच येत नाह� वाटते; नाह� तर आमची उष्ट� कोट� कशाला चोरावी लागती
अशी?

वल्लभ: तुमची एखाद� कोट� आम्ह� चोरल� तर आमच ल� शंभरदा चोरून तुम्ह� त्याची भर
करून घेत. �मळून �फटं फाटच!

सुलोचना : म्हणूनच वाटते आपल्या मज�वषयीच्या चे आताशा अगद� �दवाळे �नघत आले

आहे . खरे च वल्लभ, ह्या शाक्य राष्ट्राच्या सेनाप�तत्वाच्या पदावर आपल� �नयुिक्त झा
मजकडे आपले ल� फारच कमी होऊ लागले आहे बरे का! कालपासून पहाते आहे क� आपल्या

ह्या प्री�त संगमाचा आज प�हला वाढ�दवस आहे ह� गोष्ट आपल्या ल�ात येते क�. सख्य,
आता तर� आले का ध्याना? आपल्या ह्या प्री�त�ववाहाचा प�हला वाढ�दवस म्हणून कनी

माझ्या मनात कामदेवाची पूजा बांधावयाची आह.
(चाल: म्लान का मुखपंकजाभ)

स्वगर् ज्याने वाच�वला । कामदेवा नमन त्याला ।.।।

यद्बले स्त्री । �वजय झाला । अं�बकेच्या । चरण च
वर�त संशय नाचवीला । शंभु शंकर नाचवीला ।। १ ।।

वल्लभ: पण मी म्हणत, कामदेवाच्या बलेकरून िस्त्रया जर एवढ्या बलशाल� झालेल्य
तर मग त्याच कामदेवतेच्या पूजेची अनु�ा �मळ�वण्याक�रता अबलेसारख्या आम्हा पुरुषा

गयावया का करताहेत!
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सुलोचना : आपण आता शाक्यराष्ट्राचे सेनाप�त झालात म! आपल्या सेनापतीपणाचा थोडासा
तर� मान ठेवण्याचा �शष्टाचार आपला पाळावयाचा इतक. त्यातह� आता आपल्या हृदयावर
माझी पूव�सारखी अनन्यसामान्य सत्ता उरल� न. वीर पुरुषांच्या कट�ला ह्या तेजस

अ�सलतेची एकदा का �मठ� पडल� क� आम्हां अंगनांच्या तनुलतेचा ओढा �तच्यापुढ �ढला प.
ह� माझी पाणीदार सवत मला केव्हा पाण्यात पाहू लागेल कुणी सांगा? म्हणून म्हंटले तुम्ह
दोघांस �वचारून मग आपल� ल�डवाळ हौस पुरवाव. मग बांधू ना कामदेवाची पूजा आपल्या
प्री�तसंगमाच्या वाढ�दवसाच्या मंगलमु?

वल्लभ: पण सखे, खरे च का आपल्या प्री�तसंगमाचा वाढ�दवस आला ? �कती आनंदाची

गोष्ट ह! तर मग प्री�त�ववाहाचा वाढ�दवस नुसती कामदेवाची अचार् करून कसा साजरा ह?

भगवान ् कामदेवाची अचार् करून प्री�तजीवनातील कोणताह� �दवस साजरा करता येतो ह� कु
पद्ध�त आम्हांस ठाऊक . पण आज प्री�तसंगमाचा जर खराच वाढ�दवस असेल तर सख

सल
ु ोचने, तो दोहदपत
ू �नीच साजरा केला पा�हजे. मग बोला तर कोणते डोहाळे होताहेत माझ्या

सल
े आपले प्रेम वाढ�स लले; जे दह
ु ोचनेला त?
ु े र� आहे ते, कल्याण, आपले हे कौटुं�बक प्रे

�तहेर� होणार तर आता!

सुलोचना : पा�हलात ना पुरुषांचा दंडम �वनो. मला नाह� असे आवडत. मामंजी आज इथे असते
तर-

वल्लभ: तुझे त�ड देखील पाहते ना! कारण तुझे मामंजी एक प्रख्यात संन्यासी आहेत हे त
माह�तच आहे. आ�ण संन्यासी िस्त्रयांच स्मरणसुद्धा पाप. मग त्यांचा प� घेऊन
बोलण्या�वषयी तर बोलावयासच नक.

सुलोचना : पण माझे मामंजी तसे �पसाट संन्यासी नसतीलच मुळ. तसे असते तर दासींच्या

हाती माझ्यासारख्या उपवर कुमा�रकेकडे गुप्त प्रणयप�त्रका धाड�वणारा आ�ण माझे मन त
हाती चोरून आपल्याकडे आण�वणारा हा असा अट्टल प्रणयतस्करतनय त्यांस ? हाच
माझा पुरावा!

वल्लभ: आ�ण हा माझा पुरावा. (पत्र पुढे क) हे बघ माझ्या बाबांच, तुझ्या मामंजीच,

स्वतःचे पत्र मला आजच आले . आज इतके �दवसांनी बाबांच हे पत्र पाहून मला �कती आनं

होतो आहे म्हणून सांग! सुलोचने, माझे बाबा सेनाप�त �वक्रम�स, ह्या शाक्य राष्ट्राचे धु

�वगत सेनानी, भगवान ् बुद्धाच्या अत्याग्रहावरून त्यांच्या �भ�ुसंघात प्र�वष्

उणीपुर� चाळीस वष� होत येतील. त्या वेळी सुलोचन, तू ऐकलेच आहे स क� मी अवघा द�ड दोन
वषा�चा होतो. तेव्हापासून आजपय�त माझ्या मा�हतीत अशी दोन पत्रे काय ती बाबांकडून.
एक सरासर� दहा वषा�पूव� माझ्या वत्सल आईच्या मृत्यूचे�वषयी माझे सांत्वन करणारे
दस
ु रे हे आता माझे अ�भनंदन करणारे !
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सुलोचना : कशा�वषयी अ�भनंदन केले आहे? आपल्या प्री�त�ववाहाची बातमी त्यांना क

वाटत!े सख्य, खरे च सांगावे ना; मामंजी रागावले तर नाह�त ना आपला संबंध ऐकून? तपो�नष्ठ

संन्यास, त्यातह� भगवान् बुद्धाच्या िस्त्रयांवर ते असे असे डोळे वटा, �भ�ूचे नाव �नघताच
आम्हा वधूंना कशी गडे भी�त वाटू लागत. िस्त्रयां�वषयी माझ्या�वरुद्ध पुरावा म्हणून

पत्र �वनोदातच पुढे केलेत ? खरोखर�च �वरुद्ध नाह� ना काह� त? सांगाव ना गडे अ�भनंदन
कोणाचे ते?

वल्लभ: माझे! शाक्यांच्या सेनाप�तत्वाचे कृपाण बाबांनी चाळीस वषा�पूव� जे खाल� ठे�वले

आपल्या वंशास आज पुन्हा त्याच सेनाप�तपदावर मला नेमून शाक्यराष्ट्राने परत क,
या�वषयी बाबांनी माझे अ�भनंदन केले आहे . तुझ्याशी मी लग्न ला�वले म्ह ..

सल
ु ोचना : म्हणून का? रागावले? सांगन
ू टाकायचे न? नाह� रागावणार ते. मी त्यांच्या पाय
पडेन. पाहू ते पत! जा. नाह� देत ? नाह�? (जाऊ लागते.)
वल्लभ: ए वेडे, ऐकशील तर�. अग रागावले तर नाह�तच; पण उलट मी �ववा�हत झालो आ�ण

त्यातह� तुझ्यासारखी देवी यशोधरेच्या को�लयन कुलातील का-

सल
ु ोचना : तसे नाह�. पत्र दाख. आता तुमच्या सांगोपांगी बातमीवर माझा ुळीच �वश्वा
म
उरला नाह�. दाखवायचे नाह� न? पहा बरे ! पुन्हा येणार नाह� मागावया!

वल्लभ: लग्नाच्या वाढ�दवसाचा हा प�हला दोह, प�हले डोहाळे वाटते. ह्या लढाऊ

डोहाळ्यांवरून मुलगा भांडकुदळ होणार आईसारख. ए सुलोचने- अग नाह�, चुकलो! थांब, थांब,

बापासारखा भांडकुदळ होणार, मग तर झाले! बरे तसेह� नाह�. मुलगा नाह� मुलगीच होणार! अग
हे घे पत, सुलोचने-

सुलोचना : द्या तर इक.ड आपण दोघे �मळून वाचू अं. नाह� गडे आपणच वाचायचे. वाचायचे न!
वल्लभ: अग पण हो. (पत्र उघडून वाच.) - माझ्या तनया वल्ल, मला आत्ताच बातमी

कळल� क�, शाक्य प्राजका, शाक्यांच्या लोकसत्ताक राष्ट्राच्या नाग, तुला सेनाप�तपद
अ�पर्ले आह; ह्या�वषयी मी तुझे आ�ण को�लयनांच्या प्रख्यात कुलाच्या ज्या वधूचे प

केले आहे स म्हणून आम्हांस पूव�च समजले आहे त्या तुझ्या नववधूचे आम्ह� मनःप

अ�भनंदन कर�त आहो. का�मनीचे आ�ण कृपाणाचे पा�णग्रहण ह्यास संन्यासी लोक त,

�न�षद, फार फार तर �म्य मानता, पण उत्तेजनाहर् मानीत नाह, अशी साधारण समजूत

असल्याने तुम्हांला ह� तुमची कृ�त तुमच्या संन्यस्त �पत्याला समथर्नीय वाटणार ना

संकोच होईल. पण वल्लभ, केवळ समथर्नीयचे नव्हे तर दांपत्यपदाची आ�ण सेनानीपदाची

तुला झालेल� प्रािप्त मला अ�भनंदनाहर्च वाटते आहे हे तुम्हांला आ�ण शाक्य राष्ट्राच्य
तरुणांना माह�त व्हावे म्हणून आम्ह� हे अ�भनंदनपर आशीवार्दपत्र हेतुतः पाठ!
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सुलोचना : (उसासा टाकून) नाथा, द�यता, माझा जीव एकदाचा खाल� पडला. �कती हो माझे ते
वृद्ध मामंजी दयाळू आह. मला त्यांनी अजून पुर� पा�हल� देखील नाह; तर� देखील �कती ह�
वत्सलत! बरे वाचायचे न प ुढे .

वल्लभ: पण ह्या पत्रातील पुढ�ल भाग फारच गंभीर .

सुलोचना : बरे मग तुम्ह� तो असा अगद� �नभ�ळ गंभीरपणाने(त�ड ताठर करून उभी राहत)
वाचावे म्हणजे झाल.

वल्लभ: तीच तर अडचण आहे . एक वेळ समुद्राच्या पाण्याची चूळ भरून त�ड गोड क�रता ,
पण िस्त्रयांच्या समोर उभे राहून ते गंभीर करता येणार . �नदान मला तर� बुवा तल
ु ा
पा�हल्यावर थोड तर� हसल्यावाचून राहवत ना.
(चाल - �ब्रजपत प्रभ)

नार� �व�ध �न�मर् ुळी । �पक�वण्या हसे ।। 
. ।।
म
नय�न �तखट जाता रडू आवरणे शक्य असे । प�
�दसता ना�र हसू आवरणे शक्य नसे ।।१ ।।

सल
ु ोचना : मी आहे च तशी एक हास्यास्पद वस्तु आ! मग नाह�ना वाचायचे ते माझ्या

देखत? असे काय बरे ? मला कनी अगद� कधी ऐकेन असे झाले आहे . ऐकायचे न माझे. अधा�गी
न ती मी आपल�.

वल्लभ: मग हे घे अधर् पत्र फाडून तुझ्या भागाचे �न वाच आपल� कश! बरे ये. सुलोचने,
आता नाह� तसे म्हणणा. ये! बाबा पुढे �ल�हतात, ‘‘इं�द्रयांचा नाश हा काह� इं�द्रयजय .

संन्यासीह� डोळे फोडून अंधळा होत नाह, जीभ छाटून मुका होत नाह�, नाक �शवून �नघ्राण हो
नाह�, हातपाय तोडून लुळापांगळा होत नाह�. मग तीच गोष्ट सवर् देह��द्रयव्यापारांनाह� का

नसावी? ह्या सवर् इं�द्रयांचे नैस�गर्क व्यापार सारखेच �नद�, समाजधारणास आवश्यक
आहे त; अथार्तच दांपत्यजीवनाच्या आत्यं�तक त्यागातच तेवढे सवर् काह� पा�व�य आ�ण

साठ�वले आहे ह� गोष्ट खोट� आह. लोकोत्तर पुरुष संन्यासी होतात म्हणून लोकात असा
फैलावतो क� ते संन्यासी झाले म्हणूनच लोकोत्तर समजले पा�ह. पण ते सत्य नाह.

बुद्धासारखे महात्मे संसारात असले तर�ह� लोकोत्तर पदास आ�ण प�वत्रपूजेस अ�धकार�

असत.े एतदथर् तूह� वल्ल, �नस्संकोचपणे आपला दांपत्यधमर् योग्य र�तीने. ब�लष्ठ आ�ण
व�शष्ठ अशा प्रजेने तुझ्या कांतेचा कुसवा धन्य. लोककल्याणाथर् धारण केलेला तुझा खड

दषु ्टांस दंड देण्यास सदैव समथर् ! आ�ण ह्या य�स्वरूपी जीवनयापनेत गृहस्थाश्रमाची
तुझ्या पायांसच अडखळ�वणायार्द बेड्या न होता त्या य�ाची सांगता कर णारे ब�लदान ह!
असा संसार संन्यासाइतकाच प�वत्र आहे क्व�चत् त्याहूनह� श्रेय!’’ ऐकलस ना �कती

उदात्त �वचार आहेत त!

(चाल: चंदा कमल बाल)
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संसार र�त होय । धमार्नुसरणांत । बेडी पद� ना । ब�लदान ज�र ह� ।। ध.।।

संसार�च धन्य । संन्याससम पुण्य । तो भोग श्रेयान् । त्यागाहुनी१ ।।

सुलोचना : ह्याला म्हणतात खरा वैराग्यवा- खरा �ानी, �कती उदार मत आहे माझ्या

मामंजीच पा�हलेत न! देवमाणस ह�! पण वल्लभ, त्या संसारसुखाच्यबेड्या म्हणून मामांजीच्
पत्राचे शेवट� जो उल्लेख केला आहे तो कोणास उद्?

वल्लभ: कोणास म्हणज? िस्त्रय! िस्त्रया ह्याच पुरुषांच्या पायांतील!
सुलोचना : अस्सं का? बरे नाथ, बुद्धदेव लोकोत्तर महात्मे आहे?

वल्लभ: यात काय संशय! पण त्यांनी स्त्रीची बेडी पायातून काढून टा�कल� म्हणून
लोकोत्तर होऊ शकल.

सल
ु ोचना : ते नाह� मी आपणांला �वचारले, आपण इतकेच सांगा क� महाराज शुद्धोदनांनी म्हण

बद
ु ्धांच्या व�डलांनी जर मायादेवी म्हणजे बुद्धांच्या आईची बेडी पायातून अशीच तोडून

असती तर ह्या तुमच्या लोकोत्तर बुद्धदेवांचा लोकास पत्ता तर � कुठे लागला अ? तर

मग बद
ु ्धांनी साधलेल्या लोककल्याणाचे अध� पुण्य तर� स्वतः बुद्धास स, त्यांचे अिस्तत
शक्य करणायार, स्त्रीजातीलाच �मळाले पा�. कौसल्येच्या प्रेमाची सोनेर� साखळी एखा

मं�त्रत रश्मीसारखी दशरथाच्या जीवनाशी संबद्ध झाल� होती म्हणूनच रामचंद्रांची प

झाल�ह�. वसुदेवांनी जर लहानपणीच संन्यास घेतला असता तर श्रीकृष्ण काय गोकुळ
गायरानात गवतासारखे उगवते?

वल्लभ: अग, पण ह्यावरून इतकेच �सद्ध होत, िस्त्रयांना पुरुषांनी अगद�च टाकाऊ स

नये. पण म्हणून िस्त्रया संसारांतील पुरुषांच्या पायांतील बेड्या नाह�त असे का �? त्या

मुळीच नसत्या तर क्व�चत् पुरुष जा�त अ�धक सुखी होऊ शकती इतके म्हणायला काय ह
आहे ?

सुलोचना : बरे. सोडून �दला तो �वषयच. पण नाथ, गोष्ट�वरून गोष्ट आठवल�च म्हणून दुस
एक �वचारते. �वषयांतर केले म्हणून हसायचे नाह� अ! आपण आता सेनाप�त झालात, म्हणून

शंका आल� क� सैन्यांत देखील सै�नक कारागृहे असतात हे खर े का? त्यात फारच कडक �श�ा
देतात म्हण. आपण जरा सदयतेने घ्याव बर े क.

वल्लभ: ते खरे . पण चोर, लुटार, क्रूर इत्या�द भयंकर अपराध्यांना तर� तत्काळ ब
ठोकल्याच पा�हजे.

सुलोचना : पण अशा रा�सी, नृशस
ं , नीचांनाच तेवढ्या बेड्या ठोकल्या जातात न? -आपल�
आल� लहर म्हणून सज्जनांना तर नाह�त ?

वल्लभ: छट. असा अन्याय कसा होई! दषु ्ट दुजर्नांनाच तेवढ्या बेड्या ठोकल्या .

सुलोचना : तर मग �प्रयक, आता तुम्ह�च सांगा क, ज्या अथ, मनुष्यह� दुष्ट दुजर्नांच्

पायात बेड्या ठोकत; सज्जनांच्या ठोक�त ना; ज्या अथ, देव हा मनुष्याहून श्रेष्ठ असेल
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अ�धकच न्यायी असे; कमी न्यायी असणे तर शक्यच ना; आ�ण ज्या अथ� तुम्ह�च म्हण

क�, िस्त्रया ह्या बेड्या पुरुषांच्या पायात देवाने; त्याअथ, पुरुष पूवर्जन्मीचे कोणी त
तसलेच अट्टल पापीच असले पा�हजेत नाह� ? नाह� तर, देव त्यांच्या पायात ह्या बेड

ठोकताच ना! कोणाकोणाच्या पायात बेड्या ठोकतात म्हणून �नब�ध सां�गतलात आपणच !
चोर, लुटार, दषु ्, दज
ु र्, अपराधी, पापी, आततायी, अशा �वशेषणांच्या पदकांची गंडमाळची

गंडमाळ गळ्यात घालून घेण्यास जर पुरुष �सद्ध ; तर आम्ह� िस्त्रयाह� अशा पाप्या

पायांतील देवाने ठोकलेल्या बेड्या म्हणवून घेण्यास �सद; समजले? बेड्या तर बेड्.

आम्ह� िस्त्रया ह्या पुरुषांच्या अनगर्ल रानट� स्वभावाच्या रानट� हत्तींच्या पाय

माणसाळ�वणायार्  शृंखला आहो. आम्ह� आहोत म्हणून त्यांचे , धमर्मागार्, नीट पडत

आहे त. ह्या बेड्या नसत्या, तर एखाद्या �पसाळलेल्या घोड्यासा, उन्मागार्वर हे पुरुष बेछ
उधळत जात!े का िजंकले क� नाह�? अरे , अरे ! शाक्यांच्या सु�वख्यात पौरुषशाल� सेनाप,
शेवट�, एका स्त्रीन िजं!

वल्लभ: शुभ �चन्ह आह! आपल्या प्रेमाचे बीज ज्या �दवशी वाढ�स लागले त्याच वाढ�दवस
मुहूत� माझ्या कांतेला �दिग्वजयाचे डोहाळे होत आह; माझा मुलगा खरोखर चक्रवत� होण!
सुलोचना : इश्. आले प्रकरण मूळ पदा.

दासी : (प्रवेश) �मा असावी एकान्तभंगाच. पण राजसभेने सेनाप�त वल्लभ�संहास अत्यंत त्व
कामासाठ� �नकडीचे बोलावणे धाडले आहे! दत
ू बाहे र उभा आहे .

वल्लभ: सखे, गेलेच पा�हजे आहे . कौसलचा राजा तो दषु ्ट महत्वाकां�ी �वद्युद, त्याच्य

मनात आपल्या ह्या शाक्य राष्ट्राची काह� तर� कुरापत काढण्याची इच. परं तु त्याने शेवट�

एक मैत्रीचा सं�ध करण्याचे ठर�वल्याची सूचना कालच. ती महत्वाची चचार् व्हावया
असेल. दे तर �नरोप.

सुलोचना : पण एक घडीभर थांबायचे! कामदेवाची पूजा बांधावयाची होती. ह� माळ पुर� होत
आहे . आज ..

वल्लभ: पा�हलेस! कतर्व्याच्या पायात िस्त्रया -

सुलोचना : (त्याच्या त�डावर हात ठेव) पुरे ते. जावे आपण कसे नीट! आम्हांला अशा ईष�ला

चढवून आपले संधान साधून घेण्याची ह� पुरुषांची युिक्तच अ. पण प्रत्येक �न�मत्ताने य

जाता आपल्या वतर्नाची पर��ा देत बसायला िस्त्रया काह� कोणी उपजत अपराधी नाह�त �न

काह� उपजत न्यायाधीश नाह�. स्त्री कतर्व्याची शृंखला क� पू�तर् हे �ततकाच महत्वाच
आलाच तर येईल �दसून.

वल्लभ: तर मग तो महत्वाचा प्रसंग हाच आहे असे �णभर समज आ�ण दे पाहू हसत �न.
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सुलोचना : मी नाह� आज हसत �नरोप देणार. नाह� तर मग यायला वाटे ल �ततका �वलंब कराल.
�नरोप नाह� हसत दे त; पण जर सभा संपताच मागल्या पायी पूजेच्या वेळेवर परत याल त
हसत सामोर� मात्र ये, माझ्या द�यताल!

वल्लभ: हो न? मग काम संपताच हा आलोच बघ मागच्या पायी पर!

सुलोचना : या नाह� तर येऊ नका. आपण नाह� काह� बोलत. कसा हा स�गट्यांचा पट मांडून
ठेवला होता. म्हंटले एखादा डाव खेळू आ! जार आम्ह� अबोला धरला आह!
(चाल - मंजुल रसना-)

जा जा न वचना । बोला । थांबवीत कोणी न आपणा ।। ध.् ।।
कसा पट मां�डला । लव जर� खेळता या पला ।
त्यात थोरपण उरतेची ना ।।१ ।।
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प्रवे३ रा

शाकंभट : हे बुद्धाचे एक बंडच आमच्या राजधा, ह्या क�पलवस्तूत �शरले आ ! त्याचे मनात
ह� राजधानी उजाड करून टाकावेयाची �दसत! मागे जेव्हा प्रथमच राजधानीला मुलाचा प

लागला तेव्हा त्याचा वृद्ध, आमचे महाराजे शुद्धोदन वार. एवढे तर� बरे झाले क�, संन्यासी
�भ�ू असताह� बुद्धाने आपल्या ह्या �पत्यास मांडी तर�! आ�ण लगेच राजवंशावर नांगर पण
�फर�वला; स्वतः तर �भ�ु श्र, पण आठनऊ वषा�चा राहुल युवराज पण त्याला �भ�ु केल.
देवदत्, आनंद इत्या�द त्याचे भाऊ सगळ्यांना �भ�ुधमार्ची द��ा ! इतकेच नव्हे तर ह्य
शाक्य प्राजकास कौसल आ�ण मगध ह्या प्रबळ राजकांच्या क्रोधापासून आ�ण ल

ज्याच्या तलवार�ने सुर��त ठेवले त्या सेनाप�त �वक्रमदेवालाह� ह्या राजश्रींनी नव्हे �

संन्यास �दल. आपल्या लहान पुत्, �शशु वल्लभदेवास पोरका करून तो सेनाप�त �वक्रम
तेव्हा संन्यास घेऊन �भ�ु झाला तर� क? काह� कळत नाह�. बद
ु ्धाच्या अंगात काह� अद
आकषर्णशिक्त आहे ह्यांत काह� शंका न. कोण? ताकं�संह.

ताकं�संह : (प्रवेश) शाकंभट आता मात्र ह्या बुद्धवेडाची पराकाष्ठा झाल� खर! अरे ऐकतोस
काय? पव
ू � त्यांनी आपल्या यशोधरेला आ�ण त्याची आई महाप्रजापती या दोघा राजिस्

देखील श्रमणत्व, संन्यासाच, �भ�ुपणाची द��ा �दल�. अरे, अगद� संन्याशासारखे त्य

राजिस्त्रयांचे स�ग बन�वले क�! केशवपन करून संन्यासी रंगाची भगवी वा पीत वस्त्रे

त्यास �भ�ुणी करून सोडल! पण आता म्हणे बुद्ध भगवानांनी वाटेल त्या िस्त्रयांना

�भ�ुणी करून संघात समा�वष्ट करण्याचा सपाटा चाल�वला .

शाकंभट : आ�ण हे �भ�ुणींचे, संन्या�सनींचे लटांबर ह्या �भ�ूंबरो, ह्या संन्याशांबरोबर मठांतू

सहवास करणार आ�ण नगरग्रामांतून सहपयर्टन करणार? झाले! टाळी घे! अरे , जेव्हा

राजकुमार �सद्धा, हे आजचे बुद, यशोधरे चा त्याग करून गेले तेव्हाच, आ�ण आमची ती

‘अग’, त्या वेळी िजवंत होती ह! �तने �न मी आम्ह� स्पष्ट भ�वष्य वतर्�वले होते क� चार
थारेपालट आ�ण वारेपालट करून ह� स्वार� पुन्हा यशोधरेस ह्या नाह� त्या रूपाने शोधी!

यशोधरे सच नाह� पण जसा राणीवसा तसाच एक �भ�ुणीवसा वसवील! बघ ते अ�रशः खरे झाले.
अरे! मी खरोखर�च एक भ�वष्यवाद� आह; असे माझे मलाच प्रामा�णकपणे वाटू लागले आ!
उगीच का माझ्या ताई, गंडे, दोरे यांच्या प्रभावावर लोकाचा एवढा �वश्वास बसला!

ताकं�संह, तू बुद्धाच्याच जातीचा शाक्य ��त्र. तू पण का नाह� �भ�ु होऊन जात त्यांचे
बरोबर! तुला तर� काय, माझ्याच सारखे ना घर ना दा! ना द्रव्य ना द!!

ताकं�संह : आजपय�त मला त्या �भ�ुसंघाचे भय वाट. वाटे �भ�ु म्हणजे जो �भ�ा मागतो त!

ज्याच्या दैवी �दवसा कांचनाचा दुष्काळ आ�ण रात्री का�; ज्याच्या हाती ना स्वग, ना

स्त्र. जो सवर्स्वी �नधर्न त्या दारोदार भटकत �फरणायार्  कोण्या द�रद्र� हडकुळ्या �भ
भूत �भ�ु म्हणताच आजवर माझ्या डोळ्यांपुढे उभे र. पण आता पहातो तो राजश्रींचा था
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एक�कडे; आ�ण �भ�ुश्रींचा एक�क. ह्यांच्यांतील अगद� सामान्यांतील सामान्य �भ�ुह� माझ्य
खाऊन �पऊन सुखी �दसतो.

शाकंभट : आ�ण आता �शिष्यणींचे सुंदर कळप त्या मठामठांतून पाळले जाणार असल्यामुळे

मंडळी खाऊन �पऊनच नव्ह; तर तुझ्या माझ्यासारख, दस
ु या्र् लग्नाची काह� आशा नसलेल्

�वधुरांहून, �नजून उठून देखील अ�धक सुखी होणार! अरे , �वधुरांची गोष्ट राहो. पण आमची ती

जर� आता िजवंत असती ना तर �तच्यासुद्धा मेहुणच्या मेहुणच संन्यासी होऊन संसाराचे
फुकटं फाकट भोगावयास गेलो असतो क� ह्या पंथा!

ताकं�संह : अरे, तुम्हा ब्राह्मणांना �भ�ु होण्यास इतके कठ�ण जात. कारण �भ�ा ह� तुमची
मळ
ू ची द��ा! पण राजराजैश्वयर् भोगणायार्  आम्हा ��त्रयांस थोडी फार लाज वाटा; हा
�भ�ेचा मागर् स्वीकारावय!

शाकंभट : म्हणूनच वाटते क� ह, हा पंथ, कोण्या ब्राह्मणाने काढावयाच्या आधी

राजराजैश्वयर् प्रत्य� भोगणायार्◌ा �
, �सद्धाथार्नेच का! अरे वेड्य, हा पंथ म्हणजे

��त्रयांस �मळालेल� एक मृत्युंजय मात्र ा आहे! बद
ु ्धधमार्त; कारण त्यायोगे मरण टळते
असे त्याचे माहात्म्य बुद्धाचे �शष्य दारोदार सांगत �फरत आहेत हे तू . ते

ब्राह्मणां�वषयी खरे असो वा ; पण ��त्रयां�वषयी मात्र अगद� सत्. कारण ब्राह्मणां

मरण कावळ्याच्या मरणासारखे केव्हा तर� योगायोगाने घडले म्हणजे . पण ��त्रयांच

सापासारखी मरणाशी पदोपद� गाठ पडणार! ��त्रय सापासारखा बाहेर पडावयाचा अवकाश क� त

दस
ु यार्खला डसल्यावाचून सोडणार नाह� आ�ण दुसयार् कडून �दसेल �तथे ठेचला गेल्यावाचून सुट
नाह�. म्हणून आता ह्या बुद्धपंथात ��त्रयांचीच दाट� होत आहे कारण एकदा संन्यासाचा

घेऊन गह
ृ स्थाश्रमाचे धोतर सो, क� कट�चे कृपाण आपण होऊनच खाल� गळते. म्हणजे पुन्ह
लढाईचे त�ड बघावयास नको. शाक्य राष्ट्रावर कोसलचा राजा चालून येवो �कंवा मगधाचा -

राजराजैश्वयर् भोगावयाचे आहे म्हणून ��त्रयांस प्रथम लढाईवर जा; पण आता ह्या

बुद्धपंथाच्या संन्यस्त �भ�ूची द��ा घेत, अपघाती मरणाच्या त्या कटकट�तून ते पा

�वमुक्त होता. ऐश्वयार्चा भोग मठांतूनह� �मळत! अशी तुम्हा ��त्रयांची ह� दुहेर� सोय झा

आहे . बुद्धांना शरण गेल्यान तुमच मरण टळत ख. उगीच नाह� मागे ते सेनाप�त �वक्रम�सं
देखील �भ�ु झाले! ताकं�संह, थांब! हा त्या �भ�ूंच्या टोळधाडीतील एक टोळ इकडेच येतो आह
बघ! त्याच्या पंथा�वषयी तो काय मा�हती सांगतो ती गंमत तर� ऐकू . अरे , हा तर त्या

कृ�षपल्ल� खेड्यातील काणा �भकार; पण ह्यास ओळख द्या कशा!

काणा�भ�ु : (प्रवेश) बुद्धं सरणम् गच्छ, धम्मम् सरणम् गच्छा, संघम ् सरणम ् गच्छा�म।
(�भ�ेची थाळी पुढे करतो.)

शाकंभट : �भ�ु, तुमच्या पंथात �शरण्यात �वशेष लाभ कोणता आ?
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काणा�भ�ु : पोट भरपूर भरते आ�ण जन्मापासू, रोगापासून, म्हातारपणापासून आ�ण
मरणापासून मनुष्य मुक्त हो.

शाकंभट : बाक� सोड; पण �नदान रोगापासून तर� मनुष्य मुक्त होतो हे जर खरे आहे तर म
हा तुझा एक अंधळा डोळा तर� त्या पंथात जाताच तुझ्या गुरूने का बरा केला न?

काणा�भ�ु : मी नवा �भख्खु आह. मुख्य गुरू अजून मला ओळखीत नाह. पण उपगुरुजींनी

मला सां�गतले आहे क�, बेटा! तुझ्या ह्या एका डोळ्यानेच ह्या दुःखपूणर् संसारात जी दुःख

पा�हल�स ती तुला पुरेशी झाल� नाह�त क� काय? तर तू उरलेल� द ुःखे पहावयास दस
ु रा �नत्याचा
�मटलेला डोळा उघडण्याची �वनंती कर�त आहे? तझ
ु े पवर्जन्मीचे सं�चत पुण्य उघडले म्ह
ू
तझ
ु ा एक डोळा उघडलाच नाह�. आ�ण ह्या अत्यंत दुःखमय �हडीससंसाराचे अध� दुः

पाहण्याच्या यातना आपोआप टळल! एक डोळा आहे तर इतक� द ुःखे पा�हल�स, दोन्ह� डोळे
असते तर ह� उत्तप्त दुःखे पाहता पाहता �दपून जाऊन आंधळाच झाला असत!

ताकं�संह : कायरे �भ�ु, तुझ्यासारखी धट्टीकट्टी माणसे अशी भीक मागताना तुम्हांला लाज

का रे ? लोक �धक्कार कर�त धक्के मारून हुसकून नाह� का रे !

काणा�भ�ु : वा, ते काय म्हणू? मी पव
ू � �भकार� म्हणून भीक मागत होतो तेव्हा वाटे त्या
लाज- तेव्हा लोकह� धक्के मार, पण आताशी मी �भ�ु म्हणून भीक मागत असत. म्हणून

आता लोक मला आपण होऊन �भ�ा वाढतात. कारण नुसत्या �भकायार्णवर भीक घालणारे उपका
करतात; पण �भ�ु �कं वा गोसावी �कं वा बैरागी होऊन जो भीक मागतो तो उलट भीक

घालणायार्लवर उपकार करतो असा गुरुचा उपदेशच आहे मुळी ह्या लो.

शाकंभट : बरे; तुमच्या ह्या धमर्मताचे सार तू काय समजतोस थोडक?

काणा�भ�ु : वेदांची �नंदा करावी; ब्राह्मणांची �नंदा कर; आ�ण अशा भटांच्या नाद� न लागता
आम्हा �भ�ूंच्या नाद� लागते जा म्हणून लोकास उपदेश द्!

शाकंभट : होय का! बरे तर मग मीह� असाच भट आहे . म्हणून तू ह्या भटाच्या दार� �भ�ेच

नाद� लागू नको. जा! नाह� तर (चापट उगारू) हा �भ�ेचा �ननाद ऐकावयास �मळे ल.

काणा�भ�ु : (दरू हटून स्वग) अरेरे, हा ब्राह्मण आहे हे मला कसे �दसले न! हाय! हाय!जर
मला दोन डोळे असते तर त्याच्या गळ्यातील जानवे त्याच्या अंगरख्यातून देखील मला
�दसू शकते. बुद्धं सरणं गच्छ, धम्मम् सरणं गच्छा, संघं सरणं गच्छा�. (जातो.)

शाकंभट : हां हां सरणं गच्, लवकरच गच्, नाह� तर गच्चूच �मळे! सरणातच जा! पण

ताकं�संह, ते काह� असले तर� पोट भरपूर भरते हा जो काण्याने ह्या बुद्धसंघात जाण्याचा �
लाभ म्हणून सां�गतला तेवढा देखील ह्या संघात जाण्यासाठ� आपले मन वळ�वण्यास पुर
कारण आहे!

ताकं�संह : पण वेद�नंदा म्हणून त्या संघाचे त्याने वै�शष्ट्य सां. तू ब्राह..

www.savarkarsmarak.com

शाकंभट : अरे, वेदांनी माझे त�ड पा�हलेले नाह� आ�ण मी त्यांचे त�ड पा�हले नाह. ज्या

मनुष्याची त�डओळख देखील नाह� त्याची �नंदा काय आ�ण स्तु�त ! पुन्हा ताकं�सं, मी

ब्राह्मण आहे म्हणूनच मी िस्थतप्र . ‘तुल्य�नंदास्तु�तम� ’ ह्या भागवत ं
म त्राच

ताइताचे ढाल�वर मी मजवर नेहमी येणायार्ह माझ्या �नंदेच्या आघातास �वफल कर�त अस

आ�ण माझ्या स्तुतीचे संकट मजवर कोणी कधी मुळी आणूच धजत ना. अरे , हा आला पण
दस
ु रा टोळ. गंमत करू ये पुन्हा थो!

दस
ु रा �भ�ु : (प्रवेश) बुद्धं सरणं गच्छ, धम्मम् सरणं गच्छा, संघम ् शरणम ् गच्छा�.

शाकंभट : थांबा, थांबा, संघाला शरण जाण्याचे आधी मला धमार्संबंधी थोडेसे �वचारावयाचे आ.
पण ह्या धमार्चेह� बोकांडी बसणारा हा बुद्ध? ब्राह्मण धमार्चे नांवाखाल� आपले स

माज�वतात म्हणून तुम्ह� �भ�ु म्ह, पण हे नवे आचायर् तर धमार्च्या डोक्यावरच आ

स्तोम स्था�पत. प्रथम ब! प्रथम त्यांना वंदन करा आ�ण मग �बचारा !! तसेच ब्राह्मणां
�नंदा हे ह� तुमच्या धमार्चे एक तत्व  , हेह� आत्ताच पा�हल.
दस
ु रा �भ�ु : छेः! छेः! हे काय भलतेच. तुम्ह� चुकता आहा.

शाकंभट : असेनह� मी चक
ु त क्व�चत. कारण तेव्हा मी तुमच्या धमार्कडे एका चकण्याच्य
डोळ्यानेच पहात होत. म्हणूनच आता तुमच्या दोडोळी दृष्ट�नेह� एकदा त्याचे स्वरू
इिच्छत.

दस
ु रा �भ�ु : हे भद्र पुर, बुद्धाचे अनुशासन कौमुद�सारखे शीतल आ . संतापाच्या दुरुत्तरा

आम्ह� संतापत नाह, तर उलट त्या संतापास आमच्या �वनयशील वचनाच्या शीतलतेने शम

इिच्छत. भगवान ् बुद्ध ब्राह्मणांची �नंदा कर�त नाह�त इतकेच नव्हे तर ते त्यांचा अत्

क�रतात. त्यांच्या पट्ट �शष्यांतील प्रमुख �शष्य ब्राह्मण जा. भगवान ् म्हणतात ते
इतकेच क� परोपकारव्, �नरहंकार� आ�ण ब्रह्म�वद् असा जो सत्पुरुष तो खरा ब्र.

त्याचा आदर चराचर �वश्व कर�त राह. मग त्याची जन्मजात कोणतीह� का असे? प्रश

गुणाचा आहे. जन्माच्या आकिस्मक योगायोगाचा न. अहो ज्यांस अस्पृश्य म्हणून
�धक्कारते त्यांसह� ते दयाळू भगवान् बुद्ध आदराने जवळ कर- सन्मानतात मग‘�क

पुनब्रार्ह्मणाः पुण्याः भक्ताः राजष’! बुद्धाची दया महासागरासारखी ख, आकाशासारखी

�वस्तृ! �त्र�वध तापांपासून मुक्त होऊ पाहणायार्द अ�खल मानव, म्हण, बुद्धं सरणं गच्छ,
धम्मम् सरणं गच्छा, संघं सरणं गच्छा�! (जातो.)
शाकंभट : अरे, हा �भ�ेक�रता देखील थांबला नाह�.

ताकं�संह : त्याचे �वचार पण �कती गंभी! तुम्ह� आम्ह� अशा संघात कोणत्या झाडाचा प!

शाकंभट : ते का? चल तू �न मी करू ये गंभीर �वचार आत्ताच्या आ. ह्या संघात जाण्याच्
लाभाचीच �च�कत्सा करू . काय? प�हल्याने ह्या संघात गेल्याने जन्म टळतो . त्याचे

www.savarkarsmarak.com

आपणांस काह�च सोयर सुतक उरत नाह�. कारण हा जन्म तर येऊन गेला. आ�ण दस
ु रा जन्म
येण्याची �नदान ह्या जन्मी तर� काह� भी�त न. दस
ु रे काय?

ताकं�संह : मरण टळते! हा मात्र आश्चयर्कारक लाभ, नाह�?

शाकंभट : हो. ��त्रयांना लढाईवर�ल मरणाच्या पंजातील ह� पळवाट सापडल� ! पण

अंथरुणावर�ल मरणाच्या हातून ह्या संघात जाताच कोणचाह� मनुष्य सुटत? पुन्हा मरण

टळते म्हणजे कोणाकोणाच? एकटे तुझे माझेच का तुझ्या माझ्या शत्रूंच? माझ्याप्रमाण

मनुष्यमात्चेह� मरण टळत असेल तर त्यापे�ा मरण आलेले काय वाई? मी �चरं जीव होणार!

माझा शत्रुह� �चरंजीव होण! म्हणजे आमची भांडण, भी�त, मत्सर आ�ण मारामाया! हे स गळे

लटांबरह� �चरं जीव होणार! पन
ु ्हा असे पहा क, मरण टळणे म्हणजे जन्मभर िजवंत राह. पण

त्याबरोबर खायला प्यायलाह� ह! नस
ु ते मरण टळून उपयोग नाह�. दषु ्का, दा�रद्य्र �न दग

ह� टळल� पा�हजेत. पण तर�ह� अडचणच. अरे , जो तो जर जन्म झाला क� �चरंजीव होत चालला
तर ह्या जगात नुसती जागा देखील �मळणार नाह, जागा रहायला! मी तू आमचे पुत, पौत,

प्रप, त्यांची ुलेबाळ
, सन
ुलेबाळे सुनालेक� एकेका
घरात सात सात नव्ह
म
ु ालेक�, त्या ुलांची
म
म
तर सत्तर सत्तर �पढ्यांचे पूवर्ज िजवंत एका पंक्तीस जेवायला . ताकं�संह, घे टाळी!

त्यांचा सैपा- ती सत्तराव्या �पढ�, पणजीच्या पणजीची पणज, मोठ्या सासूबाई म्हणून कर�

बसणार! आ�ण �तच्या पाठ�शी खेळत घरांतील लेकरू म्हणून पणतीच्या पणतीच्या पणत
पणतीची- श्वास गुदमरून गे. बापरे ! अरे , एवढ्या कुटुंबास नुसत्या नात्यांचे शब्द दे
पुर�वता नाक� नव येतील. नावे पुरणार नाह�त नावाने हाका मारण्या, मग अन्न वस्

पुर�वण्याची गोष्ट दू. छट् मनुष्यमात्राचे मरण टळण्याचा मागर् जर बुद्धांनी खरोखर

काढला असेल ना तर मनुष्यमात्राच मरणच ले असे समज. त्यातह� जर मरण टळले तर

सरण पुर�वणारे हे स्मशानातील सपर्ण�वके तर ठार मेलेच म्हणून ! धंदाच बसणार त्यांच.

त्यांना स्वतःला जाळण्यापुरत्या लाकडांची देखील त्यांची �वक्र� होण. बघ ह� बुद्ध धमार्त

व्यंग� मला कशी स्पष्ट �दसता! थांब, मीच स्थापू का एखादा धम? होऊ का एखादा प्र�तब?

छट �वचार फारच गंभीर होत चालला नाह� कारे माझा?

ताकं�संह : म्हणूनच म्हण, सोड तो �वषय. माझ्या म�दूवर इतका ताण पडू पहात आहे क,
मज्ज�पंड फुटून बुद्धपंथात जाऊन उद्या टळणारे मरण आजच ओढवा. मग संघात नाह�

जायचे न त्य?

शाकंभट : छे छे तसे कशाला? कारण आपले मुख्य ध्येय मरण टाळणे हे नसून मरेतो चैनी

जगायचे कसे हे आहे . आ�ण �भ�ु होऊन बुद्ध संघात जाताच जेवण भरप, �भ�ा भरपूर, �भ�ुणी

भरपूर, काबाडकष्ट मुळीच नाह�. कोणाकडून तर� उदरं भरणाची आपल� वृित्त साधायची न?
आ�ण आज जुन्या प्रवृित्तमागार्पे�ा आता ह्या नव्या �नवृित्तमागार्ने ती अ�धक .

प् रवृित्त ? �नवृित्त का? दोह�ंत वृित्त आहे. आम्ह� ब्राह्मणी �भ�ुक प्रवृित्त . पwww.savarkarsmarak.com

म्हणजे असा चक्क पुढे हात पसरून वृित्त म्हणजे द��णा मागत; तर हे बुद्ध �भ�

�नवृित्, �न म्हणजे असा नको नको हा संसार म्ह, दरू सरत, हात पसरून वृित्त म्हण
�भ�णा मागतात. �मळून वृित्त साधते! चल आपण तर जाणारच त्या संघा.

ताकं�संह : मीह� येणार. येत्या जात्या लढाईतून ��त्रय म्हणून यमराजाकडून वेठ�स
जाण्याची भी�त तर� उरणार नाह�च नाह� असा �भ�ु होता!

शाकंभट : चल तर म्हण‘‘बुद्धं सरणं गच्छ, धम्मंम् सरणं गच्छा, ’’ अरे थांब, पण

ताकं�संह बुद्धांनी संघात �भ�ुणी घेण्यास आरंभ केला आहे ह� तू आणलेल� बातमी अगद� ख
आहे ना?

ताकं�संह : अरे, माझ्या मेलेल्या धमर्पत्नीच्या स्मृतीला सा� ठेवून सांगतो क� ह� बातम
आहे . नाह� तर मी काय कोणी अ�वचार� गह
ृ स्थ आहे क� काय क� �भ�ु होण्यास इतक
उता�वळपणे �सद्ध हो!

शाकंभट : म्हण तर मग ती उरलेल� प्र�त�, ‘‘संघं सरणं गच्छा�.’’
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प्रवे४ था

(सेनाप�त वल्लभ�संह महानामा महाराजांना वंदना देत येता.)

वल्लभ: महाराजे महानामा ह्यांचा आ�ण शाक्य प्राजकाचा जयजयकार!

महानामा : या, सेनाप�त तुम्हांला कल्पनाह� नसेल इतके मोठे संकट ह्या आपल्या श

राष्ट्रावर एकाएक� कोसळले ! हा लखोटा सांगतो क�, सवा�स इकडे मैत्रीचा सं�ध करण्याच
थापा ज्याने कालपय�त �दल्या आ�ण त्यामुळे कालपय�त आम्हांस मोह�नद्रेत ज्याने; तो

कोसलचा राजा �वद्युद्गभर् एकाएक� दोनतीन बाजूंनी शाक्य राष्ट्रावर तुटून पडून वादळ
पुढे घुसत येत आहे ! सरासर� चाळीस वषा�पव
ू �, राजे शुद्धो, ह्या शाक्य राष्ट्राचे , वारले.

त्यांचे पुत्र �सद, भगवान बद
ु , तर त्यांचे आधीच संन्यासी होऊन गे. इतकेच नव्हे तर त्यांच

मुलगा राहुल, भाऊ आनंद, चल
ु त भाऊ देवदत्, पत्नी यशोधर, राजमाता, मोठमोठे श्रीमं
कुलातील सरदार, शरू वीर, यांनाह� संन्यस्त �भ�ुधमार्ची द��ा देऊन बुद्ध आपल्या संघात
झाले. पण ह्याहून ह्या शाक्य राष्ट्राची प्रबलतम हा�न ज्यांच्या संन्यासाने झाल�

�वक्रम�संहह� बुद्धांच्या अत्याग्रहावरून संसाराचे कृपाण खाल� ठेवून संन्यासाचे कौप
करते झाले! कारण बद
ु ्धांनी प्र�त�ा केल� होत, जर सवर् राष्ट्रे आपापल� कृ, आपापल�

शस्त्रे आपणहून खाल� ठेवतील आ�ण सवर्जण शस्त्रधारणाच्या क्रूर कमार्स पापास

समजतील तर प ृथ्वीतलावरून युद्धाचे उच्चाटन करून टाकून शांततेचे आ�ण दयेचे साम्रा

ह्या �पढ�चे डोळ्यादेखतह� नांदू लाग! ह्या �दव्य देखाव्याने �दपून ह्या शाक्य राष्ट्राती
सायार्ि◌ कत्यार् पुरुषांनी बुद्धांच्याप्रमाणेच संन्यासाचा अस. ह� राजधानी पराक्रमशून

झाल�. पराक्रमाला पाप समजले जाऊ लाग. दं डशक्तीला उद्दंडतेसारखे ह�न लेखण्यात

लागले! अशा िस्थतीत आम्हांस आपल्या ह्या गणतं, ह्या प्राजकसभेने शुद्धोदन महाराजा

राज्यासनावर बस�वल. पण आम्ह�ह� भगवान् बुद्धांचेच �शष्य झालेलो . त्यायोगे शस्त्रबळ
आज चाळीस वष� अ�म्य उपे�ा झाल! आ�ण त्याचेच हे कडू फळ आता आम्ह� उपभोगी
आहोत.

वल्लभ: �चंता नाह�. शाक्य ह! अजूनह� शत्रूनेच आरं�भलेल्या शस्त्रयुद्धात देखील आप
चीत करू शक . आता प्रथमतः आपण सवा�नी शाक्य राष्ट्राची ज्याच्या पराक्

प्रामा�णपणावर अ�धकांत अ�धक �नष्ठा असेल अशा कोणा पुरुषास युद्धकालापुरते शाक

सवार्�धका�रत्व अपर्ण कर. बहुमुखी बजबजपुर�पे�ा युद्धकाळात राष्ट्रशिक्त , एकक�द्,
एकमुखी असणेच अत्यंत �हतावह असत. त्यायोगे आपले �वखुरलेले शिक्तपुंज आता एकवटत,

आ�ण ते संहतबल अजूनह� शत्रूंस भार� हो. ज्याचा शब्द सवर् शाक्य राष्ट्र स्वयमेवच �
मानील असा पुरु.

एक सरदार : आहे . असाह� पुरुष आमच्या सुदैवाने शाक्यांत अजून िजवंत  . ज्याच्य

खड्गाच्या धारेस हेच कोसलांचे सैन्य चळाचळा कापत आले आहे आ�ण ज्याच्या हाके
www.savarkarsmarak.com

आजह� हे शाक्य राष्ट्र आत्म�वश्वासाचे स्फूत�ने संच�रत होऊन संग्रामात उडी घेऊ
एक पुरु, असा एकच पुरुष आजह� आहे- पण हाय हाय तो संन्यासी झालेला आह! त्याचे

नाव? आमच्या ह्या तरुण सेनाप�त वल्लभांचा वृद्ध �पता आमच्या ह्या शाक्य राष्ट्
भीष्. आमचा �वगत सेनाप�त �वक्रम�स!

महानामा : तोच प्रतापी पुरुष अजूनह� आपल्या राष्ट्राच्या संकटात आपल्याला काह�

काढून दे ईल अशी मला पूणर् आशा वाटत. तो पहा! त्या आपल्या �वगत सेनापतीचा ख! ज्या

�दवशी सेनाप�त �वक्रम�संहा, त्यांच्या मते शस्त्र हे शास्त्राइतकेच परमपूज्य आ�ण ल
अत्यंत अवश्य असे साधन वाटते असताह� बुद्ध भगवानांच्या अत्याग्रहासाठ�च तो ख

ठे�वला; आ�ण संन्यस्त �भ�ूची द��ा ग्रहण केल� तो �दवस मला अजून स्पष्टपणे आठ!

त्या �दवसापासून ह्या आपल्या शाक्य राष्ट्रसभेने तो खड्ग स्वतःच्या कृत�तेचे �दग्
एखाद्या देवतेसारख, ह्या भवनात पूिजत केलेला आह. ह्या खड्गाचे सहाय्याने �वक्रम�सं

आपल्या राष्ट्रशत्रूंची दहादा दाणादाण उडवू! तो हा खड्ग आपल्या राष्ट्राची मू�तर्मंत स
आहे . मी म्हणतो सामंत आ�ण सभ्य, ह्या �बकट प्रसंगी सेनाप�त �वक्रम�संहास आपण

सवार्�धकार� नेमून त्यास परत बोला�वण्यासाठ� जो संदेश धाडावयाचा तो ह्याच दूताचे ह

धाडावा! कोणाचीह� मानवी िजव्हा आपले हृद्गत इतक्या वक्तृत्वमय भाषेत सांगू शकणार
क�, िजतक्या हृदयोद्दीपक वाणीत ह्या खड्गाची ह� लोहिजव्हा तो सां. सेनाप�त

�वक्रम�संहाला तर� ह्या खड्गाच्या लोहिजव्हेची भाषाच अ�धक , प्रामा�, अप�रहायर्
आ�ण आदरणीय वाटेल. एवढ्याचसाठ� आम्ह� आत्ताच राजमुद्रां�कत आमंत्रणासह

त्यांचेकडे आमचा दूत म्हणून धाडण! ते संन्यासी आहे; शस्त्रास बहुधा �शवणार ना. हाय

हाय, हे सवर् जर� खर े असले तर� पण �नदान काह�तर� मागर् काढून देण्यास ते कमी करण

नाह�तच नाह�त. �नदान शाक्यांस एखादा स्फू�तर्मय संदेश जर� त्यांनी �दला आ�ण म्हंट,

‘‘लढा’’ तर� तो एक शब्द त्यांचे त�डून सुटताच एखाद्या �दव्य ब्रह्मास्त्रासारखा आमच
तूणीराची शिक्त अपराजेय करू शक! भगवान ् बुद्धांचे आशीवार्द आ�ण �वक्रम�सहांच,

�दग्दशर, सैन्, संचालन इतके अप्रत्य�च साह्य तर� ह्या वेळी ह्या शाक्य धुरंधराकडू

राष्ट्रांस �मळालेच पा�! �मळे लच. कारण ते दोघेह� ह्या शाक्य राष्ट्राचीच संत�त. ह्याच
भूमातेच्या अंकावर त्यांनी �तचे स्तनपान केले . आईच्या दुधाची कृत�ता त्यांना असल�
पा�हजे. त्यातह� ह्या शाक्य राष्ट्रावर हा जो भयानक छापा पडत आहे त्याचे एक कार

आहे क�, �वद्युद्गभर् हा बुद्धांचा घोर द्वेष्टा असल्यामुळे बुद्धांच्या जातीचाच मत्
तो �तला मातीस �मळवू इिच्छत! कोण? दत
ू ा, काय आहे?

दत
ू : (प्रवेश) �मा असावी महाराज? राजधानीपासून चार योजनावर आपल्या मुख्

सेना�श�बरात मोठा ग�धळ माजला आहे. �वद्युद्गभार्चे सैन्य अध� राज्य आक्रमून वेगान

घुसत आहे. वाटे त जो जो शाक्य येईल त्यास कोसलचे सै�नक चराचर कापून काढ�त चालत.
www.savarkarsmarak.com

�कत्येक गावेच्या गावे जळत आह. बायकामुले यांचीह� सरसहा शाका होत आहे. मोठा आकान्त
झाला. संत्रस्त लोकाच्या झुंडीच्या झुंडी राजधानीकडे जीव घेऊन पळत ये. ह्या बातम्य

ऐकताच ह्या सैन्य �श�बराचा धीर सुट. अल�कडेच सैन्यात भरती करण्यासाठ� आम्

गावोगावी गेलो असता लढणे हे पाप आहे , आपण शस्त्र धरणार न, सै�नकांचा धंदा आ�ण

कसायांचा धंदा सारखाच ब�हष्कायर् म्हणून धडधडीत लोक आमची �नंदा क. तर�ह� जे कसेबसे

सैन्यात आले ते सवर् रडतरा. ह्या भयंकर बातम्या ऐकून पुढे चाल करून जाण्याची

होताच सेना�श�बरातून उघडपणे �शस्त मोडून मागे �फरल. त्यास र ेटण्यास जाताच मोठा ग�ध
उडाला. आजच्या आज ह्याची व्यवस्था न झाल..

वल्लभ: आजच्या आज नव्हे या घटक. चल ह्या चढत्या स्वार�ने मी �तकडे आ. महाराज,
आपल्या नगरगृहा, त्या आपल्या संथागार, संकट घंटा वाजू द्य. सवर् नाग�रकांस जमवून

सवार्�धकार� नेमाव; राष्ट्र�य संकटाची पूणर् जाणीव द्यावी आ�ण नाग�रक सैन्य उ. सेनाप�त
�वक्रम�संहाचा काय तो �नरोप येईतो मी सैन्यास संघ�टत करून शत्रूस त�ड देत. यत्न

आपला, यश ईश्वराधी! स्त-पुरु , संसार�, संन्यास, शाक्यांच्या बीजाचे असतील ते ते सवर्
शस्त्र घेऊन . ह्या शाक्य जाती, ह्या प्राजका- या आपल्या राष्ट्राची शपथ! उठा!

हा मी चाललो. शाक्य राष्ट्राचा प्रख्यात �वगत सेनाप�त �वक्रम�संहा; मी शाक्य राष्ट्र
�वद्यमान सेनाप�त आह; हे ह्यापुढे शत्रूच्या प्रत्ययास आणून देईन तरच नांवाचा व!

(जातो.)
(पडदा)
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सुलोचना : (माळ ओवीत खाल�ल गाणे गुणगुणते)
(चाल: पडला अ�भमन्य)

माळ गुं�फताना । ऐका कवनाला । गुंफ� कोण कशी माला ।। १ ।।
घाल� जगदं बा । �त्रगुणातीताला । �त्रगुणी �बल्वदल� माल२ ।।
गुंफ� प्रकृ�त देवा । �वराटासी । नव नव सूयर्मा�लकांसी ३ ।।

प्रलयंकर काल� । गुं�फ महाकाला । ती नरमुंडचुंड माला ।४ ।।
उद्भवा घाल� । घाल� उद्भवाला । सृिष्ट भूकंपांची माल५ ।।

ग�ंु फ सत्यभामा । श्री ह�रला साची । माला पा�रजातकांची ६ ।।
माळ मोत्यांची । गुंफ� रु�चरा ती । राणी राजाच्यासाठ� ७ ।।

फुलांची माळा । माळा ओ�व रती । आ�लं�ग त्या अनंगा ती ।।८ ।।

�वर�हणी प�र ती । �प्रय स्मरण काला । ओवी अश्रूंची माल९ ।।

अजन
ू कसे यायचे नाह� बाई! आता मागच्या पायी येतो म्हणून सांगून गे. जाताना मी

जाणन
ू बज
ु न
ू च हसत �नरोप �दला नाह�. सामोर� हसत येऊन म्हणून मधाच बोट तेवढे लावून

ठेवले क� त्यायोगे तर� मी रुसल्याचा चटका माझ्या वल्लभास लागून राह�ल आ�ण पटकन
पावल� यायचे होईल! (पुन्हा गाणे म्हण) हे काय, अजून यायचे नाह�! माझी वरमाळ पुर� झाल�
ओवून. अजून यायचच नाह�! जा तर नको येऊ, सेनाप�त व्हायचे आहे ना आताश. पुरुषांना

एखादा अ�धकार �मळाल्याची प�हल� खूण म्हणजे त्यांना घरात पत्नीशी बोलायला

सांपडेनासा होतो. त्यापे�ा ते चक्क असे का सांगत नाह�त क� हे पहा मी आता मोठा थोर झाल

आहे , घरातील यःकिश्चत् बायकांशी बोलणे माझ्या योग्यतेच्या खालची गोष्. पण ह� चुक�
बायकांचीच आहे. त्या लघाळीसारख्या जातात कशाला बोलाय? मी तर� आज आता स्वार�

आल� म्हणजे वचन �दल्याप्रमाणे हसत हसत सामोर� जाणारच . पण सामोरे जावे. थकून

भागून येईल माझा वल्ल. चटकन मुळीच �दसले नाह� तर �चंतावेल त्याचे म. तेव्हा हसत

हसत तेवढे सामोर जावे म्हणजे झाल. पण बोलू नये चांगल� घटकाभर! (माळ नीट पहात) नको
गडे, घटकाभर न बोलणे चांगल नाह�. कारण पूजेची वेळ आधीच त�डाशी आलेल�, अबोल्याला

देखील घटका कोठल� उरायला! एक दहा पांच �ण आपले ह� सोन्याची ताम्हनवाट� उपकरण
लावण्यात गुंतलस दाखवा. बघूच नये �तकडे, (थोडे थांबून) इश्, कोणाला कळेल तर लोक

हसतील मला. परकर नेसलेल्या मुल� जशा आपल्या आपल्या मनाशीच बोलतात �न गट्टी

करतात ना तशी काय मी हे मनाशी खेळत आहे ! माझे वल्लभ मला अगद� पोरसवदा म्हणता

ते खोटे नाह�. पण मी म्हणते सुखां, संगमात जर� भेट�ला मी अधीर झाल,े पोरसवदा हसले;

रुसल; तर�, द ुःखात, संकटात, गंभीर प्रसंग, अशी अगद� एखाद्या �वदुलेसारख, स्त्री राज्या
स्त्री सेनानी सारखी ऐट�त नीडरपणे ठाण मांडून त्या प्रसंगी  त�ड देत उभी रा�हल� म्ह
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झाले ना! मग तर ह� पोरसवदा पोर अगद� थोरसवदा ठरे ल ना! अगद� वल्लभासारख्या थोरांन
देखील स्वयंवराचा सवदा करून आणावी अश्शी थोरसव(आरशात पाहत) अगद� शाक्यांची

सेनापतीण!

दासी : (प्रवेश) बाईमहाराज, बाहे र एक सेनापतींकडचा घोडेस्वार आला आहे त..

सुलोचना : तो नाह�, ते म्ह! अग, ओळखल हो मी क� सेनाप�त स्वयमेवच आले आहे. पण

मला फसवून बाहेर आणून सामोरे जाण्याचा मान मजकडून बळेबळे घेण्यासाठ� मला फस�वण्य
येत आहे क� कुणी सै�नक �नरोप घेऊन आला आहे म्हणू!
दासी : खरोखर! बाई महाराज

सल
ु ोचना : लच
ु ्च! माझा पगार घेऊन, मला फसवू पहाणायार्स माझ्या शत्रूस सामील झाल�स!

(कमलनालाने मारते.) सेनाप�तच आले आहे त. जा, त्यांस सांग क� यायची वेळ अजून झाल�

नाह�. आणखी थोड्या �वलंबने यावे!
(चाल - न पयाम आता है-)

समयी सखा न ये । मी जात फसन
ु ी आता गे ।

बघत वाट थकले । मी दा�र बस�ु न आता गे ।। ध.् ।।
मा�न या आता गोडी गुलाबी पुन्हा ।

सख्याशी मां�डले मी युद्ध रुसु�न आता गे१ ।।
गांठ होतां�च या । शत्रुकंठ� पाश हा

आ�लगनाचा । फेक�ने कसु�न आता गे ।। २ ।।
द�ू त जा सांग । आलात जा तसेची ।

�प्रया रडवीनची । मी हसु�न हसु�न आता गे ।३ ।।

दासी : शपथ! स्वा�मन, सेनाप�त नाह�त. ते एक अत्यंत �नकडीच्या संकटाची बातमी आल्यामु
तसेच राजधानी सोडून सेना�श�बरास गेले. जाताना धावत्या घोड्यावरून इतके काय ते

सै�नकास सां�गतले. मी दोनचार �दवसांत येतो; �नदान, स�वस्तर वृत्त धाड. जा, घर� सांग; तो
आहेच दाराशी.

सुलोचना : काय, म्हणतेस तर� का? (घंटा होतात) आ�ण हे काय? नगरभवनातील, आपल्या

राजधानीतल्या संथागारातील संकटघंट! संकट कसले? कुठे तो घोडेस्वा? अग, माझ्या वल्लभाल
उद्देशून मी आत, ‘‘आणखी थोड्या �वलंबान याव’’ म्हणून �वनोदात म्हंटले ते काय आ�ण ह
बोलाफुलाला गांठ पडल� ती काय? कशाला मेले मी तसे अशुभ वाक्य रुसव्याने म्ह! अग,

आज ते जाताना मी त्यांच्याशी धड बोलले देखील नाह� थट्टे. (पुन्हा घंटा वाजता.) चल,
चल! त्या मेल्या कोसलच्या �वद्युद्गभार्ने तर नसेल ना काह� घा?
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(बुद्धद, सेनाप�त �वक्रम�सं(�भ�ु �वक्) आ�ण इतर �भ�ु बसले आहे त.)

�वक्र: शेवट� चाळीस वषा�पूव� मला वाटलेल� भी�त अशी खर� ठरल�! केवळ दयेने दषु ्टत,

केवळ कारुण्याने क, केवळ अ�हंसेने हत्य, केवळ शास्त्राने शस्त्रे सदो�दत आ�ण सवर्त्

होत नाह�त, िजंकल� जात नाह�त, नष्ट क�रता येत नाह�! हे च कठोर सत्य शेवट� आपल्य

डोळ्यांदेखत प्रत्ययास आल? भगवन ् जन्, व्या�, जरा आ�ण मृत्यूपासून मनुष्यमात्

�व�नमुर्क्त करण्यासाठ� मनुष्यात जर कुणी अ�धकांत अ�धक त्याग केला, तप केले असेल,
�चंता वा�हल� असेल तर� ती तथागत, भगवन ् बद
ु ्धद, आपण होय. �त्र�वध तापांचा अशेष ना
करण्याचा ज्या आयर्पंथाचा आपण आ�वष्कार क, तषृ ्णानाश केला असता मनुष्

जन्मपरंपर ेच्या कैचीतून सुटून मुक्त होतो हे जे आपण ताित्वक �नदान ठर�वलेत त्यावर
आपल्या पारलौ�कक स्वरूपाच्या मुक्तीवर ज्यांचा �वश्वास बसत नाह� ते ऐ�हकवाद�

आपले एवढ्यासाठ� स्वभावकौतुकच क�रत, सादर कृत�च राहतील क� �नदान ह्या जन्, ह्या
आयुष्यात तर� जन्मव्या�धजरामृत्यु ह्या चार� संकटांपासून दै�हकतः ह�; अ�रशः पणर्
ू

मुक्त करण, मनषु ्याचे हातात नाह; एवढ तर� आपण �सद्ध केले! �कतीह� द ुःखमय असले तर�
बद्धास वा बुद्धास ह्याच जगात देह आहे तोवर रा�हलेच पा�हजे आ�ण जगात आहो तो भ

अथ� तर� ह्या चार� आधीव्याधींना मनुष्यमात्रास मग तो पारलौ�कक अथ� ब; मुक्त असत�ड दे लेच पा�हजे हे कठोर सत्य आता संशयास्पद आहे असे म्हणण्याची मानवी आशेची �ह
पुन्हा होणार नाह. मनुष्यप्रयत्नांची आपण शेवटची पराकाष्ठा केल�त आ�ण �नसगर्शक्

मनुष्याच्या यत्नान हात टे. हाह� काह� थोडा लाभ झाला नाह�. असला पराजयह� आं�शक

जयचे होय. जे जे अप�रहायर् म्हणून ठरेल त्यास त�ड देण्यास जो शूर आहे तो आपल्या

इच्छांच्या अश्रूंतच गटांगळ्या खात न बसता दंड थोपटून सज्. आता जर ह्या भौ�तक

अिस्तत्वात तर� ज, व्या�, जरा मृत्यु ह्या चार शत्रूस त�ड देलेच पा, तर मग त्या

भौ�तक शक्तींशी द्याव्या लागणाया्र् झुंजीत स्वप�ास कमीत कमी हा�न होऊन अ�धकात
लाभ ज्या प्रकारे होईल अशीच युद्धनीती मनुष्यान अवलंबन केल� . माझ्या मते ती

युद्धनी�त म्हणजे मनुष्य जातीच अ�धकांत अ�धक सुख साधण्यात �कंवा पा�हजे तर असे
क�, �तचे द ुःख कमीत कमी कारण्यास्तव संसा�रक सवर् काम� यथावत् करणारा कमर्योग

होय. आपल्या मते संसार�क का�मन, कृ�ष, कृपाण ह्या �तन्ह� वस्तूंचा आंत्यं�तक त्याग कर
कमर्संन्यास हाच मरेतो जगण्याचा उत्तम मागर. परं तु आता अनुभवानेच �सद्ध झाले नाह� क

क�, त्या �तन्ह� त्यागांतह� आंत्यं�तक शस्त्रत्यागाची प्र�त�ा तर� लोक�हतास अत्यं.
कारण आपल्या सारख्यांचा शस्त्रत्यागाचा हा उद्दात्त उपदेश सत्प्रवृत्. तदनुसार
ते केवळ दया, अ�हंसा, �मा ह्या भावनांच्या आधारावर जगू पाहण; आ�ण मुख्यत, दषु ्,

दज
ु र्नच आपल्या उपदेशास लाथाडून शस्त, शक्तीन, बळाने कुरघोडी करू पाहणा. अशा
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सामन्यांत पोथीच्या पानांची पोचट ढाल पक्क्या पोलादाच्या आघाताखाल� �पचून �पचून

पुण्यशीलांचा �वनाश आ�ण पापशीलांचा �वजय होणारच होणा; हे भा�कत जे मी चाळीस वषा�पूव�

केले ते आज सत्य होत आहे क� नाह� पह. हे मी आनंदान म्हणत नाह; अत्यंत दुःखाने म्हण
आहे . माझे हे अ�नष्ट भ�वष्य खोटे ठरावे म्हणून तर मी माझ्या इच्छे�वरुद्

म्हणण्याप्रमाणे शस्त्रसंन्यास करून �भ�ुधमार्च आपल्या आ�ेनुसार तंतोतंत पा.
पण शेवट� शस्त्रयुद्धे शां�तमय जगातून नाह�शी होण्याचे स्थल� -युद्धांच्या रणधुमाळ
ह्या जगातून ती शां�तच नामशेष होण्याची पाळी आ. एक बाजूस मगधाचा राजा �बं�बसार

आपला �शष्य झाल, �मेचा आ�ण अ�हंसेचा भोक्ता झाल; पण त्याचा पोटचा पुत्र अजातश
आपला द्वेष्टा झा; बापा�वरुद्ध त्याने बंड , आ�ण बापास ठार मारून तो �संहासनावर

आमच्या सवा�च्या छातीवर �वराजमान झालेला आ. ह� मगधाची बातमी जन
ु ी होते न होते तो ह�
कोसलची बातमी येऊन थडकल� क�, �वद्युद्गभार्नेह� आपल्या �पत्यास मरणाचे दार� ढ

राज्यश्रीस दड. तो �पताह�, कोसलाचा तो प्रसेनिजत् महाराजह� आपला �श, आपल्या दय,
शां�त, आ�हंसेचा भोक्त! पण त्या आपल्या उपदेशाचा प�रणाम त्याच्याच पुत्राव

�वद्युद्गभार्वर लवलेशह� न होऊन तो झाला आपला कट्टर द! त्यान, त्या दुष्ट पुत्,

शस्त्रशक्तीच्या आधारावर बंड केले आ�ण तो सुष्, शस्त्रसंन्यासाचा अ�भ, त्या बंडात

जीव घेऊन पळत असता, मृत्युमुखी पडल. ज्यांनी ज्यांनी आपला उपदेश ऐकला ते ते सु,

राजा �ब�बसार, राजा प्रसेनिजत् आ�ण हे शाक्य मारले गेले जाण्याच्या पंथास लागले आ�ण ज
तो उपदेश न ऐकता शस्त्रालाच शास्त्रासमान पूिजत रा�हले ते ते दुष्ट भ. शेवट� �नबर्ल

कारुण्याला क्रोधाने मा; दब
ु ळ्या दयेचा प्राण दुष्टतेने घ.

बुद्: �भ�ु �वक्रम�स! ह्या माझ्या संन्यस्तसंघाचेमुळे आजवर लोककल्याण असे काह�च
नाह� असे का आपले म्हणणे आह?

�वक्र: भगवन ्, ह्या संन्यस्तसंघानेच न, तर संन्यास आश्रमानेह� जीवमात्रावर जे उ

केले आहेत त्याला पारावार नाह. अहो, सवर्संगप�रत्याग करून वनामध्ये संन्यासी जो शब्द

ते उभ्या मानवाचे शास्त्र होत आलेले, ‘धम��ह �वश्वस्य प्र�’ हे वाक्य तथ्य आ. पण

हे वाक्यह� अगद�च अतथ्य होणार नाह� , ‘संन्यासो �ह धमर्स्य प्र’ इतक्या थोर थोर

�वभूतींच्या पदस्पशार्ने हा संन्यासाश्रम स्वगार्समान पूज्य. आपल्या ह्या संघाची

गोष्ट घेतल� तर� म्हणजेच आपल� गोष्ट घेतल� , आज चाळीस वष� भगवन ् आपल्या ह्य

अत्यंत सर, सोप्या आ�ण करुणामय शीतळ धम�पदेशामृतामुळे सहस्त्राव�ध जीवांची

शांत झाल� आहे. य�ांच वैयथ्यर् आपण �सद्ध करून शेकडो उपयुक्त जीवांस जीवदान;

देवदेवतांच काल्प�नक बंड मोडून टाकून सदाचरण आ�ण लोकप्रेम हेच खरे धमर्साधन म्

स्था�पत केलं. आपले �भ�ु गावोगाव जाऊन रोग्यांची सेवा क�रता, अडल्यांची सुटका क�रता,
परस्परांचा मत्सर करू , अन्योन्यी दया क, अपराध �मा करा, इत्या�द उदात्त उपदे
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कर�त घरोघर समाधानाचा शीतल संदेश पोच�वतात, हे आपले उपकार, हे दयामय देवा, जगत ्
कधीह� फेडू शकणार नाह�. परं तु आपल्यासारख्या महान् �वभूतींच्या चाळीस वषा�च्या अत

उत्कट �वशुद्ध प्रयत्न, ‘शस्त्रबळाची उपे�ा हा�नकारक ’, हे सत्य अ�सद्ध झाले न. पण
हे सकृद्दशर्नी भासणार अपयशच त्या त्या प्रयत्नांचा यशस्वी प.

आनंद : (प्रवेश) बुद्धं सरणं गच्छ, धम्मम् सरणं गच्छा, संघं सरणं गच्छा�. भगवन ्!

शाक्यगणतंत्राचे वतीने त्यांचा प्रत्य� राजप्र�त�न�ध तथागत बुद्धांची आ�ण �भ�ुवर �
घेण्यास आला असून त्याने अशी अत्यंत दुःखकारक बातमी आणल� आहे, कोसलचा राजा

�वद्युद्गभर् ह्याने असावध अशा शाक्य प्राजकावर एकाएक� स्वार� करून त्याची अग
उड�वल� आहे .

�वक्र: काय शेवट� या थरावर गोष्ट आल�च न! आनंद! जा जा, त्या शाक्य राजदूताला बु
भगवानांचे समीप घेऊन या, या (आनंद जातो.) भगवन ्, पा�हलेत ना! आपल्या आत्यं�त

अ�हंसामय उपदेशाने काह� व्यिक्त करुणामय बन, पण सवर् शिक्त तशा बनू शकणार नाह.
प्रत्य� आपल्या दैद�प्यमान उपिस्थतीत जर जगाची ह� िस्थ�त तर आपला अवतार

झाल्यावरची कथाच काढावयास नक. क्रूर प्रवृत्तीचे असुर ह्या जगात व्यिक्तरूपे आ�ण
राहणारच. हे व्यवहारतः प्रत्ययास येतच. तत्वतःह� ह� उभी �पढ�ची �पढ� जर� आपण

संन्यस्त करून सोडू शकू असे आपण गृह�त धरले तर� जे को�टको�ट जीव पुढ�ल �पढ�त ज
घेणार त्यांची पूवर्सं�चत कम� �भन्न असल्यामुळे त्यांची उपजत प्रवृित्तह� परस्पर

असणार आ�ण म्हणून एकाच उपदेशापायी कोणी दयाशील होऊ शकेल तर कोणी होऊ शकणार

नाह�. कारण त्या कोट्यव�ध जीवांच्या मनो�वकासाच्या कोट्यव�ध परंपरा अ, एतदथर् दयेने

द्रवतील तर ठ�, पण जे दषु ्ट तसे वळणारच नाह�त त्यास दंडा, बळाने त्या परोपद्र

दषु ्टतेपासून परावृत्त केले पा�ह. जसे �पसाळलेल्या कु�यास आपण दंडाने परावृत्त करणे ह�
खर� भूतदया समजतो. अ�धकांत अ�धक सुष्ट प्राण्यांचे �हताथर् एका दुष्ट प्राण्यास दं
खरा धमर् समजत. �हंसेची दं त, नखे शस्त्राने छाटून टाकते तीच अ�हंसा .!

शाक्य राजदूत: (प्रवेश) बुद्धं सरणं गच्, धम्मम् सरणं गच्छा, संघं सरणं गच्छा�.

भगवान ् शाक्य राष्ट्राच्या िजवावरच जे संकट आले आहे ते इतके असह आहे आ�ण जो संदे
आपणांकडे आणीत आहे तो इतका त्वयर् आहे , आपल्या प्रश्नांचीह� अपे�ा न क�रता ते

आपण होऊनच मला सांगून टाकावे लागते आहे . सेनाप�त �वक्रम�स, शाक्यांवर कोसलाचा क्र

राजा �वद्युद्गभर् �वजेसारखा कोसळून पडला . स्वसैन्य वाताहत झाले आ. एकच वीर तेवढा

अजूनह� न डगमगता रणांत �वद्युद्गभार्स अडवून उभा  - तो म्हणज, �वक्रम�स, आपला पुत्
वल्लभ�सं, आ�ण मरणासन्न शाक्य राष्ट्राच्या हृदयात जीवनदायी अशी अजून ,
एकच धुगधुगी उरलेल� आहे ती म्हणजे हे शाक्यांच्या धुरंधर सेना , हे वीरवर, हे शाक्य

राष्ट्र�पत- तुमचे साहाय्य आ�ण भगवान् बुद्धदेवांचे आशीव! आमची अशी प्राथर्ना आहे ,
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आमच्या �वक्रम�संहानी जो संन्यासाश्रम स्वीकारला आहे त्यास आमची ह� �वनंती
असताह� शाक्य राष्ट्राच्या प्राणां�तक संकट� त्याची मुक्तता करण्यासाठ, आपण

गज�द्रासारखे धावून या, श्रीकृष्णांसारखा प्र�त�ाभंगह� उ�चतकाल� आतर्प�रत्राणाथर् त

समजावा. �वद्युद्गभार्ला िजंकले नाह� तर हे शाक्य राष्ट्र नष्ट झाल्यावाचून . आ�ण
�वद्युद्भार्ला िजंकण्याला आपणच एक वीर समथ.

बुद्: राजदत
ू ! तू शाक्य राष्ट्राला आमचा �नरोप कळी, तुमच्या दुःखाने तथागतास फार

द ुःख होत आहे . परं तु �ततकेच द ुःख �वद्युतद्गभर् आ�ण त्यांचे कोसल�य सैन्य या

द ुःखा�वषयीह� होत आहे. कारण तुम्ह� त्यांच्या छळाच्या आ�ण अत्याचाराच्या आगीत पोळ
तर ते छळक संतापाच्या आ�ण अ�त तृष्ण मत्सराचे आगीने भाजत आ. आम्हांस दोघेह�
सारखेच. दोघेह� वैर सोडा हे च आमचे अनुशासन!

�वक्र: अहो, पण ज्या दुष्टाने वैर धर , त्याने ते सोडले पा�हजे न! उद्या ह्या पीठाचे वतीन
जगांतील वाघ जातीलाह� आदेश धाडावा क�, परवापासन
ू गायगरु ांचे वैर सोडा! तो आदेश

वाघाकडून जेव्हा पाळला जाईल तेव्हा देखील आपणांस असे आढळून येईल , वैर सोडण्याचा

आदेश मनषु ्यातील दुष, दज
ु र्न पाळण्यास �सद्ध न! म्हणून अशा दुष्टांचे दमन दंडानेच केल

पा�हजे.

बुद्: पण जे दमन दं डाने होत ते स्थायी नसत. मनच दषु ्टतेपासून परावृत्त करणे हा दुष्टा
सुष्ट करण्याचा उत्तम मागर् नव्ह?

�वक्र: तो एक कल्पनेच्या पोकळीतील उत्तम मागर् ! जसे मेल्यावर �मळणार स्वगार्त

अमृत तषृ ्णाशमनास अगद� उत्; पण ह्या सतृष्ण जगाच्या तान्हेल्या जीवांस गा

टेकडीवर�ल उड्या टाक�त येणायार्ल लहान ओढचे ओंजळभर गोड पाणीच अ�धक शीतलता दे त.
काव्यांत कल् पवृ� मोठा उत; पण प्रत्य� उन्हात अगद� साध्या �बचायार्श वड�पपळ

उपयोग त्यापे�ा शतपट अ�धक होत! आ�ण दस
ु र असे क� दषु ्टचे मन सदप
ु देश ऐकण्याच्य

सत्प्रवृत्त िस्थतीत आणण्यासच दंडशक्तीची मात्रा बहुधा प�हला रामबाण . आपला
चाळीस वषा�चा अनुभव हे च सांगतो क�, दषु ्टतेची एक िस्थ�त अशी आहे क� ती प्रत्य� बुद्ध
साधुवादाने असाधुत्व सोडीत नाह. �वद्युद्गभर् हा तसाच एक दुष्ट; म्हणून त्याचे मन दंडान
वळ�वता जर� आले नाह� तर�ह� ते पंगु करून टा�कता येतेच यते. पण नुसत्या उपदेशाने

तात्का�लक लाभह� होत नाह; स्थायी तर होत नाह�च नाह. त्याच्या क्रोधाची नखे छ, दं त
उपटले तर मग तो नुसताच स्वतः जळफळत पडल, शांत झाला नाह� तर�ह� हा लोक तर�

त्याप्रमाणे त्याच्या प्राणघातक रक्तपी हावेपासून मुक्त होऊन �नभर्य शां�त.
बुद्: �भ�ुप्रवर �व, आपल्या ह्या भाषणातील ममर् मी ओळखून . पण आम्ह�

संन्यस्तकाम संन्य, संन्यास धमर् अ�हंसेचा पुरस्क, तथा�प आपण म्हणता त्याप्रमाणे

अथ� आत्यं�तक अ�हंसा ह� आचरणे मनुष्यास केवळ अशक्य आहे आ�ण ज्या अथ� प्रब
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दषु ्ट दुजर्नांनी �तचा अवलंब करण्याच्या आधीच केवळ सुष्ट सुजनांनीच काय तो �तचा आत्

अवलंब केला असता अशी असमय अ�हंसा केव्हा केव्हा �हंसेअतक�च लोकघातक होऊ शकते ह

आपले �वधेय अखंडनीय आहे , नाकारताच येणार नाह�, त्या अथ� आम्ह� ह्यापुढे असे अनुशा

देतो क�, न्याय्य युद्धांत आततायी शत्रूंशी लढण्यासाठ� शस्त्रधारण करण्यास माझ्या
अनुयायांस माझी अनु�ा आहे. एतदथर् शाक्य राष्ट्राने ह्या असुधारणीय �वद्युद्गभार

अत्याचार� आक्रमणाचा प्र�तकार करण्यासाठ� शस्त्रधारण अवश्. त्या �हंसेचे पाप त्य
सदाचार� प्र�तकाय�वर नसून त्या अत्याचार� अनुयायांवर आ, मन्युस्तन् मन्युमृच. हे

राजदत
ू ा, जा आ�ण ह� माझी अनु�ा शाक्यांस कळवः ह्या धमर्युद्धात तुमच्या अ�सलतेला
आशीवार्द सहाय्यक होव!

राजदत
ू : भगवन ्! आपल्या आशीवार्दा�वषयी उभे शाक्य राष्ट्र आपले अत्यंत आभ. आता

ज्या शाक्य अ�सलतेला सहाय्यक व्हावयासाठ� आपण हे दैवी आशीवार्द मला �दलेत ती शाक्
अ�सलताह� तेवढ� मला भगवानांनी अपर्ण करावी क� हा राजदूत मागले पायी शाक्यांकड

परतलाच! होय, ती शाक्यांची अ�सलता आपल्याच चरणापाशी आज चाळीस वष� कोशबद्ध ह
पडलेल� आहे .

बुद्: शाक्यांची कोशबद्ध अ�स? कुठे आ हे ? इथे?

राजदत
ू : होय भगवन ्! ह� पहा इथे! ह्या शाक्य सेनापतीच्या देहकोशात गुप्तीसारखी गुप्

�नवसत असलेल� वीरता- ह�च आमच्या शाक्यांची राष्ट्र�य अ�सलत! भगवन ्, �तला तेवढ�
आता आमच्या हाती द्. ह्या खड्गहस्त सेनाप�त �वक्रम�संहाचे समरशृंग रणांगणात फ
जाताच शाक्यांच्या रानातील कोल्हेह� �संह हो!

बुद्: म्हणज, �भ�ुवर �वक्रमांनी तलवार उपसा? संन्याशाने आपल्या वस्त, रक्तां,

�भजवून ती भगवी करावी? अशक्! राजदत
ू , आम्ह� संन्या, �वरक्, समदश�, आम्हांस

तुमच्या सांसा�रक वाद�ववादात पडावयाच नाह. आम्हांस तुम्ह� सवर्च सा. संन्याशने शस्त

उपसून माणसाच्या शाका कर�त सुटाव आ�ण आम्ह� त्यास अनुमोदन वे हे तुम्हांस �वचारले

तर� कसे? आत्यं�तक ब्रह्मचयर् आ�ण आत्यं�तक शस्त्रत्याग ह्या तर संन्यस्त �भ�
मूलभूत प्र�त�ा आह. त्या कशा तोडल्या जाण?

�वक्र: �मा करा! �कं वा करू नक. पण भगवन ् मला हे तुम्हास सां�गतलंच पा�हजे क,

सांसा�रक वादात जर संन्याशने, �वरक्तने पडावयाच नसेल, जर आम्ह� न्यायी �न अन्या

दोघांनाह� सारखंच मानावयाच असेल तर तथागत बुद्धांच्या ह्या अनुशासनाचा अ�धकांत अ

भंग करणारा अपराधी म्हणजे तथागत बुद्धच ठर. भगवन ् आपण पूव� राजगह
ृ � असताना तेथे
एक शेकडो जीवास मारणारा य� होणार होता. तो ब�लदानाचा कळप वाटे न चालत असता

त्यातील एक लहानसे कोकरू लंगडत चाललेले आपणांस �दस. आपणांस ते पाहताच इतक� दया

आल� क�, त्या कोकरास आपण स्वतः कडेवर घेऊन त्या कळपामागोमाग राजय�ागार� गे,
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�वप्रांशी वाद�ववाद करून य�ात जीव�हंसा करणे पाप आहे असे आपण त्यांस पट�वलेत

कोकरासुद्धा सवा�ची मुक्तता के. एका कोकराच्य, शंभर पशच
ूं ्या �हंसेस वाच�वण्यासाठ� आप

संन्यस्त कमार्चे मुकुटम�णह� सांसा�रक वाद�ववादात भाग घेते झा, आ�ण येथे शेकडो अभर्क
मुलांच ्य, शेकडो अनाथ कन्यांच्, हजारो �नरपराध माणसांच्या प्राणाशी बेतल� असता आ

म्हणता सांसा�रक वादात संन्याशास पडता येत ना! म्हणे संन्याशास शाक्य आ�ण �वद्यद

दोघेह� सारखेच. समबु�द्ध हा संन्यासाचा ! परं तु संन्यासी �भ�ु चोयट्या सोलून ऊस खात,
भूस फुंकून तांदळ
ू खातात, गढूळ डबके सोडून चांगल्या वहात्या नद�च पाणी �पत. द ुभत्या

गाईच्या कासेत हात घालता, सापाचे �बळात हात घाल�त नाह�त. मध जर� खातात तर� �वषार�
मधमाशांची पोळी आपल्या काखेत लागू देत नाह�. तेव्हा चांगले आ�ण वाईट आम्ह� ओळख.
बद
ु ्: मग अशा समयी संन्याशने काय करावे असे आपले मत आहे ?

�वक्र: काय करावे? गायीची मान जबड्यात धरणाया्र् वाघापुढे धम्म पदाच एकह� अनुष्टु

गाता, कारण ते अनषु ्टुप पुर होण्याच्या आधीच त्या गायीचा कंठनाल �चरून तो व्याघ्र �
घटघटा �पऊनह� गेलेला असेल!, एका झडपेसरशी खड्गाने त्या वाचे मस्तक छाटून टाकले

पा�हजे! तसेच ह्या दुष्ट �वद्युद्गभार्च्या सैन्यावर तत्काळ कोणाह� इतर संसार� सै�

अ�धक �नकराची चाल करून जाऊन त्यास खयार्र संन्ने अवश्य तर ठार केले पा�हज. आ�ण
�नरपराध सहस्त्रावधी शाक्यांच्या -मुलांस जीवदान �दले पा�हजे. स्वगर्प्राप्तीच्या वेड
पशुहत्या चालू देणे हे जर संन्यस्त �भ�ुस �नदर्य, आहे; तर अ�हंसेच्या खुळापायी ह�
नर�हंसा चालू देणे त्याहूनह� शतपट �नदर्यपणाच संन्या�सत्वास कलंक लावणार नाह�?

भगवन ्, मला समरात उतरू द्. माझ्यात अजूनह� दुष्टचे शासन करण्याची शिक्त आ. �नदान
त्याचे ह्यापुढ�ल क्रौयर् तर� पंगु कर�नच. �नरपराध्यांची पुढ�ल घोर �हंसा तर� टाळीनच
टाळीन. नव्हे क्व�चत् अजूनह� त्या अत्याचारावर शाक्य राष्ट्र �वजयह� �म!

बुद्: तर� काय? आज शाक्यांवर �वद्युद्गभर् जय �मळवीत. उद्या शाक्य त्यांच्यावर
�मळ�वतील. तर� काय? जयाने ते वैर तसेच पुढे चालणार! जो परािजत होईल तो द ुःखीच

राहाणार. म्हणून जो खरा संन्यस्तकाम , खरा उपसन्, शांत आहे तो ह्या जयापजयाच्य
दोन्ह� गोष्ट� सोडून स्वस्थ झोप घ

‘‘जयो वैर प्रसव�त दुःखे शेते परािजतः

उपसन्तः सुखे शेते �हत्वा जयपराजयम् 

�वक्र: हाय, हाय! हे मी काय ऐकत आहे ! भगवन ्, आपल्या स्वतःला जेव्हा वाटले क� आ

�नवार्णपद� पोचलात त्यानंतरह� केवळ दुःखतप्त जगास पाहून आपणांस आलेल्या कळवळ्या
लोककल्याणाथर् आपण हा देह चाल�वलात तो काय ह्या वचनाच्या आ ? केवळ सुखे शेते! सुखाने झोपतो इतकाच संन्यासाचा मुख्य ग? तर मग आपण �नवार्णपद� केव्हाच झोप

काढावयाच्या होत्य. देहत्याग करावयाचा होत. सुखे शेते ह्याचा ला��णक अथर् आपणां
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अ�भप्रेत असेल तर मग ती िस्थतप, कमर्फलाचा अंतस्त्, शस्-संन्यासाप्रमा

शस्त्रधारणातह� शक्य , काटा काढावयास संन्यासी सुई घेतोच क� नाह? मग खलकंटक

काढावयास खड्ग का घेऊ नय? दहा कोसांवर कोणास काटा मोडला तर तुम चे अंतःकरण

कळवळत आ�ण त्यास औषध देण्यास जाता तेव्हा आपल� झोपमोड ला��णक वा ताित्वक

नसल� तर� अ�रशः होत नाह� काय? आपण म्हणता जय वैरास प्रसवतो आ�ण परािजत अन्

द ुःखी होतो; ते काह� अंशी खरे आहे. पण अन्यायी मनुष्यास पराजचे जे द ुःख होत ते

टाळण्यासाठ� न्यायाचा पराजय करून घ्यावयाचा? चोरास चोर� फसल्यचे द ुःख होऊ नये

म्हणून सावांना घराची दार उघडी टाकणे भाग पाडायच? का ते पराजयाचे द ुःख अन्याय्य कमार्
�श�ा म्हणून त्या दुष्टास भोगणे प्राप्त होणेच श्रेयस्कचे? अन्यायी आततायांस

पराजयाचे द ुःख होत ते वाईटच; पण जर दज
ु र्नांचा उद्दंड अन्याय तसाच चालू �दला तर �नरप
सज
ु नांच्या छळान अवधी मनुष्य जा�त संत्रस्त आ�ण दुःखी होते त्याची व? ते त्याहून

सहस्त्रपट वाईट ! त्यातह� दुष्टांस जे दंडाच प्रायिश्चत �मळत तेच त्यांच्यातील

करण्याच्या प्रवृत्तीस प्रथम भयाचा आळ. आ�ण ती अशी पंगू झाल� म्हणजे सदुपदेशाने

वा संवयीने ती नष्ट होऊ शकत. परद ुःख हे केव्हा केव्हा परकल्याणाच अप�रहायर् मूल्य.

आपण संसार सोडलात तेव्हा यशोधर ेला केवढे दुःख झाल; पण �पता वा पत्नी ह्यांच्या दुःखासा
आपण परत घर� गेला नाह�त, जे तरुण वा तरुणी ह्यांना संन्यस्त द��ा देऊन आपण स

घेतलेत त्यांच्या त्यांच्या घर� रडारड चालू . ह्यास्तव �कत्येक नगरांनी आपल्यावर ब�हष
घालून आपणांस काढून लावले. देवदत्तने नवीन पंथ काढला; आपण �वरोध केलात त्यामुळे तो

द ुःखी झाला, क्रुद्ध . वैर इतके वाढले क� आपल्यावर मार ेकर� घातल. पण आपण त्याचा पंथ

स्वीकारून आपला बुद्ध संघ देवदत्ताच्या दुःखास्तव वा ते वैर �तथेच थांब�वण्यासाठ�

केला नाह�त. कारण हे च ना क� लोककल्याणाथर् देवदत्ताच दुःख आ�ण वाढत वैर हे अप�रहा

मूल्य हो. अपराध्याच दुःख टाळणे म्हणजे लाखो �नरपराधी लोकास दुःखी ठेवणे होते तर म

तोच न्याय संन्याशाच्या शस्त्रधारणासह� का ला? ज्या राष्टचे अन्न खाऊन हा संन्यासाच
�पड प्र�त�दन पोसला जात आहे त्या राष्ट्रावर एक अत्यंत उद्दंड प्रत्य� आप

राज्यासाठ� मारू मागे न घेणारा हा रा�स सहस्त्राव�ध सै�नकां�नशी चालून आल, अशा वेळी

एका तरवार�च्या झटक्यासरशी तो रा�स मारणे शक्य आहे असे वाटत असताह� जो संन्य
आपल� झोप �बघडू नये म्हणून तो खड्ग सावरण्याचे सोडून आपले पांघरूण सावरू ;

आपल्या राष्ट्रांतील लाख� स्-वुद्ध भोसकले जात असता त्यांच्या ककर्श �कंकाळ्यांन

मोडू नये म्हणून कानांत �नरथर्क आ�ण अनथर्क प्र�त�ांचे बोळे घ‘सुखे शेते’ स्वस्थ घोर

पडतो, त्या संन्यासास शतवार �धक्कार ! सहस्त्रवार �धक्कार! सुखे शेते! केवळ स्वस्
घोरत पडणे हे का उपसंताचे संन्यासचे ध्येय आह? ते अजगरांचे ध्येय असू शके, आळशांचे
असू श केल, आप्पलपोट्यचे असू शकेल! संन्यशांचे नव्ह! तेव्हा भगवन् मला आ�ा द्या.
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म्हण, आधीच शाक्यांच्या आशेची आ�ण आयुष्याची घ�टका मोजावयास घातल� . तेव्हा

�वलंब न करता म्हण, ‘‘जा’’ आ�ण मी गरुडासारखी झेप घेऊन कोसलच्या त्या अत्युग्र भुज
शाक्यांच्या प्राणास पडलेले भयंकर �वळखे तोडून फोडून �विच्छन्न करू. पहाः पण, पण
दं श होण्याचे आधी मला तेथे पोचू द्. म्हण, ‘‘जा’’!

बुद्: �भ�ुवर �वक्, आपल्यासारख्या तत्व�ानी संन्यस्त �भ�ुने असे एकाएक� उत्तेिजत
उठावे, हे आश्चयर् आ. काह� झाले तर� मला तुम्हांला आमच्या संघाच्या प्रमुखतम �भ
शस्त्रयुद्धात शस्त्र, लढा; असे सांगणे शक्य नाह. संघाची आ�ण संन्यासाची मूल

�भत्तीच ज्या काह� प्र�त�ांवर अवलंबून आहे त्यांतील आत्यं�तक शस्त्रसंन्यासा
कोणाह� �भ�ूला मी तोडू देणार नाह�.

�वक्र: दद
ु �व राष्ट्राचे क� ज्यात हा दुबळा संन्यासधमर्च सव�च्च धमर् सम! दस
ु रे

काय? शाक्य दूतहो जा आ�ण राजसभेत सांगा क� अदूरदश�पणाने आत्यं�तक शस्त्रसंन्य

प्र�त�ा करणे ह� चूक झाल� म्हणून तीमुळे लोककल्याणास अत्यंत हा�न पोचत आहे असे

झाले असताह� ती चक
ू स्वतःच्या दृढ�नश्चयाचे स्तोम माज�वण्यासाठ� सुधारण्यास न

म्हणजे दृढ�नश्चय नसून केवळ दुराग्र , असे �वक्रम�संहास वाटते असताह� बुद्ध भगवाना
अनु�ा नसल्यामुळे त्यांची िस्थ�त एखाद्या मंत्रबद्ध नागासारखी . त्यांस असे

मयार्देबाहेर हलता येत नाह. शाक्यांच्या र�णाथर् खड्ग �नष्को�षत करून समरात �श
उद्युक्त असताह� तुमच्या साहाय्याथर् मला येत ...

राजदत
ू : हा, हा! ते अशुभ वाक्, तो �नदर ्य �नणर, ती राष्ट्रघातक अथर्व्यिक्त पुर� कर
आधी एक पळभर तर� थांबा! बुद्धदेवांच्या इ च्छेचा शेवटचा शब्द आपण एका श्रवणान,

पण त्याचे बरोबरच ह्या आ, त्र, मरणोन्मुख शाक्य राष्ट्राचाह� शेवटचा शब्द , श्रवणान

ऐका आ�ण मग तुमच्या त्या �नणार्यक वाक्याचा शेवटचा शब्द! शाक्य राष्ट्राच्या आत्

ह्या भयानक संकटातील तळम, िजवाची तगमग, त्याच्या शेवटच्या आशेचा तो शेवटचा श

व्यक्त�वण्याचे सामथ्यर् कोणाह� एका व्यक्तीच्या िजव्हेत असणे शक्य नसल्याने श

ह� जातीय िजव्हाच आपल्यापुढे ती राष्ट्र�य करुणा! (�वक्रम�संहाचा खड्ग काढून त्याजप
ठेवतो.)

�वक्र: (दचकून) काय? हा माझा खड्! हे माझे कृपाण! चाळीस वष� होतील मी संन्यास
घेतला, तेव्हा हा मी खाल� ठेवल! ह्या खड्गाने मी बारा वेळा शत्रूस धूळ चारल�.

राजदत
ू : सेनाप�त, त्याच्या मुठ�वर त्या बारा �वजयांचे स्मारक म्हणून बारा रत्नांचा

चढवून हा आपला खड्ग आमची राष्ट्र�य मत्ता म्हणून आमच्या राजसभेत आम्ह� श
लटकत ठेवीत असतो. प्रत्येक नवा सेनाप�त ह्याला वंदन करून आपले पद स्व. तो हा

खड्! शाक्यांनी ह्या खड्गास आमचा प्र�त�नधी म्हणून आपणांस आमचा संदेश , आमची
प्राथर्ना ऐक�वण्यासाठ� आ�ण मन वळ�वण्यासाठ� धाडलेल. शाक्य राष्ट्र जर आता मर
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असेल तर �नदान वीरो�चत प्र�तकार कर�त तर� मरा; पण तेह� आता आपण हा खड्ग उचलून
रणात अगद� त्व�रत उतराल तरच शक! महाराज, �णभर मी जो प्रकार पहात आलो त

डोळ्यांसमोर आण. ती आमांपल्ल, केदनावती, ल�ंबणीय कोसलाच्या सैन्यांनी लावलेल्या आग

गावेची गावे भडकत आहे त पहा! कडाकडा मोडून पडणायार्ह पेटलेल्या बहालांच्या आ�ण छपरांच
खाल� म्हातार े आ�ण मुले िजवंत दबून जळून जात आहेत ते पह! त्यांच्या मांसाचा तो उग्र

कोस कोस पसरत आहे ! मारा, हाणा कर�त कोसलचे शेकडो सै�नक नागव्या तलवार� घेऊन भेटेल
त्या शाक्यास सपासप काप, लुट�त, ठे चीत धावत आहे त. पहा! त्या िस्त्रयांच्या थव्यावर

घातले पहा, ती मुले ठे चन
ू गेल� पहा! त्या रक्ताच्या �चळकां, ती मुंडक�, त्या �कंकाळ्, तो

पळ, तो कण्! महाराज शाक्य राष्ट्र आपले मूल. हा कसाई �वद्यु्त्गभर् आ�ण त्याचा द

सेनानी चंड सरु ा घेऊन त्याचे पाठ�वर येत आह! ते रडत भ्यालेले लेकरू आपल्या कमरे
�बलगत आहे , आपण दया करा, वाचवा!

�वक्र: वाचवतो! ज्या शाक्य संन्याशाला राष्ट्राची इतक� दुदर्शा चालल� असता सुखा
लागते त्याला लाग! मला तर� ती लागते नाह�, भगवन ्, ऐकलंत ना सारे ! मग उचलू ना हा

खड्?

बुद्: संन्यासधमार्च,�भ�ुधमार्च्या हे सवर्स्वी �वरु! ह्याहून मी काह�च सांगू इच्छ�
नाह�.

�वक्र: तर मग तुम्ह� न सांगता मी अशा त्या दुबळ्या जा�तघ, मनुष्य�हत�वरोधक

संन्यसधमार्चाच हा संन्यास केला ! हे कतर्व्याचे कृपाण उचलले प! माझ्या शाक्य राष! हे
संत्रस्त मनुष्यम! राष्ट्रधमार, मनुष्यधमार्स, भूतदयेस्तव अप�रहायर् साधन म्हणून

संन्यासी हे शस्त्र उचल�त. पहा! हे शस्त्र मी अशा प�रिस्थतीत उचल�त आह, त्यायोगे
�वद्युत्गभार्च्या क्रौयार्स परािजत नसले तर� पंगु करून टाकून सहस्त्राव�ध जीवां
शकणार आहे. गेल्या चाळीस वषार्तील शस्त्रसंन्यासाने मी िजतक्या साधूंचे प�रत

िजवांची द ुःखापासून सुटका करू शकलो नाह� �तके लोककल्याण ह्या शस्त्रधारणाने मी य
चाळीस �दवसांत करू शके! जातो मी. �णा�णाचा उशीर शाक्यांचा गळा मरणाच्या फासां

अ�धका�धक गुंतवीत आहे . तर�ह� हे चराचरहो, तुम्ह�च सा� आहात क� मी लोक�हतास प्रसं

प्र�तकूल जाणायार्आ प्र�त�ांनी पंगु असलेल्या ह्या संन्यासाश्रमास सोड
; ज्या आत्यं�त

अ�हंसेमुळे दषु ्टांचे प�रत्राण आ�ण साधूंचा �वनाश होतो ती अ�हंसा धमर् नसून प्रत्य�
असल्यामुळे मी �तला सोडून जात आह; भगवान ् बुद्धदेवास नव! (जातो.)
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अंक ३ रा

प्रवे१ ला

(�वद्युत गभर् आ�ण कोसलचा सेनाप.)

कोसल सेनाप�त : कोसलेश्वर �वद्युद्गभर् मह, आपल्या शाक्यांवर�ल स्वार�च्या यशावर

जवळ जवळ कळसच चढला! शाक्यांचा सेनाप�त वल्लभ�संह आज आपल्या हाती सापडला ह्या
आपल्या कोसल राष्ट्राच्या पराक्रमास अ�धक भूषणभूत ती कोणती गोष? तो वल्लभ
लढवय्या मात्र खरा मोठा हटेल ! काल त्याने कोसलच्या सेनेस दे माय धरणी ठाय करण्या
प्रसंग आणला हो. पण महाराज कोसलेश्वराचे दैव बलवत्

�वद्युतद्गभ: आ�ण हे कोसल सेनाप�त, तुमचा पराक्रम बलवत्तर म्हणून हा वल्लभ

हाती सापडला. आता ह्या संधीचा उपयोगह� तसाच कौशल्याने करून घ्याव! ह� पहा, ह� दोन

पत्रे माझ्या हाती शत्रूंकडून आताच देण्य. हे प�हले पत्र त्या गौत बुद्धाच
. हे
म
अजाणांचे आचायर् जगातून नुसते छूमंतर म्हणताच युद्ध बंद करणार ! �संहाच्या दाढा

म्हातार�च्या �हरड्यासारख्या मऊ आ�ण लव�चक करणार ! हे मला आ�ा सोडीत आहेत क�

‘वैर सोडा, शस्त्र खाल� ठ.’ दं डबलाहून �मा �हततर आहे . आमच्या व�डलांस ह्यांच्या ह्या भ

छं दाचे वेड लागले, म्हणूनच कोसल राष्ट्राचे दंडबल इतके तुच्छ होत आले क� शाक्यांस

आमच्या सामंतांनी देखील आम्हांस धाब्यावर बसवू पह. बुद्धाची जा�त शाक्य म्हणून बाबा

शाक्यांच्या मुल�शी लग्न करणे मोठा सन्मान मा�नला आ�ण मागणी घ. पण त्यांनी एका
दासीलाच शाक्य कन्या म्हणून बाबांना �. �तच्या पोट� मी आलो आ�ण ह्या शाक्यांच

कपटाने जन्मभर माझ्य‘कपाळावर दासीपुत’ म्हणून कलंक मारला गेल! ती आठवण झाल� क�

अंगाची आग होते. ह्या शाक्यांस मी कोसलच्या घोड्यांच्या टापांखाल� तुड�वणार आ�ण मला
म्हणतो वैरने वैर वाढत! शस्त्राने स्वतःचीच बोटे कापल� ज!

कोसल सेनाप�त : ज्याला स्वतःच शस्त्र पेलण्याची कुवत नसल्यामुळे त्याच्याच बोटांस

असा आमचा कोसलेश्वर कोणी नेभळट बुद्धधम�य शाक्य ! आपल� नखे आपल्यालाच

लागतील म्हणून �कंवा उभ्या वनांतील पशूंचे वैर त्यायोगे वाढते म्हणून �संह काह� ती का

टाक�त नाह�. महाराज, तुमच्या व�डलांप्रमाणे ह्या बुद्धवेडास तुम्ह� बळी पडला ना

कोसलचे सैन्यबळ आ�ण शस्त्रबळ सुसज ्ज ठेवलेत म्हणून आज कोस, राष्ट्र . नाह�तर

आज जी शाक्यांची िस्थ�त आम्ह� कर�त आहो तीच कोसलची िस्थ�त सीमाप्रांतावर�ल बबर्र
करती! बुद्धाचा उपदेश ऐकून जर वनचा �संह आपल� नखाग्रे आ�ण दाढा कापील तर उ

त्याच्या पाठ�वर चढून माकडे देखील �मरवू लागत! मृगच त्याची मृगया करती! आम्ह�
�दिग्वजय कर�त कोसलचे साम्राज्य स्थ!

�वद्युद्गभ: ह्यास्तवच ह्या आगंतुक उपदेशपत्राला उत्तर म्हणजे त्यास असे फाडून!

आता दस
ु रे पत; पण प�हल्याच्या अगद� उ. कारण हे एक्या शब्द�नष्ठ संन्याशाचे न
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शस्त्र�नष्ठ संन्याशाच. हे त्या सेनाप�त �वक्रम�सचे आहे. हा �भ�ु झाला होता म्हणूनच

शाक्य आपल्या हातात गवसण्याइतके दुबळे झ. हा आता पुन्हा शस्त्र धरून त्यांचा से

होऊन समरात उतरला आ�ण तत्�णी शाक्यांत अपूवर् चेतना पेटून तो ह्या पत्राने आम्हा
सोडून जाण्यास आ�ापीत आह! त्यास थडे चुचकारूनच घेणे रे .

कोसल सेनाप�त : त्यापे�ा संन्याशाची आत्यं�तक -धारणाची शपथ त्याने मोडल� म्हणून खू
�नंदा करून �तचाच गवगवा करावा म्हणजे शाक्यांत तो पुष्कळ अपूज्य आ�ण अ�प्!

�वद्युद्गभ: अगद� ठ�क. त्याचबरोबर बुद्ध जेणेकरून शाक्यांत अत्यंत पूज्य आ�ण �प
असे करण्याचे आपले धोरणह� चाल�वले पा�हज. कारण संन्यासप्रवण बुद्धतत्वांस अ�ध

आचरून शाक्य राष्ट्राचा क, प्रजा�य आ�ण शिक्त�य जसा होत आला तसाच होत राह
ते अ�धका�धक दब
ु ळे होईल म्हणून मी शाक्यांस उद्देशून खाल�ल अथार्ची घोषणा ह्यचे

अप्रत्य� उत्तर म्हणून करणार आ, कोसलेश्वरास श्रीगौत बुद
म ्धां�वषयी फार आदर

आहे . संसारांतील कोणताह� मोह त्यांस संन्यासधमार्पासून चळवू शकला न. शस्त्रसंन्या,

अ�हंसेची, दयाममतच
े ी त्यांच, प्र�त�ा त्यांनी अशा कठ�ण प्रसंगीह� अभंग . खरा �न�रच्,
मुक्त तो असा असत. शाक्यांच्या शत्रूंना देखील त्यांचा फार आदर . पण म्हणूनच ज्य
शाक्यांन, तशा थोर �वभूतीला जन्म �दला त्यां, त्यांचे अनुया�यत्व पत्करणे सोडून ब

भगवानांची ज्याने आ�ा मोडल, त्यांचा उपमदर् के, संन्यासाच्या प�वत्र प्र�त�ा मोड

प�तत झाला, स्वजातीच्या नांवाला ज्याने कलंक ला�, त्या पाप, प�तत �वक्रम�संहाच्या मा

शाक्यांनी लागावे ह्याचा आम्हांस अत्यंत खेद होत. म्हणूनच भगवान् बुद्धांचा उपमदर् ज्

केला त्या �वक्रमास हुसकून द, त्यास प�तत म्हणून जा�तब�हष्कृत करून शाक्य

राजधानी आठ �दवसांच्या आत आमच्या हाती सोपवून देतील तर आम्ह� त्यांची शाका कर
नाह�. याउपर एकह� रक्त�बंदु गाळणार नाह. नाह� तर �वक्रमास दंड देण्यासाठ� त्याचा

सेनाप�त वल्लभ�संह जो आमच्या �वजयी सैन्याच्या हाती पडला आहे त्याचा तत्काळ वध
जाईल. उलट पावल� ह्याचे उत्तर ह!

कोसल सेनाप�त : वा! अगद� योग्. हे घोषणापत्र इकडे प्र�सद्ध करावे �न �वक्रम�संहान
धरलेले आपले हे एक सैन्य तसेच उभे ठेवावे पण इकडून गुप्त छापा घालण्यासाठ� आडमा

त्यांच्या राजधानी, क�पलवस्तूव, चढाईन दस
ु रे सैन्य धाडून द्या. शाक्य शरण आले तर
सहजच त्यांची शाका करून त्यांस नामशेष करून टाकता .

�वद्यद्गभ: ह्या शरणागतीच्या सापळ्यात शाक्य सापडले तर माझा डाव सहजासह

साधणार. ते लढले तर�ह� साधणारच. काह� झाले तर� आता शाक्यांच्या आजवरच्या छळाने मा
त ृप्त न झालेल� संतापतृष्णा मी शाक्यांच्या राजधानीच्या नरडीचा घोट घेऊन तृप्त क
करणार!
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प्रवे२ रा

(न�लनी आ�ण सुलोचना)

सुलोचना : सखे, मी हे काय ऐ�कले? शेवट� शाक्यांचा सेनाप�, माझा प्राणप, माझा वल्लभ
शत्रूंच्या हाती सापडला! न�लनी, त्या वीर केसर�ने कोणच्याह� वीराने गाज�वला नसेल अस

पराक्रम गाज�व! शाक्याचे उधळून गेलेले सैन्य एकत्र करून �वजेसारख्या अकस्मात्

येणायार्ग कोसलांच्या सैन्यास कोलमडून मागे हट�वणारा प�हला आघात केला आ�ण शेवट� शत्र
दस
ु यार्◌ा सैन्याने एकाएक� दुसर�कडे येऊन घेरले तर� एखाद्या हटेल हत्तीसारखा झुंजत रा.

आ�ण शेवट� शत्रूंच्या हाती तो सांपडला तो केवळ त्याचे राष्ट्र �नबर्ल हो, त्याचा पराक्

कमी पडला म्हणून नव्.

(चाल: रे कहां जा �नसार)

गे नसे िजत पहा । सेनानी । अबल तो । म्हणुनी हा ।। ध. ।।
अबल पर� तद्राष्ट्र�च म्हणु�न अपजयी १ ।।

न�लनी, माझ्या वल्लभाच्या ह्या वीरतेच्या अ�भमानाने डोलू लागू क� माझा वल्लभ मल

�नत्याचा अंतरला म्हणून भरून येणायार्◌ा ह्या माझ्या हृदयाशी सांत्वनाचे चार शब्द 
,

का ज्या �वद्युद्गभार्ने माझ्या वल्लभाला रणबंद� केले त्याचा �शरच्छेद करण्यासाठ� क्

झालेल्या वा�घणीसारखी �पसाळून कोठे तर� झेपा घेत चालू लाग! न�लनी, माझ्या वल्लभाचे त
मेला कोसलचा रा�स कोण हालहाल कर�ल, नाह� ग! ते मेले त्या माझ्या सेनापतीस टाकू

बोलतील, छळतील! आ�ण अशा वेळी तेथे समाधानाचा एक शब्द देखील बोलण्यास कोणी ममते
नसेल. हे बघ न�लनी, डोके जर� नुसत कलकलले तर� लगेच माझ्याकडे यायचे बर े का .

आताशी सेनाप�तपद स्वीकारल्यापासून दगदग भार� प. त्यात जेव्हा एखादा �रकामा �

सापडेना, तेव्हा चटकन असे माझ्या छातीशी मस्तक ठेवा. माझे हात असे डोक्यास लावायचे
�न म्हणायच, ‘बघ ह्या तुझ्या व�ाच्या मऊमऊ गालुशांत मस्तक टेकताच त्यांनी सगळा
कसा शोषून घेतला बघ! आता मनाला �कती तजेला आला म्हणून सांग?’ अस्सा गोडबोल्य

स्वभाग ग त्यां! पण आता त्या क्रूरांच्या छळांनी संतप्त झालेल्या त्या मस्तकास

ममतेचे अश्रु शीतल�वत? कोणाचे बोलणे त्यांचा शीण हरण कर�?

न�लनी : खुळे , वीर पुरुषांचे ते केवळ चोचले असतात उ�णवा नसता. रणदं द
ु ुभीच्या�धंगाण्याच्य
तालावर मरण मारणायार्ख भयंकर �कंकाळ्यांचा जो रणकल्लोळ माजतो तोच वीरांचे श
घाल�वणारे मधुर संगीत असते, त ुम्ह आम्हा ललनांच्या लवचीक अंगायाव्हत! मोहक

म�हलांच्या मांसल व�ाच्या मऊमऊ गालुशावर मस्तक टेकणे ह� त्यांची एक लहर ,
आवश्यकता नसत. सखे, एक वेळ मस्त हत्तीचा पाय फुलमाळांनी बांधता ये; पण

हुतात्म्यांच्या पायास लंपट लोभाने आम्हा ललनांस संसाराच्या दाराशी बांधून ठेवता येणार.
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संसाराच्या सगळ्या भोगांचा रंग त्यात प्र�त�ब�बत झाला असताह� अशा वीरात्म्यांच

िस्थतप्र�ांच्या आत्म्यासारखा स ्फ�नल�प, �नःस्पृह आ�ण �नस्संग अस! वीर वल्लभच

पहा! रागावू नकोस. तुझ्यावाचून इथे असता �णभर करमत नस ना त्याल? पण परवा

कतर्व्याचे रणशृंग फुले जाताच तुझ्यासारख्या लावण्यल�तकेस अंकावरून तत्काळ दूर

परत तुला �नरोप कळ�वण्यालाह� घर� �णभर न परतता स्वदेशा, लोक�हताथर् �शर हातावर

घेऊन रणाच्या आ�ण मरणाच्या जबड्यात नीट चालून घेता झ. त्या वीर वल्लभाहून कोणच

संन्यासी अ�धक मनोजयी �कंवा संन्यस्त��द्रय असू शकणा?
(चाल - सुमरण तोरा-)

संन्यासी कोण । त्या हुतात्म्याहून । �नःसंग िजतकाम ।.।।
रणशृंग होताच । आ�लंगनात�ू न र�तच्या उडी घे 
र�ण देवकाय� सहसा उफाळोन ।। १ ।।

सल
ु ोचना : म्हणूनच सख, ते तसे �णात आपणांला सोडून गेले ह्याचा राग न येता उलट अशा
�नःस्पृह कतर्व्यवीरांचा लोभ तसा �णभर तर� आपणांवर ब, हाच आपल्या अंगनांचा परम
�वजय होय अशी कृत� धन्यता आपणांस वाटावयास हव. लंपट प्रेमापे�ा असे त्यागी प्
आम्हा का�मनींना खरोखरच लंपट करत. म्हणूनच अशा वीरवराच्या ह्या त्यागी प्रेमास
अशी ह� त्यांची अधा�गीह� ह्या संकटात वागण. न�लनीर मी सेनाप�त वल्लभाची पत्;

सेनाप�त राष्ट्र�पतामह �वक्रमांची , मी को�लयन ��त्रय कुलाची कन- न�लनी, मी त्या
दषु ्ट �वद्युद्गभार्च्या सैन्यास आ�ण शक्य तर त्यास ना�गणीसार. मी सै�नक वेष

घेऊन शाक्यांच्या सैन्यांत �शर. वीर वल्लभ कतर्व्याचे रणशृंग वाजतांच जसे मजकडे वळ
पहाण्यासाठ� देखील थांबले नाह�त तशी मी पण आता ह्या माझ्या मांडल्या संसाराकडे �न
घेण्यापुरती देखील वळून पाहणार नाह. हा बघ, स�गट्यांचा पट तसाच मांडलेल; ह� बघ ती

माळ! सखे, पुरे आठ �दवस झाले असतील नसतील आमच्या प्री�तसंगमाच्या प�हल्या वाढ�

भगवान कामदेवाची पूजा करण्यासाठ� मी ह� माळ ओवीत होत, मी येथेच वल्लभांना गळ घाल�त

होते, त्या वेळी त्यांच्याशी खेळण्यासाठ� हा स�गट्यांचा पट म. हाय हाय! मी त्यांस प्रेमा
गळ घाल�त होते. त्याच �णी मला काय माह�त क� काळाचा प्राणघातक गळह� माझ

�प्रयकराच्या मानेवर फेकला जात ह! नाह� तर मी शेवटच्या भेट�चा तो �ण पोरसवदा

अबोल्यात आ�ण रुसण्यात घालवला न. हा संसाराच्या पटावर�ल सुखाचा शेवटचा डाव खेळून
घेतला असता. चालले मी हा संसाराच्या स�गट्यांचा पट असा उधळू.
(चाल - आख�ने तेरे गमम� )

शत जन्म शो�धताना । शत आ�तर् व्यथर् झाल्

शत सूयर् मा�लकांच्या । द�पावल� �वझाल्या ।।. ।।
तेव्हां पडे �प्रयासी । �ण एक आज गांठ�
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सुख साधना युगांची । �सद्धीस अं�त गाठ� ।१ ।।
हा हाय जो न जाई । �म�ठ घालु मी उठोनी ।

�ण तो �णांत गेला । स�ख हातचा सुटोनी ।। २ ।।

न�लनी : हां हां! सखे, अगद�च वैतागू नकोच! अजूनह� दान आपणांस अनुकूल पडणारच नाह�

म्हणून कशावर? कोणी सांगावे, आपले शाक्य �पतामह �वक्रम आता रणांगणात उतरल्य

शत्रूंवर शाक्य अजूनह� �वजय �मळ�वणार नाह�त म्! वल्लभांची सुटका होणार नाह� म्हणूपुन्हा तुझ्या �प्रयकराशी प्री�तरतीचा अपुरा रा�हलेला हा डाव तुला �वयोगानंतरच्या
मनोहार� झालेल्या एखाद्या नवसंगमात पुन्हा खेळता येणार नाह� म्! ह्याहूनह�
आश्चयर्कारक अशा सुखान्त घटना ह्या जगात घडल्या!

सल
ु ोचना : आ�ण घडल्या नाह�तह. �व�ध हा काह� इष्टलोलुप अल्लड प्रे�कांच्या पै

ओशाळलेला कोणी नाटककार आहे क� काय! क� त्यांनी त्याची सगळीं नाटके अनैस�गर्क �वपया
करून सुखान्तच रचल� पा�हज.

न�लनी : ते खरे ग. पण मन काय म्हते तेह� ऐकले पा�हजे. त्याला अशा आशने धीर..

सल
ु ोचना : छट! कसले मन? हे बघ, मनासारखी गोष्ट घडेतो ह्या माझ्या मनाच्या मुखावर
�ववेकाची मुद्रा ठोकून �द. मरणापूव� माझा वल्लभ जेव्हा आ�ण जर कधी भेटेल तर आ�

तेव्हाच त्याचा हात काय तो ह� मुद्रा उ. सध्या तू मला मन काय म्हणते ते सांगू नक,

कतर्व्य काय म्हणते तेवढेच स.

न�लनी : वीरांगने, ऐक तर! कतर्व्य हेच म्हणते, वल्लभ शत्रूंच्या हाती सांपडले , ह�

आपल� शाक्य जा�त त्या छळका, �वद्युद्गभार्चे तरवार�ने भोसकल� जात असता आम्ह� �

कन्यांनी अंतःपुरात असे मुळमुळु रडत न बसता तू म्हणतेस तसे सै�नक वेष घे, शत्रूंचा शक
तो सूड उगवीत, खड्गार खड्गातून उठलेल्या ज्वालावर चढून �प्रय स्मृतीसह स! कारण
(चाल - मज द्याहो जगी आसर)

मृतकाष्ठ तृणाग्नीत ना । सती जातात वीरांगना ।। .।।
शस्त्रसंघ�षर् घे चेतना । तया रणाग्नीत दार
सूऽडाऽच्या । जातात वीरांगना ।।१ ।।

सुलोचना : तर मग झाला ना तुझाह� तोच �नश्च? हे बघ जन�हताला हा�नकारक अशा

संन्यासाचाच संन्यास करून माझे श्वशुर �वक्रम�संह राजधानीपासनू सुदूर िजकडे शाक्यांच
लढवीत आहे त. �तकडेच आपण दोघी पुरुषी वेषने जाऊ म्हणजे �तकडे आपणांस सहसा कोणी
ओळखणार नाह�त. मामंजीनी तर मला कधी पा�हल�ह� नाह�. चल, उधळला, बघ हा मांडलेला
संसाराच्या डावाचा पट आ�ण झटपट उचलल� बघ ती अ�सलत. सध्या माझ्या सवंगड्यां

रणांगणाचा डाव मांडला आहे तोच खेळू मी जाणार! सखे, माझ्या र�तरंगाच्या आचायार्नेच म
रणरं गाची �वद्या �शक�वल� आह. प�हल�ने मी र�तप�त भगवान ् कामदेवाला जसे प्रसन्न के
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तसेच आज दस
ु र�ने रणप�त भगवान ् का�तर्केयालाह� प्रसन्न क. माझ्या आचाया�ची मी

द्�ववेद� पट्ट�शष्या ह्या दोन्ह� वेदांत उत्तीणर् होणार आ�ण त्यांचा असा दुहेर� लौ�कक
गाजवणार!

(चाल: नन्नु ब्रू)

र�त अंगणी । कामदेव जसा। अश्रु�संचनी अ�भषे�कला ।। . ।।

रणरं गणी रक्-वष� अजी । अच�न देवा का�तर्केया तसा ।।१ ।।
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प्रवे३ रा

(�भ�ु शाकंभट आ�ण एक �भ�ुणी)

शाकंभट : तुला खरे च सांगतो क� बुद्ध भगवान् जे म्हणतात क� त्या संसारासारखे दुःख न
आ�ण ह्या संन्यासासारखे सुख नाह� ते अ�रशः सत्य  . �नदान ह्या बुद्ध संघासारख

एखाद्या श्रीमंत संघातील संन्यास हा तर� त्या माझ्या द�रद्र� संसाराहून शतपट अ�ध
आहे , ह्यांत दुमत होणेच शक्य ना. तर� अजून मी साधारण �भ�ु म्हणून अशा दुय्य

�वहारांतील- मठातील- द ुय्यम टोळीतूनच ठेवलेला आह! अग ह्या संन्यासात त्या संसारात

जीवाचे सवर् सुख �मळू, त्यावाचून त्या संसारातील जे परम दुःख क� त्या िजवाच्या सुखास

िजवापाड मेहनत करावी लागणे, ते देखील ह्या संन्यासात ना. अग, शेती न करता धान्, चल
ू
न पेटवता अन्, झाडे न लावता फळे , ती चावन
ू �गळण्याची काय मेहनत पडेल तेवढ�

लोककल्याणाथर् आम्हा �भ�ूंना घ्यावी ला! फार काय, पण जपजापाच्या ढालेखाल� लपता
आले तर संन्यासश्रमात पाय ठेवताच आयद�पणा देखील पुण्य होतो हा माझा तर� अनुभव
खरा!

�भ�ुणी : इश्शऽऽग बा! तुमचा अनुभव तसा असेल पण शाकं�भ�ु, माझा मात्र उलट अनुभ
आहे हो. मी काह� खायला घर� नव्हते म्हणून �भ�ुणी झाले ना. पण मला पोटद ुखी भयंकर

छळी आ�ण माझ्या घराशेजारच्या एका ओंगळ म्हातार�ची भयाण दुदर्शा पाहून आपण म्हा
होतो क� काय ह्याची भी�त वाट. इतक्यात हे तुमच्यासारखेच चार लफंगे �भ�ु गावात येऊ
सांगू लागले क�, बुद्ध भगवानांच्या धमार्त �शरताच मनुष्य सवर् दुःखांपासून मुक! न

म्हातारप, न रोग, न मरण! तेव्हा हुरळले म. मला वाटले आता जन्मभर अशी कंबर ता,
डोळे मार, चाल ठुमकती, तारुण्याची मूत�ची मू�तर् राहणार! पण �भ�ुणी होऊन पहाते तो

सारेच ओंफस ्? संगती सोबतीला तर� कुणी चांगला �भ�ु हवासा म्हणावा तर ह� तुमची जोड!
अडला नारायण-! ह्या धक्क्याने माझी पोटदुखी मात्र दुप्प!

शाकंभट : अग, द ुप्पट पोटदुखी�वषयी �वचारशील तर अशा दुहेर� संगतीसोबतीचा तो अवश्यंभाव

प�रणाम असणारच. तो दोष असलाच तर �नसगर्धमार्चा ह. बुद्धधमार्चा न! आ�ण म्हातारपण
टाळण्यासह� एक उत्तम उपाय होत.

�भ�ुणी : सांगा, सांगा, शाकं�भ�ु अजून तर� सांगा. ह्या जन्मात कधीह� म्हातारे न होण्याचा
उत्तम उपाय कोणच?

शाकंभट : तरुणपणीच जीव देण! ह्या सुने हा म्हातार े होण्याचा पायात रुतलेला काटा काढचे
सोडून तू बुद्ध धमार्ची कुहार्णड घेऊन त्यावर धावल�स हा तुझा मू! �भ�ु काय करतील

त्याल? तीच गोष्ट तुझ्या ह्या धमार्�वषयीच्या इतर आ! तुला एवढे कळे ना क� जगांतील

प्रत्येक धमर् लोकाचे सवर् द ुःख दूर करण, जन्, जरा, व्या�ध आ�ण मरणापासून त्यांच
सुटका करण्याच्या ज्या आशा दाख�, ज्या वचन�चठ्ठ्या �लहून देतो त्या सवर् पारल
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प�रभाषेत असतात, ह्या लोकाच्या भाषेत नव. ज्या जन्मास हे धमर् टाळणार तो हा जन्म

तर� कसा शकेल? कारण हा जन्म तर येऊन गेला देखी! अथार्त ह्या सगळ्या पुढच

जन्माच्या आ. सगळ्या धमा�च्या ह्या असल्या आशांच्या हुंड्या नेहमी परलोकाच्या

पट�वण्यासाठ� �ल�हलेल्या असत. आ�ण त्यावर�ल �दव्य पत्ता उघड्या डोळ्यांनी वाचू ला
ते �दपून जात असल्यामुळे मरणाने डोळे �मटल्यानंतरच तो क्व�चत् वाचता आला तर ये!

ह्या सगळ्या धमा�च्या कामधेनु यमराजाच्या गोठ्यात बांध, ह्यांच्या कल्पवृ�ांच्या आंबर
स्मशानाच्या पड्यालच्या उद्यानात लाव, आ�ण अग ह्या सवा�चे स्वगर् मेल्यानंतर �दस!
उद्या जर अगद� ह्या जन, ह्या जगी आ�ण अ�रशः सवर् दुःखांच �नवारण करणारा धम

खरोखर�च �नघाला ना, क� ज्याचा अनुयायी होताच कुपथ्य केले तर� रोग होते , म्हातार े झाले
तर� जरा येती ना आ�ण हाक मारल� तर� मरण ओ दे ते ना, तर वेडे पोर� अशा धमार्च्य

प्रचारासाठ� हजारो �भ�ु प्रचारक अगद� तुझ्या घरापय�त धाडण्याची आवश्यकता तर� ?

अशा धमार्त येण्यासाठ� ह्या लोक�चे तर काय पण चंद्रलोक�चे लोक त्या धमर्मं�दराकड

चालत येते आ�ण भयंकर दाट� झाल्याुळे त्या मं�दराची दार तुम्ह� उलट बंद
करू लागतेत
म

तर�ह� ‘असा हा धमर् आमचा जन्म�सद्ध हक्’ असे गजर्त लोक बंड करून उठते ब! पण

ह्या सवर् धमा�च्या वचन�चठ्ठ्यांची रक्कम ह्या जन्माच्या चलनी नाण्यात रोखठोक मोज

सावकार ह्यांच्यांत कोणी ना. ज्या उदाहरणाच्या उत्तराचा पडताळा पहाताच येत नाह� अ
उत्तराप्रमाणे हे सारे धमर् सारखेच खरे �कंवा खोटे अ!

�भ�ुणी : इश्शऽऽग बा. शाकं�भ�ू, पण जर का तुम्ह� असा धमार्�वरूद्ध उपदेश �भ�ुणींना

आ�ण त्यांच्याशी असा लगट�चा संबंध ठेवता हे मी बुद ्धदेवाच्या कानावर घालून गवगवा
तर?

शाकंभट : तर काय! अग िस्त्रया �कती उलट्या काळजाच्या असतात हे बुद्धदेव चांगले

आहे त. त्या �चचाबयानेनाह� का प्रत्य� बुद्धदेव �तच्याशी असा लगट�चा संबंध ठेवतात
एक मोठे प्रकरण माजले? जो जगाचा गवगवा त्या �नलज्जर् आरोपासह� ऐकण्यास कच

नाह� तो ऐकण्यास मीह� कचरणार नाह! आ�ण धमार्�वरुद्ध मी जे बोलतो क�-व्या�-जरा-

मृत्यु ह्यांपासून अ�रशः आ�ण इहजन्मी मनुष्यास मुक्त करण्याची कोणत्याह� धमार्च

ह� केवळ एक थाप आहे , ते मी प्रत्य� बुद्धांच्याच उदाहरणावरून �सद्ध करू. प्रथ
जन्म तो बुद्धांना येऊन गे. व्याधींचे तर बोलणंच नक. प्रथमतः ते स्मशानांतील �वक�

प्रेतवस्त्रंच व. पण भयंकर रोग त्यापासून उत्पन्न होऊ लागले तेव्हा नवीन वस्त्रे वाप
�भ�ूंस आ�ा दे ऊन स्वतः तर राजप्रदत्त बहुमोल झगा वापरू . प�हल्याने औषधे घेणे पाप

समजले; पण पुढे राजवैद्यसुद्धा येऊ जाऊ ला. आ�ण स्वतःचा एक देह वाच�वण्यासाठ

शस्त्रवैद्याकरवी लाखो रोगाणूंची हत्या करण्यासह� अ�हंसेचे भोक्ते मागेपुढे पाह�ना. कसला

राज�बडा पुरुष �दसे तो तारुण्! जर तेव्हाच अवतार समाप्त होता तर �नदान जरेच्या हा
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तर� ते नाह�च सापडले असे भोळसट लोक म्हणत. पण जणू काय तेवढ�ह� फुशारक� मारावयास
�मळू नये म्हणून �नयतीने त्यांस उदंड आयुष्य देऊन आता जरेच्याह� हाती सोपवून .

कोणच्याह� इतर म्हातायार्उप्रमाणे दांत गळू , अंगप्रत्यंगाचे पोक �नघ. जरेचा उभ्या

जगातून नायनाट करू �नघण्याच्या प्रौढ�चा जरेन त्यास स्वतःच जजर्र करून असा स!
आ�ण मरणा�वषयी तर आता स्वतः बुद्ध भगवानच येता जाता आपला मृत्यू जवळ आल्
�भ�ुवगार्स सांगून संघाची मरणोत्तर व्यवस्था लावू लागले ! पण स्वतः �नवार्णप

पोचलेल्या भगवानांची इतक� दुदर्शा होत असताह� ज्या स्वगार्त बुद्ध भगवान् वारंवार सदेह
येतात म्हणून भोळे लोक म्हणतात त्या स्वगार्तील एक तर� अप्सरा त्यांच्या शुश्

आलेल� पा�हल�स का त?
ू अग म्हणूनच अप्सरांच्या वरातीची वाट न पाहता तुझ्यासारखी

टाकाऊ �भ�ुणी �मळे ल तीच अशी बगलेत मारून ह्या जन्माची आपल� वरात साजर� करणे ह
मी शहाणपण समजतो.

�भ�ुणी : इश्श ग बा. मला काय म्हंटले? टाकाऊ? भटुरड्य!

शाकंभट : अग, टाकाऊ म्हणजे दुसयार्ह सगळ्यांनी टाकून �द;ल मला टाका�वशी वाटते ती
नव्ह. सगळ्यांना हव्याशा वाटतात त्यांना आमचा हात पोचतो कश! म्हणूनच सगळ्यांन

टाकलेल्या नरोट�ला देखील �भ�ु सत्पात्रच सम! (घंटा होते.)

�भ�ुणी : इश्शऽऽग बा! ह� झाडलोट, आवराआवर इत्या�द कामाची घंटा झाल.
शाकंभट : म्हणजेच माझ्या ध्यानाची वेळ झ. जा तू आत.

�भ�ुणी : हा लागलाच आता माझ्या नावे शंख व्हाय! इश्शऽऽ ग बा. जाते हो- येतेच मी
परत! इश्शऽऽ ग बा! (जात.े )

शाकंभट : आता मला देखील चटकन ् ध्यान लावलेच पा�हज. नाह�तर ह्या �वहाराचा तो मुख्

मठाधीश स्थ�वरडा म्हणजेच थेरडा आता येईल मला पण झाडलोट करण्यासाठ� वेठ�स धरा.

त्यातल्या त्यात हा महास्थ�वर आपला महानंद�च आहे इतके. कोणी नुसता डोळे �मटून जर�

बसला तर� तो �भ�ु ध्यान कर�त आहे असे समजून त्याला हा कामास धरून नेत न. त्यामुळे
मठाच्या कामाची वेळ ह�च साहिजंकपणेच माझ्या ध्यानाची वेळ ह. हो, �भ�ूचे मुख्य ध्ये
सवर् कामांचा संन्य. नुसती झाडलोट का होईना, पण हेह� कामच म्हणून त्याची देखी
टाळाटाळ करून मी पूणर् �नष्काम बनण्याचा यथाशिक्त प्रयत्न जो करतो तो �भ

अनुसरून आह. हा आलाच कोणी तर� बोलावू! आता डोळे �मटून चटकन ् ध्यानाची धारणा केल�
नाह� तर डोळे चोळीत खराट्याची धारणा करावी लागे! पण गंमत ह� क� डोळे �मटून मठाचे
सगळे काम संपेतो बसण्याची सवय करता करता मला ध्य-समाधीची नसल� तर� �नद्-

समाधीची �स�द्ध मात्र साधल�. हो, बसून गाढ झोप घेण्याची कला ह�ह� एक �स�द्धच नव
का! बापरे , आलाच हा. (डोळे �मटतो तोच एक �भ�ु प्रवेश. तो जसजसा पुढे जातो तसतसा
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डोळे �मचकावीत आ�ण तो संशयाने परत बघताच डोळे �मट�त तो गेल्याव) गेल� ह� ब्या! पण
ह्याला आज शंका आल�शी �दसत. आज आता ह्या नुसत्या डोळे �मचकावून ध्यानाने भागण
नाह�. ध्यानाची प�हल� बाह्य पर��ा म्हणजे डोळे �मटलेले अ. पण शेवटची पर��ा म्हणजे
कोण्या हलकट �भ�ुणीने गुदगुल्या केल्या तर� शुद्धीवर न. ती पर��ादेखील उतरेल असे
ध्यान आज लावले पा�हज! त्याची ह� प्रत्य� गुरु�(भांगेची गोळी काढून) ह� माझी

पूवर्प�र�चत, गुरुबाजीसारखी थापेबाजी न करता जी अगद� ह्या दे, ह्या �ण, सकल द ुःखांचा
भंग करते आ�ण म्हणूनच जी पुढे पुढे प्राकृतात भांग ह्या नांवाने गाजण्यास गांजापे�ाह�

ठरणार� आहे ती ह� ग�ु टका! -चल भगवती भांगे, �व�हर�त गळ पडावा तशी तू माझ्या गळ्या

अशी धाडकन पड! (गोळी �गळून) ओम ्! ओम ्! वा, मनाचे बाहे रचे डोळे कसे �मटत चालले आ�ण

मनाचे आतील डोळे उघडत चालले. कोण �चत्र�व�चत्र ! कसा तरं गत चाललो आहे मी.

अलौ�कक दशर्ने दाख�वणार� स�वकल्प समा�ध ती ह�च तर नसेल ? उपाय �भन्, पण वृित्त

एकच. योगशास्त्रात माझी खरोखर�च प्रग�त होते आहे क? आ�ण अरे मी हरवत चाललो!

अहो धरार धरा! �न�वर्कल्प समाधीच्या उतरत्या �नसरड्यावरून घस. (ज�मनीवर पसरतो)

झोपे, मठातील कामकाज आटोपल्यावर तर� मला जागे होऊ देशील न? कोण म्हणतो शास्त्रव
खोट� म्हणू! हा पहा तंतोतंत अनुभव! सगळीं कामं टळल� नैष्कम्यर्�स�द्ध प
अ�चरेणा�धगच्छ�त ।(सपशेल पसरतो.)

�भ�ुणी : (अकस्मात् प्रवे) इश्शऽऽग बा! ध्यानाच ढ�ग करता करता स्वार� �नजल� वाट.

गुदगुल्यांच अंजन देते �न सगळे ढ�ग उघडक�स आणते थां. (गुदगुल्या कर) अग बाई खरे च
ध्या! गुदगुल्यांनी देखील भंगत नाह! अभंग समा�ध तर नाह�ना तर मग स्थ�वरांना हे

कळ�वलेच पा�हजे. अभंग समा�ध लागलेल्यापाशी ते स्वतः पहारा देऊन त्यांच्या चे र�ण
करतात. अहो स्थ�वर महाश! याहो या! शाकं�भ�ूंना अभंग समा�ध लागल�! अभंग समा�ध!

शाकंभट : (ताडकन ् उ ठून) कोण म्हणतो ह� अभंग समा�ध म्हण? ह� अभंग समा�ध नाह�. ह�
सभंग समा�ध आहे . भगवती भांगेच्या प्रसादाने ती लागल� असता �तला सभंग समा

म्हणण्याचे सोडून अभंग समा�ध म्हणून मी भांगेशी कृतघ्न होणार ; सभंग समा�ध म्ह!
सभांग समा�ध! सभांग म्ह!

�भ�ुणी : (आपले आ�ण त्याचे त�ड दाबी) चूप! चूप! हळू! शाकं�भ�ु स्थ�वरान ऐकल त!
शुद्धीवर ! शुद्धीवर !!

ताकं�संह : (प्रवेश) थांबा, त्या चोराला मी शुद्धीवर आणण्यासाठ�च आलो. नीचा भटुरड्य,

बोल. ह्या खडावा कोणाच्? चोरा, माझ्या खडावा चोरल्य! मागे माझी झोळी चोरल�स ती

पचल�. पण आता जीव घेतो तुझा. आण त्या खडाव!

शाकंभट : (लगदालगद� कर�त) त्या माझ्या खडा! �न तुझ्या असल्या म्हणून काय झ? �भ�ु
झालास तर� खडावासाठ� प्राण टाकत?
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ताकं�संह : टाकणार! माझ्या पायातील खडावापायी माझा प्राण गेला तर� बेह! (एकेक खडावा
घेऊन तडातड मार�त राहतात.)

�भ�ुणी : इश्श ऽऽ ग बा! पूव� सुंदोपसुंद त्या मो�हनीपायी झुंजले तसे ह्या खडावापायी झुंजू
हे दोघेह� प्राणास मुकणार ख�! अहो शाकं�भ�ु (तो �झडकारताच) इश्शऽऽग बा!! अहो

ताकं�भ�ु (तोह� �झडकारताच) इश्शऽऽग बा!!

मुलगी : (पडद्यातू) वांचवा, मला वांचवा. (प्रवेश) �भ�ूंनो, वांचवा मला. मी शाक्यांच्य

राजघराण्यातील एक कन्या आ. कोसलांच्या सैन्यातील दै, एक तर मला सेनाप�त चंडाची

दासी करण्यासाठ� नाह�तर मला ठार मारण्यासाठ� धावत येत आह. बद
ु ्ध�वहारात मला अभ

�मळलेच पा�हजे!

शाकंभट : �भऊ नकोस मुल�! (खडावा पराजीत) ह्या �वहारात कोणी सै�नक �शरले तर मी असे

छाटून टाक�ने त्यांन! फडशा पाडीन त्यांच!

सै�नक : (प्रवेश) काय म्हणतोस �भकारड्?

शाकंभट : (थरकापत) काह� नाह�! बद
ु ्ध�वहाराचे �नयमांप्रमाणे सशस्त्र सै�नक आत

नसतात. ह� �नरा�श्रत वाटल्यामुळे मी म्हंटले ते �शरले तर मी फडशा पाडीन त्. आपण आत

�शरणार असे माह�त असते तर मी तसे मुळीच बोललो नसतो!
सै�नक : थापा ठोकतोस! ए भागूबाई! ए भागूबाई!

शाकंभट : (�भ�ुणीस) ए बाई! ओ दे , तुला हाका मारताहेत!
�भ�ुणी : इश्शऽऽग बा! मी नाह� हो यांच्या.

सै�नक : �भ�या, �तला नाह� तुला- थापा ठोकतोस.

शाकंभट : �शव �शव! आम्ह� �भ�, अ�हंसा हे च आमच मुख्य व. ठोकणे, मारणे, �पटणे असले
�हंसात्मक शब्द उच्चारणे हे देखील आम्ह� पाप स. तेव्हा वीरवरांन, आम्ह� थापा ठोकू

कसे? नाह� महाराज, आम्ह� अ�हंसाव्रत इतके कडकपणे पाळतो, आम्ह� थापास देखील ठोक�त
नाह�, चकाट्यांनादेखील �पट�त नाह, गप्पास देखील झोडीत नाह, हाकेलादेखील मार�त नाह�.

�मा करा! आपण ह्या मुल�ला घेऊन सुखरूपपणे जा. जातो आम्ह� आ. अ�हंसेची माळ
जपण्याची आमची वेळ जवळ आल.

मुलगी : पण �भ�ूंनो, अ�हंसेप्रमाणेच दया हेह� तुमच व्रत नाह? माझ्या दुःखाच-

शाकंभट : आम्हांला दया येत. पण मुल�, तुला आम्ह� सोडवल� तर ह्यांचा क्रोध आ�ण सेना
चंड यांचा काम अत ृप्त रा�हल्ने त्यांनाह� दुःखच होई. त्यांचीह� दया यावयास नको का?

तुमच्या दोघांच्याह� दुःखाची अशी दया येत असल्यामुळे आम्ह� कोणाचेच दुःख दूर करण्य
भानगडीत पडत नाह�. जातो आम्ह� आ. दयेची माळ जपण्याची आमची वेळ जवळ आल!
सै�नक : हा कोण �भ�ुणीच्या मागंमाग दडत आह? ओढा त्याल!
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ताकं�संह : मी तो! ह्या शाकंभटासारखा भागूबाई ब्राह्मण मी , आपला ��त्. आपलाच

जातभाई! हात जोडतो!

सै�नक : अरे अरे, एक वेळ तू असला कोणी मुदार्ड आ�ण बाष्फळ ब्राह्मण असतास तर

एक तुच्छ �वदूषक म्हणून िजवंत सोडला अस; पण तू शाक्य ��त! तुझे हे शाक्य राष्ट्र

आम्हां कोसलांच्या घोड्यांच्या टापाखाल� तुड�वल जात असता राष्ट्राच्या पराजयाने क
रणात आमच्या �वरुद्ध लढला असतास तर�ह� एक वेळ िजवंत सोडला . पण -

शाकंभट : पण तसे पहाल तर तो पूव� ��त्रय होता तेव्हा लढाईच जुंपल� नव. लढाई जुंपल�

तेव्हापासून तो �भ�ु आह. आ�ण आम्हां �भ�ूंना जात नसत, राष्ट्र न. ह्या शाक्यांच्या आ
कोसलांच्या युद्धात कोणीह� जय प! आम्हांस त्याचे क? ज्याचा जय होईल त्यास आम्

राजा म्हण. ह्या पल�कडे त्या जयापजयाचे आम्हांस काह�च सोयरसुतक न. प्रत्य� बुद्ध

आ�ा आहे क� संसार हे परम द ुःख, त्यासाठ� लढाईच पाप कोणचा शहाणा कर�ल आ�ण ते केले
तर�-

‘‘जयो व�र प्रसव�त दुःखे शेते परािजतः

उपसन्तः सुखे शेते �हत्वा जयपराजय’’।।

म्हणून आम्ह� सुखे शे! सुखाने झोपत असतो!

सै�नक : हर हर! नीचांनो! मला बुद्धदेवांची सवर्च मते जर� संमत नसल� तर� त्या तथ

महात्मा बुद्धाच्या �हमालयासारख्या िस्थतप्र�ततून प्रसवलेल्या प�वत्र वाग्भागीरथीचे
नीचांच्या मनाच्या डबक्यात पडताच असे ग�लच्छ झालेले पाहून मला देखील लाजेने

वाक�वल्यावाचून राहवत नाह. आता एका घटकेपूव� यःकिश्चत् खडावांसाठ� चोयार्◌ा करून ज
तुम्हा दोघा �भ�ुकांस म्या लढताना पा�ह, त्या तुम्ह� तुमच्या प्रत्य� राष्ट्राचे आ�

जातीचे वाटोळे होण्याचा प्रसंग गुदरला असता त्या लढाईत लढणे हे पाप आहे म्हणून म्ह

ऐकून आ�ण त्या तुमच्या भ्याडपणास बुद्धाच्या अ�हंसेच्या ढालेखाल� लप�वताना पाह

तुमचा एकदम �शरच्छेद करावासा वाटत. ह्या अशा अ�हंसाधमार्च्या अधमार्चा आम्ह� राज्
समूळ नायनाट करणार आहोत.

शाकंभट � न त ाकं�संह : पण आम्ह� �भ�ु आहे, अवघ्य आहो! आपण शास्त्र जाण! नैन
�छदिन्त शस्त्रा

सै�नक : �मथ्याचाया�◌ान
, अशा �मथ्याचार� �भ�ूस �भ�ु म्हणूनच िजवंत ठेवणारा मी को, दषु ्ट

दयेचे आ�ण अनथर्क अ�हंसेचे ज्याला दोन लांब कान फुटले असा बुद्दू गाढव नाह� सम!
धरा रे ह्यांन, नाकात वेसणी घालून वेठ�स धरा. आ�ण मग लढाईच्या त�डावर उभे करू

शत्रूंच्या शक्य �ततक्या बाणांस व्यथर् करण्यासाठ� त्यांच्या ह्या देहांच्या चाळण्या
आडोसा करा.
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ताकं�संह : (शाकंभटाचे गळ्यात पड) हाय रे �मत्, मठात देखील ��त्रयांचा �पच्छा मरण सोड
नाह�!

शाकंभट : तर�ह� हे ��त्र, प�हल्याने तू रडू नये; प्रथम म्या ब्राह्मणाने रडावे आ�ण म
��त्रयाने हेल काढा, हेच युक्. अयायायी! अरे असे ढोसू नका. आता मात्र शाक्य राष्ट

संकट आले आहे ह्यात शंका नाह� र े बाब! अयायायी! (सै�नक धक्के मार�त नेताना एकदम
वळून) अरे, पण ती �भ�ुणी सोडल�त! �तला तर� घ्या बरोब?

�भ�ुणी : इश्शऽऽ ग बा, मेल्या तुझ्याबरोबर सती जायला मी कोणी तुझी लग्नाची बायको आ

क� काय? इश्शऽऽ ग बा! (जात.े )
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प्रवे४ था

(समरसभा - �वक्रम�स, सुलोचन (वेषांत�रत सुलोचना आ�ण इतर दोन सेनानी.)

�वक्र: शाक्यांच्या उवर्�रत शेवटच्या सैन्याचे सेनान, लढाईच्या भर रणधुमाळीतह� ह�

त्वयर् समरसभा जी मी बोला�वल� आहे �तचे मुख्य कारण म्हणजे आपला शत्रु जो कोस
�वद्युद्गभर् त्याचे एक अत्यंत महत्वाच पत्र आपणांस आले आह, हे आपण जाणतच

आहा. त्या पत्राच उत्तर आपणांस ह्या �णी देलेच प. त्या पत्राच्या उत्तराचा �ण

बहुधा आपल्या शाक्यांच्या राष्ट्र�य जीवनाचा शेवटचा �ण होणा! कारण �वद्युद्गभार्
धाडलेल्या ह्या पत्रातील मागणीप्रमाणे जर शस्त्र े खाल� ठेवून �वनाअट शरण जाणे
असे तुम्ह� ठर�वलेत तर शाक्यांचे राज्य ह्या �णी मरण पा. परं तु जर� तुम्ह� तसे न

ठर�वता युद्ध चालू ठेवलेत तर�ह� फार तर आणखी चार सहा �दवस शाक्य �टकाव धरू शक

इतकेच काय ते. कारण फारा �दवसांच्या शस्त्रबळाच्या केलेल्या राष्ट्र�य उपे�ेच्

प्राणघातक प�रणाम आता आयत्या वेळी तुम्ह� �कंवा मी �कतीह� धडपड केल� - आम्हास

भोगल्यावाचून गत्यंतर ना! �वद्युद्गभार्चे हे मुख्य सैन्य जर� आपण येथे अडवून धरले

तर�ह� त्याच्यापाशी अनेक उपसैन्ये आ. त्याप�क�च एक आपल्या राजधानीवर चढून चालल

आहे ह� गुप्त बातमी आपणांस आताच कळल� आह. तेव्हा आपण युद्ध चालू ठेवलेत तर�ह� �व
�मळणे शक्य नाह. केवळ शत्रूस तो �वजय सहजासहजी न �मळू देता आपण पूणर् मरण्य

आधी त्यासह� अधर्मेला करून सोड- इतकेच समाधान आता आपल्याला �मळणार आह. आ�ण
तेह� वीरो�चत कतर्व्य आहे तेव्हा ब. ह्या �णी तुम्ह� जो �नणर्य बोलाल ते ह्या आप
राष्ट्राचे शेवटचे वाक्य होणार ; हे �चरं तन उत्तरदा�यत्व ल�ात बाळगून काय ते बो.

�वद्युद्गभार्चे प�हले �वधेय हे आहे, बुद्ध भगवाना�वषयी त्याला फार पूज्यबु�द्ध. कारण
बुद्धांनी शस्त्, अ�हंसा �न दया ह्या तत्वांचा केवळ उपदेशच केला नाह� तर आजूबाजू
युद्धाचा असा वणवा पेटला असताह� ते जगाच्या जंजालात न फसता तत्वांचे आ

िस्थर�नष्ठेने जसेच्या तसेच कर�त आ. त्यांची ह� शस्त्रन्यासी संन्यास�नष्ठा अत्यंत
आहे . बुद्ध जगातील थोर व्यिक्त.

प�हला सरदार : जर तो शस्त्रन्यास �वद्युद्गभार्ला खराच अ�भनंदनीय वाटते असेल त,
त्यानेच आजच्या आज दयेची �हंसा करण्याचे सोडून तसला शस्त्रसंन्यास घेण्याची द!

सुलोचन : एका अथ� शस्त्रन्यास आदरणीय . शाक्य तर त्यास आता अनुकरणीयह� समज

लागले आहे त. कारण दषु ्टाच्या कंठाचा अचूक छेद करणारा जो शस्त्राचा - म्हणजे फेक तो
शस्त्रन. ती बाणाची फेक, तो पटट्य
ाचा व, तो खड्गाचा आघात आम्हांसह� आदरणीय वाटत
्
आहे . आम्ह� त्याचेच अनुकरण करण.
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�वक्र: �वद्युद्गभार्च्या ह्या अं�तमोत्तरातील दुसरे �वधेय, बुद्धांच्या ह्या आदर

व्रतापासून मी चळ, संन्यासी असताह� शस्त्रन्यासाची प्र�त�ा भंग करून �हंसामय यु

धरून �नघालो त्या मला ह्या बुद्धा�ाभंगा�वषयी आ�ण व्रतच्युती�वषयी आपण कठोर द.
सुलोचन : �दलाच क� दं ड. कठोरातील कठोरतम दं ड, आपल्या शस्त्रधारणाच्या �सद्, हे
सशस्त्र संन्या, आपणास शाक्यांनी �दलाच आह. कारण सवर् दंडांची प्रत्य� संहतमू

असलेला राजदं डच शाक्यांनी आपणांस अ�पर्ला आ�ण आपणांस राष्ट्राचे सवार्�धकार� अनन्य

ने�मले.

प�हला सरदार : हे तरुण वीर, तू अगद� ठ�क बोललास. आ�ण तो राजदं ड सशस्त्र संन्या

देण्यातच �वद्युद्गभर् म्हणतो तसे सेनाप�तच नव्हेत तर आम्ह�ह� थोडेसे व्रतच्युत

खरेच. कारण एका वल्लभाचा अपवाद सोडला असता कोसलांच्या अकस्मात् छाप्यामुळे गां

जाऊन एकह� लढाई न दे ता, शस्त्रबळास ह�न लेखणायार्ग आ�ण म्हणूनच ह�नतर झालेल्या
शाक्यांनी शत्रूपुढे सारखा पळ काढण्याचे आ�ण केवळ मारले जाण्याचे जे व्रत धरले होते

संन्याशी सेनाप�त �वक्रम�संह समरात उतरताच आम्ह� पाळीनासे . हे वीरवर, तुम्ह� आलात

म्हणून आज चार �दवस तर� ह्या कोसलच्या सैन्याचा जो आम्ह� यथेच्छ फडशा पाड,

त्या क्रूरकम्यार् �वद्युद्गभार्ची नांगीह� जी थोडीफार ठेचू शकलो ती आमची व्रतच्यु�!

दस
ु रा सरदार : भगवान ् बुद्ध जगांतील अत्यंत श्रेष्ठ मनुष्य आहेत ह�च गोष्ट त्याच

चारदा मारे कर� घालणारे त्यांचे हे शत्रुच जेव्हा बळे बळे सांगत पुढे येतात तेव्हा हेच स्पष्

क�, �नष्प्र�तकार� आत्यं�तक अ�हंसा ह्या �हसकांच्या पथ्या. तो आम्हांपुढे तेवढा बुद्धां

आदशर् ठेवत, स्वतःपुढे नव्! आम्ह� सवर्च असे अप्र�तकार� बुद्ध संन्याशी झालो तर ह

वसुंधरा त्याच्या आयतीच पदरात पडण. आ�ण तुमच्या मनासारख्या प्र�तकार� सशस्त्र अ�

अनुयायी झालो तर ती पूव� त्याच्या बापास जशी �हंसकता आल� नाह� तशी ह्या �वद्युद्गभार
येणार नाह�. म्हणून तो आमच्या मनात आपल्या�वषयी अनादर उत्पन्न करू, आ�ण

बुद्धाचे ढ�गी स्तोम माज. �वद्युद्गभार्स म्, बुद्ध जगातील अत्यंत श्रेष्ठ पुरुष ?
तर मग स्वतःच अ�हंसाव्रती होऊन आ�ण संन्यास घेऊन त्यांचा �शष्य हो!

�वक्र: आता ह्या दोन प्रास्ता�वक �वधेयांनंतर �वद्युद्गभार्च्या अं�तमोत्तरातील जे मु
त्यावर मी आपले मत मागत. जर शाक्य आताचे आत्ता �बनअट शरण�चठ्ठी धाडतील
राज्य �वद्युद्गभार्चे स्वाधीन करतील त. नाह� तर त्यांच्या हाती पडलेल्या सेनाप

वल्लभाचा तत्काल �शरच्छेद , तो म्हणत, आजवर शाक्यांस मी �दला हा दंड काह�च नव्ह
असा अत्युग्र दंड तुमची राजधानी हातात पडताच तुम्हांस ! मुलालेकरांसुद्धा शाक्यांची शा

कर�न. ह्या त्याच्या भयंकर धमक�ला काय उत्तर धाडावे ते स. वल्लभ माझा मुलगा म्हणू

अशा प्रसंगी माझे मन ममतेने �वच�लत होणे मानवी �नसगर् . माझ्या मताचा प�रणाम

आपल्यावर होई, म्हणून मी या �नणर्यात कोणतेह� मत न देता तुमच्या बहुमताप्रमाणेच �
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देणार आहे. जर क्व�चत् तुमचे �नणर्यात्मक असे काह�च सां�घक मत झाले नाह� तरच मी मा
सवार्�धका�रत्वाचे अ�धकार� मतच �नणर्यात्मक मत म्हणून . सभ्यह, ह� एक वेळ एका
राष्ट्राच्या सवर्स्वनाशा . तेव्हा अ�वचार� वीरता �कंवा अ�वचार� भीरुता ह्या दोन
द ुवृर्त्तींकडे तोल झुकू न देता जे बोलणे ते स्पष्ट .

प�हला सरदार : सेनाप�त, ह्या तीन �दवसांच्या �नकटच्या झुंजीनंतर मी हे सांगणे नकोच,

मी स्वतःच्या मरणास भीत ना. माझीं चार मुले माझ्या सम� मी मोजून मोजून ह्या रणां

झुंजवल�; मारल� जाताना पा�हल�. पण आता ह� माझी शाक्य जातची जात मारल� जातांना ह्य
डोळ्यांनी पहावी �कंवा नाह� हा प्रश्न मजपुढे! सेनापते , आपण ह्यापुढे लढलो तर�ह�

राजधानी पडणारच; शत्रु अत्यंत , मानवी प्रयत्नांच्या पल�कडची गोष्ट कोण साधू ?

गेल्या तीन चार �दवसांत पराक्रमाची पराकाष्ठा करावयाची ती . पण आता प्र�तकाराची आश

लवलेशह� उरल� नसता केवळ आपण मरणासाठ� मरून ह्या सहस्त्राव�ध अनाथ �न अ

शाक्य प्रजेचा प्राणनाश करणे जवळ जवळ पापच होणार , असे माझे मत होत आहे . मग

मला ह� �कं वा पुढ�ल एखाद� �पढ� भ्याड म्हणून म्हणाल� तर� चा! केवळ स्वतःला वीर
म्हणवून घेण्यासाठ�च राष्ट्रातील हजारो माणसांची कत्तल उड�वण्यास कारणीभूत

देशवीरता, देशवीरता नसून देशद्रोह ह! रणाने शाक्याचे �हत साधणे शक्य होते तोवर मी र
मां�डले. आता शत्रूस शरण जाण्यानेच शाक्यांची दुदर्शा काह� अंशी तर� टळणार� असल
�वद्युद्गभार्ला तसे �बनाअट शरण जाणे हेच मी आपले खरे कतर्व्य .

दस
ु रा सरदार : ह्या अ�भजात शाक्य सरदारांनाह� शाक्यांनी शरण जाण्यावाचून जर अन्य
�दसत नाह� तर मी तर� अ�धक काय सांगणार?

�वक्र: आपले दोघांच मत तेच बहुमत होणार. तोच �नणर्, तेव्हा शरण जाणे योग्य ?
दस
ु रा सरदार : छे , छे मी ते योग्य म्हणत ना! ते अप�रहायर् आहे इतकेच म्हण. शरण जाणे

योग्य कसे म्ह! अहो शाक्यांनी शरण जाणे म्हणजे हे आमचे रा, हे प्रा, हे गणतंत,

ह्यांचा सूयर्वंशाच्या अ�वाकूंच्या शाखेचा राजवेष उतरून घ. बावन �पढ्यांचा हा राजमुकुट

�वद्युद्गभार्च्या लाथेने आमच्या मस्तकावरून खाल� कोलमड. बायाबापुड्यांस यात्रेच
प्रसंगी पाहण्यास �मळण्यासारखे एक खेळणे म्हणून तो कोसलच्या राजधानीत कुठल्

प्रदशर्नात ठेवला जा! म्हणजे शरण जाण. आम्हांला दाव्याला बांधून �कंवा पहायार्यत घे

�वद्युद्गभार्चे पुढे नेले जा, �वद्युद्गभर् �मशांना पीळ भर�त म्ह, काय रे ! भामट्यांन!

थकलात का लढून? आ�ण त्याच्या रागीट लाथेच्या धक्क्यासरशी दूर धडपडत जा! जगाच्या
हाटाहाटांतून आ�ण चौकाचौकांतून लोक म्हणायचे‘ते शाक्यांचे राज्य बुडा! गाढव कुठले! जगात

अ�हंसा स्थापू गेले आ�ण आत्म्याचीच �हंसा करून ! एक देखील लढाई न दे ता राज्य बुडवून

टाकले! भागूबाई कुठले!’ आ�ण ते शब्द मी जाऊ तेथे ऐक ! छट, शरण जाणे योग्य नाह, ते

योग्य नाह, ते योग्य नाह� आ�ण अप�रहायर् असले तर� �चंता ना. पण मग वल्लभासारखा
www.savarkarsmarak.com

मोहरा ह्या शरण न जाण्याच्या पोकळ डौलापायी मरू द? पोकळ ऐट कारण नाह� तर� ते

शाक्यांचे छ, तो राजवाडा, तो मुकुट हे �वद्युद्गभार्च्या �वजयी घोड्याच्या टाचेखाल�

होणारच. जग शाक्य राष्ट्र मेले म्हणून म्हणणारच मग त्या वल्लभाचा तर� बळी ,

कोणच्या त�डाने द्या? वल्लभ तो आमचा पराक्रमी सेना, शाक्याचे गांगरलेल, अस्ताव्यस
झालेले सैन्यच शक्य तो झुंजव, शत्रूची लाट थोपवून शेवट� सव�पाय हरले तेव्हा ह, मारा

कर�त जाती�नशी शत्रूवर तुटून पडणारा आ�ण घेरला जाऊन पाडाव होईतो झुंजणारा शाक्य व

वल्लभ त्याचा �शरच्छेद तू सुखाने, असा शाक्यांनी �वद्युद्गभार्ला कृतघ्न संदेश धाडा?

अशा �वश्वासघाताने वल्लभाच्या त्या प्रेमळ आ�ण तरुण अंगनेची मान कापून �तला त

कसे दाखव!ू तुमचे घर हुतात्म्यांच्या तीन �पढ्यांचे ऋण आपल्या घराण्याचे �नःसंतान  कर!
आ�ण शाक्यांच्या उरलेल्या जातीची शत्रु �चडून राखरांगोळी कर�ल तीस कारणीभू! केवळ
पोकळ ऐट�साठ�! छट् सेनापत! शरणच जावे! नाह�, शरण जाऊ नये! दोन्ह�ह� मागर् सारखे

त्याज; सारखेच ग्रा. ठरवू तर� काय? �पतामह, मी सवर् तुम्हांवर सोप�व. मला मतच नाह�.
तुमचे मत तेच माझे मत.

�वक्र: हे तरुण वीरवर, आता तू काय ते बोल. ह्या तीन �दवसांपूव� तू एक अ�ात सै�नक

म्हणून सेनेत �शरला. या तीन �दवसांत तू जी शौयार्ची पराकाष्ठा केल, तुझ्या घोड्याची त

�बजल� फेक, बाणांचा तो अचूक ल�यभेद आ�ण मनाचे ते �नष्ठुर साहस ह्यांच्या योगाने तू त
�दवसांत सै�नकाचा सेनानी झालास. शाक्यांतल्या तरुण �पढ�चा मी तुला प्र�त�न�धच .

बोल. आता तुझ्या मतावर सवर् �नणर्य अवलंबून . कारण तुम्हा �तघांपैक� एकाने मतच �दले
नाह�. एकाने शरण जाणेच युक्त हे मत �दल. आता तूह� जर तेच मत देशील तर तुमच्या

बहुमताने शरण जाणे हाच �नणर्य ठर े. सेनाप�त वल्लभाचा प्राण आता �वद्युद्गभा
तरवार�वर अवलंबून नसून तुझ्या िजभेवर अवलंबून आह. वल्लभाची तरुण द�यता त्याची व

पाहत व्याकुळतेने दाराशी उभी आह, �तला आठव. राजधानीतील शाक्यांची मुलेमाणसे �दसल� क,
कापीत कोसलची शेकड� लालभडक खड्गं शाक्यांच्या राजधानीत रक्ताच्या �न�झंगून

माग�माग� घुसताहेत असे �चत्र समोर रेख! मग बोल. तुझ्या तारुण्यसुलभ वृत्तीचा
चटकन ् प्र�ुब्ध वीरास साजेल अशी ! युद!! म्हणून गजर्ना कर�त उठ. ती बाजू तुझी

स्वाभा�वक प्रवृत्तीच असणार म्हणून मी तुझ्या त्या तेजस्वी प्र�ोभास पायबंद घालण्

दस
इं�गतच अ�धक �वस्ताराने मांडतो आह. आता काय ते �निश्चत सांगून टा.
ु यार्ि◌ उलट प�ाचे

सुलोचन : राष्ट्र �पतामह सवार्�धका, माझे �निश्चत मत मी सुस्पष्ट शब्दांत सा.

अवधारावे! आपण आज शस्त्रे खाल� ठेवून �बनअट शरण गेलो तर �वद्युद्गभर् आम्हांस
�व�शष्ट वरदान देणार आहे ते त्याच्या पत्रात मला मुळीच आढळत. तो राजधानी घेणारच.

शाक्यांचे राज्य बुड�वण, शाक्यांच्या मुकुटाचे कोसलच्या �संहासनास पादपीठ करण. इतकेच
नव्हे तर आजवर शाक्यांच्या गावांस आग ला, सरसहा कापाकापी कर�त, देश उजाड कर�त
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जसा तो इथवर चालून आला तीच दशा तो पुढे चालून राजधानी घेतल्यानंतरह� करणार नाह�च

असे काह� वचन त्या पत्रात तो देत नाह� हे माझ्या या दोघां व�रष्ठ सेनानींच्या ध्यानात

नसावे. म्हणून शरण गेल्यास राष्ट्रावर असा कहर ह्यापुढे गुदरणार नाह� असे ते. परं तु

आजवर झाला तसा कहर मी पुढे उड�वणार नाह� असे �वद्युद्गभर् म्हणत . तो त्या पत्रात
म्हणतो ते इतकेच क� जर तुम्ह� शरण आला नाह� तर आजवरच्या कहरातून अ�धक भयं

कहर तुमच्यावर गुदर े! पण आजपय�तच्या छळाहून अ�धक भयंकर कहर असणार तर� कोणत?
पुन्हा हेह� ध्यानात धरा क� ज्या �वद्युद्गभार्ने इकडे सामाचे बोलणे काढून त्यामुळ
असावध झालेल्या शाक्यांवर ह� जशी अ�धक �हस्त्रकम� चाल अचानक केल� त्याच

म्हणजेच वंचना हो. तेव्हा प�रिस्थ�त थोडक्यात अशी  ; शाक्य राष्ट्र नाश होणार हे बहु
�निश्च. �वजयाची आशा सट
ु ल�; पण तर�ह� अजन
ू शाक्यांस एक आशा आह. ती म्हणजे
सड
ू ाची. मरण टाळणे अशक्य आहे पण तर�ह� एक गोष्ट शक्य . ती म्हणजे मार�त मार�त

मरणे!

प�हला सरदार : ह� तुमची वृित्त म्हणजे केवळ क्रोधाची अंध प्र�त�क.

सल
ु ोचन : आहेच ती तशी. पण ह� द�लत क्रोधाची प्र�त�क्रयाच उन्मादाच्या हत्तीचा अ.
सापाच्या शेपट�वर पाय पडला तर साप चटकन् उलटून दंश घेत, �न आपण मरता मरता शत्रू

मरणोन्मुख करून सोडतो तो काह� �वजयासाठ� नव, तर सूडासाठ� आ�ण सापाची जात अशी सूड
घेणार� आहे, अशी मनुष्यास धास्ती असल्याने मुंगीस �कंवा बागुरड्यास मुलेह� जशी

�चरडतात तशी माणसे सापास �चरडू धजत नाह�त. वाघास बाण लागून तो घायाळ तर�ह� केवळ
या �नराशप्र�त�क्रयेच्या आवेशाने उडी घेऊन मृगयूच्या नरडीस दा. तो वाघ मरतो; तर�ह�
वाघाचा हा सूडघेऊ प्र�त�क्रयेचा स्वभाव पाहून वाटेल तो मनुष्य वाघाच्या मृगयेस

मृगयेसारखा सहज गमतीने जात नाह�. मुंगी ती काय! मनुष्याच्या पायास डसते तेव्हा �त

पक्के माह�त असते क� ह्या डसण्याने मी व्यिक्तशः वाचत. पण ती जगण्यासाठ� डसत

नाह�, तर आपल्याला मारण्याचा काह� तर� दंड मारणारालाह� भोगावा लागावाच म्हणून ड. ती

डसक� मुंगी मरते. पण पुन्हा �तच्या जातीच्या तशा डसक्या मुंग्यांच्या वारूळात मनुष्य
साप देखील सहसा घुसत नाह�! मधमाशांची एक जात आहे . त्यांचे मोहेळ पाडताच त्या मधाच

नाद सोडतात, आपल्या इतर माशांचे काय होईल ह� �चंताह� बाळगीत नाह�. तर एकेकट� जी

माशी असेल ती तशीच त्या मोहोळ उड�वणायार्  माणसास गावोगाव पाठलागीत जा, डसते, तेव्हा
�तची नांगी त्या माणसाच्या अंगांत इतक� पक्क� रुजते क� �तला परतता येत . ती �तथेच
मारल� जाते. पण तर�ह� जाणूनबुजून तसे मरण्यास जात. कारण सूड घेत मरण्याचे समाधान

अपमा�नत जीवनाच्या समाधानाहून �तला अ�धक आनंद देत. त्यामुळे रेशमी �कड्यांच्या उभ
वसाहतीस मनुष्य कधीह� िजतका भीत नाह� �ततका त्या मधमाशांच्या एकेका माशीस �.

प्रा�णमात्राच्या क्रोधास ह� जी �नसगार्नेच सूडाची नांगी ठेवल� आहे �तच्यात हा असा द
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असतो क�, ह� सूडाची प् रवृित्त आततायी आक्रमणास त्याचे पापी अपहरण सहसा अगद�च
पडू दे त नाह�. त्यामुळे तो आततायी कम� करण्यास �ततक्या �नभर्य वेगाने धावत नाह,

िजतक्या तो सूडाचे भय नसते तर धावला असत. आततायी पीडेपासून त्या प्रमाणात उरलेले
अ�धक सुर��त राहते म्हणून जर आता शाक्य राष्ट्र मरणेच अ�नवायर् आहे तर स्

जगण्यासाठ� नसले तर� �नदान उरलेल्या जगाने जगावे म्हणून तर� शाक्यांनी �वद्युद्ग

वाघासारखे तुटून पडावे, एकेका शाक्याने �नदान पांच पांच क्रूरकम� कोसलांचे क्रंदन कर�त
दे त दे त सूड घेत घेत मरावे म्हणजे हा �वद्युद्गभर् आपल्यासारख्या इतर लहान सहान

प्राजकांवर तर� ह्यापुढे असा सशस्त्र छापा घालू धजणा, त्यास इतके सहज �वजय संपादणे
शक्य होणार नाह! अशा वेळीं सड
ू ह� नस
ु ती उपजत प्र�त�क्रयाच नव्हे तर परोपकारक क

आहे . म्हणून माझे आपल्या प्रश्नास अगद� �नःसंशय असे एकच उत्तर आहे क� शर , सड
ू !
�वक्र: हे तरुण वीरवर, तुझ्या �नणर्यास बाधा करण्यासाठ� नव्हे तर ज्या वीरो�चत

उत्स्फूतर् युिक्तवादाने तू त्या �नणर्याचे समथर्न केलेस त्यात लेशह� कमीपणा येऊ नये म
एक चेतावणी दे तो क� तू इतर सवर् कायर्कारणे �वचारात घेतल� असता एक महत्वाची गो

अगद�च गाळल�स. आम्ह� शस्त्र खाल� ठेवीत . आमचे उत्तर शरण नाह. सड
ू ! ह्या तुझ्य
�नणर्याचा ध्व�न त्या दुष्ट �वद्युद्गभार्चे कानी पडताच त्याच्या प्र�तध्व

आघातासरशी वल्लभाच्या मानेवर त्या दुष्ट �वद्युद्गभार्ची तरवारह� पडून त्याचे �श
तुटणार आहे! ह्याचा तुला �वसर पडला नाह�न? तू त्या एका प�रणामास मुळीस महत्व दे
नसशील तर गोष्टच वेगळ.

सुलोचन : राष्ट्रांराष्ट्रांच्या �चरंतन हा�नलाभांच्या �वचारात व्यक्तीस! �पतामह तो
�वचार �वचारात घेण्याचा अ�वचार मी करू शकत ना.

प�हला सरदार : अशा एका अ�ात युवकाला �वचार काय �न अ�वचार काय! त्यास सेनाप�त

वल्लभाच महत्व काय कळण! तू वीर आहे स पण कोठल्या तर� खेड्यापाड्यात राहणारा तू
राजकारणाशी अरप�र�चत असा अजाण युवक आहेस. वीरयुवका, तू त्या धैयर्धुरंधर सेनाप�

वल्लभाला कधी पा�हले तर� आहेस क? अरे , त्याचे ते �प्रयदश� �दव्य मुखमंडळ जर तू पा�
असतेस तर हाय, तुझ्या ह्या �नणर्याच्या शब्दासरशी तुटून ते तेजस्वी मुखमंडळ त्य

�वद्युद्गभार्च्या कुहार्तडीच्या घावासरशी तुटून खाल� कोसळत आहे असे तुझ्या मनश्च�ू
तुला भोवळ आल� असती. व्यक्तीस कोण मोज? अरे पण राष्ट्र राष्ट्र म्हणजे काह�

तरं गणारा कोणी स्वतंत्र पदाथर् ! व्यक्तीचे राष्ट्र आ�ण त्यातह� असामान्य वैयिक्त
आ�ण ती राष्ट्र�य सेनाप�तत्वाचा अ�धकार यांह�करून अं�कत असलेल� सेनाप�त वल्लभा
व्यिक्त म्हणजेच राष्ट्राची एक मू�तर्मंत अ�भव्य! ज्या ह्या दोन वंशांचा इ�तहा
म्हणजेच शाक्यांचा गेल्या तीन शतकांतील इ�तहास होत आहे त्यांपैक� एक म्हणजे

राजवंश; तो भगवान ् बुद्धांच्या संन्यासवाद� िजव्हेने छाटून �नव�श करून, शाक्यांच्य
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राजवंशाचे खालोखालचा हा दस
ु रा राष्ट्र�य वंश या �पतामहांची कुलपरं. तो वंश आज तुझ्या या
शस्त्रवाद� िजव्हेने छाटला जाऊन �नव�श होत. हाय हाय आ�ण ती बघ वल्लभाची तरु
नववधू सुलोचना! महाराज ती माझी भाची आहे. लहान असता पा�हल� होती. चांदणीसारखी

चमके! पुढे आम्ह� दूरदेशी गेल्यान ती पुन्हा भेटल� न. �तच्या वयास �वशीदेखील उलटल�

नाह�. �तच्या प्री�त�ववाहास अजून पुरते वषर ् देखील उलटले असेल ! �तच्या यौवनल�तकेस
मोहोराचा प�हला बहार देखील अजून लहडला नाह� तोच �तच्या सुखाशेचे कोवळे कुंकू पुसून

टाकण्यास तू धजतोस तर� कस! त्या कोमल मनाच्या कन्यकेचा असा केसाने गळा कापू न!

तरुण, तझ
ु े या जगात कोणी �प्रयकर माणूस क� जे न भेटले असता तुझा जीव तळमळू लागत

असे आहे का? असेल तर ती िजवलग म�ू तर् डोळ्यांपुढे . नंतर लगेच त्या िजवलगाचे �प्
मुखमंडल कंठनालापासन
ू कसायाच्या कुहार्तडीच्या घावाने खाड्कन तुटले आ�ण रक्ताच्य
�चळकांड्या उसळून उडाल्या असे घोर दृश्य समो; आ�ण त्या दृश्याच्या काल्

वेदनांसरशी तुझ्या मनास जी �वव्हलता व्याकुल कर�ल त्याच्या शतपट�ने वल्लभाच्य

�शरच्छेदाची वातार् ऐकताच त्याची िजवलग नववधू सुलोचना �वव्हल होईल ते आठव आ�ण

काय ते बोल! याहून मी अ�धक काय सांग!ू
सुलोचन : मी मघाच सां�गतले क�, राष्ट्र�य �कंवा जाग�तक �हता�हती व्यक्तीच्या सुखदु
प्रश्न गौण . पण त्या गौण प्रश्नावरह� जर माझे मत मागत असाल तर मी �वचारत,
आम्ह� शस्त्रे खाल� ठेवल� आ�ण शत्रूने क्व�चत् वल्लभास िजवंत ठे�वलेच तर� तो

ठेवील? हे शाक्य राष्ट्र ठार मारून तो �वद्युद्गभर् जेव्हा कोसलला परत जाईल तेव्

�वजयी रथाच्या पुढे त्या वल्लभाची शाक्यांचा �विजत सेनाप�त म्हणून �धंड काढण्यासा?
दात पाडलेला वाघ बायकामुलात दाखवीत �फरतात तसे �फरण्यासाठ�च न? अशा जीवनीय

दद
ु र्शेहून त्या मानी सेनाप�त वल्लभास हे मरणीय हौतात्म्य अ�धक वांछनीय वाटत असेल
मला तर� वाटते. सरदार, आहे माझेह� ह्या जगात एक िजवलग माणूस अजून आह . (ग�हवरू)
त्याची भेट मला पुन्हा कधीह� होणार नाह� अशा भीषण संकटात मी त्याला ज्या

कारणासाठ� राष्ट्र�हताथर् ढकलून िजतक्या लौकर त्याच्या �शरच्छेदाला अनु, देवा, त्याच
त्याच कारणासाठ, �ततक्याच लवकर आज मी माझ्या वल्लभाच्या माझ्या �प्रयकराच्या
(ग�धळून) महाराज, मला �मा करा! ह्या व्यिक्त�वषयक प्रश्नात मला पा! वल्लभांची

नववधू दारात उभी राहून त्यांची वाट पाहत असे! �तने �तथे मुळुमुळ रडत म�लन वदन होऊन
बसण्यापे�ा शत्रूच्या रक्तात न्हाऊ, आपल्या पतीच्या सूडाची मशाल चेतव, �वरहाच्या

अंधःकारातून �प्रयकर गेला ती वाट काढावी आ�ण त्यास जाऊन भेट.

प�हला सरदार : तरुण सेनान, हे तुझे कठोर भाषण एखाद्या नाटकातील वीररसाचा आ�वभार्

आणणायार्द कोण्या नाटक� ना�यकेचे समाधान करू श. पण मुल�चे हृद, वास्त�वकत, �कती
कोमल आ�ण स्नेहदुबर्ल असते ह्याची तुला काय कल्पना अ! मनाला �वचार क�, जर ती
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वल्लभाची नववधू तुला आता प्रत्य� भेटल� आ�ण आपल्या शोकाकुल अलकांना मागे सार�
भरून आलेल्या अश्रूंच्या पटलातून तुला कसाबसा पाहत म, ‘मारू नकोस माझ्या द�यताल
राष्ट्रासाठ� न, कारण राष्ट्र तगत ना; पण केवळ लोकानी तुला वीररसाचा भाषणे करणारा

उत्तम नट म्हणून टाळ्या �पटाव्या एवढ्यासाठ�च केवळ माझ्या �प्रयकराला मरणाच्या द

नकोस. करुणेचा एक तर� अश्रू गळू!’ तर तू �तचे समाधान काय सांगून करशील?

सुलोचन : असे सांगून क�, मुल� आज ह्या शाक्य राष्ट्राच्या प्रत्येक दुसयार्न घरा

तुझ्यासारखी कोणती तर� नववधू �वद्युद्गभार्ने मारलेल्या �तच्या कोणातर� �प्रयकराच्य
बातमी ऐकून शोकावेगाने केस ओढ�त ओक्साबोक्शी रडत बसल� आ. त्या सवा�च्या एक�त

द ुःखासाठ� रडता रडता शाक्य राष्ट्राच्या डोळ्यात तुझ्या एकट�च्या शोकासाठ� �नराळ

गाळण्यास करूणेच्या आसवांचा एकह� �बंदु उरला न! �पतामह, अवघ्या चारपांच �दवसांपूव, या
सैन्यात येण्यापूव� मीह� अशीच दारा- उभी - उभा राहून मी त्या माझ्या िजवलगाची वा
पहात होत्ये- (हुंदके दे त गांगरून स्व) -अग बाई मी काय बोलल्य. माझ्या मनाने बंड केल!
बंद�तन
ू �नसटू पहाते! �ववेका पहारे कर�, पकडा याला!

�वक्र: म्हणज, म्हणज! वीरयुवका, तू चल�बचल कसा होतोस! िस्थर हो आ�ण मनास काय
वाटते ते स्पष्ट सा!

सुलोचन : (सावरू) महाराज, �मा करा! माझी भाषा थोडी वहावल�. काय, माझे मन काय

म्हणते �वचारले! पण समरांगणात उतरण्याचे आधी अंतस्थ बंडखोरास राजे बंद�त टाकतात तस
माझ्या मनास बुद्धीने बंद�त टाकून त्याचे त�डास मोहोर ठोकल� आ�ण �ववेकाचा खडा पहारा
केला म्हणून माझे मनास आता मतच नाह, मला मत आहे आ�ण ते मी शाक्य राष्ट्राचा
सै�नक ह्या नात्याने सुस्पष्टपणे देत आहे क� एका सेनाप�त वल्लभाच्या प्राणासाठ� र

जीवनासच नव्हे तर स्मृतीसह� भ्याड शरणागतीचा �चरंतन का�ळमा लावण्यापे�ा त्या वल्ल

आ�ण आपल्या सवा�च्या प्राणांचा बळी शत्रूचा नुसता फडशा पाडीत पाडीत रणांगणात अ

आघाती व्हाव, हे च मला युक्त �दसत. माझी �निश्च�त आहे क� स्वतः वल्लभ �पतामहांचा प
आहे , स्वभावाचा वीर आह, शाक्यांचा सेनाप�त आह, एका वीरांगनेचा वल्लभ आह! मी त्यांच्य

�शरच्छेदास एवढ्याचसाठ� संम�त देतो क� जर आपण शरण गेलो आ�ण वल्लभ क्व�चत् सु

आले, तर ते सेनाप�त स्वतः त्यांच्या अशा �शर च्छेदास आपण भ्यालो म्हणून आपलाच �श
करण्यास सोडणार नाह�. शरण नाह�, रण हाच माझा शेवटचा शब्?

�वक्र: साधु! साधु!! हे तरुण संसार� वीर, तू आम्हा वृद्ध संन्यासी धीरांना मनो�नग्रहात ल

खाल� मान घालावयाला लावल�स खर�! अहो, मनुष्य आपल्या हातातील �चंध्यांचा च�डू जसा स
फेकून दे तो तसा जो संसार� वीर आपल्या धमार्, आपल्या राष्ट्, परोपकार� न्याय्यबुद्धीं आ
�शर हातावर घेऊन फेकून दे तो त्याहून अ�धक िजत��द, अ�धक �नस्सं, अ�धक �न�ल्र प्त अस
कोणता संन्यासी असू शकणार आह! ऐका, सेनानींनो, ह्या समरसभेचा शेवटचा शब्द ऐ! जर
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हा तरुण सेनाप�त शरणागतीस संम�त देता तर दोन मते �तकडे पडून तेच बहुमत �नणर्यात्

झाले असते. पण त्याचा शेवटचा शब्द रण असा आल्याने आ�ण एकाने मतच न �दल्य

तुमच्यांत दोन्ह� पत्री एकेकच मत पडून शेवटचा �नणर्य माझ्या मनावर अवलंबून.

ह्यास्तव मी तो �नणर्य असा देतो क� ह्या तरुण वीराच्या शेवटच्या शब्दाप्रमाणेच श
शेवटचा शब्द हाच राहणार क� शरण नाह, रण! चला, उद्या सकाळपय�त आज चार �दवस

सारख्या झुंजत असलेल्या आपल्या सैन्यास �वश्राम द्या आ�ण उद्या आकाशातून व

पडावे तसे शत्रूवर तुटून प. शाक्यांचा शेवटचा शब्द उच्चार�त . करा ह� समरसभा �वसजर्!
सवर्जण: शरण नाह� रण! शरण नाह� रण! मार�त मार�त मरण!
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प्रवे५ वा

(पुरुष वेषात सुलोचना आ�ण न�लन.)

सुलोचना : (इकडे �तकडे बघत) न�लनी, बघ बघ माझ्या हृदयावर रक्ताचे डाग �दसताहेत?
मी एक अघोर हत्या करून आले आ!

न�लनी : हे काय बाई महाराज! आज तीन �दवस आपण रणांगणावरून येताना देशशत्रूंच

रक्तात नुसत्या न्हाऊन �नघालेल्या ! अशा परम प्रतापी झुंजत्या वीरांगनेची व�ावर�ल वस

�वप�ाच्या रक्ताने रंगून लालभडक झालेल� असणा!

सल
ु ोचना : अग, व�ावर�ल वस्त्रं नव्! व�ाचे आतील हृदय ब! प्रत्यह� राष्ट्

�वद्युद्गभार्च्या आततायी सैन्याची छाटाछाट करताना त्यांच्या रक्ताच्या �चळकांड्यांन

वस्त्रं लालभडक , पण त्याचा एकह� डाग हृदयाच्या �वमल धवलतेवर पडत . पण आज,

आज न�लनी मी एका अत्यंत �नरपराधी �नष्पापाची हत्या करून आलेल�. दषु ्टाचा गुप्त व

प्रकट वध नव्हे तर सुष्, माझ्या मांडीवर �वश्वासाने �नजताना मान ठेवलेल्याची गुप्त !
त्या रक्ताचे डाग माझ्या हृदयावर उडाले आहेत असे मला व! त्या भयंकर हत्येची आठव
होताच मला कोणी हत्यार� म्हणून पकडावयास मागे लागले आहेत असे भय वाट. म्हणून

म्हणते मला या हत्येचा मागमूस देखील नाह�सा केला पा�ह. तर पहा पहा, माझ्या हृदयाव
अशा कोण्या �नष्पाप रक्ताचे डाग उडाले आहेत! अग असे कसे वरून वरूनच माझे हृ

�दसेल तुला. माझ्या डोळ्यातून लवून . म्हणजे माझे हृदय �दसेल तु. �वश्वासघातक

हत्येच्या रक्ताचे डाग हृदयात पडतात म्हणून म; त्यातह� ते सांडलेले रक, सखे, एका
अनुरक्ताचे रक्त हो!

(चाल: बोल भावेन्दा बो)

हाय सखे गे हाय । सांडी मी जे । अनुरक्ताचे । रक्त ते एक्या ।।. ।।
मांडीवर� माझ्या । �नजवी ज्या चुंबुनी । मी केसाने कापी
कंठा त्याच्या । अनुरक्ताचे । रक्त ते एका१ ।।

न�लनी : सुलोचना बाईमहाराज. हे काय म्हणता आहा तुम्! हत्या कोणाच? अनुरक्त को?
वीरांगने, अशी अकस्मात् �वच�लत का झाल�? मला भी�त वाटते. सांग ना नीट काय ते!

सुलोचना : माह�त नाह� तुला अनुरक्त को? अग, मी ज्यावर अनुरक, जो माझ्यावर अनुरक,
तो माझा वल्ल! न�लनी, मी वल्लभाची हत्या करून आलेल� . तरवार�न नाह�. अग, अशा
�वश्वासघाताला तलवार�ची धार बोथट पडत. ह� बघ माझ्या िजभेची धा! �वश्वासाचा घात

करणाया्
र ◌ा ज्या आघातास तरवार�ची धार चळचळ कापते तो घात ह्या िजभेच्या धारेने .

न�लनी, मी माझ्या िजभेने माझ्या वल्लभाचा �शर च्छेद , माझ्या केसाने माझ्या द�यताच
गळा कापला. (थरथर कापत मंचकावर लवंडते.)
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न�लनी : हे काय अभद्र बोलता बाईमहार! वायूचा तर झटका आला नाह� ह्यांन? काय करू

बाई मी आता. महाराज, महाराज कोणी चटकन ् आपल्या �श�बरात आले तर आमचे हे वेषांतर
उघडक�स नाह� का येणार अशा वतर्नान?

सुलोचना : खरेच, अजून वेषांतरात आहे नाह� मी? तेव्हा नाटक चालू असताच रंगभूमीवरू

नटवेषातच प्रे�कांतील आपल्या स्नेह्यास बघताच चटकन् हाक मारून जाणायार्क

नटासारख� च हे माझे �वसरभोळे वतर्न हास्यास्पद होत आहे ख. तर आता असे कर. उतर हा

माझा नाटक� वेष. तू मात्र तशीच आपल्या पुरुष वेषात आपल्या छावणीच्या देवडीवर पहार

बस, आ�ण मी आतल्या क�ात मनाशी थोडा वेळ बोलत बसत. आपण पुरुषवेष घेऊन जेव्ह

�नघालो तेव्हापासून मी माझ्या अबला मनाला बंद�त टाकून त्याच्या मुखावर मोहोर ठो�कल� ह
आ�ण ती वल्लभाचा हात जेव्हा उघडील तेव्हाच उघडील असा माझा पण ह. पण आता तो
पण मी आपणच होऊन अशक्य करून टा�क. कारण न�लनी, केवळ मी मत अनक
ु ू ल �दले
नाह� म्हणून शत्रूस शरण जाण्याचे ठरले , आ�ण शाक्य शरण येणार नाह�त तर क्र

�वद्युद्गभार्ने वल्लभास ठार मारण्याची आ�ा सोडल. ह� रात्र �वसाव्य; उद्या शत्रू
शेवटची चढाई. आमचा रण�नणर्य त्याचे हातात आता पडत असे- आ�ण त्यासरशी त्याच
हातांतील खड्ग माझ्या वल्लभाच्या कं! हाय, हाय! आता माझा वल्लभ मला कसचा

भेटणार! आता माझ्या मनाच्या गोष्ट� बोलायला �न ऐकायला ते कसचे ये! माझे बु�द्धवा
ऐकावयास सगळे जग उरलेच आहे . ते बु�द्धवाद मी गेले आठ �दवस बोलतेच आ. पण आता

एकान्तात माझ्या मनाच्या गोष्ट� बोलावयास माझ्या मनावाचून दुसरे कोणी उरले. म्हणून
मी आता काह� वेळ त्याच्या त�डावरची मुद्रा काढून टा. मी आता थोडा वेळ माझी मी

होणार! माझ्या नाटकाचे बाक� प्रवेश सं. आता शेवटचा प्रवेश तेवढा उरला आ. नाटककाराचे

पाठ बोलणे बोलून दोन प्रवेशांमधील वेळ पडद्यामागे आलेले नट जसे आपले आपण हो
स्वतःचे बोलणे बोलण्यात घाल�वतात तशी मी पण घाल�वण. मी आता �ववेक�वर�चत

वीररसाची नुसती भाषणे पाठ म्हणणे सोडून �णभर माझ्या स्वतःच्या अल्लड बोल�त म

मनाशी एकान्त करणार आह. होय, एकान्. त्या एकाचार त्या माझ्या अनन्य एका िजवलग

रअंत करून साधलेला हा एकान. चल, ह्या आतल्या क�ात चल आ�ण उतर हा माझा नाटक

वेष. आ�ण मग पहायार्णवर जाऊन बै.

(दोघी आत जातात. आतील पडदा उघडतो.)

सुलोचना : (स्त्रीवेषात आरशास) हं. हं. आता मी माझे मला ओळखले. ह� तीच माझी मी

सुलोचना. अगद� तशीच क�, जशी एक्या आठदहा �दवसांपूव� हातांनी कामदेवाच्या पूजेची मा
गफ
ुं �त, त�डाने माळेचे गीत म्हणत मनाने माझ्या वल्लभाची वाट पहात अगद� मागच्या प

येतो म्हणून बाहेर गेलेल्या माझ्या वल्लभाची वाट प- माझ्या भवनांतील शयनमं�दरा, त्या
अल्लड एकान्तात असताना �दसत हो! पुढे काय झाले ते जसे झालंच नाह� असे समजून आता
www.savarkarsmarak.com

ये, माझ्या मना य, �न माझ्याशी बो. तुझी �ववेकबुद्धीची ती सासू पळभर �नजल� आ . तेव्हा

त�वर माझ्या मन, माझ्याशी अगद� मनसोक्त ब. घरातील �दवसांची सगळीं कतर्व्य

आटोपल्यावर सासूने संध्याकाळी घडीभर देवास जाऊन यावयास आ�ण �वसावा घ्यावय

सां�गतले तर त्या वेळेस कुलवधू मोकळ्या मनाने हसत बोलत बसत. माझ्या ह्या जीवनाच

�दवस मावळत संध्याकाळ होत आल� आह. तर चल मना, उभ्या उभ्या देवास जाऊन येऊ .
(वल्लभाचे �चत्र का) ह� पहा माझ्या देवाची मू�त! माझ्या देव, माझ्या वल्ल, माझ्या
�प्रयक, असे छातीशी �बलगावे जरा.
(चाल: ख्वाजा के कदम प)

ये�च आिज जाता जाता । एकदा मला घे ।

िजवलगा मला घे । ये ना । छा�तशी मला घे ।। ध.् ।।
नसे आयुष्य वा धनी ना मृत्युह� ज्याच्या

�प्रया एकान्त हा ऐका एका तुझा माझा ।। िजवलगा मला घे

अहाहा, माझ्या �प्रयकराशी एकान्तात इतक्या �दवसांनी पुन्हा असे अगद� सहज बोलतान

�कती हलके वाटते आहे म्हणून सांग? लवकर परत येणार होतात ना? आपल्या प्री�त�ववाहा

वषर् झाले म्हणून त्या आपल्या रत्युत्सवाचा प�हला वाढ�दवस साजरा करावयाचा ह? त्या

मंगलासाठ� मंगलास्पद कामदेवाची पूजा बांधावयाची आहे न? मग लवकरच यायचे ना? मी

आता पुनः �नष्कारण रुसव्यात वेळ घालवायची चुक� करणार न. मी प्रेमाचा देखील अबोल
धरणार नाह�. इतकंच फार तर �वचार�न क� वल्लभ, सांगा बरे आता पुन्ह, स्त्री ह� पुरुष

शृंखला क� स्फू�तर् ? तुम्ह� ज्या रणांत आततायी शत्रूचे �नदार् लन , द�यता तुमच्या या

द�यतेने देखील त्या रणात तसेच त्या शत्रूचे �नदार् लन केल. तुमच्या हातून गळते न गळते
तो ते कृपाण उचलून तुमचे कृपाण गळले असे शत्रूंस भासूह� �दले ना. मग वीरा, शोभते ना

तुम्हांस ह� वीरांगन! मग सांगा बरे स्त्रीपुरुषांची शृंखला क� स्! पुरुषाची न्यूनता क� पुरुषा
पू�तर? माह�त आहे मला याचे काय उत्तर देऊन मला पुन्हा पेचात धराल ; असच म्हणा,

‘खरे; पण तुझा गुरू को? तू कोणाची �शष्य?’ आपल�च बरे , वल्लभा आपणच या वीरत्वाच
आ�ण कतर्व्याकतर्व्यशास्त्राची चार सोपी सूत्रे मला �शक�वल�त बरे आ�ण आपणच �
धमार्धमर् �वचारणेचा , भोळ्या सांब, भस्मासुरासारखा शेवट� आपल्याच िजवावर उलट.

आ�ण मघाच्या समरसभेत आपल्या मस्तकावरच त्याचा नाशक हस ्त ठेवता. इं�द्रयना
म्हणजे इं�द्रयजय नसून इं�द्रयसुखे यथाकाम उपभोगीत असताह� लोक�हताच्या साधनी

येताच त्या वैयिक्तक सुखांचा बळी देण्यास तत्काळ �सद्ध होणे हाच खरा इं�द्. असा

कमर्योग जो आचरतो तो संसार� संन्याशासारखाच �वदेहमुक्तीचा अ�धकार� असतो ह� आपल

�पत्याच, �पतामह �वक्रम�संहा, ह्या सेनाप�त संन्याशा, धमर्सूत्रे आपण ब्रीद म्हणून प
मला ब्रीद म्हणून धारण कर�वल�त ती �शक�वल�त तशी मी आच. त्यात काह� चुकले असेल
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तर त्याचे दा�यत, हे सेनापते, तुमच्या सै�नक �शस्तीत आ. कारण त्या समरसभेत तो अघोर

�नणर्य देणार� मी नसून शाक्य सेनाप�त वल्लभांच्या अगद� �नकटतम �श�णात आ�ण �शस

कसलेला त्यांचा एक राष्ट्र�य सै�नक . पण आता मात्र मी सुलोचना आ. माझ्या वल्लभाच

ती अल्लड पोरसवदा �प्रयकर�ण . भगवान ् कामदेवाच्या पूजेसाठ� मी फुले गुंफ�त होते आपण

�नघालात तेव्ह! बाई, बाई �कती तर� सुकल�! त्यांचा काय अपरा! ह्या मत्यर् जगात फु

सुकणारच, पाकळ्या गळणार, सुवास जाणारच. पण म्हणून मी काह� जगाला दोष देत सुटत
नाह�, त्याचा सारखा �तटकाराच कर�त नाह. कारण फुले फुलतातह� जगातच, पाकळ्या
उमलतातह� जगातच, सुवास दरवळतातह� जगातच!
(चाल - म� मन को फ�सया)

सक
ु तात�च ज�ग या । जर� क� । फुले गळत पाकळी पाकळी ।
उमल�त ना त्याह� क�लका । ज्या ।। . ।।

परं तु संद
ु र कळ्या पाकळ्या फुलती ह� ज�ग या
�वसर ना हे वैतागीं । त�ु झया ।। १ ।।

चक
ु ले इतकेच क�, फुले उमलल� आहे त तोच चटकन ् त्याचे काय कोडकौतुक पुरवावयाच, काय

साजसजावट करावयाची, काय पूजापुष्पांज�ल वहावयाच्या त्या वाहून घ्यायच्या त्या मी घ

नाह�त. त्या �दवशी ते जाता जाताच प्रेमाच्या अबोल्यात वेळ न दवडता ह� फुलमाळ ताजी

तोच चटकन ् गुंफून त्यांच्या गळ्यात मी घातल� न! आ�ण म्हंटले नाह� घ्यायचे न गडे मल
एकदा! पण अजूनह� �क�चत ् सं�ध आहे ह� माझ्या भक्तीची माळ माझ्या देवाच्या गळ

घालण्याच! कारण जे म्हणतात क� स्वगर् आहे तेच म्हणतात क� आततायी नाशनाथर् केल

धमर्युद्धात हत झालेले ते त्या स्वगार्स. तेव्हा ते जर शक्य असेल तर माझा वल्लभ
होऊन स्वग� जाऊन देव झालाह� असे. युद्धाच्या रात्री मीह� धारातीथ� अ�भमुखी हत ह

आ�ण �प्रयाच्या पाउल� पाऊल देत स्वगार्स . तेव्हा ह� माळ सुकल� असल� तर�ह� मी अशी
बरोबरच ठेवावी. कारण जर आमच्या बरोबरचे पा�थर्व देह स्वग� देवग�त पावतात

आमच्याबरोबर असलेल� पा�थर्व फुलेह� स्वग� देवफुलांची ग�त का पावू न? ह� एवढ� उरलेल�
रात्र गेल� क� उद्या ह्याच वेळी रात्री स्वगार्च्या दारात पाऊल टाकताच माझा, मी

देवांगना �न ह� देवफुलांची माला, पा�रजातकांची माला होणार! माझी अपूणर् रा�हलेल� कामदेवाची

पूजा पूणर् होणा. माझा वल्लभ �दसताच ह� माला त्याच्या अशी गळ्यात घ. म्हणेन घ्यायच
न गडे मला एकदा; ते मला असे त्यांचे बाहु पसरून त्या सु�वशाल व�ी घे. मी माझे हात

त्या ब�लष्ठ स्कंधावर असे टे, ह्या हृदयावर अशी डोळे �मटून प्री�तसमाधीत अशी तल
होईन. (इतक्यात �तच्या पसरलेल्या बाहूत वल्लभ येऊन उभा र.)
वल्लभ: सुलोचन,े सखे!
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सुलोचना : कोण वल्ल? आश्चय, भक्ताच्या ध्यानाची उत्कटता झाल� म्हणजे त्याच्

देवाचा सा�ात्कार होतो म्हणतात ते काह� खोटे नव्हे! मी स्वगार्तच आहे क� स्वप! देवा,

तू माझ्या मनाचा केवळ भास तर नाह�? असेनास का! ज्याला मी सत्य म्हंटले तो भासासार

नाह�सा झाला, मग ज्याला मी भास समजते तो जर असा संस्पशर् प्रत्य� मू�तर्मा न् �टकून

तर तो भासच सत्य आह, भास तोच सत्, सत्य तेच भा. मग वल्ल, बोलाना आपण भास

आहात क� सा�ात्कार क� सा�ात? आपण भूलोक� आहोत क�, स्वग� क� स्वप्?

वल्लभ: �प्र, मी सा�ात ् वल्लभच आह. सरतप
े द� ह्या तुझ्या माझ्या मायामय जगात िजत
पव
ू � वास्तव वाटते होतो �ततका तर� वास्तव आहेच आ. मला देखील हा माझा पन
ु जर्न्म आह

क� जन्मच आहे ह्याची शंका वाट! पण ते जाऊ दे सगळे , जन्म वा पुनजर्, स्वगर् वा स्,

आभास वा वास्तव या एका �वपलाच्या आश्चयर्कारक आवतार्त आपल� ह� अद्भुत भेट झा

खर�. तर ये आ�ण ह्या आ�लंगनाच्या सुखसागरात एकदम उडी टाकून दोघेह� �नमज्जून जाऊ.
(भेटतात.) सल
ु ोचने! सल
ु ोचना : वल्लभ!

वल्लभ: माझा �शरच्छेद झाला तर� �चंता नाह. पण दषु ्ट शत्रूस शरण जाणे बरे नाह� असे

तू �दलेस ते खरे ना?

सुलोचना : होय �प्रय-

वल्लभ: मग त्याचा मला फार राग आला आह.

सुलोचना : नाह� �प्र, ते शक्यच नाह, बरे , आता परत येतो असे सांगून आपण त्या �दवशी

राजसभेस गेलात आ�ण राष्ट्र�य रणाचे रणशृंग फुंकले जाताच मला तशीच टाकून �नरोप देख
देण्यास न येता �नत्याचेच अंतरलात हे खरे ?

वल्लभ: होय �प्र, वीरकतर्व्य मागे पाऊल टाकू देईच .
सुलोचना : तर मग त्याचा मला फार राग आला आह.

वल्लभ: नाह� �प्र, ते शक्यच नाह. तू वीरांगना आहे स.

सुलोचना : तसेच मी शाक्यांनी शरण जाऊ नये म्हणून जे मत �दले त्याचा राग आपणां

येणेह� शक्यच नाह. कारण वल्लभ, आपण वीरवर आहात! पण सख्य, माझे मन अजून देखील

ग�धळले आहे क�, आपण �कं वा मी, कोणी तर� �कं वा दोघेह� हे स्वप्नच पहात आह. तर सांगा
क�, कोणत्या योगायोगाने माझी आपल� ह� भेट होत आह? आपल� सुटका कशी झाल�, मी इथे

आहे हे आपण कसे ओळखलेत? चटकन ् सांगायचे बरे का. कारण ते स�वस्तर ऐकण्यापे�ा अनं

पुण्याचे फळच अशा या पळत्या पळी आपल्या आ�लंगनात स्वतःस �वसरून आपल्या व�ाव

�नमूटपणे �नजणे फार आवडत आहे , तर�ह� ते थोडेसे तर� ऐकावेसे वाटते.

वल्लभ: मी आहत होऊन शत्रूच्या हाती पडल्यानंतर गेल्या चार पांच �दवसांत तुमच्या परा
शाक्यांनी �वद्युद्गभार्च्या सैन्याचा जो फडशा पाडला त्यायोगे कोसल सैन्य पुष्कळच
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आ�ण घाबरे झाले. माझ्या बंद�वर�ल दोन्ह� पहारेकर� घायाळ झालेले सै�नकच हो. ते गुंगून

पडत. अशा एका रात्री शेजारच्या गावाहून शत्रुसैन्यात बळाने ज्यास आणणे भाग पडले हो

एक शाक्य शेतकर� दैवयोगाने �तथेच उभा होत, त्याने मला ओळखले आ�ण धाडसाची पराकाष्ठ
करून त्या त्या पहारेकया�नच्या गुंगीत आपल्या �कल्ल्या लावून कुलूप उघडून मला बाहे.

त्याच्याच गड्याच्या वेषात मी �वद्युद्गभार्च्या सैन्यात. आपले सैन्यात हा असा

पोचलो तो सेनाप�त �पताजी �वक्रम�संहाकडून समरसभेचा �नणर्य क. त्यात ज्या तर

सेनानीने शरणागतीचा �धक्कार करून शाक्य राष्ट्राच्या स्मृतीस तो कलंक तर� लागू �द

त्या शाक्यांच्या मू�तर ्मान् अ�भमानास आ�ण पराक्रमास पहावे म्हणून ह्या तुझ्या डेया.

तो बाहेर तझ
ु ा उभा असलेला पहारेकर� मला हटकण्याचे �ठकाणी ग�धळून जाऊन माझ्या पायाव
एकदम डोके ठेवता झाला, त्याचे मस्तक वर उचलून पहातो तो ती न�ल! दोन चार वाक्यांत

�तने काय ते मला सां�गतले आ�ण मला कळले क� शाक्यांच्या पराक्रमाची मू�तर् म्हणजे ह�

अल्ल, रुसक, प्रे, पोरसवदा सल
ु ोचना! आता उद्यांच्या शेवटच्या रणकंदनात आपण सेनाप
नाह� होणार. ह्या माझ्या �चमुकल्या सेनापतीच्या पथकांतील आम्ह� केवळ एक !

सल
ु ोचना : आता उद्याचे उद्. कालचे काल. सख्या त्या अं�तम उद्याच्या �न त्या

कैचीत हा जो आजचा लवलेष सापडला आहे तेवढाच मला सध्या स्मरू , हा माझा वल्लभ �न
त्याच्या आ�लंगनात अशी �व, �वतळून �वसरून चाललेल� ह� मी त्याची सुलोचना इतकेच मल
स्मरत आह. सख्य, मला कसेसेच होत आहे . तुमचे ते त्या �दवशीचे जसे जाण, तसेच हे येणे.
दोन्ह�ह� अपघा�त, अकस्मात, दोन्ह�ह� असह; वल्लभ, मला जरा अंकावर घ्य. कामदेवाची
पूजेची ह� माझी सुकलेल� माळ अशी गळ्यांत रूळू द. माझ्या नयनांतील हे �नवत आलेले

नीरांजन आपल्यावरुन �णभर ओवाळू द. नाथा, मला कसल�शी गाढ झोप लागते आहे . माझ्या
प्रेमाच्या शेवटच्या संगमाच्या ह्या शेवटच्या रात्रीच्या अशा ह्या गोड गुंगीवरच भगव,
माझ्या जीवनाचाह� शेवटचा पडदा पडू द्या! पण थांबा; केवळ उद्या तेवढ� मला रणापुरती
जागी करावी अं. अजून रणशय्येच्या ह्या र�तशय्येप्रमाणेच आपल्याशी सहशय्या क

माझी उरलेल� हौस तेवढ� पुरवावयाची आहे . तर उठवावे अं मला तेवढ्यापुरत. नाह� तर त्या

उद्याच्या रणशय्येच्या चटक्यान ह� माझी र�तशय्येवर�ल जीवनाची अं�तम �न�बड �नद्रा

मधून द चकेल! नाथा, नाथा, कुठे आ हात!

वल्लभ: काय? सुलोचने, सुलोचने, हा मी इथेच आहे . काय, काय?

सुलोचना : मला कायसे असह्य हवेस होत आह. ह� गोड गुंगी! का मोहक मूच्छर्!! क� मधुर
मरण!!!

वल्लभ: म्हणजे हे का! माझी सखी बोलता बोलता मूिच्छर्त झा! �हची नाडी, �हच्या

जीवनाचे हे सूत्र  -छे , भाबड्या प्र. वेड्या मना ह� मूच्छार्ह� न . ह्या माझ्या कमनी

कांतच
े ्या जीवनाचा हा धागा मृत्यूचा हात सारखा �हसडून गुंडाळीत आ. मरणा, ह्या �तच्य
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नाडीच्या ह्या जीवनाच्या धाग्याने तू �तला खेचून नेऊ पहात ; पण मी तुला तशी नाह�

नेऊ देणार. तुझे पाश माझ्या गळ्यात माझ्या शत्रूच्या हाती सापडलो तेव्; पण त्यातून मी
�नसटलो म्हणून का तू चवताळून माझा पाठलाग कर�त येथे आला आहे? तसे असेल तर तुझा
नेम चुकला आहे . माझा गळा हा माझ्या �प्रय; एका अबलेचा; गळा आहे. एखाद्या अडाणी

धनुधर्राप्रमाणे ल� चुकलेले ते तुझे पाश �तच्या गळ्यांतून काढून ह्या माझ्या गळ्! हाय
हाय, ह� चालल�! ह्या माझ्या कृपण आ�लंगनातून माझी सखी मरणाच्या पाशात सारखी सार
�हसडल� जात आहे! आता काय कर. �हचा श्वासर �हचा प्, माझी रत्नाची ठेव रनाह! ह्या

�हच्या लावण्य�नधान देहातून मी बाहेर जाऊ देणार ना. ह्या सुंदर सोन्याच्या पेट�च्या म
मुखावर मी एखाद्या कट्टर कंजुषासारखा हे चुंबनाचे कडीकुलूप घालणार �न �तच्या हृद
पुडातील ती �तच्या प्राणाची अमोल रत्नांची ठेव मी बाहेर पडू देणार ! सल
ु ोचने , लाडकेआता काय कर! न�लनी, न�लनी!

न�लनी : (प्रवेश) स्वा�मन् हे का? आपण अकस्मात् शोक�वव्हळ ?

वल्लभ: माझी सल
ु ोचना मच
ू ्छ�च्या �नसरत्या उतरणीवरून अकस्मात् मृत्युचे डोहात.

न�लनी : महाराज हे काय अभद्र बोल! हे झाले तर� कसे?

वल्लभ: अग, कसे म्हणजे का? मघा समरसभेत �तने माझ्या वधास संम�त �दल� होती न?

त्याचा सूड म्हणून म्या या चांडाळ, ह्या �तच्या वल्लभाने ह्या त्याच्या सुंदर सखीच्या
सुखाची सुर� भोसकून �तचा वध केला! नाह� समजल?
े न�लनी, मागे मी �तला एकट� सोडून

अकस्मात् रणांगणाच्या मृत्युमुखात गेलो ना तेव्हा त्या अपघा�तक �वयोगाच्या असह्य द

िजला मी घायाळ केल� त्याच ह्या माझ्या सखीला मी त्या मृत्यु मुखातून असा अकस्मात
येताच ह्या आकिस्मक संगमाच्या असह्य सुखाने ठार मारून ट. न�लनी, शोक माझ्या

हृदयात मावत नाह. ह्या सेना�श�बराची �शस्त मोडून माझा मूक शोक हंबरडा फोडू पहात आ!
न�लनी : (ऐकून) हे काय? कुठे तर� मोठा उं च गलका होत आहे .

वल्लभ: अग, गलका नाह�- तो माझ्या ह्या मूक शोकाचा प्र�तध्वनी �तकडे दूर छावण
�शस्तीबाहेर जाऊन मनसोक्त थैमानत आ!
(चाल - कोन खेले तोसे)

मूक शोक भर माझा । गे हा हाय । हंबरडा फोडी ।। ध्. ।।

वा ग�हवरल्या वनदेवींचा। सहदुःख भर साचा। गे हा हाय हंबरडा फोडी ।१ ।।

(रणशृंग वाजते. ‘शत्रूचा छा, उठा!’ असे म्हणत शाक्य सै�नक येत.)

शाक्य सै�नक: छापा! छापा! सेनापते, शत्रूचा शूर सेनाप�त चंड ह्याने आमचे छावणीवर �तक

उत्तर ेकडून भयंकर छापा घातला आह! उद्या आम्ह� शत्रूवर शेवटची चाल करणार होतो तो
आधीच शत्रूने अकस्मात् घाला घातल्यामुळे आता ह्या रात्री ह�च सो�मो�ाची सं�ध
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सवार्�धकार� �वक्रम �सहांनी शेवटच्या रणास त�ड देखील. सवान
� ी �तकडेच मार�त हाणीत
�नघावे ह� त्यांची आ�-

वल्लभ: �शरसावंद्! हे उचलले कृपाण! ऊठ सुलोचने, जा�तशत्रु चालून आल- शेवटचे रण ते

हे च! ऊठ! लोककल्याणाथर् वैयिक्तक जीवनसुखाप्रमाणे वैयिक्तक मरणसुख देखील �णभर

ठे �वले पा�हजे. (पुन्हा गलक. ‘धावा उपसा शस्त्- धावा!’) हो धावतोच. न�लनी, चाललो मी! ह्या
रणात आहत होऊन �तच्या शेजार�च मरावयास परत येईतो माझ्या �प्रयेच्या मृत देहाचे

कर. जर परत न आलो तर ह्या �श�बरासह तो अिग्ननारायणास अपर्ण! आ�ण आता, जाता,

जाता- सखे हा तुझ्या काुकाचा शेवटचा
ुका �नरो
!
म
म
(चाल - उठो �पया जागो)

सखा तझ
ु ा जातो । �नरोपा स�ख दे ई ।। ध.् ।।
जाण्यासी ज्या परत न येणे

त्या जाण्याच्या । �नरोपा स�ख देई १।।
आसंत
ू पस
ु ल्या । उमटे न कंठ� ।

मुका कामुक हा । �नरोपा । स�ख दे ई ।। २ ।।

(चुं बून) चला, फुंका ते रणशृंग! (सै�नकांसह जातो.)

सुलोचना : (दचकून जागत
ृ होत) काय! ह� रणशृंगे (हाताने चाचपीत) वल्लभ- उठवा मला - हात

द्या- (दचकून उ ठून) काय वल्लभ गेल? का आलेच नव्हत? का ते सगळे च स्वप्न हो?

न�लनी : हे काय, पुनजर्न? सखे ये, कडकडून �मठ� मारू दे प्! दे �व ग�धळू नकोस. वल्लभ
खरे च आले होते. पण त्या अकस्मात् सुखाच्या अ�तशयास न साहून मूच्छार् येऊन तू

�नश्चेतन पडल�स क, आम्हांला �नत्याची अंतरल�स म्हणून आम्ह� �वलापू लागलो तोच �त
उत्तर ेकडे आपल्या सैन्यावर शत्रूंचा �बकट घाला! �तकडे मोठ� रणधुमाळी माजलेल� आहे .
त्यासरशी तीतच वल्लभांनी उडी घेत.

सुलोचना : आ�ण मला अशीच टाकून �दल�? मला रणात जाताना उठवा म्हणून मी सां�गतले
असता फस�वले ना मला?

न�लनी : मरणातूनह� माणसे रणासाठ� उठतात हे काय माह�त त्यांन?

सुलोचना : माह�त होते! मी मरणाशी त्याच्या मूच्छ�च्या दारात पाऊल टाकताना असा कर
केला होता क� मला ह्या शेवटच्या रणापुरती तेवढ� मरणाने एक मधल� सुट� द्यावी
वल्लभाशी रणशय्येवरह� सहशय्या करण्याची माझी हौस �फटू द!

न�लनी : अग, त्या रणधुमाळीची ह� तुंबळ लाट तुझ्या �श�बरात घुसल� क� क?
सुलोचना : बघतेस काय, उपसू हे खड्ग आ�ण घालू ये उडी ती!
न�लनी : पण तू मूच्छ�ने थकलेल�-
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सुलोचना : अजून तुझ्या ध्यानात आले ना? मूच्छ�ने थकलेल� नव्. मी मरणाने मेलेल� आहे .

पण शरू वीरांची मस्तके छाटल्यावरह� त्यांची कबंधे लढतात हे तू ऐकले नाह�स? न�लनी, तसे

हे माझे कबंध लढणार, शाक्यांचा सूड उगवी, शत्रूंची �शरे उडव, हाणमार कर�त वल्लभ
असतील �तकडे जाणार.

न�लनी : मग हा स्त्रीवेष तर� . पुन्हा पूव�च्या पुरुष वेष-

सुलोचना : अग, त्या स�गाची बतावणी संपल. ते माझे स�ग लढत होते; आता माझी मी

लढणार! स्त्रीवेषात भवानी ल. स्त्रीवेषातच शूर स्त्रीस रणात दसपट अवसा. मी
स्त्रीवेषात लढ!

(चाल - बोलो बोलो बोलो-)

मुक्- खड्- कर ऐशी ऐशी। स्त्रीवेषात�च लढे भवान
म�हषासरु म�दर्नी रणी जैशी ।। ध.।।

वीरसत
ु ा मी नीरवल्लभा ।। दुष्ट दैत्य दल व�धन�च तैशी १ ।।
(तोच ‘कोसलचा जय’ लट
ु ा, हाणा’ कर�त कोसल सै�नक येतात.)

न�लनी : सावध, सखे! हे शत्सवर् सै�नक: हाणा, मारा!

एक सै�नक : पण ह� स्त्री .

दस
ु रा सै�नक : पण ती शाक्य आह.
सवर् सै�नक: म्हणून मार!

सुलोचना : आ�ण ती लढवय्यी आहे म्हणून मा. (लढाई जुंपते.)
सवर् सै�नक: कोसला जय! (गजर्त लढता.)

सुलोचना आ�ण न�लनी : शाक्यांचा सू! (गजर्त लढता.)

(सै�नक काह� ठार होतात, काह� हटतात, तसेच झगडत सवर् बाहेर जाता.)
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प्रवे६ वा

(एक�कडून सेनाप�त चंड आ�ण दस
ु र�कडून त्याचे अनुचर येता.)

चंड : काय आपल्या सैन्यातील उरले सुरले ते सारे इतकेच सै�?

अनुचर : होय; कोसल सेनापते चंड महाशय, आपल्या आ�ेप्रमाणे ह्या भयंकर रात्री यु

वाचले असे जे हे कोसल सै�नक रणांगणात �वखुरलेले सापडले ते गुप्तपणे एकत्र करून आ
आहे त. शत्रुप�ाचीह� पूणर्पणे नासाडी झ. पूव�चा शाक्य सेनानी सुलोचन ह� वास्त�वकत
वल्लभांची पत्नी सुलोचना हो. ते आपणांस कळलेच आहे . ती स्त

चंड : स्त? ह्या रात्रीच्या आपण घातलेल्या छाप्यात सवर्च शाक्यांनी लढाईची पराकाष
खर�; पण त्या सवा�त जर खर े पौरुष कुणी गाज�वले असेल तर ते त्या स्! ती पुरुषवेषात
काळासारखी लढल� तर स्त्री होताच एखाद्या कृत्ये! जेव्हा काळोखातह� ओळखून मी

वल्लभाला प्राणघातक वार करून पाडला तेव्हा �तलाह� घायाळ झालेल� पण बेछूट लढत अस
दरू च्या प्रकाशात पा�हल� ह. पुढे

अनच
ु र : ती बहुधा �तथेच गतप्राण होऊन पड. शाक्यांच्या अवघ्या सैन्यात एक �वक्र
तेवढा स्वतः घायाळ असताह� काह� अनुयायांसह अजून रणांगणात आपला पाठलाग कर�त

रक्तास चटावलेल्या वाघासारखा रणचुडी पेटवून �हंडताना �दस. बाक� शाक्यांचे सगळे सैन्
कापले गेले; सेनापते, चंड! आ�ण आपलेह�!

चंड : शाक्य आज लढलेच तसे अनपे��त शौयार्! जर ते युद्धाच्या आरंभापासून तसे लढते
आमची त्यांच्यावर स्वार� करण्याची छातीच झाल� . तर� देखील महाराजांनी �दलेल�

काम�गर� मी पूणर् केल. शाक्यांचे शेवटचे सैन्य ठार के. ह्या �वजयापे�ाह� �वद्युद्ग

महाराजांचे चरणी वाहण्यासारखा आणखी एक अमूल्य पुरस्कार बरोबर घेऊन मग �तकडे जा
असे मला वाटते. हे पहा, शाक्यांच्या नांवाचा मागमूसह� जर पुसून टाकणे असेल तर तो बु

नाह�सा झाला पा�हजे. दचकू नको तो आजह� इतर जातीतील हजारो जणांच्या मनांत कोसलांनी

शाक्यांचा घात केला म्हणून आपल्या�वषयी द्वेषबु�द्ध भरव; भरवीतह� असेल. ह्यास्तव म

त्यासह� या छाप्यातच ठार मारणार हो, माझा तो हेतु साधण्याची धडपड मला अजूनह� सोडवत
नाह�.

अनुचर : पण आपला जीव घेऊन येथून �नसटणेच द ुघर्ट झाले आह .

चंड : शाक्य जर लढणे सोडतील तर बुद्ध भगवानांच्या शब्दाबाहेर आम्ह� जाणार नाह

शाक्यांशी सं�ध क, तेव्हा बुद्धांनी शाक्यांस �नरथर्क �हंसेपासून परावृत्त करावयास यावे

आम्ह� त्यास आ�मषमय आमंत्रण पूव�च �दले होते आ�ण बुद्धाने त्यायोगे हुरळत जाऊ

रात्री इथे येण्याचे मान्यह� केलेले . अजून पहाट झाल� नाह� तो अजून टे कडीकडून ह्या वाटेने
त्या पल�कडच्या �वहारास येण्याचा संभव . तोवर आपण बाजूस दबा धरून रहाव. नाह� आला

तर उजाडता पुढे �नसटून जावे. पण जर का तो आला तर अहाहा! त्याचे �शर छाटून ह्या शाक
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�वजयावर मी कळस चढवीन. मग त्या पायी आम्ह� उरलेले वीरह� ठार झालो तर� त्याची �चं

नाह�. त्याचा शस्त्रबळाच्या उपे�ेचा दुधखुळा आ�ण दुबळा उपदेश शाक्यांस दुधखुळे ब

आम्हांस उपयोगी पडल. पण आता स्वतः कोसललाह� दुधखुळे बन�वतो त्यास िजवंत न ठेवण
हे च इष्. चला! ह्या �वखुरलेल्या प्रेतांच्या आ�ण �ढगांच्या पल�कडे त्या वाटेशी दबून ब
(जातात.)

सुलोचना : (रक्तबंबाळ मुक्तकेश प्रव) ह्या अंधेरात िजतके �दसते त्यात ह्या रणभूमीवर

प्रेत न् प्रेत शोधून पा�हले पण माझा वल्लभ घायाळ होऊन कुठे पडला तो अजून �दसत.
माझी न�लनी लढाईत कामास आल� तेव्हा इकडूनच कुठून तर� त्या वीर�संहाची त्या माझ
वल्लभाची घनगजर्ना उठत हो. माझ्या प्र! शाक्यांचा सूड शक्य तो उगवण्याचे तु

करावयाचे काम संपले. आता मी तल
ु ा जाऊ द्यावे हे खर . पण प्रा, एक �णभर, अगद�

�णभर तर�, धीर धर! माझ्या रण�ेत्री पडलेल्या वल्लभाच्या पायाचा अंगारा तेवढा एक
लावला क� हे अंग टाकून �दलेच आ�ण प्रा, तल
ु ा स्वैर सोडलेच म्हणून स. (प्रेते ब)
वल्लभ, वल्लभ! मा�हती �वचारावयास मनषु ्य म्हणून उरले ना! देवांनो, देवतांनो, भुतांन ो,
प्रेतां, वनदेवींनो, रणदेवीनो, जे कोणी हे माझे मनाचे मानवी प्रश्न ऐकत असाल ते सा!

शाक्यांचा सेनाप�त वीर�संह वल्लभ ह्यांचा घायाळ देह कुठे पडला आहे! वल्लभ, माझ्याबरोबर
रणशय्येवर सहशय्या करावयाची होती ! मग एकटे च कुठे आहात; मी सोबतीस आले आहे ,
थांबावे जरा वल्लभ! वल्लभ

वल्लभ: (रणांगणांवरून �क�चत उठ) काय ह� सुलोचनेची हांक! ती मला सोडून मृत्यूच्य

परतीरास पोचल� होती ना! मग मृत्युच्या परतीरावर�ल हाक मला स्पष्ट ऐकू यावी इतका

मृत्युच्या जवळ आलो ! मूच्छ�ची नाव मला घेऊन वैतरणीवरून �कती जलद�ने चालल� आ!

सुलोचना : वल्लभ, आहात का इथे कुठे ! वल्लभ!
वल्लभ: ओ �प्रये सुलोच! तूंच का ह� खर�च?

सुलोचना : (�तकडे धावत जाऊन) होय सख्य, मीच ती नाथ! तुमच्या पाठ�स हात धुवून

लागलेल� मी ती तुमची सुलोचना! आपण आपल्या अंकावरून मेलेल्या मला खाल� ठेवून रणाक
एकटे च �नघताना मी इतक� दचकले क� मरणातून देखील जागी झाले आ�ण प्र�त�ेप्रम

(आपल्य) मागोमाग शत्रूस मार, हाणीत पुन्हा आपल्या पायाशी आल. र�तशेजेच्या सवंगड्,
ह्या रणशय्येवरह� जागा द्यावी न जरा ! झाले हा माझा शेवटचा हट्(चाल- अब�रत भर आयी)

अंगना र�तरं गी । शेजार� र�तशेजेची । रण शेजेस�ह घेई रणरं गी ।। ध्.।।
जाग जीतुनी येणे नाह� । गाढ झोप ती येते पाह� ।
सरक जरा मज �नजु दे संगी ।। १ ।।

बघावे न मला; घ्यावे न मला एकदा शेवटच!
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वल्लभ: प्राणां, माझ्या इं�द्रयांची सरती वात आणखी एकदाच तेवढ� स. �तच्या चमकेत

माझ्या �प्रयेला पाहू , भावू द्य, भासू द्य!

सुलोचना : अहाहा, �प्रया त्या कामाच्या र�तशेजेप्रमाणे �न कतर्व्याची रणशेज ह� �कती
मोहक लागते आहे !

वल्लभ: म्हणूनच ह्या धमर्रणशेजेअतक�च ती काम्य र�तशेजह� शुभ आ�ण पुण्य!
सुलोचना : अशा मरणानेच आपले जीवन सफल झाले. आपले कथानक सुखान्त झाल.

वल्लभ: कोणची घटना सुखान्त वा दुःखांत हे आपण सुख कशात मानतो त्यावर अवलंबून आ.
लोककल्याणाथर् मरेतो लढणे ह�च आपल� कालची इच्छा ती पुर� झाल� म्हणून मरणच सु!

आं! सल
ु ोचने जवळ आहे स ना! माझे प्रा- ह� शेवटची हाक सल
ु ोचने!

सल
ु ोचने : आ�ण ह� शेवटची ओ! ओ वल्लभ! (त्याच्या व�ावर डोके ठेवून पडते तोच �हला
घेऊन �वक्रम�संह आ�ण सै�नक प्रवे.)

�वक्र: इथन
ू च कुठूनसा शब्द आल. हं , इकडे या पाहू! अहो, हाच तो माझा वीरपुत, शाक्यांचा
वीर सेनानी वल्लभ आ�ण हाय हा! नव्हे धन्य ध! ह�च ती माझी सन
ू , वल्लभाची वल्ल,

शाक्यांची रणदेवता सुलोचन! वा वा मुल�, ह्या रात्रीच्या रणघाल�त मला जेव्हा समजले क�
शाक्य सेनेतील तो तरुण वीर सुलोचन म्हणजेच माझी सून सुलोचना तेव्हा तुला दूर कोसळ
�वजेसारखी झुंजताना पाहून मला जे सानंद आश्चयर् वाटले त्याहून द्�वगु�णत आनंद
आश्चयर् तुला इथे अशी एखाद्या जादूने धरून ठेवलेल्या �वजेसारखी मरणशेजेवरह� आ

िजवलगाला आ�लंगीत गतप्राण �नजताना पाहून मला वाटते आ! अहो, ह्या वीरात्म्या प्
प्रण�यनीचे हे नैिष्ठक कामचयर् संन्याशाच्या नैिष्ठक ब्रह्मचयार्हून प�वत्रतेत ले,
परोपका�रतेत तर लवलेश तर� अ�धकच असेल! शाक्यांत देवी यशोधरा संन्यस्त अग्रश्
महा�भ�ुणी म्हणवीत आहे ते योग्यच आ. पण ह्या तरुण कन्यक, सुलोचनेचा, ह्या

कामदेवाच्या पूिजकेचा त्य, इं�द्रय�न, कतर्व्यतत्परता त्या महान् देवी यशइतक�च उत्कट

असून हुतात्मता केवळ अलौ�कक आह! कामदेवाच्या पूजकांन, तुमच्या ह्या अशा शुभकाम
संगमलोलुप अनुरक्तीहून अ�धक �नष्क, �वरक्त �न �नःसंग असे काय असू शकणार आह!

माझ्या शू, सुशील, सद
ुं र स ुने, बाळे सुलोचने, ह्या तुझ्या वीरवर वल्लभाला मरणमंचका

�दलेले हे तुझे शेवटचे आ�लंगन, हा तुम्हा दोघांचा काम देवाच्या पूजेचा शेवटचा काम्य संस,

एखाद्या देवपूजेच्या धमर्संस्कारासारखाच मंगल; प�वत्र आ; यच्चावत् तरुण कन्यकांना
कुमारांना कल्याणप्रद .

चंड : (आपल्या सै�नकांसह पुढे डोकावत दबकत येऊ) नाईक, तुम्ह� म्हणालात �ततक� माणस
ह्या �वक्रमाजवळ मुळीच ना. आपल्यइतक�च आहेत. त्यात हा घाया, तेव्हा चला बघता

काय? बुद्धाच्या आधी ह्या त�डात चालून घुसलेल्या मृगयेचा कंठ झेपेसारखा दातांनी क
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फोडा. (कोसलेश्वर महाराज क� जय असे गजर्त ते तुटून पडत.) व्रतभ्रष्टा , मी तुलाच
शोधीत होतो. घे घे! (वार करतो.)

�वक्र: दषु ्टा चंड, मीह� तुलाच शोधीत होतो. घे घे! (वार करतो)

बुद्ध �शष: (बुद्धासह प्रव) हा! हा! तथागत भगवान ् बुद्ध आपणां उभयतांसह� शान्त व
म्हणून उपदेशीत आहे. कारण ते शांतता स्थापण्यासाठ�च आलेले आह.

चंड : हट! �संहाच्या त�डाचे ह�रण �हसकावतो? (�वक्रमावर धाव.)

बुद्: (�वक्रमास साव) �वक्र, सेनाप�त चंड रणोन्मत झाले आहे. क्रोध हा खवळलेल्

सापासारखा कोणासह� अनावर होतो. पण तुम्ह� सु� आहा. तुम्हांस आमचे धमर्सूत्र माह
आहे क� ‘अक्रोधेन िजयेत् क्रोधं । असाधुं साधुना िजये’

चंड : काय नीचा बद
ु ्, असाधु म्हणतो? कोसल सेनापतीस असाधु म्हणतो? तझ
ु ी जीभच

छाटून टाकतो घे. ( बद
ु ्धावर चालून जा.)

�वक्र: (चंडास वार करून घायाळ करतो आ�ण खाल� पाडून त्याच्या छातीत पाय रो)

भगवान ्, तुमच्या स्वतःच्या अक्रोधाने तर� याचा क्रोध शांत ? का तो उलट अ�धकच

�पसाळला? जर हा साधप
ु �रत्राण करणारा खड्ग मध्ये पडला नसता तर आता सुष्ट बुद्ध
दषु ्ट चंडाने केला होत.

बुद्: पण काह� झाले तर� तुम्हांस अशी हत्या शोभत ना ; तुम्ह� संन्यासी आह!

�वक्र: आ�ण म्हणूनच ह्या असुधारणीय लोककंटक दुष्टाचा �शर च्छेद करणारा प�हला

अत्यंत प्राणघातक वार ह्या माझ्या संन्यस्त खड्गानेच केल! केला; ह्या चांडाळास शेवट�
स्वतः ठार केल. रणातील घावांनी �वकल झालेला हा माझा देह आता अधर् घडीत पडणार. पण

तो आता अ�धकच कृताथर् होऊन पडे! वा! ह्या ह्याच्या उसळत्या रक्ताच्या �चळकांड्यांन
संन्यासी वेष आ�ण हा माझा संन्यस्त 

बुद्: कधीह� न धुतल्या जाणायार्  पापी का�ळम्याने कलं�कत झाला .

�वक्र: भगवान ्, जरा प्रत्य�ाच्या प्रकाशात येऊन नीट पहा तर खरे हा लालभडक र ,

काळा नव्हे हे डोळे असणारा कोणीह� सांगू शके. त्या दुष्टाच्या लाल रक्तात रंगल्याने

संन्याशी बाण्याचा मूळचा रो, �फकट �पवळे पणा जाऊन तो उगवत्या सूयार्सारखा उठावदा

आरक्त आ�ण तेजस्वी �दसत आ! चाळीस वषा�च्या �नःशस्त्र संन्यासात िजतका परोपका

पुण्य मी जोडू शकलो नाह� �ततके ह्या एका �णात असख्य �नरपराध जीवांना जीवदान देणारे
संन्याशाचे शस्त्र चालवून मी जोडले. लोककल्याणाथर् तत्परता हे संन्याशाचे ऐ�हक कत

असले तर ते मी कधीह� केले नव्हते इतक्या उत्कटतेने आज केले . म्हणून आजच मी खरा
संन्यासी आ�ण �भ�ु शोभत आह.

बुद्: हे महामना �वक्र, ऐ�हक लाभालाभाच्या दृष्ट�ने तुझा को�टक्रम जर� अखंडनीय भ
तर� पारलौ�कक दृष्ट्या तू जे संन्यासधमार्नुरूप अ�हंसेचे महाव्रत घेतलेस त्यापासून
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�हंसेने च्युत झाला आहे. त्यायोग� तुझ्यासारखा �वतृ, परम �ानी आ�ण त्यागी �भ�ुप्र
अगद� �नवार्ण�नकट असूनह� आज �नवार्णच्युत झ.

�वक्र: ह्या चंडाच्या अत्याचारापासून ह्यापुढे होणायार्  असख्य �नरपराध स्त्रीपुरुषांच
टाळण्यासाठ� मी ह्या दुष्टास मारले ह्या दोषास्तव मला �नवार्णपद �मळत नसेल त

�नवार्णाचा मी �धक्कार कर. जो लाखो लोकाच्या छळास उपे�ेचे सहाय्य करूनच �मळतो
�नवार्ण नसून नरक हो.

धमर्: (प्रकट हो) परं तु हे महाकमर्यो�गन् वीरवर, तू �नवार्णच्युत झालाच नाह. उलट ह्या
हौताम्यानेच �नवार्णपद� प्राप्त . कारण,
द्वा�वमौ पुरुषौ लोके सूयर्मंडलभे�दन

प�रव्राट् योगयुक्तश्च रणे चा�भमुखे ह

�वक्र: हे �दव्य पुरुषा तू कोण आह? देव क� देवदत
ू ?

धमर्: सवर् मानव धमा�चे अ�धष्टान असणारा मी धमर् . हे बद
ु ्धद, तुम्ह� प�रव्राटांत श्
आहात! मानुषकावर तुमचे अनंत उपकार आहे त. हे शाक्य राष्ट्र आ�ण ह� शाक्य जा�

गतप्राण झाल� पण �तचे मुख्य जीवनकायर् पूणर् करून मग ती लयाल. कारण �तने तथागत
बुद्धाला जन्म �! आ�ण म्हणूनच एका अथ� ती �चरंजीव होणार� आह. तुझ्या शीतल आ�ण

सरल धम�पदेशाने मो�हत झालेले देव आ�ण दानव, य� आ�ण त�क, आयर् आ�ण अनायर् अ�ख
मानव द्वीपद्वीपांतराहून तुझ्या ह्या जन्मभूमीचा पुण्यतम भू�म म्हणून शोध कर�

आपल्या भिक्तभावाच्या पुष्पांज�ल अपर्ण करण्यासाठ� येथे. ह्या शाक्य जातीचे इ�तह,

धमर्पुराणासारखे अभ्या�सले जात, राजे आ�ण महाराजे त्यांचे मुकुट आ�ण साती सागर त्यांच

मा�णकमोती तुझ्या मूत�वरून ओवाळून टाकत. कोणाह� मनुष्याच्या चरणावर �वनत झाल
नसतील इतक� को�ट को�ट मानव मस्तके तुझ्या ध्यानस्थ मूत�च्या चरणी युगोयुग

होतील. हे प�रव्राट् महाकमर् संन्या�सन, तू �नवार्ण पदाचा अ�धकार� आहेस; परं तु हे वीरवर
महाकमर्यो�गन् �वक, तूह� त्याच �नवार्णपदाचा अ�धकार� आह! कारण, धमार्चे मुख्य ममर्

मानुषकांचे अत्यंत �हत ते साधण्यासाठ� तू सवर्स्व त्याग करून अ�भमुख समरात लोककल्
झुंजत लोक�हसकांचा वध केलास! स्वतः प्राणत्यागह� करण्यास कचरला . दद
ु �वाने तुझी

स्मृ�त व्यिक्तरूपाने बुद्धासारखी मागे उरणा. पण लौ�कक हा बहुधा योगायोग असतो.
योग्यतेचे अनन्य गमक नस.आ�ण तुझ्या कमर्योगाच्या महत्तेच्या ह्या �वस्मृतीचा ह्य
शाक्य जातीस जसा भयंकर दंड द्यावा लाग, शस्त्रबळाच्या उपे�ेने आ�ण , का�मनी,

कृपाण ह्यांच्या आत्यं�तक संन्यासाच्या अ�तरेकामुळे जसे हे दुबर्ल शाक्य राष्ट्र प्रब
�हंसेस बळी पडले त्याचप्रमाणे आ�ण जवळ जवळ त्याच कारणासाठ� हे उभे आयार्वतर्-

हूण-शकांच्या रा�सी आक्रमणास बळी प. शाक्य राष्ट्राचा हा आजचा �वनाश हा असल्या
उभ्या आयार्वतार्वर येणायार्क घोर संकटाची केवळ पूवर्सूचन . काळाने लहान प्रमाणावर कर
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पा�हलेला तो केवळ पूवर्प्रयोग  . वीरवर �वक्, ज्यांत �निष्क्रय संन्यासाचे सवर् ऐ�ह
पारलौ�कक लाभ असूनह� जो अत्य�धक लोक �हत साधक आहे अशा तू उपदे�शलेल्या आ�

आचरलेल्या शुभ कामीं शिक्तपूजक कमर्योगाचा अवलंब करणे हेच त्या संकटाच्या कचाट्

मुक्त होण्याचे साधन आ. धमार्चे मुख्य स्वरूप आ�ण उ�द्दष्ट जे मानुषकांचे ऐ�

पारलौ�कक धारण, उद्धारण ते अशा कमर्योगानेच अ�धक प्रमाणात साधत अस, मानवहो,
माझे �निश्चत आ�ण उत्तम मत हेच आहे -

यद्य�प-- संन्यासः कमर्योगश्च �नःश्रेयसकरावु

तथा�प -- तयोस्तु कमर्संन्यासात् कमर्योगो �व�शष्य

(समाप्)
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