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मदतीचे हात
पावनिखंड िलहीत असता अनेक िम ांनी नेहमी माणे सवतोपरी मला साहा य केले.
औपचा रकरी या यांचे आभार मानणे हा यां या नेहाचा उपमद होइल, याची मला जाणीव आहे ;
पण व तुि थती सांगणे हे माझे कत य होय.
मी को हापुरातच वाढ यामुळे प हाळा हा घर याइतकाच मला प रिचत आहे . तीथ व प
िशवभ भालजी पढारकर ां या सहवासात प हाळा पाह याचे भा य मला लाभले आहे .
बाजी भं ू या जीवनावर कादंबरी िलहीत असता प हा याचे इितहास- संशोधक ी. मु. गो.
गुळवणी यांनी प हा या या कोनाकोप यांतील सव जु या आठवण ना उजाळा देऊन सव
तपशील पुरिवला. तसेच, अंबरनाथचे वसंत यंबक कािणक व ी. जोशी यांनी पावनिखंडीसाठी
सव संदभ- ंथ मला उपल ध क न िदले.
माझे नेही ी. राजाभाऊ मराठे , ी दौलत मुतकेकर, ा. कमलाकर दीि ात आिण माझे बंधू
ी. पी. जे. जाधव या सु दांनी ही कादंबरी वाचली. अनेक सच
ू ना के या. अनेक करणे परत
िलहावयास लावली, हा यां या िज हा याचा मोठा वाटा.
माझे िम ी. रव मे ी ांनी सुरेख मुखप ृ िचता न या कादंबरीचे सौ व वाढवले
आिण जयंत ताडफळे या त ण कलावंताने या कादंबरीची सुबक मांडणी केली. पु या या
‘क पना मु णालया’चे ी. िचं. स. लाटकर हे मा या ‘ वामी’ कादंबरीचे पिहले मु क. यां याच
हातन
ा कादंबरीची ही पिहली आव ृ ी मुि त होत आहे , याचा मला अिभमान वाटतो.
ू
या कादंबरीची मु ण त तयार कर यासाठी माझे लेखिनक व नेही ी. पांडुरं ग कुंभार आिण
ी. के. एन्. पाटील यांचे साहा य मला लाभले.
राहता रािहले माझे काशक ी. अिनलकुमार मेहता. यांनी या कादंबरीसाठी घेतलेले क
मी पािहले आहे त. काशक, आपले येक काशन सुबक हावे, हणन
ू झटत असतो. पण
याला नेहभावाचा, आ मीयतेचा पश लाभतोच, असे नाही. या कादंबरीला तो पश लाभला,
याचं मोल मोजणं कठीण.
ी गजानना या कृपेने ही कलाकृती पुरी होत असता, वाचकां या आजवर या नेहाची
अपे ा केली, तर ते वावगे ठरणार नाही.
-रणिजत

याग हा जीवनमंिदराचा कळस आहे.

पावनिखंड
सय
ू उगवला, तरी िहरडस मावळात या िसंध गावावर धुकं रगाळत होतं. िसंध ! पाच-प नास
घरट्यांचं गाव. गावा या म यभागी का याशर दगडांनी िचरे बंद झालेला तीन चौक देशपांडेवाडा उभा होता. वाड्या या भ य कमानीत भालाइत पहारे करी उभे होते. पिह या चौका या
उज या बाजल
ू ा घोड्यांची पागा होती. सदरे वर पाच-सहा मंडळी बाज ची वाट पाहत बसली होती.
सदरे वर या झोपा यावर बाज ची बैठक मांडली होती. िपतळी, चकचक त पानाचा डबा
झोपा यावर नजरे त भरत होता. झोपा यालगत जिमनीवर एक मोठी िपतळी िपंकदाणी ठे वली
होती.
वाड्यात या ितस या सो यातील देवघरातन
ू बाजी बाहे र आले.
बाज नी जांभळा मुकटा नेसला होता. िलंब कांतीचे, िध पाड देहाचे, िपळदार शरीराचे बाजी
होते. कपाळी गंध रे खाटलं होतं. म तक काळाभोर संजाब होता. यातन
ू उतरलेली शडी मानेवर
ळत होती. ओठावर या भरदार गलिम यांनी आिण जाड भुवयांनी यां या भ यतेत अिधक भर
घातली होती.
बाजी देवघराबाहे र येताच यां या प नी सोनाबाइ हणा या,
‘ याहरीची तयारी झालेय्.’
‘हो ! आ ही पोशाख क न आलोच.’
बाजी आप या शयनगहृ ात गेले, ते हा ितथं यां या ि तीय प नी गौतमाइ आदबीनं उ या
हो या. पलंगावर बाज चा पोशाख काढून ठे वला होता.
बाज नी या पोशाखाकडं नजर टाकली व ते हसन
ू हणाले,
‘हा तर सणासुदीचा पोशाख काढलात !’
गौतमाइ हणा या,
‘आज सणाचा िदवस. ते हा….’
‘बरोबर !’ बाजी हणाले, ‘तु ही हणाल, ते खरं . आमची हकमत बाहे र. इथं आ ही तुम याच
हकुमाचे ताबेदार ! खरं ना ?’
गौतमाइ लाज या. या हणा या,
‘थोर या वाट बघत असतील. लवकर पोशाख क न याहरीला चलावं.’
‘जशी आ ा !’
बाजी पोशाख क न, याहरी आटोपन
ू , जे हा सदरे वर आले, ते हा सदरे वर या सा यांनी
उठून बाज ना मुजरे केले. या मुज यांचा वीकार क न बाजी झोपा यावर बसले. पानाचा डबा
उघडला. पान जुळवत असता यांचं ल उभा असले या ता याबा हसकराकडं गेलं.
ता याबा एक वयोव ृ शेतकरी. ऐंशी या घरात गेला, तरी हातारा अजन
ू ताठ होता.
गुड यापयत धोतर, अंगात घ गड्याची खोळ आिण डोइला मुंडासं बांधलेला ता याबा बाज याकडं
पाहत होता.
‘ता याबा, बस ! येरवाळीच आलास ?’

‘जानार कुठं ?’ ता याबा हणाला, ‘क बडं आरवाय या आदी जाग येतीया ! शेती-भाती पोरं
बघ यात. सांगाय गेलं, तर कु यावानी भुक यात. तवा जायचं कुठं ? घरचा वनवा नको, हणन
ू
सदरं त येऊन पडायचं !’
‘पड क ! तुला कोण नको हणणार ?’ बाज नी हसन
ू िवचारलं, ‘आवंदा पीक बरं हाय न हं
?’
‘हाय, पर गावंल, तवा !’ ता याबा हणाला.
‘न गावायला काय झालं ?’ बाज नी िवचारलं.
‘का ऽ य झालं ? राना या सा या डुकरांची चंगळ चाललीया, बघा. िदवस हनत हाइत, रा
हनत हाइत, कडाडा धाटं मोड यात.’
‘रखवाली ठे वावी.’ बाज नी सांिगतलं.
‘चार चौकांवर चार माळं केलं, तर िशवाजी भोस यागत मधनं घुस यात. लइ बेरक जात
ती.’
‘असं हणतोस !’ बाज नी णभर िवचार केला. ‘काळजी क नकोस ! उ ापासनं आमचे
भालाइत वार िशवारात िफरतील. झालं ?’
ता याबा उदासपणे हसला.
बाज नी िवचारलं,
‘का हसलास ?’
‘हसू नको, तर काय रडू ? धनी, पीक सजलं, तरी ग रबां या पोटात थोडं च पडनार ?’
‘का ? का नाही पडणार ?’
‘तुमी इचारतासा ? तुमी परधान ! तुमचं धनी बांदल राजं. मळ या सु झा या क , तुमचं
िशपाइ येनार ! असंल, नसंल, ते धुऊन घेऊन जानार. ग रबांनी जायचं कुठं ?’
‘ता याबा !’ बाजी उ ारले, ‘गे या वष दु काळ होता. गडाची कोठारं भरली नाहीत, तर…’
‘ हय, धनी ! राजा हायला, तर परजा हानार ! या हाइ हनत हाइ. चार वसामागं
आप या गावात प नास घरटी हती. हय का हाइ ? आज दोन इसा धाबी हायली हाइत. कुठं
गेली ती मानसं ? चौकशी केलीसा ?’
बाज ना ठसका लागला.
कुणीतरी िपंकदाणी बाज या हाती िदली.
डो यांत आलेलं पाणी पुसन
ू बाजी करड्या आवाजात हणाले,
‘ता याबा ! आज कुरापत काढायची ठरवलीस, वाटतं ?’
‘ हाइ, धनी ! इ लाशपथ हाइ. रातसारी डो यात डोळा लागला हाइ.’
‘काय झालं ?’
‘काल परशाचा रानबा गाव सोडून गेला.’
‘गाव सोडून गेला ?’
‘ हय, धनी ! एकानंबी येला आडवलं हाइ.’
‘का गेला ? आ हांला माहीत नाही ! आ ही गडावर होतो.’

‘गडाव न कसं िदसनार, धनी !’ ता याबा हणाला, ‘लइ दूरची कानी हाय.’
‘सांग.’
‘सांगंन कवा तरी !’ हणत ता याबा उठला.
बाजी हणाले,
‘उठू नको. सांग !’
‘सांगतो ! गे या वसाला रानबाची गाय याली. दूध ब कळ हतं. कुनीतरी ही गो
राजा या कानांवर घातली. यां या नातवाला गाइचं दूध पायजे हतं, हनं. गाय यांनी नेली.’
‘पण या गाइची िकंमत मी िदली आहे . फुकट नाही घेतली.’
ता याबा िख नपणे हसला.
‘धनी ! यानात तलवार असतीया, न हं ? जवा ती बाहीर पडतीया, तवा ती काय करती, हे
कधी यानाला ठाऊक असतंय् ?’
‘काय हनायचंय् तुला ?’ बाज नी िवचारलं.
‘तुमी गाइची िकंमत भरलीसा, ते खरं हाय ! पन राजाला मािगतले या गाइची िकंमत िदली,
याचा राग आला. आनी रानबाची तरणीताठी लेक एक िदवस रानात लाकडं आनाय् गेली आन्
परत आली हाइ.’
‘वाघरानं ितला मोडली, हा काय राजांचा दोष ?’
‘आजपातरू वाघरांनी िकती जनावरं मोडली ? धनी, ते वाघ िनराळं हतं ! लांड याको ांनी फाडली ितला. या बिघतली पोरीला. रानबा गावात राहील कसा ?’
‘आता राणबा या घरात कोण राहतं ?’ बाज नी िवचारलं.
ता याबा हसला.
‘मला इचारतासा ? ते तुम या कारभा याला इचारा ! जाऊ दे, धनी ! झालं गेलं, हन गेलं.
इळा-भोपळा तुम या हातात. करशीला, ते खरं !’
ता याबा आप या बुडाखालचं घ गडं झटकून उठला. बाज ना मुजरा क न तो सदरे व न
उतरला. पण बाज ना याला परतव याचं बळ रािहलं न हतं. यांची नजर यांचे कारभारी
गोिवंदपंतां याकडं वळली.
गोिवंदपंत साठी या घरातले. बाज चे दूरचे नातेवाइक. बाज या नजरे नं गोिवंदपंत चपापले.
ते गडबडीनं हणाले,
‘ हातारा भारीच त हे वाइक. कुठं काय बोलावं, याचं भानच नाही.’
‘पंत, राणबाची कथा ऐकली, ती खरी ?’
‘असं लोक बोलतात !’
‘हं ! आता राणबाचं घर कुणा या ता यात आहे ?’
गोिवंदपंत बाज ची नजर चुकवत, हात उडवत उ ारले,
‘नाही. हणजे काय झालं… ते घर… राणबा हणाला…’
‘कळलं !’ बाजी हणाले, ‘एकूण ते घर तु ही घेतलंत, तर ! ठीक आहे . तु ही यवहार केला
असेल. मी नाही हणत नाही. पण या णापासन
ू तु ही आमचे कारभारी नाही. तु ही आमचे आ .

परत असली कागाळी आम या कानांवर येऊ देऊ नका. नतीजा बरा होणार नाही. कळलं ? चला
!’
गोिवंदपंतांचा टाळा वासला गेला होता. पण ितकडं बाज चं ल न हतं. ता याबा या
बोल यानं यांचं मन उि न झालं होतं. झोपा याचे झोके वाढले होते. सदरे वर या कुणाला काही
बोल याचं धैय न हतं. संजाबाव न हात िफरवीत आप याच िवचारात बाजी म न झाले होते.
जे हा ते भानावर आले, ते हा यांचं ल चौकाकडं गेलं. सदरे लगत चौकात एक त ण उभा
होता. मांड-चोळणा प रधान केले या या त णा या म तक मराठे शाही पगडी शोभत होती.
ओठावर कोव या िमशीची काळी रे घ उमटली होती. चेह यावर स न ि मत रगाळत होतं.
बाज ची नजर वळताच यानं मुजरा केला.
‘कोण ?’ बाज नी िवचारलं.
‘मी यशवंतराव जगदाळे ! भोर या गुणाजीरावांचा मुलगा.’
‘का आलात ?’
‘आबांनी तुमां नी भेटायला सांिगतलं. धारकरी हनन
ू पदरी यावं.’
या कोव या त णाकडं बाजी कौतुकानं पाहत होते. प ा, िवटा, तलवार, भाला या सव
श ांत जो पारं गत असेल, तो धारकरी.
‘धारकरी !’ बाजी उ ारले. ‘यशवंतराव, आ ही गुणाज ना ओळखतो. ते आ हांला परके
नाहीत. आ ही तु हांला ज र आम याकडं घेऊ. पण धारकरी हणन
ू न हे ! िशपाइिगरीत या. पुढं
तुमचं कसब आिण इमान बघन
ू आ ही तु हांला ज र मोठे पण देऊ.’
‘मी धारकरी हाय ! ती जागा िमळाली, तरच आमी चाकरीला येऊ.’ यशवंत हणाला.
‘अ सं !’ आपला संताप आवरत बाजी हणाले, ‘कोणती ह यारं चालवता तु ही ?’
‘तलवार, भाला, प ा, फरीगदगा…’
‘अरे , वा !’ बाजी िमशीव न पालथी मठ
ू िफरवीत होते. पण ओठांवर आलेलं हसू लपत न हतं.
एकदम बाजी ओरडले,
‘कोण आहे ितकडं !’
सेवक धावले.
बाज नी आ ा केली,
‘ह यारं घेऊन या.’
काही णांत बाज या समोर ह यारं ठे वली गेली.
‘यशवंतराव, प ा उचला. बघू तुमचं कसब.’
यशवंत सदरे वर आला.
ितथं दोन-तीन प े ठे वले होते. काही ण तो प े िनरखीत होता. एक एक प ा हाती घेऊन
यानं तो तोलला आिण शेवटी एक प ा िनवडला.
यानं िनवडलेला प ा पाहताच बाज चा संताप वाढला.
यशवंतनं िनवडलेला प ा खु बाज चा होता.
प ा घेऊन यशवंत चौकात उतरला.

बाज नी आप या दोन धारक यांना बोलवलं. बाजी हणाले,
‘तलवारी या.’
यशवंतनं चौकात वीरासन घेतलं. उज या हातातील प ा सरळ ध न यानं बाज ना वंदन
केलं.
बाज नी मान तुकवली आिण यशवंतनं उड्डाण क न प ा चालवायला सु वात केली.
बाज नी आप या धारक यांना आ ा केली,
‘चला !’
यशवंत िवजे या चपळाइनं प ा चालवीत होता. दो ही बाजंन
ू ी आले या धारक यांना पुढं
घुस याची संधी िमळत न हती.
बाजी थ क होऊन यशवंतची करामत बघत होते.
सदरे वरचं कोणीतरी हणालं,
‘खरा धारकरी हाय.’
बाज या कानांवर ते श द पडले. बाज नी आ ा केली,
‘भाला या !’
धारक यांनी भाले उचलले. यशवंतचा प ा चौफेर िफरत होता. धारक यानं भाला फेकला.
बाज या दयाचा एक ठोका चुकला. सरसर भाला आला आिण म येच दोन तुकडे होऊन तो
भाला कोसळला.
‘भले !’ बाजी भान हरपन
ू हणाले, ‘बंद करा !’
ितघेही वीर आपला खेळ थांबवन
ू बाज याकडं पाहत होते.
बाजी झोपा याव न उठले. यशवंतवर नजर िखळवत ते हणाले,
‘प ा उतरा आिण तलवार या.’
यशवंतनं तलवार हाती घेतली. बाज नी आ ा केली,
‘माझी ढाल आणा.’
ढाल आणली जाताच बाजी ती ढाल डा या हाती घेऊन चौकात उतरले. यां या चेह यावर
हासू होतं. यशवंतला बाजी हणाले,
‘चालव तलवार…’
नुस या ढालीिनशी उ या असले या बाज ना बघन
ू यशवंत उ ारला,
‘जी !’
‘चालव हणतो ना ! तु यासार या पोरासंगती खेळायचं, तर तलवार कशाला पायजे ? चल
!’
यशवंतनं तलवारीचे हात करायला सु वात केली.
येणारा येक वार बाजी हसत ढालीवर घेत होते. हसत होते.
या हस यानं यशवंतचा संताप नकळत वाढत होता. तो वेषानं तलवार चालवत होता.
बाजी यशवंतला खेळवत होते. बाजी हसन
ू ओरडले,
‘काय, यशवंतराव, रग िजरली ?’

या उ ारांनी यशवंतचं भान हरपलं. वेषानं तो बाज वर तुटून पडला.
ढालीवर पडणारा येक घाव बाज ना या या ताकदीचा अंदाज देत होता. बाजी कौतुकानं
यशवंतकडं पाहत होते. याच वेळी यशवंतनं बगल िदली. नकळत बाज ची ढाल या बाजत
ू ला
झुकली आिण मोहरा बदललेली तलवार बाज या हातावर उतरली.
बाज नी आप या उज या हाताकडं पािहलं.
अंगर यातन
ू तांबडी रे घ उमटत होती.
यशवंतनं तलवार फेकली आिण बाज चे पाय धरले.
‘उठा ! यशवंतराव, तु ही खरे धारकरी आहात. आम या िशलेदारीत तुमची नेमणक
ू केली
आहे . उठा !’
‘मा यामुळं आपणांला….’
‘चालायचंच ! अस या खरवड ना आ ही दाद देत नाही.’ वाड्याकडं पाहत बाजी हणाले,
‘जरा तेल- हळद या.’
बाजी वाड्यात गेले. आत या सो यात ते जे हा गेले, ते हा गौतमाइ तेल-हळद घेऊन आ या
हो या. पाठोपाठ सोनाबाइ आ या. बाजी अंगरखा उतरत हणाले,
‘काही झालं नाही.’
दोघी बाज या दंडावरची जखम पाहत हो या.
जखम िकरकोळ होती. र यायचं थांबलं होतं.
गौतमाइ जखमेवर तेल लावत असता सोनाबाइ हणा या,
‘असला कसला खेळ खेळायचा !’
बाजी हसले. हणाले,
‘आमचा पानाचा डबा मागवन
ू या.’
गौतमाइ बाज या जखमेवर प ी बांधत हो या. यां याकडं पाहन बाजी हसत होते. गौतमाइ
या हस यानं िचड या. या हणा या,
‘हसायचं कसलं ते !’
‘तु हांला माहीत नाही.’ बाजी सांगत होते, ‘पोर मोठं गुणी आहे . प ा चालवताना पािहलं
नाहीत. पाय कसं नाचवीत होतं, ते ! आिण तलवारीची सफाइ केवढी ! याचा बाप गुणाजी असाच
धारकरी होता.’
‘होता !’ सोनाबाइ उ ार या.
‘हां ! बांदलांचं आिण जे यांचं जे हा वैर पेटलं, ते हा हा गुणाजी जे यां या बाजन
ू ं लढत होता.
लढाइत कुणीतरी पायावर वार केला. गुणाजी अधू बनला. यानंच पोराला तयार केलं आिण
मा याकडं पाठवलं.’
बाज नी अंगरखा चढवला आिण याच वेळी बाहे न घोड्यां या टापांचा आवाज आला. बाजी
उठले आिण सोनाबाइनी पगडी पुढं केली.
‘कोण आलं ?’
‘दाजीसाहे ब !’ सोनाबाइ हणा या.

‘कोण ! दादासाहे ब ?’ हणत बाज नी पगडी घातली आिण गडबडीनं ते बाहे र आले.
सोनाबाइनी सांिगतलेलं खोटं न हतं.
बाज चे थोरले बंधू फुलाजी चौकातन
ू सदरे कडं येत होते.
फुलाजी देशपांडे बाज यापे ा वयानं मोठे . बाज यासारखीच यांची अंगलट. कोणीही
दोघांना एक पािहलं, तर ते स खे बंधू आहे त, हे ओळखावं.
बाजी त परतेनं सदरे या पाय या उतरले. फुलाज ना वाकून नम कार केला. फुलाजी
हणाले,
‘बाजी, तातडीनं गड गाठायला हवा. राजांची तशी आ ा आहे .’
‘काय झालं ?’ बाज नी िवचारलं.
‘िशवाजी भोस याचा खिलता आला आहे .’
‘खिलता ?’ बाजी उ ारले.
‘चला. आत सांगतो !’
दोघे सदर ओलांडून वाड्यात वेश करते झाले.
सोनाबाइ आिण गौतमाबाइनी फुलाज ना वाकून नम कार केला. आशीवाद पुटपुटत फुलाजी
हणाले,
‘आ ही गडावर जाणार आहोत तातडीनं !’
दोघे बंधू शयनगहृ ात गेले. फुलाजी पलंगावर बसले. बाजी जवळ उभे होते.
‘काय हणतो िशवाजी भोसला ?’ बाज नी िवचारलं.
‘काय हणणार ! आप या पुंडा यात सामील हा, असं सांगतो.’ फुलाज नी उ र िदलं.
‘मग, राजे काय हणाले ?’
‘ यासाठी तर तुला बोलावलंय्. तू यांचा धान. तू स ला देशील, तो खरा. पानावर बसणार
असाल, तर जेवायला गडावर घेऊन या, असं सांिगतलंय् राजांनी !’
बाजी, फुलाजी शयनगहृ ा या बाहे र आले.
सोनाबाइ, गौतमाइ सो यात उ या हो या.
यां याकडं वळून फुलाजी हणाले,
‘आ हांला गडावर तातडीनं जायला हवं !’
‘भोजन क न गेलं, तर…’ सोनाबाइ हणा या.
‘तेवढी उसंत नाही.’ फुलाजी हणाले.
दोघ नी फुलाज ना वंदन केलं आिण दोघं सदरे वर आले.
सदरे वर हातारे ता याबा हसकर उभे होते. पागेबाहे र आणलेली घोडी आिण दोघांचे वेश
बघन
ू ता याबांनी िवचारलं,
‘कुठं जायचा बेत ?’
‘िवचारलंत कुठं हणन
ू ?’ बाजी उ ेगानं हणाले, ‘येवढं वय झालं, तरी एखादा बाहे र
जाताना कुठं हणन
ू िवचा नये, हे , ता याबा, कसं कळत नाही ?’
‘चुकलंच ते… ता याबा हणाले, ‘आता वय झालं न हं !’

‘जाऊ दे, रे !’ फुलाजी बाज ना हणाले; आिण ता याबाकडं पाहन ते बोलले, ‘ता याबा !
राजांचा िनरोप आलाय्. गडावर आ ही जातो.’
‘मग, येऊ मी ?’
‘चल क ! पण तू चालत येणार आिण आ ही घोड्याव न जाणार !’
ता याबानं आप या पांढ या िमशीला पीळ भरला आिण तो हणाला,
‘ हातारा झालो, हणन
ू मांड िढली झाली हाइ.’
सारे हसले. बाजी हणाले,
‘ता याबा, ते खरं ! पन आता तू घरी जाणार. िनरोप घेणार. वेळ होइल.’
‘कसला िनरोप ! वाड्यावर आलो, तवाच िनरोप घेतला घरी. कोन तरी सांगंल घरला;
ध यासंगं गडावर गेलो, हणन
ू . आता काय तरनाताठा मी, ते कारभारणीला िनरोप सांगू ? यो
तुमी सांगायचा !’
ता याबा या बोल यानं सदरे वर या सा यांना हसू आलं.
बाजी हणाले,
‘बरं , चल ! उगीच वटवट नको.’
चौकात दोघांचे घोडे घेऊन सेवक उभे होते.
बाज चं ल यशवंतकडं गेलं. ते फुलाज ना हणाले,
‘दादासाहे ब, हा यशवंत जगदाळे . गुणाजीचा मुलगा. धारकरी हणन
ू आ ही याला घेतला
आहे .’ यशवंतकडं वळून बाजी हणाले, ‘यशवंतराव, तुमची नेमणक
ू आम या वाड्यावर. ल
ठे वा.’
ता याबासह दोघे बंधू वार झाले. वाड्याबाहे र जाताच िशलेदारांचं पथक यांना िमळालं.
रोिहड्या या िदशेनं घोडी उधळत िनघाली.
गद राइतन
ू घुमणारा टापांचा आवाज बराच वेळ ऐकू येत होता…

दोन हरची वेळ असन
ू ही हवेतला गारवा कमी झाला न हता. दोह बाजं ू या िहर या गद
रानांतन
ू बाजी, फुलाजी दौडत होते. पाठीमागन
ू िशबंदी धावत होती. आकाशात चढलेला रोिहडा
िक ला नजरे त येत होता.
िक या या थम दरवा याशी पहारे क यांचे मुजरे वीका न बाजी- फुलाज नी िक यात
वेश केला. बांदल देशमुखां या वाड्यापुढं दोघे पायउतार झाले. वाड्या या नगारखा यातन
ू आत
जाताच यांचं ल सदरे कडं गेलं.
न ीदार िशसवी खांबांनी सदर सजली होती. याले या तेलामुळं या खांबांना एक वेगळाच
तजेला ा झाला होता. सदरे वर कृ णाजी बांदलांची खास माणसं बसली होती.
कृ णाजी बांदलांनी साठी ओलांडली असली, तरी यांचा ताठा कमी झाला न हता. काना या
पाळीपयत आलेले भरघोस क ले, ओठावर या िपळदार िमशा यां या गोल चेह याला शोभत

हो या. कृ णाजी उं चीला कमी असले, तरी यांचा बांधा भरदार होता. पांढराशु अंगरखा आिण
पायांत तंग िवजार घातलेले कृ णाजी सदरे या मधन
ू येरझा या घालीत होते. यां या हाती
ह याची नळी होती. यां या पावलांचा अंदाज घेऊन परातीत ह कादान घेतलेला सेवक
यां याबरोबर चालत होता.
कृ णाजी बांदलांचं ल बाजी- फुलाज कडं गेलं. यांना पाहताच यां या नम काराचा
वीकार क न कृ णाजी हणाले,
‘या ! बाजी, आ ही तुमचीच वाट पाहत होतो.’
बाजी- फुलाजी सदरे वर गेले.
कृ णाजी बांदलांना उसंत न हती. यांचे स लागार भा करपंत यांना ते हणाले,
‘ ा ! बाज ना तो भोस यांचा खिलता ा ! मी सांगतो, ही अ कल या िशवाजी भोस याची
न हे . ही ऽ ही या दादोजी क डदेवांची आहे .’ ह याचा झुरका घेऊन ते ह याची नळी हातात
उं चावत हणाले, ‘ते िवसरले असतील, पण आ ही िवसरलो नाही. आम यावर हा दादोजी चालन
ू
आला असता आ ही याचे वार िपटाळून लावले. घोड्यां या दांड्या तोड या. िशवापरू गाठे पयत
याला पुरेवाट झाली. एकदा मार खाऊन गेला, तरी अ कल येत नाही.’
कृ णाजी बांदलांचं ल खिलता वाच यात गढले या बाज याकडं गेलं.
कृ णाजीपंतांचा संताप उफाळला.
‘बघा ! या भोस याची भाषा बघा ! ते, हणे, बारा मावळचे जहािगरदार ! शहाजी भोस याची
जहागीर, हणे ! आिण आ हांला िवचारतो, राजे के हापासन
ू झालात ! हो हो ! आ ही राजे
हणिवतो. आमची िहरडस मावळात स ा आहे ! हणावं, या या हाती ससा असतो, तोच पारधी.’
कृ णाजी बांदलांचे गाल बेडकासारखे थरथरत होते. नाकाचा शडा तांबडाबुंद झाला होता.
ह याचे दोन झुरके घेऊन णभर थांबत आिण तरारा चालत ते बोलत होते,
‘आ हांला सांगतो ! आ ही, हणे, जेवर बदअंमल करतो. िशवाजी या कागा या िवजापरू ला
कळवतो ! का कळवणार नाही ? आ ही चाकरी करतो, ती बादशहांची ! ते बादशहाच ! येवढ्या
त ारी के या, तरी अजन
ू झोपेत आहे त. समजेल एक िदवस, िशवाजी हणजे काय, ते !’
बाज नी िशवाजीचा खिलता ल पवू क वाचन
ू , तो खिलता परत भा करपंतां या हाती िदला.
कृ णाजी बांदलांनी िवचारलं,
‘बाजी, काय हणता ?’
बाज नी भा करपंतांकडं पािहलं आिण िवचारलं,
‘पंत ! तुमचा काय स ला आहे ?’
भा करपंत आवंढा िगळत हणाले,
‘नाही, हणजे याचं काय आहे ; िशवाजी भोस याचा पुंडावा वाढतो आहे , हे खरं ! पण
यासाठी वैर प कर याऐवजी सलख
ू होतो का, पाहावं. ते नाही जमलं, तर मग आहे च शेवटचा
माग.’
‘ हणजे, लढाइ ना ?’ बाजी हसन
ू हणाले.
‘लढाइ !’

बांदलां या त डात ह याची नळी तशीच रािहली. दुस या णी ह कादान घेतले या
सेवका या कानिशलावर यांची चपराक उठली. ते गजले,
‘हरामखोर, ह यात इंगळ नाही आिण मा यामागन
ू नुसता िफरतो. चाकरी सोड आिण
देवीचा तळे करी हो.’
सेवक ह कादान घेऊन वाड्यात धावत गेला. कृ णाजी बांदल भानावर आले. शंिकत नजरे नं
बाज याकडं पाहत ते हणाले,
‘पण, पंत हणतात, तसा य न क न पािहला, तर…’
‘राजे ! हणजे सलोखा करावा, हणता ?’ बाज नी िवचारलं.
‘उगीच कटकट कशाला वाढवावी ? तो येऊ दे. बघ,ू काय हणतो, ते.’
बाजी हसले. ते हणाले,
‘तो येतो, ते हा काही हणत नाही. तो क न मोकळा होतो.’
‘आँ !’ कृ णाज नी टाळा वासला.
‘राजे, हा िशवाजी आज क ढाणा, चाकण, तोरणा, रायगड, पुरंधर, आिण जावळी घेऊन
मोकळा झाला आहे . हे गड, हा मुलख
ू कसा घेतला ? पुरंधरवर भावांची भांडणं िमटव यासाठी
याला बोलावला. यानं या भांडणाचा फायदा घेऊन गड ता यात घेतला. जावळी अशीच
िव ासघातानं काबीज केली. मो यांचं पा रप य कर यात यश िमळवलं. येवढं च कशाला ! खु
याचे मामा सुपेकर मोिहते; यां याकडं िदवाळीची खुशाली मागायला जाऊन, याच आप या
मामा या मुस या आवळून याला बगळूरला पाठवलं. तो िशवाजी उ ा या गडावर घेतलात, तर
तो काय बनाव करील, याचा िव ास भा करपंत देतात ?’
या शेवट या सवालानं भा करपंत दचकले. यांचं दंतहीन थोबाड वासलं गेलं. आवंढा िगळत
ते हणाले,
‘ते खरं … मी तसं नाही हणत… पण..’
‘पंत, पण नाही.’ बाजी िन यानं हणाले, ‘राजे, जगायचं, तर मानानं जगावं. आपण
आिदलशहाचे नोकर. आज ना उ ा या िशवाजीवर आिदलशाही तुटून पडे ल. पडावंच लागेल.
िशवाजीचा पराभव झाला क , िशवाजीशी हातिमळवणी करणा या सा यांवर आिदलशाहीची
व
ी होइल. या वेळी आपलं भिवत य काय राहील ? आिदलशाही िव
ट कर ाल ?’
या सवालानं कृ णाजी बांदलांना थरकाप सुटला.
‘आ ही तसं कुठं हणतो ? बाजी, आ हांला तुमचा स ला हवा.’
‘आमचं प मत आहे . हा िशवाजी मोठा हो याआधी याचा पुंडावा मोडायला हवा. याला
बांदलांचं एकच उ र जाइल…’
‘काय ?’
‘उ ा चाल क न येणार असाल, तर आजच या. आ ही वाट बघतो.’
सा यांनी बाज चा िनणय मा य केला. न या आणले या ह कादानाची चव घेत कृ णाजी
हणाले,
‘वैर पदरात यायचं, तर पुरं यावं, या िशवाजीला खरमरीत उ र पाठवा. आिण हे बघा,

आता तु ही, फुलाजी गडावर हावा. तो कधी येइल, सांगता यायचं हाइ. गड मजबत
ू ठे वा.’

राजगडावर िशवाजीराजां या सदरे त, राजांचे खासे लोक गोळा झाले होते. यांत नेताजी
पालकर, गोदाजी जगताप, वाघोजी तुपे, िहरोजी िहंगळे , िसदोजी पवार, महािडक, मालुसरे ,
मोरोपंत ही मंडळी नजरे त येत होती. िशवाजीराजे आप या आसनावर बसले होते. राजांचे िदवाण
शामराज नीळकंठ, बांदलांचा खिलता वाचत होते. िशवाजीराजांचा खिलता घेऊन गेलेले आबाजी
ै एक हे र.
िव नाथ राजां या शेजारी उभे होते. आबाजी िव नाथ हे राजां या अनेक हे रांपक
बांदलांचा खिलता वाचन
ू होताच राजां या मुखावर ि मत उमटलं. ते हणाले,
‘ठीक आहे ! जगदंबेची इ छा ! आ ही सामोपचारानं माणसं गोळा क पाहतो आिण ही
माणसं वाकड्यात िशरतात. बांदल सांगतील, ते ऐकायलाच हवं. उ ा जायचं, ते आजच जाऊ !’
राजांचा तो िनणय ऐकून सा यां या चेह यांवर उ साह गटला.
राजांचं ल आबाजी िव नाथाकडं गेलं. यांनी िवचारलं,
‘आबाजी, रोिहड्याची काय हालत आहे ?’
‘राजे ! गड तसा मजबत
ू नाही. बांदलांचा िदवाण बाजी भू हा कुशा बु ीचा धारकरी आहे .
एका हाकेबरोबर िहरडस मावळ उभा कर याची याची ताकद आहे . पण गडावर मा बेिदली
आहे .’
‘बेिदली ?’
‘जी ! कृ णाजी बांदल हा मोठा लहरी आहे . या या भोवती खुशम क यांचा गराडा असतो.’
‘ग लत होते, आबाजी ! याच बांदलांनी जे यांचा पराभव केला, हे िवस नका.’
‘ यालासु ा एक कथा आहे .’
‘कसली कथा ?’
‘जे हा जेधे-बांदलांचं वैर पेटलं, ते हा बांदलांना यश येइना. कृ णाजी बांदलांची ी दीपाबाइ
बांदलां या गैरमज मुळं कैदेत होती. ितला बेड्या घात या हो या. ती सा वी होती. जेधे-बांदल
लढाइत यश येइना, ते हा विडलधा या माणसांनी, दीपाबाइची बेडी तोडून ितला स मानानं
वागवावी, हणजे यश ा होइल, असं सांिगतलं. कृ णाजी बांदलानं तसं केलं. दीपाबाइचा
आशीवाद घेतला आिण बांदलांनी जे यांचा पराभव केला. ही कथा गडावर मशहर आहे .’
‘असेल ! सा वी या आशीवादाचं माहा य आ ही नाकारीत नाही. रावण दु असला, तरी
याची प नी मंदोदरी सा वी होतीच ना ! आबाजी, गडाची हालत काय आहे ?’
‘गड तसा भारी नाही. दि णेची बाजू दुलि ात आहे . गडाभोवती मेटे नाहीत.’
‘ते कसं कळलं ?’
‘एके रा ी दोन चं मे िदले आिण गडा या पहारे क यांनी मला रा ी गडाचे दरवाजे उघडून
खाली जाऊ िदलं.’
‘छान केलंत. आता उसंत नाही. िबचारे बांदल आिण यांचे िदवाण बाजी आमची वाट पाहत

असतील.’
नेताजी पालकर आवेशानं उठले. यांनी राजांना मुजरा केला.
‘काय ! काय बेत ?’ राजांनी िवचारलं.
‘राजे, ही कामिगरी मला ावी !’
‘नाही.’ नकाराथ मान हलवीत राजे हणाले, ‘बांदलांनी आ हांला आ हान िदलं आहे . ही
कामिगरी आ हांलाच पार पाडायला हवी.’
नेताजी काही बोल याचा य न करीत असता राजे यांना हणाले,
‘काका, आठवतं ? जावळी या मो यांनी आ हांला असाच िनरोप पाठिवला होता. यासाठी
आ ही ती मोहीम वीकारली होती. बांदलांचा समाचार आ ही जातीनं घेऊ.’
आप या आसनावर बसलेले दादोजी क डदेव हणाले,
‘राजे, आपला िनणय यो य आहे . दोन िदवसांवर अमाव या आली आहे . ती पार पडली क ,
मोहीम हाती यावी.’
‘नाही, दादोजी ! अमावा येचं भय आ हांला नाही. तु हीच आमची मु ा तयार केलीत ना !
ितप चं लेखेव विध णुिव वि दता । साहसन
ू ो: िशव यैषा मु ा भ ाय राजते ।। ितपदे या
चं कोरी माणे व ृ िगंत होत जाणारी, िव ानं वंिदलेली अशी शहाजीपु िशवाची मु ा लोक
क याणा तव मानानं नांदते आहे . दादोजी, तो ितपदेचा िवजय घरी आणायचा झाला, तर याला
अमावा येलाच बाहे र पडायला हवं ! अमावा या, ितपदा, पौिणमा आ हांला नेहमीच फलदायी
ठरलेली आहे .’
राजे आसनाव न उठले. ते सदरे वर नजर िफरवीत होते.
‘आबाजी, तु ही गडाचे मािहतगार. तु ही, नानाजी, येसाजी, जगताप, पवार, मालुसरे —तु ही
सवानी यो य ती माणसं गोळा करा. आ ही ही गो मासाहे बां या कानांवर घालन
ू परत सदरे वर
येऊ.’
राजे सदरे तन
ू उठून वाड्यात गेले.

रा वाढत होती. रोिहडा िक यात बांदलां या वाड्याशेजारी असले या घरात बाजीफुलाज चा मु काम होता. अचानक फुलाज ना जाग आली. यांचं ल चौपाइ या खाली गेलं.
बाज चं हंत ण मोकळं होतं. बाहे र या सो यात टभे जळत होते.
फुलाज नी हाक मारली.
‘बाजी ऽ ’
‘जी !’ हणत बाजी आत आले.
‘झोपला नाहीस ?’
‘काय झालं, कुणास ठाऊक ! झोपच लागेना. यात अमावा या. घुबडांनी तर वैताग
आणलाय्.’

‘वडावर यांची व तीच आहे . िबचारी आवाज देणारच !
याच वेळी घुबडांचा घू कार परत ऐकू आला. पाठोपाठ एक कोिकळा ओरडली.
‘ऐका ! पण हा घुबडाचा आवाज न हे आिण या िदवसांत कोिकळा ओरडते ?’
अधवट झोपेत या फुलाज ची झोप उडाली.
‘रखवालाऽऽ’ रखवा याची आरोळी कानांवर आली. घुंगरू लावले या काठीचा आवाज उठला.
फुलाजी हसले.
‘काही तरी मनात आणू नको. तुला भास झाला असेल. झोप त.ू सगळं ठीक आहे .’
बाज नी भावाची आ ा मानली आिण ते िनजले. पण डोळे िमटूनही डो यांत झोप उतरत
न हती. मनाची हरहर वाढत होती.

रा ी या वेळी राजांचं अ पथक संकेत थळी पोहोचलं. गद रानानं यापले या या रानात
रातिकड्यांचा अखंड नाद उमटत होता. हवेतला गारवा जाणवत होता. राजां या वागतासाठी
आबाजी िव नाथ, नेताजी वगैरे उभे होते.
राजांनी िवचारलं.
‘आबाजी, बेत कसा ?’
आबाजी हणाला.
‘सारे पुढे गेले आहे त. िशड्या पुढं पाठिव या आहे त. ग लत कुठं च होणार नाही. चलावं !’
‘ठीक ! चला.’
िशवाजीराजे धारक यां या मागन
ू चालत होते.
बरं च अंतर चाल यानंतर रान संपलं आिण काळोखात या रोिहड्याचं दशन राजांना घडलं.
एक शीळ घुमली आिण झाडा-झुडपांतन
ू हजारो मावळे बाहे र पडले. आबाजी हणाले,
‘राजे, आ ही िशड्या लावन
ू गड गाठतो. पिह या दरवा याशी तु ही या. दरवाजा उघडताच
तु ही वेश करा. गडात काही धोका होणार नाही. आ ही येतो. जय भवानी !’
‘जय भवानी !’ राजे नकळत उ ारले.
काळोखातन
ू िदसेनाशी होणारी माणसं आिण अ प होत जाणारे यां या पावलांचे आवाज
ऐकत राजे उभे होते.

गडावर दाट धुकं उतरत होतं. बोचरी थंडी अंगावर शहारे आणीत होती. तशा थंडीत दि णे या
बु जाखाली पाच-प नास मावळे सरपटत वर चढत होते. दोन िशड्या तटाला लाव या गे या.
आबाजी िव नाथनं मनात या मनात देवाचं मरण क न तलवार उपसली. कपाळी लावन
ू
दातात धरली आिण िशडी या पायंड्यावर पाय ठे वला. या या पाठोपाठ मावळे चढत होते.

गडा या-बु ज चौकांतन
ू टभे जळत होते. पण धु यामुळं यांची जाणीव होत न हती. तट
गाठताच आबाजी िव नाथानं तलवार दुशे यात खोवली. भाला हाती घेतला. तटावर आले या
लोकांना इशारत िदली आिण सराइता माणे चालत आबाजी धु यात नाहीसा झाला.
आबाजी सरळ महा ाराजवळ आला.
एक पहारे करी पगत उभा होता. देवडीची मशाल पेटत होती. धुमी थंडावत चालली होती.
दुसरा पहारे करी घ गडं लपेटून घेऊन झोपला होता.
‘छान पहारा चाललाय् !’ आबाजी हणाला.
याबरोबर पगणारा पहारे करी दचकून जागा झाला. झोपलेला उठून बसला होता. दोघे
तारवटले या डो यांनी आबाजीला बघत होते.
‘अवं, राव, बघता सा काय ?’
‘आयला, पन तुमी आलासा कवा ?’ एकाला वाचा फुटली.
‘असाच पहारा करा ! तुमी िचलमी फुकत बसनार आिण मालक ह का ओढणार ! गडावर
कोन, कवा आलं, तेबी कळायचं हाइ. काल सांजचंच आलो. िशवाजी राजं खिलता देणार आिन
तुमचं बांदल राजं खिलता घेनार ! मग बांदल राजं खिलता देनार आिन िशवाजी राजं खिलता
घेनार ! मग िशवाजी राजा....’
‘समजलं ! पन येवढ्या रातीचं का आलासा ?’
‘ते तुम या ध याला इचारा. घोडं मेलं ओ यानं आिण त मेलं येरझा यानं. तशी गत झालीया
माझी…’
‘पन येवढ्या रातीचं का आलासा ?’
‘सांगतो, दम हाय, का हाइ ! तुम या मालकाचं वय झालं. झोप येत हाइ. बोलत बसलं.
उठणार कसं ?’ आबाजीचा आवाज बदलला. ‘राव, जरा गडाखाली जायला होवं.’
‘या व ताला ?’
‘ हय ! िदस उगवाय या आत येतो, बघा.’
‘कुनालाबी दरवाजा उघडायचा हाइ, असा बाज चा हकूम हाय.’ पहारे करी हणाला.
‘दरवाजा उघडू नका. िदंडी उघडा. येवढ्या रातीचं कोन बघतंय् ?’
‘पन जाता कशाला ?’ पहारे क यानं डोकं खाजवत िवचारलं.
दुसरा पहारे करी तर याबांड आबाजीकडं बघत होता.
तो हसला. हणाला.
‘पाख हे रलं असलं !’
आबाजी लाजला, चोळ या या िखशात हात घालन
ू यानं पाच चं मे काढले आिण िशपायां या
हाती िदले.
णभर िवचार क न पहारे क यानं हळूवार हातानं िदंडीची साखळी काढली आिण तो
कुजबुजला,
‘परवलीचा शबदू हाय कावळा. पन, िशलेदार, लौकर या.’
‘आलोच !’ हणत आबाजीनं िदंडीबाहे र पाऊल टाकलं. पहारे करी िदंडी लावत असतानाच

आवाज आला, ‘कावळा !’
पहारे क यानं िदंडी िकलिकली केली. आबाजी आत पाऊल टाकत हणाला,
‘भाला हायला !’
आबाजी आत आला. िभंतीला टेकवन
ू ठे वले या भा याकडं तो जात असता पहारे करी पाहत
होते. िदंडीतन
ू आत येणा या माव यांकडं यांचं ल न हतं. णात दो ही िशपाइ गारद केले
गेले. आबाजीनं दरवा या या आड याकडं बोट दाखवलं. तो चंड आडणा करकरत सरकला.
आवाज करीत दरवाजा उघडला गेला. हाती तलवारी घेतलेले मावळे िक यात घुसत होते आिण
याच वेळी आबाजी ओरडला,
‘हर हर महादेव ऽऽ’
एकच िकलकारी उठली. अमावा या आिण दाट धुकं यांमुळं चार पावलांवरचा माणस
ू िदसत
न हता. दि णे या तटाकडून ‘हर हर महादेव ऽ’ ची साद उठली, आबाजी िव नाथ
गंजीखा याकडं धावला. वाटेत येइल, तो श ू कापला जात होता. आबाजीनं गंजीखाना गाठला
आिण चकमक नं गंजीखा याला आग लावली. गंजीखाना धडाडून पेटत होता. सा या गडावर
एकच क लोळ माजला होता. पेट या गंजीखा या या उजेडात सारा गड कािशत झाला होता.

गडावर उठले या िकलकारी ऐकताच बाजी-फुलाजी ताडकन् उठले. णभर यांनी
आवाजाचा अंदाज घेतला. बाजी- फुलाज नी अंगरखे चढवले. दुशेले आवळले. तलवार दुशे यात
खोवली. बाज नी हातात प ा चढवला. फुलाज नी ढाल-तलवार हातात घेतली आिण दोघे वीर
धावत घराबाहे र आले.
गडाचं प पाहन बाज चा डो यांवर िव ास बसत न हता. सारा िक ला काशमान झाला
होता. िठकिठकाणी हातघाइ या लढाया चालू हो या. तलवार चा खणखणाट आिण िकंका या
यांत ‘हर हर महादेव’चा आवाज उठत होता. या ग धळात भर, हणन
ू च क काय,
गंजीखा यालगत या घरट्यांनी पेट घेतला होता. कापरासारखी घरं जळत होती. भेदरलेली
बायका-मुलं आ ोश करीत वाट फुटेल ितकडं धावत होती. गडा या उतरणीवर असलेलं वेश ार
सताड उघडलं होतं. गडावर एकच क होळ माजला होता.
खु कृ णाजी बांदल धावत वाड्याबाहे र आले. यांनीही प ा चढवला होता. बाजी-फुलाज ना
पाहताच ते ओरडले,
‘तु ही दि णे या तटाकडं बघा. आ ही दरवा याशी जातो.’
िक या या दो ही बाजंन
ू ी िशवाजी राजांचे मावळे गडात येत होते. श ू िकती आहे , याचा
अंदाज बांदलांना येत न हता. अचानक झाले या ह यानं बांदल िव कळीत झाले होते. बघताबघता चौ या गारद होत हो या.
बाजी-फुलाजी दि णे या तटाकडं धावत सुटले. संतापानं उ बनलेले कृ णाजी बांदल
दरवा याकडं जात असता आबाजी िव नाथनं यांना हे रलं. प ा चढवन
ू यानं बांदलांना गाठलं.
‘कोण, तू !’ कृ णाजी उद्गारले, ‘तू िशवाजीचा हे र, क हे जीब ?’

‘दो ही !’ आबाजी हसन
ू हणाला, ‘राजे, मैदानात उतरा.’
‘ याचसाठी आलोय्. जय जगदंब !’
‘जय भवानी !’ हणत आबाजी पुढं सरसावला आिण दोघे एकमेकांवर ाणपणानं तुटून पडले.
नािगणी या िजभा लवलवा यात, तशी प ् यांची पाती िदसत होती. कृ णाजी बांदल हा वयोव ृ
वीर, तर आबाजी िव नाथ तरणाबांड. सळसळ या र ाचा त ण. कृ णाजी बांदलांचे वार
चुकवन
ू मोहरा करणं सोपं न हतं. अनेक वेळा आबाजीला माघार यावी लागत होती. यामुळं
याचा वेष आणखीन वाढत होता. दोघांनाही जखमा होत हो या; पण याचं भान कुणालाही
न हतं. आबाजी या संधीची वाट पाहत होता, ती संधी आबाजीला नकळत आली. कृ णाज चा
प ् याचा वार चुकवताच प ा खाली झुकला आिण याच वेळी आबाजीचा प ा कृ णाज या मानेवर
उतरला. कृ णाजी णात ढासळले. धनी पडलेला पाहताच बांदलांचं बळ सरलं. पडले या
कृ णाज कडं पाहन आबाजी वळणार, तोच मेघां या गडगडाटा माणे आवाज आला,
‘जातोस कुठं ? अजन
ू मी इकडं उभा आहे !’
आबाजी गरकन् वळला.
समोर कदनकाळा माणे बाजी उभे होते. एका हातात तलवार आिण दुस या हातात प ा होता.
डोइचं पागोटं के हाच सरलं होतं. तांडवाचं तेज यां या मुखावर गटलं होतं. िध पाड देहाचे बाजी
आप या आर नजरे नं आबाजीकडं पाहत होते.
णात आबाजीनं ते आ हान वीकारलं. प ् याचा पिव घेतला. आिण याच वेळी मागन
ू
कणखर आ ा झाली,
‘आबाजी, मागं हो !’
आबाजीनं मागं पािहलं तो, आप या धारक यांसह िशवाजीराजे धावत येत होते. राजां या
हातात तळपती तलवार होती.
राजां या आ ेनुसार आबाजी बाजल
ू ा झाला. बाजी आिण िशवाजीराजे एकमेकांसमोर थोड्या
अंतरावर उभे होते.
िशवाजीराजां या भोवती राजां या धारक यांचं कडं होतं. मशालधारी दो ही बाजंन
ू ा उभे होते.
बाजी थमच िशवाजीराजांना पाहत होते.
फारतर तीस वषाची उमर. िजरे टोप घातलेली, िशवगंधानं िवशाल कपाळ रे खलेलं. का या
भुवयांखाली तेज वी, वेध घेणारे डोळे बाजी पाहत होते. कोव या वयाचं भान या पात न हतं.
ना भीतीचा लवलेश नजरे त उतरला होता. उलट, तशा गंभीर संगीही मुखावर मंद ि मत
िवलसत होतं.
णभर यु ाचं भान िवस न बाजी िशवाजीराजांचं प िनरखीत होते.
बाजी उ ारले,
‘कोण ! िशवाजी राजे !’
राजां या ओठांवरचं ि मत ढळलं नाही. ते हणाले,
‘एकंदर, ओळखलंत, तर !’
‘न ओळखायला काय झालं ! बेसावध श वू र अचानक ह ला करणारा दुसरा कोण असणार

?’
राजां या भोवती कडं क न उ या असले या वीरांत तानाजी, येसाजी होते. बाज या या
उ ारांनी संतापले या तानाजी, येसाज नी, आप या तलवारी पेल या.
िशवाजी राजे मा शांत होते. हाता या इशा यानं राजांनी या वीरांना थोपिवलं.
‘खरं आहे , बाजी, आ ही बेसावध श वू र ज र चाल केली असेल. पण आ ही बेसावध जेला
कधी नागवलं नाही. क यावत आ ही ितला मानलं ! मानतो !’
राजांनी आपली तलवार यान केली.
ै बनले. िशवाजीची चाल यांना कळत न हती.
या कृतीनं बाजी बेचन
गडावर शांतता पसरली होती. बाजी, िशवाजीराजे यां या भोवती माव यांचा गराडा पडला
होता. पलो यां या उजेडात दोघे एकमेकांना पाहत होते.
‘गड आम या कबजात आहे , बाजी !’ राजे हणाले.
‘असं तु ही समजत असाल, राजे ! जोवर हा बाजी उभा आहे , तोवर गड कबजात आला, असं
समजू नका.’
‘बाजी, तेही आ ही जाणतो. पण िन ा स कारणी लावावी.’
‘आम या िन े ब ल शंका बाळग याचं कारण नाही. परािजत ठरलो, तरी हवे ते आरोप सहन
करणार नाही.’
‘खोटे आरोप कर याची आमची आदत नाही. तु ही वीर आहात. धम जाणता. तुमचे आजे
आिण थोरले बंधू अनाजी हे बांदलांनीच मारले ना ? बांदलां या झगड्यात खु तु ही आिण आमचे
वडील जखमी झालात. ते िपढीजात वैर िवस न पु हा याच बांदलांची चाकरी क लागतात.
कोण या िन े पायी ?’
‘राजे !’ बाजी उ ारले.
‘बाजी, राजे हणन
ू िमरवायची आ हांला हौस नाही. ती मह वाकां ा तुम या मालकांनी
बाळगली आिण या स ेपायीच यांनी आप या रयतेवर हवे ते जुलम
ू केले. ती स ा थािपत
कर यासाठी जे यांचं वैर पदरात घेतलं. तु ही यांचे धान-देशपांडे, देसकुलकण . िहरडस
मावळचे एक वतनदार. या वतनासाठी िकती शेतक यांची िपकं लुटलीत ? आिण घरची कोठारं
भरलीत ? िकती लोकां यावर इतराजी होऊन यांची घरं दारं उद् व त केलीत ? िकती
आयाबिहण ची अ ू घेतलीत ?’
‘राजे !’ बाजी कडाडले.
‘आवाज वाढवू नका ! तु ही वतनदार. तु ही हे केलं नाहीत, तर वतनदार कसले ? हे सारं
तुम या मालकांनी केलं आिण ते तु ही यांचे धान हणन
ू थंडपणे पािहलंत !’
‘तु ही काय कमी आहात ? असेल िहंमत, तर अजन
ू तलवार यानाबाहे र काढा.’
राजांचा हात तलवारी या मुठीवर गेला. ते हसले.
‘बाजी, तु हांला माहीत नसेल. आम या तलवारीचं नाव भवानी आहे . ते आमचं कुलदैवत. ती
बाहे र पडते, ती फ अ यायािव . नाही, बाजी, आमची भवानी तलवार तुम याक रता नाही.
बाजी, तु ही आ हांला हवे आहात.’

‘कशाला ? पुंडा यासाठी ?’ बाजी उपरोधानं हणाले.
राजांचा संयिमत संताप उफाळला,
‘खामोश ! कुणावर आरोप करता हे ? खु तुमचे वडील कृ णाजी भ—
ू शहाजी राजां या
पथकात होते, हे िवसरलात ? बारा मावळची जहागीर भोस यांची, पण बांदल देशमुख बळजबरीनं
आम या भागात वसल
ू क लागले. पुंडावा केला असेल, तर तो बांदल देशमुखांनी आिण यांना
साथ करणा या वतनदारांनी. नाही, बाजी, आ ही पुंडावा केला नाही. उलट, आ ही पुंडा याचा
बीमोड केला; करतो आहोत. मोरे , घोरपडे , सावंत यांनी का थोडी जा गांजली ? येवढं च
कशाला, आमचे खु मामा, सु याचे मोिहते, यांनी असेच अ याचार करायला सु वात केली.
यां या मुस या आवळून आ हांला यांना बंगळूरला पाठवावं लागलं.’
बोलता-बोलता राजांनी बाज या िदशेनं दोन पावलं टाकली.
बाजी ओरडले,
‘राजे, पुढं येऊ नका. मा या हाती अजन
ू प ा आहे .’
‘बाजी, तो आ ही पाहतो आहो ! तु ही आ हांला आज पाहत असाल. पण आ ही तु हांला
अनेक वष ओळखतो. तु ही वीर आहात. जाणकार आहात. तुम यासारखी वडील माणसं
आ हांला हवी आहे त.’
‘कशासाठी ?’
‘कशासाठी ! आ ही चुकलो, तर आ हांला यो य स ला दे यासाठी. आप या भम
ू ीचं र ण
कर यासाठी. इथ या माणसांत इ त िमळव यासाठी. आपले देव आिण देवळं सुरि ात
राख यासाठी. आप या आयाबिहण ची अ ू र ण कर यासाठी. नाही, बाजी, आ ही परत सांगतो,
आ हांला राजेपणाची हौस नाही. ना जुलम
ू -जबरद तीची. कृ णाजी बांदल आ हांला सामोपचारानं
िमळाले असते, तर आ हांला ते हवं होतं. पण यांनीच वैर प करलं.’
‘हे आ ही खरं मानावं ?’ बाज नी सवाल केला.
‘बेशक !’ राजे हणाले. राजांचा हात ग यात या कवड्यां या माळे कडं गेला. तीवर हात
ठे वत ते हणाले, ‘बाजी, आम यावर िव ास ठे वा, जगदंबेची शपथ घेऊन आ ही सांगतो. तु ही
वयानं मोठे . आ ही जे सांिगतलं, यात कधी कसरू झाली, तर विडलक या आधारानं आमचा
कान पकडा. ाल, ती िश ा आ ही आनंदानं मा य क .’
राजे संथ पावलं टाक त बाज याकडं जात होते.
बाज चं ल राजां या िनभय नजरे वर िखळलं होतं.
नकळत बाज या हातचा प ा गळून पडला आिण ते राजां या िमठीत के हा ब झाले, हे ही
यांना कळलं नाही.
िमठी सोडवन
ू बाजी मागं झाले. दुशे यात खोवलेली तलवार यांनी यानासकट बाहे र
काढली आिण राजां या पुढं आडवी धरली.
राजांनी ती तलवार हाती घेतली. बाज या शे यात परत ठे वन
ू िदली.
भावनािववश झालेले राजे हणाले,
‘तु ही आ हांला िमळालात; गड आ यापे ा आनंद झाला. या संगाची आठवण हणन
ू आ ही
तु हांला काय देऊ ?’

‘आठवण !’
या श दाबरोबर बाजी वळले. मागं थोड्याच अंतरावर कृ णाजी बांदल पडले होते. यां या
देहाशेजारी हतबल झालेले फुलाजी डो याला हात लावन
ू बसले होते.
बाजी सावकाश वळले. णभर यां या उ चेह यावर याकुळता पसर याचा भास झाला. ते
हणाले,
‘राजे, काही का असेना, आ ही बांदलांचे चाकर होतो. बांदलांचं वतन बांदलांकडं चालावं…’
‘ते का सांगायला हवं !’ राजे हणाले, ‘कृ णाजी गेले. आमचं वैर िमटलं. बांदल आ हांला
िमळाले, तर यांचं वतन यांनाच राहील. आपलं वतनही आप याकडं च राहील. याला ध का
लागणार नाही. याची िचंता क नका.’
बाज यासह राजे कृ णाजी िजथं पडले होते, ितथं गेले.
फुलाज याकडं पाहत बाजी हणाले,
‘आमचे थोरले बंध,ू फुलाजी.’
राजे फुलाज या नजीक गेले. यां या पाठीवर हात ठे वत हणाले,
‘उठा, फुलाजी ! झालं गेलं, िवस न जा,’
फुलाजी उठले. यां या कमरे ला काही श न हतं.
राजांनी तलवार मागवली आिण फुलाज या दुशे यात खोवली.
राजे कृ णाज या देहापाशी गेले. शांतपणे यांनी आपली तलवार, िबचवा तानाजी या हाती
िदला. आपला दुशेला सोडला आिण तो हळुवार हातानं कृ णाज वर पांघरत हणाले,
‘कृ णाजी गेले. आमचं वैर संपलं. बांदलं मोठे शरू होते. राजे हणवन
ू घेत होते. यांना याच
स मानानं अ नी ा. यां या घर या मंडळ चं सां वन करा. यांना सांगा, कृ णाजी गेले, तरी
पोरकेपण वाटू देऊ नका. यां या जागी आ ही आहो.’
राजे भानावर आले. ते बाज कडं वळून हणाले,
‘बाजी, जे वीर रणांगणी पडले असतील, यांची िव हे मानानं करा. यांची घरटी जळली
असतील, यांची घरटी परत आम या खचानं बांधन
ू ा.’
‘जशी आ ा !’
गडावर पहाट झाली होती. उगव या सय
ू ा या काशात धुकं नाहीसं होत होतं. गडावर भगवा
वज फडकू लागला होता.

राजे फुलाज सह चालत होते. कोव या सय
ू िकरणांत उजळला जाणारा िक ला पाहत होते.
ठायी ठायी धारातीथ पडले या वीरांभोवती मक
ू अ ू ढाळत बसले या माव यां याकडं राजांचं
ल जात होतं. ते य पाहन राजांचं मन िवष ण बनलं होतं.
‘बाजी, आपापसांत या कलहात आपली गुणी माणसं कामी येणं यासारखं दु:ख नाही.
जगदंबेची इ छा !’ राजांनी वत:ला सावरलं. ते हणाले, ‘बाजी ! तु ही, फुलाजी, आबाजी जखमी

आहात. थम या जखमांकडं ल
ा.’
‘आपण वाड्यात चलावं.’
‘नाही, बाजी ! ितथं आ ही आता जाणं यो य होणार नाही. ती मंडळी शोकाकुल आहे त. आ ही
काही काळ इथं कुठं तरी थांबू आिण परत जाऊ.’
‘एक िवनंती आहे .’
‘बोला.’
‘आपण आम या वा त य थानी चलावं.’ फुलाज नी िवनंती केली.
‘चला.’
राजांनी फुलाज या घरी जाताच आप या वीरांची चौकशी केली. जखम ना औषधोपचार
करवले.
राजे हणाले,
‘बाजी, आबाजी, फुलाजी, आता तुमची पाळी. अंगरखे उतरा. जखमांची काळजी यायला
हवी.’
‘आपण गे यावर….’ बाजी हणाले.
नकाराथ मान हलवीत राजे हणाले,
‘ते चालणार नाही. तु हांला आता उसंत नाही. पडले या वीरांची िव हे लावायला हवी. इथं वै
आहे त ना ?’
फुलाजी हणाले,
‘वै कशाला ? जुनं तपू लावलं, क झालं. दोन िदवसांत जखमांवर खपली धरे ल.’
‘तसं करा.’
जुनं तपू हणताच आबाज चा चेहरा गोरामोरा झाला. ते हणाले,
‘राजे ऽ ऽ’
राजे हसन
ू हणाले,
‘ते चालणार नाही.’
सेवकांनी थाळीतन
ू जुनं तपू आणलं.
ितघांनी आपले अंगरखे काढले.
राजांनी ितघां या जखमा पािह या. जखमा फार खोल न ह या.
आबाजी या जवळ सेवक आले. आबाजीला घाम फुटला होता. सेवक जखमांवर तपू भ
लागले. जु या तुपाची आग शरीरात िभनत होती. राजां या अि त वामुळं आबाजीला ओरडता येत
न हतं, पण होणारा दाह त डावर गटत होता.
राजांनी िवचारलं,
‘आबाजी, येवढा ास होतो ?’
डो यांत पाणी भरलेला त ण आबाजी हणाला,
‘महाराज, खरं सांगू ? लढताना मेलेलं परवडतं; पण हे जुनं तपू नको !’
राजे हसले.

आबाजी या जखमा भ न होताच बाज याकडं सेवक गेले.
बाज या दंडावर एक जखम खोलवर उतरली होती. सेवक या जखमेत तपू भरत होते. पण
बाज चा चेहरा शांत होता. यावर वेदनेची थोडीही जाणीव िदसत न हती.
राजांनी आ यानं िवचारलं,
‘बाजी, ास होत नाही ?’
‘राज, ास कसला ? याला वार झल याचा सवय असत, याला वदनचा सराव असायला
हवा !’
‘ वा ऽऽ !’ राजे स नपणे हणाले, ‘काय सुरेख जबाब िदलात ! आ ही ज र हा यानी
ठे व.ू ’
ितघांचे औषधोपचार झा यानंतर राजे उठले.
‘आ ही आता चलतो. बाजी, रोिहडा बांदल देशमुखां याच ता यात राहील. आता तु ही आमचे.
तु ही गडाची जोखीम या. आ ही आम याबरोबर आमची िशबंदी घेऊन जात आहो.’
‘पुरी ?’ फुलाज नी िवचारलं.
‘हो ! आमचा एकही माणस
ू या गडावर राहणार नाही. जे हा कोणी आपले हणन
ू आ हांला
िभडतात, ते हा आम या मनात शंका नसते. बाजी, गड सांभाळा.’
राजां या या िनणयानं बाजी-फुलाजी थ क झाले होते.
राजे गड उतरले. आप या िशबंदीला आ ा िदली.
बाज चा िनरोप घेत असता बाजी हणाले,
‘राजे, वाटेवरच आमचं िसंद आहे . घरी पायधळ
ू झाडलीत, तर…’
‘नाही, बाजी ! तो आ ह आता ध नका. कृ णाजी बांदलांचं आिण वीरांचं ि याकम पार पडू
दे. नंतर के हाही आ हांला बोलवा. आ ही आनंदानं आप या घरी येऊ. यासाठी आ ही वचनब
आहो.’
बाज चा िनरोप घेऊन राजे वार झाले आिण आप या अ दळासह राजगड या िदशेनं दौडू
लागले.
भर या नजरे नं बाजी- फुलाजी दूर जाणा या अ पथकाकडे पाहत होते.

िसंध गावा या देशपांडेवाड्यात एकच धावपळ चालली होती. वाड्या या तटावरची सारी तणं,
िपंपळाची रोपटी काढून टाकून तट व छ केला होता. वाड्या या सदरसो याचे िशसवी न ीदार
खांब तेलातला हरमंज लाव यामुळं लकाकत होते. वाड्या या िभंती िपव या धोट िपवडीनं
रं गव या हो या. पिह या चौकातील जमीन शेणसड्यानं सारव यामुळं चौक अिधकच श त
भासत होता. सणासुदीचे कपडे घातलेले सेवक वाड्या या आत-बाहे र करीत होते.
दोन हर टळत आली.
फुलाजी- बाजी आप या सो यात बैठक वर बसले होते.

सोनाबाइ, गौतमाइ दाराशी अधोवदन उ या हो या. दोघां भावांचं बोलणं या ऐकत हो या.
‘बाजी, तू हवं, ते हण.’ फुलाजी हणाले, ‘ या पोरा या अंगी मोठी धमक आहे . वय केवढं
कोवळं ! अजन
ू ओठावर या िमशीला रं ग फुटला नाही. पण काय िहंमत !’
‘खरं आहे , दादा !’ बाजी हणाले, ‘आजवर या बाजी या डो याला डोळा िभडव याची कुणाची
ताकद न हती. पण राजां या डो यांतलं तेज पाहवत न हतं. राजां या बोल यात नागाला
डोलवणा या पुंगीची साद आहे . यां या डो यांत िच या या नजरे तला धाक आहे . के हा हातचा
प ा गळून पडला आिण यां या िमठीत सापडलो, तेही कळलं नाही.’
फुलाजी हसले. हणाले,
‘बाजी, तू काही हण. या पोरा या अंगात दैवी श आहे . आजवर मी ऐकत होतो. याला
पािहलं आिण ते पटलं, बघ.’
‘ यांना भवानी स न झालेय्, हणे !’ गौतमाइ हणा या.
‘का होणार नाही ?’ फुलाजी उठत हणाले, ‘ यांन वाइट काय केलं ? आज या मुलखात
गोरग रबांचा वाली कोण आहे ? आजवर एवढ्या आयाबिहण ची अ ू गेली. कुणाला याची चाड
होती ? या पोरानं सांिगतलं, असलं या पुढं चालायचं नाही. रां याचा पाटील लइ माजोरी. यानं
असंच केलं. हात-पाय तोडले याचे. या या मागं का माणसं धावणार नाहीत ? तरी सांगत होतो,
बाजी ! आप या राजानं सलख
ू केला असता, तर फार बरं झालं असतं. पण तुझा स ला यानं
मानला.’
बाजी उफाळले,
‘मला काय माहीत, िशवाजी राजे असे असतील, हणन
ू ! जसे जेधे आले, तसे िशवाजी….’
‘ितथंच ग लत झाली. आज तेच का होजी जेधे िशवाजी या संगती आहे त. ठीक आहे . झालंगेलं गंगेला िमळालं. पण िशवाजी राजे येतील, न हे ?’
बाजी हणाले,
‘ज र येतील ! तसा सांगावा यांनी धाडला आहे .’
फुलाज नी उभा असले या सोनाबाइ, गौतमाइ याकडं पािहलं.
यांनी सांिगतलं,
‘िशवाजीराजे के हाही येतील. आज इथं ते मु कामाला आहे त.’
‘सगळं झालं आहे . आपण िचंता क नये.’ गौतमाइनं िव ास िदला.
‘ठीक आहे . आ ही सदरे वर जातो.’
बाजी-फुलाजी सदरे वर आले, ते हा सदरे वर लोड, त यांनी सजलेली पांढरी धोट बैठक
तयार होती. सदरे वर गावचा ता याबा हसकर उभा होता.
बाजी-फुलाजी सदरे वर येताच यांचं ल ता याबा हसकरकडं गेलं.
‘बसा, ता या ! लवकर आलात ?’
हातारा ता याबा िमि कल हसला. तो हणाला,
‘धनी, क बडा झाकून ठे वला, हणन
ू सय
ू उगवायचा हातो काय ?’
‘काय ?’ बाज नी िवचारलं.

‘सा या गावभर न हं, तर सा या गावठा यात आवाइ उठलीया. िशवाजी राजं आज येनार. खरं
हाय ?’
‘होय ! ते येणार आहे त.’ बाजी हणाले.
‘आिन आमां नी याची खबर हाइ.’ ता याबा हसकर उफाळला, ‘तुमचा बा असता, तर
यानं हे केलं असतं ?’
‘तसं नाही, ता याबा ! राजांनी स ताक द िदली, आ ही येणार, हे कुणाला सांगू नका.’
‘मग सा या गावाला कसं कळलं ?’
‘तेच आमचं दुदव आहे . ा घरात पळी पडली, तरी, हंडा पडला, हणन
ू सा या गावाला कळतं
!’
ता याबा शांत झाला. तो हणाला,
‘मला बलवलं हाइ, हनन
ू राग हाइ. िशवाजी राजा आता इल. याला मानानं घरात या.’
‘ हणजे ?’ फुलाजी उ ारले.
‘िकती केलं, तरी आपला राजा हाय यो ! दारात पाच सुवािसनी उ या करा. भाताचे मुटके
ठे वा. याला ओवाळून घरात आणा. सदरे जवळ घंगाळ ठे वा. पाय धुऊन तो पायरी चढं ल.’
ता याबा हणाला, यात काही खोटं न हतं.
बाजी त परतेनं वाड्यात गेले. परत धावपळ झाली. आर या सज या. सदरे या खाली
पाय यांजवळ चकचक त तां याचं घंगाळ ठे वलं गेलं.
ता याबा ती सारी धावपळ थंडपणे पाहत होता.
िकंिचत रोषानं बाज नी िवचारलं,
‘झालं मनासारखं ?’
‘आता झालं.’ ता याबा हणाला, ‘पन यो राजा हाय. यो काय एकटा येनार ? या या
संगती िशबंदी असंल. ते आ यावर यां नी गळ
ू पानी…’
‘ती यव था केली आहे .’
‘मग झालं, तर !’ ता याबा िनवकारपणे हणाला.
याच वेळी यशवंत धावत आला. तो हणाला,
‘धनी, टापांचा आवाज येतय
ू ा….’
बाजी-फुलाज नी आपली पागोटी सावरली. सुवािसनी वेश ाराजवळ गे या. यांत सोनाबाइगौतमाइही हो या.

झाडी या रोखानं टापांचा आवाज येत होता आिण सायंकाळ या सय
ू -िकरणांत राजांचं
अ पथक नजरे त आलं. राजां या पांढ या शु घोड्यामागं राजांचं अ पथक दौडत होतं. मागं
धुळीचा लोट उधळत होता.
अ पथक वाड्या या दरवा याशी येताच यशवंत धावला. यानं राजां या घोड्याची ओठाळी

पकडली.
राजे ि मतवदनानं पायउतार झाले. राजांचं ल ओठाळी धरले या यशवंताकडं गेलं होतं.
बाजी- फुलाजी राजां या सामोरे गेले.
यां या मुज याचा वीकार करीत असता राजांचं ल यशवंतवर िखळलं आहे , हे बाजी,
फुलाज या यानी आलं.
‘राजे ! आपण आलात. आ ही ध य झालो.’
‘आ ही वचन देतो, ते पाळतो.’ राजे यशवंतकडं बोट दाखवत िवचारते झाले, ‘हा कोण ?’
‘हा यशवंत जगदाळे ! भोर या गुणाजी जगदाळचा मुलगा.’
‘चांगला िदसतो.’
‘राजे ! आपण अचक
ू पारख केलीत. तो उ म धारकरी आहे . प ा, तलवार, फरीगदगा यांत तो
िन णात आहे .’
‘वाटलंच ! तु ही कौतुक केलंत, यातच सव आलं.’ राजांनी िनवाळा िदला.
राजे वाड्या या वेश ाराशी आले. राजां याव न भाताचे मुटके ओवाळून टाक यात आले.
पायांवर पाणी घाल यात आलं. सोनाबाइ, गौतमाबाइनी तीन सुवािसन सह राजांना ओवाळलं.
कुंकुमितलक लावलेले राजे वाड्यात आले.
राजे फुलाज ना हणाले.
‘ ा औपचा रकपणाची काही गरज न हती.
‘राजे ! हा औपचा रकपणा न हे ! जे हा आपला वीर घरी येतो, ते हा याचं असंच वागत
केलं जातं.’
राजे वाड्यात येताना वाडा िनरखीत होते. चौकात उभे असताना पागेतलं एक घोडं
िखंकाळलं. िशवाजी राजांची पावलं नकळत पागेकडं वळली. पागेतली ती उमदी जनावरं पाहन
राजां या मुखावर समाधान गटलं. ते बाज ना हणाले,
‘आ ही जे हा आम या िपताज ना भेटायला बग ळला गेलो होतो, ते हा यांनी आ हांला एक
सं कृत ोक सांिगतला होता.’
‘कोणता ?’ फुलाज नी िवचारलं.
‘ यांनी सांिगतलं….
य या ा त य रा यं, य या ा त य मेिदनी ।
य या ा त य सौ यं, य या ा त य सा ा यम् ।
— या या पदरी घोडा, याचं रा य, याचं ऐ य, याचं सुख, याचं सा ा य !’
‘खरं आहे !’ बाजी हणाले.
‘ याचमुळं आमचा एक कायदा आहे . आम या रा यात ना कुणा या मालक चा घोडा, ना
कुणाचा वाडा. ती मामलत रा याची. बाजी, हे परवडे ल तु हांला ?’
‘राजे ! िजथं इमान टाकलं, ितथं घरादाराची मोजदाद कशाला ?’
बाजी- फुलाज सह बोलत राजे सदरे या पाय यांजवळ आले. यांनी पायांतले चढाव काढले.
सेवकांनी घंगाळातलं पाणी राजां या पायांवर घातलं.

राजे सदरे वर आले. सदरे या उज या बाजल
ू ा खास बैठक घातली होती. डा या सदरे वर
बाज ची िव ासू माणसं उभी होती. राजांचं ल ता याबा हसकरकडं गेलं. राजे सरळ
यां याजवळ गेले आिण यांना वाकून नम कार केला. या कृतीनं सारी सदर आ यचिकत
झाली.
राजे बोलत होते,
‘ता याबा, बरे आहात ना ?’
ता याबा हणाले,
‘जी, महाराज !’
न राहवन
ू बाज नी िवचारलं,
‘राजे, आपण यांना ओळखता ?’
राजे हसले,
‘बाजी ! यांना आ ही ओळखणार नाही, तर कोण ओळखणार !’
‘ हणजे ?’ फुलाजी हणाले.
‘जे हा आमचे िपताजी िनजामशाहीत होते, ते हा यां या संगती आपले िपताजी आिण
ता याबा होते. बाजी, खरं सांगायचं झालं, तर ता याबा तुमचे नाहीत. आमचे आहे त.’
बाज या डो यात काश पडत होता. ता याबाचं वारं वार सदरे वर असणं, संगती रोिहडा
गडावर येणं, गडा या िशबंदीची चौकशी करणं….
बाजी उ ारले,
‘ हणजे ता याबा….’
‘खरं आहे .’ राजे सांगत होते, ‘ता याबा आमचे हे र हटलंत, तरी आता काही िबघडणार नाही.
बाजी, अशी लहान-थोर माणसं पाठीशी रािहली, तर देवांचं रा य उभं करणं का कठीण !’
‘ता याबा, चांगलाच चकवा िदला.’ फुलाजी हणाले.
‘तसं हाइ, धनी !’ ता याबा हणाले, ‘पिहलं इमान राजाचं; दुसरं तुमचं ! आता सगळी एकच
झालासा, हणन
ू कुठं हाता याला तोफं या त डी देऊ नकासा, हंजे िमळवली !’
ता याबा या बोल यानं सारे मोकळे पणानं हसले.
राजे बैठक वर िवराजमान झाले. राजां या आ ेनं बाजी, फुलाजी राजां या शेजारी बसले.
राजे सांगत होते,
‘बाजी, फुलाजी, आमचा बारा मावळ आता कब यात आला, असं हणायला हरकत नाही.
तुमचे बांदल देशमुख काय हणतात ?’
‘आमचे न हे , आपले !’ फुलाजी हणाले, ‘आप या दशनासाठी ते येणार आहे त.’
‘बाजी ! रोिहड्याची तटबंदी भ कम क न या. या वाटेनं आबाजी िशड्या लावन
ू चढले, ती
तटाची बाजू तोडून या.’ राजांनी सांिगतलं.
‘राजे ! मी अनेक वेळा राजांना….’ बाजी चाचरले, ‘ध यांना सांिगतलं होतं, पण यांनी ते
मनावर घेतलं नाही.’
‘आमची वेळ चांगली, नाही तर रोिहडा घेणं येवढं सोपं न हतं. बाजी, तो दि णेचा तट मजबत
ू

क न या. पज यकाळी तटास झाड-झुडूप वाढतं. ते वरचेवर कापन
ू काढा. तटाचं व
तटाखालील गवत जाळून गड नेहमी नहाणावा लागतो, हे िवस नका. बाजी, आ ही इकडं
येताना जासलोड गडावर गेलो होतो. गडाची जागा मो याची असन
ू ही… तो आज ओस पडला
आहे . याची उभारणी करायला हवी. तो िक ला डागडुजी क न परत वसवायला हवा. िक ला
मजबत
ू क न मगच तु ही िक याखाली उतरणं. ही आमची पिहली कामिगरी आ ही तु हांला
देत आहोत. येथन
ू आ ही राजगडावर जाताच गडा या खचाची तरतदू क .’
‘जशी आ ा !’ बाजी हणाले.
‘बाजी, आता आम यावर कोण, के हा चालन
ू येइल, याचा भरवसा नाही. बारा मावळांतले
बारा िक ले मात बर बनवायला हवेत. शेवट आ हांला राखणार, ते गड, िक ले आिण दाट रानानं
भरलेला आमचा मुलख
ू . तीच आमची ताकद !’
राजांना भेटायला बांदल देशमुख आले. राजांनी यांचा शेला-पागोटं देऊन स मान केला.
दुसरे िदवशी सकाळी राजे राजगडाकडं जायला िनघाले. राजांना िनरोप ायला बाज ची मुलं,
फुलाजी, ता याबा हसकर हजर होते. ता याबाकडं पाहत बाजी हणाले,
‘राजे, एक िवनंती आहे .’
‘बोला, बाजी !’
‘या ता याबाला संगती घेऊन चला. आता आ हांला याची भीती वाटते.’
सारे मोकळे पणानं हसले.
राजे बाज या खां ावर हात ठे वन
ू हणाले,
‘बाजी, आता नुसता ता याबाच नाही. यायचं झालं, तर तु हां दोघांनाही घेऊन जावं लागेल.
येतो आ ही…’
याच वेळी यशवंत जगदाळे पुढं झाला. यानं राजां या पायांना हात लावन
ू नम कार केला.
राजांनी सा यांचा िनरोप घेतला आिण कोव या िकरणांत राजे राजगडाकडं दौड क लागले.

बाजी- फुलाजी राजांना िनरोप देऊन वाड्याकडं येत असता संगती ता याबा हसकर नाही, हे
यां या यानी आलं. यांनी वळून पािहलं, तो ता याबा गावा या िदशेनं चालत होता. बाज नी
हाक मारली,
‘ता याबा ऽऽ’
या हाकेनं ता याबा वळला. माघारी येऊन तो बाज ना हणाला,
‘काय, धनी !’
‘िनरोप न घेता घरी िनघालास ? चल सदरे वर.’
‘जी !’ ता याबा हणाला.
सारे सदरे वर आले. बाजी हणाले,
‘ता याबा, तुला उगीच हाक मारली नाही. िशवाजीराजांनी पिहली कामिगरी आम यावर

टाकली आहे . जासलोड गड दु त करायला हवा.’
‘ हय, जी !’
‘ हय, जी, हणन
ू चालायचं नाही. तो गड कसा आहे ? काय करायला हवं ?’
‘ते या काय सांगनार ?’ ता याबा हणाला.
‘तू नाही, तुझा बाप सांगेल !’ बाजी गजले, ‘ता याबा, आता ही स गं चालायची नाहीत.’
ता याबा हसला,
‘धनी, गड नामी हाय. मािगंदी इजापरू चा फाजाखान िक लेदार हता. योबी क ाळला आिन
िनघन
ू गेला. जासलोड वस पडला. पाच-पंचवीस घरटी गडावर हाइत. िवठोजी गडकरी हणन
ू
िशलेदार हता. योच आता िक लेदार हाय.’
‘अ सं !’ बाजी हणाले, ‘उ ा आमची बांदलांची िशबंदी गडावर पाठव.ू ते पुढं जाऊन
देखभाल करतील. ितथली सोय झाली क , आपण जाऊ.’
‘आपन ?’ ता याबा उ ारला.
‘हं, आपण ! ता याबा, आता तू पुढं; आ ही मागनं. राजांनी गडाची पिहली कामिगरी
सांिगतली, ती नामी झाली पािहजे.’
‘न हायला काय झालं ? क या क !’

जासलोड गडाचे िक लेदार िवठोजी गडकरी आप या घरा या क ् यावर बसन
ू िक याची
वदळ बघत होते. िवठोजीचं वय साठी या घरात गेलं होतं. डो याचे पांढरे तुरळक केस
अ ता य त वाढले होते. गालांवर उतरले या भरदार पांढ या क यांखाली दाढीचे पांढरे खुंट
उगवले होते. ओठावर या िपळदार िमशीला पीळ भरीत िवठोजी गडाची वदळ पाहत होते.
िवठोजीची मु ा त िदसत होती. याच वेळी यांची मुलगी सखबू ाइ बाहे र आली. िवठोज नी
एकवार मुलीकडं पािहलं आिण परत ते गडाकडं पाह लागले. मागं उभी रािहलेली सखू हणाली,
‘बाबा !’
‘काय ?’
‘आइनं िवचारलंय्, याहरी करतासा न हं ?’
‘ याहरी ! पोरी, तु या आइला याहारी सुचतीया. पण यो वाघ आ ा इल, न हं ? घास करं ल
माझा !’
‘कोन वाघ ?’ सखन
ू ं िवचारलं.
‘ यो ! बाजी परभू देशपांड्या ! यो येनार हाय गडावर.’
‘कशापायी ?’
िवठोजीनं एक दीघ सु कारा सोडला. मांडीवर थाप मारत तो हणाला,
‘कशापायी ? भोग आपला ! दुसरं काय ? हनं, गड साफ-सफ
ू क न ठे वा. धा वसात एक
कु ं िफरकलं हाइ. धा वसात गडाला एक मालक हायला हाइ. हायलो या ! यो िशवाजी

आला आिन गड बघन
ू गेला आिण आता ो येतय
ू ा.’
‘इना ! यो काय खातोय् काय ?’
‘पोरी, तुला ठावं हाइ ! ो देशपांड्या साधा हवं. बांदलांचा यो िदवान हता. बांदल
मे यावर बांदलांची पोरं आिन बाजी िशवाजी राजाला िमळाली. आता याची नजर या ओस
पडले या गडावर गेली. येऊ दे. सवता या डो यांनी बघू दे ! गड कसला, ड गरच झालाय् ो !
दोन-दोन मानसं राब यात, पन एक झुडूप हालंना.’
सखू काही न बोलता घरात गेली.
िवठोजी बोलत होता, यात काही खोटं न हतं. जासलोड गडाची अव था तीच होती.
काळा या ओघात सारे बु ज ढासळले होते. तटांना िखंडारं पडली होती. गडावर आठ-दहा
घरटी तग ध न रािहली होती. जु या वाड्याची पडझड होऊन फ जोती उरली होती. गडावर
पा याचं टाकं तेवढं शाबत
ू होतं.
िवठोजीचं ल गडा या दरवा यातन
ू येणा या भै हा याकडं गेलं. भै आजबू ाजल
ू ा बघत
िवठोजी या घरट्याकडं येत होता. कु हाडी घेतलेली माणसं नको असलेली झाडं तोडत होती.
कुदळीनं झुडपं उपसत होती. ते पाहत भै चालत होता.
भै िवठोजी या घराजवळ येताच याचं ल क ् यावर बसले या िवठोजीकडं गेलं.
िवठोजीला पाहताच भै भरभर पावलं टाक त िवठोजीजवळ गेला, लवन
ू मुजरा करीत तो
हणाला,
‘मुजरा, सरकार !’
‘सरकार गेला खड्ड्यात !’ िवठोजी उसळला. ‘दोन िदस झालं सांगावा धाडून, आिन आज
उगवलास ?’
‘ हाइ, धनी ! तसं या करीन हय ?’ भै आपली धोकटी उलगडत हणाला, ‘ याचं काय
झालं…’
भै ला थांबवत िवठोजी हणाला,
‘काही सांगू नगंस. लवकर काम कर.’
‘करतो क !’ भै हणाला, ‘पन ऐकशीला तर खरं ! याचं काय झालं…’
िवठोजीनं सु कारा सोडला, आिण तो नाइलाजानं ऐकू लागला.
भै उघड्या मांडीवर व तरा घासत सांगत होता,
‘धनी, तुमचा सांगावा आला, आिन सांजंला कारभारीण हणाली, ‘घरला गाय आली हाइ.’
आला का भोग ! रातीचं कुठं जानार ! हनालो, बघू सकाळी ! काय करायचं, धनी. परपंच क
न हं. आयला, कारभारीन नािगनीवानी डाफारली. गाइची पाडी घरात हाय आिन गाय हाइ. आइ
िवना पाडी जगंल काय ?’
भै चा व तरा िवठोजी या गालाव न िफरत होता. िवठोजीला हस याची उबळ आली आिण
णात तो ओरडला,
‘अरं , कापलं.’
‘धनी, तुमीच हललासा.’ भै म खपणे हणाला.

भै पाणी लावन
ू िवठोजीची दाढी करीत होता. पण िवठोजीला उ सुकता होती. न राहवन
ू
यानं िवचारलं,
‘मग सापडली गाय ?’
‘न सापडायला काय झालं ? या येरवाळी उठून मागं लागलो. िहंडा बरोबर चरायला गेलेली
गाय जानार कुठं ? लइ रान िफरलो, तवा देववाडी या िहंडात गाय गेली, हनन
ू सुगावा लागला.’
‘आिन ?’
‘आिन काय ! सरकार, देववाडी या पाटला या गोठ्यात माझी गाय.’
‘मग ?’
‘ या पाटलाला सांिगतलं, गाय माझी हाय, हनन
ू . तर यो हनला कसा, तुझी गाय
कशावरनं ? पुरावा आन !’
‘आयला, लइच िबलंदर िदसतय
ू ा.’ िवठोजी दुसरं गालफड पुढं करीत हणाला, ‘मग ?’
‘मग ! या सांिगतलं. हनालो, गाय माझी. घरात ितची पाडी हाय. तुमीच सांगा गाय माझी,
हनन
ू !’
या कथेनं िवठोजीचं भान हरपत होतं. दाढीकडं याचं ल रािहलं न हतं.
‘आिन, रं ऽ’ िवठोजीनं िवचारलं.
‘काय सांग,ू धनी ! या नुसतं हनालो आिन यो पाटील नागावानी उभा हायला. आप या
चाकरां नी बोलावलं. वरडला, ‘ ा भड याची पाट सोला ऽ’ सांगतो, मालक. माझं बळ सरलं.
उसनं अवसान ध न मी हनालो, तुमी धनी. माझी कवाबी पाट सोला. पन याचा काय इचार
हइल ?’
‘कसला इचार ?’
‘िशवाजी राजे जवा रोयड्या गडावर गेलं हतं, तवा मला भेटलं हतं. िशवाजी राजाचा गडी
हाय मी. त या कानांवर ही गो गेली, तर तुमी कुठं हाशीला ?’
‘असं तू हनालास ?’
‘धनी, मे या कोकराला आगीचं या कसलं ? या िन ं िशवाजीचं नाव काढलं आिन
पाटलाची फना साफ दुमडली. नांगा खाली पडला. गोठ्यातली गाय आपसक
ू सोडून िदली.’
िवठोजीची दाढी झाली होती. गालावर आग पसरली होती. दाढीव न हात िफरवत िवठोजी
हणाला,
‘भै , तु याजवळ झाड सोलायची तासणी हाय ?’
‘हाय क , धनी !’ भै नं उ र िदलं.
‘पुढ या व ाला तीच तासणी घेऊन ये.’
‘का जी ?’
‘तु या व त यापरीस तीच बरी ! यानंच दाढी कर.’ िवठोजी हणाला.
भै ला या बोल याचं काही वाटलं नाही. चेह यावरचं हासू लपवत तो हणाला,
‘धनी, आता मागचं ल हार हायलं हाइत. व त याला पानी कोन देनार ! मािगंदी शहाजी
राजांचं राज होतं, तवा इमान पन हतं. तुमां नी ठावं हाय. दाढी कराय लागलो, तर नीज यायची

मानसाला. गेलं ते िदस. धनी, जरा तेल आनाय सांगा.’
‘कसलं तेल ?’
‘खोब याल ! लइ िदसानं आलु, तवा जरा मालीश क न जातो.’
‘गुमान गावची वाट धर ! अरं भै , ते िदस गेलं आता. िदवाळीला टाळूला तेल लागायची
मारामार झालीया, बग.’ गालफडाची आग िवस न िवषय बदलत िवठोजी हणाला, ‘खरं च, तू
िशवाजीला भेटला हतास ?’
‘ या ! आिन िशवाजीला !’ भै हसत उ ारला, ‘धनी, जवा ह ी र यात येतो, का हाइ,
तवा उं दरानं बीळ जवळ करावं !’
िवठोजी मनमोकळे पणानं हसला.
आपली दाढी खाजवत भै हणाला,
‘धनी !’
‘काय ?’
‘आवंदा बलुतं िमळालं हाइ.’
‘अरं , िपकलंच हाइ, तर बलुतं देनार कसं ?’
‘मग ग रबानं जगावं कसं, जी ?’
‘थांब ! रडू नगंस.’ िवठोजीनं घरात बघत हाक िदली, ‘अरं , कोन हाय ितकडं ?’
काही णांत सखू दारात आली. भै ला बघताच ितनं पदर सावरला. सखल
ू ा बघन
ू भै नं
मुजरा केला.
‘आ कासाब कवा आ या ?’ भै नं िवचारलं.
‘झालं आठ िदस ! माहे रपनाला आनलीया.’ आिण सखक
ू डं वळून िवठोजी हणाला, ‘पोरी,
याला सा शेर नाचणं घाल.’
‘सा शेर ?’ भै उ ारला.
‘बरं बरं ! सा पायली दे ! झालं ?’
‘ हय, जी !’
िवठोजी घरात जा यासाठी उठला आिण एकदम वळला.
‘बरी आठवण झाली, बग ! अरं भै , बेलदार िमळतील ?’
‘बेलदार ? कशापायी ?’
‘वाडा बांधायचा हाय माजा ! अरं , यो बाजी गड बांदनार हाय, हनं. मग बेलदार लागनार.
कुंभार लागनार.’
‘हत् ित या ! यां नी काय तोटा ! आमची देववाडी, मु डवाडी यांनीच भरलीया न हं !
मा या मारत बस यात. कवाबी सांगावा धाडा. मुं यांगत रीघ लागंल गडावर.’
भगभगणा या दाढीला गोडं तेल लावन
ू िवठोजीनं परसात या दगडावर आंघोळ आटोपली.
िवठोजी भर उ हात गड िफरत होता.
गडाची जागा आता बरीच मोकळी झाली होती. िवठोजी गडा या तटाकडं गेला. तटाव न तो
पाहत होता. गडा या पाय यापासन
ू तटापयत दाट रान वाढलं होतं. ते अफाट रान बघन
ू िवठोजीचं

मन उदास झालं. तो वैतागानं वत:शीच पुटपुटला,
‘माझा बा यायला पायजे, ो गड मोकळा करायला ! सांगाय काय जातं !!’
या िवचारानं काळजीत पडलेला िवठोजी घरची वाट चालू लागला.

दोन हरी िवठोजी आप या घरा या पडवीत घोरत झोपला होता. दोन हर टळत आली होती
आिण याच वेळी सखबू ाइ पडवीत आली. िनवांतपणे झोपी गेले या बापाला उठवणं ित या िजवावर
आलं. ितनं हाक मारली,
‘आबा ऽऽ ये ऽऽ आबा ऽऽ’
‘कोन !’ हणत िवठोजीनं डोळे उघडले. सखल
ू ा पाहन यानं िवचारलं, ‘काय झालं ?’
‘गडावर लइ मानसं येऊ लाग यात. गडाखाली घोडी, बैलगाड्या जम यात. वद आली,
हनन
ू जागं केलं.’
िवठोजी या डो यांवरची झोप उडाली. तो ताडकन् उठून उभा रािहला.
‘माझं पागोटं आन !’ िवठोजीनं सांिगतलं. आिण तो चळ
ू भरायला परसात गेला. परसातन
ू
जे हा तो आला, ते हा सखबू ाइ पागोटं घेऊन उभी होती. िवठोजीनं पागोटं चढवलं आिण तो
घराबाहे र पडला.
िवठोजी गडा या दरवा याजवळ गेला आिण गडाव न िदसणारं य तो बघतच रािहला.
गडा या पाय यापासन
ू वरपयत माणसांची रांग लागली होती. येकाजवळ ओझं होतं.
गडाखाली बैलगाड्यांचा तळ पडला होता. गडावर सामान येत होतं. यात बाडिबछायत होती.
धा याची पोती होती.
पाठीवर या ओ यानं दमलेली माणसं िवठोजीकडं बघन
ू न बिघत यासारखं करीत आत जात
होती. गडात गेलेला एकजण बाहे र आला. िवठोजीकडं पाहत यानं िवचारलं,
‘तु ही िक लेदार ?’
‘ हय !’
‘बारदान, सामान ठे वायचं कुठं ?’
‘ठे वा मा या डो यावर ! गडावर बसायला छपरी िमळायची मारामार आिन एवढं सामान
आनलासा. गडावर अंबारखानं हाइत, असं वाटलं काय तुला ?’
या भिडमारानं तो इसम चिकत झाला. धीर क न यानं िवचारलं,
‘मग सामान गडाखाली जाऊ दे ?’
‘चल, सांगतो तुला.’ हणत िवठोजी चालू लागला.
गडावर देवीची छपरी उभी होती. ितथं जाऊन िवठोजीनं आ ा केली,
‘या छपरीत दा याची पोती ठे वा. आिन उरलेलं बारदान आम या घरात घाला.’
िवठोजी डो याला हात लावन
ू सारी वदळ पाहत होता. सामाना या पाठोपाठ गडावर घोडी
आली. िशलेदार आले. िवठोजीचे दो ही सोपे बाडिबछायतीनं भरले होते. घरासमोर राहट्या, पाली

व सामान पडलं होतं.
बाबाजी सवामागन
ू गडावर आले. यांनी िवठोजीची भेट घेतली. यांना धीर िदला,
‘िवठोजी, काळजी क नका. आमची माणसं आपली यव था क न घेतील. याची तोशीस
तु हांला पडणार नाही.’
‘बाजी कवा येणार ?’
‘इथली यव था झाली, क येतील.’ बाबाज नी उ र िदलं.
दुस या िदवसापासन
ू गडाचं प बदललं. गडावर सोिय कर जागा बघन
ू घरटी उभार यात
आली. गडाचे कातळ सोडून राहट्या, पाली उभा रािह या. गंजीखाना सजला. िवठोजीला काही
करावं लागत न हतं. होणारी घडामोड तो नुस या डो यांनी पाहत होता.

एके िदवशी सकाळी बाबाजी िवठोजीकडं आलं. यांनी सांिगतलं,
‘िवठोजी, आज बाजी भू देशपांडे गडावर येतील.’
‘कवा ?’ िवठोजीनं िवचारलं.
‘सं याकाळपयत ते गडावर यावेत.’
‘येऊ देत !’ िवठोजी हणाला, ‘आमी नावाचं गडकरी, तुमी कराल, ते खरं !’
‘तसं नाही, िवठोजी !’ बाबाजी हणाले, ‘राजांची आ ा आहे . गड वसवताना तु हांला
कोणतीही तसदी ायची नाही.’
िवठोजी या बोल यानं समाधान पावला. तो हणाला,
‘बाबाजी ! िक लेदार हनन
ू घेतो आिन तुमी मानसं आलासा, यांची उठाठे व करायला नको
? आता आमां नी पवू चं दीस हायले हाइत. धरलं, तर चावतं; सोडलं, तर पळतं, अशी गत
झालीया आमची. काय करावं, तेबी समजत हाइ.’
बोलता-बालता िवठोजीचे डोळे पा यानं भरले. ओठ थरथरले. बाबाजीनं या या पाठीवर हात
ठे वला.
‘िवठोजी, ही तुमचीच हक कत नाही. सा या मुलखात हे च घडतंय्. तुमी काळजी क नका.
ा िदवसांत तु ही गडावर िटकाव धरलात, तेच पु कळ झालं.’
‘काय करनार ! नाव गडकरी हाय, न हं ?’ िवठोजी हणाला.
‘तुमी िनवांत राहा. काम लागलं, तर तु हांला के हाही सांगेन. समजलं ?’
‘ हय !’ िवठोजीनं सांिगतलं.
बाबाजी गडा या यव थेसाठी वळले. ते दूर जाइपयत िवठोजी यां या पाठमो या आकृतीकडं
पाहत होता. या या चेह यावर समाधान होतं.
क ् यावर बसन
ू िवठोज नी िचलमीची िपशवी काढली. िचलमीची छापी कटो यात या पा यात
िभजवली. का याशार िचलमीत तंबाखू ठासन
ू भरली. ओली छापी िपळून िचलमीला लावली आिण

यानं साद घातली.
‘पोरी ऽ ऽ’
सखू धावत बाहे र आली.
ितनं एकवार िवठोजीकडं पािहलं. या या हातातली िचलीम याहाळली आिण ित या
चेह यावर हासू उमटलं. ती हणाली,
‘तोफांचा बार भरलास, जनू ! इंगळ आनू ?’
‘ यापायीच साद घातली. पोरी, ो िशवाजीराजा गड सजवनार, बघ.’
सखू आत गेली आिण खापरीतन
ू इंगळ घेऊन बाहे र आली. यातला फुललेला इंगळ िवठोजीनं
उचलला. बोटावर फुंक घालीत िचलमीवर ठे वला आिण िचलीम त डाला लावन
ू एक झ कास
झुरका घेतला. तो झुरका घेत असता सखू के हा आत गेली, तेही याला कळलं नाही.

दोन हर सरत असता बाजी भंच
ू ं बांदल अ दळ दौडत गडा या पाय याशी आलं. बाजी
भं ू या संगती ता याबा हसकर, यशवंत जगदाळे , बाज चे थोरले बंधू फुलाजी आिण बाज चे दोन
मुलगे महादजी व अनाजी होते. गडा या पाय याशी सारे पायउतार झाले. गडा या पाय याशी
बैलगाड्यांचा तळ पडला होता. काबाडी या बैलांव न सामान उतरलं जात होतं. गाडीतळावर
पाच-दहा मोठ्या छप या उभार या हो या.
बाज चं अ पथक येताच सेवक धावले. सारे पायउतार होताच सेवकांनी घोडी ता यात घेतली.
खाल या तळाकडं आिण गडाकडं नजर टाकत बाजी हणाले,
‘ता याबा ! बाबाजीनं खपू कामिगरी केली. राजांनी भरपरू रसद पाठिवलेली िदसते.’
‘राजे बोलतात, ते करतात.’ ता याबा हणाला, ‘चला, गड गाठू या.’
यशवंत पुढं झाला.
बाज नी यशवंतकडं पाहताच तो हणाला,
‘मी गडाखाली थांबू ?’
‘का ?’ बाज नी सवाल केला.
यशवंत णभर घुटमळला.
‘ हाइ ! रसद वर जातीया, तवा….’
‘यशवंता, तुला पु कळ काम आहे . रसद येइल वर. याची काळजी नको. चल.’
यशवंत काही बोलला नाही. तो बाज यासह गड चढू लागला.
गडा या थम दरवा यात बाज या वागतासाठी िवठोजी उभा होता. मांड-चोळणा घातलेला
पगडीधारी िवठोजी िक लेदार शोभत होता.
सवात पुढं बाजी होते. मागन
ू सव मंडळी येत होती.
बाज ची ती िध पाड उं चीपुरी िकंिचत उ मत
ू पाहन िवठोजी पुढं झाला आिण यानं बाज ना
मुजरा केला.

या मुज याचा वीकार करीत िवठोजीवर नजर रोखत बाज नी िवचारलं,
‘िवठोजी िक लेदार ना ?’
‘जी !’
‘आम या माणसांनी तु हांला काही ास तर िदला नाही ?’
‘जी, हाइ ! यांनीच गड सजवला.’
‘अजन
ू सजवला नाही. सजवायचा आहे .’ बाज नी उ र िदलं.
पण िवठोजीचं ल बोल याकडं उरलं न हतं. बाज या मागन
ू येणा या यशवंतकडं याचं ल
िखळलं होतं. याला पाहन िवठोजी या चेह यावर स नता गटली होती.
यशवंत पुढं झाला आिण यानं िवठोजीला वाकून नम कार केला.
िवठोजी हणाला,
‘औ ावंत हा !’
‘तु ही याला ओळखता ?’ बाज नी आ यानं िवचारलं.
‘जावयाला कोन वळखनार हाइ ?’ िवठोजी हणाला.
‘आमचा यशवंता तुमचा जावइ ?’ फुलाज नी िवचारलं.
‘ हय !’
बाजी हसले. यशवंत या पाठीवर थाप मारीत हणाले,
‘काय, यशवंतराव ! तरीच गडावर यायची टंगळ-मंगळ चालली होती, होय ? िवठोजी, आता
तर तु ही मुळीच परके रािहला नाही. यापुढं गडाला जावइगडच हणायचं.’
सारे हसले.
गडात येताच बाजी गड िनरखीत होते.
बाजी िवठोजी या घरी पोहोचले. बाजी येणार, हणन
ू पुढचा सोपा बैठक नं सजला होता.
बाजी बैठक वर बसले.
िवठोजी हणाला,
‘धनी ! तुमी आलासा, बेस झालं. आता ो गड आिन तुमी हवं ते करा.’
‘ हणजे ?’ बाज नी िवचारलं.
‘लइ क ाळा आला. धा वसात गडाचे धा मालक झाले. दोन वेळ या जेवनाची काळजी पडली.
गडाखाली चार िबघं जमीन हाय. मी हानार गडावर, आिन शेत कोन करनार ? तवा गडाखाली
जाऊन शेतात घरटं बांधन
ू हावं, हनतो.’
‘ वा !’ बाजी हणाले, ‘असं होणार असतं, तर आ ही गडावर आलो नसतो. तु ही गडकरी.
तुम यासाठी तर राजांनी आ हांला पाठवलं. िशवाजी राजां या रा यात माणसं बेघरदार होत
नसतात. आता गड सजेल; गडक यांचा वाडा उभा राहील. अंबरखाने उठतील. गडा या मुलखाची
चौथाइ वसल
ू कर याचा अिधकार राजे तु हांला देतील. गडावर िशबंदी ठे वन
ू मुलख
ू राख याचं
काम तुमचं ! ऐन लढाइ या वेळी िशलेदार पळून गेला, हणतील तु हांला.’
‘ या; आिन पळून जानार !’ आप या िमशीव न पालथी मठ
ू िफरवीत िवठोजी हणाला, ‘ते
या कशाला सांगू ? जे यां या संगती गड भांडवलाय् या. या जे यांना इचारा, हनावं.’

‘ते माहीत आहे , िवठोजी !’ ता याबा हणाला, ‘आता माघारी वळू नगंस.’
‘येवढं सांिगतलासा, आिन मागं वळं न हय ?’ िवठोजी हसन
ू हणाला.
‘पण आमचे यशवंतराव गेले कुठं ?’ बाजी हणाले.
आिण याच वेळी यशवंता घरातन
ू बाहे र आला. या याकडं पाहन बाजी हणाले,
‘यशवंतराव, हे चालायचं नाही. तु ही सारखं चुलीपुढं जाऊन बसू लागलात, तर गड
वसवणार कोण ?’
यशवंत या बोल यानं संकोचला. िवठोजी हणाला,
‘पन आमचं जावइ तुमां नी गावलं कसं ?’
‘आमास गावलं नाहीत. यांनी आमाला पकडलं.’ बाजी मोठ्यानं हसन
ू हणाले, ‘तुमचे जावइ
एक िदवशी आम या वाड्यात आले. धारकरी हणन
ू हातो, हणाले. आ ही यांची परी ा
यायची ठरवली. प े घालन
ू खेळू लागलो… आिन तुम या जावयानं आम या हातावर प ् याचा
वार केला.’
घरा या आत या बाजन
ू ं काकणांचा आवाज आला.
िवठोजीची मु ा गंभीर झाली. तो उ ारला,
‘अरारा ! असं करायला नगो हतं.’
बाजी हणाले,
‘तसं केलं नसतं, तर तुमचे जावइ आम याकडं िशलेदार बनले नसते. पोरात धमक आहे .
हातात कसब आहे .’
‘पोराचं नशीब !’ िवठोजी हणाला, ‘िनजामशाहीत गुणाजी आिन आ ही मैतर. शहाजी
राजां या चाकरीला हतो. याला पोरगा झाला. मला पोरगी झाली. पुढं सगळं च दीस िफरलं. पन
गुणाजी िफरला हाइ. यानं पोरगीला मागणी घातली. नारळ-पोरगी पदरात घेतली.’
‘आ हांला या गुणाजीला पाहायचं आहे .’ बाज नी आ ा िदली, ‘ता याबा, या तुम या
गुणाजीला गडावर बोलावन
ू या.
‘पन याचा एक पाय अधू हाय !’ ता याबा हणाला.
‘मग या याकरता डोली पाठवा. िवठोजी, गुणाजी गडावर आले, तर चालेल ना ?’
‘हे काय इचारनं झालं ?’ िवठोजी हणाला.
समोर आलेलं गळ
ू पाणी घेऊन बाजी उठत हणाले,
‘आता बसायचे िदवस संपले. गड तातडीनं उभा करायला हवा. चला, गड बघ.ू ’
बाजी सवासह गडाचं पठार िफरत होते. गडाचा प रसर बराचसा व छ झाला होता. गडावर
अनेक िठकाणी जु या वा तंच
ू ी जोती जीव ध न होती. यां यावरची झाडं -झुडपं तोड यानं,
यांचं प नजरे त येत होतं. अनेक िठकाणी का या-भोर कातळाचे उं चवटे िदसत होते. यांकडं
पाहन बाज ना समाधान वाटत होतं. ते फुलाज ना हणाले,
‘गड सजवणं फारसं कठीण नाही. हे कातळ फोडले, तरी भरपरू दगड िमळतील.’
गड िनरखीत सारे पा या या टा याजवळ आले.
पा याचं टाकं सुरेख बांधलं होतं. चारी बाजंन
ू ी पाय या हो या. िनळं भोर व छ पाणी नजरे त

येत होतं.
बाज नी शंका िवचारली,
‘िवठोबा, आता गडाचं बांधकाम सु होणार. हे पाणी पुरंल ?’
‘पुरंल ?’ िवठोजी हणाला, ‘पु न उरं ल ! केवढाबी उपसा करा, दुस या िदवशी पानी हतं
तेवढं च हातंय्. आिन यािशवाय गडावर दुसरं टाकं हाय. तेबी असंच हाय. िनजामशाही या
व ताला गाळ काढाय पायी बारा मोटा लाव या ह या. पन पानी तसभ
ू र हललं हाइ.’
‘ठीक ! िवठोजी, उ ापासन
ू गडाची कामिगरी सु करा. देवीला नारळ ा. थम ितचं देऊळ
उभा क . मग तटाची कामिगरी हाती घेऊ.’
बाज या डो यांसमोर पुढं सजणा या गडाचं िच रगाळत होतं. ते िच पाहत कुणाशी काही
न बोलता बाजी आप या िनवासाकडं परतले.
जासलोड गडाची उभारणी सु झाली. गुणाजी डोलीतन
ू गडावर आला. या या बरोबर याचा
किबलाही होता. िवठोजी, ता याबा आिण गुणाजी यांची संगत जमली. ितघं एका वयाचे. िवठोजीचं
घर आनंदानं भ न गेलं. बाज याबरोबर िवठोजी, ता याबा आिण कुबडी घेतलेला गुणाजी गडावर
िफरत होते. गडा या उभारणीची व नं रं गवत होते.
एके िदवशी बाज नी गुणाजीला सांिगतलं,
‘गुणाजी, तु ही जाणती माणसं. राजांनी ही जोखीम टाकली, ती तु ही िन तरायला पािहजे.
आता गड पुरा झा याखेरीज गडाखाली कुणी उतरायचं नाही.’
‘ पण शेतीवाडी, घरदार…’
‘ती काळजी आ ही घेऊ. गड पुरा झा याखेरीज गडाखाली उत नका, अशी राजांनी आ ा
केली आहे . तेच आ ही तु हांला सांगतो.’
गुणाजी, ता याबा, िवठोजी एकमेकांकडं पाहत असता बाजी तेथन
ू के हा दूर गेले, हे ही यांना
कळलं नाही.
ता याबा हणाला,
‘कायबी हना ! ो बाजी लइ बेरका ! बघता-बघता जा यात गोवलं, न हं ?’

ता याबा, गुणाजी, िवठोजीचं ि कूट चांगलंच जमलं होतं. बाज या बरोबर ितघं गडावर िफरत
होते. कुबडी घेतलेला गुणाजी मनाशी गडा या उभारणीची व नं रं गवत होता.
सं याकाळी घरी परत यावर जु या आठवण ची उजळणी करीत ितघे हातारे बसत. ितघांत
एक िचलीम िफ लागे. इंगळ पुरवायला सखच
ू ी धावपळ चाले.
गडावर बेलदार, पाथरवट काम क लागले. कातळातन
ू भरभ कम दगड काढले जात होते.
लोहारशाळे त िनखारा फुलत होता. यातन
ू पहारी, कु हाडी, कोयते, कुदळी आकार घेत हो या.
गडावर भ यामोठ्या दोन चु या या घा या िदवसभर फेर ध न चालत हो या. िनघाले या
दगडांनी देवीचं देऊळ सजलं. तटाची पडझड दु त होऊ लागली. गड आकाराला येत होता.
बाज नी मोठा बेत आखला होता. गडाचे तट, बु ज दु त क न गडा या सव मा या

सुरि ात कराय या हो या. याखेरीज कोठार-घर, िक लेदाराचा वाडा, िशबंदीचं िनवास थान,
पागेची जागा बांधावयाची होती. ते काम चंड होतं, पण यामागं बाज ची िहंमत तेवढीच मोठी
होती.
जासलोड गडाचं काम चालू असतानाच गडा या चौफेर िदशेनं तटापयत वाढलेलं रान तोडलं
जात होतं. यशवंताची रानतोडणीवर नेमणक
ू केली होती.
गडा या खाली प रसरात या गावांत बाज नी दवंडी िपटवली होती,
‘ यांना लाकूड-फाटा हवा, यांनी रान तोडावं. लाकूड-फाटा घरी घेऊन जावा.’
पहाटेपासन
ू दहा गावची माणसं, बायका, पोरं कोयते-कु हाडी घेऊन रानात घुमत होती. झाडं
तोडली जात होती. या राना या आ यानं रािहलेली भेकरं , िचतळं तोड यांना सापडत होती.
गडासकट सा या कामक यांना रोज भरपरू िशकार िमळत होती.
यशवंत दररोज भ या पहाटे गड उतरत असे. गडा या उतरणीवर झाडझुडूप, बुंधा राहत नाही,
हे पाहत िफरत असे. म या ह झाली क , सखू यशवंताचं जेवण घेऊन गडाखाली येत असे. ित या
काखेतली कळशी आिण डोइवरची िशदोरी बिघतली क , यशवंता या िजवाला उधाण येइ.
गडावर या, गडाखाल या बात या ऐकत यशवंत भाकरी खाइ. पालेभाजी, नाच याची भाकरी
खाऊन कंटाळलेला यशवंत जाणा या सखल
ू ा हणाला,
‘राती या जेवनाला काय तरी वशाट कर !’
‘ते काय सांगायला हवं ! रोज िशकार येतीया गडावर. सारी कटाळली, पन तुमास कसा
कटाळा हाइ, हणते मी !’
यशवंत हसला. तो हणाला,
‘वाघाची जात हाय, न हं !’
सखू काही बोलली नाही. ती मोठ्यानं हसली. ितनं सांिगतलं,
‘लवकर गडावर या.’
सखू गडाकडं जात होती. यशवंत समाधानानं ित याकडं पाहत होता.

दोन हरची वेळ टळत आली होती. जासलोड गडा या उतरं डीवर दहा गावची माणसं रान
तोडत होती. या तोडणी या आवाजानं सारं रान जागं होत होतं. ते सारं िनरखीत यशवंत िफरत
होता. आपली िफरती क न झाडा या एका सावलीत तो िवसावा घेत असता, रानात एकच
हाकाटी उठली. यशवंत उभा रािहला. या बाजन
ू ं आवाज येत होता, या बाजल
ू ा तो धावला.
वाटेत एकजण धावत येत असलेला यशवंताला भेटला. यशवंतनं याला थांबवन
ू िवचारलं.
‘काय झालं ?’
आप या पाठीमागं बोट दाखवत तो इसम हणाला,
‘वाघ ! ’
यशवंत पुढं झाला. सा या माणसांची पांगापांग झाली होती. बस या िठकाणी भाला

िवसर याची जाणीव यशवंतला झाली. यानं तो िवचार णात झटकून टाकला. पळत येणा या
एका माणसा या हातन
ू यानं कोयता घेतला आिण तो पुढं झाला.
काही धीरकरी माणसं रानात उभी होती.
यशवंतानं िवचारलं,
‘कुठं हाय वाघ ?’
या माणसांनी करवंदी या जाळीकडं बोट दाखवलं. यांतला एक हणाला,
‘जनावर भारी हाय ऽऽ’
‘असू दे ऽऽ’ हणत यशवंतानं डा या हातात िवळा धरला. पायाखाली पडले या एका झाडाचं
मजबत
ू लाकूड हातात धरलं आिण तो करवंदी या जाळीकडं सरकू लागला.
चारी बाजंन
ू ी वेढले या मा सां या आवाजानं िबथरलेला वाघ जाळीतन
ू पाहत होता. जाळीकडं
येणा या यशवंतावर याची नजर िखळली होती. संताप व भीतीनं याचं सारं अंग फुललं होतं.
यशवंतला याचं गुरगुरणं ऐकू येत होतं. मोजक पावलं टाक त, अंदाज घेत यशवंत पुढं जात
होता.
बाजच
ू ी माणसं ास रोखन
ू यशवंताकडं पाहत होती.
यशवंतानं काही पावलं टाकली आिण याची नजर वाघा या नजरे ला िभडली. सुवणकांती
असलेला तो िबबट्या संत नजरे नं यशवंताकडं पाहत होता. या या अंगावरचे काळे िठपके,
संतापानं वासलेला जबडा यशवंत या डो यांत भरत होता. िबबट्यानं आपलं अंग बस या जागी
चोरलं आिण याच वेळी या या झेपेची जाणीव यशवंतला झाली.
एखादा पा याचा झोत उसळावा, तसा िबबट्या जाळीबाहे र आला. सावध असले या यशवंतानं
सव बळ खचन
ू हातातलं लाकूड वाघा या त डावर फेकलं. खट् असा आवाज झाला आिण वाघाचं
धड
ू बाजल
ू ा कलंडलं. णचाही अवधी न घेता यशवंतानं वाघावर कोय याचे वार घालायला
सु वात केली.
वाघाची घरघर चालू असतानाच माणसं धावन
ू आली. दगडा-ध ड्यांनी वाघ ठे चला गेला आिण
सा या रानात एकच ज लोश उसळला.
मेलेला वाघ आिण यशवंता यांना सा यांनी खां ावर घेतलं. यशवंताचा िवरोध न मानता
यशवंताला गडावर ने यात येत होतं. ‘हरऽहरऽमहादेवऽ िशवाजी महाराज क जयऽ’ यांनी सारं
वातावरण दुमदुमत होतं.
तोडक यांची िमरवणक
ू गडावर आली. गडा या चौकात वाघाचं धड
ू टाक यात आलं.
खां ांव न यशवंतला खाली उतर यात आलं. तो कोलाहल ऐकून बाजी-फुलाजी चौकात आले
होते. यांना सारे यशवंतचा परा म सांगत होते. उसंत िमळताच यशवंत हणाला,
‘साधं वाघ हतं. उगंच या मानसांनी….’
‘साधा असला, तरी तो वाघ होता !’ बाजी याचं बोलणं पुरं हाय या आत कौतुकानं हणाले,
‘पण वाघा या नजरे ला नजर दे याची िह मत तुझी होती.’
बाज नी आप या हातातलं कडं उतरलं आिण ते कडं यशवंत या हाती चढवत ते हणाले,
‘यशवंतराव, आजपासन
ू तु ही कड्याचे मानकरी झालात.’

यशवंंत िवठोजी या घरापाशी आला, ते हा दाराशी सखू आरती घेऊन उभी होती. सखन
ू ं
यशवंतला ओवाळलं. घरात सो यात जात असता बाज नी सांिगतलं,
‘वाघा या िमशा जाळून टाका आिण याची नखं काढून या. िमशा िवषारी असतात.’
यशवंतला या ग धळात काही कळत न हतं. तो बाजल
ू ा होताच सखन
ू ं धीर क न िवचारलं,
‘कुठं लागलं तर हाइ ?’
या वा यानं यशवंत थमच भानावर आला. यानं आप या हातापायांकडं ल िदलं आिण
हसन
ू तो हणाला,
‘काय बी हाइ ! फुकट वाघ मेलं !’
सखू हसली.
ते हसणं पाहत असता यशवंतला थमच आप या परा माची जाणीव झाली.

बाज या अिव ांत देखरे खीखाली तीन वषात जासलोड गड पुरा झाला. दाट रानानं
पसरले या मुलखात ताशीव कड्यांनी गड आकाशात चढला होता. गडाला भ कम तटाचा
कमरबंध बांधला होता. गडावर देवीचं देऊळ, िक लेदाराचा वाडा, सदर, पागा इमारती पु या
झा या. गडा या वेश ाराला भ य कमान उभी होती. या कमानीवर या नगारखा यावर भगवा
वज फडकत होता.
गडाचं काम पुरं होताच बाज नी ता याबांना सांिगतलं,
‘ता याबा ! तु ही व यशवंता राजगडावर जा. राजांना गडाचं काम पुरं झा याचं कळवा. गडपाहणी करायला राजांना आमं ण ा.’
दुसरे िदवशी ता याबा, यशवंता राजगडाकडं रवाना झाले.
िशवाजी राजे येणार, या वातनं गडावर उ साह पसरला होता. गडाची साफसफाइ चालू झाली.
िवठोजी या वाड्या या िभंती सारव या गे या. सखन
ू ं हरमंजीनं, चु यानं या िभंत वर मखर, मोर
िचतारले. हाताचे ठसे उठवले.
राजे के हा येणार, इकडं गडाची नजर लागन
ू रािहली.

‘रे डा सोडू नये पा यात, असं हणतात, ते काही खोटं नाही.’ बाजी वैतागानं हणाले.
‘काय झालं ?’ गुणाजीनं िवचारलं.
‘अरे ! या ता याबा, यशवंतला राजां याकडं पाठवन
ू आठ िदवस झालं. िनरोप नाही; ना
यांचा प ा !’
‘राजांनी ठे वन
ू घेतलं असंल.’ गुणाजी हणाला.
‘मग हावा क ! कोण नको हणतंय्. पण िनरोप तरी पाठवायचा. आ ही इथं काव यासारखं

तटावरनं वाट बघतोय्.’
सदरे वर बाजी, िवठोजी, गुणाजी बोलत होते. दोन हरची वेळ झाली होती. बारगीर सदरे वर
येताच सा यां या नजरा या याकडं वळ या. बारगीर हणाला,
‘गडाखाली यशवंतराव िशलेदार आिन ता याबा आ याती. यांनी गडाखाली बलवलंय्.’
‘आ हांला ?’ बाज नी िवचारलं.
‘ हय, जी !’ बारगीर हणाला.
‘पाय मोड यात काय ता याबाचं !’ गुणाजी उ ारला.
‘राजां याकडून आलेत ना ? खाली जायला हवं ! बघू का, झालंय्, ते.’ हणत बाजी उठले.
यांनी फुलाज ना िनरोप पाठवला.
काही वेळातच बाजी, फुलाजी, िवठोजी गड उत लागले.
ितघं गडाची नागमोडी वाट उत न खाली आले, ते हा ता याबा, यशवंतराव बाज ची वाट
पाहत उभे होते.
ता याबां या समोर जाताच िकंिचत रोषानं बाज नी िवचारलं,
‘काय आ ा आहे ?’
‘आ ा कसली !’ ता याबा हसत हणाले, ‘बाजी तुम या कामिगरीचं राजांनी खपू कौतुक
केलं. उसंत िमळाली, क ते गडावर येनार हाइत. पन या आधी यांनी तुम या गडापायी चार
िटक या पाठव यात. यांची मानमरातब हायला पायजे.’
‘कस या िटक या ?’ बाज नी िवचारलं.
‘मागं वळून बघा !’ ता याबानं सांिगतलं.
बाज नी मागं वळून पािहलं आिण यांची नजर िखळून रािहली.
झाडीत या र यानं बैलगाडे येत होते. एकेक गाड्याला सहा-सात बैलजोड्या लाव या
हो या. येक गाड्यावर तोफ चढवली होती. अशा चार तोफा जासलोड गडासाठी राजांनी
पाठिव या हो या.
ता याबा हणाला,
‘तोफा आ या. याची गडभरणी कराय नको ? हणन
ू तुमास गडाखाली बलवलं.’
बाज नी तोफांचं वागत केलं. पण यां या मनात या तोफा गडावर कशा चढवाय या, याची
िचंता उमटली होती. गडाची वाट िचंचोळी, नागमोडी होती.
दुसरे िदवशी सय
ू दयाआधी गडा या खाली गद जमली. कौतुकानं सारे या तोफां याकडं
पाहत होते. गोल जंगली लाकडाचे ओंडके जमवले होते. दंडाएवढ्या जाड दोरखंडांची वेटोळी
तळावर पडली होती.
गाड्यांव न तोफा उतर या गे या. यांना दोरखंडांनी जखडलं गेलं. वाटेवर लाकडांचे
ओंडके पसरले. या ओंड यां या िदशेनं तोफांची त डं केली. शेकडो माणसं दोरखंडाला
िबलगली. ज ेतला रथ ओढावा, तशी माणसं तोफा ओढत होती. लाकडां या ओंड यांव न तोफा
गड चढू लाग या. दर पावलाला ‘हर हर महादेवऽ’ या गजरात या अवजड तोफा तसत
ू सन
ू ं अंतर
कापत हो या.

दोन िदवस गडावर तोफा चढव या जात हो या. चारी तोफा गडावर चढ या. बाज नी
मो या या जागा हे न तटावर या बु जांवर तोफा चढव या. या चार बु जांवर या तोफांनी गड
पुरा सजला होता. चारी बु जांखाली बाज नी पा या या टा या तयार क न घेत या.
गड पुरा सज या या समाधानात सदरे वर बाजी, ता याबा, गुणाजी, िवठोजी बसले होते. बाजी
हणाले,
‘आता राजे आले, क झालं.’
गुणाजी उ ारला,
‘अराराऽऽ लइ घोटाळा झाला.’
‘काय झालं ?’ बाजी उ ारले.
‘सारं मुसळ केरात !’ गुणाजीनं सांिगतलं.
‘अरं , पन काय झालं, ते सांगशील तरी का ?’ ता याबा वैतागन
ू हणाला.
‘काय सांगू !’ गुणाजी हणाला, ‘गडावर तोफा आ या, न हं ?’
‘ हय !’ िवठोजीनं उ र िदलं.
‘ यां नी बु जावर चढवलं. पा या या टा या झा या. खरं न हं ?’
‘ हय क !’ ता याबा हणाला.
‘अरं ! पन राजांनी तोफा धाड या. या गडावर चढ या. या बु जावर ठे व या. सारं झालं.
पन या तोपंत घालनार काय ? याचा इचार झाला ? िशवाजीराजं आता दा गोळा पाठवंल. यो
कुटं ठे वणार ?’
‘आँ !’ िवठोजीनं टाळा वासला.
‘आँ काय ! गडावर देवीचं देऊळ सजलं. पागा सजली. सदर सजली. िक लेदाराचा वाडा बी
सजला. पन दा गोळा कुठं ठे वणार ? यापायी दा कोठार नगो ?’
गुणाज चा सवाल ऐकून सारे िवचारात पडले.
बाज या चेह यावर िचंता उमटली.
िवठोजी आपले क ले खांजळत हणाला,
‘ही आ कल तुला आधी पायजे हती. काय िबघडत हाइ. गडावर चुना हाय. मायंदाळ दगड
हाइत. चार िदसांत कुठ याबी माचीवर कोठार-घर तयार हइल. याची िज मेदारी माझी.’
दुसरे िदवशी बाज नी गडा या एका माची या टोकावर दा - कोठाराची जागा दाखवली.
बांधकाम सु झालं आिण आठ िदवसां या आत माचीवर दा - कोठार उभं राहल.
गुणाजीचा तक बरोबर होता. कोठार पुरं झालं आिण राजगडहन दा -कोठाराची रसद गडावर
आली.

पहाट झाली होती. सारा गड रानपाखरां या आवाजानं गजबजन
ू उठला होता. पागेत या

घोड्यांची िखंकाळणी ऐकू येत होती. वाड्यात या सर या सो यात पेटले या चुलीपुढं बसन
ू
सखच
ू ी आइ भाक या थापत होती. जवळ बसले या सखल
ू ा ती हणाली,
‘पोरी, ां नी काय पायजे का, बघ.’
सखू दुस या सो यात आली. ितनं पािहलं, तो यशवंताचं हंत ण मोकळं होतं. ती तशीच
पुढ या सो यात गेली आिण ितचं पाऊल िखळलं. णभर ते य पाहन ती अलगद पावलांनी
बाहे र या सो यात आली.
बाहे र या सो यात धुमीतला इंगळ घेऊन गुणाजी िचलीम ओढत होता. क ् यावर यशवंता
बसला होता. बाप-लेकांचं बोलणं चालू होतं. गुणाजी यशवंतला सांगत होता.
‘आज िशवाजी राजं गडावर येनार हाइत, हनं.’
‘ हनं कसलं, ते येनारच !’ यशवंता हणाला, ‘बाज नी सा यां नी ताक द िदलीया.’
‘येऊ देत.’ हणत गुणाजीनं एक झुरका घेतला आिण या झुर याबरोबर गुणाजीला ठसका
लागला. तो ठसकत असता सखन
ू ं िवचारलं,
‘पानी आनू ?’
दोघां या नजरा सखक
ू डं लाग या. डो यांतलं पाणी िनपटत गुणोजी हणाला,
‘नगो, पोरी !’
‘जरा आत येतासा ?’
‘का ?’
‘आबा काय कराय लागलाय्, ते बगा.’ सखू हसत हणाली.
गुणाजी, यशवंता उठले. ते आत या सो यात गेले आिण दाराशीच यांची पावलं थांबली.
गुडघाभर धोतर नेसलेला उघडा िवठोजी हातात ढाल-तलवार घेऊन सो यात नाचत होता.
‘जय भवानी ऽ’ हणत तलवारीचे हात वत:भोवती खेळवत होता.
ते िवठोजीचं प बघन
ू गुणाजी-यशवंता या चेह यांवर हासू उमटलं. गुणाजीनं हाक िदली,
‘इठोजी !’
‘या ! होरं या ! िभतो काय ?’ िवठोजी गजला.
या आवेशपण
ू आ हानानं गुणाजी िभंतीचा आधार घेत जरा मागं सरकला.
सखन
ू ं आवाज टाकला,
‘आबाऽऽ’
या हाकेनं िवठोजी भानावर आला.
िवठोजी घामानं डबडबला होता. सख,ू गुणाजी, यशवंताकडं पाहत यानं आपली तलवार
खाली आणली.
गुणाजी दाराचा आधार घेऊन उभा होता. तो हणाला,
‘काय, येड लागलंय् काय तुला ?’
िवठोजी पुरा भानावर आला होता. तो शरमला. हणाला,
‘तसं हाइ! येरवाळीच जाग आली. लोहारानं जुनी तलवार पानी पाजन
ू उजळून िदली हती.
आज राजं गडावर येनार. वाटलं, चार हात क न बघावंत आिन मगच तलवार यान करावी.’

‘चांगलं केलंस ! तरी बरं , आमचं रगत देऊन तलवार यान केली हाइस.’ गुणाजी हणाला.
सखक
ू डं पाहत यानं सांिगतलं, ‘ याची यान दे तेला.’
सखन
ू ं खुंटीवरची यान पुढं केली. िवठोजीन तलवार यान केली. धापा टाकत िवठोजी
आपलं घामेजलेलं अंग पुसत असता गुणाजी आिण यशवंता बाहे र या सो यात आले. सो यात
येताच दाबन
ू ठे वलेलं हसणं उफाळलं.

सय
ू उगवाय या आत बाजी नान-पज
ू ा आटोपन
ू सदरे वर आले होते. सदरे वर राजां यासाठी
खास बैठक आ छादली होती.
गडा या येक घरासमोर शेणसड्यावर रांगो या घात या हो या. गडा या वेश ारावर
आं या या पानांची तोरणं लटकली होती. सणासुदीचे कपडे घालन
ू सारे राजांची ती ा करीत
होते.
राजे सकाळी येणार, अशी वद आली होती. बाजी राजां या वागतासाठी जायला िनघाले.
यां या संगती फुलाजी, यशवंता, ता याबा होते.
सव सच
ू ना देऊन बाजी गडाखाली उतरले.
दूरव न टापांचा आवाज येऊ लागला आिण बाज यासह सवजण या आवाजाकडं पाहत उभे
रािहले.
िहर या गद राइतन
ू धुळीचे लोट उसळत होते. टापांचा आवाज मोठा होत असता, झाडीतन
ू
दौडत येणारं अ दल सा यां या नजरे त आलं. राजे गडा या पाय याशी येताच बाज नी यांचं
वागत केलं. राजांचं ल सामो या िदसणा या गडावर िखळलं होतं. नकळत ते उ ारले,
‘सुरेख !’
‘चलावं !’ बाजी हणाले.
राजां या बरोबर तानाजी, येसाजी, नेताजी ही राजांची खास माणसं होती. चालता-चालता
राजे हणाले,
‘बाजी ! तुम या ता याबानं आिण यशवंतानं सारं सांिगतलं आहे . आता फ गड पाहायचं
तेवढं उरलं आहे .’
िशवाजीराजे गडा या थम दरवा याशी येताच नगारखा यातन
ू नौबत झडली. राजांचं ल
नगारखाना व ‘ यावर फडकणा या भग या झड्याकडं गेलं. दरवा याशी पाच सुवािसन नी
राजांना ओवाळलं. हरमंजी या रं गानं तांबडाबुंद झालेला िखळे बंद दरवाजा राजे कौतुकानं पाहत
होते. न राहवन
ू ते बोलले,
‘इथले सुतार कसबी िदसतात !’
‘गुणी माणसांना इथं तोटा नाही. फ गुणाची पारख करणारा, ‘ या गुणाचं चीज करणारा
हवा.’ बाज नी अिभमानानं सांिगतलं.
‘छान बोललात ! बाजी छान बोललात !’ राजे हणाले, ‘तसं झालं, तर यामुलखासारखा
मुलख
ू नाही. याचा अनुभव आ ही घेतला आहे . तु ही इकडे रोिहडा, जासलोड गडाची बांधणी

करीत असता आ ही व थ बसलो न हतो. तोरणा, क ढा याची डागडुजी आिण तापगडाची
उभारणी आ ही केली.’
‘ तापगड ?’ बाज नी िवचारलं.
‘जावळी या िनिबड रानात एक बुलंद ड गर उभा होता. या ड गराचा आ ही तापगड
बनवला.’
राजे बोलत असता िवठोजी, गुणाजी पुढं झाले. राजांना यांनी मुजरे केले.
‘काय, िक लेदार ! झालं ना मनासारखं ?’ राजे कौतुकानं हणाले. यांचं ल कुबडी घेऊन
उभा असले या गुणाजीकडं गेलं.
‘गुणाजी, तु ही इथं ?’
‘राजे, गुणाजी आिण िवठोजी याही आहे त.’
‘आ हांला समजलं नाही.’
‘आपले गुणाजीचे यशवंतराव, िवठोजीचे जावइ आहे त.’
‘अरे , वा ! चांगलीच बांिधलक केली. आता तर हा गड आ हांला मुळीच परका नाही.’
िशवाजी राजे सवा या संगती गडात वेश करीत होते.
गडा या प रसरात उभारले या वा तू ते िनरखीत होते. ते गडाचे बदललेलं प पाहत असता
गडाची पवू ि थती आठवीत होते.
राजे थम देवी या देवळात गेले. देवीचं दशन घेऊन राजे बाहे र आले. बाजी राजांना घेऊन
सदरे कडं गेले. सदरे चा थाट यांनी पािहला आिण राजांनी आपला िनणय जाहीर केला,
‘आ ही येथे राहाणार नाही.’
‘जी !’ िवठोजी उ ारले.
‘िवठोजी, सा यांशी नातं बांधलंत. मग आ हांलाच का वगळताय् ? आ ही तुम या वाड्यात
वा त य केलं, तर चालेल ना ?’
‘काय इचारता ! तुम या पावलानं माझी कुळी ध य हइल.’
राजां या या िनणयानं एकच धावपळ उडाली. राजसदरे वरची िबछायत िवठोजी या वाड्यात
नेली गेली.
राजे गड पाहन स न झाले होते. ते बाज ना हणाले,
‘बाजी ! क पनेपे ाही सुरेख गड उभारलात.’
‘आ ा !’ बाजी हणाले.
‘आ ा करणं सोपं असतं ! पण या साकार करणं कठीण असतं. बाजी, आता या पुढं या
गडाला जासलोड नाव शोभणार नाही. या गडाचं नाव मोहनगड ठे वा.’
राजे सवाशी बोलत िवठोजी या वाड्याकडंं आले. राजां यासाठी बैठक हंतर याची धावपळ
चालू होती. राजां या ते यानी आलं.
‘िवठोजी, आ ही तुमचे पाहणे हणन
ू आलो नाही. आ हांला तु ही घरचे समजा. आम यासाठी
तु ही धावपळ क नका. आप या घरची मीठ-भाकर आ ही गोड मानन
ू घेऊ.’
राजे वाड्यात आले आिण सखू बाहे र आली. ितनं राजांना वाकून नम कार केला. िवठोजी

हणाले,
‘ही माझी लेक, सख.ू ’
पदर साव न उ या रािहले या सखक
ू डं पाहत राजे उ ारले,
‘सख,ू सखबू ाइ…’
णभर राजांना म ृ यू पावले या सइबाइ राणीसाहे बांची आठवण झाली. डो यां या पाप या
ओलाव या, पण णभरच. वत:ला सावरत राजे हणाले,
‘िवठोजी ! िहला पाहन आम या सखच
ू ी आ हांला आठवण झाली. आम या सखबू ाइ
िह यासार याच आहे त. मुलगी भेट याचा आनंद झाला.’ आिण सखक
ू डं वळून ते हणाले, ‘पोरी
! आ ही दोन िदवस येथे आहोत. आ ही आलो, हणन
ू प वा नं क नको. आ हांला ती चालत
नाहीत. झुणका, भाकर, भाजी आ हांला आवडते.’
‘ हय, जी !’ सखू हणाली.
‘जे पोरांना कळतं, ते मोठ्यांना समजत नाही. खरं ना, िवठोजी !’ राजांनी िवचारलं.
िवठोजीला काही कळलं नाही. तो राजां याकडं पाहत होता, मागं उभे असलेले नेताजी,
तानाजी, बाजी का हसले, हे ही याला समजलं नाही.

दुसरे िदवशी राजे गडाची पाहणी कर यासाठी बाहे र पड या या तयारीत असता सखू आतन
ू
बाहे र आली.
‘बाहे र जाऊ नका. आइनं आंबील केली हाय. ती घेऊन मगच जायचं ितथं जावा.’
राजे कौतुकानं सखक
ू डं पाहत होते. सो यावरचे सारे सखच
ू े ते बोल ऐकून बघत रािहले.
िवठोजी उसळला.
‘पोरी ! कुनाला सांगतीयास हे ? काय रीत-भात हाय, का हाइ ?’
या बोल यानं सखू शरमली. राजे मोठ्यानं हसले. ते हणाले,
‘िवठोजी, ितला बोलू नका. आमची सखू आम यावर असाच अिधकार गाजवते. ित या
बोल याचं आ हांला सुख आहे . ते आ हांला भोगू दे. सखू ! घेऊन ये तुझी आंबील. ती घेऊनच
आ ही बाहे र जाऊ.’
सखू आंिबलीचा कटोरा घेऊन बाहे र आली. राजांनी सवा या देखत आंबील संपवली. सवाकडं
पाहत राजांनी सखल
ू ा िवचारलं,
‘आ ही एकट्यानंच आंबील यायची ?’
‘एकट्यानं का ?’ सखू हणाली, ‘येरवाळीच सा यां नी आंबील िदलीय्.’
तानाजी हणाला,
‘महाराज ! या घरचा पावनेर लइ मोठा हाय.’
िवठोजी हणाला,
‘पावनेर कसला ! दोन वेळा जेवायची मारामार होती. तुम या पावलानं गडावर ल ुमी आली.

मला वाटायला काय जातंय् ?’
‘िवठोजी ! आता तु ही गडाचे गडकरी. देवानं िदलं, ते असंच सढळ हातानं गोरग रबांना
वाटा. ल मी कधी तुम यावर सायची नाही. चला, गड बघ.ू ’
राजां या संगती सारे बाहे र पडले.
राजांनी पा याचं टाकं बिघतलं. सा या वा तू पाहत राजे िफरत होते. न या उभारले या
बु जांचं कौतुक राजे करीत होते.
िफरत असता गडा या एका तटावर उभा असले या बु जाकडं राजांचं ल गेलं. तो बु ज
तसाच जुनाट वाटत होता. याचे दगड अनेक िठकाणी कोसळले होते. राजांनी या बु जाकडं
बोट दाखवत बाज ना िवचारलं,
‘बाजी ! तो बु ज तसा का ?’
‘राजे ! या बु जाला वेताळाचा बु ज हणतात. ती जागा बाधक आहे . पण बु जाची जागा
सुरि ात आहे .’ िवठोजी हणाला.
‘अ सं !’ राजे या बु जा या िदशेनं जात होते.
बाज नी सांिगतलं, यात काही खोटं न हतं. बु जाखाली सरळ उतरलेला कडा डोळे िफरवत
होता.
राजे शांतपणे वळले. यांनी बाज ना आ ा केली,
‘बाजी, या बु जाला खणती लावा.’
‘खणती !’ िवठोजीचे डोळे िव फारले. तो आ यानं हणाला, ‘राजं ! तसं क नगा ! पाया
पडतो तुम या. दर आवसेला आनी पुनवेला नारळ फोडून िदवा लावतो. चुकून रािहलं, तर राती
मशाल िफरताना िदसतीया. वराडनं ऐकू येतंया.’
‘अ सं ! हणजे जागतृ वेताळ आहे , तर !’ राजे उ ारले, ‘बाजी, आता ा गडाचं जासलोड
गड नाव रािहलं नाही. या मोहनगडावर यापुढं वेताळाची स ा राहाणार नाही. बाजी, या बु जाला
खणती लावा.’
सा यां या चेह यांवर भीती उमटली होती. या वेताळ बु जा या भीतीनं भर िदवसा देखील
कोणी माणसं ितकडं िफरकत न हती. राजां या बोल यानं भीित त झालेली सारी अचं यानं
उभी असता, राजांचे बोल सा यां या कानांवर पडले,
‘िवठोजी, काल तुम या वाड्यात आ ही िन ाधीन झालो असता आ हांला देवीचा
ांत
झाला.’
‘देवी !’
‘हो, जगदंबा ! ितनं आ हांला हा बु ज दाखवला. यात धन आहे , असं सांिगतलं.’
राजां या बोल यावर कुणाचा िव ास बसत न हता. कोणी खणती लावायला पुढं धजत
न हतं.
राजां या यानी सारी प रि थती आली. ते नेताज ना आ ा करते झाले,
‘नेताजी, आपले मावळे बोलवा. येताना खणतीची अवजारं आणायला सांगा.’
नेताजी तातडीनं गेले. राजां या चेह यावर ि मत होतं. पण बाक सवा या मु ा गंभीर हो या.

राजे िवठोज ना हणाले,
‘एकंदरीत तुमचा वेताळ बु ज जागता िदसतो.’
‘ हय, राजे !’ िवठोजी आशेनं हणाला, ‘आजवर लइ जनां नी बाधा झालीया. खोटं सांगत
हाइ. पन भर उनाचंबी कोना मानसाची या जागंत पाय ठे वायची टाप हाइ.’
‘अ सं !’ राजां या चेह यावर तेच ि मत होतं. ‘िवठोजी, तु ही रा ी या वेळी कधी मशाली
बिघत यात ?’
िवठोजीनं नकाराथ मान हलवली.
‘कधी िकंका या, ओरडणं ऐकलंत ?’
िवठोजी नकाराथ मान हलवत हणाला,
‘ या ऐकलं हाइ, पन लइ ऐकलंय्.’
‘काय ऐकलंत ?’
‘जवा का गड बांधला, तवा ा तटावर बु ज उभा हाइना. तवा आमदानी िनजामशाहीची
हती. बु ज उभा हाइना, हणन
ू एका बाळं तणीला पोरासकट या बु जात गाडली. बु ज उभा
हायला. ती बाळं तीन अजन
ू बी राखन करतीया.’
‘अ सं !’ राजे हणाले, ‘एकंदरीत बराच जागतृ बु ज िदसतो हा. मग आ हांला देवीनं
ांत
का िदला ?’
तोवर राजांचे मावळे आले होते. पहारी, कुदळी यां या हातांत हो या. राजांनी बु जाकडं बोट
दाखवलं. आ ा केली,
‘ या बु जाला खणती लावा.’
बु जाचे दगड ढासळत होते.
राजे शांतपणे ते य पाहत होते.
पाच-पंचवीस माव यांनी बु जाला हात घातला होता. पहार, कुदळ आिण कोसळणारे दगड
यांचे आवाज सोडले, तर दुसरा आवाज उमटत न हता.
बु ज िन मा ढासळला आिण एका पहारी या त यात खणकन आवाज उमटला. सा यां या
मु ा बदल या. उ सुकता वाढली. काळजीपवू क माती, दगड काढले जात होते आिण काही वेळानं
खणती करणा यांना आतली भांडी िदसू लागली. लहान हंड्या या आकाराची मोहोरबंद केलेली
दोन भांडी बाहे र काढ यात आली.
भांडी वजनदार होती. राजां या समोर ती भांडी आणली गेली. सा यांची उ सुकता िशगेला
पोहोचली होती.
राजांनी शांतपणे आ ा िदली,
‘उघडा !’
दो ही भांड्यांची िशशाची कडी फोडली गेली. भाड्यांची त डं उघडली. भान िवस न िवठोजी
उ ारला,
‘मोहरा !’
सारे राजां याकडं कौतुकानं पाहत होते.

राजे िवठोजीला हणाले,
‘काय, िवठोजी ! आमचा
ांत खरा ठरला ना !’
‘ हय, राजं ! देवी खरं च तु यावर परसन् हाय, बघा.’
बाजी आ यानं तो सारा कार पाहत होते. काय बोलावं, हे यांना सुचत न हतं.
राजांनी सांिगतलं,
‘हे हंडे सदरे कडं घेऊन चला.’ आिण बाज याकडं वळून राजांनी आ ा िदली, ‘बाजी, बु ज
बांधन
ू या. आिण ा बु जाचं नाव दौलती-बु ज ठे वा.’
माव यांनी मोठ्या उ साहानं सांगड क न भांडी तोलली. ‘जय जगदंब !’ हणन
ू ती भांडी
घेऊन ते सदरे कडं जाऊ लागले.

सं याकाळी राजे आिण बाजी सदरे वर बसले असता न राहवन
ू बाजी हणाले,
‘राजे, एक िवचा ?’
‘िवचारा ना ! आ हांला माहीत आहे , तु ही काय िवचारणार, ते.’
बाजी पु हा सं मात पडले. बाज चं ते िवचार त प पाहन राजे ि मतवदनानं हणाले,
‘आ हांला खरोखरच
ांत झाला होता का, हे च िवचारणार होता ना !’
‘जी !’ बाज नी सांिगतलं.
‘ ांत वगैरे काही झाला न हता. ही
ी आ हांला दादोज नी िदली. चाण य काळापासन
ू
राजनीतीत ही गो आहे . गडाचा खिजना जे हा सुरि ात राखायचा असतो, ते हा हीच प त
अवलंबली जाते.’
‘कसली प त ?’ बाज नी िवचारलं.
‘गडावर अशाच सुरि ात जागेवर बु जाची िनवड केली जाते. यात मोज या माणसांकरवी
रा ी या वेळी धन पुरलं जातं. ती माणसं दोनपे ा जा त नसतात. धन पु न झा यानंतर ती
माणसं परतत असता यांनी काय केलं, हे माहीत नसणा या मारे क यांमाफत यांचा वध केला
जातो. यांची ेतं बु जा या नजीक टाकली जातात. दुसरे िदवशी गडावरची माणसं ती ेतं
पाहतात. दचकतात. िभतात. यांचं दफन ितथंच केलं जातं. काही िदवसांनी रा ी-अपरा ी ितथं
िदवट्या नाचव या जातात आिण या बु जाचं नाव सैतान बु ज, वेताळ बु ज असं पडतं.
अंध ा बाळगणारे कमी नसतात. या बु जा या कथा तयार होतात. या बु जाकडं जायला
कोणी धजेनासं होतं. यामुळं असा बु ज पािहला क , आ हांला यातलं धन िदसू लागतं. याचं
यंतर आ हांला तोर यावर आलं होतं.’
राजां या बोल यानं बाजी भू स नपणे हसले. ते मोकळे पणानं हणाले,
‘राजे ! बांदलांची िदवाणिगरी केली, पण ही
ी कधी लाभली नाही.’
‘बाजी ! अनुभवातन
ू माणसं िशकत असतात. या धनाची आज खपू गरज होती.’
‘गरज ?’

‘बाजी ! आ ही फ ेखानाचा पराभव केला आहे . आिदलशाही आता व थ बसेल, असं वाटत
नाही. आम यावर कुठलंही परच ये याआधी आम या बारा मावळचे सारे गड मजबत
ू करायला
हवेत. रोिहड्याचं बांधकाम कुठवर आलं ?’
‘ याची िचंता नसावी.’ बाज नी सांिगतलं. ‘बांदलांनी आप या नजरे खाली गडकोट बंदोब त
क न घेतला आहे .’
‘ठीक !’ राजे समाधानानं हणाले. याच वेळी यांचं ल सदरे बाहे र या र याकडं गेलं.
राजां या मुखावर ि मत उमटलं. ते बाज ना हणाले,
‘धरणेकरी येताहे त ! आ हांला जावं लागेल.’
बाज नी र याकडं पािहलं. भर उ हातन
ू सखू सदरे कडं येत होती.
बाजी उ ारले,
‘पोरगी मोठी धीट आहे .’
‘धीट न हे , ेमळ आहे . िजथं ेम असतं, ितथं रवाज पाळला जात नाही.’
राजे हणाले, यात काही खोटं न हतं. उ हातन
ू आलेली सखू राजांना पाहताच हणाली,
‘मोहरांचा हंडा िमळाला, हणन
ू यानं पोट भरतंय् ? या आज तुम यासाठी बाजरीची भाकरी,
ताजं लोणी आिन तांबडी भाजी केलीया. भाकर थंड झाली, तर…’
‘अग, हो ! िकती सांगशील ? आ ही चुकलो.’ राजे कौतुकानं हणाले.
‘बाजी, ा पोरीची आ ा आ हांला मोडता येणार नाही. आ ही िनघालो.’
सखू या मागोमाग िनघाले या राजांना बाजी कौतुकानं पाहत होते.
राजांची राजगडला जायची तयारी चालली होती. गडाखाली राजांचं सामान नेलं गेलं.
िवठोजी-गुणाजीला राजे हणाले,
‘आ ही येतो. िवठोजी, आता गड तुम या ता यात. िशबंदी गोळा करा. तुम या हाती गड
सुरि ात आहे , याची आ हाला खा ी आहे .’
िवठोज ना काही बोलवत न हतं.
राजांनी िवचारलं,
‘आिण आमची सखू कुठं आहे ?’
आत या दरवा यातन
ू सखू तीरासारखी बाहे र आली आिण ितनं राजां या पायांवर म तक
ठे वलं. ित या अ ंन
ू ी राजांचे पाय िभजत होते.
राजे दाट या कंठानं सखल
ू ा उठवत हणाले,
‘ऊठ, सखू ! हे काय वेड्यासारखं. पस
ू ते डोळे . आ ही सांगतो, तू हाक मारशील, ते हा
आ ही तू असशील, ितथं हजर होऊ. यशवंतची काळजी क नको. आ ही याला जीवमोलानं
सांभाळू. आमची सखू आिण तू यांत आ हांला फरक वाटत नाही.’
राजांनी कमरे चा कसा काढला आिण सखू या हातात िदला.
‘मला नगंऽ’ सखू हणाली.
‘पोरांनी विडलांचं ऐकावं !’ राजे हणाले.
‘केलंसा, तेवढं लइ झालं; आिन कशाला…’ िवठोजी हणाला.

‘िवठोजी, आ ही पदरचं थोडं च खचतो ! देवीनं आ हांला धन िदलं. या घरात देवावर िन ा
असते, आिण सुना-मुल या अंगांवर दािगने चढतात, या घरचं वैभव कधी कमी होत नसतं. ते
वाढतच जातं. सख,ू आ ही येतो.’
राजांनी वाड्याबाहे र पाऊल टाकलं. चालत असता ते बाज ना हणाले,
‘बाजी, दोन िदवस रािहलो, पण या पोरीनं खपू लळा लावला.’
राजे गडाखाली आले. राजांचं अ दळ तयार होतं. राजांचं ल यशवंतकडं गेलं.
‘यशवंत, सखल
ू ा सांभाळ.’ बाज याकडं वळून यांनी सांिगतलं, ‘बाजी, काही लागलंसवरलं, तर आ हांला कळवा. या मुलखावर तुमची नजर असू दे. घरची सव यव था क न
तु ही, पुलाजी, श य तो लवकर आ हांला भेटायला राजगडावर या.’
‘जशी आ ा !’ बाजी हणाले.
राजे घोड्यावर वार झाले. सा यांनी मुजरे केले आिण राजांचं अ दळ राजगडा या रोखानं
जाऊ लागलं.
‘खरं च राजांना धन सापडलं ?’ गौतमाइनं िवचारलं.
‘झालं !’ बाजी हणाले, ‘आ ही इथवर पोहोचाय या आत सा या बात या आ या,
हणाय या.’
‘बातमी कसली ! या या या या त डावर हे च हाय.’ सोनाबाइनं सांिगतलं.
‘छान !’ बाजी उ ारले.
‘राजांना देवी स न आहे . ितनंच राजांना
ांत िदला, हणे !’ गौतमाइ हणा या.
‘ हणे, कसलं !’ फुलाजी आवेशानं सांगत होते, ‘आ ही डो यानं बिघतलं, न हं ! सारे
घाबरत होते, पण राजांनी आ ा केली, ‘लावा खणती’ आिण काय -मोहरांनी भरलेले हंडे सापडले,
हंडे !’
‘अग, बाइ !’
‘िशवाजी राजा साधं पोर नाही. देवमाणस
ू आहे . या या मागं देवीचं बळ आहे . माणसांची
पारख आहे . माणसानं एकदा या याबरोबर बोलावं आिण कायमचा गुलाम हावं, अशी याची
करामत आहे .’
‘हे मा खरं !’ बाजी हणाले, ‘आजवर बांदलांची चाकरी केली, पण हे सुख िमळालं नाही.
पण या खेपेला राजे कस या तरी िचंतेत असावेत, असं वाटतं होतं.’
‘बाजी, खरं ?’ फुलाज नी िवचारलं.
‘हो ! नाहीतर यांनी घरची यव था क न गडावर भेटीला बोलावलं नसतं.’ बाजी हणाले.
‘घोर नाही, तर राजा कसला ?’ फुलाजी हणाले, ‘तु ही गडावर जाऊन या. नंतर आपण
राजगडला जाऊ.’
या भावांचं बोलणं ऐकून सोनाबाइ, गौतमाइ चिकत झा या. सोनाबाइ उ ारली,
‘आपण राजगडला जाणार ?’
‘जायलाच हवं !’ बाजी हणाले, ‘राजांची आ ा केली नाही, हणन
ू काय झालं ? ते िचंतेत
आहे त, हे माहीत असता थांबन
ू कसं चालेल ?’

बाज चा तो िनणय ऐकून गौतमाइ, सोनाबाइ ितथन
ू िनघन
ू गे या.
बाजी फुलाज ना हणाले,
‘मी उ ा सकाळी गडावर जातो. राजांनी िशबंदी वाढवायला सांिगतली आहे . मी येइपयत
आपण जोखमीची, िव ासाची माणसं गोळा करा.’
‘माणसांना काय तोटा !’ फुलाजी हणाले, ‘ यांना हाक मारणारा मालक हवा होता. याचीच
ते वाट बघत होते.’
बाजी काही बोलले नाहीत. ते समाधानानं आप या मोठ्या भावाकडं पाहत होते.

रोिहडा िक या या वाड्यात, सदरे वर म हारबा देशमुख बसले होते. ितशी या वया या
देशमुखांची मु ा त िदसत होती. देशमुखांचे कारभारी गंगाधरपंत सामोरे उभे होते. वाड्या या
पाय यांखाली आठ-दहा माणसं उभी होती.
देशमुख गजले,
‘दोन वष बेप ा ! आिन आज भडवे बलुतं मागायला आले. ठे व यात यां या बापानं.
गंगाधरपंत, यां या पदरात एक दाणा टाकू नका.’
‘जी, धनी !’ गंगाधरपंत उ ारले.
पायरीखाली उभा असले यांतला ानू लोहार हणाला,
‘धनी, पाठीवर मारा पन पोटावर मा नगासा.’
‘मग कशाला शेण खायला गेला होता ?’
‘धनी ऽ तुमीच सांिगतलासा, हनन
ू ऽऽ’
‘मी न हे , या बाजी देशपांड्यांनं सांिगतलं. आिन तुमी ते ऐकलासा. जाण रािहली नाही
तु हांला. बलुतं आमचं आिण चाकरी या िशवाजीची.’
‘िशवाजीराजं हतं, हणन
ू दोन वस मानसं जगली. यो देवमानस
ू .’ मुकुंदा गवंडी धीर
क न हणाला.
‘एवढा मान चढला ?’ म हारबा उठत हणाले, ‘कोण आहे , रे , ितकडं या हरामखोरा या पाठी
सोलन
ू काढायला ?’
सेवक धावले.
भीित त माणसं या आ ेनं उ या जागी बसली. पण अपे ो माणे काही घडलं नाही. सारे
सेवक वाड्यासमोर या र याकडं बघत होते.
बाज ची बाबदार मत
ू वाड्याकडं चालत येत होती. बाज ना येताना पाहताच म हारबांचा
सारा नरू पालटला. बाजी सदरे खाली जमले या मंडळ याकडं नजर टाकून पाय या चढले.
यांनी म हारबांना नम कार केला.
‘बाजी ! तु हांला आठवण झाली. बरं वाटलं !’
बाज नी उ र िदलं,

‘तसं नाही, धनी ! जासलोड गडा या कामिगरीवर होतो. ते हा…’
‘तेच ते !’ देशमुख हणाले, ‘आता आ ही धनी कुठले ? आता तुमचे िशवाजीराजे धनी.’
या असंयमी उ ारांनी बाज ना दु:ख झालं. आपली अ व थता गट न करता यांनी
सांिगतलं,
‘आ ही आपली चाकरी करत आलो. ते इमान आ ही िवसरलो नाही. आपणच आमचे धनी. पण
िशवाजी आमचे राजे आहे त.’
‘तुमचे राजे ?’
‘माझेच नाहीत; आपलेही !’ बाज चा आवाज थोडा कठोर झाला.
‘ते तुमचे राजे असतील. आमचे नाहीत !’ म हारबा याच िज ीनं उ ारले.
‘धनी ! तु ही लहान आहात ! तुम या विडलांनी मला िदवाण नेमलं होतं. या विडलक या
ना यानं मी आप याला िवचारतो. जे हा िशवाजी राजांनी हा गड ता यात घेतला, ते हा तु हांलाआ हांला वतनं काढून घेऊन बेघरदार करायला यांना कोणी म जाव केला होता ? तसं केलं
असतं, तर तु ही काय करणार होतात ?’
‘काय हणालात ?’ म हारबा उ ारले.
‘येवढं च न हे , तर गड, मुलख
ू काबीज क नही राजांनी तु हांला मानलं…’
‘मानलं ! उपकार केलेत नाहीत !’ म हारबा हणाले, ‘आिदलशाहीला कळवलं असतं, तर ?’
‘तर काय झालं असतं ?’ बाज चा संयम ढासळला, ‘आजवर आिदलशाहीतच हा गड होता ना
? आप या िपताज नी अनेक वेळा िशवाज या िव
कागा या ने या. पण या दरबारची एकही
माशी जागची हलली नाही. उलट, िशवाजी राजांनी गड िजंकूनही तुम या ता यात िदला. तुमचीआमची वतनं सुरि ात केली. गड सोडताना यांनी आपला एकही माणस
ू गडावर ठे वला नाही,
आिण याची कदर आपणही करता ?’
बाज या या रोखठोक बोल यानं म हारबा थोडे भानावर आले होते. यांचं ल पायरीखाली
बसले या इसमां याकडं गेलं. परत यांचा राग जागा झाला,
‘ यांची माणसं ! पण आमची माणसं पळवली, याचं काय ? बलुतं आ ही देणार आिण आमची
माणसं…’
‘राजे नसते, तर तु ही मालक बनला नसता.’ बाज नी सांिगतलं, ‘आिण या माणसांना
पोस याची ताकद तु हांला रािहली नसती. गंगाधरपंत, हा मामला काय आहे ?’
गंगाधरपंत हात जोडून हणाले,
‘हे गडाचे बारा बलुतेदार. जासलोड गडा या उभारणी या कामासाठी ितकडं गुंतले.’
‘आ हीच सांिगतलं होतं.’ बाजी हणाले.
‘ यापायीच ध यांना राग आला. ते सारे आज बलुतं मागायला आलेत.’
‘ यांना बलुतं ा.’ बाज नी आ ा िदली.
‘हे तु ही सांगता ?’
‘धनी, मी तुमची आ ा मोडत नाही. पण बलुतं िदलं नाही, तर ही माणसं जगणार कशी ? या

माणसांचा िशवाजी राजांशी प रचय झाला आहे . िशवाजी राजे आता या भागातला माणस
ू
ओळखतात. ती त ार राजां या कानांवर गेली, तर आपली गय केली जाणार नाही.’
‘िशवाजी राजे ! िशवाजी राजे !’ देशमुख वैतागले, ‘कोण िशवाजी राजे ! आ ही चांगले
ओळखतो या िशवाजी राजांना. आम या विडलांचा म ृ यू आ ही िवसरणार नाही.’
‘इथंच राजाचं मोठे पण आहे ! यांनी सारं िवस न तु हां-आ हांला वतनं परत िदली. पण
तुम या मनातली कटुता अजन
ू सरत नाही. राजे मोहनगडावर आले होते.’
‘मोहनगड ?’ देशमुखांनी िवचारलं.
‘जासलोड गडाचं नाव मोहनगड ! राजांनी ठे वलं आहे . राजे तुमची आठवण काढीत होते.’
देशमुख घाबरले.
‘आमची आठवण ! मग तु ही काय सांिगतलं ?’
‘घाबर याचं कारण नाही.’ बाजी हसन
ू हणाले, ‘आ ही यांना सांिगतलं, तु ही गडा या
उभारणीत गुंतला आहात.’
‘बरं केलं.’ देशमुख हणाले, ‘बापाला ठे च लागली, तर मुलानं शहाणं हावं !’
बाजी काही ण काही बोलले नाहीत. नंतर ते हणाले,
‘धनी ! राजांनी आ ा केली आहे — बांदलांची िशबंदी जेवढी वाढवता येइल, तेवढी वाढवा.’
‘वाढवा ! आिण याचा खच कोण देणार ?’
‘अथात राजे !’ बाजी िव ासानं हणाले, ‘ यात कसरू होणार नाही. िकती केलं, तरी तो
राजा आहे . आपण यांची जा.’
‘आ ही हणत नाही.’ देशमुख हणाले.
दोन िदवस गडावर मु काम क न, गडाची सव यव था देशमुखांना सांगन
ू , बाजी आप या
िसंद गावी परतले.

बाजी- फुलाजी थमच राजगडावर येत होते. गडा या पिह या दरवा याशी ते आले.
दरवा यावर चार भालेकरी पहारा करीत होते. यांचं ल बाजी, फुलाजी, यशवंत आिण पाच
िशलेदार यां याकडं गेलं. पहारे क यांनी बाज ना मुजरा केला.
दरवा या या देवडीवर बसलेला एकजण बाज या सामोरा आला. न तेनं हात जोडून
हणाला,
‘आपलं नाव ?’
‘आ हांला बाजी भू देशपांडे हणतात.’
‘गाव ?’
‘िसंद गावचे आ ही.’
‘गडावर ये याचं योजन ?…’
बाजी भू मनातन
ू अ व थ झाले होते. फुलाजी, यशवंतचा संताप वाढत होता. आपला संयम

आवरत बाज नी उ र िदलं,
‘िशवाजी राजांनी आ हांला बोलावलं होतं. राजांना आ ही आ याची वद ा.’
दरवा या या देवडीकडं बोट दाखवीत तो इसम हणाला,
‘आपण थोडा वेळ ितथं बसावं. मी वद देऊन येतो.’
यशवंतला राहवलं नाही,
‘अहो ! आमचं बाजी राजांचं सरदार हाइत.’
या माणसा या चेह यावरची रे षही बदलली नाही. डो याला पागोटं, मांडचोळणा घातले या
या माणसा या ग यात मोठी चांदीची पेटी लटकत होती. तो शांतपणे हणाला,
‘आपण थोडा वेळ थांबावं. मी वद देऊन येतो.’
या माणसाचा अडाणी वेषा आिण शु बोलणं यावर बाजी, िवचार करीत असता संतापलेला
यशवंत हणाला,
‘ही काय रीत झाली ?’
बाजी हसले. हणाले,
‘तसं नाही, यशवंत. ही गडाची िश त आहे . परका माणस
ू चौकशीिवना गडावर घेणं हे चक
ू
आहे .’
थोड्याच वेळात तो इसम आिण तानाजी झपझप पावलं टाक त येताना िदसले. तानाजी-बाजी
भेटले. तानाजी बाज ना हणाला,
‘आम या बिहज नी
ं अडवलं, वाटतं !’
‘बिहज ?’ बाजी या इसमाकडं पाहत हणाले.
‘होय ! मीच बिहज नाइक !’ बिहज हणाले.
‘तरीच ! मी तोच िवचार करीत होतो. भाषा शु आिण वेष माव याचा— कळत न हतं. दादा
! हे बिहज नाइक. राजां या गु हे र खा याचे मुख. आिण राजांचे अ यंत िव ास.ू ’
तानाजी हणाला,
‘चलावं.’
तानाजीसह सवजण गडावर वेश करते झाले.
गड अ यंत व छ होता. गडा या इमारती िनरखीत बाजी जात होते. तानाजी गडाची मािहती
देत होता.
संजीवनी माचीवर येताच तानाजीनं सांिगतलं,
‘या गडाला सुवेळा माची हाय. तशीच ही संजीवनी माची. ही माची बांधत असता एकाएक
दा चं कोठार पेटलं. हवालदार उडून पडला. पन िजता हायला, तवा राजांनी ा माचीचं नाव
संजीवनी ठे वलं. अजन
ू बी बालेिक याचं काम चालू हाय.’
‘राजे के हा भेटणार ?’ बाज नी िवचारलं.
‘राजांनीच सांिगतलं, तुमां नी गड दावन
ू वाड्यावर घेऊन या.’
वाड्या या सदर-सो यावर खपू माणसं जमली होती. यांत येसाजी, मोरोपंत, अनाजी,
िफरं गोजी, नेताजी, तुकोजी वगैरे राजांचे मानकरी िदसत होते.

बाजी-फुलाजी सदरे वर जाताच मोरोपंतांनी यांचं वागत केलं. एवढी माणसं जमा होऊनसु ा
वातावरण गंभीर होतं.
मोरोपंतांनी सांिगतलं,
‘आपण येताच राजांनी आप याला व फुलाज ना आत घेऊन ये याची आ ा िदली आहे . आपण
चलावं.’
यशवंताला सदरे वर सोडून बाजी, फुलाजी वाड्यात वेश करते झाले. या महालात राजे होते,
ितथं बाजी, फुलाजी गेले आिण बाज चं ल राजां या शेजारी बसले या िजजाबाइ याकडं गेलं.
बाजी िजजाबाइ याकडं पाहत होते. बाज ना जाणवली, ती िजजाबाइची नजर. िशवाजी राजां या
भेदक
ीचं रह य बाज ना उलगडलं होतं. बाजी, फुलाज नी राजांना, िजजाबाइना मुजरे केले.
‘या, बाजी ! आ ही तुमचीच वाट पाहत होतो.’ फुलाज कडं बोट दाखवन
ू राजांनी िजजाबाइना
सांिगतलं, ‘मासाहे ब, हे फुलाजी; बाज चे थोरले बंध.ू ’
िजजाबाइ हणा या,
‘बाजी, फुलाजी, राजांनी आ हांला सारं सांिगतलं आहे . तु ही आ हांला िमळालात, याचं
समाधान वाटतं. तु ही मोहनगड नामी उभा केलात, असं राजे हणाले.’
धीर क न बाज नी सांिगतलं,
‘आऊसाहे ब, ते राजांचं कौतुक ! पण राजगड बिघतला आिण गवहरण झालं.’
िजजाबाइ या चेह यावर ि मत उमटलं.
राजे हणाले,
‘बाजी, फुलाजी, आ ही तु हांला इथं बोलवलं. आमचा अंदाज खरा ठरला. आम यावर एक
परच चालन
ू येत अस याची बातमी आली आहे .’
‘परच ?’ बाजी उ ारले.
‘हो ! आ ही इथले गड घेतले. वतनदारां या त ारी आिदलशाहीत जाऊन पोहोच या…
आिण कळस हणजे, आ ही फ ेखानाचा पराभव केला. झोपले या आिदलशाहीला जाग आली
आहे . आिदलशाहीचा खासा सरदार अफझलखान आम यावर चालन
ू येतो आहे .’
‘बातमी खरी आहे ?’ बाज नी िवचारलं.
‘ यात शंका नाही. आता उसंत घेऊन चालणार नाही. रा वै याची आहे , हे आ ही जाणतो.’
‘येवढी अफझलची भीती ?’ बाजी छाती ं दावत हणाले.
‘बाजी, श ू नेहमी पारखन
ू यावा. अफझलखान साधा नाही. तो वाइचा सोळा वष सुभेदार
होता. याला हा मुलख
ू परका नाही.’
‘मग आ ही का परके आहोत ? याला या मुलखातलं झाडन् झाड प रचयाचं असेल.’ फुलाजी
न राहवन
ू बोलले, ‘पण आ हांला गवताची काडीन् काडी ठाऊक आहे , हणावं.’
राजे हसले.
‘फुलाजी, आपण यो य तेच सांिगतलंत ! परू येतो, ते हा झाडं जातात, पण ल हाळी वाचते.
बाजी ! पण हा श ू बळ आहे . यानं ये याआधीच खपू जखमा आम या छातीवर कोर या
आहे त.’

‘जखमा ?’ बाजी उ ारले.
‘हाच तो अफझल क , यानं कट क न बाजी घोरपडे आिण मु ताफखानामापत आम या
विडलांना, दाजीसाहे ब महाराजांना िजंजी या छावणीत बेसावध, िन ाधीन असता पकडलं आिण
याच उ म अफझलखानानं दाजीसाहे ब महाराजां या पायांत बेड्या चढवन
ू यांची िवजापुरात
िधंड काढली.’
‘राजे !’ िजजाबाइ या डो यांत अ ू तरळले.
‘मासाहे ब, कनकिगरी या वेढ्यात याच अफझलनं आम या दादासाहे बांचा, संभाजीराजांचा
वध करवला. हा श ू अ यंत खुनशी आहे . यानं अनेकांचे िव ासघातानं वध केले आहे त.’
‘ हणन
ू तह करायचा ?’ मोरोपंतांनी िवचारलं.
‘मुळीच नाही ! अफझलभेटीची ही संधी आ ही मुळीच सोडणार नाही. तर तो तरी राहील,
नाहीतर आ ही !’
राजांची ही करारी मु ा पाहन सारे भारावन
ू गेले.
िजजाबाइ हणा या,
‘राजे, उतावीळपणानं काही करायला जाऊ नका.’
‘मासाहे ब, आ ही उतावीळ नाही. क , ते िवचारानंच क . पण ही संधी सोडली, तर
वरा याचा डाव परत मांडता येणार नाही. आ ही सदरे वर जातो. बाजी ऽऽ’
‘जी !’
‘चला, सदरे वर जाऊ. आपली सारी ताकद िकती भरते, याची खा ी करायला हवी. ते झालं,
क तापगड गाठायला हवा.’
‘जशी आ ा !’ बाजी हणाले.
मोरोपंत, बाजी, फुलाजीसह राजे सदरे वर गेले, तरी िजजाबाइ सिचंतपणे बैठक वर बसन
ू
हो या.

राजांचं अ दल तापगडा या रोखानं धावत होतं. बाजी, फुलाजी राजां या समवेत होते.
महाबळे राचं दशन घेऊन राजे महाबळे रचा ड गर उत लागले. दाट रानानं वेढले या या
मुलखातन
ू राजे जात होते. टापां या आवाजानं भयभीत झालेली रानपाखरं आकाशात फडफडत
असता बाज ना तापगडाचं थम दशन झालं.
िनिबड अर यानं वेढलेला तो तापगड पाहन, बाज ना राजां या क पकतेचं कौतुक वाटलं.
ह ी या स डे सारखी सामोरी आलेली माची. यावर चढत गेलेली गडाची चढण. तटानं बंिद त
झालेला गड बाजी िनरखीत होते.
गडा या थम दरवा याला राजे पायउतार झाले. सवासह ते गड चढून गेले. रानमुलखात
उभा ठाकले या या गडावर सव शांतता नांदत होती. गडाव न ड गर-द यांनी, िकर ऽ रानानं
भरलेला मुलख
ू बाजी पाहत होते. भर दुपार या वेळीही झाडांची सावली भेदून जमीन गाठायची
िह मत सय
ू िकरणांत न हती, असं ते रान होतं. एखा ा िहर या कंच शे याला बदामी िकनार

लावावी, तसं कोयनेचं पा या रानातन
ू जात होतं.
तटाव न ते सारं य बाजी याहाळत असता, राजे के हा मागं आले, हे ही बाज ना कळलं
नाही.
‘बाजी ! काय पाहता ?’ राजांनी िवचारलं.
‘केवढी कुबल जागा !’ बाज नी उ र िदलं, ‘मरायला सु ा इथं कोणी येणार नाही.’
‘ज र येइल !’ राजे हसले. ‘बाजी, तो अफझल वाइचा सुभेदार होता. तो धोरणी आहे . तो
आपला तळ वाइलाच टाकेल.’
‘ याचा काय फायदा ?’ बाज नी िवचारलं.
‘खपू ! आपण इथंच तापगडावर राह. खानाला जर मुकाबला करायचाच झाला, तर याला
आप या पावलांनी इथं यावं लागेल.’
‘राजे ! पण आपण इथं ये याचे क …’
‘क कसले ? आमचे सोबती वाड्या या सदरे वर िह ररीनं खानाचा पराभव कसा करायचा,
याची व नं रं गवत आहे त. गैरहजेरी होती, ती तुमची. हणन
ू आ ही तु हांला हडकत आलो.’
‘राजे ! आपण आ हांला सांिगतलं होतं क , आपली दौलत वाचवणारी खरी दौलत ही रानं
आहे त. अगदी खरं ! या खो यात उतरणारा माणस
ू महामख
ू हणावा लागेल.’
‘अहंकारापोटी असा मख
ू पणा घडतो.’ राजांनी बाज ना सांिगतलं, ‘बाजी, चला. सदरे वर सारी
आपली वाट पाहत असतील.’
राजे आिण बाजी सदरे कडं जात होते.
सय
ू पि म िदशेकडं झुकत होता.

बाज या वाड्यासमोर या चौकात एका कोप यात खपू गद जमली होती. ता याबा, यशवंत
चौकात उभे होते. म या हकाळ झाला असताही गडावरची थंडी कमी झाली न हती. वाड्या या
सो यावर या झोप यावर बसन
ू बाजी भू चौकातला कार शांतपणे बघत होते.
चौकात उ या असले या यशवंत, ता याबां या समोर एक म यम वयाचा मावळा िकंिचत
लंगडत आला. ता याबांचा करडा सवाल उमटला,
‘नाव ?’
‘भीमा झुनके.’
‘गाव ?’
‘नायनी.’
‘नायनी गावाव न लंगडत आलास ?’ यशवंतनं िवचारलं.
‘ हय, जी !’ भीमा हणाला.
ता याबा-यशवंत या चेह यांवर हसू होतं.
बुट या उं चीचा, ं द छातीचा; पण लंगडणारा भीमा ते पाहत होता.

ता याबानं िवचारलं,
‘तू धारकरी हाइस काय ?’
‘ हाइ, जी !’
‘भालकरी ?’ यशवंतनं िवचारलं.
‘ हाइ, जी !’ भीमानं उ र िदलं.
‘मग का आलास ?’ ता याबानं िवचारलं.
‘दवंडी िपटवली हती. िशवाजी राजाला फौजंत मानसं पायजेत, हणन
ू .’
‘आिन हणन
ू तू आलास ? फौजंत लंगडं चालत हाइत, बाबा. तुला काय येतंय्, हनन
ू
यायचं ?’ ता याबानं िवचारलं.
‘ या धारकरी नसंन. भालकरी नसंन. पन या तोडपी हाय, हानपनी झाडावरनं पडलो
आिन पाय दुखवला. कोनचं बी झाड सांगा. ते एका िदसात पाडून दावतो. हाइतर नाव सांगणार
हाइ. आिन हां…’ भीमा हणाला, ‘झाड पाडं न. पन ते पाडताना एका झाडालाबी ध का
लावनार हाइ.’
‘गड्या, तुझी येळ चुकली !’ ता याबा हणाला, ‘जवा जासलोड गडाचं काम चालू हतं, तवा
यायचं हतंस.’
‘तवा बी या कामावर हतो.’ भीमा हणाला.
या उ रानं सारे चिकत झाले. ता याबा हणाला,
‘ठीक आहे , भीमा ! परत कुठलं िक याचं काम सु झालं, तर ज र तुला बोलाव.ू ’
सदरे वर या कारकुनाला ता याबांनी सांिगतलं,
‘ ाचं नाव िलहन ठे वा.’
बाज या त डातला िवडा रं गला होता. आप या गलिम यांव न बोटं िफरवीत ते सारं पाहत
होते. यांनी झोपा यानजीकची िपतळी िपकदाणी उचलली. यात पान थुंकून यांनी सांिगतलं,
‘ता याबा ! याला जमेस धरा. तो आ हांला हवा आहे .’
‘तोडपी ?’ ता याबा उ ारला.
‘होय !’ बाजी तुटकपणे सांगते झाले, ‘तो आ हांला हवा आहे . याचं नाव यादीत घाला.’
कारकुनानं भीमाचं नाव यादीत घातलं.
भीमानं कृत ातेनं बाज ना मुजरा केला आिण लंगडत-लंगडत िनवडले यां या गद त जाऊन
उभा रािहला.
फुलाजी तो सारा कार पाहत होते. बाज ना फुलाजी येत असलेले िदसताच ते झोपा याव न
उठले. फुलाजी हणाले,
‘बाजी, बैस ! पण अस या लंगड्या-पांग यांची फौज काय कामाची ?’
झोपा यावर बसत बाज नी सांिगतलं,
‘तो लंगडा असेल. पण पांगळा नाही… बघ.ू ’
नकळत बाज नी जिमनीला पाय लावला आिण पाया या बळानं झोका िदला. झोपाळा झोके
घेत होता.

बाजी आप या िवचारात रं गले होते.

पावसाची चाहल येताच मुं यांची रांग जशी आपली अंडी घेऊन धावताना िदसते, तशी
जावळी या रानातन
ू तापगडाकडं माणसांची वदळ चालू होती. राजर यानं घोड्यांची पथकं
धावत होती. असं य मावळे पायवाटेनं गडाकडं जात होते. येकाजवळ कोणतं ना कोणतं श
िदसत होतं.
बाजी भू आप या पथकासह दौडत तापगडाकडं जात होते. महाबळे राचा ड गर ओलांडला
आिण तापगडाकडं पाहन ते चिकत झाले. एखा ा ज ेचं व प तापगडाला आलं होतं. िजकडं
बघावं, ितकडं मावळे िदसत होते.
तापगडा या पिह या दरवा याशी बाजी पायउतार झाले.
बाजी, फुलाजी, यशवंता यांचं वागत नेताजी पालकरांनी केलं.
बाजी नेताज ना हणाले,
‘काका, काय बेत आहे ?’
‘बेत कसला ?’ नेताजी हणाले, ‘संकट मोठं आलंय्. अफझलखानाचा तळ वाइला पडलाय्.
यापायी राजांनी सारी िशबंदी तापगडावर गोळा केलीय्.’
‘अ सं !’ बाजी हणाले.
दोघे बोलत गडावर गेले. वाड्याकडं जाताना बाज चं ल चौफेर िफरत होतं.
गडा या केदारे राचं दशन घेऊन सारे राजवाड्याकडं गेले.
राजवाड्या या चौकात मावळे गोळा झाले होते.
बाजी, फुलाजी वाड्यात गेले. राजे नौगाजीत बसले होते. येसाजी, तानाजी, बिहज , मोरोपंत,
सय
ू ाजी, ही मंडळी राजां या भोवती आदबीनं उभी होती. का होजी जेधे राजां या उज या बाजल
ू ा
उभे होते.
बाज या आधीच बांदल देशमुख राजां या सामोरे उभे असलेले पाहन बाज ना समाधान वाटलं.
राजांचं ल बाज याकडं जाताच राजे हणाले,
‘या बाजी, फुलाजी ! आ ही तुमचीच वाट पाहत होतो. केवढी िशबंदी घेऊन आलात ?’
‘सातशे !’
‘ठीक !’ राजांनी समाधान य केलं.
रा ी सवाची पंगत बसली. सारे मानकरी, मावळे राजां या मांडीला मांडी लावन
ू एका पंगतीत
बसले होते. राजां या उपि थतीमुळं वाढलेली भाजी-भाकर सु ा सवाना मेजवानीसारखी वाटली.
रा ी खलबतखा यात नेताजी, बाजी, फुलाजी, तानाजी, येसाजी, बिहज , मोरोपंत वगैरे
मंडळी जमा झाली होती. सा यांचं ल िशवाजी राजां याकडं लागलं होतं.
‘आमचे गोिपनाथपंत खानाशी बोलणी करीत आहे त. खानांनी आ हांला वाइला बोलावलं
आहे .’

‘मग जाणार ?’ बाज नी िवचारलं.
‘कुणी सांगावं ! कदािचत जावंही लागेल.’ राजे हणाले.
बाज या चेह यावर हसू उमटलं.
‘का हसलात, बाजी ?’ राजांनी िवचारलं.
‘आपणहन वाइ या छावणीत आपण जाल, असं वाटत नाही.’ बाज नी सांिगतलं.
‘खान साधा आलेला नाही. वीस हजारांची फौज आहे . शेकडो तोफा, दा गोळा आिण अगिणत
संप ी घेऊन तो आम या पा रप यासाठी वाइत तळ देऊन बसला आहे . या यापुढं आमची ताकद
कुठं च लागत नाही.’
‘सलख
ू करावा !’ मोरोपंत हणाले.
‘सलख
ू ! मग आजवर येवढी धडपड केली, ती कशासाठी ? आम या श दाखातर यांनी
जीव वेचले, याला कोण जबाबदार ?’ राजे िन यानं हणाले, ‘नाही. खानास मार यािवना रा य
साधणार नाही. एक यांनी तरी राहावं; नाहीतर आ ही !’
‘एकदम येवढ्या िनकराला जा यापे ा...’ जेधे हणाले.
यांना वा य पुरं क न देता राजे हणाले,
‘जेधेकाका, आपण वयानं, मानानं मोठे ! आ ही िनकराला जात नाही. गेले आहे त
अफझलखान. चढे घोिडयािनशी आ हांस पकडून नेणार आहे त. ती यांची ित ा आहे .’
‘वाट बघ, हणावं !’ बाजी हणाले.
‘वाट बघतच तो वाइला बसला आहे . बाजी, यापुढं अनेक संकटं आ हांवर येणार आहे त. ती
एकापे ा एक अशी वरचढ असणार. यांना सामोरं जायला आपलं बळ वाढवायला हवं ! खान
आप या पावलांनी आला आहे . खानानं आणले या तोफा, ह ी, घोडदळ, बाडिबछायत आिण
संप ी हे सव िमळायला हवं. तसं झालं, तर एका रा ीत आपले मावळचे बारा गडकोट मात बर
बनतील. हा डाव ह न चालणार नाही.’
राजां या या िव ासपण
ू बोल यानं सा यां या मनांत उ साह संचारला होता.
नेताजी हणाले,
‘आ ा झाली, तर खाना या छावणीवर चालन
ू जाऊ.’
‘मुळीच नाही. कोण याही उपायानं खान वाइ सोडून जावळीत उतरायला हवा.’
‘उतरे ल ?’ बाज नी िवचारलं.
‘बघू !’ हणत राजे उठले.
सा यांनी राजांना मुजरे केले आिण िनरोप घेतला.

राजांचं भाक त खरं ठरलं. खान जावळी या खो यात राजांना भेटायला येणार, हे िनि त
झालं. या बातमीनं सा यांना आनंद झाला होता. पण बाजी मा िचंता त होते.

एके िदवशी धीर क न यांनी राजां यापुढं िचंता य केली,
‘राजे, खान फौज-फाटा घेऊन येणार, हणे !’
राजां या चेह यावरचं ि मत ढळलं नाही.
‘बाजी, तो आप या सव ताकदीनुसार येणार आहे . या या संगती घोडदळ, ह ी, उं ट, शेकडो
तोफा असणार, यात शंका नाही.’
‘येवढी फौज आण याचा हे तू ?’
‘सरळ आहे . झाला, तर तह. हणजे आमची कैद. ते जमलं नाही, तर लढाइ. खान थोर
सेनापती आहे . वाइत बसन
ू काही होणार नाही, हे तो पुरं जाणतो. याला गडाखाली तळ िमळाला,
तर ते याला हवंच आहे .’
‘आिण हे माहीत असन
ू याला आपण तळ िदलात ?’ बाज नी िवचारलं.
राजांनी सांिगतलं,
‘बाजी, आ हांला नुसते खान नको आहे त. आ हांला यांचा गोट हवा आहे .’
कृषणे या काठावर खाना या तळाची तयारी सु झाली. रान तोडून ती जागा साफ कर यात
आली. महाबळे र या रडत डी घाटाव न खान उतरणार होता. ती वाट झाडं -झुडपं तोडून
श यतो सोिय कर केली.
खान ये याचा िदवस जसा जवळ येत होता, तशा राजां या आ ा सुटत हो या.
राजांनी बाज ना सांिगतलं.
‘बाजी ! तु ही, जेधे आिण नेताजी यांनी महाबळे र या मा यावर राहावं. खानाचा तळ
पारावर असेल. यावर नजर ठे वावी.’
‘राजे, यापे ा आप या संगती…’
‘नाही, बाजी ! आमची िचंता क नका. पण एक ल त ठे वा. काही िवपरीत घडलं, तर
खानाचा एक माणस
ू जावळीतन
ू बाहे र पडत नाही, याची दखल या. तु ही, जेधे, नेताजी
विडलधारी माणसं. महाबळे र या मा यावर आम या वतीनं तु ही खानाचं वागत करा. आमचा
घात झाला, तर सा यांना सावरा. मासाहे बांना धीर ा. आ ही जवलेलं वरा याचं रोपटं वाढे ल,
इकडं ल
ा.’
‘राजे ऽऽ’ बाजी भावनािववश झाले.
‘बाजी ! जगदंबे या कृपेनं आ ही या संकटातन
ू त न जाऊ, यात आ हांला संशय नाही, पण
दुदवानं तसं घडलं नाही, तर कचिदल होऊ नका. माणसं कत यापोटी जगतात. काय करीत
असता मरतात. पण यां या म ृ यन
ू ं हताश न होता, ती का जगली, कशासाठी जगली आिण मेली,
याची जाणीव ठे वायला हवी.’
‘जशी आ ा !’ बाजी हणाले.
‘बाजी, तु ही िचंता क नका. पण एक ल त ठे वा, आ ही िवजयी होऊन गडावर येऊ ते हा,
ै जो ह यार, िफरं ग खाली ठे वन
तोफांची इशारत केली जाइल. गिनमांपक
ू शरण शरण येइल,
याला मा नका. पण जो ह यार उगारे ल, याची गय क नका. कापन
ू काढा. ही आ ा आ ही
सवानाच िदली आहे .’

गडाव न एकेक मानक याचं दळ हालत होतं. राजांनी सांिगत या माणे जावळी या रानात
ती दळं पसरत होती.
बाजी आप या दळासह महाबळे रवर आले. बाज नी महाबळे राला राजां या
सुरि ाततेसाठी अिभषेक केला.
जेधे, नेताजी आप या िशबंदीसह बाज ना िमळाले.
आता सारे वाट पाहत होते अफझलखानाची.

पार िदशे या रोखानं वाइक न खाना या यव थेसाठी बाड-िबछायत, शािमयाने, तंब,ू
राहट्या यांचं सामान येत होतं. काबाडी या बैलांव न, उं ट-ह व न ते सामान आणलं जात
होतं. रडत डी या घाटानं तो कािफला उतरत असता खानाचं दळ रडकुंडीला आलं. खाना या
तळासाठी राखले या जागेवर खानाचा खास शािमयाना, सरदारांचे तंबू उभारले गेले. ह ीखाना
सजला. झुलणा या ह या पायात या साखळदडाचा आवाज उठ लागला. घाड्याचा पागा
सजला. उटाच ठाण ठाणबंद झालं. खानाचे खासे सरदार मंबाजीराजे भोसले खाना या छावणीची
उभारणी पाहत होते. अफझलखानाचा मुलगा फाझलखान सव यव थेवर नजर ठे वन
ू होता.
राजांनी कोणतीच कमतरता न ठे व यामुळं फाझलखान खुशीत होता.
छावणीची सव यव था होताच अफझलखान वाइहन जावळीला यायला िनघाला. खान
पालखीतन
ू येत होता. हजारां यावर श धारी खोजे तळप या ते यांिनशी पालखीबरोबर चालत
होते.
पालखी महाबळे र या मा यावर आली आिण बाजी, जेधे, नेताजी खानांना सामोरे गेले.
यांनी खानाचं वागत केलं. रडत डी या घाटापयत ितघांनी खानांना सोबत केली.
खानांना रडत डी या घाटावर पोहोचवन
ू , जे हा ते माघारी िफरले, ते हा जेधे बाज ना हणाले,
‘खान मोठा िध पाड आिण उ कृतीचा िदसतो.’
‘राजांनी हा धोका यायला नको होता.’ बाजी हणाले, ‘ या माणसाची नजर सरळ नाही.’
अफझलखाना या दशनानं बाजी, नेताजी, जेधे िचंतेत पडले होते.
भेटी या िदवशी सय
ू दय हो यापवू च महाबळे रची ड गरकडा बाजी, नेताजी, जे यां या
माव यांनी यापली होती.
बाज नी भीमा तोड याला बोलावलं.
‘भीमा ! कामिगरी झाली ?’
भीमा हसला.
‘धनी ! सारी कामिगरी झालीया. मी आिन माझी मानसं इशारत करशीला, तवा सग या वाटा
बंद क न दावतो. झाडं क ची क न ठे व यात. पोरानं ढकललं, तरी झाड आडवं हइल.’
बाज नी सांिगतलं,

‘आम या इशारतीची वाट बघू नका. तोफेचा आवाज झाला क , सा या वाटा अड या पािहजेत.
समजलं ?’
‘ हय, धनी !’ भीमा हणाला आिण लंगडत तो रानाकडं जाऊ लागला.
बाज नी शेजारी उ या असले या फुलाज याकडं पािहलं. ते फुलाज ना हणाले,
‘दादा ! तु ही िवचारलं होतं, लंगड्या-पां यांची काय गरज हणन
ू ! काल आ ही सा या
वाटा बघन
ू आलो. या भीमानं आिण या या साथीदारांनी बेमालम
ू काम केलं आहे . खानाचा एवढा
फौजफाटा रडत डी या घाटानं उतरला. पण एकाला संशय आला नाही, अशी झाडं खापलन
ू
ठे वलीत. इशारत िमळताच सा या वाटा पडले या झाडांनी बंद के या जातील.’
बाज चं ल कोयने या खो यात लागलं होतं.
सय
ू आकाशात चढत होता. या सय
ू िकरणांत गद रानानं वेढलेली जावळी खो यातील
खानाची छावणी नजरे त येत होती.
म या हीचा सय
ू कलला आिण तो पि म ि ाितजाकडं जात असता तोफेचा आवाज कोयने या
खो यात घुमता. सा या रानातन
ू ‘हरहर महादेवऽऽ’ ची गजना उमटली. खाना या छावणीवर
तुटून पडलेले मावळे िदसत होते. भीित त झालेले खानाचे सैिनक वाट फुटेल ितकडं धावत
होते. रडत डी या घाटा या सा या वाटा बंद झा या हो या. या वाटेनं धावत येणारे बाज या
माव यांना त ड देत होते. िनराशेनं परतत होते.
घटकाभर आ ोश, िकंका यांनी सारा मुलख
ू गजबजन
ू उठला आिण हळू हळू शांतता
पसरली.
याच वेळी यशवंत बाज या जवळ आला.
‘धनीऽ, अफझलखानाचा मुलगा फाजलखान नदीकाठानं पळून जात अस याची वद आली
आहे .’
‘चलाऽ’ बाज नी घोड्यावर मांड टाकली. नदीकाठ गाठे पयत फाजलखान खपू पुढं गेला
होता. काही वेळ बाज नी याचा पाठलाग केला. शेवटी फाजलखानाचा नाद सोडून राजां या
काळजीनं बाजी परतले.

बाजी खाना या छावणीपाशी आले. खाना या छावणीचं प पाहवत न हतं. खानाचा
शािमयाना, डे रा कनाती या दो या काप यामुळं कोसळला होता. तीच गत इतर तंब-ू राहट्यांची
झाली होती. सुटलेले ह ी ठाणबंद कर यासाठी धावपळ चालू होती. भयभीत नजरे नं बघत
असलेले शरणागत एका बाजल
ू ा बसवले होते. वाटेत ठायी ठायी पडलेले वीर िदसत होते. मावळे
तळाचा कबजा घेत होते. बाजी, जेधे, नेताजी अिभमानानं छावणी बघत पुढं जात होते.
राजांचे एक मानकरी कमळोजी साळोखे बाज ना सामोरे आले. यां या चेह यावर आनंदाला
सीमा न हती. अंगावर या जखमांचं भान यांना उरलं न हतं. यांनी बाज ना सांिगतलं,
‘बाजी ! राजांनी बाजी िजंकली. खान मारला गेला.’

‘ते खरं ! पण राजांची तिबयत ?’
‘राजे जखमी झालेत, असं ऐकतो !’ कमळोज नी सांिगतलं.
‘आ ही गडावर जातो.’
सा या वाटेवर यु ा या खुणा िदसत हो या. बाजी माचीवर आले आिण यांची पावलं
अडखळली. खानासाठी उभारले या राजेशाही शािमया याभोवती खाना या सरदारांची, भोयांची,
र ाकांची ेतं िवखुरली होती. राजांचे मावळे शािमया याभोवती पहारा करीत होते. पार तळावर
खाना या छावणीची झालेली दुदशा, माचीवरची खानाची वासलात पाहन बाज या डो यांसमोर,
संग काय घडला असेल, याचं िच उभं रािहलं. यामुळं राजां या कृतीची काळजी वाढली होती.
न राहवन
ू बाजी फुलाज ना हणाले,
‘राजे िकतपत जखमी झालेत, कोण जाणे. आपण गडावर जाऊ.’
गडा या दरवा याखाली खानाचे सापडलेले खासे सरदार, खानाची दोन मुलं अधोवदन उभी
होती
बाज ना आठवत होतं— हे च सरदार, खानाची मुलं केवढ्या िमजाशीनं महाबळे राचा ड गर
उतरली होती. तो नरू कुठ या कुठं गेला होता. पराजयाची एक थ पड सु ा माणसाला केवढी
नमवते !
गडा या थम दरवा याशी थबकले या बाज याकडं पाहत फुलाजी हणाले,
‘बाजी ! चलायचं ना ?’
या श दांनी बाजी भानावर आले. भरभर पाय या चढत ते हणाले,
‘चला ऽ’
गडाचं वातावरण आनंदानं भरलं होतं. बाजी, नेताजी, जेधे गडाचं बदललेलं प पाहत होते.
जखमी मावळे जखमांची ि ाती न बाळगता सहा य वदनानं बाजी, नेताज चं वागत करीत
होते. जणू यांनी उ सवाचा गुलालच अंगावर झेलला होता.
गडा या शेवट या पायरीजवळ माणकोजी दहात डे बाज ना भेटले. माणकोजी वयानं मोठे .
राजां या खास िव ासातले. बाज नी िवचारलं,
‘माणकोजी, राजे कसे आहे त ?’
‘सुख प ! जगदंबेनं लाज राखली. खानानं मारलेला घाव राजां या म तकावर पडला होता.
पण आत या जरीब तरामुळं राजे बचावले. तरी सु ा ते ब तर तुटून राजां या म तकावर
ग हाएवढी जखम झालीच. पण काळजीचं काही कारण नाही.’
बाजी, नेताजी, फुलाजी, जेधे गडाचं वातावरण पाहत राजवाड्याकडं जात होते. गडाला
उ साहाचं उधाण आलं होतं. घोळ या-घोळ यांनी उभे असलेले मावळे हसत आप या परा माचं
वणन करीत होते.
राजसदरे वर सारे मानकरी गोळा झाले होते. तानाजी आवेशानं सांगत होता,
‘….आिन काय ! शािमया यातन
ू ‘दगाऽदगाऽऽ’ हणन
ू वरडला. िजवाचा थरकाप झाला
मा या. तंवर राजं शािमया याबाहीर आलेलं िदसलं. सारं अंगराखं र ानं भरलं हतं. डोइला
िजरे टोप न हता. काय सुचंना. या सरळ इशारत िदली. आिन बाणक यांनी बाण सोडलं. खानाची
मानसं लगोरी पडावी, तशी पटापट पडली. एकच धामधम
ू माचीवर उसळली. या बघत हतो ना !

खान कोथळा सावरत आप या पालखीकडं जात हता. तवर संभाजी कावजीनं भोयांचे पाय
तोडले. पालखी पडली. आमी माचीवर गेलो. एकच घुमाळी झाली. बगता-बगता खानाची मानसं
पडली. तवर राजं गडावर गेलं हतं…’
सारे भारावन
ू ऐकत होते. बाज ची अव था तीच झाली होती.
-आिण याच वेळी वाड्यातन
ू राजे सदरे वर आले.
बाजी डोळे भ न ते प पाहत रािहले.
भरजरी अंगरखा राजांनी घातला होता. अ राचा सुगंध दरवळत होता. डो याला राजपत
ू
पगडी शोभत होती. राजां या चेह यावर सदैव िवलसणारं ि मत तेच होतं. सा यांनी राजांना मुजरे
केले.
राजांना पाहताच बाजी पुढं धावले. यांना आप या भावना आवरता आ या नाहीत. भर
सदरे वर भर या डो यांनी यांनी राजांना िमठीत घेतलं.
भावनािववश झालेले बाजी गुदमरले या आवाजात हणाले,
‘राजे ! थोर परा म केलात. येवढं मोठं संकट अंगावर यायला नको होतं.’
‘संकट के हाही मोठं च असतं, बाजी. ते बोलवन
ू न हे , आपोआप येतं. खान आम यावर
बळा या िव ासावरच चालन
ू आले होते.’
बाजी हसले. हणाले,
‘बळाचा िव ास फ जनावरं च बाळगतात.’
‘बाजी, परमे रानं माणसाला बळाबरोबरच बु ीही िदली आहे . जनावरांना जे अवगत नाही, ते
वरदान माणसाला िमळालं आहे . काल, आज आिण उ ा याची जाणीव फ माणसाला िमळाली, ती
या या बु ीमुळं. बळापे ा या बु ीवर अिधक िव ास ठे वावा.’
‘खानाला का बु ी न हती ? तो पवू चा वाइचा सुभेदार. या मुलखाचा जाणकार.
राजकारणातला तरबेज. कुिटल नीतीचा जाणता सेनापती. तो फसला कसा ?’
राजे हसले. यांनी सांिगतलं,
‘कसा फसला ! रावणाचा पराभव का झाला ? कौरवांचा िदमाख कोणता होता ? बाजी, याला
एकच उ र आहे , आंधळा अहंकार !’
‘अहंकार ?’
‘हो, अहंकार ! खुळी तुिति यता ! आ ही खानाला जा यात आण यासाठी िभ ेपणाचं स ग
घेतलं. खान यानं शेफारला, लालचावला. येणा या पावसाची याला भीती होती. अफाट सै याचं
पाठबळ आिण आप या ताकदीचा गव यांमुळंच यानं आ हांला एकाक भेट याचं ठरवलं.’
‘ याचं बळ का साधं ! वीस हजारांचा फौज-फाटा घेऊन तो आला होता.’ फुलाजी हणाले.
बाज नी सांिगतलं,
‘तेवढाच फौजफाटा न हता.’
‘मग ?’ राजांनी िवचारलं.
बाजी हसले,
‘राजे, आिदलशाही या दरबारी जासलोड गड आमचा झाला, याची न द नाही. तो गड ते

आपलाच समजतात. येक आिदलशाही गडाला बादशहाचं फमान आलं आहे .’
‘कसलं फमान ?’
‘ येक गडावर हजाराची िशबंदी असते. यातली फ शंभर गडावर ठे वन
ू , उरलेली
खाना या मदतीला पाठवावी, असं ते फमान आहे . यानुसार खानाचं बळ अिधक वाढलं
असणार.’
बाजी सांगत असले या वातनं राजांचे डोळे चमकले. यां या ओठांवर वेगळं च हा य कटलं.
अधीरतेनं यांनी िवचारलं,
‘कसलं फमान आलं, हणलात ? परत सांगा.’
‘आिदलशाही या येक गडावर हजाराची िशबंदी असते. यापैक गडावर फ शंभर ठे वन
ू ,
उरलेली िशबंदी खाना या मदतीला पाठवावी, असं ते फमान आहे . हवं, तर देशमुखांना िवचारा.’
राजांनी देशमुखांकडं पािहलं. यांनी होकाराथ मान हलवली. राजां या मुखावरचा आनंद
यांना लपवता आला नाही. राजांनी सांिगतलं,
‘बाजी, खानाचे सरदार गडाखाली आले आहे त. यांना बाइ जत मोकळे क न आ ही येतो.’
‘राजे, आपण थोर परा म केलात, पण आज आ ही शरिमंधेपणानं आप या समोर उभे
आहोत.’
‘ते कशासाठी ?’ राजांनी आ यानं िवचारलं.
‘खान गारद झाला, तोफेचा आवाज उठला. महाबळे राकडं धावत येणारी खानाची माणसं
आ ही थोपवली. पण या गद त खानाचा मुलगा फाजलखान, हसन, याकूब, आिण अंकुशखान
नदीकाठानं गद रानातन
ू पळून गेले, यांना खंडोजी खोपड्यानं वाट दाखवली. आ ही पाठलाग
केला, पण रानातन
ू यांना गाठणं कठीण गेलं.’
राजांनी बाज या खां ावर हात ठे वला.
‘बाजी, तु ही केलंत, तेच यो य केलंत, जरी यांना पकडून आम या समोर आणलं असतं,
तरी यांना आ ही सोडून िदलं असतं. आता वैर रािहलंय्, ते घरभे ांचं. तो खंडोजी खोपडा फार
काळ आम या हातन
ू सुटणार नाही. आ ही येतो, तु ही सदरे व न जाऊ नका.’
राजे गडाखाली जा यासाठी उतरले.
सदरे वर परत मोकळे पणानं कथा रं गू लाग या.

राजे सवाचा समाचार घेऊन गडावर आले, ते हा काळोख पडायला सु वात झाली होती.
गडावर शेकडो टभे, मशाली जळत हो या. िदवाळीचा भास होत होता.
राजे गडावर येताच यांनी बाजी, नेताजी, जेधे वगैरे खाशा मानक यांना गोळा केलं. राजे
हणाले,
‘आता उसंत घेऊन चालणार नाही. न या मोिहमेला उ ापासन
ू सु वात हायला हवी.’
‘नवीन मोहीम !’ जेधे उ ारले, ‘राजे, आपण थोडी िव ांती…’

‘आता िव ांती नाही. बाज नी चांगली बातमी आणलेली आहे . आिदलशाही गडावर आता फ
शंभराचीच िशबंदी आहे . आिदलशाही आिण यांचे गड सावध हो याआधीच आपली मोहीम हायला
हवी.’
राजे भराभर आ ा करीत होते,
‘बाजी, नेताजी, तु ही इथली यव था लावन
ू आपापली कुमक घेऊन उ ा वाइ गाठा.’
‘वाइ ?’ नेताजी उ ारले.
‘वाइ आप या कब यात आहे .’ राजांनी सांिगतलं, ‘जे हा खानाचा वध झाला, या वेळी
आप या फौजेनं ितकडं वाइ ता यात घेतली आहे . एवढं च न हे , तर सुपे, इंदापरू या खाना या
छाव या पण मार या गे या आहे त. यात शंका बाळगू नका. आमची चाल सहसा फसत नसते.’
याच रा ी राजे जे यां यासह राजगडाकडं रवाना झाले. बाजी, फुलाजी, नेताजी यांनी
तापगडाची यव था लावन
ू पहाटे वाइची वाट धरली.

बाजी वाइ या तळावर गेले. जावळी या खाना या छावणीची जी गत झालेली होती, तोच कार
जावळी या खाना या तळावर झाला होता. सव उ साहाचं वातावरण होतं. पाच-सहा हजारांची
पागा राजां या माव यांनी काबीज केली होती. राजांचे मानकरी वाघोजी तुपे जातीिनशी
छावणीचा मालऐवज ता यात घेत होते. शरणागत आलेले आशेनं वाघोज याकडं पाहत होते.
बाज ना पाहताच वाघोजी पुढं आले. यांनी िवचारलं,
‘बाजी ! या तोफा, घोडी, उं ट, ह ी पोसता येतील, पण आम या ह याबरोबर शरणागत
झालेली ही माणसं, यांचं काय क या ?’
‘ यांना सोडून ा ! राजांची तशी आ ाच आहे . जे शरणागत असतील, यांना मानानं परत
पाठवा.’
वाघोजी तु यांचं समाधान झालं नाही. मनातला संताप दाखवू न देता यांनी िवचारलं,
‘आिन आमची हार झाली असती; आिन आमी खाना या तावडीत सापडलो असतो, तर…’
‘तर !’ बाजी हसले. ‘वाघोजी, हा काय सवाल झाला ? दुदवानं तसं झालं असतं, तर
राजां यासकट तुमची-आमची गदन मारली गेली असती. राजां याम ये आिण श म
ू ये हाच फरक
आहे . शरणागतांना सोडून ा.’
वाघोजी तु यांना ध यवाद देत शरणागत िनघन
ू गेले. जीव वाचला, हे समाधान यांना मोठं
होतं. वाइ या तळावर एक एक सरदार आप या िशबंदीिनशी गोळा होत होता. दोन हरपयत
हजार या सं येनं वाइची छावणी गजबजन
ू गेली. खाना या कृपेमुळं दाणा-गोट्याची काही
कमतरता छावणीवर न हती. वाइ या प रसरातील आया-बिहणी छावणी या मीठ-भाकरीची
काळजी वाहत हो या. खु सरनौबत नेताजी पालकर आिण बाजी भू पागा, फौज यांची मोजदाद
करीत होते.
राजांची सारी फौज वाइ या तळावर हजर झाली. दहा हजाराचं घोडदळ स ज झालं होतं.
याखेरीज नेताजी, बाजी यांची कुमक येऊन िमळाली होती.

राजे सायंकाळ या वेळी वाइ तळावर आप या फौजिनशी दाखल झाले. राजां या वागताला
सारे गोळा झाले होते. राजांनी खाना या पराभत
ू छावणीची पाहणी केली. मोरोपंतांना ते हणाले,
‘मोरोपंत, या छावणीची आिण जावळी या छावणीची न द घेऊन तु ही राजगडावर जा !
मासाहे ब जशी आ ा देतील, या माणे सव करा. आ ही मासाहे बांना सव सांिगतलं आहे .’
राजां यासाठी खानाचा खास डे रा परत उभार यात आला होता. तो डे रा पाहताच राजे हसले.
ते हणाले,
‘बाजी, आ हांला असलं ऐ य परवडायचं नाही. आम या िनवासासाठी एखादा तंबू दाखवा.’
राजां यासाठी तंबू उभारला गेला. राजांनी आपले मानकरी गोळा केले.
सरनौबत नेताजी पालकर हणाले,
‘राजे, मोहीम के हापासन
ू ?’
‘उ ापासन
ू ! नेताजी, तु ही आपली फौज घेऊन आिदलशाहीत धुमाकूळ घाला. ह केरी,
गोकाक, ल मे र ही ठाणी लुटत िवजापरू या रोखानं जा. कुठं श ू बळ वाटला, तर मानअपमान न बाळगता माघार या. तोवर आ ही बाजी-जे यां यासह आिदलशाही मुलख
ू िजंकत
प हाळा गाठतो.’
सा यां या मुखांवर एक वेगळाच उ साह संचारला होता. तळावर हजारो मशाली उजळ या
हो या. येका या मनात नवी योत पेटली होती.

िशवाजी या पा रप यासाठी आिदलशाहीनं खचाचा हात राखन
ू ठे वला न हता. शेकडो लहानमोठ्या तोफा, वीस हजारांची फौज, शंभर ह ी, शेकडो उं ट, दा गोळा, बाड-िबछायत आिण
अगिणत संप ी अफझलखाना या हवाली केली होती.
अफझलखाना या पुढं िशवाजीचा पराभव अटळ होता. िवजापरू ची बडी बेगम िशवाजीचा
पराभव ऐक यास उ सुक होती. एके िदवशी अफझलखान िशवाजीस िपंज यात घालन
ू दरबारात
दाखल होइल, हे व न बडी बेगम पाहत होती. एकदा िशवाजी हाती आला क , दरबारात वच व
गाजवणा या फजद शहाजीराजांची िमजास उतरे ल आिण िशवाजी या ाणाची तो भीक मागेल,
यात बेगमेला संशय न हता.
-आिण एके िदवशी आिदलशाही या दरबारावर वीज कोसळावी, तशी बातमी आली.
आलीशान अफझलखान माहमदशाही पैगंबरवासी झाला.
िशवाजीनं खानास ठार मारलं.
फौजेचा धु वा उडाला.
सारी दौलत लुटली गेली.
या बातमीनं बड्या बेगमेचे डोळे िव फारले गेले. ितचं भान हरपलं.
अफझलखानाला मारलं !

िशवाजीनं ?
कोठे तरी गफलत होत आहे .
मोठी गफलत होत आहे .
झटू ! ये कभी नह हो सकता ! कुठं अफझल आिण कुठं तो िशवाजी !
मशालीपुढं काजवा कधी िटकतो ?
काज यानं झेप घेतली, हणन
ू मशाल कधी िवझेल ?
मग अफझलचं असं कसं झालं ?
बडी बेगम भानावर आली. ितचे डोळे िव फारले होते. आप या बुर याची जाणीव ितला
रािहली न हती. ितला परत सारं आठवलं आिण कानांवर हात ठे वत ती िकंचाळली,
‘नह ऽऽ नह ऽऽ कभी नह ऽऽ ऐसा हो ही न सकता ऽऽ’ बडी बेगमनं आ ा िदली, ‘िनकल
जाव मेरे सामनेसे ऽ झटू े कह के ऽऽ’
बडी बेगम हंदके देत दरबारातन
ू उठली.
सारा दरबार िचका या पड ाआडून उठणारा तो ची कार ऐकत होता.
झोकांड्या देत बडी बेगम आप या अंतगहात
ृ गेली आिण ितनं पलंगावर धाडकन् अंग टाकलं.
बड्या बेगमेचं दु:ख ित या नावा माणेच मोठं होतं.
सा या िवजापरू शहरावर शोककळा पसरली. नगारखा याची नौबत बंद झाली. दरबार बंद
झाला. बड्या बेगमेनं अ नपाणी व य केलं. आिण शाही त तावर चादर पांघरली गेली. सा या
शहरभर सुतक वातावरण पसरलं. घरोघरी िब या आिण बेगमा यांचा धाय मोकलन
ू आ ोश
उसळला.
बातमीपाठोपाठ या बातमीचं स य व प दाखिव यासाठीच क काय, अफझलखानाचा
मुलगा फाझलखान अंगावर या व ािनशी िवजापरू या दरबारात हजर झाला.
या बातमीनं िचंता त झालेली बेगम िवचार करीत असतानाच ितस या िदवशी नवी बातमी
येऊन थबकली. िशवाजीचा सरनौबत नेताजी पालकर यानं ल मे रापयतची लुटालटू केली
होती.
पाठोपाठ बातमी आली, िशवाजी अठरा िदवसांत एकवीस गड घेऊन प हा यापयत पोहोचला
होता. िवजापरू वर तो धाड घालणार, यात शंका उरली न हती.
या बातमीनं बड्या बेगमेचा धीर सुटला. ितनं तातडीनं तुम-ए-जमान आिण फाजलखान
यांना दहा हजार फौज देऊन िशवाजीवर सोडलं. यां या संगती मिलक इतबार, फ ेखान,
घोरपडे , सजराव घाटगे वगैरे सरदार होते.
यांना िनरोप देताना हताश झालेली बडी बेगम हणाली,
‘कुछ भी हो ! पण तो काफर िशवाजी िवजापरू पयत येत नाही, येवढी काळजी या.’
िवजापरू हन तुम-ए-जमान आिण फाजलखान फौज-फाटा घेऊन बाहे र पडले. पण बड्या
बेगमेला यांचा िव ास रािहला न हता.

िशवाजीराजांनी को हापरू जिकंलं होतं. सायंकाळ या वेळी अंबाबाइचं दशन घेऊन ते आप या
छावणीत परतले होते. राजां या पालीसमोर शेकोट्या पेट या हो या. बाजी, फुलाजी, आबाजी भू
यां यासह नेताजी, तानाजी, बिहज ही मंडळी राजां या भोवती गोळा झाली होती. अठरा
िदवसां या मोिहमेचा ताण कुणा याही मुखावर न हता. आले या िवजयानं सारे आनंिदत होते.
राजांची नजर बाज याकडं वळली,
‘बाजी ! आता प हाळगड तुमचा ! तो आप या हाती आला, तर आिदलशाहीची एक कड
आप या हाती संपण
ू येइल. उ ा आपण प हाळगडावर चालन
ू जाऊ.’
अठरा िदवसांत राजांना पडलेला ताण बाज या यानी येत होता. ते हणाले,
‘राजे, आ ा झाली, तर….’
राजे हसले. ते हणाले,
‘ठीक आहे . तु ही प हा याला वेढा घाला. श य तो सामोपचारानं गड हाती येतो, का पाहा.
ते जमलं नाही, तर आततायी कार न करता आ हांला वद ा. आपण गड काबीज क . तुमचा
िनरोप येइपयत आ ही को हापरू ची आिण छावणीची यव था लावन
ू घेऊ.’
‘जशी आ ा !’ बाजी आनंदानं हणाले.
‘तु हांला हवा, तो फौजफाटा घेऊन तु ही जा.’
राजांचा िनरोप घेऊन बाजी गेले.
बिहज या मुखावरची िचंतेची रे घ बघन
ू राजांनी िवचारलं,
‘काय, बिहज ! मनात काय आहे ?’
‘काय हाय, जी !’ बिहज हणाला, ‘पन प हाळा येवढा साधा गड हाइ. लइ मजबू त हाय.’
‘बिहज ! गड मजबत
ू असन
ू चालत नाही. माणसाचं मन मजबत
ू असायला हवं. खाना या
म ृ यच
ू ी बातमी पुढं पळत होती आिण आ ही यामागन
ू धावत होतो. कमी बळ आिण खचलेली
मनं यांमुळं आ हांला िवजय साधता आला. बाजी नुसते वीर नाहीत. ते बांदलांचे धान होते. िजथं
शौय आिण बुि म ा वास करते, ितथं िवजयच ा होतो.’
बिहज काही बोलला नाही. राजे आप या तंबत
ू िव ांतीसाठी गेले.
हवेतला गारवा वाढत होता. राजां या तंबस
ू मोरची शेकोटी विलत केली जात होती. वाढ या
रा ीबरोबर छावणीची वदळ मंदावत होती. राजांची छावणी िवसावली होती.

प हाळगड या वाड्यात आिदलशाहीचे सरदार स यदखान ह याचा आनंद घेत बसले होते.
स यदखान बड्या बेगमेचे दूरचे नातेवाइक होते. मानाजी नाइक जरी गडाचे िक लेदार होते, तरी
सारी स ा स यदखानाचीच होती.
बैठक वर बसलेला स यदखान आप या िमजाशीत ह याचा आ वाद घेत होता. सदरे खाली
राणबा, जोतीबा, हसन, हसेन उभे होते.
सदरे वर मौलवी करामतखाँ आप या पांढ याशु दाढीव न हात िफरवीत होते. ते सारी वाता

स यदखान सांगत होते.
ह याची नळी बाजल
ू ा सा न स यदखानानं नाकातन
ू धरू सोडला. बेिफिकरीनं तो
हणाला,
‘ठीक है ! ठीक है ! अफझलखानसाहे ब गारद झाले, हणन
ू काय झालं ? या पापाचा नतीजा
भोगावाच लागेल. आिदलशाही िकतनी बडी ! और ये िसवाजी एक म छर !’
‘हां, हजरू !’ करामतखाँनं दुजोरा िदला.
‘अभी हम आराम करना चाहते ह ! आपको इजाजत.’
सा यांनी स यदखानाला मुजरे केले आिण ते वाड्याबाहे र गेले.
अधीर झाले या स यदनं हाक मारली,
‘रसल
ू ऽ ऽ’
रसल
ू आत आला. या या मुज याचा वीकार क न स यदनं िवचारलं,
‘बंदोब त झाला ?’
‘हजरू ऽऽ…. हजरू ऽऽ’
‘हजरू …. हजरू या ?’ स यदनं िवचारलं.
‘बात जरा नाजक
ू आहे .’ रसल
ू हणाला, ‘ती पोर यायला तयार नाही.’
‘ये िह मत ! आजवर असं कधी झालं नाही. आ ही बोलावलं आिण कोणी नाही हटलं, असं
घडलं नाही.’
‘खाविदं ! गु ताखी माफ हो ! पण ती गडक याची मुलगी आहे .’
‘तो या हआ ? रसल
ू , एक ल त ठे व. जे फूल आम या नजरे त भरतं, ते हंग याखेरीज
आ ही राहत नाही.’
‘लेिकन, हजरू ऽऽ’ रसल
ू काही बोल याचा य न करीत असतानाच वद न देता खु मानाजी
नाइक वेश करते झाले. स यदखानाला मुजरा क न ते हणाले,
‘खानसाहे ब ! िशवाजी आला !’
‘िशवाजी !’ स यदखाना या ओठांतली ह याची नळी के हा पडली, हे ही या या यानी
आलं नाही. धडपडत उठत यानं िवचारलं, ‘कुठं आहे तो िशवाजी ?’
‘गडाखाली !’ मानाजी नाइक सांगत होते. ‘गडा या सव वाटा यांनी रोख या आहे त.’
‘हरामखोरऽ’ स यदखानाचा संताप उफाळला. तरातरा पावलं टाक त तो मानाजी
नाइकासमोर गेला आिण काय होतं, हे ल त याय या आत यानं मानाजी या गालावर थ पड
लगावली.
स यद गजला,
‘इतना, नजीक गनीम आया ! झोपा काढता काय !’
स यदखान आप या वाड्याबाहे र पडला. चार दरवाजा तटाव न यानं पािहलं. तसाच तो
तीन दरवा याकडं गेला. ितथन
ू याला काय िदसणार, याची शंका मागन
ू धावणा या माणसांना
येत होती. तीन दरवा यापाशी उभा असले या पहारे क यांवर तो ओरडला,

‘हरामजादे ! तो िशवा आला आिण दरवाजे उघडे ठे वता ! बंद करो दरवाजे !’
नशेनं चढलेले आिण ह यानं पेटलेले खानाचे बटबटीत डोळे अिधक भेसरू वाटत होते.
आपली आर नजर मानाजी नाइकांवर ि थर करीत स यदखानानं दुसरा हकूम सोडला,
‘हमको स यदखान कहते ह ! ओ िशवाजीक ऐसी तैसी ! हम डरते नह ! तोप सजाओ !
ऐसा भिडमार करगे, िज दगीभर याद रखगे !’
‘जी !’ मानाजी नाइक हणाले.
सेनापती या आिवभावात स यद वाड्याकडं परतत होता. वाड्यासमोर यानं आपली िशबंदी
गोळा केली. अवघी शंभर-स वाशे माणसं वाड्या या बाहे र या चौकात एका कोप यात उभी होती.
सं याकाळ होत आली होती. या वेळी एक जासदू धावत आला. यानं सांिगतलं,
‘हजरू !’
‘ या है ?’
‘िशवाजीचा हे जीब पांढरं िनशाण घेऊन गड चढत येतो आहे .’
स यद आनंदानं बेहोश होऊन हणाला,
‘मानाजी, देखा ? ये है हमारी िहंमत ! तुमचा तो िशवाजी डरके मारे अपना हे जीब भेज रहा है
! आने दो उनको !’
मानाजी नाइक उसनं हा य त डावर घेऊन उभे होते. स यद या आ ेनं आले या हे िजबाचं
वागत करायला मानाजी चार दरवा याशी गेले.
चार दरवा याशी तटावर सारे गोळा झाले होते.
गडा या दरवा याशी आबाजी भू आप या चार िशलेदारांसह उभे होते, मानाजी तटाव न
खाली उतरले. िदंडी दरवाजा उघडला गेला. मानाजी बाहे र गेले.
आबाजी भू दरवा याशी उभे होते. मानाज ना पाहताच आबाज नी िवचारलं,
‘आपण कोण ?’
‘मी ! नाही…. आ ही मानाजी नाइक ! गडाचे िक लेदार.’
‘मी आबाजी भू ! बाजी देशपांडे यां या वतीनं हे जीब हणन
ू आलो आहे .’
‘आपण आत यावं.’ मानाजी नाइक हणाले.
िदंडी दरवा यानं आबाजी भंन
ू ी आत वेश केला. िदंडी दरवाजा बंद झाला. आबाज सह सारे
वाड्यात आले. दाराशी आबाजी थबकले. यांनी िवचारलं,
‘मानाजी, आपण गडाचे िक लेदार ना ? मग इथं कुठं घेऊन आला ?’
‘आबाजी ! मी िक लेदार हाय खरा. पन स ा बादशाहीची. आमचे स यदखान सांगतील, तसं
वागायचं.’
अंबरखा यानजीक असले या वाड्याजवळ स यदखान राजां या हे िजबाची वाट पाहत होता.
मानाजी नाइका या समवेत आबाजी भू वाड्या या सदरे वर वेश करते झाले.
स यदखानानं आपली बैठक सजवली होती.
मानाजी नाइकांनी ओळख क न देताच, स यदखान ह याचा आ वाद घेत गुरगुरला,
‘हे जीब हो, इस वा ते बाइ जत आये हो ! िशवाजीनं आम या गडाला वेढा घातला आहे . आ ही

आमची बेइ जत समझते ह !’
आबाजी भू या चेह यावर हसू उमटलं होतं. आप या नरमाइ या वरात ते हणाले,
‘खानसाहे ब, आ ही गडा या वाटा रोख या आहे त. पाच हजारांची फौज खाली आहे . आम या
शेकडो तोफा खाली आ या आहे त. अंदाज आिण िनणय तुम या हाती आहे .’
स यदखाना या हाताची ह याची नळी सुटून खाली पडली. तो गरजला,
‘आम यावर दबाव आणता ?’
‘दबाव नाही, खानसाहे ब !’
‘तो या ! आम या गडावर तोफा नाहीत ? आ ही या कारीगर क .’
आबाजी हसला. तो हणाला,
‘राजांचे सरदार बाज नी आप याला एक िनरोप पाठिवला आहे .’
‘ या ?’
‘तुम या गडाव न एक जरी तोफ उडाली, तर यानंतरचा नतीजा तु हांला भोगावा लागेल.’
‘मतलब ?’
‘ प सांगावं लागतं. तशी आगळीक घडली, तर या गडावर एकही माणस
ू िजवंत राहणार
नाही. बायका-मुलांसकट.’ आबाज नी सांिगतलं.
स यदखानाचं शरीर या वातनं थरथरत होतं…. अपमान आिण संताप या या अंगात
उफाळत होता. काय करावं, हे याला सुचत न हतं.
मनातन
ू हताश झालेला स यदखान शेवटी हणाला,
‘ठीक है ! तहा या वाटाघाटीसाठी आ ही तयार आहोत.’
‘खानसाहे ब !’ आबाजीनं सांिगतलं, ‘तहा या वाटाघाटीसाठी आपण ज र गडाखाली
बाजी भू देशपांड या भेटीला या. ितथं वाटाघाटी पण
ू होतील.’
स यदखाना या भेटीनंतर आबाजी भू मशाली या उजेडात गडाखाली उतरले.

स यदखानाची सारी िमजास उतरली होती.
दुसरे िदवशी यानं मानाजी नाइकांना बोलावलं. आपली उसनी ऐट दाखवत स यदखानानं
सांिगतलं,
‘मानाजी, काल िशवाजीचा हे जीब आला होता. यानं तहासाठी अज केला आहे .’
‘आनंदाची गो आहे , खानसाहे ब ! गडाची िशबंदी अपुरी आहे . अशा वेळी लढा देणं….’
‘ हणन
ू च आ ही तहाला तयार झालो.’ स यदखान हणाला, ‘मानाजी, तु ही तहासाठी जा.’
‘ यापे ा आपणच गेलात, तर…’ मानाजी चाचरले.
स यदखानाचे डोळे िफरले. बस या जागी याचं अंग शहारलं.
‘कौन ! हम ? कभी नह !’ खान हणाला, ‘तो खतरनाक िशवाजी, अफजलखानांना असंच
बोलावलं होतं. पण दगा क न यानं अफझलखानाचं पोट फाडलं. नह ! हम नह जायगे ! तुम

जाओ ! जो सुलह करनी है, करो !’
मानाज नी मान तुकवली, आिण दुस या िदवशी सकाळी आप या सहका यांसह मानाजी गड
उतरले.
गडाखाली बाजी भू वाट बघत होते. आबाजी भं ू या संगती लोक उतरत अस याची खबर
बाज ना िमळाली होती.
गडा या पाय याशी एक पाल उभारली होती. या पालीत बाजी, फुलाजी बसले होते. आबाजी
भू या मागन
ू चालणारा मानाजी नाइक आजबू ाजल
ू ा पाहत मराठ्यांची ताकद अजमावत जात
होता.
बाज नी मानाजी नाइकांचं वागत केले. बाजी हणाले,
‘मानाजीराव, तुमचा गड नामी आहे .’
‘असा बुलंद गड या भागात दुसरा गावायचा हाइ.’
‘अगदी खरं ! एवढ्या सुंदर गडाला िखंडारं पडावीत, असं वाटत नाही.’
‘काय हणालात ?’ मानाज नी टाळा वासला.
‘काही नाही ! आ ही हणालो, अस या सुंदर गडाची नासधस
ू होऊ नये.’ बाजी शांतपणे
हणाले.
‘आ ही तहासाठी आलोय्.’ मानाजी हणाले, ‘तुम या अटी पट या, तर होय हन.ू ’
‘अट ! साधी आहे !’ बाजी हणाले, ‘िबनशत शरणागती.’
‘याला काय सलख
ू हणतात ?’ मानाज नी िवचारलं.
‘मुळीच नाही.’ बाजी हणाले, ‘आ ही चारी वाटा रोख या आहे त. येवढ्या माणसांनी आ ही
गड लढवत नाही. इशारत देताच िशवाजीराजे आप या फौजफाट्यासह इथं येतील. दहा हजारांचं
पायदळ आहे .’
मानाजी नाइकाचे डोळे िफरले होते. उसनं अवसान आणन
ू तो हणाला,
‘आिण आमी हे मानलं नाही, तर !’
‘तर….’ बाजी हसले. आप या िमशीव न पालथी मठ
ू िफरवीत हणाले, ‘आमचं कुलदैवत
िवंझाइ. या देवीची आण घेऊन सांगतो, तुम या गडावर एक पोरही िजवंत राहणार नाही.
आबाज याकडून आ ही हा िनरोप सांिगतला होता.’
मानाजीनं आवंढा िगळला. तो हणाला,
‘जरा बाजल
ू ा येता ?’
बाजी, मानाजी पालीबाहे र आले. मानाजी हणाले,
‘गडावर आिदलशाहीचे सरदार स यदखान हाइत. ते आिन तचा किबला तुमी गडाबाहीर
सोडला, तर गड ता यात देतो. कसं ?’
बाज या मनात या उ ारांनी िकळस िनमाण झाली.
हे आिदलशाहीचे राखणदार !
यांची ही िन ा !
बाज नी सांिगतलं,

‘मानाजीराव, तु ही हे सांग याची गरज न हती. जे शरणागत असतात, यांची कधी क ल
आ ही करीत नाही. आ ही यांना मानानं जाऊ देतो.’
मानाजी या मनावरचं ओझं उतरलं होतं. तहासाठी गडाखाली जाताना स यदखानानं हीच
अट सांिगतली होती.
िनरोपाचा िवडा देऊन मानाजी नाइक गडावर गेले. यांनी सारी हक कत स यदखानाला
सांिगतली; आिण वाड्यात एकच धावपळ सु झाली. काबाडीचे बैल, उं ट, वाड्यासमोर हजर
झाले. स यदखाना या जना यासाठी अनेक मेणे उभे रािहले. सारा सरं जाम गोळा क न
स यदखान गडाखाली उतरला.
याला िनरोप देऊन बाजी गडावर आले.
चार दरवा यावर भगवा वज फडकू लागला.
राजांना बातमी सांग यासाठी को हापरू या रोखानं वार रवाना झाले.
प हाळा वरा यात सामील झाला.

गड कब यात येताच गडा या दरवा यांना चौक -पहारे बसवले गेले. पहाटेपासन
ू
स यदखानानं मोकळा केलेला वाडा झाडलोट क न राजां या वागतासाठी स ज झाला.
गडा या पवू या तुटले या कड्यावर दुमजली सदर-इ-महाल उभा होता. या महालातली बैठक
सजली. बाजी भू आप या नजरे खाली तो महाल सजवत असता मानाजी नाइक धावत आले. भर
थंडीचे िदवस असन
ू ही मानाजीचा चेहरा घामानं डवरला होता. सारं अंग थरथरत होतं. बाज ना
पाहताच यांना रडू आवरे ना. ते ओरडले,
‘बाजी, घातऽ झाला !’
‘काय झालं ?’ हंदके देणा या मानाज ना बाज नी िवचारलं, ‘मानाजी, रडू आवरा आिण काय
झालं, ते सांगा.’
मानाज नी डो यांतले अ ू िनपटले. यांनी सांिगतलं,
‘ या हरामखोरानं माझी पोर, तुळसा पळवली.’
‘ हणजे ?’
‘तो पाजी स यदखानऽऽ’
‘पण हे के हा कळलं ?’
‘आ ाच ! धुणं धुवायला सोमे रा या त यावर पोर गेली हती. माघारी आली हाइ. तपास
केला, तवा खाना या किब यातनं ितला नेली, असं समजलं.’
‘आिण ते पाहत तुमची माणसं व थ बसली ? काय इमान ? मानाजी, आिण तस या
माणसांची चाकरी तु ही करीत होता ?’
‘ यांचं पाप यां यासंगं, असं आमी हनत हतो.’

‘ग प बसा ! या गडावर या पोरीबाळी तो बाटवत होता, ते हा तु हांला याची लाज वाटली
नाही ?’
‘माझी पोरऽऽ’
‘िचंता क नका. या स यदखानाला ही लटू परवडणार नाही.’ बाज नी आबाजी भंन
ू ा
बोलावन
ू घेतलं. यांना सांिगतलं,
‘आबाजी ! या स यदखानाला मुस या बांधन
ू गडावर हजर करा.’
आबाजी प नास वार घेऊन स यद या पाठलागावर रवाना झाले.
सय
ू मा यावर ये याआधी राजे गडावर येत अस याची वद आली. बाजी, फुलाजी राजां या
वागतासाठी चार दरवा यावर हजर झाले ! चार दरवा याशी राजे पायउतार झाले. ेमभरानं
बाज या पाठीवर हात ठे वत राजे हणाले,
‘बाजी, तुमची करामत समजली ! सामोपचारानं गड घेतलात. बरं झालं.’
बाज यासह राजे जात असता, गोल घुमटीची तीन मजली इमारत राजां या नजरे त भरली.
या इमारतीकडं बोट दाखवत राजांनी िवचारलं,
‘बाजी, ही इमारत…?’
‘राजे ! ा इमारतीला कलावंितण चा स जा हणतात. आिदलशाहीचा पिहला व दुसरा
इ ािहम आिदलशहा यां या कारक द त यांचे मनोरं जन करणा या तीस नायिकण चं वा त य
इथं असे. दुस या मज यावर यांचं नाच-गाणं चाले.’
‘तरी नशीब ! ितसरा मजला रकामा ठे वला, ते !’ राजे हणाले, ‘बाजी, अस या शौकापायीच
सा ा यं कोसळतात.’
राजे णभर वत:शीच हरवले. ते बोलत होते,
‘कैक वेळा आ हांला कळे नासं होतं. या भोगसंप नांचे बादशहा आिण आमचे धमभोगते राजे
यांत फरक काय ? ते देविगरीचे राजे, यांनी उभारलेले धममंडप आिण िवजयनगरची देवालयं,
यांतली कथा-क तनं आिण या उपभोगासाठी बांधले या हवेली—यांत अंतर काय ? कैक वेळेला
िवचारांची ग लत होते.’
बाजी हणाले,
‘राजे, एक धमकाय आिण दुसरा उपभोग ऽऽ’
‘उपभोग ! याचाच अथ त ृ ी ! जाऊ दे, बाजी. यात वैचा रक ग धळ खपू आहे . याचा उलगडा
करणं इतकं सोपं नाही.’
जगदंबेचं दशन घेऊन राजे वाड्यात आले.
दोन हरी राजे गड पाहायला बाज याबरोबर बाहे र पडले. तीनशे बु जांनी कडे कोट झालेला
तो गड पाहन राजे स न झाले. येक बु ज तोफांनी स ज होता. गडाची गंगा, जमुना ही
धा याची कोठारं भरलेली होती. राजे गडाची पाहणी क न माघारी आले. सायंकाळची वेळ झाली
होती. वाड्यासमोर िशबंदीची गद िदसत होती. िचंतायु मनानं राजांनी वाड्यात वेश केला.
आत वेश करताच राजांनी बाज ना िवचारलं,
‘बाजी, काय कार आहे , पाहा.’

राजे सदरे वर आले ते हा, यां यासमोर मुस या बांधलेला स यदखान आिण या या मागं
तुळसा अधोवदन उभी होती. मानाजीराव नाइक खाली मान घालन
ू एका कोप यात उभे होते. ते
य पाहन राजे चिकत झाले. आबाजी भंन
ू ा यांनी िवचारलं,
‘हा काय कार आहे ?’
‘महाराज !’ आबाजी हणाला, ‘गडाचे गडकरी मानाजी नाइक यांची मुलगी तुळसा, ितला या
स यदखानानं गड सोडताना आप या किब यातन
ू बळजबरीनं पळवन
ू नेली.’
‘हे या मानाजीरावांना फार उिशरा कळलं.’ बाजी हणाले, ‘आ ही गडाचा ताबा घेतला आिण
हे मानाजीराव धावत आले. आबाजीसंगती िशलेदार देऊन या स यदचा पाठलाग करवला.’
‘चांगलं केलंत !’ राजे हणाले, ‘पण हे स यदखान कोण ?’
‘आिदलशाहीचे सरदार ! गडाचे मानकरी.’ बाज नी सांिगतलं, ‘आप या आ े माणे यांना
आप या किब यासह बाइ जत सोडलं होतं. पण….’
‘समजलं !’ राजे हणाले. यांचा चेहरा उ बनला होता. यांची जळजळीत नजर
स यदखानावर िखळली. राजांनी आ ा िदली,
‘बाजी ! स यदखानाला कुठ यातरी दि णे या बु जाव न तोफे या त डी ा.’
‘रहे म ! राजे, रहे मऽऽ’ स यदखान ओरडला.
‘रहे म ! आिण तु हांला ?’ राजे बोलले, ‘नाही, स यदखान. ते होणे नाही ! होणार नाही !
तु ही मुसलमान, हणन
ू आ ही ही िश ा देत नाही. तु ही श ुगोटातले हणन
ू ही सड
ू उगवला
जात नाही. पण… पण आम या रा यात अस या बदअ मलला जागा नाही. रां या या पाटलानं
असाच बदअ मल केला होता. आ ही याचे हातपाय तोडले.’
राजे हशमांना हणाले,
‘घेऊन जा या स यदखानाला. िश ोची अ मलबजावणी तातडीनं करा.’
जेरबंद केलेला स यदखान मुसमुसन
ू रडत होता. हशमांनी याला बाहे र नेलं. राजांची नजर
उ या असले या तुळसाकडं गेली. ते हणाले,
‘मुली, रडू नको. निशबानं वेळीच संकट टळलं ! मानाजी तुमची मुलगी तु हांला िमळाली. ही
परमे र-कृपा आहे .’
‘ मा असावी, राजे !’ मानाजी हणाले, ‘ या स यदला िश ा िमळाली. मला सगळं िमळालं.
पणऽ’
‘पण काय ?’ राजांनी िवचारलं.
‘आमची तुळसा, आमची हायली हाइ.’ डो यांत पाणी आणन
ू मानाजी हणाले.
‘काय हणालात ?’ राजांनी िवचारलं.
‘एकदा ितला पळवन
ू नेली. ती बाटली, का हाइ, ते आमा नी ठावं हाइ. या होरं ती आमास
मेली आिण ितला आमी मेलो.’
‘मानाजी ! या पोरीचा काय कसरू ऽऽ’
‘ हाइ, राजे ! या होरं ितची वाट वेगळी; आमची वाट वेगळी. ितला आम या घरात जागा
हाइ.’

मानाजी या बोल यानं राजे थ क झाले. नकळत ते उ ारले,
‘मग या स यदखानाला कशाला पकडायला लावलंत ?’
‘आब साठी, राजे ऽऽ’ मानाजी हणाले.
‘छान !’ हताशपणे राजे उ ारले. यांचं ल अ ू ढाळत उ या असले या तुळसाकडं गेलं. राजे
िकंिचत भावनािववश झाले. ते हणाले,
‘मुली ! तुझा काही अपराध नाही. तु या आइ-बापानं तुला टाकलं, तरी आ ही टाकणार नाही.
यापुढं आमची जशी सख,ू राजकुंवर, तशी तऽू ऽ’
तुळसानं आपले डोळे िनपटले. ितनं मान वर केली. या नजरे त कोरडे पणा होता. भकास
नजरे नं राजां याकडे पाहत ती हणाली,
‘राजं ! तेवढं थोरपन माझं हाइ. बाबानं सांिगतलं, ते खरं हाय. यांची वाट येगळी; माजी
येगळी. मी मा या वाटंनं जाइन.’
तुळसा काय बोलते, याचा अथ समजाय या आत तुळसा वाड्याबाहे र धावत सुटली. राजे
ओरडले,
‘अरे , ितला थांबवा !’
राजे सदरे या पाय या उतरले. वाड्याबाहे र पडले. आबाजी धावत सुटला. सायंकाळीची सावली
गडावर उतरत असता एक िकंकाळी वातावरणात घुमली.
तुळसानं कड्याव न उडी घेतली होती !
राजांनी आप या दो ही कानांवर हात ग च दाबन
ू धरले. पण उठलेला आवाज कानांत घुमतच
रािहला. राजां या डो यांतन
ू दोन अ ू नकळत खाली िठबकले. राजे माघारी वळले.
मानाजी नाइकाकडं नजर वळताच राजांचं शरीर संतापानं पेटून उठलं. आपला संताप आवरत
ते हणाले,
‘मानाजी ! एकंदरीत तु ही अ िू नशी बचावलात. आता तुळसाची काळजी रािहली नाही.’
मानाजी नाइक अ ू ढाळत उभे होते. ते पाहन राजांना आपला संताप आवरता आला नाही,
‘मानाजी, नाव बाळगलंत, पण ते तु हांला पेलता आलं नाही. आता रडता कशाला ? ती
तु हांला मेली होती ना ? बाजी, यांना आप या बायका-मुल ची जबाबदारी पेलता येत नाही,
यांना आमचं अभय नाही. मानाजी नाइकांना शंभर मोहरा देऊन यां या कुटुंबासह यांची
गडाखाली रवानगी करा.’
मानाजी नाइकाचे अ ू डो यांतच आटले. तो हणाला,
‘राजे ! मी जाणार कुठं ?’
‘फार दूरवर नाही ! आिदलशाहीचा मुलख
ू जवळच आहे . या मुलखात जा. मान िवसरा.
लाचारी करा. कुठं ही तु हांला जागा सापडे ल.’
‘हा अ याय हाय, राजेऽऽ’
‘ याय, अ याय आ हांला िशकवता ?’ राजे गजले, ‘मानाजी ! पोर पळवन
ू नेली, तरी तलवार
घेऊन का धावला नाहीत ? तु हांला कुणी अडवलं होतं ? तुमची मुलगी पळवन
ू नेली जाते आिण
आबाजी ितला सोडवन
ू आणतात, याची लाज वाटायला हवी होती. लाचार ऽऽ िनल ज ऽऽ ! घेऊन

जा यांना मा या समो न !’
—आिण याच वेळी गडाव न तोफेचा आवाज घुमला.
उि द झालेले राजे सदरे व न िनघन
ू गेले.

बाजी, फुलाजी आप या िनवासाकडं आले. या वेळी यशवंता येताना िदसला.
‘काय, यशवंतराव !’ बाज नी िवचारलं.
‘ या स यदखानाला तोफे या त डी िदला.’ यशवंत हणाला.
‘आ ही तोफेचा आवाज ऐकला.’
बाजी, फुलाजी घरात गेले. आपलं पागोटं उतरत फुलाजी हणाले,
‘तू काही हण, बाजी ! राजांची िहकमत दांडगी.’
‘भाऊ !’ बाजी गुदमरले या आवाजात हणाले, ‘राजांचं हे प बिघतलं क , जीव ओवाळून
टाकावा, असं वाटतं ! केवढं लहान वय, पण समज केवढी मोठी !’
‘ते साधं पोर नाही, बाजी !’ फुलाजी हणाले, ‘तो अवतारी आहे . सा ात भवानीमाता याला
स न आहे , वयाची सोळा ओलांडली नाही, या ानदेवानं ाने री िलिहलीच ना !’
‘खरं आहे !’ बाजी हणाले, ‘राजांची जाण फार मोठी ! कणवही तेवढीच. नाहीतर
अफझलखानाची लढाइ राजांनी िजकंली नसती. अठरा िदवसांत तापगडापासन
ू
प हा यापयतचे एकवीस गड जिकंणं एवढं सोपं न हतं. काळ, वेळ आिण थळ यांचं भान
बाळगणारा या राजाइतका कोणी नसेल !’
‘नसायला काय झालं ?’ फुलाजी हणाले, ‘नरिसंहाचा अवतार दुसरा कसला होता ?
नारायण असन
ू ही, िहर यकिशपू या वधासाठी ना पश,ू ना मानव, असं प याला यावं लागलं.
याला कटावं लागलं, ना िदवस ना रा अशा सांजवेळी. ना घरात, ना बाहे र, अशा उं बरठ्यावर
घेऊन याला िहर यकिशपच
ू ा वध करावा लागला. कैक वेळा वाटतं, आपले राजे नरिसंहाचा
अवतार आहे त.’
बाजी ते बोलणं ऐकत होते. राजां या पात हरवले होते.

राजां या करमणुक साठी गंगा-जमुना या सामोरा बैलांची ट कर ठे वली होती. गंगा जमुना
या दोन भ य कोठारघरां या समोरचं मैदान माणसांनी तुडुंब भरलं होतं. गडाचा बैल भै आिण
गडाखाल या वाडी या पाटलांचा बैल ल मण यांची झुंज ठरवली होती. बाज नी मोहरांचं ब ीस
जाहीर केलं होतं.
दोन हर टळत असता राजे मैदानावर आले.तुता या झड या. राजे बाज ना हणाले,
‘बाजी, असले शौक आ हांला नाहीत. कुणाची तरी झुंज लावावी आिण करमणुक साठी आ ही
ती पाहावी, हा आमचा वभाव नाही. मग ती माणसं असोत वा जनावरं असोत. तुम या

आ हा तव आ ही इथं आलो.’
‘ मा असावी, राजे !’ बाजी हणाले, ‘हा शौक आ हांलाही नाही. पण थकलेला फौजफाटा
आहे . यांचं मन रझवायला हवं, हणन
ू …’
‘ठीक आहे . टकरा सु करा.’
िशंगाची इशारत झाली. लहान-मोठ्या बैलां या टकरी सु झा या; आिण शेवटी पैजेची जोडी
अवतरली.
गडाचा बैल भै माशा रं गाचा होता. वाडी या पाटलाचा बैल कोव या िशंगांचा, िखलारी
जातीचा, पांढरा शु होता. दो ही बैल मैदानात सोडले होते. बैलां या नाकपुड्यांतन
ू वाफा िनघत
हो या. उ या जागी दो ही बैल माती कोरत होते. दोघां या शेपट्या उभार या हो या. दो ही बैलांचे
डोळे र ाळले होते. कोणीतरी ओरडलं,
‘भले ऽऽ’
—आिण दोन कातळ एकमेकावर कोसळावेत, तशी दोन बैलांची ट कर सु झाली. झुंज
रं गणार, अशी सा यांची आशा होती. पण दुस या णी गडाचा बैल भै नं शेपटू टाकली आिण
िदसेल या वाटेनं तो पळत सुटला. ती झुंज पाहन राजां या चेह यावर हासू होतं. पिह या
धडक तच मैदान संपलं, याचं दु:खं े ाकांना होतं.
बाजी हणाले,
‘राजे ! झुंज फार लौकर संपली.’
राजांनी िवचारलं,
‘गडाचा भै कधी हरला होता का ?’
‘गे या वस अशीच झुंज लागली होती.’ शेजारी उभा असलेला रामजी मेटकरी हणाला, ‘तवा
मायरानीचा बैल आला हता ! भै नं लइ केलं. पन यो ताकदीनं भारी….’
‘समजलं !’ राजे हणाले, ‘बाजी, याची झुंजेत छाती फुटते, तो परत कधी उभा राहील ?
बाजी, मैदान सुरेख उभा केलंत. थक या जीवांना िदलासा िदलात. छान झालं.’
राजे आप या वाड्याकडं गेले. बाज नी िजकंले या बैलक याला ब ीस िदलं. दंगल बघते या
माणसांची पांगापांग झाली. बाजी परतत असता यां या मनात एकच वा य रगाळत होतं—
‘बाजी ! याची झुंजेत छाती फुटते, तो परत कधी उभा राहील ?’

राजां या प हाळगडावरील वा त यानं सारी िशबंदी आनंदात होती. राजांनी गडाचे तीनशे
बु ज आिण यां या तोफा िनरख या. सोमे रा या देवळी सोमवारी जाऊन अिभषेक केला आिण
एके िदवशी गडावर बातमी दौडत आली—
िवजापरू हन अफझलखानाचा मुलगा फाजलखान आिण तुमजमा न या फौजेसह
राजां यावर चाल क न येत आहे त.
सा यां या चेह यांवर िचंता कटली. पण राजां या चेह यावरचं ि मत ढळलं न हतं.
सा यां याव न नजर िफरवन
ू राजांनी िवचारलं,

‘का ? िचंता वाटते ?’
‘िचंता नाही. पण एवढ्या लवकर ते येतील, असं वाटलं न हतं.’ नेताजी हणाले.
‘लवकर ? आम या मते यांना उशीरच झाला आहे ! आप या विडलांचा सड
ू उगव यासाठी
फाजलखान येतो आहे आिण या या संगती तुमजमा पण आहे .’
बाजी हसले. हणाले,
‘राजे ! फाजलखान येताहे त. िबचारे ! महाबळे रा या ड गरातन
ू पळून जात असताना
अंगात तलेले करवंदीचे काटे अजन
ू िनघाले नसतील.’
‘सड
ू ानं पेटले या माणसाला जखमांचं भान नसतं. अशा श च
ू ं फारसं भयही बाळग याचं
कारण नसतं.’
‘कारण ?’ फुलाज नी िवचारलं.
‘कारण एकच ! सड
ू ानं पेटले या माणसा या ठायी नुसता संताप उतरलेला असतो. िववेक
हरवला असतो. नागानं फणा काढली क , यांची गती थांबते.’
‘पण हा तुमजमा कोण ?’ िहरोजी इंग यांनी िवचारलं.
‘आिदलशाही सुभेदार. रायबाग, को हापरू , राजापरू , कारवार हा याचा मुलख
ू , याची फौज
याच भागात आहे . पण याचं आमचं वैर नाही. याचा-आमचा नेह फार जुना आहे .’
प हाळगडचे नवे िक लेदार यंबक भा कर यांनी िव ासानं सांिगतलं,
‘राजे ! गडाची भीती नाही. गडकोट भ कम आहे . गड भांडवायचा ठरवला, तर…’
‘नाही, यंबकजी ! या वेळी आ ही फाजलखानांची भेट मैदानावर घेऊ.’
‘मैदान ?’ गोदाजी जगताप नकळत बोलन
ू गेले.
गोदाज यावर नजर रोखत राजांनी िवचारलं,
‘का ? भीती वाटते ?’
गोदाजी आवेशानं एक पाऊल पुढं झाले.
‘राजे, भीती नाही. आनंद झाला. मैदानावर दोन हात करायची खुमखुमी हायलेय्.’
राजे कधी नाही ते मनमोकळे पणाने हसले.
‘ती हौस भागणार, असं िदसतं. हे संकट आ हांला फारसं मोठं नाही.’
गोदाजी जगताप, वाघोजी तुपे, िहरोजी इंगळे , भीमाजी वाघ, िसदोजी पवार, महािडक, जाधव,
पांढरे , खराटे, िस ी िहलाल, नेताजी पालकर या मंडळ ना फार काळ ग धळात टाकावं, असं
राजांना वाटलं नाही—
‘आता फाजलखान येत आहे .’ राजे सांगत होते, ‘िवजापरू करां या जवळ फारसा फौजफाटा
नाही. यांची बरीचशी फौज आज आिदलशाहीत घुसले या आम या फौजेबरोबर लढा देत आहे .
तुमेजमाची फौज फाजलला मदत करील, असा आमचा अंदाज आहे . आ ही कुठ या तरी
गडाचा आ य घेऊ, असा फाजलचा अंदाज आहे . आ ही कुठ या तरी गडाचा आ य घेऊ, असा
फाजलचा अंदाज असणार. तो समज मोडला, क फाजल िन मा मोडे ल,’ राजे शांतपणे हणाले,
‘नेताजी, तु ही आम या संगती राहा. आपली आिदलशाहीत जी फौज घसला आह, याना
आम यावर चालन यणा या फाजलखानाला सतावन साडायला सांगा.’

‘पण या फाजलखानाला गाठायचं कुठं ?’
‘को हापरू . ती करवीरिनवािसनी जगदंबा आ हांला यश देइल. ितचा आशीवाद आ हांला
लाभला आहे .’
राजे गडाखाली आपला फौजफाटा गोळा करीत होते. बाजी भू आिण गडकरी यंबक भा कर
यांनी जातीनं प हा यावर ल ठे वलं होतं. गडाचा गंजीखाना यांनी भ न घेतला. अंबरखाने
यांनी भ न घेतले. गडकोटा या, सा या बु जां या तोफा स ज ठे व या. पहारे जारी केले.
तुमेजमा आिण फाजलखान यां या वाटचालीची बातमी राजांना कळत होती. तुमेजमानं
जशी िमरज ओलांडली, तसे राजे प हाळगडाव न उतरायचा बेत करीत होत. राजांचे खासे
सेनापती नेताजी पालकर, िहरोजी इंगळे , भीमाजी वाघ, िसदोजी पवार, गोदाजी जगताप व
महािडक हे आप या फौज-फाट्यासह के हाच करवीरी दाखल झाले होते. नुकतेच सामील
झालेले जाधव, पांढरे , खराटे व िस ी िहलाल राजां या समवेत गडावर होते.
राजे सा यांना यां या कामिग या समजावन
ू देत होते. पण बाजी, फुलाज ना यांनी काही
आ ा केली न हती. बाज ना राहवलं नाही. यांनी िवचारलं,
‘राजे ! आमची कामिगरी ?’
‘फार मोठी !’ राजांनी सांिगतलं, ‘तु ही गड राखा.’
‘ब स ?’ बाजी नाराजीनं हणाले.
‘बाजी ! बोलन
ू चालन
ू लढाइ ! कदािचत माघारही यावी लागेल. कोणी सांगावं ! तसं
घडलंच, तर प हा याखेरीज दुसरा आ य कोणता ? ते आ य थान तु ही जपायचं. कुणीतरी तर
राखायलाच हवं. तरच मुलख
ू िगरी साधते ना !’
‘जी !’ बाज नी समाधानानं मान डोलावली.
‘बाजी ! आ ही तुम या यशवंतरावांना संगती नेणार. चालेल ना ?’
सदरे या खांबाशी उ या असले या यशवंत या अंगावर मठ
ू भर मांस चढलं. सा यां या नजरा
आप यावर िखळ या आहे त, हे यानी येताच यानं मान खाली केली आिण नकळत राजांचं
वा त य िवस न सदरे वर एकच हसणं उसळलं.
हे हसणं िवरत असता आबाजी भू आिण बिहज सदरे वर आले. यांनी राजांना मुजरा केला.
बाज याकडं पाहत राजे हणाले,
‘हे आमचे भू वेताळ ! येतात ते संकटाची वाता घेऊन ! पण यां या आशीवादानं आमची
संकटं आ हांला पेलता येतात.’
सारे हसले. राजांचं ल दोघांवर िखळलं होतं. यांनी िवचारलं,
‘बोला ! काय खबर ?’
‘राजे !’ बिहज हणाले, ‘फाजलखान आिण तुमेजमा यांनी िमरज ओलांडली आहे .
प हा या या िदशेनं ते येत आहे त.’
‘छान !’ राजे हणाले. ‘आ ही ज र यां या वागताला जाऊ. आ ही उ ा को हापरू ला
डे रेदाखल होत आहो.’
सकाळ या वेळी नगा याचा आवाज गडावर घुमत असता राजांचं अ दळ को हापरू या वाटेनं
दौडू लागले.

लढाइ या वाता दररोज गडावर येत हो या.
आिण एके िदवशी भर दुपारी सुभानराव दौडत गडावर आले. गडा या चार दरवा याशी ते
पाय-उतार झाले. िदंडी दरवा यातन
ू आत येताच ते हणाले,
‘नौबत वाजवायला सांगा. राजांनी िजकंलं.’
चार दरवा याचे रखवालदार सुभानरावांभोवती जमा झाले होते. यांतला एकजण धावत
नगारखा यावर गेला आिण नौबतीचा आवाज गडावर घुमू लागला.
बाजी, फुलाजी भोजन आटोपन
ू नुकतेच िवसावले होते. याच वेळी यां या कानांवर नौबतीचा
आवाज आला. लगबगीनं आप या पगड्या घेऊन ते घराबाहे र पडले. दोघां याही मनांत राजांचे
श द घुमत होते…
‘बाजी ! बोलन
ू चालन
ू लढाइ ! कदािचत माघारही यावी लागेल… तसं घडलं, तर
प हा याखेरीज आ य कोणता…’
बाजी, फुलाजी धावत गडा या दरवा याकडं िनघाले होते. समो न येणा या सुभानराव
जाधवांवर यांचं ल गेलं. सुभानराव जवळ येताच अधीरतेनं बाज नी िवचारलं,
‘काय झालं ?’
‘फ े !’ सुभानराव हणाले, ‘ हणन
ू नौबत वाजवायला सांिगतली.’
‘चांगलं केलंत !’ हणत आनंदभ रत झाले या — बाज नी जगदंबे या मंिदराकडं पाहन हात
जोडले.
सुभानराव जाधवांना घेऊन सारे सदरे कडं आले. सुभानराव सांगत होते,
‘जशी फ े झाली, तसे राजे हणाले, सुभाना, टाकोटाक प हाळा गाठ आिन बाज ना सांग
आमी िजकंलं, हनन
ू . ते काळजीत असतील.’
‘असं राजे हणाले ?’ बाज या डो यांत आनंदा ू तरळले. ते फुलाज कडं वळून बोलले,
‘दादा, याला हणतात राजा ! यशा या वेळी मागची आठवण सरत नाही. सांगा, सुभानराव, कशी
लढाइ झाली ?’
‘खेळ यातली बरी ! काय न हंच ते ! को हापरू या होरं आमची गाठ पडली, बगा. राजांनी
नेताज नी सांिगतलं, तु ही फाजलखान बघा. आ ही तुम बघतो. ो धुरळा उडाला ! वाट
सुदरं ना फाजलखानाला, सारं पळत सुटलं. पय या धडक त लढाइ सोपली. राजांनी पाठ सोडली
हाइ. रानात हाका घालतो, तवा जनावरं पळ यात, का हाइ, तशी दाणादाण उडाली.
फाजलखान आिन तुम िजवानीशी सुटलं, हे यांचं नशीब ! राजांना बारा ह ी आिन दोन
हजार घोडी िमळाली.’
सा यां या चेह यांवर आनंद ओसंडत होता.
बाज नी गडावर साखर वाट याची आ ा िदली आिण ते हणाले,
‘राजांचा अंदाज कधी चुकायचा नाही. ते हणाले होते, एकदा याची झुंजेत छाती फुटते, तो
परत उभा राहत नाही. झुंजारराव ! राजे के हा येणार ?’
‘ते सांगायचं इसरलोच क ! राजे उ ा सकाळी गडावर दाखल होतील.’
राजां या वागताची तयारी कर यात गड गुंतन
ू गेला.

‘तो आप भागकर आये !’
िचका या पड ाआतन
ू संत आवाज दरबारात उमटला.
आिदलशाहीचा खडा दरबार भरला होता. जा या या गािल यांनी दरबारची जमीन
आ छादली होती. मोतीलगांनी आिण नामांिकत र नांनी त ताचा चांदवा भरलेला होता. भारी
व ांनी त ताची बैठक सजली होती. कोव या वयाचा बादशहा यावर बसला होता. धपू ाचा
सुगंध सव दरवळत होता. त ता या उज या बाजल
ू ा िचकाचा पडदा सोडला होता. याकडं
नजर वळव याचीही कुणाला िहंमत न हती. दरबारचे खासे सरदार हात बांधन
ू आदबीनं उभे होते.
िशवाजीकडून पराभत
ू होऊन फाजलखान आिण तुमेजमा अधोवदन उभे होते. बडी बेगम
यांची हजेरी घेत होती. भर दरबारी बेगम या िश याशापा या बरसातीनं दोघेही जजर झाले होते.
िचका या पड ाआड संत ् झालेली बडी बेगम या दोघांना खाऊ, क िगळू, या नजरे नं पाहत
होती. ितचा आवाज उमटला,
‘फाजलखान, तुमेजमा…’
‘जी, बडी बेगमसाहे बा ऽऽ’ फाजलखान थरथरत हणाला.
‘हम पछ
ू ते ह. तो आप भागकर आये !’ बेगमेनं िवचारलं.
‘अज आहे . आ ही खपू िशक तऽऽ’
‘िशक त ! कसली ? पळून ये याची ? फौजेची बरबादी केलीत. याऐवजी या मैदानात मेला
का नाहीत ?’ बेगमेनं विजरांना सवाल केला, ‘फजद शहाजीराजे अजन
ू दरबारी हजर का झाले
नाहीत ?’
विजरानं मान झुकवली. यानं सांिगतलं,
‘बेगमसाहे बा, फजद शहाजीराजे दरबारात येत आहे त.’
सा यां या नजरा दरबार या वेश ाराशी िखळ या. शहाजीराजांनी म तक राजपत
ू पगडी
प रधान केली होती. पगडीवरचा र नखिचत िशरपेच झगमगत होता. िनळाभोर, जरीकलाबत
ू
केलेला रे शमी अंगरखा आिण पायी चुणीदार सुरवार हा यांचा वेष होता. ं द कपाळावर िशवगंध
रे खाटलं होतं. दरबार िनरखीत, दमदार पावलं टाक त ते दरबारात येत होते. िचंतेचा लवलेशही
यां या मुखावर िदसत न हता.
त ताधीश बादशहाला शहाजीराजांनी ि वार मुजरा केला. नंतर यांची
ी िचका या
पड ाकडं वळली. शहाजी राजांनी परत मुजरे केले आिण ते हात बांधन
ू उभे रािहले.
‘फजद शहाजी राजे ! आ ही तु हांला का फमावलं, माहीत आहे ?’
‘जी, नह !’ शहाजीराजे हणाले.
‘तुम या या िशवानं आम या िखलाफ बगावत केली. अफझलखान माहमदशाहीची दगा
क न क ल केली. आज या घडीला तो आमचा मुलख
ू लुटतो आहे .’
‘यात माझा कसरू ?’
‘कसरू एकच ! तो तुमचा मुलगा आहे . याची जबाबदारी तुमची आहे .’

‘आमची ?’
‘हो, तुमची ! दरबारला शक आहे .’
‘कसला ?’
‘दरबारला शक आहे , तुमची या म कार िशवाला िदलच पी आहे .’
‘असं कोण हणतं ?’ शहाजी राजांचा करडा सवाल दरबारात उमटला.
‘सारा दरबार हणतो !’ िचका या पड ाआडून तेवढाच खंबीर आवाज आला.
‘बेअदबीची माफ असावी, बेगमसाहे बा.’ शहाजीराजे सा या दरबाराव न नजर िफरवीत
हणाले. ‘दरबार हणजे हे च ना ? हे फाजलखान ! बाप मेला, तर याची लाश कुठं पडली, याची
चौकशी न करता पळून आले. तो वीर अफझल, यानं आप या इमानापायी आपली जान कुबान
केली. पण हे बाजारी भटीये जीव संभाळून पळत आले. बेगमसाहे बा, माझा सवाल आहे , िशवाजीशी
लढत देत असता यातला एकही कारीगर का झाला नाही ?’
शहाजी राजां या भाषणानं उफाळले या फाजलखानानं आप या तलवारी या मुठीवर हात
ठे वला.
या याकडं एक तु छतेचा ि ोप टाकून शहाजीराजे हणाले,
‘फाजलखान, या मुठीवरचा हात काढा ! हा परा म जावळीत दाखवला असता, तर बरं
झालं असतं.’
‘फजद !’ बेगमेचा आवाज उमटला.
‘जी, बेगमसाहे बाऽ’
‘जुबाँपर पाबंदी र खो, राजे ! आम या दरबाराचा शक घे याआधी तुम या इमानाची सा ा
आ हांला हवी.’
‘सा ा ! आम या इमानाची !! आपण िवचारता’ शहाजी राजांना संताप आवरत न हता,
‘बेसावध असता अफझलखानांनी आ हांला, आमचा काही कसरू नसता पकडलं. या िवजापुरातन
ू
आमची िधंड काढली. आ हांला िभंतीत िचणन
ू मार याची धमक िदली. या वेळी आमची आब
राखायला दरबार आला होता ? आमचा थोरला मुलगा याच अफझलखानांनी कनकिगरी या
लढाइत संगती नेला आिण याचा वध झाला, हणन
ू मी कधी दरबारी त ार केली होती ?
बेगमसाहे बा, िवजापरू पासन
ू तंजावरपावेतो आपली दौलत मी वाढवली. हकमत आिण वसल
ू यांत
कधी अंतर पडू िदलं नाही. माफ करा, बेगमसाहे बा ! नजर वर क न बोलतो. आ ही एवढं सहन
क नही कधी इमान सोडलं नाही. मनात आणलं असतं, तर ते हाच आम या मुलखात आ ही
गेलो असतो. िद ली या सेवेला जू झालो असतो. आपला शक नेहमी आम यावर रािहला, पण
आ ही कधी गयारी केली नाही. केली असलीच, तर ती तुम या तुमेजमाननं !’
भर दरबारी शहाजीराजांचं ते िधटाइचं बोलणं ऐकून सारे अवाक् होते. तुमेजमान बेभान
होऊन ओरडला,
‘हम् ये बरदा त नह करगे ! कभी नह !’
‘खामोश !’ शहाजीराजे बोलले, ‘कुणाला सांगता हे ? िशवाजी आिण तुमची िदलच पी
दरबारला माहीत नाही, असं का वाटतं ? शाही दौलतीवर ऐशआराम कर याची तुमची आदत !

तु ही ाणपणानं लढाल कशाला ?’
बडी बेगमेला तो साराच कार अकि पत होता. शहाजीराजे दरबारी असे उफाळतील, असं
कधी ितला वाटलं न हतं. ती हणाली,
ै आहोत.’
‘फजद शहाजीराजे, आ ही आपला संताप समजतो. आ ही बेचन
‘ही आपली कृपा आहे , बेगमसाहे बा ! याब ल आ ही आपले शु गुजार आहो. गे या कैक
वषात मी या मुलाचं त डही पािहलं नाही. यानं आमची बारा मावळची जहागीर बळकावली आहे .
माझा या याशी काही र ता रािहला नाही.’
‘मग आपणच ही मोहीम का घेत नाही ?’ तुमेज यानं उस या अवसानानं िवचारलं.
‘ज र ! माझा मुलगा झाला, हणन
ू मी मागे सरे न, असं वाटतं काय ?’
‘फजद ! आपण िशवाजीवर चालन
ू जाल ?’ बेगमेनं िवचारलं.
‘आपली आ ा आ ही कधी डावलली नाही. आ ही ज र जाऊ. पण आपले हे सरदार आिण
यांची िन ा यांमुळं जर दुदवानं पराभव प करावा लागला, तर आपणच मला दोषी धराल.
हणाल, मुला या ेमापोटी हा फजद शहाजी ग ार ठरला. आपण ह म केलात, तर मी बग ळला
जाऊन माझी फौज घेऊन के हाही िशवाजीवर चालन
ू जाइन.’
बेगमेनं विजराकडं पािहलं आिण ती हणाली,
‘दरबार संपला आहे .’
अवघडून बसलेला बादशहा उठला. सा यांचे मुजरे झडले. अ काबांचे आवाज उठले. बादशहा,
बेगम दरबारातन
ू िनघन
ू गेली. बादशहाचा दरबार मोकळा पडला होता.
या रा ी िदवाण-इ-खास म ये बडी बेगमा बसली होती. फाजलखान, तुमेजमा,
सादतखान आिण वजीर येवढे च होते.
‘आिण फजद शहाजीला िशवाजीवर पाठवला, तर ?’ बेगमेनं िवचारलं.
‘काट्यानं काटा काढ यासारखा होइल.’ फाजलखान हणाला.
‘अज आहे , बेगमसाहे बा !’ तुमेजमा हणाला.
‘बोला, इजाजत.’
िकती केलं तरी, तुमेज याचे वडील आिण शहाजीराजे यांचा नेह होता. तोच नेह िशवाजी
आिण तुमेज याम ये िटकला होता. बाप-लेकांनी एकमेकांसमोर वैरी हणन
ू उभं राहावं, हे
तुमेज याला पटत न हतं. तो हणाला,
‘बेगमसाहे बा, मला वाटतं, हे क नये !’
‘का ?’ बेगमेनं िवचारलं.
‘आज िशवाजीनं प हाळगडपयतचा मुलख
ू काबीज केला आहे . या णी तो िमरजेला वेढा
घालन
ू बसला आहे . आप या मुलखात या या फौजा िशर या आहे त. अशा वेळी शहाजीराजे
आपली फौज घेऊन गेले आिण ते िशवाजीला िमळाले, तर ?’
बडी बेगमा िवचारात पडली. वैतागन
ू ती हणाली,

‘मग तो िशवा िवजापुरात यायची वाट बघायची ?’
वजीर उ मानखाँ मान तुकवन
ू हणाला,
‘शाही त ताला शरणागत आलेले िस ी जौहर िवजापरू ला दाखल झालेले आहे त.’
बडी बेगमेची काळजी दूर झाली. ती आनंदानं हणाली,
‘उ ा दरबार भरवा. भर दरबारी आ ही िस ी जौहरला या िशवाजीवर नामजाद क .’
आिदलशाही दरबारातन
ू स मािनत झालेला िस ी जौहर राजमहाला या पाय यांवर उभा होता.
या या चेह यावर समाधान िवलसत होतं. दरबारी िमळालेला िशरपाव यानं म तकावर धारण
केला होता. स मािनत िखलत पाठीव न जिमनीवर ळत हाता. बडी बेगमेनं िस ी जौहरला
िशवाजीवर नामजाद केलं होतं. ‘सलाबतखान’ हा िकताब िदला होता. हवी तेवढी फौज, खिजना
आिण सरदार घे याची याला मुभा होती. या स मानानं भारावलेला िस ी महाला या पाय या
उतरला आिण आप या अ दळासह छावणीकडं जाऊ लागला.
याच रा ी शहाजीराजां या वाड्यातन
ू , खिलता घेतलेले दोन घोडे वार िमरजे या रोखानं
रवाना झाले.

सय
ू वर आला, तरी प हाळगडावर िवरळ धुकं रगाळत होतं. थंडी या सु वाती या िदवसांतली
थंडी जाणवत होती. बाजी भू आिण िक लेदार यंबक भा कर भवानीचं दशन घेऊन देवळाबाहे र
पडत असता समो न येणा या यशवंताकडं यांचं ल गेलं. राजांनी िमरजेला वेढा िदला होता.
राजां या संगती यशवंत गेला असता, तो एकटाच परत आलेला पाहन बाजी िवचारात पडले.
यशवंतनं मांड-चोळणा घातला होता. पायी जाडजड
ू वहाण होती. कमरे ला तलवार आिण
पाठीला कासवाची ढाल लटकली होती. या या हातात उं चापुरा भाला होता.
बाज या जवळ येताच यशवंतानं डा या हाती भाला तोलन
ू बाज ना मुजरा केला.
यशवंता या चेह यावरचं हा य पाहन बाज ची अध िचंता दूर झाली.
‘चला, यशवंतराव.’ बाजी हणाले.
ितघे िमळून सदरे वर आले. बाज नी िवचारलं,
‘राजे को हापरू ला आले ?’
‘जी, माहीत नाही.’
‘मग अजन
ू िमरजेचा वेढा चालू आहे ?’
‘ठाऊक नाही.’
‘ठाऊक नाही ?’ बाज या कपाळावर आठ्या पड या, ‘अरे , पण तू राजां याबरोबर होतास ना
?’
‘जी !’ यशवंत लाजला.
‘मग तू आलास कुठून ?’

‘भोरला गेलो हतो, जी !’
‘भोर !’
‘ हय ! राजांनी सांिगतलं. पाड याचा सण आला; घरला जाऊन ये.’
बाजी समाधान पावले,
‘तरीच अंगावर मांस चढलंय्. गुणाजीराव, सखू - सारे बरे आहे त ना ?’
‘ हय, जी ! राजं कुठं हाइत ?’
‘िमरजेला वेढा िदला आहे . यात राजे अजन
ू गुंतले आहे त. पण, यशवंता, राजांनी तुला
सणासाठी पाठवलं होतं ना ?’
‘जी !’
‘मग सण कराय या आधीच आलास ? अजन
ू पाड याला तर चार िदवस आहे त.’
‘खरं सांगू ?’ यशवंत हणाला, ‘गमंना झालं, राजं डो यांसमो न हालंनात.’
‘तेच, बाबा, तेच ! चांगलं गुंतवलंय् या राजानं. बघ ना ! आ हीसु ा सणावारी घरदार सोडून
गडावर रािहलो.’
इकडं ितकडं पाहत यशवंतानं िवचारलं,
‘आिन थोरलं मालक ?’
‘दादांची समजत
ू काढून यांना गावी पाठवलं. अरे , घरचे देवधम कोणी पाहायला नकोत ?
मोहनगडावर गेला होतास ?’
‘जी ! येताना गेलो हतो. गड नामी सजलाय्. सा या बु जांवर तोफा चढ यात.’
बाज ना ते ऐकून समाधान वाटलं.
प हाळगडावर येणा या पाड याची तयारी सु झाली. सोमे राचं देऊळ पांढ याखड चु यानं
रं गवलं गेलं. गडा या सा या त यांची साफसफाइ झाली. गडाचं येक घरटं सारवलं गेलं.
गडावरची उ साही मुलं हलगी या तालावर लेिझम खेळत होती. गडाचं वातावरण स न बनलं
होतं.
पाडवा दोन िदवसांवर आला आिण राजे गडावर येत अस याची आनंदाची बातमी थडकली.
अंबरखा यानजीकचा राजांचा वाडा बाज या देखरे खीखाली सजवला गेला, सदर-इ-महाल
राजां या वागतासाठी स ज झाला. पाड या या पहाटेपासन
ू गडावर या बु जांवर भगवे झडे
फडकू लागले. घराघरांवर गुढ्या-तोरणं चढली. सणासुदीचे कपडे घालन
ू सारे राजांची ती ा
करीत होते.
एक वार दौडत गडावर आला आिण राजे गडावर येत अस याची वद यानं िदली. बाजी भ,ू
गंगाधरपंत. िक लेदार यंबक भा कर, यशवंत ही मंडळी चार दरवा याकडं धावली. दरवा याशी
जाताच बाज नी आ ा िदली,
‘दरवाजा उघडा.’
दरवा याचे आडणे ओढले गेले. साख या काढ या आिण गडाचा भ य िखळे बंद दरवाजा
करकरत उघडला. राजांचं पथक येताना िदसत होतं. पथक वळणावर िदसेनासं झालं, तरी टापांचा

आवाज कानांवर येत होता. राजे येणार हे समजताच सारे दरवा याशी गोळा झाले होते. लेिझमीची
त ण मंडळी आप या लेिझमी खळखळत आली.
राजे दरवा यापाशी आले. ते पायउतार होताच बाज नी पुढं जाऊन मुजरा केला. सा यां या
मुज यांचा वीकार क न राजे हणाले,
‘करवीर जगदंबेचं दशन घेऊन यायला थोडा उशीर झाला.’
राजांनी दरवा यात पाऊल टाकलं आिण नगारखा याचा नगारा वाजू लागला. िशंगाचे आवाज
उठले. पाच सुवािसन नी राजांना ओवाळलं आिण करडी या तालावर लेिझम चा नाद खळखळू
लागला.
राजे बाज ना हणाले,
‘बाजी, आ ही िवजयी होऊन आलो नाही. ही लेिझम कशाला ?’
बाजी हणाले,
‘गुढी पाड या या िदवशी राजा गडावर आला. यापे ा मोठा सण कोणता ?’
‘ठीक ! तुमची इ छा ! चला.’
राजांचं ल यशवंतकडं गेलं. यांनी याला जवळ बोलावलं. या या खां ावर हात ठे वन
ू
चालत असता राजांनी िवचारलं,
‘के हा आलास ?’
‘दोन दीस झालं.’
‘घरचे ठीक आहे त ना ?’
‘जी !’
‘आिण आमची सखू ?’
‘आपली आठवण काढीत हती.’ नकळत यशवंत बोलन
ू गेला; आिण णात आपली चक
ू
ल त येऊन तो लाजला.
राजे हसले,
‘यशवंत ! पोरीनं आठवण काढायची नाही, तर कुणी ? आ हांलाही ितची आठवण येते.’
राजे वाजत-गाजत सवा यासह सोमे रा या देवळापाशी आले. राजांनी बाज याकडं पािहलं.
बाज नी सांिगतलं,
‘राजे ! आज सोमे राची पज
ू ा आप या हातन
ू हावी, असं सवाना वाटतं.’
राजे सोमे रा या त या या पाय या उतरले. तलावा या िन याभोर पा यानं यांनी हातपाय
धुतले. सोमे र मंिदरात जाऊन देवावर बेल वािहले. पज
ू ा आटोपन
ू राजे जे हा बाहे र आले, ते हा
देवळा या क ् यावर राजांची बैठक मांडली होती. देवळासमोर दाटीवाटीनं सारे उभे होते.
देवालयाचे उपा याय दुस या क ् यावर िवराजमान झाले. यांनी नवीन वषाची कुंडली मांडली.
नवीन वषाचं नाव होतं शवरी नाम संव सर !
पज ययोग सफल होइल…. दाणापाणी उदंड राहील….
काही िठकाणी अवषणाचे योग आहे त…. पण याची झळ फारशी लागणार नाही…. मग
ृ

न बेताचे…. इतर उदंड…. शेवटची न े िपकांची हानी करतील…. रोगराइ बेताची…..पण
ाणनाश अिधक संभवतो…. वषफल सामा य असले, तरी परमे रकृपेने संकटे नाहीशी
होतील….
राजे भाक त ऐकत होते, भाक त संप यानंतर राजे अंबारखा या या शेजारी असले या
वाड्यात गेले.
दोन हर टळत असता बाजी वाड्यात आले. यांना पाहताच राजांनी िवचारलं, ‘काय, बाजी !
काय काढलंत ?’
‘आज पाडवा ! ते हा सा यांनी खेळ मांडला आहे . आपण यावं, अशी इ छा आहे .’
‘कसला खेळ ?’
‘आपण यावं आिण पाहावं !’ बाजी हणाले.
बाज चा चेहरा पडलेला पाहताच राजे हणाले,
‘बाजी, आ ही तु हांला विडलक चा मान िदला आहे . तुमची आ ा आ ही कशी डावलणार ?
आ ही येतो.’
अंबरखा या या गंगा-जमुना कोठारांसमोर या माळावर मैदान तयार केलं होतं. राजांचं खास
आसन तयार कर यात आलं होतं. राजे थानाप न होताच राजांनी आ ा िदली,
‘बाजी, खेळाला सु वात करा.’
सु वातीला लाठी, बोथाटीचे खेळ झाले. यानंतर तलवारबहा र उतरले. राजे कौतुकानं ते
पाहत होते. उ ेजन देत होते. बाज नी सांिगतलं,
‘महाराज, आपला यशवंता चांगला धारकरी आहे .’
‘अ सं ?’ हणत राजांची नजर यशवंताकडं वळली, ‘यशवंता ! मग मागं का ? उतर.’
यशवंतानं मुजरा केला. काही वेळानं तो ढाल-तलवार घेऊन रं गणात उतरला. बाजी हणाले,
‘दोघं.’
दुस या बाजन
ू ं दोन तलवारबहा र रं गणात आले. यशवंतावर दोघं चालन
ू गेले. कलगीचा
ताल घुमत होता. यशवंत आप या दोन ित प याचे वार चुकवत, ढालीवर झेलत, हरणा या
पावलांनी रं गण खेळत होता. या या हाताची सफाइ, पायांचं कसब पाहन राजां या मुखावर
कौतुक उमटलं होतं.
जे हा तलवारीचा खेळ संपला, ते हा ितघां वीरांनी राजां याजवळ येऊन मुजरा केला.
यशवंत या पाठीवर थाप मारीत राजे हणाले,
‘सुरेख ! यशवंता, छान खेळलास.’
यानंतर रं गणात पटाइत उतरले. यांचा खेळ पाहत असता, राजांनी बाज याकडं पािहलं
आिण ते हणाले,
‘बाजी ! रं गणात उतरायचं ?’
‘जी ! आपण ?’ बाज नी आ यानं िवचारलं.
‘काय िबघडलं ? बघू दोन हात क न.’

बाज ना काय बोलावं, हे सुचेना.
राजे उठून उभे रािहले. बघणा या जमावाला वाटलं क , राजे आता जाणार. पण काही अवधीतच
यां या आ याला सीमा रािह या नाहीत. राजांनी मागवलेला प ा हातात चढवला होता. ते
बाज ना हणाले,
‘चला, बाजी !’
बाज नी प ा चढवला. रं गणातले खेळकरी बाजल
ू ा सरले. माव यां या डो यांत कौतुक
मावत न हतं. राजांनी बैठक घेऊन सलामीचा हात केला. बाज नी सलामी िदली. बाजी िध पाड
देहाचे, उं चेपुरे होते. राजे यामानानं िकरकोळ भासत होते.
‘चला, बाजी !’ राजे गजले.
हलगीवा याला कुणीतरी िडवचलं आिण तो भानावर आला. हलगी वाजू लागली. अंदाज घेत
दो ही वीर, एकमेकांव न नजर न काढता प ा परजन
ू रं गणात िफरत होते आिण एका णी
भाड झाली. च ाकार प ् याच हात िफरवीत दो ही वीर मैदानात उसळत होते. पावलां या दाबानं
धुरळा उडत होता. राजांचं ते कसब पाहन सा या माव यांना ध यता वाटत होती. नाना त हे चे
हात बाजी करीत होते. आिण िशवाजी राजे ते लीलया याच मोह यांनी परतवत होते. शेवटी
बाज नी प ा खाली ठे वला. राजांनी बाज ना िमठी मारली. राजे आप या दुशे यानं घाम िटपत
हणाले,
‘बाजी ! रोिहड्यावर आ ही तुम यासमोर प ा घेऊन आलो नाही, हे आमचं नशीब !’
‘ याची आठवण आता कशाला ? पण, राजे ! आपला हात सफाइचा आहे . या हाताला आडवं
जाणं येवढं सोपं नाही.’
‘चला, बाजी खेळ खपू झाला.’
सा या माव यां या डो यांचं पारणं िफटलं होतं. राजवाड्याकडं जाणा या राजे, बाज याकडं
सारे पाहत होते.

प हाळगडा या पवू कड्यावर उभा असले या सदर महाला या दुस या मज यावर या
ग चीवर राजे उभे होते. ग ची या कमानीतन
ू िदसणारा मुलख
ू ते याहाळत होते. हवेतला गारवा
यांना जाणवत न हता. उज या हाताला िहर या गद रानानं वेढलेला पावनगड िदसत होता.
गडा या पाय याशी िवखुरलेली गावं िदसत होती. आिण यामागं दूरवर पसरलेला मुलख
ू थेट
ि ाितजापयत पोहोचला होता.
ध र ीचं ते िवशाल, स न प राजे डो यांत साठवत असता पावलांचा आवाज झाला.
राजांनी मागं वळून पािहलं. गंगाधरपंत आले होते.
‘या, पंत !’
‘राजे ! आप या आ े माणे सव खाली आले आहे त.’
‘ठीक ! गंगाधरपंत, आपण खाली जा. आिण बाजी, यंबक भा कर, सय
ू ाजी यांना वर घेऊन
या. येताना कुणाला वरती सोडू नका. अशी स ताक द ा.’

मान तुकवन
ू गंगाधरपंत गेले. राजांनी एक दीघ िन: ास सोडला. आिण परत ते पवू चा
मुलख
याहाळू लागले.
ू
राजां या आ ेनुसार गंगाधरपंत बाजी, यंबक भा कर, सय
ू ाजी यांना स जात घेऊन आले.
राजांनी बाज ना िवचारलं,
‘बाजी ! फुलाजी कुठं िदसत नाहीत ?’
‘पाड याला घर या दैवताची पज
ू ा-अचा असते; ते हा ते गावी गेले आहे त. दोन िदवसांत
गडावर दाखल होतील.’
राजे बैठक वर बसले. णात आजबू ाजू या माणसांचं अि त व िवस न ते वत: याच
िवचारात हरवले.
राजांचं ते प सवानाच नवं होतं. सारे राजां याकडं आिण एकमेकांकडं पाहत होते.
बाज नी धीर क न िवचारलं,
‘राजे ! िमरजेचा िक ला ता यात आला ?’
‘अं !’ हणत राजांनी मान उं चावली, ‘काय हणालात ?’
‘िमरजेचा िक ला घेतला ?’
‘नाही. वेढा उठवन
ू यावं लागलं.’
‘एवढा िक ला अवघड आहे ?’
‘मुळीच नाही. िक ला मुळीच अवघड नाही. पण वेळ अवघड आहे .’
‘आ ही समजलो नाही !’ यंबक भा कर हणाले.
‘काल सणाचा िदवस, हणन
ू आ ही काही बोललो नाही. आ ही तुमजमाचा पराभव केला.
ते हाच आ हांला शंका आली होती ! माणसाचं यश जसं वाढत जातं, तसे याचे श हू ी वाढत
जातात. तो अिधक एकाक पडू लागतो. िवजापरू हन आम या पा रप यासाठी कनुलचा सरदार
िस ी जौहर आिदलशाही या सवश िनशी आम यावर चालन
ू येतो आहे ; ही बातमी आ हांला
िमरजेला िमळाली. ते हा वेढा उठवन
ू आ हांला यावं लागलं.’
‘गडाची िचंता नसावी, राजे !’ िक लेदार यंबक भा कर हणाले.
राजे िख नपणे हसले,
‘ यंबकजी ! संकट कधी एकटं येत नसतं. आज या णी िद लीची फौज आम यावर चालन
ू
येते आहे . खु औरं गजेब बादशहाचा मामा शाइ तेखान अफाट फौज घेऊन येत आहे . औरं गाबाद
ओलांडून तो अहमदनगरला येऊन पोहोचला आहे .’
ती बातमी ऐकून कुणाला, काय बोलावं, सुचत न हतं.
‘आपली फौज ?’ बाज नी िवचारलं.
‘बरीचशी कनाटक या मोिहमेवर गंतुली आहे . आमचे सेनापतीही ितकडं च आहे त.’
‘आपली छावणी को हापरू ला आहे ?’
‘नाही. आ ही छावणी उठवन
ू च इकडं आलो. आपलं अ दळ आ ही राजगडाकडं पाठिवलं
आहे . पायदळाला गडावर यायला सांिगतलं आहे .’
राजां या उ रानं बाजी आणखीन सं मात पडले होते.

एवढे बळ श ू अंगावर चालन
ू येत असता राजे आपलं घोडदळ पाठवन
ू देतात !
राजे िव तवाशी डाव तर खेळत नाहीत ना ?
राजां या हातन
ू आंध या कोिशंिबरीचा डाव कधी खेळला जात नसतो.
यात राजांनी िनि त काहीतरी बेत आखला आहे .
राजांनी गंगाधरपंतां याकडं नजर वळवली. यांनी िवचारलं,
‘पंत ! तुमचा काय स ला आहे ?’
पंत अकारण खाकरले,
‘नाही, हणजे… संग बाका िदसतो. ते हा श ू ये याआधी आप या मुलखातील तापगड,
राजगड िकंवा पुरंधरचा आ य यावा.’
‘वाटलंच !’ राजे हणाले, ‘पंत आ ही तसं केलं, तर काय होइल, माहीत आहे ? आम या
पाठोपाठ िस ी जौहर बारा मावळांत घुसेल. नुकतीच कुठं जीव ध न रािहलेली आमची माणसं या
फौजे याखाली भरडली जातील. आिण दुदवानं शाइ तेखान आिण जौहर यांची हातिमळवणी
झाली, तर या अनथाला सीमा राहणार नाहीत. हा वरा याचा खटाटोप आ ही आम यासाठी
केलेला नाही. जार ण हे आमचं आ कत य आहे .’
बाजी हसले.
या हस याचं सा यांना आ य वाटलं.
राजांनी िवचारलं,
‘काय, बाजी !’
‘राजे ! आपला प हाळगड चारी बाजंन
ू ी मजबत
ू आहे . श ू केवढाही मोठा असो, याला
गडावर िशरकाव करता येणार नाही.’
‘ वा, बाजी ! आम या मनातला होरा ओळखलात. आता तोच िनणय घेतला आहे . तो
शाइ तेखान उ रे तन
ू उतरतो आहे . याची चाल ह ीची असली, तरी तो ह ी आहे , हे िवसरता येत
नाही. चार नळे पायांशी फेकले, तरी तो बुजन
ू माघारी वळे ल. पण जाता-जाता पाच-प नास
माणसांना पायदळी तुडवेल. आिदलशाही घोड्या या पावलांनी नाचत येइल, पण पराजय होतो,
असं िदसलं, तर तेच घोडे यांना आप या िनवासाकडं सुख पपणे नेता येतील.’
‘आिण आमी ?’ सय
ू ाजीनं िवचारलं.
राजे हसले,
‘आ ही ! आता उरली एकच जात ! िदसायला बेडौल. चाल वाकडी.’
‘उं ट !’ सय
ू ाजी हणाला.
‘हां, उं ट ! पण कुणा या हे यानी येत नाही, क हवं तेवढं ओझं तोलन
ू , उपाशी-तापाशी
धावणारा तेवढा एकच ाणी आहे . बुि बळातली उं टाची ितरक चाल य ात तेवढी खरी नाही.
उं ट वेडावाकडा चालताना िदसतो. पण याची चाल सरळ रे षेतच जाते.’ राजांनी िन यपवू क
सांिगतलं, ‘बाजी ! आप याला आता उसंत नाही. आज या आज वार रवाना करा. जेधे, नेताजी
असतील ितथं यांना गाठून आप या फौजेसह प हा याकडं यायला सांगा. गंगाधरपंत ! तसे

खिलते बाज या वाधीन करा.’
राजांची
ी यंबक भा करां याकडं वळली,
‘ यंबकजी ! गडाचे अंबरखाने, गंजीखाना भ न या. गडाची तळी उ हा यात कोरडी पडत
नाहीत ना ?’
‘ याची िचंता नसावी ! एवढा भा यवान िक ला शोधन
ू सापडायचा नाही. पा याचा िकतीही
उपसा झाला, तरी पाणी कधी कमी होत नाही. आजवर झालेलं नाही.’ यंबक भा कर हणाले.
‘नुसता गड राखन
ू चालत नाही.’ राजे सांगत होते, ‘आजबू ाजू या मुलखावर नजर असायला
हवी. उ ा आमचे बिहज , आबाजी गडावर येतील. सा या मुलखात आपले नजरबाज पेरले जातील.
बाजी, तु ही तुमची बांदल कुमक गडावर गोळा करा. सय
ू ाजी, तु ही दा - कोठारावर नजर
ठे वा. उ ापासन
ू गडाचे दरवाजे बंद करा. कोण गडावर येतो; कोण जातो, यावर नजर ठे वा.’
सा यांनी मुजरे केले. ते गेले.
बाजी माघारी रािहले होते.
‘काय, बाजी ?’ राजांनी िवचारलं.
‘काही नाही !’ बाजी हणाले.
‘िचंता क नका. ती भवानी आप याला ज र वाट दाखवील. काळजी वाटते फ
मासाहे बांची ! या िबचा या काळजीत असतील. यांना ही बातमी समजली असेल ! तु ही जा.’
बाजी मुजरा क न िनघन
ू गेले.
एकटे राजे स जाकोठीत उरले होते.

गडाची वदळ िदवसिदवस वाढू लागली. बाज नी बांदल-मावळे गडावर आणले. गंजीखा यात
गवत रचलं जात होतं. अंबारखा यासाठी खरे दी क न आणलेली धा याची पोती नीट लावली
जात होती. गडकोटाचे पहारे वाढवले होते. दररोज गडावर बात या थडकत हो या. राजे, फुलाजी,
यंबकजी, गंगाधरपंत गड िफरत होते. गडा या मोक या जागेतन
ू अनेक छप या, घरटी उभारली
जात होती.
राजांनी िवचारलं,
‘ही घरटी कशासाठी ?’
‘गडाची िशबंदी वाढते आहे . एवढ्या िशबंदीला िनवारा हवा.’
‘छान केलंत ! पण, बाजी, गडाची िशबंदी केवढी ठे वायची, याचा प का िवचार केला पािहजे.
गड वेढ्यात पडे ल. पण वेढा िकती िदवस, वष, मिहने चालेल, हे कोण सांगणार ? या िशबंदीची
उपासमार होऊ लागली, तर…’
‘ याचा िवचार केला आहे .’ बाज नी सांिगतलं, ‘गडाची िशबंदी तीन हजार राहील. आिण
गडाचे गंगा-जमना हे अंबारखाने धा यानं भ न घेतले आहे त. अजन
ू ही गडावर धा य येतं आहे .’
‘जुलम
ू -जबरद ती क न धा य गोळा क नका.’

‘नाही, राजे तसं घडत नाही. उ ा तो िस ी जोहर आला, तर सा या गावांना झळ पोहोचणार
आहे , हे सवाना माहीत झालं आहे . बाजारभावापे ाही दु पट िकंमत देऊन आ ही धा य खरीदतो
आहोत.’
‘कारण ?’
‘ या िबचा यांना या संकटकाळी घरदार सोडून जावं वाटलं, तर यांना जाता यावं.’
राजांना समाधान वाटलं. ते हणाले,
‘बाजी एवढं सा यांना कळलं, तर िकती बरं होइल; पण एवढी संप ी…’
‘ यालाही कमतरता नाही. तुमेजमा आिण फाजलखान यां या लढाइत गवसलेला खिजना
आपणच गडावर पाठिवला आहे .’
राजे हसले. मनमोकळे पणानं हसले,
‘छान ! हणजे, आ हीच तु हांला उधळण करायला िशकवली, असंच ना !’

दररोज म यरा ीपयत सदर-इ-महलम ये बैठक भरत होती. मोिहमेचे आराखडे आखले जात
होते. बिहज नाइक आिण आबाजी भू यांना मुलखात पेरले या गु हे रांकडून सव बात या येत
हो या. िस ी जोहर िमरज ओलांडून को हापरू या वाटेला लागला होता. राजे िकंिचत िचंतातुर
होते.
‘राजे, आता वेढा पडायला फारसा अवधी लागणार नाही.’
‘आबाजी, िस ी जोहरची छावणी काय हणते ?’
‘महाराज !’ आबाजी हणाले, ‘िस ी जौहरची फौज समु ासारखी पसरली आहे . तो येताना
दरबारातन
ू याला सलाबतजंग हा मान िदला आहे . चाळीस हजार फौज आिण जवळ जवळ वीस
हजार घोडदळ या या संगती आहे .’
‘बोला !’ राजे हणाले.
‘िस ी जौहर या संगती फाजलखान, तुमेजमा, सादतखान, बाजी घोरपडे , िस ी मसदू
वगैरे सरदार आहे त. तोफा, बाड-िबछायत, गंजीखाना यांसह तो येत आहे . आिण….’
‘आिण काय ?’
‘िशवाय शंग
ृ ारपरू चे राजे सय
ू राव सुव, पालवणीचे जसवंतराव, सावंतवाडीचे भोसले सावंत
यां या मदतीला आले आहे त.’
‘आ ही ते गहृ ीतच धरलं होतं. या व ाला नेताजी, दारोजी जवळ असायला हवे होते. नेताजी
आप या फौजेिनशी कनाटकात आहे त आिण दारोजी राजापुरास आहे त.’
‘एका
ीनं झालं, तेच बरं झालं.’ बाजी हणाले.
‘मतलब ?’
‘आ ही वेढ्यात अडकलो, तर बाहे रची फौज धावन
ू येइल. वेढा मोडायला वेळ लागणार नाही.’
बाज नी सांिगतलं.

‘आबाजी ! तु ही आिण बिहज को हापरू गाठा. आप या नजरबाजां या बात या जोवर
पाठवता येतील, तोवर पाठवा.’
राजांनी सवाना िनरोप िदला. सारे गेले.
एकटे राजे स जावर उभे होते. या कमानीतन
ू सारा मुलख
ू िदसायचा, या कमानीतन
ू फ
अंधार िदसत होता. दाट धुकं उतरत होतं. वाढ या थंडीची जाणीव होत होती. काही ण तो
काळोख िनरखन
ू राजे सदरमहाल उतरले.
मशाली या उजेडात राजे राजवाड्याकडे जात होते.

िदवस उलटले. उ हाळा आला. िहरवागार िदसणारा मुलख
ू उ हा या तावानं करपू लागला.
ड गर-कडांवर िपवळी झाक उमटू लागली. गडावरची हवा जरी थंड असली, तरी सारा मुलख
ू
वाढ या उ हात गदगदत होता.
भर दपार या वळा राज गडाचा पाहणा क न िफरत दालता ब जावर आल होते. संगती
यंबक भा कर, बाजी होते. दौलती बु जाव न िदसणारा ड गरद यांनी रे खलेला तो अफाट
मुलख
ू डो यांत मावत न हता.
‘बाजी ! या बु जाचं नाव साथ ठे वलं आहे . द खन दौलतीवर नजर ठे वणारा हा दौलती
बु ज !’ राजांचा हात तोफेवर िवसावला होता. नजर उ रे वर िखळली होती. ितकडं बोट दाखवत
राजांनी िवचारलं,
‘बाजी ! या पवतरांगां या शेवटी दूरवर खेळणा ना ?’
‘जी ! तोही गड मजबत
ू आहे . िनसगानंच याला वरदान िदलं आहे .’ थोडी उसंत घेऊन बाजी
हणाले, ‘राजे, ऊन वाढतं आहे .’
‘हो ! जाऊ या. या गडाला आशीवाद लाभला आहे . उ हा याची जाणीवही या गडावर होत
नाही. ये हाना दोन-तीन वळीव यायला हवे होते.’
राजे दौलती बु ज उतरले आिण वाड्या या िदशेनं चालू लागले.

दोन हरी या वेळी राजे स जाकोठीवर या तीन कमानी सदरे त बसले होते. बाजी, फुलाजी,
यंबकजी ही मंडळी हजर होती. िस ी जौहरचा अंदाज आिण मोहरा काय असेल, यावर खलबत
चाललं असताना ढगांचा आवाज कानांवर आला. उकाडा जाणवत होता. राजे बैठक व न उठले
आिण तीन कमानीपाशी जाऊन उभे रािहले. पाठोपाठ बाजी, फुलाजी, आिण यंबकजी यांनी
राजांचं अनुकरण केलं. कमानीतन
ू िदसणारा मुलख
ू राजे याहाळत होते.
पवू ि ाितजावर ढगां या गजना आकाशात चढत हो या. वा याचा लवलेशही न हता. सारं
वातावरण उ हा या तावानं गुदमुरलं होतं. सव िन: त ध शांतता पसरली होती.
राजांची नजर कमानीतन
ू िदसणा या मुलखावर ि थरावली होती.

उज या बाजल
ू ा पसरले या पावनगडाव न का याभोर ढगांची सावली िफरत जात होती.
सामोरा जोतीबाचा ड गर िदसत होता आिण यानंतर
ीत भरत होतं, ते वारणा खोरं ! गडा या
पाय यापासन
ू ि ाितजापयत िव तारले या मुलखात झाडी-झुडपांत लपलेली आंबवडं , बोरपाडळे ,
नेवापरू ही गावं िदसत होती.
वा याचा कुठं लवलेशही न हता. या ि ाितजावर ढगां या गौळणी उठ या हो या, या
ि ाितजावर या गौळण ना वेढणा या का या ढगांचा कडकडाट आकाशात उं चावत होता.
बाज या बोल यानं राजे भानावर आले. बाजी हणाले,
‘राजे ! पाऊस येणार, असं वाटतं !’
‘येणार तर खरं च ! पण तो कसा येणार, हे आ ही पाहत आहो.’
राजांची नजर परत कमानीबाहे र वळली.
पाखरांचे थवे आसरा शोध यासाठी गडा या झाडीकडं चालले होते. अचानक पवू या ढगां या
पड ावर वीज चमकली. नगा यावर िटपरी झडावी, तसा आवाज आसमंतात घुमला. आिण एक
नाजक
ू , गार वा याची झुळूक अंगाव न गेली.
फुलाजी हणाले,
‘राजे ! पाऊस आला.’
राजांचे सेवक तीन कमानीवरचे पडदे सोड यासाठी धावत वर आले. राजांनी यांना थांबवलं.
ते हणाले,
‘आ ही आज हा वळीव पाहणार आहोत.’
‘पण, राजे, आपण िभजाल.’ बाजी हणाले.
‘िभज याखेरीज वळीव िदसेल कसा ?’ राजांनी सांिगतलं. आिण णाधात राजांनी िवचारलं,
‘पाऊस येणार, असं िदसतं. आप या गडावर या तोफा…’
‘िचंता नसावी ! सा या बु जां या तोफांची त डं िचलखाटीनं बांधली आहे त. तोफांची मोहरीही
झाकली आहे त.’ बाज नी सांिगतलं.
गार वा याचा झोत वाढला होता. सारं आकाश पाहता - पाहता कुंदावन
ू गेलं होतं. एक वीज
कडाडत ध र ीवर उतरली. सा यांचे डोळे िदपन
ू गेले. आिण पवू कडून पावसाचा पडदा पुढं सरकू
लागला. ल दल पावलांचा आवाज यावा, तसा आवाज करीत पाऊस पुढं येत होता. िवजा कडाडत
हो या. समोरचा मुलख
ीआड करीत पाऊस पुढं सरकत होता. हळू हळू सारी माळवदं या
ू
पावसा या पड ाआड िदसेनाशी झाली. टपो या थबां या ितरकस सरी स जा कोठी या तीन
कमानीतन
ू वेश क लाग या. राजे या पावसा या सर त िभजत होते. पण यांना पावसाचं
भान न हतं. मं मु ध होऊन ते पाहत होते.
बाजी धीर क न हणाले,
‘राजे ! आपण िभजाल….’
राजे हसले. हणाले,
‘ यासाठी तर आ ही इथं उभे आहोत.’
तीन कमानीतन
ू पावसा या सरी येत हो या. सेवकांनी सदरे ची िबछायत के हाच हलवली

होती.
पाऊस कोसळत होता. या पावसात राजेच न हे , तर सारे च िभजत होते. गार वारे वाहत होते.
हळू हळू पाऊस कमी झाला. पाऊस थांबला, ते हा पि मेकडून उमटले या िपव या िकरणांत
सारी ध र ी नहात होती. पवू ला का या ढगांवर भलंमोठं इं धनु य उमटलं होतं.
नखिशखांत िभजले या राजांनी आप या मानेवर ळणा या केसांव न हात िफरवला आिण
ते बाज ना हणाले,
‘केवढं िवशाल प हे ! बाजी, संकटं येतात ना, ती या वळीव पावसासारखीच असतात. काळे
किभ न ढग उठतात. वारा सु ा यां या भीतीनं दबन
ू जातो. िवजा लखलखू लागतात.
कडाडतात. सारा आसमंत आप या आवाजानं भा न टाकतात. टपो या जलधारां या मा याखाली
सारी ध र ी िभजन
ू जाते… आिण पाऊस थांबतो, ते हा त ृ झालेला सुगंध सव दरवळतो.
िपव या िकरणांत हळदी या नवरीसारखी ध र ी नटून जाते. आकाशाकडं पाहावं, तर
स रं गांची, इं धनु याची कमान भा योदयाची वाट दाखवीत असते. नाही, बाजी ! संकट हे
वरदान आहे . ती परी ा असते. जी माणसं या संकटांना सामोरी जातात. यांचं यश सदैव वाढत
जातं.’
राजे बोलत होते. पण बाज चं ल िभजले या राजां याकडं लागलं होतं. ते हणाले,
‘राजे ! िभज या अंगानं फार काळ उभे राह नका.’
‘काय हणालात ?’ राजांनी िवचारलं.
बाजी राजां या
ीला नजर िखळवत हणाले,
‘राजे ! िभज या अंगानं फार काळ राह नका. वाड्याकडं चलावं.’
राजांची
ी पवू या याकडं लागली होती. या ि ाितजावर भलं मोठं स रं गी इं धनु य
उभं ठाकलं होतं. याकडं बोट दाखवीत राजे हणाले,
‘पाहा, बाजी ! केवढं सुरेख य ! ि ाितजाला िनमाण होऊन आकाशाला िभडलेलं हे
स रं गी िशवधनु य !’
‘ मा असावी, राजे ! इं धनु य कटत असता, ते पण
ू होत असता राजांनी पाहावं. पण ते
आकाशाचं वैभव िफकं होत असता पाह नये. आपण वाड्याकडं चलावं !’
राजे हसले आिण बाज ना हणाले,
‘जशी आ ा !’
राजां या बोल यानं सा यां या मुखांवर ि मत उमटलं. राजे सवासह स जा कोठीतन
ू
वाड्याकडं चालू लागले.
ओलीिचंब झालेली मंडळी राजां या मागन
ू चालली होती.
वळवा या पावसानं जांभळा या, आं या या झाडांखाली जांभळं , आं यांचा सडा पडला होता.
िभजलेली माकडं आपलं अंग झाडत जांभळांची चव घेत झाडाव न ची कारत िफरत होती.

वाड्या या राजसदरे वरती मशाली पेट या हो या. राजे सदरे वर येताच पोशाख बदलन
ू आलेले
बाजी, फुलाजी आिण यंबकजी यांनी राजांना मुजरे केले. राजांनी िवचारलं,
‘काय, यंबकजी ! गडाची हालहवाल काय हणते ?’
यंबकज ना काही बोलता येत न हतं. यांना जोराची िशंक आली. उपर यानं आपली िशंक
सावरत ते हणाले,
‘ठीक आहे , महाराज !’
राजे हसले. ते यंबकज याकडं पाहत होते. यंबकज चा सारा चेहरा तांबडाबुंद झाला होता.
राजे हसले. ते हणाले,
‘ब स ! एक विळवात िभजलात, तर सद झाली !’
बाजी हणाले,
‘राजे ! जो गड मात बर असतो, सुरि ात असतो, या गडाचे िक लेदार नेहमीच नाजक
ू
त येतीचे असतात.’
‘अगदी खरं !’ राजे हणाले, ‘ यासाठीच माणसांना संकटांचा सराव हावा.’
अचानक बाज चं ल सदरे वर येणा या िशवा हा याकडं गेलं आिण ते एकदम उ ारले,
‘या, राजे !’
राजांनी िशवा हा याकडं पािहलं आिण बाज ना ते हणाले,
‘काय हणालात, बाजी ?’
बाजी हसले,
‘पाड या या िदवशी खेळ झाला. या िदवशी गडावर या पोरांनी स गं काढली होती… आिण
अचानक आपण आलात, हणन
ू गलका झाला. सारे मुजरे करीत होते आिण आपलं स ग घेतलेला
हा िशवा मुजरे वीकारत पुढं येत होता.’
राजे िशवाकडं पाहत होते.
िशवा राजां या अंगलटीचा. बाकदार नाकाचा. राजां या चेह याशी जुळणारा होता. याची
दाढी-िम यांची ठे वण राजां यासारखीच होती.
िथज यासारखा िशवा हावी खांबाशी उभा होता.
राजे एकटक नजरे नं या याकडं पाहत होते.
बाज ची नजरही राजां या नजरे बरोबर िशवावर िखळली होती.

को हापरू सोडून िस ी जौहर प हा या या िदशेनं येतो आहे , ही बातमी गडावर पोहोचली.
यंबक भा कर आिण बाजी गडावर या िदशेनं बु जांवर या तोफांची पाहणी क न आले. येवढं
मोठं संकट येत असताही गडावर या कुणा याही मुखावर िचंतेची रे घ उमटली न हती. राजांचा
आधार, राजांचं वा त य यात सारे िनधा त होते.
राजे दोन हर या वेळी िव ांती घेत असता, यंबक भा कर आ याची वद यांना िमळाली.

राजे उठून सदरे वर आले. राजांनी िवचारलं,
‘िस ी जौहर आला ना !’
‘जी ! गडा या पाय याजवळ याची फौज थडकली आहे .’
‘चला, पाह.’
राजे स जा कोठीवर गेले. ग चीतन
ू ते पाहत होते.
भर उ हा यात एखादा वळवाचा काळा ढग माळवदाव न आपली सावली टाक त यावा, तसा
फौजेचा ल ढा गडाखाली येत होता. घोड्यां या टापांचे आवाज गडापयत पोहोचत होते.
राजे ते य शांतपणे पाहत होते. राजे मागं उ या असले या बाज ना हणाले,
‘बेत तर मोठा िदसतो ! बाजी, आप या आयु यात आ हांला कधी िव ांती िमळाली नाही. या
िस ी या वेढ्यामुळं ती आ हांला मनमुराद घेता येइल, असं वाटतं.’
एवढं मोठं संकट आलं असताही, राजांची ती शांत व ृ ी पाहन बाजी चिकत झाले होते.
िवजया या वेळी बेभान होणारे बाज नी अनेक पािहले होते. पण कठीण समयी या येणा या
संकटाचं अशा त हे नं वागत करणारे फार थोडे होते.
िस ी जौहर या छावणीची पाहणी क न राजांनी सदर महाल सोडला आिण ते
राजवाड्याकडं जात असता, बाइ सामोरी आली आिण ितनं राजां या पायांवर डोकं ठे वलं. राजे
हणाले,
‘आऊ ! सांग काय झालं ?’
‘काय सांग,ू राजा !’ ती पो वयाची बाइ हणाली, ‘माझी पोर, नातू वेढ्यात अडकली.’
‘राजांना सारं सांग, बाइ.’ बाजी हणाले.
या बाइनं डोळे पुसले. ती सांगू लागली,
‘आमी गडावर या वाडीचं. मी, माझी सन
ू आिण नातू येवढीच आमी मानसं. गावात सादवलं
हतं. यांचं कुनी हाइ, यांनी गडावर यावं. सन
ू हणाली, तुमी पुढं जावा. मी मागनं येतो. धाड
बसली मला ! या गडावर आल.ू पन माझी सन
ू , माझा नातू गडाखाली हायला, बगा.’
राजांनी िवचारलं,
‘आिन तुझा मुलगा कुठं आहे ?’
या बाइ या डो यांत अ ू तरळले. हंदका फुटला. डोळे िटपत ती हणाली,
‘राजा, तुला ठावं हाइ ? को हापरू या लढाइत माझा पोरगा गमावला, याला बघायला बी
िमळाला हाइ. मी सांगत हते, पन मला कुनाचा बी धीर हाइ. तू जाऊ नगं ! तर हनला —
‘राजाला टाकून परजा हाइल काय ?’
या बाइ या बोल यानं राजांचं मन िचंताचरू झालं. काय करावं, हे यांना सुचत न हतं. ते
हणाले,
‘चला, आऊ ! वाड्याकडं जाऊ. बघू काय करायचं ते !’
राजे सवा यासह वाड्याकडं जात असता मागन
ू हाक आली,
‘आ जेऽऽ’
सा यांची पावलं थांबली. एक सात-आठ वषाचं पोर धावत येत होतं. ती बाइ धावली. ितनं या

पोराला कवटाळलं. या पोरामागोमाग एक बाइ आिण महादेव स गाडी कटले. महादेवनं राजांना
मुजरा केला.
महादेव हा राजांचा नजरबाज होता. महादेवनं सांिगतलं,
‘महाराज ! िस ी उ ा दाखल हनार हाय. गावात ही पोर अडकली हती. ितला घेऊन
आलो.’
राजांनी हातातलं कडं उतरलं. ते महादेव या हातात घालत ते हणाले,
‘जगदंबेची कृपा ! महादेव, आज तू आमची लाज राखलीस ! मोठ्या संकटातन
ू आ हांला पार
केलंस.’
राजे बाज ना हणाले,
‘बाजी, आमचे नजरबाज नुस या श वू र नजर ठे वीत नाहीत. यांचं ल आम या
माणसांवरही असतं, हे केवढं भा य ! बाजी ! या बाइला आिण ित या सुनेला एक घरटं ा.
काळजी क नका, हणन
ू सांगा.’ जाता-जाता राजांनी महादेवला आ ा केली, ‘महादेव, वेढा
बळकट हो याआधी तू गड उतर. जमेल, तशा बात या देत जा. पण के हाही आततायीपणा क
नको आिण जीव धो यात घालू नको. समजलं ?’
‘जी !’ महादेव हणाला.
राजे सवा यासह बोलत वाड्याकडं येत होते. या वेळी र ते साफ करीत असले या
माणसां याकडं यांचं ल गेलं. राजे थांबले. ते चाललेली साफसफाइ पाहत होते.
बाज नी िवचारलं,
‘राजे, का थांबलात ?’
‘बाजी, गड नेहमी व छ ठे वावा, हे खरं ! पण हा गोळा केलेला केरकचरा कुठं टाकतात ?’
‘गडाखाली टाक त असावेत.’ यंबक भा कर हणाले.
‘असावेत !’ राजां या मुखावरचं हा य िवरलं, ‘ यंबकजी ! तु ही िक लेदार. तुम याकडून हे
उ र अपेि ालं न हतं. हा कचरा गडाखाली टाकला जात असेल, तर ते ताबडतोब बंद करा.
िठकिठकाणी तो गोळा क न जाळायला सांगा. याची जमलेली राख गडावर या घरट्यां या
परड्यांत पडू दे. यावर पावसाळी भाजीपाला तयार होइल. ही आमची आ ा समजा.’
बाजी राजां या मागन
ू चालत होते. पण िवचारच जोरानं िफरत होतं.
काय राजा आहे हा !
दाराशी येवढा बळ श ू असता, हा गडावर या कच याची िव हे वाट कशी लावावी, याचा
िवचार करतो !
भाजीपाला करायला सांगतो.
याला हे सुचतं कुठून ?
राजे वाड्यात गेले, तरी बाजी सदरे वर याच िवचारात उभे होते.
रा ी राजांची पंगत बसली होती. बाजी, यंबकजी, फुलाजी, महादेव वगैरे मंडळी पंगतीत
सामील झाली होती.

आंबरसपुरीचा बेत केला होता.
मसालेभात होता.
पंगत उठली.
राजे सदरे वर आले.
बाजी राजांना हणाले,
‘आज या पंगतीचा बेत छान जमला.’
‘ते ठीक आहे .’ राजे हणाले. ‘पण यापुढं अस या पंगती बंद करा. िस ीचा वेढा िकती िदवस
चालेल, याचा अंदाज नाही. यापुढं वेढा उठे पयत आमचे मावळे जे खातात, तेच अ न आ ही घेऊ.
नाचणी, नागली या भाकरीवर जगायची सवय आ हांला आहे . अस या मेजवानीपे ाा ते अ न
आ हांला अिधक ि य वाटेल.’

गडाखाली वेढ्याची तयारी जोरात सु झाली होती. सव वाटा रोख या गे या. ठायी ठायी
डे रे, शािमयाने उभारले जात होते. घोडदळाची िफरती ग त चालू होती. रा ी िस ी जौहर या
छावणीत या मशाली बघन
ू आकाशातली न ं ध र ीवर उतर याचा भास होत होता.
एके िदवशी धुर याचे लोट उडवत िस ी जौहर आप या घोडदळासह नौबत वाजवीत आप या
छावणीत हजर झाला. िस ी जौहर येताच यानं वेगानं वेढा वाढवायला सु वात केली. पवू या
बाजल
ू ा वत: िस ी जौहर, फाजल, बडे खान व तुमेजमान होते. पि मेला सादतखान, मसदू ,
बाजी घोरपडे , भाइखान होते.
तोफांचे मोच बांधले जात होते. छावणीची वदळ, तोफां या जागा, सै याची वदळ गडाव न
िदसत होती.
राजे ते शांतपणे पाहत होते.
‘राजे ! आपण काय करायचं ?’ बाज नी िवचारलं.
‘बघायचं !’ राजे हणाले.
‘नुसतं बघायचं ?’
‘हो ! यांची चाल थम समजायला हवी. यानंतर आपली पावलं टाकायची. बघता-बघता
उ हाळा संपेल. मग मग
ृ राज आप या दळासह आप या मदतीला येतील. िवजापरू या कोरड्या
मुलुखावर वाढलेली ही माणसं आम या पावसापुढं िटकाव धरणार नाहीत. यांना ते परवडायचं
नाही. या िदवसाची आपण वाट पाहायला हवी.’
दुस या िदवशी गडावर तोफांचे आवाज येऊ लागले.
राजे स जा कोठीवर गेले. िस ी जौहर या तोफा वाजत हो या. पण एकही गोळा गडा या
पाय याशी पोहोचत न हता.
राजे हसत हणाले,
‘नेमबाजीचा सराव करीत असावेत !’ यंबकज याकडं वळून ते हणाले, ‘ यंबकजी ! एवढा

तोफांचा भिडमार होतो आिण गडाव न याला उ र िदलं जात नाही ?’
यंबकजी संकोचले. ते हणाले,
‘बाज नी तशी आ ा िदली आहे .’
‘आ ा ? कसली ?’
‘बाजी हणाले क , आ ही सांिगत याखेरीज एकही तोफ उडता कामा नये.’
‘असं बाजी हणाले ? यांना बोलावन
ू या.’
थोड्याच वेळात बाजी फुलाजीसह स जा कोठीवर हजर झाले. राजांना मुजरा क न ते उभे
रािहले. राजांनी िवचारले,
‘बाजी ! आ ही तुमचीच वाट पाहत होतो.’
‘राजे ! गडाची पि म बाजू पाहायला आ ही गेलो होतो.’
राजे हणाले,
‘इकडं पवू कडून िस ी जौहर तोफांचा भिडमार करतो आहे . आिण तु ही पि मेला गेलात ?’
‘आ ही समजलो नाही !’
‘समजायचं काय ?’ राजे हणाले, ‘गडावर तीनशे तोफा असन
ू श ल
ू ा यु र िदलं जात
नाही. यंबकजी सांगतात क , ती आ ा तु ही केली, हणन
ू ! खरं ?’
‘जी ! खरं आहे .’
‘पण का ? कशासाठी ?’
‘राजे ! िस ी या तोफा उडत असतील. कदािचत तो आप या नेमबाजीचा सराव करीत असेल.
या या तोफांचे गोळे गडावर यायला याला दुसरा ज म यावा लागेल.’
राजां या मुखावरचं ि मत तेच होतं. यांनी िवचारलं,
‘पण तो आप याला कमकुवत समजेल ना !’
‘राजे ! तेच हायला हवं. एकदा िस ी जौहर ट यात येऊ ा. मग याला समजेल;
प हा याची ताकद काय आहे , ती !’
राजांना आपला संयम राखणं कठीण जात होतं. आनंदभ रत झाले या राजांनी बाज या
खां ावर हात ठे वला. ते हणाले,
‘बाजी ! हा संयम फार विचत िदसतो. तु हांला बांदल देशमुखांनी िदवाण नेमलं, याचं रह य
आज आ हांला उलगडलं.’
िस ी जौहर तोफांचे गोळे उडवत होता. पवू व पि म बाजंन
ू ी आवाज उठत होते. पण गडाव न
एकही आवाज उठत न हता. ती अव था बघन
ू िस ी या चेह यावर हसू उमटत होतं. प हा या या
आ याला गेले या राजांना मजबत
ू गड िमळाला असेल, पण गडाची लढ याची ताकद नाही, असा
अंदाज होता. दुस या िदवशीच सुलतान ढवा कर याचा बेत यानं आखला. या अंदाजानं यानं
सै याची िवभागणी केली.
राजांची अपे ा तीच होती. दुसरे िदवशी राजे पवू या बु जावर दाखल झाले. गडावर या
तीनशे तोफा माचन
ू तयार झा या. राजे बु जाव न पाहत होते. रा ीत िस ी या तोफा पुढं
सरक या हो या. तोफांचे गोळे उतरं डीवर कोसळत होेते आिण काही वेळानंतर िस ीची फौज

गडाकडं येताना िदसू लागली.
गडावर सव शांतता पसरली होती. भर उ हातन
ू िस ीची फौज ‘दीन ऽ दीन ऽऽ’ हणत
गडाकडं धावत होती.
राजां या चेह यावर नेहमी िदसणारे ि मत िदसत होतं. बाज नी अधीरतेनं िवचारलं,
‘राजे ! आता ?’
‘नाही, बाजी ! तो िनणय तु ही यायचा ! या णापयत तु हीच आमचा तोफखाना
थांबवलात. यापुढची चाल तुमची. आ ही स जा कोठीतन
ू तुमची करामत पाहतो.’
राजां या या बोल यानं बाजी सुखावले. िव ासानं धावत ते स जा कोठीतन
ू उतरले.
पाठीमागन
ू आले या यंबक भा करना हणाले,
‘ यंबकजी, तु ही तीन दरवा याकडं जा. आमची तोफ डाग याखेरीज तुम या तोफा डागू
नका.’
यंबकजी तीन दरवा याकडं रवाना झाले. बाजी पवू या बु जावर आले. तोफ स ज होती.
बाजी गडा या पाय याव न येणारे िस ी जौहरचे सैिनक पाहत होते. बाज नी हात वर केला आिण
ते गरजले,
‘जय भवानी ऽऽ’
—आिण प हाळगड या पवू या बु जाव न पिहली तोफ कडाडली. ितचा आवाज िवरतो, न
िवरतो, तोच सा या तोफा आग ओकू लाग या. िनभयतेनं येणा या श ू या फौजेवर आगीचा वषाव
झाला. खाली एकच गदारोळ उडाला.
िस ी जौहरची माघार घेणारी फौज राजे आनंदानं पाहत होते.
िस ी जौहरनं आपली माणसं, तोफा मागं खेच या. ती धावपळ पाह यास गडावर या सा या
तटावर गडा या िशबंदीची माणसं गोळा झाली होती. ‘जय भवानीऽ’ आिण ‘हर हर महादेव’ या
गजनेनं सारा गड िननादत होता.

िस ी जौहर हा िन णात सेनापती. जे हा यानं प हाळगड पािहला, ते हाच याला गडा या
मजबुतीची क पना आली होती. यानं राजापरू या इं जांकडं मदत माग यासाठी आपली माणसं
पाठिवली होती. प हाळगडाव न झाले या तोफां या मा यानं तो अिधक संतापला होता. येणा या
पावसा याची याला भीती वाटत होती. मुंगीलाही वाव िमळू नये, असा वेढा यानं घातला होता.
सायंकाळ या वेळी वाड्यासमोर राजांचा िव ास घोडा खोगीर चढवन
ू तयार होता. याखेरीज
पाच-सहा घोडी खोिगरांनी स ज होती.
राजे सदरे वर आले. सा यांनी मुजरे केले.
‘बाजी, यंबकजी ! चला.’
राजे वार झाले. राजांचं पथक गडकोटाची पाहणी क न गडावर िफरत होतं. राजिदंडी,
पुसाटीचा बु ज, तीन दरवाजा, चार दरवाजा एवढी च कर घेऊन राजे वाड्याव न सदर
महालात आले.

दोन हरी राजांना जागं कर यात आलं.
‘काय झालं ?’ राजांनी िवचारलं.
‘सदरे वर िक लेदार आ यात जी !’ सेवकानं सांिगतलं.
राजे सदरे वर आले, ते हा िचंताचरू यंबकजी आिण बाजी उभे होते. यां या मागं यशवंत
जगदाळे उभे होते.
‘काय झालं, यंबकजी !’ राजांनी िवचारलं.
‘राजे ! टोपीकरांनी घात केला. ते िस ीला िमळाले.’
‘खोटं !’ राजे हणाले.
‘नाही, राजे ! अनु कुरा वाटेनं टोपीकर दोन लांब प या या तोफा घेऊन िस ी या तळावर
हजर झाले आहे त.’
राजांचा संताप उफाळला. कधीही संयम न सोडणारे राजे हणाले,
‘ही िहंमत ! दारोजीनं राजापरू वर वारी केली. या गो या माकडांना पकडलं. भीक मागत
आम या दाराशी आले. आिदलशाहीला मदत करणार नाही, असा तह क न आपला जीव वाचवन
ू
गेले. बेइमान ! करार मोडून आज आम यावर चालन
ू येतात ?’
राजे णभर थांबले. दीघ ास यांनी घेतला. आिण िख नपणे ते हसले—
‘बाजी, ही टोपीकरांची जात फार हशार. सातासमु ांव न आलेत ना ! बोलन
ू चालन
ू यापारी.
ते हा सौदा सोडतील कसा ? शा ताखान चालन
ू येतो, हे यांना माहीत असणार. िस ी या
वेढ्यात आ ही पुरे अडकलो आहो, हे ते जाणतात. या दुहेरी संकटातन
ू आ ही वाचणार नाही, हा
यांचा अंदाज ! ठीक आहे . जगदंबे या कृपेनं आ ही या संकटातन
ू तरलो, तर या टोपीकरांना
ज र धडा िशकव.ू ’
‘ यां या जवळ दूरवरचं पाह याचं यं आहे , हणे !’ यंबकजी हणाले.
‘असेल ! यांना दूरवरचं िदसतं. आ हांला िदसत नाही, हे आमचं दुदव आहे . बाजी, आ हांला
भीती ना आिदलशाहीची, ना िद ली त ताची. खरी भीती वाटते, ती या टोपीकरांची.
सातासमु ांव न आलेले हे यापारी नाहीत. यां या लांब प या या तोफा, बंदुका यांसह ते
येतात, ते का यापारासाठी ! एक ना एक िदवस, हे च टोपीवाले आसेतुिहमालय कब यात घेऊन
मोकळे नाही झाले, तर नशीब !’
राजांनी थोडी उसंत घेतली. ते बाजी, यंबकजीकडं वळून हणाले,
‘कठीण वेळ आहे खरं ! आपला तोफखाना स ज ठे वा. पण ही बातमी आणली कुणी ?’
बाज नी सांिगतलं,
‘यशवंत जगदाळे घेऊन आला.’
राजांनी िवचारलं,
‘यशवंता गडाखाली उतरला होता ?’
‘जी !’
राजांची नजर यशवंतावर िखळली. कठोर श द उमटले,
‘यशवंत ! हे िफरतीचे िदवस नाहीत. श ग
ू ोटाभोवती िफरणं हे धो याचं असतं, हे तु हांला

कळायला हवं होतं. बाजी, आम या आ ेखेरीज कोणीही गडाखाली उतरत नाही, याची दखल
या. आ हांला थोडा एकांत हवा. आ ही जातो.’
राजे गेले. आिण पड या चेह या या यशवंताकडं पाहत बाज नी िवचारलं,
‘िमळाली शाबासक ? पण, यशवंता, तू गडाखाली गेलाच कशाला ?’
यशवंतानं आवंढा िगळला.
‘सांग ना !’ बाजी हणाले.
‘मैतरांनी पैज लावली.’
‘कसली पैज ?’
‘खाल या छावनीवर फेरफटका क इल, याला…’
यशवंत अडखळलेला पहाताच बाज नी िवचारलं,
‘कसली पैज ?’
‘क बड्याची ! िजकलं, तर यांनी क बडं ायचं. हाइतर मी…’
‘छान !’ बाजी हसले. ‘इकडे राजांनी मेजवा या बंद के या आिण ितकडं क बड्यांची पैज
लावता ! आिण एवढा जीव व त के हापासन
ू झाला ?’
सारे हसले.
बाजी यशवंतासह सदरे बाहे र पडले.

रा ी बाजी, फुलाजी आप या िनवासात बोलत बसले होते. फुलाज नी बाज ची िचंता ओळखली
होती. आप या िचलमीचा बार पुंकत फुलाजी हणाले,
‘बाजी, गावावर पाड याचा सण जोरात साजरा झाला. पण तू न हतास, याचं दोन पोर ना
फार वाइट वाटलं.’
‘देवीची पालखी गेली ना ?’ बाज नी िवचारलं.
‘ यात काय बी कमी पडलं नाही.’
‘बरं झालं ! पण, दादा, आज राजे उदास होते, हे यानी आलं ?’
‘होय ! राजे कधी नाही ते घोरात िदसले. तो साहे ब आला नसता, तर….’
‘दादा, मा या मनात एक िवचार आहे . उ ा आपली बांदल फौज घेऊन गडाखाली उतरायचं.’
‘राजांना न िवचारता ?’
‘हां ! आिण या टोपीकरां या दो ही तोफा िनकामी क न यायचं.’
‘िस ीचा वेढा एवढा सोपा वाटला ?’ फुलाज नी िचलमीचा धरू सोडत िवचारलं.
‘लइ तर काय होइल ? म एवढं च ना ?’ बाजी हणाले.
‘तू मरशील. मी मरे न. पण राजे एकटे राहतील, याचा िवचार केलास ?’
‘ हणजे ?’ बाज नी िवचारलं.
‘ यांना कोण वाचवणार ? नाही, बाजी, हा राजा जपला नाही, तर काही राहणार नाही. या

राजावरची नजर हलू न देता याला जपायला हवं.’
बाज या डो यांत पाणी तरळलं. यांना हंदका फुटला. डोळे िटपन
ू ते हणाले,
‘कोण या ज माचं देणं देतो आहे , कुणास ठाऊक. या राजाचं येक पाऊल पाहत असता
वाटतं क , या याव न जीव ओवाळून टाकावा ! या या पात हरवन
ू जावं ! दादा, हा माणस
ू
जगला नाही, तर काही होणार नाही. आमचा मुलख
ू , आमची माणसं अ न
ू ं जगणार नाहीत.’
बाज ना काही सुचत न हतं. ते उठले आिण घराबाहे र पडले.
सव काळोख पसरला होता. तटाव न ग तक यां या िदवट्या िफरत हो या. आवाज उठत
होता,
‘ह यारऽऽ’

दुसरे िदवशी राजे सदर महालावर उभे होते. आप या संत नजरे नं ते िस ी जौहर या
हालचाली पाहत होते. टोपीकरां या दोन तोफा पुढं सरकावीत येत हो या. मोच बांधले जात होते
आिण थोड्या वेळात टोपीकरां या तोफांनी धरू ओकला. सारा गड या तोफां या आवाजानं
थरथरला. राजे सदर महालात उभे होते. तोफांचे गोळे अ या कड्यापयतही पोहोचत न हते.
परकोट बु जावर बाजी श ू या िनशाणबाजीचा अंदाज घेत उभे होते. श ू ट यात येतो, अस
वाटताच बाज नी आ ा िदली,
तोफेचं त ड वळवा !’
बु जावरची लांबझोक िफरं गी तोफ वळवली जात होती. काली तोफ वळवली गेली. बाजी
गजले,
‘आता बघू कालीची करामत ! आ ही इशारा करताच ितला ब ी ा.’
बाजी बु ज उतरले. दूर अंतरावर जाताच यांनी हातानं इशारा केला आिण कानांत बोटं
घातली. काली तोफेला ब ी िदली गेली. ब ी देताच ब ीदारानं जवळ या टा यात उडी घेतली.
टा यातलं पाणी उसळलं आिण ब ीदार टा यात या पा यात डुबक घेत असताच काली धडाडली.
ित या पाठोपाठ गडावर या तोफा धडाडू लाग या. सा या गडावर माकडांचा आिण पाखरांचा
ची कार उठला.
पागेत या घोड्यांत ख िखंका यांनी आवार भ न गेला.
तोफां या मा यात येणारे गोळे पाहन टोपीकर आप या तोफा मागं नेत होते.
ती धावपळ राजे सदर महाला या स जाव न आनंदानं पाहत होते.

िदवस उलटले, तसे पवू कडचे वारे बंद झाले. पि मे या वा यांनी जोर धरला. का या ढगां या
राशी पि मेकडून पवू ला सरकू लाग या. येणा या पावसा या तयारीला गडकोट लागला.
गडावर या घरट्यांना मावळतीला झडपा लाव या जात हो या. गार वारे गडावर आले. आकाशात

ढगांची दाटी वाढू लागली.
राजे सकाळी सदर महालावर गेले. ग चीवर उभे राहन ते िस ी जौहरची छावणी िनरखीत
असता उ ारले,
‘बाजी ! ते पाहाऽऽ’
‘काय, महाराज ?’ बाज नी िवचारलं.
‘िस ीचा शािमयाना, डे रे कुठं आहे त ?’
बाज नी पािहलं. तो राजांचं हणणं खरं होतं.
उ हात तळपणारा तांबड्या अलवानाचा शािमयाना कुठं िदसत न हता. िस ीचा िहर या
रं गाचा डे रा तोही उतरला होता.
बाजी आनंदानं हणाले,
‘राजे ! आपलं भाक त खरं ठरलं. िस ी वेढा उठवतो आहे .’
‘एवढा सोपा श ू तो नाही. काही तरी डाव आहे .’
राजांंचा तक खरा ठरला. िस ी जौहर पावसा याला त ड दे यासाठी पावसाळी छप या उभारत
होता. िजथं शािमयाना होता, ितथं रानातली लाकडं तोडून भ य छपरी उभारली होती. खाना या
डे याचीही जागा अशाचे मोठ्या छपरीनं यापली होती.
ते य पाहन राजे बाज ना हणाले,
‘बाजी ! गनीम भारी पडला ! िस ी आता हलणार नाही. तो आपली वाट बघत राहणार !’
‘कसली ?’
‘शरणागतीची !’ राजांनी सांिगतलं.
‘वाट बघ, हणावं !’ बाजी उसळले, ‘वेळ आलीच, तर मा िकंवा म .’
राजे हसले. ते हणाले,
‘नाही, बाजी, असला अितरे क िवचार आप याला परवडणार नाही. ते फ रजपत
ू क जाणे
! मोठं संकट आलं क , वैतागानं ाणाची बाजी लावायची आिण रणांगणी समपण करायचं. मागं
बायका-मुल नी जोहार करायचा. नावलौिकक फ मरणाचा. यश मा नेहमीच श ू या हाती !’
बाज नी िवचारलं,
‘ मा असावी, राजे ! हणजे नेहमी जीव राखन
ू च राहायचं ?’
‘असं कोण हणतं ! संग आला, तर कोणी जीव राखन
ू राहत नाही. फ एकच. तो संग
जीव-मोलाचा असायला हवा. आता पावसाळा सु होइल. हा पाऊस िस ी जौहरचा िदमाख
उतरवील आिण याच वेळी आपले नेताजी, दोराजी मदतीला येतील. ते हा िस ी िटकाव धरे ल,
असं वाटत नाही. ए हांना नेताजी यायला हवे होते.’
सवाचं ल नेताजी के हा येतात, इकडं लागलं होतं. गडावर पाऊस उभा कोसळत होता.
पाऊस थांबला क , सारा गड दाट धु यानं यापला जाइ.
असंच धुकं गडावर उतरलं होतं. राजे स जा कोठीतन
ू तो धु याचा पडदा पाहत होते. मागं
बाजी उभे होते. अचानक धु याचा पडदा िवरळ होऊ लागला. समािध-अव थेत मोहपटल दूर हावं
आिण वग य अलौिकक य िदसू लागावं, तसं सा या स ृ ीचं प साकार झालं. दरीतन
ू

आलेला आिण िहर याकंच माळवदाव न जाणारा तो नदीचा वाह एखा ा िहरवं व प रधान
केले या नवरी या कमरप ् यासारखा भासत होता. ड गरमा याव न धु याचे ढग जात होते.
ते य पाहन राजे हणाले,
‘बाजी ! िशवशंकराचं प यातन
ू च साकार झालं नसेल ना ? हा िनळाभोर ड गर. या या
म तकाव न खाली उतरणारे हे पात. िशविवभत
ू ी रे खाट यासाठीच या या मा यावर रगाळणारे
हे धु याचे िवरळ ढग…’
राजे ते य पाहत असतानाच परत दाट धुकं अवतरलं, णात िदसणारं ते य या
पड ाआड लु झालं. राजांनी िन: ास सोडला. ते माघारी वळले.
घोड्यां या टापांचा आवाज घुमला. राजे स जाकडं धावले. दाट धु यातन
ू टापांचा आवाज येत
होता. गडाखाली धावपळ उडा याची िनशाणी होती. राजे हणाले,
‘बाजी ! आवाज ऐकलात ? आमचे नेताजी येत असावेत !’
याच वेळी राजां या हे रांनी राजांना सोडव यासाठी नेताजी येत अस याची बातमी आणली.
राजे हणाले,
‘बाजी, आता वेळ क न चालणार नाही. नेताजी वेढा फोडतील, ते हा यां या संगती आपण
सवानी बाहे र पडायला हवं.’
राजे वाड्यात आले. सामानाची बांधाबांध झाली. वाड्यासमोर राजांचं घोडदळ उभं रािहलं.
राजांनी यंबक भा करांना सांिगतलं,
‘जर नेताज नी वेढा फोड.ला, तर आ ही बाहे र पडू. तु ही गड लढवा. आ ही बाहे र जाताच
सारी कुमक गोळा क न िस ीवर ह ला क . िचंता क नका.’
राजे सव तयारीिनशी स ज होऊन बातमीची वाट पाहत होते. सायंकाळ होत असता गडावर
बातमी आली—
‘िस ीनं नेताजीचा पराभव केला होता, याला माघार यावी लागली होती.’
या बातमीनं राजे िनराश झाले नाहीत. ते हणाले,
‘बाजी ! िस ी केवढा जाग क आहे , याची ही खण
ू आहे . या वेढ्यातन
ू सुट याचा आपणच
िवचार करायला हवा !’
राजे शांतपणे बोलत होते. पण बाज चं मन िचंतेनं ासलं होतं.

गडावर धो पाऊस कोसळत होता. जे हा पाऊस उसंत घेइ, ते हा दाट धुकं अवतरत असे.
रा ी या वेळी तटाव न िफरणा या रखवालदारांना हाता या अंतरावर धरलेली मशाल या
उतरणा या धु यात काज यासारखी िदसे. राजांनी सारे धारकरी भर पावसात, पावसाची तमा न
बाळगता चारी बाजं ू या तटाला िभडवले होते. तटाचा पहारा जारी केला होता. िदवसरा
गडकोटाव न ‘ह शार ऽ रखवालाऽऽ’ आवाज उठत होते.
म यरा ीचा समय उलटला होता. पाऊस थांबला होता. दाट धुकं सव पसरलं होतं. िसदू

हवालदार उ रे या तटाव न दोन बारिगरां यासह िफरत होता. गार वारा अंगाला झ बत होता.
गडावर या झाडां या पानांची सळसळ आिण घ गावणारं वारं धु याची भयाणता वाढवत होतं. एक
हातानं डो यावरची इरली सावरत ितघेजण तटाव न जात असता अचानक कसला तरी आवाज
आला. बारिगरानं मशाल सावरत आवाज िदला. ‘ह शारऽऽ’ आिण णात ितघांची पावलं थांबली.
तटाखालन
ू अ प आवाज आला.
‘ह शारऽ’
िसदूनं आपलं इरलं फेकून िदलं. बारिगरांनी याचं अनुकरण केलं. ितघांनी आप या तलवारी
सावर या. िसदूनं आवाज िदला,
‘अरे , कोन हाय ?’
खालन
ू आवाज आला.
‘दोर सोडा, दोरऽऽ’
तो आवाज ऐकून िसदू या अंगावर काटा उभा रािहला. यानं बारिगराला िपटाळलं.
परत खालन
ू आवाज आला,
‘दोर सोडा, दोरऽऽ’
‘उबा हा !’
तटावर पाच-प नास धारकरी गोळा झाले. यांत यंबक भा कर पण होते. िक लेदार यंबक
भा करनी आ ा िदली,
‘दोर टाका ! बघ,ू काय हाय, ते.’
िसदूनं दोराचं वेटोळं तटाखाली फेकलं. दोराचं टोक िसदू या हातात होतं. तो ओरडला,
‘दोर आला, होऽ’
दोराला िहसके बसताच िसदू हणाला,
‘दोर पकडा.’
दोघं बारगीर पुढं झाले. तटाला पाय देऊन सव ताकद लावन
ू ते दोर ध न उभे होते. दोराला
ओढ लागत होती. ती ओढ हळूहळू वाढत होती. शेवटी तटावर एक हात आला. बारगीर पुढं झाले.
यांनी या माणसाला तटावर घेतला. यंबकज नी िवचारलं,
‘आिण कोण आहे ?’
तो थकला इसम हणाला,
‘कोन हाइ.’
मशाली या उजेडात यंबकजी या माणसाला याहाळत होते. याचा वेष साधच
ू ा होता.
ग यात ा ाा या माळा हो या. अनेक िठकाणी याचं अंग खरचटलं होतं.
‘कोण तू ?’ यंबकज नी िवचारलं.
‘साधू महाराज !’ तो हणाला.
‘मग अपरा ी या वाटेनं का आलास ?’
‘िदवसा ये याची प रि थती हायली हाइ. याखेरीज दुसरी वाट न हती. मला राजां या होरं
उभा करा.’

‘तर ! मानकरीच तू ! हणे, राजां यासमोर उभं करा ! राजे सुख करताहे त.’
‘मग यांना उठवा ! नाही तर…’
‘नाही तर काय ?’ यंबकज नी िवचारलं.
‘राजे आप यावर रागवतील.’
या सं याशा या िधटाइनं यंबकजी ग धळले. सं याशासह ते वाड्याकडं चालू लागले.
राजांना जागं कर यात आलं. ताडकन पलंगाव न उतरत राजांनी िवचारलं,
‘काय आहे ?’
‘िक लेदार आलेत. यांनीच उठवायला सांिगतलं.’
‘पाठव यांना.’
यंबकजी आत आले. राजांना हणाले,
‘गडावर एक सं याशी आला आहे .’
‘कसा आला ?’ राजांनी करड्या आवाजात िवचारलं.
‘तटाखाली दोर सोडून याला यावं लागलं. आप यासमोर हजर करा, असं तो हणतो.’
‘घेऊन या याला.’
सं याशी आणला गेला. याला पाहताच राजां या मुखावर समाधान पसरलं. राजे यंबकज ना
हणाले,
‘तु ही जा. िव ांती या.’
‘पण, महाराज…’
राजे हसले. ते हणाले,
‘ यंबकजी हा सं याशी न हे . हा आपला महादेव. याला तु ही ओळखला नाही. तु ही
िनधा तपणे जा.’
आ यचिकत झालेले यंबकजी सं याशाकडं पाहत िनघन
ू गेले. राजांनी आपली संदूक
उघडून आपले कपडे महादेवा या हातात िदले.
‘हे कपडे घाल. तोवर आ ही आलो.’
राजे बाहे र गेले. देवडीवरची धुमी विलत करायला सांगन
ू राजे परत आले. तोवर महादेवनं
कपडे बदलले होते. महादेवसमवेत राजे देवडीवर आले. धुमी विलत झाली होती. ितथं
अंथरले या घ गड्यावर दोघे बसले. राजे हणाले.
‘बोल…’
‘मासाहे ब आप या काळजीत आहे त. नेताजी हर यापासन
ू यां या िजवाला चैन नाही.’
राजांनी िन: ास सोडला. यांनी िवचारलं,
‘आिण शा ताखान ?.’
‘ यानं पु यात तळ ठोकला आहे . ऐंशी हजारांची फौज घेऊन तो उतरला आहे .’
महादेव आिण राजे बोलत होते. िदवस के हा उजाडला, हे ही यांना कळलं नाही.
सकाळी बाजी, पुलाजी सदरे वर आले. राजांना मुजरा क न बाज नी िवचारलं,

‘राजे, काल रा ी तटाव न महादेव आला, हणे…’
‘हो !’
‘पण एवढ्या वेढ्यातन
ू तो आला कसा ?’
‘ते यालाच िवचारा.’ राजे हसन
ू हणाले. राजांनी हाक मारली, ‘महादेव !’
‘जी !’ हणत महादेव बाहे र आला.
बाजी पुढं झाले. यांनी महादेव या खां ावर हात ठे वन
ू िवचारलं,
‘महादेव, काल रा ी खरं च तू वेढ्यातन
ू आलास ?’
‘मी काय पाख आहे उडून यायला ?’
सारे हसले.
‘पण एवढा कडक वेढा ! मुंगीलाबी िशरकाव होणार नाही.’ पुलाजी हणाले,
‘मुंगीला काय…मनात आणलं, तर ह ीबी इल…’
‘ह ी ?’ बाजी उ ारले.
‘हां ह ी ! मावळती या बाजल
ू ा द याखोरी हाइत. दाट रानानं भरलेला तो मुलख
ू हाय.
रे ड्याची मुसंडी घेत दरीतनं ओढं पळ यात. ितथं कोन मरायला जाणार ? मेट्या हाइत
ड गरावर या टोकावर. ा उप यां नी या वाटा कशा समजणार ?’
‘अरे , पण तटाव न यायची काय गरज होती ? राजिदंडीचा दरवाजा न हता का ?’ बाज नी
िवचारलं.
महादेव शरमला. तो हणाला,
‘धुकं लइ दाट. काय िदसंना झालं. वाट चुकली आिण सरळ तटाखाली आलो.’
‘छान केलंस !’ राजे हणाले, ‘तरी बरं ; वाट चुकून कुठं िस ी या छावणीत दाखल झाला
नाहीस.’
सारे परत हसले. सदरे वरचे सारे राजां या आ ोनं उठून आत गेले. बराच वेळ सवा यासह ते
बोलत बसले होते.
बाहे र अखंड पावसा या धारा ओतत हो या. सोसाट्याचा वारा गडावर घ घावत होता.

सदर महालात अहोरा खलबतं चालू होती. िदवसा, रा ी, भर पावसातन
ू , धु यातन
ू महादेव
धारक यां यासह बाहे र पडत होता. माघारी येत होता.
—आिण एके िदवशी गंगाधरपंत तहाचा खिलता आिण पांढरं िनशाण हाती घेऊन मोज या
धारक यांिनशी गडाखाली तहासाठी उतरले.
िस ी जौहरनं यांचं वागत केलं. अभय िमळा यास, आपण सारे िक ले शरण क न
बादशहा या सवस हजर राह यास तयार आहात, अस राजानास ास कळिवलं होतं.
वादळ-वा यात, उ या पावसात सापडले या िस ी या छावणीला ती बातमी आनंददायक
वाटली. तहाची बोलणी सु झाली. गंगाधरपंत गडाव न िस ी या छावणीपयत येरझा या घालीत

होते - आिण शेवटी राजांनी िस ीची भेट घे याचं ठरवलं.
राजांनी सकाळ या वेळी बाज ना बोलावन
ू घेतलं. बाजी येताच ते ि मत वदनानं हणाले,
‘बाजी, आ ही दोन िदवसांनी िस ी या भेटीला जाणार. या अस या वादळी हवेत, भर पावसात
आम या या सैिनकांनी िन े नं पहारा ठे वला. यांना मानाचे िवडे ायला आ ही जायला हवं !’
‘आपण जाणार ?’ बाज नी िवचारलं.
‘हो !’ राजांनी हाक मारली, ‘िशवाऽ’
आतन
ू िशवा बाहे र आला. बाजी थ क होऊन िशवाकडं पाहत होते. राजांचे कपडे यानं
प रधान केले होते. म तक िजरे टोप होता. कपाळी िशवगंध होतं. िशवा या पानं राजांचं दुसरं
प साकार झालं होतं.
राजे हणाले,
‘बाजी, या िशवाजी राजां या समवेत तु ही जा. सैिनकांना, मानक यांना मानाचे िवडे देऊन
माघारी या.’
बाजी हसले. यांना सव समजलं.
थोड्याच वेळात राजांचा िव ास घोडा उभा केला गेला. िशवाबरोबर जाणारे िशबंदीचे घोडे
तयार होते. िशवानं राजांना मुजरा केला आिण तो सदरे वर आला. पण राजे बाहे र आले नाहीत.
िशवापाठोपाठ बाजी चालत होते. िशवानं िव ास घोड्यावर मांड टाकली आिण बाज यासह ते
अ पथक चार दरवा याकडं जाऊ लागलं.
पाऊस थांबला होता. धु याचे लोट गडाव न वाहत होते. दोन हर या वेळी िशवासह बाजी
परत आले. वाड्यात येताच राजांनी िशवाला िवचारलं,
‘मानाचे िवडे िदले ?’
‘जी !’
बाजी हसत हणाले,
‘राजे, हा िशवा खरा स गाड्या आहे . आप या माणसांना तर िवडे घेताना बहमान वाटला.
एवढं च न हे , तर गडाखाली उतरत असता आम या माणसांनी ाला ओळखलं नाही. सारे मुजरे
करीत होते आिण हा घोड्याव न मान तुकवन
ू मुज यांचा वीकार करीत होता.’
‘जसं स ग, तसा रवाजऽऽ’ राजे िशवाला हणाले, ‘िशवा, ते कपडे यवि थत ठे व. कुणास
माहीत, याची गरज के हा लागेल, ती !’
हे बोलत असता राजां या मुखावर सदैव िवलसणारं ि मत लु झालं होतं.

रा ी सदर महालात खास बैठक भरली होती. यंबकजी, बाजी, फुलाजी, महादेव, िशवा
हावी, गंगाधरपंत एवढीच मंडळी ितथं होती. राजे सांगत होते,
‘बाजी, प हाळा खपू मिहने लढवता येइल, हे खरं . पण तेवढी उसंत आ हांला नाही.
शाइ तेखानाचं संकट पु या या उं बरठ्यावर आलं आहे . हा पावसाळा संपला क , गारठलेली िस ी

जौहरची फौज ताजीतवानी होइल. नंतर वेढा लढवणं एवढं सोपं जाणार नाही.’
बाजी िव ासानं बोलले,
‘ याची िचंता नसावी, राजे. महादेवनं शोधलेली वाट सुख प आहे . काल महादेव परत जाऊन
आला. पि मे या दोन मेटी पातळ आहे त. ड गरा या कडे कडे नं जावं लागेल.’
‘आिण श ू सावध झाला, तर ?….’ यंबकजी हणाले.
‘श ू सावध झाला, तर…. जा याला कापन
ू काढू.’ बाज ची छाती ं दावली होती.
‘तेही जमेल !’ राजे हणाले, ‘पण खेळणा वीस कोस दूर. श न
ू ं गाठाय या आधी तो गड
जवळ करता येइल ?’
‘राजे !’ बाजी हणाले, ‘फ वेढ्यातन
ू बाहे र पडू या. पुढं खेळणा गाठायची जबाबदारी
आमची !’
राजांची नजर गंगाधरपंतां याकडं वळली. ते हणाले,
‘पंत ! िस ी जौहरसाठी आमचा खिलता तयार करा. यात िलहा : ‘सलाबत खानानं
म य थी क न अली शहां याकडं रदबदली करावी; हणजे आ ही आपलं सव व यां या चरणी
अपण क .’ आिण िस ी जौहरना सांगा क , आम या जीिवताची हमी िदली, तर आ ही आनंदानं
या याशी िदलखुलास वाटाघाटीसाठी या या छावणीत हजर होऊ.’
दुसरे िदवशी पहाटेपासन
ू बाजी, फुलाजी, यशवंत, बांदल मावळे िनवडत होते. सदर
महालासमोर दोन पाल या स ज के या जात हो या. या महालाकडं कोणीही िफरकू नये, असा
पहारा जारी केला होता.
पावसाची उघडीप िमळताच गंगाधरपंत राजांचा खिलता घेऊन पांढ या िनशाणासह गडाखाली
उतरले.
िस ी जौहर या छावणीत िशवाजीची माणसं पांढरं िनशाण घेऊन येत अस याची बातमी गेली.
िस ी जौहर, फाजलखान, मसदू सारे गंगाधरपंतांची वाट पाहत होते.
गंगाधरपंत डे यात आले. अ यंत न तेनं यांनी िस ी या हाती खिलता िदला. िस ीनं तो
खिलता शेजार या दुभा याकडं िदला. खिल याचा मसुदा समजताच िस ी जौहर हणाला,
‘ठीक है ! राजासाब यहाँ कब हािजर ह गे ?’
‘आपण राजां या जीिवताची हमी िदली, तर राजे उ ा आप यासमोर हजर होतील.’
‘आ ही ज र हमी देऊ.’ िस ी जौहर हणाला, ‘पण राजासाब यावर िव ास ठे वतील ?’
‘का नाही ?’ गंगाधरपंत हणाले.
‘आिण दगा झाला, तर ?’
‘अश य !’ गंगाधरपंत हणाले, ‘दगा होणार नाही, याचा राजांना पुरा िव ास आहे .’
‘मतलब ?’ िस ीनं िवचारलं.
‘राजे, हे फजद शहाजीराजांचे सुपु आहे त. राजां या केसाला जरी ध का लागला, तरी
शहाजी राजांना हे सहन होणार नाही.’
िस ी जौहरला गंगाधरपंतांचं भाषण ऐकून कौतुक वाटत होतं. तो हणाला,
‘िबलकुल दु त ! आ हांला तुम या राजां या सावधिगरीचं ज र कौतुक वाटतं. राजांना

सांगा, यां या भेटीगाठी आ ही उतावीळ आहोत.’
िस ी जौहरनं जरी व ं, िवडे देऊन गंगाधरपंतांना स मािनत केलं. आिण गंगाधरपंत
गडाकडं जायला िनघाले.
गंगाधरपंत िनघन
ू जाताच, रागानं उसळलेला फाजलखान हणाला,
‘येऊ दे तो िशवा ! यानं मा या आ बाजानची क ल केली, याला मी िजंदा सोडणार नाही.’
िस ी जौहरची ितखट नजर फाजलवर गेली. िस ी हणाला,
‘हां, फाजल ! ही माझी छावणी आहे . मा या हकमाखेरीज इथं गवताची काडीही हलता
उपयोगी नाही.’
‘लेिकन…’
‘फाजल ! या िशवाला दरबारात हजर करणं, एवढं च माझं काम आहे . तो दरबारी गे यानंतर
तु ही आिण दरबार हवा तो िनणय या.’
‘तो िशवा एवढा सरळ नाही. आ बाजानला यानं असंच फसवलं होतं.’
िस ी जौहर मोकळे पणानं हसला. या या हर यान सारा डे रा भ न गेला. िस ीचा आवाज
उठला,
‘फाजलखान ! या भेटीत ा भेटीत फार फरक आहे . इथं िस ी जौहर आहे आिण तो
अफझलखान होता. या वेळी तुझे आ बाजान मख
ू पणानं, एकटे िशवाजीला भेटायला या या
गोटात गेले होेते. उ ा िशवाजी आम या गोटात येतो आहे …’
िशवाजी राजे उ ा छावणीत येणार, या वातनं िस ी जौहर या वेढा आनंिदत झाला.
वेढ्याचा ताण िढला पडला.
िवजापरू या दरबारातलं आपलं वागत रं गव यात िस ी जौहर मशगल
ू झाला होता.
बाहे र उभा पाऊस कोसळत होता.

गंगाधरपंत गडावर आले. सदरमहालात राजे यांची वाट पाहत होते. गंगाधरपंतांना पाहताच
राजांनी िवचारलं,
‘बोला, गंगाधरपंत !’
‘राजे, आप या भेटी या वातनं िस ी समाधानी बनला आहे . फाजल मा संत िदसत होता.’
‘ यात चक
ू काय आहे ? अफझलचा वध आ ही केला, हे सदैव याला डाचत राहीलच.’
राजांनी सांिगतलं, ‘पंत, आ ही उ ा िस ी या भेटीला जाणार, ही बातमी गडावर पस
ा.
योज या माणे पार पडलं, तर आ ही या वेढ्यातन
ू बाहे र पडू. नाही जमलं, तर िस ी या भेटीला
जावं लागेलच !’
‘राजे !’ बाजी हणाले, ‘आप या आख या बेतात एक तसभ
ू र जरी कस रािहला असता, तरी
मी ही जबाबदारी घेतली नसती. खेळणा गड मोकळा आहे . आप याला खेळणा गडावर

पोहोचव याची जबाबदारी माझी.’
‘बाजी ! ती आ हांला कधीच शंका न हती. पण कुठलाही बेत करताना अ र ांची िचंता
राहावी, हणन
ू आ ही ते बोललो.’
‘राजे ! अ र कोसळू नये, हणन
ू तर आ ही आप या भोेवती गोळा झालो. येणारं संकट
आ ही आनंदानं पेल.ू ’ बाज नी सांिगतलं.
‘बाजी, हा खेळ आ ही आम यासाठी मांडला नाही. आ ही या कारणी हरवलो, तरी हा डाव
असाच चालू रािहला पािहजे. ती जबाबदारी तु ही पेलायला पािहजे.’
म या हीचा सय
ू ढळला, तरी कुणाला जेवणा-खा याची जाणीव रािहली न हती. बाज नी
आपली माणसं िनवडली होती. यंबक भा कर, गंगाधरपंत, राजां या संगती जाणारं दळ, सामान
यांची देखरे ख करीत होते.
सायंकाळी राजे सदर महालातन
ू बाहे र आले. स जाकोठी या समोर या छपरीत दोन
पाल या सज या हो या. राजांनी बाज ना िवचारलं,
‘बाजी, पालखी कशाला ?’
‘आप यासाठी !’
‘नाही, बाजी. आ ही तु हां सवा या संगती चालत जाऊ.’
‘ मा असावी, महाराज !’ बाजी हणाले, ‘वाट िबकट आहे . प ला दूरचा आहे . काळोखातन
ू
जावं लागेल. ते आप याला झेपणार नाही.’
‘तु ही हणाल, ते खरं !’ राजे पालखीकडं पाहत िवचारते झाले, ‘पण दोन पाल या कशाला
?’
‘एक आप यासाठी. आिण….’
‘आिण ?’
‘दुसरी िशवा हा यासाठी !’
‘िशवा !’ राजे उ ारले.
‘हो ! संग पडला, तर िशवा हा याची पालखी िस ी या तळावर जाइल. आपलं प घेऊन.’
राजे बाज याकडं पाहतच रािहले, आपला सारा उ ेग संयिमत करीत राजे हणाले,
‘बाजी, कसला अघोरी खेळ खेळता हा !’
‘राजे !’ बाजी िधटाइनं हणाले, ‘आपली जबाबदारी मी प करली आहे . तु हीच सांिगतलं क ,
हा डाव मांडला, तो तुम यासाठी न हे . तो पुरा करायचा झाला, तर तु ही रािहलं पािहजे. आपण
सुख पपणे खेळ यावर पोहोचणं एवढीच ही कामिगरी आहे .’
‘जेवढी तुमची कामिगरी सरळ आहे , तेवढी आमची नाही, याचंच दु:ख आ हांला फार आहे .’.
राजे कातर होऊन बोलले.
‘राजे ! आमचं काही चुकलं का ?’ बाजी हणाले.
‘नाही, बाजी ! तु हांला आ ही विडलक चा मान िदला, तो आ हांला पाळायला हवा. तुमची
आ ा आ ही कधीही डावलणार नाही.’

राजे सदर महाला या दुस या मज यावर िनघन
ू गेले.
बाजी एकटे सदर महाला या खाल या िदवाणखा यात उभे होते. यांनी िशवा हा याला हाक
ै बनले.
मारली. िशवा हावी आला. बाजी याला आलेला पाहताच बेचन
िशवानं िवचारलं,
‘का, बाजी, का बोलवलंत ?’
बाजी हणाले,
‘एक जोखमीची कामिगरी आहे . करशील ?’
िशवा हसला. हणाला,
‘धनी, जोखीम सांिगतली आिण ती पाळली नाही, असं कधी झालं ?’
‘एवढी सोपी जोखीम नाही ही !’ बाजी हणाले, ‘ संग आला, तर जीव गमवावा लागेल.
चालेल ?’
िशवा या चेह यावर तेच हा य होतं. यानं सांिगतलं,
‘जीव ! याची बढाइ कशाला सांगता ? कवाबी मरायचं न हं ? पन जीव ओवाळून टाकावं,
असं कुणीतरी भेटायला हवं !’
‘तु याच निशबी ते भा य आहे .’ बाजी हणाले, ‘रा ी राजांना घेऊन आ ही गडाबाहे र जाणार
आहोत. तुला दुसरे राजे बनायला हवं. दुदवानं राजांची जाग मेटेक यांना लागली, तर तुला राजे
बनन
ू िस ी या छावणीवर जावं लागेल. राजे वेढ्याबाहे र जाइपयत तुला िस ीला गुंतवावं लागेल.
आहे तयारी ?’
‘असली संधी कोन सोडं ल ? आता बेत बदलू नका. ती जोखीम माझी.’ िशवा हणाला.
‘शाबास, रे वाघा !’ हणत बाज नी िशवाला िमठी मारली. ‘मला खा ी होतीच.’ कोप यात या
मंचावर ठे वले या कपड्यांकडं बोट दाखवत बाजी हणाले, ‘राजांचे कपडे ठे वले आहे त. ते
अंगावर चढव.’
िशवाने राजांचा पोशाख चढवला. अंगर याचे बंद बांधत असता बाजी आत आले. आप या
हातानं यांनी िशवा या म तक िजरे टोप घातला. चार पावलं मागं सरकून ते िशवाचं प बघत
होते.
‘छान !’ बाजी समाधानानं हणाले, ‘ यांनी राजांना जवळून पािहलं नाही, यांना तू राजेच
वाटशील.’
बाज नी िशवाला दुशेला बांधला. दुशे यात कट्यार, तलवार खोवली. आिण याच वेळी
गंगाधरपंत आत आले. िशवाला पाहताच यांनी हात जोडले.
बाजी, िशवा हसले. िशवाकडं पाहताच गंगाधरपंत उ ारले,
‘कोण…. तु ही… त…
ू .’
‘काय पंत ! स ग सजलं ना ?’
‘बेमालम
ू !’ पंत हणाले, ‘एकदम राजांचा भास होतो.’
‘िशवा, स ग उभं रािहलं. पण तुझी भाषा ! ते कसं जमणार ?’
िशवानं कमरे वर मठ
ू ठे वली. बाज कडे पाहत तो हणाला,

‘बाजी, तु हांला शंका का यावी ? पंत, आम या आ े माणे खिलता रवाना झाला ना ?
आम या आ ेत कुचराइ झाली, तर अ ा य गु हा ठरे ल. यानी या !’
पंत आिण बाजी आ यानं िशवाचं बोलणं ऐकत होते.
पंत हणाले,
‘बाबा, रे ! हे के हा पाठ केलंस ?’
‘आता राजां या संगती राहन येवढं बी येत हाइ ?’ िशवानं सवाल केला.
‘येतं, बाबा, येतं !’ बाज नी सांिगतलं, ‘पंत, आजवर ाने रांनी रे ड्यामुखी वेद वदवला, हे
खोटं वाटत होतं. आज ते पटलं.’
दोघं मोठ्यानं हसले. िशवानं िवचारलं,
‘मला समजलं हाइ.’
‘नाही समजलं, तेच बरं !’ बाजी िशवा या पाठीवर हात िफरवत हणाले, ‘वर या महालात
राजे आहे त, यांना मुजरा क न ये.’
वर या महालाशी िशवाचे पाय अडखळले. याचं मन संकोचलं होतं.
राजे महालात उभे होते. पावलांचा आवाज ऐकताच ते वळले. यांनी हाक िदली,
‘कोण आहे ?’
िशवानं आत पाऊल टाकलं आिण राजांना मुजरा केला. राजांना आपण आपली ितमाच
पाहतो, असा भास झाला. िशवाकडं पाहत ते हणाले,
‘शेवटी, बाज नी आपला ह पुरा केला, तर… िशवा, िशवाजी होणं इतकं सोपं नाही. कदािचत
तु यामुळं आ ही सुटून जाऊ. पण तू सुटणं कठीण. या कदनकाळ िस ी या हातांत आपसक
ू
सापडशील त.ू तुला कोणी दया दाखवणार नाही. याचाच िवचार आ ही करीत आहो.’
िशवानं राजांचे पाय धरले. तो हणाला,
‘राजे, आता िवचार क नका. भवानीची आण आहे तु हांला. तु ही रािहला, तर मा यासारखे
लाख िशवा ज माला येतील. तुम या कारणी जीव पडला, तर ज माचं सोनं होइल.’
राजांनी िशवाला उभं केलं. एक िन: ास सोडून ते हणाले.
‘ठीक आहे . जे आप या निशबी असेल, ते होइल. जा, िशवा. आ हांला एकटं राह दे.’
िशवा वळला. तोच राजांची हाक कानांवर आली,
‘िशवा थांब !’
राजांनी आपली संदूक उघडली. यातली एक कवड्याची माळ काढली. आप या ग यातला
मो याचा कंठा यांनी िशवा या ग यात घातला आिण कवड्यांची माळ या या ग यात घालत ते
हणाले,
‘िशवा, तो िस ी जौहर कशानं फसला नाही, तरी ही कवड्यांची माळ बघन
ू फसेल. हे
भोस यांचं खरं लेणं. भवानीचा साद. देवी या भ ाची खण
ू . िहला कमीपणा आणू नको.’
राजांनी िशवाला िमठीत घेतलं. यांना अ ू आवरत न हते.
िशवा हणाला,
‘महाराजऽ‘

याला िमठीतन
ू दूर करीत, हात हलवत राजे भर या आवाजात हणाले,
‘तू जा ! आ हांला एकांत हवा.’
पाठमो या राजांना मुजरा क न िशवा महालाबाहे र गेला. राजे भार यासारखे याच जागी
िखळून होते.
कसली माणसं तयार केली आ ही ?
आम यासाठी म जाणारे जीव का शोधत होतो ?
याचसाठी का हा वरा याचा पट मांडला ?
या पटावरची मोहरी अशीच उधळायला लागली, तर आमचा डाव साधणार कसा ?
राजे ! असला दुस या िजवाशी खेळ खेळ याचा तु हांला काही अिधकार न हता !
अिधकार ?
कुणाचा ?
कोणी कुणावर गाजवायचा ?
अिधकार गाजवतात बाजी.
हा िशवा आ ह धरतो.
एवढं व त मरण कोणी केलं नसेल, ते ही माणसं करताहे त.
या राजेपणाचा वीट येतो, ते याचमुळं !
राजांना काही सुचत न हतं. ते तसेच मंचकाजवळ गेले आिण यांनी वत:ला मंचकावर
झोकून िदलं.

आषाढी पौिणमेचा िदवस असन
ू ही दाट धु यामुळं चांदणं जिमनीवर उतरत न हतं. घ गावणारं
वारं गडावर थैमान घालत होतं. कोण या णी पाऊस कोसळे ल, याचा भरवसा न हता.
स जा कोठीत राजे आप या साथीदारांसह बसले होते. राजांनी िवचारलं,
‘िकती सांगाती िनवडलेत ?’
‘राजे ! संगती सहाशे धारकरी आहे त. दोन पाल यांसाठी तीस च भोइ आहे त. यांखेरीज
सामान ने यासाठी दहा जण आहे त. पु या वाटेवर जबाबदार माणसं पेरली आहे त. आपण मुळीच
िचंता क नये.’
‘बाजी ! तुम यासारखी भावंडं अस यावर काळजी कसली ?’ राजे हणाले.
सदर महाला या आजबू ाजल
ू ा असले या छप यांतन
ू सारे धारकरी बसले होते. नाच याची
भाकरी आिण झुणका सा यांना वाढला जात होता. गडावर रा उतरली. रा वाढत होती. मशाली,
टभे, पलोते जळत होते. व नाम ये वावरावे, तसे सारे दाट धु यातन
ू वावरत होते. वादळी वारा
अंगावर काटा उभा करीत होता. पण याची जाणीव कुणालाही रािहली नाही.
एक हर रा उलटली आिण महादेव राजिदंंडी या वाटेनं गडावर आला. यानं बाज ना एकच

सांिगतलं,
‘चला !’
राजे सदर महालाबाहे र येताना यंबकजी व गंगाधरपंतांना हणाले,
‘ यंबकजी, गड लढवता येइल, तेवढा लढवा. जीव राखन
ू श ू सामोरे जा. संग पडला, तर
बेलाशक गड श ू या हवाली करा.’
‘गड श ू या हवाली करा ?’ यंबकजी हणाले, ‘मग आ ही िक लेदार कसले ?’
‘असला खोटा अिभमान बाळगू नका. पंत, तु ही असला, तर दहा गडांची िक लेदारी देता
येइल. प हाळा आज आप या हातन
ू गेला, तर याचं दु:ख कसलं ? परत तो घेता येइल. िववेक
सोडून काही क नका.’
राजे सदर महालाबाहे र आले. राजां या संगती मशालधारी चालत होते. पालखीत बस याआधी
राजे थांबले. यांनी पाठीमाग या पालखीकडं पािहलं. राजां या वेषात मागं िशवा उभा होता. िशवा
पुढं झाला. यानं राजां या पायाला हात लावन
ू वंदन केलं. राजांनी िशवाला िमठी मारली. राजांना
काही बोलवत न हतं. िशवा या पाठीव न हात िफरत होते.
बाजी हणाले,
‘राजे ! वेळ नको. पालखीत बसावं.’
राजे पालखीत बसले. पालखी उचलली गेली. पाठीमाग या पालखीसमोर िशवा उभा होता.
बाज नी सांिगतलं,
‘बैस.’
‘नको, मी चालतो.’
‘बैस हणतो ना ! पाऊस के हा कोसळे ल, हे सांगता येणार नाही. तू िभजता कामा नये.’
दो ही पाल या उचल या गे या. दुतफा धारकरी चालत होते. पावसाळी िचखलाची वाट
अस यानं, कुणा याही पायांत वहाण न हती. अनवाणी पावलांनी सारे चालत होते. उ रे चा
राजिदंडीचा दरवाजा आला. सोबतीला आलेले मशालकरी थांबले. िदंडी दरवा यापयत
पोहोचवायला आलेले गंगाधरपंत व यंबकजी यांना राजे हणाले,
‘ यंबकजी, आ ही येतो. गड सांभाळा.’
बाजी हणाले,
‘चला.’
दो ही पाल यांवरची अलवानं सोडली गेली. राजांची पालखी सवासह गड उतरत होती.
मशाली के हाच मागं पड या हो या. दाट धु यातन
ू दोन पाल या सावरत मावळे धावत होते.

गडा या पाय याशी सारे आले आिण पाऊस कोसळू लागला. उ या पावसातन
ू िचखल, पाणी
तुडवत सारे धावत होते. राजां या पालखी या दांडीवर हात ठे वन
ू बाजी पळत होते. कवारिखंड
नजीक आली. कवारिखंडी या दो ही बाजं ू या ड गरांवर िस ीचे मेटे होते, याची सा यांना क पना

होती. ते मेटे ओलांडले क , पुढची वाट सुख प होती. कवार िखंडीतला ओढा खळाळत वाहत
होता. दाट रानानं भरले या या मुलुखातन
ू ड गरकडे नं दो ही पाल या जात हो या.
याच वेळी आवाज उठला,
‘ह शारऽऽ…. कौन है ?’
बाजी हणाले,
‘चला ! थांबू नका.’
राजांची पालखी पळवली जात होती. राजांची पालखी पुढे गेली आिण ड गराव न मशाली
खाली उत लाग या. बाज नी धारक यांना इशारत िदली. पाच-पंचवीस धारकरी दो ही बाजं ू या
रानात िशरले आिण काही वेळातच घ गावणा या वा यातन
ू , दाट धु यातन
ू आत िकंका या
उठ या,
‘दगा ऽ दगा ऽऽ’
बाजी िशवा या पालखीकडं धावले. पालखी णभर थांबली. बाजी हणाले,
‘िशवा, आता तुझी वाट वेगळी.’
भर अंधारात कुणी कुणाला िदसत न हतं. बाजी अंदाजानं पुढं झाले. यांनी िशवाला िमठी
मारली. िशवा हणाला,
‘धनी ! काळजी क नका ! तु हांला राजे मानतात. एकच आशीवाद ा.’
‘बोल !’ घोग या आवाजात बाजी हणाले.
‘मरताना भीती वाटायला नको.’ िशवाचे श द उमटले.
बाज ना हंदका फुटला. मन घ क न यांनी पालखीवरचं अलवन खाली ओढलं. भोयांना
आ ा िदली. िशवाजी पालखी धारक यां यासह उलट वाटेला लागली.
पुढं गेलेली राजांची पालखी गाठ यासाठी बाजी आप या धारक यांसह धावू लागले.

‘िशवाजी भाग गयाऽऽ ? कौन कहता है, िशवा भाग गयाऽऽ’
िस ी जौहर आप या पलंगाव न उठत िकंचाळला. िवझले या सा या मशाली विलत
कर यात आ या. म ानं धंुद झालेला िस ी नुकताच कुठं िन ाधीन होत होता. तोच िशवाजी
पळून गे याची बातमी याला सांग यात आली. संत िस ी उभा होता. डोळे आर बनले होते.
यानं ही बातमी आणली, याचे गाल िस ी या थपडा-बु यांनी रं गले होते.
फाजल, मसदू धावत डे यात आले. िस ी जौहरसमोर येताच फाजल हणाला,
‘तरी मी सांगत होतो….’
‘खामोश !’ याची संत नजर वळताच, फाजलचे पुढचे श द घशातच रािहले. िस ीची नजर
मसदू वर वळली. तो हणाला,
‘मसदू ! िशवाका पीछा करो ! िजंदा या मुदा, याला घेऊन आ या खेरीज, आम यासमोर येऊ
नका. जाऽऽ’

छावणीची धावपळ उडाली. मसदू नं भर रा ी हजार घोडे वार, पायदळ जमा केलं. भर पावसात
राजां या मागं तो धावू लागला. घ गावणा या वादळ-वा याची, उ या पावसाची तमा न बाळगता
मसदू या िचखल-राडीतन
ू घोडदौड करीत होता. पेटले या शेकडो मशाली अमावा येला भुतां या
काड्या नाचा यात, तशा नाचत हो या.
अचानक पुढं गेलेला कोणी तरी िकंचाळला,
‘दु मन ऽऽ’
मसदू ला अवसान चढलं. मसदू या वाटेनं येणा या पालखीला गराडा घाल यात आला. िचंब
िभजलेला मसदू पायउतार झाला. पालखीभोवती मशाली आण या गे या. पालखीचं अलवान
उचललं गेलं. ि मतवदनानं बसलेला िशवा सवा या नजरे त आला.
‘िशवाजी राजे !’ मसदू उ ारला.
‘हां !’ िशवा हणाला.
मसदू ला काय बोलावं, हे कळे ना. आप या चेह याव न ओघळणारं पाणी िनपटत तो हणाला,
‘आप याला छावणीकडं ने यासाठी, आ ही आलो आहोत.’
‘आ ही ितकडं च येत होतो ! ठीक आहे . चलाऽ’
पालखीला मसदू नं गराडा िदला. पालखी िस ी या तळाकडं चालू लागली.

भर उ हा यात च वादळ घुमत यावं, तशी िशवाजी सापड याची बातमी िस ी या तळावर
आली. िशवाजी पकड या या आनंदात मसदू छावणीकडं येत होता. िस ी जौहर, फाजलखान,
सलाबतखान सारे िस ी या डे यात िशवाजीला पाह यासाठी उ सुक झाले होते.
मसदू दौडत डे याजवळ आला. ओलािचंब झाले या मसदू ला िभजले याची जाणीव न हती.
मसदू ला पाहताच िस ी हणाला,
‘मसदू ! बहा र हो ! या िशवाजीला पकडून आणलंस ना ?’
‘जी ! कोण याही णात तो िशवाजी हजर होइल.’
‘जा, मसदू . पोशाख बदलन
ू ये.’
मसदू गेला आिण डे यासमोर पालखी आली. पालखीला शेकडो सश लोकांचा गराडा
पडला होता. चौफेर मशाली धरू ओकत हो या.
िध पाड देहाचा, का या कुळकुळीत रं गाचा, जाड ओठांचा िस ी जौहर डे यासमोर आले या
पालखीकडं पाहत होता. दाट भुवयांखालील याचे आर डोळे चमकत होते. आप या कुर या
केसांव न हात िफरवीत िस ी जौहर पुढं झाला. पालखीतन
ू उतरले या राजांना तो हणाला,
‘आवो, राजे ! िभजला नाहीत ना ?’
‘फारसा नाही.’
बैठक कडं बोट दाखवत िस ीनं सांिगतलं,
‘बसा, राजे !’

िस ी जौहरबरोबर फाजलखान, सलाबतखान होते. आप या बापा या म ृ यल
ू ा कारणीभत
ू
झालेला िशवाजी फाजलखान ताठरले या नजरे नं पाहत होता. िस ी जौहरनं सलाबतखान आिण
फाजलखान यांची ओळख क न िदली. िस ीनं सलाबत या कानात काही तरी सांिगतलं आिण
सलाबत बाहे र गेला.
िस ीनं राजांना िवचारलं,
‘राजासाब ! पळून जात होता ?’
‘जमलं, तर पाहावं, हा इरादा होता.’
‘तो िफर या हआ ?’
‘जमलं नाही.’
िस ी ढगां या गडगडाटासारखा हसला. हणाला,
‘राजे, बहा रू आहात. तुम या िधटाइचं कौतुक वाटतं.’
‘कौतुक ! जौहर !’ फाजलखान ओरडला, ‘सलतनी या या दु मनाचं कौतुक कसलं ?
तलवारीनं याची क ल….’
‘हां, फाजल ! जुबाँ आवर.’ िस ी जौहर डोळे िफरवीत हणाला, ‘िशवाजीराजे हे तु यामा यासारखे सरदार नाहीत. ते राजे आहे त. यांचा िनणय पादशहा सलामत घेतील. आज राजे
आमचे मेहमान आहे त.’
या कारानं राजां या चेह यावरची रे षाही हलली न हती. ते शांतपणे सैल अंगानं आरामात
बसले होते.
सलाबतखान डे यात आला. या या पाठोपाठ एक मुसलमान सरदार होता. डे यात येताच
या सरदारानं िस ीला मुजरा केला. राजे या सरदाराकडं पाहत होते.
राजां या चेह यावर ि मत उमटलं. िनरोपाचे िवडे दे यासाठी आले होते, ते हा तो हे र ितथं
होता. िस ीनं या हे राला िवचारलं,
‘तोहमतखाँ ! तु ही यांना ओळखता ?’
‘इनको कौन पहचानते नह ? ये तो िशवा महाराज ह !’
‘परू ी तरहसे पहचानते हो ?’
‘जी, हाँ !’ राजांकडं िनरखन
ू पाहत तोहमतखाँ हणाला, ‘अ छी तरहसे ! ये िशवाजी
महाराज ह !’
‘आप जा सकते ह !’ िस ीनं आ ा िदली.
मुजरा क न तोहमत खाँ गेला. आता िस ी या मनात कुठलाही संशय रािहला न हता.
राजां या बोल यानं तो सावध झाला.
‘िस ी जौहर ! आप याला आम याब ल शक आला होता ?’
िस ी हसला. तो हणाला,
‘राजे ! माफ करा. पण आ ही संशयाला जागा ठे वत नसतो. तो आमचा रवाज आहे .
राजासाब, शराब िपओगे ?’
मंचावरचा पेला िस ीनं उचलला. रौ य सुरइतलं म पे यात ओतन
ू ते राजां या हाती िदलं.

पण राजांनी ते ओठाला लावलं नाही.
िस ीची शंका दूर झाली होती. राजांचं सावध प तो कौतुकानं पाहत होता. तो हणाला,
‘राजे ! आमचाही शक आला ना ?’
‘माफ करा ! पण आ ही संशयाला थारा देत नसतो.’
िस ी खश
ू होऊन मोकळे पणानं हसला. राजांचं हसणं यात िमसळलं होतं.
िस ीनं िवचारलं,
‘राजासाब, एक
िवचार िवचा ?’
‘िवचारा ना !’
‘जमलं असतं, तर कुठं जाणार होता ?’
‘खेळणा !’
िस ी या राकट ओठांवर हसू उमटलं,
‘राजे ! तु हांला ते जमलं नसतं.’
‘का ?’
‘का ? आता या णी खेळ याला आम या वतीनं सुव आिण जसवंतराव मालवणकरांनी मोच
लावले आहे त.’
राजांचं स ग घेतले या िशवाचा चेहरा खरकन् उतरला.
खेळणा मोकळा आहे , अशी बातमी होती !
वेढा पड याचं समजलं कसं नाही ?
हा िस ी काही खेळ तर खेळत नसेल !
बातमी खरी असली, तर राजे, बाजी सुख प गडावर पोहोचतील ना ?
‘राजे ! कसला िवचार करता ?’ िस ीनं िवचारलं.
‘काही नाही.’ िशवा हणाला, ‘बरं झालं, आ ही खेळ याला गेलो नाही, ते ! रा खपू झाली.
जरा िव ांती यावी, हणतो.’
‘बेशक !’ हणत िस ी जौहर उठला आिण याच वेळी हे जीब नेहमीचे रवाज न पाळता सरळ
डे यात आला आिण िस ी या कानाला लागला. यानं कानात सांिगतले या मं ानं िस ीचं प
पालटलं. संतापानं बेभान झालेला िस ी िशवावर नजर रोखत ओरडला,
‘कोण आहे स तू ?’
‘मतलब ?’ िशवा उस या धैयानं हणाला, ‘मी िशवाजी.’
‘झटू ! िबलकूल झटू ! तो काफर िशवा के हाच पळून गेला.’
‘तेही खरं आहे .’ िशवा शांतपणे हणाला.
‘मतलब ?’
‘िस ी जौहर ! आमचे राजे एवढ्या सहजासहजी श ू या हाती सापडत नसतात. ए हाना राजे
खपू दूर गेले असतील. आता तु या पं यात ते सापडणार नाहीत.’
‘पण तू कोण ?’ िस ीचा संयम ढळत होता.
‘माझं नाव िशवाच !’ िशवा हसन
ू हणाला, ‘जरा आडनावात फरक आहे . ते िशवाजीराजे

भोसले आिण मी िशवा हावी.’
‘हजाम ?’
‘हां ! हजाम ! नाहीतर आपली एवढी सुरेख मान आप या ता यात कुणी िदली असती ?’
‘दगाऽ’ हणत फाजल तलवार उपसन
ू िशवा या छाताडाला लावत हणाला, ‘याचा नतीजा
माहीत आहे ?’
‘ते माहीत नसतं, तर इथं कशाला आलो असतो ? फाजलखान, िजवाची भीती आ हांला नाही.
ती असती, तर पालखीत हीच कट्यार दुशे यात खोवली होती ना !’
‘ये िह मत !’ फाजल उसळला.
‘हां, फाजल ! आता संतापन
ू काही उपयोग नाही. राजे के हाच दूर गेले.’
‘हरामखोर !’
‘हरामखोर मी न हे ! मी मा या ध यासाठी इथं आलो. हरामखोर तू ! बाप मेला, तरी
या याकडं पाठ वळवली नाहीस. मी तसा नाही. स गातला का होइना, पण िशवाजी बनलो. ब स
! िजवाचं सोनं झालं.’
‘कंब त !’ फाजल िकंचाळला आिण संतापानं भान हरवले या फाजलनं आपली तलवार
िशवा या छाताडातन
ू आरपार नेली. तलवार उपसली, ते हा ते पातं र ानं नहालं होतं.
िशवाचं शरीर िवजेसारखं कंप पावत होतं. छाताडात तले या तलवारी या जखमेतन
ू र
उसळत होतं. यावर आपला उजवा हात दाबन
ू तोल सावर यासाठी िशवानं कनातीची दांडी डा या
हातानं पकडली. एक िवराट हा य या या मुखावर अवतरलं. फाजलकडं पाहत तो हणाला,
‘फाजल ! स गातला िशवाजी झाला, हणन
ू काय झालं ? तो कधी पालथा पडतो काय ?’ एक
अस ा वेदना िशवा या मुखावर गटली. डोळे िव फारले गेले. कनाती या दांडीला ध न
घरं गळत ढासळत असता तो उ ारला, ‘राजेऽऽ, येतोऽऽ मुज…’
‘कु ा कह का !’ ढासळले या िशवाकडं पाहत फाजलखान उभा होता. या या हातात
र ान माखलला तलवार तशीच होती. िशवा हावी कनातीची दांडी ध न अंग मुरचडून तसाच
बसला होता. मान कनाती या दांडीवर िवसावली होती. ाण योत के हाच नाहीशी झाली होती.
पण छातीतन
ू पडणा या र ाचा ओहोळ गािल यात िटपला जात होता.
फाजलचे श द ऐकताच िस ी संतापानं उ ारला,
‘कौन कु ा !’
िशवाकडं बोट दाखवत तो हणाला,
‘येऽऽनह , फाजल ! गलत बात करतोस तू ! असा एक जरी इमान बाळगणारा आदमी
आिदलशाहीत पैदा त झाला असता, तर या धुवांधार पावसात प हा याला वेढा घालायची पाळी
आली नसती. काय या माणसाचं इमान ! जान कुबान क न टाकावी, असं वाटतं.’
सलाबतखानानं िवचारलं,
‘या माणसाबरोबर पालखीसह जी माणसं आली आहे त, यांचं काय करायचं ?’
‘काय करायचं ?’ फाजल हसला, ‘क ल !’
‘फाजल ! तुझा िदमाग िबघडलेला िदसतो. बादशहांनी आम या हाती ही मोहीम िदली, हे

िवसरतोस ! इथं तुला हकूम दे याचा अिधकार नाही.’
‘मग काय यांना सोडणार ?’ फाजलनं िवचारलं.
‘अलबत ! याला पकडायचा, तो के हाच सुटला. ग ड िनघन
ू गेला. कावळे मा न काय
करणार ? फाजल, या माणसांची क ल केलीस, तर याचा नतीजा जाणतोस ?’
‘काय होइल ?’
‘काय होइल ? काय होणार नाही, ते िवचार. यात या येकाची बायको, आइ, बाप, मुलं
गोतावळा आहे . ती माणसं िपढ्यान् िपढ्याची वैरी बनतील. एका माणसाचं वैर यायला शंभर उभे
राहतील. तु या आ बाजानचा वध झाला, ते हा सापडलेले सारे सरदार बाइ जत िशवाजीनं
माघारी पाठिवले. ती नुसती दया न हती. यात फार मोठं शहाणपण होतं.’
िस ी जौहर बोलत असता मसदू कपडे क न डे यात आला. कनाती या दांडीला िमठी मा न
पडलेला िशवाजी, र ानं डागळलेली तलवार घेऊन उभा असलेला फाजलखान पाहन याला
काय बोलावं, हे सुचत न हतं.
मसदू ला पाहताच िस ीनं आ ा केली,
‘मसदू ! िशवाजीचा पाठलाग करा. तो पळून जाता कामा नये.’
मसदू ला काही कळत न हतं. यानं पडले या िशवाकडं बोट दाखवलं.
‘मरू ख ! तो िशवा नाही. अ सल िशवा के हाच पळून गेला. याला गाठ. याला पकडून
आण याखेरीज आ हांला त ड दाखवू नको. अंधे कह के ! जाव ! िनकल जाव मेरे सामनेसे !!’
िस ी या संतापानं यालेला मसदू वळला.
छावणीत धावपळ सु झाली आिण काही वेळानं शेकडो घोड्यां या टापांचा आवाज उठला.
तुफान वा या-वादळाची, पाऊस पा याची ि ाती न बाळगता कोरड्या कपड्यांिनशी आलेला
मसदू परत िभज याची िचखला-राडीतन
ू िशवाजीचा शोध घेत दौडत होता.

पहाट हो याला अवधी होता. नखिशखांत िभजलेले सहाशे धारकरी राजांची पालखी राखत
धावत होते. तले या काट्यांची, खुपले या कपार ची जाणीव कुणाला न हती. दगडाध ड्यांतन
ू
धावताना अनवाणी पाय जागोजागी र ाळत होते. लोहारा या भा यासारखी येकाची छाती
फुगत होती. धापेचा िन: ास बाहे र पडत होता. त डातन
ू , नाकातन
ू बाहे र पडलेला ास वाफे या
पानं उसळत उतरणा या धु यात िमसळत होता. हे लकावे घेणा या पालखीचा ग डा ध न राजे
पालखीत बसले होते. पालखीवर झाकले या अलवानामुळं राजांना काही िदसत न हतं. फ
बाज चा आवाज कानांवर येत होता,
‘चलाऽऽ’
चला !
कुठं जायचं ?
एका माणसा या िजवासाठी धावायचं कुठवर ?

बाजी ! कशासाठी हे क घेता ?
कोणा या वाथापायी ?
—आिण तेही एका माणसा या िजवापायी ?
कोणा या स ेनं आ ही या माणसांना गुंतवलं ?
कोण या अिधकारानं ?
जीवनात अखेरचं मोल असतं, ते वत: या िजवाचं !
मग या िजवा या कवड्या यांनी आ ही मांडले या पटावर का उधळा यात ?
कस या आिण कुणा या भरवशावर ?
बाजी, फुलाजी, तु ही वािमकायासाठी का ा अवघड वाटचालीत सामील झालात ?
कोण या यागापायी ?
हे हावं, ही तो ची इ छा आहे , असं आ ही हणालो.
पण हा महाचंिडकेचा होम धडाडत असता याचं पौरोिह य आम या हाती का सुपदू केलंत ?
यातन
ू खरं काही साधणार आहे का ?
या पालखीचा वीट येतो !
निशबानं या संकटातन
ू पार पडलोच, तर….
बाजी, पालखीचा मान तु हांला देऊ !
या वेळी तु हांला कळे ल, ही पालखी केवढं सुख देते, ते !
पालखी हदकाळत धावत होती.
अचानक पालखी थांबली. मागन
ू नजरबाज धावत आला. तो बाज ना हणाला,
‘बाजी, पाठलाग होतो आहे .’
सव दाट धुकं होतं. बाजी ओरडले,
‘थांबू नका, पळा.’
राजांची पालखी धावत होती. वेग वाढला होता. पालखीत तोल सावरणं कठीण जात होतं.
पांढरं पाणी ओलांडून खेळ याचा पायथा गाठला. गजािखंडीत पालखी आली आिण पालखी
थांबली.
पालखीवरचं अलवान उचललं गेलं. बाजी हणाले,
‘राजे, उतरा !’
िशवाजी राजे पालखीबाहे र आले. धु यानं सारा मुलख
ू वेढला होता. दोह बाजंन
ू ी उं च गेले या
दरड तन
ू जाणा या या िखंडीत सारे उभे होते. पहाटेचा समय जवळ येत होता.
‘बाजी ! काय झालं ?’ राजांनी िवचारलं.
‘राजे ! दैवानं दावा साधला. खेळणा सु या या मो यात सापडलेला आहे , हे आधी कळतं, तर
मध या वाटेनं आप याला राजगडा या रोखानं सोडलं असतं. आता तेही जमणार नाही. मागं श ू
आहे . पुढं वेढा आहे .’
‘बाजी ! िचंता क नका. सु यानी मोच लावलेत ना ! ते ज र आ ही मोडून काढू.’

‘आपण ? नाही, राजे, ते तु ही करायला हवं ! पाठलाग क न येणारे गनीम कोण याही णी
आप याला गाठतील. ते आिण सुव यांची हातिमळवणी होता कामा नये.’
‘मतलब !’
‘राजे, आता उसंत नाही. तीनशे धारकरी घेऊन तु ही गड गाठा. आ ही ही िखंड लढवतो.’
‘नाही, बाजी ! तु हांला सोडून आ ही जाणार नाही. जे हायचं असेल, ते होऊ दे.’
राजां या बोलांनी बाजी कासावीस झाले. यांचा चेहरा कठोर बनला. ते हणाले,
‘राजे ! आता बोलत बसायला फार वेळ नाही. एकदा विडलक चा मान िदलात, तो पाळा. गड
गाठा !’
‘नाही, बाजी ! ते होणार नाही.’
‘मला सांगता ? या बाजीला ? राजे, ही सारी फौज माझी, बांदलांची आहे . संग ओढवन
ू
घेतलात, तर तुम या मुस या आवळून या पालखीतन
ू तु हांला जावं लागेल. िवंझाईशपत सांगतो,
यात ितळमा बदल घडणार नाही. राजे ब या बोलानं गड गाठा !’
राजांना काही सुचत न हतं. बाज चं वेडावलं प ते पाहत होते.
णभर रोिहड्या या िक यावर पािहलेलं बाज चं प राजां या नजरे समोर तरळलं. राजे
हणाले,
‘बाजी, फुलाजी…पण तु ही….’
‘आमची िचंता क नका, राजे ! तु ही गड गाठा. गडावर जाताच तोफेचा आवाज करा. तोवर
एकही गनीम या िखंडीतन
ू आत येणार नाही.’
‘बाजी ऽऽ.’
‘बोलू नका, राजे ! ही बोल याची वेळ नाही. लहान त डी मोठा घास घेतला असला, तर मा
करा.’
राजांचे डोळे भ न आले. यांनी बाज ना िमठी मारली. फुलाज ना कवटाळलं. बाजी हणाले,
‘राजे ! परत नाही भेटलो, तर आठवण िवस नका.’
दोघां याही अ ंच
ू े बांध फुटले. डोळे पुसत बाजी हणाले,
‘राजे ! आमची लाज राखा. सुख पपणे गडावर जा. जोवर तोफेचा आवाज ऐकत नाही, तोवर
िजवाला चैन नाही.’ बाज ची नजर यशवंताकडं गेली. ते हणाले, ‘यशवंता, राजांना सांभाळ.
यां यावरची नजर ढळू देऊ नको. राजे, तु ही जा.’ कठोर आवाजात बाजी ओरडले, ‘जा हणतो
ना !’
राजांना काही सुचत न हतं. तीनशे धारकरी गोळा झाले होते. राजांनी पाऊल उचललं; पण
बळ येइना. यांनी माघारी पािहलं. बाजी, फुलाजी उभे होते. एखा ा देवालया या दो ही बाजंन
ू ा
ारपाल असावेत, तसे.
‘या, राजे !’ बाज नी हात उं चावला.
धु याचा एक लोट आला आिण बाजी, फुलाजी िदसेनासे झाले.
राजे खेळ याकडं चालू लागले होते. गजािखंड ते खेळणा अंतर दीड कोस तरी होतं.

गजािखंडीत बाजी आप या धारक यांसह रािहले होते. दाट धु यानं माखलेली गजािखंड
पहाटेची िवरळ होत होती. वीस कोस धावत आलेले धारकरी धापा टाक त गजािखंडीत िवसावले
होते. गजािखंडी या दो ही दरडा दाट रानानं वेढ या हो या. अ ं द गजािखंड दगडध ड्यांनी
यापली होती. बाजी सवाना हणाले,
‘आता थोडी िव ांती या, जरा ताजेतवाने हा !’
सारी फौज बाज या आ ेन पांगली. वीस कोस धावत आले या या माणसांना िभज या
अंगाची, थंडी-वा याची जाणीव रािहली न हती. झाडाझुडुपांतन
ू ते िवसावले होते. पानांवर पडलेले
धु याचे थब यां या अंगावर िठबकत होते. पण वास कास धावत आल या वाराचा छाता अजन
धापावत हाता. िदसल या िठकाणी ते िवसावले होते.
बाजी, फुलाजी एका झाडाखाली थांबले होते. बाज नी िवचारलं,
‘भाऊ, आता कसं ?’
‘कसं ?’ फुलाजी िन काळजीपणानं हणाले, ‘आता काम सोपं ! ही िचंचोळी िखंड लढवायला
पाच-पंचवीस खपू झाले. केवढी जरी फौज चालन
ू आली, तरी मागं रे टता येइल. फेराफेरानं िखंड
लढव.ू ’
‘काळजी वाटते, ती राजांची ! खरं च, भाऊ ! हा सुव इथं बसला आहे , हे माहीत असतं, तर
राजांना इथं आणलं नसतं.’
‘झालं गेलं, होऊन गेलं. तू िचंता क नको. आपला राजा देवमाणस
ू आहे . देव याला हजार
हातांनी राखेल.’
बाज नी काही उ र िदलं नाही.
पहाट झाली. रा भर गारठले या पाखरांनी आपली अंगं झाडली. यां या िचविचवाटानं रान
गजबजन
ू गेलं. िदवस उजाडला, तशी घोडिखंडीची भयाणता िदसू लागली. दो ही बाजंच
ू ी दरडं
आकाशात चढली होती. यांची उतरं डं दाट रानानं भरली होती. िखंडीचा िनमुळता र ता
अजगरासारखा पसरला होता. वाढ या िदवसाबरोबर धुकं िवरळ होत होतं.
बाज चे सैिनक िवसावले असतानाच नजरबाज धावत आला. तो बाज ना हणाला,
‘बाजी ! गनीम नजीक आला.’
‘बाजी ! गनीम नजीक आला.’
बाजी उठले. यांनी सा या माव यांना िखंडी या दो ही बाजं ू या रानांत आ य यायला
सांिगतलं. आघाडीची माणसं िनवडली. बाज नी फुलाज ना सांिगतलं.
‘भाऊ ! तु ही तुकड्या पाडा. मी माझी तुकडी घेऊन सामोरा जातो. दमानं िखंड लढवायला
हवी. जोवर राजे पोहोच याची तोफ कानांवर येत नाही, तोवर एकही श ू या िखंडीतन
ू जाता
कामा नये.’
बाजी आप या माव यांसह गजािखंडी या त डाला, झाडीचा आ य घेऊन उभे रािहले.
घोड्यां या टापांचा आवाज णा णाला वाढत होता. बाज नी हातात प ा चढवला - धारक यांनी

ढाल - तलवारी पेल या. सा यांचं ल गजािखंडी या वाटेवर लागलं होतं. गजािखंडी या जवळ
येऊन मसदू चे घोडदळ पायउतार झालं.
मसदू नं वेषानं आरोळी िदली,
‘आगे बढोऽऽ’
भर पावसाळी एखादा संत ओढा खळाळत, फेसाळत यावा, तसा माव यांचा ल ढा मसदू या
फौजेवर तुटून पडला. उठले या `जय भवानीऽऽ’ `हरहर महादेवऽऽ’ या गजनेत श च
ू े `दीन ऽ
दीनऽऽ’ आवाज लु झाले. बाजी प ा सरसावत रणांगणात उतरले होते. आवाज ऐेकू येत होता, तो
तलवार या खणखणाटाचा आिण आत िकंका यांचा. बाज चा प ा िवजेसारखा चौफेर िफरत
होता. बाज चं पागोटं के हाच पडलं होतं. संजाबाव न ळणारी शडी हे लकावे घेत होती. बेभान
झालेले बाजी िटपरी घुमावी, तसे लढत होते. श ु– श ांनी झाले या आघातांनी फाटले या
व ावर र ाची िशवण चढत होती.
मसदू चे सैिनक या मा यानं मागं सरत होते. थकलेले बाज चे वीर मागं सरकले आिण यांची
जागा फुलाजी आिण यां या धारक यांनी घेतली.
जखमी झालेले बाजी मागं येऊन िवसावले होते.
फुलाजी िखंड लढवीत होते.

िशवाजी राजे यशवंत आिण आप या माव यांसह दीड कोसावर असले या खेळ याकडं जात
होते. िखंडीतन
ू वर चढले या आिण आप या तीनशे धारक यांसह येणा या राजांना मोचवा यांनी
पािहलं. सु याचे आिण पानवलकरांचे पडलेले हजार दीड हजाराचे मोच खेळ यासार या
िवशाळगडाला अपुरे होते. शेकडो धाराइतांसह गडावर चढणारे धारकरी पाहताच सु या या
मोचवा यांनी आपलं बळ एक केलं.
राजांनी हाती प ा चढवला होता. राजां या संगती तळप या तलवारीसह यशवंत धावत होता.
राजे आिण यशवंत यांना गराडा घालन
ू धारकरी सु या या वेढ्याला िभडले.
सु या या वेढ्याला राजांची गाठ पडली होती.
सु या या मो याचे असामी कमी होते. पण ते शथ नं लढत होते. राजे प ा चालवत पुढं
सरकत होते. यशवंता राजांचं ते कसब आ यचिकत होऊन पाहत होता. एखादं सुदशन िफरावं,
तसं राजे प ् याचं मंडळ आखत होते. एक प ेकरी आिण दहा धारकरी ही उ साथ ठरली होती.
च ाकार िफरत जाणा या राजांची वाट मोकळी कर यासाठी यशवंत समोर या गद त िशरला.
यशवंत आपली तलवार चालवीत असता अचानक, या या पायाखालचा दगड ढासळला. तोल
सावर याचा य न करीत असता यशवंत पालथा पडला. ती संधी साधन
ू श च
ू ा एक सैिनक
धावला. राजांचं ल यशवंताकडं गेलं. आप या जागेचं भान न बाळगता राजे धावले आिण
पाहता-पाहता यशवंतवर उगारले या श ू या तलवारीचा हात कलम केला. िकंचाळत तौ सैिनक
कोसळला. राजांनी हात देऊन यशवंतला उठवलं. तलवार साव न यशवंत परत लढू लागला.
राजांचं पथक पुढं सरकत होतं. णा णाला श च
ू ं बळ सरत होतं.

राजांनी वेढा फोड यात यश िमळवलं. दूर िदसणा या खेळणा गडा या वेश ाराकडं यांचं
ल लागलं होतं. आले या यशानं आनंिदत झालेले मावळे जखमां या वेदना िवस न राजां या
समवेत गडाकडं धावत होते.
पळत जात असलेले राजे एका िठकाणी काही ण िव ांतीसाठी थांबले. ती संधी साधन
ू
यशवंत पुढं झाला. राजांचे पाय िशवत तो हणाला,
‘राजे, आपण होता, हणन
ू मी आज वाचलो.’
राजांनी यशवंतला उठवलं. या या खां ावर हात ठे वत ते हणाले,
‘यशवंता, तुला वाचवलं नाही, तु या नावानं कुंकू बाळगणारी सखू आ हांला आठवली. या
पोरीसाठी धावावं लागलं. चल, गड जवळ क .’
राजे सवासह गडाकडं जाऊ लागले.

घोडिखंडीत घनघोर यु चालू होतं. िखंडीत जाणारे मसदू चे अध सैिनकही माघारी सुख प
येत न हते. जे येत होते, ते परत लढ या या अव थेत न हते. मसदू ओरडत होता, ‘मारो ऽ काटो
ऽऽ आगे बढोऽऽ’ पण या आ हानाचा काही प रणाम होत न हता. मसदू चे सैिनक जेवढ्या
िह ररीनं पुढं येत होते, तेवढ्याच त परतेनं मार खाऊन मागं सरकत होते. फुलाजी, बाजी व सारे
मावळे रं गपंचमी या दरबारातन
ू बाहे र पडावे, तसे िदसत होते. पांढरे पाणी गावापासन
ू ते
घोडिखंडीपयतचा र ता श ू या र ानं आिण वीरां या जखमांनी माखला होता.
सय
ू म या हीला आला, तरी राजांची तोफ ऐकू येत न हती. वादळवा यातन
ू वीस कोस धावन
ू
आले या उपाशी माव यांचं, जखमांनी जजर झालेलं अंग णा णाला थकत होतं. िखंडी या
त डाशी लढणारे बाजी आपला तोल सावरत प ा चालवीत होते. माव यांना उ ेजन देत होते.
एका श ू या वारानं यांचा तोल गेला. माव यांनी यांना सावरलं. िखंडीत मागं आणन
ू ठे वलं.
बाजी माघारी आलेले पाहताच िव ांती घेणारे फुलाजी धडपडत उठले. यांनी दो ही हातांत
तलवारी पेल या आिण िखंड लढवणा या माव यां या सामोरे जाऊन येणा या श बू रोबर ते लढू
लागले.
मसदू चे हजार सैिनक होते. यानं न या दमाची तुकडी स ज केली आिण ती िखंडीवर
सोडली. न या दमाची तुकडी येताना पाहताच फुलाजी ओरडले,
‘मागं जा, माग यांना पुढं पाठवा.’
िव ांती घेणारे वीर त परतेनं उठले. आपली श ं साव न ते पुढं धावले. थकलेले वीर मागं
येऊन िदसेल या िठकाणी ढासळले.
एकच िनकराची झुंज घोडिखंडीत सु झाली. िखंडीत तलवारी िभड याचे आवाज येत होते.
आरो या उठत हो या—
‘जय भवानी’
‘दीन ऽ दीन’
‘जय िवंझाइ’

‘अ ला हो अकबर’
‘आगे बढो’
‘हर हर महादेव’
‘काटो, क ल करो’
‘पुढं हा ! कापा, मारा ! राजे गडावर पोहोचले नाहीत; तोवर एका माणसाचं पाऊल या
िखंडीतन
ू पुढं जाणार नाही.’
फुलाजी लढत असताना अचानक एकाक पडले. ती संधी साधन
ू मसदू चे चार धारकरी
यां यावर तुटून पडले. फुलाजी यां याबरोबर दो ही हातांत तलवारी घेऊन, सारं बळ एक क न
लढत होते. अचानक एकाचा वार यां या मानेवर पडला. तोल जाऊन फुलाजी कोसळले आिण ती
संधी साधन
ू मसदू या िनघण
ृ सैिनकांनी पडले या फुलाज वर वार चालवले. ते य पाहन सारे
मावळे धावले. चारी बाजंन
ू ी धावले या या माव यांनी या मसदू या सैिनकांची वेषानं क ल
केली. आिण लढता-लढता गत ाण झाले या फुलाज चा देह उचलन
ू मागं नेला.
िजथं बाजी िव ांती घेत होते, ितथं फुलाज चा देह आणला गेला. फुलाज ना पाहताच बाजी
उठून उभा रािहले यांनी फुलाज ना आणलं, यां या डो यांत अ ू उभे रािहले होते.
फुलाज याकडं पाहताच बाजी फुलाज या म तकाजवळ बसले. एकटक नजरे नं फुलाज कडे
बाजी पाहत होते. नकळत ते उ ारले,
‘भाऊ ! जग याचं साथक केलंस ! गेलास; हणजे जातोस कुठं ! तू मोठा ना ? तुझा मान
पिहला ! मी मागन
ू आलोच !’ आपली आर नजर भोवताल या माव यांव न िफरवत बाजी
ओरडले, ‘रडता कशाला ? तुमचा बाप पडला, याचा सड
ू या ! चलाऽऽ’
बाजी उठले आिण माग या माव यांसमवेत ते िखंडीत दाखल झाले. आकाशीचा सय
ू
म या हीकडं चढत होता. सारं आकाश ढगांनी यापलं होतं. धु याचे लोट िखंडीव न जात होते.
िभज या अंगावर, वा या या झोतांनी, झाले या जखमा तटतटत हो या. दो ही हातांत प े घेतलेले
बाजी झोकांड्या देत पुढं येत होते. यां या ने ांत अंगार फुलला होता. थंडीचे िदवस असन
ू ही
यां या चेह यावर घाम डवरला होता. म तकावर या संजाबावरची शडी मानेवर सुटली होती.
िखंडीसामोरे येत ते गजले,
‘आवो ! आगे बढोऽऽ’
जखमांनी घायाळ झाले या या बाज ना दो ही हातांत प े सरसावन
ू येताना पाहताच मसदू चे
सैिनक मागे हटत होते. ते िकंचाळले,
‘शैतान आयाऽऽ पीछे हटोऽऽ’
बाज या चेह यावर िव ाळ हा य गटलं होतं. आठवण येत होती, ती या िशवतांडवाची.
मसदू चा संताप वाढला होता. दोन हर ट कर देऊनही िखंड मोकळी झाली न हती.
हजाराची िशबंदी असन
ू ही यश िमळत न हतं. यानं बंदूकधारी बोलवला आिण सांिगतलं,
‘कुछ भी हो ! लेिकन वो शैतानऽ’
या बंदुकधा यानं मसदू ला मुजरा केला. घोडिखंडी या दरडीवर तो चढत होता. िखंडीत
लढणा या वीरां या ते यानी येत न हतं. तो सैिनक बंदूक सावरत, सरपटत िखंडीवर सरकत

होता. या सैिनकानं आपली जागा गाठली. या दरडीव न याला िखंडी या त डाशी चाललेला
रणसं ाम िदसत होता. एखादा अचानक धु याचा लोट येइ. सारं िदसेनासं होइ. दो ही हातांत प े
चढवन
ू लढणा या बाज यावर तो सैिनक िनशाण धरत होता. बाजी लढत होते आिण बंदुक चा
बार कडाडला होता. धरू ओक त ती लांब न याची बंदूक मोकळी झाली. सैिनकानं पािहलं. तो
बाजी मागं कोसळत होते.
बाज चे वीर धावले. यांनी पाठीत गोळी िशरले या बाज ना सावरलं. बाजी ओरडत होते,
‘लढा ! िजवाचं मोल बाळगू नका. अजन
ू राजेऽऽ’
बाज ची ती अव था पाहन सा यांना नवचैत य ा झालं. िखंड परत याच िह ररीनं लढू
लागली.
बाज ना माघारी आणलं गेलं. बाज ची काही काळ शु हरपली होती. र ाचा ओघ
थांब यासाठी एका वीरानं आपला कमरबंद बाज या जखमेवर खुपसला होता.
बाज ना जाग आली. यांनी भोवती जमले या सा यांकडं पािहलं. भान येताच यांनी िवचारलं,
‘तोफ झाली ?’
सा यां या ने ांत पाणी तरळलं होतं. कोणी काही बोलत न हतं. बाज चा चेहरा बदलला.
कुणा याही अडका याला दाद न देता बाजी सव बळािनशी बसले. सवावर नजर िफरवीत ते
हणाले,
‘राजे गडावर अजन
ू पोहोचले नाहीत ?’
उ र काय ावं, हे कुणालाही कळत न हतं. कुणी तरी धीर क न हणालं,
‘अजन
ू तोफेचा आवाज झाला नाही.’
‘तोफेचा आवाज झाला नाही ?’ बाजी बोलले, ‘कान बिहरे झाले का ?’
बाजी उठ याचा य न करीत असता कोणीतरी हणालं,
‘बाजी, तु ही व थ पडा ! िखंड आ ही लढवतो.’
‘ व थ पडू ?’ बाजी उ ारले, ‘राजे गडावर पोहोचले नाहीत, तोवर बाजी मरे ल कसा ? माझा
इटा ा.’
बाजी तोल सावरत उठले. उभे रािहले. धारदार टोकाचा इटा बाज या हातात िदला गेला. बाजी
या इट्या या आधारानं चालत होते.
सारे मावळे बाज कडं एखादं प न पाहावं, तसे पाहत होते.

राजे गडावर येताहे त, हे पाहन खेळ याचे िक लेदार झुंजारराव पवार आप या िशबंदीिनशी
धावत राजां या सामोरे आले. हातांत प े चढवलेले राजे सवासह गडाकडं चालत होते. राजां या
डा या खां ावर जखमेची खण
ू िदसत होती. राजांबरोबर यशवंत चालत होता. राजे गडा या
दाराशी आले. तो िबकट गड चालन
ू येताना, आधीच लढलेले वीर दमले होते, ास जड झाले
होते. गडाव न चौफेर नजर िफरवीत राजे हणाले,

‘हा खेळणा कसला ! हा तो िवशाळगड आहे . झुंजारराव, णाचाही िवलंब न लावता तोफेचा
आवाज ा. या गजािखंडीत आमचे बाजी, फुलाजी, आमचे मावळे आम यासाठी ाणपणानं िखंड
लढवीत आहे त. बाजी होते, हणन
ू च आ ही या संकटातन
ू तरलो. आ ही बाज ना पिह या
तलवारीचा आिण पालखीचा मान देणार आहोत. झुंजारराव, तोफेचा आवाज ा. तो आवाज
ऐक यासाठी बाजी उतावीळ झाले असतील. आम या वरा यासाठी आज बाज नी आप या
परा माने गजािखंडीची पावन िखंड बनवली आहे .’
‘झुंजारराव ! िवलंब न करता तोफेचा आवाज ा !’

हातात इटा घेऊन, तोल सावरत बाजी पावलं टाक त होते. सारा चेहरा घामानं डवरला होता.
डो यांत र उतरलं होतं. सवागावर र ाची तांबडी कलाबत
ू चढली होती. बाजी िखंडी या
सामोरे आले. यांनी इटा पेलला आिण ते गजले,
‘या ऽ ऽ’
झोकांड्या देत येणा या बाज चं प महाकाय ारपाला माणे पुढं सरकत होतं. बाज चं ते प
पाहन माव यांना आप या जखमांची वेदना रािहली न हती. बाज नी इटा पेलला आिण याच वेळी
तोफेचा आवाज झाला.
समोरचा श ,ू याचं हे सव बळ िवस न बाज या चेह यावर हा य उमटलं. यांनी िवचारलं,
‘तोफेचा आवाज झाला ! झाला ना ?’
शेजारचा वीर हणाला,
‘धनी ! तोप झाली.’
याच वेळी दुसरी तोफ धडाडली. बाज या चेह यावरचे सारे भाव पालटले. िवराट हा य उमटलं
—
‘राजे ! लाज राखलीत !’ हणत बाजी खाली कोसळले.
बाज ना उचलन
ू मागं ने यात आलं. कुणीतरी साचले या पा यातन
ू मुंडासं िभजवन
ू आणलं. ते
बाज या कपाळावर थापलं.
णभर बाजी शु ीवर आले. भोवताली वाकून पाहणा या माणसांव न यांनी नजर िफरवली.
येका या डो यांत अ ू तरळत होते.
बाजी हसले,
‘रडता कशाला ? या मसदू ची खोड मोडा. आ ही जातो. राजांना आमचा मुजरा सांगा ऽऽ
मुजरा ऽऽ’
बाज नी हात उं चावला; पण कपाळी ने याआधीच तो कोसळून पडला.
बाज चे उघडे डोळे कुणीतरी िमटले. डोळे िटपन
ू माणसं आप या तलवारी घेऊन उठली.
गडाव न तोफांचे आवाज उठत होते—!

भर दुपारी सु ा गड गार वा यात आिण िवरळ धु यात गारठून गेला होता. राजां या बरोबर
आले या धारक यां या जखमांवर उपचार चालू होते. ‘हर हर महादेवऽ’चा गजर अ प पणे
यां या कानांवर येत होता.
झुंजारराव पवार राजां या जवळ आले. ते हणाले,
‘राजे ! आपण थोडी िव ांतीऽऽ’
‘नाही, झुंजारराव ! जोवर बाजी िदसत नाहीत, तोवर आ ही या जागेव न पाऊलही उचलणार
नाही. झुंजारराव, आमची चौकशी कर याऐवजी गडाची िशबंदी एक करा आिण बाज या
मदतीला जा.’
झुंजारराव िनघन
ू गेले.
राजे एकटेच उभे होते. बराच वेळ गेला आिण धावत आले या यशवंतन सांिगतलं,
‘राजे गडावर पालखी येते आहे .’
‘पालखी ?’ राजे िचंतातरू झाले. यशवंत, तू पालखीला सामोरा जा. बाजी जखमी झाले
असतील. आ ही वाड्याकडं जातो. वै ांना बोलावन
ू घेतो. बाज ना सांभाळून घेऊन या.’
राजे वाड्याकडं चालू लागले. वाड्यात येताच ते आ ा सोडत होते,
‘वै ांना इथं बोलवन
ू या.
‘बाजी येतील. यांचा पाठलाग होइल….
‘तोफा आिण िशबंदी स ज ठे वा….’
राजांना येक ण घटकेसारखा वाटत होता. यां या िजवाला चैन न हती. वाट पाहत
थांबणं अश य होतं. राजे तसेच वाड्या या बाहे र पडले. राजे धावत गडा या दरवा याकडं जात
होते. दरवाजा िदसू लागला आिण याच वेळेला दरवा यातन
ू येणारी पालखी राजां या नजरे त
आली.
पालखीभोवती माणसांचं कडं पडलं होतं. जसजशी पालखी जवळ येत होती, तसं राजांना
सवाचं प प होत होतं. जखमांनी घायाळ झालेले वीर नतम तकानं पालखीसमोर चालत
होते. कुणा याही चेह यावर आनंद िदसत न हता. जड पावलांनी ते येत होते.
पालखी वाड्यासमोर आली आिण राजे पुढं झाले. पालखीवर हात ठे वन
ू यशवंत चालत होता.
राजांना सा यांनी वाट क न िदली. ते हा पालखी जिमनीवर ठे वली होती. पालखीवरचं लाल
अलवानाचं आ छादन तसंच झाकलेलं होतं. यशवंत या डो यांत अ ू तरळत होते. राजांनी
िवचारलं,
‘यशवंता ! अरे , बाजी जखमी झालेत ना ?’
यशवंतानं नकाराथ मान हलवली.
‘अरे ! ते जखमी झाले नाहीत, तर रडतोस कशाला ?.’ सारं बळ एकवटून राजांनी िवचारलं.
पण या पालखीवरचं अलवान उचल याचं धा र रािहलं न हतं.
यशवंत कसाबसा हणाला,
‘राजे ! आपले बाजी, फुलाजी गेलेऽऽ’
‘गेले ?’ राजे उ ारले.

कुणीतरी पालखीची कनात वर केली. पालखीत र बंबाळ झालेले बाजी, फुलाजी
एकमेकां या िमठीत झोपी गेले होते.
राजांचा ऊर भ न आला. डो यांत अ ू उभे रािहले. सारा चेहरा मन तापानं तांबडा बुंद झाला.
छातीवर मठ
ू मारत ते ओरडले,
‘बाजी ! काय केलंत हे ! पालखीचा मान कुठं जात होता का ? यासाठी हे करायला हवं होतं
? बाजी, फुलाजी….काय केलंत हे !’
राजांना आपले अ ू आवरत न हते. रडणा या यशवंताला यांना आधारासाठी िमठी मारली.
—आिण दोघां याही भावनांचे बांध फुटले. ते सावर याचं साम य कुणालाही रािहलं न हतं.

कादंबरी
नाटके / एकांिकका
वामी
वामी
ीमानयोगी
वारसा
अभोगी
हे बंध रे शमाचे
राधेय
रामशा ी
पावनिखंड
धन अपुरे
माझा गाव
ग डझेप
सिमधा
ीमानयोगी
बारी
लोकनायक
राजा रिववमा संगीत तानसेन
ित ा
कांचनमग
ृ
शेकरा
पंख जाहले वैरी
ल यवेध
पांगुळगाडा
कथासं ह
तुझी वाट वेगळी
पमहाल
सावली उ हाची
मधुमती
लिलत
कमोिदनी
नेहधारा
आलेख
संिचत
गंधाली
(िनवडक अ य ीय भाषणे)
मोरपंखी साव या
कातळ
मेघ
आषाढ

वैशाख
पात
संकेत
बाबुलमोरा
मेख मोगरी

