
| |शभं चू�र� ||

ρ∂ƒ cяєαтє вy ηıkнıł αgнα∂є - 9763506040



शभंचू�र� भाग:- ०१

(सचूना:- "धम�प�ंडत �ी छ�पती सभंाजी महाराज" याचं चेा�र�य "�ा�यापक माननीय �ी �नतीन बानगुड पेाट�ल" याचंा
�ा�याना�या श�दा�नधीतनू रखेाट�याचा माझा �य�न आह.े "सभंाजी राजाचंा" खरा इ�तहास सवा�ना कळवा यासाठ�चा माझा
लखेन �पचं आह.े आजपासनू त शेभं रूाजा�ंया ब�लदान �दनापय�त "�ी शभं चूा�र�य" या "भगव वंादळ"ं �या मा�यमातनू
सवा�समोर यईेल तरी सवा�नी वाचाव �ेह �वनतंी. खपू मोठं आह वेळे नाही वाचायला अस बेोलनू कोणीही टाळाटाळ क� नका.
अर!े आपल "ेशभं रूाज"े आभाळाप�ेा मोठे होत आे�ण �याचंा परा�म जाणनू घणे आेप�या सवा�च केत�� आह केृपया शअेर
करा..अर!े कळ�ूा सपंणू� जगाला आपला "सभंाजी राजा" कसा होता त.े शअेर करा!!! .)

"इ�तहास �वसरणारी माणस इं�तहास घडव शूकत नाही आ�ण इ�तहास घडवणारी माणस इं�तहास �वस� शकत नाही" हाही
एक इ�तहास आह.े '�नर�र मंरा�ाचंा' इ�तहास सवुणा��रानंी �ल�न ठेवावा इतका "तजे�वी" आ�ण "ओज�वी" इ�तहास याच
मातीत घडला मा� 'ंसा�र मंराठे' �यापासनू बदेखल रा�हल �ेक काय? अशी शकंा अलीकड येऊे लागली आह.े पण! "�शवशभं"ू
च�र�ाच कंतृ��व ऐंक�यासाठ� आपण मो�ा स�ंयने एंकवटतो एवढ� एकच गंो� तमु�या आम�या काळजाम�य "ेराजा
�शवशभं"ू अजनूही �जवतं आहते. याचीच ती सा�.ं

"इथ�या मातीचा एखादा ढेकूळ कंधी हातात घतेला तो पा�यात टाकला,तर पंा�यावर जंो तवगं उठेल तो तवगं स�ुा या
मातीसाठ� खच� पडल�ेया माव�या�ंया र�ाचा असले". आजबूाज�ूया स�ा��ची उचंी वाढली ती उगाच नाही,"या स�ा���या
पायाखाली काहीजणानंी �वतःला गाडनू घतेलय तं�ेहा तो स�ा�� आसमानाशी �पधा� करायला गलेा!"

या स�ा��ची सरै कंरण कंोणा ऐ�याच गं�ैयाच कंाम नाही, स�ा��ची सरै फं�ं तीघच कं� शकतात.
प�हला"वाघ",�सरा"वारा" आ�ण �तसर"ेमराठे"!!! या �तघा�ंशवाय स�ा�� पलेन कंुणाला जमल नंाही साधल नंाही. या
स�ा���या कुशीत प�ुहा कचरीलाचा ज�म कंधी झालाच नंाही. इथ जं�माला आल ते "े�शवराय" आ�ण "शभंरूाय". ३५०
वषा�पवू�चा जागर आंजही घडतोय इथ.ं "छ�पती �शवाजी महाराजाचं"ं नाव कानावंर पडत आं�णआम�या शरीरावर रंोमाचं
उठतात, "छ�पती �शवाजी महाराज �क जय" अशी �क�कारी कुठं �ननादत आे�णआमच शंरीर पंटेनू उठत.ं मनमनामं�ये
उ�म�जाप, �नणा�जाय, �रेणा��ोत तयार होतो. अर!े ३५० वष� झाली या राजाला आ�ही �वस� शकत नंाही. अर!े �रवर कंुठेतरी
�क�कारी ऐकू यते "ेछ�पती �शवाजी महाराज �क" आ�णआम�या ओठातनू कधी "जय" बाहरे पडत आंमच आं�हाला कळतं
नाही. जण कूाय आम�या धम�यातंनू सळसळना�या र�ा�या थ�बा-थ�बाम�य तेो "राजा �शवाजी" अजनूही �जवतं आह.े जणू
काय इथ�या मातीम�य जे�माला यणेा�या ��के पोरा�या भाळावर इंथली माती ज�मतःच "ं�शवाजी" ह नेाव को�नच �ंयाला
ज�माला घते �ेक काय अस संागंाव इंतक� जा� या राजाची आह.े अस कंाय केल अंसले या राजान!ं!! अस कंाय �नमा�ण क�न
ठेवल अंसले!!!

३५० वषा�नतंर जर �शवरायाचं नंाव घऊेन आमच शंरीर पंटेत अंसले,ं ३५० वषा�नतंर जर �शवरायाचं नंाव घऊेन आ�हाला
�फूरण चंढत अंसले तंर ३५० वषा�पवू� ख�ु "�शवछ�पत��या" कुशीत ज�माला आललेा "सभंाजी राजा" कसा असले !ं!!

अर!े कसा घडला असले!ं...कसा उभा रा�हला असले!ं...कस अंसले शंौय�!...कस अंसले धंयै�!...कस अंसले धंाडस!ं...कसं
असले संाहस!ं...कसा असले अं�भमान!...कसा असले �ंवा�भमान!...कसा असले पंरा�म!

कस अंसले नंते�ृव ,ं ����व ,ं कतृ��व !ं!!

कसा असले.ं.....""सभंाजी""



�मशः
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शभंचू�र� भाग ०२ ( वाचा आ�ण शअेर कंरा )

�यावळे� कोणा एखा�ा गावरान माणसाला �� �ंवचारला जातो..."सभंाजी राज केस हेोत ते�ुहाला मा�हतीय केा?" तो दोन
श�दातं उ�र दंतेो. "सभंाजी महाराज रगले होत"े आ�ण "सभंाजी महाराज रगंले होत"े. दोन श�दातं "सभंाजी राजाचंा" इ�तहास
बदलनू जातो. इ�तहासान नंा-ना आरोपा�ंया फायरी झाड�या �या�ंयावर.ं "सभंाजी �वया�चारी, सभंाजी रगले, सभंाजी रगंले,
सभंाजी राजान मेराठेशाही बडुवली, सभंाजी राज �ेहणज �ेशवछ�पत��या पोटाला आललेा नादान त�तनशंील वारीस, सभंाजी
राज �ेहणज �ेवरा�य�ोही, सभंाजी राज �ेहणज मेघुला�ंया गोठात जाऊन �मळालले,े सभंाजी राज �ेहणज छे�पत�च पे�ु अंसनूं
यवुराज असनू मंोघलानंा सामील झालले"े. ना-ना, ना-ना, ना-ना आरोपा�ंया फायरी झाड�या. बदनाम होत रा�हला "सभंाजी"
गलेी ३५० वष�. काय व�त�ू�थती? काय खरा इ�तहास?

इ�तहासाची पान �ंयावळे� चाळतो, परुाव पेाहतो, �यावळे� ल�ात यते १ं४ म १े६५७ परुदंरवर एंका "�शवर�नाचा" ज�म झंाला
आ�णआप�या �य�े प�ुाची याद �हणनू "मासँाहबे" �जजाऊनी �याचं नंामकरण कंेल.ं बघता बघता सभंाज��या बाललीलानंी
सवा�ची मन हंरप लूागली. वय झाल स�वा दोन वष� आ�ण �याच वळे� �नयतीन गंलती केली. सभंाजी राजा�ंया "मातो�ी सईबाई
महाराणी साहबे" याचं �ंनधन झंाल.ं द�हवरच मंात�ृवाच छं� हंरपल.ं �पता "�शवाजी राज"े तर सतत पाठ�ला मरण बाधंनू
मलुखुभर दौड घणेार,े�प�याची छ�छाया वा�ाला यावी कशी? पण! याचवळे� साम�याला "मासँाहबे" �जजाऊ. अजनू �सरा
"�शवाजी" घडवायच संाम�य� �जजाऊत न�क�च आह.े आ�ण �जजाऊ नावा�या चाल�या बोल�या �व�ा�पठाम�य "ेसभंाजी"
राजाचं �ंश�ण चाल झूाल.ं सभंाजी राज "े�ल�हण-ंवाचण �ंशकल"े, "चालण-ंबोलण �ंशकल"े, "पळण-ंखळेण �ंशकल"े. बघता
बघता ना-ना कला, ना-ना �व�ा, ना-ना गणु �यानंा आ�मसाद झाल.े एक नाही, दोन नाही, तीन नाही, चार नाही त�बल सोळा-
सोळा भाषा सभंाजी राजानंा यायला लाग�या. मराठ� यते,े उ�� यते,े फारसी यते,े कानडी यते,े ता�मळ यते,े म��याळ यते,े �ह�ू
यते,े पाली यते,े स�ंकृत स�ुा सभंाजी राजानंा यतेये.

रा�यशा��, धम�शा��, नी�तशा��, अथ�शा��, �भागशा�� या सग�या शा��ामं�य सेभंाजीराज तेजे तरबजे झाल.े का�गणु
स�ुा �यानंी जोपासला. सभंाजी राजानंी वया�या चौदा�ा वष� "बधुभषूणम"् नावाचा �थं स�ंकृतम�य �ेल�हला. या
"बधुभषूणम"् नावा�या �थंाम�य सेभंाजीराज "े�ी गणशेाच"ं वण�न करताना �ल�हतात,

"पदपदम प्� संमचरणजंगं �जमीकलक् कलवकर .्...!!!

नाभीला�लत क्बीरउदरल�ंबत �वशालवंर .्...!!!

वर�ंदघ��तम�ुडी करदंते च्ारीफ़ल.्...!!!

एकद�त�स�ुड ल्वत�रजत स्कलमंल.्...!!!"

ह सेभंाजी राजानंी स�ंकृत मधनू "�ी गणशेाच"ं केलले वंण�न आह.े 'नक�शका', 'ना�यकाभदे', 'सातसतक� ' यासंारख केैक �थं
�यानंी ��स� केल.े आ�ण बघता बघता उ�म कंवी �हणनू "सभंाजी राजाचंा" नावलौ�कक झाला. ब�ु�च कंाय���े तर काबीज
केलचं पण! �याचवळे� शरीराच,ं शरीरसंपंदचे,ं हा सभंाजी ना-ना �व�ाम�य,े �ायामाम�य तेजे तरबजे झाला. "म�ल�व�ा",



"भालाफेक", "तलवारबाजी", "घोड�ेवारी" या�याम�य सेभंाजी राजानंी मोठ� �कुमत पदैा केली. अर!े घोड�ेवारीम�य सेभंाजी
राजाचंा हात कोणी धरत �ंहवत.ं त�कालीन काळाम�य पेळ�या घो�ाला एका पायावर उभा करणारा आ�ण गर��दशी
डो�याची पापणी �मटत तेोवर �फरवणारा या जगा�या पाठ�वर एकच यंो�दा झाला. �या यो�ाच नंाव होत.ं...""सभंाजी""

�मशः

ρ∂ƒ cяєαтє вy ηıkнıł αgнα∂є - 9763506040

शभंचू�र� भाग ०३ ( वाचा आ�ण शअेर कंरा )

सभंाजी राजासंारखी झपे बाक� कुणाला जमलीच नाही. बघता बघता सभंाज��या या कतु��व गणुानंी "�वरा�य" मोहरत �नघाल.ं
सभंाजी राजाचं यंणे जंण �ूवरा�याला भा�यशाली ठरल.ं सभंाजी राजाचंा ज�म झंाला आ�ण �वरा�य वाढत-वाढत �नघाल.ं
��तपद�ेया च�ंा�या कलकेल �ेमाण �ंवरा�य सवंध�त होत गले.ं बघता बघता साड आेठ वषा�च झेाल सेभंाजी राज.े �याचवळे�
महारा�ावर "�मरझाराज जेय�स�गच" आगमन झाल आं�ण छ�पती �शवरायानंा नाईलाजान तंह करावा लागला. परुदंरसंह
तवेीस �क�ल बेहाल कराव लेागल आे�ण �याच व�� मीरझा �हणाला.."राज!े आपल पे�ु संभंाजी राज आेम�याकड ओेलीस
�हणनू राहतील..." नर�स�ह �ाकुळला.."नाही राज,े ह रेाजकारण नं�ह!े" आ�ण मीरझा हसत �ंहणाला,"राज!े ह रेाजकारणचं
आह"े आ�ण वया�या साड आेठ�ा वष� सभंाजी मोघालाकंड ओेलीस �हणनू रा�हल.े आ�ण �याचवळे� सभंाज�चा राजकारण
�वशे झाला. यताकाल �शवरायानंी मनसबी प�कर�या, औरगंजबेान मंनसबी धाड�या. �शवरायानंा पचं हजारी मनसबदार तर
सभंाजी राजानंा स�त हजारी मनसबदार केल.ं �प�याप�ेा प�ुाला मनसब अ�धक �दली जण औूरगंजबेाला कळनू चकुल हंोतं
"�प�याप�ेा प�ु संवाईच �ंनपजणार आंह"े. �याचवळे� औरगंजबेाचा ख�लता आला, "�शवरायानंा आ�यास बोलावलय संोबत
मनसबदार �हणनू सभंाजी राजानाही �यायचय". एका �प�याच कंाळ�ज �ाकूळल,ं अर!े नऊ वषा�च पंोर आंह,ेइवलासा पोरं
आह,े कस �ंयाव �ंयाला. या मलुखुापासनू �या मलुखुापय�त वरैाण वनवास भोगले का �याला? अर!े ऊन, वारा, वादळ,ं पाऊसं
या �वासात कसा �टकेल? कसा जगले? मग! �याचवळे� �शवराया�ंया ल�ात आल,ं अर!े सभंाजी �हणज एेकतर �ंशवाजी�या
पोटाला आललेा पोर नंाही, "तो स�ा���या कुशीत आ�ण महारा�ा�या मशुीत ज�माला आललेा मरा�ाचा पोर आंह"े. त धेयै�
त शेौय� �या�यातही आहचे. आ�ण �शवरायानंी �यानंा सोबत घतेल.ं या मलुखूापासनू आ�ा मथरुपेय�त�या मलुखूापय�तचा
सगळा �वास सभंाजी राजानंी लीलयात झलेला. "राज"े आ�ण "सभंाजी राज"े औरगंजबेा�या दरबारात हजर झाल.े पण! इथचं
औरगंजबेान गेहरी चाल खळेली. �शवरायानंा माग�या रागंते उभ कंेल आं�ण महारा�ाचा "नर�ंस�ह" खवळला आ�ण बघता
बघता बाणदेारपण भेर दरबारात औरगंजबेाला फटका�न उभा रा�हला. सगळा दरबार कापत रंा�हला. एवढा-एवढा-एवढा
�वा�भमान अर!े आ�ापय�त �द�लीपतीची अशी नाम�ुक� कुणी केली �हवती, असा अपमान कधी घडला �हवता आ�ण या
�शवरायानंी औरगंजबेाला भर दरबाराम�य फेटकाराव,ंउभा दरबार थर-ं थर कंापत हंोता. अर!े!! चकुून जंर �ंशवरायाकंडे
तलवार असती ना �यावळे� तर �ंतथचं औरगंजबेाचा यदाकदा�चत �शर�ंछदे स�ुा झाला असता. मोघला�ंया दरबारात जाऊन
मोघलाचंी दाणादाण �शवरायानंी उडवली आ�ण फटका�न सरळ चालत झेाल.े औरगंजबेान सेमझौतीचा �य�न कंेला पण!
राजा बदला नाही आ�ण �याच वळे� औरगंजबेान जंहरी चाल खळेली.

�शवराया�ंया भोवतीच पेहार केडक केल आे�ण बघता बघता �शवराया�ंया ग�याभोवतीचा फास आवळायला सरुवात केली.
�शवरायानंा कळनू चकुल हंोत औंरगंजबेा�या मगर�मठ�तनू सटुका नाही आ�ण �याच वळे� �शवराया�ंया ल�ात आल �ंक,
सग�याच लढाया तलवारी�या बळावर नंाही खळे�या जात काही लढाया ब�ु��या बळावर सं�ुा खळेा�ा लागतात.



"तलवारी�या पा�याला एकदा का ब�ु�ची धार �ंचकटली �क मग शंौय� लखलखत आं�ण बघता बघता �शवराया�ंया तलवारीला
ब�ु�ची धार �चकटली आ�ण चाल आखली जाऊ लागली.
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औरगंजबेाला भर दरबारात मराठ� मातीचा दणका दाखव�यानतंर �या �दवसापासनू "�शवराय" औरगंजबेा�या दरबारात कधी
गले �ेहवत.ेपण! �शवरायाचं �े�त�नधी �हणनू "सभंाजीराज"े मा� औंरगंजबेा�या दरबारात यते जात असत. एके �दवशी भर
दरबारात औरगंजबेानी सभंाजी राजानंा �वचारल,ं "राज!े!! आपण उ�म मं�ल�व�ा जाणता अस आं�ही ऐकून आह.े आपण
उ�म कंु�ती खळेता असाही आ�ही ऐकलय.ं मग!ं सभंाजी राज!े!! आम�या दरबारात स�ुा चागंल चेागंल मे�ल आहते.
आम�या दरबारात�या एखा�ा मा�लाशी कु�ती खळेल का? तसा नऊ वषा�चा छावा कडाडला...." आ�ही फ�ं आम�या
लायक��या मा�लाशंीच कु�ती खळेतो आ�ण त�ुया दरबारात मा�या लायक�चा एकही म�ल नाही...सबब!!!"

ह मेहारा�ाच पंाणी होत.ं महारा�ाचा �वा�भमान सभंाजी राजानंी वया�या नव�ा वष�च औरगंजबेाला दाखवला. पण! बघता
बघता औरगंजबेाची मठु� आवळत गलेी, �शवरायाचंा गळा गदुम� लागला आ�ण �याचवळे� �शवरायानंा बाहरे पडायला मभुा
नाही. पण! सभंाजीराज मेा� औंरगंजबेा�या महालापासनू त केंुभारा�या व�ापय�त �ब�दोख यते जात होत.े या सग�या
सटुके�या चाली�या सग�या जबाबदा�या �शवरायानंी सभंाजी राजावंर सोप�व�याआ�ण महालापासनू कुंभारा�या व�ापय�त
सगळ� चाल सभंाजी राजान �ंव��थत परेली. आ�ण बघता बघता �दवस उजाडला ज �ेव�ातंही श�य हंोणार नंाही ते
�शवरायानंी स�यात उतरवल आं�ण "महारा�ाचा नर�ंस�ह" सटुला. औरगंजबेा�या हातावर तरुी दऊेन �नसटला.

पण! आपला एकुलता एक पोर "ंसभंाजी" �याला माग ठंेवनू �यावळे� एका �प�याच कंाळ�ज गलबललं नसले का? जीव
�ाकुळला नसले का? अर!े नऊ वष� उमरीच पोर कंस ठंेवाव मंाग,ं म�ृय�ुया दारात, औरगंजबेा�या दरबारात अर!े!! कस ठंेवाव.ं
जर जंातवेळे� �या सभंाजी राजान �ंवचारल अंसत �ंशवरायानंा, "आबासाहबे..आ�हाला सोडनू एकटचे जंाणार?" अर!े तरी हा
स�ुा हटला असता माग,ं धरणी कंपच झाला असता, फाटला असता बाधं जर �ंवचारल अंसत संभंाजीनी "आबासाहबे
आ�हाला सोडनू एकटचे जंाणार!!!". पण �यावळे� हा "सजा� सभंाजी राजा" आप�या �प�याचा हात हातात घऊेन सागंत होता,
"आबासाहबे..आमची �फक�र क� नका, आम�याप�ेा महारा�ाला आपली गरज अ�धकआह"े आ�णआप�या पोरा�या
प�रप�वतवेर हंा "नर�ंस�ह" खशु झाला. यताकाल राज �ेनसटल आे�ण राजगडावर पोहोचल आे�ण पोहोच�या पोहोच�या �यानंी
वाता� उठवली "वाटते सभंाजी राजाचं �ंनधन झंाल"ं. वया�या नव�ा वष� सभंाजी राजा�ंया पाठ�ला ज मेरण बाधंल गंले तंे
इ�ंायणी भीम�ेया तीरावर मंरणा �नध�ा छातीन संामोर जंायीपय�त त मेरण तशीच �याचंी सोबत करत रा�हल.ं पण!
�शवरायानंी उठवली होती �ल.ं राजगडावर तर सभंाज�च अे�ंय�वधी स�ुा झाल.े यसेबूाई सती जायला �नघा�या. �जजाऊ तरं
रडनू रडनू थक�या पण! सगळ� चाल �शवाज�नी आप�या काळजात �मटनू ठेवली तोपय�त जोपय�त सभंाजी राज सेखु�प
गडावर यते नाहीत. �ल उंठवली एव�ासाठ� �क सभंाज��या म�ृयचूी बातमी औरगंजबेाला कळले आ�णऔरगंजबे �याचंा



पाठलाग सोडले आ�ण मग सरु��त सभंाजी राज गेडावर यतेील आ�ण झाल तंसच संभंाजी राज सेरु��त गडावर पोहोचले
पण गलेलेा शभंरूाजा वगेळा होता आ�ण परत आललेा सभंाजी राजा वगेळा होता. परत आला होता "धाकंला
धनी","जाणता","परीप�व झंाललेा","मोघली �रयासतीचा","राजकारणाचा" अ�यास क�न तयार झाललेा......"सभंाजी राजा"
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"सभंाजी राजाचं"ं वय झंाल दंहा वष�. �याचवळे� �शवाजीराजानंी सभंाजी राजानंा �वचारल,ं "सभंाजी राज आेपण लखेणी तजे
चालवता पण! आपली तलवार?ं" अर!े उसळला छावा......"आ�ा �ावी आबासाहबे!!!" आ�णआ�ा �दली गजुरात खबंाय�ातं
�टप�याची आ�ण दहा हजाराची फौज घऊेन बंछड �नघाल.ं दावचेा लोट का�या क�बन धंाकान उंरात �ंयावा तसा शौया�चा लोट
घऊेन �नघाला. कोसळला गजुरातवर खंबंाय �टपल,ं बागानगर लटुल,ं माम जेाधवराव खंास केैद केल आे�ण �वतः�या शौया�ची
मोहर �ंवरा�यावर उंमटवली आ�ण �या�ंया य�ुनीतीन अंनकेा�ंया नजरा �व�पा�न ग�ेया. �शवरायानंा बातमी कळाली आ�ण
कडाडल �ेशवराय..."�ा ब�ी तोफानंा, आमचा बछडा जीत घऊेन रायगड जवळ कंरतोय!" आ�ण �वरा�यावर संभंाज�चा
प�हला परा�म उंमटला.

लखेणी�या , ब�ु��याच बंळावर �ंहव तेर मंनगटा�ंया परी�ते स�ुा सभंाजी राज अे�वल आंल.े यताकाल �जजाऊ मासँाहबेानंी
मलुखी �शासना�या सग�या जबाबदा�या सभंाजी राजावंर सोपव�या. दान�ंमखु �हणनू �यानंा जबाबदारी �दली. म�ंया�ंया
वर�या �या त�ारी याय�या �याच �ंनराकन कंर�याची जबाबदारी स�ुा सभंाजी राजावंर सोप�वली. एवढच �ंहव धेमा��या
बाबतीत ज जे खेटल �ेशवराया�ंया �यायालयापढुे यायच ते सेगळ खेटल �ेशवराय आता "धम�प�ंडत" असणा�या सभंाजी
राजा�ंया �यायासनापढुं चालवायला दऊे लागल आे�ण सभंाजी राजा�ंया धमा�च खेटल बेघता बघता �याचं �ेयाय लोकामं�ये
��य हंोऊ लागल.े "�यायकठोर संभंाजी" �हणनू सभंाज�ची लोक��यताही वाढली. जनत�ेया क�याणाच सं�ू संभंाजी राजानंी
आप�या काळजात जपल कंारण!ं �शवरायानंी �दला होता महाम�ं,""रयत�ेया डो�यातला एक अ�हूी राजाला एका बलवान
श�पू�ेा भारी वाटतो...एकवळे श�नू पंराभव केला तरी चालले पण! रयत�ेया डो�यात�या अ�ूंनी राजाचा पराभव होता
कामा नय"े"

आ�ण सभंाजीराज �ेयाच �ंशवराया�ंया पाऊलावर पाऊल टाकून रयत जपत होत.े अगद� माद�वतने,ं पोट�या लकेासारख.े
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(वाचा आ�ण शअेर कंरा)

यताकाल सभंाजी राजाच वंय हंोत संतरा वष�. महारा� एका न�ा जाणीव�ेया आनदंाला आतरु झंाला. रायगड आनदंान �ंहाला
होता. कारण होत "ं�शवरायाचंा रा�या�भषके". साडसेातश वेषा�पवू�चा घनदाट अधंार हटवनू राज "ेछ�पती" होणार हंोत.े "या
�ल��छ बादशाहीम�य एेक 'मराठा' एवढा पातशहा झाला" �ह गो� काही साधी झाली नाही. अस संभासदानंी �ल�न ठेवल.ं तो
दखेणा सोहळा �शवराय "ंछ�पती" होणार.ं पण! �याच वंळे� काह�नी �शवराया�ंया ���य�वावरचं आ�पे घतेला. �शवरायं
��ीय नंाहीत. सबब! �यानंा रा�या�भषकेाचा अ�धकार नंाही. यताकाल "गागाभ�" काशीव�न यते झेाल आे�ण �या�ंया सामोरं
बसल.े "धम�प�ंडत" सभंाजी राज�नी "गागाभ�ाना" पटवनू �दल.ं गागाभ�ानी समंती दश�वली आ�ण रायगडावर रा�या�भषके
झाला. साडसेातश वेषा�पवू�चा अधंार हटवला, लोकंशाही रा�य �ंनमा�ण झाल,ं लोकंक�याणकारी रा�य �ंनमा�ण झाल,ं
�शवकं�याणकारी रा�य �ंनमा�ण झाल,ं �शवशाही अवतरली. रयत�ेया डो�या�ंया कडा आनदंान पंाणाव�या. राजा "छ�पती"
झाला. पण! �याचवळे� इ�तहासात आणखी एक घटना घडली, आ�ापय�त मरा�ाचंी पोर फं�ं सरदार पं�ु हंोती. "सभंाजी
राज पे�हल 'ेछ�पती' प�ु ठंरल"े, "सभंाजी राज पे�हल 'ेयवुराज' झाल.े

या घटनपेय�त सभंाजी राजावंर एकही आरोप नाही, एकही डाग नाही. पण! या घटननेतंर सभंाजी राजा�ंया चा�र�याच पंाणी
अस कंाही वगे�या पाटने वंळवनू द�ेयात आल �ंक, मळुचा "सभंाजी राजाच" हरवनू गलेा. 'म�हार रंामराव �चटणीस' या
बखरकारान आंप�या खापर पंजंोबाला सभंाजीनी ह�ी�या पायी �दल यंाचा राग मनात घऊेन "सभंाजी राजाचं"ं अ�यतं �वकृत
�च�ण कंेल.ं सभासद बाखरानही तसचं केल.ं या दोन बखर�चा आधार घऊेनच मग! पढुच लंखेन झाल आं�ण "सभंाजी राजा"
बदनाम होत रा�हला. सभंाजी राजावंर आ�ापय�त ६० नाटकं, आ�ण २७ �च�पट आंल.े ख�ु द�तरू खं�ु �शवरायावंर स�ुा
एवढे झाल नेाहीत. आ�हाला चकचक�त जग�याची सवय लंागलीय.े �च�पट �नमा��यानंी, ना� �नमा��यानंी, कादबंरीकारानंी,
सभंाजी राजाच जंगण वंा�तवतने नं रखेाटता त अे�धक चकचक�त कर�याचा �य�न कंेला. थोराताचंी कमळा, मो�ह�याचंी
मजंळुा, गोदावरी अशी काय पा� आंणली गलेी "मोर�ेर आं�माराम पठार"े यानंी सभंाजीवर पा�हल नंाटकं �ल�हल.ं या
नाटकाम�य �ेयानंी तळुसा नावाच पंा� आंणल हंीच तळुसा बबेदंशाही म�य �ेधकरानंी आणली पण! नाटका�या ��थावनमे�ये
�धकर अस �ंल�हतात �क या नाटकात योजलले "ंतळुसा" नावाच पंा� पंणू�पण केा�प�नक असनू �तचा इ�तहासाशी काडीमा�
सबंधं नाही. पण! तीन तास नाटकं बघताना आ�हाला ��थावना वाचनू दाखवली जात नाही, "तळुसा" खरी का खोट� याचा
प�ाआ�हाला लागत नंाही. पण! तीन तास नाटकात सभंाजीबरोबर तळुसा �दसत आे�ण मग! नाटक सपं�यावर आ�ही �हणतो,
"एवढे आता दोघ तंीन तास होत बेरोबर �हट�ंयावर असणार काहीतरी दोघाचं.".....उग दंाखव�यात काय!!!

स�या�या तळाशी, वा�तवा�या मळुाशी आ�ही जात नाही आ�ण मग एखाद "ंनाहक ���म�व"ं बदनाम होत राहत �ंह आमची
सग�यात मोठ� शोका�ंतका आह.े
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शभं चू�र� भंाग ०७

(वाचा आ�ण शअेर कंरा)



�च�पट कंाही ब�घतल आे�ही "थोराताचंी कमळा", "मो�ह�याचंी मजंळुा" काय दाखवल?ं "थोराता�ंया कमळा"म�य,े "सभंाजी
राज"े या थोराता�ंया कमळावर जबरद�ती करतात. तो आघात सहन न झा�यामळु थेोराताचंी कमळा "आ�मह�या" करत.े
�च�पटा�या शवेट� ती समाधी स�ुा दाखवली आह.े पण! �नवदेन आह,े �ह �या थोराता�ंया कमळाची समाधी �नदान �या�यावरं
काय �लहीलयं त बेघाव तंरी! काय �लहीलयं त वेाचल आं�या�चा ध�का बसला......!!! थोराता�ंया कमळाच �ंनधन पाव�याचं
साल हंोत "ं१६९८ साल"ं आ�ण सभंाजी राजाच �ंनधन झालाय "ं१६८९ साली" �हणज सेभंाजी राजा�ंया म�ृयनुतंर नऊ वषा�नी
थोराताचंी कमळा मलेी. मग! ती�यावर जंबरद�ती करायला "सभंाजी राजाचं" भतू गले हंोत का?

अजनूही �� नंाही पडला आ�हाला. ३५० वष�झाली उघ�ा डो�यानंी आम�या राजाची बदनामी बघत बसतो आ�ही उघ�ा
डो�यानंी. अर!े �शव छ�पत�चा प�ु आंह.े क�याण�या सभुदेाराची सनू आई�या मानान मेाघारी पाठवली �या �या राजाचा प�ुं
आह.े अर!े त�कालीन काळात कईक ���याचंा राणीवास असण कंाही गरै �ंहवत,ं ना क�ाळा ठेवण संमाज समंत होत.ं �कती
आहते सभंाजी राजा�ंया च�र�ात, दोन नाव आंढळतात "�गा�बाई" �याही कैदते आ�ण रा�ह�या फ�ं "यसेबूाई"..."��ी सखी
रा�ी जयती" महाराणी यसेबूाई या�ंया�शवाय च�र�ात नंाव आंढळत नाही कुणाच.ं का? �वतः सभंाजी राजानंी राजारामाची
तीन ल�न कंेली, सभंाजी राजानंी सहा तरी करावी.

अर!े तो अकबर औंरगंजबेाचा मलुगा महारा�ात आलाय सभंाज�ची मदत मागायला आ�ण �याला म�ैीच �ंतीकं �हणनू सभंाजी
राजानंी "मो�याचा कंठा" भटे �हणनू �दला. आ�ण या नादान अकबरान तंो "मो�याचा कंठा" एका नत�क�ला भटे �हणनू �दला.
सभंाजी राजानंा �ह वाता� कळली आ�ण धाड�दशी कडाडल सेभंाजी राज,े "�याला म�ैीची कदर नंाही �या�याशी कसलंही प�ं
आ�हाला जोडायच नंाही, �फ�तोर सवलती बदं करा...!" का? तर मंी �दललेा म�ैीचा कंठा �या अकबरान नंत�क�ला �दला.

एवढ� साधी गो� �या "सजा� सभंाजी राजाला" सहन होत नाही तो चा�र�या�या बाबतीत कंसा असले. बाजार ग�पा आहते
सग�या बाजार ग�पा...!!!
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(वाचा आ�ण शअेर कंरा)

"सभंाजी महाराज" �सनी अस रंखेटलयं काह�नी. काही काही नाटकात तर इं�ं�च �लास घऊेन दाखवली. अर!े कुठून लागला
शोध?ं

का�फखान तो औरगंजबेा�या दरबारात होता अ�बारी. आप�या सातारलंा "�ा�ंडफ" नावाचा इ�तहासकार होता. �याने
मरा�ाचंा इ�तहास �लहीला. आधार �या का�फखानाचा घतेला. �या का�फखानान "ंसभंाजी राजाचं" वण�न करताना �ल�न
ठेवलय,ं ""तो सभंाजी �वतः�या बळावर,ं शौया��या बळावर एंवढा बलुदं आ�ण बला� झालाय �ंक कुणी श� �ूया�यावरं
आ�मण कंरायला धजावनेाच...! जण सूभंाजी राजाला आता स�चेी नशा चढलीए"" काय �लहीतोय तो? " सभंाजी �वतः�या
शौया��या बळावर एंवढा बलुदं आ�ण बला� झालाय �ंक कोणी श� �ूया�यावर आं�मण कंरायला धजावनेाच जण कूाय
�याला स�चेी नशा चढलीए" याचचं भाषातंर "�ा�ंडफ" �न इ�ंजीत केलयं "स�चेी नशा चढललेा राजा"......"Antoxited
With The Wine Of Volian Pride" भाषातंर अगद� बरोबर आह.े पण! आमच इं�ंजी उ�म आंह �ेयामळु आं�ही वाचल.ं



"Antoxited With The Wine Of Volian Pride"........"Antoxited With The Wine ??...Wine?? घते होते
सभंाजी!!! लावला अनमुान.

एक प� �ंमळालयं �हण,े सभंाजीराजानंी पोतु�गीजानंा पाठवलयं!!!......"आ�हाला दा�ची दोन �प�प �ा". एकजण �हटंला
"मागवला असले Sंtock" अर!े काय?ं??......अर!े!! मागवललेी दा� �यायची नाही, मागवललेी दा� तोफेला लागणारी दा�
आह.े एवढं जर तं�ुहा �लहीणा�या कळतं नसले तर तं�ुही �लहीताना घतेललेी का? याच संशंोधन हंोण गंरजचे आंह.े सपुारी�या
खाडंाच �ंसन नंाही सभंाजी राजाला......सपुारी�या खाडंाच!ं!!...अर!े!! ब�ीस वष� झुंजत रा�हलाय "छा�ासारखा".

अजीबात नाही �सनी माणसाला नाही श�य हंोत. अर!े बफेाम अ�याचार,ंअ�याय संोसल.े चाळ�स �दवस औरगंजबेा�या
छावणीत!!! सहन होत नाही, शरीरसंपंदा तशी असावी लागत.े आप�या राजान तंी कमावलीय!े!!...कमावलीय!े!!. एकंही �सनं
नाही �याला एकंही.
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(वाचा आ�ण शअेर कंरा)

आणखी काही आरोप केल गेले "ेसभंाजी राजावंर". "सभंाजी राज"े द�लरेखंानाला जाऊन �मळाल,े सभंाजीराज फेुट�र,
छ�पत�चा प�ु मंोघलानंा सामील......

नाही, "�शवाजीराज"े कना�टक�या �वारीवर �ंनघालते, सगळ सं�ैय �ंया�ंया सोबत आंह.े �यावळे� बहा�रगडाला द�लरेखंान
आलाय, तो �वरा�यावर आं�मण कंरायची भीती आह.े महाराजानंी "आ�दलशाही" आ�ण "गोवळक��ात" भाडंण लंावनू
�दलीत.ं �यामळु ते �ेवरा�यावर आं�मण कंरणार नंाहीत.ं पण! द�लरेखंान मोकळा आह.े आपण कना�टकात �नघा�यावरं
द�लरेखंान आ�मण कं� नय येासाठ� �याला रोख�याची जबाबदारी �शवरायानंी "सभंाजी राजानंा" �दलीय.े �यानंा
"शृंगारपरुच"ं सभुदेार �ंहणनू नमेलयं. आ�ण सस�ैय �ंशवराय बंाहरे अंसताना �न�वळ बं�ु��या बळावर "ंसभंाजी राजानंी"
द�लरेखंानाला रोखलयं,राज येईेपय�त रोखलयं. आ�ण �यावळे� प��ंवहार कंेलाय.ं.."आ�हाला परा�माची सधंी हवीय,ं
आ�हाला आमचा परा�म दंाखवायचाय,ं इथ �ंवरा�यात तं शे�य हंोईना, मला सधंी �ावी!!!". द�लरेखंानान लेगचे उंलट टपाली
प� पंाठवल.ं.."अर!े त �ूतथ गं�प कंाय बसलाय?ं औरगंजबेाची इ�छा आह से�ा�� �ज�कायची, त यू चेलं य मेा�याकड.ं आपण
दोघ �ंमळनू सगळा द�खन �ंज�कू". सभंाजी राजानंी �याला उलट टपाली कळवल,ं "या रा�याची जबाबदारी म�यावर संोपवनू
माझ वेडील पररा�यात गले आेहते. त पेरत यईेपय�त मी तझुी जबाबदारी �वीका�ं शकत नंाही". �हणज सेभंाजीराज येतेोही
�हणत नाही आ�ण सभंाजीराज येते नाही असहंी �हणत नाही. �न�वळ झंलूवत ठंेवलयं. राज पेरत आल.े प�हा�यावर दोघाचंी
चचा� झाली, बतु झाल आं�ण मग! राज रेायगडावर गले.े यताकाळ �ंनरोप पाठव सूागंनू म�य सेहा-सात म�हन गेले.े आता
सभंाजीराजानंा पळनूच जंायच हंोत तंर राज केना�टकात असतानाच त सेोप हंोत.ं आ�ण मग! एके �दवशी रायगडाव�न राजाचं
प� यंतेय.ं आपण रायगडास न यतेा परळ�स जान उे�चत. आ�ण मग! सभंाजी राज �ेनघाल �ेतथनू आता परळ� �हटलं �क प�ुहा
" समथ� रामदास �वाम�चा" उ�लखे आला. ""मग! सभंाजी राज �ेबघडलले हेोत,े �यानंा माग�दश�नाची गरज हंोती �हणनू
�शवरायानंी �यानंा समथा�कड पेाठवल"ं". पण! �या �णी समथ� परळ��या �क��यावर हजरचं �हवत आे�ण राजानंा ह मेा�हती



असलंच पंा�हज,ेकानोकान खबरी असतात �या�ंयाकड.ं मग! �या काळात समथ� परळ��या �क��यावर नाहीत �याच काळात
सभंाजीना �तथ पंाठवायचा उ��ेय काय? आ�ण परळ�पासनू तरेा मलैावर मंा�लीला द�लरेखंानची लोकं आलीत �तथनू अव�या
तरेा मलैावर जंाऊन सभंाजीराज मेोघलानंा सामील झाल.े हा सगळा प�र�मचेा भाग ब�घतला तर सभंाजी राजानंी पाळनूच
जाव यंासाठ� ह जेाणीवपवू�क केलले �ंनयोजन आह.े कारण! व�त�ू�थती ती आह,े �शवाजी राज केना�टकाव�न परत आलते,
स�ैय थंकलयं, श�� मंोडलीत, द�लरेखंानाशी लगचे मकुाबला क� शकत नाही यासाठ� आणखी काळ दं�लरेखंानाला रोखनं
गरजचे आंह �ेहणनू �शवरायानंी सभंाजी राजानंा सा�ंगतलयं....""जा �या�ंयाकड रंोखनू धरा"" आ�ण हीच चाल �शवाजीराजानंी
आधी एकदा खळेली आ�या�या भटे�व�न परत आ�यावर.ं औरगंजबे आता ह�ला करणार ह बे�घत�याबरोबर �शवरायानंी
प�ुहा माफ�च पं� पंाठवलयं, "आम�याकडनू चकू झाली, आ�ही त�ुहाला न सागंता आलो...अस�ुा! आता माझा प�ु पं�ुहा
मनसबदार �ंहणनू �या". आ�ण सभंाज�ना प�ुहा �यानंी मआुजमकड पंाठवलयं आ�ण तचे याहीवळे� केल संभंाज�ना �यानंी
प�ुहा द�लरेखंानाकड पेाठवलयं आ�ण जवेढा काळ संभंाजी द�लरेखंानाकड आेहते तवेढा काळ दं�लरेखंानान एंकदाही
�वरा�यावर हं�ला केला नाही. ""भपूाळगडाचा एकंच �क�सा पण! �या भपूाळ गडाब�ल सभंाजी राज बेाकर नेावा�या
�ा�हणाला दानपं�ात त �ेवतः �ल�हतात...."तो द�लरे भंपूाळगडाची इ�छा ध�न मंा�यासमोर आंला �यावळे� शकंरासारखा मी
माझा �तसरा न�े उंभा�न �ंोध �ंकट कंेला". �हणज सेरळ आंह सेभंाजी राजाचंी इ�छा नाही �वरा�यावर आं�मण कंरायची.
एवढ� एकच घंटना". पण! तोही गड मरा�ानंी लगचे �ज�कून घतेलाय. सभंाजीराज जेोपय�त द�लरेखंानाकड आेहते तोपय�त
द�लरेखंानान �ेवरा�यावर आं�मण कंेलले नंाही आ�ण सभंाज�नी त जेाणीवपवू�क होऊ �दल नंाही. पण! याच काळात
�शवाजीराज मेा� मंोघालाचं �ेक�ल घेते �नघाल.े
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(वाचा आ�ण शअेर कंरा)

"�शवाजीराज"े मोघालाचं �ेक�ल घेते �नघाल अेसताना, द�लरेखंान काहीच हालचाल करनेा �हणज �ेयाच �ेक�ल घेते असनू
स�ुा द�लरेखंान काही ��तकार कंरत नाही. �यामळु तेो मआुजम वतैागला आ�ण �यानी द�लरेखंानाला प� �ंल�हल.ं.."�शवाजी
राज"े आपल �ेक�ल-े�क�ल घेते आहते, त गू�प काय बसलाय!!!" तरीस�ुा हालचाल नाही द�लरेखंानाची. आ�ण मग! शवेट�
औरगंजबेाच प� आंलयं...."त नूोकर कुणाचा? माझा �क �शवाजीचा! आ�ण मग! द�लरेखंानाला हालचाल करण भंाग पडल.ं
द�लरेखंान प�हा�याला आ�मण कंरायला �नघाला आ�ण म�य "ेआसनी" ला म�ुकम पंडला. "भीमसने स�सनेा" नावाचा
इ�तहासकार �ंल�हतो, ""�शवाज�ची माणस गं�ुतपंण सेभंाजीराजाकंड येते-जात असत.ं एके �दवशी �शवाजी महाराजा�ंया
माणसानंी सभंाजी राजानंा बाहरे काढल.े �वजापरुला म�सदुख्ानाकड़ नेले आे�ण �तथनू मग! सभंाजी राज पे�हा�यावर आंल.े
�हणज �ेशवाजी महाराजा�ंया माणसानंीच सभंाजीराजानंा सोडवनू नलेयं, आता सभंाजी जर �फतरू अंसत तेर �शवराय �ंयानंा
परत कस आेणतील?. "खडंोजी खोपडा �फतरू झंाला, �शवरायानंी �याच हेात पाय तोडल"े. "सभंाजी कावळ� मोघलानंा
जाऊन �मळाला, �तापराव गजुराकव� �याला ठार मंारल"ं. मग! �शवराय तंो �याय सभंाजीराजानंा का लावत नाहीत? साधी
गो� आह �ेह चाल �शवरायाचंी आह.े ह जे केेलयं सभंाजीराजानंी त �ेशवराया�ंया इ�छनेसुारच केलयं आ�ण �शवराया�ंया
राजक�य चाली अशाच रा�ह�यात. त गेणवेाडीला जातो �हणनू सागंतात आ�ण सरुतचेी लटु कं�न परत यतेात, सभंाज�च
वाटते �नधन झाल �ंहणनू सागंतात आ�ण सभंाज�ना सखु�प घऊेन यतेात. आपण अलीकड �ेहणतोच �कआजकालचे



राजकारणी बोलतात एकआ�ण करतात एक. �याच रंाजकारणचं काही काळात नाही. आ�ा�या राजकार�याचं राजकराणं
आ�हाला कळत नाही मग! ३५० वषा�पवू��या �शवरायाचं राजकारण आ�हाला काय कळणार?

ग�ुत गंो�ी आहते. गोपनीय भाग आह.े काही लोकं �हणतात, "पण! आम�याकड पे� आंहते ना सभंाजी राजानंी द�लरेखंानाला
पाठवललेी, आ�ही तमु�याकड येायला आतरूलोय, आ�हाला तमु�याकड �ेया". आता मला एक सागंा हा जर गं�ुत आं�ण
गोपनीय कटाचा भाग असले तर सभंाजी राज दे�लरेखंानाला अस �ंल�हतील का.....,"राजमा�य राज�ी द�लरेखंान साहबेाशंी
शीरसा�ागं दडंवत", �याच कंाय झाल आंमच आेबासाहबे नंकुतचे कंना�टकंवरन पंरत आलते. आमच सं�ैय थंकलयं, श��पंण
नीट तयार नाहीत �यामळु आेमच आेबासाहबे �हटंल,े आपण काय आ�ाच �दलरेखंानासोबत लढू शकत नाही, मग! सभंाजी
राज केरता का अस!ं!! जाता का �दलरेखंानाकड जेावा जरा वष� द�ड वष� �तथ जंाऊन �यानंा गाफ�ल ठेवा, झाली तयारी �क
आ�ही त�ुहाला कळवतो मग! या इकड"ं...कसा काय वाटतो आमचा कट �दलरेखंान साहबे तं�ुहाला, मग! काय �हणताय त�ुही?
मग! यऊे का तमु�याकड?ं

अहो! साधी गो� आह.े एवढं पण आप�याला कळायला नको. एवढच नंाही सभंाजी परत आ�यावर �शवराय �ंयानंा �े�चाशंी
वाटाघाट� करायच अे�धकार दतेात. मोघला�ंया �वरोधी आ�मणाची जबाबदारी त सेभंाज�वरच सोपवतात. �यामळुे
सभंाजीराज "े�वरा�य�ोही" नाहीत �ह व�त�ु�थती आह.े �ह खरी गो� आह.े सभंाजी राजा�ंया चा�र�यावरच डेाग सरळ सरळ
आम�या ल�ात यतेात. काही अथ� नाही �यात. एक अ�यतं �शवरायानंा अप�े�त असणारा वारसदार या महारा�ा�या मातीनं
महारा�ाला बहाल केलाय.ं �यानंी "�वरा�य-�वरा�य" उभ कंेलय.ं
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३ ए��ल १६८० �शवरायाचं �नधन झाल.ं �यावळे� सभंाजी महाराज नकुतचे प�हा�याला आलते. त रेायगडावर �हवत येाच
कारण! त बे�ुहाणपरुा�या �वारीत अडकल हेोत.े राजारामाच लं�न तं �ेवारीत असतानाच झाल.ं �हणनू त ले�नाला यऊे शकले
नाहीत. त केैदते वगरै अे�जबात �हवत.े �ह व�त�ु�थती आह.े आ�ण �शवरायाचं �नधन झा�यावर �ंशवराया�ंया �नधनाची वाता�
लोकानंा कळाली तर रंायतते गं�धळ माजले आ�ण श� आू�मण कंरायची भीती आह.े �हणनू �शवराया�ंया �नधनाची
वाता�स�ुा गोपनीय ठेव�यात आली. पण! �याचवळे� म�ंी रायगडावर जमा झाल.े म�ंयाचंा नवीनच डाव स�ु झाला. कसहंी
झाल संभंाजीराज गेाद�वर यते उपयोगाच नेाहीत. कारण! सभंाजीराज "ेधम�प�ंडत", "सभंाजी स�ंकृत च �ेानी", "सभंाजी
�नण�य �मता असणार"े, "सभंाजी �चडं ब�ु�मान", "सभंाजी �चडं शौय�शाली". सभंाजी जर गंाद�वर आल तेर अं�ाच ते
आपला मलुायजा ठेवत नाहीत, प�ुहा तर आंप�यालाच ठेवणार नाहीत. �यामळु केस�याही परी��थतीत सभंाजी गाद�वर यते
कामाच नयते. �याप�ेा राजारामाला गाद�वर बसवयूा. राजाराम अ�पवयी आह,े �याला कारभार जंमणार नाही �हणज केारभारं
आप�याच हातात यणेार.ं �वाथ� म�ंयानंी �वतः�या �वाथा�साठ� कस�याही प�र��थतीत सभंाजीला गाद�वर यऊे न द�ेयाचा चगं
बाधंला. �यासाठ� सोयराबाइनंा सरळ सरळ हाताशी धरल आं�ण �तकड कंराडला "हबंीरराव मो�हत"े ज सेोयराबाइचं से�खे



बधं,ू मराठेशाहीच सेरसंनेापती, सरल�कर,ं �यानंा �नरोप पाठवला, प�हा�यावर सभंाजीला कैद कर�यास जायचय.ं आपण
सस�ैय तंयार रहा. �याचंी भ�ूमका अशी �क कुणाला वाटणार नंाही, आपला भाचा गाद�वर यऊे नय.े आता राजारामाला गाद�वर
बसवतोय �हटं�यावर मामा "हबंीरराव" तर लंगचे तयार होतील आ�ण झालहंी तसचं हबंीररावानंी लगचे कळवल "ंमी तयारच
आह,े त�ुही या �मळनूच सभंाजीला कैद करायला जाऊ". म�ंी आनदंल,े �नघाल,े आल.े तळबीडला आल हेबंीररावा�ंया पढुं.
चला आता स�ैय �ंया सभंाजीला कैद करायचय.ं आ�ण �याच �णी हबंीररावानंी डाव बदलला, बुंबरान �याच �ंया�ंयावर
उलटवल.ं आ�या म�ंयानंा सरळ काढ�या चढ�व�या. सगळ केैद केल आे�ण प�हा�यावर नऊेन सभंाज��या पायावर घातले
आ�ण कडाडल सेरल�कर.ं.."ही �या नादान हरामजाद माणस"ं..."राज!ं जाऊन अजनू अकरा �दवस नाही झाल आे�ण �या�ंया
पोट�या गो�याला कैद करायला आलते....�या ता�यात!!!" आ�ण म�ंी �फ़�तोर �ंगर�तार झाल.े सभंाजी राजानंी �यानंा कैदते
ठेवल.ं एक म�हना प�हा�यावरच कंारभार चंालवला आ�ण मग! सभंाजी रायगडावर आल.े

पण! या काळात सभंाज�नी हबंीररावानंा �वचारल.ं.."मामासाहबे, आपण राजारामाचं मेामा असनू, आम�या मातो�ी सोयराबाई
साहबेाचं से�ख बेधं अूसनू आपण �या�ंयापाठ�शी उभ रंाह�याप�ेा आम�या पाठ�शी कस कंाय उभ रंा�हलात?" �यावळे�
हबंीररावानंी सा�ंगतल,ं "या म�ंयाचंा डाव ल�ात यतेाच आ�ण म�ंी मा�याकड येतेाच सोयराबाइनंी मला कळवल �ंक, कैसहेी
क�न सभंाजी राजानंा वाच�वण.े सोयराबाइनंी �नरोप �द�यामळूच मीआप�याला वाचव शूकलो". �द�वान संोयराबाइचंी
भ�ूमका मरा�ा�ंया इ�तहासात "कैकैयी" सारखी क�न टाक�यामळु �ंयाही ����वावर अ�याय झालाय हंी सग�यात मोठ�
व�त�ु�थती आह.े �यानंा �भ�तीत �छलनू-�बलनू मारल,े अस�या काही गो�ी क�पोक��पत रगंव�यात. अजीबात नाही,
सोयराबाइनंा कुणीही �भ�तीत �छलनू मारल नंाही उलट या घटननेतंर द�ड वष� पढुं सोयराबाई �जवतं आहते, ही व�त�ु�थती आह.े
रायगडावर सभंाजीराज आेल.े �शवरायाचं अे�ंय�वधी स�ुा नीट झाल �ेहवत.े सभंाजी राजानंी प�ह�यादंा त केरवनू घतेल.े
रायगडावर �शवरायाचंी समाधी उभारली आ�ण त�बल �वरा�याची घडी नीट बसवनू त�बल नऊ म�ह�यानंी �वतःला
रा�या�भषके क�न घतेला. "सभंाजी राज"े �वरा�याच �ेसर "ेछ�पती" झाल.े
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एके �दवशी "सभंाजी राजानंी" सरल�करानंा �वचारल,े "मामासाहबे �वरा�याचा घाट बाधंावा �हणतो, पण! औरगंजबेाचाही थाट
उतरला पा�हज.े जागा शोधा मौ�याची". आ�ण हबंीररावानंी जागा काढली अगद� मौ�याची..."राज!ं एक जागा हाय
"ब�ुहाणपरुा दारउंक् म�ुखद�खन". "ब�ुहाणपरुा" �हणज औेरगंजबेाची द�खनतेील राजधानी. एखा�ा सुंदरी�या गालावरं
तीळ शंोभावा असा "ब�ुहाणपरुा" शोभतो. ऐ�य�, सपं�ी, साम�य�...अफाट! अन �याच वळे� कडाडला छावा!..."मग, टाका
छापा �या ब�ुहाणपरुावर, करा कोळसा परुा �याचा". अर!े सटुल मेराठे, ब�ुहाणपरुाच सेतराच सेतरा परु धेतुल.े काही काही
ठेवल नंाही. अर!े ब�ुहाणपरुा �हणज औेरगंजबेाच "ंहळव कंाळ�ज पान"ं. पर चं�दा-म�दा क�न टाकला मरा�ानंी. प�हला
तडाखा सोसतो न सोसतो तोच सभंाजी राजानंी �सरा तडाखा �दला "औरगंाबाद". औरगंजबेा�या नावानी बसवललेे
"औरगंाबाद". सभंाजी राजानंी �यालाच हात घातला. इतकं लटुल,ं इतकं धतुल �ंकऔरगंजबेा�या नावा�शवाय �तथ कंाही
ठेवलचं नाही. एखा�ा बागचे सं�दय� डो�यात साठवाव �ंहणनू डोळ �ेमटाव आे�ण प�ुहा उघडनू बघाव तंर पंढुं �मशान �ंदसावं
अशी अव�था "औरगंाबाद"ची केली होती. औरगंजबे चरफडला, तरफडला भयाण वतैागला पण! �याचवळे� �याला �तसरा



तडाखा बसला. द�तरू खं�ु औरगंजबेाचा मलुगा �याचा शहजादा "अकबर"ं औरगंजबेा�या �वरोधात उठला. आ�ण सरळआला
महारा�ात कारण! �याला मा�हतीय,े या प�ुया-प�ुया �ह�दो�थानात औरगंजबेाशी झुंज घईेल असा एकच "ं"मद� सजा�""
आह.े.....""सभंाजी""

तो आला सरळ सभंाजी राजाकंडच.ं औरगंजबेाला �सर कंोणी नमव नूाही शकत...औरगंजबेाला �सर कंुणी झकुव नूाही
शकत...औरगंजबेाला �सर कंुणी मातीत गाड नूाही शकत......एकच "ं"सभंाजी""
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सभंाजी राजाजंवळ म�ैीच फंमा�न घऊेन आल�ेया अकबरला सभंाज�नी हाताशी धरल आं�णआप�या राजकारणा�या
पटावर�या चाली खळेायला सरुवात केली. पण! लागोपाठ तीन तडाख बेसललेा औरगंजबे चवताळनू उठला. आ�यामोहळं
उठाव अंसा औरगंजबे �पसाळला आ�ण उचलली पाऊल �ंयानंी "खास दे�खन" वर औंरगंजबेाच "ेसा�ा�य "ं �हणज आे�शया
खडंातल संग�यात मोठं "सा�ा�य "ं. आ�ण सभंाज�च "�वरा�य" �हणज आे�शया खडंातल संग�यात छोट "ंसा�ा�य "ं. मनभंर
स�ैय कंणभर मरा�ानंा �चरडायला �नघाल.ं औरगंजबेा�या नसु�या सरदाराचंी स�ंया साड चेौदा हजार होती, कईक नातलंग,
शहजाद,े अफाट-अफाट सनेापती, चार लाखाचं सं�ैय,ं चौदा कोट�चा ख�जना, चाळ�स हजार घोडी, स�र हजार घोडी, प�तीस
हजार उटं. अर!े औरगंजबेाची छावणी पडली तर तंीन मलैाचंा प�रसर �ापनू जायचा. एवढं अफाट स�ैय आंल चंालनू
महारा�ावर आं�ण स�ा���या क�ावंरन कंडाडला छावा!..."यऊे�ा �या औरगंजबेाला, अखरे!ं �याला �या�या मरणाची जागा
कळली तर.ं..!!!" आता बघले या छा�ाचा "ग�नमी कावा". आ�ण बघता बघता सभंाजी स�ज झाला. वय वष� अवघ तंवेीस.
महारा�ाच आंभाळ काळवडंनू गले.ं औरगंजबेान एंकापाठोपाठ मो�हमी लगड�या.

सरबलुदं खान, आलखेान, फ़त�ेखान, शहजादा अ�जम, बदेारब�त मअु�जम, शहाब�ु�न खान, बहा�र खान, एक-एक
नामचीन सनेापती अफाट ताकद�न मेहारा�ाला कैचीत पकडायला चाहोबाजूंनी आत घसुवल आे�ण मराठे स�ज झाल.े
सभंाजी राजा�ंया नते�ृवाखाली �यानंी मोघलाचंी लगंडतेोड चाल कूेली. मराठे ससुाट सटुल.े �जथ भंटेले �तथ मंोघलानंा कपात
रा�हल.े अर!े सरबलुदंखान मार खंाऊन परतला, फ़त�ेखान त�ड काळ कं�न गलेा, तो बहा�र खान नसुता पळनू पळनू दमला,
शहाब�ु�न खानला तर कंाही सचुनेा. औरगंजबे चहोबाजूंनी नसु�या �शख�ती�या बात�या ऐकत रा�हला. हार-पराभव, हार-
पराभव. अर!े तवेीस वषा�चा 'छावा' सभंाजी मोघलानंा पार सळो �क पळो क�न सोडल.ं त मूहारा�ात यतेो ना! सभंाजी
राजानंी �वल�ण य�ुनीती खळेली, मरा�ा�ंया फौजा सरळ मोघला�ंया �ातंात घसुव�या. इतकं इतकं फाडल �ंक
औरगंजबेाला काही कळनेा, मराठे �तथ आंल �ेहणनू स�ैय पंाठवाव तंर मंराठे पढुं, मराठे �तथ गंले �ेहणनू स�ैय पंाठवाव मंराठे
�या�या पढुं, अर!े कुठं कुठं �शवाव?ं सगळ�कडचं फाटत �नघालयं. इथ �ंशवाव तंर �ंतथ मंराठे फाडतायत, �तथ �ंशवाव तंरं
मराठे �तकड फंाडत �नघालते. कुठं कुठं? ठ�गळ लंावावी. वतैागनू, सतंापनू गलेा औरगंजबे. आप�या सरदारावंर बरसत
रा�हला..."�या करत�हो बदंोब�त? �ख�लत�पहेनेके ख़ाली मार खंात�हो! इतनी फ़ौज द� �दमत न केहा गँयी ? कहा गँया व�
द�खन का चहुा ?ँ



तसा कुणी सरदार �हणाला, "�जरु व� सभंा सतैान ह!ै......अर!े �फ़र हम कहा संतैान स केम ह!ै...�फ़र भी �य� �शख�त? �फ़र
भी �य� हार?" औरगंजबेान मंो�ा थाटात मरा�ा�ंव��ची मोहीम उघडली पण! सभंाजी राजानंी �याची परुती वाट-वाट-वाट
लावली. कडाडला सभंाजी राजा,""आम�याच वाटवेर यऊेन...आम�याशीच वाटमारी करणा�याची...�या�या वाटवेर
जाऊन...वाट लाव�या�शवाय...आम�या वाटवेर परतत नाही आ�ही""..."तलवारी�या टोकावर भाकरी भाजतात मराठे तलुा
भाजायला वळे नंाही लागणार!ं!!" आ�ण बघता बघता मराठे भाजत-भाजत सटुल.े �या धगीन औंरगंजबे हरैाण झाला.
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सभंाजी राजानंा �शख�त कर�यासाठ� काय कराव?ं याच सतंापान औंरगंजबे �वचार कं� लागला. आ�ण कुणीतरी
औरगंजबेाला स�ला �दला, "�जरू!ं मराठ� क� जान ह,ै उनके गड�्कल�म�...पहल�गड�्कल�ल लेते�ह!ै मराठ�खदुबखदु आय�गे
घटुन टे�कत हेमार�सामन!े......ब�त खबू!!! य बेात सच ह!ै आ�ण �यानी �वचारल.ं.."ऐसा कौनसा �क़ला ह?ै जो ज�द स जे�द
�लया जा सकता हं!ै"

तरसला होता �वजयासाठ� औरगंजबे, तरसला होता. आ�ण मग! एकान संागंीतल,ं "�जरू!ं एक �क़ला ह!ै ना�शक �ज��ातला".
"�द�डोरी" पासनू अव�या दहा मलैावर अंसणारा "�भ �ुी राम" �तथ �ंव�ातंीसाठ� जायच.े �याचंी सजे �तथ आंह.े �हणनू �या
�क��याच नंाव पंडल "ंरामसजे"..."�जरू!ं छोटासा �क़ला आह.े आ�ण मराठे?...अवघ सेहाश �ेजरू!ं , तोफखाना?...कुछ नह�
�जरू!ं , ब�मीयत?...कुछ नह� �जरू!ं..."कौन जाएगा?" आ�ण उभा रा�हला शाहब�ु�न खान, "�जरू हंम जाय�ग!े!!"...�कतने
�दन� म�ल लेोग��क़ला? �कतन �ेदन?ं..."�जरू एंक �दन कंाफ़� ह!ै आज गया क़ल �क़ला लके�आया!". औरगंजबे खशु झाला,
"ब�त खबू!!!"...दहा हजाराची फौज �दली. "ज़ाव ज़ाव हम�'रामसजे' चा�हए!" आ�ण �वजयाची खबर ऐकायला औरगंजबे
आतरुला, �नघाला शाहब�ु�न खान. वढेा टाकला "रामसजे"ला. अर!े अफाट सनेासागर मरा�ाचं अेवघ सेहाश मेावळ वेरनं
बघतायत. �चडं स�ैय,ं तोफा, बा�द, ब�मीयत...अफाट!!! आ�ण बघता बघता शाहब�ु�नन वंढेा लावला, मोच�लावल आे�ण
आदशे �दला. "य�गार.ं..!!!" अन �ंनघाली मोघली फौज "रामसजे"वर वंसे ओलाडंनू पढुं-पढुं पार �ंन��यापय�त पोहोचली.
आम�या मरा�ाचंी हालचाल नंा ��तकार.ं शाहब�ु�न खानाला वाटल,ं ब�तके न लढताच �क�ला दतेायत वाटत.ं मोठा उ�साह
आला..."चलो आग!े...चलो आग!े ल लेो �क़ला. स�ैय पंढुं-पढुं-पढुं, स�ैय �ंन��या�या पढुं आल तंस आेमच मेराठे सावध झाल.े
�क�लदेाराचंी इशारत घमुली, मराठे उभ रेा�हल.े हातात�या गोफ�या थरार�या, दगड भंरली...सटुली दगड.ं "दणा-दणा-दणा-
दणा,,थाड-थाड-थाड!!!" दगड आंदळ लूागली. प�थराचंी बौछार नंसुती. �या दगडा�ंया मारानंी घायाळ झाल शंहाब�ु�नच सं�ैय.ं
पाठ�ला पाय लाऊन पळत सटुल.ं �या शाहब�ु�न�या म�तकावर दगड बंसललेा ती जखम दाबीत शाहब�ु�न �हणाला..." कैसे
ह यै मेराठ�, प�थर�स खेलेत�ह!ै " एका �दवसात �क�ला घतेो �हणाललेा तो शाहब�ु�न खान रा�ी खलबत खा�यात जखमा
शकेत बसला होता.

"�या �कया जाय अब?" �यात एक सरदार होता मोठा �यान ये�ु� काढली, "�जरू ऐंसा करत�ह�...बोलो!...नह� काल आपण



चालत चालत गलेो दगड डंो�यावर बंसली, उ�ा चालत चालत नको जायला...मग!...सर�्पटत, सर�्पटत जाऊ �हणज देगडं
आली तरी वरन जंातील आप�याला लागणार नंाही. मोठ� नामी क�पना, फतखेानला पटल.ं.."ऐसा �ह कर�ग!े". �स�या �दवशी
चढाई स�ु झाली. उरल-ंसरुल सं�ैय �ंनघाल,ं �नघाल-ं�नघाल संरपटंत, सर�-सर�-सर� करत पढुं, पढुं-पढुं-पढुं वसे ओलाडंनू पढुं पार
�न��यापय�त. कुणी डोकं वर कंरायला तयार नाही, चकुून डोकं वर कंरायचो, डो�यात दगड बसायचा, डो�याला ताप नको बघ
खाली आ�ण चाल पढुं, सर�-सर� करत �नघालाय स�ैय.ं आता जवळ-जवळ �क��यावर पंोहोचणारच.ं शहाब�ु�न आनदंला "ले
�लया �कला...चलो आग!े" आ�ण ह सेर�्पटनार सं�ैय टं��यात आल तंस मेराठे सावध झाल.े रा�भंर जागनू तटबदं�वर मोठ-
मो�ा दगडी शीळा गोळा क�न ठेवल�ेया. ह से�ैय जंवळ आल तंशा दगडी शीळा �द�या नसु�या ढकलनू, गडगडा करत
शीळा सटु�या खाली. सर�्पटणा�या �ा�यानंा कायमच संर�्पटणार कं�न मग! तळा जाऊन थाबं�या.
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शहाब�ु�नला काही कळनेा, "�या �कया जाय?" मग! �यानंी �वतः�या तोफखाना �मखुाला बोलावल,ं "क़ल तोफ�लाना, डाग�
तोफ�क�ल�पर...ब�स!ं!! तोफ� स��कतन पेलं म�आएगा �क़ला हाथ म�?" तोफखा�याचा �मखु �हणाला..."�जरू!ं दोन तासातं
�क�ला तमु�या पायावर ठंेवतो". आ�ण बघता बघता �यानी तोफा लाव�या, रा� झंाली आता सकाळ� य�ुाला सरुवात होईल.
सगळ मेोघल �नवातं झोपल,े उ�ा सकाळ� उठायच आं�ण तोफखाना लावायचा, ब�स!ं!! तोफा चाल झूा�या �क �क�ला
ता�यात. पण! �याच रंा�ी सगळ �ेन�ादते असताना द�ड-दोन�या समुारास "मराठे" काही �क��याव�न खाली आल.े सरळ
शहाब�ु�न�या छावणीत घसुल.े सरळ-सरळ कापाकापी केली. सगळा ह�ल-क�लोळ माजवला. मोघल जाग �ेहाय�या आत
"मराठे" परत गायब!

"छापा-छापा, मराठ� का छापा"...�न�द उडाली मोघलाचंी. शहाब�ु�न चार�्फडत रा�हला. सकाळ झाली, तोफखाना �मखुाला
तोफा लावायला सा�ंगतल,ं तोफा लाग�या, दा� ठासली आता फ�ं पटेवायच वंातानं, अन तोफखाना �मखु पढुं गलेा, तोफेला
ब�ी लावणार �ंयाच वंळे� वरन "ंधाड-ंधाड"ं करत तोफेचा गोळा आला, शजेारीच "धाडम्-धमू" तसा तोफखा�याचा �मखु
�हणाला..."पीछ लेो-तोफ�पीछ लेो" मोघलाचंा तोफमारा स�ु �हाय�या आधी मरा�ाचंा तोफमारा. �या तोफखाना �मखुानं
सग�या तोफा माग �ंयायला लाव�याआ�ण पाठून गोळ सेोडायला लागला, पण! तोफा माग घेते�यान गंोळ केाय �क��यावरं
जाईनात. आता माग आेलो �हणनू गोळ जेाईनात �हणनू पढुं याव तंर पढुं आलो �क मरा�ाचं गेोळ अेगंावरं
बरसतायत...करायच कंाय?

शहाब�ु�न खानान �ंवचारल.ं.."�या �आ?"......"काय होत नाही �जरू!ं, तोफा पढुं न�ेया �क �याचं गेोळ अेगंावर, तोफा मागं
न�ेया तर आपल गेोळ पेोहोचनेात"......अर!े त�ुही तर �हणाल नेा मरा�ाकंड तेोफा नाहीत!..."�जरू!ं, मरा�ाकंड तेोफा
नाहीत पण! डोकं तर आह"े......�हणज?े......"�जरू!ं मरा�ानंी लाकडा�या तोफा तयार कंे�यात,�याला जनावराच कंातडं
लावलंय आतन"ं......"ठ�क ह�,तोफ एक �ह ह�!"......"साधी नाही तोफ �जरू!ं, आप�या दहा तोफानंा एक तोफ भारी आहे
�याचंी"......"अर!े ठ�क ह�, तोफा तयार के�या पण! गोळ?े, तोफगोळ केुठण आंणल �ेयानंी?"..."�जरू!ं, मग "मराठे" रा�ी
कशाला आलत?े ह गेोळ आेपलचे आहते"



शहाब�ु�न खानाला काही कळनेा, काय?...काय?...काय?...करायच!ं
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म�हना झाला, द�ड म�हन झेाल,े दोन म�हन झेाल,े तीन म�हन झेाल,े चार म�हन झेाल,े पाच म�हन झेाल.े सहाश मेावळ �ेक�ला
अ�ज��य ठेवतायत. अर!े पढुं तसभूर सं� दईेनात. चार�्फडला, वतैागला शहाब�ु�न खान. शवेट� डो�यातन यं�ु� �नघाली
तोफा माग घेते�या तर गोळ पेोहोचत नाही ना...आदशे �दला स�ैयाला, झाड तंोडा आजबूाजचूी सग�या जगंलातली, सगळ�
लाकड तंोडली. द�ड-दोन म�हन केाम चाल आूह.े

शहाब�ु�नन अं�ला�म �कमया केली. �क��या�या उचंीचा �चडं मोठा लाकडी ब�ुंजच �यानंी उभा केला, लाकडी दमदमा...का?
तर तोफा आता या लाकडी ब�ुंजावर नउेन ठेवाय�यात. �क��या�या उचंी इत�या , अन �ततन मंग! खाली डागाय�या ब�स!ं!!

साधी गो� नाही, कौतकुं केल पंा�हज शेहाब�ु�नच कंौतकुं!!! अर!े �क��या�या उचंी इतका लाकडी ब�ुंज आ�ण तोही केवढा
प�ास तोफा बसतील वर आं�ण पाचश से�ैनक उभा राहतील वर एंवढा मोठा ब�ुंज. सगळा ब�ुंज बाधंपेय�त मराठे शातं बघत
रा�हल.े ब�ुंज उभा रा�हला, तोफाही वर चंढ�व�याआता उ�ा ब�ुंजाव�न तोफमारी चाल कूरायची, �क��यावर �ंकती �दवस
लढतायत बघ?ू

रा�ी सगळ थेकल,े मोघल शातं पडल आे�ण मराठे नमेके म�यरा�ी बाहरे पडल.े �या ब�ुंजा�या पढुं आल,े दा�गोळा �या
ब�ुंजा�या कडनेी ठासनू भरला. पवू� ��के असायच �े�के �हणज "ेगावठ� बॉ�ब" ह मेराठ� ��के एका बाजनूी मोघलानंा प�ा
लाग नूय,े मोघल छावणीम�य �े�के टाकत रा�हल.े मोघलाचंा क�लोळ उडाला आ�ण तवे�ा वळेात ब�ुंजाभोवती सगळ�
दा� ठासली. स�ुंग परेल,े वातानी पटेव�याआ�ण बघता बघता पटेली..."थईु-थईु-थईु" करत वातान पटेत गलेी आ�ण "धाडम्-
धमू" अवघा ब�ुंज ढासळला, तोफासंकट खाली. मरा�ा�ंया �क��यावर गोळ पेडाय�या आधीच मरा�ानंी ब�ुंजाचाच
�नकाल लावला.
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शभं चू�र� भंाग १७

(वाचा आ�ण शअेर कंरा)

वष� झाल,ं द�ड वष� झाल,ं दोन वष� झाली. औरगंजबेान शंहाब�ु�नला �वचारल,ं "त�ुहारा एक �दन �ंकतन�बरस� का होता
ह?ै"...अर!े एक �दवसात �क�ला घतेो �हणाललेा दोन वष� झाली,"आओ वापस!", शहाब�ु�नला माघारी बोलवल आं�ण
पाठवला 'फ़त�ेखान'. "फ़त�ेखान" त�ुहार नेाम म��ह फ़त हे�! हम�फ़त चेा�हए!" वीस हजाराची फौज घऊेन आला, �या
"रामसजे" ला �चकटला, गोचीडीसारखा �चकटला, झुंजत रा�हला, लढत रा�हला. पण! मराठे ट�करा दंते रा�हल.े अर!े टाप
नाही मरा�ाशंी झुंजायच,ं अजीबात नाही. तसभूर पंढुं सरकू दईेनात. फ़त�ेखान वतैागला, सतंापला काही काही करता यईेना.
अर!े सहाश मेरा�ानंी सळो �क पळो क�न सोडल.ं �या फत�ेखानला काही कळनेा, शवेट� एक मा�ं�क �या�याकड आंला,
�हणाला..."�जरू!ं मी भतू वंश कराय�या कामात तरबजे आह.े मला फ�ं एक सो�याचा नाग तयार कं�न �ा, नाही त�ुहाला
�क��यावर घंऊेन गलेो तर मग �वचारा...!

फत�ेखानान यंा मा�ं�कावर �ंव�ास ठेवला, �याला सो�याचा नाग तयार कं�न �दला. मा�ं�कान नंाग छाती जवळ धरला आ�ण
�हटंला..."मी पढुं चालतो त�ुही मागन यंा...बघा माझी जा�!" मा�ं�क पढुं �नघाला स�ैय मंाग.ं फतहेखानला वाटल आंता मराठे
काही नाही क� शकत, मा�ं�काची जा� आह.े तो वसे ओलाडंनू पढुं आला. मराठे नसुत बेघतायत...एक नाही-दोन नाही यऊे
�ा �याला. �न��यापय�तआला,�न��यापय�त जसा आला तशी मा�ं�काची छाती फुगली..."�हटंललेो �क नाय घऊेन जातो वर,ं
आलो �क नाय इतवर"...चला पढुं...पढुं-पढुं-पढुं ट��यात आला तसा वरन गंोफणीचा एक ध�डा असा "घुंग-घुंग-घुंग" करत
आला �या मा�ं�का�या छाताडावर, डोळ पंाढंर कं�न मा�ं�क �तथचं पडला. नाग एक�कड,ं मा�ं�क �तसरीकड, फत�ेखान
पळत माग!ं

अर!े �जथ मंाणस कंाही क� शकत नाहीत �तथ भंतू कंाय करणार?ं मरा�ानंी फत�ेखान�या भतूाचंाही �नकाल लावला.
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(वाचा आ�ण शअेर कंरा)

तीन वष� झाली, साड तेीन वष� झाली, चार वष� झाली. औरगंजबेानी फत�ेखानला सा�ंगतल,ं "तमू �सफ़� नाम क�ही फ़तहेखान
हो......आव वापस!"..."अब! कौन जाएगा?" आ�ण उभा रा�हला कासम खान..."हम जाय�ग!े"

प�ुहा झुंज चाल,ू प�ुहा लढाई चाल.ू..चार वष�, पाच वष�, सहा वष� झाली. "रामसजे" अ�ज��यच रा�हला. अर!े आपल �ेशवराय
�हणायच.े.."माझा एक �क�ला माव�यानंी एक वष� लढवला, तर मंाझ सेगळ �ेक�ल �ेयायला औरगंजबेाला ३५० वष�
लागतील". सभंाजी राजानंी "रामसजे" नावाचा एकंच �क�ला सहावष� लढवला, सहा ग�ुणल सेाड तेीनश.े औरगंजबेाला सगळे
�क�ल �ेयायला �कती वष� लागतील???



अर!े टाप नाही टाप, वतैागला-सतंापला औरगंजबे आ�ण �यानंी �याच रागात डो�यावरची पगडी काढली...खाली आपटली,
"जोपय�त �या सभंाजीला पराभतू करत नाही वा �गर�तार कंरत नाही तोपय�त डोईवर बंादशाही पदाची पगडी घालणार नंाही".
इथच महारा�ात मलेा औरगंजबे पण! मरतवेळे� स�ुा �या�या डोईवर बंादशाही पदाची पगडी �हवती. मरपेय�त "सभंाजी
राजान"े �याला त भेा�य �ंमळचू �दल नंाही. औरगंजबेाला मरा�ानंा पराभतू करताच आल नंाही.

सल..सल..सल करत होता औरगंजबे पण! काही काही उपयोग �हवता. "अर!े औरगंजबे बोलत खपू होता,पण! सागंत काहीच
�हवता...औरगंजबे चालत खपू होता,पण! पोहोचत कुठच �ंहवता...औरगंजबे लढाया खपू खळेत होता,पण! �ज�कत कुठचं
�हवता".

�ह �ह सगळ� ताकद या स�वीस वषा��या "सभंाजीची", अफाट ताकद�न औेरगंजबेाला रोखल,ं प�ुया द�खनमेधला एक
खण...एक खण नाही घऊे �दला �या औरगंजबेाला आप�या "सजा� सभंाजीन"ं.
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(वाचा आ�ण शअेर कंरा)

औरगंजबेान जंाळ टंाकल,ं "जजंी�या�या �स��ला" औरगंाजबेानी उकसवल.ं.."मरा�ावंर चाल करा", पोतु�गीजानंा
�फतवल.ं.."चालनू जा मरा�ावंर", इ�ंज हाताशी धरलं.े.."आ�मण कंरा मरा�ावंर"

पोतु�गीज, इ�ंज, मोघल...ब�स!ं!!

एक नाही,दोन नाही त�बल बारा गड उंभार�या �वरा�या�या �वरोधात, आ�ण त�बल बारा ग�ावंर �नखराची पजंफेाड करत
"सजा� सभंाजी राजा" झुंजत रा�हला...झुंजत रा�हला...ब�स!ं!! औरगंजबेा�या चतेावणीमळु �ंस��न हंदैोस माडंला.
जजंी�यातला �स��, "राम पाटलान"ं बाधंललेा "ज�ंजरा" आ�दलशाहीकड आंला आ�ण मग! �स��कड पंोचला. आता हा
�स�� �हणज "ेमजुोर"ं आ�ण "माजोर"ं झाललेा. अर!े जजंी�याला बलेाग सरं�ण दया�च,ं पोहोचण कंठ�ण �तथ.ं "�शवाजी
महाराजानंी" कैक वळेा �य�न कंेला, "�जथ �ंशवराय �तथ �ंवजय" पण! "ज�ंजरा" �याला अपवाद ठरला. ज�ंजरा �ज�कता आला
नाही. �या�या भोवताली..."रो�ाची खाडी, दलदलीचा �दशे, आ�ण सम�ुाच बंलेाग सरं�ण". ज�ंजरा �ज�कण संोप �ंहवत.ं

ह हेा�शी �स�� जजंी�यातनू बाहरे पंडायच,े कटावर�या गावात�या बायका बाटवायच,े �यानंा सम�ुातं भर तंरवावर आं� लूटुत
सोडायच,े आ�ोश �क�का�या �तथ वंा�यावर �ंभजाय�या. माणसानंा पकडायच �ेयाचं नेाक, कान कापायच,े
'र�ाळायचा'...'र�ाळायचा' दया�. अर!े �कती बायका बाटव�या असतील???...�कती माणस कंापली
असतील???...�कती?�कती? अकातं...अकातं माडंलाय. �ह माणस एंके�दवशी आली सभंाजीकड.ं.."राज!ं...राज!ं, �ो �स��
माती करतयूा पार,ं बाया-बाप�ा पळवतयूा, भोगतयूा, लटुतयूा, माणस बंाटवतयूा" आ�ण कडाडला छावा...!!! "आम�याच
मातीत यऊेन आमचीच माती, �या �स��ची एकदा माती केलीच पा�हज!े खळे जूजंी�यावर रं�ाची रगंपचंमी" आ�ण �नघाला
"सजा�" जजंी�यावर पंण! लढाया ब�ु�न �ंज�कणार "ेसभंाजी" दडंराजपरुला आल,े दडंराजपरुी ता�यात घतेली. पण! �याच वंळे�
ब�घतल "ंज�ंजरा" बाह�ेन �ज�कता यणेार नंाही. "ज�ंजरा" �यायचा असले तर �ंया�या पोटात हात आत घालनूच कंोतळा बाहरें



काढला पा�हज.े आ�ण सभंाज�ची �वल�ण ब�ु�, �वल�ण चाल खळे लूागली.
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क�डाजी पकडला गलेा, क�डाजीच हेात दा�गो�या�या कोठाराला लाग�या आधीच कलम केल गेले.े क�डाजीला तोफेला
बाधं�यात आल.ं अर!े नगारखंा�यावर �ंया�या धडाच तेकुड.े.तकुड उेडवंल,े क�डाजीच म�तक नगारखंा�याला टागंल.ं अर!े �या
क�डाजी�या �वामी�न� र�ाचा अ�भषके दया�ला झाला आ�ण दया� र�ाळलंा, '�च�ध�ा-�च�ध�ा' उडव�या. ज सेाथीदारं
सापडल �ेयाचंी म�तकं मारली. मराठे कापल गेले,े अर!े �या धडा�याची वाट संभंाजी राज बेघत होत �ेया�या ऐवजी
क�डाजी�या शरीरा�या '�च�ध�ा-�च�ध�ा' करणा�या धडा�याचा आवाज �या�ंया कानावर पंडला. अर!े चवताळला 'छावा..!'
आ�ण स�ज झा�या मरा�ा�ंया तोफा..."�ा ब�ी तोफानंा" आ�ण बघता बघता मरा�ा�ंया तोफेतनू गोळ सेटु लूागल.े जजंीरा
पा�यात डचमळ लूागला, नगारखंाणा पडला, �स��च सेार मेहाल आडव झेाल.े "मरा�ाचंा एक तोफेचा गोळा...बला�!"

जजंीरा पार उं�व�त..उ�व�त होत गलेा. �स�� खरैतखान, �स�� कासमखान जीव मठु�त घऊेन पाळायला लागल.े या
सभंाजीपढुं, या रौ�ापढुं �टकन मं�ुक�ल.ं तो �स�� खरैतखान एका टकेडीमाग लंपनू बसला आ�ण अचानक गोळा आला
नजद�क ब�स!ं काळजाच पंाणी..पाणी झाल,ं कळनू चकुल हंा सभंाजी आता सोडत नाही..�बलकुल सोडत नाही. पण! जजंीरा
ता�यात आता यायलाच �नघाला, पण! ऐनवळे� दया� �स���या मदतीला आला, सम�ुाला भरती आली, मरा�ानंा माग संरावं
लागल.ं पण! थाबंतील त "ेसभंाजीराज"े कसल.े

अर!े मरा�ाचंा ज�म �वजा�ंया कडकडाटात आ�ण तोफा�ंया गडगडाटातच झंालाय.ं आगीशी खळेणारी माणस आं�ही
पा�याला �भउन पळणार नंाही. "सभंाजी" आगीशी खळेणारा पा�याला कुठंला घाबरतो. �याचवंळे� �वल�ण य�ु� डो�यातनं
�नघाली, "ज रेामायणाम�य �ेभ �ूी रामानंा सचुललेी"....''या दया�लाच वसेण घातली तर.ं.?" आ�ण अमंल चाल झूाला "दया�तच
पलु बंाधंायचा"..कापसा�या गाठ�, लाकडाच �ेडके, भलमेोठे दगड सम�ुात टाकल जेाऊ लागल.े
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बघता बघता सते तूयार �ंहायला लागला पण! सम�ुा�या लाटा संते बूधं दूईेनात,लाकडाच �ेडके �कना�यावर टंाकू
लाग�या,कापसा�या गाठ� बाहरे फंेकू लाग�या. पण! थाबंतायत त "ेसभंाजी राज"े कसल.े मो�ा �चवटपण केाम चाल ठूेवल.ं

( कधी जजंी�यावर गंलेात न तर "ंसभंाजी राजानंी" सम�ुात बाधंललेा तो पलु अंजनूही �दसतो...�दसतो अजनूही )

दया� बधं दूईेना, पण! सभंाजी हटायला तयार �ंहवत.े �स�� खरैतखान, �स�� कासमखान परुत उेलथ.े.पालथ झेालले.े आता!
सभंाजी सोडत नाही आ�णआता ज�ंजरा जवळजवळ हातात आलाच,ं मरा�ा�ंया तोफा आगओकत हो�याच, "लाडंा
कासम", "कलाल बाघडी" या �स���या तोफानंी कधीच मंाना टाकल�ेया. मरा�ा�ंया तोफाचंी धग �यानंा सोसली नाही. आता
ज�ंजरा हातात यणेारच पंण! �याचवळे� औरगंजबेानी जहरी चाल खळेली, "क�याणला" हसन अली खान पाठवला आ�ण वाता�
सभंाजी राजानंा �मळाली..."क�याणला हसन अली खान चालनू आलाय" आ�ण सभंाज��या काळजाचा ठोका चकुला.
"क�याण" �हणज "े�वरा�य "ं. ज�ंजरा �याय�या नादात "�वरा�य "ं औरगंजबेा�या घशात जायला नको. सभंाजी राजानंी सरळं
वढेा दादाजी पतं, वसेाजी पतंावंर सोपवला आ�ण सभंाजी राज के�याणकड चंालत झेाल.े बघता बघता क�याणला पोहोचल,े
हसन खानला तडुव.ं.तडुव तंडुवला आ�ण क�याणवर पं�ुहा "भगवा" फडकला. पण! "ज�ंजरा" �यापासनू हातातन गंलेा तो
गलेाच, या घटनमेळु "ंजजंीरा" काही हातात आलाच नाही.

पण! �स��वर अंशी जरब बसवली सभंाजी राजानंी क�, सभंाज�च नाव ऐकल तंरी जजंी�या�या काठंच दया�च पंाणी चळाचळा
कापायच.ं इतक� अफाट!...अफाट! जरब बसवली "सजा� सभंाजी राजानंी"
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अरब लोकं दया�त यायच केोकणात�या बायका पळवायच,े बाटवायच.े "सभंाजी राजानंी" आदशे �दला..."�फ़�तोर �गर�तारं
करा...!" आ�ण "कानोजी आ�ं�नी" दोन-दोन जहाज �ंगर�तार कंेली. दोनश अेरब सापडल,े सभंाजी राजा�ंयापढुं हाजीर कंेल.े
सभंाजी राजानंी ब�घतल आं�ण सा�ंगतल.ं.....

( आप�या साता�या�या शजेारी "वासो�ाचा �क�ला" आह.े �दवसा ढव�या �तथ कंोणी जात नाही. इतकं �चडं जगंल,
माणसाची बात सोडा पाखरंही �तथ �ंफरकत नाही. एकदा चकुून चंार पाच पोर गंलेी होती शवेट� "हलेीकॉ�टर"ं नी
शोधनू..शोधनू काढावी लागली. इतका भयाण आह.े..खपू खपू भयाण, �चटपंाख� नसत,ं एखादा नसुता शातंतने मेरले �तथं
इतक� भयाण शातंता)



सभंाज�नी सा�ंगतल,ं "या दोनश अेरबानंा �या वासो�ा�या �क��यावर नऊेन ठेवा" आ�णआमचा सतंाजी होता �याला
सा�ंगतल,ं "एक करायच.ं..�ानंा इतकं मारायच.ं..इतकं मारायच.ं..इतकं मारायच हं फे�ं मले नेाही पा�हजते. आ�ण दोन म�हने
मराठे अरबानंा मारत होत,े इतके �क फ�ं म�च दंते �हवत.े एका आठव�ातच त एेकमकेानंा ओळखनेास झेाल हेोत इेतके
सजुलले.े दोन म�हन मेरा�ानंी तडुव.ं.तडुव तंडुवल,ं सजुवल,ं आ�ण मग! दोन म�ह�यानंी सभंाजी राजानंी सा�ंगतल "ंआता
�यानंा बाहरे कंाढा, �या�ंया जहाजावर बसवा आ�ण �ा सोडनू परत �या�ंया दशेाला".

सतंाजी �हटंला..."महाराज!...सोडायच हंोत तंर धंरल कंशाला?" महाराज �हटंल.े.."द रे सेोडनू!!!"

�या दोनश अेरबानंा �या�ंया जहाजात बसवल,ं �या�ंया दशेाला पाठवनू �दल आं�ण मग! सभंाजी राज सेतंाजीला
�हणाल.े.."आता ह �ेा�ंया दशेात जातील, �या�ंया �ातंात जातील, �या�ंया गावात पोहोचतील, �ा�ंया घरापढुं यतेील,ं दारापढुं
उभा राहतील, दार ठंोठावतील, या�ंया बायका दार उंघडतील, �ानंा बघतील आ�ण �हणतील..."आमच हे घेरात नाहीत,,,नतंर
या!" �ा�ंया बायकाही �ानंा ओळखाय�या नाहीत इतके...इतके सजुवलते, इतका न�शा बदलवलंाय मरा�ानंी...उ�ा चकुून
कोणी महारा�ाकड �ंतर�या नजरनेी यायला �नघाल तंर प�ह�यादंा हा आवाज यईेल..."कुठं
�नघाला?"......"महारा�ात"......"नको जाऊ, अजीबात नको जाऊ...माझी अव�था ब�घतललेीस ना...नको महारा�ात तवेढा
नको"

उ�ा �तर�या नजरने कंुणी यणेार नंाही महारा�ात, सभंाजी महाराजानंी जरब बसवललेी ती अशी. अर!े पोतु�गीज 'थ�या..थ�या'
नाचवल,े गो�ावर हं�ला केला, पार मंाडंवी नद� तडुवनू सभंाजी राज गेो�ात घसुणार,ं,अर!े तो "इ�ाही �हाईस राय" पारं
वतैागला, गोवा �ह राजधानी सोडनू �यान �ंसरीकड रंाजधानी तयार कंरायचा डावही माडंला. पोतु�गीजाचं उपर रा�यं
सभंाजीराजानंी उ�व�त केल.ं इ�ंजाशंी तह केला,इ�ंजाचंी म�ती परुती �जरवली,सरळ कंे��वन नावा�या ग�हन�रलंा
सा�ंगतल.ं.."मुंबई �वकत द,े अन चल चाल पूड!ं"...अर!े जर �यावळे� "सभंाजी राजानंी" तहात मुंबई �वकत घतेली असती ना तर
द�डश वेष� इ�ंजाचं पेाय आम�या छाताडावर नंाचलचे नसत.े इ�ंजाचंा धोका ओळखला होता ना तो या "सजा� सभंाजीनी"

औरगंजबे 'थ�या-थ�या' नाचवलाय...पोतु�गीज वाकवलंाय...इ�ंज झकुवलंाय...�स�� पार आंडवा केलाय.ं..एक नाही,दोन नाही
त�बल बारा गडावंर �नखराची पजंफेाड करत "सनेाधरुदंर सजा� सभंाजी" अ�ज��यच रंा�हलाय.
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वतैागला...वतैागला होता औरगंजबे. अर!े एकही चाल यश�वी नाही एकही...

गड�क�ल घेतेो �हटंल, ह "ेमराठे" गड�क�ल सेोडायला तयार नंाहीत. अर!े एक-एक मावळा साधा नाही, "सभंाजी राजानंी" एक
-एक मावळा असा घडवलाय जण कूाय एक-एक बलुदं गडकोटचं. या महारा�ा�या छाताडावर फं�ं साड तेीनश गेडकोटं
नाहीत. या महारा�ात उगवलंलेा ��यके जण एक-एक गड आह.े सभंाजी राजा�ंया..."रा�यासाठ�", "�वरा�यासाठ�" झुंजतोय
अफाट...अफाट ताकद�न.ं



अर!े..."पा�यावरचा प�हला तरगंता तोफखाना आप�या सभंाजी राजानंी चाल कूेला", "गलुामा�ंया �व��ला जागवेर बंदं�
घातली", "कईक न�ान �ंापारी पठेा वस�व�यात", "शतेक�याचंी कज� माफ केलीत..�यानंा शतेीसाठ� सोईसधुारणा क�न
�द�यात..पा�याच �ेवाह ��य� वळवनू �पका�या वाढ�साठ� ल�य �ंदलयं", "पोट�ंया पोरासारख रंयतवेर �ंमे कंेलयं", "फ�ं
तलवार बंाजीच नाही रयत क�याणा�या बाबीस�ुा हा राजा अखडंपण केरत रा�हलाय".

अर!े..."नऊ वष� सभंाजी राजानंी त�बल १४० लढाया के�या, पण! एकाही लढाईत पराभतू न होणारा राजा �हणनू "�गनीज
बकु" ला स�ुा "सभंाजी राजाचंीच" न�द �यावी लागली"..."कधी हरला नाही, माग �ंफरला नाही, वाकला नाही...अजीबात नाही!
जो झपेावत रा�हला अ�दम उ�साहान.ं..अफाट ताकद�न.ं..�चडं शौया�न.ं..आपण "�शवछ�पत�च पे�ु"ं आहोत याच धारणने.ं..

जगवत रा�हलाय "�वरा�य "ं...सवंध�त करत रा�हलाय "�वरा�य "ं अफाट ताकद�न.ं.....
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सभंाजी कना�टकात गलेते. कना�टक मठु�त घतेलंय. तजंावर पय�त पार मरा�ानंी रा�या�या सीमा बड�व�या. '��व��म',
'��चनाप�ली', 'म�ास', कावरेी नद� ओलाडंली तो पाषाण कोट �ज�कलाय.

च�ेा नाही, 'आ�ं�दशे', 'कना�टक', 'त�मळनाड'ू, 'म�ास'...कुठंवर-कुठंवर झपे मारली या "सजा� सभंाजीनी".

अर!े कधी रायगड, कधी प�हाळा, कधी गोवा, कधी ज�ंजरा, कधी ��चनाप�ली, कधी पाषाणकोट......अर!े वा�यासारखा
�फरतोय नसुता. �दवसा�या चोवीस तासातल वेीस तास घो�ावर मान टोकून लढायचा, �सगंी शाळ�ूया माती�या भाकरी
खायचा पण! मराठ� रा�यासाठ� अफाट ताकद�न झंुंजत रहायचा.

अर!े तलवारी�या टोकावर मंरण घऊेन �ह�डतात "मराठे"

""औरगंजबेा तलूा मारायला व� नाही लागणार.ं "आई भवानीच"ं रा�य हं नेको हात घालसू""...गज�त रा�हला बरसत रा�हला
"सभंाजी राजा".
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शभं चू�र� भंाग २५

(वाचा आ�ण शअेर कंरा)

अखरे औंरगंजबेानी आप�या दरबारीयानंा �वचारल.ं.."�या �कया जाय?" आ�ण सगळ सेरदार �ंहणाल.े.."�जरू!ं वापस लौट
चलत हे!ै" आ�ण अखरे औंरगंजबेाला महारा� सोडवा लागला. सभंाजी राजा�ंयावर आ�मण करायची वाट �यानी बदलली,
माघार घंतेली आ�ण गलेा आ�दलशाहीवर.ं "आ�दलशाही" अव�या सहा म�ह�यातं �यान �ंज�कली. मग वळला "कुतबूशाहीकड"ं,
"गोवळक�डा" �यान अंव�या एका म�ह�यात �ज�कल.ं अर!े आ�दलशाही �ज�कायला सहा म�हन लेागतात, गोवळक�डा
�ज�कायला एक म�हना परुतो आ�ण सभंाजी राजाचं "�वरा�य "ं �ज�कायला �याला नऊ वष� श�य हंोत नाही. ह शेौय�
कुणाच?ं...हा परा�म कुणाचा?...ह धेाडस कंुणाच?ं...ह सेाहस कुणाच?ं..."सजा� सभंाज�च"

अर!े ख�जना वाढवलाच नाही, अफाट..अफाट ताकद�न संवंध�त केलाय, मराठ� फौजा �शवराया�ंया काळात जवे�ा हो�या
�या�या "पाचपट-सहापट" वाढव�यात. अर!े पाच जहाज बाधंणीच केारखान केाढलते, 'कुडाळ-�डचोळ�ला' दा�गो�याचे
कारखान उेभारलंते सभंाजी राजानंी. साडपेाच हजार गलबत दंया�त तरगंतये दया�त. अर!े "सरखंले का�होजी आ�ंा", "सरखंले
दौलतखान दया�सारगं" बपेनाह �कुमत गाजवतायत बपेनाह. काहीच वषा�पवू� �या "ताज हॉटले" वर ह�ला झाला. सम�ुातनू
अ�तरके� आल.े ३५० वषा�पवू� आप�या सभंाजी राजानंी सागंनू ठेवलय..."महारा�ाला धोका ज�मनीवरन नंाही, महारा�ाला
धोका सम�ुावरन आंह"े. ह �ेया राजान संा�ंगतलय. अर!े दया�वर बंपेनाह �कुमत गाजव�लय रेाजानंी बपेनाह. साडपेाच हजार
गलबत दंया�त आहते. टाप नाही महारा�ावर तंीर�या नजरने कंुणी यायची. चाहोबाजूंनी सरु��त ठेवलयं "�वरा�य "ं. एक-एक
गडकोट बलुदं बला� क�न ठेवलाय. �शबदं� अफाट वाढवलीय.े माणसू नाय तसा अफाट �जगरीचा...�जगरबाज!!!

अर!े इवलसं पोर सं�ुा सभंाजी राजा�या परा�मान मंो�हत झालयं. �वरा�यासाठ� मारायला उभ रंा�हलयं......हा हा "सजा�
सभंाजी"
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औरगंजबेान आं�दलशाही �ज�कली, कुतबूशाही ता�यात घतेली, आ�ण मग! औरगंजबेाला प�ुहा उ�साह आला..."परु��ह��दो�थान
के आलमगीर हंोना चाहत�हम!"...हा द�खन फ�ं खपुतोय �याला द�खन! अनमुान तर बदलनू �यावच लंागल हंोत,ं �याला
वाटल हंोत "ंसभंाजी" �हणज "े�शवाचा" नादान त�तनशील वरीस...बदलला अनमुान. दहापट�न तंापदायक आह सेभंाजी
�शवाजीराजाप�ेा.

अर!े �या �शवाजी राजानंी कधी "ब�ुहाणपरु औंरगंाबादला" कधी हात घातला �हवता...का तर औंरगंजबे चालनू यईेल. पण! हा
सभंाजी गाद�वर आंला आ�ण �यानंी प�ह�यादंा "ब�ुहाणपरुा" धतुल,ं औरगंाबाद लटुल.ं अर!े सळो �क पळो क�न सोडल यंानंी.



भर दरबारात औरगंाजबेानी �वचारल.ं.."मरे सेब घरान मे�...हमार�तमैरू कंे घरान मे��आ ऐसा कोई श�स पदैा जो रणतर�मरा� हो"
आ�ण सग�या सरदारानंी सा�ंगतल.ं.."ना �जरू नंा"......"याद रख�, य औेरगंजबे या ख़दु मरगेा या उस "सभंा" को मरगेा, ये
पहेला आलमगीर हंोगा जो रणपर मंरगेा...या उस "सभंा" को मारगेा!" आ�ण �चवटपण �ेनघाला औरगंजबे पण! �याला
मा�हतीय सेभंाजीला उघ�ा मदैानात पराभतूच नाही क� शकत आंपण.ं मग! अख लंढाओ...�फतरुानंा प�ुहा मदतीला घतेल.ं
प�हा�यावर कंैद केल�ेया म�ंयानंा सभंाजी राजानंी प�ुहा पद दंऊेन सोडनू �दल.ं पण! सभंाजी राजाचंा मोठेपणा �यानंा पलेता
नाही आला. या म�ंयानंी प�ुहा सभंाजी राजावंर तीन वळेा �वष�योग केल,े �त�हीवळेा सभंाजी वाचल,े �त�हीवळेा �यानंी
म�ंयानंा माफ� �दली. पण! म�ंयाचंा कावा, कार�थानी चालचू रा�हला.

ह मे�ंी अकबराकड गंले.े..औरगंजबेाचा प�ु �ंयाला सागंायला लागल.े.."त�ुही जर संभंाजीला ठार मंारायला आमची मदत करत
असाल तर आंध� "�वरा�य "ं आ�ही त�ुहाला दऊेन टाकू" या�ंया बापजा�ाची जा�गीर अंस�यासारखी सभंाज��या खनुाची
सपुारी ह अेकबरला �ायला �नघाल.े तो अकबर �ामा�णक �नघाला, �यानंी ख�लता सभंाजी राजानंा पोहोचवला. नाव �ंमळाली
आ�ण मग मा� संभंाज�नी या सग�या म�ंयानंा ह�ी�या पायी �दल,ं �भ�तीत �छलनू मारल,ं रायगड�या टकंमकं टोकावरन खंाली
लोटनू �दल.ं ज केेल तं येो�यच केल.ं �यानंा मारल नंसत तंर संभंाज�ना मराव लंागल अंसत आं�ण �वरा�याचा �थं कधीच
आटोपला असता.

�मशः
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शभं चू�र� भंाग २७

(वाचा आ�ण शअेर कंरा)

�यायासना पाठ�माग "ं�स�हासन" आ�ण �स�हासना पाठ�माग "ंधमा�सन" उभ रंा�ह�या�शवाय "राजाची" आ�ण "रा�याची" �गती
होत नाही ह सेभंाज�ना मा�हतीय.े आ�ण सभंाजी राजाचंा कारभार तसाच आह.े पण! ह �ेफतरू पं�ुहा...प�ुहा औरगंजबेाने
�फतवल.े आता उघ�ा मदैानात नाही आता का�ानचे डाव माडंायचा. सभंाजी राज आेहते तवेढे रायगडावर.ं रायगड �ंहणजे
"ग�डा�या ब�खनीसारखा", वा�यालाही �जथ आंत �शरता यणेार नंाही, आ�णआतं �शरल वंार बंाहरे पंडणार नंाही इतका
बलुदं आ�ण बदेाग. या रायगडवरन संभंाज�ना पकडन,ं हरवन म�ु�कल आ�ण मग! औरगंजबेान डेाव आखला..."सभंाजीला
रायगड�या बाहरे कंाढा!" आ�ण �फतरू मंदतीला आल.े "गणोजी �शक�" सभंाजी राजाचं मे�ेण,े वतनाचा न �द�याचा राग �याचंा.
�याचं खेटल "ेकवी कालाशाकंड"े होत.े "दसेाई सावतं" आ�ण "गणोजी �शक�" याचं खेटल केवी कलशापढुं आल.े या �फतरुानंी
�शक�ची समजतू क�न �दली �क, "कवी कलश तमु�या �वरोधात" आ�ण �या �दवशी कवी कलशानंी नमेका खट�याचा �नकाल
सावतंा�ंया बाजनू �ंदला आ�ण �शक�ची खा�ी पटली. कवी कलश �वरोधकचआ�ण �शक�सरळ कवी कलशावंर चालनू गलेे
आ�ण कवी कलश पळनू "खळे�यावर" �हणज "े�वशाळगडावर" आल.े सभंाजीराजानंा प� �ंल�हल.ं "�शक�नी मार
�दला......पळनू खळेणीयासं आलो!"

सभंाजी राज केडाडल.े.."ना�याच पेदर जंर �ंवरा�याची कदर कंरत नसतील तर.ं.काय कराव आं�ही?" �वचारत झेाले



यसेबूाईना आ�ण यसेबूाई �हणा�या..."सौभा�याला �वरा�य आं�ण �वरा�याला सौभा�य मंानतो आ�ही, ना�याचं पेदर जरं
�वरा�याची कदर करत नसतील तर रंाज �ेबनघोर �ंनघा...भल ते आेमच बेधं अूसल �ेहणनू काय! आ�ण �वरा�याची �वा�मनी
कडाडली आ�ण �वामी �नघाला �शक�वर, तटुनू पडला, �शक�च �शरकाण केल,ं �शक�पळनू गले आे�ण सभंाजी राजे
प�हा�यावर आंल.े
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शभं चू�र� भंाग २८

(वाचा आ�ण शअेर कंरा)

सभंाजी राजानंा कानोकान खबर �ंहवती, आपणऔरगंजबेा�या गह�या चालीत फसत �नघालोय. औरगंजबेाची चाल यश�वी
झाली होती. सभंाज�ना रायगडाबाहरे कंाढ�यात यश आल हंोत.ं आता सभंाजी गले हेोत पे�हा�यावर,ं प�हा�यावर हंोते
सरल�कर संनेापती "म�ोजी घोरपडा" वय वंष� ६०, शरीर थंकल अंसले पंण! मनगटातली रग आ�ण छातीतली धग �वझली
�हवती. आ�याआ�या सभंाजी राजानंी �वचारल.ं.."मालोजी काका मकुर�ब खानाची कोण हालचाल?" आ�ण कडाडला
मालोजी गावराण बोलीत...

"राज.ं.! �यो काय इतयू,ं

आ�ही हाय �हव,ं

रटेत कू� �याला...!"

आ�ण सभंाजी �हणाल.े.."मालोजी तमु�या खा�ंावर तंर संरु��त आह �ेवरा�य "ं...पण! �याच वंळे� हरे धावत आला, सभंाज�ना
सागंता झाला..."राज !ं .. राज !ं रायगडला यातीगात खानाचा घरेा पडलाय" आ�ण काळजाचा ठोका चकुला "रायगड" �हणजे
"राजधानी", महाराणी �तथ आंहते, बाळरंाज �ेतथ आंहते आ�ण "�वरा�य �ंस�हासन" �तथ आंह.े..कुणी डावने डंाव माडंला?
आ�ण सभंाजी राज �ेनघाल.े म�ोज�ना सा�ंगतल.ं.."लागली गरज तंर हंाकं मा�, लगोलग यउेन �मळा आ�हासं!" आ�ण
सभंाजी अव�या "शभंर" भालायतासंोबत �नघाल रेायगडाकड.ं

पण! त�पवु�चा औरगंजबेाचा ख�लता मकुर�ब खानाकड आंलाय..."तो सभंाजी रायरीचा जहागीरदंार �शक�शी भाडंण केलयं
�हणनू �तकड आंलाय, आता नामी सधंी आह"े. आ�ण ती बातमी घऊेनच मकुर�ब खानान रंायगडला जाणा�या सग�या वाटा
आधीच जरेबदं क�न ठेव�या. सभंाजी राजानंी वाटा शोध�या पण! वाटा सग�याच �गर�तार,ं जरेबदं मकुर�ब�या तावडीत.
एक वाट होती �श�लकं, गद��बकट,ं व�हवाट असललेी, �न�बड, का�ा-कु�ाची, �कर� झाडाचंी, भयाण कडकेपा�याचंी, द�या-
खो�याचंी �बकट..सभंाजी राजानंी �तच वंाट �नवडली..."" सगंम�ेराची ""
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शभं चू�र� भंाग २९

(वाचा आ�ण शअेर कंरा)

बघता बघता मकुर�ब खान हाजीर झंाला सगंम�ेरलंा आ�ण मरा�ाचंा पाचश मेाणसूमळे पं�हला आ�ण
कडाडला..."य�गार.ं..!!!"

......"हर हर महादवे"ची आरोळ� घमुली आ�ण बघता बघता तलवारी खणान लूाग�या. झाडा-पानावंरची
पाखर.ं..फड..फड..फड करत उडाली. अर!े काळोख थंरारला, रा� थंरारली आ�ण बघता बघता आ�ोश �क�का�यानंी परीसरं
�म�मनू गलेा.

शौया�ची लाट!..लाट!..लाट! अवघ तंफुान..तफुान झाल.ं अर!े एक-एक मावळा झुंजत होता शत�न लंढत हंोता...ब�स!ं!!
मोघलाचंा काताकुट करत होता.

�शवाजीराज सेागंायच "ेमाझा एक मावळा शभंराला भारी आह"े. इथ एंक मावळा पाचाशलेा भारी पडत हंोता.
मोघलानंा..ब�स!ं!! कापत होता...सपास���प !!!...मकुर�ब बघत होता पण! मरा�ा�ंया शौया�पढुं काही..काही चालत नाही.
आप�या राजासाठ�, �वरा�यासाठ� इथलंा एक-एक गडकोटासारखा झुंजत होता. अर!े �वतः साठ वषा�चा "मालोजी" दो�ही
हातात समशरे घंऊेन लढतोय अफाट!..अफाट! ताकद�न.ं..यईेल �याला सरळ कंापतोय. र�ा�या �चळका�ंा,,,मासंाचे
ल�.े.....अर!े खच �ंतेाचंा...! आ�ण मकुर�बन तं शेौय� ब�घतल आं�ण कडाडला..."इस बढू�को पहल�लगाम डाल�" तस संगळं
यौवनी स�ैय मंहलोजी बाबा�ंया भोवती गोळा झाल.ं अ�भम�य चू���ूहात अडकवा तसा म�ोजी अडकला, दो�ही हातात
समशरेी. याच समयी मोघलाचं एेकाचवंळे� वार झंाल,े हातात�या दो�ही तलवार�नी त पेलेलं.े म�ोजी खाली बसला, साठं
वषा�च रंगदार शंरीर.ं..र�ं उफाळल...वीज लखलंखलंी स����पप् ..!!! र�ा�या �चळका�ंा उडवीत प�हली फरी गारं
झाली,,,�सरी फरी,,,�तसरी फरी...अर!े तो जोश वगेळा, तो आवशे वगेळा...त शेौय� ब�घतल आं�ण मग! मकुर�बला कळलं
""वाघ"" कसा असतो.

�मशः
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मकुर�ब खानान आंपल पे�ेन ठेवल हेोत �ेफतरू �ंतथच.ं आ�ण "सगंम�ेरला" शभंर भालायतासंोबत सभंाजी राजे
"सगंम�ेर�ंया" वाटने �ंनघाल.े..�नघाल आे�ण एवढ�च बातमी मकुर�ब खाना�या कानावर पोहोचव�यात आली..."सभंाजी राजे
सगंम�ेरला सरदसेाया�ंया वा�ात म�ुकामाला थाबंल"े...मकुर�बला प�क� बातमी, अव�या शभंर भालायतासंोबत राजे
सगंम�ेरला सरदसेाया�ंया वा�ात आहते. "नामी सधंी आह लेगोलग �नघा" आ�ण मकुर�ब खान पाच हजाराचं स�ैय घंऊेन
टाकोटाक �नघाला, प�हा�याला बगल दते �नघाला सगंम�ेर�या �दशने.ं



प�हाळा अधंारात गडुपू झाललेा. पहारकेरी पहारा दते होता. अचानक कायतरी �दसल आं�ण चबकला..ब�बी�या दठेापासनं
कडाडला..."मालोजी बाबा,,,काळोख उंजळतं तलतुा चा�याती" आ�ण मालोजी�या काळजाचा ठोका चकुला..."कु�या
रोखान?ं"......"जी सगंम�ेरा�या"......आर!ं..राज हंायत...आर!ं राज हंायत...कुणी ग�नमान डंाव साधला, अर!े �नघा..�नघा
�शबदं� उठवा...राजाचंी जान वाचवायला पायज.े..आर!ं �नघा...!!!

आ�ण बघता बघता मावळा स�ज झाला. मकुर�ब खाना�या पाच हजार फौजलेा बगल दते "म�ोजी बाबा" पाचश मेाव�यासतै
दौवड लूागला...दौवड लूागला आप�या राजासाठ�, रा�या�या र�णासाठ� �नघाला...�नघाला आला सगंम�ेराम�य वेसे
ओलाडंनू धपाप�या उरान.ं.."राज.ं.!,,,राज.ं.!,,,राज.ं.! �नघा..�नघा राज.ं.! नावडी जवळ कंरा"...सभंाजी खाली आल "ेका?..का?
मालोजी...काय गडबड?ं...कोण आफत?"......"राज.ं! आफत लय मंोठ� राज.ं!,,,राज.ं! �नघा नावडी जवळ कंरा...ग�नमानी
गाव यंरेबाडलय रंाज.ं!,,,,,,राज.ं! �नघा...!!!

सभंाजी राज �ेहणाल,े "नाही मालोजी तमु�या थक�या खा�ंावर "�वरा�य "ं सोपवनू जायला "राज"े नाही झालो आ�ही...म�
इथचं, झुंज इूथचं पण! रण टाकून पळणार नंाही"

..."नाही राज.ं!,,,लाख मंले तंरी चालतील पण! लाखाचंा पो�श�दा वाचला पा�हज.े..राज!ं..�नघा,,,नावडी जवळ कंरा राज.ं......!"

पण! �याच वंळे� मकुर�बची फौज सगंम�ेर�या वशेीला �भडललेी. पाचश मेावळा आमचा डो�यातं डोळा घालनू बघत होता.
ब�स!ं!! अफाट...अफाट सनेासागर आं�ण �टचभंर पाचश मेावळा राजा�या र�णासाठ� �स�आह.े
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म�ोजी बाबाचं अंफाट!...अफाट!...अफाट! शौय� पा�न �याचवळे� मकुर�ब खानान चंाल खंळेली. कमानमार लंा बोलावल,ं हा
म�ोजी असा आवरणार नंाही आ�ण �तस�या बाजकूड लंढ�या मालोजीवर नमे धरलंा, तीर संटुला...उज�ा दडंात घसुला
हातातली तलवार �ंनखळलंी...�सरा तीर कंंठात...�सरी तलवार �ंनखळलंी...! �नश�� झाला म�ोजी आ�ण गळुा�या ढेपलेा
मुं�या ढसा�ा अस यंौवनी स�ैय मं�ोजीला ढसल.ं

अर!े शरीरावर जंागा �श�लख रंा�हली नाही �जथ वंार झंाला नाही. र�ाळलंा म�ोजी मातीत पडला. अखरेचंा �ास
फुललंा...डोळ लेवल.े..ओठं हलल.े �या �ासान मंाती उचं उडाली आ�ण �या उचं उडा�या मातीला म�ोजी सागंता
झाला..."सागंा मा�या राजाला, हा म�ोजी गलेा..मातीत मलेा, पण! मातीत नाही मलेा..."मातीसाठ� मलेा"......अर!े मातीत
मारणार केैक असतात, पण! "मातीसाठ� मारणार फे�ं मराठे असतात" ह सेागंत गलेा.

आ�ण म�ोजी नावाचा ब�ुंज ढासळला आ�ण यौवनाचं स�ैय संरैा..वरैा सटुल,ं...सटुल संभंाज��या मागावर,ं पण! सभंाजी
राजानंी त�पवु�च आप�या माणसानंा सा�ंगतल.ं..जमले तस,ं जमले �तथनू �नसटायच संा�यानंी. खडंो ब�लाळ,ं सतंाजी
घोरपडा एका बाजनूी �नसटल हेोत.े "सभंाजी राज"े आ�ण "कवी कलश" �स�या बाजनूी "नावडी नद��या" �दशने देौड लूागले



होत.े "कवी कलश" अचानक घो�ाव�न खाली पडल आे�ण जोरात गज�ना केली कवी कलशानंी..."राजा जी, म��ग़र गया
�!ँ...म��ग़र गया �!ँ"

सभंाजी वापस आल आे�ण कवी कलशानंा सोबत घतेल आं�ण दौड लूागली घोड,ं,,नावडी�या �कना�याकड.ं.....

आ�ण बघता बघता सभंाज�चा घोडा नावडी�या काठावर आंला, सामोर कंाठावर मंाणस �ंदसली..आपली वाटली..सभंाजी
राजानंी काठं ब�घतला..........
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सभंाजी राजानंी काठावर�ंया नौका बघताच सभंाज�ची नजर �ंफरली...पाहतो तर कंाय! आ�ापय�त ऐकल हंोत नं�ा सम�ुाला
यउेन मीळतंात, पण! इथ उंलट.ं..�या नावडी नद�ला मकुर�ब खानाचा सनेासागर भंटेायला आला होता. काठावर हंोता "�शवप�ुं
सभंाजी"...चाहोबाजूंनी "सभंाजी राजा" रकेला गलेा, चाहोबाजूंनी यौवनाचं स�ैय भंरल.ं..म�य "ेसभंाजी" आ�ण "कवी कलश"
आ�ण कडाडला मकुर�ब..."ख�चल� तलवार उंसक�!"......पण! तलवार �ंयायच कंुणाच धंाडस हंोईना, कुणीतरी एक पाऊलं
उचलायचा आ�ण सभंाज�ची नसुती नजर वंर उठायची चार पंावल मंाग संारायचा तो...नाही �जगर झंाली!

अखरे!ं मकुर�ब खानान चंाहोबाजूंनी दोरखडं फेकल आे�ण "सभंाजी राज जेरेबदं झाल"े,,,"मरा�ाचंा छ�पती
अडकला",,,"छावा सभंाजी राजा जरेबदं झाला",,,"�शवप�ु संभंाजी मोघला�ंया कैदते फसला",,,"�फतरुाचंी चाल यश�वी
झाली",,,"मरा�ाचंा मकुूट मंोघला�ंया पायात पडला"......पण! म�तकं ताठंच होत,ं छातीही तशीच, रगही तशीच आ�ण
बाणदेारपंणाही तसाच.

बघता बघता मकुर�ब खानान दं�त केल "ंसभंाजी राजानंा" आ�ण र��ला खानाला तो �हणाला, "जीतनी ज�द ह� सक�उतनी
ज�द �नकलना चा�हय�यहासँ.े..अगर! पता चला इन मराठ� को तो यहंी कबर बंना डाल�ग अेपनी"

आ�णआ�य� वाटले "सगंम�ेर"ं त "ेबहा�र गंड"ं ह सेाड तेीनश मेलैाचं अंतंर आह.े (एसट� नी जायच झंाल तंरी द�ड �दवस
लागतो) मकुर�ब खानान हं अेतंर सभंाज�ना घऊेन चालत...अव�या साड चेार �ंदवसातं कापनू परुा केलयं. कु� मंागं
लाग�यासारखा पळत हंोता.

पण! �द�व मराठयाचं...""�क��या�या तटाशजेा�न संभंाज�ना नले जंात होत पंण! तटावर�ंया धारकं�याला मा�हती �हवतं
आपला राजा कैद झालाय"ं",,,,,,""अर!े गाव�या वशेीवरन संभंाज�ना नले जंात होत पंण! गावात�या वारक�याला आ�ण
गावक�याला मा�हती �हवत आंपला राजा कैद झालाय"ं"...कळपेय�त सभंाज�ना सरु��त �ठकाणी पोचवल हंोत.ं
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औरगंजबेाला खबर �ंायला हरे धंावत आला होता..."�जरू!ं...�जरू!ं,,,बड़ी ख़शुी क� खबर हं�, सभंा �गर�तार �आ!"

आ�णआ�या हरेला औरगंजबे �वचारत होता..."�पक़े त� नह� आय�, �या बखत�ह�!"......"हा.ँ..�जरू!ं सगंम�ेर मं�मकुर�ब खानने
द�त कर �लया उ�ह�!"

"आला ताला क� महेरेबानी, श�ब�रात के ज� होना चा�हए, आ�ख़र आ ही गया द�खन का चहुा �ँशकंज म�, अब �दखाय�गे
उस�...लाया जय उस�शानोशौखतस�, पहेना जाय त�ताकंुला .ँ.."

आ�ापय�त �यानी आप�या खा�ंावर मराठ� त�त पलेलं असले, आता �या�या खा�ंावर "ंत�ताकुला"ँ ठेवा. आ�ापय�त �यानी
"राजव��" घातली असतील, आता �याला �व�षक� झबली घाला. आ�ापय�त �यानी "मराठेशाहीचा मकुूट"ं �मरवला असले,
आता �याला घुंगर अंसललेी �व�षक� टोपी बाधंा. आ�ापय�त �यानी "राजअलकंार" घातल अेसतील, आता �याला "पोलाद�
साखळदंडंान"े जखडवा. आ�ापय�त राजा �हणनू..."घो�ावरन,ं म�ेयातन,ं पालखीतन,ं ह�ी�या अबंारीतन गंलेा असले, आता
�याला उटंाला बाधंा. आ�ापय�त राजाला �हणनू "नगार"े वाजल अेसतील, आता ढोल ताश बेडवायला सरुवात करा. कळ�ूा
महारा�ाला..."आलमगीर औंरगंजबेनी "सभंाजी" �गर�तार कंेलाय"ं

आ�ण बर�ंकूम �नघाली �ध�ड..."�व�षक� झबली" घातली,,,"घुंगर अंसललेी टोपी" अडकवली,,,"काटरेी साखळदंडंान"े
जखडवल,ं,,"उटंाला बाधंल"ं आ�ण �नघाली �ध�ड......वाजत गाजत!!!

अर!े कुठ�या राजा�या वा�ाला आली �ह �वटबंना...??? कुणी सोसल.ं..???
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अर!े मोघली छावणीत क�लोळ.ं..क�लोळ मंाजला होता आनदंाचा, आतरुलं हेोत सेार.े.....

अर!े नऊ वष� �यान औेरगंजबेा�या �दमाखात सतैानी ग�धळ घातला तो "सभंाजी" आह केसा...? कसा �दसतो...? कसा आहे
तो...?...कोण!ं..कोण!ं..कोण!ं अर!े कोण कंुणा�या झाडावंर!,,,कोण कंुणा�या घरावंर!,,,कोण कंुणा�या डो�या वंर!,,,कोणं
कुणा�या खा�ंावंर! उभा रा�न बघत होत.े.कसा आह?े...कसा आह?े...""सभंाजी""

आ�ण �नघालीय �ेध�ड वाजत गाजत!!!

अचानक कुठूनतरी �भर-ं�भरनंारा दगड यंायचा...ध����प !् छातीवर आंदळायचा...र�ाची �चळकंाडंी यातनचेा क�लोळं
उठायचा!...कुणीतरी यायच उंटंाची शपेट� �परगळंायच!ं, उटं थ�या!...थ�या! नाचायचा अगंावरच केाटरेी साखळदंडं
टोचायच!े,,,बोचायच!े,,,जागोजागी जखमा करायच!े. कुणीतरी यायच अंगंावर थंुंकायच!ं...कुणीतरी यायच एंखाद शंीवी
�ायच!ं...कुणीतरी यायच तंलवारी�या टोकान संभंाज��या अगंावर रंषेा उठवायच!ं,,,रषेबेरोबर र�ाची धार लंागायची...अर!े
मातीवर रं�ं..र�ं म�ुा उमटवीत जायचंी!...अर!े कुणी सोसल?ं??

अर!े �व�चवा�या लवलव करणा�या वदेना कुणा�या वा�ाला आ�या?......का? अर!े झकुला असता, वाकला असता, नमला
असता तर ऐंश म�य जेगला असता...मग! का नाही केल?ं...का सोसत रंा�हला सगळ?ं...का सहन करत रा�हला ही
�वटबंना?......"�वरा�य अं��मतसेाठ�"..."�वरा�यासाठ�"..."मराठ� दौलतीसाठ�"

इतका इतका अन��वक छळ!ं...इतके र�ाळलं हेोत सेभंाजी,,,इतके "श��र फास�या हनमुानासारख �ेदसत होत.े..ब�स!ं
इतके"...जागा ठेवली �हवती र शेरीरावर वंार.ं.वार कंरायची......
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एवढं सगळ संोसनू स�ुा "छावा" होता ताठं...झकुली नाही मान...वाकला नाही कणा...तसाच बाणदेारपंण आेला
औरगंजबेा�या दरबंारात..."त�तासीन झाललेा आलमगीर औंरगंजबे", दरबंारात आ�याआ�या वजीर आंसद खान
कडाडला..."सभंा..!,,झकू जाओआलपंना क�सामन�"...आ�ण कडाडला "कवी कलश"..."राजा ह�वो झकु�गे
नह�...झकूा�ग !े"...........खमो���श!्!!............सर�र��दशी समशरे आंली गद�नवेर.ं....."च�ू�प !्...च�ू�प !्,,,यादँ रख कंैद म�ह�
त.ू..आला ताला क�दरबंार म�ह�......च�ू�प !्!!

पण! �याचवळे� आवाज ऐकू आला..."सबरू!ं......आसद......सबरू!ं,,,,,,अभ� बह�त पछूना ह�इस"े...आ�ण " आ�त�क़दम,
शहेशंाह �ह�दो�ता .ं..आलमगीर गंाझी औरगंजबे"......त�तावरन खंाली उतरला, सभंाजीपढुं आला. तो र�ाळलंा "सभंाजी"
एकदा �याहाळला आ�ण नजर �ं�थरावली डो�यावंर...तीच नंजर.ं.तचे तजे आं�णऔरगंजबे �हणाला......

"नौ बरस का था, तब य �ेमला थंा हम�आगरा म�...तब पछूा हँमन�इस�, �य� र सेभंा त�ुह हेमारा ड़र नंह� लगता?ं??...और इस
सभंा न�ज़वाब �दया था,,,हम��कसी का ड़र नंह� लागता लं�ेकन हमार� वजह सं सेबक� ड़र लंागता हं�!......सच कहा थँा काफ़रं
न,े कभी ठंडक ना �मलन दे�......ल�ेकन अब नह�,,,अब नह� आला ताला क� महेरेबंानी आ�खर आंज कैद म�ह�त हूमार�" आ�ण



�या खदुाच आेभार मंानायला औरगंजबे गडुघ टेकेून खाली बसला.

�याची ती अव�था बघनू सभंाजी राजानंी कवी कलशानंा �वचारलं..."कवीजी, कवी आहात आपण..मग! या �सगंावर संचुत केा
एखाद� क�वता?"...आ�णआ�य� वाटल कंवी कलशानंा...अर!े काय माणसू हा,,,म�ृय�ुया गोठात आह,े औरगंजबेा�या दरबंारात
आह येाला भीती नाही भय नंाही. हा माणसू �हणतोय सचुत केा एखाद� क�वता..ही काय क�वता ऐकायची वळे आंह!े...कवी
�हटंला "हा हंा रंाजन का नाही, ऐका!...."राजन तमू हो साचं.े.खबू लढे हो जगं!!!..दखे तं�ुहारा तजे...तखत �यजत औरगं!!!"

अहो! राज.े..काय लढलात त�ुही जगं!...काय तमुच तंजे!...काय तमुच शंौय�!....राज!े तमुच तंजे बघनू औरगंजबे �वतः �वतःचे
�स�हासन �यागनू तमु�या पढुं यऊेन गढुघ टेकेून बसलाय...................बहोत खबू!!!

..............खमो��श!्!! सर�र��दशी औरगं ताड�दशी उठला,,,,च�ु�प !्..च�ु�प !्

"बता सभंा...बताओ!,,,कहा रँखा हं�ख़जाना?...कहा रँख� ह�लूँट?...कहा रँखा हं�ख़जाना?"......तसा कडाडला सभंाजी, "अर!े
�ह�दो�थान आमचा ख़जाना, इथ मंातीचा कण अन क्ण मानतो मी सोन.ं..औरगंजबे त �ूगळलंास खजाना, त �ूगळलंास
�ह�दो�थान...पण! आ�ही मागणार नंाही त�ुयासारख हेोणार नंाही �भखारी...अर!े �ह�दो�थान हाकं मा�न �ंभकं दतेो
त�ुयासार�याला...घते नाही असा, घऊे मनगटा�या बळावर.ं.......ब�स!ं चर�र�फडत रा�हला औरगंजबे चर�र�फडत..........
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(वाचा आ�ण शअेर कंरा)

औरगंजबे �हणाला, "य मेराठ��या �खलातं�ह�अपन बे�च� को, �य� पदैा नह� ऐसा एक भी श�स हमार�जनान मे�"............"हे
मराठे आप�या पोरानंा काय खायला घालतात, का? असल एंक तरी पोरग मंा�या घरात नाही ज�माला आल"ं......आ�ण
सभंाजी राज �ेहणाल,े "अर!े...त�ुया पोट� कसा ज�मले सभंाजी?......अर!े...कसा ज�मले सभंाजी त�ुया कुशीत?......सभंाजी
ज�मले तो "�शवछ�पत��या कुशीत" आ�ण "महारा�ा�या मशुीतच"ं

अर!े �वतः�या बापाला �वष दणेारा त,ू �वतः�या भावाची खलुआेम क�ल कंरणारा त.ू..त�ुया पोट� कसा यईेल
सभंाजी?......सभंाजी यईेल स�ा���या क�ावंर आ�ण ब�स!ं!! त�ुया नर�ावर...

याद राख, महारा�ा�या मातीत उभा आहसे त इूथचं माती क�......"आम�याच वाटवेर यंउेन,,,आम�याशीच वाटमारी
करणा�याची,,,�या�या वाटवेर जंाऊन,,,वाट लाव�या�शवाय,,,आ�हीआम�या वाटवेर पंरतत नाही" हा इ�तहास आह आेमचा.

आ�ण चमकला औरगंजबे �याला काही कळनेा,..."अर!े कैदते कोण आह ते कूा मी?"...पण! अखरे �ंवचारल �ंयान.े.."मरे�कौन
कौन स सेरदार शंा�मल थ ते�ुह�?"......आ�ण उसळला सभंाजी, "अर!े त�तासाठ� र�ावर उंलटणारी जात नाही आमची, आई
भवानीच भेतू�आ�ही...�वकणार नंाही इमान, होणार नंाही बईेमान, म� इथचं...र�ाचा अखरेचंा थ�ब अन थ�ब असपेय�त इथचं.
याद राख,,,"�स�हाच बेछड जेगतात �स�हासारख आे�ण मरतातही �स�हासारखचे...नको लागसू नादाला"



आ�ण अखरे औंरगंजबे सतंापला......"ल जेाव इस�हमारी नजर� के सामन�स,े �नकाल दो इसक� आखँ�, इसक� आखँ�जलाती ह�
बहोत हम�!...काटँ डाल� इसक� जबान, इसक� जबान बोलती बहोत ह�!......जाsssव!्!!

आ�ण सभंाजी राजानंा औरगंजबेा�या दरबारातन नंले गंले.ं
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आप�याला आणखीन एक सा�ंगतल गंले �ंक, औरगंजबे सभंाजी राजानंा �हणाला, " त जूर मं�ु�लम �हायला तयार असला तरं
आ�ही तलुा माफ करतो"...आ�ण सभंाजी राज �ेयाला �हणाल,े " त जूर तंझुी मलुगी मला दते असला तर मी म�ु�लम होतो"

सभंाज�च च�र� अंस तंस बंदनाम केलचं आह,े पण! �या�ंया शवेट�या �वला�वलतं, तजेस आ�मब�लदाना�या वळे� स�ुा
�यानंा अस बंदनामी�या आगात जाळाव �ंह केवढ� मोठ� शोका�ंतका आह.े अर!े का जाळाव यंा आगीत �यानंा?...अर!े घडलचं
नाही अस!ं,,,नाही झाल अंस!ं

दोनच संवाल �वचारलते औरगंजबेान देोनच,ं अर!े �ल�हलयं औरगंजबेानी, �या�या म�ृयपु�ात �ल�हलयं......"प�हली चकू केली
शहाजाननी, �यानंी "शहाजीला" �जवतं कना�टकात जाऊ �दल,ं "शहजीच" मारला असता तर "ं�शवाजी" उभाच रंा�हला
नसता...�सरी चकू मी केली आ�या�या भटे�तन "ं�शवाजीला" �ज��दा जाऊ �दल,ं "�शवाजी" मारला असता तर " सभंाजी"
खडाच रा�हला नसता...दोन चकुा के�यात �तसरी चकू करणार नंाही..."

आ�ण रा�हला सवाल..." तझुी मलुगी दते असला तर मं�ु�लम होतो वगरै वेगरै हेा बाजार गं�पाचंा, काही अथ� नाही यात", कारण!
औरगंजबेाला एकूण पाच मलुी हो�या...प�हली मलुगी "झबे�ु�सा" ती शहाजान बरोबर आ�याला कैदते होती, ती �तथचं मलेी,
ती महारा�ात कधी आलीच नाही. मध�या तीन मलु�ची औरगंजबेान लं�न कंेललेी. आ�ण पाचवी "झीनत�ु�सा" ती
औरगंजबेाबरोबर महारा�ात आललेी. "सभंाजी राज"े �यावळे� पकडल गेले �ेयावळे� "सभंाजी राजाच"ं वय होत "ंब�ीस (३२)
वष�...ब�ीस" आ�ण या "झीनत�ु�सा"च वंय होत "ं४६ वष�"......�यावळे� सभंाजी राज पेकडल गेले �ेयावळे� सभंाज�च वय
"३२ वष�" आ�ण या "झीनत�ु�सा"च वंय आह "े४६ वष�", कुठंला �तशीतला पोरगा �हणले मी प�ाशीत�या बाईबरोबर ल�नं
करतो?,,,कुठंला इ�तहास ऐकतो?

औरगंजबे - सभंाज�चा सघंष� "धम�सघंष�" नाही तो "स�ासघंष�" आह.े �शवरायानंी सग�या जातीधमा�ला समान �याय �दलाय.
सभंाजी राजानंी तचे प��य पाळलयं अगद�!...पण! औरगंजबेासारखा जहरी सप� �यानंी ठेचलाय.
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(वाचा आ�ण शअेर कंरा)

अखरे "ंवढब�ुकूं तळुापरू�ंया वन�तभंाला" सभंाज�ना बाधंल गंले.ं औरगंजबेान संचुवल�ेया सजचेा अमंल चाल �ूहायचा. आ�ण
ब�घतल संभंाज�नी आ�ा आह डेोळ केाढायची...""लालबुंद तापल�ेया त�त सं�या"" घऊेन यतेाना �दसल हेा�शी . धरुा�ंया रषेा
हवते सोडतायत स�या �या...अर!े लालबुंद स�या...कळनू चंकुल,ं डोळ जेाणार आंता...सभंाज�नी �मटल ने�े आं�ण
डो�यापढुं उभा रा�हल,े,,"राजा �शवछ�पती"..."मासँाहबे �जजाऊ"..."आई सईबाई"..."मावळ"े...

"�वरा�य "ं..."गडकंोट"......अर!े याच डो�यानंी घतेल �ंवरा�याच दंश�न,,,याच डंो�यानंी केल इंशत� आप�या माव�यानंा,,,याचं
डो�यानंी पा�हली �व���वरा�य संवंध�नाची...अर!े याच डंो�यानंी घतेल दंश�न..."आबासाहबेाचं"...

"मासँाहबेाचं"..."आऊसाहबेाचं"...तचे डंोळ आे�ण उघडल डेोळ सेभंाज�नी,,,डो�यापढुं �दस�या "लालबुंद त�तं
स�या"...आ�या सामोर घंसु�याआत...च��्र्���्र्���्र्���्र्���्र्���्र्��र् �,,,,

यातनचेा नसुता क�लोळ उंठला.

स�या ग�ेयाआत...आत...आत �नघा�या �याच वंगेान बंाहरे,ं,,,,,डोळ �ेहवत केुठंच उर�या हो�या नसु�या खोप�या...का�या
क�ब�द...उ� तंप� बाहरे फंेकणा�या......अर!े पायात काटा घसुला तर आंठ �दवस पाय ध�न बंसतो आ�ही,,,डो�यात लालबुंद
त�त सं�या ग�ेया असतील...�कती???...�कती??? सोसल अंसतील......अर!े �कती??? सहन केल अंसले......�कती???

अर!े,,,कुणा�या वा�ाला आलाय हा अ�याय!...कुणी सोसला �ा यातनाचंा जहरी नगंा नाच???......का?......अर!े रगले
असत,े,,रगंले असत तेर झंकुल नेमल अेसत नेा...कुठून आल हं आे�मधयै�???...कुठून आला हा आ�मसयंम???...कुठून आली
�ह �जगररंर��र् �.....................
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(वाचा आ�ण शअेर कंरा)

पण! आता सजचेा �सरा अमंल चाल झूाला होता. सजा होती "जबान काटायची". हा�शी आल लेखलंखतंी नगंी तलवार घंऊेन.
पण! सभंाज�च त�ड बदं जीभ छंाटणार कंशी?...मग! हा�शी पढुे आल जेबडा उघडायची को�शश क� लागल.े..पण! जबडा
उघडनेा......मग! दोघानंी कानावर दंाबजूोर �ंदला...�चsंssड दाब �दला...�चsंssड दाब पण! उघडनेा जबडा, मग! एकानी



म�तकावर �ंहार कंेला,,,पण! जबडा उघडनेा......

अर!े उघडले कसा...वाघाचा जबडा आह,े,,,,,"वाघा�या जब�ात...घालनूी हात...मोजती दात...�ह आमची औकात,,, सागंणारा
सभंाजीय"े

पण! तोपय�त एकान यं�ु� केली, सभंाज�च नाक दाबनू धरल.ं..�ासासाठ� जीव गलबललंा,,,तळमळलंा,,,�ासासाठ� ओठं
हलल,े,,जीभ लंवलवलंी आ�ण �या सधंीचा घतेला फायदा......साडंशी घसुली आत,,,साडंशीत पकडली जीभ,ं,,ओढली
बाहरे,ं,,नगंी तलवार लंखलंखलंी स����प�्���पप् ..............

त�डातन ओंघळल नंसुत लंालबुंद र�ं......जीभ पंडली होती समोरच वंळवंळतं,,,ती स�ुा तयार �ंहवती सभंाजी राजापंासनं
पोरकं �हायच.ं.....अर!े �या जीभने उंमटवंल.े.."जगदबं - जगदबं" च बेोल,,,�या जीभने �ंदली �क�कारी..."हर हर
महादवे"ची,,,�या जीभने कंेला जागर,ं,,"जय भवानी"चा,,,जी जीभ �ंहणत रा�हली..."आऊसाहबे"...

"मासँाहबे"..."आबासाहबे"...ती जीभ पंडली होती समोरचं वळवंळतं............

एक नाही,,,दोन नाही त�बल चंाळ�स �दवस अन�वीत अ�याचार चंालला होता...............

अर!े बोकड संोलाव अंस संभंाज�च कातड संोलनू काढल,ं �या�यावर �मठाच पंाणी
टाकल.ं.....च��्र्���्र्���्र्���्र्���्र्���्र्���्र्�र�......यातनाचंा जाळ.ं..जाळ झंाला नसुता. कुणीतरी यायच गंडु�या�या वा�ा काढून
�यायच,ं,,कुणीतरी यायच हंाताची बोट छंाटायच,ं,,कुणीतरी यायच तंलवारी�या पा�यान मंासंाच लेगद केापायच.ं..कु�या,
�गधाडानंा खाऊ घालायच.ं.....

अर!े कुणी ब�घतल अंसत तंर वंाटल नंसत.ं.."मरा�ाचंा छ�पती" आह.े.....अर!े भतुासारखी अव�था झाललेी. आ�ण एवढं
सगळ हंोऊन स�ुा आपला ""सजा�"" सोसत रा�हला,,,सहन करत रा�हला...का???...आपण "�शवछ�पत�च पे�ु"ं आहोत या
"अ��मतसेाठ�",,,"�वरा�यासाठ�",,,"रा�धमा�साठ�"......सहन करत रा�हला चाळ�स �दवस.
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अखरे!ं उगवलंी "फा�गनुी व�य् अमाव�या". ""११ माच� १६८९"" औरगंजबेाची अखरेचंी सजा, "सभंाज�च म�तक कलम करा".
आ�ण सभंाज�च म�तकं छाटल गंले.ं भा�या�या फाळाला अडकवल आं�ण ""गढु�पाड�ा�या आद�या �दवशी महारा�ात
सभंाज��या म�तकाची गढु� उभारलंी". �नघाली वाजत...गाजत! आली "इ�ंायणी - भीम�ेया" तीरावर �ंया रतेीत रोवला तो
भ�याचा फाळ आं�ण म�तकातन रं�ाचा एक थ�ब पडला "इ�ंायणी - भीम�ेया" पा�ात आ�ण थरारली ""इ�ंायणी - भीमा""

अर!े!! याच "इ�ंायणी - भीमने"ं पा�हल हंोत तं शेौय�, त धेाडस,ं त सेाहस,ं तो परा�म, ती �वला�वलन तजेस�न�ा, त धेयै�, तो
सयंम, मानवी जीवना�या �चरतंन त�वाशी जळुलंले "ंसभंाज�च" �ाननात.ं ती "इ�ंायणी - भीमा" सभंाज��या म�तकाकडं



�तर�या माना क�नआसव ढंाळ लूाग�या.

गलेी ३५० वष� झाली "इ�ंायणी - भीमा" अजनू रडतचेाय. सागंतये! खरा "सजा� सभंाजीराजा" अजनू कळलंाच नाही.

""�शवाजी महाराजानंी सा�ंगतल.ं..कस जंगाव!ं!! आ�ण सभंाजी महाराजानंी दाखवलं...कस मंराव!ं!!...ती "इ�ंायणी - भीमा"
आजही सागंतये........

अखरे!ं तो औरगंजबे �हणत रा�हला........

"सचमचु छावा ह�छावा शरे कंा...

हमन�आखँ��नकल द� उसक�, ल�ेकन उसक� आखँ�झकु� नह� हमार�सामन"े

"हमन�जबान काटँ द� उसक�, ल�ेकन उस जबान स उेसन मेागं नेह� रहेमे के दो ल�ज "ं

"हमन�हात तोड़ �दए उसके, ल�ेकन नह� फैलाए उंसन अेपन हेात हमार�सामन"े

"हमन�पावं काटँ �दए उसके, ल�ेकन नह� ट�क�उसन अेपन घेटुन�हमार�सामन"े

"हमन�गद�न काटँ द� उसक�, ल�ेकन उसक� गद�न नह� झकु� हमार�सामन"े

""सचमचु छावा ह�छावा शरे कंा"

ह�ग केामयाब कभ� या ऐसहेी लौटना पड़गेा ख़ाली हाथ दहे�ेली......

पण! �द�लीला परत जा�याच भंा�य औंरगंजबेा�या वा�ाला आलचं नाही.

सभंाज��या र�ा�या थ�बाथ�बातनू इथ पं�ुहा ज�माला आला..."हजार�, लाख�"..."सभंाजी"

अर!े!! सतंाजी,,,धनाजीसारखा एक-एक झुंजत रा�हला, लढत रा�हला...राजा�शवाय चौदा वष� महारा� औरगंजबेाशी ट�करं
घते रा�हला आ�ण अखरे इंथचं औरगंजबेाची कबर बंाधंनू मग शातं झाला.

�ह �रेणा होती सभंाज��या ब�लदानाची, �ह �रेणा होती सभंाजी राजा�ंया रा��मेाची, रा�भ��ची......

............!!जय शभंरूाज!े!............

''छ�पती सभंाजी महाराज �क जय!!!"

"छ�पती सभंाजी महाराज �क जय!!!"

"छ�पती सभंाजी महाराज �क जय!!!"
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