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कण

एक
आज मला थोडं बोलायचं आहे ! मी बोलणार हणून काही लोक दचकतील!
हणतील कालवश माणसं के हापासून बोलायला लागली? पण के हा-के हा अशांनाही
बोलावं लागतं ! जे हा-जे हा हाडामांसाची िजवं त माणसं मृ तांसारखी वागायला
लागतात, ते हा-ते हा मृ तांना िजवं त होऊन बोलावं लागतं . छे ! मी काही आज
इतरांसाठी बोलणार नाही; कारण मला चां गलं माहीत आहे की, तसं बोलणारा मी काही
कोणी मोठा त विचं तक नाही. मा यापु ढं जग उभं रािहलं ते च मु ळी समरां गण हणून!
आिण माझं जीवन हणजे तर या समरां गणावरचा केवळ एक बाणांचा भाता! अने क
प्रकार या, अने क आकारां या िविवध घटनांचे बाण यात अगदी काठोकाठ ठासून भरले
आहे त असा एक भाता!!
आज मला मा या आयु याचा तो भाता सवांसमोर प ट उघडा करावयाचा आहे !
वत: या हातांनी यातील िविवध घटनांचे बाण – अगदी एकजात सग या घटनांचे
बाण – आज मला मोक या मनानं सवांना दाखवायचे आहे त! आप या िद य पा यांनी
तळपणारे , आप या बां धीव आिण आकषक आकारानं चटकन डो यांत भरणारे , तसे च
मोडले या शे पटांमुळे केिवलवाणे िदसणारे आिण िठकिठकाणी तु टले या पा यांमुळे
उघडे -बोडके, कसे तरीच, कलाहीन वाटणारे – अगदी सव या सव बाण – आिण ते ही
जसे या तसे – आज मला सवांना दाखवायचे आहे त!
जगातील एकजात वीरते कडून मला ते पारखून यायचे आहे त. धरणीतलावरील
य चयावत मातृ वाकडून आज मला यांचं खरं खुरं मोल ठरवून यायचं आहे .
पृ वीतलावरील एकू णएक गु वाकडून मला यांचं खरं खुरं थान ठरवून यायचं आहे .
िजवाला जीव दे णा या िमत्र वाकडून आज मला यांची परी ा करवून यायची आहे .
िज हा या या प्रेमसरींनी ओथं बन
ू जाणा या बं धु वाकडून आज मला यांचं खरं खुरं
मू यमापन करायचं आहे .
आतून – अगदी मा या मना या सखोल आिण गहनगं भीर गाभा यातून एक
आवाज अलीकडे मला वारं वार प टपणे ऐकू ये तो. जो-जो मना या िनधारानं मी तो
आवाज थोपिव याचा प्रय न करतो, तो-तो वायू या सु साट झोतानं अ नीची वाला
िवझ याऐवजी पूवीपे ा अिधक जोमानं जा तच भडकत जावी, तसा तो आवाज मला
पु न:पु हा गजून सां गतो, ‘सां ग कणा, तु झी जीवनकथा आज सवांना सां ग. आज ती तू
सवांना समजे ल अशा भाषे त सां गावी अशीच आजची पिरि थती आहे . सगळं जग
हणतं , ‘कणा, तु झं जीवन हणजे एक ल तर होतं !’ सां ग, सवांना गजून सां ग की, ते
ल तर न हतं ; तर ते जरीकाठाचं एक तलम राजव त्र होतं . केवळ – केवळ
पिरि थती या िनदय काटे री कुंपणात अडकू न या या सह त्र-सह त्र िचं या झा या.
याला िमळे ल यानं या आप या वे शीवर ह या तशा टां ग या आिण तरीही तु ला या
राजव त्राचा एवढा अिभमान का वाटतो?
‘कुठ यातरी अडगळीत, सुं दर सं दुके या तळाशी पडून राहणा या न याको या

आिण अखं ड राजव त्रापे ा, अक् राळिवक् राळ तांडव करणा या काळा या
झं झावाताशी केवळ एकाकीपणानं झुंजताना फाटू न गे लेलं तु झं ते राजव त्र कमी
मोलाचं होतं काय ते आज सवांना नीट डोळे उघडे ठे वून पाहू दे . नीट कान उघडे ठे वून
ऐकू दे . वीरां या कथा ने हमीच चवीनं ऐकणा या आिण दुस याच णी – अगदी दुस याच
णी या ितत याच सहजपणे आिण िन काळजीपणे सरळ िवस न जाणा या या वे ड ा
जगाला तु झी ही कथा कधीतरी गदागदा हलवून सोडील काय? आहे का ित यात एवढं
प्रचं ड साम य?
‘िव वा या अं ितम स यते वर यांचा- यांचा िनता त िव वास आहे , यांना –
यांना ‘मृ यू’ हे एक खे ळणं वाटतं , अशा जगातील अजूनही अि त वात असले या
िसं हा या छाती या वीरांना तरी आज तु झी ही कथा ऐकावीशी वाटे ल. छे ! ही काय
केवळ कथा आहे ? ते एक महान स य आहे !! आिण स य हे पाहणा यां या वा
ऐकणा यां या इ छे चा िवचार कधीच करीत नसतं ! ते ने हमीच जसं असतं तसं च पु ढे ये त
असतं . उगव या सूयदे वासारखं !’
कोणतीही कथा ऐकत असताना ती ऐकणा यांची अशी क पना असते की,
ित यात म ाचे मधु र चषक असावे त, नितकांचे नादमय पद यास असावे त, त्री –
पु षांची आवे गपूण आिलं गनं असावीत. णभं गुर जीवनाची जाणीव कुठं तरी िवसरायला
लावणारी धुं दी यात असावी. मी सां गणार आहे , या मा या या जीवनकथे त असले
म ाचे चषक नाहीत. मनाला हळु वारपणे गु दगु या करणारे नितकांचे पद यास नाहीत.
ित यात आहे केवळ सं गर् ाम! िनरिनरा या भावभावनांचा थरा न सोडणारा सं गर् ाम!
प्राणपणानं लढणारा मी केवळ एक रां गडा सै िनक! मी माझी कथा आज केवळ
मा या – केवळ मा याच समाधानाकिरता सां गतो आहे ! माणसाला कुठं तरी आपलं मन
मोकळं के यािशवाय आपण मु त झा यासारखं वाटतच नाही! हणूनच माझी ही कथा
मी मोक या मनानं सां गणार आहे .
पण माझी ही सं गर् ामकथा सं गतवार कशी सां गावी, हीच आता मा यापु ढची
खरी अडचण आहे ! कारण कडाडणा या िवजे चा कानठ या बसिवणारा ममभे दक आवाज
ऐक यानं तर रानटी घोड ां या कळपातील अने क घोडे जसे वाट फुटे ल ितकडे इत तत:
धावू लागतात, तशा अने क घटना आता प टपणे मा या डो यांसमोर काळाचा क् रम
सोडून ह या तशा धावताहे त, यांची सं गतवार रचना कशी करावी, ते माझं मलाच आता
सु चेनासं झालं आहे ! का कुणास ठाऊक; पण या वे ळी पु न:पु हा मा या डो यांसमोर
उभी आहे ती गं गामाते या पिवत्र आिण रमणीय तीरावर वसले ली चं पानगरी! चं पानगरी
हे मा या जीवनसिरते तील मला आवडणारं सवांत सु बक असं वळण आहे .
या नगरी या नु स या आठवणीबरोबर मा या मृ तींचं अर य एकदम चाळवलं
जातं आिण घटनां या हरणांचे कळप या कळप धपाधप उड ा घे त धावू लागतात. कुणी
हणतात, आठवणी हणजे मोरिपसांसार या असतात, तर कुणी हणतात, या
बकुलपु लांसार या आपला सु गंध मागं दरवळत ठे वणा या असतात! पण मला मात्र ते
कधीच पटत नाही. आठवणी या ने हमीच ह ी या पायांसार या असतात! या आपला
खोलवर असा ठसा मना या ओलसर भूमीवर मागं ठे वूनच जातात. िनदान मा या सव
आठवणी तरी या अशाच आहे त. चं पानगरी हा मा या जीवना या म भूमीवरील
काळा या गजराजानं उठिवले ला एक असाच खोलवर आिण प ट असा ठसा आहे .

मा या जीवनप्रवासातील हे सवांत शांत िन हवं हवं सं वाटणारं आश्रय थान आहे .
काही-काही लोक जीवनाला ‘मं िदर’ हणतात. मला माहीत आहे , माझं जीवन तसं मं िदर
मु ळीच नाही आिण असलं च तर ‘चं पानगरी’ ही या मं िदरातील सवांत मं जळ
ू अशी
एकमे व घं टा आहे !
गं गामाते या िवशाल आिण रमणीय िकना यावर वसले लं ते एक छोटं सं गाव
आहे . आहे कसलं ? होतं !
**

दोन
लतावृ ांनी आिण पशु प यांनी बह न गे ले या िनसगदे वते या कुशीत
पहुडले लं माझं ते िचमु कलं गाव चं पानगर! चकोर, चातक, कोकीळ, भार ाज आिण सारं ग
अशा असं य पि राजां या मधु र कलकलाटानं भ या पहाटे जागं होणारं , गायीं या
हं बर याबरोबर सकाळी रोज या कामाला लागणारं , दोन प्रहरा या रणरण यावे ळी
कदं बा या गद-गद गार छाये त िनवांतपणे िवसावणारं , घं टां या तालब आवाजांसह
गायींबरोबर सं याकाळी धु ळीचे लोळ उडवीत परतणारं आिण रात्री गं गामाते या
िकना याव न ये णा या मं द-मं द शीतल वायु लहरी अं गावर पांघ न एखा ा िनरागस
अभकासारखं शांत झोपी जाणारं , इथं – या चं पानगरीत – माझं ते र य बालपण गे लं! हो,
अ रश: गे लंच. धनु यातून एकदा सु टले या बाणासारखं ते कधीच पु हा मा याकडे
परतून काही आलं नाही.
पण या या नु स या मृ तीनं च गं गामाते चं ि ितजापयं त पसरले लं िव तीण
पात्र मा या डो यांसमोर उभं आहे . पांढरट िन या पा याचं ते ि ितजापयं त पसरले लं
ू ा माझा दाट पिरचय आहे आिण
अफाट साम्रा य! यात या पा या या िबं द-ू िबं दल
मलाही या या थबाथबाची दाट ओळख आहे . याच गं गामाते या काठी पसरले या
ओलसर वाळू या मऊ-मऊ पाठीवर धावताना माझी िनभीड िचमु कली पावलं उमटली
आहे त. या इथ या अवखळ वायु लहरींनी मी अं गावर लपे टीत असले लं माझं उ रीय
अने क वे ळा खट ाळपणानं उडवून लावलं आहे आिण हणूनच चं पानगरी या
आठवणींबरोबरच मी बालपणी पािहले ली, या कडे पासून या कडे पयं त पसरले ली
गं गामाता मा या डो यांसमोर उभी राहते .
बालपण हणजे तरी काय? कुणालातरी ते यवि थतपणे नीट सां गता ये ईल
काय? अने क लोक, अने क क पनांनी याचं वणन करतात, पण मला हणाल तर ते
ने हमीच रथासारखं वाटत आलं आहे . मु त आिण अिनबं ध क पनांचे घोडे जोडले ला एक
वै र रथ असावा असं . दरू वर िदसणारं गं गेचं पाणी खरोखरच कुठं तरी िन याभोर
आकाशाला टे कलं आहे काय, हे पाह यासाठी तो रथ ित या अगिणत लाटालाटां व न
फेरफटका मा न णात ि ितजापयं तची धाव क न ये ई. तर कधी – कधी तो रथ –
आकाशात या लु कलु कणा या असं य तारका कस या क दणात बसिवले या असतात,
की यामु ळे या िनळं छत सोडून पृ वीतलावर खळकन िनखळू न का पडत नाहीत याची
खात्री क न घे यासाठी – अवकाशात उं च-उं च झे पावून ये ई.
**

तीन
मी आिण माझा छोटा भाऊ शोण – आमचं ते िचमु कलं जग. शोण! होय शोणच!
याचं मूळ नाव शत् ं तप होतं , पण सव जण याला ‘शोण’च हणत. शोण माझा धाकटा
भाऊ. तसा वृ करथ नावाचा आणखी एक भाऊ होता मला, पण तो लहानपणीच मावशीकडे
िवकटां या रा यात िनघून गे ला होता. शोण आिण मी दोघे च उरलो होतो. या या आिण
मा या मृ तींनीच माझं बालपणीचं जग भरलं होतं . चं पानगरी या िवशु
हवे त
वाढणा या दोन भो याभाबडया िजवांचं आिण अचाट क पनांनी भरले लं िचमु कलं जग
होतं ते . ितथं खोट ा प्रित ठे चे नकली सं केत न हते की, वाथासाठी एकमे कांना
पा यात पाहणारी असूया न हती. ते केवळ दोन भावांचं िनहतु क जग होतं आिण या
जगाचे केवळ दोनच ारपाल होते . एक आमची आई – राधा आिण आमचे बाबा –
अिधरथ! आजही या दोघां या मृ तींनी मा या अं त:करणातील एक अ यं त कोमल
अशी तार छे डली जाते आिण नकळतच काहीसे कृत ने नं भारले ले, काहीसे माये नं
ओथं बले ले असे दोन अश् िबं द ू मा या डो यांत टचकन उभे राहतात, पण हे णभरच.
लागलीच मी ते िटपतो, कारण मला माहीत आहे , अश् हे दुब या मनाचं प्रतीक आहे .
जगातील कोण याही दु:खाची आग अश् ं या पा यानं कधीच िवझत नसते आिण
तरीही हे दोन अश् िबं द ू पाझर यािशवाय माझं मन हलकं झालं आहे , असं मला कधीच
वाटत नाही, कारण या दोन अश् िबं दं िू शवाय मोठ ा मोलाचं असं मी यांना मा या
आयु यात काहीच दे ऊ शकलो नाही. यापे ा जा त मौ यवान असं आप या
आईबापां या प्रेमाची जाणीव हणून दे ता ये यासारखं काही अि त वात असे ल असं ही
मला वाटत नाही. मा या आईबापांकडून मा या बाबतीत कसलीच अपे ा कधीही केली
गे ली नाही. यांनी मला िदलं ते केवळ िनभळ प्रेमच! आिण हणूनच यां या मृ तीनं
मा या डो यांत काहीसे कृत ते नं भरले ले, काहीसे माये नं ओथं बले ले असे केवळ दोनच
अश् िबं द ू उभे राहतात.
**

चार
माझी आई हणजे तर माये चा िवशाल सागरच होता! मला लहानपणी नगरातील
सव जण वसु सेन हणत. माझा छोटा भाऊ शोण मला ने हमी ‘वसु दादा’ हणे . तर आई
ू च
मला िदवसातून हजार वे ळा ‘वसू, वसू’ हणून बोलावी. ितनं मला केवळ आपलं दध
पाजलं न हतं , तर ित या प्रेमाचं िवशु अमृ तही मी सतत मनसो तपणे पीत आलो
होतो. एकजात सवां वर प्रेम कर यासाठीच जणू ितचा ज म होता. सगळं चं पानगर ितला
‘राधामाता’ हणत होतं . सवांसाठी अिवरत क ट आिण पोटी अमाप माया यांमुळे ितचा
श द कधीच खाली पडत न हता. मा या कानात ज मजातच दोन कुंडलं होती! यांची ती
नगरातील लोकां शी बोलताना अने क वे ळा चचा करी. मी णभर जरी दृि टआड झालो
तरी ितचा जीव घाबरा होई; कासावीस होई. शे जा यांकडे जाऊन ती मला शोध याचा
प्रय न करी. घटकान्घटका मला समोर बसवून मा या कानातील कुंडलांकडे वत:ला
िवस न उगाच एकटक पाहत बसे . अने क वे ळा मा या म तकाव न हात िफरवून ती
मला प्रेमानं हणे , ‘‘वसू, गं गे या बाजूला क धीक धी जायचं नाही हं .’’
‘‘का नाही जायचं ?’’ मी िवचारी.
‘‘हे बघ, वडीलमाणसांचं ऐकावं . जाऊ नको हटलं की, जाऊ नये आपण.’’
‘‘िकती िभत्री आहे स गं तू? अगं , काय होतं य गे लं तर?’’
‘‘नाही रे वसू!’’ मला एकदम जवळ ओढून घे त मा या केसातून आपली लांबडी
बोटं िपरवीत ती मला िवचारी, ‘‘वसू, मी तु ला आवडते की नाही?’’
‘‘हो’’ हणून मी मान डोलवी. मा या कानातील लयीत डोलणा या कुंडलांकडे
कौतु कानं पाहत ती हणे , ‘‘मग माझी आ ा समजून जायचं नाहीस कधी गं गेकडे .’’ ती
मला कळवळू न सां गे. ित या डो यांतन
ू या वे ळी भीतीचे भाव प्रकट होत.
ितला बरं वाटावं हणून मी हणे , ‘‘तू हणते स तर नाही जाणार, मग तर झालं ?’’
ते ऐकताच आ यं ितक प्रेमानं ती मला एकदम जवळ ओढून घे ई आिण कडकडून िमठी
मारी. मा या म तकाचे िन कानांचे पटापट मु के घे ई. मला या वे ळी वाटे की, आपण
असं च ित या कुशीत कायमच घु समटत राहावं .
ित या कुशीत राहन
ू च मी िवचार करी, गं गामाते या पा याला आईनं एवढं का
बरं घाबरावं ? आिण मला तर गं गामाते या पा याची अिनवार ओढ होती! ित या
लपलपणा या असं य लाटां शी घटकान्घटका बोलत बसणं हा माझा सवांत आवडता
छं द होता. आईला तो कळला असता तर? मला शोधीत ती न कीच सरळ गं गे या
िकना यापयं त आली असती. छे ! काही झालं तरी आपण ने हमी नदीिकना यावर जातो हे
िहला कधीच समजता कामा नये ! मी िन चय क न टाकी आिण तो पु रा कर यासाठी
शोणाला रं गीत िशं पले आिण िपकले या िपव या बकुलफलां या मु ठी भ न दे ई!
**

पाच
माझे बाबा कौरवराज धृ तरा ट् रां या रथाचे सारथी होते . यांचा रिहवास बहुते क
हि तनापु रात – कौरवां या राजधानीत – होत असे . ते नगर िकतीतरी दरू वर होतं . कधीकधी ते ते थन
ू एक मोठा रथ घे ऊन चं पानगरीत ये त असत. या वे ळी माझा आिण
शोणाचा उ साह काही वे गळाच असे . पणकुटी या दारात रथ उभा रािहला रे रािहला की,
यात शोण पटकन उडी मारी आिण घोड ाचे वे ग बाबां या हातातून बळे बळे च आप या
हातात घे त मोठ ानं मला हाक मारी, ‘‘वसु दादा, अरे लवकर ये . ये , आपण गं गे या
काठावरचे िशं पले आणू या.’’ याची हाक ऐकू न अपूप खायचे तसे च सोडून मी धावतच
पणकुटीबाहे र ये ई.
तो िन मी मग बाबां या रथात बसून सु साट वे गात नगराबाहे र गं गे या
िकना याकडे जात असू. िपं गट रं गाचे ते पाच घोडे पु ट शे पट ांचे िपसारे फुलवीत कानात
वारा भर यासारखे व छं दानं उधळत जात. यांना आवरताना िचमु क या शोणाची
फारच त्रेधाितरपीट उडे . वर या दातांनी खालचा ओठ जोरानं चावत तो यांना आव न
मागावरची वळणं सफाईदारपणे घे याचा उगाच प्रय न करी आिण शे वटी दमून जाऊन
मला मदतीला बोलावी. या या हातां वर वे गांचे काच उमटले ले असत. या या
आवाजात या वे ळी इतकं मादव असे की, मला या याब ल िवल ण प्रेम वाटे .
या या हातातील वे ग मग मी मा या हातात घे ई आिण आसु डाचा दं ड उलटा क न
यानं घोड ांची आयाळ िवसकटू न दे ई. ‘हाऽऽ हाऽऽ’ क न यांना धावड यासाठी
आसु डा या दं डानं िडवचलं की, मग चे तावून ते पूवीपे ाही भरधाव वे गानं धावत सु टत.
आप या मनासारखं झालं हे पाहन
ू शोण आनं दाितशयानं टा या िपटू न मला प्रो साहन
दे ई आिण हां -हां हणता आ ही दोघं अ या एक योजनाचं अं तर कापून गं गामाते या
िकना यावर ये ऊन थांबत असू. शोण पटकन रथातून उडी मा न हरणासारखा उड ा घे त
िकना याकडे धावत जाई. या या िचमु क या पायांची एक रां गच रां ग कडे या ओलसर
वाळू त उमटताना िदसे . मी मात्र भाराव यासारखा तसाच रथातून एकटक या
पा याकडे पाहत राही. या पा याशी आपलं न सां गता ये यासारखं काहीतरी नातं असावं
असं मला उगाच वाटे ! लागलीच दुसरा िवचार ये ई. छे , पा याशी माणसाचं कसलं
असणार नातं ? तहानले या याकू ळ िजवाला णकाल तृ त करणारं ते एक साधन आहे .
हातातील वे ग नकळत सु टून खाली पडत. आप या छोट ा डो यांनी मी ते गं गापात्र
श य असे ल ते वढं घटघटा िपऊन घे ई! आप या सवां गाला डोळे असते तर िकती बरं
झालं असतं असं या वे ळी मला वाटे !
मा या या तं दर् ीतून मी जागा होई तो शोणा या प्र नांनी! अने क रं गांचे
िशं पले िमळा यामु ळे याचा उ साह नु सता ओसं डून जात असे . तो एकसारखा मला
प्र नावर प्र न िवचारी,
‘‘दादा, हे िशं पले पा यापासूनच होतात काय रे ?’’
‘‘होय.’’

ते वढ ानं याचं समाधान होत नसे . तो परत िवचारी,
‘‘मग यां यावरचे हे सगळे रं ग पाणीच दे त असे ल नाही?’’
‘‘होय.’’
‘‘मग पा यात ते रं ग का नाही िदसत?’’
या या प्र नाला उ र दे याचं कधी-कधी मी टाळीत असे , कारण याचे
प्र नानं तर प्र न तयारच असणार हे मला माहीत असे आिण खरं हटलं तर या या
प्र नाचं उ र मलाही काही वे ळी माहीत नसे !
‘‘चल, आपणाला बराच वे ळ झाला आहे ,’’ असं सां गन
ू मी या या म तकातील
ते प्र नांचं काहरू काढून टाक याचा प्रय न करी.
मी आिण तो मग परतत असू. ये ताना सं याकाळ झा यामु ळे ये न, कोकीळ,
कपोत, भार ाज, पत्ररथ क् र च असे िनरिनरा या प यांचे थवे या थवे िचत्रिविचत्र
आवाज काढीत कलकलत घरट ांकडे परत जाताना िदसत. शोणाचं थोडा वे ळ ग प
झाले लं कुतूहल परत झटकन जागं होत असे . रथनीडा या बाहे र डोकावून यां या
थ यांकडे एकटक पाहत तो मला अने क प्र न िवचारीत असे . माझं मात्र या वे ळी
या याकडे मु ळीच ल नसे . पि चमे कड या दोन उं चच उं च पवतांम ये सूयदे व या
वे ळी प्रवे श करीत असत. िदवसभर अिवश्रांत धावूनही यां या रथाचे घोडे जरासु ा
दमले ले नसत. ते दोन पवत यां या वाड ा या भ य महा ारावरील दोन ारपालांसारखे
मला वाटत! या ते ज:पु ं ज िबं बाकडे पािहलं की, मला एक प्रकारची आगळीच हुरहुर वाटू
लागे . आता णाधात ते ते ज आप या दृि टआड होणार या जािणवे नं तर िवयोगाची एक
प्रचं ड लाट उगाच मा या नसानसांतन
ू उमटू न जाई. मी एकटक या िबं बाकडे पाही.
शोण मला गदागदा हलवून आकाशातून र रावत जाणा या ग ड प यांचा थवा दाखवी.
मी णभर या िध पाड िन राकट प यांकडे पाही. इतर सग या प यांपे ा ते खूपच
उं चाव न िभरिभरत जात असत. शोण िवचारी, ‘‘दादा, कोणते रे हे प ी?’’
‘‘ग ड! सग या प यांचे राजे !’’
‘‘दादा, तू जाशील का रे या ग डां यासारखा खूप-खूप उं च?’’ तो उगाच
काहीतरी िवचारी.
‘‘वे ड ा, उं च जायला मी काय प ी आहे ?’’
‘‘नसशील... मग मघाशी एवढ ा मोठ ानं धावणारे घोडे कसे काय आवरले स?’’
‘‘बरं बाबा, मी जाईन या ग डासारखा उं च-उं च. इतका उं च की, तु ला कधीच
िदसणारही नाही! मग तर झालं ?’’ या उ रानं याचं समाधान होई. मा याब ल या
आदराचा एक भाबडा भाव या या डो यांत प ट चमकू लागे .
मी परत पि चम ि ितजाकडे पाही आिण शे वटी मीच याला एक प्र न
िवचारी, ‘‘शोणा, ते सूयिबं ब पािहलं स काय? काय वाटतं तु ला या िबं बाकडे
पािह यावर?’’
मला वाटे तो णभर बारकाईनं या िबं बाकडे पाहील आिण मला जसं वाटतं
तसं च वाटतं य असं च, पण जरा वे ग या श दांत सां गेल, पण तो सूयदे वाकडे पाहू
लागला की, याचे िचमु कले डोळे या ते जानं एकदम िमटत आिण थोड ा वे ळानं मा या
कानांकडे डोळे चोळीत पाहत तो झटकन हणे , ‘‘तु या चे ह यासारखं वाटतं य ते !’’
मी मा या कानांना हात लावी. दोन मांसल कुंडलं हाताला लागत. मा या

ज मापासूनच ती होती हणे !
शोणाची तक् रार सु होई, ‘‘आईची तु यावरच जा त माया आहे बघ. हणूनच
ितनं तु लाच ते वढी कुंडलं िदली आहे त! मला कुठं आहे त ती कुंडलं ?’’
या या या उद्गारांनी मी णभर िवचारात पडे . परत एकदा पि चमे कड या
डो यां आड होऊ पाहणा या या ते ज वी िबं बाकडे मी बारकाईनं एकटक पाही. मा या
छोट ा मनात भावनांचे हलक लोळ माजत. एका हातानं घोड ांचे वे ग आवरीत,
शोणाची दृ टी चु कवून दृि टआड होणा या या ते जाला मी दुस या हातानं िनरोप दे ई.
मनात एक वे ग याच प्रकारची हुरहुर लागे . आप याजवळचं काहीतरी आता दरू -दरू
जातं आहे , असं वाटे . आवे गानं मी हातातील आसु डाचा एक जबरद त फटकारा
घोड ां या पाठीवर ओढी. आपले खूर झाडीत, मागावरची धूळ उडवीत ते िखं काळत
वायु वे गानं धावू लागत. जवळ बसले ला शोण, धावणारे घोडे , मागं पडणारे अशोक, ताल,
िकंशु क, मधु क, पाटल, तमाल, कदं ब, शाल, सांतवण यांचे उं च-उं च, गद-पानावळींचे वृ
यांपैकी कशाचं च मला भान नसे . केवळ समोरचा सरपटत मागं जाणारा माग आिण
यावरची वळणं ते वढीच िदसत. मा या मनात एक िवचार तरळू न जाई. ‘मागं पडणा या
या मागाबरोबरच मी प्रकाशा या साम्रा यातून कुठं तरी अं धारा या भयाण समु दर् ाकडे
जातो आहे .’
आता रात्री या बारा घटका अशाच एकाकीपणात जाणार असं वाटे .
पणकुटीत आ याबरोबर शोण आप याकडील रं गीबे रंगी िशं प यांची कमाई
मोठ ा उ साहानं आईला दाखवी. याचं कौतु क करीत आई मला िवचारी, ‘‘वसू, तू रे
काय आणलं स?’’ प्रथम मी ग धळू न जाई, काय उ र ावं ते मला चटकन समजत नसे ;
कारण मी काहीच आणले लं नसे ! कसं तरी वत:ला साव न मी हणत असे , ‘‘मी
शोणाला परत आणलं य हे च मोठं समज, आई! अगं , हा ितथं च बसला असता रात्रभर
िशं पले गोळा करीत.’’
‘‘हो-हो तर. तू आणलं स काय रे मला? मीच आणलं य गं याला परत, नाहीतर हाच
ितथं बसला असता सकाळपयं त; या सूयिबं बाची वाट बघत!’’ शोण मान वे ळावून
आपली बाजू मांडी. आई मा याकडे बारकाईनं पाहू लागे . मा या चे ह याकडे ितनं इतकं
िनरखून का पाहावं , ते च मला समजत नसे . मी ते थन
ू सरळ बाहे र ये ई.
**

सहा
आम या पणकुटीत बाबांनी आणले ली अने क प्रकारांची, अने क आकारांची
धनु यं होती. का कुणास ठाऊक; पण जे हा मी पिह या प्रथम यांतील एक धनु य
पािहलं ते हा याब ल मला वाटले लं आकषण िवल ण होतं . याची कपोता या
माने सारखी वळण घे तले ली धनु कली िन नु सतं नखांनीच छे डलं तरी झण कार करणारी
प्र यं चा मला अितशय आवडली होती. बाबां या हातातून जवळ-जवळ मी ते
िहसकावूनच घे तलं . हातात ते नाचवीत, उड ा मारीत, अं गणात घोड ा या शे पटीशी
खे ळत असले या शोणाजवळ मी णात आलो. तो घोड ा या शे पटी या झुबकेदार
ग ड ातील चमकदार िन लांब केस काढ यात गु ं तला होता. काहीतरी गु णगु णत होता.
याला ते धनु य दाखवीत मी हणालो, ‘‘शोण, हे बघ आपलं खे ळणं . आता घोड ाचे केस
उपटायचं सोडून दे . आ ापासून आपला नवा खे ळ सु .’’ यानं हातातील केस झटकन
फेकू न िदले . ‘‘बघू, बघू,’’ हणत मोठ ा उ सु कते नं तो नाचतच मा याजवळ आला.
मा या हातातील धनु य यानं आप या हातात घे तलं आिण डोळे मोठे क न तो
हणाला, ‘‘बरं च जड आहे की रे हे ?”
“हट् ऽ हे कसलं जड? आण इकडे आिण आतून एक बाण घे ऊन ये .” मी याला
बाण आणायला िपटाळला. ‘‘दादाला बाण ा. दादाला बाण,” हणत तो ओरडतच आत
पळाला. मी मा या उ रीयानं या धनु या या दं डावरची धूळ हळु वारपणे पु सली. हातात
ते पे लन
ू पािहलं . इत यात शोण एक बाण घे ऊन उड ा मारीत बाहे र आलाही. मा या
हातात तो दे ऊन समोर या वडा या झाडाकडे बोट दाखवीत हणाला, ‘‘दादा, मार बघू
या झाडात हा बाण.” मी झटकन प्र यं चा चढिवली आिण बाण लावून ती ताकदीनं
खे चली. एका िठकाणी हात ि थर क न डावा डोळा िमटू न ती सोडून िदली. खं ड ा
प या या झे पेसारखा तो बाण एका सरळ रे षे त पु ढं गे ला िन कचकन पु ढ या वडा या
ू वणी रस िठबकू लागला.
झाडात घु सला. णभरातच बाण घु सला होता या जागे तन
ू दध
शोण टा या िपटू न उड ा मा लागला. माझा वे ध याला आवडला होता!
या िदवसापासून माझा िन शोणाचा तो एक िन याचा खे ळच झाला होता.
आकाशात भरा या मारणा या ये न प याला बाणानं अचूक िटपणं , वा या या
झोताबरोबर इकडे -ितकडे हलणा या शड ावर या आम्रफलाचा दे ठ तोडणं , एकाच वे ळी
दोन बाण सोडून दोन वे गवे गळी ल यं साधणं , असे िविवध खे ळ वत:ला िवस न
आ ही घटकान्घटका खे ळू लागलो. या सग या खे ळांचे पं च होते , आमचे बाबा! ते
सां गतील ते वढ ा गो टी आ ही दोघं नम्रपणे पाळीत होतो, पण मा या मनात ने हमी
एकच िवचार ये ई. आपणाला हवा तसा िन हवा या िठकाणी बाण सोडता आला पािहजे .
ल य न पाहता नु स या आवाजा या रोखानं बाण सोडता आला पािहजे . सािळं द्र
प्राणी जसा आप या सं र णासाठी आप या अं गावरील शे -दोनशे निलका एकाच वे ळी
सोडू शकतो, तसं आपणालाही असं य बाण एकाच वे ळी सोडता आले पािहजे त.
**

सात
व न हणजे काय आहे हे कुणालातरी यवि थत सां गता ये ईल काय? मला तरी
ते अतृ त मना या इ छा पु रिवणा या क पवृ ासारखं वाटतं , कारण या िदवशी रात्री
मा या व नात अने क धनु यं नाचत होती. फुलांनी सजिवले ली, वळणदार आकाराची,
टणक; पण लवचीक धनु कलींची अशी अने क धनु यं मी एकामागून एक अशी हाताळीत
होतो. िदसे ल या व तूवर एकामागोमाग एक असे अचूक बाण सटासट टाकीत होतो.
वत: या ल यवे धावर वत:च खूश होत आनं दानं टा या िपटीतच मी जागा झालो
होतो!
एके िदवशी सकाळी मी आिण शोण नगराजवळ या अर यात रथासाठी
लागणारी िककरवृ ाची कठीण आिण िटकाऊ अशी लाकडं आण यासाठी गे लो होतो.
शोण तर या िदवशी फारच आनं दात होता. अर यात िफरायला िमळणं ही या या
दृ टीनं फारच भा याची गो ट! ितथ या अने क प यांचे िनरिनराळे मं जळ
ू आवाज,
झाडां या फां ांची एकमे कां वर घासून होणारी करकर, झ यांची नाजूक खळखळ, प्रचं ड
वृ ां या आधारानं वर चढणा या वे लींची अिवरत सळसळ या सग यांब ल याला एक
वे गळं च आकषण होतं . याचं वणन न थकता तो घटकान्घटका करी. मला मात्र
अर यात जाणं िततकंसं आवडत नसे ; कारण ितथं सूयदे वांचं ओझरतं ही दशन होत नसे !
मग माझं मन उगाचच अ व थ होई. ितथं उगाचच क दट यासारखं वाटे . श य ितत या
लवकर मी ते थन
ू बाहे र पड याचा िवचार करी. मोक या पठारावर आ यावर मगच मला
जरा हलकं िन मोकळं वाटे . आिद यनारायणाचं दशन घे त यावर तर माझा सगळा शीण
कुठ या कुठं णात दरू पळू न जाई.
या िदवशी िककराची लाकडं घे ऊन आ ही ने हमीप्रमाणं परतलो. अर याबाहे र
लवकर जा यासाठी मी झपाझप पावलं उचलू लागलो. शोण मा या मागोमाग ये तच
होता. जवळ या एका मोक या पठारावर आ यावर मी थांबलो. खां ावरची लाकडं एका
झाडा या बु ं याला टे कवून ठे वीत शोणनं त डावरचा घाम उ रीयानं पु सला. समोर या
इत तत: वाढले या शरा या कुरणात ग या हशींचा एक का या-पांढ या रं गाचा कळप
चरत होता. यातच एक थोराड सांबर िमसळलं होतं . आपली ऐटदार िशं गं टवका न ते
आम याकडे पाहू लागलं . शोणाला प्र न िवचारायला ते वढं कारण पु रे सं होतं ! यानं
लागलीच मला िवचारलं , ‘‘दादा, ते एकटं च सांबर या कळपात कसं रे आलं आहे ?’’ मी
तरी याला काय उ र दे णार होतो? काहीतरी सां गायचं हणून मी हणालो, ‘‘वाट
चु कली असे ल रे याची! नाहीतर या या कळपातील इतर साथीदार िवसरले असतील
याला, पण या सग या कळपात ते िकती वे गळं िन उठू न िदसतं य नाही?” पण आपले
साथीदार सोडून ते एकटं च का भटकत असावं , याचं कारण बराच वे ळ िवचार क नही
मला सापडलं नाही.
या सांबराकडे पाहतच आ ही पु ढचा माग धरला. मला या सांबराची ऐटदार
िशं गं फारच आवडली होती. मी जाता-जाता सहज कानांना हात लावला. मांसल कुंडलं

हाताला लागली. मीही या ऐटदार सांबरासारखा िदसत असे न का या मा या
कुंडलांमुळे? एक िवचार मा या मनात तरळू न गे ला!
ू -खोदन
ू िवचारलं होतं , पण ितला
तसं कुंडलां िवषयी मी अने क वे ळा आईला खोदन
कधीच याब ल नीट उ र दे ता आलं नाही. एकदा तर मी ितला प टच िवचारलं होतं ,
‘‘शोण आिण मी स खे भाऊ आहोत, मग याला का नाहीत कुंडलं ?” णभर भे दरले या
डो यांनी मा या कुंडलांकडे पाहत ती ग पच बसली िन मग भानावर ये त हणाली, ‘‘ते
मला िवचा नकोस! तु या तातांना िवचार.” हे सां गताना ती ग धळली होती.
मी तसाच बाबां याकडे गे लो. यांनाही मी तोच प्र न िवचारला, पण यांनी
अगदी िविचत्रच उ र िदलं . ते हणाले , ‘‘गं गामाते लाच िवचार याचं कारण! तीच
कधीतरी तु ला याचं उ र दे ईल!” मी िवचार क लागलो. गं गामाता याचं उ र कसं बरं
दे ईल? नदीला का कधी तरी बोलता ये ईल? छे , ही मोठी माणसं अशी का वागतात?
लहानां शी ती असं का बोलतात?
या िदवशी सं याकाळी सग यांची दृ टी चु कवून मी एकटाच गं गामाते या
काठावर जाऊन बसलो. ये णा या ित या प्र ये क लाटे ला मी प्र न िवचारला, ‘‘एकट ा
मा याच कानात कुंडलं का?” पण एकही लाट मा या या प्र नाचं उ र काही दे ऊ
शकली नाही! जगातील सगळीच मोठी माणसं फसवी असतात, असं या िदवशी मला
वाटलं ! लहानांना अ ानात ठे वणं एवढं च ती करीत असावीत, नाहीतर मग एवढी मोठी
गं गामाता ग प कशी?
दुस या िदवशी सं याकाळी धनु यानं खे ळताना मी तोच प्र न शोणाला
िवचारला, ‘‘शोणा, खरं खरं सां ग तु ला का नाहीत कुंडलं ?” यानं िदले लं उ र ऐकू न मी
तर त धच झालो. तो हणाला, ‘‘मलाही ते माहीत नाही. मला तु झी कुंडलं मात्र फारफार आवडतात. रात्री तू झोपले ला असतोस या वे ळी तर ती मं द – मं द झगमगत
असतात! यांचा िनळसर प्रकाश तु या तांबसर गालां वर पडले ला असतो! उगवती या
िकरणांत नु क याच उमलले या सु वण कमळासारखी िदसते ते हा तु झी चया!”
मी अवाक् होऊन या याकडे पाहू लागलो. तो खोटं बोलत न हता आिण
मा या बाबतीत तर ते कधीच श य न हतं . मा या मनात एकदम अने क प्र नांचं काहरू
उठलं . इतर कुणालाही न हती अशी मा या कानात दोन मांसल कुंडलं होती. इतकंच न हे
तर ती प्रकाशत होती! मलाच ती का िमळाली होती? कोण आहे मी? शोणाचे दो ही खांदे
गदागदा हलवीत मी याला कळवळू न िवचारलं , ‘‘शोण, कोण आहे मी?”
मा या डुलणा या कुंडलांकडे शांतपणे डोळाभर पाहत तो िनरागसपणे हणाला,
‘‘माझा मोठा भाऊ वसु दादा!”
याचे खांदे मी तसे च झटकू न िदले . या या उ रानं माझं समाधान झालं न हतं .
मी समोर पािहलं . सूयनारायण आप या असं य कुंच यांनी आकाशाचं छत नानािवध
रं गांत रं गवीत अदृ य होत होते आिण मा या मनात कुंडलांचं कुतूहल दाटत होतं .
**

आठ
या रात्री काही के या मला झोप ये ईना. कुतूहल हे अवखळ घोड ासारखं
असतं . सं यमाचे िकतीही वे ग लावले तरी ते धावतच सु टतं . या कुशीव न या कुशीवर
असा सारखा मी तळमळत होतो. एकच एक प्र न पु न:पु हा सारखा मा या
डो यांसमोर नाचू लागला. ‘‘मा या कानातच ते वढी कुंडलं का?” रात्री ती चमकतात
हणे ! कशी चमकतात ती? का चमकतात? तसाच ताडकन उठू न अं थ णावर बसलो.
डो यांची बु बु ळं कानां या कोप यापयं त खे चन
ू खरोखरच कुंडलं चमकतात काय, हे
पाह याचा यथ प्रय न क लागलो. काही के या कान डो यां या क े त ये ईनात!
अ व थ – अ व थ झालो. आपले कान आपणाला कसे िदसतील याचा बराच वे ळ िवचार
केला. मला काहीच सु चेना. णभर वाटलं शोणाला उठवावं आिण ‘माझी कुंडलं
चमकतात काय ते पाहा’, असं याला िवचारावं , पण आई या कुशीत तो िनधा तपणे
झोपला होता. याला उठिवलं असतं तर आईही जागी झाली असती. बाबा तर
हि तनापु रात होते . काय करावं हे समजे ना. इत यात मला बाबांचे श द आठवले .
‘‘गं गामाताच तु ला याचं कधीतरी उ र दे ईल!”
मी हळू च अं थ णाव न उठलो. अलगद पणकुटीचं दार उघडलं आिण
गं गामाते या रोखानं चालू लागलो. आकाश पांढ याशु भर् लु कलु कणा या तारकांनी नु सतं
खचाखच बह न गे लं होतं . शोण हणाला होता, ‘‘तु झी कुंडलं चांद यांसारखी
चमकतात.” हणून मधून-मधून चांद या कशा चमकतात ते िनरखून पाहू लागलो! पण
ते वढ ानं काही माझं समाधान होईना. रात्री या िकड ांची िकरिकर सतत चालू होती.
सगळं चं पानगर मं िदरा या गाभा यासारखं िनचळ शांत होतं . चु कू नच कोणा यातरी
अ वशाले तील घोड ांची फुरफुर काय ती ऐकू ये त होती. तारकां या अं धक
ू िन अ प ट
प्रकाशात समोरचा माग अ प ट िदसत होता. मी झपाझप पावलं उचलीत चालू
लागलो. मधूनच थं डगार वायू या लहरी अं गावर आदळत हो या. उ रीय पांघरायलाही
मी िवसरलो होतो. बराच वे ळ चाल यानं तर गं गाकाठावर आलो. िदवसा चै त यानं
उफाळणारं ते पात्र रात्री मात्र अितशय गं भीर आिण शांत वाटत होतं . िदवसा
आकाशाला िभडले लं िदसणारं ते िवशाल पात्र अं धारा या साम्रा यात पार िमसळू न
गे लं होतं . केवळ िकना यावर या खडकावर िन वाळू वर आदळणा या अिवरत लाटांची
लपलप ते वढी ऐकू ये ऊ लागली. या आवाजानं ितथ या शांतते ला फारच गं भीरता
आणली होती. मी तसाच उभा राहन
ू या शांतते चा कानोसा घे ऊ लागलो. णभर आपण
इथं काहीतरी िवचारायला आलो आहोत, हे ही मी पार िवस न गे लो.
िवचारां या तं दर् ीत तसाच गं गामाते या पात्रात उतरलो. आकाशातील तारकांचं
व छ प्रितिबं ब या सं थ पात्रात पडलं होतं . यांतील दोन तारकांचं प्रितिबं ब
िहं दकळत लांबट होई. ओंजळीत पाणी घे यासाठी हणून खाली वाकलो. या दोन
तारका जा तच चमचमू लाग या! मी माझं त ड पा या या अगदीच जवळ ने लं. या
दोन तारका हणजे मा या कानातील दोन कुंडलं च होती! खाल या गं गे या पा या या

दपणात ती मं दपणे चमकत होती. मधूनच लाटे बरोबर लांबट आकार घे त होती. मी माझा
चे हरा पा यात एकटक िनरखू लागलो. ती दोन कुंडलं िनळसर प्रकाशाची एकलग वलयं
फेकीत होती. ते मा या चे ह याचं अ प ट व प होतं . माझी कुंडलं रात्री चमकतात ते
रह य गं गामाते नं मला सां िगतलं , पण चमकणारी कुंडलं मला एकट ालाच का िमळाली
होती? कोण आहे मी?
तसाच पा यात उभा होतो. मा या मनातील एक शं का दरू झाले ली होती, पण
दुसरी तशीच होती, ‘का िमळालीत मला ही चमकदार कुंडलं ?’ तीन-चार घटका तसाच
पा यात उभा होतो. पहाटे कोणीतरी काठावर या मं िदरातील घं टा वाजिवली! एकदम
पणकुटीची आठवण झाली! मी नाही, हे पाहन
ू आई घाब न गे ली असे ल. लवकर परतावं
हणून समोर पािहलं . पूवकडची बाजू हळू हळू उजळू लागली होती! अं धारा या
साम्रा यात िवरले लं गं गामाते चं पात्र पु हा िन याभोर आकाशा या हातात हात
घालून उभं होतं ! पिह याच पज या या सरीनं तर एखादा िपवळसर क ब धरतीमाते या
कुशीतून हळू च बाहे र डोकावू लागावा, तसे दरू वर सूयदे व गं गामाते या उदरातून वर ये त
होते . मी यां याकडे पािहलं , माझं मन शांत झालं होतं . नकळत ओंजळभर पाणी घे तलं .
डोळे िमटू न या पा याचं अ य हळु वारपणे मी सूयदे वांना िदलं आिण परतलो.
रात्री अ प ट िदसणारा माग आता उजळू न िनघत होता! रात्री मं िदरा या
गाभा यासारखं शांत वाटणारं चं पानगर आता मं िदरा या कळसावर फडफडणा या
ित्रकोणी वजासारखं चै त यमय वाटत होतं ! परत आ याबरोबर आईनं मला िवचारलं ,
‘‘कुठं गे ला होतास?” ती िकती घाबरली होती.
‘‘गं गामाते या काठावर! तू नाहीस, पण ितनं दाखिवलं मला, मा या कानातील
कुंडलं कशी चमकतात ते !” अितशय भे दरले या दृ टीनं ितनं मा याकडे पािहलं . मधूनमधून ती मा याकडे अशाच िविचत्र दृ टीनं पाहत असे . ती मला आणखी काहीतरी
िवचारणार होती. ते टाळ यासाठी हणून लागलीच मी बाहे र आलो.
**

नऊ
आम या पणकुटीसमोर एका मोठा वटवृ होता. वृ कसला, अने क रं गां या,
अने क आवाज काढणा या प यांनी अिधकारानं वसाहत केले लं, ते एक छोटं सं
पि नगरच होतं ! ग्री मात तो वृ लहान-लहान तांबड ा फळांनी डव न जाई, या
वे ळी तो लु कलु कणा या असं य तारकांनी बह न गे ले या आकाशासारखाच िदसे .
या यावरचे प ी या वे ळी फारच आनं दात असत. िनरिनराळे आवाज काढून आपला
आनं द ते एकमे कांना बोलून दाखवीत असावे त! यांचा तो िकलिबलाट मी वत:ला
िवस न घटकान्घटका कान दे ऊन ऐकत असे . मला वाटे आपणही या वृ ासारखं हावं .
आप या अं गावरची सगळी फळं प यांनी खावीत. कोण याही वृ ावर न बसणारा
सवश्रे ठ पि राज ग डसु ा मा याकडे यावा.
सळसळणा या िजवं त सपािशवाय काही न खाणा या या पि राजानं प्रथम
मोठ ा ऐटीनं हणावं , ‘‘छी! असली िलबिलबीत फळं खा यासाठी माझा ज म नाही.”
मी मा या िहर यागार पानांचे हात जोडून याला वं दन क न हणावं , ‘‘फळं नको खाऊ
पि राज, पण िवश्रांतीसाठी तरी जरा थांबशील की नाही?”
थोडा वे ळ यानं थांबावं आिण भरकन उं च भरारी मार यापूवी जाता-जाता
मा या अं गावरचं एक फळ यानं हळू च िटपावं . पि राजा या या पराभवावर आनं िदत
होऊन मी मा या पानां या असं य हातांनी टा या िपटा यात! अं गावर या
उ रीया या वे ली क न या आनं दाितशयानं अवकाशात उडवा यात!
मी या वृ ाकडे पाहत होतो. याचा आकार गदे सारखा होता! वर फां ांचा
गोलाकार घे र िन खाली बु ं याचा बळकट दं ड! इत यात ‘खाऽड’ असा कसलातरी आवाज
झाला हणून ितकडे पािहलं . भगद नावाचा आम या शे जारी राहणारा एक सारथी
आप या हातातील आसु डाचे फटकारे काढीत ये त होता. मी या याकडे आ चयानं
पािहलं . हातातील आसूड माने भोवती लपे टीत तो हणाला, ‘‘काय वसू, काय पाहतो
आहे स?”
‘‘काही नाही, प ी पाहतो आहे .” मी उ र िदलं .
‘‘या वटवृ ावर कसले पाहतोस प ी? प ी पाहायचे असतील, तर अर यात
अशोका या वृ ाजवळ जायला पािहजे . या वटवृ ावर कावळे च जा त असतात! ही
िलबिलबीत फळं खा यासाठी ते जमतात!” हातातील आसु डा या दं डानं खाली पडले ली
काही फळं उडवीत तो हणाला.
‘‘कावळे ?’’
‘‘होय. भार ाज, ये न, कोकीळ असले प ी चु कू नच असावयाचे इथं ! एखादा
कोकीळ असतो तोही कोिकळे या धूतपणामु ळे.’’
‘‘कसला धूतपणा?’’ मी याला कुतूहलानं िवचारलं .
‘‘अरे , कोकीळा आपलं अं डं कावळी नसताना हळू च ित या घरट ात ने ऊन
ठे वते , अं ड ाचा रं ग िन आकार कावळी या अं ड ासारखाच असतो. यामु ळे कावळीला

आप या घरट ात दुस या कुणाचं तरी अं डे असावं , याची शं काच नाही ये त. मग कावळी
कोिकळे चं अं डे उबिवते आिण मग स त वरांत ताना मा न आसमं त भा न टाकणारा
एक कोकीळ कावळी या घरट ात आपसूक वाढू लागतो!” यानं आसूड माने भोवती
लपे टला.
‘कोकीळ िन कावळी या घरट ात?’ मी िवचार क लागलो. कसं श य आहे ते ?
भगद ाची क पना खोटी नसे ल कशाव न? आिण णभर तो हणतो ते खरं ही मानलं
तरी कुठं िबघडतं य? कावळी या घरट ात कोकीळ वाढतही असे ल! पण तो काही कावळा
हणून तर वाढत नाही! वसं तॠतूचा यो य काळ ये ताच याची स त वरांतील तान इतर
प यांना गजून सां गते च सां गते की, ‘मी कोकीळ आहे ! मी कोकीळ आहे !’
**

दहा
एके िदवशी नगरातील सगळी मु लं एकत्र जमून नगराबाहे र या पठारावर खे ळत
होती. राजसभे चा खे ळ खे ळ याची क पना कुणीतरी काढली होती! खरं च मु लं हणजे
प्रितसृ टी िनमाण करणारे ॠषीच नसतात का? या िदवशी सग यांनी राजसभे चा थाट
उभा केला होता. जे -जे दणकट होते ते ते सभे तील कोशपाल, अ वपाल, से नापती,
अमा य, सिचव असे बहुमान वत:च पटकावून बसले होते ! सभे ची ही मािहती यांनी
कशी काढली होती, हे एक मोठं आ चयच होतं .
म ये च एक उभट असा मोठा पाषाण होता. ते यांनी राजिसं हासन ठरिवलं होतं !
यां याम ये से नापती झाले या शोणाला मी परत बोलवून आण यासाठी चाललो होतो,
कारण बाबा या वे ळी नु कते च हि तनापु राहन
ू गावी आले होते . आ याबरोबर यांनी मला
एक अ यं त आनं दाची वाता सां िगतली. परत जाताना ते मला आप याबरोबर
हि तनापु राला ने णार होते ! ितथं ‘द्रोण’ नावाचे एक अ यं त यु कुशल आिण िव ान
गु दे व आहे त, असं यांनी मला सां िगतलं . यां या हाताखाली ते मलाही यु िव े चं
िश ण घे यासाठी ठे वणार होते . ती वाता ऐकताच मला एकदम शोणाची आठवण झाली,
पण तो पणकुटीत न हता. याला समजु तीनं ही वाता सां गायची असं मी ठरिवलं होतं ,
कारण या वातनं तो आई – बाबां याजवळ ‘हि तानापु राला वत:ही जा याबाबत’ हट् ट
धरील अशी भीती होती. याची समजूत काढताना आ हा सवांनाच अवघड जाणार होतं .
मी पठारावर आलो तसा सव मु लांनी एकदम मोठ ानं गलका केला, ‘‘वसूला
बोलवा! वसूला बोलवा!” शोणानं तर आनं दानं हात उं चावून मला हाकच घातली.
‘‘वसु दादा लवकर ये .” मी झपाझप चालत यां याकडे गे लो. मी गे याबरोबर सवांनी
मला गराडा घातला. सगळे एकदम मोठ ानं ओरडू लागले . यामु ळे ते काय हणताहे त
ते मला चटकन समजे ना. ‘‘राजा – वसू – कुंडलं – से नापती’’ िविचत्र सरिमसळ होत,
श द गरगरत कानां वर आदळू लागले . दो ही हात उं चावून शे वटी मी ओरडलो, ‘‘सगळे
ग प बसा बघू!” आिण मग लागलीच सगळे शांत झाले .
‘‘आ ही सवांनी राजसभा तयार केली आहे . एकटा राजाच ते वढा आ हाला
यो यसा िमळत न हता! तु या कुंडलांमुळे आ ही तु लाच राजा करायचं ठरिवलं आहे !”
सवां या वतीनं ब्र द हणाला. सवांनी एकदम ओरडून याला प्रितसाद िदला.
‘‘अरे , पण मी शोणाला बोलावून यायला आलो आहे .” मी हणालो.
‘‘अं हं, शोण न हे से नापती! आिण से नापतींना बोलवायला महाराजांनी जायचं
नसतं . आ हा से वकांना तशी आ ा करायची असते .” बाहुकेत उगाच खट ाळपणे
हणाला.
‘‘आिण आपण हो से नापती, आपण महाराजांना अशी नावानं हाक मारायची
असते का? हणे , अरे वसू इकडे ये ! से नापतीच िनयम मोडू लागले तर मग से नेनं काय
करावं ?” अमा य झाले या ब्र द ानं शोणाला दटावणी िदली.
मी आढे वेढे घे त असतानाच यांनी मला दं डाला ध न सरळ या का या

पाषाणावर ने ऊन बसिवलं ! अ यं त आदरानं वाकत ब्र द
हणाला,
‘‘चं पानगरािधपती वसु सेन महाराजांचा –’’ सवांनी आनं दाितशयानं याला प्रितसाद
िदला, ‘‘– िवजय असो!” सगळे खाली बसले . माझी आता सु टका होणं श यच न हतं
हणून मीही राजा या ऐटीत हणालो, ‘‘अमा य, सभे चं कामकाज सभे पुढं सादर
कर यास अनु ा आहे !” असं आमचं बोलणं चाललं आहे – इत यात शे जारी चरणा या
गु रांतील एक िध पाड ख ड जयजयकारा या मोठ ा आवाजानं िबथ न गे ला. आपली
ग डे दार शे पटी यानं ताठ उं च केली. कानांनी आवाजाचा वे ध घे तला, फुसकारत
नाकपु ड ा िव फार या आिण िशं गं रोखून तो सरळ आ ही बसलो होतो या िदशे नं
कानात वारा भर यासारखा धावून ये ऊ लागला. ब्र द ानं याचं ते अक् राळिवक् राळ
व प पािहलं आिण भे द न जीव घे ऊन वै रपणे पळता-पळता हात उं चावून तो
ओरडला, ‘‘से नापती – महाराज – पळा, पळा – रा यावर – सं कट –”
पावसाचं पाणी जिमनीवर पड याबरोबर जसं णभरातच पां गतं , तसे सगळे
णात कुठ या कुठं पसार झाले ! शोण मा याजवळ ये ऊन पळू न जा यासाठी मला
हाताला ध न ओढू लागला. मी झटकन या पाषाणावर ताठ उभा रािहलो. शोणाला वर
घे ऊन मा या मागं याला उभं केलं . झं झावातासारखा तो ख ड आम या िदशे नं ये ऊ
लागला. याचे डोळे गरगर िफरत होते . समोर िदसे ल या व तूला धडक मा न ित या
िठक या-िठक या उडिव यासाठी या या म तकातील नस नस उतावीळ झाली
असावी. या या त डातून लाळे ची लपलपती धार ल बत होती. म ये च ती िकरणात
चमकत होती. पाषाणासमोर आ याबरोबर तो थोडा वे ळ थांबला. पु ढ या पायां या
खु रांनी यानं खरखर माती उकरली आिण िशं गं रोखून तो सूची बाणासारखा एकदम
उसळला. मी णभर आकाशात पािहलं . सूयदे व आप या रथाचे असं य घोडे केवळ
आप या दोन हातांनीच सहज आवरीत होते ! काही समजाय या आतच मी शोणाला मागं
सारलं आिण दुस याच णी मा या हातांची जबरद त प कड ख डा या िशं गां भोवती
पडली! शोणानं ‘दाऽऽदा!’ हणून हं बरडा फोड याचं अ प टपणे मला ऐकू आलं . पु ढं
काय-काय झालं ते मला प टपणे आठवत नाही, पण जसजसे मला उडवून लाव यासाठी
या जनावरानं जबरद त िहसके मारले होते , तसतसे माझे दो ही हात या या
िशं गां भोवती जा तच आवळत गे ले होते . माझं शरीर रथचक् रा या लोखं डी धावा
ताप यावर जशा रसरशीत होतात तसं झालं आहे , असं मला वाटलं ! यानं तर वसू कोण
होता, कुठं होता, मला काहीच समजलं नाही.
जागा झालो या वे ळी मी याच पठारावर होतो, पण माझं डोकं आई या
मांडीवर होतं ! जवळच बाबा उभे होते , यांनी हातात या ख डाचे वे ग धरले होते . मघाशी
डोळे िव फा न उधळणारा तो ख ड आता दमून धापा टाकीत उभा होता. या या
त डातून फेस ये त असावा! मा या डो याजवळ शोण उभा होता. एकटक तो मा याकडे
पाहू लागला. मी डोळे उघडताच या या मु खावर हा याची एक लकेर चमकू न गे ली. मी
आजूबाजूला पािहलं . मघा या खे ळांतील ब्र द , वीरबाहू आिण याचे सोबती पु हा
सभोवती जमले होते ! मला एकदम राजसभे ची आठवण झाली आिण णापूवी आप या
अं गात एक कसलीतरी त तश ती होती, असं वाटू लागलं . णात ती श ती कुठं तरी
िनघून गे ली होती. मला अितशय थक यासारखं वाटू लागलं होतं , पण माझं अं ग कुठं ही
ठणकत न हतं . मी झटकन उठू न बसलो. आपणाला कुठं तरी लागलं असे ल हणून मी

मा या शरीराकडे पािहलं . अं गावर कुठं ही एक साधा ओरखडासु ा न हता! मी उठू न उभा
रािहलो. बाबांजवळ जात यां या हातातील वे ग हातात घे तले . या धापावणा या
ख डा या पाठीवर एक सणसणीत थाप मारली. याचं कातडं भीतीनं णभर थरथरलं !
आपली शे पटी आत ओढीत तो मा यापासून झटकन दरू झाला! शे जारीच या ख डाचा
गोपाल उभा होता. या या हातात मी या ख डाचे वे ग िदले . तो गोपाल डोळे फाडून
मा याकडे पाहत आपला ख ड घे ऊन िनघून गे ला!
राजसभाही सं पली!
**

अकरा
झाले या सव घटने चं वणन सं याकाळी ऐकलं . शोणानं सां िगतलं की, या
ख डानं मला उडवून लाव यासाठी अने क प्रकार केले होते , पण मा यापु ढं याचं काहीच
चाललं नाही. चां ग या दोन घटका तो चारी पाय उधळीत मान झटकत होता. यानं
आप या शरीराला अने क िविचत्र झटके िदले होते . मधूनच तो उं च उडी मारी. पायां या
खु रांनी जमीन उकरी, पण शे वटी तो दमला आिण ग प उभा रािहला. या या त डातून
फेसाची धार लागली. तो एकसारखा फुसफुसू लागला. एवढ ात शोणानं धावत जाऊन
बाबांना बोलावून आणलं . यांनीच याला वे ग घातले , पण मा या हातांची प कड
सोडिवताना मात्र यांना फारच त्रास झाला. मा या अं गाला हात लावला की,
अ नीसारखा चटका बसत होता हणे !
मी िवचार क लागलो. दोन घटका एका रानटी श तीशी झटापट खे ळूनही
मा या अं गावर एकसु ा ओरखडा कसा न हता! माझं शरीर हाताला चटका
बस याइतपत कसं तापू शकलं !
शोणाला मी कुतूहलानं िवचारलं , ‘‘शोणा, तु ला कधी खे ळताना लागलं होतं काय
रे ?” तो हणाला, ‘‘अने कदा. एकदा तर गं गे या पा यात मी खोलवर सूरकांडी मारली.
पा यात टोकदार िशळा होती. माझं डोकं ने मकं ित यावरच आदळलं ! एकदम
डो यांसमोर काजवे चमकले . पा याबाहे र आलो, तो पा याचा रं ग लालभडक करीतच.
मा या डो याला खोक पडली होती. ब्र द ानं च मला पा याबाहे र काढलं होतं .
कसलातरी औषधी पाला दगडानं वाटू न यानं याचा रस मा या डो यावर सोडला
होता! आई रागावे ल हणून मी हे ितला कधीच सां िगतलं नाही. तूही सां गू नकोस!”
मा यापु ढं डोकं वाकवून यानं डो यावरची जखमे ची खूण मला दाखिवली.
शोणाला खोक पडते . या या अं गातून र त वाहतं . मग मा याही अं गातून ते
वाहणारच! मी ताडकन उठलो िन तसाच पणकुटीत गे लो. ितथं अने क बाण िन धनु यं
रां गेत ठे वले ली होती. यातला एक बाण सरकन खे चन
ू घे तला. याचं धारदार पातं
चं दर् कोरीसारखं चमकन चमकलं . हातातला तो बाण मी िनधारानं डो या याही वर
उचलला. याचं धारदार टोक बरोबर पाया या चं यावर ये ईल असं धरलं आिण बाण
हातातून सोडून िदला! आप या पायात तो आता कचकन तणार या क पने नं शहा न
मी गपकन डोळे िमटू न घे तले . डो यांपुढं शु भर् ते ज वी प्रकाशाची तरळणारी वलयं
उभी रािहली! बाण पायावर पडला; पण नु सतं गवता या काडीनं काहीतरी टोच यासारखं
मला वाटलं . बाणाचं टोक मा या पाया या कातडीत घु सलं न हतं ! मला वाटलं मी तो
सोडायलाच चु कलो असे न हणून पु न:पु हा मी तो मा या पायावर सोडला, पण एकदाही
याचं टोक मा या पाया या कातडीत घु सलं नाही! बारकाईनं मी पायाकडे पािहलं . ितथे
एखादा साधा व्रणही उठले ला न हता. कुतूहलाचं िन शं केचं िपशा च मा यासमोर अने क
प्र नां या िझं या पस न नाचू लागलं . मी मा या हातातील बाणाचं टोक वे ड ासारखं
मांडी, दं ड, छाती, पोट िजथं िमळे ल ितथं जोमानं खु पस याचा प्रय न क लागलो, पण

ते कुठं च शरीरा या आत तसूभरही िश शकत न हतं ! का िश शकत न हतं ते ? का?
का??
मा या शरीरावरचं कातडं अभे आहे की काय? मना या आकाशातून शं केची
एक वीज या कडे पासून या कडे पयं त कडाडत गे ली. होय! मा या सवां गाभोवती एक
कशानं ही न तु टणारं अभे कवचच असलं पािहजे . अभे कवच! वा! मग धाव या
रथातूनही मी जरी खाली उडी मारली, तरी कधी मला लागणार नाही! दगड, ध डे , िकंवा
कसलं ही श त्र यांपासून मा यावर कधीच घाव होणार नाही. घाव होणार नाही हणजे च
मी कधीही मरणार नाही! कधीही मरणार नाही! माझी ही सोने री रं गाची वचा अशीच
सदै व झळाळत राहणार! मी अमर राहणार! माझी वचा अभे आहे हणूनच आज या
उ म ख डाशी झगडताना मला कुठं च नाही लागलं . मला कवच आहे . मा या कानात
झगझगणारी कुंडलं आहे त. शोण माझा स खा भाऊ आहे ; तरीही याला मात्र कवच
िकंवा कुंडलं यांपैकी काहीच नाही. मला एकट ालाच ती का िमळालीत? मी कोण आहे ?
कोण आहे मी? शं केची िटटवी मा या मना या आकाशात ककशपणे केकाटू लागली.
उलट-सु लट िवचारांचा अ नी धु मसू लागला. वाटलं , आपण या सवां हन
ू कोणीतरी वे गळे
आहोत, यां यात िन आप यात फारच मोठं अं तर आहे , पण या िवचारांची माझी मलाच
ू मी यालो होतो, िज या र तामांसाचा वसा
खं त वाटू लागली. या राधामाते चं दध
घे ऊन मी वाढलो होतो, िजनं मा यासाठी काबाडक टांचा पवत उपसला होता, ित या
प्रेमाशी, या िवचारांनी मी कृत नच होत न हतो काय? ‘वसु दादा... वसु दादा...’ हणून
यानं मा या नावाचा िनरागसपणे एकसारखा जप केला होता, या मा या प्रेमळ
भावाशी ती प्रतारणा न हती काय? माझं मन बं ड क न उठलं िन मला कठोर जाणीव
दे ऊ लागलं , ‘मी कोण आहे ? मी कोण आहे ? असा वे डयासारखा िकंचाळू नकोस! ल ात
ठे व, तू अिधरथबाबा िन राधामाता यांचा मु लगा आहे स! सूतपु त्र कण आहे स! शोणाचा
वडील बं ध ू कण आहे स! सार यां या कुलातील एक सारथी आहे स! एक सारथी!’
**

बारा
दुस या िदवशी बाबांनी मला हि तनापूरला िनघ याची तयारी क न ठे वायला
सां िगतलं . मी यां या आ े पर् माणं लागणारं एक-एक सािह य एकत्र क लागलो.
मनात अने क िवचारांचं काहरू दाटलं होतं . आता चं पानगर सोडावं लागणार होतं . इथले हे
आकाशाशी पधा करणारे िकंशु क, सांतवण, डं डणी, मधु क, पाटल िन खिदराचे वृ आता
मला अं तरणार होते . इथ या पत्ररथ, ये न, कोकीळ, क् र च, कपोत या प यांपासून मी
आता दरू -दरू जाणार होतो! इथ या ब्र द , वीरिमत्र, बाहुकेत ा िमत्रांना मी
दुरावणार होतो. वटवृ ा या गद छाये त असले या िन मला गे ली चौदा वषं आप या
प्रेमाचा उबारा दे णा या या सुं दर पणकुटीला मी आता आचवणार होतो. िजनं मला
तळहाता या फोडाप्रमाणे जपलं होतं , गाई या वासरासारखं वाढिवलं होतं , हिरणी या
शावकासारखं जतन केलं होतं या राधामाते ला सोडून मी आता दरू कुठं तरी जाणार
होतो. िज या दुधाचे तु षार अजूनही मा या ओठां व न सु कले न हते , या मा या िप्रय
माते ला अश् ं िशवाय दुसरं काहीही न दे ता मी जाणार होतो. ‘वसु दादा, वसु दादा’ या
नावाचा उ चार करताना याचे ओठ कधीही थकले न हते , या चौकस, िनरागस िन
भाबड ा शोणाची आिण माझी आता ताटातूट होणार होती आिण सग यांत मोठी अशी
एक गो ट मला एकसारखी जाणवू लागली की, इथ या गं गामाते या अफाट पा यातून
वर ये ताना मा यासाठी उ साहाचे प्रचं ड त्रोत घे ऊन ये णा या सूयदे वांना पु हा याच
व पात मी इथून पु ढं पाहणार न हतो. मी हि तनापूरला जाणार होतो. कसं असे ल ते
हि तनापूर? ितथं मोठमोठे वाडे आहे त हणे . प्रचं ड यायामशाला, अने किवध
श त्रा त्रांनी ठासून भरले या श त्रशाला, फुरफुरणा या िध पाड घोड ां या रां गांनी
भ न गे ले या अ वशाला, सांतवण वृ ांसारखे आकाशा या पोटात यांचे कळस गे ले
आहे त, अशी भ य मं िदरं ितथं आहे त, आिण दारा या कवाडासारखी छाती असले ले,
पीळदार दं ड आिण मांड ा असले ले असं य यो े यांनी ते गजबजून गे लेलं आहे .
कु कुलातील पराक् रमी राजां या राजधानीचं नगर आहे हणे ते ! कोण या िदशे ला असे ल
ते ?
िवचारां या तं दर् ीत हाती लागे ल ते सािह य मी भराभर रथाजवळ आणून ठे वीत
होतो. ते वढ ात शोण बाहे न आला. यानं ही मला मदत करायला सु वात केली. याला
अजूनही क पना न हती की, आज मीही जाणार होतो. तो हणाला, ‘‘वसु दादा, बाबा
ने हमीच रथ घे ऊन इथं ये तील तर िकती छान होईल नाही? आपणाला मग ने हमीच
रथातून िफरायला िमळे ल.” मी काहीच बोललो नाही. ‘आज मी तु ला सोडून जाणार’ हे
याला कसं सां गावं ते च मला समजत न हतं . शे वटी जा यासाठी हणून बाबा रथाला
घोडे जोडू लागले . शोणच यांना एक-एक घोडा आणून दे ऊ लागला. दारात उ या
रािहले या आईला मी वाकू न वं दन केलं . मला वर उठवीत ितनं मा या म तकाचं दीघ
ू हणाली, ‘‘एकच ल ात
अवघ्राण केलं . मला उराशी कवटाळीत भारावून ती गदगदन
ठे व वसू, गं गे या पा यात कधीच खोलवर जाऊ नकोस!’’ ित या डो यांतन
ू अश् ं या

सरी ओघळू लाग या. यांतील दोन अश् िबं द ू मा या म तकावर पडले . मा या
सवां गावर रोमांच उभे रािहले . वायु गतीनं शरीरातील र त जोरानं िफ लागलं . मा या
ू िबं
र तातील िबं दन
् द ू या अश् ं ना आ यं ितक प्रेमानं सां गत होता, ‘माते , तु या या
उपदे शाचं मोल कसं जतन क ? केवळ एवढं च सां गतो की, सा ात मृ यू आला तरी तु झा
वसू कधीच स यापासून िकंिचतही ढळणार नाही!’
काहीतरी आठव यामु ळे ती पु हा पणकुटीत गे ली. लागलीच बाहे र ये त ितनं
मा या हातावर एक चांदीची लहान पे टी ठे वली! अ यं त भारावले या वरात ती
हणाली, “वसू, जे हा-जे हा तु ला माझी आठवण होईल ते हा-ते हा तू या पे टीचं दशन
घे . मा या जागी ितलाच मान! तु झी आईच आहे , असं समजून ितला सां भाळ!”
मी पे टी उ रीयात यवि थत बां धन
ू घे तली. आणखी एकदा आईला वं दन केलं .
ितनं थरथर या हातानं द ाचे चार थब मा या हातावर घातले . मी ते घे तले . एकदा या
सग या पणकुटीवर दृि ट े प टाकू न मी ती डो यांत सामावून घे तली आिण वळलो. रथ
तयारच होता. शोण बाबांना काहीतरी िवचारीत होता. बाबांनी मला रथात बसायला
सां िगतलं .
मी रथात बसताच शोणानं बाबांना िवचारलं , ‘‘दादा कुठं िनघालाय?” याचे डोळे
बावरले होते . रडवे ले झाले होते .
‘‘तो मा याबरोबर हि तनापूरला ये णार आहे . तू जा आत.” बाबांनी घोड ांचे वे ग
आप या हातात घे ऊन एकदम यां या पाठीवर जोरदार आसूड मारीत याला सां िगतलं .
घोडे चौखूर उधळले आिण वे गानं धावू लागले . शोण हात उं चावीत ‘‘दादा थांबऽऽ दादा
थांब,” हणत रथामागून धावू लागला. आईनं पु ढं होत, चटकन याला पकडलं ! मी
सु टकेचा िन: वास टाकला. रथ पु ढं धावू लागला, पण शोण पु हा आई या हातातून
िनसटला होता! दरू वर याची लहानशी आकृती पु ढं – पु ढं सरकताना िदसत होती. उ रीय
सावरीत, एक हात वर उं च करीत तो धावतच होता. नगरी या सीमे पयं त आ ही आलो!
मला वाटलं होतं , शोण दमून शे वटी तसाच परत जाईल, पण हात उं चावीत तो अजूनही
धावतच होता. मी बाबांना रथ थांबवायला सां िगतलं . आ ही थांबले ले पाहन
ू जो जा तच
वे गानं धावू लागला. भो या-भाबड ा िन पोरकट वाटणा या शोणा या अं गीसु ा िकती
मोठी िचकाटी होती! याला मा याबरोबर यायचं होतं हणून तो भान िवस न धावतच
होता. िकती हट् टी होता तो? पण हट् टी तरी कसा? िकती सहज िन िनभळ प्रेम होतं
याचं मा यावर! थोड ा वे ळातच तो धापावत आम याजवळ आला. याची कोवळी
मु दर् ा घामानं डव न गे ली होती. फारच दमला होता तो, पण तशा ि थतीतही चटकन
पु ढं होत यानं वे गानं रथात झे प घे त उडी मारली. चे हरा रडवे ला क न धाप
लाग यामु ळे तु टक-तु टक श दांत तो हणाला, ‘‘म – मला – मला सोडून जातोस की
काय रे दादा? तू – तू गे लास तर – तर मीही तु याबरोबरच ये णार; परत जाणार नाहीय!”
मी बाबां याकडे पािहलं . णभरच थांबन
ू कसलातरी िन चय के यासारखं ते हणाले ,
‘‘ठीक आहे , चल तूही!” शोणानं आनं दानं मला एकदम कडकडून िमठी मारली. मी
उ रीयानं या या त डावरचा घाम पु सला. खरं च िकती भा यवान होतो मी? मला
शोणासारखा प्रेमळ भाऊ लाभला होता!
नगरीजवळची एक-एक खु णेची िठकाणं मागं पडू लागली. आजूबाजू या गद
वनराईत चं पानगरी अ प ट होऊ लागली. माझं बालपणही अ प ट होऊ लागलं .

मा या बालपणाचे ठसे उमटले ला तो िहरवा आसमं त णा णाला डो यां आड होऊ
लागला. बकुल, खिदर, डं डणीचे वृ मागं पडू लागले . भूछत्रासार या िदसणा या
चं पानगरीतील आम या शे जा यां या पणकुट ा मागं पडू लाग या. दोन िदवसांपव
ू ी
या पठारावर आ ही राजसभे चा खे ळ मांडला होता ते नगरीबाहे रचं पठार आलं !
यावरचा काळा पाषाण म यभागी एकाकीपणे तापत उभा होता. मला राजा हणून मान
दे णारं ते लु टुपु टीचं , पाषाणाचं िसं हासन – महाराज वसु सेनांचं ते िसं हासन – मला मूकपणे
िनरोप दे ऊ लागलं . हात उं चावून मी याला िन चं पानगरीला वं दन केलं . माझं जीवन
बालपणाची िहरवळ सोडून धावू लागलं ! चं पानगरीकडून हि तनापु राकडे !
**

तेरा
हि तनापूर! कु राजांची साम यशाली िन सं प न राजनगरी! महापराक् रमी
यो ांची नगरी! अने किवध कलाकारांची नगरी! या नगरीची मी मनोमन िचत्रं
रे खाटत होतो, या नगरीब ल मी बाबां या त डून आजपयं त नु सतं ऐकतच आलो होतो,
ते हि तनापूर एक मासानं तर दृि ट े पात ये ऊ लागलं . वाड ांचे आिण मं िदरांचे कळस
आकाशा या उदरात घु स यासारखे उभे होते . नगराला चं देरी पा याचा िवळखा दे ऊन
गं गा सं थपणे वाहत होती. ित या पात्रावर असं य प ी ची कारत होते . आजूबाजू या
दोन-तीन योजनांत फ त उं चच उं च वाडे , गोशाला, अ वशाला, मं िदरं िन यायामशाला
यांची गदी उडाली होती. महाप्रतापी िन पु यवान कौरवराज धृ तरा ट् रां या नगरात
आमचा रथ प्रवे श करीत होता. मा या आयु याचा रथसु ा आता या नगरा या
मागाव नच धावणार होता. चं पानगरीत गं गामाते नं जशी मला सोबत िदली होती तशीच
ती इथं ही दे ईल काय? मी वत:लाच िवचारलं . मागावरची धूळ उडवीत रथ नगरा या
सीमे त घु सला. घोडे पा याला घे ऊन जाणारे अ वपाल, गा या घं टां या तालावर परत
िफरणारे गोपाल, पा याकिरता गं गेकडे कलश घे ऊन चालले या ि त्रया, शे तातील
मशागत क न खां ावर नां गर टाकू न परत िफरणारे कृिषजन... माझे डोळे ते थील एकएक दृ य िटपू लागले . पि चम ि ितजावर सूयदे व नगराचा िनरोप घे यासाठी रगाळत
होते . यांनी फेकले या िकरणांनी ि ितजावर या ढगांना गु लाबी, केसरी, पे री असे
अने क रं ग चढले होते . आप या िकरणांनी ती मनोहर िकमया करणा या सूयदे वांकडे मी
आदरानं पाहू लागलो! आपली काहीतरी मौ यवान व तू दुस या या हाती दे ताना
एखा ा कुलललने या मु खावर जसा िवरहाचा भाव असतो, तसलाच काहीतरी िविचत्र
भाव यां या या व पात मला िदसत होता! यां या शे जारीच एक काळाकुट् ट ढग
होता. यामु ळे मला कदािचत तसा भास झाला असे ल! आप या मावळ या िकरणांची
असं य लांबट बोटं हि तनापु रा या मु खावर िफरवून जणू ते याला सां गत होते , ‘‘आता
आपली भे ट उ ा!”
आमचा रथ राजवाड ा या महा ारातून आत िशरला. ारपालांनी वाकू न
बाबांना अिभवादन केलं . रथ अ वशाले पाशी थांबला. ने हमीप्रमाणं शोण पटकन उडी
मा न खाली उतरला. मी रथातूनच राजवाडा पाहू लागलो. नु क याच ज मले या
मु लासारखा तो ग डस िदसत होता! तो सं पण
ू राजवाडा पांढ या सं गमरवरी पाषाणांनी
बां धला होता. सगळी चं पानगरी सहज या राजवाड ा या तटात बसू शकली असती
इतका याचा घे र मोठा होता! तट घडिवले या का या पाषाणांनी बां धले ला होता.
का या तटांत असले ला तो धवल राजवाडा माती या का या मड यात काठोकाठ
भरले या लो या या गो यासारखा िदसत होता! आत दुहाती अने क दालनं होती. म ये
एक गोलाकार असा पा याचा तलाव होता. यात मावळ या सूयदे वांची असं य िकरणं
मन माने ल तसा िवहार करीत होती. िनरिनरा या रं गांचे मासे िन शु भर् , ऐटदार माने चे
राजहं स िवहरत होते . िन या-पांढ या रं गांची कमळं वायु लहरींबरोबर इकडे -ितकडे डोलत

होती. या तलावा या चारी कोप यां वर शु भर् पाषाणांत कोरले या चार िसं हाकृती
हो या. समोरच राजवाड ात जा यासाठी वर चढले या असं य पायदं ड ा हो या. चाळा
हणून मी या सहज मोज या. एकेश पाच हो या या! एखादी पायदं डी चु कली तर नाही
ना? या शं केनं मी या परत मोजू लागलो. एक – दोन – चार – दहा – वीस – प नास –
शं भर – एकशे एक – दोन – चार – पाच िन एकशे सहा! अरे मघाशी तर एकशे पाच हो या.
आता एकशे सहा कशा झा या? मी िवचार क लागलो. ‘असे नात का एकशे पाच,
नाहीतर एकशे सहा! आपणाला काय?’ असा िवचार करीत उ रीय सावरीत मी
हि तनापु रा या या वै भवशाली िन पिवत्र भूमीवर पाय ठे वणार, इत यात का याभोर
सात घोड ांचा एक रथ वायू या गतीनं धडाधड आवाज करीत महा ारातून आत
िशरला! कुणीतरी पोटितडकीनं ललकारी िदली – ‘‘हि तनापु रािधपती महाराज
धृ तरा ट् रपु त्र यु वराज िशरोमणी दुयोधनऽऽ!” सगळे से वक िन ारपाल एकदम अं ग
झटकू न उभे रािहले . बाबांनीही रथा या िदशे नं वाकू न अिभवादन केलं .
‘‘काय काका? के हा आलात चं पानगरीहन
ू ?” यु वराजानं रथातून उतरताना हसतहसत िवचारलं .
‘‘हा आ ाच ये तो आहे यु वराज.” बाबांनी िवनयानं उ र िदलं .
मी रथातून यु वराज दुयाधनाकडे पाहू लागलो. या या अं गावर यो याचा वे ष
होता. यात तो िव णूसारखा शोभून िदसत होता. हातातील डे रेदार गदे मुळे तर तो फारच
ऐटदार िदसत होता. एकाच झट यात उडी मा न तो खाली उतरला आिण बाबांजवळ
आला. या या चालीत कोणातही न आढळणारी ऐट होती. याचं प्र ये क पाऊल म
ह ीप्रमाणं भूमीत भ कमपणे तत होतं . हाताव न वारं वार घसरणारं उ रीय
सावरताना तो आप या हाताला दमदार झटके दे त होता. याचे घारसट डोळे िवल ण
भे दक िन पाणीदार होते . नाक भा या या पा यासारखं सरळ तरतरीत होतं , पण का कुणास
ठाऊक या यातील एकच गो ट मात्र मला खटकली; ती ही की, सग या जगाला
िवळखा घालू पाहणा या एखा ा अजगरासार या या या भु वया फारच जाड िन वक् र
हो या!
आम याकडे पाहत यानं बाबांना िवचारलं , ‘‘काका, हे कोण?”
‘‘हा माझा मु लगा कण आिण हा याचा छोटा बं ध ू शोण; यु वराज!” बाबांनी उ र
िदलं .
‘‘कण आिण शोण! छान लय आहे ! पण यांना कसं काय आणलं त आज?”
‘‘आपली राजनगरी दाखवायला.”
‘‘ठीक आहे . अमा यांना भे टा. ते दाखवतील यांना सगळं नगर.”
झं झावातासारखा तो आला तसा वळला िन िवजे सारखा झपाझप राजवाड ा या
पायदं ड ा चढू लागला. जवळ-जवळ सग या पायदं ड ा तो चढूनही गे ला. आता एकच
पायदं डी िश लक रािहली, पण ते थेच थांबन
ू तो पु हा माघारी वळला िन पावसा या
सरीसारखा णाधात सरसर या सग या पायदं ड ा उत न तो परत आम याजवळ
आला. मा याजवळ ये ऊन मा या कुंडलांकडे एकटक पाहत तो हणाला, ‘‘ही तु झी
कुंडलं तु ला ज मजातच आहे त काय?’’
“होय.” मी या या घा या डो यांत खोलवर पाहत उ र िदलं .
“फारच सुं दर िदसतोस तू या कुंडलांमुळे! इतका की, तू या काकांचा मु लगा आहे स

यावर कुणाचाही िव वास बसणार नाही! काय काका?’’ मा या खां ावर हात ठे वीत
यानं मान मागं टाकू न खदखदा हसत बाबांना प्र न िवचारला. ते गडबडून गे ले
असावे त. काहीच उ र न दे ता ते तसे च ग प उभे रािहले !
मघा या या का याकुट् ट ढगानं बहुधा सूयदे वांना झाकलं असावं ! कारण
पांढ याशु भर् दगडांचा तो सगळा राजवाडा णात पांढरट िफकट िदसू लागला! मला
यामु ळे थोडं सं क दट यासारखं वाटलं ! यु वराज दुयाधन आला तसा परत झपाझप
पावलं टाकीत पायदं ड ा चढून िनघूनही गे ला. आ ही दोघं ही या याकडे पाहतच
रािहलो. याची पाठमोरी आकृती हळू हळू अ प ट होत गे ली.
थोड ा वे ळापूवी झाकाळले लं आकाश आता िनवळलं असावं , कारण अ प ट
िदसणा या पायदं ड ा पु हा प ट िदसू लाग या!
बाबा रथशाळे त रथ सोडून आले . पायदं ड ा चढ याचा त्रास नको हणून
शोणाला यांनी आप या दालनात पोहोचतं केलं . महाराज धृ तरा ट् रांना भे ट यासाठी
हणून आ ही या भ य राजवाड ा या पायदं ड ा चढू लागलो. या पायदं ड ा चढताना
मा या मना या मं िदरात मृ तीं या घं टा घणघणू लाग या. बाबांनी अशाच के हातरी
सां िगतले या कु वं शातील पराक् रमी पूवजां या गो टी मना या खोल गाभा यातून
उफाळू न एकाएकी वर ये ऊ लाग या. भीती, कुतूहल, आदर, सं कोच िन श्र ा अशा
अने क िविचत्र भावनांनी माझं मन भ न ये ऊ लागलं .
सोमवं शातील पराक् रमी महाराज ह ती यांनीच हे नगर गं गेचं िवपु ल आिण
व छ पाणी पाहन
ू ी इथं वसिवलं होतं . यांचे पणतू ‘महाराज कु ’ इतके
ू फार वषांपव
पराक् रमी िनघाले की, यां या नावानं च प्रजाजन पूवी या सोमवं शाला कु वं श हणून
ओळखू लागले . यां या वं शजांना कौरव हणून मानू लागले . या महापराक् रमी महाराज
कु ं नीच हा वाडा बां धला होता.
या सोमवं शात बु द्िधमान मनू, पु षश्रे ठ पु रवा, इं दर् ालासु ा शरणागती
प करायला लावणारे नहुष, आप या िदि वजयानं सारा आयावत दणाणून सोडणारे
ययाती, यांचे पराक् रमी पु त्र यद ू िन पु , जनमे जय, अहं याती, दे वाितथी, दु यं त, भरत,
ह ती आिण अजमीढ यांसारखे ते ज वी महाराज झाले होते , या सोमवं शाचा आप या
कतृ वानं प्रजाजनांना िवसर पाडायला लावणारे महाराज कु
िकती िवक् रमी िन
गु णसं प न असले पािहजे त! कसे असतील ते महाराज कु ? पण महाराज कु च का?
यां यानं तर तरी या राजवाड ावर काय कमी पराक् रमी रािहले होते ? िवदरू थ, अन वन,
परीि त, भीमसे न, पिरश्रवस् अशी एकापे ा एक पराक् रमी महाराजांची मािलकाच या
कु कुलात तयार झाली होती. महाराज कु
हणजे तर कु कुलाचं भूषणच होतं . एका
म यक ये शी िववाह करणारे पिरश्रवस् महाराजांचे पु त्र शं तनू यांनी तर कु कुलात एक
नवाच आदश घालून िदला होता. एवढ ा अमाप रा यवै भवावर यःकि चत हणून लाथ
मारणारे यांचे बं ध ू महाराज दे वापी हणजे तर कु कुला या परं परे चा सा ात कळसच!
िकती िविवध प्रकार या िवजया या आनं दानं धुं द झाले ले एकेक िदवस या
राजवाड ानं पािहले असतील!
एक-एक क मागं टाकीत आ ही चाललो. माझे डोळे जाता-जाता जे वढं –
जे वढं श य होतं ते वढं िटपू लागले . राजवाडा अने क सु घड क ांनी सु शोिभत िदसत
होता. क ातील प्र ये क पाषाणी खांबावर सु बक न ी कोरली होती. खांब एकेका अखं ड

गं डकी पाषाणातच घडिवले होते . क ां या िभ ींवर कु कुलातील पूवजां या
जीवनप्रसं गां वरील अने क सुं दर-सुं दर िचत्रं रे खाटली होती. प्र ये क क ा या ारावर
दास-दासी िवनयानं उ या हो या. यां या प्र ये क हालचाली त परते नं होत हो या.
जागोजागी यो यांचे सु बक असे िनरिनरा या पािव यातले घोटीव पाषाणी पु तळे उभे
होते . िठकिठकाणी लाकडी िपं ज यात मयूर, कोकीळ, कपोत, भार ाज असे प ी क डले
होते . ते िचत्रिविचत्र आवाज काढीत होते . कौरवां या पराक् रमाचं िजवं त िश प होतं ,
ती राजवा तू!
आ ही महाराजां या रि त क ात आलो. सगळी उ सु कता डो यांत आणून मी
पाहू लागलो. सो यानं मढिवले या एका उं च न ीदार आसनावर महाराज धृ तरा ट् र
बसले होते . यां या म तकावर न ीदार सोने री मु कुट होता. अं गात मधूनच चमचमणारी
ू यां या टपो या माळा हो या.
तलम राजव त्रं होती. ग यात मािणक, मोती, वै दय
यांतन
ू बाहे र पडले ली प्रकाशाची िनळसर वलयं यां या पु ट ग याभोवती दाटली
होती. ं द छातीचे महाराज दाट, भरदार, पांढ या दाढीमु ळे ऐटदार िदसत होते , पण
यां या डो यां भोवती काळी-काळी वलयं होती! डोळे िमट यासारखे िदसत होते .
यां या उज या हाताला – पण थोडं सं खाली – एका सा या लाकडी आसनावर एक
सौ य िन िनतळ चे ह याची य ती बसली होती. शु भर् उ रीयाचं एक टोक ितनं डा या
खां ाव न मागं टाकलं होतं . यातून उघडे पडले ले गोरे पु ट दं ड केळी या गा यासारखे
सते ज होते . चे हरा कुंभासारखा गोल होता. डोळे शांत िन गं भीर होते . कपाळावर गं धाचा
एक ठसठशीत िटळा होता. महाराजां या डा या बाजूला आणखी एक उं चीपु री य ती
हातात दं ड घे ऊन उभी होती.
आ यं ितक आदरानं बाबांनी महाराजांना वाकू न वं दन केलं . मलाही यांनी तसं
कर यासाठी खु णावलं . मीही वाकू न प्रणाम केला.
‘‘मी आपला से वक सूतराज अिधरथ, आपणाला े म इ छन
ू वं दन करीत आहे .
माझा हा पु त्र कणही अ यं त आदरानं आपणाला वं दन करत आहे , महाराज.” वाकू नच
बाबा हणाले .
‘‘ये . सूतराज अिधरथा, काय हणते य तु झी चं पानगरी? आिण तु याबरोबर तु झा
तो कवच-कुंडलं असले ला पु त्रही आहे की काय? आ ही पु कळ ऐकलं आहे , या या या
कवचकुंडलांब ल!’’
‘‘होय महाराज, तोच तो कण.”
‘‘अ सं ! बाळ कणा, जवळ ये .” यांनी अचूक मा याकडे हात केला.
बाबांनी मला जवळ जा यासाठी खु णावलं . मी झटकन पु ढं झालो. महाराजांनी
चाचपडत माझा हात हातात धरला. मी यां या चे ह याकडे पािहलं . यां या दो ही
डो यां या िलबिलबीत, तांबसर कडा पाणाव या हो या. पाप यांजवळचे नायू पाप या
उघड यासाठी अितशय अधीरते नं वळवळू लागले , पण पाप या उघड याऐवजी
डो यां या कडां वर साचले लं पाणी मात्र घरं गळू न गालां वर या शु भर् दाढीत िमसळलं !
मी वाकू न यां या चरणांना पश केला. यांनी दं डाला ध न मला झटकन वर उठिवलं .
आप या थरथर या हातांनी यांनी माझा चे हरा आप या ओंजळीत धरला. बोटांनी
कानातील कुंडलं चाचपून पािहली. यां या या थरथर या पशात कसलीतरी िवल ण
ओढ होती. भु वया उं चावीत उजवीकडे वळू न ते हणाले , ‘‘िवदुर, खरोखरच आ चय आहे .

याची ही मांसल कुंडलं हणजे असामा य गो ट आहे .”
‘‘होय महाराज आिण या या अं गावर िहर यवणाचं कवचही आहे !” िवदुरानं
बाबांकडे पाहत िवचारलं , ‘‘अिधरथा, तू तर शामवणी आहे स, मग तु झा हा पु त्र
िहर यवणी कसा?”
‘‘तो मातृ वणी आहे गु दे व!” बाबा हात जोडून महाराजांना हणाले , ‘‘एक
िवं नती आहे महाराज.”
‘‘बोल अिधरथा, काय आहे ?”
‘‘राजकुमारां या बरोबर मा या पु त्रांनाही काही यु शा त्र िशकायला िमळालं
तर –”
‘‘अव य. अिधरथा, असाच जा आिण गु द्रोणांना भे टून यांची नावं यां या
यु शाले त आ ाच घालून टाक.’’
डावीकडे उ या असले या उं च य तीला महाराज हणाले , ‘‘वृ षवमा, यांना
लागे ल ती मदत करा.”
‘‘आ ा महाराज’’ राजदं ड जराही न वाकिवता अमा य वृ षवमांनी वं दन केलं .
महाराजांना वं दन क न आ ही बाहे र पडलो. वळव यापूवी मी िवदुरांकडे
पािहलं . यां या भ य कपाळावर एक बारीकशी आठी उठले ली मला िदसली! कुठं तरी
लांबवर पाऊस पडत असला की, कधी-कधी िनरभ्र आकाशातसु ा नु सतीच वीज चमकू न
जाते , तशी ती मला वाटली!
**

चौदा
आ ही नगरातून यु शाले कडे चाललो. मी बाबांना िवचारलं , ‘‘महाराजां या
डो यांना काय झालं आहे ?’’
‘‘ते अं ध आहे त बाळ! आिण हणूनच यां या प नी – राजामाता
गां धारीदे वीसु ा समदु:खी हो यासाठी डो यांना व त्र बां धन
ू हे जग पाह याचं
टाळतात!’’
‘‘राजमाता गां धारीदे वी?’’
‘‘होय! यु वराज दुयाधनाची माता. यांना आणखी न या णव पु त्र आहे त. आता
यु शाले त तू या सवांना पाहशीलच. महाराज पांडूंचे पु त्र पांडवही तु ला आता
पाहायला िमळतील!”
“पांडव?”
‘‘होय. या रा याचे खरे अिधकारी कौरवराज महाराज पांडू होते , पण ते अकालीच
वार यामु ळे हे रा य यांचे बं ध ू महाराज धृ तरा ट् र यां याकडे आलं . या महाराज पांडूंचे
जे पाच पु त्र आहे त यांनाच नगरजन पांडव हणतात.”
‘‘ हणजे कु कुलात एकशे पाच राजकुमार आहे त तर एकू ण! पाच पांडव आिण
शं भर धातरा ट् र!” इतके राजकुमार एकमे कां शी कसे वागत असतील, याचं कुतूहल
मा या मनात िनमाण झालं .
‘‘आिण दोन महाराज आिण एक िपतामह – िपतामह भी म!” बाबा हणाले .
‘‘दोन महाराज कोण?”
‘‘एक महाराज धृ तरा ट् र आिण दुसरे िवदुर.”
‘‘िवदुर महाराज कसे ? मघाशी तर तु ही यांना गु दे व हणालात?’’
‘‘होय बाळ, महाराज धृ तरा ट् रांचे गु दे व िवदुर हे बं ध ू आहे त, पण यांनी
राजसं यास घे तला आहे .”
‘‘सं यास? ‘सं यास’ हणजे काय?”
‘‘सं यास हणजे यांनी सग या गो टी सोडून िद या आहे त. हे रा य, हा
राजवाडा, हे वै भव यांपैकी कशावरच यांनी अिधकार सां िगतला नाही.”
‘‘मग ते इथं कसे राहतात?”
‘‘आप या आं ध या भावाचा रा यकारभार लं गडा पडू नये हणून. यां या
प्र ये क श दाला इथं मान आहे . तसाच पांडवांची माता – राजमाता कुंतीदे वींनाही.”
‘‘राजमाता कुंतीदे वी!” मी काहीतरी प्र न िवचारणार होतो, इत यात कडे या
कुंजातून एक कोकीळ जोरजोरानं कुहऽ
ू कुहऽ
ू करीत अशोका या झाडाव न भु रकन
उडाला िन आम या डो याव न िनघूनही गे ला! मी या याकडे पािहलं . मला
भगद ाची आठवण झाली! तो एकदा हणाला होता की, ‘‘स त वरांत ताना मारणारा
कोकीळ कावळी या घरट ात वाढत असतो, कारण या या आईनं च याला कावळी या
घरट ात ज म यायला लावले लं असतं .” िकती वे डा आहे भगद . अरे , कोकीळ कुठं

वाढतो या याशी काय करायचं आहे ? यो य काल ये ताच आसमं त दणाणून सोडणारी
याची तान ऐकू आली हणजे झालं !
चालत-चालत आ ही एका भ य मं िदराजवळ आलो. ते मं िदर भगवान िव णूचं
होतं . याचा कळस सो याचा होता. मावळ या िकरणांत तो कळस आकाशा या िन या
पा वभूमीवर झळाळत होता. सोने री िकरण परावितत होत होते .
‘‘महाराजांनीच तो कळस बसिवला आहे ,’’ या कळसाकडे बोट दाखवीत बाबा
हणाले .
मी िवचार क लागलो. या मं िदराला सो याचा कळस बसिवणारा इथला राजा
आं धळा आहे . हे अफाट वै भव याचं आहे , पण ते याला डोळाभर कधीच पाहता ये त
नाही! आं ध या राजाला एवढं वै भव दे ऊन ते न पाहता ये ईल अशी क् र यव था
करणारं दै वच आं धळं नाही काय? शं भर मु लगे आिण हे एवढं अमाप राजवै भव असले या
या राजाला भा यवान हणायचं की, हे सगळं पाह यासाठी डोळे नाहीत हणून अभागी
हणायचं ! आपले शं भर पु त्र हा आं धळा िपता कसा काय ओळखत असे ल? आिण सवांत
मह वाचं हणजे डोळे नसतानाही या एवढ ा अफाट साम्रा यावर तो ल कसं ठे वीत
असे ल? छे , काही-काही प्र नांचं उ रच दे ता ये त नाही!
‘‘बाळ, गे याबरोबर गु दे वांना लागलीच वं दन कर.” बाबांनी जाता-जाताच मला
सूचना केली.
‘‘बाबा, कसे िदसतात हो गु दे व?” मी औ सु यानं िवचारलं .
‘‘कसे हणून सां ग?ू आता बघशीलच तू यांना.”
आ ही लगबगीनं चालू लागलो. नगरातील र ते नगरजनांनी फुलून गे ले होते .
दोहो बाजूंस उं चच उं च प्रासाद उभे होते . मं िदराचे कळस आकाशा या पोटात घु सले
होते . ितथ या घं टांनी वातावरण भा न टाकलं होतं . मागाव न अ वपाल घोडे घे ऊन
आिण ि त्रया घडे घे ऊन पा यासाठी गं गेकडे जात हो या. यापारपे ठा गजबजून गे या
हो या.
पु कळ चालून आ यानं तर आ ही एका प्रचं ड लोखं डी महा ाराजवळ आलो.
या या दो ही बाजूंना का या रं गा या पाषाणांचा तट दरू वर िनमु ळता होत गे ला होता.
महा ारावर या भ य कमानीवर ित्रकोणी भगवा वज फडफडत होता. ारपालांनी
आ हाला पाहताच वं दन केलं . आ ही वाकू न आत गे लो. ती कु ं ची यु शाला होती.
आत सभोवती मोठी दालनं होती आिण मधोमध एक योजन घे राचा एक भ य
आखाडा होता. याचे अने क भाग पडले होते . एका बाजूला म लांसाठी आखाडा होता.
यात तांबड ा रं गाची बारीक माती गोलाकार पसरली होती. अने क म ल – यु वकां या
जोड ा यात एकमे कां वर डाव-प्रितडाव करीत झुंजत हो या. या आखाड ात
म यभागी एक थोराड अं गाचा गौरवणी यु वक दं ड थोपटीत गोलाकर नाचताना िदसला.
या या जवळपास कोणीच िफरकत न हतं ! हात उं चावून तो आखाडाभर थयथय नाचत
होता.
‘‘कणा, तो राजपु त्र भीम, बघ आखाड ात कसा सवांना आ हान दे त िफरतो
आहे .” या याकडे बोट दाखवीत बाबा हणाले .
दुस या बाजूला अ वारोहणासाठी भ य जागा मोकळी सोडली होती. या
जागे त घोड ांना रां गेत धावता यावं हणून चको या आख या हो या. यांना धावताना

सतत अडथळा हावा हणून जागोजागी खं दक खणले होते . काही खं दक पा यानं भरले ले
होते , िठकिठकाणी उं चच उं च कुंपणे उभी केली होती. अने क यु वक ते सव अडथळे लीलया
ओलांडून घोडी िशकिवताना िदसले . पूवकडील बाजूला खड्गांचे हात कर यासाठी असं च
एक पटां गण केलं होतं . या या कडे या सळयां वर िविवध आकारांची िचलखतं आिण
लहान-मोठ ा ढाली टां ग या हो या. अने क यो े खड्गांचा खणखणाट करीत होते .
एकमे कां वर दात-ओठ खात तु टू न पडत होते . पि चमे या बाजूला याच आकाराचं एक
गोलाकार पटां गण होतं . गदे या सरावासाठी यात काही यु वक गदा पे लत होते . गजना
करीत मं डलं घे त होते ! शूल, तोमर, शत नी यांसाठी लहान-मोठी अशी अने क क् रीडां गणं
या भ य जागे त तयार केली होती. सभोवतीची दगडी दालनं अने किवध श त्रा त्रांनी
ठासून भरली होती. या आखाडयावर कुठू नही पािहलं तरी अगदी म यावर िदसे ल असा
एक उं च व लांब ं द असा ल यवे धाचा दगडी चौथरा होता. या चौथ यावर िनरिनरा या
आकारांची फुलांनी सजवले ली धनु यं मांडली होती. एका बाजूला बाणांचे असं य भाते
मांडून ठे वले होते . समोर अने क ल यं ठे वली होती. या चौथ यावर एक साव या
रं गाचा यु वक वीरासन घालून उज या पाया या चवड ावर शरीर पे लन
ू बसला होता!
हातातील धनु याची प्र यं चा यानं कानापयं त खे चली होती. एक डोळा िमटू न दुस या
डो याची बाहुली यानं बाणा या टोकासमोर ि थर केली होती. या याजवळ एक
सै लसर व त्रं घातले ला, शु भर् दाढी असले ला, डो यावरचे केस एकत्र बां धले ला, उं च
असा एक वृ उभा होता. याची मु दर् ा नदी या डोहासारखी शांत होती. या साव या
यु वका या प्र यं चेवरचा हात यानं सरळ केला. तो याला काहीतरी समजावून सां गू
लागला. यु वक ते ल पूवक ऐकत होता.
बाबा या यु वकाकडे बोट दाखवीत हणाले , ‘‘बाळ, तोच तो पांडुपु त्र धनु धर
राजकुमार अजु न! आिण याला सूचना करताहे त ते च ते पूजनीय गु दे व द्रोण!”
‘धनु धर अजु न! असे ना का – पण याला यापे ा ऐटदार वीरासन नाही का
घालता ये णार?’ एक िवचार मा या मनात ये ऊन गे ला.
गु दे व द्रोण मात्र अशोक वृ ासारखे भ य वाटत होते . यां या अं गावरील
शु भर् व त्रं यां या उं च शरीराला शोभून िदसत होती.
आ ही आखाड ातील मागानं चौथ याकडे चालू लागलो. भोवतीची पटां गणं
पाहन
ू उगाच अं गातील उ णता आपोआप वाढत अस यासारखं मला वाटायला लागलं –
आपणही आत उतरावं िन मं डलं घे त आवे शानं गदे चे िन खड्गांचे प्रहार समोर या
प्रित प यावर करावे त, आपणही नाठाळ घोड ांना नमवून यां या त डांतन
ू फेस
ये ईपयं त यांना दामटावं , ह ीची स ड ध न याला िपसळवावा आिण याला दमवून
शे वटी या या पाठीवर आ ढ हावं . चौथ यावर बसले या या यु वकाला दं डाला ध न
उठवावं िन वीरासन कसं ऐटदार घालायला हवं , हे एकदा नीटपणे याला दाखवून ावं .
म लिव े या आखाड ात उगाच रानवट रे ड ासार या फे या मारणा या या दांडगट
भीमाशी हौदा खे ळून याची रगही िजरवावी.
आ ही धनु िव े या या उं च चौथ यावर आलो. वर बसले या राजकुमार
अजु नानं एक बाण सोडला. समोर या दरू वर या लाकडी ल यात तो सपकन घु सला.
गु वय द्रोणांनी या या पाठीवर एकदम थाप मारली आिण ते आनं दानं गरजले , ‘‘साधु !
अजु ना, पण जवळ जाऊन तु झा तो सूिचपण बाण ल यात िकतपत घु सला आहे ते नीट

पाहा.” अजु न आ ाधारकपणे उठला िन दमदार पावलं टाकीत ल या या िदशे नं िनघून
गे ला. इत यात बाबा पु ढं झाले . चौथ याखालीच उभं राहन
ू यांनी गु वय द्रोणांना वं दन
केलं . मी गु वय द्रोणांकडे पािहलं . ते पि चमे कडे त ड क न उभे होते . सं याकाळची
मावळती िकरणं यां या दाट, शु भर् दाढीवर पड यामु ळे ती पे री रं गात चमकत होती.
दाढीचे भरग च, लांबसडक केस सरळ पोटापयं त उतरले होते . यातील काही बटा
वा यामु ळे इकडे -ितकडे भु रभु र उडत हो या. कपाळावर, दं डावर िन उघड ा पोटावर
भ माचे पट् टे होते . भ य कपाळावर वाध यामु ळे आठ ांचं जाळं पसरलं होतं , नाक सरळ
िन तरतरीत होतं . यां या भु वयासु ा पांढ याशु भर् हो या. यांखालचे डोळे मात्र
िवल ण आ मिव वासानं तळपत होते . तरीही यांत शांतता होती. मोठ ा आदरानं
वाकू न मी यांना वं दन केलं . या गु वयां या दे खरे खीखालीच माझं यु शा त्राचं
अ ययन हावं , अशी बाबांची इ छा होती.
‘‘हा माझा पु त्र कण!” बाबांनी यांना सां िगतलं .
माझी फार मोठी अपे ा होती की, मा या कानातील कुंडलांब ल ते आता मला
काहीतरी िवचारतील, पण िनिवकारपणे ते नु सते च हणाले , ‘‘तु झा पु त्र अिधरथा? मग
आज यु शाले त कसं काय आणलं स याला?’’
‘‘आप या चरणां वर घाल यासाठी.”
‘‘मा या चरणां वर कशासाठी?”
‘‘राजकुमारांबरोबर यालाही थोडं सं यु िव े चं िश ण िमळालं तर –”
‘‘राजकुमारांबरोबर? अिधरथा, यु िव ा हे केवळ ित्रयांचं कत य आहे !
तु या पु त्राला हवं तर या यु शाले त िश य कर कृपां या पथकात, पण याला
राजकुमारांबरोबर कसं ये ईल िशकता?”
बाबांचा चे हरा णकाल काळवं डला. काय बोलावं ते च यांना थोडा वे ळ
समजे ना, शे वटी ते कसं तरी हणाले , ‘‘जशी आ ा गु दे व.”
गु दे वांना परत वं दन क न आ ही परतू लागलो. वाटे त राजकुमार अजु न
ल यातील बाण काढून परतताना आ हाला भे टला. मी याला िनरखून पािहलं . याचा
रं ग आकाशासारखा िनळसर होता. हनु वटी भा या या टोकासारखी िनमु ळती होती. याचे
पाणीदार डोळे दो ही कानिशलांकडे िन ं द िनमु ळते होत गे ले होते . याचं नाक सरळ
तरतरीत होतं . कपाट थाळीसारखं भ य होतं , भु वया रे खीव हो या. याचा सगळा चे हराच
कमालीचा बोलका होता. घं टेसारखा मधु र आवाज काढीत यानं बाबांना िवचारलं , ‘‘काय
काका, आजच आलात काय चं पानगरीहन
ू ?”
‘‘होय. या मा या पु त्राला – कणाला घे ऊन आलो.”
अजु नानं मा याकडे पािहलं . मा या डो यांपे ा मा या कानातील कुंडलांकडे च
तो जा त आ चयानं पाहत असावा! तो मला काहीतरी िवचारणार होता एवढ ात
आकाशातून एक कसलं तरी वे टोळं आ हा दोघांम ये ये ऊन सपकन आदळलं ! आ ही सव
जण दचकू न दोन पावलं मागं झालो. सवांनी काहीशा भीतीनं आिण ब याचशा कुतूहलानं
वर पािहलं . वर राकट रं गाचा एक ग ड आपले िध पाड पं ख फडफडवीत आकाशातून
उ या-आड या फे या मारीत होता. म ये च आपली भरग च मान वाकडी क न िकनारी
दृ टीनं खाली जिमनीकडे पाहत होता. एक शामवणी भु जंग अगदी िनपिचत पडला होता!
याला परत उचल यासाठीच बहुधा तो ग ड आकाशात फे या मारीत असावा.

आकाशातून पड यामु ळे बिधर झाले ला तो सप थोडा वे ळ तसाच पडून रािहला, पण
णभरातच वळवळत यानं हाता या पं जासारखी फणा काढली; दोन-तीन वे ळा फु कार
सोडत यानं आपली ऐटदार फणा इकडे -ितकडे डोलिवली आिण मग मात्र तो िभऊन
िजवा या आकांतानं वाटे ल तशी वे डी-वाकडी वळणं घे त वाट फुटे ल ितकडे पळू लागला.
िवजे या गतीनं राजकुमार अजु नानं हातातील बाण धनु यावर चढिवला िन तो या
सु साट धावणा या सपाचा वे ध घे ऊ लागला. एवढ ात चौथ याव न कोणीतरी ओरडलं ,
“अजु ना, हात खाली कर!” या आवाजात मोठी श ती होती. अ नीचा झटका
बस यासारखा अजु नानं हात खाली घे तला. बाणा या वे गानं धावणारा तो सप
णाधातच कडे या दगडी तटात कुठं िदसे नासा झाला. चौथ याव न परत वनी
घु मला, “अजु ना, या यःकि चत सपाला मार यापे ा प्रथम तु या वत:मध या
सपाला ठे चून काढ. क् रोधाचा सप महाभयानक असतो! दुबलावर हात उचलू नकोस.”
आ ही चौथ याकडे पािहलं – ते गु दे व द्रोण होते !
एक उं च; पण अ यं त सौ य चे ह याचा यु वकं लगबगीनं अजु नाजवळ आला.
या या पाठीवर हात ठे वत यानं याला अ यं त मृ द ू वरात िवचारलं , ‘‘असं कसं एकदम
धनु य उचललं स पाथा?”
अजु न ग पच उभा रािहला. मी बाबांना तो उं च यु वक कोण हणून डो यांनीच
िवचारलं . ते मा या कानाजवळ हळू च पु टपु टले , ‘‘ ये ठ पांडव यु िधि ठर!”
णाधातच या भ य आखाड ावरचे सगळे िश य अजु नाभोवती जमा झाले .
सगळे जण एकदमच याला ‘‘काय झालं ? काय झालं ?” हणून प्र न िवचा लागले .
मी या घोळ यातून बाहे र आलो. आजूबाजूचा आखाडा बारकाईनं पाहू लागलो, कारण
उ ापासून मला ितथं िशकायचं होतं , पण एकच एक प्र न मा या मनात एकसारखा
घोळत होता. मला राजकुमारांबरोबर का नाही िशकता ये णार? गु दे व मघा हणाले की,
यु िव ा हे केवळ ित्रयाचं काम आहे . ित्रय हणजे तरी काय? मी ित्रय नाही
काय? आिण नस यास होऊ शकणार नाही काय?
माझं िन शोणाचं नाव शाले त न दवून आ ही या भ य महा ाराबाहे र आलो.
बाबा काहीच बोलत न हते . शे वटी मीच यांना िवचारले , ‘‘बाबा, मला का नाही
राजपु त्रांबरोबर िशकता ये णार?”
‘‘कारण तू ित्रय नाहीस बाळ.” ते हणाले .
“ ित्रय? ित्रय हणजे काय?”
‘‘जो राजकुलात ज म घे तो तो ित्रय. तू एका सूतकुलात ज मला आहे स
बाळ!” समजावणीसाठी यांनी माझा खांदा हळु वारपणे थोपटला.
“कुल! राजकुलात ज मणा यांना काय सह त्र हात असतात? यांनाच का एवढं
मह व?”
‘‘तु ला कळायचं नाही ते . उ ापासून िनयिमतपणे या शाले त ये त जा. जे -जे
िमळे ल ते िशकत जा.”
यां या उ रानं माझं समाधान झालं नाही. माझं मन वे ड ासारखं महाराज
धृ तरा ट् र आिण गु दे व द्रोण यांची तु लना क लागलं . प्रेमभरानं माझा चे हरा
आप या ओंजळीत घे ऊन आप या नसले या डो यांनी माझी कुंडलं पाह याचा प्रय न
करणारे या हि तनापूरचे महाराज धृ तरा ट् र कुणीकडे आिण मा या सुं दर कुंडलांचा साधा

िनदशसु ा न करणारे हे गु वय द्रोण कुणीकडे ! खरोखरच या महाराजांपे ा हे गु दे व
िकतीतरी वे गळे वाटतात. काय तर हणे , ‘दुबलावर हात उचलू नकोस.’ सपाला दुबल
हणणारे हे कौरवांचे गु दे व शहाणे की यवहारशू य? यांना माहीत न हतं काय की,
तोच काळा सप णाधात या राजपु त्र अजु नाला काळा-िनळा क शकला असता?
अजु न आिण मा यात एक सप पडावा ही घटना मात्र अशु भच न हती काय? छे , मन
तरी िकती िविचत्र असतं ? तो केवळ एक योगायोग होता; पण ग डाला पािहलं की,
मला तो शोणाचा प्र न ने हमीच होता तसा आठवत होता, ‘‘दादा, तू जाशील का रे ग ड
प यासारखा उं च-उं च?” वे ड ा शोणा, मी प्र य पािहलं आहे की, कधी-कधी या
ग डालासु ा आप या भ या या शोधासाठी काव यासारखं या धरतीभोवती
घोटाळावं लागतं ! नाहीपे ा तो न कीच आकाशात ने हमी उं च रािहला असता!
आ ही राजवाड ावर परत आलो. आमची वाट पाहत शोण तसाच दालनात
बसला होता. या या शे जारीच अमा य वृ षवमा उभे होते . सं याकाळची धूसर छटा या
सग या राजवाड ात पड यामु ळे तो आकाशासारखा भ य; पण उदास वाटत होता. मी,
अमा य, बाबा आिण शोण राजवाड ा या दि ण िदशे या एका दालनात गे लो. बाबा
या दालनात राहत असत. या दालनाला पूवकड या बाजूला एक गवा होतं .
या यातून मी बाहे र डोकावून पािहलं . दरू वर यु शाले या भ य आखाड ाभोवती
दगडी तट अ प ट िदसत होता. याला वळसा घालून गं गेचं पात्र शांतपणे वाहत होतं .
सगळं हि तनापूर – िदवसभर खे ळून दमले लं एखादं लहान मूल जसं झोपी जातं तसं –
हळू हळू शांत होऊ लागलं होतं . एक से वक आत आला िन यानं हातातील पिल यानं
कोप यातील, इं गुदीचं ते ल घातले ली, मोठी दगडी समई पे टवली. अमा य, बाबा आिण
शोण यांचे अ प ट चे हरे उजळू न िनघाले .
‘‘सूतराज, काय झालं ? नाव न द केलं का तु म या पु त्रांचं?” अमा यांनी आ थे नं
बाबांना िवचारलं .
“होय.” बाबांनी नु सतं च उ र िदलं . यांचं मन कस यातरी सखोल िवचारात
गु ं तलं असावं .
‘‘ठीक आहे . तु हाला जे लागे ल याची सूचना बाहे र या से वकाला ा. मी ये तो
आता.’’ अमा य िनघून गे ले.
पाकशाले तन
ू एक से वक आमचं भोजन घे ऊन आला. भोजन क न आ ही बोलत
बसलो. ने हमी या सवयीप्रमाणं शोण अने क प्र न िवचारीत होता, पण माझं या या
प्र नांकडे मु ळीच ल न हतं . मं चकावर बस या-बस या मी कोप यातील दगडी
समईतील इव याशा योतीकडे पाहत होतो. जे -जे प्रकाशमय होतं या- या सवांची
मला अशीच िवल ण ओढ वाटे . या योतीकडे पाहता-पाहताच घडले या घटना एका
मागोमाग एक अशा डो यांपुढं उ या रािह या. या सग यांची एक िविचत्र मािलका
गु ं फ याचा प्रय न माझं मन क लागलं . आपले दो ही हात उं चावून मा याबरोबर
ये यासाठी रथामागोमाग रडवे ला होऊन धावणारा शोण... सहसा आपला िनणय न
बदलणारे , पण शोणाची ती अव था बघून िवरघळले ले बाबा... या हि तनापूर या
राजवाड ाचं महा ार आ ही ओलांडताच झं झावातासारखा बाहे न ये ऊन आम या
पु ढ ात सवांत प्रथम उभा राहणारा ये ठ राजपु त्र दुयाधन आिण ती याची ऐटदार
चाल! कु वं शातील मी पािहले ला तो सवांत पिहला वीर होता. िकती आ थे नं मा या

कुंडलांब ल यानं वत:चं मत सां िगतलं ! मा या खां ावर हात ठे वून तो िकती
आ मीयते नं मा याकडे पाहत होता! ब स, राजपु त्र असावा तर तो दुयोधनासारखा
ऐटदार! माझा चे हरा ओंजळीत घे ऊन तो आप या हाता या पशानं पाहणारे याचे
वडील महाराज धृ तरा ट् र! राजवाड ा या समोरील तलावात या शु भर् कमळासारखे
िदसणारे िवदुर! आ हाला ये थपयं त पोहोचवायला ये णारे कौरवां या अफाट साम्रा याचे
अमा य वृ षवमा! आप याच तालात वे ड लाग यासारखा म लिव े या आखाड ात एक
पाय वर क न मं डलं घे णारा भीम. वध यासारखं वीरासन घालून धनु धराचा आव
आणणारा अजु न. यां या मनाचा काहीच थां गप ा लागत न हता, ते सागरासारखे
गु वय द्रोण! लहान वयातच प्रौढासारखा बोलणारा यु िधि ठर!
माझं मन चाळा हणून उगाच यु वराज दुयाधन आिण अजु न, महाराज धृ तरा ट् र
आिण गु दे व द्रोण, िवदुर आिण यु िधि ठर यांची तु लना कर याचा प्रय न क लागलं ,
पण या कुणाचीच एकमे कां शी तु लना होत न हती. सगळे कसे वतं तर् आिण आपलं असं
वे गळं च अि त व असले ले होते . जगात िकती प्रकारची आिण कशाकशा वभावाची
माणसं आहे त कोण जाणे ! कुणा या क पने तन
ू ती िनमाण होतात? कशासाठी ती िनमाण
होतात? या जगाचा तो क पक कारागीर तरी कोण आहे ? याचा हे सगळे मासले िनमाण
कर यात काय हे तू असावा? कारण एकासारखा दुसरा इथं िदसत नाही, आिण िदसला तरी
असत नाही. छे , या प्र नांची कधीच आिण कुणालाही सं गतवार उ रं दे ता ये णार
नाहीत!
समोर या दगडी समईतील इं गुदीचं ते ल आता सं पत आलं होतं . ितची योत
मं दावत होती. शोण के हाच झोपी गे ला होता. िदवसभरा या प्रवासानं िन
राजनगरीत या पायिपटीनं थकले ले बाबाही िनद्राधीन झाले होते . मी हळू च उठलो िन
िवझू पाहणा या या योतीवर एक हळु वार पु ं कर घातली. या िवझणा या वातीतील
ते लाचा जळकट धूर मा या नाकाला जाणवला. मं चकावर ये ऊन आडवा झालो. तो
माझा हि तनापु रातला पिहलाच िदवस होता! मृ ती ही अितथीसारखी लहरी असावी! ती
के हाही मना या ारात ये ऊन उभी राहू शकते . मला एकदम राधामाते ची आठवण
झाली. आज ती चं पानगरीत या आम या पणकुटीत एकटीच असणार या जािणवे नं मी
अ व थ झालो. सगळी पणकुटी िदवसभर ितला खायला उठली असे ल. मी ितथं नाही हे
िवस न ितनं ने हमीप्रमाणं , ‘‘वसू, वसू’’ हणून मला अने क वे ळा हाका मार या
असतील! खरोखरीच आईचं मन हणजे ित्रभु वनात या सग या प्रेमाचं आगारच नाही
काय? ये ताना ितनं मला आठवण हणून एक चांदीची पे टी िदली होती. सगळं सोडून ितनं
आप या लाड या पु त्राला ही जगावे गळी व तू का िदली होती? ती हणाली होती की,
‘‘जे हा-जे हा तु ला माझी आठवण ये ईल ते हा-ते हा या पे टीचं दशन घे . आप या
आई या जागी ितला मान!” खरं च िकती भाबडं मन आहे ितचं ! ितला काय क पना
असणार की, एक िनजीव पे टी आईची जागा कशी भ न काढणार? माते , दुधाची तहान
ताकावर कधीतरी भागली आहे काय? पण काही झालं तरी तु या भावना मला जप याच
पािहजे त. काही झालं तरी तु झी आठवण जीवना या अं तापयं त मी अशीच जपीन.
उ रीयात बां धले ली ती पे टी मी हळु वार हातानं सोडली. आ यं ितक श्र े नं मी ती
म तकी लावली आिण मं चकावर या एका कोप यात हळु वारपणे ठे वून िदली. जगात या
तीन य तीवर माझं िनता त प्रेम होतं . एक माझी आई, दुसरे बाबा िन ितसरा िनरागस

शोण. तशीच तीन गो टींब ल मला िवल ण ओढ होती. एक आप या असं य लहरीं या
असं य मु खांनी मा याशी घटकान्घटका बोलणारी गं गामाता, दुसरे मा यासाठी
के हाही उ साहाचे प्रचं ड त्रोत घे ऊन ये णारे आिद यनारायण आिण आता ितसरी ही
आईनं िदले ली एक साधी खूण – चांदीची छोटीशी पे टी! या पे टीमु ळे मला चं पानगरीची
आठवण झाली. मा या मनाचं वास मातृ भम
ू ी या कासे ला ढु स या दे ऊ लागलं . यातून
आठवणीं या अने क मधु र दु धधारा वाहू लाग या. यांची गोडी चाखत-चाखत मी
तसाच के हातरी झोपी गे लो.
**

पंधरा
भ या पहाटे प यां या िकलिबलाटानं मी जागा झालो. गवा उघडून बाहे र
पािहलं . आकाशा या कडा नु क याच उजळत हो या. गं गे या चं देरी वळणानं धु याचं
अं शुक पांघरलं होतं . सगळं हि तनापूर हळू हळू जागं होत होतं . दुसरं एक कोरडं उ रीय
घे तलं आिण दालनाबाहे र पडलो. गं गे या पा यात कोणी नसताना शांतपणे मनसो त
नान क न यावं , असं योजून मी ित या घाटाकडे चालू लागलो. आजूबाजूचं सगळं जग
धु याची दुलई अजूनही सोडायला तयार न हतं . सगळे माग िन प्रासाद अं धक
ू िन
अ प ट धु यात फारच मजे दार िदसत होते . गं गे या िकना यावर मं िदरात एक घं टा
वाजत होती. ते वढीच या नीरव शांतते त प टपणे ऐकू ये त होती. या आवाजा या
रोखानं चाललो. मला आईनं केले ली सूचना आठवली, ‘‘गं गे या पा यात जाऊ नकोस.”
मी वत:शीच हसलो. िकती िभत्री आहे आई! ती काय मला लहान मूल समजते ? मला
कसली या पा याची भीती? िवचारां या तं दर् ीतच घाटावर आलो. बरोबर आणले लं
उ रीय एका पायदं डीवर ठे वलं . अं गावर या अधरीयाचा काचा मारला िन समोर पािहलं .
दहा-बारा हातां वरचं पात्र ते वढं प ट िदसत होतं . बाकीचं सव पात्र पांढरट भु र या
धु यात झाकलं होतं . या पात्राला आदरानं नम कार केला िन पा यात सूरकांडी मारली.
पा याचा पश उबदार होता. जवळ-जवळ घटकाभर मी या पा यात मनसो त डुंबत
होतो. घटकाभरानं धु कं िनवळलं . मी पा यातून घाटा या िदशे नं पाणी कापत आलो.
अं गावरचं उ रीय बदललं . ओलं व त्र पा यात बु चकळू न ते िपळू न पायदं डीवर ठे वलं .
समोर पािहलं . सूयदे व दरू वर आकाशात हळू हळू वर ये त होते . यांची कोवळी िकरणं
गं गे या पा याला गु दगु या क न जागं करीत होती. ओंजळभर पाणी घे ऊन याचं
अ य भि तभावानं मी सूयदे वांना िदलं . िकती रमणीय प िदसत होतं यांचं! मला
िदसणारी यां या रोज या ते जाची वलयं . एका िदवसाची दशनशोभा दुस या िदवशी
तशीच नसे . ित यात दुस या िदवशी आगळीच खु मारी चढे . ती पािहली की, मला ने हमीच
हु प ये ई. हजारो योजनं दरू असले या या ते जात िन आप यात काहीच अं तर नाही
असं वाटे ! शरीर हलकं झा यासारखं वाटे िन माझे हात आपोआपच जोडले जात! डोळे
आपोआपच िमटले जात! मी या ते जाचं मनोमन िचं तन क लागे . लाखो योजनं मला
केवळ, प्रकाशच प्रकाश िदसू लागे . अ यं त ते ज वी असा प्रकाश! ते ज वी तरीही
शीतल आिण हवाहवासा वाटणारा प्रकाश! उगाचच वाटू लागे की, या ते जाशी आपलं
कसलं तरी नातं आहे ! जगातील सगळा अं धकार उजळणारा तो अखं ड महादीप
आप याशी कस यातरी धा यांनी जोडला गे ला आहे ! मी वत:ला िवसरे आिण या
धा या या आधारानं दरू दरू उं च-उं च जाऊ लागे .
आजचं या ते जाचं प तर अितशयच मनोहारी होतं . मी शांतपणे हात जोडले िन
डोळे िमटले . मी हणजे प्रकाशा या असीम समु दर् ातील केवळ एक लाट झालो! या
लाटे ला कोणतं ही वत:चं असं अि त व न हतं आिण ते असावं असं ही ितला वाटत
न हतं . या अमाप सागरातील ती केवळ अने कांपैकी एक लाट होती.

कुणाचातरी पश मा या खां ाला झाला असावा. प्रथम, प्रथम याची
प टपणे जाणीवच झाली नाही, पण कोणीतरी माझा खांदा गदागदा हलवीत होतं . मी
हळु वारपणे डोळे उघडले िन वळू न पािहलं . एक अ यं त शांत चे ह याचा वृ मा याकडे
पाहत होता! या या दाढीचे , डो याचे िन भु वईचे सव केस ढगासारखे पांढरे शु भर् होते .
भ य कपाळावर भ माचे लांब पट् टे होते . याचा मा या खां ावरचा हात तसाच होता.
तो हात मात्र अितशय वजनदार िन भारद त वाटला मला! कोण असावा हा वृ ?
लागलीच मी प्र नांचे बाण मना या धनु यावर चढवू लागलो! छे , कुठं च पािहलं नाही
कधी यांना.
अितशय प्रेमळ आवाजात यानं मला िवचारलं , ‘‘बाळ, तू कोण?’’
‘‘मी सूतपु त्र कण!”
‘‘सूतपु त्र? कोण या सूताचा पु त्र तू?”
‘‘चं पानगरी या अिधरथाचा.”
“अिधरथाचा?”
‘‘होय, पण आपण?” मी अ यं त उ सु कते नं िवचारलं .
‘‘मी भी म!” यां या दाढीचे केस वायु लहरीवर िहं दोळत होते .
भी म! िपतामह भी म! कौरव-पांडवांचे वं दनीय भी म! गं गापु त्र भी म!
कु कुला या मं िदराचे कळस भी म! यो यां या रा यातील वज भी म! माझं मन
णकाल ग धळू न गे लं. कु कुलातील सा ात पराक् रम मा यासमोर गं गाकाठी उभा
होता.
एका िवशाल वटवृ ासमोर एक लहानसं गवताचं पातं असा मी उभा होतो. काय
करावं ते च मला समजे ना. लागलीच कसं तरी वत:ला साव न मी वाकू न यांना वं दन
केलं . यांनी मला झटकन वर उठिवलं . अ यं त मृ द ू वरात ते हणाले , ‘‘तु ला तु या
पूजेतन
ू जागं केलं हणून तू नाराज तर झाला नाहीस?’’
‘‘नाही.’’ मी हणालो.
‘‘खरं च बाळ, पण तु ला जागं कर याचा मोह मी आव शकलो नाही!’’
मी आ चयानं यां याकडे पाहू लागलो. थोड ा वे ळानं ते हणाले , ‘‘आज तीन
तपं झाली. न चु कता रोज मी या वे ळी गं गे या घाटावर ये तो, पण या हि तनापु रातला
एकही माणूस कधीच मा या अगोदर इथं आले ला मी पािहला नाही. आज पाहत
असले ला तू तो पिहला माणूस आहे स!”
“मी?” मला पु ढं काय बोलावं ते सु चेना.
‘‘होय! आिण हणूनच मी बराच वे ळ वाट पाहन
ू शे वटी तु ला जागं केलं .” मा या
कानातील कुंडलांकडे पाहत ते हणाले , ‘‘ही कुंडलं तु ला फारच शोभून िदसतात.”
‘‘हो, ज मजातच आहे त ती.” मी हणालो.
‘‘ यांना ने हमीच जपत जा!” धीमी पावलं टाकीत ते घाटा या पायदं ड ा
हळू हळू उत लागले . भ य पवतासारखा िदसणारा यांचा तो उं च दे ह अ प ट होऊ
लागला. गळाभर पा यात जाऊन ते उभे रािहले . यां या डो यावरचे केस पा या या
लाटांबरोबर िहं दकळू लागले . यांचं शु भर् केसांनी झाकले लं म तक गं गे या पा यावर
शु भर् कमलासारखं शोभून िदसू लागलं ! मी उभा होतो ते थन
ू च यांना वं दन केलं .
उ रीयाचा ओला िपळा खां ावर टाकू न राजवाड ाकडे परतलो. मा या

हि तनापु रातील पिह याच पहाटे ची सु वात िपतामह भी मां या दशनानं झाली होती.
मला या िविचत्र योगायोगाचं नवल वाटलं . या िपतामह भी मांना पाहावं
हणून काल िदवसभर योिजत होतो, ते वत:च आज मला भे टले होते . ते ही एकटे िन या
गं गे या घाटावर आिण अशा या र य प्रभातकाली! िकती गोड आहे यांचा आवाज!
चे हरा कसा मं िदरा या गाभा यासारखा शांत िन पिवत्र आहे ! मा यासार या एखा ा
सामा य सूतपु त्राची एखादी गो ट यांना आवडते . कौरवांचे ये ठ महाराज
मा यासार या सूतपु त्रा या खां ावर हात ठे वून याची आ थे नं िवचारपूस करतात!
खरोखरच वीरपु षा या िठकाणी िनगिवता असली की, तो िकती थोर वाटू लागतो! या
कु कुलात िपतामहांसारखे वीर िन िनगवी पु षश्रे ठ िनमाण झाले ते कुल ध यच होय.
मीही िकती भा यवान आहे की, अशा राजवाड ात राह याचं भा य मला िमळालं ! आता
वारं वार या पु षश्रे ठाचं आपणाला दशन घडे ल. ते दोन शांत िन बोलके डोळे
आप यावरही कृपादृ टी ठे वतील. मा या जीवनातील या तीन य तीवर माझं प्रेम
होतं , यात आणखी एका य तीची भर पडली. िपतामह भी म!
**

सोळा
राजवाडयावर ये ताच बाबांनी मला तयार राहायला सां िगतलं . यु शाले त जायचं
होतं हणून मी लागलीच तयार झालो. शोण तर जा यासाठी तयार होऊन के हापासून
माझी वाट पाहत होता. आईनं िदले ली पे टी मी एका कोनाडयात जपून ठे वली होती.
ित यावर प्राज ताची चार फुलं वािहली. ितला वं दन क न मी पु टपु टलो, ‘‘आई, मला
आशीवाद दे . तु झा वसू जीवना या मागावरचं मह वाचं वळण आज घे तो आहे . याचा
यु शाले त जा याचा हा पिहला िदवस आहे .’’
बाबांनी बाहे नच हाक मारली, ‘‘कण, शोण लवकर चला.’’ मी गवा ातून बाहे र
डोकावून बिघतलं . सूयदे व पूवि ितजावरचा सगळा प्रदे श उजळत हसत उभे होते .
यांचं प्रितिबं ब गं गे या पा यात पड यामु ळे यांची दोन पं दरू वर प ट िदसत होती.
एका आकाशातील सूयदे व! आिण एक पृ वीवरील सूयदे व! मी शोणाचा हात हातात
धरला िन दालना या बाहे र पडलो.
आ ही ितघं यु शाले त आलो. काल यापे ा आज तर ितथं पु कळच यु वक
जमले होते . सगळे जण या मध या चौथ याभोवती शांतपणे बसले होते . सवांचा िमळू न
एक शांत िन गं भीर आवाज ये त होता. बहुते क सकाळची प्राथना चालली होती,
‘‘ॐ ईशाऽवा यम् इदम् सवम्...’’ प्राथना बराच वे ळ चालली होती. मी बाबांना
परत जायला सां िगतलं .
‘‘नीट वाग,’’ असं सां गन
ू ते परत गे ले.
मी या भ य आखाड ावर दृ टी िफरवली. ते सं पण
ू पटां गण शांत होतं , पण
आता णातच ते वळीव पावसापूवी गजणा या आकाशासारखं अं गात आ याप्रमाणं
कुदणार होतं . िनरिनरा या श त्रांचे आवाज एकमे कांत िमसळू न यांचा एक वे गळाच
आवाज होणार होता. सग या यु वकां या प्रो साहना या आरो यांनी तर यात
आणखीच भर पडणार होती.
प्राथना सं पली. म ये बसले ले गु दे व द्रोण शांतपणे उठू न उभे रािहले . यांनी
आपले दो ही हात उं चावून आप या सव िश यांना आशीवाद िदला. मी शोणाला घे ऊन
पु ढं झालो. मी िन यानं गु दे वांना वाकू न वं दन केलं . माझी अपे ा होती की, आपला
हात उं चावून ते आ हालाही आशीवाद दे तील, पण ते वढ ात यां यापु ढं आले या
अजु ना या खां ावर हात टाकू न या याशी काहीतरी बोलत ते ते थन
ू िनघून गे ले!
आम याकडे साधं बघ याइतकाही गु दे वांना वे ळ िमळाला नाही.
तो माझा या यु शाले तील पिहलाच िदवस होता. गु या आशीवादािशवाय
िव ा सफल होत नाही, असं मला कुणीतरी सां िगतलं होतं . याप्रमाणं कौरवां या या
महान गु ं चा आशीवाद यावा हणून मी यांना वं दन केलं , पण हा राजकुमार अजु न
याच वे ळी कुठू न म ये कडमडला? याला काय दुसरी वे ळ न हती इथं यायला? की
गु दे व हे याचे एकट ाचे च होते ? की गु दे व काल हणाले , याप्रमाणे यांचा
आशीवादही केवळ ित्रयांसाठीच होता? असला तर मा यासार या सूतपु त्राला तो

कसा िमळणार? आिण िमळाला तरी यामु ळे काय मी थोडाच ित्रय होणार? आिण
करायचं आहे तरी काय मला
ित्रय होऊन? केवळ या गु ं चा आशीवाद
िमळिव यासाठी मी ित्रय हो याचं का प क ? नाही िमळाला आशीवाद तरी चाले ल;
पण मी सूतपु त्रच राहीन. अिधरथबाबा िन राधामाता यांचा सूतपु त्र कणच राहीन! या
गु ं चा आशीवाद ित्रयांसाठी आहे , या गु ं चं ान ित्रयांसाठी आहे , हे गु च
ित्रयांसाठी आहे त! आपणाला ते कसे िमळणार? मग आज या या पिह या िदवशी
कुणाला गु करायचं ? कुणा या आशीवादानं िमळिव यासाठी पु ढं सरसावयाचं ? या
जगात या सूतपु त्राचा गु हो यासाठी कोण तयार होणार? कोणीच नाही? का आला
अजु न ने मका याच वे ळी? का एवढं मानतात याला हे गु दे व द्रोण? ते दोघं गु िश य
आहे त. माझं मन िख न झालं .
खाली मान घालून मी िवचार क लागलो. मी राजकुलात ज माला आलो नाही
हा काय माझा दोष आहे ? ज म हा ज माला ये णा यां या इ छे प्रमाणं कधीतरी
िमळाला आहे काय? कुणी िनमाण केली ही ज मासं बंधीची उ च-नीचता? माणूस
कशामु ळे श्रे ठ ठरतो? या या अं ग या श्रे ठ गु णां व नच ना? पण माझं हणणं इथं
कोण मानणार? आपला आजचा हा िदवस असाच फुकट जाणार की काय? मला तर
के हापासून धनु या या बाणा या िनरिनरा या फेकी अचूक करीन, असं झालं आहे ... छे ,
काही-काही िदवस माणसाची परी ा पाह यासाठीच ये त असावे त! काय करावं ?... काय
करावं ?
िनराश मनानं मी या दगडी चौथ याभोवती भ्रिम टासारखा िफ लागलो.
णात वाटे िजथं गु दे व द्रोण आहे त ितथं असं च धावत जावं िन यांना सरळ – सरळ
िवचारावं , ‘िश यांची मनं जाणतो तो गु असतो, तर मग एक िश य आप या
आशीवादासाठी पा याबाहे र या माशासारखा तडफडतो आहे हे आपणां ला अजूनही कसं
कळत नाही? या अजु नालाच एवढं मह व का दे ता तु ही? काय आहे िवशे ष
या याम ये ? मा याकडे पाहा. मा या कानात चमकणारी कुंडलं आहे त. माझं हे
कदळीसारखं िपवळं धमक कातडं अभे आहे !’
दुस याच णी बाबांचे ते उद्गार आठवले , ‘‘नीट वाग!’’ कसा वागू नीट? की
गु दे व द्रोणांनी मा याकडे ढु ं कूनही पािहलं नाही, असं रडगाणं सां गत तु म याकडे परत
ये ऊ? काय क ?... काय क ?
मी ने हमीप्रमाणं पूवकड या िदशे ला आकाशात पािहलं . रसरशीत लाल
तापले या लोखं डी गो यासारखे सूयदे व आकाशाचं िनळं छत जाळू न काढीत होते . माझं
नै रा य णात कुठ या कुठं दरू पळालं . ब स, या महासाम यशाली ते जािशवाय
आणखीन यो य असा गु या ित्रभु वनात दुसरा कोणता असणार? दुस या कुणा या
आशीवादाची कशाला भीक माग याची गरज आहे ? आजपासून आपले खरे गु हे च!
आजपासून तु मची पूजा! आजपासून तु मची आ ा! झटकन मी या दगडी चौथ यावर
चढलो. ितथं फुलांनी सजवले लं धनु य होतं . ते मी हातात घे तलं िन श य असे ल ते वढा
हात उं चावून मी हणालो, ‘‘जगातला सगळा अं धकार उजळणा या सूयदे वा, मी
आजपासून तु झा िश य आहे ! मला आशीवाद दे ! मला माग दाखव!” ते धनु य म तकाला
लावून मी वाकू न या ते जाला वं दन केलं . शोण के हाच मा यामागं ये ऊन उभा रािहला
होता. यालाही मी सां िगतलं , ‘‘शोणा, सूयदे वांना वं दन कर. यांचा आशीवाद माग.”

यानं ही नम्रपणे हात जोडले . थोड ा वे ळानं मी हातातील धनु य खाली ठे वलं .
आ ही चौथ या या पायदं ड ा उत लागलो. माझं मन आता शांत झालं होतं .
समो न गु वय द्रोण िन राजकुमार अजु न चौथ याकडे च ये त होते . अजु न मा याकडे
पाहन
ू हसला, मला हसावं सं वाटलं नाही. या या या हस यात काहीतरी खोच असावी,
असं मला वाटलं .
िपतामह भी मांची आठवण झाली. या अजु नाचे ते िपतामह होते , पण दोघांत
कुठं च सा य न हतं . िकती िभ नता होती दोघां या वभावात िन वागणु कीत! जाता –
जाता िवचारायचं हणून अजु नानं मला िवचारलं , ‘‘हा कोण?’’
‘‘माझा धाकटा भाऊ!” मी अिभमानानं हणालो.
‘‘हाही ये णार आहे काय या शाळे त?” गु वय द्रोणांनी िवचारलं .
‘‘होय.’’ मी उ र िदलं .
‘‘जा, पलीकडे कृप आहे त; यां या पथकात दाखल हा.”
मी काहीच बोललो नाही. यांना वं दन करावं , असं ही मला वाटलं नाही. जाताजाता मी अजु नाकडे वळू न पािहलं . तो मा या कानातील कुंडलांकडे मात्र आ चयानं
एकटक पाहत होता.
कृपाचायां या पथकात आलो. कृपाचाय द्रोणांचे मे हुणे होते . यां या हाताखाली
अने क यु वक धनु िव े चं िश ण घे त होते . मला णभर वाटलं हे ढीगभर राजपु त्र
कशाला िजथं -ितथं िमरवतात? एकात तरी या दुयाधनाची ऐट आहे काय? एकाची तरी
चाल या यासारखी ऐटदार आहे काय? एकाची तरी दृ टी या यासारखी भे दक आहे
काय? इत यात यु वराज दुयाधनच समो न ये ताना मला िदसला. या याजवळ जावं
हणजे तो िनि चतच आपली िवचारपूस करील या क पने नं मी या या िदशे नं चालू
लागलो. या या जवळ गे लोही, पण तो यु वराज दुयाधन न हता! या यात िन
दुयोधनात िकती िवल ण सा य होतं ! राजहं साची दोन िपलं जशी एकापासून दुसरं अशी
ओळखता ये त नाहीत तसे च ते दोघे होते . कोण असावा हा? मी िवचार क लागलो.
या या अं गावर या व त्रामु ळे तर तो राजकुमार असणार हे न कीच होतं , पण हा
कुणापै की राजकुमार होता? कौरवांपैकी की पांडवांपैकी? दुयाधनात िन या यात सा य
आहे याअथी हा कौरवांपैकीच असणार, पण हा कौरवांपैकी कोण? इत यात कृपायांनी
याला हाक मारली ‘‘दु:शासन!’’ तोही लगबगीनं यां याकडे िनघून गे ला. हणजे तो
दु:शासन होता तर. ब स, दुयाधनात िन या यात िकती सा य होतं ! एकाला लपवावा िन
दुस याला काढावा. यु वराज दुयाधन िन राजपु त्र दु:शासन! दोघां याही चालीत एकच
ऐट. दोघां याही दृ टीत एकच भे दकता! दु:शासन हणजे दुयाधनाची पडछाया तर नाही
ना?
**

सतरा
पिहले पं धरा िदवस मी यु शाले तील केवळ श त्रांची मािहती क न घे तली,
कारण काही िशकावं या मन:ि थतीत मी न हतोच. गु वय द्रोणांनी जी जगावे गळी
वागणूक मला पिह याच िदवशी िदली होती; यामु ळे मन कशातच रमत न हतं . णात
वाटे राजपु त्रां या या फाफटपसा यात केवळ एक सूतपु त्र हणून उपे ि ला जा यापे ा
सरळ उठावं िन तडक चं पानगरीला परत जावं . काय करायचं आहे आपणाला यु िव े चं
िश ण घे ऊन? कोणतं महायु आता पे टणार आहे ? आिण पे टलं तरी आपला यात काय
उपयोग? केवळ एक सारथी हणूनच ना? मग सार याला कशाला पािहजे हे यु िव े चं
िश ण? यानं घोडे पारखावे त िन यां या नाठाळ सवयींना जरब बसवावी. मग ते काय
आपणाला चं पानगरीत राहन
ू ही करता ये णार नाही? पण लागलीच वाटे असं क न कसं
चाले ल? केवळ यु ासाठीच का यु िव ा िशकायची असते ? या या दं डात बल असतं
तो ने हमीच श्रे ठ ठरत असतो.
या यु शाले त आपणाला बलदं ड बनता ये ईल. या राजकुमार अजु नालाही
दाखिवता ये ईल की, जगात तोच एकटा धनु धर नाही, पण यानं िबचा यानं तरी काय
केलं आहे माझं ? कशाला या याशी ही पधा करायची? पधा ही ने हमीच माणसाला
आं धळं करते . गु वय या यावर प्रेम करतात हा काय याचा दोष आहे ?
मा यासारखाच तोही एक यु वक आहे . आप या गु चं आप यावर प्रेम असावं असं
कोण या िश याला वाटणार नाही? आिण कोणता गु िश याला नीट पारख यािशवाय
इतका जवळ घे ईल? असं च जर असे ल तर गु दे व मीही तु म या कसोटीला उतरे न, केवळ
एक धनु धर हणूनच तु ही या अजु नाला एवढं मानत असाल, तर मीही याहन
ू श्रे ठ
धनु धर होईन, पण मी धनु धर होऊन तरी याचा काय उपयोग? मला तु ही कधीच
आपला मानणार नाही. मा या पाठीव न तु मचा हात कधीच माये नं िफरणार नाही,
कारण मी सूतपु त्र आहे . अजु न ित्रयपु त्र आहे . काय वै िश टय असतं एवढं
ित्रयकुलात? कशाला पािहजे ही कुलाची कसोटी? पण असं तरी कसं हणता ये ईल?
या कुलातील पूवजांनी आप या पराक् रमानं शत् चं िनखं दन क न हे कु कुल आिण
रा य यांची कीती वाढिवली ते कुल श्रे ठच ठरणार. आप या कुलातील पूवजांनी
िपढ ान्िपढ ा घोड ांना खरारा केला िन यांचे वे ग आवरले . आपली आिण ित्रयांची
तु लना कशी होणार? खरोखरच मी एखा ा राजकुलात ज माला आलो असतो, तर िकती
बरं झालं असतं ? पण कसं श य होतं ते ? वडा या झाडावर बसणा या काव यानं
राजवाड ा या कळसावर बसणा या कपोताची व नं कशाला रं गवावीत? जाऊ ा. जे
बदलणं माणसा या हातात नसतं , याचा यानं इतका िवचार क नये आिण अपसमज
क न एखा ाब ल अनादर तर कधीच बाळगू नये . वा तिवक राजपु त्र अजु न
गु वयांचा एवढा लाडका होता, याब ल फार तर या या भावांना काहीतरी वाटावं , मला
यात खटक यासारखं असं काहीतरी का वाटावं ? माझं आिण राजकुमार अजु नाचं असं
काय नातं आहे ? काहीच नाही. मी एक सूतपु त्र आहे . तो एक राजपु त्र आहे . याचा माग

वे गळा अन् माझा वे गळा. जीवना या मागाव न चालणारे आ ही दोन सं पण
ू त: वे गळे
असे यात्रेक आहोत. जा, राजकुमार अजु ना, असाच मोठा हो. अिजं य धनु धर हो.
कधीतरी प्रसं ग पड यास हा सूतपु त्र कण तु या रथाचे घोडे आवर यासाठी सार य
करील.
मी मनात िनधार क न टाकला की, अजु न काय िकंवा कोणीच काय मी
कोणाब लही मनात िकंतू बाळगणार नाही. या इथ या सग या राजपु त्रांचे िन माझे
माग िभ न आहे त. ज मानं च ते ठरिवले आहे त. केवळ खरी आवड हणून मात्र मी
धनु िव ा िशकेन, कारण मलाही वाटतं की, नु स या आवाजा या रोखानं कुठं ही बाण
सोडावा. एकाच वे ळी असं य बाण दाही िदशांना सोडावे त. गु कोण आहे त याला काय
मह व आहे ? िश या या अं गात िव े ब ल िकती आ मीयता आहे याला खरं मह व
आहे . मी एक हाडाचा िश य होईन. िव े साठी िव ा घे ईन! मी िनधार क न टाकला.
**

अठरा
माझा यु शाले तील कायक् रम ठ न गे ला. एक मासातच मी शूल, तोमर, परीघ,
प्रास, शत नी, खड्ग, पट् टे, भृ शुंडी, गदा आिण चक् र अशा अने क श त्रांची मािहती
क न घे तली. माझी िवशे ष आवड धनु याकडे अस यानं धनु िव े ला लागणारी सव
श त्रं काळजीपूवक अ यासली. केवळ बाणच िकतीतरी प्रकारचे होते . दोन शूलाग्रे
असले ला कणी बाण. तो पोटात घु सला की, बाहे र काढताना आतडी बाहे र पडत! नालीक
बाण जाड पा याचा असून याला वाकडे दात होते . यामु ळे शरीरात घु सले ला तो बाण
काढताना आप या आसपास या धम या तोडूनच बाहे र पडे . ली त या बाणा या
अग्राला िवषारी वन पितरस लाव यामु ळे तो अितशय दाहक असे . बि तक हा बाण
शरीरात घु से , पण बाहे र खे चला की, याचा केवळ दं डच हातात ये ई आिण सगळं पातं
तसं च ल या या शरीरात राही. सूची या बाणाची शे पटी िनमु ळती आिण टोकदार
अस यामु ळे अगदी बारीक अशा ल याचासु ा यानं अचूक वे ध घे ता ये ई. िवशे षत:
डो याचं बु बु ळ या बाणानं अचूक िटपता ये ई. िजद्म हा बाण जाताना वाकडा – ितकडा
जाई, पण ल यात मात्र बरोबर घु से . यािशवाय गवा थी हणजे बै ला या हाडाचा,
गजा थी हणजे ह ी या हाडाचा, कपीश हणजे का या रं गाचा, पूती हणजे उग्र
गं धाचा, कंकमु ख, सु वणपं ख, नाराच, अ वा थी, उ ट् रा थी, अं जिलक, स नतपव,
सपमु खी असे बाणांचे िकतीतरी प्रकार होते . हे सगळे बाण कसे फेकावे त, याचं िश ण मी
मनापासून घे णार होतो. मा या िश याव थे तील ण ण मी यासाठी वे चणार होतो.
पूवी मला तीन व तूंिवषयी प्रेम वाटत होतं . गं गामाता, सूयदे व, आिण आईनं –
राधामाते नं – आ यं ितक प्रेमानं िदले ली ती चांदीची पे टी; पण यु शाले त आ यापासून
मात्र या व तूंत आणखी एकीची भर पडली. ती व तू हणजे धनु य आिण बाण!
**

एकोणीस
महाराजां या रथाचं सार य बाबांनी पु कळ वषं उ साहानं केलं होतं , पण
अलीकडे वृ वामु ळे यां या अं गी पूवीसारखी चपळता रािहली न हती. यां या
साहा यासाठी महाराजांनी गव गण नावा या सार या या आणखी एका िन णात
पु त्रालाही आप या खास से वेसाठी ने मन
ू घे तलं होतं . कधी – कधी महाराज यांना हाक
मारीत ते ऐकू न यांचं नाव ‘सं जय’ आहे हे आ हालाही समजलं होतं , पण ते वडीलधारी
अस यानं आ ही यांना ‘सं जयकाका’ हणू लागलो. यां या आिण आचाय िवदुरां या
चयत फार सा य होतं . यांचं सं जय हे नाव मला फार आवडलं . ते सारथी आहे त हे तर
याहन
ू ही अिधक आवडलं मला! उगाच काहीतरी िनिम काढून मी यां याशी यांना
‘काका’ हणत बोल याचा प्रय न करी.
रथशाले त ते आिण बाबा, जाितवं त घोडे , रथाचं सवांत उपयोगी वं गण,
चक् रासाठी कोणती लाकडं िटकाऊ, रथचक् रां या आ यांची सं या कमी असावी की
अिधक, यांचा गतीवर काय पिरणाम होतो, यांसार या असं य मनोरं जक िवषयां वर चचा
करीत. मला तर ते ने हमी सां गत, ‘‘कणा, तू सूतपु त्र आहे स. तू ने हमीच हे ल ात ठे व
की, जाितवं त घोडा कधीच धरतीवर बसत नाही. रात्री िनद्रेसाठीसु ा! आिण जाितवं त
सारथी कधीच रथनीड सोडत नाही! प्राण गे ला तरीसु ा! एकदा धरली ती जागा
कायमची!’’
‘‘काय हणता काका, घोडा कधीच खाली बसत नाही?’’ मी आ चयानं िवचारी.
‘‘हो. एवढं च नाही तर उ याउ या िनद्रा घे णारा घोडा जे हा चार खु रांपैकी एक
खूर मु डपून िनद्रावश हो याचा प्रय न करतो ते हा तो दीघ प्रवासाला िनकामी झाला
हणून समजावा! ल ात ठे व, घोडा हा सव प्रा यांत गितमान प्राणी आहे .’’
‘‘गितमान?’’ ते तसे च एकसारखे बोलत राहावे त हणून मी उगाच काहीतरी
िवचारी. भार ाज प यासारखा यांचा मधु र आवाज एकसारखा ऐकत राहावा असाच
होता.
‘‘नु सताच गितमान नाही तर बु द्िधमानही! कणा, कधीतरी घोड ाव न घनदाट
अर यात गे लास आिण बाहे र ये यासाठी माग सापडे नासा झाला तर हातातील वे ग
खु शाल सोडून दे ! हा बु द्िधमान प्राणी तु ला अचूकपणे तू िजथून िनघाला असशील ितथं
परत आणून सोडील!’’ घोड ां या अशा िकतीतरी लकबी काका ग पा मारताना सां गन
ू
जात.
यां याकडून घोड ां या अशा िविवध सवयी, याधी व गती या िवषयांचं वणन
ऐकताना आमचा काल आनं दात जाऊ लागला. आ हा सार यांची कत यकम, धािमक
िवधी, सभागृ हाचे िनयम यांची ते आ हाला सू मपणे मािहती दे ऊ लागले . अकला, अकू र
अशा घोड ां या खु रां या रोगां वर कोणकोणती औषधी वन पती चालते , हे यांनी
यािधग्र त घोड ावर प्र य प्रयोग क न आ हाला दाखवून िदलं .
सं जयकाका हणजे राजवाड ावरील सव सार यांचे नायक होते . महाराज

धृ तरा ट् र, िपतामह, महामं तर् ी िवदुर, राजमाता आिण अमा य वृ षवमा सव जण
सभागृ हातही यांचा आदर राखत. असे सवांचे आवडते सं जयकाका मा याशी
घटकाघटका ग पात रं गत होते . सार यकमातील खु बीचे बारकावे सां गत होते . कधी –
कधी मालांनी आिण घं टांनी सु शोिभत अशा आप या रथातून मला व शोणाला
राजनगरात िफरवून आणीत होते .
**

वीस
एके िदवशी मी िन शोण असे च नगरात िफरायला गे लो होतो. ने हमीप्रमाणं
फेरफटका मा न आ ही परतलो. राजवाड ाजवळ आ ही आलो होतो. एवढ ात एक
राजरथ समो न ये ताना आ हाला िदसला. या रथाला चोहोबाजूंनी िझरिमरीत व त्रांचे
पडदे लावले ले होते . रथाचे घोडे पांढरे शु भर् होते . मला यांचा रं ग फारच आवडला. ते
पाच पांढरे भरीव, पु ट िठपके खालीवर िहं दकळत समो न ये त होते . मी या घोड ांकडे
भारावून पाहत होतो. म ये च यांतला एक घोडा आप या माने ला मजे दार झटका दे ई.
अगदी सहजरी या ते तो रथ पु ढं आणीत होते .
एवढ ात शोण एकाएकी मा या हातातील आपला हात झटकू न या रथा याच
िदशे नं धावू लागला. मला काहीच कळे ना की, तो वे ड ासारखा या रथा या िदशे नं का
धावत होता. णात तो रथा या समोर गे ला. मला या या मूखपणाची चीड आली. मी
या याजवळ पोहोच यापूवीच तो रथाखाली सापडणार होता! काय करावं ? भयानं
अं गावर रोमांच उभे रािहले . णातच तो ते थन
ू हलला नाही, तर रथाखाली सापडणार
हणून िजवा या आकांतानं अं गातली सगळी श ती एकवटू न मी जोरानं ओरडलो,
‘‘शोणाऽऽ थांब!’’ एवढ ात झटकन खाली वाकू न यानं चपळाईनं काळसर रं गाचं
काहीतरी उचललं . शोणाला पाहन
ू सार यानं अ यं त कौश यानं सगळे घोडे आवरले .
जे मते म ते या या अं गाला टे कू न कसे तरी थांबले ! एका घोड ा या त डातील फेस तर
सरळ शोणा या डो यावर पडत होता! पण याला या कशाचं च भान न हतं . हातातील
काळसर िठपका तो प्रेमानं ग जारत होता. मी धापा टाकीतच या याजवळ आलो. मला
बघताच हातातील ती व तू मला दाखवीत तो अधीरपणे हणाला, ‘‘दादा, हे बघ. आता
कसं रथाखाली सापडत होतं !” मी या या ओंजळीत पािहलं . ते एक मांजरीचं िप लू
होतं ! आपले बारीक डोळे म ये च िमटू न ते अ यं त केिवलवा या वरात ओरडू लागलं .
शोणाला काय हणावं ते च मला कळे ना. या यावर रागवावं असं ही वाटे ना. मी
या याकडे काहीशा कौतु कानं पाहू लागलो. आम या रथामागून रडवे ला होऊन
धावणारा हाच तो शोण होता काय?
यानं हातातील िप ला या पाठीव न प्रेमानं हात िफरवायला सु वात केली.
वग हाताशी आ याचा आनं द झाला होता याला. या या खां ाव न घरं गळले लं
उ रीय खाल या धु ळीत पडलं होतं , याचं ही याला भान न हतं . इत यात या िप लाची
आई ककश आवाज काढीत कुठू नतरी ओरडत आली. आप या िचमु क याला ती इकडे –
ितकडे शोधू लागली. गु रगु रत आम या पायांत घु टमळू लागली. ते िप लू खाली
ठे वायला मी शोणाला सां िगतलं .
यानं ते ित या पु ढ ात ठे वताच गपकन याची मान आप या त डात पकडून
णाधातच ती गु रगु रत कुठ या कुठं पसार झाली! आप या पोराला एकटं टाकू न ती
मघापासून कुठं भटकत होती? आता शोणानं धाडस केलं नसतं तर ितचं ते कोवळं
लु सलु शीत पोर राजमागावर या धु ळीत िमसळलं नसतं का? याचा तो केिवलवाणा

आवाज कुणालातरी ऐकू गे ला असता काय?
या सग या प्रकारानं मला एकदम राधामाते ची आठवण झाली. ितची प्रेमळ
मूती डो यांसमोर उभी रािहली. िकती जपलं होतं ितनं मला आजवर! आई असावी तर
राधामाते सारखी! मी चं पानगरी या आठवणीत दं ग झालो; इत यात या राजरथा या
रथनीडावरचा सारथी हणाला, ‘‘आटपा, बाजूला हा लवकर! रथात राजमाता कुंतीदे वी
आहे त!’’
‘‘राजमाता कुंतीदे वी!’’
मी शोणा या दं डाला ध न याला चटकन एका बाजूला ओढून घे तलं . रथ
धडाधड आवाज करीत, धूळ उडवीत धावू लागला. मी या या पांढ याशु भर् घोड ांकडे
पु हा कौतु कानं पािहलं . मला आ चय वाटलं ! या रथाला सहा घोडे जोड याची नीट
यव था असतानाही केवळ पाचच घोडे जोडले होते ! एका घोड ाची जागा तशीच
मोकळी सोडली होती!
“राजवाड ावरचे घोडे सं पले की काय?” मी वत:शीच पु टपु टलो. रथ िनघून
गे ला. या या चक् राखाली सापडले लं आपलं उ रीय शोणानं उचललं ! यावरची धूळ
झटकू न परत खां ावर लपे टलं ! आ ही आम या िनवास थाना या दालनाकडे चालू
लागलो. कधी न हे ते माझा हात शोणा या खां ावर होता.
**

एकवीस
माझे हि तनापु रातले िदवस मजे त जाऊ लागले . पिहले थोडं िदवस एकसारखी
चं पानगरीची आठवण ये ई. पु ढं – पु ढं तीही काही कारण घड यािशवाय ये ईनाशी झाली.
मा याजवळ या पे टीमु ळे मात्र आईचा प्रेमळ चे हरा मा या डो यांसमोर ने हमीच
उभा राही. ती आता दरू होती, पण यामु ळेच ितचं खरं मह व आता मला समजलं होतं .
मी रोज झोपताना हणे , ‘‘माते , माये या धा यानं जोडले ले जीव िकतीही लांब असले
तरी ते एकत्रच असतात. तू या पे टीतच आहे स. नाही – तू दोन पे ट ांत आहे तस! एक या
तू िदले या आिण दुस या मा या मना या पे टीत!”
आठवणी या झं झावातासार या असतात! या कुठू नही आिण कशाही ये ऊ
शकतात, इतकंच नाही तर काही वे ळा तर या मनाचं शांत सरोवर पार घु सळू न सोडतात!
कधी – कधी अशीच चं पानगरीची तीव्रते नं आठवण होई. मन नाराज होई. ते कशातच
रमत नसे . अशा वे ळी मी शोणाला घे ऊन नगरात एक फेरफटका मा न ये ई. यामु ळे
आले ला सगळा शीण नाहीसा होई. ब याच वे ळा असा फेरफटका मार यामु ळे सगळं
नगर आ हाला आता िचरपिरचयाचं झालं होतं . कुठले माग कुठं जातात, कोण या दे वते चं
मं िदर कुठं आहे , कुठं तलाव आहे त, कुठं अ वशाला आहे त, कुठं धा यागारं आहे त, कुठं
श त्रागारं आहे त, हे आ हाला आता पाठ झालं होतं . हि तनापूर हणजे िनरिनरा या
आकारां या िन रं गां या फुलांनी डवरले या एखा ा उ ानासारखं होतं . िकती प्रकारची
माणसं या नगरात राहत होती! गायक, नतक, यो े , यापारी, कृिषजन, कलाकार, पं िडत;
िशवाय चमकार, लोहकार, उपले पक, कुंभकार, महार असे अठरापगड क टकरीसु ा इथं
होते . के हाही गे लं तरी नगर गजबजले लं िदसे . हे सगळं नगर पाहताना मला कधीच
कंटाळा आला नाही. काही – काही वे ळा तरी वाटे की, यु शाले त जायचं सोडून
नगरातच िफरायला जावं . पण ते कधीच श य न हतं , कारण मी इथं िफरायला आलो
न हतो. िशकायला आलो होतो.
**

बावीस
हि तनापु रातला माझा कायक् रम ठर यासारखा होता. मी रोज भ या पहाटे
उठत असे . िनयमानं गं गे या िकना यावर जात असे . कुणाचाही त्रास नको हणून कधीच
घाटावर जात नसे . दुसरी एक छान िनवा त अशी जागा मी मा यासाठी िनवडली होती.
ितथं कुणीच ये याची श यता न हती. ितथं जाऊन मी मनसो त डुंबत असे . नं तर
कंबरभर पा यात ये ऊन उभा राही. मा या पायांना लहान – लहान मासे ये ऊन लु चत,
पण मला माहीत होतं की, यांना यापासून काहीच खायला िमळणार न हतं . मा या
अभे कातडीला चावून – चावून ते कंटाळत आिण शे वटी िनघून जात. पु ढं – पु ढं तर ते
मा या आसपास िफरकेनात. माझे पाय हणजे पा यातील दोन िन याचे खडकच आहे त,
असा यांनी समज क न घे तला असावा!
ओंजळीत पाणी घे ऊन मी सूयदे वांची वाट पाही. दरू वर गं गे या पा यातून ते
हळू च डोकावत. यां या िकरणांनी, ित या असं य िचमु क या लहरी डो यावर सोने री
व त्रं घे ऊन नाचताहे त असं वाटे . म ये च एखादा कारं डव प ी आ हा दोघांम ये फे या
घाली. या या इकडे – ितकडे िफर यानं या ते जाची ते वढीच जागा िदसायची बं द होई.
मी मनात हणे , ‘या एवढ ा िचमु क या प यातसु ा काही श ती आहे ! आप या
अि त वानं तो सूयिबं बालासु ा झाकू पाहतो आहे .’ तो प ी दरू िनघून जाई. िबं ब पु हा
तळपू लागे .
हातातील पा याचं अ य मी या ते जाला दे ई आिण हणे , ‘आपला िश य, हा
सूतपु त्र कण, आप या आशीवादाची इ छा करतो आहे . गु दे व, या यावर अनु गर् ह
करा!’ मग एकटक मी या ते जाकडे पाही. चमचमणारे असं य ते ज वी कण मला िदसत.
प्रचं ड वे गात िफरणारे ते जाचे कण! जगातील अं धकार उजळणारे ते जाचे कण! जगाला
उ साहाची कारं जी पु रिवणारे अमर ते जाचे कण! एक िदवसच जर हे कण आपलं मु ख
जगाला न दाखवतील तर काय होईल? हे हि तनापूर, हे इथले प्रासाद िन ही मं िदरं ,
ऐटीत छाती पु ढं काढून चालणारे हे यो े , तो अजु न, तो भीम, ते द्रोण, काय होईल या
सवांचं? छे , िकती कत यद आहे त हे ते जाचे कण! मी मनात हणे , ‘हा कणसु ा या
ते जा या कणांतील एक कण झाला असता तर िकती बरं झालं असतं ! मग यानं सु ा
जगातला सगळा अं धकार उजळला असता आिण तोसु ा वत:ला जाळू न घे त!’ पण ते
श य न हतं .
माझं भान हरपून जाई. अं गावरचं कवच, कानातील कुंडलं या कशाचीच मला
जाणीव उरत नसे . डोळे सताड उघडे ठे वून ते ते ज मी श य असे ल ते वढं डो यांनी िपऊन
घे ई. िकतीही यालो तरीही माझं समाधान होत नसे .
अशा अने क घटका िनघून जात. ते ते ज मा या डो याव न मागं जाई. आता ते
पाहता ये णं श यच नसे . माझी मान अवघडले ली असे . मग मी शांतपणे डोळे िमटू न घे ई.
डो यांपुढं ते जाची नु सती वलयं च वलयं गरगर िफ लागत. शरीरातील र ताचा
थबन्थब या ते जातील कणासारखा िफरतो आहे असं वाटे . ब याच वे ळानं तर मी डोळे

उघडी. माझी पाठ चां गली खरपूस तापले ली असे . िकना यावरची वाळू ही तापले ली असे .
मी लगबगीनं पा याबाहे र ये ई आिण व त्रं बदलून झपाझप पावलं उचलीत
राजवाड ाकडे चालू लागे .
**

ते वीस
राजवाड ावर ये ताच यु शाले त घाल याची व त्रं अं गावर चढवून मी शोणाला
घे ऊन यु शाले कडे जाई. ितथं आमचा सगळा िदवस िनरिनराळी श त्रं हाताळ यात
जाई. कधी मं डलं घे त गदा िफरवावी, कधी खड्गाचे हात करावे , कधी शूल फेकावं , जे –
जे श त्र हाताला लागे ल ते – ते सफाईदारपणे चालिव यािशवाय माझं कधीच
समाधान होत नसे . िवशे षत: धनु या या सरावासाठी तर मी घटकान्घटका घालिव या
हो या; कारण कोणतीही िव ा ही एखा ा रोपासारखी असते . ितला िन ठे चं खत िन
मना या एकाग्रते चं पाणी िमळालं तरच ती वाढते . याअभावी उलट ती मर याची
श यता असते . िदवसभर मी या िन ठे ची आिण मना या एकाग्रते ची पराका ठा करी. जे
– जे अवघड असे ते – ते प्रथम िशकावं असं मला वाटे . ते – ते मी िशकू न घे ई.
सं याकाळी सगळे जण गु वय द्रोणांची आ ा होताच हातातील श त्र खाली ठे वून
आपाप या िनवास थानाकडे िनघून जात. मी शोणाला ितथं च थांबायला सां गन
ू
लगबगीनं गं गे या िकना यावर ये ई. यु शाले या मागूनच ती वाहत पु ढे नगरात गे ली
होती. या िठकाणी उभा राहन
ू मी पि चमे कडे पाही. हि तनापूरचा िनरोप घे णा या
सूयदे वांना मी वं दन करी. मा या अं गाव न आपली सोने री बोटं िफरवीत ते जणू हणत,
‘‘आता आपली भे ट उ ा!” िदवसभर िनरिनराळी श त्रं िफरवून आले ला शीण णातच
िनघून जाई.
रात्री अं थ णाला पाठ लागताच िदवसभरा या क टामु ळे मला ताबडतोब झोप
ये ई, पण कधी – कधी ती सले या मु लासारखी ट होई. गु वय द्रोणांचे ते श द
आठवत, ‘‘राजकुमारांबरोबर कसं िशकता ये ईल याला?” मी मा या मनाची समजूत
घाल याचा प्रय न करी. ते हणाले यात काहीच चूक नाही. आपण राजकुमार नाही.
आपणाला यां याबरोबर िशकता ये णार नाही. पण मन ते मानायला तयार होत नसे . या
कुशीव न या कुशीवर मी एकसारखा तळमळत राही. या मा या तळमळीचं माझं
मलाच आ चाय वाटे . राजपु त्रांबरोबर िशकायला न िमळणारे असं य यु वक नगरात
होते . ते सगळे यु शाले त ये त होते . ते काय असे च िवचार करीत असतील? मग
आपणालाच ते वढं हे असं का वाटावं ? कंटाळू न मी बाहे र ये ई. राजवाड ासमोर या
तलावा या कठड ावर ये ऊन बसे . या िनतळ पा यात वर या आकाशाचं प्रितिबं ब
पडले लं असे . चं दर् ाची कोर तर आकाशात या िनजीव चांद यां शी खे ळायचं सोडून या
तलावातील चपळ माशां शी खे ळ यासाठी आकाशाचा एवढा उं च सोपान हळू च उत न
बसले ली असे ! तलावातील िनभीड मासे या कोरीशी एकसारखा पाठिशवणीचा मजे दार
खे ळ खे ळत. बराच वे ळ मी ती माशांची लािडक िन चपळ धावपळ पाहत राही.
सभोवताल या तटबं दीत कुठं तरी घर क न रािहले या कपोतांपैकी एखादा चु कू न
णभर घु मून शांत होई. चं दर् कोरीकडे पाहत – पाहत सोपान चढून मी परत दालनात ये ई
आिण शांत मनानं झोपी जाई.
**

चोवीस
राजवाड ापासून यु शाला फार दरू होती हणून आ ही काही िदवसांनंतर
यु शाले तच राहायला सु वात केली. आता राजवाड ाचा आिण आमचा सं बंध तु टलाच
होता. वषातून कधीतरी एकदा शारदो सवासाठी आ ही राजवाड ावर जात असू. ते ही
यु वराज दुयोधना या आग्रहामु ळे. यानं आिण अमा य वृ षवमा यांनी आ हाला फारच
मदत केली होती. याला न या णव भाऊ होते , पण एकट ा दुयोधनािशवाय माझी कुणी
कधीच िवचारपूस केली न हती! मलाही यां याब ल कधीही ओढ वाटली न हती. िकती
िविचत्र होती एकेकांची नावं ! दुमष, दुमुख, अं यनार! नाही हणायला मला आणखीन
एक य ती आवडली होती. ती हणजे अ व थामा! गु द्रोणांचा पु त्र! िकती सरळ िन
साधा वभाव होता याचा! एवढ ा लहान वयातही धम, आ मा, पराक् रम, कत य, प्रेम
या सग या िवषयां वर तो िकती सहजपणे बोलत होता! िमळाले ला सगळा वे ळ मी
या याशी चचा कर यात घालवी. याला माझं केवळ कण हे नावच माहीत होतं . मी
कोण, कुठला, इथं कशासाठी आलो? याची यानं कधीच चौकशी केली नाही आिण
हणूनच तो मला सवांत अिधक आवडला.
एके िदवशी मी याला सहज िवचारलं , ‘‘तु झं नाव ‘अ व थामा’ हे जरा
िविचत्रच नाही का वाटत तु ला?”
लहान मु लासारखं खळाळू न हसत तो हणाला, ‘‘बरोबर आहे तु झं . मला तरी कुठं
ते पटतं य? मा या नावाब ल मी सवांना िवचारलं तर ते काय सां गतात, असं तु ला
वाटतं य?’’
‘‘दुसरं काय सां गणार? तू घोड ासारखा ऐटदार िदसतोस, असं च काहीतरी सां गत
असतील?’’
‘‘नाही! ते हणतात की, मी ज माला आ याबरोबर हणे एकदम घोड ासारखा
िखं काळलो! आिण हणूनच माझं नाव ‘अ व थामा’ ठे वलं आहे ! पण मला नाही ते पटत.
एखादं लहान मूल घोड ासारखं िखं काळणं कधीतरी श य आहे ? पण खरं हणशील, तर
माझं नाव मला आवडतं , कारण माझे बाबा मला ‘अशू’ हणतात, पण मी एकटा असलो
तरच! सवांदेखत मात्र ते मला अ व थामाच हणतात.’’
मलाही याचं ‘अशू’ हे नाव फार आवडलं .
या या सं गतीत माझे िदवस मजे त जात. तो मा या कानात या कुंडलांना हात
लावून हणे , “कणा, तु झी ही कुंडलं िदवसिदवस फारच सोने री रं गाची िदसताहे त रे !
नगरात या कुठ या सु वणकाराकडे जाऊन याला हा सोने री वख दे तोस?’’
‘‘माझी ही कुंडलं रं गिवणारा तो सु वणकार कोण आहे , हे मला तरी कुठं माहीत
आहे ? नाही तर मी याला सां िगतलं असतं की, या मा या िमत्राला – अ व थामालाही
एक सोने री कुंडलांची जोडी दे ऊन टाक! फार चां गला आहे तो.’’
तो हसत हणे , ‘‘नको रे बाबा, तु झी कुंडलं तु लाच लखलाभ होवोत! कानात
सोने री कुंडलं पाहन
ू मा यासार या पणकुटीत झोपणा या ॠिषकुमाराचा कानच

कुठलातरी चोर कापून यायचा! मग कुंडलं ही नाहीत िन कानही नाहीत!’’ आ ही दोघं ही
खळाळू न हसताना वत:ला िवस न जात असू. मी ने हमीच िवचार करी. गु द्रोणांचा
हा मु लगा िकती िनरागस आिण मनमोकळा! या यात िन शोणात काय फरक आहे ? पण
याचे वडील िकती गं भीर िन शांत! यां या मनाचा अं तच लागत नाही, की जबाबदारी
ही माणसाला प्रौढ बनिवते ? की काही – काही माणसं ज मत:च प्रौढ असतात? तो
यु िधि ठर नाही का – सदै व गं भीर! कधी चु कू न हसे ल तर शपथ! पण िकती मानतात
याला या शाले तील सव िश य! याचा भाऊ अजु न हणजे तर सवांचा प्राणच! िजथं
ितथं अजु न! या अ व था यावर जे वढं प्रेम नसे ल ते वढं गु द्रोणांचं या अजु नावर
आहे ! अजु नाला ते एवढं का मानतात? तसं पाहायला गे लं तर अ व था याइतका श्रे ठ
यु वक यु शाले त दुसरा कुणीच न हता, पण या अजु नािशवाय दुस या कुणालाच इथं
मान न हता. एखा ा य तीचं इतकं मह व वाढिवणं हे िकतपत यो य आहे ? यामु ळे
ती य ती उ म नाही का होणार? कोणती कसोटी लावली आहे गु दे वांनी अजु नाला
इतका जवळ कर यात? अ व था यालाच तो प्र न िवचारावा, असं मला अने क वे ळा
वाटलं तरी ते मी सं यमानं टाळलं होतं . न जाणो आप या िप याचा अपमान झाला,
असं ही याला वाटे ल. हणून तसं मी याला कधी िवचा शकत न हतो, पण एक िमत्र
हणून अ व थामानं मला यु शाले तील सव िश यां हन
ू अिधक जवळचा वाटत असे ,
आवडत असे .
**

पंचवीस
म यं तरी एकदा मी आईला भे ट यासाठी चं पानगरीला गे लो होतो. आठ
िदवसांनंतर परत आलो ते हा मला अ व था याकडून कळलं की, गु द्रोणांनी आप या
सव िश यांची परी ा घे तली होती. यांनी एका अशोका या उं च शड ावर पढ ानं
भरले ला एक प ी टां गला होता. या प याचा ने मका डावा डोळा अचूक िटपे ल याला
ते प्रशं सेची शाबासकी दे णार होते . यांनी सव िश यांना एकत्र बोलावलं आिण
एकेकाला या दगडी चौथ यावर बोलावून या या हातात धनु य दे ऊन वे ध यायला
सां िगतलं . प्र ये क जण ये ई. धनु य घे ई, प्र यं चा ताणी, एवढ ात गु वय याला
िवचारत, ‘‘बाण सोड यापूवी तु ला काय – काय िदसतं य?’’
अने क जण अने क उ रं दे त. या मूख भीमानं तर सां िगतलं की, ‘‘मला पलीकडचे
िहरवे ड गर िदसतात!’’ कुणी हणत ढग िदसतात, कुणी हणत झाडाची िहरवी पानं
िदसतात, कुणी हणत तो प ी िदसतो.
गु वयांचं यानं समाधान होत नसे , ते याला धनु य खाली ठे वून तसं च परत
जायला सां गत. सग यांत शे वटी अजु न आला. याला गु वयांनी िवचारलं , “अजु ना,
तु ला काय – काय िदसतं य?’’
अजु न हणाला, ‘‘मला केवळ या प याचा डोळाच िदसतो.”
गु वय प्रस न झाले . यांनी या या पाठीवर थाप मारली िन सां िगतलं , ‘‘साधु !
मग टीप तो डोळा!’’ यानं लागलीच बाण सोडला िन डोळा िटपला. गु वयांनी परत
या या पाठीवर थाप मारली.
ही सगळी घटना आपले टपोरे डोळे वे ळोवे ळी मोठे क न मला अ व था यानं
सां िगतली. शे वटी यानं मला एकदम िवचारलं , ‘‘कणा, तू या वे ळी असतास तर या
िदवशी काय उ र िदलं असतं स बाबांना?’’
मी थोडा वे ळ थांबलो. मनानं च मी या दगडी चौथ यावर आहे , असं समजून
वीरासन घातलं . डो यांसमोर या या प या या डो यावर दृ टी अचल ठे वली िन
याला हणालो, ‘‘अ व थामा, मी असतो तर हणालो असतो, ‘मला काहीच िदसत
नाही!’ कारण ल य समोर असलं की, कण हा कण उरतच नाही! या या सवां गाचा बाण
होतो. नु सता बाणच नाही. बाणाचं टोक िन ल याचा छे दिबं द!ू मी हणालो असतो,
‘मा या टोकदार शरीराला एक ितळाएवढी जागा समोर िचकटली आहे !’”
मा या या उ रानं आनं िदत होऊन अ व था यानं मला िमठीच मारली. तो
हणाला, ‘‘कणा, तू सवांत श्रे ठ धनु धर होशील.’’ या या िमठीतून वत:ला सोडवून
घे त मी मनाशी ठरवीत होतो, या राजकुमार अजु नाला या प याचा डोळा
फोड याब ल गु वयांनी एवढी शाबासकी िदली होती तोच ल यवे ध आज मी करीन.
तसा केला तर मग कधीतरी का होईना, गु द्रोण मलाही जवळ घे तील. माझीही पाठ
थोपटतील.
या िदवशी सं याकाळी मी नगरात आलो. एक पढा भरणा या माणसाकडून एक

पढा भरले ला प ी घे तला िन परत आलो. रात्री सगळीकडे सामसूम होताच शोणाला
जागं केलं . तो आिण मी आम या दालनाबाहे र आलो. मा या हातात तो प ी होता.
सगळी यु शाला शांत होती. िदवसभर श त्रां या खणखणाटांनी हादरणारी ती जागा
आता िन:श द होती. जागोजागी इं गुदीचे पिलते या भ य पटां गणाला धीर दे त पे टत
होते . यांतला एक पिलता मी हातात घे तला आिण मध या धनु वदा या दगडी
चौथ यावर चढलो. समोरच तो िवशाल अशोकवृ होता. या याकडे बोट दाखवीत मी
हातातील प ी शोणा या हाती दे त हणालो, ‘‘हा प ी या झाडावर उं च िठकाणी बां ध
िन तू ितथं च पिलता घे ऊन थांब.’’
‘‘कशाला?’’ यानं आ चायानं िवचारलं .
‘‘ते नं तर सां गतो. जा लवकर.’’
मा या हातातील पिलता प ी घे ऊन तो झाडाकडे गे ला. सरसर खारोटीसारखं
सरपटत णाधातच तो वर चढला. थोड ा वे ळानं तो हणाला, ‘‘दादा, इथं एका फांदीला
एक धागा बां धले ला िदसतो. इथं बां ध ू काय?’’
“श य असे ल ते वढं वर जा अजून.’’ मी खालून ओरडलो.
तो ते थन
ू भरपूर उं च गे ला. याला यापे ा वर जाता ये णं श यच न हतं . यानं
हातातील प ी एका फांदीला बां धला तो एका दुस या फांदीवर बसला. मी याला
ओरडून सां िगतलं , ‘‘मला तो प ी िदसे ल असा हातातील पिलता धर. जरासु ा हलवू
नकोस.’’ यानं हातातील पिलता घट् ट धरला. मी धनु य उचललं िन वीरासन घातलं . या
चौथ यावर उभं राहन
ू च मी सूयदे वाचं िश य व प करलं होतं . माझं मन मला सां गू
लागलं , ‘ल ात ठे व, राजकुमार अजु नानं ल याचा िदसणारा एकच डोळा फोडला होता.
तु ला दो ही डोळे फोडायचे आहे त! िदसणारा आिण न िदसणाराही! कसा? पिहला बाण
लागताच तो प ी िगरकी घे ईल. याची उलटी बाजू वरती ये ईल. ते वढ ात दुसरा बाण
या या दुस या डो यात घु सला पािहजे . हे दो ही बाण एकाच वे ळी सोडायचे आहे त
आिण ते ही पिल या या या धूसर प्रकाशात!’
मी झाडाकडे पािहलं . पिल या या फरफरणा या योतीव न वा याचा कानोसा
घे तला. शे जार या भा यातील दोन सूची बाण सरकन खे चन
ू हातात घे तले . धनु य पे ललं
िन ते दो ही बाण यावर चढिवले . प्र यं चा खे चली. आता मी... मी उरलो न हतो. माझं
शरीर, मन, दृ टी, वास, बाणांची दोन अग्रं, िन प याचे दो ही डोळे एक झाले !
खे चले या प्र यं चेवरची दो ही बोटं ि थर झाली. दोन बोटां वर दोन वे गवे गळे प्रभाव
होते . यातला एक बाण थोडासा पु ढं जायला हवा होता िन एक लगे च या या मागोमाग.
एका णाची ि थरता झाली िन दो ही बाण सुं ऽऽऽ करीत एकामागून एक धनु यातून
सु टले . एक तडाखा बसला िन तो प ी उलटा िफरला. इत यात दुस या बाणाचा आणखी
एक तडाखा याला बसला आिण शोणानं गडबडीत कसातरी बां धले ला तो प ी दोर
तु ट यामु ळे धाडकन खाली कोसळला. हातातील धनु य फेकू न दे ऊन चौथ या या चार –
चार पायदं ड ा एकदम उतरत मी धावतच या झाडाखाली गे लो. प ी हातात घे ऊन
कडे या पिल याजवळ ने ऊन बिघतला. या या दो ही डो यां या बाहु यांत दोन बाण
घु सले होते ! माझे डोळे यशा या आनं दानं चमकू लागले . शोण झाडाव न उत न खाली
आला. दरू वर रात्री पहारा दे णा या एका पहारे क यानं म यरात्री या घटकांचे ठोके
लोहतबकावर िदले . आ ही परत ये ऊन दालनात झोपी गे लो.

या िदवसापासून ल यवे धाचा एखादा अवघड हात आ ही दोघं गु तपणे रात्री
कोणीच आखाड ात नसताना क लागलो, कारण रात्री या िन:श द शांत वे ळी मनाची
एकाग्रता छान करता ये ई. कुणाचाच य यय नसे .
वषांमागून वषं अशा सरावात के हा िनघून गे ली ते मला आिण शोणालाही
समजलं नाही. म लिव े चे हात िशक यामु ळे माझं शरीर भ कम झालं होतं . दं डां या
नायूंवर भ कम मु ि टप्रहार क न अ व थामा मला हणे , ‘‘कणा, हे मांस आहे की
लोखं ड?’’
**

स वीस
असाच एकदा मी अ व था याबरोबर राजवाड ावर गे लो होतो.
राजवाड ासमोर या तलावा या कठड ावर, दुयाधनाचे मामा – शकुनी हातात एक
पांढराशु भर् राजहं स घे ऊन बसले होते . मला या पांढ या प याब ल फारच आकषण
होतं . पा यातून आप या पायांची व ही मारत माने ला िकती ऐटदार झटके दे त िफरत
असतो तो! जणू जलसाम्रा याचा तो एकटाच सम्राट असतो! आ ही दोघे
शकुनीमामांजवळ गे लो. ते जवळ – जवळ महाराज धृ तरा ट् रांसारखे च िदसत होते , पण
यांना एक सवय होती. बोलताना ते ने हमी भु वया उडवीत. यां या बारीक डो यां वर या
जाड भु वयांकडे यां याशी बोलणा याचं वारं वार ल जाई! हातातील राजहं साला
ग जारत यांनी अ व था याला िवचारलं , ‘‘काय अ व था या, कुठपयं त आले त सगळे
राजकुमार यु शा त्रात?’’
“अजु न धनु यात, दुयाधन गदे त, भीम कु तीत, नकुल खड्गात, दु:शासन
मु ि टयु ात, सहदे व चक् रात आिण यु िधि ठर यु नीतीत अगदी िनपु ण झाले त.’’
अ व था यानं उ र िदलं .
‘‘मग एकदा सग यांची परी ा यायलाच पािहजे लवकर.’’
‘‘हो तर, बाबा याच िवचारात आहे त.’’ अ व था यानं सां िगतलं . एवढ ात एक
ू घे ऊन आला. यानं ते पात्र तलावा या कठड ावर ठे वलं .
से वक दगडी पात्रातून दध
शकुनीमामांनी हातातील राजहं स अ व था या या हाती िदला. वाकू न यांनी
तलावातील ओंजळीभर पाणी घे तलं आिण या दगडी पात्रात ओतलं .
‘‘ही दुधाची काटकसर आहे की काय मामा?’’ अ व था यानं िवचारलं . ‘‘नाही.
हा राजहं स आहे . या पात्रात िकतीही पाणी घातलं तरी तो ते िपणार नाही.’’ उ रीयाला
हात पु सत शकुनीमामांनी भु वया उडवीत सां िगतलं .
‘‘ते कसं काय?’’
‘‘बघच आता प्र य ,’’ असं
हणत मामांनी राजहं साला हळू च
अ व था या या हातातून घे तलं िन या दगडी पात्राजवळ ठे वलं . लागलीच या
ू
प यानं आपली ऐटदार मान या दगडी पात्रात खु पसली. चु रचु र आवाज करीत तो दध
िपऊ लागला. थोड ा वे ळानं यानं मान बाहे र काढून ती एकदा झटकली. या या
चोचीत अडकले या दुधाचे चार तु षार उडाले . आ ही सवांनी कुतूहलानं डोकावून या
दगडी पात्रात बिघतलं . यात ओंजळभर पाणी तसं च िश लक होतं ! नु सतं िन वळ
पाणी! शकुनीमामांनी ते परत तलावात ओतलं ! आिण भु वया उडिव या!
मला या सव घटने चं अितशय आ चय वाटलं . िवचारांचे घोडे मा या मनाचा
रथ ओढू लागले . माणूससु ा या राजहं सासारखाच नसतो का? आपणाला हवं ते वढं च
घे णारा आिण नको ते टाकणारा. मी नाही का तसं च केले लं? यु वराज दुयाधन आिण
अ व थामा या दोघां िशवाय या अफाट राजनगरीतील मी इतर कुणाला जवळ केलं
होतं ? का वाटत न हता इतरांब ल िज हाळा? कसं उ र दे ता ये ईल याचं ? या

ू च कसं
राजहं साला कधी सां गता ये ईल काय की, यानं पाणी सोडून बरोबर अचूक दध
िनवडलं ? पण यात माझा तरी काय दोष आहे ? यु वराज दुयाधनानं माझी आ थे नं
िवचारपूस केली हणून या याब ल मला प्रेम वाटतं य. माणसाचं प्रेम हे धरतीसारखं
असतं . अगोदर एक दाणा पे रावा लागतो. ते हाच धरती अने क दा यांची िटचून भरले लं
कणीस दे ते. माणूसही तसाच असतो. प्रेमाचा एक श द िमळाला तर यासाठी प्रेमाची
श दगं गा मु तपणे उधळायला तो तयार असतो. हणूनच मला दुयाधनाब ल प्रेम
वाटत होतं . अ व थामा तर िनरागस आिण मनमोकळा होता. या यात आिण शोणात
मला कधीच काही फरक वाटला नाही. बाकी या कुणाचीही मा याशी ओळख न हती. ती
क न घे ता ये णं श यही न हतं , कारण ते वढा वे ळ मला न हता.
तो भीम तर आप याच ताकदी या तो यात ने हमी या आखाड ात मातीत
लोळत पडले ला असे . जे हा बाहे र पडले ला असे ते हा नु सता काहीना काही खाई. िकती
भसाडा होता याचा आवाज! डोळे भोकरासारखे मोठे आिण झोपला की, वादळी
वा यासारखा घोरे ! तो ये ठ पांडव यु िधि ठर तर अ व था याशी नु सता घटकान्घटका
यु , नीती, कत य अस या अवघड िवचारां वर बोलत राही. तो वत:ला कु ं चा यु वराज
मानी. िवदुर, िपतामहही तसं मानत असावे त. दुयाधनाला काही ते मा य न हतं . तो
वत:ला आग्रहानं ‘यु वराज’ हणवून घे ई! नकुल आिण सहदे व हणजे तरी कोण आहे त,
कसे िदसतात आिण काय करतात, हे ही मला माहीत न हतं . यु वराज दुयाधन आिण
दु:शासन सोडले तर बाकीचे सव जण हणजे िन कारण वाढले ली बांडगु ळं वाटत. काय
करायची होती यांची ओळख? माणसानं या राजहं सासारखं असावं . जे आपणाला पटे ल
ते च यावं . नाही ते सोडून ावं . असं च मला वाटत आलं होतं .
मी आिण अ व थामा राजवाड ाव न परत आलो. ये ताना काहीतरी
आठव यामु ळे अ व थामा म ये च हणाला, ‘‘कणा, मी तु याब ल काहीच बोललो
नाही मामांना.’’
‘‘ यांनी तु ला राजकुमारांची तयारी िवचारली होती. सग या यु शाले तील
िश यांची नाही.’’
‘‘तरी पण मला पु कळच सां गता आलं असतं तु याब ल.’’
‘‘काय – काय सां िगतलं असतं स तू मा याब ल? या कुंडलांब ल आिण
कवचाब लच ना? याची मािहती आता नगरातील सवांनाच झाली आहे !’’
‘‘नाही. मी हणालो असतो अजु न धनु यात, दुयाधन गदे त, भीम म लिव े त,
नकुल खड्गात, दु:शासन मु ि टयु ात, सहदे व चक् रात, यु िधि ठर यु नीतीत आिण –
आिण कण या सवां या सव प्रकारांत अगदी प्रवीण झाला आहे !’’
तो तु ती हणून बोलत होता की, स य बोलत होता हे समजणं कठीण होतं ;
कारण प्रेम माणसाला अं ध करतं . मी याचा िमत्र होतो. याचं िमत्रप्रेम याला का
अं ध क शकणार नाही? हणून मी काहीच बोललो नाही.
**

स ावीस
अ या तपाचा काल प यांचा थवा उडून जातो तसा के हा उडून गे ला, हे
कळलं ही नाही. यु शा त्रातील िशकायचं काहीच िश लक रािहलं नाही. उलट मी
आिण शोणानं केले या रात्री या जादा सरावामु ळे आम याजवळ वत:चे असे प्र ये क
श त्रातले खास वे गळे हात होते . म लिव े या आखाड ात मी घटकाघटकाभर नु सती
मे हनतच घे तली न हती, तर एकाच वे ळी चार – चार म ल यु वकांबरोबर मं डल खे ळलो
होतो. का कुणाला ठाऊक; पण यायाम करताना मला दम यासारखं कधीच वाटत नसे .
उलट जसजसा मी यायाम करी तसतसं माझं अं ग तापत जाई. कधी – कधी ते इतकं
तापत असे की, मा याबरोबर हौद खे ळणारे जोडीदार हणत, ‘‘कणा, असाच जा आिण
दोन घटका गं गे या पा यात पडून अगोदर आपलं अं ग थं ड कर आिण मगच आ हाला
तु याबरोबर म लमं डल खे ळायला बोलव. तु झं शरीर आहे की, रथाची रसरशीत
तापले ली घाव?’’
मा या बाहुकंटक डावाला तर ते इतके घाबरत की, तो डाव घाल यासाठी मी
शरीराची चपळाईनं हालचाल क लागलो की, ते सरळ आपण होऊनच उताणे पडत. या
डावाचं एक वै िश ट होतं . प्रित प याची मान या डावात अशी सापडले ली असे की,
अं गातली सगळी श ती हातात एकवटू न ितचा दबाव हळू हळू वाढवीत गे लं की, वास
क डून प्रित पधी घु समटू न म न जाई! याचे हात आिण पाय पाठीवर या वे ळी
मोळीसारखे असे बां धले ले असत की, माने वरचा हात काढून घे याची श ती या यात
असली तरीही याला ते श य होत नसे . हा मा या खास ठे वणीतला डाव होता आिण
यु शा त्रा या िनयमाप्रमाणं तो केवळ ं ा यावे ळीच इत या क् रपणानं वापरता
ये ई. ं ाची क पना एकच होती. दोन यो यांपैकी यात एकच िश लक उरे ! या यु ाचा
एकच िनकाल असे . िवजय िकंवा मरण! एखादा यो ा मरणा या भीतीनं शरण आलाच तर
याला जीवदान िमळे , पण ते जीवदान हणजे िवधवा त्री या जग यासारखं च असे !
यो यां या रा यात अशा जीवदान मागणा याला काडीचीही िकंमत नसे ! अशा
ं यु ासाठी लागणारे सगळे डाव मी िशकलो होतो, पण माझा सग यांत अिधक
भरवसा होता तो एकाच डावावर – बाहुकंटकावर!
**

अठ्ठावीस
काळा या वा याबरोबर अशी िदवस – रात्रीची अने क ओली – सु की पानं िनघून
गे ली. रोज भ या पहाटे उठणं , गं गेत मनसो त डुंबणं , सकाळपासून दुपारपयं त पाठ
चां गली तापे पयं त गं गेत राहन
ू च सूयदे वांची आराधना करणं , िदवसभर यु शाले त शूल,
तोमर, शत नी, प्रास, पिरघ, भृ शुंडी, खड्ग, गदा, पट् टे अशी िनरिनराळी श त्रं
िफरवणं , वे ळ अपु रा वाटला तर रात्री शोणाला घे ऊन पिल या या धूसर प्रकाशात
अचूक ल यवे ध करणं आिण शे वटी िदवसभर घडले या घटनांचं िचं तन करीत, कधी –
कधी चं पानगरी या आठवणी मनात घोळवीत झोपी जाणं . या चाकोरीत आता अधं तप
गे लं. बालपणातील वसू आता मना या प्रां गणातून दौडे नासा झाला. चं पानगरीची जागा
आता हि तनापु रानं घे तली. कुतूहल आिण शं का यांची जागा आता सं यम आिण साम य
यांनी घे तली. चं पानगरीत गं गािकनारी वाळू त उमटणारी िचमु कली पावलं आता
हि तनापु रा या भूमीवर भ कमपणे तू लागली. काळा या अजगरानं सहा वषांचा काळ
िगळला होता! सहा वषं !
या सहा वषांत काय घडलं आिण काय नाही; ते सां गायचं हटलं तर ती एक
वतं तर् कथाच होईल. या सहा वषांत मी हणजे यु शाले तला केवळ एक िश य होतो.
इथं िश यासारखं कुणीही मला कधीही वागवलं नाही. द्रोणाचायां या दृ टीखाली, माझं
कृपाचायां या पथकात नाव होतं . या पथकात हि तनापु रातले सगळे सामा य िश य
होते . या सामा य िश यांतला मी सवांत सामा य होतो! िश यां या गदीत कृपाचायांनी
िकंवा द्रोणाचायांनी माझी कधीच िवचारपूस केली न हती आिण खरं सां गायचं हटलं ,
तर यांनी मला िवचारावं , मा या पाठीव न हात िफरवावा, असं मलाही कधी वाटलं
न हतं . या – या वे ळी मला श त्रातला एखादा अवघड हात समजत नसे या – या
वे ळी णभर मी डोळे िमटू न मा या गु ं चं – सूयदे वांचं मरण करी, आिण यि णीची –
ू ी कांडी िफर याप्रमाणं पळात मी तो हात क न मोकळा होई. श्र ा ही
जादच
साम यवान असते . कशावरतरी श्र ा अस यािशवाय माणूस िजवं त असूच शकत नाही.
िश याव थे त माझी सव श्र ा मा या गु वर होती. भीतीचा कधी लवले शही मला
िशवला नाही, पण मधून – मधून माझं मन बं ड क न उठे ते एवढ ाचसाठी की,
शाले तील हे दो ही गु दे व माझी कधीच का िवचारपूस करीत नाहीत? कण हणजे एक
दगडाचा पु तळा आहे , असं यांना वाटतं य काय? तहानले या माणसाला समु दर् ात असून
पा याचा एक थबसु ा यायला िमळत नसतो तशी माझी अव था होई. माझे हे िवचार
कुणाजवळतरी बोलून दाखवावे त हटलं , तर शोणािशवाय दुसरं कोण होतं ? माझं मन
घु समटू न गे लं होतं . मोठ ा माणसांनी जवळ घे ऊन लहानांचे दोष दाखिवले तर बरं असतं ,
पण यांची उपे ा केली तर? यांचा अनु ले ख केला तर? यां या मनाचा अं कुर
क दटतो. मग वाट फुटे ल ितकडून तो बाहे र पडतो! या सहा वषांत मला काय िमळालं
होतं ? िन वळ घोर उपे ा! जळजळीत अनु ले ख! कण नावाचा कुणी एक िश य या
यु शाले त आहे , हे कुणालाही माहीत न हतं . पु ढं – पु ढं कर याची मला सवय न हती.

यामु ळे माझं आिण शोणाचं एक वे गळं असं जग हि तनापु रात या यु शाले तसु ा
आपोआपच िनमाण झालं होतं . कृपाचाय आिण द्रोणाचाय यां यावर या आदराऐवजी
ती जागा शं केनं घे तली होती. आपले हे नावाचे च गु आहे त, असं वाटे . जे िश यांची मनं
ओळखत नाहीत ते कसले गु ? जे यां या मनाची कळी प्रेमा या फुंकरीनं फुलवीत
नसतात ते कसले गु ? माझं मन गु प्रेमासाठी तळमळे आिण हणूनच मी माझी पाठ
रोज उ हात तापे पयं त मा या गु ं चा हात पाठीव न िफरवून घे ई! सूयदे वांना अ य दे त
राही! असा रोज तापून िनघत अस यामु ळे माझी पाठ आता रसरशीत झाली होती!
या या उलट शाले तील सव राजपु त्र – िश यांची ि थती होती. कृपाचाय आिण
द्रोणाचाय यांचा अितशय आवडता होता पांडुपु त्र अजु न! तो एकटाच का लाडका,
हणून यु वराज दुयाधन मु ाम दुसरं च काहीतरी कारण काढून आपली बाजू मांड याचा
प्रय न करी. याचं पयवसन भांडणात होई. आप या भावाला छे ड याब ल भीमाला
राग ये ई. तो याला कधीच आवरता ये त नसे . दात – ओठ खाऊन तो िमळे ल याला
झोडपून काढी. द्रोणाचायां या भीतीनं भांडणाची कागाळी कुणीही यां यापयं त
पोहोचवीत नसत!
एकदा तर असं ऐकायला िमळालं की, ते सगळे जण िमळू न वनिवहारासाठी
नगराबाहे र गे ले असताना दुयाधनानं दु:शासना या मदतीनं भीमाचे हातपाय, तो झोपला
असताना, रानवे लींनी करकचून बां धन
ू याला सरळ एका त यात फेकला. परं तु भीमाला
काही झालं नाही; याला जलदे वतांनी सोडिवला हणे !
मला तर हे कधीच खरं वाटलं नाही, कारण एक तर भीमाला यांनी तसा त यात
टाकला असता तर तो कधीच िजवं त रािहला नसता, कारण त यात जलदे वता नसतात,
ितथं िवशाल जबड ाचे मासे आिण क् र मगरी असतात. दुसरं हणजे आप याला ठार
मार याचा कट कुणीतरी केला आहे , हे याला त याबाहे र आ यावर समजलं असतं . हे
काम दुयाधनािशवाय दुस या कुणाचं नाही, हे जाणून यानं याला बाहे र ये ताच सरळ
आप या गदे नं ठे चून काढलं असतं , कारण भीमाला राग कधीच आवरत न हता. कुणीही
सां िगतले लं त व ान यानं मानलं नसतं आिण कुणीही केले या सां वनानं याचं कधीच
समाधान झालं नसतं !
राजकुमारांची भांडणं सोडिवताना आिण यां या साम याचं त डभ न वणन
करताना सार या या यःकि चत दोन मु लांकडे ल
ायला कुणाला सवड असणार?
अशी ही सहा वषं गे ली. एका िकशोराचं त णात पांतर झालं ! धाडसाची आिण आ हान
दे णारी प्र ये क गो ट आता अं गावर यावी असं वाटू लागलं !
ता य! वलं त धम यांचं अिवरत पं दन! िनसगानं मानवाला िदले ला सवांत
श्रे ठ वर! जीवना या नगरातील एकमे व राजमाग! िनसगा या साम्रा यातला वसं त!
मना या मयूराचा पूण पसरले ला िपसारा! फुलले या शरीर – भु जंगाचा डौलदार असा
िठपकेदार फणा! भावनां या उ ानातील धुं द केवडा! िव वक या या अिवरत धावणा या
रथातील सवांत ऐटदार घोडा! माणसानं मानानं िमरवायचा काळ! काहीतरी िमळवायचा
काळ! श तीचा आिण फू तीचा काळ! काहीतरी करावं , असं ख या – ख या अथानं
वाटणारा ये यवे डा काळ!
बालपणातील सव व तूंना िहरवा रं ग असतो. ता यातील सव व तूंना गु लाबी,
केशरी रं ग असतो. ि ितजाला िभडणा या आकाशा याही पलीकडे त णा या दृ टीची

झे प जात असते . जे – जे गितमान आिण प्रकाशमान असतं याची याला सहज – सुं दर
ओढ असते . िजथं – िजथं आिण जे – जे अश य असे ल ते – ते श य कर याची अं गभूत
ऊमी या यात असते . अश य हा श दच नसतो या या कोशात!
अलीकडे मला मा याच लहानपणी या आिण िकशोराव थे तील काही गो टाींचं
हसू होई. गं गेला ‘गं गामाता’ हणणारा कण, ित या काठी उ रीयात िशं पले वे चणारा
कण, ग डासारखा आकाशात जातो हणणारा कण, पोरां या आग्रहाला मान दे ऊन
राजा हणून पाषाणी िसं हासनावर बसणारा कण, आपली कुंडलं कशी चमकतात हे
गं गे या पा यात याहाळणारा कण! िकती फसवा होता या – या वे ळचा आनं द! िकती
फस या हो या या वे ळ या श्र ा! िकती सं िद धता! िकती अ ान!
हे सगळं पु सट होत गे लं. काळा या टोळानं हे सगळं फ त केलं ! जीवना या
रथाचे वे ग ता या या सार यानं आप या हाती घे तले . या रथाला पाच घोडे असतात!
साम य, मह वाकां ा, िनभयता, अिभमान आिण औदाय!
जे साम यशाली असतं ते च ता य! प्रकाश कधीतरी काळा असतो काय?
असलं साम यशाली ता यच आप याबरोबर इतरांचा मान वाढिवतं .
मह वाकां ा हा तर त णाचा थाियभाव! मी मोठा होईन. पिरि थती या
डो यावर पाय ठे वून मी ितला वाकवीन ही त णाची उभारीची ऊमी असते !
िनभयता हणजे त णा या जीवन – सं गीतातला सग यांत उं च वर! भय हा या
वराचा फुटले ला िचरका आवाज! िचरका आवाज कुणाला कधीतरी आवडे ल का? जग उं च
वराची तान ऐकायला उ सु क असतं , िचरका आवाज नाही!
अिभमान असतो ता याचा आ मा! या माणसात श्र ा नाही तो माणूस नाही
आिण या त णात अिभमान नाही तो त ण नाही. त ण माणूस हा आप या श्र ांचा
ने हमीच अिभमान बाळगतो. यां यासाठी प्रसं गी प्राण ायलाही याला तयार असावं
लागतं .
आिण औदाय हणजे तर त णाचा अलं कार! आप या श तीचा इतर दुबलां या
सं र णासाठी केले ला वापर. आपण जगून इतरांना जगिव याचं अमोल साधन!
असं असतं हे ता य! िजथं ते असतं ितथं अपमानाची चीड असते ! िजथं ते
असतं ितथं आप या या य ह कावर झाले या आक् रमणाची िभरड असते ! िजथं ते
ू काढतं ! िजथं ते असतं ितथं च ख या अथानं
असतं ितथं ते अ यायाचा प िनखं दन
िवजय असतो! ितथं च प्रकाश असतो! प्रकाश नसे ल तर मग अं धकार! अपमानाला
कवटाळणारा अं धकार! पराजयाचं िवष अमृ त हणून पचिवणारा अं धकार! अ यायाचं
समथन करणारा अं धकार! आक् रमणाला िभणारा अं धकार!!
**

एकोणतीस
आता अ व था यावर या प्रेमाचं गाढ ने हात पांतर झालं होतं . सग या
हि तनापु रात तो एकटाच आता माझा िज हा याचा िमत्र झाला होता.
एकदा तो आिण मी गं गे या काठी बोलत बसलो होतो. सहज बोलता – बोलता
तो हणाला, ‘‘कणा, तू मला आवडतोस याचं कारण केवळ तु झा वभाव हे च नाही, तर
तु झं हे सुं दर शरीरही याला कारण आहे .’’
‘‘इतका सुं दर िदसतो की काय मी?’’
‘‘होय. तु ला याची क पनाही नसे ल की, तू रोज या वे ळी नान क न भर
उ हातून गं गेव न ये त असतोस ते हा सगळे सामािजक बं धनांचे िनयम धा यावर बसवून
या नगरातील ि त्रया काहीतरी कारण काढून सौधावरची गवा ं उघडतात. केवळ तु ला
पाह यासाठी!’’
‘‘काय हणतोस काय अ व था या? असं असे ल तर मग आजपासून मला
गं गेचा माग बदलावा लागे ल.’’
‘‘होय कणा, तु झे वृ षभासारखे भरग च खांदे, जा वं दी या फुलासारखे लाल
गाल, यावर तु या कानातील कुंडलांतन
ू पडणारी ते जाची िनळसर वलयं , खड्गा या
पा यासारखं सरळ आिण धारदार नाक, धनु या या दं डासार या वक् र आिण रे खीव
भु वया, काटे भोवरी या फुलासारखे िनळे शार डोळे , थाळीसारखं भ य कपाळ, माने व न
खां ावर ळणारे , महाराजां या मु कुटातील सो यालाही लाजवतील असे सोने री, कुरळे ,
दाट केश आिण रथा या खांबासारखे शरीराचे पीळदार नायू असं सारं वगवै भव
अस यावर कुणाला तू आवडणार नाहीस?’’
‘‘अ व थामन्, खरं बोललो तर तू रागावणार नाहीस अशी माझी खात्री आहे .’’
‘‘सां ग कणा.’’
‘‘तु या विडलांना का नाही यांपैकी एकही गो ट कधी आवडली? या सहा वषांत
यांना आिण यां या लाड या अजु नाला कण हणजे कोण आिण कुठं आहे हे तरी
माहीत आहे काय?’’
‘‘खरं आहे कण! पण तू एकटाच असा नाहीस. श त्रिव ा िशक या या
िनिम ानं िनषाध पवताव न शे कडो योजनं तु डवीत आले या िनषाधराज िहर यधनू या
पु त्राचं – एकल याचं ही हे च दु:ख आहे . तु ला तु झं मन मोकळं करायला िनदान इथं मी
तरी आहे , पण या एकल याला काय वाटलं असे ल मा या बाबां यािवषयी? क पनाही
करवत नाही. बाबा असे का वागले , ते मी कसं सां ग?ू सग याच पु त्रांना आप या
िप यांची अं तरं गं ओळखता ये त नाहीत वसू!’’
याचं उ र सहज स य होतं आिण हणूनच ते मला अितशय आवडलं . मला तरी
अिधरथबाबां या मनात काय – काय क पना आहे त, हे कधी सां गता आलं असतं काय?
अ व था यानं क न िदले या एकल या या आठवणीमु ळे एक समदु:खी हणून कधीही
न पािहले या एकल याब ल मला नकळत एक प्रकारचा अननु भत
ू आदर वाटू लागला.

**

तीस
एकदा मी आिण अ व थामा खड्गा या आखाड ाजवळ उभे होतो. या
आखाड ाभोवती पहारे सार या सळयांचं भ कम कुंपण होतं . या कुंपणातील एका
सळईचं टोक वाकवून कुणीतरी जिमनीला टे किवलं होतं . ते तसं च होतं . ती एकच सळई
या कुंपणातून बाहे र पड यामु ळे िवद् प िदसे . ती सरळ करावी हणून मी ितला हात
लावला. ते हा चटकन अ व थामा हणाला, ‘‘नको कणा, सग यांनी ित यावर प्रयोग
केले आहे त. एके िदवशी रागा या भरात भीमानं ती वाकिवली आहे . दुस या कोणालाही
ती सरळ करता आले ली नाही! तोच कधीतरी ती सरळ करील!’’
‘‘असं ! मग मी क काय ती सरळ?’’ मी या या डो यांत पाहत िवचारलं .
‘‘नाही जमायचं तु ला ते .’’
‘‘अ सं ?’’ मी पायांतली पादत्राणं बं ध सोडवून काढून बाजूला ठे वली. उ रीय
कमरे ला गु ं डाळलं आिण याला हणालो, ‘‘ही सळई डा या हातानं पु हा होती तशी
सरळ क न या कुंपणात बसिवतो बघ.’’
मी या सळईजवळ गे लो. एकदा आकाशात पािहलं . गु दे व तळपत होते . डा या
हातात सगळी श ती एकवटली. डोळे िमटू न ताकदीनं ती सळई डा या हातानं झट यात
वर ओढली. पिह या झट यात ती कमरे इतकी वर आली. ितचं वर आले लं टोक खां ावर
घे ऊन डा या हाता या पं जानं हळू हळू ते होतं तसं कुंपणा या मं डलात मी पु हा बसिवलं .
अ व थामा ग पच बसला. मा या पाठीवर थाप मार यासाठी यानं आपला हात पाठीवर
टे किवला, पण लागलीच यानं तो वर यावर उचलला.
‘‘काय झालं रे अ व थामन्?’’ मी याला आ चयानं िवचारलं
‘‘अरे , तु या अं गाचा अ नीसारखा चटका बसतोय!’’ भे दरट नजरे नं मा याकडे
पाहत यानं उ र िदलं .
यानं तर कधीतरी भीमानं ती सरळ केले ली सळई पािहली असावी. तो रोज एक
सळई वाकडी क न जात होता. मी रोज रात्री यानं वाकडी केले ली सळई डा या हातानं
सरळ करीत होतो!
हे छुपं सत्र चां गलं एक मास चाललं .
**

एकतीस
प्र ये क वषा या शे वटी यु शाले त एक मोठा य होत असे . या य ासाठी एक
िविचत्र प्रथा गु द्रोणांनी घालून िदली होती. यु शाले त या प्र ये क िश याला
बळी दे यासाठी एक – एक िजवं त प्राणी अर यातून पकडून आणून अपण करावा लागे .
कुणीतरी यांना या प्रथे ब ल िवचारलं होतं . याला उ र दे ताना ते हणाले , ‘‘ यामु ळे
िव ाथी वावलं बी आिण धै यशील होतो.’’
एका वषी या य ा या वे ळी एक अिव मरणीय गो ट घडली. आ ही सव जण
राजनगरातून िजवं त प्राणी आण यासाठी हणून अर याकडे िनघालो. अर य लागताच
सगळे जण दाहीिदशांना पां गलो. मी पूवकडची बाजू धरली. चालत असताना मला
वाटलं , यापूवी आपण हिरण, सांबर, रानवराह असे प्राणी अपण केले आहे त. या वषी
आपण यापे ा बलवान प्राणी अपण करायला पािहजे . यापे ा बिल ठ प्राणी कोणता?
ह ी? छे , लाकडं फोडणारा अवजड िन बग ळ प्राणी तो! अ व? छे छे , अ वाला
पकडता ये ईल, पण यासाठी दोन – चार िदवस तरी लागतील तोपयं त य होऊनही
जाईल. मग कोणता प्राणी? िचतळ, लांडगा, तरस? छे , सग यांत साम यवान प्राणी
कोणता? वाघ! ब स, या वषी आपण वाघच अपण करायचा! यासाठी घोर अर यात
जावं लागणार. काही हरकत नाही; जायचं च. मी सीमा सोडतानाच िन चय केला.
झपझप पावलं उचलीत डोळे चारीकडे गरगर िफरवीत चाललो. िदवसभर
भटक यामु ळे तहान मात्र भरपूर लागली होती. सं याकाळ होत आली होती. पाखरं
घरट ाकडे परतत होती. त डावरचा घाम पु शीत बहुदा नदी या काठी आलो. ितथं उभा
राहन
ू मी सूयदे वांना वं दन केलं आिण मनोमन हणालो, ‘आज तु म या िश याचा िनधार
वाया जाणार...’
एका का या दगडावर बसून ओंजळीत पाणी घे तलं . ते त डाला लावणार
इत यात एक प्रचं ड धूड पाठीमागून मा या अं गावर आदळलं ! तोल जाऊन मी
समोर या बहुदे या पा यात पडलो. मा याबरोबरच ते धूडही पा यात कोसळलं . बहुदे चं
पाणी गढूळ झालं . मी या धूडाकडे बिघतलं . काळे – पांढरे , िचतर असे िठपके असले ला
तो एक िच या वाघ होता! पाणी िप यासाठी तो सं याकाळ साधून पाणवठ ावर आला
होता. भोप यासारखं याचं त ड गोल गरगरीत होतं . डोळे गु ं जेसारखे लाल होते .
माझे डोळे आनं दानं चमकू लागले ! मी पा यात आहे , माझी व त्रं िभजली
आहे त या कशाचं च मला भान रािहलं नाही. यानं उगारले ला पं जा तसाच वर यावर
हातात धरला आिण याला फराफर ओढीत सरळ पा याबाहे र आणलं , पण पा याबाहे र
ये ताच याला जा तच चे व चढला. मा या हातातला पं जा यानं िझडका न काढून
घे तला. पा याचा पश आिण माझा िवरोध यांनी तो िपसाळू न गे ला होता. याचे डोळे
अ नीचा क् रोधपूण वषाव क लागले . जोरजोरात डरका या मा न तो पु न:पु हा
मा या अं गावर एकापे ा एक भयानक आघात चढवू लागला. म ये च तो पाच – सहा हात
उं च उमाळी मारी. याची लालभडक जीभ माझं र त िप यासाठी एकसारखी वळवळू

लागली. जबडा वासून तो मा या अं गावर ये ऊ लागला. मी याचे आघात थोपवू
लागलो. अधाघटका मी आपलं र ण कर यासाठी धडपडत होतो, पण तो मला आवरत
न हता. मी मा या अं गाकडे पािहलं . या क् र रान वापदानं शे – दोनशे आघात
चढवूनसु ा या या ती ण दातांचं िकंवा नखाचं एक टोकसु ा मा या शरीरात घु सलं
न हतं ! माझं कातडं अभे आहे ! हा एकच काय पण असले दहा वाघ मला झोपे तसु ा
खाऊ शकणार नाहीत! एक िवजे ची लहर मा या सवां गातून कशी सरकन चमकू न गे ली.
णात माझं शरीर रथा या तापले या धावे सारखं रसरशीत झालं . सवां गावरचं कातडं
अभे आहे या नु स या जािणवे नंच शरीर अं गारासारखं फुलून िनघालं . एकाएकी मी या
प्रा या या खाडकन थोबाडीत मारली. कळवळत तो दरू गे ला. आता मीच यावर
एकापे ा एक भयानक आघात चढिवले ! वळले या मु ठीचे भ कम प्रहार या या
पाठीवर, पोटावर, माने वर िजथं जागा िमळे ल ितथं मा लागलो. तोही पूवीपे ा आता
जा त खवळला. मा यावर प्राणां ितक आघात चढवू लागला. चां ग या दोन घटका
याची आिण माझी झुंज चालली. शे वटी तो दमला. मा या र ताचा एक साधा थबही
या या िजभे ला लागला न हता! णापूवी डरका या मारणारा तो वाघ आता आत या
आत गु रगु लागला. यानं आपली शे पटी भयामु ळे पायांत ओढली! मी या या
छातीवर बसलो. आजूबाजू या पं धरावीस हात जागे तील गवत पार उद् व त झालं होतं .
शे जार या झुडपातून काटदरीची एक वे ल मा या पायांजवळ आली होती. एका हातानं मी
ती ओढून घे तली. एक दमदार झटका मारताच ती दहा – वीस हात लांबीची िचवट वे ल
मु ळासकट उपसून हातात आली. या वे लीनं या िच याचे दोन – दोन पाय मी एका
िठकाणी करकचून आवळू न बां धले . एक हाडामांसाची काळी – पांढरी भारमय मोळीच
तयार झाली.
अं धार पडला होता. ते प्रचं ड धूड खां ावर घे ऊन मी चं दर् कोरी या धूसर
प्रकाशात नगराकडे वळलो. नगरात आलो या वे ळी म या हरात्र झाली होती. थं डगार
वारा अं गाला झ बत होता. माझं उ रीय बहुदे या पा यातच मागं िवस न रािहलं होतं .
अं गावर या िभजले या अधरीयाला धु ळीचा ले प बसला होता. सगळं नगर गाढ
िनद्राधीन झालं होतं . वाघा या गु रगु र याचा ढगासारखा आवाज ते वढाच ये त होता. मी
यु शाले त आलो. बाकी या सग या िश यांनी वणवण भटकू न आणले ले प्राणी एका
लाकडी खु राड ात क डले होते . यात मी ते मा या माने ला िमशां या केसांनी सार या
गु दगु या करणारं खां ावरचं धूड फेकू न िदलं . खु राड ातील सग या प्रा यांनी भीतीनं
केकाटायला सु वात केली. मी गडबडीत आम या दालनात आलो आिण व त्रं बदलून
झोपी गे लो.
सकाळी य ा या िवधीला सु वात झाली. शे वटी वे दीवर बळी दे याचा िवधी
आला. बळी आण यासाठी सगळे खु राड ाकडे धावले . यांतला एक िश य आत जाऊन
घाब न तसाच परत य कुंडाजवळ आला. यानं गु द्रोणांना सां िगतलं , ‘‘कुणीतरी
बळी दे यासाठी वाघ आणला आहे गु दे व!”
‘‘वाघ! चल बघू.’’ आ चयानं यांनी पांढ या भु वया उडिव या. गु द्रोणांबरोबर
आ ही सव जण खु राड ाजवळ गे लो. तो वाघ बघताच माझी अपे ा होती की, गु दे व
िवचारणा क न माझी पाठ थोपटतील. पण कपाळावर आठ ांचं जाळं फेकीत ते हणाले ,
‘‘हा वाघ कोणी कशाला आणला? अरे , य हा शांतीसाठी करायचा असतो, य ात वाघ

बळी दे णं िनिष मानलं गे लंय. सोडून ा या याघ्राला!”
पण याला सोड यासाठी कोणीच पु ढं जाईना. शे वटी एकटा भीम पु ढं झाला.
यानं मी बां धले या या वे ली सोड या. झाले या सव प्रकारानं अितशय याले ला तो
वाघ िजवा या आकांतानं खु राड ा या कुंपणाव न िकतीतरी उं च उडी मा न णाधात
कुठ या कुठं पसार झाला!
मला अपे ाभं गाचं दु:ख तर झालं च, पण खरं तर मला गु द्रोणां या या
पाणचट त व ानाची चीड आली. य ात क् र आिण िहं त्र पशू का बळी ायचे
नाहीत? िनरपराधी बोकडापे ा वा तिवक वाघासारखे च पशू बळी ायला पािहजे त!
**

ब ीस
बरे च िदवस झाले होते . हि तनापु रात आ यापासून केवळ एकदाच मी
चं पानगरीला जाऊ आलो होतो. ते ही गु द्रोणांनी आप या िश यांची परी ा घे तली
होती या वे ळी. यानं तर पाच वषं उलटली होती, मनात असूनसु ा एकदाही मला या
पाच वषांत चं पानगरीला जाता आलं न हतं , कारण ये थे मी एक िव ाथी हणून आलो
होतो.
सु दैवानं मला माझे गु चां गले लाभले होते . ‘गु ं चे गु ’ असं यांचं वणन करता
ये ईल असे ते होते . सा ात सूयदे व माझे गु होते . हि तनापु रात या आखाड ातील
दगडी चौथ यावर उभं राहन
ू मना या िनधारानं मी यांचं िश य व प करलं होतं .
यांनीही मला आतापयं त आप या लाड या िश यासारखं वागिवलं होतं . या सहा
वषां या कालात – या अ या तपात यांनी िकती अवघड रह यं मला सां िगतली होती!
यांची सां ग याची भाषा कशी होती हे मला सां गता ये णार नाही, पण यांनी जे – जे मला
सां िगतलं होतं ते – ते मला चटकन पटलं होतं . काय िशकिवलं न हतं यांनी मला?
बाणा या अवघड फेकी, ं ाचे अवघड हात, घोडा, ह ी, उं ट यां या नाठाळ सवयींना
ता यावर आण या या कला. सगळं सगळं यांनी मा या कानात सां िगतलं होतं .
गु पचूप! मूकपणे !
रोज सकाळी आप या कोव या िकरणांनी असं य क यां या िमटले या
पाप या उघडताना ते मला सां गत, ‘‘कणा, तूही असं च झालं पािहजे स. आप या जवळचं
सव व मु त ह तानं भे टेल याला दे ऊन तू तु या साि न यातील सग यांचं जीवन
उजळलं पािहजे स.’’
िकती श्रे ठ होता माझा गु ! जगात या कोण या गु नं आप या िश याला
इत या लहान – सहान गो टीतून एवढी उदा िशकवण कधी िदली आहे ? आता एकदा
चं पानगरीला जाऊन या गु चे पाय गं गे या िनतळ पा यानं धु तले च पािहजे त! आता
मी गं गामाता हणत नाही, गं गा हणतो, कारण बालपणातील श्र ा आता यवहारा या
दगडावर बोथट झाली होती. आई एकच असते , जी ज म दे ते आिण पालनपोषण करते
ती. नदी ही नदी आहे . ती आई कशी होईल? माझी आई एकच होती – राधामाता! ितला
भे टूनही बरे च िदवस झाले होते . काय वाटे ल ितला आता मला पािह यावर? माझी
खात्री होती, मी गे याबरोबर ितनं मला पिहलाच प्र न िवचारला असता, ‘‘िकती
वाळलास रे वसू तू? आिण गं गे या पा यात नाही ना गे लास क धी?” कारण पु त्र, मग
तो िकतीही मोठा झाला तरी माते ला ने हमीच लहान वाटत असतो. माता ही जगातील
अशी एकच य ती असते की, िज या प्रेमाला यवहाराची तु ला कधीच माहीत नसते .
ितला माहीत असतं आप या पु त्रावर खरं खुरं प्रेम करणं .
मी शोणाला बोलावून सां िगतलं , ‘‘शोणा, प्रवासाची तयारी कर. उ ा
चं पानगरीला जायचं आहे .’’ याचा चे हरा आनं दानं उजळू न गे ला. फार वषांनी आ ही
शालवृ ासारखे िध पाड होऊन प्रथमच चं पानगरीकडे जाणार होतो. आम या

ज मभूमीकडे !
**

ते हतीस
दुस या िदवशीच मी आिण शोण हि तनापु राहन
ू िनघालो. प्रवास बराच लांबचा
होता हणून आ ही दोन पांढरे तरतरीत घोडे घे तले होते . आ हा दोघांनाही आता
अ वारोहणाची चां गली सवय झाली होती. मला तर सव प्रा यांत अ व हा प्राणी
फारच आवडत होता. तो कधीच खाली बसत नाही. झोपतो सु ा फ त उ याउ याच.
अ वां या सव सवयींचा मी बारकाईनं अ यास केला होता. िकतीही नाठाळ असो याला
कसं ता यावर आणावं , हे आता मला चां गलं अवगत झालं होतं . िशवाय आमचा तो
िपढ ान्िपढ ांचा यवसाय होता. ‘‘प्र ये कानं आप या यवसायात प्रवीण असलं च
पािहजे .’’ सं जयकाकांनी सारथी हणून केले ला हा उपदे श मी कसा िवस शकलो
असतो?
आ ही हि तनापु रा या सीमे बाहे र पडलो. ते िदवस वसं तॠतूचे होते !
आजूबाजूचा सारा पिरसर िनरिनरा या रं गां या फुलांनी नु सता नटले ला होता. बा याची
झाडे लहान – लहान िपव या फुलांनी जद झाली होती, खै राची झाडे तांबडसर फुलांनी
डवरली होती, अं जनीची झुडपं िन या फुलांनी शोिभवं त िदसत होती. या सग या
झाडां वर िनसगदे वते ची झाले ली कृपादृ टी पाहन
ू पळसाला फारच राग आला असावा.
याचं सगळं अं ग र तवणी तांबड ा फुलांनी फुलले लं होतं . सग या झाडांत तो यामु ळे
एकटाच उठू न िदसत होता!
या सग या फुलांचा िमळू न एक सं िमश्र सु वास आसमं तात दरवळत होता.
ये न, क् र च, भार ाज, कोकीळ, कपोत अशा िनरिनरा या प यांचा हा सं मेलनाचाच
काळ होता. आपणाला माहीत असले ली सगळी गाणी ते उं च वरात हणत होते . वसं त!
वसं त हणजे िनसगदे वते ची मु त रं गपं चमी! वसं त हणजे स त वरांचा एकमे कां या
हातात हात घालून उभा रािहले या खे ळगड ांचा हुतूतच
ू ा सं च! वसं त हणजे
िनसगदे वते या तलम व त्राचा काळा या कुंपणात म ये च अडकले ला एक सवांत
दे खणा धागा! की वषाॠतूत खोडकर पावसानं सतत आप या सरीं या असं य बोटांनी
गु दगु या के यामु ळे हसते वेळी इकडे – ितकडे पाय झटकताना पडले ला ित या
पायातला तो मं जळ
ू पजण? छे , कशानं च याचं वणन करता ये त नाही. वसं त हणजे
वसं त!
आ ही ती िनसगदे वते ची मनोहर पं पाहत आमचा प्रवास मजे त करीत होतो.
रात्र पडताच जवळ या नगरात मु काम करीत होतो. असे आठ िदवस गे ले. अने क न ा
आिण पवत ओलांडून आ ही नव या िदवशी प्रयागला आलो. प्रयाग! इथं गं गा, यमु ना
आिण सर वती या तीन न ांचा सं गम होतो. इथून चं पानगरी आता केवळ काही योजनं
दरू रािहली होती.
सं गमावर जावं आिण ते तीन न ांचं मीलन एकदा पाहन
ू यावं हणून नगरात
प्रवे श करताच आ ही आमचे अ व सं गमाकडे वळिवले . वे ळ सं याकाळची होती. आ ही
सं गमावर आलो. मथु रे या बाजूनं यमु ना ये त होती, कां िप यनगरा या बाजूनं गं गा

प्रवे शत होती, अयो ये या बाजूनं सर वती धावत होती. ितघीं या पा याचे तीन
वे गवे गळे ओघ प ट िदसत होते . गं गेचं पाणी पांढरं शुभर् , यमु नेचं पाणी काळसर, तर
सर वतीचं तांबडसर. तीन िभ न – िभ न थाियभाव असूनही या ितघी एकमे कीं या
हातात हात घालून सागराला िमळायला चाल या हो या; ते ही पु ढं गं गा हे एकच
सु टसु टीत नाव वीका न! तो ित्रवे णी सं गम पाहताना मा या मनात एक िविचत्र
िवचार चमकू न गे ला. या न ांना जे िनसगानं िशकवलं ते माणसांना िशकवायला तो कसं
काय िवसरला? माणसानं जातीचे आिण उ चनीचते चे खोट ा क पनांचे ओघ
एकमे कां िव
का वळवावे त? कोण या समु दर् ाला जाऊन िमळणार हे ओघ? काय
िनघणार आहे या भे दां या भगदाडांतन
ू ? िवनाशच की नाही? एकमे कांना समजावून घे ऊन
मानव हातात हात घालून आप या सग या ओघांचा एकच प्रवाह करील तर? पण ते
श य नाही! कारण न ा या न ा असतात आिण माणसं ही माणसं असतात. आप या
मूखपणानं आप याच िवनाशाचे खड्डे खणणारा मानव हा या जगातला एकमे व प्राणी
असावा!
मी या ित ही न ांचं एकत्र झाले लं ओंजळभर पाणी घे तलं आिण याचं अ य
सूयदे वांना दे त मनोमन हणालो, ‘दे वन्, या तीन न ां या अं गी आहे ती सहनश ती
मला ा. इतरांना नीट समजावून घे याची बु ी मला ा. अहं काराचा पशसु ा मा या
मनाला कधी होऊ नये .’
अ वांना पाणी पाजून आ ही नगरात ये यासाठी वळलो. अ वांचे वे ग हातात
घे ऊन आ ही चाललो होतो. काही ि त्रया पाणी घे ऊन नगराकडे परत जात हो या. मी
पि चम ि ितजाकडे पाहत चाललो होतो. एवढ ात शोणा या अ वानं पाणी घे ऊन
परतणा या पु ढ ातील एका त्री या माने ला मागून आपले फुरफुरणारे ओठ लावले .
यां या थं डगार अशा पशानं ती त्री घाबरली. िकंकाळी फोडीत ितनं डो यावरचा
घडा सरळ फेकू न िदला. तो घडा मा या पायांत पडला आिण फुटला. माझं उ रीय
िभजलं . ती त्री घाब न गे ली होती. मा याकडे पाहताच तर ती अिधकच ग धळू न
गे ली. णभर आप या पाप यांची ितनं मजे दार फडफड केली आिण मग आप या
पाया या अं गठ ानं माती उकरत ती खाली मान घालून त ध उभी रािहली. घड ातील
पाणी ित या अं गावरही सांडलं होतं . यामु ळे जागजागी ितचं व त्र ित या अं गाला
िचकटलं होतं . सं गमाव न ये णा या वायु लहरींबरोबर ित या केसांतील चार – सहा बटा
मु तपणे इकडे – ितकडे भु रभु र उडत हो या. बरे चसे केश पा यामु ळे गालांना िचकटले
होते . ितचा रं ग केवड ासारखा िपवळाधमक होता. मी पािहले ली ती सवांत सुं दर त्री
होती! वादळी वा यात आप या घरट ात अं ग चो न बसणा या पि णीसारखी अं ग
साव न ती उभी होती.
मी शोणाला काहीतरी बोलणार होतो ते वढ ात ित या मै ित्रणींपै की एक पु ढं
होत वाकू न हणाली, ‘‘महाराज, मा असावी. िह या धांदरटपणामु ळे आपली व त्रं
िभजली!”
‘‘मी महाराज आहे हणून कोणी सां िगतलं ? मी कण आहे ! मा या भावा या – या
शोणा या – धांदरटपणामु ळे तु मचा घडा फुटला यासाठी मीच तु मची मा मागायला
पािहजे .’’ मी हणालो.
‘‘नाही – पण – आपण तर महाराजांसारखे िदसता!” ती ग धळू न हणाली.

‘‘नाही. मी सूतपु त्र कण आहे ! चं पानगरी या अिधरथांचा ये ठ पु त्र.’’
‘‘सूतपु त्र? मग हीसु ा सूतक या आहे .’’ ती या सुं दर त्रीला दं डाला ध न
पु ढं ओढीत हणाली.
‘‘सूतक या?’’ मी आ चयानं िवचारलं , कारण आम या कुलात असलं स दय
असणं कसं श य होतं ?
‘‘होय. या प्रयागातील सवश्रे ठ सारथी स यसे न यांची बहीण वृ षाली!”
मी ित याकडे पािहलं . ितनं अजूनही आपलं मु ख काही वर उचललं च न हतं .
रात्रंिदवस यु शाले त िश ण घे णा या मा यासार या रां गड ा माणसाला त्रीिवषयी
तसं काहीच सां गता आलं नसतं , पण ितला पािह यावर मात्र मला प्रकषानं वाटलं की,
त्री हणजे िव वक यानं आप या पिह याच साखरझोपे या वे ळी टाकले ला एक
हळु वार िन: वास असावा!
सूयदे वांनी आकाशात गु लाबी रं गाचा घडाच फोडला होता. कशाला आनं िदत
झाले होते ते एवढे ? या गु लाबी रं गाची ती वै र उधळपट् टी पाहत मी शोणाला
हणालो, ‘‘शोण, चल वे ळ होतो आहे .’’
िनघ यापूवी सहज चाळा हणून मी या फुटले या घड ातील एक खापराचा
तु कडा उचलून घे तला!
**

चौतीस
दुस या िदवशी आमचे अ व चं पानगरी या सीमे त घु सले . नगराबाहे रचं ते
िवशाल पठार आलं . मा या मना या वा ळातून या या दशनानं आठवणीं या मुं या
इकडे – ितकडे नाचू लाग या. सहा वषांपव
ू ी याच पठारावर माझी एका माजले या
ख डाशी जु ं पली होती. या वे ळी मी मूि छत पडलो होतो. आता तसलाच एखादा ख ड
मा यासमोर उभा रािहला असता तर! माझी खात्री होती की, मा या पु ट हातांनी
याला मी असा काही रोखून धरला असता की, एक तसूभरही इकडे – ितकडे हलू िदला
नसता.
पणकुटी या दारात आलो. घोड ां या टापांचा आवाज ऐकू न राधामाता
पणकुटीबाहे र आली. आ हाला पाहताच ितची चया आनं दानं नु सती उजळू न िनघाली.
ित या सवच हालचाली गडबडीत सु झा या. चटकन आत जाऊन ितनं थोडं रसरसते
अं गार एका थाळीतून आणले . मी उं बरठ ावर राहन
ू च ितला िवचारलं , ‘‘जाताना एक
चांदीची पे टी िदली होतीस. आता हे अं गार कशाला आणले स?’’
काही न बोलताच ितनं हातातील िमर यांची मूठ या अं गारां वर मोकळी केली.
थाळी आम याभोवती िफरिवली. िमरची या उग्र धु राचा शोणाला ठसका लागला. ितनं
ती थाळी बाहे र लांब ने ऊन ओतली. पाच वषांनंतर मी मा या पणकुटीत पाऊल टाकलं ,
पण आत जाताना दारा या मिहरपीला म तक धाडकन आदळलं .
‘‘िकती उं च झालस रे कणा?’’ राधामाता कौतु कानं हणाली.
‘‘अं हं – कणा न हे – वसू!” मी ित या पायांना हात लावून हणालो. ितनं
झटकन उठवून मला छातीशी कवटाळलं . कानातील कुंडलांना हात लावून ती वारं वार
चाचपून पािहली. ित या डो यांत अश् िबं द ू तरळले . शे वटी अं शुकाचा शे व आप या
डो यांना लावताना ितनं मला िवचारलं च,‘‘गं गे या पा यात नाही ना क धी गे लास?”
‘‘ते आता शोणालाच िवचार सगळं !” मी ित या पायां वर माझं म तक ठे वलं .
मा या जीवनातील ते च एक सवांत पिवत्र प्रयाग होतं . तीच माझी गं गा, यमु ना आिण
सर वती होती. माझी पणकुटी हे च माझं मं िदर होतं .
**

प तीस
पं धरा िदवस चं पानगरीत राहन
ू आ ही हि तनापु राला परत आलो, पण
यु शाले त िचटपाख सु ा न हतं . सगळं कसं शांत; पण उजाड वाटत होतं . वा तिवक
या वे ळी इथं यु शाले त श त्रांचा खणखणाट चालू असायचा. मग आजच हे असं का?
राजनगरीत एखादी अिन ट घटना तर घडली नसे ल? शं केचं कासव वारं वार आपली मान
बाहे र काढू लागलं . आ ही अ वशाले त घोडे बां धले . आता राजवाडयावर गे यािशवाय
या सग या शांतते चं रह य उकलणार नाही या िवचारात मी होतो. इत यात
महा ारातून अ व थामा आत आले ला मी पािहला. आम याजवळ तो ये ताच मी याला
पिहला प्र न िवचारला, ‘‘अ व थामन्, आज ही सगळी यु शाला अशी थं ड का?”
‘‘सगळे यो े नगराबाहे र गे लेत.’’ यानं उ र िदलं .
“कशाला?”
‘‘ पधचा आखाडा तयार करायला.’’
‘‘ पधा? कस या पधा?”
‘‘सव यो यां या! सव श त्रां या! इथ या िश णातली शे वटची कसोटी. यात
जो सवश्रे ठ ठरे ल याला सगळं हि तनापूर अिजं य वीर हणून मान दे ईल. राजमाता
याला कुंकुमितलक लावतील. नगरजन वाजत – गाजत ह ीव न याची िमरवणूक
काढतील.’’
‘‘के हा होणार या पधा?” मी औ सु यानं िवचारलं .
‘‘ये या वासं ितक पौिणमे ला! आजच अमा य वृ षवमांनी सग या दे शां या
राजांना तशी आमं तर् णं पाठिवली आहे त. हा यु शाले चा आखाडा फारच अपु रा पडे ल
हणून नगराबाहे र एक भ य आखाडा तयार करायचं चाललं आहे ! गे ले पं धरा िदवस
सगळे ितकडे च आहे त. रात्रंिदवस अिवश्रांत खपताहे त.’’
पधा! केवळ आठच िदवसांनी! आता गु णावगु णांची खरी कसोटी लागे ल. पधा
हणजे गु णावगु णांचं मू यमापन करणारी तु ला. ठीक आहे . आता या हि तनापु राला
कळू न ये ईल की कोण – कोण आिण कशाकशात िनपु ण आहे त! आ ाच या गु
द्रोणां या लाड या िश याचा... या अजु ना या खोट ा प्रित ठे चा घडा या
आखाड ात ताडकन फुटे ल. गु द्रोणां िशवाय या जगात दुसरं काही आहे , याची याला
जाणीव तरी आहे काय? पधचा िन:प पाती यायाधीशच याचं माप या या पदरात
घालील.
िजथं ितथं मी... मी हणून पु ढं िमरिवणा या अजु ना, आ ाच तु ला कळू न ये ईल
की, लोकिप्रयते या या सवं ग भूमीवर तू उभा आहे स ती िकती िनसरडी आहे ! गु
द्रोणां या छाये त वाढले या भूछत्रा, आ ाच तु ला कळू न ये ईल की, तु या गु पे ा
हजारोपटींनी माझा गु श्रे ठ आहे ! माझं मन िवचारांचं जाळं गु ं फू लागलं ! यु शाले त
घडले या आजवर या सव घटनांचा काळा धागा मना या हाती होता!
ही पधा झालीच पािहजे . ते आठ िदवस मला आठ यु गांसारखे वाटू लागले ,

कारण गे ली सहा वषं या अजु नानं माझा माग रोखून धरला होता. माझा एकट ाचाच
न हे तर सवांचाच. यामु ळे दुस याकडे ल
ायलासु ा गु द्रोणांना सवड िमळाले ली
न हती. कधीही यांनी या यािशवाय कुणा याही पाठीव न माये नं हात िफरिवले ला
न हता. एक नाही, दोन नाही चां गली सहा वषं यांनी उपे े या अ नीत मा या
कोव या मनाचे अं कुर अ रश: जाळू न टाकले होते . मा या जागी दुसरा कोणीही
असता, तर हे हि तनापूर आिण या हि तनापु रातील आ मप्रौढीची ही साचले ली सगळी
डबकी यां वर लाथ मा न उ े गानं इथून के हाच चालता झाला असता, पण मोठ ा
क टानं मी हे कढ आजवर पचिवले होते . मला माहीत होतं की, जगात भीक मागून
काहीच िमळत नसतं . मला साफ िवस न गे ले या या गु िश यांना मी दाखवून दे ईन
की, अजून हि तनापु रात कण िजवं त आहे . आ ाच गु द्रोणांना कळू न ये ईल की, िहरा
हणून यांनी प्रेमानं जवळ केले ला अजु न हणजे एक गारगोटीचा खडा आहे .
कारण मीही िश य होतो. मलाही वाटत होतं की, मा या पाठीव न हात िफरवून
कुणीतरी मलाही िशकवावं . मलाही वाटत होतं की, मा या कौश याचं सु ा कुणीतरी
कौतु क करावं , पण ते मला िमळाले लं न हतं . मला िमळाली होती ती घोर उपे ा! पण
कधी – कधी वाईटातूनच चां गलं िनघतं , याप्रमाणं एक गो ट मात्र बरी झाली होती,
या उपे े तन
ू मला ते ज वी गु िमळाला होता. सा ात सूयदे वांना मी गु केलं होतं .
गे ली सहा वषं सकाळ या चार – चार घटका एकटक मी यां याकडे पािहलं होतं . गे लं
अधं तप आपली सोने री बोटं यांनी माये नं मा या पाठीव न सात यानं िफरिवली होती.
जीवनाचं ते ज वी त व ान मूकपणे िशकिवलं होतं ! मा या दयाचा कुंभ आप या
िद य ते जानं काठोकाठ भ न िदला होता!
गु दे व, या पधत यश वी झालो तर गु दि णा हणून मी तु हाला काय
ायला पािहजे ? या िव वाचा कानाकोपरा उजळणा या तु म यासार या ते जा या
िनधीला मी पृ वीवरचा एक यःकि चत सूतपु त्र काय दे ऊ शकणार? दे यासारखं माझं
असं मा याकडे केवळ शरीरच आहे . ते तर मी तु मचा िश य झालो याच िदवशी तु म या
वाधीन केलं आहे . आता तु म या िश याची गु दि णा तु ही कुणाकडे मागणार?
शोणाला घे ऊन मी आिण अ व थामा नगराबाहे र या या पध या आखाड ात
आलो. सगळे िश य – यो े तो आखाडा सु शोिभत कर यासाठी अिवश्रांत खपत होते .
आता जवळ – जवळ सव तयारी झाली होती. िकती भ य होता तो आखाडा! एक
योजनाची जागा यानं गोलाकार यापले ली होती! प्र ये क श त्रिवभागासाठी
म यभागी एक – एक असा वतं तर् आखाडा होता. ते सगळे ते रा पोट – आखाडे
श त्रा त्रांनी सु स ज होते . पूवकड या महा ारा या बाजूला गदा, खड्ग, भाला,
चक् र, प्रास यांचे पाच आखाडे होते . पि चमे या बाजूला शत नी, भृ शुंडी, तोमर, पट् टे
आिण शूल यांचे पाच आखाडे होते . दि णे कडे अ वारोहण आिण गजारोहण यांसाठी
भ य पटां गणं होती.
उ रे कडे म लांसाठी आिण ं ासाठी एक आखाडा होता. यात ताक आिण
चं दनी ते ल यांत मळले ली मगधां या रा यातून आणले ली िनवडक तांबडी माती
पसरले ली होती. आखाड ावर कुठं ही उभं राहन
ू पािहलं तरी बरोबर म ये िदसे ल असा
धनु िव े चा भ य पोट – आखाडा िदसे . या यावर धनु धरासाठी वीस हात उं च आिण वीस
हात लांब असा सं गमरवरी दगडांचा चौथरा होता. याचे दगड िनषाधां या रा यातून

मागिवले होते . या चौथ यावर कौरवांचा ित्रकोणी भगवा वज िन या आकाशाला
थपडा दे त उभा होता. या दगडी चौथ यावर पधा सं पेपयं त गु वय द्रोण पं च हणून
उभे राहणार होते . याच पधांत सवश्रे ठ ठरे ल या या ग यात ते नीलकमलांची
सु वणधा यात गु ं फले ली, पु ष उं चीची, मानाची गौरवमाला घालणार होते . सगळं नगर
याची सजिवले या ह ीव न, अं बारीतून िमरवणूक काढणार होतं . राजमाता याला
केशरी िटळा लावून आदरानं ओवाळणार हो या. हि तनापु रातील सवश्रे ठ अिजं य
वीर हणून सा या आयावतांत तो मानानं िमरवणार होता. आदरला जाणार होता.
या सव आखाड ां भोवती प्रे कांची गोलाकार जागा होती. पूवकडील बाजूला
राजकुलांतील लोकांसाठी उं च जागे वर प्रश त बै ठकी तयार के या हो या. यां या
म यभागी िपतामह भी मांचं भ य आसन उभं होतं . या या उज या हाताला िवदुरांचं
आिण डा या हाताला महाराज धृ तरा ट् रांचं आसन होतं . या सव आसनां या डा या
बाजूला एक प्रश त डे रा उभा केला होता. याला िझरिमरीत व त्रांचे पडदे लावले
होते . या डे यात सव राजि त्रया बसणार हो या.
तो आखाडा पाह यासाठी नगरातील लोक आपली दै नंिदन कामं टाकू न ये त होते .
तो भ य आखाडा पाहन
ू चिकत होत होते . ते आपआपसांत कुजबु जत, ‘‘कु कुलातील
एकाही राजा या कारिकदीत एवढा मोठा आखाडा एकाच वे ळी भरिवले ला ऐिकवात नाही.
कोण पटकावणार सवश्रे ठ, अिजं य वीर हणून मानाचा तु रा? भीम – अजु न – दुयोधन
– दुःशासन?’’
आ ही परतणार होतो कारण शं भर योजनांचा प्रवास क न आ ही नु कते च
चं पानगरीहन
ू आलो होतो, पण अ व थामा हणाला, ‘‘कणा, सग या िश य –
यो यांनी हे पटां गण सजिव यासाठी काही ना काही हातभार लावला आहे . तु ही
दोघांनी काय केलं आहे ?”
‘‘काय करायला पािहजे सां ग.’’ आश्रमकुमार अस यामु ळे कामाची
समिवभागणी या या अं गवळणी पडली होती. तो मला तसा सोडणार न हता!
तो िवचारात पडला, कारण काही सां गावं असं काम आम यासाठी िश लकच
न हतं ! एक से वक एका तलम व त्राची गु ं डाळी काखोटीला मा न समो न आत
चालला होता. याला यानं बोलावलं आिण िवचारलं , ‘‘काय रे , काय आहे तु या
काखे त? आण ते इकडे . या दोघांना काहीतरी काम लावू या.’’
या या काखे तील गु ं डाळी अ व था यानं ओढून घे तली. ितची दोन टोकं हातात
ध न ती यानं सरळ केली. ते कौरवांचं राजिच ह होतं ! एका तलम रे शमी व त्रावर
जरी या सोने री धा यांनी िवणले लं! माझे डोळे आनं दानं चमकले . मा या हातात ते
राजिच ह दे त अ व थामा हणाला, ‘‘कणा जा. हे राजिच ह मध या या दगडी
चौथ यावर उ या केले या लाकडी बै ठकीत बसवून ये .’’
मी ते राजिच ह हातात घे तलं आिण दगडी चौथ यावर चढलो. लाकडी बै ठकीत
पूवकडे त ड क न ते मी बसिवलं . मी बसिवले या या ऐटदार राजिच हाला शोणानं
फुलांची एक माला घातली.
**

छ ीस
शे वटी तो वासं ितक पौिणमे चा िनयोिजत िदवस उजाडला! सगळं हि तनापूर
आमं ित्रतांनी नु सतं गजबजून गे लं. तो िदवस सग या यो यां या परी े चा िदवस होता.
पधत भाग घे णा या प्र ये क िश य – यो यानं आप या गु चा आशीवाद घे ऊनच
आखाड ाकडे जायला पािहजे होतं , पण – पण मी काय करणार होतो? कारण या िदवशी
एकाएकी आकाश सकाळपासूनच पांढरट भु र या ढगांनी झाकोळू न गे लं होतं ! माझं मन
यामु ळे अगदी िख न झालं . या िदवशी भ या पहाटे उठू न गं गे या पा यात उभा राहन
ू
मी दोन घटका मा या िद य गु ं चं एकदा तरी दशन घडे ल हणून डो यांत प्राण आणून
ित ठलो, पण यां या आिण मा याम ये दु ट ढगांची िनगरगट् ट अशी एक घनदाट
चवड िनदयपणे उभी होती. खरोखरच लहानपणी मी शोणाला हणत असे याप्रमाणं मी
एखादा ग ड प ी झालो असतो; तर णातच आप या बळकट पं खां या साहा यानं एक
उं चच उं च भरारी घे तली असती आिण आप या ती ण टोकदार नखांनी या िनदय ढगांचं
पोट फाडलं असतं . पडले या भगदाडातून मा या गु ं चा एक तरी हात बाहे र आला
असता! यांनी तो आ यं ितक प्रेमानं मा या पाठीव न िफरिवला असता, पण ते श य
न हतं . काही – काही वे ळा मनु य हा पशु प यापे ाही अगितक आिण असाहा य
असतो.
सकाळ या तीन घटका सं प या. आकाश जसं या तसं च होतं . ढगाळले लं!
गं गे या काठावर या वाळू त उभा राहन
ू शोण माझी वाट पाहत होता. मी पा यात उभा
होतो. मला तो चु कू नही हाक मारणार न हता. मी जरी िदवसभर पा यातच उभा रािहलो
असतो, तरी तोही तसाच िदवसभर िकना यावर उभा रािहला असता. मला आता अिधक
काल थांबता ये णार न हतं . शे वटी िन पायानं मी डोळे िमटले . काही के या डो यांसमोर
ने हमीसारखे पिरिचत असे ते जाचे कण उभे रािहले नाहीत. का असं झालं होतं ? हे काही
अशु भ ल ण तर नाही? छे , मन हे वे डं असतं . ते ने हमीच नको या शं काकुशं का घे त
असतं . मी िन याप्रमाणं हात जोडले आिण मनोमन हणालो, ‘दे वन्, ने मके आजच तु ही
मा यावर असे ट का? आज मला आशीवाद ा. आज मी या नगरीतील सवश्रे ठ वीर
हणून गौरिवला गे याचं तु हां ला पा ला िमळे ल.’ शे वट या एका ओंजळीचं अ य
यांना अपण केलं आिण वळलो. मनात एक अनािमक हुरहुर होती. िकना यावर शोण
माझीच वाट पाहत होता. याला आपण के हा एकदा आखाड ाकडे जाऊ असं झालं
होतं , पण – पण मा याकडे पाहताच या या कपाळावर एक बारीकशी आठी उठली. मला
ती लागलीच खटकली. हणून याला िवचारलं , ‘‘का – काय झालं शोणा? तु या
कपाळावर आज आठी का?” तो ग पच उभा रािहला. याचं मौन मला मात्र अगदी
अस झालं . याचे भरग च खांदे दो ही तळहातांनी ग च पकडून ते गदागदा हलवीत
मी ओरडलो, ‘‘शोणा, अरे तू असा ग प का?” तो काहीही उ र न दे ता मा या कानांकडे
डोळे िव फा न नु सताच पाहत रािहला! याचे डोळे णात िन ते ज िदसू लागले . मला
याचं ते िविचत्र पाहणं अस झालं . याचा चे हरा हातात घे ऊन या या डो यांत

खोलवर पाहत मी याला कळवळू न िवचारलं , ‘‘शोणा, आप या दादाला तू एवढाही
मानीत नाहीस? सां ग शोणा, असं कोणतं जीवघे णं रह य आहे की, जे तु ला आज
मा यापासून लपवून ठे वावं , असं वाटतं आहे ?”
तो िवरघळला. आप या गालां वरचे माझे हात आप या थरथर या हातांनी घट् ट
पकडीत तो हणाला, ‘‘दादा, आज तू आखाड ाकडे जाऊ नकोस! तु या गु नं तु ला
दशन िदले लं नाही! तू परत चल!”
‘‘वे ड ा, माझे गु काय रोज मला दशन दे तात? पावसा यात ते चार – चार
मिहने दडी मा न बसतात ते हा?”
‘‘पण हे िदवस पावसा याचे नाहीत. वसं तॠतूचा काल आहे हा. यांनी आजच
असं मु ख लपवायचं काही कारण नाही.’’
‘‘असू दे त. मा या गु ं चा आशीवाद मला िमळाला आहे . तो मला कळतो. चल
तू.’’ या या दं डाला ध न मी याला पु ढं ढकललं .
‘‘नको दादा, मी तु ला जाऊ दे णार नाही!” या या वरात भय होतं .
“का? आज हि तनापु रात या सवश्रे ठ, अिजं य वीराची िनवड आहे , हे तु ला
माहीत नाही काय? आज तर मला गे लंच पािहजे !”
‘‘नको. आज जाऊ नकोस.’’ यानं माझे हात अिधकच घट् ट धरले . याची पकड
धडधड पं दत होती.
‘‘शोणा, लहानपणातला पोरकट हट् ट सोडून दे . वयाबरोबर आता थोडा
बदलायला शीक. ल ात ठे व, तू कणाचा भाऊ आहे स.’’ मी आयु यात पिह या प्रथमच
याला एवढ ा कठोर श दांत समज िदली.
आपलं त ड मा या ओंजळीतून यानं काढून घे तलं . चार पावलं दरू जात खाली
मान घालून तो हणाला, ‘‘मी तु झा भाऊ आहे हे कधीच िवसरलो नाही आिण िवसरणार
नाही. हणूनच माझं मन मला सां गतं आहे की, तू आज आखाड ाकडे जाऊ नये , कारण –
कारण तु या कानातील कुंडलं आज िन ते ज पडली आहे त! यां याभोवती काळी –
काळी वलयं दाटली आहे त!!”
याचे ते उद्गार तापले या िशशा या रसासारखे मा या कानात घु सले . ते उद्गार
ऐकू न मी िख न झालो. मना या घायाळ भु जंगाला शं कां या असं य मुं यांनी कडकडून
डसायला सु वात केली. ‘का काळी पडली आहे त माझी कुंडलं आज? का ढगाळलं आहे
आज आकाश? कोण या महान िवनाशाची ही िनशाणी आहे ? कोण या िवषवृ ाचं बीज
आज लावलं जाणार आहे ? या कणाचं काय होणार आहे ? कशाला िमळाली आहे त ही
कुंडलं ? काय उपयोग आहे ांचा? कशाला िमरवतो मी ही?’ असं य प्र नांचे काजवे
डो यांपुढे चमकू लागले . शे वटी आतून एक आवाज आला. यानं मला धीर िदला. मी
ठरवून टाकलं की, शोण हणतो ते ठीक आहे , पण नु सतं आखाड ाकडे जायला काय
हरकत आहे ? मी याला िख नपणे हणालो, ‘‘ठीक आहे शोणा, मी आखाड ात उतरणार
नाही! पण एकाच अटीवर. मी आखाड ाबाहे र महा ारात उभा राहीन. मा या गु नं
मला दशन िदलं , तरच मी आखाड ात उतरे न.’’
शोणानं आनं दानं मान डोलावून मला सं मती िदली. वाळू तु डवीत आ ही चालू
लागलो.
राजनगरीतले सगळे माग सु ने – सु ने होते . लहान मु लांपासून वृ ांपयं त झाडून

सगळे आखाड ाकडे गे ले होते . या वे ळी बाहे रचा एखादा वाटस आला असता तर
याला हे नगर पाहन
ू ही पटलं नसतं .
ू ही कौरवांची राजनगरी हि तनापूर आहे , हे सां गन
कारण नगरात एकही माणूस िश लक न हतं ! ढगाळले या आकाशामु ळे हि तनापूर
बळी दे यापूवी खु राड ात क डले या क बड ासारखं िदसत होतं .
आ ही आखाड ाजवळ आलो. नगरजनां या टा या आिण आरो या आता
अिधक प ट ऐकू ये ऊ लाग या. या ऐकताच मा या अं गातील र त आपोआप सरसर
तापू लागलं , पण याचा काही उपयोग न हता. शोणाला सां िगतलं होतं याप्रमाणं
आखाड ाबाहे रच उभं राहणं मला भाग होतं . आ ही आखाड ा या प्रवे श ारापाशी
आलो. पधला के हाच सु वात झाली होती. आत कुणीतरी प्रित प यावर प्रे णीय
ह ला चढिवला असावा. एकसार या टा या वाजत हो या. मा या पराक् रमो सु क
मनाची अव था िपं ज यात क डले या वाघासारखी झाली. दे हा या िपं ज याला
फोड यासाठी ते चोहोबाजूंनी धडका मा लागलं . गाईला बिघतले या; पण ग यात
कंठबं ध असले या वासरासारखं ते तडफडू लागलं . मोठ ा क टानं वत:ला आवरीत मी
शोणाला हणालो, ‘‘तू जा आत. मी इथं च थांबतो.’’ तो तसाच थांबला. याची क पना
होती की, या या मागोमाग मी लागलीच आत ये णारच. या या खां ावर हात ठे वून मी
याला सां िगतलं , ‘‘शोणा, िव वास ठे व, मी आत ये णार नाही. हा कणाचा श द आहे ,
जा.’’ तो मा या कानांकडे पाहत िनघून गे ला.
मा या मना या मोहोळातून िवचारा या असं य लाल मधमा या इकडे –
ितकडे नाचू लाग या. या कुंडलांमुळेच जर माझी ही अव था असे ल, तर ती कापून
धु ळीत फेकू न ावीत आिण तु टले या कानांनीच आत जावं – पण ते ही श य न हतं ,
कारण कान काप याचा िकतीही प्रय न केला असता तरी ते कापले जाणार न हते !
‘कशाला िमळालीत मला ही कवच – कुंडलं ? काय उपयोग आहे यांचा? कशाला िमरवतो
मी ही?’ मा या म तका या वा ळात िवचारांचे असं य साप सु ळसु ळत इकडे – ितकडे
िफ लागले . आखाड ातलं तर मला काहीच िदसत न हतं . केवळ प्रवे श ारापाशी उ या
रािहले या प्रे कांचे काही अ प ट सं वाद ऐकू ये त होते , ते ही त्रोटक. इत यात एक
प्रचं ड गदारोळ उठला. यानं मन उतू जाणा या दुधासारखं भ न आलं . कानात जीव
आणून मी ऐकू लागलो. तु टक – तु टक श द कानां वर गोळा होत होते .
‘‘दु:शासनाला भीमानं लोळिवलं ! डो याइतकं उं च उचलून याला सरळ दाणकन
खाली आपटू न या या छातीवर तो बसला आहे ! आप या भ कम मु ि टप्रहारांनी
याला यथे छ िपटतो आहे .’’
माझे दं ड एकदम टरा न फुगले ! काळजाची धडधड कानां वर प ट ऐकू ये ऊ
लागली. माझं र त मला गरगरा िफरत सां गू लागलं , ‘‘कणा ऊठ. आत जा. साम याचं
सोनं पध या पाषाणावर पारखून घे . आजच ही सं धी आहे !”
डो यां या बाहु यांत प्राण एकवटू न मी आकाशाकडे पािहलं . या िनदय
ढगांची चवड अजूनही तशीच होती! पं ख तु टले या असाहा य पाखरासारखं माझं मन
तडफडू लागलं . प्रवे श ारापाशी इकडे – ितकडे अ वथपणे मी एकसार या फे या मा
ू ओरडू लागलं , ‘‘सूयदे वा, एकदाच दशन
लागलो. माझं मन आक् रं दन
ा!
हि तनापु रात या कोण याही शि तशाली त णानं िजवाचं मोल लावून िजं कावा असा हा
आजचा एकच िदवस आहे ! एकदाच आप या या लाड या िश यावर आपले सह त्र

ते ज वी डोळे उघडून कृपादृ टी टाका. फ त एकदाच!”
परत टा यांचा कडकडाट झाला. माझे कान आपोआपच टवकारले गे ले.
‘‘वा वा! नकुल िकती चपळ आहे ! एकाच वे ळी दोन – दोन गितमान घोड ां या
पाठीवर एक – एक पाय ठे वून यांना तो एकाच गतीनं कुशलते नं पळिवतो आहे . साधु !
पांडुपु त्रा ध य आहे स.’’
माझं मन घोड ापे ाही अिधक गतीनं धावू लागलं . या या खु रांखाली
िवचारांची धूळ उडू लागली. प्रवे श ारा या उं बरठ ापाशी मी तळमळत घु टमळू
लागलो. णात वाटे कसलं वचन आिण कसली प्रित ा? झटकन आत िशरावं – पण
अजूनही एक आवाज मला सां गत होता, ‘‘कणा, वचन हे के हाही पाळ यासाठीच असतं .
याला िदला श द पाळता ये त नाही तो माणूस न हे , तो पशू!” मी उं बरठ ाव न पु हा
मागं आलो!
परत टा यांचा आिण आरो यांचा आवाज आला. पाठोपाठ तु टक सं वाद ऐकू
ये ऊ लागले .
‘‘भले भले भीमा, गदायु ात या अिजं य दुयोधनालासु ा िकती सहज तू आज
िजं कलं स. िकती भ कम आहे त तु झे प्रहार! ने तर् ांचं पारणं िफटलं – वायु पु त्रा, ध यध य!’’
माझं मन गदावीरासारखं मं डलं घे ऊ लागलं . अं गावरचं उ रीय अगितकते नं मी
मनगटाला करकचून आवळलं . शरीरातला कणन्कण तापून उकळू लागला होता.
आकाशाकडे बिघतलं . ढगांची हालचाल होऊ लागली, पण नु सतीच हालचाल! णभर
वाटलं , ते थन
ू श य असे ल ते वढ ा वे गात गं गे या िदशे नं धावत सु टावं आिण ित यात
घालून घे ऊन तापले या शरीराची धाव थं डगार करावी. या िवचारानं मनगटावरचं
उ रीय सोडलं आिण ते खां ावर टाकू न गं गे या िदशे नं मी चालूही लागलो.
‘‘दादा, थांब.’’ मागून शोणानं हाक मारली.
मी मागं वळू न पािहलं . प्रवे श ारा या उं बरठ ात उभा राहन
ू हात उं चावून तो
मला थांब हणून सां गत होता. परत वळलो. आकाशाकडे पु न:पु हा पाहन
ू माने चे मणके
िशणले होते .
आता तर एकसारखा टा यांचा अिवरत वषाव होत होता. नु स या टा या.
घोडदौडीसार या! मु सळधार पावसा या सरींसार या!
‘‘दादा, आता अजु न आखाड ात उतरला आहे !’’
अजु न! अजु न! अजु न! का मानतात याला एवढं ? काय करणार आहे तो
पराक् रम?
मा या कानात चोहोबाजूंनी श दांचे बाण घु सू लागले . आतला आखाडा
णा णाला रटरटत होता. घोषणां या श द – पु पांचा सडा पडत होता!
‘‘तो बघा अजु न घोड ा या पाठीव न ह ीवर, ह ीव न परत घोड ा या
पाठीवर असे धावते पराक् रम करतो आहे !”
‘‘दोन खड्गं एकदम घे ऊन ते दो ही हात सफाईनं समोर या बलाढ दु करावर
चालवतो आहे . णात यानं दु कराची खड्गं दरू उडवून लावली आहे त. खाली मान
घालून तो दु कर आखाड ाबाहे र चालला आहे . अजु नासारखा खड्गवीर नाही.’’
‘‘तो पाहा तो अजु न चक् रा या आखाड ात के हाच आला आहे . ते भ य चक् र

एखा ा थाळीसारखं तो सहज िफरवतो. म ये च ते आकाशात लीलया उं च उडिवतो आहे .
परत ते केवळ एका बाणा या टोकावर पे लन
ू धरतो आहे ! बाणानं च याचं पु हा प्र े पण
करतो आहे !”
‘‘आता तो म लां या आखाड ात उतरला आहे . िकती पीळदार आहे याचं
शरीर! छाती कशी आखाड ा या महा ारासारखी आहे . दं ड आिण पोट या या
कवं डा या या वे लीसार या पीळदार आहे त! आखाड ात या तांबड ा मातीवर याचं
िनळसर, पीळदार शरीर शोभून िदसतं आहे . अरे वा! णाधात यानं आप या
प्रित प याला, या दुमुखाला रजकपृ ठावर सरळ उताणाही केला आहे !’’
‘‘हा अजु न हे आखाडे के हा बदलतो आहे आिण के हा वे गवे गळे पराक् रम करतो
आहे ते च समजत नाही. इथं एकच अजु न आहे की ते रा आहे त? आता तो धनु धराचा वे ष
घालून धनु िव े या आखाड ाकडे चालला आहे , िव णूसारखा! भले अजु ना! साधु
पांडुपु त्रा! तु यासारखा धनु धर शोधूनही अखं ड आयावतात िमळणार नाही! आज तूच
हि तनापु रातील सवश्रे ठ अिजं य वीर ठरणार!”
टा या! अिवरत टा या! पावसा या सरींना लाजवतील अशा कडकडीत
टा या! आरो या! ह लक लोळ! गदारोळ! अजु न! अजु न! उकळले लं र त! धनु धर!
क दटले ले ढग! काळी पडले ली िन ते ज कुंडलं ! सवश्रे ठ अिजं य वीर! नीलकमलांची
गौरवमाला! िमरवणूक! राजमाता...
‘‘शोणा, हे असं काय होतं आहे मला? जाऊ दे मला गं गेकडे नाहीतर मी जळू न
खाक होईन!’’ कुंडलांचे बोळे कानात क बून यावर अस पणे तळहात दाबून मान वर
करीत मी केवढ ातरी मोठ ानं ओरडलो. मा या शरीरातील कण कण कडकडीत तापला.
असाहा यपणे मी शोणा या खां ावर सं त त म तक टे कलं . मा या अं गातून कडकडीत
घामा या धारा वाहू लाग या. या कडकडीत पा यानं शोणा या खां ाचं कातडं पोळू
लागलं . श दां या इं गळांनी माझं मन पोळू लागलं . आत मात्र हलक लोळ चालला
होता. मा या डो यांतन
ू अगितकते चे जळजळीत उ ण अश् वाहत होते .
‘‘तो बघ, अजु न एकाच वे ळी असं य बाण असं य ल यांत मारतो आहे .’’
टा या.
‘‘आकाशात उडिवले ली फळं वर यावर छे दतो आहे . या दोन तु कड ांचे चार –
चारीचे आठ असे असं य तु कडे वर यावर करतो आहे . वर आकाशात फेकले लं फळ
असं य तु कडे होऊनच खाली पडतं आहे !” टा याच टा या.
‘‘तो पाहा, यानं फेकले ला जीद्म बाण वाकडा – ितकडा होत मधले असं य
अडथळे चु कवून बरोबर ल यात घु सला आहे !’’ असं य टा या.
‘‘आकाशात असं य बाण सोडून पावसाचं दृ य तो दाखिवतो आहे . म ये च
एखादा चं देरी जीद्म बाण वाकडा – ितकडा सोडून यात िवजे चं दृ य िनमाण करतो
आहे !” टा या व ज लोष.
‘‘आज आम या डो यांचं पारणं िफटलं . या अजु नासारखा वीर हि तनापु रातच
काय, पण सा या आयावतात िमळणार नाही.’’
‘‘आता तो शे वटचा हात दाखवतो आहे . केवळ आवाज ऐकू न तो ल यवे ध
करणार आहे . याचे डोळे व त्रानं बां धले ले आहे त. एक सूची बाण हाती घे ऊन यानं तो
ओठाला लावून डोळे िमटले आहे त. आप या गु चं तो मरण करतो आहे . या या

गु सारखा – या द्रोणांसारखा गु ित्रभु वनात िमळणार नाही!”
‘‘भले वीर अजु ना! वारे पांडुपु त्रा! कोणालाही समजाय या आतच यानं केवळ
आवाज ऐकू न तो सूचीबाण पाठीमाग या भुं कणा या कु या या त डात अचूक मारला!
याचं त ड यानं बं द केलं आहे . शा बास सवश्रे ठ धनु वीरा.”
‘‘ते बघा, गु द्रोण या कु याला सोडवून घे ऊन सवांना तो बाण दाखवीत
आहे त!”
‘‘कुणीतरी यां या हातात नीलकमलांची ती मानाची माला िदली आहे !”
नीलकमलांची माला! अिजं य धनु धर! ढगाळले लं आकाश! एकच ण! कीतीचा
आिण मानाचा एकच ण! काय क ? काय क ?
माझं मन चोहोबाजूंनी आग लागले या वण यातील पाखरासारखं तडफडू
लागलं . शरीराचा कुंभ आता तापून – तापून तडकणार की काय?
मा या डो यांची अधीर पाखरं ढगां या िढगा यावर टपाटप टोचा मा लागली.
या टोचांतन
ू आवाज ये ऊ लागला. ‘एकच ण! या कणा या जीवनातील हा एकच ण
आहे ! केवळ एकच ण!’ िकती प्रचं ड वे गानं हलताहे त हे सगळे ढग! आकाशाचा समु दर्
आज ते घु सळू न काढणार आहे त की काय? शोणाचे खांदे गदागदा हलवीत मी आनं दानं
ओरडलो, ‘‘शोणा, तो बघ आकाशाचा सम्राट – माझा गु माझी लाज राख यासाठी
ढगां या िढगांना मढरां या कळपासारखा िपटाळतो आहे !” तोही आनं दानं मला
कडकडून िमठी मा न ओरडला, ‘‘दादा, जा, आत जा. तु झी कुंडलं परत चमकताहे त.
रोज यासारखी ती केवळ िनळा प्रकाशाच फेकीत नाहीत, तर आता ती लाल झाली
आहे त!”
‘‘काय हणतोस काय शोणा? माझी कुंडलं परत चमकताहे त?’’
‘‘होय दादा आिण तो बघ तु झा गु दे व आकाशाचं िनळं – िनळं छत जाळीत उभा
आहे !’’ यानं धुं दपणे दो ही हात आकाशाकडे उं चावले .
मी वर पािहलं . ते च ते जाचे असं य कण हसत उभे होते . आप या रथाचे हजारो
घोडे आवरीत माझे गु दे व मला आशीवाद दे त होते .
सकाळपासून खु राड ात क डले या क बड ासारखा िदसणारा हि तनापूरचा
आसमं त बां ग दे णा या क बड ासारखा ऐटदार िदसू लागला! झाडांची पानं थरारली.
गं गेचं दरू वरचं पात्र झळाळू लागलं . सगळे प ी आनं दानं एकदम ओरडू लागले . दरू वर
अजूनही एक ढग रगाळत होता. या या सावलीत कु राजांचा तो वै भवसं प न प्राचीन
पांढरा राजवाडा मात्र णासारखा िफका िदसत होता!
आत आरडाओरडा झाला. गगनाला भे देल असा िकतीतरी मोठा!
‘‘तो बघा, सूयसु ा अजु नाचं वागत कर यासाठी ढगांचा आं तरपाट बाजूला
सा न उपि थत झाला आहे . ध य आहे अजु नाची! ते बघा, गु द्रोण या भ य
चौथ या या पायदं ड ा चढताहे त. सूयाला सा ी ठे वून आता ते ती नीलकमलांची माला
अजु ना या ग यात घालणार आहे त. राजकुमार अजु नाचाऽऽऽऽ िवजय असो!’’ प्रचं ड
आवाजानं आसमं तातील कणन्कण थरारला.
खां ावरचं उ रीय काढून मी शोणा या अं गावर फेकलं ! या वे ळी मी कोण
होतो हे माझं मलाच सां गता आलं नसतं . शोणाचा भाऊ? अ व था याचा िमत्र? की
सार याचा पु त्र? छे , मी यांपैकी कोणीच न हतो. मी हणजे रसरसले या लोखं डाचा

त त रस होतो! मी हणजे कडाडणा या िवजे चा लोळ होतो! मी हणजे सह त्र अ वांचं
बल असले ला प्रितसूय होतो!
या प्रवे श ारात लाचार िभका यासारखं उभा राह यासाठी माझा ज म न हता!
समोर ये ईल याला जाळू न काढ यासाठी मा या शरीरातील कणाकणांची मशाल पे टली
होती. कधी न ऐकू ये णारा एक महासमा यशाली आवाज मला सां गू लागला, ‘‘चल कणा,
झट यात आत चल. हा िनवाणीचा ण आहे .’’ एकदम मी प्रवे श ारातून आत घु सलो.
गु द्रोणांनी आप या हातातील माला उं चावले ली मला िदसली. दो ही हात उं चावून
अं गातली सगळी श ती एकवटू न मी मोठ ानं ओरडलो, “थां ऽऽबाऽ!”
तो आवाज ल याचं काळीज कापत आत िशरणा या बाणासारखा सग या
आखाड ा या काळजात घु सला. कडाडणा या िवजे लाही लाजवील इतका तो मोठा
होता. हजारो डोळे प्रवे श ाराकडे वळले . गु द्रोणां या थरथर या हातातील माला
पटकन खाली कोसळली! सगळीकडे शांतता पसरली. एकवार भ कम तळहातानं मी
मा या डा या पु ट दं डावर जोरात थोपटू न एक दणदणीत शड्डू ठोकला! याचा वनी
आसमं तात थरथरत िननादला.
मा या त त अं गातून धगधगणा या लहरी बाहे र पडू लाग या. नगरजन मला
आपोआपच वाट क न दे ऊ लागले . जे दे त न हते यांना चटके बसत होते ! णाधातच
मी या दगडी चौथ या या पाय याशी आलो. ितथं कृपाचाय उभे होते . केवळ
औपचािरकता आिण वयाचा मान हणून यांना मी कसातरी नम कार केला आिण एकदम
चार – चार अशा पायदं ड ा झे प घे ऊन चढत णात चौथ यावर उभा रािहलो.
चम कािरक दृ टीनं गु द्रोण मा याकडे पाहत होते . सहा वषांनंतर केवळ आजच
पिह या प्रथमच मी यां यापु ढं एवढ ा ताठपणानं उभा होतो! नापसं ती या जा यात
यां या चयची माशी गु रफटली होती. कपाळाचं कातडं उं चावत यांनी मला िवचारलं ,
‘‘कोण तू?’’
एक वे ळ आकाशात पाहन
यां या वयाचा मान राख यासाठी वाकू न यांना
ू
नम कार क न ताठ माने नं मी हणालो, ‘‘कण!’’
दो ही हात उं चावून नगरजनांना उ े शन
ू गोल िफ न मोठ ानं ओरडून
सां िगतलं , ‘‘साम याची पूजा करणा या या हि तनापु रात या
यायिप्रय
नगरवािसयांनो, मी कण, या राजकुमार अजु नानं आता इथं केले ले सव – सव पराक् रम
कर यास तयार आहे . तु ही मला सं धी ाल काय?’’
आखाड ातले सगळे नगरजन एकदम उठू न उभे रािहले . सगळे जण हात
उं चावीत उ रीय उडवीत आरो या मा लागले , ‘‘ याला सं धी ा! याला सं धी ा!
राजकुमार अजु न िनिववाद अिजं य ठ
ा!’’
आरो या ऐकू न महाराज धृ तरा ट् र उभे रािहले . यांनी शे जारी बसले या
िपतामह भी मांना काहीतरी िवचारलं . हातातील राजदं ड यांनी उं चावताच सगळं
पटां गण शांत झालं . घनगं भीर आवाजात महाराज मोठ ानं हणाले , ‘‘हा साम याची
कसोटी लावणारा आखाडा आहे . इथं हि तनापु रातील कुठलाही वीर आपलं साम य
प्रकट क शकतो. गु दे व, या धाडसी त णाला सं धी ा!’’
चोहोबाजूंनी टा या आिण घोषणा यांनी या भाषणाचं उ फू त वागत झालं .
सगळा आखाडा उतू जाणा या दुधासारखा णा णाला आ यं ितक उ सु कते नं फुगू

लागला. उठले ले प्रे क पु हा मांड ठोकू न खाली बसले . गु दे व द्रोण, कृपाचाय आिण
अजु न चौथ यापासून दरू जाऊन उभे रािहले .
मी राजकुलातील लोकां याकडे एकदा पािहलं . ितथं िवदुर, महाराज धृ तरा ट् र,
िपतामह भी म, शकुनीमामा, अमा य वृ षवमा आिण आमं ित्रत राजे बसले होते . यां या
पाय याशी सगळे राजकुमार बसले होते . यात दुयाधन, दु:शासन, दुमुख, दु कर, िवकण,
भीम, नकुल, सहदे व आिण यु िधि ठर होते . सव राजपु त्रां याबरोबर म ये अ व थामा
बसला होता. या सग यांपैकी केवळ चौघांची मु खं आनं दानं उजळू न गे ली होती. यात
महाराज धृ तरा ट् र, ये ठ कौरव दुयाधन, दु:शासन आिण माझा िमत्र अ व थामा
होता. अ व था यानं हात उं चावला. मी या या प्रेमाचा ते थन
ू च मूकपणे वीकार केला.
या तस या आणीबाणी या वे ळीही मा या मनात एक िवचार चमकू न गे ला, ‘या गु
द्रोणांचा हा अ व थामा पु त्र आहे , पण दोघांत िकती अं तर! एक िनवळशं ख
खळखळणारा झरा, तर दुसरा सदै व घनगं भीर वाटणारा महासागर! खारट आिण अं त न
लागणारा! बाहे न ये णारं पाणी आप या अं तरात सामावून यायला तयार नसले ला.’
मी राजि त्रयां या डे याकडे बिघतलं , पण ितथं काहीच िदसत न हतं . केवळ
एक पडदा होता. तलम वाटणारा पण िझरिमरीत पडदा!
गु डघे टे कू न मी चौथ याव नच िपतामह भी म आिण महाराज धृ तरा ट् र यांना
वं दन केलं . या िझरिमरीत पड ालाही वं दन केलं .
आता एकमे कांचा वासो छ्वास ऐकू ये ईल अशी शांतता पसरली.
या णासाठी हा कण सहा वषं तळमळत होता, या णासाठी यानं रात्रीचा
िदवस केला होता, या णाची वाट पाहताना या या धीराचे सव बां ध फुटले होते तो हा
ण होता. उपे े या मु शीत सहा वषं तापून िनघाले ला ण! अनु ले खा या वण यात
गे लं अधं तप होरपळू न िनघाले ला हा ण! भे दाभे दा या ं ात आजवर पायदळी
तु डिवला गे लेला हा ण! कतृ वाला घु समटवून ठे वणारा हा ण! आजपयं त पौ षाचा
िनघृ ण अिध े प करणारा हा ण!
आज एकतर हा कण ती नीलकमलांची माला ग यात घालून िवजयी वीर हणून
परते ल, नाहीतर पराभूत झाले या कणाचं प्रेत तु डवून मगच नगरजन परत जातील!
अ य काही घडणार नाही. या पधचा शे वट हाच असे ल. िनखळ िवजय िकंवा मरण!
मा या गु नं अ या तपा या ानसाधने त मला एकच िशकवलं होतं , ‘‘िवजय िकंवा
मरण!’’
आशीवाद घे यासाठी हात जोडून मी आकाशात पािहलं . डोळे उघडे ठे वून ते ते ज
मी घटाघटा िपऊ लागलो. एक अ यं त ते ज वी प्रकाशझोत मा या सवां गात सं चारला.
आता कण – कण न हता. तो लोखं डाचा त त रस न हता, िवजे चा लोळ न हता, तो
शोणाचा भाऊ न हता, अ व था याचा िमत्र न हता, कुणाचा पु त्र न हता, या पधत
भाग घे णारा तो एक हि तनापु रातील वीरही न हता, अजु न आिण गु द्रोण यांना
आपला पराक् रम दाखिव याची सं धी पाहणारा एक अतृ त िश यही न हता. तो कुठं आहे
ते च याला माहीत न हतं . माहीत हावं ; असं याला वाटत न हतं , कारण आता तो
सूयदे वांचा एक प्रकाशमान िकरण होता. गितमान आिण त त असा िकरण! धरतीला
िचरणारा िकरण! आता याला समोरचे हजारो जन िदसत न हते . आता याला कानातील
धडधड ऐकू ये त न हती. आता याला टा यांचा पाऊस ऐकू ये त न हता. आपलं शरीर

उकळले लं आहे हणून तो अ व थ होत न हता! कारण तो हणजे केवळ प्रकाशाचा
िकरण होता! असीम, अिमत आिण अनं त प्रकाशाशी जोडले ला िकरण! वत:चं वतं तर्
अि त व नसले ला िकरण! ित्रभु वनात वै र सं चार करणारा िकरण! जगाचे डोळे
िदपिवणारा िकरण! अं धाराचं पोट िचरणारा िकरण! नु सता िकरण! प्रकाशाचा िकरण!
चौथ याव न उडी मा न मी झटकन खाली उतरलो. मा या शरीराला एक
साधी िझणिझणीसु ा आली नाही! णात अ वारोहणा या पटां गणात आलो. सात पांढरे
घोडे एकत्र बां धले होते . यात या मध या एका घोड ा या पाठीवर उभा रािहलो. या
घोड ाव न सगळे घोडे िपटाळू लागलो. मा या सं केतावर थांबले ले ते सातही घोडे
पु ढचे खूर उं चावून मोठ ानं िखं काळू लागले . वे गाचं बं धन यांना उरलं नाही. मा या
हातातील दोरीवर नाचणारी ती सात खे ळणी होती! या धाव या घोड ां व न सहज
ह ीवर चढलो. दो ही सु यां वर दोन पाय दे ऊन उभा रािहलो. या प्रचं ड प्रा याला
अं कुश नसताना हवा तसा खे ळवू लागलो.
नं तर चक् रा या आखाड ात आलो. ते भ य चक् र हातात घे ऊन न सहज
थाळीसारखं गरगर िफरिवलं . म ये च ते आकाशात उं च उडिवलं . खाली ये णारं ते चक् र
हाता या करं गळीवर तोलून धरलं . ते चक् र पायांखाली घे तलं . पायां या नु स या
अं गठ ांनी गोल िफरवलं . दरू फेकू न िदलं .
ितथून खड्गा या आखाड ात आलो. मा यापूवीच दोन यो े ितथं हातात दोन –
दोन खड्ग घे ऊन उभे होते . मा या हातात एकच खड्ग कसं तरी लागलं . यानं च
खणाखणी सु झाली मा या एका – एका भ कम प्रहाराबरोबर यां या हातातील खड्गं
दरू उडून पडली. हात खां ातून उखड याप्रमाणं ते खांदे चोळत आखाड ाबाहे र िनघून
गे ले.
नं तर भा या या आखाड ात आलो. पाच वे गवे गळे भाले एकाच हातात घे ऊन
ु
द न धावत ये ऊन समोर या पाच ल यांत ते मी एकाच वे ळी अचूकपणे मारले . परत
धावत ये ऊन पाच भाले पूवी या घु सले या भा यां या लाकडी शे पटांत मारले . भा यांची
फेक आिण भा यांची चवड तयार होऊ लागली.
राजि त्रयां या डे यासमोर असले या म लां या आखाड ात आलो. या
आखाड ात तीन प्रित पधी उभे होते , पण ते ितघे ही मला माती या िढगासारखे वाटले .
अं गावरचं पांघरले लं तांबडे व त्र मी दरू फेकताच यात या दोन िढगांनी माझं
िपकले या िलं बासारखं िपवळं धमक शरीर बघून न खे ळताच हात वर क न आपला
पराभव मा य केला. एकानं मात्र सरळ मला ं ासाठी आ हान िदलं . ं ! िवजय िकंवा
मरण! तो मा या अं गावर दात – ओठ खात धावून आला, पण णात माझा बाहुकंटक
डाव या या ग याभोवती पडला! हातपाय झाडत तो तडफडून महाराजांकडे जीवदान
मागू लागला. राजि त्रयां या डे याचा पडदा उगाच णभर थरथरला! महाराजांनी
राजदं ड उचलला. याला जीवदान िमळालं .
शे वटी धनु धराचा वे ष चढवून मी या मध या चौथ याकडे चालू लागलो.
मा या अं गावर िपवळं व त्रं होतं . खां ावर िनळं उ रीय होतं . धीमी पावलं टाकीत मी
चौथ या या पायदं ड ा चढू लागलो.
सािळं द्रा या शरीरातून शे कडो टोकदार निलका एकाच वे ळी बाहे र सु टतात तसे
अने क बाण मा या धनु यातून वे गानं सु टू लागले . वा ळात नाग घु सतात तसे ते

ल यात घु सू लागले .
एक िजद्म बाण मी सोडला. मधले असं य अडथळे चु कवून तो वाकडा – ितकडा
होत समोर या ल यात अचूक घु सला.
आकाशात फेकले या पळांचे मा या बाणांनी असं य तु कडे होऊ लागले . इतके
बारीक तु कडे की, वर जाताना फळ िदसे , पण खाली मात्र बारीक चूण पडू लागलं .
आता शे वटचा हात मला करावयाचा होता. आवाजाचा ल यभे द! केवळ आवाज
ऐकू न ल य िटपायचं ! हा मह वाचा ल यभे द होता. सगळं वातावरण शांत होतं .
ल यभे दापूवी माझे डोळे व त्रानं बां धले गे ले! एक सूची बाण हातात घे ऊन मी तो
ओठाला लावला. मला आता गु चं मरण करावं असं सु ा वाटलं नाही! कारण मी कोण
होतो ते माझं मलाच माहीत न हतं . प्रकाशा या िकरणाला गु कोण आिण आशीवाद
कसला?
ते कुत्रं मा या मागं बां ध यात आलं , ते भुं कावं हणून एक से वक याला ती ण
भा या या पा यानं दु न टोचणार होता, पण टोचणारा, कुत्रं, भाला यांपैकी काहीच
िवचारात यायचं नाही. आता फ त आवाजाचा ल यभे द! फुटू न कानावर आदळणा या
विनलहरींवर मन किद्रत!
मा या सवां गाचे कान झाले . सावधानते चा सं केत मला िमळाला. मा या कानांचे
डोळे आवाजाचं ल य शोधू लागले . आता कानां वर पडे ल तो आवाजाचा पिहलाच पं द
झट यात िटपायचा होता. सगळीकडे मशानशांतता पसरली. वाससु ा रोखले होते .
एकमे कां या दयांची धडधड ऐकू यावी अशी नीरव, िन चल शांतता होती. आवाजाचा
एक मं जळ
वर मा या कानां वर आदळला. बाण धनु यातून सु टला नाही तोच कु याचं
ू
भुं कणं ऐकू आलं . सगळं एका णात होऊन गे लं. बाण धनु यातून सु टला होता. मी
डो यां वरचं व त्र अधीरपणे बाजूला सा न कु याकडे पािहलं . ते अजूनही भुं कत होतं .
तो बाण कु या या त डात बसला न हता! माझा ल यवे ध चु कला होता! जीवन गरगरलं
होतं !
अं गातील तो ते जाचा झोत कुठं तरी िनघून गे ला. मला एकदम थक या –
थक यासारखं वाटू लागलं . लानी ये ऊ लागली. सगळीकडे घोषणांचा पाऊस पडू
लागला. ‘‘पांडुपु त्र अजु नाचाऽऽऽ िवजय असो! गु वय द्रोणांचाऽऽ िवजय असो!’’
ममभे द करणा या ल – ल ओठांतन
ू फुरले या ल – ल घोषणा!
असं कसं झालं ? आवाजाचा ल यभे द चु कला कसा? तो मं जळ
ू आवाज कसला?
कु यानं आपला वर बदलला की काय? मग माझा बाण कुठं गे ला? असं य प्र नां या
िवजा मा या मना या क दटले या ढगाळ आकाशात चमकू लाग या. पायांखालचा
चौथरा सरकतो आहे , असं वाटू लागलं . मी कुठं होतो? पृ वीवर? वगात? की नरकात?
पांडुपु त्र अजु नाचा जयजयकार करणारी ही नरकातील भु तावळ आहे की काय? सगळा
आखाडा मा याभोवती गोल गरगर िफ लागला. म तक मांडीत खु पसत मटकन
खालीच बसलो. मा या पायात ती नीलकमलांची माला होती. मानाची माला. ितचे
हजारो तु कडे क न ते वै र फेकू न ावे त हणून ती मी उचलली. इत यात गु द्रोण
आिण अजु न चौथ यावर आले ! कसातरी उठू न उभा रािहलो. मा या हातातील माला
गु द्रोणांनी आप या हातात घे तली! अजु नाचं अिभनं दन कर यासाठी! भीम, यु िधि ठर
सगळे चौथ याकडे ओरडत धावले .

कण यो यां या रा यातील िभकारी ठरला! कण समथां या जगातील कीटक
ठरला! कारण या याजवळ आवाजाचा ल यभे द नाही. जगाला थरा न सोडणारा तो
अचूक बाण या याजवळ नाही, हा बाण या याजवळ यालाच जगात िकंमत. जग हे
साम याची पूजा करतं . ते साम याचं पाय धु तं. जगात मानानं िमरवायचं असे ल तर – तर
हा आवाजाचा ल यभे द िशकलाच पािहजे . िजथं असे ल ितथं जाऊन यानं ही िव ा
घे तली पािहजे . तरच याला जग माने ल – अ यथा तो उपे ि तच राहील. वं िचतच
राहील. मी चौथ याव न त डघशी उडी मारली असती तरी माझं कपाळ फुटलं नसतं .
माझं मन असाहा यपणे आक् रं दन क लागलं . काय क ? काय क ? चौथ याव न
खाली सरळ त डावर उडी मारावी आिण कपाळमो क न यावा असं मला पु न:पु हा
वाटलं , पण वा तवता ही क् र असते . कधी – कधी ती माणसाला सरळ म सु ा दे त
नाही, कारण माझं शरीर अभे होतं ! या धुं द मानवां या रा यात या कणाला आता कोण
सावरणार? एकटा याचा भाऊ शोण! माझे डोळे गरगरत शोणाला शोधू लागले .
महा ारापाशी उभा राहन
ू तो अ रश: उ रीयानं आपले डोळे पु सत होता! या या
भावाचा हा जीवघे णा ममभे दी पराभव या या भावनाप्रधान दयाचे शतश: तु कडे
करीत होता! याची समजूत घातली पािहजे . मी साव न चौथ या या पायदं ड ा उत
लागलो.
गु द्रोणांनी नीलकमलांची माला अजु ना या ग यात घाल यासाठी हात
उं चावला. सगळीकडे एकच क लोळ झाला. ‘पांडुपु त्र अजु नाचाऽऽऽ िवजय असोऽ!’,
‘गु वय द्रोणांचाऽऽऽ िवजय असो’ इत यात महाराज धृ तरा ट् रां या हातातील राजदं ड
आप या हातात घे ऊन तो आकाशात उं चावीत िपतामह भी म थरथर या वरात
मोठ ानं ओरडले , ‘‘थांबा!’’ पण या गदारोळात यांचा आवाज कुणालाही प टपणे ऐकू
गे ला नाही. गु द्रोणांनी नीलकमलांची माला अजु ना या ग यात घातली! टा यांचा
प्रचं ड कडकडाट झाला. एक – एक जण चौथरा उत लागला. मी िजवं त आहे की मृ त ते
माझं मलाच नीट कळे ना एवढा सं भर् म मा याभोवती दाटला होता!
िपतामह भी म थरथर कापत होते . यां या हातातील कु कुलाचा सोने री राजदं ड
डळमळू लागला. हातातील राजदं ड उं च – उं च उचलून एकसारखे हात हालवीत ते
नगरजनांना सं केत क लागले . राजकुमार अजु नानं ते बिघतलं . यानं हात उं च क न
सवांना थांब याचा िनकराचा सं केत करताच सगळा आखाडा शांत झाला. िपतामह
भी मांचा कंिपत; पण कणीमय धारदार आवाज ती शांतता िच लागला. ‘‘गु द्रोण
आिण हि तनापु रात या नगरवािसयांनो, मी गं गापु त्र ये ठ कौरव भी म सां गतो आहे ,
अजु न आजचा सवश्रे ठ धनु धर नाही!’’
सग यांची दयं पु हा धडकू लागली! सग या आखाड ावर कुतूहलाचं
िकचकट जाळं पसरलं . नगरजन कुजबु ज क लागले . कोणीतरी मोठ ानं ओरडलं , ‘‘मग
िपतामह, कोण आहे सवश्रे ठ धनु धर? तु हीच सां गा!’’
‘‘कण!’’ िपतामहांचा घनगं भीर आवाज सग यां या कानात बाणासारखा घु सला.
मी आिण शोण महा ारातून बाहे र पडणार होतो, पण तो आवाज ऐकताच आ ही
परतलो!
‘‘तो कसा?’’ गु द्रोणांनी यांना लागलीच िवचारलं .
‘‘गु द्रोण, अजु ना या प्रेमानं तु हाला आं धळं बनिवलं आहे ! नु सतं च आं धळं

नाही तर बिहरं सु ा! प्रेम – मग ते वाजवीपे ा अिधक असे ल तर तोही दुगणच!’’
‘‘सां गा िपतामह, काय झालं ?’’ चारीकडून आवाज उठला.
‘‘आवाजाचा ल यभे द जाण याची पात्रता या आखाड ात केवळ चारच
लोकांत आहे . एक कण, दुसरे द्रोण, ितसरा अजु न आिण – आिण चौथा मी!’’ हात
उं चावून िपतामह हणाले .
आता आखाड ात एकट ा िपतामह भी मांकडे लोक पाहू लागले . कु कुलाचं ते
िनखळ स य आप या धारदार िजभे नं सग या लोकांचे लचके तोडू लागले . दाढीचे
पांढरे शु भर् केस हलू लागले .
‘‘या चौघांपैकी कण अजु नाप्रमाणं पधक होता. याला डो यां वर या
व त्रांमुळे याचे बाण वत:ला पाहता आले नाहीत. रािहलो अजु न, मी आिण द्रोण,
पण अजु नाचं आिण द्रोणांचं ल केवळ कु या या भुं क याकडे रािहलं . यांनी दुसरं
काहीच ऐकलं नाही, पण मी सां गतो. कु या या भुं क यापूवी एक मं जळ
ू आवाज आला
होता. या वीर कणानं तो आवाज अचूक िटपला आहे !! हणून कु कुलाचं भूषण असले ली
ती माला आज कणा या ग यात पडायला पािहजे होती.’’
‘‘कसला आवाज िपतामह?’’ सगळीकडून प्र नांचा वषाव झाला. ‘‘कसला
आवाज? कसला आवाज?’’
मला गं गेकाठी पिह या प्रथम िपतामह भी मांची गाठ पडली होती तो प्रसं ग
आठवला. या वे ळी ते हणाले होते , ‘‘या गं गेवर मा यापूवी ये णारा तू पिहलाच माणूस
आहे स.’’ माझं मन भ न आलं . ते मला आतून सां गू लागलं , ‘‘िपतामह, या हि तनापु रात
मी पािहले ले तु हीच पिहले िनगवी आिण स यवचनी पु षश्रे ठ आहात! ध य आहे
तु म या स यिन ठे ची!’’
आपला आवाज ि थर क न तो उं चावीत ते हणाले ,
“कु या या भुं क यापूवी समोर या तमाल वृ ावर एक पत्ररथ प ीण आप या
िपला या चोचीत चारा घालून िचविचवली होती. कणानं तो आवाज कानावर पडताच
णात अचूक िटपला आहे ! अजूनही समोर या वृ ावर ती प ीण भे द न आप या
त डात तसाच तो सूची बाण घे ऊन बसले ली मला इथून प ट िदसते आहे ! हा ल यभे द
अजु नापे ा िकतीतरी सरस आिण श्रे ठ आहे . कण आजचा सवश्रे ठ वीर आहे !’’ एका
तमाला या झाडाकडे यांनी बोट केलं . यां या बोटा या िदशे नं हजारो डोळे सरसर
धावले !
एक उ सु क पारधी या झाडाकडे धावला. आरो यां या आवाजानं गां ग न
गे ले या एका पि णीला यानं कौश यानं पकडून आणलं . ती प ीण यानं िपतामहां या
हातात िदली. यांनी ित या चोचीत अडकले ला माझा सूची बाण उपसला! परत ितनं तोच
नाजूक मं जळ
ू िचविचवाट केला. मला तो ऐकताच सव प्रकाराची सं गती लागली. ितला
यांनी आकाशात सोडून िदलं . िचविचवत ती आप या घरट ाकडे , फडफड करीत िनघून
गे ली. सगळीकडे टा यांचा कडकडाट झाला. शोणानं महा ारात मला आनं दानं कडकडून
िमठी मारली. सगळीकडे घोषणांचा पाऊस पडला. ‘‘वीर कणाचाऽऽऽ िवजय असोऽ!
िपतामह भी मांचाऽऽऽ िवजय असोऽ!” वातावरणातला कण कण गं गेत या
ू ारखा थु ईथु ई नाचू लागला. कुठ यातरी अशोकावर एक कोकीळ तानां वर ताना
जलिबं दस
घे ऊ लागला! मा या मनात अने क पर परिवरोधी भावनांचा सं िमश्र ग धळ झाला.

िपतामह भी मांब ल या आदरानं णात मन भ न ये ऊ लागलं , तर णात घाईघाईनं
अजु ना या ग यात अिजं यपदाची, मानाची माला घालणा या द्रोणां या ितर कारानं
ते पे टू लागलं . णात मा यासाठी डोळे पु सणा या मा या प्रेमळ भावा या िनभळ
प्रेमानं माझं मन गिहव लागलं , तर णात वत: या कंठात ती माला अडकिवणा या
राजपु त्र अजु नावर या सं तापानं ते थरथ लागलं . मन हणजे रं ग बदलणारा सरडा
असतो की काय नकळे ! अशा िविवध भावनां या वे ळी एकच भावना श्रे ठ ठरते आिण
ती हणजे क् रोधाची. क् रोध! क् रोध हा अ नीसारखा असतो. अपसमजाचा वारा याला
लागला तर याचा वणवा होतो. या वण यात इतर सव कोमल भावनांची जळू न राख
होते आिण हा वणवा एकदम पे टला की, आवरत नसतो. माझे ओठ रागानं थरथ लागले .
कानातील कुंडलं लाल झाली. मी सवश्रे ठ असतानाही अजु ना या ग यात
नीलकमलांची माला का? िपतामह भी मांसार या स यवचनी आिण िन:प पं चा या
िनणयाला इथं काय मान आहे ?
मा या कानां वर श दांचे आघात पडू लागले .
‘‘आज आ ही ध य झालो. कणासारखा धनु धर िनिखल आयावतात िमळणार
नाही, पण िबचा याचा यथोिचत स कार झाला नाही!’’ समाज तरी िकती ढ गी असतो.
तो एकदा एकाला तर एकदा भल यालाच िशरावर घे ऊन नाचायला तयार असतो.
‘‘आज आम या डो यांचं पारणं िफटलं . असला ल यभे द आ ही पािहला नाही
आिण ऐकलाही नाही, पण ती माला कणा या ग यात पडायला हवी होती!’’
यांची पोकळ सहानु भत
ू ी माझी लाही – लाही क लागली.
अं गातील र त जोरात िफरत मला गजून सां गू लागलं , ‘जगा या सहानु भत
ू ीवर
जग यासाठी तु झा ज म नाही कणा! ऊठ आिण वत:चा िनखळ िवजय िस कर!’
खां ावरचं उ रीय मी परत शोणा या अं गावर फेकलं आिण चौथ या या
िदशे नं नगरजनां या जमावात घु सलो. आता आखाड ाला यात्रेचं व प आलं . याय –
अ याय, स य – अस य काय हे आखाड ातील ब याच लोकांना समजे ना. मी हात
उं चावून थांब याचा सं केत करताच मा यावर या प्रेमानं भारावले ला तो अफाट
जनसमु दाय खाली बसला. मी काय हणतो ते ऐक यासाठी हजारो कान टवकारले गे ले.
हात उं चावून उ च वरात मी हणालो, ‘‘मा या ग यात नीलकमलांची माला पडली
नाही हणून माझा िवजय कलं िकत आहे असं जर अजूनही कुणाला वाटत असे ल तर
मी... तर मी कण, हि तनापु रात या चौथ यावर उभा राहन
ू पांडुपु त्र अजु नाला
ं ासाठी प ट आ हान दे तो आहे ! ं यु च ठरवील की सवश्रे ठ कोण?’’
मला कुणाचीही िभ ा नको होती.
सगळे लोक परत उठले . यांनी घोषणा के या, ‘‘बरोबर आहे . बरोबर आहे .’’
सग या लोकांचे कान महाराज धृ तरा ट् र काय िनणय दे तात इकडे लागले . सगळीकडे
शांतता पसरली. इत यात कृपाचाय म ये च आप या आसनाव न उठले आिण तरातरा
चालत चौथ यावर आले . मा यावर एक ितर काराचा भे दक कटा टाकू न महाराजांना
अिभवादन क न ते हणाले , ‘‘महाराज, मी कणा या पथकाचा गु दे व कृपाचाय बोलतो
आहे . कण हा तसा माझा िश य आहे , पण मला याचं कुल माहीत नाही! यानं ही कधी ते
कुणाला सां िगतलं नाही. राजपु त्र अजु न हा ित्रय कुलो प न आहे . यु शा त्रा या
आिण धमा या नीतीप्रमाणं केवळ समान कुलातील यो ांतच ं खे ळलं जाऊ

शकतं !! या हि तनापु रात या सव नगरजनांना कणानं प्रथम आप या या िद य,
ते ज वी कुलाचं नाव सां गावं हणजे राजपु त्र अजु न या याशी के हाही ं खे ळेल,
कारण ं ाचा िनकाल एकच असतो िवजय िकंवा मरण!’’
यांचे ते श द भा या या टोकासारखे मला िव क लागले . कोण या कुलाचं
नाव मी या हि तनापु रात या साम याची परी ा लावणा या चौथ यावर उभा राहन
ू
सां ग?ू मी एका सार याचा पु त्र आहे , असं या सोमवं शात या ते ज वी पु षश्रे ठां या
समोर कसं सां ग?ू
णभर माझं मन िवचारा या वादळात सापडलं . मान खाली घालून
िवचार क लागलो. मनात दोन प्रबळ िवचारांचं ं सु झालं . एक मन ओरडून हणत
होतं , ‘सां ग कणा, तु झी उघडी छाती फुगवून, ताठपणे सां ग की, मी अिधरथबाबा आिण
राधामाता यांचा पु त्र – सूतपु त्र – कण आहे ! मी शोणाचा भाऊ कण आहे . मी सारथी
कण आहे !’ पण दुसरं मन हणत होतं , ‘या सग या को या मना या माणसांत तु या
कुलाचं कोण या श दांत आता वागत होईल? सगळे जण तु छते नं हणतील, ‘काय
सार याचा पु त्र? मग इथं कशाला आला? घोड ा या शाळे त पाठवा याला.’’
मा या मनाचं रोपटं िवचारां या वादळी वा यात इकडे – ितकडे डोलू लागलं .
पावसानं झोडपले या, दे ठ मोडले या कमला या फुलासारखी माझी मान आपोआपच
खाली झाली. कोणीतरी चौथ यावर ये त होतं . मी अधीरते नं मान उं चावून पािहलं . तो
यु वराज दुयाधन होता! तीच ऐटदार चाल! ते च तरतरीत नाक! ते च भे दक घारे डोळे ! ते च
घरं गळणा या उ रीयाला िदले ले दमदार झटके! आसु डासारखा कडकडीत आवाज
काढीत, हाताची भ कम मूठ वळू न, आपले घारे डोळे सवां वर गरगर िफरवीत मं डलं घे त
तो हणाला, ‘‘गु दे व कृपाचायांनी ही पराक् रमाची क् र चे टा चालवली आहे . ित्रय!
ित्रय हणून या कणात काय कमी आहे ? धमशा त्राप्रमाणं ित्रय कुणाला
हणतात? या या दं डात प्रचं ड साम य असतं याला, जो वत:चं असं रा य धारण
करतो याला आिण जो राजकुलात ज माला ये तो याला. या कणानं आपलं साम य या
िठकाणी प्रकट क न आपण ित्रय आहोत हे प ट िस केलं . ते वढ ानं ही कुणाचं
समाधान होणार नसे ल तर मी दुयाधन आता याच िठकाणी हे िस करतो की, कण हा एक
ित्रयच आहे , पण हे ं झालं च पािहजे ! मी कु श्रे ठ यु वराज दुयाधन घोिषत करतो
की, आ ाच आिण या चौथ यावर सवांसम मी या वीर, ते ज वी आिण पराक् रमी
कणाला अं गदे शचा अिभिष त राजा करणार आहे !! आजपयं त कौरवां या
अिधप याखाली मगध दे शाजवळ असले ला अं गदे श आता या णापासून कणाचा
होईल! कण अं गराज होईल!’’
यानं आपली पु ट मान गरगर िफरिवली आिण सवांचा प्रितसाद घे तला.
सगळीकडे शांतता होती. आप या वाकड ा आिण जाड भु वया जा तच वाकड ा करीत
यानं से वकाला हाकार यासाठी टाळी वाजवली. एक हणता दहा से वक चौथ यावर
गोळा झाले . यानं सवांना त डाला ये ईल या आ ा िद या, “िसं हासन आणा!
अिभषे काचं जल आणा! पु रोिहतांना बोलावून या!’’
थोड ाच वे ळात चौथ यावर एक सो याचं िसं हासन आलं . पाठोपाठ अिभषे काचं
जल आिण राजव त्रं आली. यां यावर एक सोने री मु कुट आिण पे री खड्ग होतं .
पाठोपाठ दोन वृ ब्रा ण आले . सग या लोकांना फुलं वाट यात आली. सगळीकडे
चं दन, क तु री ते लांचा सु गंध दरवळू लागला. दंु दुभी आिण नगारे वाजू लागले . सग या

आखाड ाला मं गलकायाची कलाटणी िमळाली! काय घडतं य ते च कळे ना!
लोक कुजबु जू लागले , ‘‘असला रा यािभषे क महाराज मनूपासून महाराज
धृ तरा ट् रांपयं त या हि तनापु रात झा याचं कधीच ऐिकवात नाही.’’
‘‘ठीक झालं . या वीर पु षाचा आता यो य स कार चालला आहे .’’
‘‘पण या रा यािभषे कानं तर काय? ं ात काय होणार?’’
सव तयारी होताच यु वराज दुयाधनानं मा या दं डाला ध न मला या
िसं हासनवर बसिवलं . वृ ब्रा णांनी सु वर सु रात पिवत्र मं तर् हणावयास सु वात
केली. थोड ा वे ळापूवी ितथं आरो या, टा या, सं वाद, प्रितसं वाद चालले होते ; ितथं च
आता मं तर् ांचे वर घु मू लागले . मा या म तकावर आयावतातील गं गा, यमु ना,
सर वती, िसं ध,ू गोमती अशा सव न ांतील पिवत्र जल िसं चलं जाऊ लागलं . या
जलात माझं म तक िभजत होतं , तर ये ठ कौरव दुयाधना या िनभळ प्रेमा या
जलगं गेत माझं मन िभजत होतं . िकती िवशाल िन त पर होतं याचं मन! आज जर तो
पु ढं झाला नसता तर! या नु स या िवचारानं च माझं अं ग शहारलं . कणा या जीवनात
मोज याच य तींवर यानं प्रेम केलं होतं . एक याचे आई – बाप आिण भाऊ, दुसरा
अ व थामा, ितसरे िपतामह भी म आिण आता िनभय दुयाधन! पण या सवांपे ा
दुयाधन वे गळा आहे , कारण यानं अिध े पा या गतत पडणा या मला वत:चा हात
दे ऊन सावरलं . एका सामा य माणसाला यानं णात राजा केलं . या कणा या मनाचा
एक क पा इथून पु ढं एकट ा ये ठ कौरव दुयाधनासाठीच राहील; मी मनोमन िनधार
केला – िसं हासनावर बसूनच!
यानं एक सोने री मु कुट मा या सोने री केसां वर बसिवला. खां ां वर राजव त्रं
टाकली आिण हातात पे री खड्ग घे ऊन ते खूप वर उं चावून गोल िफरवीत तो मोठ ानं
ओरडला, ‘‘अं गराज कणाचाऽऽऽ!” सवांनी याला प्रचं ड आवाज क न प्रितसाद िदला,
‘‘िवजय असोऽऽऽ!’’
माझं मन दुयाधना या या अकि पत धाडसानं भा न गे लं. या या घारसट
डो यांत एक वे गळाच आनं द चमकत होता. याला कडकडून िमठी मारावी, असं मला
वाटू लागलं . सगळे नगरजन अं गराज कणाचा जयजयकार करीत होते . आज सार याचा
मु लगा सम्राट झाला! सहा वषांत जे गु द्रोणांनी केलं नाही, कृपाचायांनी केलं नाही,
पु ढं आयु यभर कधीही केलं नसतं , ते आज एका पळभरात दुयाधनानं केलं होतं . गदावीर
दुयाधन! यु वराज दुयाधन! अ यायाला ठोकरणारा दुयाधन! पराक् रमाची परी ा करणारा
दुयाधन! छे , िमत्र दुयाधन! प्राणिप्रय साथी दुयाधन! मा या डो यांत अतीव
कृत ते चे दोन अश् उभे रािहले . ते जणू याला सां गत होते , ‘सु द दुयाधना, आज
मातीत पडले लं कमलपु प तू राजमु कुटात बसिवलं स. धु ळीतला िहरा तू क दणात
बसिवलास. अपमाना या प्रसं गी हात िदलास. आता माझं सगळं जीवन तु यासाठी
आहे . एकट ा तु यासाठी!’
नगरजनांनी चोहोबाजूंनी मा यावर फुलं उधळली. माझं मन यां या प्रेमानं
गु दम न गे लं. आता ं झालं आिण यात मी कामी आलो तरी काय िबघडणार होतं ?
यापे ा मानाचा मृ यू दुसरा कुठला असणार? सग यांनी फुलं उधळले ला मृ यू!
िसं हासनावरचा मृ यू! आज या िमत्रवर दुयोधनासाठी मी प्राणपणानं ं खे ळीन.
मा या सहा वषां या घनघोर अिध े पाचं मू यही चु कतं करीन! आज मी रात्रंिदवस

केले या ं ा या सरावाची परी ा लागे ल. आज मा या बाहुकंटकाची परी ा लागे ल!
अजु न गतप्राण होईल!
या वे ळी आणखी एका आशीवादाची मला आव यकता होती. मा या आई या
आशीवादाची. आज ती या आखाड ात असती तर! माझी खात्री आहे , धावत ये ऊन
ितनं या वे ळी मला आप या छातीशी कवटाळलं असतं . सवांसम ितनं लहानपणी
घे तले तसे मा या कपाळाचे आिण कुंडलांचे पटापट मु के घे तले असते ! कुठ या आईला
आप या सामा य मु लाचा सम्राट झाले ला पािह यावर आपला आनं द आवरता ये ईल?
पण – पण आज ती इथं न हती. एकटे बाबा हि तनापु रात होते , पण ते ही या
जनसमु दायात कुठं आहे त िदसत न हते .
माझे डोळे सग या आखाड ाभर िफ लागले . दरू – दरू आखाड ा या
महा ारात बाबा उभे होते . िकती थकले होते ते ! सहा वषांत यांचं सगळं म तक पांढरं
झालं होतं . पाठ वाकली होती. मान वाध यानं थरथरत होती. हातातील काठी या
आधारानं ते कसे तरी उभे होते . आप या मु ला या जयजयकाराचे वनी ऐकू न यांना काय
वाटलं असे ल? इथं ये यासाठी यांचं मन िकती अधीर झालं असे ल! कोण यांना
सां भाळू न इथपयं त आणणार?
मी शोणाकडे बिघतलं . मा या डो यांतले भाव यानं अचूक वाचले असावे त.
झटपट तो चौथ या या पायदं ड ा उतरत जमावात िदसे नासा झाला. दो ही हातांनी
लोकांना दरू सारीत तो बाबां या जवळ गे ला. एका हातानं यांना ध न दुस या हातानं
लोकांना दरू सारीत तो आम याकडे ये ऊ लागला. मी उठू न उभा रािहलो. लोकांना वाटलं
मी आता ं ाची घोषणा करणार, पण माझं मन िप याला भे टायला आतु र झालं होतं .
मला यांचा आशीवाद हवा होता.
थोड ाच वे ळात शोण यांना घे ऊन सरळ चौथ यावर आला.
मा या डो यावर सोने री मु कुट पाहताच यांची मान जा तच थरथ लागली.
हातातील काठी लडबडू लागली. यांचे डोळे भ न आले . मी वाकू न माझं मु कुटानं मं िडत
झाले लं म तक यां या चरणां वर ठे वलं , यां या डो यांतन
ू ओघळले ले दोन अश् िबं द ू
मा या म तकावर पडले . मला ध य वाटलं . या म तकावर गं गा, यमु ना, सर वती यांचं
पिवत्र असं अिभषे काचं जल पडलं होतं याच म तकावर मा या िप याचे माये नं भरले ले
दोन अश् िबं द ू पडले होते . आता या अं गराज कणाचा अिभषे क ख या अथानं पु रा झाला
ू े ा अिधक पिवत्र जल कोणतं असणार? माझा कंठ, यांनी
होता! या दोन अश् िबं दप
मजसाठी घे तले या अपार क टां या मृ तीनं दाटू न आला.
मला वर उठवीत घोग या आवाजात ते हणाले , ‘‘कणा!’’
मा याही त डातून ितत याच सहजपणानं उद्गार बाहे र पडले , ‘‘बाबा!’’
यांनी मला कडकडून िमठी मारली. यां या हातातील काठी गळू न खाली
पडली! सगळा आखाडा वास रोखून ते आिलं गन बघू लागला. णभर चौथ यावर काय
चाललं आहे ते कुणालाच कळे ना! सगळीकडे ं पाहायला उ सु क झाले ली शांतता
होती.
मी बाबांना हाक मार याचं आिण यां या पाया पड याचं कृपाचायांनी पािहलं
होतं . झटकन पु ढे होत हात उं चावून ते ओरडले , ‘‘कण हा एक सार याचा पु त्र आहे !
याचं आिण राजपु त्र अजु नाचं ं कधीच होणार नाही. महाराजांचा सारथी अिधरथ

याचा कण हा पु त्र आहे !’’ यांची ती घोषणा ऐकू न राजकुमारां या बै ठकीत असले ला
भीम आपलं अवजड शरीर आवरीत उठला. हाताची बोटं ितर कारानं मा या िदशे नं
झाडत तो हणाला, ‘‘काय सार याचा पु त्र? मग तो या वीरां या आखाड ात आलाच
कसा? याला हणावं आप या कुळाला शोभणारा प्रतोद हातात घे ! जा, इथून जा!
अ वशाले त जाऊन घोड ांना खरारा क न यांची लीद काढ! इथं या कु कुला या
पराक् रमी चौथ यावर तो कशाला चढला आहे ? कसं धै य झालं याचं ?’’
ू हसले . सगळीकडे ग धळ झाला. जो तो
सगळे राजपु त्र कुि सतपणानं खदखदन
एकमे कां या कानात कुजबु जू लागला, ‘सार याचा पु त्र! सूतपु त्र!’ माझं मन तडफडू
लागलं . आक् रं द ू लागलं – िसं हासनावर!
या श दांचे एकापे ा एक वरचढ आवाज मा या कानात तापले या इं गळासारखे
घु सू लागले . ‘सार याचा पु त्र! सूतपु त्र!’
दहा–वीस–शं भर–सहस्र मु खांतन
ू श दांचे बाण – िल तबाण बाहे र पडू लागले .
‘सार याचा पु त्र! सूतपु त्र!’
आज हि तनापु रातील स यास याची चाड खरोखरीच सं पली काय? आज
हि तनापु रातील याया यायाची जाणीव बु जली काय? या हि तनापु रात या कणा या
भ न दयाचा हा आक् रोश ऐक याइतकी एका याही अं गात श ती नाही काय? या
कणाचं तडफडणारं मन ओळख याएवढी एकातही श ती नाही काय? महाराज मनूंचं हे
हि तनापूर, पराक् रमी नहुषांचं हि तनापूर, िदि वजयी ययातींचं हि तनापूर, शं तनू,
दु यं त, भरत यांचं हि तनापूर – आिण अजूनही यांची मृ ती हे नगरजन िवसरले नाहीत
या नु क याच मावळले या कु ं चं हि तनापूर!! आज थं ड आिण लाचार का? आज
अ यायाला ठोक न काढ यासाठी ते धै यानं छातीठोकपणे का उभं राहत नाही? या
कणावरचा अ याय! पराक् रमा या या चौथ यावर एका वीराचा अपमान! दां िभकते या
य ात अस या या वे दीवर स याचा इथं आज िनघृ ण बळी णा णाला िदला जातो आहे
आिण धमाची कास ध पाहणारे िवदुर, महाराज धृ तरा ट् र, िपतामह भी म तो थं डपणानं
सहन करताहे त! कधी बोलणार ते ? काय बोलणार ते ? ते ग प का? यां यावरचा सगळा
आदराचा भाव णभर बाजूला ठे वून मी हणे न की, केवळ सोने री मु कुट घालून उं ची
आसनं पटकाव याकिरताच का तु मचा ज म आहे ? या हि तनापु रातील मागाव न
ऐटदार आिण वे गवान घोड ांचे प्रश त रथ उडिव याकिरताच का तु मचा ज म आहे ?
आज तु ही ग प का? या कणावरचा हा अ याय कंठरवानं का थांबवत नाही? प्रजे नं
राजाकडे अपे े नं बघायचं नाही तर मग कुणाकडे ? मी डो यांत प्राण आणून
राजकुलातील लोकां याकडे पु न:पु हा पाहत होतो! ते ग प होते ! चोहोबाजूंनी आवाज
ये त होता, ‘सार याचा पु त्र! सूतपु त्र!’ नै ॠ ये कडून तर मु ठी वळू न धुं द लोक ओरडत
होते , ‘सार याचा पु त्र! घोड ाचा खरारा!’
जग तरी िकती वे डे असतं ! णापूवीच या कणाला यांनी गौरिवला, याचा उं च
वरात जयजयकार केला आिण आता – आता ते च जग या या अं गावर धावून ये त
होतं ! माझं डोकं गरग लागलं . म तकावरचा मु कुट हि तनापु रा या धु ळीत फेकू न ावा
असं मला वाटू लागलं ! कुंडलांचे बोळे कानात क बून दो ही हातांनी कान झाकू न मी
असाहा यपणे मान वर केली. आकाशात गु दे व उभे होते ! माझं चोहोकडून लाथाडले लं
मन यां या िकरणांची असं य बोटं ध न ती गदागदा हलवीत यांना कळवळू न िवचा

लागलं , ‘गु दे व, तु ही वर जळत असताना माझी ही आज घोर िवटं बना चालली आहे .
कशाला मी सारथी झालो? सारथी झालो हा काय माझा दोष आहे ? ज म हा ज माला
ये णा या या इ छे प्रमाणं कधीतरी िमळाला आहे काय? या हि तनापु रातले हे नगरजन
गु ला सा ी ठे वून आज िश याची िनभ सना करताहे त. काय क मी? सवांनी
लाथाडले ला मी कुठं जाऊ?’ मी ल जे नं माझं त ड ओंजळीत झाकू न घे तलं . मरणप्राय
यातने नं! चौथरा दुभंगन
ू पृ वी मला पोटात घे ईल तर बरं होईल असं वाटू लागलं .
कुठू नतरी मोठा गलका झाला हणून मी मान वर केली. सगळे से वक
राजि त्रयां या डे याकडे धावत होते . कुणीतरी एकटा से वक धापा टाकत चौथ यावर
आला. यानं वास रोखत नीलकमलांची माला घातले या िन या अजु नाला कानात
सां िगतलं , ‘‘पांडुपु त्रा, राजमाता कुंतीदे वी मूि छत झा या!’’ ग यातली माला फेकू न
दे ऊन अजु न चौथरा उत न या डे याकडे धावू लागला. लोक तरीही ओरडत होते ,
‘सार याचा पु त्र! सार याचा पु त्र!’
डो यावरचा मु कुट फेकू न दे ऊन बाबांना घे ऊन ते थन
ू चालतं हावं हणून मी
मु कुटाला हात लावला. ते वढ ात मा या पाठीव न कुणाचातरी हात िफरला. तो
दुयाधन होता. डावा हात मा या पाठीव न िफरवीत उज या हाताची भ कम मूठ वळू न
तो सवांना हणाला, ‘‘ल ात ठे वा, कण हा अं गराज आहे . राजपु त्र दुयाधनाचा िमत्र
आहे . याला सार याचा पु त्र हणून िहणवणा यांची उ म , गिव ठ म तकं मी
पायाखाली रगडून टाकीन, ‘कण’ हा ‘कण’ नाही, ‘अं गराज कण’ आहे . यु वराज
दुयाधनाचा िमत्र आहे .’’ याचे घारे डोळे आग पाखडू लागले . परत आवाज उं चावून तो
हणाला, ‘‘हा कु कुलाचा पराक् रमी वीरांचा आखाडा आहे . इथं केले ला अपमान कधीच
सहन केला जाणार नाही. आज या पधा सं प या आहे त. नगरजन परत जाऊ
शकतात!’’ गु द्रोणांकडे ढु ं कूनही न बघता यानं पधची समा ती केली.
नगरजन उठले आिण परत जाऊ लागले . यां या पायांखाली ती नीलकमलांची
माला धु ळीत िमळू लागली! अिजं यपदाची माला धु ळीत!
माझं मन भारावून गे लं. आवे गानं मी राजकुमार दुयाधनाला िमठी मारली.
आजपासून कण यु वराज दुयाधनाचा िमत्र आहे . याचं साम य, शरीर, मन, श त्रिव ा
सव – सव श्रे ठ कौरव दुयाधनासाठीच आहे ! याचा हात हातात घे ऊन तो प्रेमानं
थोपटत मी हणालो, ‘‘राजा, मी अं गराज कण, न हे नु सता कण तु ला वचन दे तो की,
या मे पवता या धै यानं आज तू मला सावरलं स याच धै यानं मी आज म तु या
पाठीशी राहीन! प्राण गे ला तरी कधीही परतणार नाही!’’
तो मा या कुंडलांकडे णभर पाहत रािहला. सगळे नगरजन के हाच िनघून गे ले
होते . आखाडा सु ना होता. मी, शोण, दुयाधन आिण बाबा चौथरा उत लागलो.
पि चमे कडे मावळतीला चालले या सूयदे वांना शे वटचा नम कार करावा हणून मी
पािहलं . यां यावर एक काळसर ढग उभा होता! धूसर प्रकाशात आखाड ातले सगळे
पोट – आखाडे भे सरू िदसत होत. अ वारोहणा या आखाड ातील घोडी इकडे – ितकडे
कशीतरीच िफरत होती. शोणानं कौरवां या राजिच हाला घातले ली माला ते थेच होती,
पण आता ती सु कली होती! आिण कौरवांचा भगवा वज न फडफडता, मान टाकू न
व थ होता.
**

सदतीस
रात्री मला रोज यासारखी झोप लागली नाही.
सकाळपासून घडले या घटना एकसार या डो यांपुढं नाचू लाग या. िकती
उलथापालथी झा या या एकाच िदवसात! मी सारथी आहे याची आज मला खं त का
वाटली? काळ हणजे तरी काय आहे ? एक सारथीच नाही काय? मानव पी घोड ां या
पाठीवर आप या सं केतांचे आसूड मारीत के हा – के हा तो िकती गतीनं िपटाळतो हे
घोडे ! आज आखाड ात जे – जे घडलं ते काल कुणी योितषानं मला सां िगतलं असतं
तरी माझा यावर िव वास बसला नसता. पण ते – ते आज घडून गे लं होतं . णात
लोकांनी वीर कणाचा जयजयकार केला होता, तर णात याला ‘सार याचा पु त्र’ हणून
िहणवलं होतं . याला सवांनी सारथी हटलं होतं याला दुयाधनानं िमत्र हटलं !
दुयाधन! महाधै यशाली! आज मा यावरचा अ याय खोडून काढावा, असं याला
एकट ालाच का वाटलं ? मा यावर या प्रेमामु ळे की अजु ना या े षामु ळे? भीमावर या
क् रोधामु ळे तर न हे ? मा या मना या िववरातून शं कांची वाळवी बाहे र पडू लागली.
श ये वर या कुशीव न या कुशीवर मी एकसारखा तळमळत होतो. झोप ये त न हती.
मोठ ा आवाजानं बु जले या गाई या पाडसासारखी ती हुंदाडत होती. िकतीही चु चकारलं
तरी ने तर् ां या गोठ ाकडे िफरकत न हती.
यु शाले त या आम या दालनाबाहे र मी आलो. बाहे र पौिणमे चा टपोरा चं दर्
आपला पे री कुंभ धरती या पायावर ओतत होता. दरू अ ं धतीची चांदणी आप या
िकलिक या डो यांनी चं दर् ाची ती पृ वीवरची मु त कृपा क् रोधानं पाहत होती. मा या
मनातली शं कांची अभ्रं दरू झाली. गं गेवर या गार – गार लहरी मा या खां ाला
गदागदा हलवून हणू लाग या, ‘चल, आम या असं य क या डो यावर पे री, चं देरी
व त्रं घे ऊन कशा नाचताहे त ते पाहायला!’
अं गाभोवती उ रीय लपे टून घे तलं आिण यु शाले या तटाबाहे र पडलो.
आखाड ा या मागूनच गं गा वाहत होती, म ये च कुठं तरी एखा ा अशोक वृ ावर
एखादा क् र च प ी आपले पं ख फडफडवीत होता. गं गे या शांत काठावर आलो. िकती
िवशालं होतं ितचं पात्र! कु कुला या िकतीतरी िपढ ा ितनं पािह या हो या! महान
उलथापालथींची प्रितिबं ब आप या अं गावर झे लली होती! तरीही ती सं थच होती. एका
का या पाषाणावर बसून मी ितचं ते पे री, मनोहर अप प पात्र पाहू लागलो. दु न
कुठू नतरी बु डबु ड असा आवाज आला! गं गे या पा यावर वाकले ली एक मनु याकृती मला
िदसली. रात्री या वे ळी पाणी ने यासाठी इथं कोण आलं आहे ? मी मोठ ा आवाजात
िवचारलं , ‘‘कोण ते ?’’
एका खां ावर घडा घे तले ली ती आकृती हळू हळू पु ढं सरकू लागली. माझं
कुतूहल बळावलं . णात एक उं चापु रा िध पाड पु ष मा या पु ढ ात उभा रािहला.
खां ावर या घड ामु ळे याची मान िकंिचत खाली झुकली होती. दो ही हातांनी यानं
घडा सावरला होता. मा या पु ढ ात ये ताच तो हणाला, ‘‘मी स यसे न आहे !”

‘स यसे न!’ माझं मन मृ तीचं व त्रं उसवू लागलं . एक धागा कुठं तरी हाती
लागत होता, पण िनि चतपणानं तो समजत न हता. स यसे न हे नाव कुठं तरी ऐकलं
आहे , असं वाटू लागलं . मी परत याला िवचारलं , ‘‘कोण स यसे न?’’
‘‘मी प्रयागचा सारथी स यसे न!’’
प्रयाग! गं गा – यमु नेचा सं गम! माझं कुतूहल जा त वाढलं . मी याला
िवचारलं , ‘‘मग अशा या रात्री या वे ळी या गं गे या काठी हि तनापु रात का?’’
‘‘कौरवराज महाराज धृ तरा ट् रांची याती ऐकू न हि तनापु राला आप या
सार याचं मोल होईल हणून मी आलो आहे . माझी बहीण वृ षाली आिण आईही
मा याबरोबर आली आहे .’’
‘‘वृ षाली!’’ मा या त डातून सहजोद्गार बाहे र पडले .
‘‘होय. आ ही िदवसा हि तनापु रात पोहोचू अशी अपे ा होती, पण आम या
एका घोड ाचा पाय कां िप यनगरा या घनदाट अर यात लचक यामु ळे आ हाला
सावकाश यावं लागलं . नु कते च आ ही या नगरात आलो आहोत.’’
‘‘मग पाणी आण यासाठी तु हाला या अपरात्री इथं पाठिव याइतकी
हि तनापु रातली आित याची पातळी वाढली आहे काय?’’
‘‘तसं नाही. आ ही कुणाकडे ही उतरलो नाही, कारण माझी इथं कोणाशी
ओळखच नाही. आईला आिण बिहणीला िव णू या मं िदरा या आवारात बसवून आलो
आहे . आईला प्रवासानं तहान लागली हणूनच मी पाणी आण यासाठी आलो. पण
महाराज, आपण कोण?’’
‘‘मी महाराज नाही! मी कण आहे !’’ मी याचा अपसमज दरू केला.
‘‘कण? हणजे चं पानगरी या अिधरथ काकांचे – ’’ तो मा या कुंडलांकडे पाहत
हणाला.
‘‘होय. यांचाच मी पु त्र आहे .’’
तो मा या कुंडलांकडे पु न:पु हा पाहू लागला. खां ावर या घड ामु ळे तो
अवघडला होता. मी हणालो, ‘‘जा तु ही. श य अस यास उ ा पलीकड या यु शाले त
या. माझी भे ट या.’’
घडा सावरीत तो चालू लागला. या या पायांखालची वाळू चु चु वाजू
लागली. गार – गार वायु लहरी मा या अं गाला झ बत हो या. खां ाव न घसरले लं
उ रीय सावर यासाठी मी याचं एक टोक हवे त उडवून उज या खां ाव न पाठीवर
फेकलं , पण मा या पाठीवर खटकन काहीतरी आदळलं ! ते काय असावं हणून
पाह यासाठी मी उ रीयाचं ते टोक परत मागं खे चन
ू हातात घे तलं . एका गाठीत
काहीतरी बां धले लं होतं . झटपट ती गाठ उ सु कते नं मी सोडली. तो घड ाचा एक फुटका
तु कडा होता! दालनाबाहे र पडताना मी घाईनं जु नं उ रीयच पांघरलं होतं . णभर मला
वाटलं की, तो तु कडा खाल या वाळू न फेकू न ावा, पण मी तसं केलं नाही! तो हातात
घोळवत परतलो. मा या पायांखालची वाळू चु चु वाजू लागली!
**

अडतीस
दुस या िदवशी मी स यसे नाची वाट पािहली, पण तो काही आला नाही. तो का
आला नसावा या शं केनं मी याची िवचारपूस कर यासाठी शोणाला िव णु मंिदराकडे
पाठिवलं .
यानं परत ये ऊन जो वृ ा त सां िगतला तो मोठा ध का दे णारा होता. रात्री
स यसे न गं गेव न मं िदराकडे परत यावर अ या एक घटकेतच या या वृ माते ला
प्रवासा या दगदगीनं र ता या उलट ा झा या हो या. या वृ े नं आपलं शरीर
िव णु मंिदरा या पिवत्र आवारात मृ यू या वाधीन केलं होतं . आपली दोन मु लं ितनं
िव णू या चरणां वर अपण केली होती.
स यसे नाला खरोखरच कुणा यातरी साहा याची आता िनता त आव यकता
होती. मी शोणाला परत या याकडे िपटाळू न याला बरोबर घे ऊनच ये याची सूचना
िदली. अफाट हि तनापु रात तो एकाकी होता. योगायोगानं च याची आिण माझी रात्री
गं गेवर गाठ पडली होती. नाहीतरी ने हमी योगायोगच मानवाचं जीवन घडवीत असतात.
मनु य यांचं केवळ श्रेय उपटीत असतो!

कुंती

एक
ही धात्री िवचारते आहे , ‘‘महाराणी, तु ही एवढ ा उदास का?” कोण या श दांत
ितला मी सां गू की, मी उदास का? िकती झं झावाती वळणं घे त आलं आहे माझं आयु य!
काय हे तू आहे या वळणांचा? कोण िफरिवतं माणसाला या चाकोरीतून? कुणा या हातात
असतात ही सगळी सूतर् ं ? माणूस हणजे िनयतीनं आप या सं केतां या कंठबं धनांनी
जखडून टाकले लं जनावरच नाही काय?
आज मी या राजवाड ा या सौधावर उभी आहे . मा याभोवती वै भवानं भरले ला
राजवाडा आहे . माझा प्र ये क श द झे ल यासाठी पावलोपावली त पर दासदासी उ या
आहे त. सगळं हि तनापूर मला ‘राजमाता, राजमाता’ हणून मा या चरणां वर आदरानं
म तक ठे वीत आहे . यु िधि ठरासारखा सालस, भीमासारखा बलवान आिण अजु नासारखा
लोकिप्रय मु लगा अस यावर दु:खाचं काय कारण आहे ? कुठ याही त्रीची
जीवनाब लची अपे ा यापे ा अिधक ती काय असणार? अशा जीवनाचा कोण अिभमान
बाळगणार नाही? जगा या दृ टीनं मी आज वै भवा या िशखरावरच नाही काय? सु खसु ख हणतात ते यापे ा अिधक काय असतं ?
पण तसं नाही. केवळ याच बा गो टींवर सौ य अवलं बन
ू असतं असं नाही.
मनाचं वा य असे ल तरच जीवन सु खी असतं . या एवढ ा वै भवात राजमाता हणून
राहन
ू ही मला ते िमळाले लं नाही. केवळ एकाच अिनवाय घटने या िव प उं दरानं मा या
जीवनाचं राजव त्र गे या अने क रात्री कुरतडलं आहे .
जे हा-जे हा मी सौधावर अशी उभी राहन
ू ते राजवाड ाचं समोरचं भ य महा ार
पाहते ते हा-ते हा माझं मन वावटळीत सापडले या वाळ या पानासारखं भरकटतभरकटत असं च दरू कुठं तरी उडून जातं . गे या चार तपा या प्रवासाची भ्रमं ती क न
मगच ते दे हा या िपं ज यात ये तं. गे या चार तपांचा काल! या दीघ चार तपांत ही कुंती –
कुंती हणून िकती िदवस जगली? एकही िदवस नाही! चां गला प नास वषांचा काल, पण
िकती कृपण आिण चगट! या प नास वषांत यानं कुंतीला – ‘कुंती’ हणून जग यासाठी
कधी एकही िदवस िदला नाही! गे ली प नास वषं मा या ग यात िविवधरं गी
िनरिनरा या ग डस नावांचे पट् टे घालून कालानं मला नु सतं गरगर िफरवलं आहे . हवं
तसं आिण हवं ितकडे !
मा या मनात भरले या आकाशातून गत जीवनातील आठवणींचा पाऊस अने क
धारांनी कोसळू लागला. कधी-कधी तो एवढा मु सळधार पडतो की, या या सं तत
मा यानं मा या शरीराची आता चाळण तर होणार नाही, ना अशी मला भीती वाटते .
काय-काय घडलं या चार तपांत? छे ! सां ग यासारखं काय आहे यात?
मा यासार या त्राणीला तरी ते सां गावं असं कधीही मनापासून वाटत नाही, पण मन
हे िविचत्र असतं . याला आवर याचा प्रय न केला की, ते जा त अनावर होतं .
या चार तपांत मी तीन सरळ-सरळ वे गवे ग या कुंतींचं वे गवे गळं जीवन जगले .
एकीची दुसरीशी थोडीसु ा कुठं ही तु लना होत नाही. एकीचं दुसरीशी थोडं सु ा सा य

नाही. या तीन कुंती िभ न आहे त. कधी-कधी या एकमे कांकडे टक लावून पाहतात.
अनोळ यासारखं एकमे कींना िवचारतात, ‘तू कोण? कोण तू? तू गं कोण?’
या सौधावर उभं रािहलं की, दरू वर गं गा िदसते . ितचं ते वळणदार पात्र पािहलं
की, मला मथु रेची आठवण ये ते. मा या बालपणाची आठवण ये ते. ितथं यमु नेकाठी
मथु रेत माझं बालपण गे लं... हो अ रश: गे लंच! त डातून एकदा बाहे र पडले या
श दासारखं ते कधीच परतून मा याकडे आलं नाही! या या मृ ती मात्र अजूनही
मा या मनावर आहे त तशाच कोरले या आहे त.
बालपण हणजे गोल मोहक िगर या! बालपण हणजे उं च-उं च लाटा! बालपण
हणजे फिटकासारखे शु भर् , धवल रं ग! ितथं खोट ा प्रित ठे चे मु खवटे नसतात. ितथं
एकमे कांना पा यात पाहणारी असूया नसते . भावी आयु याचं वाळवं ट तु डिवताना
घायाळ होऊ पाहणा या िजवासाठी पूव तरतूद हणून िनसगानं िनमाण केले ला शीतल
पा याचा तो एक चषक असतो!
आजही मला माझं मथु रेतलं ते बालपण आठवलं की, वाटतं , कशाला मी मोठी
झाले ? कशाला महाराज शत् नां या या पु यपावन नगराबाहे र पडले ?
मथु रेत या या राजवाड ासमोर या उ ानात या फुलपाखरामागं धावणारी
पृ था, यमु नेत या पा याशी खे ळणारी पृ था, सूयदे वांना अपण कर यासाठी बकुल फुलांची
माला गु ं फणारी पृ था, िकती िनरामय आिण िनरागस होती ती पृ था! पृ था? होय पृ थाच!
लहानपणी मी मथु रेत पृ था हणून वाढले ! मा या प्रेमळ िप या या – मथु रेचा राजा
शूरसे न यां या – माये या सावलीत, क टाचा िकंवा दु:खाचा कधी एक प्रसं गही मजवर
आला नाही. नावाप्रमाणं च ते शूर होते ! बाहुबलानं आिण मना या खं बीर िनधारानं !
यदुवंशाचं भूषण होते ते . मला यांचा ने हमीच अिभमान वाटतो. यां या मृ तीनं
राजवाड ा या तटासारखी यांची भ य मूती डो यांसमोर उभी राहते .
यांनी माझा कोणता हट् ट पु रिवला न हता? एकदा तर मला प ट आठवतं , मी
यां याजवळ मला एक धनु य ा असा िविचत्र आग्रह धरला. यांना आ चय वाटलं .
ते हणाले , ‘‘मु लीला धनु य काय कामाचं पृ थे? मु लींनी फुलं मागावीत, सो याचे
अलं कार मागावे त!’’
पण यांचं मी काहीच ऐकू न घे तलं नाही. शे वटी यांनी िन पायानं मला एक
धनु य आणून िदलं ! आकाशात या लु कलु कणा या तारका जरी या वे ळी कुणी मा या
हातात सागरगोटे हणून ठे व या अस या तरीसु ा मी मा या हातातील ते धनु य
याला िदलं नसतं ! ते हातात पडताच मी उड ा मारीतच राजवाड ासमोर या उ ानात
गे ले, िकतीतरी वे ळ मग मी या झाडावर, या झाडावर असे उगीच बाण सोडीत बसले
होते , पण बकुळी या झाडावर बसले ली एक पत्ररथ पि णी मला सारखी सतावीत होती!
ती एकसारखी ओरडत होती. यामु ळे माझं ल ित या ओरड याकडे जात होतं . बाण
नीटपणे सु टत न हते ! मला ितचा अितशय राग आला होता. मा या मनात एक मजे दार
िवचार या वे ळी चमकू न गे ला! अचूकपणे मला जर हवा तसा बाण सोडता आला असता
तर एक बाण या पत्ररथ पि णी या चोचीत मा न मी ितचं ओरडणं बं द केलं असतं !
**

दोन
एके िदवशी सं याकाळी ने हमीप्रमाणं मी वाड ासमोर या उ ानात खे ळत होते .
चं िद्रका नावाची एक दासी जवळच पूजेसाठी लागणारी िनवडक फुलं खु डत होती.
आपले रं गीबे रंगी इवले से पं ख फडफडवीत मन माने ल तशा मोहक िगर या घे णा या एका
फुलपाखरामागं मी हात उं चावून धावत होते . इत यात चं िद्रकेनं एकदम मला हाक
मारली. िकती मोठ ानं ओरडली होती ती!
‘‘राजकुमारी, अहो लवकर या इकडे . काय गं मत आहे पाहा तरी जरा!’’
मी फुलपाखरामागचं धावणं तसं च सोडलं आिण ित याकडे धावले ! एका िवशाल
अशोका या झाडाखाली ओंजळीत काहीतरी जपून ध न, मी ये याची ती आतु रते नं वाट
पाहत होती. मी उड ा मारीतच ित याजवळ गे ले. ित या हातात कोणती गं मत होती ते
पाह याची मला अितशय घाई झाली होती. मी जवळ जाताच लगबगीनं ितनं आपली
ओंजळ मा यापु ढं केली आिण हळु वारपणे बोटं उघडली. काय होतं ित या हातात? एक
चं डोल प याचं नु कतं च ज मले लं िप लू होतं ! आपली इवलीशी लालसर नाजूक चोच
वासून ते कुणालातरी आप या मदतीसाठी बोलवीत होतं . याचे इवले से डोळे भे दरले ले
होते . डो यां वरचं गु लाबी कातडं ते म ये च आप या डो यां वर ओढून घे त होतं .
थरथरणारी मान वारं वार वर क न कुणाचीतरी वाट पाहत होतं . या या सग याच
हालचालीत कमालीचं का य होतं .
मी चं िद्रकेला िवचारलं , ‘‘कुठू न आणलं स हे ? िकती दु ट आहे स गं तू? याची आई
याला शोधून शे वटी दमून जाईल! मला ही असली गं मत मु ळीच आवडत नाही. जा,
सोडून ये याला!’’
माझा तो अचानक अवतार पाहन
ू ितचा सगळा उ साह णात मावळला. ती
घाबरली. चाचरत-चाचरत ितनं खु लासा केला, “मीऽऽ? मी मु ाम नाही आणलं ते
राजकुमारी! या िहरवळीवर ते आपलं आपलं च पडले लं होतं ! या अशोकावरच याचं घरटं
असावं !’’
मी पानां या गदीतून याचं घरटं िदसतं का ते पाहू लागले , पण घरट ाचा काही
प ा न हता. काय करावं ते मला सु चेना. ते िप लू तर एकसारखं आपली मान उं चावत
होतं . मला एकदम तातांची आठवण झाली! झरकन मी उठले आिण वाड ाकडे धूम
ठोकली. वाड ा या तीन-तीन पायदं ड ा या वे ळी एकदम ओलांड याचं मला अजूनही
प टपणे आठवं त. बाबा नु कते च भोजपूरनगरीहन
ू आले होते . अं गावरची व त्रंसु ा
यांनी बदलले ली न हती. यां या शे जारीच कोणीतरी पाहुणे उभे होते . ते मा याकडे टक
लावून पाहू लागले . यांना बिघत यावर माझा उ साह जरा मावळला, पण यांनीच मला
काहीतरी सां गावयाचं आहे हे अचूक ओळखलं . ते हणाले , ‘‘पृ थे, लाजू नकोस. मी कुणी
परका नाही. मी कुंितभोज आहे – तु या िप याचा आते भाऊ! अगं , तु झा काका!’’
मला थोडासा धीर आला. पु ढं होत तातां या बोटांना घ न ओढत मी हणाले ,
‘‘तात, जरा उ ानात चला पाह.ू माझं काम आहे तु म याकडे . ’’

माझं काहीतरी मह वाचं काम आहे असं यांना वाटलं . ते मा या खां ावर हात
टाकत पाहु यांकडे पाहन
ू हणाले , ‘‘चल कुंितभोजा, काय हणते य ही ते पाह.ू ’’
आ हा ितघांना आप याकडे ये ताना पाहन
ू चं िद्रकेची मात्र गाळण उडाली.
हातातील फुलांची परडी आिण ओंजळीतील ते िप लू यांमुळे उ रीय कसं सावरावं हे
ितचं ितला समजे ना! ती अपरा यासारखी मान खाली घालून तशीच ग प उभी रािहली.
आ ही या अशोकाखाली आलो. मी चं िद्रके या हातातील ते िप लू मा या
हातात घे तलं . याचा तो उबदार पश अजूनही मा या ल ात आहे ! तातांना ते दाखवीत
मी हटलं , ‘‘याचं घरटं या झाडावरच आहे , पण हे चु कू न खाली पडलं य. याची आई याला
आप या घरट ात शोधीत असे ल! याला आ ा या या घरट ात पोहोचवा!’’
मा याकडे कौतु कानं पाहत ते हणाले , ‘‘आईला नको काय पोराची काळजी?
पोराला एकटं टाकू न ितनं कशाला लांब जायचं ?’’
‘‘ या यासाठीच चारा आणायला गे ली असे ल ती!’’ मी हणाले .
ते मा याकडे पाहन
ू हसले . इकडे -ितकडे कोणी से वक िदसतो का, ते पाहू लागले .
उ ानात कोणीच न हतं . ए हाना हळू हळू अं धार पडायला सु वात झाली होती. मा या
हातातील ते िप लू एकसारखं वळवळत होतं . कुणा यातरी पं खां या उबे त जायला ते फार
आसु सले लं होतं . मला ते अस झालं . मी रडवे या वरात हणाले , ‘‘तात, आटपा ना
लवकर. हे बघा कसं करतं य – ’’ माझा रडवे ला आवाज यांनी ओळखला. ते हणाले ,
‘‘आण ते इकडे ! सकाळी याला आपण या या घरट ात पोहोचवू.’’
‘‘सकाळी? सकाळपयं त ते आप या आईिशवाय जगे ल तरी कसं ? आ ाच
पोहोचवा ना याला!’’
मा याजवळ ये त समजावणी या वरात ते हणाले , ‘‘असं काय करते स
वे डयासारखं पृ थ?ू इथं कोणीच से वक नाही या घडीला. आ ाच याला कसं घरट ात
पोहोचवता ये ईल? तू तु या मऊ-मऊ श ये त ठे व आजची रात्र याला. दाणापाणी
घाल. सकाळी आपण याला या या घरट ात घालवू हं .’’
‘‘तु ही इथं असताना से वक कशाला पािहजे तात? याला जर आ ा या आ ा
घरी पोहोचवलं नाहीत तर मग मीही वाड ावर ये णार नाही! याला घे ऊन अशीच या
अशोकाखाली बसे न रात्रभर.’’
तात कुंितभोजांना हणाले , ‘‘कसं समजावायचं या पोरीला? फारच हट् टी आहे . ’’
ते हणाले , ‘‘शूरसे ना, तू मथु रेचा राजा असलास तरी याचं या िनरागस पोरीला
काय? ती तु यापु ढं असाच हट् ट धरणार.’’ मा याजवळ ये त ते मला हणाले , ‘‘आण
मु ली ते िप लू, मी पोहोचिवतो याला या या आईकडे . मग तर चाले ल?’’
ते मा या हातातील िप लू घे ऊ लागले , एवढ ात बाबा पु ढे झाले . मा या
हातातून ते िप लू हळु वारपणे आप या हातात घे त हणाले , ‘‘कुंितभोजा, तू अ यागत
हणून आला आहे स. इथं मी असताना तू या झाडावर चढणार की काय? मग मला
मथु रेचा राजा कोण हणे ल? पृ थच
ू ा िपता कोण हणे ल?’’
तातांनी उ रीय आिण चढाव काढून िहरवळीवर ठे वले . झपाझप पावलं उचलीत
ते अशोका या बु ं याजवळ गे ले. खारोटीसारखे ते वर चढले . थोड ा अवकाशानं ते व न
ओरडले , ‘‘सापडलं गं पोरी, घरटं सापडलं !’’ िप लू घरट ात ठे वून ते खाली उत
लागले . मी आनं दानं खाली टा या िपटू लागले . या िदवशी िकती अिभमान वाटला मला

मा या िप याचा! तातांनी सां िगतले ला कोणताच श द कधीही मोडायचा नाही, असा
िनधार मी क न टाकला!
शे वटी अगदी खाली ये ताच यांनी पटकन उडी मारली. तशी मा या मनातही
शं के या एका बे डकुळीनं उडी मारली. पु ढं होत मी यांचा हात ध न यांना लगबगीनं
िवचारलं , ‘‘पण तात, ते याच िप लाचं घरटं होतं ना?’’
मा या खां ावर हात ठे वीत ते हणाले , ‘‘वे डे, एवढं ही समजत नाही होय मला!
या घरट ात तसलीच आणखी पाच िप लं होती की!’’
धूसर सं याप्रकाशात आ ही परत राजवाड ात आलो. ‘‘शूरसे न, मोठी गोड
आहे मु लगी तु झी!’’ भोजपूरनगरहन
ू अ यागत हणून आले ले महाराज कुंितभोज मा या
म तकाव न ममते नं हात िफरवीत बाबांना हणाले .
या रात्री व नात मला ते िप लूच एकसारखं िदसत होतं .
**

तीन
दुस या िदवशी तात आिण महाराज कुंितभोज परत भोजपूरनगरीला जा यासाठी
रथात बसले . ये ताना नीलकमलं आणा, असं तातांना सां ग यासाठी मी गे ले ते हा ते
हणाले , ‘‘चल पृ थे, तु लाही भोजपूरला जायचं आहे !” मी आ चयानं यां याकडे पाहू
लागले , कारण मथु रा सोडून मी कुठं च आिण कधीही बाहे र गे ले न हते . आजच पिह या
प्रथम तात मला आप याबरोबर ये हणत होते !
भोजपूरनगरी कसली आिण कुठं आहे ते मला माहीतसु ा न हतं . मी ग धळू न
तशीच उभी रािहले . तात कधी नाही ते जरा दरडावूनच हणाले , ‘‘पृ थे, ऐकू आलं की
नाही? चल लवकर?’’
खाली मान घालून मी मु काटपणे रथात चढले . मला आईला भे टायलासु ा
िमळालं नाही. मी जाणार होते आईला िवचारायला, पण तातांनी मला अडवलं . काय
हणे ल आई मी परत आ यानं तर?
मी मनोमन हणाले , ‘‘मािरषामाते , मला मा कर! मी तु या दशनािशवायआ े िशवाय या राजवाड ाबाहे र पडते आहे ! मथु रेबाहे र जाते आहे ! यमु नेला सोडते
आहे !’’
उ ानात फुलझाडांना पाणी पाजणा या चं िद्रकेनं मला हात उं चावून िनरोप
िदला. ‘राजकुमारी कुठं चाललात?’ असं ितला िवचारायचं होतं , पण ती दासी होती.
आप या महाराजांसमोर ये ऊ शकणार न हती.
**

चार
दहा िदवसांनंतर आ ही भोजपूरला आलो, ती वे ळ सं याकाळची होती. नगर तसं
छोटं सं च; पण टु मदार होतं . मला ते आवडलं .
मला वाटलं होतं की, राजवाड ा या महा ारात ितथं राजि त्रया आमचं
ओवाळू न वागत करतील, कारण मथु रेत आमची तशी प्रथा होती. पण भोजपु रात एका
सा या दासीनं च आ हाला ओवाळलं ! मला ते थोडं सं िविचत्र वाटलं .
आ ही महा ारातून आत प्रवे श केला. मला राजवाड ासमोरची प्रश त भ य
मोकळी जागा आवडली. केवळ एका कोप यात एक छोटं सं उ ान होतं . बाकीची सगळी
जागा मोकळी होती. वाडाही छान होता. याचं त ड पूवकडे होतं . मोकळी जागा हणे
सै या या सं चलनासाठी ठे वली होती!
आठ िदवस भोजपूरनगरात के हाच गे ले. माझं मन परत मथु रेकडे ओढ घे ऊ
लागलं . मािरषामाते ची वारं वार आठवण होऊ लागली. नव या िदवशी मथु रेला परत
जा यासाठी बाबांनी रथ तयार ठे वायला सां िगतला. माझं मन मथु रे या आठवणी काढू
लागलं . आता आपण परत मथु रेला जायचं हणून मी हुरळू न गे ले होते . पण – पण
यानं तर पु हा मी कधीच मथु रेला गे ले नाही!! इ छा असूनसु ा ते मला कधीच श य
झालं नाही!
या िदवशी रथात बस यापूवी बाबांनी मला जवळ बोलावलं . महाराज कुंितभोज
ितथं च होते . यां याकडे बोट दाखवून ते हणाले , ‘‘पृ थे, आता तु ला इथं च राहायचं आहे !
हे च तु झे माता आिण िपता!’’
मला यां या बोल याचा अथ नीटसा समजला नाही.
भयाण अर यात एखा ा लहान मु लाला तो झोपे त असताना कोणीतरी ने ऊन
सोडलं तर याला जसं वाटे ल तसं मला वाटू लागलं ! इथं माझी कुणाशी ओळख न हती.
या भोजपु रात उभं राहन
ू मथु रा कुणीकडे आहे , असं जर कुणी मला िवचारलं असतं , तर
ते सु ा मला नीटपणानं दाखिवता आलं नसतं आिण तात तर सरळ हणत होते की,
‘‘तु ला इथं राहायचं आहे !’’
माझी ते चे टा तर करीत नाहीत ना? माझं बालमन णात भीती आिण शं का
यांनी घु समटू न गे लं. मी इथं का राहायचं ? मी यांना आवडत नसे न तर यांनी मला
मथु रेत ने ऊन कुठं ही सोडावं . मी ितथं राहीन, पण इथं या नगरात मी एकटी कशी
राहणार? वडील माणसं सु ा कधी-कधी इतकी िनदयी होतात की काय? मा यासाठी
धनु य आणणारे , मला ‘पृ थ,ू पृ थ’ू हणून प्रेमानं ने हमी जवळ घे णारे , मा या श दासाठी
खारोटीसारखे झाडावर चढणारे तात फसवे आिण खोटे होते की काय? की मी हट् टी आहे
हणून मला अ ल घडिव यासाठी यांनी हा जगावे गळा कठोर माग वीकारला होता?
मी कळवळू न यांना िवचारलं , ‘‘का तात? मी इथं का राहायचं ? कशासाठी? मी तु हाला
आवडत का नाही? तसं असे ल तर मला मथु रेत ने ऊन कुठं ही सोडा. मी क धी क धी
पु हा हट् ट धरणार नाही!’’

‘‘तसं नाही पृ थ,ू तू मला आवडते स गं , पण – पण या कंृ ितभोजाला – मा या
आते भावाला मी वचन िदलं आहे – ’’ यांचा आवाज घोगरा झाला होता. माझा खांदा
थोपटीत ते बोलत होते , यांचा कंठ दाटले ला मी आज प्रथमच पाहत होते .
शं काकुशं कांनी माझं बालमन घायाळ झालं . आता काय-काय ऐकावं लागणार?
वचन! कसलं वचन? कुणाला िदलं आहे तातांनी वचन? कशाब ल िदलं आहे ? आिण वचन
हणजे तरी काय? मी ग धळू न िवचारलं , ‘‘कसलं वचन?’’
‘‘ऐक,’’ घोग या वरात ते हणाले , ‘‘बारा वषांपव
ू ी एकदा मी आिण कुंितभोज
या भोजपूरजवळ अर यात मृ गये साठी गे लो होतो. या िदवशी िनषाध पवता या
अर यात आ ही पु कळ भटकलो, पण मृ गये साठी काहीच िमळालं नाही. दमून-भागून
शे वटी तसे च परत यायला िनघालो. नगराबाहे र या अ वनदीवर पाणी िपऊन ित या
काठावर या गद आिण डे रेदार अशा िवशाल शालवृ ाखाली आ ही िवश्रांतीसाठी
बसलो. या िदवशी कुंितभोज फारच नाराज होता. मला वाटलं तो मृ गया झाली नाही
हणून नाराज असे ल. हणून मी याला हणालोही, ‘कुंितभोजा, तू नाराज का?’ तो
मा याकडे नु सतं पाहतच रािहला. याचा हात हातात घे ऊन मी याला आ थे नं
िवचारलं , ‘राजा, बोल. बोल यानं च मनाची दु:खं हलकी होतात.’
‘‘तो हणाला, ‘शूरसे ना, आज आपण मृ गये साठी बाहे र पडलो. पण माणूस
हणजे च दै वाची मृ गया नाही काय? मला तरी या मा या िनपु ित्रक जीवनाचा उबग
आला आहे . मु लािशवाय सं प ी हणजे सूयािशवाय आकाश! हे भोजांचं सं प न रा य
से नापती या वाधीन क न दरू िहमालयात िनघून जावं असं वाटतं मला.’
‘‘ याचा मा या हातातील हात दाबून मी हणालो, ‘एवढं च ना? राजा
कुंितभोजा, मी शूरसे न – मथु रेचा यादवराजा – तु ला सां गतो आहे की, मला होणारं पिहलं
अप य मी तु या वाधीन करीन! पण ित्रयानं रा य सोडून जा याची भाषा कधीच
बोलू नये .’
‘‘ यानं मला या वे ळी आनं दानं िमठी मारली. आ ही अ वनदीव न नगरात
आलो. थोडं िदवस या वे ळी या नगरात राहन
ू मी मथु रेला गे लो. याच वषी तु झा ज म
झाला. पृ थे, तोच हा माझा आते भाऊ आिण राजा कुंितभोज! मु ली, मला माझा श द
पाळला पािहजे , तु ला तु झा धम पाळला पािहजे !’’
मी मा या िकलिक या डो यांनी या दोघां याकडे पाहत होते . मला यां या
बोल यात वचन हा श द कुठं च ऐकू आला नाही हणून मी िवचारलं , ‘‘वचन हणजे काय
तात?’’
झरकन वळत ते हणाले , ‘‘वचन हणजे िदला श द पाळणं . पोरी, मी तु ला दे ईन,
असा या कुंितभोजाला श द िदला आहे .’’ यांचे डोळे डबडबून आले होते . पहाड पाझरत
होता.
मा यासाठी अशोकवृ ावर सरसर चढणारे तात आज वचनपूतीसाठी डो यां वाटे
अश् काढीत होते ! या िदवशी अशोकाखाली मी ठरवून टाकलं होतं की, यांचा
कोणताच श द कधीही मोडायचा नाही. मा यासाठी यांनी रडवे लं हावं ? वत:ला
साव न मी पु ढं होऊन हणाले , ‘‘तात तु ही सां गत असाल तर मी इथं च राहीन. पण
तु ही रडू नका! शोक क नका!’’
पु ढं होऊन यांनी मला आप या छातीशी कवटाळलं . यांचं भरदार शरीर िप पल

वृ ासारखं थरथरत होतं . महाराज कुंितभोजांना ते हणाले , ‘‘राजा, िजवा या माये नं
जपले ली ही दे णगी – सां भाळ. िह या माते ला, मी िहला घे ऊन पर पर आलो आहे , हे
माहीतसु ा नाही. ते आधी समजलं असतं , तर ितनं िहला मथु रेतून कधीच सोडलं
नसतं !’’
मािरषामाते या आठवणीनं मला गलबलून आलं !
मला तसं च सोडून झटकन यांनी कमरे चं खड्ग यानातून काढलं . याचं धारदार
पातं चमकन चमकलं . आप या उज या हाताचा भरीव अं गठा या धारे वर यांनी ओढला!
र ताची एक लालभडक रे षा यां या भरग च अं गठ ावर णात उभी रािहली. ती
यांनी मा या कपाळाला लावली. याचा तो गरम पश अजूनही मा या ल ात आहे !
खड्ग यानात ठे वून माझा चे हरा ओंजळीत घे ऊन ते हणाले , ‘‘ल ात ठे व पृ थे, तू एका
ित्रय राजाची मु लगी आहे स! हे कधीच िवस नकोस! िवसरणार नाहीस ना बाळ?’’
वाकू न यांनी मा या म तकाचं एकदा दीघ अवघ्राण केलं . यांनी लावले ला र ताचा
िटळा यां याच ओठांनी पु सटला गे ला! यां या डो यांतन
ू अश् िबं द ू घरं गळू न दाढीत
िमसळले .
झटकन ते वळले आिण झपझप चालत रथात चढले . हातातील आसु डाचे यांनी
घोड ावर सपासप कोरडे ओढले . रथ उधळला. धूळ उडू लागली. माझं छोटं मन बावरलं .
हात उं चावून पु ढं होत मी ओरडले , “तातऽऽ थांबा!’’ महाराज कुंितभोजांनी पु ढं होत मला
आवरलं . ते हणाले , ‘‘मु ली, ित्रय एकदा िनघाले की, कधीच मान िफरवून मागं वळू न
बघत नसतात.’’
मी खाली मान घालून हणाले , ‘‘मला बरोबर यावं हणून काही मी यांना
थांबवत न हते ! मा या आईसाठी माझी ही आठवण तरी यां या बरोबर िदली असती!
मी आईला भे टले सु ा न हते .’’ हातातील अं गठी मी यां यासमोर धरली.
ती पाहताच ते ग प बसले . थोड ा वे ळानं तर हणाले , ‘‘आण मु ली ती अं गठी.
मी ती पोहोचती करतो. नु सती अं गठीच नाही, तर तु लाही! राजा शूरसे नानं आपलं वचन
पु रं केलं आहे , पण यानं आज माझी परी ा यायचं ठरिवलं आहे . मीही याला दाखवून
दे ईन की, भोजपूरचा कुंितभोज काही एवढा िनदय नाही...’’ यांचे डोळे वे ग याच ते जानं
चमकू लागले . यांनी टाळी वाजिवताच एक से वक समोर आला. आता ते मला घे ऊन
दुस या रथातून तातांना गाठणार होते ! मला णात काय झालं कुणास ठाऊक,
खां ावरचं उ रीय मी डो यावर घे तलं आिण पु ढं होऊन यांना वाकू न नम कार करीत
हणाले , ‘‘आपली मानसक या पृ था आपणाला वं दन करते आहे , तात!’’
यांनी झटकन मला वर उठिवलं . मा याकडे पाहत ते भर या आवाजात हणाले ,
‘‘ध य आहे तो राजा शूरसे न, यानं तु यासार या िनग्रही क ये ला ज म िदला! पण
तु झं मन इथं कधीच रमणार नाही पोरी. मला मूल नाही, पण मु लांची मनं मला कळतात!
इं दर् धनु याचे रं ग जाणायला काही आकाश हावं लागत नाही मु ली!’’
‘‘नाही तात, हे च आता माझं ज मग्राम आिण हीच आता माझी मथु रा!’’ मी
धाडसानं बोलले . कोण मा या त डून धै यानं बोलत होतं दे व जाणे , पण ती
फुलपाखरामागं धावणारी पृ था न कीच न हती, धनु यानं खे ळणारी पृ था न हती न कीच!
‘‘भले मु ली! ित्रयानं मोडावं ; पण िमटू कधीच नये ! शूरसे नाची क या शोभते स
खरी. पण तू इथं राहू नये स. कारण –’’

‘‘कारण काय?’’
‘‘कारण या राजवाड ात एकही राज त्री नाही! सग या वाड ाची जबाबदारी
तु यावरच पडे ल. तु यासार या अ लड पोरीला या कोव या वयात ती कधीच झे पणार
नाही.’’
‘‘मी ती पार पाडीन! आजपासून हा राजवाडा माझा आहे . इथली माणसं माझी
आहे त!’’
‘‘तरीही तु ला मी पृ था हणून हाक मारली की, तू अ व थ होशील. तु ला मथु रेची
ने हमीच आठवण होईल. या भर या वाड ात एकांती तू सदै व दु:खी राहशील, हणून मी
ठरिवलं होतं की...”
काहीतरी ते बोलणार होते , पण यांनी ते कटा ानं टाळलं .
‘‘काय ठरिवलं होतं आपण?’’ मी कुतूहलानं िवचारलं .
‘‘तु ला पृ था न हणता...” परत ते थांबले . ‘‘...कुंती... कुंती हणणार होतो मी,
मा या नावाव न! पण तु ला ते कदािचत आवडणार नाही. जा तू आत.”
मी झटकन पु ढं होत वाकू न यांना वं दन क न हणाले , ‘‘आपली क या कुंती
आपणाला वं दन करते आहे , तात!’’
मा या या अनपे ि त उद्गारांनी ते भा न गे ले. यांनी मला वर उठिवलं आिण
तातांनी जसं छातीशी कवटाळलं होतं तसं च मला छातीशी कवटाळत ते हणाले ,
‘‘कुंती, वाईट वाटू न घे ऊ नकोस मु ली, तु या िप याची तु ला इथं आठवणही होणार नाही,
पण तू इथं रािहली नाहीस तर या राजवाड ाला अवकळा ये ईल. गे ली चौदा वषं मी
तु झी वाट पाहतो आहे ! ही वा तू राज त्रीची वाट पाहते आहे !”
‘‘नाही, मी इथून कधीच जाणार नाही!” मी यांना िबलगत हणाले . िनधारानं
आिण िन चयानं !
यांनी माझी पाठ थोपटली. मला साव न राजवाड ात ने ताना यां या
डो यांत अश् तरळले होते . ते भोजपूर या महा ारािशवाय दुस या कुणाला कसे
आठवतील?
**

पाच
एकएका घटने त माणसाला नखिशखा त बदल याचं िकती प्रचं ड साम य असतं !
या िदवसापासून एका अ लड कुमारीचं एका अबोल आिण गं भीर िकशोरीत पांतर
झालं . या एकाच घटने नं पृ थेचं वय नकळत वाढिवलं . या एकाच घटने नं मला
आमूलाग्र बदलून टाकलं . या वयात बािलश हट् ट धरावे त, अगदी याच वयात
मा यावर भोजां या सग या वाड ाची जबाबदारी पडली. आप या मु लीचं काय झालं
आहे हे पाह यासाठी िप यानं मानसु ा िफरवली न हती. एखा ा शे ळीसारखं भोजपु रात
आप या मु लीला वचना या खु ं टाळीला बां धन
ू ते िनघून गे ले होते ! मीही यांचीच मु लगी
होते ! काही झालं तरी आता मथु रेला जायचं नाही, असं मीही ठरवून टाकलं !
िदवसांमागून िदवस जाऊ लागले . मला ने हमीच मथु रेची आठवण ये ई; पण मना या
िनधारानं मी ती पु सून टाकी, कारण इथं मी पृ था न हते . इथं मी कुंती होते . एका मा यवर
राजाची एकुलती एक क या. भोजपूर या राजवाड ाची एकटीच राज त्री होते . मग पृ था
कोण होती? पृ था कुंती या जीवनातील एक व छं दी फुलपाख होतं ! पृ था कुंती या
जीवनातील एक वायूची लहर होती! पृ था कुंती या जीवनातील िहरवळ होती! पृ था
कुंती या जीवनातील एक पु पश या होती! पृ था कुंती या जीवनातील एक सु गंधी कुपी
होती! पृ था हणजे कुंती या जीवनातील केवळ एक व न होतं , नु सतं व न! कधी-कधी
व नातील गो टीही मनाला आनं द दे तात. पृ थेची आठवण मला तशीच आनं द दे ऊ
लागली. ित या अ लड, िनरागस मृ तीिशवाय आज तरी मा याजवळ आनं ददायक असं
दुसरं काहीच न हतं !
**

सहा
भोजपु रात राजकुमारी कुंती हणून मला सव जण मान दे ऊ लागले . मला
कोण याही गो टीची कमतरता भासू नये , हणून बाबा झटू लागले . रीतीिरवाजा या
काही-काही गो टी मला चटकन समजत नसत! वाड ावर एक वृ दासी होती, ती मला
सगळं समजावून सां गत असे . माझी ती अितशय काळजी घे ई. एका न या जीवनाला
मला सु वात करावी लागली. इथं पाठीव न माये नं िफरणारा आईचा हात न हता.
तरीही मोठ ा िनधारानं आिण िचकाटीनं मी सव िशकत होते . म ये च कधीतरी एकदम
ओरडणा या िटटवीसारखी मथु रेची आठवण होई. मोठ ा क टानं मी ती दाबून टाके.
िदवसिदवस मी जा त समजूतदार होत चालले .
अशा अव थे तच ितथं माझी दोन वषं गे ली. राजवाड ाची आता मला सवय
झाली. एक वे गळं आकषण भोजपु रािवषयी वाटू लागलं . या वृ दासीबरोबर मी कधीकधी नदी िकना यावर जाई. एकदा मी ितला िवचारलं , ‘‘या नदीचं अ वनदी असं
िविचत्र नाव का? की ही घोड ा या गतीनं धावते हणून हे नाव आहे ?”
‘‘नाही राजकुमारी, तसं नाही. पण या भोजपु रामधले घोडे या नदीिशवाय
कुठलं च दुसरीकडचं पाणी पीत नाहीत आिण हणून िहला अ वनदी हणतात!”
ती वृ दासी हुशार होती. ितचं नाव होतं धात्री! यवसायाव न ती धात्री
होती, पण यामु ळेच ितचं नाव धात्री पडलं होतं . सग या बारीकसारीक गो टींचं ितला
ान होतं . कोण या याधीवर कोणती औषधी वन पती चालते ये थपासून पूवकड या
िनषाधां या रा यात रा स-टो यांची कशी बं डाळी चालते ते थपयं त ती मला ने हमी
काहीतरी सां गत असे .
एकदा मी ितला िवचारलं , ‘‘अशा या िनषाधां या शे जारी आपण राहतो.
आपणाला यां यापासून के हाही त्रास होणारच. या राजवाड ावर अशा वे ळी
राजि त्रयां या सं र णासाठी काय सोय आहे ?”
इकडे -ितकडे पाहत ती हळू च हणाली, ‘‘आहे , तशी सोय आहे , पण ती फ त
मला व महाराजांना माहीत आहे !’’
‘‘कोणती सोय आहे ?’’ मी कुतूहलानं िवचारलं .
‘‘चला मा याबरोबर, दाखिवते तु हाला.’’
मी ित याबरोबर राजवाड ा या एका दालनात गे ले. इकडे -ितकडे पाहन
ू ितनं
कोणी नाही याची खात्री क न घे तली आिण कोप यातली एक दगडी खु ं टाळी उजवीकडे
िफरिवली. या कोप यातील एक तीन हात उं चीचा भाग दरू झाला. आतून धूसर
प्रकाशाचे िकरण बाहे र पडले . ते एक भु यार होतं !
‘‘कुठं जातं हे भु यार?’’ मी आ चयानं िवचारलं .
‘‘अ वनदीवर!’’ ितनं उ र िदलं .
मी या भु यारात डोकावून पािहलं . इत यात आत एक पाकोळी िचरका आवाज
काढीत फडफडली. बाहे र जा यासाठी ती धडपडत होती, पण ितला माग सापडत

न हता! भु यारा या िभं तीवर आपले पं ख फडफडवीत तीन-चार वे ळा ती थडाथड
आपटली... आिण शे वटी वर प्रकाशासाठी ठे वले या िछद्रातून िनघून गे ली. ितची ती
धडपड पाहन
ू जीवन हणजे िव वा या भयाण भु यारातून बाहे र पड यासाठी धडपडणारं
पाख आहे , असा एक िविचत्र िवचार मा या मनात ये ऊन गे ला. झटकन मी ती दगडी
खु ं टाळी डावीकडे िफरिवली. तो भाग होता तसा बं द झाला. भु यार अदृ य झालं . माझ
मन ि थरावलं .
**

सात
मी, धात्री आिण बाबा असे च एकदा महालात बोलत बसलो होतो. इत यात एक
ू सै िनक धापा टाकत महालात आला. वास कसातरी रोखत तो हणाला, ‘‘महाराज,
दत
पूवकडून िनषाधांचं सै य वाटचाल करीत आहे . आप या भोजपु रावर ते चालून ये त
आहे .”
‘‘काय हणतोस? असाच जा आिण से नापतींना रणभे री आिण शं ख फुंकायला
सां ग. चम वती या िकना यापलीकडे च यांना रोखलं पािहजे . या भोजपु रात कुंितभोज
आहे तोपयं त हे रा य वतं तर् च राहील. जा.” बाबा झटकन उठले आिण श त्रागाराकडे
िनघून गे ले. यां या चालीत िसं हाची ऐट होती. शरीरात भोजकुलाचं अशरण र त होतं !
णाधात यो ाचा वे ष चढवून ते परत आले . नगरात सगळीकडे शं ख, दंु दुभी
आिण रणभे री घु मू लाग या. बाबांची चया एका वे ग याच ते जानं चमकू लागली.
भोजपु राचं सै य तयार झालं . सगळीकडे भोजां या रा याचा जयजयकार घु मू लागला.
शूर सै िनक वातं यासाठी मरायला तयार झाले !
मी धात्रीला पं चारती तयार करायला सां िगतलं . यु ावर जा यापूवी राजाला
ओवाळायचं असतं . धात्री आरती घे ऊन आली, पण यापूवीच बाबा बाहे र पडले !
राजवाडया या ारातून मी हणाले , ‘‘बाबा, थांबा. मी ओवाळते .”
ते मागं न िफरताच हणाले , “ ित्रय त ड िफरव यानं तर मागं कधीच वळू न
बघत नसतात मु ली! िवजयी होऊन आले या िप याला ओवाळ. तोपयं त पं चारती
दे हा यात या कुलदे वते पुढं तशीच ते वत ठे व.” यांनी ग ड िच हां िकत राज वज हाती
घे तला. पु ढचं पाऊल पु ढं च टाकीत ते महा ारात गे ले आिण रथात बसून णाधात
िदसे नासे झाले . चोहोकडे ‘‘महाराज कुंितभोजांचाऽऽऽ िवजय असो!” अशा घोषणा घु मू
लाग या. भोजांचं सै य िनषाधांचा िन:पात कर यासाठी पे ट या मनानं धावू लागलं .
धु ळीचा एक लोळ दरू वर उठत होता. अ वनदी या पात्रा या िदशे नं तो थोड ा कालानं
िव न गे ला.
**

आठ
रोज वे गवे ग या वाता कानां वर पडत हो या, चम वती नदी या पु ढं दो ही
सै यांची गाठ पडली होती. कधी िनषाधांची सरशी होत होती, तर कधी आमची सरशी
होत आहे , असं समजताच िनषाधांचं सै य णात जवळ या घनदाट अर याचा आश्रय
घे त होतं , पण भोजपूर या िचवट सै यापु ढं यांचं काहीच चाललं नाही. दहा िदवस यांनी
वाट पािहली आिण परत ते िव य पवता या िदशे नं आले तसे माघारी िनघून गे ले! बाबा
यश वी झाले !
ू वाता घे ऊन आला, ‘‘िनषाधांना िपटाळू न महाराज कुंितभोज परत
एक दत
ये ताहे त!”
सगळं नगर उ साहानं भ न गे लं. आप या शूर राजाचं प्रेमपूण वागत
कर यासाठी नगरजन उ सु क झाले . ि त्रयांनी अं गणात सडे िशं पले , गु ढ ा-तोरणं
उभार यात आली. आक् रमकांना िपटाळणा या कोण या वीर राजाचा जनते ला अिभमान
वाटणार नाही? अशा राजाचं कोण वागत करणार नाही? कोण या यावर सु वणपु पांचा
वषाव करणार नाही?
पं धरा िदवसांनी बाबा िवजयी होऊन परत ये त होते . पं धरा िदवस कुलदे वते समोर
इं गुदीचं ते ल घालून ते वत ठे वले ली पं चारती हातात घे ऊन मी राजवाड ा या महा ारात
उभी रािहले .
नगरा या सीमे व न नगा याचा आवाज ये त होता. नगरजन घोषणा दे त होते .
फुलं उधळीत होते . शे वटी आमचं िवजयी सै य राजवाड ाजवळ आलं . सै या या
आघाडीवर एका ह ी या अं बारीत बाबा बसले होते . माहुतानं ह ी खाली बसिवला. बाबा
महा ारात उभे रािहले . यां या िवजयी डो यांतन
ू आनं दा या योती बाहे र पडत
हो या. मान ताठ होती.
महा ारात मी यांना ओवाळलं . यांनी पाठीवर या बाणां या भा यातून एक
बाण सरकन खे चन
ू हातात घे तला. याचं धारदार टोक आप या उज या अं गठ ाला
टोचलं . यां या भरग च अं गठ ावर र ताचा एक थब उभा रािहला. याचा िटळा
मा या म तकाला लावीत ते हणाले , ‘‘वीरांनी िवजया या धुं दीत जगावं आिण
वीरक यांनी शीलासाठी मरावं !’’
अमृ ताचे बोल होते ते !
मी भारावून गे ले. मला बाबांचा अिभमान वाटला. मी मनोमन पु टपु टले ,
‘वीरक यांनी शीलासाठी मरावं आिण वीरांनी िवजया या धुं दीत जगावं !’
सग या नगरजनांनी िवजयो मादानं घोषणा के या – ‘‘महाराज
कुंितभोजांचाऽऽऽ िवजय असो!’’
‘‘राजकुमारी कुंितदे वींचाऽऽऽ िवजय असो!’’
अिभमानानं छाती फुगवीत बाबांनी महा ारात पाऊल टाकलं इत यात एक
ती ण आवाज सग यांची काळजं कापीत वाड ा या प्राकारात घु मला. िवजे या

कडकडाटासारखा! प्राकारा या पाषाणां वरही भीतीनं रोमांच उभे राहावे त असा!
‘‘राजा, िवजया या आनं दानं एवढा उ म झालास काय? तु या वाड ासमोर
कोण अितथी उभा आहे याची तु ला जाणीव तरी आहे काय?’’
सग या नगरजनांची दृ टी या आवाजानं आप याकडे रोखून घे तली. भीतीची
एक सणसणीत िशरिशरी सग या वातावरणा या अं गात चमकू न गे ली.
आ ही आवाजा या िदशे नं पािहलं . एक लांबच लांब दाढी असले ला, जटाधारी,
कृश आिण उं च असा ॠषी होता तो! याचा रं ग तांबसर होता. सगळं जग जणूकाही
या या दृ टीनं हातातील िब ववृ ा या वक् रदं डानं सहज उलटं करता ये यासारखं
केवळ गवताचं पातं होतं ! आप या वक् र भु वयांनी यानं सग या ब्र ांडाला एक
जबरद त िवळखा घातला होता. हातातील चकचकीत झळाळणारा कमं डलू हवे त
नाचवीत तो डो यांतन
ू अ नीचा वषाव करीत होता.
नगरजन कुजबु जू लागले . बाबा त परते नं पु ढं झाले आिण या ॠषी या पायां वर
यांनी सरळ लोळण घे तली!
तो ॠषी पु हा कडाडला, ‘‘कुंितभोजा, कस या या रणभे रीं या आिण
तु ता यां या पु ं क या फुंकतो आहे स?’’
‘‘गु दे व, मा असावी. वारीहन
ू आताच परततोय. आप या आगमनाची
क पना न हती... नाहीतर – ’’ बाबा या या चरणां वर म तक ठे वून कळवळू न बोलू
लागले . णापूवी अशोकासारखे ताठ असले ले बाबा णात गवता या पा यासारखे मलूल
झाले . णापूवी भु जंगासारखे सळसळीत वाटणारे बाबा णात गोगलगाईसारखे दीन
झाले .
‘‘आगमनाची क पना
ायला मला काय तू आप या पायाचा मांडिलक
समजलास? या पृ वी या पाठीवर हवं ितथं मु तपणानं व छं द िफरणारा मी एक मु त
ॠषी आहे हे िवसरलास की काय? की ही सगळी पृ वी तु या पायाची बटीक झाली
आहे ?’’ तो ॠषी भु वया वाकड ा करीत परत गरजला.
अं गावर कोसळणा या कड ासारखाच तो सवांना वाटला.
‘‘ मा असावी. आपण ये णार हे समजलं असतं , तर आपलं उिचत वागत करता
आलं असतं .’’ अं ग साव न उभं राहत बाबा बोलले .
‘‘ वागत आिण मानपान तु यासार या नृ पांसाठी असतो! मला याची पत्रास
नाही.’’
‘‘ मा असावी.’’ हात जोडून बाबा दीनवाणे हणाले .
‘‘ठीक आहे , राजा चल.’’
सग या लोकांनी सु टकेचे िन: वास सोडले !
धात्रीनं मला पु ढं होऊन नम कार करायला सां िगतला. मीही हळू च पु ढं झाले
आिण या ॠषीला वाकू न नम कार केला.
‘‘ही कोण राजा?’’ यांनी बाबांना प्र न िवचारला.
‘‘ही माझी क या कुंती.’’
‘‘तु झी क या? राजा, कुणापु ढं तू बोलतो आहे स याची नीट जाणीव आहे काय
तु ला?’’ आपले डोळे गरगर िफरवीत ॠषीनं खोचक प्र न िवचारला.
‘‘नाही गु दे व मा असावी. ही शूरसे न राजाची क या पृ था! माझी मानसक या

कुंती.’’ आज बाबांना काय झालं होतं ? पावसानं झोडपले या ल हा यासारखे ते खाली
मान घालून णा णाला या दाढीवा या ॠषीला नम कार का करीत होते ?
‘‘राजा, इथं मी काही तीथयात्रा कर यासाठी आलो नाही! मला एक महाय
करायचा आहे . इथं – या भोजपु रात आिण या तु या वाड ात. मा या अं तरा याचा
मला तसा आदे श आहे .’’
‘‘से वक से वेला त पर आहे .’’ बाबा वाकू न हणाले .
‘‘हा महाय साधा नाही राजा! या य ानं , या पाच मूलत वांनी हे जग
साकारलं आहे या पं चमहाभूतांना मी मा या पायाचे दास बनिवणार आहे ! या
श तीं या जोरावर हे सगळं जग चालतं या सग या श तींना या य ानं मी दास
करणार समजलास! या य ात काही कमी पडलं तर...’’ यानं डोळे िफरिवले .
‘‘नाही गु दे व. मी आिण कुंती आपणाला काहीच कमी पडू दे णार नाही.’’
‘‘ल ात ठे व कुंितभोजा, हा य सग या आयावतात पिह याप्रथमच केला
जाणार आहे ! गे ली तीन तपं यासाठी िहमालयात घोर तप चया क न मनाचं िद य
साम य िमळवून मी आलो आहे .”
‘‘गु दे व, आज मी ध य झालो. आपण राजवाड ात चलावं .’’
“राजवाड ात कशाला? िजथं वै भवाचा िवलास असतो ितथं आ याचा िवनाश
असतो. मी पणकुटीत राहीन. तु या वाड ासमोर – पणकुटीत!”
‘‘जशी आ ा. ही कुंती आपली से वा करील.”
या ॠषीनं वाड ा या महा ारातून आत पाऊल टाकलं . सग या लोकांनी
घोषणा केली. ‘‘दुवास ॠषींचा िवजय असो!”
गरकन वळत दुवास ॠषी सवां या अं गावर एकदम ओरडले , ‘‘कुणाचा
जयजयकार करता? इथं ओरड यापे ा शे तात जाऊन ओरडा. धा याची कणसं खाणारी
पाखरं तरी उडून जातील. जा, इथून चालते हा! राजा, हा असला ग धळ मला मु ळीच
चालणार नाही. मला सं पण
ू एका त पािहजे !” ते परत कडाडले .
ते दुवास ॠषी होते तर! अत्री ॠषींचे पु त्र! महासती अनसूयेचे पु त्र! योिगराज
द ात्रेयांचे बं ध!ू आयावतातील सव कोिप ट ॠषींचा कोप यां या कमं डलूत सहज
सामावला असता असे दुवास!
**

नऊ
लागलीच वाड ासमोर एक पणकुटी उभार यात आली! एक िविचत्र दृ य िदसू
लागलं . एका वै भवशाली वाड ासमोर एक वाळ या गवताची पणकुटी उभी रािहली!
वाड ात ये णारे सगळे अ यागत या पणकुटीकडे आ चयानं पाहू लागले . िजथं
सै िनकांची सं चलनं होत होती ितथं दुवास ॠषींचे गं भीर मं तर् ो चार घु मू लागले . ‘‘ॐ
भूभुवः.....” भ या पहाटे उठू न दुवास ॠषी अ वनदीत नान क न ये त आिण
मं तर् साधने साठी पूवकडे त ड क न बसत. समोर या य कुंडात िनरिनरा या सिमधा
टाकत. यां या धु रानं राजवाड ातील लोकां या डो यांत पाणी उभं राहू लागलं .
दुवास ॠषी! िकती िवि त आिण हे केखोर होतं यांचं वागणं ! यानं जग िनमाण
झालं आहे या िद यश तीवर ते िवजय िमळिवणार होते ! पं चमहाभूतांना ते दास करणार
होते ! मना या कुठ या अव थे त ते होते हे कुणालाही सां गता आलं नसतं . णात
ू हवं हणून हट् टाला पे टत, तर कधी-कधी दोनएखा ा लहान बालकासारखं ते मला दध
दोन िदवस ते काहीच खात नसत. णात ते एखा ा दुमीळ अशा झाडा या सिमधा
मागत, तर कधी असले या फेकू न दे त. कधी-कधी ते एकसारखे अं गावर खे कसत, तर
कधी-कधी दोन-दोन िदवस एक श दसु ा बोलत नसत.
अशा या दुवास ॠषींची से वा कर याचं काम बाबांनी मा यावर टाकलं होतं !
यांनी मला अशी समज िदली होती की, दुवास ॠषी िकतीही िचडले तरी तू यांना उलट
बोलू नकोस. मु खावर कंटाळा िदसू दे ऊ नकोस. यां या से वेत काहीच कमी पडू दे ऊ
नकोस. कधी-कधी ॠषींचं वागणं अस होई. मला ते सरळ आपले पायसु ा धु वायला
सां गत! यां या हाताखाली इतके आिण असे काम पडे की, शरीर थके, मन कोमे जे, पण
बाबां या समाधानासाठी मी ते ही करीत असे . धु तले ले पाय पु हा धु वावे लागत! पु हा वर
आरडाओरडा िनराळाच! ती सगळी पणकुटी जाळू न उद् व त क न आपण सरळ
मथु रेला िनघून जावं , असं मला वाटे . या िवि त माणसा या सहवासात जा त िदवस
रािहले , तर मला वे ड लागे ल की काय अशी मला भीती वाटू लागली!
एक नाही दोन नाही चां गले दहा मिहने मी हे िविचत्रपणाचं सगळं वागणं सहन
केलं ! रोज रात्री मी अधवट झोपे तन
ू उठू न बसत असे , कारण पहाटे दुवासांची पूजनाची
तयारी करावी लागे . अधवट झोपे मुळे माझे डोळे लाल िदसू लागले . मी कृश होत
चालले . माझी ती अव था बघून धात्री दुवासां या नावानं बोटं मोडू लागली.
शे वटी शे वटी दुवास ॠषी पणकुटी या बाहे र पडे नासे झाले . शे वटचे दोन मिहने
ू आिण फळं हाच यांचा आहार असे . रात्री न
तर ते पूणत: अबोल होते . नु सतं दध
झोपता ते एकसारखे रात्रभर मं तर् पु टपु टू लागले . मला यां या या जाग्रणांची भीती
वाटू लागली. हा ॠषी या श तींवर िवजय िमळिव याऐवजी या श तींम ये च िमसळू न
जाणार की काय? काय िनघणार आहे या य ातून? काय करणार आहे त हे दुवास या
ते जांना दास क न? मानवाला ते ते ज कधी झे पेल काय? असं य प्र नांनी माझं मन
िदवसभर अ व थ असे . कुणीकडे जरा इकडे -ितकडे जावं हटलं तरी ते अश य असे ;

कारण ते पणकुटीतून के हा हाक मारतील याचा ने म नसे . कधी काय मागतील ते सां गता
ये त नसे .
एका पौिणमे या िदवशी मी असाच िवचार करीत झोपी गे ले. या िदवशी मला
गाढ झोप लागली होती. पहाटे जागी झाले ते एका मोठ ा आवाजानं च. पणकुटीतून
ू िपऊन आिण फळं खाऊनही यांचा
दुवास ॠषी एकसारखे ओरडत डत होते . नु सतं दध
आवाज िवजे या कडकडाटालाही लाजवील असा कणखर होता! आनं दानं ते आरो या
मारीत होते ,
“कुंितभोजाऽऽ कुंितभोजाऽऽ!”
मी गडबडीनं उठले आिण आत गे ले. यांनी आपले डोळे उघडले . यां या
डो यांकडे बघणं मला श य होत न हतं ! अितशय दीि तमान ते जाचे ते दोन गोल होते !
मला बघताच एक अ प टशी ि मताची लकेर यां या मु खावर चमकली. घनगं भीर
आवाजात ते हणाले , ‘‘कुंती, माझी से वा के याचं फळ आज तु ला िमळे ल! सगळं जग
यापु ढं तु ला वीरांची जननी हणून ओळखे ल! ये . बै स.” मी तशीच उभी रािहले . ते गरजले ,
“बै स.”
मी या य ा या वे दीजवळ बसले . यां या बोल याचा काही हट या काहीच
अथ कळला नाही मला.
ते हणाले , ‘‘कुंती, या िव वातली पं चमहाभूतं आज मा या मं तर् ां या धा यांनी
मी रथा या अ वांसारखी करकचून बां धन
ू टाकली आहे त! माझा प्रयोग यश वी झाला
आहे ! हे आचमनाचं पाणी घे !’’
‘‘पण मी...?’’ माझं मन भीतीनं गारठू न गे लं.
‘‘कुंती, तू कुणापु ढं उभी आहे स याची क पना आहे काय?’’ यांचे डोळे गरग
लागले . मला ते जाळू न टाकणार होते की काय?
मी मु काटपणे आचमनाचं पाणी घे तलं . ते घडाघडा मं तर् हणू लागले . ते श द मी
पूवी कधीही ऐकले न हते तरीही ते कानां वाटे मा या मना या पड ावर प टपणे उमटू
लागले ! ते श द ऐकताना मला एक अननु भत
ू आनं द वाटत होता. ते श द हणजे
अमृ ता या लहरी हो या. मा या शरीरातील कण कण हलका झाला. णभर मी हणजे
ते श दच आहे , असं मला वाटू लागलं ! डो यांपुढे धवल प्रकाशाची वलयं दाटली.
मं तर् हणून होताच िवजयी वीरासारखे दुवास उठले . मा या म तकावर हात
ठे वून ते हणाले , ‘‘कुंती, या आयावतात तु यासारखी दुसरी त्री होणार नाही! याया श तीचं मरण क न तू हे मं तर् हणशील ती-ती श ती मानव पात णात
दासासारखी तु यासमोर उभी राहील आिण तु या पोटी आप यासारखाच ते ज वी पु त्र
िनमाण क न िनघून जाईल. ही दुवासाची वाणी आहे , ल ात ठे व! जा!’’
मा या कस याच उ राची वाट न पाहता िकंवा बाबांना भे ट यासाठी न थांबता
ते आले होते तसे च, कमं डलू नाचवीत म ह ीसारखे पणकुटीबाहे र पडले . णाधात ते
िदसे नासे ही झाले . राजवाड ा या तटाबाहे र पडून उ रे कडे िनघून गे ले.
य कुंडातील राख वायु लहरींबरोबर पणकुटीभर पस लागली. वा या या एका
लहरीनं दुवास बसले होते ते याघ्रचम उलटं -सु लटं झालं !
**

दहा
दुवास ॠषी िनघून गे ले. वाड ाला परत वाड ाची कळा आली. धात्रीनं
सु टकेचा िन: वास टाकला. बाबां या छातीवरचं दडपण दरू झालं . दुवासांनी मला
जाताना अिभचारासह तो... ‘दे वहुती’ मं तर् िदला आहे , हे कुणालाच माहीत न हतं .
वाड ावरचे से वक दुवास ॠषींना िवस नसु ा गे ले. दुवास हणजे भोजपु रा या
राजवाडयावर णभर उठले लं एक वादळ ठरलं . पण यांचे ते श द मा या कानांत
ने हमीच घु मत. ‘‘तू वीरांची जननी होशील.” माझं मन या श दांनी लाजून चूर होई.
कधी-कधी मी िदवसभर एकही श द बोलत नसे . मं तर् ाचे ते श द मा या कानात
प टपणे ऐकू ये ऊ लागत. ते हणावे असं सारखं वाटे . पण मोठ ा सं यमानं मी ते आवरी.
एखा ा गोमाशीनं कु याचा अिवरत पाठलाग करावा तसे ते मा या मनाचा पाठलाग
करीत. मा या मना या आत या या सं घषामु ळे बाहे र या दै नंिदन यवहारात काहीकाही वे ळा फार मजे दार चु का होत. दासदासींना मी एकदम ‘अहो-जाहो’ हणून बोलवी.
सव जण मा याकडे आ चयानं पाहत. लागलीच मी वत:ला सावरीत असे . असे
िदवसांमागून िदवस गे ले. नगरावर वसं तॠतूची कृपादृ टी वळली. िनरिनरा या
रं गीबे रंगी फुलांनी भोजपु राचा आसमं त नटू न गे ला. सवत्र सं िमश्र सु गंध दरवळू
लागला.
वसं त! वसं त हणजे वषाॠतू या शे वट या इं दर् धनु याचं पृ वीवर पडले लं
प्रितिबं ब! वसं त हणजे िनरिनरा या प यां या पानं स त वरांचे पावे घे ऊन पृ वीवर
अवतरले ले आकाशातील स तषी! वसं त हणजे नु क याच खोडकर वषाॠतूनं आप या
सरीं या असं य बोटांनी गु दगु या के यामु ळे पृ वी पी बालका या गालावर पडले ली
गोड खळी! ता यात पदापण करणा या मनाला अशा वसं ताचं ने हमीच आकषण असतं .
मी ने हमी वाड ा या सौधावर उभी राहन
ू िविवध फुलांनी डवरले लं आजूबाजूचं
िनसगस दय पाहत असे .
अशीच एकदा पहाटे मी सौधावर उभी होते . तो िदवस रिववारचा होता. मं द- मं द
वायु लहरी अ वनदीचं झुळू झुळू सं गीत मला ऐकवीत हो या. सगळं नगर हळू हळू जागं
होत होतं . गा या ग यांतले घं टानाद ऐकू ये त होते . प यांचा िकलिबलाट चालला
होता. इत यात पूव िदशा उजळू लागली. सूयदे व पूव- ि ितजावर हळू हळू वर ये ऊ
लागले . यां या पशानं प्र ये क व तूत चै त य भरलं जाऊ लागलं . मा या अं गातून
एक गोड िशरिशरी चमकू न गे ली. आ ते -आ ते ते ते ज पूणाकार घे ऊन पूवकडे उभं
रािहलं .
िकती ते ज वी िदसत होतं ते ! या ते जाचे असं य कण पृ वीचा कण कण
उजळीत होते . मा या मनात एक िविचत्र िवचार आला. आपणही या धरतीसारखे
िवशाल असतो, तर या ते जा या सव कणांनी आप या सवां गालाही पश केला असता!
उकळणारं पाणी वरखाली गोल िफरतं तसं मं तर् ाचे श द मा या मनात गोल िफ
लागले . माझं सगळं शरीर या मं तर् ां या श दांनी मं तर् मय झालं आहे , असं वाटू लागलं .

कुतूहलाचं वास सं यमा या कंठबं धाला िहसके दे ऊ लागलं . या मं तर् ापासून काय होणार
आहे ? या सूयदे वांचं मी आता िचं तन केलं तर ते इथं ये तील काय? कसं श य आहे ते ?
बघू या तरी या मं तर् ात काय साम य आहे ते ? दुवास ॠषी साधना-साधना हणत; ितचं
साम य तरी पाहू या. मी डोळे िमटले . णभर या ते ज वी श तीचं मरण केलं . हात
जोडून मी भराभर मं तर् ो चार क लागले ! ‘ॐऽऽ िहर यये न पात्रेन...’ या एकएका
श दाबरोबर माझं शरीर हलकं होत होतं . मनाची जाणीव नाहीशी होत चालली. मं तर् ाचे
श द एकापे ा एक असे वरचढ आवाजात मा याकडून हटले जाऊ लागले . शरीराची
जाणीव न ट होऊ लागली! मन! ते ही उरलं नाही. सग या व तू िदसे नाशा झा या. मी
कुंती आहे , मी सौधावर उभी आहे , मी मं तर् हणते आहे , हे सगळे जािणवे चे सघन बं ध
खडाखड िनखळू न पडले ! मी हणजे केवळ एक ते ज वी योत झाले ! या योतीला इतर
काही िदसत न हतं . पूवकडून एक अितशय ते ज वी कांतीचा दे दी यमान पु ष ये त होता!
यां या कानांत प्रकाशवलयं फेकणारी िद य कुंडलं होती. केस सोने री वणात चमकत
होते . डो यांतन
ू ते ज वी प्रकाशलहरी बाहे र पडत हो या. मु दर् े भोवती ते जाची आभा
पसरली होती. अं धाराचं रा य आप या ऐटदार चालीनं जाळीत तो सौधाकडे ये ऊ
लागला. दशिदशांनी अस िकरणशलाका उधळीत! मा या शरीर पी योतीला या
दे दी यमान पु षानं पश केला. योत थरथरली. िवरोधासाठी मान हलवून ती डोलली.
दोघांचा अबोध अशा भाषे त एक सं वाद झाला, पण योतीचं काहीच चाललं नाही. तो
ू पलीकडे गे ला. एका महान ते जाचं सं क्रमण झालं !
आकाशपु ष योतीला भे दन
मा या शरीरातील कणन्कण सणसणीत तापला होता. मी हळू हळू अि त वा या
जगात ये त होते , पण तापले या शरीरामु ळे माझं शरीर मलाच अस झालं . डो यांपुढं
ते जाची वलयं गरगर िफरत होती. पायातील श ती गे यासारखं वाटत होतं . उभी रािहले ,
तर मी सौधाव न धाडकन खाली कोसळे न या भीतीनं मी मटकन खालीच बसले . मा या
पाठीवर कुणीतरी हात टे किवला. टे किवला आिण तो झटकन पु हा वर उचलला. मी वळू न
पािहलं . ती धात्री होती! चम कािरक दृ टीनं ती मा याकडे पाहत होती. डोळे
िव फा न ती हणाली, ‘‘राजकुमारी, िकती वर भरला आहे तु म या अं गात! चला,
प्रथम तु हां ला औषधी दे ते.’’
मी सौधाव न खाली उत लागले . या पायदं ड ा उतरताना उगाच मला वाटलं
की, मी उं च आकाशा या वगातून – पृ वीवर की, पृ वी याही खाली खोल पाताळात
जाते आहे !
**

अकरा
या िदवसापासून मला जे -जे काही वाटत गे लं ते सगळं अत य होतं . माझं
मलाच आ चय वाटत होतं की, मी अशी का वागत होते . मला कुणाशीही एक श दही
बोलावासा वाटे नासा झाला. ने हमीच मा या डो यांपुढं ते ज वी वलयं िफ लागली.
एकसारखी मी या दुवास ॠषीं या पणकुटीत जाऊन उगाच बसू लागले .
वाड ातील दासदासींना मा या वाग याचं कोडे पडलं . ती सगळी मा यासमोर
ये ऊन अने क प्रकारांनी माझं मन रमिव याचा प्रय न क लागली, पण माझं मन ने हमी
आकाशात उं च भरा या मा लागलं . उगाच बाहे र प्रकाशात बसावं , असं वाटू लागलं .
ने हमीच मी सौधावर उभी राहन
ू सूयदे वांकडे पाहू लागले . ते डो याव न मागं ये त.
यां या त त िकरणांनी माझी पाठ खरपूस ताप यािशवाय मला ितथून उठवत नसे ! रोज
तीन-तीन घटका हा कायक् रम सु झाला. रात्री मी मा या महालातून आकाशात पाही.
आकाशात असं य तारका लु कलु कत असत. मला या तारकांची फुलं खु डावी असं वाटे !
जे -जे प्रकाशमान होतं या- या सवांची मला अनावर ओढ लागली! माझं अं ग सोने री
िदसू लागलं .
बरे च िदवस मना या या िविचत्र अव थे त गे ले. मा या सवां गात आमूलाग्र
बदल पडत होता. एकदा मी अशीच क ातून िफरत होते . कुणीतरी दासीनं आणून िदले लं
सु वणचं पकाचं फू ल हुंगत होते . इत यात धात्री आली. ित याशी काहीतरी बोलताना ते
फू ल मा या हातातून सु टून खाली पडलं . ते उचल यासाठी मी खाली वाकले . माझं
सवां ग जड झालं आहे , असं मला वाटलं . कसतरी ते फू ल मी वर उचललं आिण परत हुंगू
लागले .
धात्री मा याकडे िविचत्र दृ टीनं पाहत होती! ित या वृ वानं आधीच
आठ ांनी जाळीदार झाले या कपाळावर आणखी एक जादा आठी उठली. आप या
ती ण अनु भवी डो यांनी ती माझं सगळं शरीर चाचपते आहे , असं मला वाटू लागलं !
आप या भु वयांचं जीण कातडं उं चावत ती हणाली, ‘‘राजकुमारी, माझं वय मला धोका
दे णार नाही. मी एक प्र न िवचा का?”
‘‘धात्री, आजपयं त प्र नासाठी तू मा याकडे कधी अनु ा मािगतली आहे स
का?’’ मी ितला उलट िवचारलं .
‘‘नाही, पण राजकुमारी, हा प्र न तु हाला कधीच आवडणार नाही. या
हातारीला वे ड लागलं आहे , ित या पाठीवर आसु डाचे फटके मा न िहला िव या या
अर यात सोडा; अशी आ ा सोडाल तु ही!’’
‘‘धात्री, तू वाड ावरची सवांत वृ आिण सवांत प्रामािणक दासी आहे स हे मी
िवसरले नाही अजून. िवचार, तु ला काय िवचारायचं असे ल ते प टपणे .’’
परत एकदा ितची वृ दृ टी मा या सवां गाव न िफरली. थरथर या माने नं ितनं
िवचारलं , ‘‘राजकुमारी, तु ही माता होणार हे ....!’’
‘‘धात्री, कुणासमोर तू बोलते आहे स याची जाणीव आहे काय तु ला?’’ मी

मोठ ानं िकंचाळले , अं गावर वळवळता सप पड यासारखी!
‘‘राजकुमारी, माझे केस िपकले आहे त. या वाड ातील तीन राजिपढ ा मी
बिघत या आहे त. आपलं शरीर समोर या दपणात नीट पारखून बघा.” आपली मान
जा तच हलवीत ती क ाबाहे र जाऊ लागली.
माता! या दोन अ रां या मु ि टयो यांनी मा या मनाला िनदयपणे बु कलायला
सु वात केली. सगळा क मा याभोवती गरगर िफरतो आहे , असं मला वाटू लागलं .
धरतीनं दुभंगन
ू मला पोटात घे तलं असतं तरी बरं झालं असतं . माझं मन या
भु यारात या पाकोळीसारखं दे हा या िभ ीवर थडाथड आपटू लागलं . असाहा यपणे !
मी माता होणार होते ! कौमायाव थे त माता! मातृ व हा त्रीला िमळणारा
सवांत श्रे ठ वर आहे , पण मला िमळणारा हा वर शापासारखा न हता काय? दुवास
ॠषींचे ते उद्गार मा या कानांत घु मू लागले . ‘‘तू वीरांची जननी होशील.’’ यां या
मं तर् ाचे तु टक श द कानांत िननाद ू लागले . ‘ॐऽऽ िहर मये न पात्रेन...’ णात मा या
मना या घु मटात बाबांचे ते श द घु मू लागले , ‘‘वीरांनी िवजया या धुं दीत जगावं आिण
वीर क यांनी शीलासाठी मरावं !’’ शील! ि त्रयांचं अमोल ले णं! शील हणजे
आय त्रीचा वासो छ्वास!
म ये च उ ानातलं ते चं डोल प याचं िप लू आपली चोच वासून ओरडू लागलं .
िचरर, िचरर!
णात मथु रेतून आणून मला इथं सोडून जाताना तातांनी काढले या उद्गारांचे
पडसाद शतगु िणत होऊन मा या डो यांपुढं फेर ध न नाचू लागले .
‘‘तू एका ित्रय राजाची मु लगी आहे स हे कधीच िवस नकोस!’’
ित्रयक या! शील! श दांचा मु सळधार पाऊस पडू लागला. वरांचे नाच सु
झाले . शील! ित्रयक या! कानां वर हात ठे वून मी डोळे िमटू न मोठ ांदा ओरडले ,
‘‘धात्री, थांब!’’
ती परतली. मा यासमोर ती उभी राहताच मी ितला डोळे िमटू नच सां िगतलं ,
‘‘धात्री, मी राजकुमारी कुंती तु ला सां गते आहे . जगातलं सग यांत दाहक िवष जे
असे ल ते सं याकाळ या आत मा या हातात पडलं पािहजे .’’
मा यासाठी अ य दुसरा कोणताही सु रि त माग न हता!
‘‘राजकुमारी,’’ ितचा आवाज वीणे या तु ट या तारे सारखा थरथरला.
‘‘जा, ही राजकुमारीची आ ा आहे .” मी कठोरपणे सां िगतलं .
‘‘पण –
’’ ‘‘धात्री, दासींनी आ ा पाळायची असते . उपदे श करायचा नसतो. जा!’’
खाली मान घालून ती क ाबाहे र िनघून गे ली.
**

बारा
यानं तर धात्री मा या क ात कधी आलीच नाही. आप या राजकुमारीला िवष
आणून दे याचं धै य ित या हाता या काळजात न हतं . मी ितला अने क िनरोप पाठिवले ,
पण ितनं कामा या नावावर ते उडवून लावले . काळ गे या प्र ये क पळाला सह त्र
िजभांनी चाटत खायला ये तो आहे , असं वाटत होतं . क ाबाहे र पडणं मी सोडून िदलं
होतं .
मा या मनात एकच एक िवचार प का होत होता. मृ यू! तडफडणा या िजवा या
जाच या कायम या बं द कर यासाठी मला मृ यूिशवाय दुसरा माग न हता. मृ यू!
मरणप्राय मानिसक वे दनांना मरण दे णारा मृ यू! प्रित ठे या कंठबं धानं बां धले या
िजवाला अ ाता या अनं त प्रदे शात ने णारा मृ यू! जगातली सगळी काळी दृ यं
आप या का या िजभांनी सहज पचिवणारा मृ यू! मना या अस या क दटले या
अव थे त मृ यूिशवाय अ य दुसरा कोणता आश्रय असणार? कारण राजकुमारी कुंतीला
सगळे जण मान दे त होते , ितचा प्र ये क श द झे लत होते , पण – पण उ ा माता
झाले या कुंतीला यांनी काय हटलं असतं ? कुलटा हणून ते ित या त डावर थुं कले
असते . दगडांनी ठे चून यांनी ितची नगरातून िधं ड काढली असती. लोक तरी िकती
िविचत्र असतात! मातृ वाची ते ने हमी महती गातात, पण याच मातृ वावर ते कधी-कधी
पापाची राजमु दर् ा ठोकतात. याच मातृ वाला ते सामािजक सं केतां या सह त्र शूलांनी
िछ निवि छ न करतात! मी कुमारी होते आिण आता माता होणार होते . समाजानं या
मातृ वाचं कसं वागत केलं असतं ? मला मं तर् ापासून पु त्रप्रा ती झाली आहे , हे
धडधडीत स य यांना कधीतरी पटलं असतं काय? प्र य दुवासांनी ये ऊन नगरा या
चौकात उभं राहन
ू कंठरवानं सां िगतलं असतं , तरी ते कुणालाही पटलं नसतं . कशाला
ु
आले होते दवास या नगरात? काय िमळवलं यांनी मा या जीवनाशी हे असं
महाभयानक त
ू खे ळून? यां या या भयानक प्रयोगात माझा काय सं बंध होता? पण
असं हणून तरी माझी सु टका आता कुठं होणार होती? जगात सग याच गो टींत
सु संगती कुठं असते ? िनरपराधी माणसांना दुस या कुणा यातरी अपराधाचं प्रायि च
भोगावं लागतं च नाही काय? मी यांपैकीच एक न हते काय? प्र नां या असं य
साळुं या मा या मद ू या घायाळ नािगणीला टोचत हो या. ती असाहा यपणे कळवळू न
फू कार टाकत होती... मृ यू! मृ यू!
मी ताडकन उठले आिण जोरात एक टाळी वाजिवली. एक दासी त परते नं आत
आली. ितला मी सां िगतलं , ‘‘अशीच जा आिण नगरातून राजवै ांना बोलावून आण. जसे
असतील तसे .’’
ती िनघून गे ली. अ या घटकेतच राजवै मा या क ात प्रिव ट झाले . वाकू न
अिभवादन क न ते हणाली, ‘‘राजकुमारी, काय आ ा आहे ?’’
‘‘वै राज, दुवास ॠषीं या य ाची सां गता करायची आहे ! यासाठी जगातील
सग यांत प्रभावी िवष हिव हणून वापरायचं आहे ! या दासीबरोबर ते ताबडतोब लावून

ा.’’
दुवास ॠषी हणताच वै राज अगोदर ग प बसले ! यांनी पु ढं काहीच प्र न
िवचारला नाही! कारण दुवास ॠषी कोणतीही दुमीळ व तू के हाही मागत असत हे
यांना माहीत होतं .
‘‘जशी आ ा,’’ हणत ते क ाबाहे र िनघून गे ले.
थोड ा वे ळातच ती दासी कुपीतून िवष घे ऊन आली. मी सु टकेचा िन: वास
टाकला. आता मला कुणा याही दय जाळणा या कुि सत दृ टीला त ड ावं लागणार
न हतं . ती कुपी मी जपून एका कोनाड ात ठे वली. मा या मरणप्राय यातनांचा अं त या
कुपीत होणार होता.
**

तेरा
या रात्री सगळीकडे सामसूम होताच मी मं चकाव न हळू च उठले .
कोनाड ातील ती िवषाची कुपी हातात घे तली. मथु रेत या बाबांचं मरण क न मी
यांना वं दन केलं आिण डोळे िमटू न पु टपु टले , ‘‘बाबा, तु मची पृ था एका ित्रय राजाची
क या आहे , हे कधीच िवसरणार नाही. माझा हा िनणय तु हाला खात्रीनं आवडे ल.’’
नं तर भोजपु रातील बाबांना आठवून यांनाही नम कार क न मी हणाले ,
“ ित्रयक यांनी शीलासाठी मरावं , हे स य मी आज िस करते आहे . बाबा, मला
आशीवाद आिण धै य ा!’’
णभर मी डोळे उघडले . सगळीकडे िन:श द शांतता होती. थोड ाच वे ळात
मीही अशीच शांत होणार होते . हे िनदय तरीही हवं -हवं वाटणारं जग आपणाला परत
पाहायला िमळणार नाही हणून णभर माझं मन भ न गे लं, थरकलं ! पण मी याला
आवरलं . आईचं मरण क न मी हणाले ,
‘‘आई, तु या पृ थेचा ज म ल -ल दु:खं सहन कर यासाठीच आहे का गं ? आज
या दु:खाचा अं त होणार आहे . मला आशीवाद दे .”
डोळे िमटू न मी ती कुपी घशात ओतली आिण मं चकावर अं ग झोकू न िदलं . आता
सकाळी नगरात हाहाकार उडणार होता.
**

चौदा
मी ती िवषारी कुपी याले होते – पण – पण ितचा काहीच उपयोग झाला न हता!
मृ यूसु ा आपली कृपादृ टी माणसावर माणसाला हवी ते हा वळवायला तयार नसतो.
मा या पोटात आता आगीचा ड ब उसळे ल अशी माझी क पना होती, पण नु सतं घशात
चु रचु र यापे ा मला काहीच वाटलं नाही. अधा घटका मी मं चावर पडून होते , पण मला
काहीच झालं न हतं . आ यं ितक मानिसक त्रासानं झापड मात्र ये त होती. मी ताडकन
उठू न बसले . भीतीनं माझं अं ग शहारलं . मी कोण होते ? िवषानं ही न मरणारी? एकदम
धावे सारखी तापणारी!
शं कांनी मन गारठू न गे लं. जीवन मला अस झालं होतं , मरणं मला अश य
होतं . िवषाचाही मा या शरीरवर पिरणाम होत न हता! मी कोण होते ?
ार उघडून मी क ाबाहे र आले . दासीं या दालनात िशरले . ितथं अने क दासी
झोप या हो या. एका कोप यात धात्रीही अं गाची मु टकुळी वळू न पडली होती. मी ितला
गदागदा हलवून जागं केलं .
मला पाहताच ती दचकली. ितला हाताला ध न तशीच ओढत मी मा या क ात
आणलं . कुणा यातरी साहा याची मला अ यं त गरज होती! क ात ये ताच मी झाले या
सव घटना ितला सां िगत या. ितचे खांदे गदागदा हलवून कळवळू न िवचारलं , ‘‘धात्री,
तूच सां ग आता, मी कुठं जाऊ? काय क ? मी म शकत नाही. या अव थे त जग याचा
मला कोणताच अिधकार नाही.’’
मा या पाठीवर आपला खरबरीत हात प्रेमानं िफरवीत ती हणाली,
‘‘राजकुमारी, धीर धरा. या क ाबाहे र मात्र आतासारखं पु हा कधीच ये ऊ नका.
तु हाला या ि थतीत कोणीच बघता कामा नये .’’
**

पंधरा
ते हापासून धात्री मा याच क ात राहू लागली. ती कुणालाच हणून क ात
घे त नसे . िदवसांमागून िदवस जात होते . पौिणमे या चं दर् ासारखं माझं शरीर कणाकणांनी
फुलत होतं . मन मात्र ग्रहणा या चं दर् ासारखं िचं तेनं ग्रासलं होतं . एक- एक िदवस
मला एक-एक यु गासारखा वाटत होता.
नु कताच शरत ॠतू सं पला असूनही एका रात्री एकदम आकाश भ न आलं .
वादळी आवतं चोहोबाजूंनी घ घावत राजवाड ावर आदळू लागली. मु सळधार सरींवर
सरी कोसळू लाग या.
म यरात्री एकदम मा या पोटात दुखू लागलं . मं चकावर मी अस वे दनांनी
तळमळू लागले . परां या उशांचा चु रगळू न चोळामोळा होऊ लागला. वे दनां या असं य
सु यांनी मा या शरीरा या व त्राचे टोक उसवले जाऊ लागले ! धात्री या वृ
डो यांतही भीतीची भयाण छटा पसरली. बाहे र िवजांचा कडकडाट आिण वा याचा
घ घाट चाललाच होता. प्रसूती या अस यातनांनी मी क हत होते .
एका घटकेनं तर एका िचम या िजवाचं ओरडणं सु झालं . या वाड ात पाच
तपांनंतर हे रडणं ऐकू ये त होतं ! मात्र बाहे र या कडकडाटात ते कुणालाही ऐकू जात
न हतं . मी माता झाले ! मातृ व! त्रीचा सवांत श्रे ठ अलं कार! प्रसूितवे दने या
मु शीतून तापून िनघाले लं सोनं ! िनसगाचं सग यात मं गल प्रकटीकरण! मी डो यांत
जीव आणून या िचम याकडे पािहलं . आनं दाची मोरिपसं मा या मनावर आपली हळु वार
बोटं िफरवू लागली. िकती दे खणं होतं याचं पडं ! उगव या सूयासारखं !
मला पाहताच यानं आपलं रडणं थांबिवलं . इव या या डो यांनी ते मा याकडे
िटक-िटक पाहू लागलं . या या कानांत िनळसर-तांबसर प्रकाश फेकणारी दोन मांसल
कुंडलं होती!! कुतूहलानं मी ती चाचपून पािहली. जा वं दी या लालचु टू क क यांसारखी
िदसत होती ती! याचं लु सलु शीत ग डस अं ग सोने री रं गाचं होतं . केसांची दाट कुरळी,
सोने री झुलपं वा या या झुळकीबरोबर हलत होती. कुंभासार या गोल मु खाभोवती
ते जाची आभा होती. आप या उज या पायाचा अं गठा ते चोखत होतं ! िनळे -िनळे िबटके
डोळे िकलिबल करीत पु न:पु हा मा याकडे पाहत होते ! म ये च एक वा याची झुळू क
आली याबरोबर ते खु दकन हसलं . याचं जावळ हाललं . गालावर एक गोड खळी पडली!
ती पाहताच मी राजकुमारी आहे , एक ित्रयक या आहे , माझं हे कौमायातलं बालक
आहे , हे सारं -सारं मी िवस न गे ले. धात्री या हातांतन
ू मी याला ओढून घे तलं .
आवे गानं ! आिण याचे पटापट मु के घे तले . माझा पश होताच ते मला िबलगलं . मा या
अं गावर ध यते चे रोमांच उभे रािहले . मातृ व हीच त्रीची मु ती असते असं णभर
वाटलं !
या या मांसल पशानं मला पा हा फुटला. याला पाजावं हणून मी मांडीवर
घे तलं , पदराखाली याला झाकताच धात्रीनं माझा हात धरला! ती दब या आवाजात
मा या कानात हणाली, ‘‘राजकुमारी, वे ळ थोडा आहे . हा िवजांचा कडकडाट चालू आहे ,

तोपयं तच आपण बाहे र पडलं पािहजे !’’
‘‘कुठं ? आिण कशाला?’’ मी घाब न िवचारलं .
‘‘याला घे ऊन तु हाला कधीच जगता ये णार नाही.’’
‘‘ हणून काय करायचं ?’’
‘‘याला – याला तु ही टाकलं पािहजे !’’
‘‘काय हणते स तू धात्री? एका माते ला आप या नु क याच ज मले या मु लाचा
याग करायला सां गते आहे स तू? अगं , या याकडे पाहा. या िन पाप िजवानं कोणता
अपराध केला आहे ?’’
‘‘राजकुमारी, मला हे सगळं पटतं य; पण नगरात या लोकांना तु ही हे पटवून
ाल काय?’’
‘‘नाही! धात्री, मी प्राण गे ला तरी याला सोडणार नाही. मी कुणाची राजकुमारी
नाही, कुणाची क या नाही, मी मा या या छकु याची माता आहे ! मी केवळ माता
आहे !’’
‘‘राजकुमारी, पु त्रज मा या आनं दाितशयानं भारावून जाऊ नका. उ ा
महाराजांना हे कळलं तर काय होईल? मला सां गवत नाही. कदािचत – कदािचत – ’’
‘‘कदािचत काय?’’
‘‘ते तु हाला वाड ाबाहे र घालवतील. लोक तु हाला कुलटा-कलं िकनी हणून
बोचून खातील. मथु रेचं ारसु ा तु म यासाठी कधीही उघडलं जाणार नाही!’’
‘‘मग मी काय क धात्री? मी कुठं जाऊ?’’ मी अगितकते नं मु समु स ू लागले .
‘‘राजकुमारी, धीर धरा! याचा याग कर यािशवाय तु हाला ग यं तर नाही.
या या आिण तु म या दोघां याही िहतासाठी!’’
‘‘ याग! कसा क ? माता असून ह यारी होऊ?’’
‘‘लवकर आटपा, याचं रडणं कुणी ऐकले लं नाही तोपयं तच आपण वाड ाबाहे र
पडलं पािहजे .’’
‘‘धात्री, िकती िनदय आहे स गं तू? एका माते ला तू मु लाचा गळा घोटायला
सां गते आहे स.’’ ितची मला घृ णा वाटली.
‘‘राजकुमारी, मला एका राजकुमारीचा गळा वाचवायचा आहे . तु हाला एवढं
वाईट वाटत असे ल तर बसा िवचार करीत. मी चालले , पण एकदा हे महाराजांनी बिघतलं
तर – ’’ ती बाहे र जाऊ लागली.
माझं मन प्रेम आिण यवहार, कत य आिण भावना, वा तवता आिण ममता या
ं ात सापडलं . काय करावं ? या मु लाला घे ऊन एकट ानं च कुठे तरी दरू िनघून जावं ,
असं मला णभर वाटलं , पण मी कुठं जाणार होते ? कुणी मला आश्रय िदला असता?
जगा या प्रलयात एक त्री लहान मु लाला घे ऊन कुठं वणवण िफरणार होती? आिण
तशी ती िफरली असती तरी ित या सु रि तते चं काय? आप या लहान याचा याग तरी
ती कसा करणार होती? कोण या हातांनी ती याला दरू लोटणार होती? समाज! कस या
माणसांनी भरला आहे हा समाज? कुणी याला हे सवािधकार िदले ? हे अिधकार हणजे
वा तवते या पाठीवरचं बांडगूळच नाही काय? तो याला पाप-पाप हणतो ती याची
पापाची आिण पु याची क पना सोयीची नाही काय? आजपयं त िकती अबलांनी िनदय
अशा या समाजा या सं केतांनी उरी पोड के यामु ळे िविहरींच आिण न ांचे तळ गाठले

असतील? मीसु ा ते च करावं काय? पण छे , या मु लाचं प असामा य आहे . हे जगलं
पािहजे . कसं ही का होईना हे वाचवलं च पािहजे ! काय करावं ? काय करावं ?
मी धात्रीला हाक मारली, ‘‘धात्री, जाऊ नकोस गं . नाहीतर मी इथं मूि छत
होईन.’’ मी शारीिरक आिण मानिसक क डीनं घु समटू लागले .
ती परतली आिण मा या पाठीवर हात िफरवून हणाली, ‘‘राजकुमारी,
ित्रयक ये ला शोभे ल असा हा एकच िनणय आहे . आणा याला इकडे .’’ ितनं पु ढं होत
याला मा या मांडीव न ओढून घे तलं . आप या िचमु रड ा मु ठीत यानं माझा पदर
घट् ट पकडला होता! ितनं तो कठोरपणानं सोडिवला. माझं मन आक् रं द ू लागलं . याला
घे ऊन ती बाहे र गे ली.
थोड ा वे ळातच खां ावर एक लाकडी पे िटका घे ऊन ती परत मा या क ात
आली. मं चावर ितनं ती ठे वली. ित या हातात मूल न हतं . मी घाब न ितला िवचारलं ,
‘‘बाळाला कुठं ठे वलं स धात्री?’’ उ र दे याऐवजी ितनं पे िटकेचं झाकण उघडलं . बाळ
यात एका मऊ श ये वर िनधा तपणे झोपलं होतं ! या याभोवती अने क प्रकारचे
बहुमोल अलं कार ितनं पसरले होते , पण या सवांना लाजवील असा याचा रं ग होता.
पे िटके या फटी मऊ मे णानं बु जिव या हो या. वर या झाकणाला एक लहान िछद्र होतं ,
पण ितनं याला या पे िटकेत का ठे वलं होतं ? घाब न मी ितला िवचारलं , ‘‘धात्री,
याला पे िटकेत कशाला ठे वलं स? काय, काय करणार आहे स तू आज?’’
‘‘राजकुमारी, ही पे िटका उजाड यापूवी अ वनदी या कुशीत गे ली पािहजे .
ित यािशवाय याला जवळ कर याइतकं जगात कुणाचं ही मन आज मोठं नाही!’’
‘‘धात्री – धात्री, मी राजकुमारी आहे की ड बीण? तु ला मु लाचं प्रेम जाणायला
िशकवायला तो दे व िवसरला की काय?’’
‘‘राजकुमारी, या वाड ावर माझी आठ मु लं से वक हणून खपताहे त! मन दुबळं
क नका. आटपा लवकर.’’
ितचे श द बाणासारखे मा या काळजात घु सत होते . पण – पण सकाळी माझं
भिवत य काय होतं ? राजवाडा की उिकरडा! य ाचा पशू बळी दे यापूवी करकचून
बां धतात तसं माझं मन उलट-सु लट िवचारां या दोरांनी करकचून आवळलं गे लं. बाळाला
उचलावं आिण या धात्रीला लाथ मा न सरळ वाट फुटे ल ितकडे िनघून जावं असं
वाटत होतं , पण ितचा तरी काय दोष होता? आप या राजकुमारीसाठी एक त्री असूनही
ती िकती मोठं धाडस करीत होती? हे सगळं करताना ितला काय आनं द वाटत होता? मग
दोष कुणाचा होता? माझा? दुवासांचा? या ज माला आले या अजाण बालकाचा की
मानवांना घोड ासारखं िपटाळणा या काळाचा? पिरि थतीचा? समाजाचा? कठोर
सामािजक सं केतांचा? कुणाचा...?
माझं डोकं िवचार क न-क न तडकणार की काय, असं मला वाटू लागलं . मा या
असाहा य जीवनाची मला अ यं त चीड आली. आज दै व एका राजकुमारीला अबला
ठरिवणार की काय? आज पिरि थती माते ला मारे करी ठरिवणार की काय? असाहा यपणे
मी माझं म तक क ा या िभ ीवर थडाथड आपटू लागले ! मा या म तकातून र ताची
एक िचळकांडी उडाली. धात्रीनं पु ढं होऊन िनकरानं मला मागं खे चलं . आप या अं शुकानं
माझं म तक पु शीत ती हणाली, ‘‘राजकुमारी, हे र त िभ ी रं गिव यासाठी नाही. या
र तातून वीर िनमाण झाले पािहजे त. या र ताचीच शपथ आहे तु हाला. आता एकही

श द न बोलता धै यानं मा याबरोबर चला कशा.’’
त डात पदराचा बोळा क बून मी फुंद ू लागले . धात्रीनं पे िटका उचलली. ती पु ढं
चालू लागली. सगळा वाडा पहाटे ची साखरझोप घे त होता. बाहे रचं वादळ आता थांबलं
होतं .
मी भु यारा या दालनापाशी आले . दगडी खु ं टाळी ितनं उजवीकडे िफरिवली.
भु याराचं ार एकदम उघडलं गे लं. ितनं पायदं ड ा उतरायला सु वात केली. मला या
िदवशी या भु यारात धडपडले या पाकोळीची आठवण झाली! माझं मन आक् रं द ू लागलं .
‘आयु य हणजे एक भयाण भु यार आहे ... आयु य हणजे एक भयाण भु यार आहे !’ मलाही
आज या भु याराची वाट धरावी लागली होती. राजि त्रयां या सं र णासाठी ठे वले लं
भु यार. आज मी मा या सं र णासाठी याचा वापर करीत होते , पण िकती वे ग या
अथानं , िकती भयानक कठोर अथानं !
आ ही भु यारातून अ वनदीवर आलो. अ वनदीचं पात्र नु क याच पडले या
पावसामु ळे खळाखळ वाहत होतं . ते मळकट लाल पाणी बघताच माझं काळीज चरकलं .
या घ घावणा या पा यात मा या कोव या िजवाला सोडायचं ! याला भूक
लाग यानं तर रड यािशवाय जगातलं दुसरं काहीच माहीत नाही याला या गजणा या
पा या या लोटात लोटायचं ! आिण ती पे िटका बु डून गे ली तर? या पा या या पोटात
काय-काय असे ल? िवशाल जबड ांचे मासे , क् र मगरी धात्रीनं पु ढं होत पे िटका पा या या प्रवाहात सोडून िदली! लाटां वर िहं दकळतिहं दकळत ती दरू जाऊ लागली. मा या मनाचे बां ध मातृ वा या उद्रेकानं फुटले . ‘‘माझं
बाळ! माझं बाळ!’’ हणत मी सरळ पा यात घु सू लागले . पु ढं होत धात्रीनं मला
थोपिवलं . मी ित या हातांतन
ू सु ट यासाठी धडपडू लागले , पण ित या हातात या वे ळी
कुठू न एवढी श ती आली होती कोण जाणे ! वत: या शरीराची ि ती न करता ितनं मला
आवरलं . घट् ट िमठी मा न घोरपडीसारखी ती मला िचकटली. पे िटका हे लकावत दरू
िनघून गे ली. घायाळ होऊन धात्री या खां ावर मान टाकू न मी फुंद ू लागले . ती माझी
पाठ थोपटत होती. साव न ितनं मला वाड ात ने यासाठी पु ढं पाऊल टाकलं .
नदीिकना यावर एक शु भर् गाय वासरासह पाणी पीत होती. ते बघताच मी डोळे
िमटू न घे तले . ते वा स य माझं दय पोख लागलं .
आज मातृ वानं पिरि थतीपु ढं हात टे कले होते . आज कुंती या जीवनाला िन य
पोखरणारं एक शा वत स य तयार झालं होतं ! आजपासून कुंती िजवं त मरण जगणार
होती!
क ात ये ताच मी मं चकावर माझं शरीर झोकू न िदलं . अ यं त ीण आवाजात मी
धात्रीला सां िगतलं , ‘‘नगरातील चां ग या को याला बोलावून आण आिण ती पे िटका
कुणाला सापडते यांचा शोध यायला सां ग. मला एकटीला सोडून तू आता ताबडतोब
इथून जा, चालती हो. मला एका त पािहजे .’’ माझं मु ख मी परां या उशीत खु पसलं .
उबदार असूनही या उशीचा पश मला थं ड; थं डगार वाटू लागला. अ वनदी या
लाटांसारखा! हमसून-हमसून क् रं दताना मला गौ य फोटा या भीतीनं कंठातून आवाजही
काढता ये ईना. मा या घु समटले या वासात िनरागस पृ था टाचा घासून तडफडू
लागली. पावसा या वषावामु ळे राजवाड ाभोवती या कदं ब वृ ावरचे रात्रिकडे िदवस
असूनही अथकपणे ओरडत होते ! ची कारत होते ! िकरर िकररऽऽऽ!

**

सोळा
या िदवशी एकसारखी मी रडतच होते . पाखरा या िप लाला घरट ात पोहोचवा
हणणा या हळ या पृ थेनं आप या छबु क याला मात्र आज वत: या हातांनी दरू
लोटलं होतं ! ते मूल कुठं जाईल? कुणा या हाती लागे ल? की वाहत-वाहत सरळ ते
सागराला िमळे ल? तसं झालं तर? अने क शं कांनी माझं मन घायाळ झालं . मान वर
करावी असं ही वाटत न हतं . कुणालाही त ड दाखिव याचं धै य होत न हतं .
रात्री कुणीतरी क ात समई पे टवून गे लं. थोड ा वे ळानं तर कुणीतरी आत आलं .
मा या पाठीवर हळु वार हात िफरिवला. मला वाटलं ती धात्री असे ल हणून मी
ित यावर ओरडले , ‘‘धात्री, चालती हो इथून!” ितचा पशसु ा मला नको होता.
‘‘मु ली, वर बघ!’’ मी दचकले . ते बाबा होते ! समई या अं धक
ू प्रकाशात उभे
होते . क ावर धात्रीचा पहारा नस यामु ळे ते सरळ आत आले होते ! मी डोळे पु सत
यां याकडे पािहलं . भीतीनं माझं मन पार गारठू न गे लं. काय-काय समजलं होतं यांना?
धात्रीनं एक िदवसही दम धरला नाही की काय? आता काय-काय ऐकावं लागणार? इतकं
सव क नही माझं भिवत य उघडं पडणार की काय?
माझा खांदा थोपटीत ते शांतपणे हणाले , ‘‘कुंती, तु या िप याचं मथु रेहन
ू
आजच भूजपत्र आलं आहे . यानं तु या वयं वराची मांडणी करायला सां िगतलं आहे !
याची तीव्र इ छा िदसते आहे तशी!’’
मी सु टकेचा िन: वास सोडला! काहीतरी बोलायचं हणून मी हणाले , ‘‘जशी
यांची इ छा आिण तु मची आ ा!’’
‘‘मला माहीत आहे , मथु रे या आठवणीनं तु ला दु:ख होत होतं . आता ते थोडं
हलकं होईल. तु झे माता-िपता तु ला लवकरच भे टतील. तील. पूस ते डोळे ! शोक आवर.’’
यांना काहीसु ा कळलं न हतं ! ते काय बोलत होते ते मलाही धड कळत न हतं !
**

सतरा
वयं वराची तयारी सु झाली. बाबांना मी ‘जशी तु मची आ ा’ असं हट यामु ळे
यांनी माझी सं मती आहे , असं च गृ हीत धरलं आिण ते पु ढ या सग या तयारीला
लागले ही. माझं मन सै रभै र झालं . पार यानं मृ गीचा करावा तसे अने क िविचत्र िवचार
माझा एकसारखा पाठलाग क लागले .
या वे ळी मी वयं वराची माला हातात घे ऊन उभी असे न याच वे ळी या
पे िटकेत एखादा भु जंग वर या िछद्रातून आत िश न मा या बाळा या ग याला
िवळखा घालून बसले ला असे ल! या वे ळी मी बोह यावर उभी असे न कदािचत ने म या
याच वे ळी ती पे िटका नदी या तळाशी िचखलात तून बसले ली असे ल. या वे ळी
वा ां या गजरात मा या म तकावर मं गला ता पडत असतील या वे ळीच कदािचत
एखा ा खडकावर आपटू न ितचं झाकण दरू उडून गे लं असे ल. उघड ा पडले या बाळाचा
ते ज वी सोने री दीप िवझिव यासाठी आकाशात िफरणा या घारी-िगधाडांनी या यावर
झडपा घालून या या म तकाला बोचकारले लं असे ल! या वे ळी मी िववाहाची मं गल
वा े ऐकत असे न, याच वे ळी माझा बाळ घ घावणा या लाटांचं ककश मृ यु गीत ऐकत
असे ल. माझं मन को या या जा यात अडकले या मासळीसारखं तडफडू लागे . जा त
िवचार क लागले की, ते जा तच गु रफटत जाई. मं चकावर उशीत त ड खु पसून मी
हमसाहमशी क् रं द ू लागे . याचा गोल ग डस चे हरा, कुरळे सोने री केस आिण कानांतली
लु सलु शीत कुंडलं िदवसभर मा या डो यांपुढं एकसारखी नाचू लागत. िजवा या
आकांतानं मी माझे डोळे ग च िमटू न घे ई.
**

अठरा
मा या वयं वराची आमं तर् णं आसपास या सव मा यवर राजांना गे ली. सगळं
नगर याब ल चचा करीत होतं . मला मा या दै वगतीची कीव वाटत होती. पृ थेची मी
कुंती झाले होते , कुंतीची माता झाले होते आिण परत कुमारी हणून मी वयं वरासाठी
उभी राहणार होते ! जगात या कुठ या त्रीला दै वानं मा याइतकं िनदयपणे हवं या
िठकाणी िफरवलं असे ल? पण मा या श दाला इथं कुणीतरी प्रितसाद िदला असता
काय? ‘मला हे वयं वर नको’ हणून टाहो फोडून सां िगतलं असतं , तर प्र नां या
मा यांनी पु न:पु हा मला सवांनी फाडून खा लं असतं . त्री हणजे समाजा या
क डवाड ात सामािजक सं केता या दा यानं जखडले ली गायच जणू! ितला न
आवडणा या अने क गो टी खु या मनानं कधी बोलता ये त नाहीत. जणू ल -ल दु:खं
आकाशा या शांतते नं मूकपणे सहन कर यासाठीच ितचा ज म असतो!
वयं वराचा िदवस ये त चालला. सग या नगरजनांचा उ साह समु दर् भरती
आ यासारखा फेसाळू लागला. यां या राजकुमारीचं वयं वर होतं . िनरिनरा या वै भवाची
प्रदशनं यांना आता पाहायला िमळणार होती. माझं मन मात्र एकटं च दे हा या
अं धा या दालनात अश् ढाळी. मला मा या बाळाला एकदा पाजणं सु ा धड जमलं
न हतं . आता कुंती आत एक आिण बाहे र एक, अशी दोन आयु यं जगू लागली. एक
राजकुमारीचं , एक भ न दयी माते चं! मा या िजवाची या दोन कुंतींम ये केिवलवाणी
कुतरओढ होऊ लागली. राजि त्रयांची दु:खं ही राजवाड ासारखीच मोठाली असतात!
आिण यांना कुलां या, प्रित ठे या तटानं ने हमीच घे रले लं असतं !
**

एकोणीस
व न हणजे मृ तीचं बालक असावं . रोज रात्री मला िचत्रिविचत्र व नं
पडत. कधी व नात ते चं डोल प याचं िप लू आपली चोच वासून केिवलवाणा आवाज
काढीत ओरडे , तर कधी नदीिकना यावर बिघतले ली ती सव स गाय हं ब लागे . ितचं
बाळसे दार वास ित यामागून शे पटीचा भरीव ग डा उं चावीत बागडताना िदसे !
एके िदवशी तर व नात एक भयानक दृ य मला िदसलं . पा यातून िहं दकळत
वाहणारी ती पे िटका नदीत एका दगडी खोबणीत अडकली होती. आतलं बाळ भु केनं टाहो
फोडून रडत होतं . याला पु ढे होऊन कुणीच माये नं उचलीत न हतं . लाटांनी ती पे टी
हलताच बाळाला वाटे , कुणीतरी आपणाला वर उचलायलाच आलं आहे ! हातपाय हलवून
ते कुणा याही कुशीत िशरायला धडपड यासारखं क लागे , पण कुणीच याला वर
उचललं नाही. ओरडून-ओरडून ते थकलं . शे वटी भु केपायी नु सते िचमु कले हातपाय
झाडून-झाडून यानं एक भयानक आचका िदला आिण ते कायमचं शांत झालं ! पण ते
शांत झालं न हतं ! थोड ा वे ळानं थं ड झाले लं याचं शरीर हळू हळू हलू लागलं .
कसं तरीच! णा णाला याचं सोने री अं ग जा तच सोने री होत फुगू लागलं . पे िटकेचं
झाकण यानं पायानं धाडकन उचकटू न टाकलं ! वाढत-वाढत ते या आकाशपु षासारखं
मोठं झालं ! याची चया रागानं लाल झाली होती! कानांतील कुंडलं तापली होती! याचे
िनळे डोळे क् रोधामु ळे जां भळे िदसत होते ! अ वनदी या अफाट पा याव न आपले
अज त्र पाय टाकीत ते दणदण मा याच रोखानं धावून ये त होतं . आप या मु ठी वळू न,
रागानं दात-ओठ खात हणत होतं , ‘माते या पिवत्र ना याला पायदळी तु डिवणा या
रा िसणी! प्रित ठे या रे शमी कोशात दडून बसले या कैदािसणी, थांब!’ यानं आपली
वळले ली भ कम मूठ मा या म तकावर मार यासाठी वर उचलली! मी िकंचाळू न
ओरडले , ‘‘धात्री, धाव!’’
क ाबाहे र धात्री उभीच असावी. माझी जीवघे णी िकंकाळी ऐकू न ती धावतच
आत आली. मा या त डावरचा घाम पु शीत लगबगीनं ती हणाली, ‘‘राजकुमारी, िकती
याला आहात तु ही? व निब न पडलं होतं की काय?’’
‘‘धात्री, बाळ...?’’ मला काहीच बोलता ये ईना. या दासीला मा या यातना
कशा कळणार?
‘‘राजकुमारी, बाळ सु रि त आहे . तु ही उठ याचीच वाट पाहत होते !’’ मा या
पाठीव न हात िफरवीत ती दब या आवाजात हणाली.
मी झटकन उठू न ितचे खांदे गदागदा हलवून आनं दानं ओरडले , ‘‘कुठं आहे ?
कुणाला िमळालं ते ?’’
ितनं बाहे र उ या असले या एका को याला आत बोलावून घे तलं . वाकू न तो
क ात आला. मी याला एकदम तीन-चार प्र न िवचारले , ‘‘कुठं गे ली ती पे िटका?
कुणाला िमळाली? याला सापडली यानं बाळाला आप या जवळ घे तलं की नाही?’’
‘‘राजकुमारी, ती पे िटका अ वनदीतून चम वती नदीत गे ली. चम वती नदीतून

कनकपु राजवळ ती यमु नेत गे ली. यमु नेतन
ू ती प्रयागजवळ गं गेत गे ली. प्रयागपासून
प नास योजनां वर ती काशीरा याजवळ अं गदे शातील चं पानगरीजवळ गे ली!’’
‘‘कुणाला िमळाली ती?’’
‘‘दै वयोग बलव र हणूनच एका सार यानं पा याबाहे र काढली ती. तीनशे
योजनांचा प्रवास क न आली होती ती पे िटका!’’
‘‘सारथी?’’
‘‘होय राजकुमारी, या सार या या त्रीनं या बाळाला जवळ घे तलं . याला
बघताच ितला पा हा फुटला. तो मु लगा सार या या पणकुटीत सु ख प आहे ! मा
असावी राजकुमारी, पण, तो मु लगा कुणाचा? कुठ या पाषाण दयी माते नं याला
मृ यू या मु खात लोटलं होतं ?’’
‘‘तो मु लगा दुवास ॠषीं या महाय ाचा आहे !’’ या या अं गावर ग यातील
मो याचा कंठा फेकीत मी हणाले , ‘‘कुणालाही काही बोलू नकोस.’’
‘‘गु दे व दुवास!’’ िभऊन एक अ प टसा उद्गार काढीत लगबगीनं कंठा घे ऊन
तो चु पचाप िनघून गे ला.
माझं मन शांत झालं . आनं दानं मी धात्रीला िमठी मारली. मा या डो यांतन
ू
िनघणारी अश् ं ची धार ितची कंचु की िभजवू लागली. यात एका राजकुमारीचे
असाहा यते चे दु:खाश् होते आिण आप या बाळा या सु रि तते साठी तळमळणा या
एका माते चे आनं दाश् होते .
कुठं ही का असे ना तो सु ख प होता!
**

वीस
वयं वराचा िदवस उजाडला. नगर आमं ित्रतांनी गजबजून गे लं.
राजवाड ासमोर या या मोक या पटां गणात एक भ य मं डप उभार यात आला. बाबा
लहान मु ला या उ साहानं काय पािहजे , काय नको हे पाहत सग या मं डपभर िफ
लागले . नगरजन ये ऊन वाड ाची सजावट क लागले . नगारे , तं तुवीणा, तु ता या वाजू
लाग या. मगध, कोसल, मद्र, चे दी, पांचाल, िवदे ह, काशी आदी सव दे शांचे राजे वर
वयं वरासाठी आले . मथु रेहन
ू आई आिण बाबा क यादान कर यासाठी आले .
यां याबरोबर वसु देव हा बं ध ू आिण श् तश्रवा नावाची – िजला मी प्रथमच पाहत होते
ती – बहीण आली. राजवाड ावर फार वषांनतर हा समारं भ होत होता हणून सगळीकडे
उ साहाची कारं जी फुलली होती.
िववाह! त्रीची जीवनसिरता एका सबल आिण पराक् रमी पु षा या समु दर् ाला
िमळते ते सं मरणीय वळण! एका त्री या उमलले या सु गंधी जीवनपु पाची सासर या
िविवध माणसां या मािलकेत मधु र गु ं फण! त्री या जीवनातील पिहलाच मं गल
सं कार! आय त्रीचा पु नज म!
वयं वराची वे ळ झाली. मं डप नगरजनांनी आिण आमं ित्रतांनी काठोकाठ भ न
गे ला. बाबांनी उठू न सवांना उ े शन
ू सां िगतलं , ‘‘आयावतातील पराक् रमी राजराजे वरहो,
मथु रेचा यादव राजा शूरसे न याची औरस क या पृ था – माझी मु लगी कुंती – आता
मं डपात वरमाला घे ऊन ये ईल. आप यापै की अनु प वरा या ग यात ती वे छे ने
वरमाला घालील. आपण सव जण या वयं वराला आलात हे पाहन
ू माझं मन आनं दानं
भ न गे लं आहे . एक भोजवं शीय राजा हणून मी आपलं वागत करतो. या वयं वरासाठी
कोणताही पण मांड यात आले ला नाही. मा या क ये ची... कुंतीची पसं ती हाच या
वयं वराचा पण आहे !’’
सग यांनी उठू न बाबांना आदरानं अिभवादन केलं . मं डपात सगळीकडे शांतता
पसरली. हातात शु भर् कमळफुलांची वरमाला घे ऊन मी अमा यां या मागून मं डपात
प्रवे श केला! कुणीतरी ललकार िदली, ‘‘यादवकुलो प न मथु रादे शीय व पसम्रा ीऽ
राजकुमारी कुंतीदे वी!’’ सगळे राजे वर णभर उठू न उभे रािहले . बाबांनी हात वर करताच
ते पु हा खाली बसले . मा या अं गातून िवजे ची एक लहर चमकू न गे ली. आज मा या
भावी आयु या या यात्रेतला सहयात्री मला अचूक िनवडायचा होता. आजची माझी
िनवड माझं भिवत य ठरिवणारी होती! एकाएकी कानां वर काळजाची धडधड ऐकू ये ऊ
लागली! वरमाला सावरीत मी अमा यां या मागून हळु वार पावलं उचलीत मं डपातून
चालू लागले . अमा य एकएका राजे वराचं वणन ऐकवीत होते . आपणाला माहीत
असले ली सगळी िवशे षणं ते वापरीत होते . मी िकनारी कटा ानं या- या राजे वराकडे
पाहत होते . नापसं तीनं पु ढं जात होते . एकएक करता बसले या सव राजे वरांची बै ठक
सं पत आली. शे वटचं एकच नाव िश लक रािहलं . मगध दे शाचे शत् तापन महाराज
दीघ! अमा यांनी मािहती सां िगतली. मी नापसं तीनं पु ढं झाले . सगळे जण कुजबु जू

लागले . सं याकाळची दीघ सोने री िकरणं मं डपावर पस लागली. अमा य मा या
कानाशी भयभीतपणे पु टपु टले , ‘‘राजकुमारी, आता या मं डपाचं रण े तर् होणार! तु ही
कुणालातरी िनवडायला पािहजे होतं ! काय केलं त हे ?’’
काहीतरी बोल यासाठी बाबा उभे रािहले . एवढ ात मं डपा या पि चमे या
िदशे नं ग धळ झाला. नगरजन भराभर बाजूला सरकू लागले . पाठोपाठ हजारो घोडे वार
वाड ा या महा ारातून आत घु सले . कुणीतरी ललकारी िदली, ‘‘हि तनापु रािधपती
कौरवराज महाराज पांडूऽऽ!” हातातील माला साव न मी पि चमे कडे पाहू लागले . एक
उं च, गौरवणी, बां धेसद
ू आकृती मं डपातून पु ढं सरकत होती. मावळ या सूयदे वांचे िकरण
पाठीमागून या आकृतीवर पडले होते . आकृतीची चया पु ट, गोल होती. जणू सूयदे वच
वयं वरात या कुंतीची लाज राख यासाठीच ये त होते . ती आकृती मं डपात ये ताच मी पु ढं
झाले . हातातील वरमाला मी या पु षश्रे ठा या ग यात घातली! चोहोबाजूला
टा यांचा कडकडाट झाला. कुणीतरी आनं दानं ओरडलं , ‘‘हि तनापूर कौरवकुलभूषण
महाराणी कुंतीदे वींचाऽऽ” सग यांनी याला प्रितसाद िदला – ‘‘िवजय असो!’’
मी राजकुमारी कुंतीची महाराणी कुंती झाले ! माझं मन आनं दा या सागरावर
डोलू लागलं . सग या आयावतात िवक् रमाचा धाक असले या हि तनापूर या
कु कुलाची मी महाराणी झाले . महाराजांसमवे त मी बाबांना आशीवादासाठी नम कार
केला. यांनी भारावून आशीवाद िदला. ‘‘कु कुलाची दुमदुमणारी कीती तु यामु ळे
वलाकापयं त जावो!’’ आजपयं त झाले या सव अनपे ि त घटनांत ही एकच घटना मला
धीर दे णारी होती. मा या इ छे नं घडले ली होती.
मी िनधा त झाले होते !
**

एकवीस
आठ िदवसांनंतर मी महाराजांबरोबर हि तनापूरला जा यासाठी रथात बसले .
सगळे नगरजन मला िनरोप दे यासाठी सीमे पयं त आले होते . बाबा उ रीयानं डोळे
पु शीत होते . वसु देवासह मी सवांचा िनरोप घे तला. महाराणी कुंती हणून हि तनापु राला
चालले . नगरातील एकच मह वाची त्री मी मा याबरोबर घे तली होती आिण ती
हणजे धात्री! माझं मन अने किवध सं िमश्र भावनांनी भ न आलं . मा या मृ तींची
रां गोळी अं गावर को न घे णा या या नगराला वं दन क न मी िनरोप घे तला. रथ
हि तनापु राकडे धावू लागला. नगरा या सीमा मागं पडू लाग या. शे वटी अ वनदीचं
पात्र आलं ! ित या पात्रा या दशनानं अग्री या िठणगीनं जसा वणवा पे टावा तसा
िववाहापूवी या या आठवणींनी मा या मनाचा ड ब उसळला. ित या लाटे -लाटे वर मला
ती दोन सोने री कुंडलं िदसू लागली! दोन ग डस हात िदसू लागले . या हातांनी राजदं ड
धरावा ते च हात आता आसूड आिण घोड ाचे वे ग धरतील! दै व हे िकती िनदय असतं !
यानं मला मथु रेहन
ू या नगरात आणलं . मा या या नगरातील जीवनात काही दु:ख
नाही, हे याला पाहवलं नाही. यानं िहमालयातून दुवासांना इथं पाठिवलं ! आता मी
हि तनापु राला जात होते . माझं ते ते ज वी बाळ मात्र चं पानगरीत होतं ! एका
सार या या पणकुटीत! याची आठवण हणून मी अ वनदीला श्र े नं वं दन केलं !
राजकुमारी कुंती कौरवांची महाराणी हणून चालली होती! त्रीचं जीवन हणजे अने क
उलथापलथी. कधी ती कुणाची क या, कुणाची प नी, कुणाची माता असते , तर कधी
कुणाची सून, कुणाची भावजय असते . ितला वत:चं वतं तर् असं अि त व कधी असत
नाही. असलं तरी दाखिवता ये त नाही.
**

बावीस
आ ही हि तनापु राला आलो. हे नगर महाराणी शकुंतला, सु वणा, यशोधरा,
तपती, शु भां गी, सं िप्रया, अमृ ता, सु यशा आिण स यवती या महारा यांचं नगर होतं !
एकीपे ा एक सरस महारा यांनी कु कुलाची कीती आयावतात पसरिवली होती. माझं
मन नगरात प्रवे श करताच भारावून गे लं. हजारो नगरजन आप या महाराणीचं वागत
कर यासाठी गं गे या पिवत्र तीरावर जमले होते . आनं दानं धुं द होऊन ते घोषणा दे त
होते . फुलं उधळीत होते . वा ं वाजवीत होते . गं गे या लहरी-लहरी आनं दानं नाचून
कु कुला या सु नेचं वागत करीत हो या. हीच गं गा चं पानगरीत मा या पु त्राचं
लालनपालन करणार होती. हणून मी ितला वाकू न वं दन केलं .
वाजत-गाजत आ ही राजवाड ावर आलो. महा ारात राजमाते नं मला
ओवाळलं . जवळच विडलांसारखे पू य असले ले महाराज भी म आिण धृ तरा ट् र उभे
होते . श्र े नं मी या सवांना वं दन केलं . मला आशीवाद दे ताना िवदुर हणाले , ‘‘मु ली,
राजा शूरसे नाशी या कुलाचं नातं आज जोडलं गे लं हे भिवत या या दृ टीनं छान झालं .’’
कौरवां या या अफाट साम याची सा दे णा या राजवा तूत मी कु ं ची महाराणी
हणून त ण वयात पाऊल टाकलं ! मन िपसासारखं हलकं झालं . सौ याचे अमृ तमे घ
मा या डो यावर असं य धारांनी वषाव क लागले .
**

ते वीस
हि तनापु रात माझे िदवस आनं दात जात होते . िदवस के हा उगवत होता आिण
के हा मावळत होता, ते सु ा मला समजत न हतं . धात्री रोज पराक् रमी पूवजां या
िनरिनरा या कथा सां गत होती. बाळपणातील फुलपाखरामागं धावणारी पृ था मा या
मना या पटलाव न अ प ट होऊ लागली. भोजपु रात िभ ीवर डोकं आपटणारी
असाहा य कुंती अदृ य होऊ लागली. खरोखरच िव मृ ती ही माणसा या जीवनातील
िकती प्रभावी श ती आहे ! दै नंिदन जीवनात अशा िकतीतरी असं य घटना घडत
असतात; या सग याच माणसा या मनात रािह या तर? यांचा पर परां शी सं बंध
लावताना याचा मद ू कातावून जाईल. वे ड लागे ल याला! हणून िनसगानं च हे
िव मृ तीचं अमोल दे णं मानवाला िदलं असावं .
मा या पूवी या सव आठवणी आता हळू हळू बु जू लाग या. माझं मन
मनोरथां या सु यांनी महाराणी कुंती या जीवनाचं राजव त्र हळु वार िवणू लागलं . मी
वत: या भा यावर सं तु ट होऊ लागले . आता मला काय कमी होतं ? मानमा यता,
सं प ी, कीती, प्रित ठा सगळं मा या पायां शी लोळण घे त होतं . महाराजां या सारखा
प्रेमळ, पराक् रमी आिण दे खणा पती होता. रोज दपणात बघून केशभूषा करवून घे ताना
मी मा याच प्रितिबं बाला हणे , ‘‘कोण तू? महाराणी कुंतीकडे अशी टक लावून काय
पाहते स? दृ ट लागे ल की ितला तु झी!’’ तरीही हसत ते मा याकडे पाहतच राही.
लट या रागानं मी कुपीतलं मु खचूण या िबं बा या अं गावर फेकी. चूण सग या दपणभर
पसरे , प्रितिबं ब अदृ य होई. मी एक गोल िगरकी घे ई आिण क ा या गवा ात ये ऊन
उभी राही. ते थन
ू गं गेचं िवशाल पात्र िदसे . गं गेवर असं य कारं डव प ी वै रपणे
भरा या मारीत असताना पाहन
ू जीवन हणजे गोड झोके दे णारा एक िहं दोळाच आहे ,
असं मला वाटे !
अशीच मी एकदा गं गेकडे एकटक पाहत उभी होते . मागून ये ऊन कुणीतरी एकदम
माझे डोळे झाकले ! मी दचकू न गे ले. हातांची डो यां वरची पकड जा तच घट् ट झाली. ते
महाराज होते ! मी लाजून लाल झाले . मला जवळ घे त ते हणाले , ‘‘कुंती, पु ष पराक् रम
करायला लागले की, पराक् रमाची मािलकाच तयार होते ! तु ला िजं कलं खरं , पण राजा या
दोन ि त्रया असतात. एक याची प नी आिण दुसरी यानं िजं कले ली धरती!
धरतीिशवाय राजा हणजे आयाळीिशवाय िसं ह!”
मी खाली मान घालून ऐकत होते . यां या या एकाच अ प ट पशात िकती
िकमया होती! मा या शरीराचा मोर पं ख िपसा न नाचू लागला. हनु वटी बोटांनी वर
उचलीत ते मला प्रेमानं हणाले , ‘‘हे रा य पूवजांचं आहे . मी वत: िजं कले या
रा याची यात आणखी भर घालणार आहे . उ ाच मी िदि वजयासाठी बाहे र पडणार
आहे !’’
िदि वजय! िदि वजय हणजे सतत लढाई. एकापाठोपाठ एका न या दमा या
रा याशी यु ! जीवन-मरणाचा खे ळ. यांचा हात मी हातांनी घट् ट दाबून धरला. माझी

भीती यांनी यातून ओळखली. मा या डो यांत खोल पाहत ते हणाले , ‘‘कुंती, घाब
नकोस. हे कु ं चं र त आहे . याला पराभव माहीत नाही! मी लवकरच परत ये ईन.’’
यां या डो यांतन
ू आ मिव वासा या िठण या बाहे र पडू लाग या. आप या बळकट
हातांनी यांनी मला अिधकच जवळ घे तलं . यांचे उ ण ओठ मा या ओठां वर टे कले !
गं गेव न ये णा या चोमडया थं ड वायु लहरी उगाच दोन त त शरीरांना थं ड कर याचा
दुबळा प्रय न क लाग या!
**

चोवीस
दुस या िदवशी कु ं चं िनधड ा छातीचं अफाट चतु रं ग सै य िदि वजयाला
जा यासाठी स ज झालं . महाराज लोहत्राण घालून यो याचा वे ष चढवून सव
सै या या अग्रभागी उभे राह यासाठी राजवाड ाबाहे र पडू लागले . सव वडीलजनांनी
यांना शु भाशीवाद िदले . शे वटी राजमाते नं यांना आशीवाद दे ताना सां िगतलं , ‘‘पांडू,
ू ाकडून वरचे वर कळवीत जा. सां भाळू न वाग!’’
तु झं े म दत
मी पु ढं होऊन यां या कपाळावर केशरी िटळा लावला. वाकू न यां या पाया
पडताना मी हळू च पु टपु टले , ‘‘ये ताना एखादी चां गली प नी पण आणा!’’
मी वर उठताच यांनी आ चयानं िवचारलं , ‘‘प नी?’’
‘‘होय, राजा या दोन ि त्रया असतात! एक याची प नी आिण दुसरी यानं
िमळिवले ली धरती!’’
‘‘ठीक आहे ,’’ हणत ते वळले आिण सै या या अग्रभागी असले या एका
पांढ याशु भर् अ वावर आ ढ झाले . यांनी सं केत करताच कु ं चं सै य चालू लागलं .
ित्रकोणी भगवा वज कपोता या पं खासारखा फडफडत पूव िदशे ला िनघून गे ला. माझं
मन अिभमानानं भ न आलं .
**

पंचवीस
ू िन य वाता घे ऊन ये त होता. एकामागोमाग एक रा य िजं कीत कौरवांचं
दत
ू , माणकं, पं , गाई, घोडे , ह ी, धा यं
िवजयी सै य – र नं , मोती, पोवळी, सोनं , वै दय
यांची खं डणी घे त, पु ढं चाललं होतं . दशाण, मगध, िमिथला, िवदे ह, काशी, सु हय, पु ड्र
सगळे दे श कौरवांपुढं हार खात होते . सै य बाहे र पडून आता चार मिहने लोटले होते . हे
चार मिहने हणजे मला चार यु गांसारखे वाटले होते . यु ावर जाणा या िवजयी वीराची
प नी मना या कोण या अव थे त असते , हे जाणायला वीरप नीच हावं लागतं .
चार मिह यांनंतर वाता आली की, सवत्र यश वी होऊन महाराज परत ये ताहे त!
सग या नगरात उ सु कता पसरली. महाराज भरतानं तर दीघकाल कु कुलात असला
िदि वजय कुणीच केला न हता. माझं मन अिभमानानं भ न आलं . बाबा एकदा हणाले
होते , ‘‘वीरांनी िवजया या धुं दीत जगावं .’’ माझं मन मला सां गू लागलं , ही धुं दी
सांसिगक असते ! के हा-के हा वीरप नीलाही ती चढते ! आता मी िदि वजयी महाराज
पांडूंची लाडकी प नी कुंती होते ! महारा यांची महाराणी! माणसा या दै वाचा समु दर्
कधी-कधी भरती आ यासारखा फेसाळत असतो हे च खरं !
खं डणीनं भरले या शे कडो गाड ा एकामागून एक ये ऊन राजवाड ासमोर लागू
लाग या. मागून िवजयी कौरव सै य नगरात घु सलं . शे वटी महाराज अं बारीतून आले .
यांची छाती उ नत होती. पण – पण यां या डा या हाताला एक सुं दर त्री बसली
होती! कोण होती ती? महाराजांजवळ बस याचं धाडस ितनं कसं केलं ? शं केची जळू
मा या त्रीमनाला डसू लागली.
अं बारी महा ारात आली. मी ने हमीप्रमाणं पु ढं झाले , पण माझं सगळं ल या
त्रीकडे होतं ! ती सुं दर होती. महाराजांकडे बघून ती खु दकन हसली! मा या सं यमाचे
बां ध फुटू लागले . शे वटी वत: महाराजच हणाले , ‘‘कुंती, तू जाताना प नी आणा हणून
सां िगतलं होतं स! ही श याची भिगनी माद्री! बघ तु यापे ा िकती सुं दर आहे !’’
एकू ण महाराजांनी माझे श द मा यावरच उलटिवले होते तर! पु ष अस या
बाबतीत के हा पड या फळाची आ ा घे तील ते कोण याच त्रीला सां गता ये णार नाही!
या राजवाड ाची तर ती परं पराच होती!
रात्री मला से नापतींकडून कळलं की, मद्र दे शा या महाराज श यांनी
िपतामहां या स यानं आप या बिहणीसाठी िवजयी महाराजांना पांचालां या रा यातच
अगोदर गाठलं होतं . वै भवशाली कु कुलाशी आपला र ताचा सं बंध जोडावा या क पने नं
महाराजांना यांनी आपली बहीण माद्री िह याब ल िवचारलं . महाराजांनीही यां या
िवनं तीला माद्री या स दयाकडे बघून सं मती िदली! ये ताना ते ितला घे ऊनच आले होते .
आता नगरात दोन महारा या झा या हो या. एक कुंती आिण दुसरी माद्री!
या रात्री झोपताना मी िवचार केला. अितसौ यही काही बरं न हे . एखादं
लहान बालक अितशय दे खणं असलं की, या या गालाला दरू दृ टी या ि त्रया तीट
लावतात. सौ याचं ही तसं च असतं . यातसु ा कोणीतरी वाटे करी असावाच. कुठं तरी तीट

असावीच! बरं झालं महाराणी माद्री आली ते . आता या कुंतीला एक त्री हणूनही
जगायला थोडी मोकळीक िमळे ल. महाराणीपणाची अधी धु रा आता माद्री सां भाळील!
मा यापे ा सुं दर अस यानं महाराजांना आनं दी ठे वील.
शे वटी जीवन हणजे कुठं तरी केले ली तडजोडच नसते का?
**

स वीस
महाराणी माद्री माझी सवत हणून आली खरी, पण आ ही कधीच एकमे कींचा
े ष केला नाही, कारण े ष हा दुधारी श त्रासारखा असतो! तो करणा याला आिण
याचा केला जातो याला, दोघांनाही सारखाच मारक ठरत असतो. आ ही एकमे कींशी
प्रेमानं वागू लागलो, कारण प्रेम हा मानवी मनाचा सवांत िन हवाहवासा वाटणारा
एकमे व आिव कार आहे . एकमे कांना समजावून घे ऊन आ ही जीवन जगू लागलो.
िजत या प्रेमानं सग यांनी माझं वागत केलं होतं ितत याच प्रेमानं सवांनी
माद्रीचं ही वागत केलं . दोन महारा यांम ये महाराज दोन चांद यांमधील चं दर् ासारखे
िदसू लागले . मलाही सु खदु:खा या गो टी बोल यासाठी एक चां गली सखी िमळाली.
जीवन हे माणसाशी कधी-कधी सौ याची रं गपं चमी खे ळतं . इतके रं ग ते उधळतं की,
यानं जीव घु समटू न जातो. हात उं चावून हणावं सं वाटतं की, ब स झाली आता ही
सौ याची उधळपट् टी! माझं ही तसं च झालं होतं . महाराजां या अनु पि थतीत
घटकान्घटका मी माद्रीशी ग पा मारीत बसे . ितचं बोलणं ऐकत बसावं असं च होतं .
पा यातून मं जळ
वर यावे त तसा ितचा आवाज मधु र होता.
ू
आ ही दोघी एकदा अशाच ग पांत रं गलो होतो. ती आप या भावाची – श याची
– खोचक बोल याची कला कशी प्रभावी आहे , हे मला सां गत होती! आप या
वा चातु यानं यानं महाराजांचं मन कसं पटकन िजं कलं हे सां गन
ू ती खाली मान घालून
गालात या गालात हसत होती. महाराज आम या मागं ये ऊन के हा उभे होते ते
आ हाला माहीतही न हतं ! हळू च पु ढं होत आम या खां ावर हात ठे वत ते हसत
हणाले , ‘‘एकू ण एकाच यानात दोन खड्गं कधी-कधी राहतात तर!’’
आ ही साव न उठलो. मी हळू च पु टपु टले , ‘‘ त्री हणजे खड्ग आहे असं कुणी
सां िगतलं ?’’ माद्रीनं ही मला साथ िदली. ती हणाली, ‘‘आिण पु ष हणजे यान हे तरी
कुठं बरोबर आहे ?’’
महाराजांना आ चय वाटलं . यांनी िवचारलं , ‘‘दोघी िमळू न आ हाला सां गा तरी
त्री हणजे काय आिण पु ष हणजे काय ते !’’
मी हणाले , ‘‘पु ष हणजे एक दे ह आिण...’’
‘‘आिण त्री हणजे याची पडछाया! कधी-कधी दोहो बाजूंनी प्रकाश आला
की – की एकाच दे हा या दोन-दोन पडछाया पडतात. आ ही दोघी आप या तशाच
पडछाया आहोत!’’ माद्रीनं माझं अधवट वा य पु रं केलं ! मला ितचं कौतु क वाटलं .
माद्री या उ रानं ते आनं दी झाले . यांनी दो ही हातांनी आ हा दोघींना
एकदमच छातीजवळ घे तलं . आनं दानं ते हसत-हसत हणाले , ‘‘या नगराचा राजा झालो
ते हा, िकंवा िदि वजयी सम्राट झालो ते हा जे वढा आनं दी न हतो ते वढा आज मी
आनं दी आहे आिण राजा आनं दी झाला हणजे काय करतो माहीत आहे का तु हा
दोघींना?’’
‘‘गोरगिरबांना धन वाटतो!’’ मी हणाले .

‘‘नगरात एखादी धमशाळा बां धतो! नाहीतर एखादा माग तयार करतो.’’ माद्री
हणाली.
‘‘छे , छे , राजा सं तु ट झाला हणजे एकच करतो – मृ गया! आज आ ही
वारणावता या अर यात मृ गये साठी जाणार!’’
यांनी एका से वकाकडून से नापतींना सं देशही पाठवला. मृ गये ची तयारी सु
झाली. गडबडीत महाराज क ाबाहे र जाऊ लागले . दारातून बाहे र पडताना यां या
डो यावरचा सोने री मु कुट ारावर या पड ा या एका तलम धा यात अडकला आिण
खाली पडला! मा या मनात भीतीची पाल चु कचु कली! पु ढं होऊन मी त परते नं मु कुट
उचलीत हणाले , ‘‘महाराज, आज नाही गे लं तर नाही का चालणार?’’
‘‘कुंती भीती हा ि त्रयांचा वभावच आहे , पण िन चय हा पु षांचा वभाव
आहे . मी जाणारच. घाबरायचं सोडून दे . मी काही यु ावर जात नाही. केवळ मृ गये ला
जातो आहे !’’
म तकावर मु कुट चढवून ते झपाझप पावलं उचलीत िनघून गे ले.
**

स ावीस
दोन िदवसांनीच महाराज वारणावताहन
ू परत आले . यांनी मृ गया हणून काहीच
बरोबर आणलं न हतं . उलट यांची ने हमीच हसरी असणारी चया लान आिण मलूल
झाली होती. कदािचत ती अर यात भटक यामु ळे झाली असे ल. आ हाला पाहताच ते
खु लतील या क पने नं मी आिण माद्री यांना हसतच सामो या गे लो, पण यांनी
आम याकडे ढु ं कूनही पािहलं नाही! खाली मान घालून तडक ते आप याच क ात गे ले.
यांनी लागलीच क ाचं ार आतून लावून घे तलं . काही न खाता चार िदवस ते आतच
रािहले ! क ाचं ार िकतीही ठोठावलं तरी ते उघडलं जाईना. शं कां या असं य इं ग या
आ हा दोघींचं मन पोख लाग या. शे वटी नाइलाजानं आ ही राजमाते कडे गे लो. यांना
ते कळताच यांची चयाही काळजीनं काळवं डून गे ली. लागलीच या आम याबरोबर
आ या. यांनी बाहे न क ाचं ार ठोठावलं . आतून थोडासा कठोर आिण बराचसा
त्रािसक आवाज आला, ‘‘कोण आहे ते ?’’
‘‘मी अं बािलका आहे ! तु झी माता! ार उघड पांडू.’’ राजमाते नं ते वढ ाच
िनधारानं सां िगतलं .
झटकन क ाचं ार उघडलं गे लं. या चार िदवसांत महाराज िकती पालटू न गे ले
होते . यांनी अं गावरची राजव त्रं उतरवून ठे वली होती! सवां गावर केवळ पांढरी व त्रं
यांनी धारण केली होती. डो यावर मु कुट न हता. आकाशात भरारी मारणारी यांची ती
करारी दृ टी जिमनीला िखळली होती. मा यासमोर िदि वजयी सम्राट उभा आहे की
एक िभ ु क हे च मला समजे ना.
राजमाते नं िवचारलं , ‘‘पांडू, तू चार िदवस काहीच खा लं नाहीस हणे . राजा
झालास हणून वाटे ल तसा वाग याचा अिधकारी झालास की काय? या दोन मु लींचा
िवचार तरी केलास काय?’’
पु ढं होत माते ला वाकू न नम कार करीत महाराज हणाले , ‘‘राजा झालो हणून
वाटे ल तसा मी वागे न असं तु लाही वाटतं काय? जे जीवन आता मला इथून पु ढं जगायचं
आहे याचा मी सराव करतो आहे ! याला शोभे ल असं वागतो आहे .’’
‘‘कसलं जीवन?’’
‘‘सं याशाचं !’’ मान खाली टाकत ते हणाले .
‘‘पांडू, ता यावर आहे स काय तू? तू कु कुलाचा सु पुत्र आहे स. िदि वजयी
सम्राट आहे स. पणकुटीत राहणारा िभ ु क न हे स. कुणी िशकवलं तु ला हे ?’’ राजमाता
अं गावर वीज पड यासार या िकंचाळ या.
मा या अं गावर आकाश कोसळ यासारखं झालं .
‘‘दै वानं माते ! आता मी कु कुलातील सु पुत्र नाही. िदि वजयी सम्राट नाही,
कुणाचा पती नाही, बं ध ू नाही! मी हणजे केवळ दै वा या हातचं खे ळणं आहे .’’ यांनी
आपली चया ओंजळीत झाकू न घे तली! या ओठांनी से वकांना आ ा सोडावी ते
कसे तरीच थरथ लागले !

‘‘दै वाचा तु ला आजच का एवढा पु ळका आला? दै वाची ढाल पु ढं क न
दुबलासारखा वत:चा बचाव क नकोस पांडू. तु ला असं करायचं होतं , तर या दोन सुं दर
मु लींशी तू ल नं कशाला केलीस? त्री हणजे के हाही पायात चढवावा आिण के हाही
दरू फेकू न ावा असा चढाव वाटला की काय तु ला?’’ काहीशा कठोर; पण अं तयामी
काळजी या वरानं राजमाता हणा या.
‘‘नाही माते , आई असूनसु ा तू पांडूला ओळखलं नाहीस. एका महाभयानक
शापा या अ नीत मा या जीवनाचा भरारीनं , उभारीनं तरा न उगवले ला लसलसता क ब
नु कताच जळू न द ध झाला आहे !’’
शाप!
ते दोन श द वा ळात िवषारी नाग घु सावे त तसे आम या कानांत घु सले . मा या
डो यांपुढं काजवे चमकू लागले . माद्री तर मटकन खालीच बसली.
राजमाते नं पु ढं होऊन महाराजांचे खांदे गदागदा हलवून कळवळू न िवचारलं ,
‘‘शाप? कसला शाप पांडू? कुणाचा? कुणी िदला?’’
िनिवकारपणे थं ड आवाजात महाराज बोलू लागले , ‘‘परवा वारणावता या
अर यात आ ही मृ गये साठी गे लो, पण दै वानं उलट माझीच क् र मृ गया केली. एका
हिरणीबरोबर रमले या मृ गावर मी बाण सोडला. बाण वमी लाग यामु ळे तो मृ ग खाली
कोसळला, पण तो मृ गासारखा ची कारत न हता! मानवासारखं िव हळत होता! आ ही
जवळ जाताच तो आपले पाय जा तच झाडू लागला. आप या तप:साम यानं एका
मृ गाचं प घे ऊन आप या प्रेयसीबरोबर या र य अर यात रमले ला तो िकंदम ॠषी
होता! आपला मृ गाचा दे ह टाकताना यानं िजवा या आकांतानं कळवळू न मला शाप
िदला, ‘उ म पणानं आज तू एका प्रणयम न िप्रयकराला आप या प्रेयसीपासून
ओढून मृ यू या दाढे त ढकललं आहे स, हणून मी िकंदम ॠषी तु ला शाप दे तो की, तूसु ा
प्रणयाराधने या आशे नं जे हा आप या त्रीला कवे त घे शील ते हा मा यासारखाच
त काल तडफडून-तडफडून मरशील!’
मु ख ओंजळीत घे ऊन कु ं चा िदि वजयी सम्राट बालकासारखा फुंद ू लागला.
यांनी झटकन आप या क ाचं ार बं द क न घे तलं . राजामाता दारावर हात बडवूनबडवून फुंद ू लाग या. माद्री गु ड यात मान घालून मु समु स ू लागली. मी दगडी
पु त यासारखी सु न झाले . खे द, दु:ख, यातना यां या पलीकडे – सु न!!
**

अठ्ठावीस
रात्री मला महाराजांनी बोलावून घे तलं .
गवा ातून गं गे या शांत पा याकडे एकटक पाहत ते बोलू लागले , ‘‘कुंती, मी
आता राजवाडा सोडणार आहे ! िजथं वै भवाचा िवलास असतो ितथं सं यमाचा वास नसतो.
माणसाला सग यात जा त िप्रय याचं जीवन असतं . इथं राहन
ू मला सं यमानं कधीही
वागता ये णार नाही. जीवनाचं र ण करता ये णार नाही. उ ा मी राजवाडा सोडून
नागशत पवतावर िनघून जाणार आहे !’’
‘‘पण महाराज...’’ माझं दय हे लावून गे लं.
‘‘कुंती, मला माहीत आहे तु ला मी काहीच दे ऊ शकलो नाही! सौ या या
िहमालयाव न दै वानं तु ला आज वा तवते या खोल दरीत लोटू न िदलं आहे ! इथं राहन
ू
तू मा यासाठी अश् ढाळावे त हे मला कधीही आवडणार नाही. तू परत माहे री जा!
माद्रीलाही ते समजावून सां ग.’’
‘‘महाराज, मी काय हणते ते ... ऐका तर खरं ...’’
‘‘कुंती, िवजे या एकाच लोळात िवशाल वृ ावर िनधा तपणे िवसावले या वे ली
कोसळू न खाली पडतात. या क् र शापानं तु हा दोघींची तीच अव था झाली आहे .
माणसा या बाबतीत भिवत य हे उं दराला क् रपणानं खे ळिवणा या िनदय मांजरासारखं
आहे ! जा.’’
‘‘महाराज मी काय हणते ते तु हां ला ऐकावं च लागे ल. दे हाला सोडून सावली
दरू राहू शकत नाही. वृ ाला सोडून मु या वाढू शकत नाहीत. पतीिशवाय आयि त्रया
एक णभरही िजवं त राहू शकत नाहीत! आ ही दोघींनी आप याबरोबर यायचा िनणय
काल रात्रीच केले ला आहे !’’
‘‘दै वाबरोबर
त
ू खे ळ याचा दुबळा प्रय न क नकोस कुंती. मनावर
िवषयाबाबत सं यम िमळवणं हणजे आकाशाची अनं त पोकळी कुंकुमा या करं डकात भ
पाह याइतकं अश य आहे ते !’’
‘‘महाराज, ना या या जा याला आमचा मासा लागतो की काय यासाठीच जर
काळ डो यांत ते ल घालून टपला असे ल, तर मीही याला दाखवून दे ईन की, मथु रे या
यादव राजा शूरसे नांची मी क या आहे ! आजपासून मी कुंती प्रित ा करते की – की
तु ही माझे पती नसून पु त्र – पु त्र आहात! यािशवाय अ य कोणतं ही नातं मी मनातही
आणणार नाही! पण पु त्रािशवाय झालं तरी माता िजवं त राहच
ू शकत नाही! मला
तु हाला आप याबरोबर यावं च लागे ल! मी ये णारच!’’
‘‘कुंती, भाविववश होऊ नकोस.’’
‘‘तसं होणार नसे ल तर – तर मग मला गं गेत लोटू नच तु हाला पु ढं जावं
लागे ल.’’
‘‘कुंती, कुंती, खरोखरच आकाशालाही लाजवील असं तु झं मन आहे , पण काळानं
तु यासारखं र न या दुदवी पांडू या, शापानं भ न झाले या मु कुटात कशाला बसिवलं

कोण जाणे ?’’ ते गदागदा हलून फुंद ू लागले .
‘‘कु कुला या सु पुत्राला रडणं शोभत नसतं ! सा ात दै वानं ही लोळण यावी
इतकी या या पायांची िकंमत आहे .’’ मी यांना िन न
ू सां िगतलं .
यांनी आपला शोक आवरला.
या भयानक शापानं सग या राजवाड ाची कळाच एका णात न ट केली.
चां गले चार िदवस िचं तन क नच महाराजांनी राजवाडा सोड याचा िनणय केला
होता. तो बरोबर होता की काय हे सां गणं कठीण होतं . यांचं हणणं एकच होतं . वै भवा या
राजवाड ात सदै व अं तयामी झुरत, दु:िखक टी राह यापे ा अर यात रािहले लं काय
वाईट? िशवाय वै भव हे माणसाला भोगी बनिवतं . माणूस सं प ी, कीती, प्रित ठा
सग या सग यां शी एक वे ळ त
ू खे ळेल, पण आप या िजवाशी तो कधीच त
ू खे ळू
शकत नाही.
वनवास हाच यांना सं यमासाठी यो य होता. मलाही ते पटलं . वै भवा या
िनसरड ा कामभूमीवर कुणाचाही पाय घसरणं श य असतं . सं यमासाठी असावा
लागणारा खं बीरपणा आ हाला वनातच िमळाला असता. आ ही ितघांनीही अर यात
जायचा खं बीर िनणय केला.
**

एकोणतीस
आ ही राजव त्रं उत न ठे वली. अं गावरचे अलं कार राजमाते कडे िदले . कशी
कुणाला ठाऊक; पण आ ही वनात जाणार आहोत ही वाता वा यासारखी नगरात
पोहोचली. लोक वाड ावर गदी क लागले . महाराज भी म आिण धृ तरा ट् र आ ही
जाणार या नु स या क पने नंच दु:खा या खाईत लोटले गे ले. या पराक् रमी पु षां या
िनग्रही डो यांतसु ा अश्
उभे रािहले . िवदुर भावोजी महाराजांना अने क
समजावणी या गो टी सां गू लागले , पण राजवाडा आिण वै रा य या गो टी एकत्र जमणं
अश य, हे महाराजांचं यांना एकच एक उ र होतं . नु कताच िदि वजयाचा डं का वाजवून
आले ला सवांचा आवडता राजा, योगी होऊन अर यात राहायला चालला! या हातांनी
कौरवांचा राजदं ड धरावा ते च हात आता कमं डलू धरणार होते ! या मु खांनी िवजयी
सै याला हाणामारीचे प्रो साहनपर श द ऐकवले होते ते च मु ख आता िजवा या
मु तीसाठी आयु यभर लोकांचं पठन करणार होतं ! दै वाइतकं िव मयाचे ध के दे याचं
साम य कशातच नसतं !
शे वटी िनघताना एक साधं धूतव त्र ने सले या महाराजांनी सवांना वाकू न
नम कार केला. महाराज भी म हणाले , ‘‘पांडू, पूवी मा या िप या या – राजा शं तनू या
भावानं असाच या रा याचा याग केला होता. याचं नाव दे वापी होतं . पण यानं
वत: या इ छे नं वनवास प करला होता. आज तु ला पराक् रमा या िसं हासनाव न उठू न
वै रा या या याघ्रचमावर बसावं लागतं आहे , ते मात्र केवळ दुदवामु ळे! वनात या
राजा दे वापीचा ब्र लीन आ मा तु ला धै य आिण मन:शांती दे ईल. जा! या कारणासाठी
तू रा य सोडतो आहे स ते कारण मात्र प्राणपणानं सां भाळ. मनावर सं यम ठे व. जोपयं त
हा भी म आहे तोपयं त कौरवांचा डं का आयावतात असाच गाजत राहील, मागची िचं ता
क नकोस.’’
आ ही ितघांनी सवांचा िनरोप घे तला आिण राजवाडा सोडला. आम याबरोबर
नगरातील एकच य ती ये णार होती. ती हणजे धात्री! जणू कुंती या जीवनावर
मरे पयं त छाया धर यासाठीच ितला िवधा यानं पाठिवलं होतं . ितची कुणीही समजूत काढू
शकलं नाही. आ ही चौघं नगरातून पायी अनवाणी चाललो. या नगरात मी महाराणी
हणून आले आिण आता सं यािसनी हणून चालले होते . नगरजन ये ऊन धडाधड
आम या पायां वर लोळण घे त होते . टाहो फोडून सां गत होते , ‘‘महाराज, महाराणी
आमचा याग क नका. हि तनापूरला पोरकं क न जाऊ नका!’’ पण आ हाला जणू
काहीच ऐकू ये त न हतं . आमचे कान सु न झाले होते . मनं बिधर होती. मागं वळू न बघवत
न हतं . पु ढं काही िदसत न हतं .
नगराबाहे र आ ही गं गेवर आलो. ितला पाहताच माझं मन भ न आलं . मला
मथु रेची आठवण झाली. यमु ने या काठी मथु रेत माझं बालपण गे लं होतं . िनरागस आिण
िनवळशं ख! बालपणात या पृ थेनं आता कुंतीला बिघतलं असतं तर ती काय हणाली
असती? ‘पृ थे, वे ड ासारखं पांढरं व त्र ने सन
ू कुठं चालली आहे स? मा याबरोबर गोल

िगर या घे त फुलपाख पकडायला ये !’ मी ितथं च णभर थांबले . ितथून एक पाऊलही
पु ढं टाकावं असं मला वाटे ना. या गं गेनं आजपयं त कौरवां या िकती िपढ ा पािह या
असतील! िकती िवजय बिघतले असतील! आजचा प्रसं ग मात्र ित या मनात कायमचा
कोरले ला राहील. असलं दृ य ितनं आप या ज मापासून आजवर एकदाही पािहलं
नसे ल. माझां धै य ढासळू लागलं . ओंजळीत मी मु ख झाकू न घे तलं . एकाएकी बोटांना
कानांतील मो यां या कुंडलांचा पश झाला. चु कू न ती काढून ायची रािहली होती. मी
ती काढली आिण गं गे या पा यात सोडली. पा याचं एक गोल वतु ळ मोठं -मोठं होत गे लं.
मा या मना या जलाशयात मृ तीचं एक वलय उठलं . वषापूवीच मी दोन िजवं त सोने री
कुंडलं अशीच अ वनदीला अपण केली होती! आिण आज ही राजमाते ची शे वटची
िनशाणी असले ली मो याची कुंडलं गं गेला अपण केली जात होती! आता कुंती मोकळी
होती. बाहे न आिण आतूनही! आता ितचे पाय पती या मागून ने तील ितकडे जाणार
होते , कुठे च अडखळणार न हते . त्रीचा ज म काही सा य कर यासाठी कधीच नसतो.
सारे समपण कर यासाठीच असतो!
**

तीस
हि तनापु राहन
ू आ ही नागशत पवतावर आलो. उ रे कड या या पवतावर
ह ींचे भरपूर कळप राहत होते . राजवाड ातील सवयीमु ळे अर यातला घ घावणारा
वारा आ हाला खायला आ यासारखा वाटे . या वा यानं ह ींचे कळप िबथ न जात.
चींऽऽ चींऽऽ करीत सरळ-सरळ ते आम या जवळू न इत तत: धावत. या पवतावर
आ ही कसे तरी एक मिहनाभर रािहलो आिण नं तर पु ढं िनघालो. आता आम यासाठी
ठरावीक अशी िदशा न हती. आ ही ठरवू तीच आमची िदशा होती. पूवज मी या
ॠणानु बंधानं एकत्र बां धले ले आ ही चार जीव होतो. महाराज दरू गे लेत असं पाहन
ू
माद्री ढसढसा रडे . मी वत:ला साव न ितलाही सावरीत असे !
नागशत पवताव न आ ही चै तर् रथ पवतावर आलो. चै तर् रथावर थोडं िदवस
राहन
ू गं धमादन पवताकडे वळलो. वाटे त िहमालय लागला. या या दशनानं मात्र मला
थोडा धीर आला! सगळीकडे िवखु रले लं नु सतं पांढरं शुभर् बफच बफ होतं . िनरिनरा या
रं गांनी नटले या नट या जगाला या पवता या पानं जणू िवधाता आपले पांढरे शु भर्
व छ दात िव फा न हसत होता! िहमालयात आ हाला मु नीवर यास भे टले . ते घोर
तप चया क न हि तनापु रालाच परत चालले होते . यांनी आ चयानं िवचारलं , ‘‘पांडू, तू
िहमालयात कसा?’’ महाराजांनी यांना घडले ला सगळा वृ ा त सां िगतला. मी यांना
नम कार केला. मला आशीवाद दे ताना ते हणाले , ‘‘कुंती, दुवासांची वाणी खरी ठरे ल. तू
वीरांची जननी होशील!’’ महाराजांनी आ चयानं चमकू न यां याकडे पािहलं . यांना
उ े शन
ू ते हणाले , ‘‘पांडू, कुंती कोण आहे ते तु ला कळले लं नाही. जगात ते कुणालाही
कळणार नाही! जा तु ही.” ते िनघून गे ले. मं द-मं द पद े प टाकीत एखा ा मं द
झुळकेसारखे !
यासां या उद्गाराव न महाराज काहीतरी िवचारतील अशी भीती मला पडली
होती, पण दै वानं कृपा केली आिण यांनी यािवषयी मला लगे च ते हा काही हटकलं
नाही.
िहमालयातून आ ही गं धमादन पवतावर आलो. ितथं इं दर् ु न सरोवरा या
काठी थोडं िदवस रािहलो. ते थन
ू हं सकू ट पवत ओलांडून सवांत शे वटी शतशृं ग पवतावर
आलो. या पवतावर िनळी-िनळी सरोवरं होती. िहरवीगार वनराई होती. िनरिनराळी
फळझाडं होती. हरणांचे आिण सशांचे कळप होते . हा शतशृं ग पवत हणजे
िनसगदे वते या िहर या व त्राचा िनळा पदर होता!
एका सरोवराकाठी या पवतावर आ ही पणकुटी उभी केली. आ ही इतका
प्रवास केला होता की, नं तर हि तनापूर कोण या िदशे ला रािहलं होतं ते कळलं ही नाही.
या सग या अर यात मानवव तीचं एवढं च एक िनशाण होतं – पणकुटीचं ! कौरवांचा
िदि वजयी राजा आप या दोन लाड या प नींसह या पणकुटीत राहू लागला! िनळं
आकाश या या पणकुटीवर छत्र ढाळू लागलं ! अर यातले उं च- उं च वृ
याला
िवं झणवारा घालू लागले ! िनरिनरा या कंदमु ळां या जा या-वे ली आिण फळझाडं याचं

भोजनाचं तबक भ
लागली.

लागले ! अर यातली गवताची श या याला आप या कुशीत घे ऊ
**

एकतीस
सकाळी पूजा क न िदवसभर महाराज अर यात फळं आिण कंदमु ळं
शोध यासाठी जात. सं याकाळी परत ये त. आ ही सरोवरातून पाणी आणून पणकुटी
सारवणं , पूजेची तयारी करणं अशी कामं क लागलो. िदवसांमागून िदवस जाऊ लागले .
हि तनापूरची आठवणही कमी-कमी होऊ लागली. हि तनापूर सोडून दोन वषं झाली
होती.
महाराज थोडं कृश िदसू लागले होते . वाढले या दाढीमु ळे ते वयानं मोठे िदसू
लागले . ने हमीच ते कस यातरी गूढ िवचारांत सापड यासारखे वागू लागले . यां या
मनाचा थां ग लागणं कठीण होतं . ज रीपे ा ते एकही जादा श द बोलत नसत. कधी
चु कू नही हसत नसत!
एके िदवशी एक हरणाचं ग डस पाडस यां या पायांजवळ आलं आिण आप या
खरबरीत िजभे नं यांचा पाय चाटू लागलं . मला वाटलं ते याला हळू च दरू लोटतील, पण
खाली बसून यांनी या या पाठीव न ममते नं हात िफरिवला आिण याला आप या
कवे त घे ऊन याचे पटापट मु के घे त ते लहान मु लासारखे मु समु स ू लागले . मा या मनात
एक अितशय भयानक िवचार ये ऊन गे ला. अित मानिसक त्रासामु ळे महाराजांना वे ड
लागलं की काय? घाब न मी िवचारलं , ‘‘असं काय करता?” मा याकडे न पाहताच या
िप ला या कातडीवर आपला गाल घाशीत ते हणाले , ‘‘कुंती, कसं सां ग?ू िनपु ित्रकाला
जर या लोकातच नाही तर मग वगलोकात तरी कुठली जागा असे ल? या या
मृ यूबरोबरच जग याला िवसरणार नाही काय? मी िदि वजयी सम्राट नाही तर
दै वा या दारातला िभकारी आहे ! मा याबरोबर माझं नाव अ त पावे ल!”
‘‘ यासाठी का आपण दु:खी आहात? तसं असे ल तर दुवास ॠषीं या मं तर् ानं मी
आप या नावासाठी पु त्र िनमाण करीन. दुवासॠषींनी मला दे वहुती मं तर् िदला आहे .”
महाराजांना मी दुवास ॠषीं या य यागाची ज र ते वढीच मािहती िदली.
‘‘कुंती, या पांडूला अपयशा या सग या गततून सावर यासाठीच का तु ला
िवधा यानं माझी प नी केलं आहे ?”
‘‘महाराज, लवकर या पणकुटीत आपणाला हवा तसा सद्गुणी पु त्र िदसे ल.” मी
तो िवषय ते थेच थांबिवला.
पु ढं काही िदवसांनी एका प्रात:काळी मी आचमनाकिरता पाणी घे तलं आिण
डोळे िमटले . मं तर् ाचे श द मा या मना या कुंभात गरगर िफ लागले . यां या प्र ये क
उ चाराबरोबर मा या शरीराची जाणीव न ट होऊ लागली. सव जगाचा भार सोसणा या
धरती या नावानं मरण क न मी यमदे वते ला आवाहन केलं . मा या सवां गाची एक
योत झाली. धरतीतून एक योत आली आिण या योतीतून गे ली. जाताना ते जाचं
सं क्रमण क न गे ली. मला हळू हळू शरीराची जाणीव होऊ लागली. कंदमु ळं आिण फळं
खाऊन जगले ला माझा दे ह थरथ लागला. मी धाडकन खाली कोसळले .
या िदवसापासून मी अबोल झाले . मला एका त आवडू लागला. शांतते ची ओढ

लागली. कुणीही मोठ ानं बोलले लं मला खपे ना. परत एक अननु भत
ू जीवनाला सु वात
झाली. शरीर कणाकणांनी फुलू लागलं .
यो य कालानं तर एके िदवशी पहाटे मा या पोटात दुखू लागलं . मी माता झाले .
एक सौ य आिण शांत चे ह याचं बालक ज माला आलं . सवांची मु खं आनं दानं उजळू न
गे ली. सवांनी याचं नाव यु िधि ठर ठे वलं ! यु िधि ठर पणकुटीत वाढू लागला. तो कधीच
रडत न हता, पण कधी हसतही न हता! नदी या डोहासारखी याची चया सदा शांत
होती! डोळे िवशाल होते !
महाराज याला खे ळव यात वत:ला िवस लागले . आ हाला हि तनापूरचा
तर िवसर पडलाच होता, पण आता आम या दु:खांचाही िवसर पडला.
यु िधि ठर एक वषाचा झाला. दुस या वषीच वायु दे वते पासून मला आणखी एका
पु त्राची प्रा ती झाली. याची अं गलट अितशय रे खीव आिण भ कम होती. याला
आ ही सवांनी भीम हे नाव ठे वलं ! तो वायूसारखा गितमान होता. एक णसु ा याला
एका िठकाणी बसावं असं वाटत नसे ! भीमानं तर इं दर् दे वापासून आणखी एका पु त्राचं
वरदान मला िमळालं . ते साव या रं गाचं बालक अितशय तरतरीत होतं . भरदुपारी याचा
ज म झाला. या या का याभोर डो यांतन
ू ते जा या िठण या बाहे र पडत! याचं
आ ही अजु न असं नाव ठे वलं . यु िधि ठर, भीम आिण अजु न यां या कलकलाटानं
पणकुटी हाद लागली. मला माझं जीवन साथ झा याचं समाधान वाटू लागलं . ते कोण
होतील! काय करतील! याब ल मी, धात्री आिण महाराज घटकान्घटका चचा क
लागलो. धात्री ने हमी हणे , ‘‘हा भीम कधी कुणाचं ही ऐकणार नाही! तो िमळे ल याला
झोपडपूनच काढणार! एक णभर तरी ि थर बसणं याला माहीत आहे काय?”
आमचे हे सं वाद माद्री मात्र एका कोप यात बसून अबोलपणानं ऐकू लागली!
ती कुणाशी काही बोले ना. ितचं असं वे गळं च जग तयार होऊ लागलं . ती का दु:खी होती
ते मला समजलं . त्रीचं दु:ख जाणायला त्रीला वे ळ लागत नाही. ितला अप याची
ओढ लागली होती. सरोवरा या काठी ितला मी एकदा िवचारलं , ‘‘माद्री, तू पु त्रासाठी
का दु:खी आहे स?” उ र दे याऐवजी मला िमठी मा न ती फुंद ू लागली. ितची पाठ
थोपटीत मी हणाले , ‘‘माद्री, तू कु कुलाची सून आहे स. अशी रडू नकोस. तु लासु ा
मु लं होतील.”
सरोवरातील ओंजळभर पाणी घे तलं आिण डोळे िमटू न मी दुवासांचं मरण केलं .
माद्रीला समोर बसवून मी ित या हातावर ते पाणी सोडलं . धडाधड मं तर् हणू लागले .
भा यातून बाण बाहे र पडावे त तसं माझं शरीर िर
होत आहे , असं मला वाटू लागलं !
शे वटी सव मं तर् हणून झाले . मी डोळे उघडले . माद्रीला िवचारलं , ‘‘आता तु ला
मं तर् ाचे श द आठवतात का?’’ ितनं ‘‘हो’’ हणून मान डोलावली. मं तर् ांचे श द
आठव याचा प्रय न मीही क लागले , पण मला काही आठवे ना! मृ ती या सग या
कानाकोप यात मी झाडून पािहलं , पण कुठू नही मं तर् ांचा प्रितसाद ये ईना! आज कुंतीनं
वत:ची शे वटची श तीही दुस याला अपण केली होती! आता ती एक साधी त्री
होती. एक यःकि चत त्री. मु लं आिण पती हीच ितची सं प ी होती. क तु री काढून
घे तले या मृ गीसारखी मी सरोवराव न पणकुटीत आले !
माद्रीला पु ढं दोन मु लं झाली. यांची नावं नकुल आिण सहदे व ठे व यात आली.
आता पणकुटीत नऊ माणसं राहू लागली. महाराज, माद्री, मी, धात्री आिण पाच

कुमार. हि तनापूर सोडून आ हाला दहा वषं झाली होती! पवतावर या वा यासारखा
काळ धावत होता!
या दहा वषांत कु कुलाचं काय झालं , हि तनापु राचं काय झालं , आ हाला
यापै की काहीच कळलं नाही. या पवतावर आ ही राहत होतो तो दुगम होता. सहसा
कुणीही या िदशे ला कधी अर यात प्रवे श करीत नसे . बाहे र या गो टी हणजे
आ हाला व नातील भूमी होती. हे अर य हाच आमचा वाडा होता. इथले िनरिनराळे
प्राणी हे च आमचे सोबती होते . प यांचं सं गीत हीच आमची करमणूक होती. आ ही
अर यवासी झालो होतो!
**

ब ीस
त्री मु लां या सहवासात अर यातसु ा वग िनमाण क शकते आिण आ ही
तर तीन ि त्रया होतो. आमचा सगळा वे ळ मु लां शी खे ळ यात आिण बोबडे बोल
ऐक यात वा बोल यात जाऊ लागला. ते सगळे लहान होते ; पण समजूतदार होते . एकटा
भीम मात्र आ हाला कधीच आवरत नसे . एखा ा िध पाड ह ीची पु ट स ड जशी
एकसारखी अिवरत वळवळत असते तसा तो एकसारखा दुडदुडत राही. एक पळभरसु ा
तो कधी ग प बसत नसे . िदवसागिणक याचं शरीर बां धेसद
ू होत-होत जा तच बाळसे दार
िदसू लागलं .
ू पीत आिण फळं खात मोठे होत होते . रानचा वारा
ते पाचही कुमार वनगा चं दध
खु ळखु ळा होऊन शीळ घालीत यांना खे ळवू लागला. यां या कलकलाटानं पणकुटी
हाद लागली. धात्री या वठले या हाता या त्री दयालासु ा प्रेमाची पालवी
फुटली! ती सवांना घे ऊन खे ळू लागली. वर िनळं आकाश आिण खाली िहरवीगार धरती
अशा वातावरणात ते पाच जीव सागा या रोपासारखे मोठे होऊ लागले . मी परत
वत: या भा याचा हे वा क लागले ! स दय, सं प ी, कीती यांपे ा त्रीला मु लांची
ओढ अिधक असते . दोन रे शमी ओठ लु चन
ू ितचं दु धपान क लागले की, त्रीला
जीवन ध य झा याचं समाधान िमळतं . मातृ व हा त्रीचा मो असतो.
आता मी परत सौ या या िशखरावर होते . जीवन हणजे सु खदु:खा या
ऊनपावसाचा खे ळ. हे अर य हे च आता आमचं रा य होतं . कुणालाही पायदळी न
तु डिवता िमळाले लं रा य! मी या रा याची महाराणी होते .
आम या अं गाखां ावर मु लं खे ळताना पाहन
ू महाराज आपलं ही दु:ख िवसरले .
या पाच मु लांना खे ळवताना यांनाही आप या जीवघे या शापाचा िवसर पडला. ते
पूवीसारखे हसू लागले . मनमोकळं बोलू लागले .
**

ते हेतीस
वषांमागून वषं मागं पडत चालली. मु लं मोठी होऊ लागली. अर यात िनभयपणे
िफ लागली. कुठं ही ती िमळू न जात. यांना खे ळ यासाठी शतशृं ग पवत अपु रा पडू
लागला. भीम तर ये ताना वाघाची िप लं यां या कानांना ध न फरफर ओढून आणू
लागला. माणसाचं जीवन हे आजूबाजू या पिरि थतीवर अवलं बन
ू असतं . जसा आिण
यांचा सहवास असे ल तसं मानवी मन आकार घे तं. लहान मु लं हणजे तर अनु करणिप्रय
असतात. आम या प चात अर य यांना जे िशकवील ते च यांचे सं कार होते . ते या
नै सिगक सं कारांत मोठे होऊ लागले . आता ते दहा-बारा वषांचे झाले होते .
अर यात या न ा यांना जीवन हे सतत वाह यासाठी असतं हे िशकवू
लाग या. साचणा या जीवनाचं क दट डबकं यांना माहीत न हतं . ितथले उं च-उं च कडे
यांना ‘तु हीही असे च उं च-उं च हा’, हे िशकवू लागले . वरचं िनळं आकाश मन व छ
ठे व याचा धडा दे ऊ लागले . ितथले िनरिनरा या प्रा यांना सावली दे णारे वृ
यांना
जगासाठी िझज याचा सं देश दे ऊ लागले . प यां या उं च भरा या यां या धाडसाला
आ हान क लाग या.
ते आ हाला ने हमी हजारो प्र न िवचा न भं डावून सोडत.
यु िधि ठर मला िवचारी, ‘‘आई, आकाशाचा हा िनळा-िनळा घु मट पृ वीवर कोणी
बसिवला? याला खांब कुठं आहे त?’’
मी याला हणे , ‘‘बाळ, पूवी सव दे वांसाठी भगवान शं करानं समु दर् मं थनातून
बाहे र आले लं िवष प्राशन केलं होतं ! ते आकाश हणजे या भगवान शं कराचा िवष
िपताना काळािनळा पडले ला कंठच आहे .’’
अजु न मला िवचारी, ‘‘आई, वारे जोरात वाहू लागले की सूं ऽऽऽ सूं ऽऽऽ असा
आवाज का ये तो?’’
मी हणे , “अजु ना, पूवी प्रभू रामचं दर् हणून एक फार मोठा धनु धर होऊन
गे ला. यानं रा सांना मार यासाठी सोडले ले बाण इतके वे गवान होते की, ते कुणालाही
थोपिवता आले नाहीत. अजूनही याचे काही बाण पृ वीभोवती िफरत आहे त. यां या
शे पटांचा हा आवाज आहे !” तो िवचारात गढून जाई.
भीम मला िवचारी, ‘‘आई, हे ड गर गं कसे तयार झाले ?”
मी याला हणे , ‘‘भीमा, प्रभू रामचं दर् ां या काळी हनु मंत नावाचा एक िध पाड
से नापती होता. तो ने हमीच आकाशातून िफरत असे , पण एकदा याला पृ वीवर यावं
असं वाटलं , पण पृ वी हणजे नु सती दलदल होती या वे ळी! या दलदलीत हनु मंतानं
पाय ठे वला! याचा पाय या- या िठकाणी पडला या- या िठकाणी खोल द या तयार
झा या! बाकीचा भाग फुगून वर आला ते च हे ड गर! ते च हे पवत! या दलदलीत चालूनचालून हनु मंत कंटाळला. तो आकाशात भरारी घे ऊ लागला. या या पायाला एक मोठं
ढे कूळ िचकटू न गे लं तोच तो चं दर् !” तो त ड पस न सगळं ऐके. मग गाल आिण काखा
फुगवून हनु मंत िकती मोठा असे ल याची क पने नं न कल करी!

नकुल आिण सहदे व मला िवचारीत, ‘‘माते , आकाशात िवजा का चमकतात?”
मी यांना उ र दे ई, ‘‘आकाशात दे व-दानवांचं यु चाललं आहे . यात दे वां या
हातात तळपणारी ती खड्गं आहे त.”
नकुल वत:चे हात िफरवून याचे लटके दाटु मु टीचे वार सहदे वावर करी.
मु लं असे अने क प्र न मला िवचारीत. मी काहीही उ र िदलं तरी यांना चाले ,
यांचं समाधान होई!
**

चौतीस
आमचे िदवस आनं दात जाऊ लागले . तो शतशृं ग पवत सोडावा, असं आ हाला
वाटे ना. िजथं मनु य व ती करतो या िठकाणाशी याची श्र ा िनगिडत होते . या
जागे ब ल याला एक आगळीच जवळीक वाटू लागते . शतशृं ग पवत आमचं आता
कायमचं िनवास थान होतं . कुणी सां गावं कदािचत याच पवता या घ घावणा या वा यात
माझा शे वटचा वास िमसळला असता! मला याब ल कधीही खे द वाटत न हता, कारण
या पवतानं च आ हाला पोसलं होतं . जवळ- जवळ दीड तप आप या कुशीत िनवारा िदला
होता. पण – पण काळपु षासारखा लहरी रं गारी या जगात दुसरा कोणीच नसे ल. िकती
झटपट बदलतो तो जगाचे रं ग! णात हो याचं न हतं करतो. पृ वी या पाठीवर
आनं दानं गजबजले लं नगर तो णात अजगरासारखं िगळतो. मानवानं हजारो वषं खपून
तयार केले ली सं कृती हा काळपु ष लहान मु लानं समु दर् ा या काठी बां धले ला वाळू चा
िक ला, लहर लागताच वत:ला उधळू न लावावा तसा णात उधळू न टाकतो. हे जग
हणजे एक अराजकच नाही काय? इथं सु संगती आिण सु सत
ू र् ता असते कुठं ? कोण या
सग या घटनांचे फासे टाकतं ? कोण हलिवतं ही सगळी खे ळणी? माणसाचं जीवन तर या
अफाट िव वातली िकती ु दर् व तू! िव वा या िनसगात उलथापालथ करणा या
काळाला माणसाचं जीवन हणजे एक बु डबु डाच वाटत असणार! के हाही फोडता
ये यासारखा एक ु दर् बु डबु डा! या बु डबु ड ा या िनिमतीनं जगात काही भर पडले ली
नसते आिण फुट यानं काही कमतरता पडणार नसते . िव व हे कायम आहे तसं च असतं .
पण या बु डबु ड ा या फुट यानं मानवी जीवनात मात्र काही-काही वे ळा
जलतरं ग िनमाण होतात! कधी-कधी ते भयानक असतात. मनाचा जीवनावरील िव वास
उडिवतात, श्र ा जाळू न टाकतात. जगात ‘दे व’ नावाची श ती िश लक आहे की नाही,
असा प्र न िनमाण करतात. मन भांबावून जातं . चोहोबाजूंनी आग लागले या वण यात
सापडले या पाखरासारखं असाहा यपणे तडफडू लागतं .
माझी एका घटने नं अशीच अव था झाली. एके िदवशी माद्री पाणी
आण यासाठी सरोवरावर गे ली होती. थोड ा वे ळानं तर महाराजही ने हमीप्रमाणं
अर यात गे ले. अ या घटकेतच माद्री परत आली, पण ित या काळीज फोडणा या
टाहोनं आिण दयिवदारक ममभे दी हं बरड ानं मी घाब न पणकुटीबाहे र आले . ित या
हातात पा याचा घडा न हता. आपली छाती िपटीत आिण िझं या उपटीत ती कशीतरीच
वे ड ासारखी “ताईऽ ताई” असा हं बरडा फोडत वा या या वे गानं धावत ये त होती.
अं गावर या व त्राचं ही ितला भान न हतं . ित यापु ढं या वे ळी कुणी जरी आडवं आलं
असतं , तरी ती या यावर धाडकन आदळू न कोसळली असती. मला काही कळे ना.
भीतीची एक सणसणीत िशरिशरी मा या सवां गातून चमकू न गे ली. काय झालं होतं
माद्रीला? पा यासाठी ितनं ने लेला घडा काय झाला? पाच कुमार सु रि त आहे त की...?
मा याजवळ ये ताच ती मा या अं गावर कोसळली. ती नु सती “ताईऽऽ ताई’’
असा हं बरडा फोडत होती. हनु वटी वर क न मी ितला िवचारलं , ‘‘माद्री, रडते स का?

घडा काय झाला?’’
‘‘घडा फुटला!’’ हणत ितनं मला घट् ट िमठी मारली. ितचा शोकावे ग थोडा
आवरले ला िदसताच मी ितला िवचारलं , ‘‘माद्री तू वीरक या आहे स, अशी लहान
मु लासारखी रडते स काय? काय झालं ते नीट सां ग!’’
‘‘ताई गं ... महाराज...’’ हणत ितनं मला छातीशी घट् ट धरलं . िकतीतरी आतता
होती ित या िमठीत! ितचं दय भीतीनं थडाथड उडत होतं .
‘‘काय झालं महाराजांना? बोल माद्री, महाराज कुठं आहे त?’’ मी जोरानं
िकंचाळले .
‘‘सरोवर या काठी!’’
ते श द ऐकातच कानात वारं भरले या वासरासारखी माझी ि थती झाली.
माद्रीला दरू लोटू न मी सरोवराकडे धावू लागले . माद्री मा या मागून धावू लागली.
सरोवर या काठी ये ताच मी जे पािहलं ते माझा जगातील स यावरचा िव वास उडिवणारं
होतं . माझा प्राणिप्रय साथी लाकडा या ओंड यासारखा िनपिचत पडला होता.
कु कुलाचं र
अं गात िफरणारी सा ात सूयदे वालाही लाजवील, अशी यांची चया
वण यात जळाले या लाकडासारखी काळी िठ कर पडली होती! ते मूि छत असतील
हणून यांना हलिव यासाठी मी यां या अं गाला हात लावला. मा या अं गावर काटाच
उभा रािहला. यांचं शरीर थं डगार होतं . झटकन उठू न मी माद्रीला िवचारलं , ‘‘माद्री, हे
असं कसं झालं ?’’
त ड िफरवून ती घोग या आवाजात बोलू लागली, ‘‘ताई, माझा काहीच दोष
नाही, मी घडयात पाणी भ न सरोवरातून बाहे र पडले . महाराज सरोवरा या काठीच उभे
होते . वा यानं माझा पदर उडत होता, पण डो यावर या घड ामु ळे मला तो नीट
आवरता ये ईना! मी सरोवराबाहे र आले . महाराज हसत उभे होते . यांनी एकदम हातातील
परशू खाली टाकला! यां या डो यांत ने हमीचे भाव न हते .
‘‘मी जवळ ये ताच झटकन यांनी मला आप या कवे त घे तलं ! मा या डोकीवरचा
घडा धाडकन खाली पडला. यांचे कामी डोळे वर फेकीत होते . मला कवटाळीत यांनी
मा यावर ‘माद्री, माद्री’ हणत चु ं बनांचा वषाव केला. मी यां या िमठीतून
सु ट यासाठी हातपाय आपटत धडपडू लागले , पण ते अश य होतं . एखा ा उपाशी
माणसानं अ नावर तु टू न पडावं तसं ते मा यावर तु टू न पडले होते . मी यां या भ कम
िमठीत घु समटू न गे ले. ते णात भानावर आले . िवषारी नािगणीला ढकलावं तसं यांनी
मला दरू लोटलं ! पण – पण णात यांची चया बदलू लागली! ते डोळे िफरवू लागले .
उ याउ यानं च ते धाडकन खाली कोसळले . िजवा या आकांतानं कसे तरी हातपाय झाडू
लागले . ‘माद्री, माद्री’ हणत तळमळू लागले . मी भीतीनं गारठू न गे ले आिण तु याकडे
धाव घे तली.”
मी माद्री या खाडकन मु कटात मारली. ती जा तच मोठ ानं हं बरडा फोडू
लागली. मा या कानात िकंदम ॠषीं या शापाचे श द घु मू लागले . ‘‘राजा, तू एका
िप्रयकराला प्रेयसीपासून दरू खे चलं आहे स, जे हा भिव यात तू आप या त्रीला
असाच कवे त घे शील ते हा मा यासारखाच तडफडून-तडफडून मरशील!’’
माझा जीवनसाथी मला सोडून अनं ता या प्रवासाला िनघून गे ला होता. केवळ
एकाच मोहा या णानं याला जीवना या िहरवळीतून मृ यू या मशानात ने लं होतं .

केवळ एकाच
णानं कुंती या अं गात सहनश तीचे कसले अणु रेणू आहे त, हे
पाह यासाठी ितला िवधवा केलं होतं ! िदि वजयी सं यम-सम्राट आज भावनां या
रा यातला लाचार िभकारी ठरला! िक ये क वषं मना या सं यमानं वागणारा योगी एका –
केवळ एकाच णात दुब या मनाचा भोगी ठरला. कामवासना! कामवासना हणजे
माणसाचा पाय के हाही घसरे ल अशी बफाची फसवी दरी! कामभावना हणजे के हाही
अं गावर पडून जीवन जाळणारी वीज! आप यासह इतरांना पोळू न काढणारा वणवा!
मा या सं यमाचे बां ध फुटू लागले . मी उ यानं च धाडकन महाराजां या प्रेतावर
‘महाराजऽ!’ असा हं बरडा फोडीत कोसळले . यां या छातीवर म तक आपटू लागले .
मा या म तकावरचा कुंकुमितलक पु सटू न गे ला.
**

प तीस
धात्री दहनाची तयारी क लागली. ितनं िचता रचली. एका िदि वजयी राजाची
अं ितम िचता िनजन अर यात सरोवराकाठी रचली गे ली! दै व मला काय-काय दाखिवणार
होतं ? म यम वयातच मी िवधवा हणून जगणार होते . पतीिशवाय त्रीचं जीवन हणजे
योतीिशवाय वात. मी आज कोण उरले होते ? एका मा यवर यादवराजाची मानी मु लगी?
कौरवांची वै भवशाली या अर यातली वनराणी? उ ा आप या पराक् रमानं जग
िदपिवणा या पु त्रांची भा यशाली माता? छे छे , मी यांपैकी काहीच न हते . आप या
पती या िनधनानं प्राण िनघून गे लेली मी एक िन प्राण कुडी होते ! एक दुदवी िवधवा
होते . िवधवा! िकती भयानक आहे हा श द! महाराणी – िवधवा आिण म यम वय क! छे ,
कशात आिण काय सं गती होती? माझं जीवन हणजे आहे तरी काय? कुठ या धै यानं
दुदवाचे हे उकळते कढ सोसू? या अर यात कोण मला धै याचे आिण सां वनाचे चार श द
सां गणार? चोहोबाजूंनी आकाशाचा घु मटच जर अं गावर कोसळला, तर माणूस
आश्रयासाठी कुठं जाईल?
मी एका अजाण बालकाला वत: या हातांनी मृ यू या मांडीवर ठे वलं होतं
हणून तर मृ यू आपले काळे दात िवचकू न मला याब ल ही कठोर िश ा दे त न हता
ना? पु ढं भयाण दरी आिण मागं गद अर य असं च माझं जीवन न हतं काय? बालपणात
मी बाबां या हातचं खे ळणं होते . भोजपु रात मी दुवासां या हातचं खे ळणं झाले . आिण
आज या अफाट वे गानं धावणा या काळा या हातचं खे ळणं झाले . या याबरोबर
धावताना माझी आता उर फोड होणार होती. कुणा या आधारानं मी जीवनाची वाट पु ढं
चालू? माझं मन – छे आता मला मनच न हतं ! आिण असलं च तर ते बिधर होतं . याला
भूत, भिव य, वतमान काही-काही समजत न हतं . काळ वाघाचं प घे ऊन अधमे या
कुंती या जीवनाची शे ळी पाठीवर टाकू न उ म पणानं तसाच चालला होता. मी ग प
होते . मला रडावं असं ही वाटत न हतं , कारण मा या गोठले या दयातून अश् बाहे र
पडत न हते . रडू ये यापु र याही भावना द्रवत न ह या.
धात्रीनं महाराजांचं प्रेत िचते वर ठे वलं . यावर लाकडं रचली. ितनं च िचते ला
अ नी िदला. शत् ं ना भीतीनं कापायला लावणा या एका पराक् रमी अन् िदि वजयी
यो याला एका दासीनं अ नी िदला! िचता पे टू लागली. वालांचे प ी चटाचट
आकाशात भरा या घे ऊ लागले . माझं मन सु न होतं . या िचते त घु सावं हणून िनधारानं
मी उठू न उभी रािहले , काय उपयोग होता आता तशा उविरत जीवनाचा? मी िन चयानं
पदर खोचला. इत यात पांढरीशु भर् व त्रं घालून सरोवरातून नात होऊन आले या
माद्रीनं मा या पायांना हात लावला आिण तो कपाळाव न मागे ने ला. एक णभरही
मागं वळू न न बघता, मी काय बोलणार हे न ऐकता, ती सरळ तडक या अ नीत घु सली!
णाधात ितचं पांढरं व त्रं काळपट पडून करपून गे लं! माझं मन उरी बाण लागले या
प यासारखं तडफडू लागलं . मी ित या मु कटात मारली होती! मला ती भावने या
रा यातली दुबळी त्री वाटली होती, पण िकती त परते नं ितनं िनणय केला होता!

िकंदम ॠषीं या नाकावर िट चून ितनं आप या िप्रयकरानं िदले लं आिलं गन मृ यू या
मोलानं िचते वरही वीकारलं होतं ! आता कुणाचाही शाप ितला ित या िप्रयकरा या
िमठीतून सोडवून घे णार न हता! मीही ितचाच माग अवलं ब यासाठी िस झाले .
इत यात पणकुटीतून धावत आले ले पाच कुमार मा या कमरे ला िबलगले ! मला गदागदा
हलवून ते िवचा लागले , ‘‘आई, बाबा कुठं आहे त?” नकुल आिण सहदे व केिवलवाणी
मु खं क न रड या आवाजात हणू लागले , ‘‘धाकटी आई कुठं आहे गं आपली?’’
यांना बघताच माझं बिधर मन पाझरलं . मी या िचते त उडी घे तली असती तर?
ा पाच मु लांना घे ऊन ही धात्री कुठं जाणार होती? केवळ एकाच मु ला या यागाचं
श य मला अने क रात्री सतावीत आलं होतं . माझं ते पाप होतं की पु य होतं , हे मला
सां गता आलं नसतं , पण – पण या पाच िनराधार मु लांना मागं टाकू न मी िचते त उडी
घे तली असती तर – तर ते मात्र न कीच पाप झालं असतं . मी या सवांना एकदमच
कवे त घे तलं आिण ढसाढसा रडू लागले . पि णीला िप लं िबलगतात तसे ते मला
िबलगले . मला वत:चा काहीच िनणय उरला न हता. मरणाचासु ा!
पे टून-पे टून िचता शांत झाली. राख वा यावर उडू लागली. कालपयं त मा याशी
सु खदु:खा या गो टी करणारे दोन जीव आज कुठं होते ? मृ यू! मृ यू हा जीवना या
नदीतील कुणालाही न फोडता ये णारा अवघड भोवराच नाही काय? िव वक या या
अिवरत धावणा या रथातील तो सवांत नाठाळ घोडाच न हे काय? आजपयं त यानं
िकती जीवनं आप या टापांखाली रगडली असतील? आज याची दृ टी मा या
पणकुटीकडे वळली होती. िकंदम ॠषीं या शापा या
पानं आिण माद्री या
िन चया या पानं यानं आज मला िखळिखळं क न टाकलं न हतं काय? जगात या
आजवर या मृ तांनी अजूनही न भरले या आप या का या भांडारात मृ यूनं आणखी दोन
िजवांची भर घातली होती आिण माझं कपाळ मात्र िरकामं केलं होतं . मी िचते जवळ गे ले
आिण या राखे नं माझं फटफटीत कपाळ भ न घे तलं . या राखे त एका दुदवी महाराणीचे
द ध दु:खाश् होते , तर एका प्रेयसीचे मृ यूवरही िवजय िमळिवले ले आनं दाश् होते ,
आिण एका िवजयी राजाचे पराजयी र तिबं द ू होते ! आणखी –
आणखी माद्रीबरोबरच द ध झाले या दुवास ॠषीं या दे वहुती मं तर् ाचे करपले ले
अमृ त श द होते !
**

छ ीस
मी पणकुटीत परत आले , पण ती पणकुटी आता मला खायला उठली होती.
महाराजांची तशीच माद्रीची चया पणकुटीवरील गवता या पा या-पा यां वर मला िदसू
लागली. एक णभरही ितथं थांबले असते , तर मला वे डच लागलं असतं . मी सहनशील
असले , ित्रयक या असले , वीरमाता असले तरीही मी एक त्री होते ! आिण कुठ या
त्रीनं दु:खात तसले कढ या भयाण िनजन अर यात राहन
ू पचिवले असते ? आता
मा यापु ढं एकच माग होता आिण तो हणजे परत हि तनापु राला परत याचा.
मा यासाठी न हे ; पण मु लांसाठी मला माझं मन मा न परत हि तनापु रालाच जाणं भाग
होतं ! आता मी असाहा य माता होते . माता वत:चा मान जाणीत नाही. केवळ माया
आिण वा स य जाणते . अजाण मु लांना आिण धात्रीला घे ऊन मी अर यात राहू शकले
असते काय? या शापासाठी मी हि तनापूर सोडलं होतं याच शापामु ळे मला परत
हि तनापु राची वाट धरावी लागत होती! ये ताना महाराज, मी, माद्री आिण धात्री होतो.
परत जाताना मात्र महाराज अन् माद्री या पानं ही पाच मु लं होती. िजवा या माये नं
जपलं तरच मु लं भिव यात काहीतरी करणार होती. नाहीतर – नाहीतर वा तवते या
अ नीत आम या जीवनाचे अं कुर आजपयं त जळू न गे ले, तसे या पाच मु लांचेही गे ले
असते ! आता मला रडून भागणार न हतं . रड यानं भिवत य बदलत नसतं .
पिरि थती या या आ हानाला त ड दे णं हे च आता यो य होणार होतं . त्रीला अबला
हणणारा समाज आिण िनसग या दोह ना मला दाखवून ायचं होतं की, प्रितकू ल
पिरि थती या िचखलातही मी पाच कमलं नीट उमलू, फुलवू शकले . आ ही शतशृं ग पवत
सोडून हि तनापु राकडे िनघालो, अने क वषांनंतर! या दीघ काळात कदािचत हि तनापु राचं
सगळं च बदलून गे लं असे ल. महाराणी कुंतीब ल या नगरजनां या भावना बोथट झा या
असतील. कदािचत ितला ते िवस नही गे ले असतील!
**

सदतीस
एक मिह यानं तर आ ही परत गं गे या तीरावर आलो. दरू वर हि तनापूर िदसत
होतं . गं गेवर ये ताच मला मी कानांतन
ू काढून पा यात टाकले या राजमाते या कुंडलांची
आठवण झाली. गं गे या िचखलात ती रापून गे ली असतील! आिण – आिण मी
अ वनदीत सोडले ली या वे ळची ती दोन िजवं त सोने री कुंडलं आता कुठं असतील?
कशी असतील? काय झालं असे ल इत या वषांत या अजाण बालकाचं ? एका
सार या या कुलात तो सारथी हणून वाढला असे ल. घोड ांना खरारा करीत असे ल.
आप या कुंडलांब ल अने कांना प्र न िवचारीत असे ल. मा या भिवत याची ही अशी
परवड होणार हे मला याच वे ळी समजलं असतं , तर मी याला एकट ालाच घे ऊन
कुठं तरी गे ले असते , पण या क पने नं मी याचा याग केला होता ती क पना तरी
साकार झाली होती काय? मी एक महाराणी हणून तरी िकती िदवस हि तनापु रात रािहले
होते ? या या यागाब ल यायिन ठु र काळानं मा यावर भयानक सूडच उगिवला
न हता काय? पण आता मला कसलाच िवचार करायचा न हता. त्री ही प्रितकू ल
पिरि थतीतसु ा जा तीत जा त िवधायक काय करणं च जाणीत असते . मा या पाच
मु लांचा सां भाळ करणं हे च आता माझं कत य होतं . तो सोने री कुंडलांचा मु लगा हणजे
या उ ानात अशोकवृ ाव न खाली पडले या चं डोल प या या िपलासारखाच होता!
या कुणाचाही दोष न हता! असलाच तर केवळ अिनवाय पिरि थतीचा होता! केवळ
काळच याला परत आप या भावं डांत आण यास समथ होता! बाकी कुणीही नाही! ना
पृ थ!ू ना पृ थच
ू ा िपता! ना दुवास!
आ ही सवांनी नगरात प्रवे श केला. या नगरात प्रथम मी महाराणी हणून
आले होते , नं तर सं यािसनी हणून बाहे र गे ले आिण आज अने क वषांनंतर एक िवधवा
हणून प्रवे श करीत होते , पण तरीही माझं मन शांत होतं . दु:खा या सतत आघातानं
आता ते तसं च तयार झालं होतं . मला माहीत झालं होत की, शोक हा दु:खावरचा शे वटचा
उपाय नाही. घडणारी प्र ये क घटना अटळ असते . ितला काहीतरी तसाच गूढ अथ
असतो. काहीतरी कारण असतं . जगात एकही घटना िनरथक नसते .
आ ही राजवाड ावर आलो. आता राजमाता मला महाराजांब ल काहीतरी
िवचारतील हणून मी मनाची तयारी क लागले , पण अमा यांनी आणखी एक आघात
मा यावर केला. यांनी सां िगतलं , ‘‘महाराजां या अकालीच रा य सोडून अर यात
जा यानं धा ती घे ऊन या माते नं हि तनापूर कायमचं सोडलं होतं !’’
आता मा यासाठी मोठ ा मनाचा असा एकच आधार होता आिण तो हणजे
िपतामह भी मांचा! यांनी मला पाहताच आ थे नं िवचारलं , ‘‘कुंती, पांडू आिण माद्री
कुठं आहे त?’’
मी शांतपणानं उ र िदलं , ‘‘ते िकंदम ॠषींना मा या भिवत याचा अं त
िवचारायला गे ले आहे त!’’
पु ढं होत यांनी मा या खां ावर माये नं हात ठे वला आिण धीरगं भीर आवाजात

ते हणाले , ‘‘तो अं त यानं कशाला सां गायला पािहजे ! मी भी म यासाठी समथ आहे ?
कुंती, आजपासून तू कौरवांची राजमाता आहे स! जा वाड ात.”
वाड ा या पायदं डीवर मा या पाच पु त्रांसह धात्रीला घे ऊन पाऊल ठे वताना
मी िपतामहांकडे पािहलं . उ रीया या शे वानं ते आप या ओलसर डो यां या कडा
पु शीत होते !
**

अडतीस
या काळात हि तनापूर साफ बदललं होतं ! रा याची सव सूतर् ं महाराज
धृ तरा ट् रां या हाती गे ली होती. आ ही अर यात गे यानं तर लागलीच गां धार दे शा या
व पसं प न गां धारीदे वींशी यांचा िववाह झाला होता. िवदुर भावोजींचाही िववाह
झाला होता, पण ते रा यात स ला दे यापे ा जा त ल
घालीत न हते .
राजवाडयावरची कौरवांची सगळी वृ माणसं अनं ता या न सं पणा या प्रवासाला
के हाच िनघून गे ली होती. एकटे िपतामह भी म मात्र िहमालयासारखे उभे असून
खं बीरपणानं सगळीकडे ल
दे त होते . महाराणी गां धारीदे वींना यास मु नीं या
वरदानापासून शं भर मु लगे आिण एक मु लगी झाली होती. मु लीचं नाव दु:शला होतं .
मु लांम ये सवांत मोठा दुयाधन होता. कौरवकुल वटवृ ासारखं फैलावलं होतं . नगरात
द्रोण नावाचे कुशल गु सव राजकुमारांना यु िव ा िशकिव यासाठी आले होते . मी
राजवाड ात राजमाता हणून वाव लागले . मा या मु लांना महाराजांचे पु त्र हणून
सव जण प्रेमानं वागवू लागले . गतकालातील महाराजांचा िदि वजय आिण िपतामह
भी मांचा दरारा यामु ळे सव जण मला राजमाता हणून मान दे ऊ लागले . माझी मु लं
राजपु त्रां या यु शाले त यु िव े चं िश ण घे ऊ लागली. जा याच हुशार आिण िवनयी
अस यामु ळे ती सवांना आवडू लागली. अजु न हा तर गु द्रोणांचा सवांत लाडका िश य
झाला. ते ने हमी हणू लागले , ‘‘अजु नासारखा धनु धर सा या आयावतात असणार
नाही.’’ मु लंही एकमे कां शी िमळू न िमसळू न वागू लागली. ते सावत्र भाऊ होते , हे
कुणालाही सां गन
ू दे खील पटलं नसतं .
पिरि थती या िनघृ ण थपडा खात आले लं माझं मन हे सारं पाहन
ू िनधा तपणे
िवसावलं . मी परत ये यात मु लांचं िहतच झालं , हे पाहन
ू मी मनोमन सु खावले . आता
राजमाता हणून मी सु खासमाधानानं जगू शकत होते . वीस वषां या वनवासा या
मु शीतून तावून-सु लाखून िनघाले लं हे राजमाते चं पद होतं ! मला याचा अिभमान वाटत
होता. का वाटू नये ? पिरि थतीची सव आ हानं एक त्री असूनही मी कस या अनपे ि त
धै यानं वीकारली होती! एकटीनं आिण मूकपणानं ! राजमाता हणून माझं जीवन आता
समाधानाचा सु कारा टाकू लागलं ! पाच पु त्रांकडे अपे े नं बघू लागलं . पण – पण कधीकधी मधूनच भोजपु रात ज मले या मा या प्रथम पु त्राची आठवण ये ई आिण मन
सै रभै र होऊन जाई.
**

एकोणचाळीस
हि तनापु रात आ यानं तर दोन वषांनी घडले ली एक घटना. अशीच मी एकदा
नगरातील िव णू या मं िदरात दे वदशनासाठी गे ले होते . मा यासाठी िपतामह भी मांनी
एक वतं तर् पडदे लावले ला रथ ठे वला होता. यातून मी या िदवशी नगरात गे ले होते .
या रथाला सहा घोडे जोड याची यव था होती, पण मी सार याला ने हमी पाचच घोडे
जोडायला सां गे. तो हणत असे , ‘‘राजमाता, एक घोडा न जोड यानं रथ बग ळ
िदसतो. िशवाय रथाचा समतोलही राहत नाही.’’ मी याला हणे , ‘‘असू दे . ती मोकळी
जागा मला ने हमीच कुणाचीतरी आठवण क न दे त राहील! तू पाचच घोडे जोडत चल.
जगाला पाच हा आकडा आवडतो – सहा नाही!’’
या िदवशी आ ही दे वदशन क न परतलो. रथ राजवाड ाजवळ आला होता.
थोडं च अं तर उरलं होतं , पण एक मोठा हबका बसून रथ म ये च थांबला. मी सार याला
िवचारलं , ‘‘काय झालं ? रथ का थांबिवलास?’’ तो हणाला, ‘‘कुणी एक मु लगा आडवा
आला होता राजमाता. रथाखाली सापडणारं मांजरीचं िप लू वाचिव यासाठी यानं
आपला प्राण धो यात घातला. मी घोडे आवरले हणूनच तो वाचला!’’
मला या मु लाचं कौतु क वाटलं . आपले प्राण धो यात घालून तो एका
मांजरी या िप लाला वाचवीत होता! आिण मी – आिण मी मात्र माता असून मा या
मु लाला वत: दरू लोटलं होतं ... िकती मोठा झाला असे ल तो?... आता जर तो
मा याजवळ आला असता, तर मी याला मा या छातीशी कवटाळला असता. पण –
पण...
सामािजक सं केतांचा पडदा मला या या चं पानगरीला जा यास सं मती दे णार
न हता. काय करीत असे ल तो...? असे अने क िवचार मा या मनात ये ऊन गे ले. वाड ावर
जाऊन मं चकावर व थ पडावं हणून मी सार याला हणाले , ‘‘एक पळभरही थांबू
नकोस. स वर रथ हाकार!’’
यानं हातातील आसु डाचा फटका घोड ावर ओढला. तो वनी ऐकताच माझा
कुंडलधारी पु त्रही कुठं तरी असाच घोड ा या पाठीवर आसूड तर ओढत नसे ल? या
जािणवे नं मन िव झालं . काय नाव ठे वलं गे लं असे ल याचं ?... केवढा िदसत असे ल
तो?... याची कुंडलं कशी िदसत असतील?... िवचार करीत-करीतच मी राजवाड ावर
पोहोचले .
**

चाळीस
काळाची नदी िदवस-रात्रीची वळणं घे त वाहत होती. यु िधि ठर, भीम, अजु न
आिण नकुल-सहदे व िदवसिदवस जा तच लोकिप्रय होत होते . नगरातले सगळे लोक
यांचा गौरवानं िनदश करीत होते . माझं मन परत सौ या या झो यावर िहं दोळे घे ऊ
लागलं . महाराजां या नावानं लोक मा या सव मु लांना पांडव हणू लागले . या पाचही
मु लांना ते माझे च मु लगे मानू लागले .
कुठलीही गो ट सवच मु लं मला िवचार यािशवाय कधीच करीत नसत. मी
घे तले या क टांचं साथक झालं होतं . कधी-कधी मा या डो यांत या पाच पु त्रांना
पािहलं की, आनं दाचे अश् उभे राहत. माझं मन आता शांत होतं . के हा-के हा मात्र
ह ी या पायानं एखादं शांत तळं घु सळलं जातं तसं एखा ा घटने नं मा या मनाचं तळं
घु सळलं जाई. अने किवध आठवणींचा गाळ इकडे -ितकडे िफ लागे . बालपणापासूनचं
मा या जीवनाचं िचत्र मा या डो यांसमोर उभं राही. मग मा या धै याचं माझं मलाच
आ चय वाटे . कुठू न िनघून मी कुठं आले होते ? यातलं एकतरी वळण मी कधीतरी मा या
इ छे नं घे तलं होतं काय? माणूस समाजात वावरत असला तरी याचं मन अं तयामी
एकटं च असतं . याचं दु:ख यानं च पचवायचं असतं . िमळाले या र पे शी घे ऊन
जीवनभर धावायचं असतं . मी ते आता चां गलं िशकले होते . या- या वे ळी आठवणी –
वाघानं हिरणींचा करावा तसा – माझा पाठलाग करीत, या वे ळी मी माझं मन कशाततरी
गु ं तवून टाकी. भूतकालाचं िचत्र अ प ट होतं . कधी-कधी केवळ दुस यासाठी जगावं
लागतं , ते ही आपली दु:खं लपवून जगावं लागतं ! मी तशीच जगत होते .
पांडव हणून मा या मु लांची कीती आता सग या आजूबाजू या रा यात
दुमदुम ू लागली. महाराज धृ तरा ट् र मा याशी बोलताना यांचा वारं वार आदरानं िनदश
क लागले . आता मी नु सती राजमाता न हते , तर पाच बलदं ड वीरांची माता होते . मी
खा ले या ख तांचं साथक झालं होतं . कधीकाळी मी अर यात इतकी वषं काढली होती,
हे ही मी िवस न गे ले! छे , सौ याचे िदवस िकती लवकर जातात! मु लां या
यु शाले त या िश णाचा काल िकती झपाट ानं मागं पडत चालला होता. कालपरवापयं त मला बािलश प्र न िवचारणारे यु िधि ठर आिण भीम आता िकतीतरी मोठे
आिण अबोल झाले होते ! वाढ या वयाबरोबर यांचा समजूतदारपणाही वाढत गे ला होता.
शु ल प ात या चं दर् ासारखे भीमाजु न वाढत होते . ते िदवसरात्र यु शाले त
खपू लागले . शूल, तोमर, शत नी, भृ शुंडी, चक् र, धनु य अशी िनरिनराळी श त्रं
कौश यानं हाताळू लागले . घटकान्घटका ते श त्रा त्रां वर चचा क लागले .
यायामशाले त कसले ली यांची शरीरं पीळदार आिण भ कम िदसू लागली. आप या
िवनयी वभावानं ते सवांची मनं िजं कू लागले . अजु न धनु िव े त पटाईत झाला. यु िधि ठर
धमशा त्रात प्रवीण झाला. भीम तर एखा ा अशोका या झाडासारखा गोल गरगरीत
िदसू लागला! या या गो या दं डांचे पु ट नायू गदे या दं डासारखे िदसू लागले . नकुलसहदे व खड्गात तयार झाले . माझी चरणधूली घे ऊन आशीवाद घे त यािशवाय ते

कोणतं च काय करीत नसत.
भीमाचा वभाव थोडा तापट होता. तो ने हमी हातात गदा घे ऊन िफरे . या या
िध पाड शरीराकडे आिण हातात या गदे कडे पाहन
ू कोणीच याला ब्र बोलत नसे .
याला झटकन राग ये ई. दं डात साम य अस यामु ळे तो कुणाचा िनषे ध आिण शाि दक
अपमान करीत नसे . लागलीच तो सं बंिधताला सरळ ठोकू न काढी! मी याला
आवर याचा ने हमीच प्रय न करीत असे . मा यापु ढं मात्र तो एक श दही बोलत नसे .
याची कानउघडणी कर याचं इतर कुणातही साम य न हतं , पण याचा तापट वभाव
बदलणं मलासु ा अश य होतं ! मा या मागं तो ने हमीच कुणाशीतरी भांडण उक न
काढी. याला गदे ची आवड होती. याप्रमाणे दुयाधनालाही होती. यांना गदा
िशकिव यासाठी मथु रेहन
ू माझा भाचा बलराम आला होता. मा यानं तर मथु रेत बाबांना
एक पु त्र झाला होता. याचं नाव वसु देव होतं . बलराम हा वसु देवाचा मु लगा होता.
वसु देवाला आणखी एक मु लगा होता. याचं नाव कृ ण होतं . तो मथु रेतच होता.
बलरामा या गदे या वगात कधी-कधी दुयाधनाचं आिण भीमाचं भांडण होऊ
लागलं . मा या कानां वर यां या कागा या ये ऊ लाग या. मी भीमाला ने हमीच
समजु तीचे िवचार सां गे, पण या या अं गातलं िदवसागिणक वाढणारं साम य याला
कधीच ग प बसू दे त नसे . दुयाधन तर अितशय हट् टी आिण हे केखोर होता. या या
घा या डो यांत काय लपलं आहे ते सां गणं कठीण होतं .
भीमा या क् रोधाला आळा घाल यासाठी मी याला तो गोडीत असताना एक
मजे दार अट घातली होती. सवांत यु िधि ठर अितशय शांत आिण िवचारी होता. या या
िवचाराचा अं कुश भीमावर ने हमी राहावा हणून मी याला सां िगतलं की, ‘‘भीमा, तु ला
कधीही आिण िकतीही राग ये वो; तू ने हमी यु िधि ठरा या उज या पाया या अं गठ ाकडे
पाहायचं . यानं अं गठा वर उचलला तरच तू बोलायचं , नाहीतर ग प बसायचं . त डसु ा
उघडायचं नाही! ही माझी आ ा आहे .’’
यानं ही ती अट, तो मोठा झाला तरी अ ापपयं त पाळली होती.
यु िधि ठरासमोर भीम असला हणजे िवषारी दात पाडले या भु जंगासारखा तो िन प्रभ
ठरे .
एकदा मला फार िविचत्र वाता कळली होती. या िदवशी दुयाधन आिण याचे
भाऊ मा या सव मु लांसह नगराबाहे र वनिवहार कर यासाठी हणून गे ले होते .
दुपारपयं त ते सगळे वनात भटकत रािहले . जाताना यांनी फराळासाठी हणून गोड-गोड
प वा नं बरोबर ने ली होती. दुपारी सव जण फराळासाठी एका सरोवराजवळ बसले . या
िदवशी दुयाधनानं भीमाला आप या हातानं लाडू चारायला सु वात केली. कोणतीही
खायची व तू फारसा िवचार न करताच खायची सवय अस यामु ळे भीमानं ही, यानं
चारले िततके लाडू खा ले ! फराळ होताच सव जण पाणी िपऊन िवश्रांतीसाठी एका
झाडाखाली लवं डले , पण भीम पाणी यायलासु ा उठू शकला नाही. तो ितथं च खाली
पडला. सवांना वाटलं तो झोपाळू आहे यामु ळे तसाच झोपला असे ल, पण तो झोपला
न हता. तो मूि छत झाला होता! दुयाधनानं याला लाडवांतन
ू गु ं गी ये णारं औषध चारलं
ु
होतं ! सव जण झाडाखाली लवं डले ले पाहताच दयाधन हळू च उठू न भीमाजवळ आला.
सरोवराकाठ या रानवे लींनी यानं भीमाचे हातपाय करकचून बां धले आिण याला
मूि छताव थे तच या सरोवरात उचलून फेकू न िदला. पा याचा पश होताच माझा भीम

हळू हळू जागा झाला आिण सावध होऊन बाहे र आला. परमे वराची कृपा हणून
एखा ा जलदे वते नंसु ा याला वाचवला असे ल.
मला ही हिककत एका से वकानं सां िगतली, पण ित यावर माझा िव वास बसला
नाही, कारण माझी प की खात्री होती की, माझे रािहले ले चार मु लगे याला सोडून
कधीच थोडं सु ा इकडे -ितकडे गे ले नसतील. िशवाय भीमाचं आतडं कसलं ही िवष
पचवील, हे या या रोज या आहाराव न मला माहीत झालं होतं !
**

ए केचाळीस
एकामागून एक अशी अने क वषं िनघून गे ली. मु लं खदीर वृ ासारखी उं च आिण
िध पाड झाली. ते पाच जण चालले की, रथा या पाच घोड ांसारखे िदसत. लोक यांना
आदरानं नम कार क लागले .
मला मा या अर यवासाचाही िवसर पडला. कोण याही माते ला आप या
होतक त ण मु लांचा ने हमी अिभमान वाटतो. मला तर पाच होतक मु लं लाभली
होती. मग मला यांचा का अिभमान वाटू नये ? यां या पानं सौ य मा यावर
पं चामृ तांचा वषावच करीत होतं . आतापयं त मी जे -जे सोसलं होतं याचं हे फळ होतं . मी
पाच वीरांची माता होते . नगरजनांची राजमाता होते .
एकदा असे च गु द्रोण आप या सव िश यांना घे ऊन गं गेवर अं घोळीसाठी गे ले
होते . माझी सव मु लं यां याबरोबर होतीच. सव जण अं घोळ क न गं गेतन
ू बाहे र पडले .
सव बाहे र आले याची खात्री क न गु वय द्रोणही बाहे र पडू लागले , पण काठाजवळ
ये ताच ते एकदम, ‘‘वाचवा! वाचवा!’’ हणून ओरडत गटां ग या खाऊ लागले . एका
मगराची शे पटी मधूनच पा याबाहे र फडफडू लागली. मगरानं पा यात गु वयांचा पाय
पकडला होता! कुणालाच काय करावं ते समजे ना. जो- तो इकडे -ितकडे धावू लागला.
दुयाधनानं पु ढं होऊन गु दे वांचा हात जे मते म कसातरी पकडला. अजु नानं ते सगळं दृ य
पािहलं . यानं झटकन आपलं धनु य उचललं आिण सटासट सात-आठ ममभे दी बाण या
मगरावर सोडले . वळवळत तो मगर, लाकडा या वाळ या ओंड यासारखा णात
पा याबाहे र आला. गं गेचं पाणी या या र तानं लाल झालं . गु दे व द्रोणांची सु टका
झाली. बाहे र ये ताच यांनी अजु नाची पाठ थोपटली. ते हणाले , “अजु ना, तू माझे प्राण
वाचवले स. माझं ब्र ा त्र मी आजपासून तु ला िदलं आहे . याचा तु ला के हाही उपयोग
होईल.’’ अिभचारासह यांनी अजु नाला ब्र ा त्र िदलं . या प्रसं गापासून मला वाटू
लागलं अजु न मा या आशा-आकां ांचा िहमालय आहे . आप या शापद ध दुदवी
िप याची अपूण रािहले ली कतृ वाची धवल रे खा तोच पूण करणार होता.
गु द्रोण वरचे वर राजवाड ात ये त. ते मा या सव पु त्रांची वाखाणणी करीत.
मा याशी ते ने हमीच आदरानं वागत. मी अजु नाची माता आहे , हे सवांना अिभमानानं
सां गत. असे च एकदा ते हणाले , ‘‘राजमाता, आता सव िश य चां गले तयार झाले आहे त.
आता सवांची एकदा परी ा घे तली पािहजे ! साम य हे पधिशवाय य त होत नसतं .’’
‘‘पण गु दे व, पधा ही माणसाला आं धळं करते हणतात. असं असे ल तर ही
पधा कशाला?’’ मी िवचारलं .
‘‘तसं नाही. पधा हे जीवनाचं आव यक अं ग आहे . पधा नसे ल तर माणूस
गं जन
ू जाईल. याचे खरे गु ण कधीच य त होणार नाहीत. िनभळ पधा हणजे
आ याचा िनखळ आवाज. मी लवकरच सव श त्रा त्रां या पधा भरवणार आहे .’’
‘‘लवकरच हणजे के हा?’’
“ये या वासं ितक पौिणमे ला.”

पु ढं पधचा तो िदवस अमा यांकडून सवांना कळिवला गे ला. मी या िदवसाची
वाट पाहत होते , कारण मला मा या पु त्रांचं यु कौश य बघायचं होतं . यां या अं गी
िकती पराक् रम आहे ते मला पाहायचं होतं .
**

बेचाळीस
तो वासं ितक पौिणमे चा िदवस उजाडला... आिण मावळलाही होता.
हि तनापु रात या सवश्रे ठ वीराची िनवड झाली होती. पांडवांची माता हणून मी
आखाड ात राजि त्रयां या डे यात सव ि त्रयां याम ये बसले होते , पण या एकाच
िदवसानं मला पूणपणे कळलं की, मी कोण आहे ! जगात या कुठ याच माते ची काळानं
एवढी घोर परी ा घे तली नसे ल! ितची एवढी िधं ड काढली नसे ल!
या िदवशी गु द्रोण पधा सं प यावर अजु ना या ग यात ती मानाची
नीलकमलांची माला घालणार एवढ ात एक उं च, ते ज वी आिण िध पाड त ण –
आखाड ा या महा ारातून दं ड थोपटीत, ‘‘थांबा!’’ हणत आत घु सला. िकती िनभय
आिण खं बीर होता तो! णाधात तो मध या दगडी चौथ यावर उभा राहन
ू गरजला,
‘‘राजपु त्र अजु नानं आज या िठकाणी क न दाखिवले ले सव पराक् रम मी आता क न
दाखवणार आहे . मला सं धी िमळे ल काय?’’
महाराज धृ तरा ट् रांनी राजदं ड उचलून याला अनु मती िदली. यानं तर यानं
चौथ यावर जी उडी मारली ती िकती सहज! या या पानं जणू एक ते जाचा लोळच
सग या आखाड ात िवजे सारखा इकडे -ितकडे चमकत होता. या या सव हालचालींत
अितशय गती होती. चपळता व सहजता होती. शे वटी तो आखाडे बदलत-बदलत
म लिव े या आखाड ात अगदी आम या डे यासमोर आला. केवळ एक किटव त्र
असले ला तो त ण हणजे पायांनी चालणारा नागशत पवत होता! याचं उघडं अं ग
सूयप्रकाशात इतकं चमकत होतं की, सूयदे व आकाशात आहे त की पृ वीवर ते च समजत
न हतं ! आकाशा या पोटात घु सणा या शालवृ ासारखा तो उं च होता. पळसा या
तांबड ा फुलासारखे याचे गाल रसरशीत लाल होते . िसं हा या आयाळीसारखे याचे
कुरळे , सोने री लांबसडक केश या या िवशाल खां ावर मं द-मं द ळत होते . म ये च तो
पाठमोरा होई. याची पाठ फणसा या िपव याधमक फाकेसारखी िवशाल आिण िनतळ
होती. तो नु सता थोडासा जरी सहज हलला तरी या या सवां गाचे पीळदार नायू
वळवळणा या सते ज भु जंगासारखे ितथ या ितथं च गोल िफरत; बघणा याची दृ टी
जागीच िखळू न ठे वत. चया गदे या िशर त्राणासारखी गोल गरगरीत होती. मान
शं खासारखी पीळदार असून खां ा या भ कम श ये त ती िचखलात ह ीचा पाय तावा
तशी िजथ या ितथं बसिवली होती. प्रे कगण याचा ‘कण! कण!’ हणून जयजयकार
करीत होते . खे ळत- खे ळत घामानं िनथळणा या यानं आप या प्रित प यावर
बाहुकंटक नावाचा अवघड डाव टाकला. तसा याचा प्रित पधी मरणा या भीतीनं
हातपाय झाडू लागला. या वीरानं आम या डे याकडे बिघतलं ! मा या डो यावर
िवजे चा लोळ पड यासारखं झालं ! या या लाल गोल मु खावर लालसर, िनळा प्रकाश
फेकीत दोन मांसल सोने री कुंडलं या या कानात डौलानं डुलत होती! तो दुसरा-ितसरा
कोणी न हता. मी अ वनदीला ज मत: अपण केले ला तो सा ात सूयपु त्र होता! जणू
आप या िप याचं प घे ऊनच तो सवांना जाळायला आज ितथं आला होता. िकती

ऐटदार िदसत होता तो! अर यात या घोड ासारखी याची चाल ऐटदार होती! मा या
इतर पाचही पु त्रांपे ा तो सवांत अिधक दे खणा होता! िकतीही झालं तरी तो सूयपु त्र
होता! ये ठ होता. याचं सवां ग ते जाचे कण बाहे र फेकीत होतं . कण! या दोन अ री
नावात काय-काय रह य लपलं होतं ते धात्री आिण मी यािशवाय या भ य आखाड ात
कोणालाच माहीत न हतं . प्र य कणालासु ा!
पौरजन याचा वीर हणून जयजयकार करीत होते , पण तो साधा वीर न हता.
वीरांचाही वीर, असं याचं खरं व प होतं . माझा तो सवांत पिहला पु त्र होता. पिहला
आिण ये ठ पांडव. या यासाठी सतत आक् रोशणारं माझं माते चं मन तडफडू लागलं .
ितथले सगळे लोक पृ वी या पोटात अदृ य झाले असते , तरी मला याचं काहीच वाटलं
नसतं . मला याला एकदा कडकडून िमठी मारायची होती. या या कानांत या कुंडलांचे
दीघ काळ साठले ले मु के यायचे होते ! ते गं गा, यमु ना, चम वती आिण अ व या
न ां या पा यावर वाढले लं माझं सते ज टवटवीत सोने री कमळ मला मा या दो ही
हातांनी मनसो त कुरवाळायचं होतं ! िक ये क वषं मा या मनाचा एक क पा या यासाठी
अश् ढाळत आला होता. याला धड एकवे ळसु ा पाजणं मला जमलं न हतं .
मा यातील माते चं मन मला मु ळीच व थ बसू दे ईना. दयात कधीही न अनु भवले ली
ू ही मा या शरीरात
िवरही खळबळ माजली. या या िचम या ओठांना पारखं झाले लं दध
गरगर िफ लागलं . उरात भ न आलं . मी उठू न उभी रािहले . मला या या केवळ
दशनानं च अनावर पा हा फुटला!! कंचु की दुधानं िभजून गे ली. काय करावं ते समजे ना.
ू वाहत होतं !
डो यांतन
ू अश् पाझरत होते , तनांतन
ू दध
मा या आिण या याम ये केवळ एक िझरिमरीत पडदा होता! तसा अितशय
तलम; पण ओलांडायला अितशय अवघड वाटणारा एक पडदा होता! एका माते ला ित या
पु त्रापासून दरू ठे वणारा पडदा. समाजाचा पडदा! राजकुलाचा पडदा! प्रित ठे चा पडदा!
सामािजक सं केतांचा पडदा!! हा पडदा फाडून मी आवे गानं पु ढं झाले असते तर! काय,
काय झालं असतं ? कण मला िबलगला असता काय? या या डो यांत माते या प्रेमाचे
अश् उभे रािहले असते काय? ‘मी तु झी माता आहे ’, हणून मी याला याचे भरग च
खांदे गदागदा हलवून सां िगतलं असतं तरी याला ते पटलं असतं काय? पितिनधन आिण
वनवास यांमुळे राजमाता कुंतीला वे ड लागलं आहे , असं कुठ याही जरी एखा ा वे ड ानं
या आखाड ात हटलं असतं तरी सग यांनी यालाच शहाणा हटलं नसतं काय? या
वे ळी मी कोण होते ? राजमाता? सहा वीर पु त्रांची आई? क् र काळा या आजवर ह या
तशा थपडा खा ले ली दुःखी कुंती? छे , या वे ळी एका पु त्राला आप या िमठीत
घे यासाठी आसु सले ली मी एक िचरिवरिहणी माता होते , पण असाहा य होते .
पा याबाहे र काढले या मासोळीसारखी मी तडफडत होते . या या दशनानं शरीराचे बां ध
फोडून आले ला पा हा आवरत न हता. जगा या दृ टीला कण मोठा वीर वाटत असे ल –
पण मला मात्र तो नु कताच ज माला आ यासारखा वाटत होता! माझं मन िपं ज यात
क डले या मै नेसारखं आत या आत फडफडू लागलं . असाहा यपणे मी हातांनी छाती
ू आवरत न हतं . दीघ काळ िजवा या िनधारानं दाबले ला तो
दाबून घे तली तरीही दध
पा हा होता! आता तो आवरणार न हता. माझी कंचु की िचं ब िभजली. मी परत मटकन
खाली बसले . धात्री मला साव लागली. ितला दरू चं काही िदसत न हतं . यामु ळे
आखाड ात कोण होतं ते ितला कळलं नाही. या आखाड ात मी एकटीच अशी त्री

होते की, ितला कणाचा जीवनवृ ा त माहीत होता. मा यामु ळेच तो तसा घडला होता.
मा या एकाच श दानं आखाड ाचं व प बदलणं मला श य होतं , पण एकही श द मला
बोलता ये त न हता. प्रय न क नही मु खातून एकही श द फुटत न हता.
कण धनु धरा या चौथ यावर िनघून गे ला. सवांना िदपवून टाकणारा ल यवे ध
यानं केला. तोच खरा या िदवशीचा सवश्रे ठ वीर ठरला, पण माळ मात्र अजु ना या
ग यात पडली तसं वातावरण तापलं . कणानं चौथ यावर उभं राहन
ू दं ड थोपटू न
अजु नाला ं यु ाचं आ हान िदलं . कणाला कृपाचायांनी कुल िवचारलं . दुयाधनानं पु ढं
होऊन चौथ यावरच कणाला रा यािभषे क केला.
घटनाचक् र वे गानं िफरलं .
एक सारथी हणून वाढले ला सूयपु त्र णात राजा झाला. मा या मनाचा एक
कोपरा यामु ळे
णभर सु खावला. कसाही का होईना, पण तो राजा झाला होता!
सार यापे ा राजा के हाही श्रे ठच, पण यानं अजु नाला ं ाचं आ हान िदलं होतं . ं
हणजे िवजय िकंवा मरण! स खे भाऊ अ ानामु ळे एकमे कां िव
एकमे कांचा जीव
घे यासाठी उभे रािहले होते आिण ते ही आप या माते ला समोर सा ी ठे वून! दै व
बलव र हणून ऐनवे ळी कणाचं पालन केले ला िपता अिधरथ चौथ यावर आला.
नाहीतर! छे , क पनाही करवत नाही काल काय घडलं असतं याची. दोघांपैकी एकाचा
अं त झाला असता! तोही यां या माते या पु ढ ात आिण तो प्रे कगणांनी टा या
वाजवीत आिण आरो या मारीत पािहला असता! पण कण हा सार याचा मु लगा आहे , हे
कळताच याला सवांनी टोचून घे तलं . सव जण ‘सार याचा मु लगा! सार याचा मु लगा!’
हणून याला िहणवू लागले . सा ात सूयपु त्रावर ु दर् िकडे थुं कू लागले आिण ते ही
या या माते समोर! ‘सार याचा मु लगा! सार याचा मु लगा!’ या लोकां या आरो या
मा या कानात भा या या टोकासार या घु सत हो या. कुणाला ते सारथी हणत होते ?
या हि तनापु रात या एकातरी ु दर् िकड ात याला ओळखायची पात्रता होती काय?
मा या म तकात यां या आरो यांचे घणाघात बसू लागले . समोरचा आखाडा अ प ट
आिण धूसर होऊन तो मा याभोवती गोल गरगर िफ लागला. सहनश तीलाही काही
सीमा असतात! मा याभोवती चाललं होतं ते काय होतं ? वे ड ा लोकांचा तो आचरट
तमाशा न हता काय? मला तो थांबवता ये णं श य न हतं . माझा शरीरावरचा तोल
हळू हळू न ट होऊ लागला. मी माझे कान दो ही हातांनी ग च झाकू न घे तले . वादळी
वा यात असाहा य केळ उ मळू न खाली पडते तशी मी धाडकन खाली कोसळले . काहीकाही ऐकू ये ईना, काही िदसे ना. मी मूि छत झाले .
**

त्रेचाळीस
मा या पु त्रा कणा, आज तु झी काय अव था आहे ? छे ! ितचं वणनसु ा करवत
नाही. तु ला माहीत नाही की, तू कोण आहे स! चोहोबाजूंनी आज जग तु ला हीन-हीन
हणून, भु जंगाला साळुं यांनी टोचून खावं तसं टोचून खात आहे . ‘नीच कुलातला, नीच
कुलातला’ हणून आज तु ला णा णाला सव जगात जीवघे णा अिध े प होतो आहे .
आजचं तु झं जीवन हणजे मरणाहन
ू ही महाभयानक अपमान! खाली मान घालायला
लावणारी दयिवदारक घृ णा! वज्राघातापे ाही कठोर वं चना! वीर असून, शूर असून,
बलाढ असूनही आज तु ला हे सगळं मे या मनानं सहन करावं लागतं आहे , कारण तु ला
माहीत नाही की, तू कोण आहे स! सगळं जग तु या अं गावर चोहोबाजूंनी धावून ये ताच
तू ग धळलास, भांबावलास, कारण आज तु ला माहीत नाही की, तू कोण आहे स! तु ला
चारी बाजू या लोकांनी काय हणायचं बाकी ठे वलं ? दुस या कुणीतरी ते सहन केलं असतं
काय? कणा, अरे ही तु झी सहनश ती आहे , अ ान आहे , की असमथता आहे ? मला
माहीत आहे की, ही तु झी सहनश ती नाही. तु ला असमथ हण याचं धाडस कोणीही
करणार नाही. तू आज अ ानात आहे स! मना या पर परिवरोधी महाभयानक ग धळात
आहे स, कारण तु ला माहीत नाही की, तू ख या अथानं कोण आहे स! मला माहीत आहे
की, गवत रसरशीत त त अं गाराला कधीच न ट क शकत नाही, पण या अं गारावर
आज मना या सं भर् मा या राखे चं पु ट चढलं आहे .
सग यांनी चोहोबाजूंनी आघात करताच तू बावरलास! आपले कान हातांनी
झाकू न घे ऊन तू डोळे ग च िमटले स, कारण तू या ते जाची खाण आहे स या ते जाचं
नावही तु ला आज माहीत नाही! गे या िक ये क वषांत तु ला ते कुणीही सां िगतलं नाही!
अरे , माळावर घायपात वाढतं तसा तू गे ली अने क वषं नु सता वाढलास! सग या जगाचं
काळीज िछ निवि छ न करणारे वा बाण तु ला आज सहन करावे लागताहे त! जग हे वे डं
आहे असा उदार िवचार क न का तू ग प आहे स? अरे , हे आहे तरी काय? कुठ या
िनसरड ा भूमीवर तू उभा आहे स याची कणा – मा या पु त्रा, आज तु ला जाणीव नाही
रे ! आिण असलीच तर ती चु कीची आहे ! तू असाच या अपसमजु तीत रािहलास, तर सारं
जग तु ला, ‘सार याचा मु लगा! सार याचा मु लगा!’ असं च हणत राहील आिण तु झं खरं
कुलशील गडप होईल! कारण यांना आ म ान आिण दरू दृ टी नसते ते न ट होतात!
यांचं नावही जगावर िश लक राहत नाही!! तु ला हे सगळं आज कोण समाजावून
सां गणार? मला माहीत आहे , तु झं मन अगितकते नं आिण सं भर् मानं आपण कोण आहोत,
काय करायला पािहजे , याचा शोध घे त ने हमी शरीरा या िभ ीवर थडाथड आपटतं आहे .
आज तु झा अं तरा मा काळजीनं आिण िचं तेनं काळवं डून गे ला आहे ! तु ला वाटतं आहे
की, आप या पायांखालची वाळू आता सरकते आहे , कारण अजूनही तु ला माहीत नाही
की, ख या अथानं तू कोण आहे स ते . तु ला गे या अने क वषांत एवढं च िशकवलं आहे की,
‘तू सार याचा पु त्र आहे स, तू सूतपु त्र आहे स!’ पण खरोखरच का तू सार याचा पु त्र
आहे स? नाहीस! कणा तू सारथी नाहीस! ित्रवार सां गावं सं वाटतं की, तू सारथी

नाहीस!!!
तु झी परं परा थोर आहे कणा! तु ला आजचं हे प िन आकार दे यासाठी कोणीकोणी काय-काय अमयाद क ट घे तले आहे त, पु य खची टाकलं आहे , याची तु ला जाणीव
नाही. तू सा ात सूयाचा पु त्र आहे स. जगातला भयाण अं धार उजळ यासाठीच रे तु झा
ज म आहे ! पण आज मात्र तू वत:च िदवाभीतासारखा ओंजळीत त ड लपिवतो
आहे स! अरे , तु झं त ड लपिव यासाठी नाही, जगाला उजळ यासाठी आहे ! कारण तु झी
परं परा थोर आहे ! या परं परे कडे पाहा. या ते जा या धगधग या फुि लं गाकडे पाहा.
तु झं तु लाच कळू न ये ईल की, तू खरा कोण आहे स!
सवांनी तु ला नीच हणताच बाव न तू हि तनापु राकडे पािहलं स. सगळं
हि तनापूर आज अगदी ग प आहे ! लाचार आहे ते आज! हे भी म, धृ तरा ट् र, िवदुर
सगळे -सगळे िव ान आहे त, यागी आहे त, पण आज तु ला तु झं खरं व प सां गायला
असमथ आहे त!! कारण यांना तरी तू कोण आहे स, हे कुठं नीटपणे माहीत आहे ? यांना
तरी तु ला सां गावा असा यो य माग कुठं सापडला आहे ? ते ग प बसले त कारण ते वत:
अ ानात आहे त!! जगातून मदत िमळे ल या अपे े नं तू चारीकडे बिघतलं स! पण तु ला
कोण मदत करणार? उ ा एखादा महान प्रसं ग तु यावर आलाच तर तु ला कोण
सावरणार? वे ड ा, जगा या मदतीवर आजपयं त कोणी जगलं आहे काय? याला- याला
आपण कोण आहोत हे कळावं लागतं ! याला- याला आप या महान कुलाचं नाव
माहीत असावं लागतं . तु झी आज दुदशा आहे ती यामु ळेच! अरे , कुठू न िनघून तू कुठं
आला आहे स, हे तु ला ठाऊक नाही. प्र य सूयपु त्र असूनसु ा तु यावर हे काजवे
थुं कताहे त! तू मात्र आप या अं तगत ग धळात गडबडून गे ला आहे स. कधी सावरणार
तू?
जर तू असाच रािहलास तर काय होईल? खरोखरच तू सारथी होशील! नीच
होशील! आपला आसूडच आपणाला बरा, असा एक िविचत्र यूनगं डाचा भाव तु या
कणाकणांत िभनून जाईल! केवळ कुणा यातरी रथाचं सार य करणं एवढं च तु या हाती
राहील! तू हणजे कुणा यातरी हातचं केवळ एक खे ळणं होशील! तु झं वावलं बन आिण
तु झी वतं तर् ता िश लकही राहणार नाही! मग सावध झालास तरी या वे ळी मात्र
वे ळ िनघून गे लेली असे ल! या वे ळी तु ला सावरणं मलाच काय; पण प्र य
ब्र दे वालाही श य होणार नाही! रथा या चाकाव न उडणारी धूळ आिण परतं तर्
सारथी दोघे ही सारखे च! कणा, तू असली... धूळ होशील! केवळ धूळ!
या आिण अस या भयानक िवचारांनी मी उदास आहे , कारण मी कणाची माता
आहे . माझा कण कण या याशी िनगिडत आहे . मा या ते ज वी पु त्राला सवांनी
‘सार याचा पु त्र’ हणून टोचून घे तलं . कोण या माते ला आप या मु लाचा हा अपमान
साहवे ल? हणूनच मी आज उदास आहे . ही धात्री मात्र वे ड ासारखी िवचारते आहे ,
‘‘महाराणी, तु ही उदास का?’’ कोण या श दांत ितला सां गू की, मी उदास का ते ?
िकती झं झावाती वळणं घे त आलं होतं माझं आयु य! काय हे तू आहे या
वळणांचा! काहीच कळत नाही. ा चार तपांत तीन वे गवे ग या कुंतींचं जीवन मी जगले
नाही काय? बालपणातील पृ था, िकशोराव थे तील आिण ता यातील कुंती, आिण
आता... आता राजमाता असले ली िवधवा कुंती! पु त्रासाठी तळमळणारी कुंती! माझी ही
ित ही जीवनं कुणा या ना कुणा यातरी हातात होती. बालपणी मी बाबां या वचनासाठी

मथु रा सोडली. त णपणी महाराजां या शापासाठी हि तनापूर सोडलं , आिण आता –
आिण आता भावािव
भाऊ दं ड थोपटू न उभा रािहले ला पाहन
ू मी माझं जीवन
काळा या हाती सोडलं आहे ! कारण काल अजु न अ ानानं आप या भावािव
उठला.
भीमानं ही अ ानानं आप या ये ठ भावाला, ‘हातात कुलाला शोभणारा आसूड घे ’,
असा िवषारी वा बाण मारला, पण या सवांपे ा मा या काळजात भीतीचा गोळा उठला
आहे तो दुयाधनाचा! यानं आप या घा या डो यांचं जाळं प तशीर कुिटलपणानं
कणावर बरोबर टाकलं आहे ! िकती कौश यानं यानं कणाला आज आप या अधीन
करवून घे तला आहे ! या दुयाधना या हातात कणाचं आता होणार तरी काय आहे ?
मी उदास आहे ती याचकिरता. या वे ड ा धात्रीला हे सगळं कसं सां ग?ू ती
िवचारते आहे , ‘‘महाराणी, तु ही उदास का?’’ कोण या श दांत ितला सां गू की, मी उदास
का ते ? राजमाता असूनही मी मा या वं िचत पु त्रासाठी काय क शकते ? काऽही नाही.
साम याचे आिण स े चे नगारे मानव िकतीही िपटत राहो, तो शे वटी काळा या बळकट
हातातील केवळ एक नग य खे ळणं च आहे . ‘‘कण माझा पु त्र आहे .’’ असं
हि तनापु रातील एका प्रश त चौकात उभं राहन
ू गजून सां गावं , असं मला वाटतं , पण ते
धै य मी दाखवू शकत नाही. कारण या धै या या प्रितिक् रये तन
ू मा या इतर पाच
पु त्रांची काय अव था होईल, ते सां गता ये त नाही. कदािचत यांना परत वनवास
भोगावा लागे ल आिण समाज मला कदािचत कणालाही कुरवाळू दे णार नाही. मा या
पु त्रा – कणा, मी तु झा दोन वे ळा याग केला आहे . एकदा ज मलास या वे ळी आिण
परवा आखाड ात. दुदवी पु त्रा, मी माझं जीवन काळा या हाती सोपवलं आहे रे आिण
तु झं जीवन तु या िप या या हाती सोपिवलं आहे !!

कण

एक
अं गदे शचा राजा झालो हणून मी वत:ला भा यशाली मानत न हतो. कारण
मला पूणपणे माहीत होतं की, ते रा यपद मला दुयाधना या कृपे नं िमळालं होतं . जे
लाचार आिण दुबल असतात ते च केवळ अस या दुस या या कृपे ची ऐट धरतात. हे
असलं कुणा यातरी कृपे चं रा यपद आपण िमरवावं , असं मला कधीच वाटलं नाही. ख या
अथानं पािहलं तर हे काय रा यपद होतं ? सवांनी फुलं उधळू न, अिभषे काचं जल िसं चन
ू ,
कणा या नावाचा जयजयकार क न नं तर सरळ-सरळ दात िवचकू न याचा केले ला तो
एका अथानं जगजाहीर अिध े प होता, अिध े प! अिभषे कयु त अिध े प! िकतीही दीन
आिण असमथ असला तरी कोणताही माणूस आपला अिध े प िवस शकत नाही. मी
तर एक यो ा होतो. यो ा मरण प करतो, पण आप या वािभमानाचं मरण तो कधीच
वीकारत नाही. मला हि तनापु राचा या िदवशी इतका वीट आला होता की, हे नगर
सोडून माग फुटे ल ितकडे िनघून जावं असं वाटलं . अशा एका दे शात जावं की िजथं
माणसाचं कुल कधीच िवचारलं जात नाही, केवळ बल िवचारलं जातं . हणूनच या
िदवशी सायं काळी राजवाड ा या सौधाव न िचत्ररथ प यांचा थवा पाहणा या
दुयाधनाला मी हणालोही, ‘‘राजा, तु झं हे रा यपद आता तूच सां भाळ! मला
चं पानगरीचा माग मोकळा क न दे .’’ पण याचा आग्रह घोरपडीसारखा होता. यानं
मला आवजून सां िगतलं की, ‘‘कणा, तु या जोरावर तर मी या पांडवांना त ड दे यासाठी
भ कमपणे उभा आहे . तूच जर आता त ड िफरवलं स, तर मला नगरात त ड
दाखवायलासु ा जागा राहणार नाही. कु ं चा ये ठ राजकुमार िदवाभीतासारखा जीव
मु ठीत घे ऊन िफरताना तु ला पाहायचा आहे की काय? तू हि तनापूर सोडून िनघून
गे लास, तर हे पांडव मला जगणं सु ा अश य क न टाकतील.’’
आिण हणूनच ‘आप ी या वे ळी िमत्राला साहा य करतो तोच खरा िमत्र’ या
एकाच िवचारानं मी याचा अं गदे श वीकारला होता. ‘सार याचा पु त्र! सार याचा
पु त्र!’ अशी सह त्र मु खांतन
ू बाहे र पडले ली रसरशीत त त लोहपु पं या िसं हासनावर
ख चून भरली होती याच िसं हासनावर मनाचा िनधार क न मी बळे च बसलो होतो.
केवळ रा यलोभा या आशे नं नाही, कारण अगोदर या सवांनी माझी छी:-थू केली
यां याकडून नं तर एका वतं तर् दे शाचा राजा हणवून घे ताना मा या मनाला या
असं य यातना झा या आहे त या केवळ मा या मलाच माहीत आहे त. गे या िक ये क
रात्री मी मा या भिव यात आहे तरी काय, या तळमळीत काढ या आहे त. केवळ एकच
एक िवचार, गोमाशीनं कु याचा करावा तसा, एकसारखा माझा पाठपु रावा करीत होता.
मी सूतपु त्र आहे तर मग मला ‘सूतपु त्र’ या श दाचा इतका सं ताप का ये तो? का मी
वत:ला सूतपु त्र हणून ध य मानीत नाही? कुणीतरी ‘सूतपु त्र’ हणताच मा या
अं गातील र ताचे कण उधळले या रानघोड ासारखे का धावू लागावे त? मन हणजे आहे
तरी काय? ते उलट-सु लट िवचारांचं भयं कर वादळ मा या दे हात का िनमाण करीत आहे ?
काहीच उ र सापडत न हतं . आिण कधीच ते सापडणार न हतं !

मला पूणपणे माहीत झालं होतं की, पध या या िदवसापासून नगरातील सव
जण मला अं गराज हणत होते . वतं तर् हणत होते ! पण ते केवळ त डावर! मा या
प चात ते माझी सारथी हणून अवहे लनाच करीत होते ! अपमानाइतकं जगात मरणही
भयानक नसतं . पण तरीही वत:ला मी अं गराज हणवून घे त होतो. वतं तर् राजा
हणवून घे त होतो. अं त:करणात अपमानाचे कढ पचवून बा त: वातं याचे गोडवे गात
होतो! कारण मी सारथी हणून रािहलो असतो, तर कुणीच मला मान दे णार न हतं .
अं गराज कणापु ढं मात्र सव जण मान तु कवीत होते . ते अं गराजपद िटकवूनच मला जगात
काहीतरी करता ये णार होतं ! कारण कण उणे अं गराजपद हणजे केवळ धूळच न हती
काय? धूळ कुणी म तकी लावीत नाही. ती पायदळीच तु डिवली जाते . हणूनच माझी
इ छा असो वा नसो हे अं गराजपद मला िटकवावं च लागणार होतं , वातं याची कास
ध नच मला या घनदाट अं धकारातून काहीतरी माग काढावा लागणार होता.
वातं यािशवाय जीवन हणजे मूतीिशवाय मं िदर! माझं अं गराजपद हे माझं वातं यच
होतं . कसं ही असलं तरी वातं य ते वातं यच! आिण ते मला प्राणपणानं जपायचं होतं .
कारण मला माहीत होतं , मा या अं गदे शा या रा य यव थे त यु वराज दुयाधन कसलाही
ह त े प करणार न हता. आिण हणूनच मी वत:ला वतं तर् हणवीत होतो. दुयाधन
मा या भावना सां भाळील आिण मा या क पनांना कृतीची जोड दे ईल, अशी माझी
मनोदे वता मला सां गत होती.
या उ ाम भीमाला मला दाखवायचं होतं की, कणा या हातातील प्रतोद केवळ
घोड ां याच नाही तर कधी-कधी या यासार या माणसां याही पाठीवर फाडफाड उडू
शकतो! काही काल मात्र मला व थ बसणं भाग होतं ; झा या अपमानाचं िवष पचवून
ग प बसणं भाग होतं . आतून जळत असताना बाहे न शांत अस यासारखं दाखिवणं
भाग होतं ! हे अं गराजपद िमरवणं माझं कत य होतं . मला आ मिव वास होता की, एक
िदवस असा उगवे ल की, या िदवशी वत: या श तीनं उ म झाले या दांडगट
भीमा या ग यात मी माझं धनु य अडकवून याची गदन गदागदा हलवीन. आिण
याला पटवून दे ईन की, मी एक सारथीच आहे , पण वीर सारथी आहे ! यासाठी थोडा
काल थांबावं लागणार होतं . कुठ याही गो टीला यो य वे ळ यावीच लागते .
**

दोन
अलीकडे मी आनं दी होतो तो मात्र फारच वे ग या कारणासाठी! कारण
ू ांकडून मा या िववाहाची आमं तर् णं सगळीकडे गे ली होती. िववाह! खरोखरीच जगात
दत
त्री आिण िववाह या दोन गो टी नस या तर! माणसाचं जीवन कसं झालं असतं ?
िवधा याचं हे रमणीय जग हणजे केवळ एक म भूमी ठरली असती. न ा, िनझर, पशु प ी आिण सुं दर-सुं दर फुले असले ली; तरीही म भूमी! प्रेमासाठी तहानले ला माणूस
म भूमीत वणवण भटकला असता आिण शे वटी वे डािपसा होऊन यानं झाडाझुडपांना
िमठ ा मार या अस या; या या तडफडणा या िजवाला आ मह ये िशवाय शांती
िमळाली नसती! हणूनच त्री हणजे िव वक यानं आप या पिह याच साखरझोपे या
वे ळी टाकले ला एक हळु वार िन: वास वाटतो मला! या िन: वासातच पु षा या
जळणा या मनाला शांत कर याची प्रचं ड श ती असते . त्री या प्रेमळ सहवासात
माणूस जगाचं क् रौय िवस शकतो. अपमानाचे कडू घोट धीरानं पचवू शकतो. न या
पराक् रमाचे पवत उभे क शकतो. िववाह हणजे त ण मनाला याची ने हमीच ओढ
असते असं जीवना या वाटचालीतील सवांत मो याचं िठकाण! िवक् रमा या सागराला
स दया या सिरते चं सानं द आिलं गन! दोन त ण मनांचं मधु र-मीलन!
हणूनच मला दुसरं -ितसरं काहीच िदसत न हतं . िदसत होती ती केवळ मा या
जीवनात माझी साथीदारीण हणून प्रवे श करणारी माझी भावी अधां गी. एखा ा
मधमाशीनं आप या आवड या फुलाभोवती गु ं जारत सारखं िफरावं तसं माझं मन ित या
का पिनक मूतीभोवती एकसारखं घोटाळत होतं . मला माहीत आहे – मा यासार या
यो याचं मन हे असं असू नये . पण ते तसं होतं ! कारण मीही एक माणूस होतो. यो याचं
मन बाणांची पाती करतात या लोखं डाचं केले लं नसतं ! यालाही भावभावनांनी बां धन
ू
टाकले लं असतं . प्र यं चेिशवाय धनु य नाही आिण भावने िशवाय मनु य नाही! हणूनच
होऊ घातले या मा या प नीची प्रितमा मा या डो यांसमोर िन य उभी राहत होती.
मनात अने क प्र नांचं काहरू माजत होतं . कशी वागे ल ती मा याबरोबर? माझा वभाव,
माझं जीवन, ये य ितला बरोबर समजे ल काय? कारण माणूस हा कधीच पिरपूण नसतो.
या या वभावात या या नकळत असं य दोष लपले ले असतात. बालपणापासून
आजूबाजू या पिरि थतीचे पडसाद मनावर उमटले ले असतात. ते माणसा या वभावावर
पिरणाम के यािशवाय राहत नाहीत. णो णी ते प्रकट होत असतात. हणूनच
पर परां या वभावातले असे दोष पित-प नींना तरी नीट माहीत असावे लागतात.
वै वािहक जीवन हणजे दोन चक् रांचा रथ. पित-प नी ही ती दोन चक् रं . ही दो ही चक् रं
ठीक समतोल असली तरच तो चालतो. नाहीतर अं ती तो धरणीत ततो! यांना हे पटत
नाही ते केवळ एक िवलास हणूनच िववाह करतात. चां गली तलम व त्रं पिरधान क न
िफरतात. अशी माणसं हणजे उ म व त्रांतील केवळ पशू! यांचा सं कृतीचा टभा
खोटा असतो. यां या पु ढ या िपढ ान्िपढ ा तशाच िवलासी आिण मूख ज मतात.
ह ी या पायाखाली मुं यांचं वा ळ सापडलं की, यातील लाखो मुं या जशा चदामदा

होऊन जातात तशीच काळा या गजराजापु ढं यां या वं शजांची अव था होते ! मुं यां या
सं ये ला कधीच िकंमत नसते ! कारण या ु दर् असतात.
मा या डो यांसमोर मा या होणा या प नीची मूती उभी होती. एक कत यद
पती हणून, एक प्रजािहतद
राजा हणून, मा या िववाहाला मा या
रा यािभषे काइतकंच मह व होतं . वृ षाली माझी जीवनसाथी होणार होती. प्रयागात
मा या चरणां वर वािहले ला आप या जीवनाचा घडा ती तसाच मा या चरणां वर ठे वणार
होती! स यसे न माझा मे हुणा होणार होता. एका सार याचं एका सारिथक ये शी ज माचं
नातं जोडलं जाणार होतं . हणूनच ितची गोलाकार शं खासारखी िनतळ आकृती मा या
डो यांसमोर एकसारखी नाचत होती. ित या साहा यानं माझं जीवन यानात या
खड्गासारखं िनधा त होणार होतं . यानात खड्ग कधी गं जत नसतं . उलट ते अिधक
धारदार राहतं . मा या ले खी वृ षाली हणजे पृ वीवर अवतरले लं सा ात अ सरे चं एक
प्रितिचत्र होतं .
खरोखर त्री या स दयात िकती प्रभावी साम य असतं ! िनयं ता हा जर एक
जग रं गिवणारा कुशल रं गारी असे ल, तर त्री ही यानं रं गवले ली सवश्रे ठ रं गकृती
हटली पािहजे . सव जग रं गवून झा यावर शे वटी िनवाणी या हातानं आिण सवांत
प्रभावी कुंच यानं रं गिवले ली पूणाकृती!
वृ षाली या नावाबरोबरच, वायू या झुळकीसरशी एखा ा िमटले या कळी या
पाक या हळु वार उमल या जा यात, तशा मा या अने क मधु र मृ ती फुलिव या
जातात. कधी-कधी माणसानं केवळ दै वावरच िव वास ठे वावा, असं वाटू लागतं , कारण
मृ ितपटलावरील अने क नाट मय घटना मा या डो यांसमोर उ या राहतात.
**

तीन
आखाड ा या रात्री मला स यसे न गं गे या काठावर भे टला होता. याला
‘माझी गाठ घे – ’ असं मी सां िगतलं होतं . याप्रमाणं ितस या िदवशी तो मला भे टला.
मी याची दुयाधनाजवळ थोडी वाखाणणी केली. याला आप या सै यात कुठं तरी ठे वावं ,
असं मी हणताच दुयाधानानं याला लागलीच आप या राजरथाचा सारथी हणून
ने मन
ू ही घे तलं . स यसे ना या यवसायाचा प्र न िमटला. थोड ाच िदवसांत यानं
आप या सार यातील कौश यानं दुयाधनाची कृपाही सं पादन केली. मी, बाबा आिण
शोण यु शाला सोडून राजवाड ावर राहू लागलो, कारण मी आता अं गराज झालो होतो.
मा यासाठी वतं तर् राजवा तू होती, दासदासी हो या आिण सग यात जा त
मह वाचा होता तो मा यावरील दुयाधनाचा आग्रही लोभ! या या सव बं धच
ूं ं ही
मा यावर प्रेम होतं !
जरी मी राजवाड ावर आलो होतो; तरीही ने हमीप्रमाणं रोज पहाटे गं गेवर जात
ू िपऊन जाई.
होतो. ते थन
ू भर दोन प्रहरी परतत होतो. जाताना दोन चषकं गाईचं दध
गं गेवर जाऊन सूयपूजा करणं हा माझा रोजचा िनयम होता. सूयदे वांना गं गाजलाचं अ य
िद यािशवाय माझा िदवस साथकी लागत न हता.
असाच मी एकदा गं गेवर गे लो होतो. नान आटपून ने हमीप्रमाणं अ यासाठी
ओंजळभर पाणी मी घे तलं . मा यापासून वीस-पं चवीस पावलां वरच उज या बाजूला
गं गेचा घाट होता. या या दगडी पायदं ड ा धूसर प्रकाशात अ प ट िदसत हो या.
मा या ओंजळीतील पाणी थबाथबांनी परत गं गे या पात्रात समं तर् एक प होत होतं .
िर त झाले ली ओंजळ मी परत भ न घे त होतो. मा या गु ला मी ती श्र े नं अपण
करीत होतो. आजपयं त मी अशा िकती भावओंजळी अपण के या हो या याची गणती
न हती.
गे ली िक ये क वषं मी हे श्र े नं करीत आलो आहे . जीवना या अं तापयं त मी ते
तसं च करणार आहे . श्र ा हणजे काटे री जीवनावरची िहरवळ! माझी ही गु वरची
श्र ा मी प्राणपणानं जपली होती आिण शे वटपयं त मी ती जपणार आहे . सग या
हि तनापु राला आता ते चां गलं माहीत झालं होतं . सकाळ या तीन प्रहरी ‘कण कुठं
आहे ?’ असा हि तनापु रात कुणालाही प्र न िवचारला असता, तर प्र ये कानं
िनधा तपणे उ र िदलं असतं , ‘‘गं गे या काठावर!’’
िन यासारखा मी या िदवशीही एकएका ओंजळीनं मा या श्र े चा घट भरत
होतो. पूव िदशा नु कतीच कुठं उजळू लागली होती. णात िन या साम्रा याचा सोने री
सम्राट आप या रथाचे िकरण पी हजारो घोडे उधळीत पूवि ितजावर हसत उभा
रािहला! पशु -प यांनी मं जळ
ू आवाज काढून याचं वागत केलं . गं गे या पै लतीरावरची
िहर यागार लु सलु शीत गवताची असं य पाती अं ग झटकू न तरारली. यावरचे िहरवे िहरवे टोळ आपली गवताची मऊ श या सोडून पटापट इकडे - ितकडे उडू-बागडू लागले .
तृ णपा यां वरचे दविबं द ू पे री, चं देरी रं गात चमकू लागले . कुरणातील गा ची ग डस

वासरं पु ट माना वाकड ा-ितकड ा क न बागडू लागली. प यांनी पं ख झटकू न
िकलिबलत चा यासाठी घरटी सोडली. काही कारं डव प ी फडफडत म ये च गं गे या
पा यावर झे पावू लागले . पं ख पा यात िभजताच परत वर झे पावून आकाशात भरारी घे ऊ
लागले . मं िदरांचे डौलदार कळस सोने री रं गात उजळू न िनघाले . गं गे या असं य लहरी
सोने री व त्रं पांघ न चमचमत, एकमे कींशी नृ यगीत गु णगु णत फेर ध न नाचू
लाग या! सगळं चराचर कसं चै त यानं कुद ू लागलं ! जगाला उजळणारा तो अ य
महादीप मा या कानातील कुंडलांना ग जा लागला. मा याशी एका अबोध भाषे त
बोलू लागला. डोळे सताड उघडे ठे वून एकटक पाहत मी ते ते ज घटाघटा िपऊ लागलो.
मा या मनाची ही ते जाचा रस डो यांनी िप याची इ छा कधी तृ त का होऊ नये , ते च
मला कळत नसे . कधी-कधी तर ते ते ज मी अखं ड िदवसभर डो यांनी प्राशन केलं होतं !
तरीही मी अजून अतृ तच होतो. मा या मनाला ते जाची लागले ली ही तृ णा कस या
प्रकारची असावी, हे माझं मलाच कळलं न हतं ! कदािचत जीवना या अं तापयं त ते मला
कधी कळलं ही नसतं ! ने हमी या या सूयदे वांकडे पाह या या सवयीनं मा या डो यां या
बाहु या मात्र मोठ ा झा या हो या! अ व थामा तर ने हमीच मला हणत होता,
‘‘कणा, तु या िन या डो यांत चमकणा या सोने री- पे री बाहु या हणजे िन या
आकाशात प्रकाशमान होणारे सूय-चं दर् च वाटतात!’’ असं माझं हे सूयाराधने चं व्रत
िन य चालू होतं . दे हाचं भान हरपून जाई. मन हलकं होई.
या िदवशीही माझी अशीच अव था होत होती, पण एकाएकी घाटा या िदशे नं
आले ली एक आत िकंकाळी मा या कानात बाणासारखी घु सली. कुणीतरी ‘‘वाचवाऽऽ
वाचवाऽऽ’’ हणून िजवा या आकांतानं ओरडलं . मी झटकन मान वळवून घाटाकडे
पािहलं . सगळा भ य घाट िनमनु य होता. एक मातीचा घडा मात्र उपडा होऊन गं गे या
पा याव न िहं दकळत दरू चालला होता. पे री-सोने री लाटांत एक कदळी या
दं डासारखा िनतळ हात पा या या पृ ठभागावर वळवळत होता. कंकणं चमकत होती.
मधूनच तो हात झटकन पा याखाली अदृ य होई. काठावर या शे वाळले या
पायदं डीव न पाणी भरताना कोण यातरी ललने चा गं गेत तोल गे ला होता. ने हमीच दु न
आकषक िदसणारं गं गेचं सखोल पाणी आज कुणालातरी कायमचं आप या उदरात घे ऊ
पाहत होतं ! या हाता या पा याबाहे र होणा या चळवळीत मदतीची आत हाक होती.
मी अं गावरचं अधरीय सावरलं आिण घाटा या िदशे नं धावू लागलो. घाटावर
ये ताच माझं शरीर मी सरळ गं गे या पात्रात झोकू न िदलं . बराच वे ळ पा या या आत मी
डोळे उघडून पोहत होतो. कुंडलांना काही धाडसी लहान-लहान मासे यथ लु चत होते .
थोड ा वे ळातच पा याखाली खोल बु डत जाणारी एक मानवी आकृती िदसली. जवळ
जाताच या आकृतीनं मला कडकडून िमठी मारली. मृ यू या दारात जीव िकती
असाहा य असतो! तो जात-गोत, समाज, धम, प्रित ठा, िलं गभे द काही-काही पाहत
नसतो. तो पाहतो केवळ वत:चं अि त व! ती एक त्री होती, तरीही ितनं मला
कवटाळलं होतं . मृ यू या ारात घोटाळणा या एका िजवाची दुस या एका जीवनाला,
‘मला पदरात घे ’ हणून मारले ली होती ती िमठी! ती िमठी मलाही गं गे या तळाशी ने ऊ
शकली असती, हणून प्रथम मी वत:ला सोडवून घे तलं आिण ित या मु त केसां या
िमळतील ते वढ ा बटा मु ठीत घट् ट पकडून काठा या िदशे नं सरासर पाणी कापू लागलो.
या तशा अव थे तही एक िवचार मा या मनात चमकू न गे ला. माझी गु पूजा अधवटच

रािहली होती. पाणी कापता- कापता गं गेतन
ू च सूयदे वांकडे पाहत मी पु टपु टलो,
‘‘गु दे व, मा करा. कधी-कधी िनयमाला अपवाद िनमाण होतो!’’ ती त्री केसांबरोबर
ओढली जात होती. मी काठावर आलो. या मूि छत त्रीला कसं तरी पा याबाहे र
काढलं . ितचा चे हरा पाहताच मात्र; मी आ चयानं त धच झालो. णभर काहीच
सु चेना. ती वृ षाली होती! स यसे नाची बहीण.
डो यांपुढं णात प्रयागचा सं गम उभा रािहला. ित या घड ातलं पाणी मा या
व त्रावर पडून माझी व त्रं िभजली हणून या वे ळी ती िकती लाजली होती! केवळ
एकदाच ितनं मा याकडे पािहलं होतं . यानं तर ितनं जी धरतीला दृ टी िखळवली होती
ती काही पु हा वर उचलली न हती. पाया या नखानं भूमी उक न-उक न ितनं खड्डा
तयार केला होता! या वे ळची वृ षाली हणजे वा याला लाजून पानां आड आपलं मु ख
लपिवणारी एक लाजाळू कळी होती. तर आताची वृ षाली हणजे एखा ा डहाळीवर
ू ी प्राज ताचं झाड िचं ब हावं तशी ती
िवसावले लं, उमलले लं पु प होतं . दवा या िबं दं न
िदसत होती. ित या चयवर कसले ही भाव न हते . झोपी गे ले या अभकासारखी ितची
मु दर् ा शांत होती, िनरागस होती. गं गे या पात्रातून चु कू न मी एखादी अरागस जलक या
बाहे र काढली की काय असं मला वाटलं ! या हातांनी अ य दे त होतो याच हातां वर
ितचा अचल दे ह घे ऊन पूवकडे पाहत तसाच मी णभर उभा रािहलो. एक चम कािरक
िवचार मा या मनात डोकावून गे ला. वाटलं की, असाच रमणीय सूयादय असावा. वृ षाली
मा या बाहं त
ू अशी असावी. मीही िभजले ला, तीही िभजले ली! काळाची गतीच थांबावी.
गं गे या चं चल अि थर पा यात आ हा दोघांचं प्रितिबं ब असं च िहं दकळत राहावं !
कारं डव प यांनी अशीच मधु र गाणी गावीत.
पण णातच मी तो िवचार अं गावरची पाल झटकतात तसा झटकू न टाकला.
मला माझी तीव्र खं त वाटली. िकतीही झालं तरी ती एक पर त्री होती. ितचा अचल
दे ह मी एका प्रश त पायदं डीवर अलगद ठे वला. ित या अं गाव न िनथळणारं पाणी
पायदं डीव न ओघळत परत गं गेत िमसळू लागलं ! काय सां गणार होतं ते ितला? अधा
घटका ती शु ीवर आलीच नाही. िकती िकती िनरागस िदसत होती ती! िभजले लं व त्र
ित या अं गाला जागजागी िचकटलं होतं . पा याचे चु कार-मु कार िबं द ू ित या गो या गोल
मु खकमलावर िठकिठकाणी थबकू न चमकत होते . यां यावर पडणारे सूयिकरण परावितत
होऊन ित या गालां वर िवखु रले होते ! ितची या वे ळची दे हलता हणजे गं गेचं एक
ऐटदार चं देरी वळणच वाटलं मला!
काठावर ठे वले या कोरड ा उ रीयाची मला आठवण झाली. ते आण यासाठी
मी लगबगीनं उ रीयाजवळ आलो. ते घे ऊन तसाच माघारी वळतो तो ितचा वास मं दमं द चालू झाला होता. घाटावर तर कोणीच न हतं . उ रीयानं मी ित या मु खावरचे
जलिबं द ू हाताचा पशही जाणवणार नाही असे िटपले . ितनं आपली मान थोडीशी
चाळवली आिण हळु वारपणे डोळे उघडले ! प्रथम ितला आपण कुठं आहोत, मी कोण
आहे , काहीच कळलं नाही! बावर या ने तर् ांनी ती मा याकडे एकटक पाहू लागली.
कुंडलावर तटले ले दोन जलिबं द ू घरं गळू न मा या खां ावर पडले ले ितनं पािहले ! आिण
एका णात ितला आपण कुठं आहोत, मी कोण आहे या सवांची जाणीव झाली. झटकन
ती उठू न बसली. अं गावरचं ओलं व त्र लगबगीनं सावर याचा गमतीदार प्रय न ती
क लागली. ितनं आपली मान खाली घातली. साव न उठू न उभं राहताना माझं

उ रीयही ितनं नकळत आप या अं गाभोवती तसं च लपे टून घे तलं ! वर उठू न गं गे या
पा यात दरू वर वाहत गे ले या घड ाकडे बोट दाखवीत मी हणालो, ‘‘मागं प्रयागात
तु मचा एक घडा फुटला होता. आता हि तनापु रात एक घडा गं गेनं कायमचा िहरावून
घे तला आहे ! कुणासाठी ते ितलाच िवचारा!’’
ितनं िहं दकळत दरू वर जाणा या या गं गेत या घड ाकडे एक दृि ट े प टाकला.
लाजून खाली मान घालून ती गरकन वळली आिण एक-एक पायदं डी चढत दरू िनघूनही
गे ली! ित या ओ या पायांचे सु प ट ठसे घाटा या पायदं ड ां वर रां गेत उमटत गे ले.
जाताना ितनं ग धळू न माझं उ रीयही तसं च आप याबरोबर ने लं! ित या या
धांदरटपणावर मी वत:शीच हसलो. गं गेत या या घड ाकडे मी िकतीतरी वे ळ पाहत
होतो. मागून कुणीतरी घाटा या पायदं ड ा उतरत अस याची चाहल
ू लागली हणून मी
मागं वळू न पािहलं . ते िपतामह भी म होते ! मला पाहताच अगदी सहजपणानं यांनी
िवचारलं , ‘‘कण, आज अजूनही तू पात्राबाहे र कसा?’’
मी काहीच बोललो नाही. काय बोलणार होतो?
‘माझी साधना काही कारणानं आज अपु री रािहली आहे !’ असं मी यांना कसं
सां गणार होतो?
केवळ अं गावर या ओ या अधरीयातच गं गेव न परतले या कणाकडे या
िदवशी िकतीतरी नगरजन आ चयानं पाहत होते .
**

चार
या िदवशी घडले ली सव घटना कशी कुणाला ठाऊक; पण दुयाधनाला
कुणाकडूनतरी कळली होती! बहुते क वृ षालीनं ती आप या बं धल
ू ा सां िगतली असावी
आिण यानं ती कधीतरी दुयाधनाला सां िगतली असावी! माझी मात्र या घटने पासून
िविचत्र मन:ि थती झाली. मी रोज िन यासारखा गं गेवर जात होतो, पण सूयदे वांकडे
पाहू लागलो की, या ते ज वी िबं बात मला वृ षालीची चया िदसू लागली! कधी-कधी मी
माझं उ रीय गं गे या काठावर िवस न तसाच परत ये ऊ लागलो! आिण ते
आण यासाठी नं तर शोणाला गं गेवर िपटाळू लागलो. शोण मला िवचा चागला, ‘‘दादा,
तू असा िवसराळू कसा होत चाललास?’’ मी याला काहीतरी उ र ायचं हणून हणू
लागलो, ‘‘शोणा, काही-काही वे ळा माणसाला उगाच िवसरावं असं वाटतं !’’ तो ग धळू न
मा याकडे पाही, कारण रोज ऐन रणरणीत उ हातून याला मा यासाठी गं गेवर जावं
लागत होतं ! आपला राजा इतका िवसराळू कसा? अशी से वकांनी प चात चचा क नये
हणून ते काम मी शोणालाच सां गत होतो.
बाबां या प्र ये क श दाला मी आजपयं त मान दे त आलो होतो, कारण यां या
क टामु ळेच माझं जीवन अं गराज-कण हणून आज उभं होतं . मी अं गराज होताच यांना
राजवाडयावर आणून ठे वलं होतं . यांचा प्र ये क श द झे लला होता. रोज रात्री मी
वत: यां या भगभगणा या तळपायांना चं दनिमिश्रत उटणं चोळत होतो. आई ते
पाहन
ू कधी-कधी हणे , ‘‘वसू, तू आता राजा झालास. हे काम आता तु ला शोभत नाही
रे ! आता एखादी महाराणी आण आिण ितला हे सव सां ग!’’ मी ित या क पने ला कधीच
प्रितसाद दे त न हतो. चं पानगरी या आठवणी काढून मी कौश यानं ितचं मन दुसरीकडे
वळवीत होतो.
एकदा बाबांनी मला एक आ चयाचा ध का िदला.
शोणानं मला बाबांचा तातडीचा सं देश सां गताच मी यां या क ात गे लो.
दुयाधन पूवीच ितथं बसला होता. आत जाताच बाबांनी मला सरळ-सरळ एक प्र न
केला. ते हणाले , ‘‘कणा, मी तु याकडे आजपयं त काहीच मािगतलं नाही. आज जर मी
एखादी गो ट मािगतली, तर ती तू दे शील काय?”
मला यां या प्र नाचा रोख नीटसा कळला नाही. तरीही यां या श दांसाठी
काहीही करणं माझं कत य होतं हणून मी झटकन हणालो, ‘‘बाबा, मी तु मचा पु त्र कण
आहे . िप यानं पु त्राकडे काही मागायचं नसतं ; हे हवं हणून याला आ ा करायची
असते !”
‘‘मग मला सून हवी आहे ! तु झा िववाह करायचं मी ठरिवलं आहे . तु झी कसलीच
ना मी आता ऐकू न घे णार नाही.”
‘‘पण...’’ मी थोडा चाचरलो.
‘‘हे बघ... पणिबण काही नाही. मी सारथीकुलातील एक दे खणी वधू तु यासाठी
बिघतली आहे .’’

‘‘बाबा... माझं ...’’
‘‘तु झं मी आता काहीच ऐकणार नाही. आजच मी मु ली या घरी पु रोिहत
पाठिवणार आहे .’’
‘‘पण थोडं िदवस थांबलं तर नाही का चालणार?’’ मी िनवाणीचा हणून प्र न
िवचारला. कारण नसता डो यांसमोर उगाच वृ षालीची मूती नाचू लागली. ितला
सहजासहजी िवसरता ये णं, का कुणास ठाऊक; पण मला श यच न हतं . कारण मी रोज
गं गेवर जाणार होतो. रोज मला ितची आठवण होणार होती. ितची आठवण होऊ नये
यासाठी एकच उपाय होता. तो हणजे गं गेवर जायचं च सोडणं ! पण मला तर ते कदािपही
श य न हतं . एक वे ळ मी अं गराज पद सोडलं असतं , माझी कवच-कुंडलं सोडली असती,
पण गं गे या तीरावर जाऊन सूयाराधना करणं कधीच सोडलं नसतं !
‘‘हे बघ कणा, आता थोडं िदवसही आ हाला थांबता ये णार नाही, कारण अजून
शोणाचं ही ल न हायचं आहे आिण आ हीही आता वृ झालो आहोत. तु ला हे ल न
नको असे ल तर तसं प टच सां ग.’’ बाबांनीही मला िनवाणीचा प्र न िवचारला. काय
उ र ावं ते चटकन समजे ना. मी हणजे शोणा या जीवनमागातील ध ड हायचं की
काय? आप यासाठी अिवश्रांत क ट घे तले या वृ मातािप यांची प्रेमळ अं त:करणं
दुखवायची की काय? माणूस हा भावने वर जगतो हणतात, पण कधी-कधी याला
कत यासाठी भावने ला मागं ढकलावं च लागतं . इतरांसाठी जगतो तोच माणूस. णभर
सूयदे वांचं मरण क न मी िनणय केला. यांना नम्रपणे सां िगतलं , ‘‘आपली इ छा
असे ल तर मी तयार आहे !”
‘‘ठीक आहे ,’’ हणत ते मा याजवळ आले . यांचे वृ डोळे एका वे ग याच
आनं दानं चमकत होते . आपला थरथरता हात यांनी मा या पाठीव न माये नं िफरिवला.
एकाएकी वृ षालीचा कदळी या दं डासारखा गोल गौरवणी हात मला आठवला. मना या
िनधारानं सव िवसर याचा मी प्रय न क लागलो. पण छे ! मन हे िकती नाठाळ असतं !
जी गो ट िवसर यासाठी माणूस प्राणपणानं प्रय न करतो ने मकी तीच गो ट मनात
एकसारखी घोटाळत राहते . जीवन हे कधी-कधी माणसाची कठोर परी ा घे त असावं .
िकतीही आवडली तरी प्र ये क गो ट माणसा या इ छे प्रमाणं होईलच असं नाही.
वृ षाली मला आवडली होती, पण आता ितला िवसरणं च भाग होतं . ती माझी प नी होणं
आता श य न हतं ! यां यासमोर आप या दयाचे भाव य त होऊ नये त हणून
‘‘चलतो,’’ असं हणत मी बाहे र जा यासाठी वळलो. ितथं दुयाधन बसला होता याचं ही
भान रािहलं नाही! मी जा यासाठी वळलो हे पाहताच दुयोधनानं बाबांना एक खोचक
प्र न िवचारला, ‘‘पण... पण अिधरथकाका, तु ही कुठली वधू पािहली आहे ? ितचं नाव
काय? काहीच सां िगतलं नाहीत की तु ही!’’
मी माझे कान जाता-जाता टवकारले . बाबांनी उ र िदलं , ‘‘मु लगी
हि तनापु रातच आहे . स यसे नाची बहीण वृ षाली!’’
‘‘ती होय! हणजे उगाच गं गेला रोज-रोज त्रास नको, असा सु िवचार केला
वाटतं तु ही!’’ दुयाधन मोठ ानं हसत हणाला. बाबाही या याबरोबर हसू लागले .
मा या डो यात लखकन प्रकाश पडला! हा सगळा उप ाप दुयाधनाचाच होता तर!
िकती बु द्िधमान होता तो! मा या सं मतीसाठी बरोबर बाबांनाच गाठलं पािहजे हे यानं
कसं ने मकं अचूकपणे हे रलं होतं ! तो माझा नु सता िमत्र न हता, तर स खा बं धच
ू होता!

अगदी शोणासारखा! या या प्रेमािवषयी शं का घे णंसु ा पाप होतं . मला अं गराज
कर यात याचं मा यावरचं िनभळ प्रेम हे एकच कारण होतं . मी मात्र याला वाथी
समजत आलो होतो. याच वे ळी मी प कं ठरवून टाकलं की, दुयाधनासाठी वे ळ
पड यास वाटे ल ते करायचं ! आता मला दोन स खे बं ध ू झाले होते ! एक शोण आिण
दुसरा दुयाधन! मा यासार या एका सारिथपु त्रा या अितकोमल भावना जपणारा
कु श्रे ठ ये ठ कौरव दुयाधन मला आता प्राणिप्रय झाला होता.
काही न बोलता मी लगबगीनं क ाबाहे र आलो. मन नु सतं कारं यासारखं
उफाळत होतं . सवां या शु प्रेमानं ते दे हात गु दमरत होतं . वृ षाली माझी प नी होणार
होती! क ाबाहे र पाठमोरा शोण उभा होता. या या जवळ जाताच मी या या पाठीवर
दाणकन एक थाप मारली. तो केवढ ानं तरी दचकू न रागानं हणाला, ‘‘कोण हा
मूखपणा!’’ मला पाहताच मात्र यानं आपली जीभ कचकन चावली आिण हात जोडून
खाली मान घालून तो अपरा यासारखा उभा रािहला. तसे च याचे हात हातात ध न मी
याला हणालो, ‘‘आता मूखपणा सं पला शोण! माझं उ रीय आण यासाठी तु ला परतपरत आता कधीच गं गेवर जावं लागणार नाही!!’’
शोण मा याकडे पाहतच रािहला.
**

पाच
मी आनं दी होतो तो यासाठीच.
मा या िववाहाची आमं तर् णं सग या आजूबाजू या रा यांत गे ली होती. या
िदवशी आखाड ात होते ते -ते सव लोक िववाहाला िनमं तर् िणकेने ये णार होते . खरोखरच
माझं जीवन हणजे सौ याचा दे वदार वृ च न हता काय? िदवसिदवस तो अिधकच
डौलदार होत चालला होता. सार यापासून रा यपदापयं त आिण नं तर शु भमं गलाकडे
आिण ते ही सु यो य थळी, ही वाटचाल भा याचीच न हती काय? सौ य हे कधी-कधी
अने क पं खांनी माणसाला िवं झणवारा घालू लागतं . कधी-कधी हे सौ य इतकं होतं की,
यात वासही क डून जातो आिण मग माणसाचं मन वत:लाच हणू लागतं , ‘ब स
झाली आता ही सु खं!’
वाड ा या सौधावर उभं राहन
ू मी असाच िवचार करीत होतो. दरू वर िवशाल
आकाशाचा नीिलमा, ि ितजापाशी िहर यागार धरतीला कवे त घे ताना मा यासमोर
मला प ट िदसत होता! िच कसं प्रस न झालं होतं . कु ं या पु रातन राजवाडयासमोर
उभारले या मा या वयं वरा या मं डपात अं ग मोडून सजावट करणा या से वकसे िवकांना पाहन
ू माझं मन वायूसारखं हलकं झालं होतं . समोर या तलावात माने ला
ू िपणा या पांढ याशु भर् राजहं सासारखं ते
ऐटदार झटके दे णा या आिण केवळ ने मकं दध
जणू दे हा या तलावात व ही मारत िफरत होतं . सभोवती भावी जीवनाची सु ख व नं
वलयं िनमाण करीत होती. सगळं जगच मं िदरासारखं प्रस न आिण पिवत्र वाटत होतं !
**

सहा
मा या िववाहाचा, सवांमुखी झाले ला, सवांची उ सु कता िशगे ला ने णारा तो
मं गल सोहळा पार पडला. माझी अपे ाही न हती इत या थाटात माझा िववाहसमारं भ
पार पडला. मी सं सारी जगतात एक जबाबदार पती हणून प्रवे श केला. मा या
जीवना या नाट ातील दुसरा अं क सु झाला. शृं गार आिण वा स यानं भरले ला असतो
हा अं क! माणसाचं मन या अं कात बहुधा फारच रमतं , ितथं च रगाळू लागतं ! वै वािहक
जीवनात सव व तूंना आिण िदशांनासु ा गु लाबी वण ये तात! जीवना या सं गीतातला तो
वसं त-वै भव राग असतो! आता तो राग मी आळवणार होतो, कारण मा या िववाहाचा
मं गल सोहळा पार पडला होता. अजूनही या समारं भातले काही प्रसं ग मा या मनात
रगाळत होते . वसं तॠतू िनघून गे ला तरी जसा बकुला या फुलाचा गं ध मागे दरवळतो
ना, तसे !
िववाहाला अने क रा यांतले नामवं त राजे आिण झाडून सारे नगरजन आले होते .
एका सारिथपु त्रा या िववाहाला ित्रय कुलो प न राजे उपि थत असावे त, ही घटना
खरोखरच अपूव होती. दुयाधनानं मा यासाठी सवांना आवजून िनमं तर् िणका धाड या
हो या. खरोखरच या या प्रेमाला काही बं ध न हते . कु कुलातला राजपु त्र याला
एकदा आपलं हणतो याला तो खरोखरच कायमचं आपलं सं क न टाकतो, याचा
प्र यय या या प्र ये क कृतीतून मला आला होता. मा या िववाहा या वे ळी
परप्रांतातलं कोणीही जरी हि तनापु रात आलं असतं , तरी याला हा कु वं शात या
को या राजपु त्राचाच िववाह आहे असं वाटलं असतं ! मी भा यवान होतो हे च खरं !
शोणाचा आनं द तर िववाहा या वे ळी गगनात मावे नासा झाला होता. आपलं वय िवस न
प्रौढासारखा तो, काय हवं अन् काय नको याची िवचारपूस वत: करीत सग या
मं डपभर गरगरा िफरत होता.
ने हमी धम, आ मा, कत य अशा गहन िवषयां वर घटकान्घटका बोलणारा
अ व थामासु ा मा या िववाहात उ साहानं उपि थत झाला होता. मा या म तकाला
यानं आप या पिवत्र हातांनी मं डो या बां ध या हो या. तसं करताना यानं मला
पु टपु टत बजावलं होतं , ‘‘सावधान कण! या आखाड ात कोणीच अिजं य ठरले लं नाही!”
हळदी या वे ळी तर ि त्रयांपैकी कुणीतरी खट ाळपणे हणालं होतं ,
‘‘नवरदे वा या अं गाला हळद कशाला? हळद काय सोने री रं गाची आहे !’’ मला अजूनही
हे सारं आठवतं य.
सं याकाळ या गोरज मु हत
ू ावर िववाह झाला. वृ षालीनं पांढ याशु भर् टपो या
कमलपु पांची माला मा या कंठात सिवनय घातली. नगाडे आिण चौघडे यां या सं िमश्र
ू गे लं. चं दनजल आिण िनिशगं धाचा अक यांनी
वरांनी सगळं राजनगर िननादन
वातावरणाला सु गंधी धुं दी आणली. पि चम ि ितजावर रोज यापे ा थोडा वे ळ अिधक
रगाळू न सूयदे वांनी आ हाला आशीवाद िदला. सायं कालचा रोजचा नम कार या
ग धळात िनवांतपणे करायला िमळणार नाही हणून मी बोह याव नच यांना वं दन

क न घे तलं !
मी चतु भु ज झालो! िववाहासाठी अने क दे ण या आ या हो या. यात अने क
ू ,
अलं कार होते , तलम व त्रं होती, पे री आिण सोने री मु ठींची धारदार खड्गं होती. वै दय
मािणक, मोती आिण पाचू होते , पण एक दे णगी मात्र फारच वे गळी होती. पांडवांकडून
केवळ एकच दे णगी आली होती. तीही राजमाता कुंतीदे वींकडून! ती दे णगी हणजे एक
िन या रं गाचा शालू आिण एक घोरपडीचं अं गुिलत्राण होतं ! या िन या शालूवर
सोने री बु ट् टे होते . हे महाव त्र मौ यवान आिण सुं दर होतं .
मी आिण वृ षालीनं वाकू न राधामाते ला आिण बाबांना अिभवादन केलं . यांनी
आ हाला, ‘‘औ वं त हा!’’ असा शु भाशीवाद िदला. मन भ न आलं . यां या पोटी
ज म घे त याचं साथक झालं , असं मला वाटलं . मा या दं डाला ध न वर उठवीत
राधामाता हणाली, ‘‘कणा, सु खी हो.’’ ितचा वृ खरबरीत हात हातात घे त मी हणालो,
‘‘कणा न हे , वसू हण माते ! मी जगासाठी कण आहे , पण तु यासाठी वसूच आहे आिण
सदै व वसूच राहीन.’’ माझे डोळे भ न आले . ितनं मला आप या पोटाशी धरलं . माझी
मान णभर मी ित या खां ावर टे किवली. समोर या क ा या गवा ात राजमाता
कुंतीदे वी उ या असले या मला प ट िदस या. या आम याकडे च पाहत असा यात.
यांनी आप या डो यांना पदर लाव याचं मला प ट िदसलं ! मा या डो यांत
तरळले या अश् ं मु ळे मलाच कदािचत तसा भास झाला असे ल! नाहीपे ा राजमाता
आप या डो यांना पदर कशाला लावतील? दुस या णीच गवा ाचं कवाडही झटकन
बं द झालं ! या कवाडा या तावदानावर पडले ली मावळती सूयिकरणं ही णभरात अदृ य
झाली! वृ षालीचा हात मी हातात घे तला. िव वा या प्रलयात ितचा हातच आता मला
खरीखु री सोबत करणार होता.
‘राजमाता कुंतीदे वींना आखाड ात आप या अजु नाला आ हान दे णा या
सूतपु त्राचा िववाह एवढया थाटात झा याचं पाहायचं न हतं ; हणून तर नसतील यांनी
आप या क ा या गवा ाची ारं इत या ितिडकीनं झाकू न घे तली?’ उगाच एक िवचार
मनात ये ऊन गे ला.
**

सात
जीवनात तशा अने क घटना घडतात. माणसानं िकतीही मनात आणलं तरी या
सग या घटना काही याला ल ात ठे वता ये त नाहीत, पण काही-काही घटनाच अशा
असतात की, या िवस
हटलं तरी नाही िवसरता ये त. पा यातला मगर जसा एकदा
पकडले लं भ य सोडायला कधीच तयार नसतो, तसं मनही या घटना सोडायला कधीच
तयार नसतं . मना या पे िटकेत अशा घटनांची अने क तलम, रे शमी तशीच जाडीभरडी
व त्रंही पडले ली असतात. िववाहानं तरची पिहलीच मधु िमलनाची रात्र जगात या
कुठ याही पित-प नीला िवसरता आली आहे काय? छे ! सवच चां ग या आठवणी सु गंधी
फुलांसार या असतात, पण या रात्रीची आठवण हणजे धुं द गं धानं भरले लं केवड ाचं
कणीसच! ही रात्र हणजे सं कोच, सं मोह आिण समपण! ही रात्र हणजे दोन मनांचं
अबोल िन अबोध सं भाषण! छे , श दांनी ितचं नीटसं वणन करताच ये त नाही.
िव वरचने या या अफाट य ात परमे वराचा त्री आिण पु ष िनिमतीत काही हे तू
असे लच तर ही रात्र हणजे या य ाची शे वटची पिवत्र सां गता आहे ! अजूनही ती
रात्र कालच घड यासारखी जशी या तशी मला आठवते . िवशे ष हणजे ती रात्र
पौिणमे ची होती! शरदातील पौिणमे ची!
िनिशगं धा या पांढ या िचमु रड ा आिण सु गंधी फुलांनी सजिवले या
िशसमा या का या लाकडी मं चकावर वृ षाली सल ज बसली होती. मी शयनगृ हात
िशरताच ती अं ग साव न उभी रािहली. अधोमु खी उभी होती ती. मलाही काय बोलावं ते
समजे ना. गवा ाजवळ जाऊन मी तसाच उभा रािहलो. ते थन
ू आकाशातला पूण चं दर्
िदसत होता. आप या चं देरी चांद याचा घट तो पृ वी या अं गावर मु तपणे िरकामा
करीत होता! सगळं हि तनापूर कसं शांत होतं . गं गेव न बोच या गार-गार वायु लहरी
क ात ये त हो या. या जणू मला िवचारीत हो या, ‘गं गेला िवसरलास की काय? तु हा
दोघांचं आिलं गन पिह याप्रथम ितनं च पािहलं आहे .’ मी गं गे या पात्राकडे पािहलं .
दरू वर चांद यात िनथळले लं ितचं चं देरी वळण डौलदार कपोतासारखं िदसत होतं . या
िदवशी घाटा या पायदं डीवर मूि छत पडले या वृ षालीला पाहन
ू मला तसं च वाटलं
होतं . हळू च गवा ाचं कवाड मी लोटलं आिण मं चकाजवळ जात ितला हळु वार आवाजात
हणालो, ‘‘आता जर का तू परत गं गेत पडलीस, तर मात्र मी तु ला पु हा पा याबाहे र
काढणार नाही! मी काही गं गेत बु डणा यांना वाचिवणारा कोळी नाही!’’ गालात या
गालात हसतानाही ित या गालावर एक मोहक खळी पडली. ती काहीच बोलली नाही.
अजूनही ती तशीच अवगु ं ठून उभी होती. मी परत हणालो, ‘‘या राजवाड ावर अने क
दगडी पु तळे उभे आहे त. यात आणखी एका दगडी पु त याची भर घालायची आहे का
काय तु ला? िकती वे ळ अशीच उभी राहणार तू? बै स खाली.’’ ती अवगु ं ठून खाली बसली.
बसताना ित या शालूवरचे सोने री जरीचे बु ट् टे समई या प्रकाशात चमकन चमकले . ते
पाहन
ू मला आ चय वाटले . तो राजमाता कुंतीदे वींनी दे णगी हणून िदले ला शालू होता!
ितनं ने मका तोच शालू का िनवडला होता? मी ितला कुतूहलानं िवचारलं , ‘‘वृ षाली, हाच

शालू तू आज का िनवडलास? काय िवशे ष आहे यात एवढं ?’’ माझी ही व त्रिचिक से ची
मात्रा मात्र अचूक लागू पडली! ती बोलती झाली.
‘‘आपणाला िन या-िन या आकाशातील सोने री सूयदे वांकडं पाहणं आवडतं
हणे . या िन या शालूवर तसे च सोने री बु ट् टे आहे त हणून!’’ ती अितशय हळु वार
वरात पु टपु टली. ितचा आवाज गाई या ग यातील मधु र घं टेसारखा होता! आजच
प्रथम मी तो ऐकत होतो. ित या आवाजापे ा ितचं उ रच मला अिधक आवडलं !
ितनं मा याब ल आणखी काय-काय मािहती काढली होती दे व जाणे !
ितची हनु वटी वर उचलीत मी ित याशी काही बोलणार तोच ितनं मं चकावर या श ये खाली हात घालून एक घडी घातले लं व त्र मा यापु ढं
धरलं . कुतूहलानं ती घडी मी उलगडून पािहली. ते माझं च उ रीय होतं ! यािदवशी
भांबावून आप याबरोबर ने लेलं माझं उ रीय ितनं अजून तसं च जपून ठे वलं होतं तर! मी
ते हातात घे ऊन झटकलं . यातून काहीतरी खाली पडलं . वाकू न ते उचलून मी आ चयानं
हातात घे तलं . ते घोरपडीचं अं गुिलत्राण होतं ! वृ षाली या कुशाग्र बु ीचं मला अितशय
कौतु क वाटलं . आपला पती धनु धर आहे हे जाणून ितनं , राजमाता कुंतीदे वींकडून आले लं
अं गुिलत्राण मला दे यासाठी आवजून आणलं होतं . मी ते बोटावर चढिवलं . एका
िविचत्र योगायोगाची मला राहन
ू -राहन
ू एकसारखी जाणीव होऊ लागली. वृ षालीनं
ने म या राजमाते कडून आले याच व तू का िनवड या हो या? याचं उ र काही के या
मला सापडे ना. नाहीतरी जीवनात सग याच घटनांची उ रं कुठं सापडतात माणसाला?
मी तो िवचारच शे वटी दरू सारला.
दो ही हातात धरले लं उ रीय वृ षाली या म तकाव न मागं टाकू न या
िवळ यानं मी ितला जवळ ओढीत हणालो, ‘‘आप या पतीला काय-काय आवडे ल हे
ओळख याची बु ी तु हा ि त्रयांना िनसगत:च असते की काय?’’
‘‘पण अं गराजांनी आप या लाड या प नीसाठी काय-काय आणलं य?’’ मा या
छातीवर आपलं म तक घाशीत ती पु टपु टली.
मी कमरे या शे यात बां धले ला प्रयागातील सं गमावरचा फुट या घड ा या
तु कडा ित यासमोर धरीत हणालो, ‘‘हे प्रयागचं सोनं !’’
ितनं तो झटकन मा या हातातून काढून घे तला. ितचे गाल णात आर त झाले !
लाजून ितनं आपलं त ड मा याच छातीवर घु सळलं . ितचं राजमु कुटा या आकाराचं
गौरवणी गोल मु ख मी ओंजळीत धरलं . ित या-मा यातील अं तर कमी- कमी होऊ
लागलं . हळू च ती क ात या इं गुदी या समयांकडे बोट दाखवीत हणाली, ‘‘अं हं! या
पाहताहे त ना!’’ मी हसून ितचं ओंजळीतलं मु ख तसं च सोडून मं चकाव न उठलो. एकएक अशा क ात या सव समया मी फुंकरीनं िवझवून टाक या! परत मं चकावर ये ऊन
बसलो. ितला कवे त घे ऊन हणालो, ‘‘आता तरी नाही ना कोणी तु ला पाहायला?’’
‘‘अजून सगळे दीप कुठं िवझले त?’’ ितनं उलटा प्र न केला. ितचा रोख मला
नीट समजलाच नाही. एक चु कार लोचट चं दर् िकरण गवा ा या झरो यातून उगाच आत
आला होता! तो पाहताच मला वाटलं की, या यासाठीच ती तक् रार करते आहे . या
िकरणशलाकेकडे उपे े नं पाहत मी हणालो, ‘‘आकाशात या या दरू थ चं दर् ाब ल
हणते स होय! अगं , िव वा या िनिमतीपासून आजपावे तो अने क रात्री यानं अशी
िकती प्रणयी यु गु लं पािहली असतील ते याचं यालासु ा आठवत नसे ल! याची

दृ टीच आता मृ त झाली आहे !’’ तरीसु ा या सु त पहुडले या िकरणशलाकेवर मी
मनोमन फारच ट झालो होतो!
‘‘अं हं! चं दर् न हे . आणखी दोन दीप तसे च आहे त की, चं दर् ा या चं देरी
चांद यालाही लाजवतील असे ! कधीही न िवझणारे . अं गराजांना आप या ओठांनी
कधीही फुंकर न घालता ये णारे !’’ ती आप या टपो या डो यांनी मा याकडे एकटक
पाहत हणाली.
‘‘कोणते ?’’ मी हटू न िवचारलं . ितचा रोख कशावर आहे ते समजणं कठीण न हतं .
‘‘आप या कानांतले !’’ खाली मान घालून गालात या गालात हसत ती
हणाली. तीच गोड खळी उमटली!
‘‘ वा! वृ षाली, कुणी गं िशकवलं हे शहाणपण तु ला?’’ मी ितचं मु ख पु हा
ओंजळीत घे तलं . मा या लु कलु कणा या मांसल कुंडलांतन
ू बाहे र पडणारी जां भळट,
पे री िकरणं ित या गौरवण गोलाकार मु खावर िवखु रली. ितचे मूळचे गौरवणी गाल
यामु ळे जां भळट; आर त िदसू लागले . कशासारखे िदसत होते ते ? छे ! शोधूनही मला
उपमा सापडली नाही! अ ं धतीला घे ऊन आकाशात पौिणमे चा पूण िवकिसत टपोरा चं दर्
हळू हळू वर चढू लागला. गवा ा या अधवट उघड ा पडले या कवाडां या झरो यातून
खु शाल शयनगृ हात घु सले या गं गे या थं ड-थं ड वायु लहरी फारच झ बू लाग या!
**

आठ
वृ षाली या सहवासात माझे िदवस असे आनं दात जाऊ लागले . ती एक आदश
प नी होती. प नीच का, बहीण, क या, सून, भावजय सग याच ना यांत ती मला आदश
वाटू लागली. मी तर ित या सहवासात कधीकाळी माझा या राजनगरात अपमान झाला
होता हे ही िवस न गे लो! जीवन हे इतकं हवं हवं सं, आनं दिवभोर, रोमांचकारी आिण
उदा असतं , हे मला पिह यानं च कळलं ! कुठ याही उ कट भावने चा आनं द हा
याब लचे ग्रंथ वाचून आिण पु राणं ऐकू न कुणाला कधीच िमळत नसतो. याचा अनु भव
यावा लागतो. वृ षाली या सहवासात एकच एक भाव फुलत होता आिण तो हणजे
िनभळ प्रेमाचा. प्रेम ही मनाची सवांत प्रभावी प्रेरणा आहे . प्रेमा या धवल रं गापु ढं ,
अपमान, सूड, असूया यांचे लाल, काळे आिण िनळे सगळे -सगळे रं ग िफके पडतात. न ट
होतात.
रोज माझा िदवसातील अधाअिधक काल गं गेवर जात होता. रािहले ला काल
यायाम, राजसभा, अ व थामा आिण दुयाधन यां याशी चचा यांत जात होता आिण
रात्र फुलत होती ती वृ षाली या सहवासात! आता मा यासाठी रात्र अशी न हतीच!
अखं ड िदवसच होता! चोवीस घटका प्रकाश! जीवन मा यावर सौ याची सु वणफुलं
उधळीत होतं ! मा याभोवती मा यासाठी वत:ला िवसरणारी िकतीतरी प्रेमळ माणसं
होती! आई-बाबा, वृ षाली, स यसे न, अ व थामा, शोण आिण यु वराज दुयाधन. शोण तर
आता केवढा मोठा झाला होता! घायपाता या सरळ उं च दं डासारखं याचं शरीर िकती
ऐटदार िदसत होतं ! यायाम आिण व छ िनरागस मोकळं मन यांमुळे शरीरानं तो आता
भ कम झाला होता. आप या प्रेमळ वभावामु ळे तर तो सवांचाच आवडता झाला.
सवांना तो बलदं ड आिण िवनयी वाटत असला, तरी मला मात्र तो बािलश आिण
भाबडाच वाटे . कारण याचा तो चौकसपणा, थरथरणारा सं यत आवाज आिण मजिवषयी
पदोपदी प ट होणारी बं धुपर् े माची सहजसुं दर जाणीव अजूनही पिह यासारखी तशीच
होती. याचं शरीर बदललं होतं , थोराड झालं होतं ; पण मन तसं च होतं – व छ
िहमासारखं .
कधी-कधी माझी कवच-कुंडलं यालाच िमळाली आहे त, अशी क पना क न मी
या याकडे पाही! तो मला अगदी मा यासारखाच वाटे . काही-काही वे ळा तर तो
मा यापे ाही अिधक चां गला िदसे . तो थोडासा शामवणी होता एवढं च! खरं च ही कवचकुंडलं वत:ला िमळाली नाहीत हणून याला काय वाटत असे ल? लहानपणी तर तो
सरळ-सरळ याब ल कुरकुर करायचा, पण आता याला मा याब ल काय वाटत
असे ल? े ष? असूया? हे वा? छे ! या या कुठ याही कृतीत मला ते कधीच िदसलं नाही.
िनरामय बं धुपर् े माचं अप्रितम प्रतीक हणजे माझा शोण! दुयाधनाला न या णव बं ध ू
होते , अजु नाला चार बं ध ू होते , पण मला मात्र एकच बं ध ू होता. बं ध ू कसला? तो प्रितकणच होता! मी राजा झा याबरोबर अने कांनी अने क व तूंची आिण अने क जागांची
मा याकडे गोड श दांत मागणी केली, पण शोणानं काय मािगतलं ? अं गरा याचा अधा

वाटा? सं प ी? अमा याची जागा? की से नापतीची? छे ! मला एकांतात गाठू न यानं काय
सां िगतलं ? ‘‘दादा, आता तू खराच मोठा झालास! मा या मनासारखं झालं ! ने हमी
तु याजवळ राहायला िमळावं , अशी माझी इ छा आहे . मला तू तु या पांढ याशु भर्
घोड ां या रथाचा सारथी कर! करशील ना?’’
िकती िवशु प्रेम होतं याचं ! मला आठवतं य, याचं ते मागणं ऐकू न माझा कंठ
दाटू न आला आिण याचा हात हातात घे ऊन तो प्रेमभरानं मी फ त थोपटला. कुणाला
मा याइतका प्रेमळ आिण नम्र बं ध ू िमळाला होता? लहानपणी ‘मी कोण आहे ?’ असा
मी उगाच त्रागा क न घे ई. मी शोणाचा िप्रय बं ध ू न हतो काय? अ व थामा आिण
दुयोधनासारखे िजवलग िमत्र मला होते , मायाळू माता-िपता होते , समजूतदार आिण
सुं दर प नी होती, अं गदे शाचं वतं तर् रा यपद होतं . माणसाची सौ याची यापे ा जा त
ती काय अपे ा असते ? पण... पण तरीही मा या अं तरं गातील एक अनािमक क पा
अतृ तच होता! असं तु ट होता! िकतीही झालं तरी मी सूतपु त्र होतो! वा तिवक मला
मा या कुलाची खं त नसायला हवी होती – पण ती होती. का ते माझं मलाच समजत
न हतं . कधी-कधी अजून तीव्रते नं वाटतं की, शोणाला घे ऊन हि तनापु राहन
ू रथ
िपटाळावा तो सरळ चं पानगरीत गं गािकनारी यावा. शोणानं िशं पले वे चावे त. आपण
रथातून सूयदे वांकडे पाहावं . सं याकाळ हावी. परतताना ग ड प यांकडे पाहन
ू शोणानं
तोच प्र न मला िवचारावा, ‘‘दादा, तू जाशील का रे या ग डासारखा उं चच उं च?’’
मीही याला उ र ावं , ‘‘हो जाईन! इतका उं च की, तु ला कधी िदसणारही नाही!!’’
पण हे सगळं घडत न हतं . घडणारही न हतं . जीवनात कधीच मागं जाता ये त
नाही!
**

नऊ
यु वराज दुयाधनाशी राजकारणावर तशी मी ब याच प्रसं गी करी. ओघाओघातच
पांडवांचा िनदश झाला की, याचे घारे डोळे िविचत्र रं ग पालटू लागत! जवळच
शकुनीमामा असत. यांना तो अने क धाडसी क पना सां गे. यातील सं भा य धोके मामा
आप या बु द्िधचातु यानं दरू करीत. मला यां या या सव क पनांत कपटाचाच वास ये ई.
मी याला सरळ िवरोध करी. ते हा शकुनीमामा हणत, ‘‘राजकारण हणजे काय, हे
कणा, तु ला कळतच नाही. तू तु या क पने पर् माणं जगाकडे पाहायचा प्रय न करतोस,
पण ते चूक आहे . राजकारण मना या चां गुलपणावर कधीच चालत नसतं ! ते बु ी या
कसरतीवर चालत असतं ! जग हणतं , भाषा हे भावना य त कर याचं साधन आहे , पण
राजकारणात हीच भाषा मना या ख या भावना अ य त ठे व याचं साधन ठरतं !
राजकारणी माणसाचं मन हे घु शी या िबळासारखं असावं . ते बीळ जसं कुठू न सु होतं
आिण कुठं जातं , हे कुणालाच कळत नाही; तसं च राजकारणी माणसा या मनात कायकाय आहे , हे कुणाला कधीही कळता कामा नये . राजकारण हणजे खु या मनानं चचा
करावी असा मं िदरात या प्रवचनाचा िवषय न हे च!’’
मी यां या या िवचारांनी गु दम न जात असे . मनाला श्रीफळाची उपमा
दे णारा अ व थामा आिण घु शी या िबळाची उपमा दे णारे शकुनीमामा यांची मी तु लना
क लागे . मला काहीच सु चत नसे . िनयतीनं मानवा या हाती जीवन कशाला िदले आहे ?
वत: जळू न, द ध होऊन, जगाला उजळ यासाठी की, वत: या ु दर् सु खासाठी
इतरांना प्रसं गी िनदयपणानं जाळ यासाठी? माणसाला सलो यानं आिण ने हभावानं
कधीच का राहता ये णार नाही? मग िजवाचा थाियभाव तरी काय आहे ? प्रेम की
क् रौय? क् रौयच जर असे ल तर माणसाचा तरी यात काय दोष आहे ? िनसगानं च
माणसाला क् रपणाची जाणीव िदली असं होईल! अ व थामा ने हमी हणे , दे हात
आ मा आहे . मग क् रौय, े ष, असूया, सूड हे सगळे या अं तगत आ याचे आिव कार
आहे त काय? तसं असे ल तर याब ल सं बंिधत माणसाला जग दोष का दे तं? की हे सगळे
मनाचे भाव आहे त? तसं असे ल तर प्रेम, याग, सं यम हे च ते वढे ने मके आ याचे
आिव कार कसे ?
मन!
िकती महान रह यं लपले ली असतात फ त या दोन अ री श दात! खरं च काय
आहे ! काय आहे , हे मन हणजे ? जगातील प्र ये क माणूस हणजे मनोभावनां या
असं य दोरखं डां शी जखडले ला एक ह ीच नसतो काय? िजथ या ितथं एकसारखा
हलणारा! अ व थ! तरीही वत:ला वतं तर् आिण साम यवान समजणारा! आिण
याला ‘मन, मन’ हणतात ते हणजे तरी दुसरं -ितसरं काय आहे ? तो एक खे कडाच
नसतो काय? िकती असं य भावनां या नां या असतात याला! वळवळणा या, आपली
ती ण टोकं आसपास या वाळू त तिवणा या! तरीही एकमे कींना आधार दे त-दे त
मध या दे हाचं ओझं तसं च पु ढं -पु ढं ओढणा या! माणसा या भावभावना अशाच नाहीत

काय? प्रेम, े ष, याग, लोभ, ने ह, ितर कार, ममता, क् रोध सग या-सग या या
मना या नां या! वत: या े तर् ात ह या तशा वळवळणा या! तरीही दे हाला पु ढं -पु ढं
सावरीत ने ऊ पाहणा या! कुठं ? ते मात्र कुणालाच सां गता ये त नाही! आ याचं
आ चयकारक त व ान सां गणा या अ व था यालासु ा!
मी या मामा-भा यांचा सं वाद केवळ ऐकत एकटक मा या पायांकडे पाहत राही.
दुयाधना या डो यांतन
ू माझं मौन सु टत नसे . तो मा याजवळ ये ऊन मा या खां ावर
हात ठे वून हणे , ‘‘कणा, अप्रस न झालास की काय? तू आप या पायांकडे पाहायला
लागलास की, ओळखावं च की, तू िनि चतच असं तु ट आहे स! कस यातरी गूढ िवचारात
आहे स! बाकी तु या पायांकडे पािहलं की, मला पु रोचनानं सां िगतले ली एक मजे दार वाता
प्रकषानं आठवते .’’
‘‘कोणती?’’ मी आ चयानं िवचारलं .
‘‘मा यासाठी माझा साहा यक पु रोचन ने हमी पांडवांत िमसळू न वागतो. यांची
सगळी मािहती तो मला ने हमी पु रिवतो. यानं च मला एकदा असं सां िगतलं की, तो
यु िधि ठर हणे आप या बं धन
ूं ा ने हमी सां गतो की, ‘कणाचे पाय आप या राजमाता
कुंती या पायांसारखे आहे त!’’’
‘‘काय हणतोस राजा?’’ मी चमकू न या याकडे पािहलं आिण बारकाईनं माझे
पाय पु हा याहाळू लागलो. ते पु ढं थोडं से िनमु ळते होत गे ले होते , हे पाहन
ू मलाही
आ चय वाटलं . खरोखरच ते राजमाते सारखे होते काय? असतीलही! जगात एकासाखं
दुसरं काहीतरी, कुठं तरी असू शकणार नाही काय?
‘‘हे बघ कणा, हा या धूत यु िधि ठराचा डाव आहे . आज तो तु झे पाय आप या
माते या पायांसारखे आहे त, असं हणतो. उ ा तो तु झं राजमाता कुंतीशी काही नातं
आहे , असं ही हणू लागे ल. उ ा तो तु ला पांडवांचा भाऊही हणू लागे ल, काय भरवसा
सां गावा?’’
ू खु ळा समजतोस? माझी ‘राधामाई’ ही एकटीच
‘‘राजा, तू या कणाला काय दध
माझी माता आहे आिण ती मला मा या प्राणापे ाही िप्रय आहे . कण हा तीन
गो टींसाठी आपले प्राणही अपण करील. पिहली गो ट हणजे माझी माता राधा, दुसरी
सूयदे वांची आराधना आिण ितसरी गो ट हणजे माझं वचन!’’ मी दुयोधनाला ताडकन
उ र िदलं .
माणसानं कसं ही असावं ; पण यानं आपले मानिबं द ू के हाही जपावे त. माता,
वचन आिण धम हे माणसाचे तीन सवश्रे ठ मानिबं द ू आहे त. प्राणा या मोलानं ही
प्रसं गी जपावे त असे !
**

दहा
ा सग या गो टी मी अ व था या या लोभस सहवासात िशकलो होतो.
याचा प्र ये क श द अमृ तात हाऊन िनघा यासारखा असे . या या िप यानं फ त
श त्रा त्रं आिण काही कठोर सामािजक नीितिनयम ते वढे पािहले ! यापे ा अिधक
काहीच पािहले लं न हतं , पण अ व थामा हणजे मला एक अ टपै लू िहरा वाटे .
जीवना या यात्रेतला तो मला सवांत अ यासू आिण चोखं दळ तरीही नम्र यात्रेक
वाटे . तो शूर यो ा होता, प्रेमळ िमत्र होता, आ ाधारक पु त्र होता, िनसगाचा रिसक
भो ता होता. िकती बारकाईनं यानं आजूबाजू या बारीकसारीक गो टींची जीवनाशी
डोळस सां गड घातली होती! या या मौनामु ळे िक ये क जण याला क दटले या
ि ितजाचा हणत! पण मला ते पटत नसे ! छे ! अ व थामा क दटले या ि ितजाचा
असे ल कसा? वा तिवक पाहता याला ि ितजच न हतं ! चोहोबाजूंचं अफाट ि ितजच
या या िविवधढं गी यि तम वात सहजपणे सामावलं न हतं काय? कारण मी याला
अितशय जवळू न पािहला होता. मा याशी तो अने कदा घटकान्घटका बोलला होता. गु
द्रोणांनी याला िवकासाची पु रे शी सं धीच कधी िदली नाही, असं काही जण सां गत.
यां या िवशाल यि तम वा या वटवृ ाखाली तो भूछत्रासारखा वाढला, असं हणत.
िकती अ यायकारक अन् एकां गी िवचार आहे त हे ! अ व थामा हा ख या अथानं या
राजनगरात कुणालाच समजले ला न हता. मला तरी याचं सवां हन
ू अितशय वे गळं असं
वतं तर् यि तम व प ट िदसत होतं . या हि तनापु रात या यासारखं वत:चं असं
वतं तर् वे गळं यि तम व असले ला मला दुसरा कुणीच िदसत न हता. कधी-कधी तर
तो मला गु द्रोणांपे ाही श्रे ठ वाटे ! िहमालया या धवल िशखरासारखा उं च! गं गे या
पात्रासारखा िवशाल!
असाच मी एकदा पहाटे गं गेवर जायला िनघालो. अं गावर शु भर् उ रीय टाकू न
लगबगीनं चालले ला हसतमु ख अ व थामा मला मागात भे टला. नु क याच उमलले या
शु भर् कमळासारखी याची चया प्रस न आिण टवटवीत होती. या या हातात
औदंु बरा या सिमधा हो या. बहुधा सकाळचं हवन कर यासाठी तो लगबगीनं
यु शाले कडे चालला असावा. याला पाहताच मी रथ थांबिवला. राजा झा यापासून मी
रथातूनच गं गेवर जात होतो. इतर वे ळी मा या रथाचं सार य शोण करी, पण गं गेवर
मात्र मी एकटाच जाई. घोडे आवरीत मी अ व था याला हणालो, ‘‘अल य लाभ!
गु पु त्रा, तु या दशनानं माझा आजचा सगळा िदवसच आनं दात जाणार! कदािचत न
भे टणा या कोणा दुमीळ अितथीची आज भे टही होईल.’’
तो सहज हसत-हसत हणाला, ‘‘एवढं माझं दशन तु ला शु भदायक आहे काय?
मग रोजच तु या या गं गेकडे जाय या मागावर मी ये ऊन बसत जाऊ काय?’’
‘‘ते तु ला श य नाही, हे मला माहीत आहे , पण तु झं दशन शु भदायक आहे हे
मात्र िनि चतच! चल ये तोस काय गं गेवर?’’ मी याला प्र न केला.
‘‘नको कणा, आता हवनाची वे ळ होत आली आहे . मला गे लंच पािहजे . िनदान या

सिमधा तरी वे ळेवर पोहोचिव या पािहजे त.’’ हातातील सिमधांची छोटी मोळी वर
करीत तो हणाला.
‘‘एवढं च ना, मग तु या सिमधा यु शाले त पोहोच या क न मगच आपण
गं गेवर जाऊ. चल वर; रथात ये .’’ मी याला आग्रह केला. माझं मन याला मोडवे ना.
तो रथात चढला. आ ही यु शाले कडे जाऊ लागलो. प ी नु कते च िकलिबलत होते .
रथा या चक् राबरोबर मा या मनात मृ तींची अने क आवतं िफरत होती. माझा वत:चा
तर अनु भव आहे की, गती आिण मृ ती यांचं काहीतरी गूढ नात असावं ! नाहीतर गितमान
वाहनात मृ तींची एवढी गदी का हावी? मला अिधरथबाबांची आठवण झाली. हणून मी
अ व था याला िवचारलं , ‘‘गु पु त्रा, िपता-पु त्रां या ना यासं बंधात तु झं मत काय
आहे ? प ट सां ग.’’
तो सहज हणाला, ‘‘सूयाचं प्रितिबं ब नदी या डोहात पडतं . िप याचं तसं च
आप या पु त्रात पडले लं असतं ! जीवन हे असीम आहे . पु त्रा या पानं िपताच जणू
पु हा ज माला ये त असतो. ज मदानाचा हा अखं ड य िव वा या िनिमतीपासून असाच
अतूट चालू आहे .’’
‘‘अ सं ! तु झा वत:चा काय अनु भव आहे ?’’
‘‘माझा? आहे कणा, एक अितशय िजवं त अनु भव आहे ! पण मी तो कुणालाच
सां िगतले ला नाही. या यो यते चं कुणीही मला आजपयं त भे टलं नाही. तु ला मात्र तो
आज मी सां गणार आहे .’’
‘‘तसं असे ल तर मग सां ग तरी, तु झा तो िजवं त अनु भव!’’
काहीतरी मह वाचं आिण गु त सां गावं , अशा आवाजात तो हणाला, ‘‘मा या
विडलांनी कौरव-पांडवांना सारी यु िव ा िशकिवली हे तु ला माहीतच आहे ; पण यांनी
ती यां या हाती पूणाथानं जाणार नाही, याची द ता घे ऊन ठे वली आहे . धनु धर हणून
िव यात असले या अजु नालाही यांनी काही िदवस अ ानात ठे वलं . कसं ते ऐक;
अजु नाला लहान ग याचं एक जलपात्र दे ऊन माझे वडील दररोज याला पाणी
आणायला गं गेवर पाठवीत. सवांना ते काम करावं लागे ! मला मात्र ते मोठ ा ग याचं
जलपात्र दे त. यामु ळे मी भरकन सवां या आधी पाणी घे ऊन यु शाले कडे परते . पांडव
आिण कौरव ये यापूवीच बाबा मला महान असं नारायणा त्र िशकवीत!’’
‘‘ हणजे तु ला नारायणा त्र माहीत आहे तर?’’
‘‘होय! अजु नालाही नं तर ते माहीत झालं . बाबांची ती यु ती ओळखून यानं
यां याकडून हट् टानं ते नारायणा त्र मागून घे तलं . आ हा दोघां िशवाय इतर कुणालाच
ते माहीत नाही.’’
‘‘याव न तू िपता-पु त्रां या ना यासं बंधी काय िन कष काढलास
अ व थामन्?’’ शे वटी मी मा या मूळ प्र नाची आठवण क न िदली.
‘‘हाच, की िपता पु त्रासाठी काहीही क शकतो! प्रसं ग पड यास अस यही
बोलू, वागू शकतो! पण जरी आ हा दोघांना नारायणा त्र िमळालं तरी धनु िव े तलं तु झं
कौश य काही आम या ठायी आले लं नाही. खरं च कणा, तु ला कुणी िशकवलं हे ?’’ यानं
मलाच उलटा प्र न िवचारला.
‘‘अथातच मा या िप यानं ! अ व थामा, मी एक सूतपु त्र! मला दुसरं कोण, कसं
िशकवणार? िपता पु त्रासाठी काहीही क शकतो ना? ते हा अिधरथबाबांनीच मला हे

िशकवलं असं समज.’’
‘‘ध य आहे तु झा िपता, कणा!’’ तो मा या खां ावर हात ठे वीत हणाला.
एवढ ात पूव िदशा उजळू न िनघाली. सूयदे व अं धाराचा पट फाडून वर आले .
आ ही हां -हां हणत यु शाले जवळ आलो. एका ॠिषकुमाराजवळ अ व था यानं
हातातील सिमधा िद या. आ ही दोघं ही परत गं गेकडे चाललो. ब याच िदवसांनंतर
आजच मी असा अ व था याला बरोबर घे ऊन गं गेकडे चाललो होतो! ने हमी मी एकटाच
जात असे . आज आ ही दोघं होतो. मा या म तकात नारायणा त्र घु मत होतं ! थोड ा
वे ळातच आ ही गं गेवर आलो. मला आि हकाला थोडासा वे ळ झाला होता. रोज मी
सूयोदयापूवी किटभर पा यात उभा असे . आज सूयादय झाला, तरीही पा याबाहे रच
होतो! मी घाईघाईनं रथातून उडी मारली. अ व थामाही खाली उतरला. सकाळची हसरी
सोने री िकरणं सगळीकडे वै रपणे पसरली होती. सूयिकरणं पािहली की, मला यांना
व तु मात्राचा आकार नाही, याचा ने हमीच मन वी खे द होतो. यांना आकार असता, तर
मी ती हवी ते वढी कवे त घे तली असती! यांना सु गंध असता, तर मी तो मनसो त व भर
हुंगला असता! ती िकरणं मानवा या भाषे त बोलू शकली असती, तर घटकान्घटका मी
यां याशी भानरिहत होऊन ग पा मार या अस या! आिण तरीही सदै व अतृ तच
रािहलो असतो! हे असं मला का वाटतं ते मात्र मला सां गता ये त न हतं . वाटत होतं , हे
िनि चत!
‘‘कणा, मी मघा हणालो की, जीवन हे असीम आहे . या गं गे या काठावर
आ यावर मला ते प्रकषानं जाणवतं आहे .’’ अ व थामा खाली उतरताच मला हणाला.
‘‘ते कसं ?’’ या या सोने री िकरणांनी उजळले या मु खाकडे पाहत मी याला
िवचारलं . पा याव न परावितत झाले ले काही थरथरणारे िकरण या या गोल मु खावर
पडले होते . यामु ळे अगोदरच ते ज वी असले ले याचे काळे शार डोळे एका िवल ण
ते जानं चमकत होते .
‘‘ते पाहा पै लतीरावर या िहर या तृ णपा यां वर िकती असं य दविबं द ू
चमकताहे त ते !’’ पै लतीराकडे बोट दाखवीत तो सहज हणाला.
‘‘होय!’’ मी हणालो. ‘‘काल रात्री इथं उमाशं कर आले असावे त! यां या
पाठिशवणी या खे ळात उमे या ग यातील मो यांची माला तु टली असावी! खे ळ
सं प यानं तर के हातरी उमे या ल ात आलं असावं . ‘तु मचा हा असाच धसमु सळे पणा’
अशी लािडक कुरकुरही ितनं शं कराजवळ केली असे ल! पण ते वढ ात पहाट झाली
असे ल. गडबडीत हाती लागतील ते वढे मोती कसे तरी गोळा क न ितनं उजाड यापूवीच
आप या पतीचा हात ध न कैलासाकडे पलायन केलं असे ल. रािहले ले ते मोतीच आता
चकाकत आहे त. हे दविबं द ू उमाशं कराचं गोड रह य सकाळ या सोने री िकरणांना हसतहसत खु लवून सां गताहे त!’’ मी मा या क पने वर वत:च आनं िदत होत या याकडे
पािहलं .
‘‘नाही कणा, चु कतोस तू. उमाशं कर कैलास सोडून इथं कशाला ये तील? आिण
या भणं ग पतीबरोबर सं सार करणा या या गरीब उमे जवळ – लं के या पावतीजवळ –
ू डे एकटक पाहत
मो यांची माला तरी कुठली असणार?’’ तो या चकाकणा या दविबं दक
शांतपणे हणाला.
‘‘मग तू तरी सां ग ते दविबं द ू हणजे काय ते ?’’

‘‘कणा, हे दविबं द ू हणजे माणसा या जीवनाचं एक उ कृ ट प्रतीकच आहे ! अरे
ू का, िनसगातली प्र ये क व तू माणसाला काहीतरी धडा दे यासाठीच
दविबं दच
िवधा यानं िनमाण केली आहे ! पण मानवाचे डोळे उघडे मात्र हवे त. मन व छ हवं ,
तरच याला जग ही िवधा याची भ य आिण अखं ड पाठशाला आहे , हे कळे ल आिण तो
जगा या िनिमतीचं खरं खुरं रह य जाणून घे यासाठी तळमळणारा एक िज ासू िश य
होईल.’’
‘‘अ व थामा, पूवी तू कधीतरी माणसाचं जीवन श्रीफलासारखं असतं , असं
ू ी
हणाला होतास ते अजूनही मा या ल ात आहे . आता तू हणतोस की, हे दविबं दह
मानवी जीवनाचं प्रतीक आहे त! कसं ते जरा प ट करशील काय?’’
‘‘हे बघ कणा, हे दविबं द ू कुठू न ये तात आिण कुठं जातात हे कुणालातरी माहीत
आहे काय? माणसाचं ही तसं च आहे . तो कुठू न ये तो आिण कुठं जातो हे कुणालाही सां गता
ये त नाही. पु ढं ऐक हं , कसं आहे ते ‘‘हे दविबं द ू कुणाचातरी प्रकाश घे ऊन चमकतात. इतके की, वाटावं जणूकाही
प्र ये क दविबं द ू हा एक छोटा आिण वतं तर् सूय आहे ! हे चमचम करणारे दविबं द ू
वायू या झुळकीसरशी मं द-मं द झोके घे तात. आप याजवळ असले ली प्रकाशिकरणं
आप यापासून बाहे र फेकतात. यां याकडे पाहणा यांना आ हाद दे तात, परं तु जरा का
वारा जोरात आला की, हे प्रस न, हसरे दविबं द ू खाल या मातीत असं य जलिबं द ू होऊन
िव न जातात – का कू न करता – न आक् रोश करता!’’
‘‘माणसांचंही अगदी असं च आहे . एकाच परमा याची असं य पं घे ऊन मानव
हणून वावरणारे हे जीव – अरे , यातले काही जीव तर एवढे िद य असतात की, सा ात
परमा माच वाटावे त! हे सारे आपलं जीवन जगत असतात. पु षाथा या िकरणांनी जग
उजळतात. सौ या या णी आनं दानं डोलतात आिण मृ यूची चाहल
ू आली की,
िनमूटपणे या या वाधीन होतात. िपढ ान्िपढ ा हे चाललं य! आद या िदवशी िव न
गे ले तरी दुस या िदवशी सकाळी तृ णपणावर जसे दविबं द ू पु हा तयार! तसे च
िपढ ान्िपढ ा मृ यू पावले ले मानव नविपढी या पानं पु हा तयारच!! जीवन असीम
आहे ! असं मी ने हमी का हणतो, हे तु ला आता कळे ल -’’
‘‘खरं आहे तु झं अ व थामा, पण काही-काही लोकांकडे पािहलं की, यांचं जीवन
ू ारखं असे लसं वाटत नाही. ते कधीही सौ या या
तू हणतोस याप्रमाणं दविबं दस
िहं दो यावर झुलले ले नसतात! यांनी कधीच कोणते पराक् रम केले ले नसतात!
िजवं तपणीच ते मृ त झाले ले असतात! यांना तू तु या या क पने त कुठं बसिवणार?
ू ी उपमा दे ऊन तू तु झी स दयदृ टी य त केलीस, पण जीवन इतकं
जीवनाला दविबं दच
सहजसदृ य नाही, सोपं नाही.’’
ू ारखे च असतात! केवळ हे दविबं द ू
‘‘नाही कणा, तू हणतास ते लोकसु ा दविबं दस
तृ णपा या या उलट ा बाजूला िचकटले ले असतात! यां यापयं त सूयाचे िद य िकरण
पोहोचतच नाहीत! यांना प्रकाश िमळाले ला नसतो. अ ाना या महान अं धकारात
गाडले ले असतात ते दविबं द!ू आिण जगात अ ानाइतका मृ यूही क् र नसतो!’’
ू ा प्रकाश के हा िमळायचा? के हा उजळायची अशा लोकांची
‘‘मग या दविबं दं न
जीवनं ? कधी उभारायचे यांनी पराक् रमांचे उ ुं ग पवत?’’
‘‘मृ यू या दारात! जे अ ानात चाचपडतात यांना मृ यूिशवाय दुसरा नै सिगक

िन:प पाती, स यिप्रय गु च नाही! मु तीचा अ य कुठलाही माग नाही.’’
‘‘मग यांनी लवकर आ मह या करावी, असं च तु झं सरळ-सरळ मत असे ल?”
‘‘मु ळीच नाही! जे जीवन िमळिव याचा अिधकार नाही ते गमाव याचाही
अिधकार कुणाला नाही. आ मह या हणजे भाविववश मनाचा आ यावर सरळ
बला कार!”
‘‘मग अशा लोकांनी करावं तरी काय? केवळ मरे पयं त जगावं की, मरण जगत
असताना जीवन जगत अस याचं खोटं -खोटं ढ ग करावं ?”
‘‘नाही! अशांनी सहनशील धरतीकडे पाहावं . ित यासारखी असं य आघात सहन
कर याची वत:ची श ती वाढवावी. शारीिरक, सांपि क व लौिकक न हे ; तर आि मक!
आिण मगच यो य वे ळी अनं तात िवलीन होऊन जावं . आ या या सं क्रमणाचे अनु भव
समृ क न जावं , कारण कुणीही कधीच िवस नये की, काळ हा अखं ड आहे . जीवन ही
भीक मागून िमळणारी व तू न हे . जीवन हणजे पूण वासाठी अनं ताकडून अनं ताकडे
चालू असणारा अखं ड प्रवास आहे !”
मी या याकडे भारावून एकटक पाहू लागले . या या डो यांतन
ानाचं ते ज
ू
जणू ओसं डत होतं . तरीही तो शांत वाटत होता.
मला पा यात उतरायला वे ळ झाला आहे , हे ही मा या यानात रािहलं नाही.
या या खां ावर हात ठे वून हळु वार आवाजात मी याला हणालो, ‘‘िमत्रा, माझं मन
कधी-कधी अतं गत पर परिवरोधी िवचारांनी ग धळू न जातं . कुठ याही एका वै चािरक
पा वभूमीवर मी कधीच ि थर होऊ शकत नाही! मी कोण आहे , हे माझं मलाच नीट
समजत नाही! मा या अं तरं गात हे पर परिवरोधी िविचत्र असे सं घष का? ही दुही का?
हे ै त अ ै त कधी होणार? आतबाहे र अखं ड एकच असा कण मी कधी होणार? एक कण!
सवांना हवाहवासा वाटणारा कण! वत: या ते जानं चमकणारा कण! वत:ला आपण कोण
आहोत, हे ख या अथानं पूण जाणून घे तले ला कण!’’
मा याकडे अितशय ने हाळ दृ टीनं पाहत, मला म ये च थांबवीत तो हणाला,
‘‘कणा, याअथी तु या कानात ज मजात कुंडलं आहे त, या अथी अितते ज वी आिण
अितप्राचीन अशी तु झी परं परा असली पािहजे . तरीही परं परे चे केवळ शु क गोडवे गात
बसू नकोस. तू ल ात घे , तो केवळ वतमानकाळ! यातूनच िनमाण होणारा भिव यकाल
हाती लागणार नाही, असा यूनगं ड िनमाण होऊ दे ऊ नकोस. या भीतीनं हातातील
वतमानकाल तर कधीच पायदळी तु डवू नकोस. याला जीवन हे असीम आहे , हे एकदा
पटलं तो कधीच असं तु ट होणार नाही. वत:वरचा िव वास कधीच ितळमात्रही उडू
दे णार नाही. मूख आिण प्रवाहपितत लोकांचं अनु करण कधीच तो करणार नाही. तो
हल या-फुल या करमणु कीत रमणार नाही आिण रमलाच तर मग तो िकतीही बलाढ
असो, याची परं परा िकतीही थोर आिण श्रे ठ असो तो धु ळीत िमळा यािशवाय
राहणार नाही! या या या तथाकिथत श्रे ठ परं परे चा अवशे षसु ा बाकी राहणार
नाही! जगातले सव लोक या याकडे मूढ, आ मवं िचत आिण प्रवाहपितत हणूनच
पाहतील! याची कथा कोणीही कधीही िलिहणार नाही. िलिहली तरी ती कुणी वाचणार
नाही! ते हा कणा, पु न:पु हा मी सां गतो आहे की, अशा अं तगत सं घषात तू अजूनही
असशील, तर त काळ वत:ला सावर! वत: कोण आहे स, ते आ मपरी णानं नीट एकदा
पारखून घे ! माझी खात्री आहे , तूच एकटा जगाला िद य वाचा माग दाखवशील! तु झं

अं तगत ै त िमटलं , तर जग एक िदवस अ रश: तु या पायां वर लोळण घे ईल; इतका तू
महान आहे स!” याचे डोळे अितशय शांत िन िन चल होते . कसलं तरी अबोध आिण
अपूव ते ज या या गौरवणी गोलाकार चयवर फाकू न नु सतं ओसं डत होतं . या या
वाणीत काहीतरी गूढ आिण समथ स य ठासून भरलं आहे , असं मला वाटू लागलं .
या या िनरपे आिण प ट स यानं माझा या याब लचा आदर दुणावला.
जगात त डासमोर तु ती करणारे अने क लोक असतात, दोष दाखिवणारे थोडं च!
मागदशन करणारे तर विचतच! याचे काही श द मा या कानात एकसारखे घु मू लागले ,
‘तु झी परं परा ते ज वी आहे ! वतमानकाल ल ात घे ... भिव यकालाबाबत यूनगं ड
नको... जगाला िद य सं देश!’
मी याचा हात हातात घे ऊन हणालो, ‘‘अ व थामा, कुणालाही आजवर
सां िगतलं नाही ते आज केवळ तु ला सां गतो आहे . माझा गु दुसरा-ितसरा कोणीच नाही.
मी धनु िव े साठी सा ात सूयदे वांना गु केलं आहे ! यां याकडून मला ने हमीच िद य
सं देश ये तात. मला वत:ला ते पूणपणे समजतात, पण अडचण हीच आहे की, कुठ याही
भाषे त ते मला कधीच सां गता ये त नाहीत. जे हा-जे हा एखादं अत य कृ य मा याकडून
घडतं ते हा-ते हा ते मा या गु ं या आदे शामु ळेच घडतं .’’ मी आकाशाकडे बोट
दाखवीत हणालो.
आ ही दोघांनी या ते जोिनधीला नम कार केला. मा या कानात अ व था याचे
काही चु कार श द मात्र रगाळत होते . ‘काळ अखं ड आहे ! जीवन असीम आहे !...!’
यापूवी अने क वे ळा ओठावर आले ला एक प्र न याला मी िवचा शकलो
न हतो तो प्र न िन चय क न आज िवचारायचाच, असं मी ठरवलं . तो ने हमी आप या
िशरावर एक व त्राची धवलपट् टी लपे टून ितची िनरगाठ हनु वटीखाली बां धत असे !
या या िशरावर जखम तर नसावी ना? अशी शं का मला वारं वार आली होती. शे वटी
अ यदान क न परतताना मी याला िवचारलं च, “अ व थामन्, तू ने हमी आपलं िशर
ू का घे तोस? सूयिकरणांचा त्रास होतो हणून की काय?’’
आ छादन
‘‘नाही! मु ळीच नाही. उलट गं गेचं पात्र आिण सूयिकरण यांचं मला मन वी
आकषण आहे , पण मी िशरावर व त्राचं आ छादन का घे तो, हे तु ला आज सां गत नाही.
यो य काली मात्र तु लाच आिण िन चयानं ते सां गेन!’’
**

अकरा
नदीिकना याव न मी राजवाड ात आलो. अ व थामा यु शाले कडे िनघून
गे ला. वाड ावर ये ताच मला एक मह वाची वाता ऐकायला िमळाली. मथु रे या यादव
राजाचा – कंसाचा – याचा भाचा श्रीकृ ण यानं वध केला होता. कंस हा अितशय
अ यायी होता. यानं श्रीकृ णा या सात कोव या भावं डांना िशळे वर आपटू न ठार
मारलं होतं . खरोखरच वाथी माणूस हा नु क याच याले या वािघणीसारखा असतो! ती
वाघीण पोटात भु केची आग पड यामु ळे आपलीच नु कती ज मले ली कोवळी िप लं
खाऊन आपली भूक भागिवते . वाथी माणूस असाच असतो. आप या वाथापु ढं इतरांना
बळी दे ताना तो आपपर भाव कधी ठे वत नाही. कंसही असाच वाथी होता. यानं
ू ांकरवी आ हाला ऐकायला
केले या अ यायाची सिव तर वणनं रोज राजवाड ावर दत
िमळत होती. यानं आप या कोव या भा यांची नवनीतासारखी लु सलु शीत िशरं
िशळे वर आपटू न फोडून टाकली होती. याची रा सी वृ ी इत या पराकोटीला
पोहोचली होती की, या या अ यायी आिण उ म वागणु कीला सग या मथु रेतील
नगरजन कंटाळले होते . शे वटी श्रीकृ णानं कंसाचा वध केला. आप या मामाला यानं
छातीत बु या घालून ठार केलं ! अ यायाचा शे वट ने हमी असाच होत असतो!
कीितमान, सु षेण, भद्रसे न, ॠजू, सं मदन आिण भद्र या आप या स या बं ध ूं या
वधाचा श्रीकृ णानं शे वटी यायिन ठु र प्रितशोध घे तला!
श्रीकृ णाब ल मी अने कांकडून अने क परीनं ऐकलं आहे . कुणी याला कुचे टे ने
गव याचा पोर हणतात. कुणी याला राधा गवळणीचा सखा हणतात, कुणी याला
सु दामा नावा या गरीब ब्रा णाचा िजवलग िमत्र हणतात, तर कुणीकुणी याला
केवळ मु रलीवाला हणतात! मी याला तसं अजून एकदाही प्र य पािहलं नाही.
याला पाह याची अिनवार इ छा मात्र आहे . पांडव याचे आते बंध ू अस यामु ळे तो
यांना भे टायला कधीतरी हि तनापु रात ये ईलच! याची भे ट झा यानं तर आिण
या याशी चार श द बोल यावरच या याब लचं खरं मत तयार करता ये ईल.
अने कां या दृ टीनं तो वे गवे ग या व पांत िदसला असला, तरी मला मात्र तो
यादवांचा एक साम यशाली आदश राजा वाटत आहे . अ यायाची चीड असणारा,
समाजाला यापासून बं धमु त करणारा, सवसामा य श्रिमक जनांत चटकन िमसळणारा.
िमसळणारा. आप या अ याचारी मामाचा सरळ-सरळ वध क नही या या रा याचा
लोभ न धरता या याच िप याला – उग्रसे नाला राजिसं हासनावर बसिवणारा!
अशा यागी वीरािवषयी प्रजे लाही आपु लकी असणार! कारण उग्रसे न राजा
असला, तरी लौिकक अथानं मथु रेला ग्रासले या प्रजे नं आप या रा याचा राजदं ड
खरोखर श्रीकृ णा याच हाती िदला आहे ! मथु रेचं साधं पानही श्रीकृ णा या
सं केतािशवाय हलू शकत नाही.
**

बारा
श्रीकृ णा या िवजया या वातमु ळे हि तनापु रात उ साह पसरला. सगळे
नगरजन चौकाचौकांत एकत्र जमून श्रीकृ णा या अद्भु त पराक् रमा या अने क कथा
एकमे कांना चवीनं सां गू लागले . काही जणांनी गु ढ ा-तोरणं उभारली.
राजवाड ावर अमा य वृ षवमांनी, महाराज धृ तरा ट् रांनी त कािलक राजसभा
बोलाव याची आमं तर् णं सव मानक यांना िदली. मी अं गराज झा यापासूनची ही
पिहलीच राजसभा होती. सभे त यादवराज श्रीकृ णाला उपहार पाठवून याचे कु वं शाशी
राजमाता कुंतीदे वींमुळे असले ले सं बंध घिन ठ कर याचा िनणय सवांनुमते यायचा होता.
सग यां या शु भे छा या प्रसं गी य त कराय या हो या. मथु रा हे यादवांचं एक
साम यसं प न रा य असून हि तनापु राला ते सवांत नजीकचं रा य होतं . अशा एका
बलशाली नाते वाइका या रा याशी आप या रा याचे सं बंध कु ं ना िज हा याचे
करायचे होते . राजकीयदृ ट ा िमत्र जोडणं हे दरू दृ टीपणाचं ठरत असतं .
राजवाड ावरचे नगारे वाजू लागले . कु ं चा ठे वणीतला तलम व त्राचा भगवा
राज वज बाहे र काढ यात आला. तो ित्रकोणी केशरी भगवा वज पांढ याशु भर्
राजवाड ा या मा यावर डौलानं फडफडू लागला. याची चपळ फडफड जणू
हि तनापु रा या राजवाड ाव न वायु गतीनं सु साट धावत जाऊन मथु रेत या यादवांना
सां गणार होती, ‘तु म या न या राजाचं वागत असो!’
सभागृ हाचं दालन आमं ित्रतांनी आिण मानक यांनी हां -हां हणता भ न गे लं.
सभागृ हा या म यभागी पूवकडे त ड क न दीडपु ष उं चीचं भ य राजिसं हासन म
ह ीसारखं उभं होतं . िकती प्राचीन! या िसं हासनावर कोण बसणार? या िसं हासनावर
बसणारा तो िवक् रमी पिहला राजा कोण असे ल? िवव वान की या याही पूवीचा कोणी?
कुणालाच या राजिसं हासनाचा सारा गतइितहास नीट माहीत न हता. सं पण
ू सु वणानं
मढिवले लं ते िसं हासन भूषिवणारे बलदं ड राजे काळा या उदरात गडप झाले होते , तरीपण
या िसं हासनावर या प्र ये का या कतृ वाचा सखोल अन् प ट ठसा होता. यां या
उ नत शौयाची िजवं त सा
हणजे च ते िसं हासन होतं . या या हाता या बै ठकी या
जागी जबडे पसरले या दोन िसं हाकृती हो या. पाठीची बै ठक चां गली पु षभर उं च होती.
सव िसं हासनावर जा वं दी या फुलात या केसरदं डासारखी वळणदार कोरीव न ी होती.
ते िसं हासन हणजे कु ं चा आिण यापूवी सोमवं शाचा मानिबं द ू होता. असा मानिबं द ू की,
या या प्रित ठे या र णासाठी सह त्रावधी शूर सै िनकांनी आयावता या
कानाकोप यांत आप या उ ण िधराचे पा यासारखे पाट वाहवले होते . या
राजिसं हासनापु ढं आयावतातील सव राजे मान वाकवून जणू पराक् रमाची श्र े नं आिण
िवनयानं पूजाच करीत होते . िकतीतरी पराक् रमी राजांनी आप या दमदार, घोटीव
शरीरानी ते िसं हासन भूषिवलं होतं ! िवव वान, मनू, पु रवा, नहुष, ययाती, पु ,
अहं याती, दे वितथी, अं यनार, इलील, दु य त, भरत, सु होत्र, ह ती, अजमीढ, सं िवरण,
कु , अन वन, पिरश्रवस् आिण िव यात शं तनू! एकापे ा एक अिधक महान राजांची

ते ज वी परं परा होती. ते सगळे राजे हणजे ते जाचे िद य फुि लं ग होते . महाराज
नहुषांनी तर दे वराज इं दर् ालासु ा पराभूत क न सोमवं शा या या राजिसं हासनापु ढं
नाक घासायला लावलं होतं .
कुणीही या िसं हासनापु ढं आला की, याची मान आदरानं आपोआप खाली लवत
होती. सोमवं शात या पराक् रमी राजांचा, ते िसं हासन हणजे िजवं त िशलाले ख – न हे
सु वणले खच होता!
सभागृ ह हणजे तर वै भवाचा नटले ला वसं त होता. आिण तो का असू नये ? वै भव
हे िवक् रमाचा दास होऊन या यामागून चालत असतं . राजिसं हासना या मागील
बाजूस बरोबर पूवकडे त ड क न सोमवं शाचं मानिच ह असले या चं दर् दे वांची, एका
िन याशार रं गा या िभ ीवर थाळी या आकाराची शु सु वणाची ओतीव आकृती होती.
या आकृती या दाहीिदशांना िकरणांसारखे िदसणारे , िभ ी या िन या रं गा या
पा वभूमीवर ठळक उठू न िदसणारे चं देरी पट् टे होते . जणू चं दर् दे वच या िसं हासना या
पािठं यासाठी आकाशातून खाली ये ऊन या िभ ीवर ि थर झाले आहे त, असा या
चकाकणा या आकृतीकडे पािह यानं तर आभास िनमाण होत होता. िसं हासन इतर सव
बै ठकींपे ा उ च थानी होतं . या या दोहो बाजूंस महाराणी, राजगु , िपतामह,
से नापती, पु रोिहत आिण अमा य यांची आसनं होती. राजिसं हासनासमोर दुहाती अने क
आसनं होती. यावर आसपास या दे शांचे आमं ित्रत राजे आिण हि तनापु रातील यो े
बसत. सभागृ हातील दगडी तं भ न ीदार असून यावर अने क भावमु दर् ा खोद या
हो या. पांढ याशु भर् दगडां या सं गबं दीवर गां धार आिण कांबोज दे शात या मऊ आिण
तलम पायघड ा अं थर या हो या. हवा खे ळती राहावी यासाठी समोरासमोर भ य
गवा ं होती. राजि त्रयांना बस यासाठी एक वतं तर् सौध केला होता. तो ने हमीच
िझरिझरीत तलम व त्रां या पड ांनी आ छादले ला असे . िकतीही आ मािभमानी
माणूस असला तरी कु ं या डोळे िदपिवणा या या राजसभे या सभागृ हात ते थील
िसं हासनासमोर तो नतम तक होत असे .
ठर याप्रमाणं सभागृ ह भ न गे लं. अ वपाल, कोशपाल, से नापती वगै रे
आपाप या जागी थानाप न झाले . मी, दुयाधन आिण शोण एकदमच सभागृ हात गे लो.
ितथं दुयाधनाचे सव बं ध ू बसले होते . यु िधि ठरासमवे त पांडवही होते . राजगु ं या
आसनावर द्रोण बसले होते . यां या शे जारीच शकुनीमामा होते . सव राजपु त्रांम ये
अ व थामाही बसला होता. सवां या कुजबु ज या या सं िमश्र आवाजानं सगळं सभागृ ह
भ न गे लं होतं . आ ही ितघांनीही आपापली आसनं िवराजमान घे तली. केवळ महाराज
धृ तरा ट् र, राजमाता गां धारीदे वी, िपतामह भी म आिण गु दे व िवदुर यांची चारच आसनं
िरती रािहली होती. कुठ यातरी कोप यात जळणा या धूपा या धूमर् लहरी लािडक वळणं
घे त वातावरण प्रस न करीत हो या. सभागृ ह आमं ित्रतांनी भ न गे लं होतं .
अ व थामा मधून-मधून मा याकडे पाहत गालात या गालात मं द हसत होता. मला
या सभागृ हातील दोन व तू अिधक आकषक वाट या. एक अ व था याची िनतळ
टवटवीत चया आिण दुसरी हणजे कु वं शाचं मानिच ह असले ली ती चं दर् दे वांची
तळपणारी चं देरी प्रितमा! मी या प्रितमे कडे एकटक पाहू लागलो. उज या हाताचा
कोपरा मी आसना या बै ठकीवर तिवला होता. हनु वटी तळहातावर टे कवून ते लोभस
दृ य मी डोळाभर पाहू लागलो. णभर मला वाटलं , आपण गं गे या काठावरच उभे

आहोत! आजूबाजूचे कुजबु जणारे मानकरी हणजे गं गे या लपलप करणा या केवळ
लाटाच आहे त! मी भारावून या प्रितमे कडे पाहू लागलो. एक मजे दार क पना सहज
मनात आवतं घे ऊ लागली. या सोमवं शातला प्र ये क िवक् रमी राजा हणजे या अ य
तळपणा या चं दर् दे वांचा जणू एक-एक वे गवान िकरणच न हता काय? या सव राजांना
मी या प्रितमे त पाह याचा प्रय न क लागलो. एक-एक पूवी कधीही न पािहले ली
तरीही पिरिचत वाटणारी मु दर् ा मला या प्रितमे त प ट िदसू लागली. या सवांची
अं गकांती िपव याजद सोने री रं गात चमकत होती. इतकं र य िदवा व न मी कधीच
पािहलं न हतं . मी या र य व नदृ यात दं ग होऊन गे लो. इत यात शे जारी बसले या
दुयाधनानं मला एक सणसणीत कोपरखळी मारली. माझी भावसमाधी भं ग पावली! मी
चमकू न या याकडे पािहलं . यानं समोर बसले या यु िधि ठरा या िदशे नं भु वया उडवून
ने तर् प लवी केली, हणून मी यु िधि ठराकडे पािहलं . तो वत:ला िवस न एकटक
मा या पायांकडे बघत होता! मी झटकन माझे पाय आसनामागं घे तले , यामु ळे चमकू न
मा याकडे यानं दृ टी वळिवली. या या भ य कपाळावर एक लहानशी आठी उठली.
इत यात कुणीतरी मोठ ानं ललकारी िदली, ‘‘कु कुलभूषण कौरवराज महाराज
धृ तरा ट् रऽऽऽ!’’
महाराज धृ तरा ट् र, महाराणी गां धारीदे वी, िपतामह भी म आिण गु दे व िवदुर
एकदमच खास ारातून सभागृ हात आले . अिभवादनासाठी सभागृ हातले सव सभासद
उठू न उभे रािहले . मीही उभा रािहलो. महाराजांनी राजदं ड उं चावताच, सगळे जण पु हा
आसन थ झाले . िपतामह भी म आिण महा मा िवदुर आ यामु ळे सगळीकडे गं भीर
शांतता पसरली. अमा य वृ षवमा उठू न बोलू लागले :
‘‘वं दनीय िपतामह, कु कुलभूषण महाराज, महाराणी, आदरणीय गु दे व द्रोण
आिण महा मा िवदुर, राजमाता कुंतीदे वी, सु बलराज शकुनीमामा, सरसे नापती आिण
अ टमं ित्रमं डळातील मं ित्रजन, कौरवश्रे ठ राजपु त्र यु िधि ठर आिण दुयाधन,
अं गराज कण, गु पु त्र अ व थामा, उपि थत राजकुमार आिण आमं ित्रत नगरजनहो –
आजची राजसभा कशासाठी आमं ित्रत कर यात आली आहे , हे आपण जाणताच!
यादवश्रे ठ महाराज श्रीकृ ण यांनी आप या अ याचारी मामाचा वध क न मथु रेत
आपलं रा य थापन केलं आहे . महाराज श्रीकृ ण हे कौरवश्रे ठ महाराज पांडू यां या
सु प नी राजमाता कुंतीदे वी यांचे जे बं ध ू यादवराज वसु देव यांचे सु पुत्र आहे त, हे ही
आपण जाणता. यां या या यशामु ळे कु ं ना मथु रेत प्रितसाद दे णारा एक कत यद
नाते वाईक िमळाला आहे , ही आम या दृ टीनं भा याची गो ट आहे . आपण सव जण
आपला आनं द आिण शु भे छा य त कर यासाठीच आज इथं जमलो आहोत. यानं तर
कौरवश्रे ठ वं दनीय िपतामह भी म आपणाला यादवराज महाराज श्रीकृ णांब ल
अिधक काही सां गतील.’’ आपली मान दोन वे ळा खाली झुकवून अमा य वृ षवमा खाली
बसले .
सग यां या नजरा िपतामह भी मांकडे वळ या. मला िपतामह भी मांची आिण
माझी गं गेवर झाले ली पिहली भे ट आठवली. या वे ळी ते मला हणाले होते , ‘‘तु या
कानातील कुंडलांना जपत जा!’’ याचे ते उद्गार आठवताच मी कानातील कुंडलं चाचपून
पािहली. या सभागृ हात इतर कुणालाच कुंडलं न हती, हे तर मला या वे ळी प्रकषानं
जाणवलं . मी साव न बसलो आिण िपतामहांकडे पाहू लागलो. ते उठू न उभे रािहले आिण

धीरगं भीर आवाजात बोलू लागले . जणू ताठ आिण उं च बोलका दे वदार वृ च सवांसमोर
उभा होता! इत या वृ ाव थे तही यांचं उं च शरीर कुठं च वाकले लं न हतं . पाषाणावर
आदळणा या बाणा या पा याचा आवाज जसा खणखणीत असतो, तसा यांचा आवाज
कणीदार आिण खणखणीत होता. अ यं त शांतपणे सग या सभागृ हावर आपली वृ ; पण
धारदार दृ टी िफरवीत ते बोलत होते “आमं ित्रत नरे श आिण कु ं या श्रे ठ वीरांनो, आज माझं मन अने किवध
सं िमश्र भावनांनी महापु रात या यु मने सारखं दुथडी भ न आलं आहे . भगवान
श्रीकृ णाब ल मी काय सां गावं ? मी याला भगवान हणतो यातच सव काही तु ही
जाणावं ! तथािप तु म या या त ण िपढीपु ढं या वे ळी काहीतरी बोलणं हे एक वृ कु
हणून माझं कत य आहे , कारण काही-काही वे ळा तु ही सं यमाचं मह व पार िवस न
जाता हणूनच तु म या वीर मनाला पटे ल आिण समजे ल अशा सो या श दांत मी
श्रीकृ णाब ल काही सां गणार आहे , ते सावधान िच ानं नीट ऐका.
‘‘श्रीकृ ण हे एक सह त्र पाक यांचं शतरं गी कलमपु प आहे ! यातली
कोणतीही पाकळी घे तली, तरी आप या मृ द ू पशानं आिण शांत रं गानं मनाला िद य
आनं दच दे ते. आज राजा झाले ला श्रीकृ ण या या ज मापासून अने क व पांत
मा यासमोर प टपणे उभा राहतो. मी याला अने कदा पािहला आहे आिण या या
बाबतीत घडणा या अने क घटना कुणाकडूनही ऐकत असताना या मा यासमोर घडत
अस यासार याच मला जाणव या आहे त. आता या राजसभे त मा यासमोर तु ही
बसले ले आहात, हे िजत या प टपणे मी पाहू शकतो, ितत याच प टपणे मी या
सा या घटना आजही पाहू शकतो! मा या वत: या जीवनक् रमातील काही घटना जरी
मी िवस न गे लो असलो, तरी श्रीकृ णा या जीवनक् रमातील एकही घटना िवसरणं
मला श य झाले लं नाही. श्रीकृ णानं कंसाला मारलं , याचं तु हाला आ चय वाटत
असे ल, मला नाही. या यासाठी शु भे छा य त कर याचं ही वा तिवक मला काही
कारण नाही. सूयाला याचं ते ज कोण अन् कसं दाखवू शकणार? तरीही मी तु हाला इथं
बोलावून घे तलं ते एवढ ासाठी की, मला या याब ल तु म याशी बोलायचं होतं . कु ं चे
भावी आधार तं भ असणा या तु म या या त ण िपढीला काही सां गायचं होतं . वीरहो,
श्रीकृ णाला आपण वत: या श्रीफलाएवढ ा मद ू या साहा यानं मोजू-मापू पाहाल,
तर आपण खरोखरच सरळ फसाल. याला मोजताना िवशाल आकाशाकडे पाहा. ते ही
तु हाला िथटं पड याचं यो य वे ळी पु ढं कळू न ये ईल. मी भावनािववश होऊन काहीतरी
बोलत आहे , असं समजू नका. सु वातीलाच मी श्रीकृ णाला आदरपूवक, भि तभावानं ;
पण िवचारपूवक ‘भगवान’ हटले लं आहे .”
इतकं बोलून ते आसन थ झाले . सारं सभागृ ह यां या श दांनी भारावून गे लं
होतं . महा मा िवदुर आसनाव न उठले . फुलले या प्राज ता या वृ ासारखे ते शांत िन
प्रस न िदसत होते . यांचा आवाज अितशय गोड होता. एखा ा चपळ माशानं िनतळ
जलाशयात सहजपणे गोल मोहक िगर या मारा यात, तसा तो सग या सभागृ हात
घु मत होता. ते हणाले ‘‘तु ही सवांनी श्रीकृ णाब ल आता ऐकलं च आहे . मी अिधक काय बोलू?
तरीही एवढं च सां गतो की, जग काय हणे ल याची मु ळीसु ा िचं ता न करता मी वत:ला
श्रीकृ णाचा एक नम्र भ त मानतो. भ त हा कधीच आप या दै वताब ल काही बोलत

नसतो. यानं याला आप या मना या गाभा यात श्र े नं पूजले लं असतं . भ ताला
आप या भावना य त करायला भाषासु ा अपु री वाटत असते .” ते लागलीच आसन थ
झाले .
यां यानं तर महाराज धृ तरा ट् र उभे रािहले . ते घोग या आवाजात बोलू लागले .
‘‘मी श्रीकृ णाला कधीही पािहलं नाही; पाहू शकतही नाही! पण िवदुरा या
त डून या यािवषयी पु कळ ऐकलं आहे . ते ऐकताना कधी-कधी आपणाला दृ टी नाही,
याचं मला मन वी वाईट वाटलं आहे ! दै वयोगानं कधीकाळी मला दृ टी लाभलीच तर...
तर सवांत प्रथम मी मथु रेला जाईन! ब स. एवढं च मला या याब ल सां गता ये ईल.’’
आप या डो यां या कडां वर साचले लं पाणी उ रीया या टोकानं सावरीत ते खाली
बसले .
यां यानं तर गु
द्रोण, शकुनीमामा, से नापती असे अने क मानकरी
एकापाठोपाठ बोलले . सवांनी काही ना काही असामा य असं च श्रीकृ णाचं वणन केलं .
माझं कुतूहल सारखं वाढत होतं . णभर मनात आलं की, एकदा मथु रेला जावं आिण या
सवांना एवढ ा लहान वयातच िप्रय होणा या या श्रीकृ णाला एकदा पाहन
ू यावं .
या याशी जम यास एक वे ळ बोलावं . मी अशा प्रकारचा िवचार करीत होतो
एवढ ातच ये ठ पांडव यु िधि ठर सं थ बोलू लागला ‘‘िपतामह, अमा य, िवदुरकाका, आिण महाराज यांनी इत या प टपणानं
सां िगत यावर मी या िठकाणी अिधक असं काय सां गणार? िशवाय श्रीकृ ण हा आमचा
आते भाऊ आहे . आ ही या या आिण आप या सवां या आ े त नम्रपणे राह.ू ”
तो खाली बसताच ये ठ राजपु त्र दुयाधन उठला. आपली पु ट मान सगळीकडे
गरगर िफरवीत तो हणाला,
‘‘राजा श्रीकृ णाचं वणन या राजसभे त झालं च आहे . मी अमा यांना एवढीच
सूचना करतो की, यांनी लागलीच एक सु वणमं िडत मु कुट, एक पे री मु ठीचं खड्ग आिण
तलम राजव त्रं कु ं या वतीनं मथु रेला उपहार हणून आजच पाठवावीत. मा यानं तर
अं गराज कणानं या प्रसं गी चार श द बोलावे त असं मी सु चवतो!” तो मा याकडे पाहत
हसला िन आसनावर बसला. मला न िवचारताच यानं मी काहीतरी बोलावं असं उगाच
सु चवून ठे वलं ! आता मला जे सु चेल ते बोल यािशवाय दुसरा मागच न हता!
श्रीकृ णाब ल मला जे काही माहीत होतं ते केवळ ऐकू नच. याला मी कधीच सम
पािहले लं न हतं . तरीही मी बोलायला उभा रािहलो! एकदा मी कु ं या मानिच ह
असले या या चं दर् दे वां या प्रितमे कडे पािहलं आिण शरद ॠतूत काही अनोळखी
धवल प यांचे थवे या थवे जसे कुठू नतरी आकाशात ये तात, तसे अने क अनपे ि त
िवचारांचे थवे या थवे मा या मना या गाभा यात जमू लागले . मी सं थ वरात बोलू
लागलो ‘‘मी श्रीकृ णाला अजून एकदाही पािहलं नाही, तरीही मी या याब ल आज
माझा परमिमत्र यु वराज दुयाधन या या आग्रहासाठी दोन श द बोलणार आहे !
श्रीकृ णाब ल एखादा िवचार मांडताना याची सं पण
ू मािहती असायलाच हवी, असं ही
काही नाही. या या जीवनात घडले या घटनां व न एखा ा य तीचं मू यमापन करता
ये ईल. आपण सवांनी कथन केले या मािहतीप्रमाणं श्रीकृ णानं आप या अ यायी
ू टाकलं असे ल तर – तर
आिण अ याचारी मामाला वत: या हातांनी खरोखरच िनखं दन

श्रीकृ ण हा मा या मताप्रमाणं आयावतातला सवांत पिहला द्र टा राजा आहे ! कारण
स यास या या ं ात यानं आप या रा ट् रापु ढं आप या ना याचा िनधड ा मनानं
सवप्रथम बळी िदला आहे ! आपण सवांनीच याचा आदश सवकाळ डो यांसमोर ठे वावा
इतका तो उदा आहे आिण केवळ हणून मला श्रीकृ ण वं दनीय आहे .” सवांनी टा या
वाजवून मा या क पने चं वागत केलं . मी खाली बसलो.
लागलीच एका प्रश त तबकातून एक सोने री मु कुट, एक खड्ग आिण रे शमी
राजव त्रं सभागृ हात आण यात आली. महाराजांनी तबकाला ह त पश केला. सवां या
वतीनं अमा यांनी मथु रेला जावं , असा िनणय कर यात आला. राजसभा िवसिजत झाली.
सव जण सभागृ हाबाहे र पडू लागले . मी समोर बसले या पांडवांकडे पािहलं . भीम मा या
डो यात खोलवर रोखून पाहत होता. अजु न मा या कानांतील कुंडलांकडे डोळे
िव फा न पाहत होता आिण यु िधि ठर अजूनही माझे पाय िनरखीत होता. थोड ा
वे ळातच जे हा ते सव जण सभागृ हाबाहे र पडले ते हा केवळ मी, शोण आिण दुयाधन
ितघे च सभागृ हात रािहलो होतो. सवांत शे वटी आ हीही बाहे र पडलो.
राजि त्रयां या सौधाव न बाहे र पडणारा सोपान सभागृ हा या उज या
बाजूलाच होता. या सोपानाव न राजि त्रया उतरत हो या. आ ही सभागृ हाबाहे र
आलो या वे ळी राजमाता कुंतीदे वी तो सोपान उतरीत हो या! यां या अं गावर
अनं ता या धवल फुलासारखं पांढरं शुभर् व त्रं होतं . अितशय धीमे पणानं या एक-एक
पायदं डी उतरत हो या. माझी- यांची दृि टभे ट होताच या पायदं डीवर तशाच थांब या!
मा या कुंडलांकडे या एकटक पाहत असा यात. मी श्रीकृ णाब ल काढले ले उद्गार
यांना आवडले असावे त. श्रीकृ ण हा यां या बं धच
ूं ा पु त्र होता. यां या चयव न या
मा याशी काहीतरी बोलणार असा यात, असं च मला वाटलं ! मीही णभर थांबलो, पण
दुयाधनानं माझा दं ड ध न मला हळू च पु ढं ओढलं ! तो हणाला, ‘‘कणा, आज तू फारच
समपक बोललास. मला तु झं बोलणं फारच आवडलं . आज तू मा याबरोबर मा या क ात
चल. आपण थोडा फलाहार क मगच तू परत जा.’’ मी या याबरोबर चालू लागलो.
मा या मनात श्रीकृ णाचे च िवचार घोळत होते . पांडवांचं या याशी नातं होतं . आपलं
या याशी कसलं च नातं नाही! आपण याला कधी पािहलं ही नाही, याब ल मला खं त
वाटत होती.
**

तेरा
रात्री वृ षालीकडून राजमाता कुंतीदे वींची आणखी एक मह वाची वाता कानी
आली. राजसभे चं कामकाज कसं काय चालतं ते पाहावं , या कुतूहलानं आिण दुयाधनाची
बहीण दु:शलादे वी िह या आग्रहानं वृ षाली राजसभे त ि त्रयां या सौधात ये ऊन बसली
होती. ितला पाहताच राजमाते नं ितला एका दासीकरवी आप याजवळ बोलावून घे तलं व
शे जारी बसवून घे तलं . ित या पाठीव न यांनी प्रेमभरानं हातही िफरवला. वृ षालीनं ही
यांना आदरानं वाकू न वं दन केलं . राजसभे चं सव कामकाज सं पेपयं त ती राजमाते शेजारीच
बसली होती. ित या जवळच दु:शलादे वी होती. ती वृ षालीला अधूनमधून अने क प्र न
िवचारीत होती. राजमाता जवळच अस यामु ळे श यतो दब या आवाजात ती ित या
प्र नांना उ रं दे त होती. दुःशलादे वीनं एक प्र न तर ितला अितशय खोचक िवचारला
होता. मला तो प्र न वृ षाली या त डून ऐक याची फारच उ सु कता लागली. ितनं ितला
काय उ र िदलं , हे ही मला पाहायचं होतं , पण काही के या ती तो सां गायला तयार
ू -खोदन
ू
होईना. ती हणे , ‘‘मला ितचा तो प्र न सां गायला लाज वाटते !” मी ितला खोदन
िवचारलं . ितची अने क आजवं केली. पण यथ! ती काहीच दाद दे त न हती. काही झालं
तरी ि त्रयां या मनातलं असलं काही गु िपत अट् टाहासानं काढून घे णं के हाही
अवघडच! जगात सवांत सखोल आिण कधीही अं त न लागणारं काय असे ल, तर ते
ि त्रयांचं मन! यां या मनातील रह य काढून यायचं असे ल, तर याला एकच
राजमाग आहे . तो हणजे या रह याचं आप याला काहीच मह व वाटत नाही, असं
भासिवणं ! असं झालं की मग जे पािहजे ते च ने मकं यां या त डून ऐकायला िमळतं !
कधी-कधी मूळ घटने त भर घातली जाऊन!
वृ षालीनं माझी ताणले ली उ सु कता ओळखून जाणीवपूवक तो प्र न काय होता,
हे मला सां गायचं टाळलं . ि त्रया हणजे खरोखरच वळवाचा पाऊस! पािहजे या वे ळी
ये णार नाही. नको ते हा िनि चत कोसळे ल!
वृ षाली तो प्र न असाच के हातरी मला आपोआप सां गणार होती. मला धीर
होता.
**

चौदा
वै वािहक जीवनाची पिरपूणता पु त्रसौ यात असते . पु त्रमु ख पाहताना िप याला
आपलं जीवन ध य झा याचा एक अननु भत
ू आनं द प्रा त होतो.
गभधािरका वृ षाली अने क दुमीळ फळांची आिण हरत हे या व तूंची मागणी
करीत होती. ितची मागणी पु रिवताना मी केले या थट् टेनं ती लाजून चूर होई. सग या
राजवाड ावर ितचे सव हट् ट पु रिव यासाठी से वक-से िवका धावपळ करीत हो या. ख या
अथानं ती अं गरा ी झाली होती.
वृ षालीला होणा या पिह याच पु त्राचं नाव काय ठे वावं , याचा मी िकतीतरी
िवचार केला, पण यो य नाव सु चत न हतं ! ते काम ित यावर सोपिव यातच शहाणपणा
होता. ती िनवडील ते नाव िनि चत शोभणारं असणार होतं !
मा या मनात एकच िवचार वारं वार घोळत होता. मा या या पु त्राला कवचकुंडलं असलीच पािहजे त. कसा िदसे ल तो या कवच-कुंडलात? मी लहानपणी िदसत
असे न तसाच तो िदसणार!
शे वटी वृ षालीला पु त्र झाला – पण – पण याला कवच-कुंडलं काही न हती!!
माझं मन शं केनं घे न गे लं. तो सश त होता, पण कुंडलहीन होता. याचं नाव काय
ठे वावं , याचं औ सु य मला रािहलं नाही. याला कवच-कुंडलं का नाहीत, या शं केनं
मात्र माझं मन पोखरलं जात होतं . याचं नाव सु दामन ठे वलं गे लं. या या
नामािभकरणािनिम
वाडयावर प्रचं ड भोजनसमारं भ झाला. आप या कुठ याच
पु त्राला कवच-कुंडलं असणार नाहीत, असं होणार नाही, एवढं एकच समाधान मी
मा या मनाचं करीत होतो. या पु त्राला नाही, पण दुस याला तरी िनि चत कवच-कुंडलं
असतील, अशी मी मनाची समजूत घालीत होतो.
आशा हीच जीवनाची सवांत महान श ती असते .

ु ोधन
दय

एक
पौरजन मला घाबरत होते ! मी हणजे जगात असले या-नसले या सवच
दुगुणांचा िजवं त पु तळा आहे , मी हणजे अहं काराचा एक महावटवृ आहे , मा या
डो यांत जगाला द ध करणारा महाभयानक अ नी आहे , असा अने कांचा समज होता.
अने कदा यां या बोल यातून तो मला प्रतीत होई. तो अपसमज आहे की नाही ते मला
काही सां गायचं नाही, पण याला जग दुगुण हणतं तो दुगुण हणजे तरी काय?
कुणालातरी ते िनि चतपणानं सां गता ये ईल काय? कारण मला माहीत आहे , दुब या
मना या कतृ वशू य माणसांनी िनमाण केले या ा सव खोट ा आिण खु या क पना
आहे त. कारण या कृतीला जग एकदा सद्गु ण हणतं , याच कृतीला दुस या वे ळी ते
दुगुण हणतं आिण ते बरोबरही असतं . उदाहरण ायचं झालं , तर मानवा या ह ये चं
दे ता ये ईल. एखादा वलं त दे शप्रेमी माणूस आप या रा यातील एखा ा घरभे ाला
ठार मारतो. जग अशा मारणा याला रा ट् रभ त हणून ओळखतं . या या नावाचा
गगनभे दी जयजयकार करतं , पण एखादा लु टा धना या लोभानं एखा ा वाटस या
डो यात परशू घालतो. जग याला ह यारा हणतं . कृती एकाच प्रकारची असते . एका
माणसाकडून दुस या माणसा या ह ये ची, पण जग एका मारे क याला रा ट् रभ त
हणतं , तर दुस याला विधक हणतं . एका िठकाणी तो सद्गु ण मानला जातो, तर दुस या
िठकाणी तो दुगुण ठरतो. दो ही गो टी बरोबर असतात. हणूनच मी हणतो की, दुगुणसद्गु ण या सग या क पना आहे त. काही वे ळा भी मना या भे कड माणसांनी आपली
दुबलता लपिव यासाठी या हे तुत: तयार केले या असतात. वे डं जग या क पनांना
आदश मानून यावर हजारो वषं चालत आले लं आहे !
मा या मते जगात एकच सद्गुण श्रे ठ आहे ! जगात केवळ एकच क पना
ू ु ढं नमलं आहे . तो सद्गुण
िचरं तन असते , शा वत असते ! आजपयं त हे जग एकाच िबं दप
हणजे साम य! साम यािशवाय माणूस हणजे मु ळािशवाय वटवृ आिण मु ठीिशवाय
खड्ग!
साम य! नु सतं दं डाचं च न हे , तर बु ी आिण दं ड-राजदं ड या दोह चं एकवटले लं
साम य! मी अशा साम याला मह व दे तो. अशा साम यानं नटले ला पु षदे ह
आकाशाचा पट पाडून तारकांचीही िहरे , माणकं पृ वीवर आणू शकतो. मी अशा
साम याचा पूजक होतो आिण हणूनच जग मला गिव ठ मानीत होतं . अहं म य हणत
होतं . सगळं हि तनापूर मा या प चात मा या नावानं बोटं मोडत होतं ! दुबल ते वढं च
क शकतात! मी अहं म य न हतो, असं कंठशोष क न मला कुणालाही सां गायचं नाही,
कारण मी ते तसं सां गन
ू कुणालाही पटणार नाही! पृ वीवर रगणा या िकड ांना
आकाशात वै र भटकणा या मे घराजाची काय क पना ये णार? लोक मला अहं म य आिण
ताठर हणोत! सु खेनैव हणोत! मला याची आता ि ती न हती. कारण मला पूण माहीत
होतं की, जगापु ढं नमून आिण दबून वागलं की, हे च जग याला मवाळ आिण अळणी
हणे ल! मग जगात माणसानं वागावं तरी कसं ! याचा जो थाियभाव असे ल

याप्रमाणं ! आ मसं यमना या ग पा कोणी मारीत असे लही, पण आप या
थाियभावाप्रमाणं च जो-तो वागत असतो आिण ते िनसगाला ध नच आहे . वाघा या
िप लांना हरणं कशी पकडावीत, हे िशकवताना वाघाला कुणी कधी तरी पािहलं आहे
काय? माणसांचंही तसं च आहे ! माणसानं कसं म ह ीसारखं असावं ! तसाच एखादा
प्रसं ग आ यास जगाला कायमची आठवण राहावी अशी जबरद त धडक दे याची धमक
या या गं ड थळात असावी! आिण यात चूक तरी काय आहे ? याला धाडसाची आवड
नाही तो पु षच न हे . सं यम, सहनश ती, औदाय, याग, सिह णु ता हे सगळे सद्गुण
घोटीव दगडां या सु डौल मं िदरात बसून, धूपा या सु गंधात ऐकताना बरे वाटणारे केवळ
पोकळ श द आहे त. भ गळ पु राणं आहे त. कारण जीवन हे असं मं िदर नाही! ते एक सदै व
पे टले लं य कुंड आहे ! ज म-मृ यू या वासो छ्वासांनी रटरटले लं ते एक अखं ड
रणां गण आहे ! रणां गणात एकाच गो टीला मह व असतं आिण ते हणजे साम याला!
साम यातून िनमाण होणा या धै याला. जे गितिप्रय असतात यांनाच ते पटतं . जे
ि थितिप्रय असतात यांना हे पटणार नाही. उलट ते ने हमीच पांचट त व ानाचा
शाि दक कीस काढ यात गु रफटले ले असणार! मी जीवनभर िनधारानं आिण िन चयानं
कास धरली होती ती साम याची आिण अमोघ धै याची! आिण काय वाटे ल ते झालं , तरी
मी शे वटपयं त ती तशीच धरणार होतो. नगरजन याला सद्गुण हणोत िकंवा दुगुण
हणोत! मला ते दुयोधन हणोत िकंवा यु िधि ठर हणतो तसं सु योधन हणोत. याचा
िवचार कर याइतपत अवसरही मा याजवळ न हता! राजपु त्रानं तो कधी क ही नये !
यु िधि ठराला िपतामह आिण महामं तर् ी िवदुर कु ं चा यु वराज मानत असावे त. तसा
यां या त डून याचा िनसटता िनदशही होई. यु वराजपदाचा तसा अिभषे क मला वा
यालाही झाले ला न हता. हणूनच मी आग्रहानं सवांकडून आवजून ‘यु वराज’ असं च
सं बोधून घे ई!
दुसरा मह वाचा आ े प होता तो मा या घा या डो यां वर! सगळे जण मा या
घा या डो यांब ल आपसांत कुजबु जत. यां या मते माझे घारे डोळे जगाला जाळू न
काढणारे आहे त! मा यासमोर मात्र कुणीच तसं उघड बोलत न हतं ! तसं बोल याचं धै य
केलं च असतं , तर मी याला ताडकन उ र िदलं असतं की, ‘‘ही केवळ शु असूया
आहे .’’
आजपयं त काय या जगात घा या डो यांची माणसं कधी झालीच नाहीत? या
सवांनी काय जग जाळू नच काढलं आहे ? आिण काढलं असे ल, तर तु ही िजवं त कसे ?
िजवं त आहात ती काय मग जगाची केवळ राख आहात? वा तिवक घारे डोळे हे एक
स दयाचं अप्रितम असं ल ण आहे . आपणाला असे डोळे िमळाले नाहीत हणूनच सव
जण मा याबाबत अशी चो न टीका करीत! ती असूया न हती तर दुसरं काय होतं ?
जगातील तीन गो टींब ल मला िनतांत प्रेम होतं . एक कु ं चं रा यपद, दुसरी
गदा आिण ितसरी हणजे माझे घारे डोळे ! प्रसं गी मी, माझी गदा आिण माझं रा यपद
यां वरचं माझं प्रेमही दु यम मानलं असतं , पण मा या घा या डो यांचा अिभमान मला
सोडता ये यासारखा न हता! राजवै ांनी सां िगतलं असतं की, ‘‘यु वराज दुयाधना, तु झे
डोळे िदले स तर महाराज धृ तरा ट् रांना दृ टी लाभ याचा सं भव आहे !’’ तर – तर मी
यांना उ र िदलं असतं की, ‘‘वै राज, माझे डोळे लाभ यानं तरच महाराजांना दृ टी
लाभणार असे ल, तर िन पाय हणून मी ते दे ईनही, पण या णी मी ते दे ईन या णीच

दुस या हातानं मीच माझं म तक धडावे गळं केले लं असे न! कारण डोळे उणे दुयाधन
हणजे केवळ एक लाकडी ओंडका! माझं जे काही यि तम व आहे ते मा या डो यांत
आहे आिण हणूनच मा या घा या डो यांचा मला अिभमान आहे ! साथ अिभमान आहे !
माझे डोळे मला प्राणिप्रय आहे त!’’
**

दोन
मी कु ं चा सवांत ये ठ राजपु त्र होतो. हणूनच ‘यु वराज’ होतो. हि तनापूर,
अव या आयावताचं नाक आज मा या हातात होतं ! मा या से वेसाठी झं झावाती
वायूलाही लाजवतील असे रथ होते . यु वराजानं रथ उडवायचे नाहीत, तर मग कुणी?
हि तनापु रात या गगनचु ं बी डौलदार आिण िवलासी वा तू मा या वा त यासाठी
हो या. वाटे ल या वे ळी िम टा न भोजनं श य होती. अगदीच कंटाळा आला, तर माझं
मनिवनोदन कर यासाठी अ सरांनाही खाली पाहायला लावतील अशा लाव यसं प न
नितका, गिणका आिण गाियका मा या राजक ात हो या. मा यािव
आवाज चढवून
बोल याचं धै य कुणी केलं च असतं , तर याला ठे चून काढ यासाठी ये ठ राजपु त्र
हणून – यु वराज हणून मा या हातात कु ं चा िव यात राजदं ड होता. कारण
हि तनापूरचा उ ाचा वामी मीच होतो! मला एक-दोन न हे , तर चां गले न या णव
बलशाली बं ध ू होते . शकुनीमामांसारखे कुशल आिण बु द्िधमान नाते वाईक मी
मा याभोवती मला िहतकर राजपरामश दे यासाठी गोळा केले होते ! िशवाय कु ं चे जु ने
जाणते राजनीित
कणक होते च! माझा प्र ये क श द झे ल यासाठी अमा य
वृ षवमापासून सामा य से वकापयं त एक अतूट दु यांची प्रचं ड साखळी या साखळी तयार
होती! वडील अं ध अस यानं आिण िपतामह वृ अस यानं हि तनापूर रा याची सव
सूतर् ं ख या अथानं जवळ-जवळ मा याच हातात एकवटली होती.
हि तनापूरचा राजदं ड गे ली जवळ-जवळ सतरा वषं मा याच हातात होता!
अितशय िनकटवती असले ले माझे कणासारखे िमत्र मला कधी-कधी धै यानं िवचारीत,
‘‘दुयाधना, काय केलं स तू या सतरा वषांत?’’ पण ते िवसरत होते की, कु ं या या अफाट
रा या या दृ टीनं हा सतरा वषांचा काळ हणजे अगदीच नग य आहे . आज जवळजवळ सतरा वषं मी मा या िजवाचा, कु ं ची प्रित ठा वाढिव यासाठी आटािपटा केला
होता. तरीही हे लोक हणतच होते की, ‘‘तू अिनबं ध वागलास!’’ असं च जर असे ल, तर
मीही हणतो की, ‘‘होय! मी अिनबं धच वागलो! काय हणणं आहे तु मचं याब ल?’’
मला कुणाचे बं ध अस याचं कारण तरी काय? हे रा य कुणी िमळिवलं ? मा या पूवजांनीच
ना? मग यांचा वं शज असले ला मी असा वागलो, तर यात काय चूक आहे ? मा या
भिव यात काय आहे याची धा ती बाळग याचं मला मु ळीच कारण न हतं . भिव यात
काय आहे हे भिव य ठरवील! या हि तनापु राचं काय होईल? या आयावताचं काय
होईल? पण मी मात्र हा असाच वागणार! कारण मी भूत आिण भिव य दो हीही काळ
जाणत नाही! मला माहीत आहे तो केवळ धगधगता वतमानकाळ! आिण या वतमानात
िवरोधक हणून पांडवांची मला जी एक दरू थ भीती वाटत होती तीही मी कुशलते नं
कमी केली होती, कारण महापराक् रमी, बलाढ आिण सूयासारखा ते ज वी कण सव वी
आज मा या बाजूला होता! याचा एकमु खी कौल आज मा याच प ाला होता! जरी
पराक् रमी असला तरी भोळा-भाबडा आहे तो! याला सव जण सारथी हणत, हीन
हणत, पण या- या वे ळी मी याला पािहलं होतं , या- या प्र ये क वे ळी तो एक

सूतपु त्र आहे , हे मला कधीच पटलं नाही! सार या या अं गी एवढा पराक् रम कसा
असे ल? सार या या कानात ते जोवलयं फेकणारी िहर यवणाची कुंडलं असतील काय? तो
कुणीतरी उ च कुलातला राजपु त्रच होता. पण – पण याला वत:ला माहीत नसावं की,
आपण कोण आहोत ते ! माझा तक जर खरा असे ल आिण याला जर उ ा याचं खरं
व प कळे ल तर – छे ! क पनाही करवत नाही की मग हा कु ं चा यु वराज हणून
िमरवणा या दुयाधनाची काय अव था होईल?
आपला जीव चकंठ च िमत्र हणून या वे ड ानं आपलं जीवनसव व, ये य,
भिवत य सवकाही मा या हाती सोपिवलं आहे ! अगदी िनभयपणे ! मला तो आपला
िमत्र आिण िहतकता मानतो! वे ड ा कणा, या दुयाधनाला पु रता ओळखायला तु ला
फार िदवस लागतील. कदािचत – कदािचत वत: या अं तापयं तही तु ला यासाठी
डो यात जीव आणून वाट पाहावी लागे ल! कारण आज तू मा या मु ठीत आहे स! मी
तु ला अं गदे शाचा राजा केला आहे . अने क िदवस सारथी हणून या हि तनापु रा या
कुठ यातरी कोप यात िखतपत पडले या तु ला मी – केवळ मीच, वातं याचे िकरण
दाखिवले आहे त! कदािचत तु ला तु या जीवनांतापयं त कधी श य झालं नसतं , असं
रा य मी तु ला िमळवून िदलं आहे ! तु ला वतं तर् केलं आहे . आता यापु ढं मी सां गेन
याप्रमाणं च तु ला वागावं लागणार आहे . नाही वागलास तर आत या आत धु मसतधु मसत तु ला जळू न जावं लागे ल, पण माझी आता पु रे पूर खात्री झाली आहे की, तू
मा यािव
आता कधीच आिण काहीच बोलणार नाहीस! कारण मी तु ला राजा केलं
आहे ! एका सार याला एका वतं तर् दे शाचा राजा केलं हीच माझी थोर पु याई आहे ! या
पु याई या जोरावर मी आता तु झा हवा तसा वापर करीन! कणा, तू हणजे आज तरी या
दुयाधना या गोठ ात बां धले ली एक िन पद्रवी गाय आहे स! गायीला एकच माहीत
ू दे णं. गरीब गाय आप या ध यावर
असतं आिण ते हणजे आप या मालकाला दध
कधीच िशं गं उगारीत नसते , हे अनु भवानं मला प कं माहीत आहे ! कणा, आज तरी तू या
कु श्रे ठ दुयाधना या दारात केवळ असाच आहे स! तु ला वाटत असे ल की, तु यावरचं
माझं प्रेम उफाळू न ऊतू जात आहे आिण हणून मी तु ला साथ दे तो, पण अगदी चूक
आहे ते . मला या पांडवांचा काटा काढायचा आहे , या कामी तु झा मला उपयोग होणार
आहे .
महाराज पांडूंचे आपण पु त्र आहोत, असं ते वारं वार हणतात. माझे काका
महाराज पांडू पराक् रमी होते , शत् तापन होते , िदि वजयी होते हे सगळं मीही मा य
करतो. यां याब ल मा या मनात आजही िनतांत आदर आहे . पण यांनी हि तनापूर का
सोडलं हे यांना माहीत असे ल ते सु लोक तरी िनि चत मा य करतील की, पांडव हे
महाराज पांडूंचे पु त्र असू शकणार नाही! महाराज पांडूंना िकंदम ॠषींनी एक भयानक
शाप िदला होता. यांना या शापामु ळे मु लं होणं श यच न हतं ! मग हे पांडव यांचे
कसे ? ते महाराज पांडूंचे पु त्र न हे त हे एकदा न की झा यानं तर यांना मी ‘पांडव’ असं
तरी का हणावं ? फार तर ते क ते य आिण माद्रेय हणवून घे याला पात्र होतील!
आिण असं असे ल तर यांनी वत: या रा या या प्रा तीसाठी मथु रेला जाऊन
श्रीकृ णाबरोबर भांडावं िकंवा मद्र दे शाला जाऊन श याशी भांडावं ! इथं , या
हि तनापु रात ते उ त अिधकारानं आपलं त ड का खु पसत आहे त?
आम या िप्रय पांडू महाराजांचं काय झालं ते एक महान आ चयच आहे .

महाराज कसे वारले हे कुणीच सां गत न हतं ! राजमाता कुंतीकडे बघूनच केवळ या सवांना
या राजवाड ात आश्रय िदला गे ला. िजथं -ितथं चालले ले यांचे सगळे लाड आजवर
आ यं ितक सं यमानं मी सहन केले . वा तिवक गु द्रोण कौरवांचे राजगु . यांनी
आ हाला अिधक िज हा यानं वागवायला हवं होतं . पण यु शाले त गाई या मागून
वास िफरतं , तसं गु द्रोणां या मागून िफरणारा अजु न मी ने हमी पािहला आहे . नको
ितथं नाक खु पसून सवांनाच उपदे शाचे घोट पाजणारा यु िधि ठर मी पािहला आहे . ने हमी
पोहायला हणून नगराबाहे र या त यात ने ऊन मा या चार- चार भावांना पा याखाली
बु डवून यांना अधमे लं होईपयं त पा यातच क डणारा रानगट भीम मी पािहला आहे ! ते
पाहताना मला काय वाटलं असे ल, याचा कुणीतरी आिण कधीतरी िवचार केला आहे
काय?
गे ली बारा वषं मा या मनाचा अ नी यां या अस अरे रावीनं नु सता धु मसत
आला आहे . िजथं -ितथं पांडव! पांडव हणजे काय दे व आहे त? आिण असले च तर
यांनाही मी दाखवून दे ईन की, दे वांनासु ा नाक घासायला लावणा या महाराज नहुषांचा
मीही वं शज आहे !! कारण ते पांडव अलीकडे हि तनापूर या राजिसं हासनावर सरळ-सरळ
आपला अिधकार सां गू लागले आहे त! तो यु िधि ठर तर प का ‘खाल मुं डी पाताळ धुं डी’
आहे . तो मा यापे ा वयानं ये ठ आहे , असं सव जण हणतात. याला प्रमाण काय?
याचा ज म तर अर यातला! िशवाय ला ागृ हा या दुघटने नंतर हि तनापु रानं मलाच
यु वराज मानलं य याचं काय?
रा य कुणाचं ? कौरवांचं! ये ठ कौरव अस यामु ळे माझे िपता धृ तरा ट् र यांचं. ते
अं ध अस यामु ळे िमळालं यांचे किन ठ बं ध ू पांडूंना. ते शापद ध झा यामु ळे वनात गे ले.
िव व थ हणून धृ तरा ट् रांना ने मन
ू . पांडूंना शापामु ळेच पु त्रप्रा ती होणं श य न हतं .
यासाठीच तर मनावर सं यम िमळिव यासाठी ते वनात गे ले. ितथं या शापामु ळेच ते
वनातच वारले . पांडूं या प चात माझे वडील धृ तरा ट् र ांचंच हे रा य नाही का? कारण
कौरव व क ते यात कु
हणून कौरवच ये ठ आहे त. पांडूं या प चात आता
हि तनापूरचं रा य यांचंच आहे आिण खरं तर ये ठ कौरव हणून माझं च आहे . मागत
होते मात्र मान वर क न ते – कुंती आिण माद्री या पापाचे पु त्र! – कारण माझं मन
ने हमी मला सां गत होतं की, पांडव हे महाराज पांडूंचे न हे तच! फार तर कुंतीचे आिण
माद्रीचे पु त्र असतीलही; पण एवढ ा जोरावरच ते कु ं या राजिसं हासनावर बस याची
ग डस व न रं गवीत असतील, तर मा या मते ते महामूख आहे त.
वळचणी या सांडपा याला कोणीच कधी गं गेचं पिवत्र जल मानीत नाहीत.
ओढ ाकाठी इत तत: वाढले या रामे ट ा या खु रट ा झुडपावरची िवरिवरीत फुलं
प्राज त मानून कोणीच कधी दे वा या पिवत्र मूतीवर चढवीत नाहीत. र यावर या
गारगोट ा आकाशात या तारका बनून कधीच चमकत नाहीत. वडा या झाडावर बसून
भर उ हात केिवलवाणी काव-काव करणा या का याकुट् ट काव याला उं च िशखरावर
बसणा या पि राज ग डाची कधीच सर ये णर नाही. ‘काय हायचं असे ल ते होवो पण...
पण जोपयं त हा बलशाली कौरव दुयाधन िजवं त आहे तोपयं त तो काहीही करील, पण
पांडव हणवून घे णा या या पापी पं चकडीला तो कु ं या पिवत्र आिण प्राचीन
राजिसं हासनाला कधी िशवूसु ा दे णार नाही!’
आिण यासाठीच कणा मी तु ला एक प्रभावी श त्र हणून जवळ केलं आहे .

तसा पध या सं मरणीय िदवशीच मी िनधार केला होता!
केवळ यासाठीच या िदवशी प्रचं ड जनसमु दायासमोर अं गदे शाचं रा य दे ऊन
या पराक् रमी कणाला मी कौश यानं मा या प ाकडे वळिवलं आहे . कण हा एकच एक
असा यो ा आहे की, जो अजु नापे ाही काकणभर वरचढ आिण अने क सद्गु णांमुळे
श्रे ठ आहे . आखाड ात यानं ते िनिववादपणे िस ही केलं आहे . या िदवशी कणा या
कुलशीलाब ल तो भीम म ये च उठू न जे काही बोलला – ते बोलला नसता – तर – तर
अजु न या जगात अि त वातही रािहला नसता. ं यु ात कणानं या या बरगड ा
िपच या अस या आिण हणूनच कणाचं सूयफुलासारखं चकाकणारं िपवळसर सोने री अं ग
हीच आता माझी अभे ढाल बनली आहे ! कौश यानं ती मी वे ळ पडे ल ते हा पु ढं
करणार आहे ! कण खराच भोळा आहे . याला तो आपलं मानतो या यावर तो िवशु
प्रेम करतो! मलाही यानं आता आपलं मानलं आहे . ‘वे ड ा कणा, तु ला अं गराज
करवून... वतं तर् करवून जो मानाचा मु कुट मी मोठ ा प्रेमानं तु या म तकावर
चढिवला आहे , या या क दणात एक प्रकाशमान असा लाल रं गाचा िहरा आहे , असं मी
तु ला भासिवलं आहे ! वा तिवक तो िहरा नाहीच! तो आहे एक धगधगीत अं गार!
मा यावरील तु या भाबड ा श्र े चा तो अं गार आहे . अं गार! तू प्रेमानं म तकी धारण
केले ला! मी मा या हातांनी बसिवले ला!’
**

तीन
कण जरी मा या प ाला होता तरी या पांडवांचा काही भरवसा सां गता ये त
न हता. माग या आखाडयात अजु नानं आिण भीमानं जे -जे रा सी पराक् रम केले होते ते
पाहन
ू माझी तर झोपच उडाली होती.
या दांडगट भीमानं तर मा या िप्रय दु:शासनाला मु ि टयु ात, रजकानं धु णं
बडवावं तसा उं च उचलून दाणकन खाली आदळला होता. गदे या आखाड ात तर तो
भीम मा या अं गावर एखा ा उपाशी िसं हासारखा चवताळू न आला होता. छे ! या
पांडवांचा कायमचा काटा काढ याखे रीज कौरवांना समाधानानं जगायला िमळणार नाही.
यासाठी वाटे ल ते करावं लागलं , तरी ते मी करीन, कारण यािशवाय मा या अतृ त,
त त मनाला शांती कशी ती िमळणार नाही.
पांडवांना सरळ-सरळ न ट करणं कधीच श य न हतं , कारण ती पं चकडी हणजे
पाच सलग पवतांची चालती-बोलती खं बीर रां गच होती! एकमनानं एकत्र आले ले पाच
म त ख ड एखा ा साम यशाली वनराजालाही सहज लोळवू शकतात. इथं तर गाठ
होती पाच श त्रसं प न, सश त यो यां शी! हणूनच मी यांना कपटानं मारायचं ठरवलं
आहे . कपटानं हण यापे ा कौश यानं हणणं जा त यो य ठरे ल! कारण राजकारणात
कपटालाच कौश य हे ग डस आिण सु सं कृत नाव आहे ! या बाबतीत या मा या
योजनांब ल मी कणाशी अने क वे ळा चचाही केली, पण याचं आपलं हणणं एकच होतं ,
‘मला एकाच वे ळी पाच जणांबरोबर सरळ ं खे ळायला सां ग! मी यांना केळीचा गाभा
िपचतात तसा उभे िपचून काढीन, पण कोण याही कपटानं मी काहीही करणार नाही!’
याचा हा आ मिव वास साथ होता, हे मलाही पटलं होतं , पण या या या धै यशील
क पने शी मी कधीच सहमत झालो नाही – होणारही नाही. मी माझे सव डाव प्रथम
टाकू न पाहणार आहे . यातूनही ते नीच पांडव वाचले च तर शे वटी... अगदी सवांत शे वटी
िनवाणीचं प्रभावी अ त्र हणून मी कणाला वापरणार आहे ! कारण तो पराक् रमी
असला, तरी दयाळू आिण सरळ मनाचा आहे . याला तो एकदा आपलं हणतो याला
तो ख या अथानं आपलं सं क न टाकतो. या या अने क मनमोहक गु णांनी यानं या
राजनगरातील असं य नगरजनांची मनं आज िजं कली आहे त. सवांत प्रभावी आिण
आकषक असं या याजवळ काही असे ल, तर ते याचं लोभस यि तम व. तो समोर
उभा असला की, का कुणास ठाऊक; पण ते जाचे असं य कणच आप यासमोर उभे आहे त
असं वाटतं . या या िन या डो यांत णभर जरी पािहलं , तरी आकाशाचा नीिलमा
िकतीतरी िफका वाटतो. कधी-कधी गं गेव न नान क न परत ये ताना याची व माझी
राजवाड ा या पायदं ड ां वर अचानक गाठ पडत होती. या वे ळी याला या व पात
मी पािहलं आहे या व पाचा तर मला कधीच िवसर पडणार नाही. चु कू नमाकू न
रािहले ले गं गेचे काही शु भर् जलिबं द ू या या ओलसर सोने री कुर या केसांत असे काही
चमकतात की, याला पािह यानं तर दविबं द ू िशरावर घे ऊन उ ानात डोलणा या सोने री
रं गा या सूयफुलाचीच आठवण हावी! याची मं द-मं द डुलणारी ज मजात मांसल कुंडलं ,

िनतळ अन् भ य कपाळ, वजदं डासारखं सरळ तरतरीत नाक, पळसा या फुलासारखे
रसरशीत र तवणी गाल, कानां या िदशे नं लांब सरकत गे ले या रे खीव सोने री भु वया,
ह ी या स डे सारखे दं ड, पोटरीचे पीळदार, सते ज नायू, गं गेत या प्रचं ड कासवा या
िवशाल पाठीसारखी िव तृ त आिण उ नत-भरदार छाती, बाणा या भा यासारखी गोल
गरगरीत, पु ट मान, वृ षभासारखे ख चून भरले ले – भ कम, भरदार खांदे आिण या सवांना
एक आगळाच उठाव आणणारी याची सूयासारखी गोल, अितशय गोल मु दर् ा! अशा
आकषक यि तम वाचा दुसरा एकही पु ष मा या मते सं पण
ू हि तनापु रात न हता. तो
बोलतो फारच कमी, पण याचं मौन हणजे एक िजवं त भा य आहे ! जे हा कधी तो बोले
ते हा याचा नाद तर मला गदे वर गदा आदळ यानं तर जसा खणखणीत वनी िनघतो
तसाच कणीदार वाटे . बोली या बाबतीत मला एक िपतामहां या खालोखाल कणच
आवडला आहे .
बोलताना तो कधीतरी मोहक ि मत करतो अशा वे ळी याचे दुहातीचे दोन
सु वणमय दात चमकतात! आिण मी...
आिण मी माझी गु द्रोणांकडून झाले ली घोर उपे ा िवसरतो, भीमाजु नांकडून
झाले ला उपमद िवसरतो, दया या सखोल िववरात सदै व सलणारी शे कडो श यं
िवसरतो. िवसरतो की, मी कु ं चा यु वराज आहे , िवसरतो की, उ ा मी या हि तनापूरचा
अिधकृत सम्राट होणार आहे . केवळ एकच एक िवचाराचं आवत मा या म तकात
िभं गरीसारखं िभरिभरत भ्रमण क लागतं . ‘हा कण खरोखरीच सूतपु त्र आहे काय?
सार यां या चं दर् मौळी झोपडीत हे एवढं स दयाचं व प कधीतरी साकार होईल काय?
कण हा खराच हीन आहे काय?’ मग माझं मन मला मोठ ानं गजून सां गते , ‘कण हा
सारिथपु त्र नाही! कण ही ते जाची खाण आहे ! ते जाची खाण अं धारा या गु हे त कसा ज म
घे ईल? कण हा कुठ यातरी पराक् रमी राजाचा ते जसं प न धै यशाली सु पुत्र असावा. कण
हा ित्रयच असावा!’ आिण हणूनच मी याला सवां या नाकावर िट चून अं गराज
केला आहे . नाहीतर हा दुयाधन काय एवढा मूख आहे की, यानं घोड ाची शे पटी िपळू न
या या पाठीवर आसु डाचे कोरडे ओढणा या एका य:कि चत सार याला कौरवां या
वै भवी राजसभे त एक राजा हणून आणावं ? अं गराज हणून मानाचा िशरपे च याला
ावा?
कण मला माझं िनवाणीचं अ त्र वाटत आलं य. तशी वे ळ पड यािशवाय मी
याला कधीच पणाला लावणार नाही. कण ही दुयाधनाची सु र ा-पे टी आहे . या या
अं गावरचं अभे कवच मै तर् ीचं प घे ऊन मा या अं गावर के हाच चढलं आहे ! जोपयं त
कण िजवं त आहे तोपयं त दुयाधन अिजं य आहे ! यासाठीच एक दुसरा उपाय हणून,
यात कणाचा सं बंधही ये णार नाही, असा एक वे गळाच माग मी पांडवां या बाबतीत
अवलं बायचं ठरिवलं आहे . काल रात्री मी मा या िप यांना... महाराज धृ तरा ट् रांना एक
प ट सूचना िदली आहे .
ते या पापी पं चकडीला खरोखरच आप या भावाचे पु त्र मानतात. मी यांना
समजावून सां िगतलं आहे की, पांडव महाराज पांडूंचे पु त्र नाहीत, उलट पांडू –
महाराजांचा अकाली अं त हे पं चकडीचं च काहीतरी कटू कार थान आहे ! मला हे यां या
गळी उतरिवताना िकती त्रास झाला! यांचं एकच हणणं होतं , ‘‘राजमाता कुंती
रा यलोभानं कधीही खोटं बोलणार नाहीत. तसं काही असतं , तर ितनं राजनगरात

पाऊलही टाकलं नसतं .’’ अितशय भोळा वभाव आहे आम या तीथ पांचा.
रा यलोभानं एकवे ळ पु ष यु खे ळतील, एकमे कांना कंठ नान घालतील. वे ळ पड यास
रणमिदनीला शूरासारखं आपलं िशरकमल समिपत करतील. पण... ि त्रया?... छे !
ि त्रया रा यलोभासाठी प्रसं ग पड यास ते सं पण
ू रा य या रा य जाळू न खाक
करतील! सगळे लोक हणतात, त्री हणजे िवधा याचं वै भव, त्री हणजे मानवते चा
मान, त्री हणजे स दयाचं सं घटन, त्री हणजे कोमलते चा कळस, त्री हणजे
प्रेमाचा पवत! पण मला हे खोटं वाटतं ! पु ष प्रसं गी क् र असतो; पण मयािदत. कारण
याचा क् रपणा एखा ा य तीबाबत असतो, पण त्रीनं एकदा आपलं मन घट् ट केलं
की, ती िनयती या अने क शा वत त वां शीही बं ड क न उठते . तसं नसतं तर आपलं
कलं िकत काळं त ड दाखवायला राजमाता कुंती परत हि तनापु रात कशाला आली
असती? पण मा या विडलांना ते पटत नाही. पांडवांना ते आप या िप्रय भावाचे
सु पुत्रच मानीत आहे त. पण यांना माहीत नाही की, हे यांचे पु तणे कस या भयानक
अ नी या िठण या आहे त, कारण अं ध अस यामु ळे यांनी भीमाजु नांचे रा सी पराक् रम
प्र य पािहले ले नाहीत. कधी- कधी अ ानात सौ य असतं ! मा या विडलांचं सौ य
आिण समाधान अशाच प्रकारचं नाही काय? यांना काही वाटत असलं , तरी मला
िन काळजी राहन
ू चालणार नाही. काळ कधीच कुणाची प्रती ा करत नसतो! उ ा हे च
पांडव वरचढ होतील आिण मग या यु वराज दुयाधनाला पांडू महाराजांसारखं एक अधरीय
ने सन
ू आप या बं धस
ूं ह अर यवासासाठी, झोळी घे ऊन वनाचा माग प करावा लागे ल.
हणूनच काल रात्री मी मा या विडलांना पटवून िदलं आहे की, यांना तु ही आप या
बं धच
ूं ी मु लं मानीत आहात ते पांडव यां या बं धच
ू े पु त्र नाहीत.
कधी-कधी नाती िवस न माणसाला कटू स यं कठोरपणानं आप याच
िज हा या या माणसांना अिप्रय श दांतही ऐकवावी लागतात. जीवन हे कत याची
कठोर कास धरणा या माणसां या बाजूनंच अखे र खरा कौल दे त असतं !
कणकां या साहा यानं मी महाराजांना काल रात्री आमूलाग्र बदलून टाकलं
आहे . मं तर् ी कणक हे काल रात्रीपासून माझे गु झाले आहे त. काल यांनी महाराजांना
िकती मािमक राजपरामश िदला! यांनी िदले ला तो िहतोपदे श हणजे ‘कणकनीती’ – ही
कुठ याही यश वी होऊ इि छणा या मह वाकां ी राजानं सदै व आप या ल ात
ठे वावी.
कणकांनी जे -जे सां िगतलं ते -ते प्रथमदशनी ऐकायलाही िविचत्र वाटलं , पण
या वे ळी मी यां या हण याचा सखोलपणे िवचार केला ते हा यात फारच मोठा आिण
वा तववादी अथ अस याचं मा या यानी आलं . मी असली खोचक नीती यापूवी कधीच
ऐकली न हती. मला ती फार-फार आवडली. हणून मं ित्रमं डळात या या ये ठ
राजकारणपटू मं याला – कणकाला मी राजगु
मानलं आहे . महाराजांनी एका
से वकाकरवी काल कणकांना आप या क ात बोलावून घे तलं . कणक क ात ये ताच
महाराजांनी सरळ-सरळ यांना हटलं , ‘‘कणक, मी तु हाला एक िन णात राजकारणी
मानतो. मी एक प्र न िवचारतो आहे . नीट चातु यानं याचं उ र ा. माझा ये ठ पु त्र
दुयाधन अलीकडे वरचे वर हणतो आहे की, पांडव हे पांडूचे पु त्र नाहीत. तसं च
िदवसिदवस पांडव अिधकच अरे राव होत चालले आहे त! यु वराज दुयाधना या या
हण यात काही त य आहे काय? तु मचं प ट आिण स य मत मला हवं आहे .’’

कणकांनी महाराजांना लवून प्रणाम केला आिण मु दर् ा गं भीर क न ते हणाले ,
‘‘महाराज, आपण माझं प ट मत िवचारीत आहात हणूनच मी सां गतो की, ते
आपणाला कदािचत मानवणार नाही!’’
‘‘असं का हणता कणक? धृ तरा ट् राचं मन कटू स य पचवू शकतं , हे तु हीही
ओळखू शकला नाहीत तर – ’’
‘‘तसं नाही महाराज, आपली ऐक याची तयारी असे ल, तर मी सां गतो.
कुठ याही प्रामािणक से वकाला के हाही आप या वामीचं क याण हावं , असं च वाटत
असतं . मी आपला एक प्रामािणक से वक आहे , हणूनच मी प ट बोलतो आहे , यासाठी
मजब ल अपसमज वा अपग्रह क न घे ऊ नये .
‘‘महाराज, माणसानं आप या साम याचा दं ड ने हमीच उं च उचलून उभं असावं .
कारण दं ड उचलून उभा राहणा यालाच जग ने हमी घाबरत असतं . यासाठीच सव कामं
दं डा या साहा यानं च करावीत. आप या रा यकारभारातील िछद्रं दुस याला िदसू दे ऊ
नये त, कारण कोणताही िहतशत् ने मका अशा िछद्रांचाच लाभ क न घे तो! शत् या
रा यकारभारातील ने मकी िछद्रं शोधून काढावीत आिण प चा ाप कर याची पाळी
ये याइतका वे ळ न घालवता वे ळीच या िछद्रां वर आघात करावा! माणसानं ने हमीच
कासवासारखं आपलं अं ग झाकू न ठे वावं आिण प्रसं ग पडे ल ते हाच जगाचा कानोसा
घे यासाठी सावधपणानं आपली मान बाहे र काढावी! सारखं जगाकडे बघत बसून यावर
केवळ टीका क नये . आपलं खरं व प इतर कोणालाही कळू दे ऊ नये . िनदान
रा यकारभार हाकणा यानं तर मु ळीच तसं कळू दे ऊ नये !
‘‘ वीकारावा लागलाच तर काही काळ अं धपणाही वीकारावा आिण पु ढं अशा
वे ळीच आपले डोळे उघडावे की, या वे ळी या डो यांत जग जाळ याची श ती
आले ली असे ल. कान, डोळे आिण त ड ही इं िद्रय आपली आहे त हणून ती वाटे ल तशी
वाप नये त! ल ात ठे वावं की, आपले हात हे ही आपली इं िद्रयं च आहे त. प्रसं ग
पड यास नाक, डोळे आिण त ड यांना बं द कर यासाठी आ छादन हणून िनयतीनं
आपणाला आपले हात िदले ले आहे त! शत् दुबल वाटत असला, तरी कधीच याची गय
क नये . ताडाचं रोप लहान भासलं तरी णात ते आकाशा या पोटात घु सतं ! एरं डा या
रोपाला कधीच जायफळं लागत नाहीत! अ नीची िठणगी लहान असली, तरी तीच
गगन पशी लहलहणारा वणवा भडकवू शकते ! सापाचं पोर – पोर हणून सोडलं तरी
मोठे पणी ते डं ख मारायचं िवसरत नसतं ! शत् िकतीही दुबल आिण ु लक वाटत
असला, तरी पिरणामी तो फार मोठं मोल वसूल करतो! असा शत् जरी प्रसं गी
दीनपणाची पडे ल भाषा वाप लागला, तरी या या शाि दक प चा ापावर िवसं बन
ू
याला कधीच सै ल सोडू नये .
‘‘पीडा दे णा या उ म शूतर् ला तर सरळ ठार मारावा. साम, दाम, दं ड, भे द या
या श य असे ल या- या मागांनी शत् चा िन:पात करावा, कारण शत् हा
घायपातासारखा िचवट असतो! याला िकतीही उखडून कुठ याही माळरानावर टाका,
तो परत आपली मु ळे जिमनीत जिवतोच! परत या या दो ही कडांस असले ले
वै मन याचे काटे तरा लागतातच! क् रोध आला तरी ने हमी ि मतपूवक बोलावं .
करताना न चु कता करायचं ते च करावं ! कधीही कुणाला टाकू न बोलू नये . शत् शी तर
प्रहार कर यापूवी गोड बोलावं आिण प्रहार के यानं तर तर पूवीपे ाही गोड बोलावं !

िभकारी, नाि तक आिण घरभे दे यांना रा यात कधीही थारा दे ऊ नये , कारण िभकारी
आळस वाढिवतात, नाि तक शे कडो वषांची समाजरचना उधळू न प्र ये क गो टीब ल
अना था िनमाण करतात. घरभे दे तर रा याचा समूळ नाश करतात. या याब ल शं का
घे णं यो य नसे ल या याब लही शं का यावी, याची पारख करावी आिण
या यािवषयी शं का असे ल याला तर कधीच मोकळा सोडू नये , कारण असा माणूस
कुरणात लपून बसले या भयानक भु जंगासारखा असतो. िव वासास पात्र नसले यावर
तर कधीच िव वास ठे वू नये , पण िव वासास पात्र असले यावरही एकदम सव िव वास
ठे वू नये , कारण असा माणूस हणजे एखा ा वे ळी केवळ एका पापु द्रयासार या पातळ
पड ानं झाकले ली िहमाची खोल दरी ठ शकतो! अशी दरी की, दृढ मनानं आिण
िव वासानं पाय टाकला; तर टाकणा याला िनि चतपणे आिण िव वासानं कायमची
पोटात घे णारी!
‘‘आप या आिण शत् या रा यात ने हमीच गु त हे र ठे वावे त. केवळ गु तचर
ठे वूनच भागत नाही, तर अशा गु त हे राचं काम प्रामािणकपणे चाललं आहे की नाही ते
पाह यासाठी राजानं वत: गु तचर हणून वे ष पालटू न आप या रा यात फेरफटका
मारावा. पररा ट् रांम ये पाठवायचे हे र नाि तक, अिववािहत आिण कमी बोलणारे
असावे त. असले हे र कुठ याही दे वा या भयानं वा कुटु ं बीयां या ओढीनं आप या दे शाचं
रह य कधीच फोडीत नाहीत. िवहार, प्राथनागृ हं, म पानगृ हं, र ते , तीथ, च हाटे ,
यापारपे ठा, अड्डे, वाळवं ट ा सव िठकाणी रा याशी प्रामािणक राहणारे धाडसी
गु तचर सदै व वावरत असावे त. हे र हे रा ट् र पी, फोफावले या शे ताचं र ण करणारं
चालतं -बोलतं कुंपण असतं , हे कधीच िवस नये .
‘‘कुठ याही रा ट् रानं एखा ा वृ ासारखं असावं ! हा वृ असा असावा की,
यावर सुं दर फुलं असावीत; पण फळं असू नये त. फळं असलीच तर वृ ा या अं गावर
काटे असावे त की, फळापयं त कुणाचे ही हात कधीच पोहोचू नये त! फळं ही अशी असावीत
की, क ची असली तरी िपक यासारखी िदसावीत आिण कुणीतरी कधीतरी ती खा लीच
तर याला ती कधीच सहजासहजी पचू नये त! थोड यात आपलं रा ट् र हणजे ख या
अथानं काय आहे , हे इतर कुणालाच कधीही कळू नये . साम य आ यावरच धमाची से वा
कर याची घोषणा करावी! कारण स य हणजे सं प ीचा दास आिण धम हणजे
साम याचा दास! या या हातात सं प ी असते याचा कसलाही श द स य ठरतो! ठरत
नसला तरी याला ठरवून घे ता ये तो! आिण यां या दं डात साम य असतं यांचा धम
श्रे ठ ठरतो. ठरत नसला तर तो साम या या जोरावर ठरिवता ये तो. हणूनच स य हे
सं प ी या दारातील आिण धम हा साम या या दारातील सदै व हात जोडून उभे
रािहले ले दास आहे त! जो कुणी शत् शी सं धी झा यानं तर ‘आपण कृतकृ य झालो’ असं
मानून ग प बसतो तो एखा ा उं चच उं च वृ ावर झोप यासारखा असतो! खाली
पड यावरच तो जागृ त होतो. िकंबहुना या वे ळी तो सं पले लाच असतो, कारण सं धी
हणजे िनखळ िवजय न हे ! सं धी याचा अथ शत् प ाचं आपण काहीतरी दे णं लागतो
याची सरळ-सरळ िदले ली ले खी मा यता असते ! हणूनच सं धी करीत बस यापे ा
शत् चं सै य िन त्राण झालं आहे , िनसगाची आपणाला साथ आहे , शत् या सै यात
रोगराई माजली आहे , अ नधा याची टं चाई आहे , या या सै िनकाचं मनोधै य ढासळलं
आहे , तोवरच याला खडे चारावे त. तशी पिरि थती नसे ल, तर तशी िनमाण क न मग

चारावे त. राजानं जीवनाची ही अं गं ने हमीच ल ात ठे वावीत आिण याप्रमाणं वागावं .
ते श य नसे ल तर आपलं रा य दुस या यो य आिण कतृ ववान राजा या हाती सोपवून
आप या अं गाला भ म फासून सरळ वानप्र थाश्रम वीकारावा, असं धमशा त्र
सां गतात!
‘‘राजाचा ज म हा केवळ सु गर् ास अ न खा यासाठी, भरजरी व त्रं
पांघर यासाठी, सोने री मु कुट चढवून राजरथ उडिव यासाठीच नसतो! या यासाठी
आिण अिखल रा यासाठी उ हाता हात अहोरात्र शे तात राबून – घाम गाळू न धनधा य
िपकिवणारे कृिषजन काही पकडून आणले ले कोणी द यू नसतात! रा या या
सं र णासाठी आिण आसमं तात याची प्रित ठा वाढिव यासाठी सावरी या
कापसासारखं आपलं जीवन नीडरपणानं उधळणारे सै िनक काही माथे िफ नसतात!
यां या र ता या लाल रं गामु ळेच राजाचं िपवळं कातडं चकाकत असतं . यां या
र तामांसा या खतातूनच रा याचं रोप वाढत असतं आिण याची रसाळ फळं राजा
आिण प्रजा चाखीत असतात. यां या घामाशी आिण र ताशी एकिन ठ राहू शकत
नाही तो राजा तरी कसला आिण ते याचं रा य तरी कसलं ?
‘‘महाराज, आवजून सां गावं सं वाटतं की, कटू असलं तरी हे स य आहे ! आिण
स य कुणा याही इ छे वर चालत वा बदलत नाही! बोल यािशवाय राहवत नाही हणून
मी आज हे प टपणे बोलतो आहे . शे तातील पीक पशु प यांनी उद् व त के यानं तर मग
गोफण िफरिव यात कोणताच शहाणपणा नसतो. आपण कौरवश्रे ठ आहात हणून थोडी
जीभ सै ल सोडून मी हे बोलू शकलो, कारण कौरवांची स यिप्रयते ब ल िनिखल
आयावतात याती आहे . शे वटी आपण आप या इ छे प्रमाणं पटे ल तो िनणय करावा.
काळ हा अखं ड आहे आिण तोच सवांचा यायिनवाडा करणारा एकमे व िन:प पाती
यायाधीश आहे , असा माझा ठाम िव वास आहे ! मा या या नीतीतून आपण आप या
प्र नाचं यो य ते उ र शोधून काढालच!’’
कणकांनी परत मान लववून प्रणाम केला आिण एखादा धुं द ह ी जसा चालतो
तशी धीरगं भीर पावलं उचलीत उ रीय सावरीत ते राजक ातून िनघून गे ले.
दरू वर कुठू नतरी गं गे या रोखानं एक िटटवी केकाटत गे ली असावी. ितचं ते
कणककश ओरडणं मा या कानां वर आदळलं . णभरच मला वाटलं , ‘िटटवी! िकती
ु लक जीव! पण आवाजात िकती आतता आिण भे दकता! आसमं त िचरणारी!’
मला कणकांचा स ला मन वी आवडला आिण यां या स याप्रमाणं शत्
लहान असला, तरी याची गय क नये हे सूतर् च मी उचललं ! या एकाच हे तन
ू ं पांडवांना
वारणावता या अर यात िजवं त जाळ याची क पना मा या मनात घोळू लागली.
माणसाचं मन हे लांड यासारखं असावं ! लांडगा कधीही कोकराची मान फोडताना
कोकराला काय वाटत असे ल, याचा िवचार करीत नाही आिण हणूनच या या शे पटीचा
झुबका ऐटदार आिण उं च असतो! कोकराला तसा झुबका कधी िमळाले ला कुणी पािहला
आहे काय? कुणीतरी दुस याला पायदळी तु डिव यािशवाय जगात कुणालाच आिण
कधीही मोठं होता ये त नाही. मग प्रामािणकपणा या आिण सं यमा या ग पा कोणीही
अन् िकतीही मारोत!
पांडवांना िजवं त जाळ याची माझी सव योजना मी मा यासाठी प्राणही
अपायला तयार असणा या मा या िव वासू साहा यकाला... पु रोचनाला एकांती

सां िगतली. पांडवांचं पाप पचिव याचं साम य अ नीिशवाय अ य कुणात असणार?
आता ने हमीच गु द्रोणांसमोर वळवळत बोलणारी या का या अजु नाची अं िजरी
जीभही धगधग या अि नशलाकेत जळू न अ रश: काळीकुट् ट होईल! अनाठायी
फुरफुरणारे या उ म
भीमाचे पीळदार दं ड िककर वृ ा या गाठाळ लाकडी
ओंड यासारखे जळू न द ध होतील! आिण महाराणी हणवून घे णारी अध:पितत कुंती
या जळ या अि नलोटां वर णात वगाची महाराणी होईल! वारणावता या अर यात
जे हा या वालाग्राही घराचा पु रोचन भडका उडवून दे ईल ते हाच गे ली पं धरा वषं
मा या उपे ि त अं तरात भडकले ला वणवा शांत होईल! उपे े चा धु मसणारा अ नी शांत
कर याचं साम य केवळ सूडा या अ नीतच असतं ! हणूनच... पु रोचन एकसारखा
मा या डो यांसमोर नाचत होता. याचा बारीक डो यां आड लपले ली मजवरची याची
एकिन ठताही मला प ट िदसत होती.
**

चार
पु रोचन मला भे टून वारणावता या अर याकडे िनघून गे ला. मी याला
सावधानते या सव सूचना िद या. अर यात या ला ागृ हाला अ नीचा भडका दे ताना
मी याला वासही क डून यायला सां िगतलं ! हो, नाहीतर केवळ वास ऐकू न, िमट या
डो यांनी आवाजाचा ल यभे द अचूक िटपणारा तो अजु न ने मका याचा कंठनाळ
फोडायचा! जळ या पिल या या फरफरणा या योतीवर तळहात ध न यानं मा या
क पने तील एक अ रही बाहे र फुटणार नाही, यासाठी मिदनीची शपथ घे तली. हे
िजवावर उलटणारं अघोर कम करायला तो तरी का तयार झाला? केवळ अ टमं ित्रमं डळातील एक कु ं चा मं तर् ी होता हणून? छे ! वाथािशवाय कोण असलं कृ य
करायला तयार होईल?
तो आप या योजने त सं पण
ू यश वी होऊन परतला, तर सरळ कु ं चा अमा य
कर याचं आ वासन मी याला िदलं ! राजकारणात अशी आ वासनं ावीच लागतात!
नाहीतरी आमचा स याचा अमा य वृ षवमा हणजे म थलीचा नु सता वृ उं टच आहे !
कधी आपणहन
ू पु ढं न जाणारा आिण सोबत प्रवाशांनाही पु ढं न जाऊ दे णारा! आिण
राजकारण तर ने हमीच म भूमीसारखं असतं . यात वृ ांचा भरणा हणजे प्रगतीचा
खे ळखं डोबा! मी या वृ अमा याला अधचं दर् दे णार आहे ! जे हा-ते हा पांडवांपुढं नत
होणारी याची थरथरणारी मान कु ं या कळसाला कािळमा फासणारी आहे !
वृ षव या या पदी मी पु रोचनाला िनयु त करणार आहे ! राजकारणात ि ितजापलीकडे
पाहणा या उभारी या अशा त णांची िनता त आव यकता असते , हे गे या सतरा
वषां या अनु भवानं मला पटले लं आहे ! मला पु रोचनासारखा खं बीर आिण अिडग अमा य
हवाच आहे !
यानं जे हा वारणावताला जा यासाठी हि तनापूर सोडलं ते हाच माझं मन
िनधा तपणे िवसावलं . पु रोचन राजवाड ा या प्राकारातून आपला रथ बाहे र काढत
असताना गं गेव न परतणारा कण याला महा ारातच भे टणार, हे मा या क ा या
गवा ातून हे रलं ! कणानं काही िवचार यास या या प्रभावी यि तम वामु ळे पु रोचन
ग धळू न उ र दे ताना कुठं तरी घसरे ल हणून मी मा या से वकाला... प्रभं जनाला
कणाला स वर बोलावून आण यासाठी मा या क ातून िपटाळला! कुणालाही
जाळ याची क पना कणाला कधीच पटली नसती! आप या मातािप यांना घे ऊन यानं
तडक चं पानगरीच गाठली असती, हे मला माहीत होतं ! याचं जीवन ख या
धनु धरासारखं होतं – चापातून सु टले या बाणासारखं नाकासमोर जाणारं ! राजकारण
याचा प्रांतच न हता.
णाधात प्रभं जन कणापु ढं उभा रािहला आिण यानं कौश यानं पु रोचनाला
या या प्र नावलीतून मु त केला! पु रोचन मागं वळू नही न पाहता िनघून गे ला. सै रभै र
समु दर् वा यासारखा!
वारणावता या अर यात तो ताग, राळ, ब वज, भुं ज आिण ला ा यां या घृ तात

मळले या चु या या िभं तींचं एक वालाग्राही घरकुल बां धणार होता. आकषक आिण
टु मदार! या घराचं छ पर चां ग या वाळले या वे ळूंचं तयार होणार आहे ! महाराजां या
आग्रहाव न नीच पांडव आप या लाड या माते सह हवापालटासाठी आिण
वनिवहारासाठी वारणावतावर जाणार आहे त. रात्री सव जण िवश्रामासाठी या
पु रोचनानं बां धले या टु मदार गृ हात राहणार आहे त. िदवसभरा या पायिपटीनं आ यं ितक
भागले या या सहाजणांना गाढ िनद्रा लागणारच! आिण मग या िनद्रेचं पु रोचन
महािनद्रेत पांतर करणार! ते सव िनद्राधीन झा यावर म यरात्रीनं तर पिल यानं
पु रोचनानं या घराला आग लावून िद यानं तर, बाहे न सव ारं बं द केले या या
ला ागृ हातून पांडव कुठे जाणार आहे त? भडकले या, भकभकणा या वाळांबरोबर सरळ
वगलोकालाच! िबळातील भु जंग िबळा या मु खावर धूमी घात यानं तर धु रानं तडफडून
मरतात तसे ते गु दम न आिण जळू न मरणार आहे त! हि तनापु रात न िमळाले लं कु ं चं
वै भवी रा य ते खरोखरच पांडुपु त्र असतील, तर वगातसु ा िमळवतीलच!
पु रोचनाला जाताना मी शे वटची आिण िनवाणीची राजमात्रा िदली. परत
ये ताना, ला ागृ ह जळू न शांत झा यावर राखे या िढगा यातून या उ ाम भीमाचं प्रेत
बाहे र काढून याची होरपळू न काळी पडले ली उज या हाताची करपले ली करं गळी कापून
आणायला सां िगतलं आहे मी याला! सह त्र प्रेतांतन
ू ही या थोराड रानरे ड ाचं प्रेत
कुणीही ओळखील! यानं आणले ली करं गळी एका चांदी या पे टीत भ न ती पे टी मी
मा या डा या दं डात बां धणार आहे ! जे हा-जे हा मा या डा या दं डाचा सहजपणे
छातीला पश होईल ते हा-ते हा या अर यवराहा या भयानं गोठले या मा या
काळजाला ती पे टी धै य दे त राहील. ‘भीमाची राख वारणावता या अर यात धूळ खात
पडे ल!’
‘आखाड ात गदे ची मं डलं घे ऊन आप या अवजड गदे चे अस प्रहार मा या
पाठीत िनदयपणे मारणा या भीमा, तु ला काय माहीत आहे की, जीवन हणजे सु ा एक
गदे चा आखाडाच आहे ! इथं िन य मं डलं यायची असतात! गरगरणारी आवतं !
नाकासमोर धावायला ही काही रथांची शयत नाही!’
सव जण हणतील की, हे एक क् रौय आहे . माझा सवांना एकच प्र न आहे की,
गु द्रोणांनी सह त्र यो यांमधून एकट ा अजु नाचं च माजिवले लं अवडं बर हा एक
मानिसक क् रौयाचाच प्रकार न हता काय? मा या चार-चार भावांना लहानपणी
पा या या तळाशी कवे त मा न क दटू न ठे वणा या भीमाला कोणी दयाळू हणे ल काय?
आखाड ात वीरश्रे ठ कणाला याचं कुल िवचा न िहणिवणारे कृपाचाय क् र न हते
काय? या िवक् रमी वीराला णात याचा अं गराज हणून जयघोष क न दुस या णी
‘‘सूतपु त्र! सूतपु त्र!’’ हणून दात िवचकटू न याला हसणारे नगरातील शे कडो, सह त्र
नगरजन क् र न हते , तर आणखीन काय होते ? कोण दे णार या प्र नांची समपक आिण
समाधानकारक उ रं ? हणून मी हणतो की, िकतीही दया, मा, शांतीची दंु दुभी िपटली
तरी प्र ये क माणसात क् रौयाचा अं श हा राहणारच! मी वत:ला ध य मानीत होतो तो
यासाठीच की, मी माझं क् रौय हे पांडवां या पापी पं चकडीला द ध कर यासाठी
उपयोगात आणीत होतो!
अ व थामा हणतो, ‘‘जग कधीकाळी सुं दर होईल!’’ या या या हण यावर
माझा ितळमात्रही िव वास नाही! आिण तसं ते खरोखरच होणार असे ल, तर मी

यातील एक नाव घे यायो य िसं हाचा वाटाच उचलत न हतो काय? पांडव महाराज
पांडूचे पु त्र नाहीत, हे मला प कं माहीत असताना मी यांना िजवं त ठे वलं असतं तर मी
मा या वं दनीय चु ल यां वर... यां या धवल कीतीवर अ याय के यासारखं झालं नसतं
काय? हणूनच पापी पांडवांना रसरशीत अं गारांतन
ू जाळू न शु कर या या पिवत्र
कायावर मी माझा मं तर् ी पु रोचन याला पाठिवलं .
यात माझं काय चु कलं ?
शे वटी महाराजांनी गोड श दांची पखरण क न कुंतीसह पाची पांडवांना
वारणावता या अर याकडे ‘हवापालटा’साठी पाठिवलं . महाराजां या अं ध वाब ल
यांना अपं ग हणणा यांना हे कळतच न हतं की, यांची जीभ हे च यांचे डोळे होते !
राजकारणातील अने क सम या आप या गोड बोल यानं यांनी सहज हातावे ग या
केले या मी प्र य पािह या हो या. याच मधु र वाणीनं यांनी पांडवांना हवापालटाचं
सहज पटणारं सुं दर कारण सां गन
ू वारणावता या घनदाट अर याकडे िपटाळलं .
ते खरोखरच हवा पालटतील! वगातील हवा पृ वीपे ा फारच आरो यवधक
असते , असं िव ान ॠिषजन आिण प्रितभाशाली महाकवी हणतात!
जे हा ते पाच वटवृ जळू न राख होणार होते ते हाच माझं पे टले लं अशांत मन
िनवणार होतं ! मन! मनाला कुणी सु गंधी पु प हणतात, कुणी खळाळत वाहणारी र य
सिरता हणतात, कुणी िनरभ्र िनळसर आकाश हणतात, तर कुणी सतत ते वणारी
िवधा याची अद्भुत योत हणतात! पण सूडा या आिण प्रितशोधा या भावने नं
भडकले लं हे च मन हणजे काय असतं , हे मात्र कुणीच िव ान सां गत नाही! सूडा या
भावने नं भडकले लं मन हणजे ही एक सु गंधी पु पच असतं ! पण याचा सु गंध असा
असतो की, कु या गं धमु ध रिसकानं गं धमोहानं ते हाती घे ऊन णभर जरी ते हुंगलं तरी
यानं धाडकन धरतीवर लोळण यावी! कारण यातील सु गंध िवषारी असतो! असं
सूडग्र त मन एखा ा नदीसारखं असतं ! पण या वे ळी ती तासातून वाहणारी धीरगं भीर
आिण शांत नदी नसते , तर अक् राळिवक् राळ लाटां या गजना करीत महापु राचं अफाट
पाणी आवतीभोवती या भूपर् दे शावर थडाथड फेकीत, णा णाला तास कापीत सु साट
धावणारी ती एक प्रलय-नदी असते ! सूडानं पे टले लं मन हणजे ही एक आकाशच असतं !
पण ते िनळं भोर िनरभ्र आकाश नसतं ! का याकुट् ट ढगांनी भरले लं ते आकाश असतं !
कधी-कधी या गितमान ढगात पृ वीला उभा िचरणारा िवजे चा लोळही असतो! सूडानं
भडकले लं मन हणजे एक योतही असते ! पण ती मं द-मं द ते वणारी योत न हे ; तर
पिल याची भकभकणारी योत असते !
लहानपणापासून माझं मन या पांडवां या प्र ये क िठकाणा या अरे रावीनं पे टत
आलं होतं . गदायु ा या शाले त सरावा या वे ळीही भीमानं मला – एखादा कृिषजन
वृ षभाला बदडतो तसं – िनदयपणे बदडून काढलं होतं . या या पायदळी मा या जीवनाचं
राजकमल णो णी तु डवलं गे लं होतं . पाक या उद् व त झा या हो या. उरला होता
काळा दे ठ! मीसु ा यु वराज होतो, मलासु ा मन होतं , भावना हो या. पण मा या
वािभमानाची नाजूक कळी या रानगट भीमानं आप या पायांखाली अने क वे ळा िचरडून
टाकली होती. ित या कु करले या आिण धु ळीत िवखु रले या पाक या एकत्र करताना
दुयाधन हा असा िनमाण झाला होता. हे स य कोणीच समजून घे त नाहीत. माणसाला
माणूस हणून वाटणारी मायासु ा मा या मनात या पांडवां िवषयी मु ळीच िश लक

रािहली न हती. का राहावी? तो भीम माजले या रानडुकरासारखा सवांना धडक
दे या या उ ाम व गना करीत होता. मला तर यानं अने क वे ळा धडकलं ही होतं .
पध या िदवशी आखाड ात िकती उमटपणानं यानं कणाला, ‘कुलाला शोभणारा
प्रतोद हातात घे ऊन घोड ांना खरारा कर’, असं सां िगतलं . कण हणजे काय के हाही
पायाखाली तु डवावा असा पालापाचोळा वाटला की काय याला? आप या मं द बु ीमु ळे
या पांडवांत या िनबु ह ीनं कळत-नकळत कौरव-पांडवां या े षाचा अं गार फुलिवला
होता. या या हे कधीच ल ात आलं नाही की, बलाढ ह ीला प्रसं गी एक साधी
मुं गीसु ा वगाची वाट दाखवू शकते . इत तत: वाढले या घनदाट अर याची एखादी
ु लक िठणगी णात राख क शकते . एखादा काळा ढग सह त्रर मी सूयाला णात
झाकाळू न टाकू शकतो. जगात आपण एकटे काय ते साम यशाली आहोत, ही कुणाचीही
व गना यथ असते आिण हणूनच वत:ला साम यशाली मानणा या भीमाला मी ते च
दाखिवणार आहे . श ती या जोरावर ते मला एकट ाला श य नसलं तरी सं प ी या
आिण बु ी या जोरावर मी ते श य करणार आहे . आिण हणूनच पु रोचनाला सव
आव यक या सूचना दे ऊन मी वारणावताकडे िपटाळलं होतं . रा य यव थे त असे काही
ह तक असावे च लागतात! ह तकािशवाय रा य यव था हणजे धडािशवाय म तक!
पु रोचन काय वाता आणतो इकडे माझं ल लागलं . एखादी प्रणियनी आप या
िप्रयकराची पाहत नसे ल एवढ ा आतु रते नं मी याची वाट पाहत होतो. तो खात्रीनं च
यश वी होणार! मी मा याभोवती गोळा केले ली माणसं हणजे काही अिहछत्राची
यात्रा न हती.
**

पाच
शा बास पु रोचना! आप या राजाचे मनोरथ तू पूण केले स! हां -हां हणता तु झा
ू या रानगट भीमाची करपले ली करं गळी घे ऊन मा यासमोर उभा ठाकला. ध य आहे
दत
तु या वािमिन ठे ची. कु ं चा राजा हणून अिभषे क झा यानं तर आयावतातील सव
पिवत्र न ांचं जलतीथ हणून मा या तळहातावर पड यानं तरही जे वढा आनं द मा या
मनाला वाटणार नाही, ते वढा या करपले या करं गळीकडे बघून वाटतो. हे पु रोचना, जे
कुणालाही श ती या जोरावर कधीही श य न हतं , ते आज तू बु ी या जोरावर श य
क न दाखिवलं स तर! िसं हालाही न िभणारा भीम आज तू केवळ गवता या काड ांनी
जाळू न टाकलास. पु रोचनानं वाता दे ऊन धाडले या से वकाकडे पाहताना एकच िचत्र
मा या डो यांसमोर उभं राहत होतं . कसे मे ले असतील ते पांडव? उकळ या पा यात
कंदमु ळं उकडली जातात तसे ? की य ा या धगधग या होमकुंडात सिमधांची लाकडं
जळू न खाक होतात तसे ? काय, काय वाटलं असे ल यांना मरताना? माझी खात्री आहे ,
मरताना यांनी मा या नावाचा केिवलवाणा आक् रोश क न मला लाखोली वािहली
असे ल. या राजमाता हणिवणा या कलं िकत कुंतीनं कडकडून िमठी मा न अजु ना या
पानं िमरिवणारं ते का या रं गाचं पाप कायमचं आप या उदरात घे तलं असे ल. वे ड ा
अबले , कु ं चं सोमवं शाचं हे रा य आहे . कोणतीही वारां गना या रा या या िसं हासना या
आजूबाजूलासु ा िफरकू शकत नाही. काल तू कौरवांची राजमाता होतीस. कु ं चा
अिजं य वै भवशाली राजदं ड तु या चरणांपुढं झुकत होता. आपलं पाप कुणा याच ल ात
ये त नाही, या क पने नं तु झं कोडगं मन आप या पोरांना रा यािभषे क झा याची
सु ख व नं पाहत होतं , पण आज – आज मात्र तू मृ यू या पायातील माती झालीस.
केवळ माती! वारणावताचं घनदाट अर य हे पांडवांची दहनभूमी ठरली! सगळे नगरजन
या पांडवांना िसं ह हणत होते . ठीकच आहे . या िसं हांना अशा अर यातच िचरिवश्रांती
िमळाली! आिण हणूनच वारणावत हे माझं आजपासून तीथ े तर् झालं आहे . पांडव
जळाले ! आिण माझं िन य जळणारं मन आज शांत झालं आहे .
ही सव िकमया करणारा पु रोचन मात्र परत आला नाही! तो या ला ागृ हात तर
जळू न गे ला नसे ल ना? माझं मन तर मला पु न:पु हा हे च सां गत आहे की, वत:ची
वािमिन ठा िस कर यासाठी यानं हा माग वत:च प करला असावा! वगाची वाट
पांडवांना शे वटपयं त दाखिव यासाठी तो मृ यु लोक सोडून केवळ मा यासाठीच या
पांडवांबरोबर गे ला असावा! जा पु रोचना, िनधा तपणे जा! तु झी अधां गी तशीच
कुटु ं बातली इतर सव माणसं यांची जबाबदारी आजपासून दुयाधनानं आप या समथ
कंधावर घे तली आहे . तु या पराक् रमाचं प्रतीक हणून लवकरच मी वारणावतावर
मिदनीचं एक मं िदर बां धन
ू ते एक तीथ े तर् हणून घोिषत करणार आहे . या िदवशी तू
राजिन ठे साठी हे सुं दर जग सोडलं स या िदवशी प्रितवषी वारणावतावर एक प्रचं ड
यात्रा भरे ल. जा. शांतपणे ! तु या नावाव न सव जण आता या अर याला
पु रोचनार य हणतील!

**

सहा
पु रोचना, अरे पांडव वारणावताला जाऊन पोहोच याची वाता ये ते न ये ते तोच
ू आणतो काय? तु यासारखे प्रामािणक आिण
पाठोपाठ ते जळू न मे याची वाता तु झा दत
त पर से वक आहे त, हणूनच या दुयाधनाची छाती सदै व उ नत आहे . तू िजवं त परत
आला असतास, तर तु ला महा ारात मी कडकडून िमठी मारली असती. तु झी
वािमिन ठा तु या प्र ये क कृतीतून प ट झाली आहे . या दुयाधनावर या प्रेमासाठी
एक चं चल मनाची हिरणी ित या पाच शावकांसह जाळू न खाक केलीस तू. इतकं क नच
ू ाकडून
तू थांबला नाहीस. आप या राजासाठी एक अितशय आनं दाची वाताही तू दत
पाठवून िदलीस.
पांचाल दे शा या यु वरा ी या से नी या वयं वराची वाता घे ऊन तु झा से वक
राजनगरात आला ते हा मा या मनाची कारं जी उफाळू न उधळू लागली! पांचालांची
यु वरा ी या से नी! द् पद राजाची पगिवता क या द्रौपदी! मी असं ऐकलं होतं की,
ित या सवां गाला सु गंध ये तो. या से नी हणजे सु गंधाची चालती-बोलती िजवं त कुपी
आहे . वणानं ती थोडीशी सावळी आहे हणे . हणूनच साव या रं गा या; पण धुं द
गं धा या भु ईचा या या फुलासारखी ती िदसत असणार! द् पद राजानं सं ततीसाठी
केले या महाय ातून ती आली आहे . मी ितला वयं वरा या पणात िजं कीन, द् पदा या
बलशाली रा याशी कु ं चे र ताचे सं बंध ये तील. नाहीतरी द्रौपदीसारखं र न
हि तनापूर या राजमु कुटािशवाय इतरत्र कसं शोभून िदसणार? पु रोचनानं ही वाता
वत: आणली असती, तर मी याला कंठातील पु कराजाचा गु ं फ उपहार हणून िदला
असता!
कणासारखा पाठीराखा, द्रौपदीसारखी अधां गी, दु:शासनासारखे बलदं ड
न या णव भाऊ, दु:शले सारखा शकुनीमामांसारखे कुशल राजकारणपटू आिण
पु रोचनासारखे तळहातावर म तक घे ऊन मा यासाठी के हाही मरायला त पर असले ले
शे कडो- हजारो सै िनक यामु ळे कौरवांचा राजदं ड या आयावतात िहमालयासारखा उं च
राहील! मी मा या समथ दं डानं तो पे लीन.
माझं हे एक सु ख व न होतं ! आिण प्र ये क िजवं त माणसाचं कोणतं ना
कोणतं तरी सु ख व न असतं च असतं . ते साकार कर यासाठी तो जीवनभर प्राणपणानं
लढत असतो. मीही तसाच लढणार होतो. अखं ड धडपडणार होतो. एकसारखी धडपड हाच
जीवनाचा अथ आहे ! आप या क पना मूत कराय या असतील तर एकसारखी, अिवरत,
अखं ड धडपडच करावी लागते . यावरच रा यं उभी राहत असतात!
मा या मागातला पांडवांचा एक मोठा अडथळा कायमचा दरू झाला होता. पांडव
गे ले होते . यां या मृ ती तरी कशाला? केवळ मृ तीतून कतृ वशू यताच िनमाण होते .
लवकरच या पांडवांचं ‘िदवसा’चं एक मोठं भोजन घालून मी यां या मृ यूवर राजमु दर् ा
ठोकायचं ठरिवलं आहे ! रडायचं नाटक मला जमणार नाही हणून ते काम मी
शकुनीमामांकडे िदले लं आहे . नगरजन ते भोजन जे वणार आहे त आिण ढे करांबरोबर

पांडवांना िवस नही जाणार आहे त. राजाला ने हमीच हे असं वागावं लागतं . राजाचं
जीवन हे काही बाणासारखं सदा नाकासमोर जाणारं नसतं . कधी ते गदे सारखं गोल िफरतं ,
कधी ते खड्गासारखं आडवे ितडवे प्रहार करतं , कधी-कधी तर भृ शुंडीसारखी नु सतीच
दगडांची फेक ते करतं !
स य हे राजाचा माग ठरवीत नसतं . राजा ठरवील तोच माग स य हणून समाज
वीकारीत असतो!
पांडवां या मृ यूची वाता शकुनीमामांनी कणाला सां िगतली. मला वाटलं होतं
की, तो या वातनं खु लन
ू जाईल! पण मामांनी जे सां िगतलं ते एकू न मी त धच झालो.
‘पांडव गे ले’ असं ऐकताच तो हणे आप या म तकाला तळहातांनी घट् ट ध न णभर
मटकन खालीच बसला! ‘‘ यांचा घात कुणी केला? ते पाच वीर मारणारा कोणता बलवान
यो ा िनघाला? राजमाता कुंतीदे वी तरी सु रि त आहे त काय?’’ अशा प्र नांचा यानं
मामां वर भिडमार केला.
मामांनी याला ितत याच शांतपणे सां िगतलं , ‘‘ते अपघातानं वारणावता या
अर यात जळू न गे ले. राजमाता कुंतीदे वी तरी वाचायला पािहजे हो या, पण दै वापु ढं
कुणाचं काय चालणार?’’
ते ऐकू न तो काहीच बोलला नाही. शे वटी कंटाळू न शकुनीमामा या या क ातून
िनघून गे ले. तो यां याशी एकही श द बोलला नाही. गवा ातून एकटक तो नु सता
गं गे या पात्राकडे पाहत रािहला!
सं याकाळी वत: याची भे ट यावी हणून मी या या क ाकडे गे लो, पण
शोणानं मला सां िगतलं की, तो इतर कुणाला काहीच न सां गता केवळ मला ‘मी
चं पानगरीला जातो आहे ’ एवढं च सां गन
ू एकटाच िनघून गे ला.
पं धरा िदवस तरी तो मला आता राजनगरात भे टणार न हता. हि तनापु राला तो
परत ये ईलच. आलाच नाही तर? एक शं का मा या मनात दाटू लागली.
**

सात
बरे च नगरजन पांडवां या उ रिक् रये चं जे वण जे वन
ू गे ले. वत: मीच
पं चप वांतर् ांचा आग्रह क न सवांना वाढलं होतं . ‘पांडव गे ले’ असं सां गताच काही जण
हळहळले . काही जण सरळ-सरळ रडले , काहींनी राजमाता कुतीं या िभ ीिचत्राला
भाविववशते नं लोटां गणच घातलं . खरोखरच हि तनापूर अं धश्र े या भो या आिण
यि तपूजक लोकांनी कसं नु सतं बजबजून गे लं आहे ! कधी कुणीही मे लं की, हे लोक
नु सते च रडतात! मला तर कधी-कधी अशी शं का ये ते की, ही गं गानदी िहमालयाचं िहम
िवतळू न िनमाण झाली नसून केवळ या दुब या मना या रड या लोकां या अश् ं नीच
िनमाण झाली असावी! रडून आिण छाती या बरगड ा िपटू न घे ऊन का कधी गे लेलं
माणूस परत ये त असतं ! पण हे अशांना कुणी पटवायचं ? सगळे च रडगाणं गात बसले ले.
जनसमु दाय हा मूख असतो हे च खरं !
या प्रसं गातून शकुनीमामा िकती बु द्िधमान आिण कुशल आहे त, याचा मला
आणखी एकदा अनु भव आला. मी यांना माझा िहतकता मानलं च होतं , पण आता या
प्रसं गानं यावर िनि चतीची राजमु दर् ा ठोकली गे ली.
भोजनासाठी आले या सव नगरजनांना ‘पांडव गे ले’ असं उ रीयाचं टोक
डो यांना लावून सां गत ते शे वटी हणाले , ‘‘दुदवं तु मचं आिण आमचं की, पांडवांची मृ त
शरीरं दहनासाठीसु ा आप या हाती िमळू शकली नाहीत. आम या या ु दर् हातांनी
जणू या पु यवं तांना भडा नीसु ा यावा असं वाटलं नाही!’’ मामांचे ते मानभावी
उद्गार सवांना वलं त आिण िजवं त भावनांसारखे वाटले ! ‘‘ यां या आ यांना शांती
लाभावी यासाठीच हे भोजन आहे . ते तु ही घे तलं नाहीत तर यांना शांती लाभणार
नाही.’’ मामां या या उद्गारांनी सवांनाच क डीत पकडलं ! प्र ये क जण भोजन घे ऊन
गे ला. मामा हा माझा चालता-बोलता बि तक बाण होता. कुठं ही मारावा; अयश वी
ठरणार नाही. शे पटी बाहे र िनघाली तरी िनदान पातं तरी ल यात अडकू न राहीलच.
सवांत शे वटी आ ही सव कौरव भोजनासाठी बसलो. मामाही होते च, पण मा या
ू धापा टाकीत एक िव वास न ठे वता ये यायो य वाता घे ऊन
पिह याच घासाला एक दत
आला. वरखाली होणारं व सावरीत तो तु टक वरात हणाला – ‘‘महाराज, दि ण
पांचालां या रा यात कुणीतरी ब्रा णपु त्रानं िहिडं ब... आिण बकासु र या अिजं य...
नरमांसभ क रा सांना ं यु ात नु स या बु यांनी ठार मारलं आहे !!’’ ती वाता
ऐकताच, भीम अजून िजवं त आहे की काय अशी एक शं का मा या मनात तरळू न गे ली
आिण घशातला घास घशातच अडकला! पण ती जीवघे णी शं का मी णात िनधारानं दरू
सारली, कारण शं का ही घायपातासारखी असते ! एकदा का ितनं मूळ धरलं की, ती वाढतच
जाते आिण शे वटी ितचं दाट गचपणात पांतर होतं . दं डातील चांदी या पे टीव न मी
णभर तळहात िफरिवला ते हाच मला थोडं समाधान वाटलं ! पु रोचनानं िदले ली द ध
भीमाची करपले ली काळी करं गळी या पे टीत होती! माझं मन ि थर झालं . या िदवशी
मी आकंठ भोजन घे तलं ! यावर केशरिमिश्रत सु गंधी तांबल
ू खा ला!

**

आठ
िकतीही िनधड ा छातीचा असलो तरी शे वटी मीही एक माणूसच होतो आिण
हणूनच कधी-कधी माझं मन मी केलं ते चूक की बरोबर, या प्र ना या सतत मा यानं
भांबावून जाई. माणूस बु ी या आिण सं प ी या जोरावर जगाला सहज पसवू शकतो,
पण आप या मनाला फसिवता ये णं कुणालाच श य नसतं . या या- या या ख या
यि तम वाचं प्रितिबं ब या या- या या मना या दपणात प ट पडले लं असतं .
प्र ये क माणूस आप या एकांतवे ळी या दपणात वत:चीच िविवध पं पाहत असतो.
काही-काही वे ळा ही पं आकषक व अिभमान वाट यासारखी असतात, पण ब याच
वे ळा ही पं डो यांपुढं ये ऊसु ा नये त असं वाटतं . कोणतीही वाईट गो ट कर यापूवी
आ मािभमानातून, धै यातून वा कुतूहलातून िनमाण झाले ली खोटी उभारी प्र ये कात
असते , पण ती गो ट या उभारीतून एकदा होऊन गे ली की मग मात्र मन उरी बाण
लागले या वापदासारखं कुणाचातरी समथ आश्रय शोध यासाठी इत तत: धावू
लागतं . कुणाला सु दैवानं हा आश्रय िमळतो – कुणाला जीवनभर तसं च धावत राहावं
लागतं .
पांडवांना िजवं त जाळ यात मी काय िमळवलं ? कु वं शात या राजकुमाराला
आिण िपतामह भी मां या आ ताला हे भूषणावह होतं काय? हे आिण असे अने क प्र न
मा या मनात घोळू लागत. हे रा य आिण ही सं प ी आजवर कुणीतरी आप याबरोबर
ने ली आहे काय? या िदि वजयी कु वं शात अने क राजे होऊन गे ले. यांनी यु ं केली,
अ वमे धाचे घोडे सा या आयावतात िपरवले , अमाप सं प ीचा यथे छ उपभोग घे तला,
पण मातीत खे ळणारं लहान मूल आप या हातातील णापूवी प्राणिप्रय वाटणारं खे ळणं
मातीत तसं च टाकू न णभरात दुसरीकडे िनघून जातं तसं ते आले आिण िनघून गे ले! कुठं
िनघून गे ले? कुठू न आले होते ते ? काय िश लक रािहलं यांचं? केवळ मृ ती! ब यावाईट,
उथळसखोल, फू ती दे णा या आिण लाजिवणा या! उ ा मा यामागं मा याही अशाच
मृ ती राहतील. कशा असतील या? पांडवांना मीच जाळलं य हे जर कुणाला कळलं
तर...? छे ! काहीच समजत न हतं . माझं मन मग उगाच िवं चवानं आपलीच नां गी िफरवून
वाकडी क न आप याच पाठीत वे षानं मारावी, तसं या िवचारांनी वत:लाच दोष दे ऊ
लागे . मन अि थर होऊन जाई. या पाच भावांचे हसरे चे हरे एकसारखे डो यांपुढे फेर
ध न नाचायला लागत. मन ग धळू न जाई!
मन! खरोखरच माणसाला मन नसतं तर! कुणी सां गावं कदािचत तो सु खीही
झाला असता, पण कसं श य आहे ते ? मनािशवाय माणूस हणजे दं डािशवाय गदा! छे !
मनािशवाय जीवन तर अपूणच असे ल तर ते असावं ही! पण एवढं गु ं तागु ं तीचं नसावं . या
आिण अशा अने क पर परिवरोधी िवचारांनी मी ग धळू न जाई. अशा प्र ये क वे ळी एकच
एक य ती मला ने हमीच आशे चा एक प्रभावी िकरण दाखवीत असे . आिण ती हणजे
अ व थामा! कणाबरोबर तो ने हमीच राजवाड ात ये त असे . याला आिण कणाला
एकत्र पािहलं की, एखा ा अफाट नदीकाठी एक सुं दर मं िदर पािह यासारखं वाटत असे !

कण हा या या भरदार आिण घोटीव सोने री शरीरामु ळे नदीसारखा िदसे , तर अ व थामा
हा या या िनतळ आिण शांत चे ह यामु ळे मं िदरासारखा वाटे !
पांडवां या अशा आठवणींमुळे कधी न हता तो, ‘जीवन हणजे काय?’ हा प्र न
मा या मनात वारं वार डोकावू लागला. मी अ व था याला िवचारलं , ‘‘गु पु त्रा, जीवन
हणजे काय?’’
तो शांतपणे हणाला, ‘‘राजा, जीवन हणजे काय हे अने क प्रकारांनी सां गता
ये ईल, पण तु यासार या कु वं शात या वीराला पटे ल अशा भाषे त सां गायचं हटलं तर
जीवन हणजे यानातलं खड्ग!’’
‘‘ यानातलं खड्ग? ते कसं काय?’’ मी आ चयानं िवचारलं .
‘‘होय राजा. माणसाचं शरीर हे यानासारखं च असतं आिण याचं मन हे या
यानातील खड्गा या ती ण पा यासारखं असतं !’’
‘‘ वा, अ व थामा, चां गली क पना आहे तु झी जीवनाब लची!’’
‘‘नाही राजा, अजूनही या क पने त एक अपूणता आहे .’’
‘‘कोणती?’’
‘‘आिण अशा या जीवन पी खड्गाची आ मा ही एक मूठ असते !’’
‘‘आ मा ही खड्गाची मूठ?’’
‘‘होय. आ मा हा या जीवन पी खड्गाची मूठच आहे . हटलं तर या मु ठीचा
या खड्गाशी आिण यानाशी सं बंध आहे , हटलं तर नाही, पण मूठच नसली तर खड्ग
चाले ल काय? यानाला शोभा ये ईल काय? आ यािवना शरीराचं आिण मनाचं ही तसं च
आहे . आ यािशवाय ना शरीराला अथ ना मनाला!’’
‘‘मग अ व था या, शरीर न ट झा यानं तर आ याचं काय होतं , तु याच
क पने त िवचारायचं तर यान न ट झा यानं तर मु ठीचं काय होतं ?’’ मा या मनातून
पांडवांची मृ ती काही अजूनही जात न हती.
‘‘चु कतोस राजा. यानाचा नाश पाव यानं मु ठीला काय होणार? ती ख या
अथानं यानात कधी असते तरी काय? असली तरी ती पा या या पानं ! मना या पानं
आ याचं कायही शरीरात तसं च चालू असतं . हटलं तर शरीरात आहे हटलं तर नाही.
थोड यात सां गायचं हटलं तर, आ मा हा सपासारखा असतो!’’
‘‘आ मा आिण सपासारखा! िकती आ चयकारक बोलतो आहे स आज तू
गु पु त्रा! आ मा सपासारखा कसा असे ल?’’
‘‘होय. सप जसा एक कात टाकू न दुसरी नवी कात धारण करतो तसा आ माही
एक शरीर टाकू न दुसरं धारण करतो.’’ अ व थामा िनतांत शांतपणे हणाला. याचे
काळे शार टपोरे डोळे आ मिव वासानं चमकत होते . जणू तो डो यांनीच सां गत होता
की, ‘आ चयानं बघू नकोस, मी हणतो हे स य आहे .’
माझं कुतूहल जा तच वाढलं . तो प्र नांची उ रं दे ताना िनि चतपणे कुठं तरी
सापडे ल या िवचारानं मी याला परत छे डला, ‘‘अ व थामा, आ याला सपाची उपमा
दे णारा तू खरोखरच बु द्िधमान आिण क पक आहे स, पण असा हा तू हणतोस तो आ मा
एक शरीर टाकू न दुसरं धारण करतो हणजे पु नज म आहे असं च तु ला हणायचं आहे की
काय?’’
‘‘होय राजा, मी तु ला आता मा यासमोर पाहतो आहे , हे िजतकं स य आहे

िततकंच प्रा याला पु नज म आहे हे ही स यच आहे . कारण माणसा या शरीरात असले लं
चै त य हे अमर आिण अमरच आहे .’’
या भीमानं पु नज म घे तला असे ल तर? केवळ या क पने नंच मा या छातीत
एक भयानक कळ आली. कसाबसा वत:ला साव न मी हणालो, ‘‘मग हे पु नज माचं
सत्र कुठपयं त चालणार आिण या जगाचा शे वट तरी कुठं होणार?’’
‘‘राजा, समु दर् ा या लाटा कधी पािह या आहे स काय? या कधीतरी मोजता
आ या आहे त काय? या कुठू न ये तात आिण कुठं जातात हे कुणालातरी सां गता आलं
आहे काय? या पु नज माचं ही तसं च आहे .’’
‘‘मग या जगाचं काय होईल शे वटी?’’
‘‘राजा, शे वटी हा श द काढून टाक, कारण काळाला शे वट आिण सु वात
दो हीही नाहीत! काळ हा अखं डच आहे . यांना काळ हा अखं ड आहे हे पटतं , यांना –
आिण केवळ यांनाच पटू शकतं की, आ मा हा अनं त आिण हणून अमर आहे . पृ वीवरचे
पशू, प ी, वृ , वे ली, मानव यांचं जीवन अमर आहे .’’
‘‘असा हा आ मा शरीराशी इतका सहजपणे आहे , तर मग माणसाकडून पापं का
होतात?’’
‘‘छान! राजा, फारच सुं दर प्र न तू िवचारलास. प्रथम पाप हणजे काय ते
नीटपणे ठरवायला पािहजे . पाप हणजे आ याचा िनकृ ट आिव कार. जे हा-जे हा
माणूस आप या शरीरातील एका शा वत आवाजाशी मनाचा आवाज िमळिव यास तयार
नसतो ते हाच िवसं वादातून या िनकृ ट आिव काराची िनिमती होते . ितलाच जग ‘पाप’
हणतं .’’
‘‘मग उपभोग हे पापच आहे काय?’’
‘‘मु ळीच नाही. तसं असतं तर माणसाला ही पं चिद्रयं िमळालीच नसती! उपभोग
हणजे पाप न हे , पण उपभोगाची परमावधीची आस ती हणजे मात्र ज र पाप आहे !
या आस तीमधूनच िवद्रोह आिण यु ं भडकतात. याधी आिण िवसं गती वाढतात!’’
‘‘मग अशा या सं हारक आस तीचे बं ध जग के हा तोडील?’’
‘‘ते काहीच सां गता ये णार नाही. आपण ही चचा जीवना या एका मध या
तीथ े तर् ावर बसून करीत आहोत! हा पूण वासाठी चालले ला अखं ड प्रवास आहे . अजून
पु कळ मागक् रमणा करायची आहे . तरीही आप या सोयीसाठी काळाला ि थर क न
सां गायचं हटलं , तर कदािचत यासाठी कोट वधी वषं लागतील आिण तोच मानवांचा,
आ या या वलयात प्रवे श कर याचा पिहला मं गलिदन असे ल! मा यासारखे असं य
वे डे अशा... आिण केवळ अशा िदवसा या आशे वरच जीवन जगतात!’’
‘‘काय कणा, असं च ना?’’ जवळच बसले या कणाला यानं प्र न िवचारला.
आमचा बराच काल चालले ला िववाद तो शांतपणे नु सता ऐकतच होता. कस यातरी गहन
िवचारात बहुधा तो गु ं तला असावा. प्रथम अ व थामा आपणाला काही प्र न िवचारतो
आहे , हे च याला समजलं नाही. अ व था यानं याचा उजवा पु ट खांदा आप या
तळहातानं घु सळला ते हा तो आप या िवचारातून जागा झाला. अ व थामा
आपणालाच काहीतरी िवचारीत आहे हे जाणून तो या याकडे पाहत हणाला,
‘‘अ व थामा, तू फार मोठा त विचं तक आहे स!’’
‘‘नाही कणा, प्र ये क मनु यच आप यापरीनं त विचं तक असतो. तूसु ा

आहे सच की.’’
यानं याला काहीच उ र िदलं नाही. तो नु सताच मं दपणे हसला. ि मताची एक
मोहकशी लकेर या या गोलाकार िहर यवणी चे ह यावर गालांपासून उमटू न कानांजवळ
लय पावली. या लकेरीनं , वा या या मं द झुळकीबरोबर जा वं दी या र तवणी
फुलातील पीतवणी परागदं ड जसे हळु वार हलतात तशी या या कानांतील गोबरी मांसल
कुंडलं कळतील न कळतील अशी लािडक हलली!
दु धपानानं तर तो आिण अ व थामा क ातून िनघून गे ले.
अ व था याचे काही िवचार मा या मना या प्रां गणात दोन शत् ं सारखे
परप परां वर ह ले क लागले . “िजत या प टपणे मी तु ला पाहतो आहे , िततकंच
प ट आहे की, मानवाला पु नज म आहे !’’, ‘‘माणूस आप या शरीरातील शा वत
आवाजाशी प्रतारणा करतो ते हाच पापाची िनिमती होते .’’, ‘‘पु नज म... पाप... भीम...
आ मा... सप... आस ती’’ श दांचे घणाघात म तकावर बसू लागले . शरदाचे िदवस
असूनही शरीराला कसले तरी चटके बसताहे त असं वाटू लागलं . जीव गु दम लागला.
मनाला िवरं गुळा वाटे ल हणून मी सौधावर आलो. कण आिण अ व थामा
राजवाड ा या पायदं ड ा ओलांडून मध या िसं हमूतीजवळ आ याचं सौधाव न मला
प ट िदसत होतं . ते दोघं काहीतरी बोलत चालले असावे त. एवढ ात यां या समो न
महा ारातून यु वरा ी दु:शले चा – मा या बिहणीचा ऐटदार घोड ांचा रथ आत िशरला
आिण णाधातच या दोघांसमोर उभ रािहला. रथातून दु:शला खाली उतरली, या
दोघांनीही ितला अिभवादन केलं . गु पु त्र हणून ती अ व था याबरोबर काहीतरी
बोलत होती. अ व था याशी बोलता-बोलता ती ब याच वे ळा कणाकडे पाहत असावी.
तो मात्र ित याशी काहीच बोलला नाही! शे वटी अ व था यानं ितचा िनरोप घे तला
आिण ते दोघे ही महा ारातून दृि टआड झाले .
मी िवचार क लागलो. दु:शला राजरथ घे ऊन सायं काळ या वे ळी बाहे र कुठं
गे ली असावी? शे वटी मला आठवलं की, पौिणमा अस यानं दे वदशनासाठी ती नगरात
उमाशं करां या मं िदरात गे ली असावी.
मी समोर पािहलं . दरू वर पि चम ि ितजावर सूय अ ताला चालला होता.
याची लांबट सौ य िकरणं राजवाड ा या उं च मा याला पशीत होती. या
ते जोगोलाकडे णभर एकटक पािह यानं तर मला वारं वार वाटू लागलं की, याच ते जा या
धगधगीत रसाशी िमळतं जुळतं असं च काहीतरी आप या आसपास ने हमी वावरत
असतं , पण ते काय हे काही के या न की मा या ल ात ये ईना. शे वटी मी तो िवचारच
सोडून िदला!
**

नऊ
या रात्री मी अ व था या या त व ानाचा बराच िवचार केला, पण मला
समाधानकारक असा माग सापडला नाही! याचं त व ान िकतीही ग डस असलं , तरी ते
प्र य जीवनात आणता ये त न हतं . आ याचा िवचार करायलाही अवसर न हता
आिण त व ान हे माणसानं ने हमीच केवळ ऐकायचं असतं ; ते कधीच अनु करणात
आणायचं नसतं . सकाळी श ये व न उठताच मला याची प्रकषानं जाणीव झाली.
अ व था या या िवचारावर अनाव यक िचं तन क न मी वत:ला उगाच क टी क न
घे तलं होतं . तो हणतो की, आस तीचे बं ध मानवाला कधी सु टतील तोच भा याचा
िदवस! मला हे बं धिबं ध काहीच कळत न हतं ! तो हणतो काळ अखं ड आहे . मला याचा
तो काळ खं िडत आहे की अखं ड आहे या याशी काहीच कत य न हतं . काळा या
बाबतीत मला एकच एक काळ माहीत आहे , तो हणजे एकच वतमान! आिण या एकाच
वतमानाचा वे ग हातात ध न मी काळाला, इं दर् ाचा समथ सारथी मातली जसा आपला
रथ वे गात िपटाळतो तसा िपटाळणार आहे . मी दुयाधन आहे ! कौरवांचा यु वराज आहे !
काळाचा मिहमा वणन करणारा दुबळा ब्रा णकुमार नाही. मी अ व थामा नाही.
लागलीच मी द्रौपदी या वयं वरासाठी पांचालां या राजनगरीला – कां िप यनगराला
जायचं ठरिवलं . द् पद राजाचं ही आमं तर् ण या शु भ सकाळीच आलं होतं . जाताना
बरोबर कणाला घे णं अिधक यो य ठरलं असतं . कमीजा त झा यास तो प्राण पणाला
लावून मला पाठीशी घालील. माझे बं ध ू दु:शासन आिण दुमष ांनाही मी बरोबर
घे णारच होतो. जे शूर असतात ते जीवनाचा चषक जीवनरसानं पूण भ न प्राशन
कर यासाठी धडपडत असतात. जे भी असतात ते त व ानाचा शु क कीस पाडीत
असतात. मी वयं वरा या पणात पांचालीला िजं कून हि तनापु राला आणणार होतो.
िपतामह भी मांनी काशी रा यातून आम या महामाते ला... महाराणी अं िबकेला िजं कून
आणून वत:साठी न हे ; तर आम या पूजनीय िपतामहांना – महाराज िविचत्रवीयांना
अपण केली. अगदी तसाच प्रसं ग आ यास अं गराज कणाकरवी या पांचालां या सु गंधी
या से नेला िजं कून मला अपण क न घे णार होतो, कारण मला पूण माहीत होतं की,
िपतामह भी मांचा ज म जसा केवळ कु ं या कुलासाठी होता, तसाच िकंबहुना
याहीपे ा अिधक खात्रीनं कणाचा ज म दुयाधनासाठी होता!
‘कण मा यासाठी काय-काय करील?’ असा प्र न मी जे हा-जे हा वत:ला
िवचारी ते हा-ते हा, ‘तो काय करणार नाही?’ असाच प्रितप्र न मला उ र हणून
िमळे !
जीवन ही एक अिनवाय, अटळ अशी तडजोड असते ! मी याला अं गदे शाचं
वतं तर् रा य िदलं होतं ! या या ता यसु लभ कोमल भावना जप यासाठी याचं प्रेम
वृ षालीवर आहे , हे अचूकपणे हे न याचा िववाह वृ षालीशीच लावून िदला होता. याला
या सवांची जाणीव होती आिण हणूनच मा यासाठी तो काहीही िद य करील यावर
माझा पूण िव वास होता!

**

दहा
या से नी या वयं वराला जा याचा िनणय मी केला, पण वयं वरासाठी राजा
द् पदांनी मांडले ला पण ऐकताच मात्र माझं मन िवचिलत झालं . या से नी कु ं ची
महाराणी हावी, ही माझी तीव्र इ छा असूनही या िविचत्र पणामु ळे या इ छे त
िव न ये णार की काय अशी शं केची पाल मा या मनात चु कचु कली. ती शं का मी कणाला
बोलून दाखिवली, कारण द् पदांनी मांडले ला पण सहजपणे पूण क शकतील असे दोनच
धनु धर आयावतात आहे त, असं मला वाटत होतं . एक कण आिण दुसरा अजु न. अजु न तर
आता वगात एखा ा अ सरे या वयं वरासाठी िस झाला असे ल. राहता रािहला कण!
हा एकच धनु धर होता आिण तो या दुयाधनाचा प्राणिप्रय िमत्रही होता. कु ं या
राजनगरीत – हि तनापु रात होता. मी याला माझा से वक प्रभं जन या याकरवी क ात
बोलावून घे तलं .
क ात ये ताच यानं आ चयानं िवचारलं , ‘‘राजा, आज अगदी अवे ळी आठवण
झाली माझी?’’
‘‘वे ळ आिण अवे ळ आपणच ठरवायची असते . वे ळ सवांनाच सोिय कर असते ,
पण अवे ळ सोिय कर क न दाखिवतो तोच खरा यो ा.’’ या या हातात मी द् पदांचं
िनमं तर् ण िदलं . आपले िनळे ते ज वी डोळे आमं तर् णा या भूजपत्रावर यानं रोखले .
या या वक् राकार डौलदार सोने री भु वया कळतील न कळतील अशा ताण या गे या!
भ य कपाळावर एक सू म आठी पडली. णभरानं आपली भरदार मान वर उचलीत तो
हणाला, ‘‘ वयं वराचं हे िनमं तर् ण आहे . मला वाटलं की, काही राजकीय िबकट प्र न
िनघाला हणून मला पाचारण आलं य!’’
‘‘कणा, कोणताही राजकीय प्र न या वयं वराइतका िबकट नाही. या
वयं वरामु ळे माझं च काय आ हा सव कु ं चं जीवनही बदलू शकेल.’’
‘‘ते कसं काय? एका त्रीसाठी कु ं चं जीवन बदले ल, िसं हासन डळमळे ल असं
मला व नातही वाटणार नाही. मग ती िकतीही सुं दर असो. ितचे पाठीराखे िकतीही
बलशाली असोत.’’
‘‘नाही कणा, ही सामा य त्री नाही. द् पद राजाला सा ात य ापासून
िमळाले ली ही अि नक या या से नी आहे . ित या सवां गाला भु ईचं पका या पु लासारखा
सु गंध ये तो. ती ज मजातच सु गंधाची कुपी आहे . जशी तु झी कुंडलं ज मजात आहे त
तशी!’’
‘‘मग असे ना! ती कु ं चं जीवन कसं काय बदलू शकणार?’’
‘‘ती महाराणी हणून... माझी प नी हणून या हि तनापु रात आली तर हे
प्राचीन रा य वै भवा या िशखरावर चढे ल. माझं जीवन तर मला वगानं दाचा अनु भव
दे ईल. या से नी माझी हावी, ही माझी मह वाकां ा आहे .’’
‘‘ितला तरी यापे ा अिधक भा यशाली जीवनसाथी कोण िमळणार? कु ं ची
महारा ी हावं , असं कोण या त्रीला वाटणार नाही? वयं वराला जायला काहीच

हरकत नाही. यो यानं मनात आणले ली गो ट कधी अधवट टाकू च नये !’’
‘‘कणा, ते काय मला पटत नाही असं वाटतं तु ला? पण या से नी या
वयं वरासाठी ित या िप यानं मांडले ला पण ऐकू न तु यासारखा धनु धरही होईल.’’
‘‘असा कोणता पण आहे ?’’
‘‘ऐक! पांचालां या कां िप यनगर या राजनगरीत आप या राजवाड ासमोर या
भ यामोठ ा पटां गणात द् पदांनी एक भ य मं डप उभारला आहे . या मं डपात
म यभागी एक पा याचा दगडी तलाव बां धन
ू घे यात आला आहे . या तलावात गं गा
आिण इ ु मती ा पिवत्र न ां या सं गमातील िनतळ पाणी भर यात आलं आहे .
तलावा या म यावर याचं प्रितिबं ब िदसे ल असं एक वतु ळाकार गितमान म ययं तर्
मं डपा या छताला टां ग यात आलं आहे . या म ययं तर् ातील लाकडी माशाचा
एकसारखा गरगर िफरणारा डोळा, खाल या तलावातील प्रितिबं बाकडे पाहन
ू सूची
बाणानं अचूक िटपायचा आहे आिण तोही ितथं ठे व यात ये णा या अवजड अशा सा ात
िशवधनु यानं ! केवळ पाच बाणांत!’’
‘‘मग यात असा य काय आहे राजा?’’
‘‘तु ला काहीच असा य नाही! ल य न पाहताही केवळ आवाजाव न पि णीची
चोच िटपणारा तू सवश्रे ठ धनु धर आहे स, पण मा यासार या गदावीराला इतकं कसं
श य आहे ?’’
‘‘मग वयं वराला जायचं टाळणार की काय तू?’’
‘‘तू नकार िदलास, तर मात्र मला ते च करावं लागणार आहे .’’
‘‘मा या नकाराचा यात काय सं बंध?’’
‘‘कणा, मला माहीत आहे , हा एवढा अवघड पण तू आिण अजु न यांखेरीज या
आयावतात कोणीच िजं कू शकणार नाही. अजु न तर आता या जगातून कायमचाच िनघून
गे ला आहे ! आता तूच हा पण िजं कला पािहजे स.’’
‘‘मी? राजा, मी सूतपु त्र आहे हे तू िवसरलास की काय? एक ित्रयक या मला
वरमाला घालावयास कधीतरी धजे ल काय? ...आिण अ य कुठलीही त्री वृ षालीपे ा
सुं दर असे ल या गो टीवर माझा िव वासच नाही!’’
‘‘कणा, तू या से नीला पणात िजं क! तु ला ितनं नाकारलं च, तर मी पाहीन काय
करायचं ते . तु यासाठी नाही, केवळ मा यासाठी तू हा पण िजं क!’’
‘‘मी तु यासाठी काहीही करीन. िपतामह भी मांनी काशीराजा या क या िजं कून
तु या िपतामहांना – िविचत्रवीयांना अपण के या तशी मी या से ना तु ला अपण
करीन!’’
जरा थांबन
ू तो पु ढं हणाला, ‘‘या या से नीचं कमलपु प तु या चरणां वर अपण
करीन, पण एका अटीवर – ’’
‘‘कोणती अट? बोल! न ऐकताच ती मी मा य करीत आहे .’’
‘‘मी या पणात सवांत शे वटी भाग घे ईन. िशवाय िवजयी होताच तू माझी एक
मनीषा पूण करावीस.’’
‘‘सां ग तु झी काय मनीषा आहे ती!’’
‘‘मी या ग्रामात ज मलो... वाढलो ती चं पानगरी सु दैवानं अं गदे शातच आहे .
या मा या ज मग्रामाला तू राजनगर हणून मा यता ावीस! या नगरा या

पु नवसनाची घोषणा कां िप यनगरातच करावीस.’’
‘‘कणा, खरोखरच तू ध य आहे स! अरे , या से नी या बद यात तू हे सगळं कु ं चं
रा यही मािगतलं असतं स तरी ते मी तु ला िदलं असतं , पण तू काय मािगतलं स, तर
आप या ज मग्रामाचं पु नवसन! खरोखरच कणा, िन: वाथी प्रेमाचं िद य प्रतीक
हणजे तू!’’
मी याला कडकडून िमठी मारली. तो भारावून गे ला. माझा हात हातात ध न तो
यानं िज हा यानं हळु वार थोपटला.
छे ! कण कोण होता ते च मला कळत न हतं .
‘‘आज सं याकाळी आपण वयं वरासाठी िनघू या. स यसे न बरोबर असला की,
हां -हां हणता कां िप यनगर गाठील.’’ मी याला हणालो.
‘‘ठीक आहे . मी याला प्रवासाची तयारी करायला सां गतो.’’
तो उठला आिण धीमी पावलं टाकीत एखा ा वनराजासारखा क ातून िनघून
गे ला.
**

अकरा
मी कणासह कां िप यनगराला आलो. मा या समवे त दु:शासन, िनषं गी,
अग्रयायीन, दुिवमोचन, िवकण, अयोबाह,ू िविव सु , िवकट, क् राथ आिण द डधार हे
माझे दहा किन ठ बं ध ू होते . वयं वर हा सामोपचारानं सु टणारा िवधी नसतो. यासाठी
कधी-कधी दोन हातही करावे लागतात. यासाठीच साहा याथ हणून मी मा या दहा
बं धन
ूं ा समवे त घे तलं होतं , पण माझा सवांत अिधक िव वास होता तो कणावर. माझे
मनोरथ साकार कर यासाठी या िवक् रमी वीराची प्राणाचं मोलही दे याची तयारी होती.
यासाठीच मी याला आग्रहानं पांचालां या राजनगराला आणलं होतं . कु ं या वतीनं
अं गराज कणच म यभे द करणार होता! आ ही पण िजं कणार होतो. आम या समवे त
अ व थामा आिण शकुनीमामाही होते . षोडशवशीय कणपु त्र सु दामनही आग्रहानं
आला होता.
कां िप यनगरा या सीमे वर अगदी गं गा आिण बहुदा यां या सं गमावर पांचालांचे
अमा य वीरबाहू आिण महाराज द् पद यांनी आ हा सवांचं प्रचं ड वागत केलं .
द् पदांचा पु त्र यु वराज धृ ट ु नानं तर दु:शासनाला सामोरं जात कडकडून आिलं गनच
िदलं . मी कणाचा या याशी पिरचय क न दे ताना हणालो, ‘‘हे अं गराज कण!’’ कणानं
आपले गु लाबी तळहात जोडून याला वं दन केलं . धृ ट ु न या या कानांतील
कुंडलांकडे णकाल टक लावून पाहत हसत सहजपणानं हणाला, ‘‘ यांना ओळखीत
नाही असं कोण आहे ? हि तनापु रातील आवाजाचा ल यभे द आ ही सवांनी प्र य
पािहला आहे ! तो प्रसं ग आिण तो िदवस मी तरी या ज मी कधीच िवसरणार नाही.’’
धृ ट ु नाचे बोल सहज होते . आ हा सवांनाच ते आवडले . मला धृ ट ु नाची
दे हय टी फारच आवडली. एखा ा मोहोरले या डौलदार मधु क वृ ासारखा तो िदसत
होता! चे हरा हनु वटीजवळ िनमु ळता होत गे लेला. याचा वण मात्र तांबसर गौर होता.
मी या या मु दर् े शी णभर या से नीची तु लना केली. मला या से नीिशवाय सांपर् त
काहीच सु चत न हतं .
आ ही नगरात प्रवे श केला. सगळं नगर आप या िप्रय राजकुमारी या
वयं वरािनिम नगरजनांनी मोठ ा कौश यानं सु शोिभत केलं होतं . जागजागी िहर या
वे शी, गु ढ ा, तोरणं उभी केली होती. नगरातील सव प्रश त चौक िविवध रं गां या
अर यफुलां या मालांनी सजिवले होते . िठकिठकाणी पा याची कृित्रम कारं जी तयार
केली होती. सव अं गणात ललनांनी केशरिमिश्रत पा यानं सडे घालून यावर ढं गदार
रां गो या िचतार या हो या. नगारे , तु ता या आिण मृ दंग यांनी वातावरणाचा कण कण
फुलवून टाकला होता. आ ही नगरात जे हा प्रवे श केला ते हा नगरजन आम या
दशनासाठी मागा या दुहाती उभे रािहले होते . ते कु ं या वै भवशाली आिण िवक् रमी
कुलाचा सहज फू त जयघोष करीत होते . मात्र कोण याही नगरात मला कधी न िदसणारं
एक आ चयकारक दृ य ये थे िदसत होतं ! अने क िनवासां या उं च सौधां वर नगरातील
ललनांचीही दाटी उडाली होती. यातील काहीतर आम या रथाकडे सरळ अं गुिलिनदश

करीत हो या! मा या रथात मी, दु:शासन आिण कण असे ितघे च होतो, इतर सव रथ
मागे होते . ब याच कालानं तर मा या यानात सव प्रकार आला. कणा या अप्रितम
स दयाची दुदंु भी पांचालां या रा यापयं त ये ऊन पोहोचली होती! कण दु न का होईना;
पण कसा काय िदसतो, हे पाह यासाठी ि त्रया आतु र हो या. या िबचा याला मात्र
यातलं काहीच माहीत न हतं ! अगदी िनरागसपणे तो मा या उज या हाता या बाजूला
उभा होता. या या अं गावरचं सु वणधा यांची छटा असले लं उ रीय सूयिकरणांत
चमकत होतं . मी याला सहज हणालो, ‘‘कणा, आता तु ला वयं वरात भाग यायचा
आहे . आता रथनीडावर उभा राहू नकोस. आत बै स आिण धनु वदाचं िचं तन कर!’’
याला माझा िवचार पटला. तो रथात बसला. अने क ि त्रयांची यामु ळे िनराशा
झाली असावी! मी यां या मूखपणास हसत होतो. एका सूतपु त्राला पाह यासाठी
एवढा यांनी िजवाचा आटािपटा का करावा, हे च मला समजत न हतं . वा तिवक यांनी
दशन यायला पािहजे होतं माझं ! फार तर दु:शासनाचं , कारण मी मनात आणलं असतं
तर आम या रथा या सार याला – स यसे नाला या या जागे व न उठवून या िठकाणी
कणाला बसवलं असतं ! िकतीही झालं तरी सार यकम हाच याचा अं गभूत यवसाय
होता!
सूयादयाला घे ऊनच पांचालां या शोिभवं त राजवाड ाजवळ आ ही आलो.
वयं वराचा भ य मं डप दृि टपथात आला. या मं डपा या आवतीभोवती जनसमु दाय
नु सता ख चून भरला होता.
‘‘या, कु श्रे ठ यु वराज! आज नगरजनां या उ साहाला उ सु कते चं भरतं
ये याची ही दुसरी वे ळ आहे .’’ पांचालांचे अमा य वीरबाहू मला रथातून उतरवून घे ताना
हणाले .
‘‘आणखी कुणाचं एवढ ा प्रचं ड उ साहानं वागत झालं ?’’ मी अमा यांना
िवचारलं .
‘‘मथु रेहन
ू यादवश्रे ठ भगवान श्रीकृ ण आजच आले आहे त. यांचं!’’
‘‘श्रीकृ ण? श्रीकृ ण वयं वरात भाग घे णार की काय अमा य?’’ मी जरा भयपूण
शं केनं च िवचारलं .
‘‘ते मी कसं सां ग?ू पण भाग घे णार नाहीतच असं नाही!’’
‘‘आणखी कोण-कोण आलं य वयं वरासाठी?’’
‘‘महाराज भोज, सौबल, सहदे व, श य, िशशु पाल, िवराट, सु केतू, िचत्रायु ध,
जरासं ध, चे िकतान, भगद आले त. तसे च भूिरश्रवा, सु षेण, दृढध वा, सोमद , वृ षक,
बृ हद्बल, बृ ह त, मिणमान, द डधार, मे घसं धी, शं क, सु शमा, िशवाय से नािबं द,ू
स यधृ ती, सूय वज, रोचमान, सु दि ण,
मरथ, िशबी, श्रीकृ णपु त्र प्र ु न,
सा यकी, िसं धुअिधपती जयद्रथ, असे अने क दे शांचे अने क वीर राजे महाराजे आले
आहे त. आ ही प्रती ा करीत होतो ती एकट ा हि तनापु रािधपतींची.”
यांनी मला हाताला ध न मं डपा या एका कडे नं राजवाड ात ने लं. वयं वर
अपरा हकालानं तर एक घटकेनं मांडलं जाणार होतं . तोपयं त मी, कण, अ व थामा,
शकुनीमामा सव जण भोजन क न िवश्रांती घे णार होतो. आमचा प्रवास एक शतक
योजनांचा झाला होता. अं गावरची राजव त्रं धु ळीनं माखून गे ली होती. घोडी थकली
होती.

वयं वराब ल मी िनधा त होतो, कारण आले या असं य राजांपैकी कोणीही
िन णात असा धनु धर न हता. ते यो े होते , पण द् पदांचा कठीण पण कोणीच पूण क
शकणार न हतं . केवळ एकटा कणच परत एकदा सवां या ने तर् ांचं पारणं फेडणार होता
आिण अशी पणात िजं कले ली यामल द्रौपदी तो मा या चरणां वर िमत्रप्रेमानं अपण
करणार होता. कारण याला मी आजपयं त प्रकषानं पटवून िदलं होतं की, जीवन ही एक
अिनवाय अशी तडजोड आहे .
काही अघिटत घडलं असतं , तरच पांचाली आम या हातातून सु टली असती.
मा या मनाचा एक कोपरा साशं क होता तो केवळ एकाच य तीमु ळे – आिण ती हणजे
श्रीकृ ण!
**

बारा
आिण शे वटी ते अघिटत खरोखरच घडलं ! वयं वराहन
ू मी हि तनापु राला परत
आलो ते अने क घटनांचे अिनवाय बाण उरात घे ऊनच! आता मला वारं वार वाटतं की,
आयु य हे एक अद्भुतर य वयं वर असावं . प्र ये क माणूस या वयं वरात िहिररीनं भाग
घे तो, पण काही वे ळा काळानं इतके अवघड पण या वयं वरात मांडले ले असतात की, ते
कुणालाच सगळे िजं कता ये त नाहीत. काही जणांची तर जीवघे णी दुदशा होते ! अने क
माणसं धै यशाली, बु द्िधमान आिण पराक् रमी असूनही ती हे पण पूण क शकत नाहीत.
मी नाही, अ व थामा नाही, कण नाही, कुणीच नाही.
पांचाली या वयं वरा या केवळ मृ तींनीही माझं मन अने किवध भावभावनां या
िविचत्र सं िमश्रणानं तडफडू लागतं . काळाचे आिण दै वाचे गोडवे कुणी गायले लं मला
कधी आवडत न हतं . मी जीवनात एकट ा कतृ वालाच िकंमत दे त आलो होतो, पण
जे हा-जे हा कतृ व िथटं पडलं ते हा-ते हा मला काळाचं मह व पटू लागलं .
पु षाथाचे िकतीही नगारे मानव िपटत असो, या या कतृ वाचे वज हातात
घे ऊन तो धुं दपणानं िकतीही नाचत असो, शे वटी तो िवशाल िन अनं त आकाशासमोर
िथटा आिण अपूणच राहणार. अपूणता हाच जीवनाचा थाियभाव आहे , असं
पांचाली या वयं वरापासून मला वारं वार वाटू लागलं आहे .
ितचं वयं वर पार पडलं होतं , पण ितचा सु कुमार ग डस हात काही मा या हातात
आला न हता. ित या पािणग्रहणासाठी पु ढं केले या मा या भ कम हातावर कठोर
िनयतीनं ठे वले होते ते धगधगीत स याचे जळजळीत अं गार! अजूनही वयं वराचा प्रसं ग
आठवला की, माझी मती गु ं ग होते . जीवन हा रह यमय भूमाग आहे असं च वाटतं ! मी
या वयं वराला गे लो नसतो, तर फारच बरं झालं असतं . अने क कटू आिण अस
स यांचं दडपण तरी मा या छातीवर आलं नसतं , कारण या वयं वरानं मला सवांत
भयानक ध का िदला होता तो पांडवां या अि त वाब ल. पांडव िजवं त आहे त, हे अस
स य एखा ा रा साचं अक् राळिवक् राळ प घे ऊन मा या छातीवर थयथय नात होतं .
या या पायांखाली मा या आकां ां या बरगडया िपचत हो या. ते वयं वर िवसर याचा
मी िकतीही प्रय न केला, तरी एखा ा अिप्रय य तीनं पु न:पु हा समोर ये ऊन आपलं
े मकुशल िवचारावं तसं ते मा या डो यांसमोर पु न:पु हा उभं राहन
ू मला िडवचत होतं .
पणात मांडले लं म ययं तर् डो यांपुढं ये ऊन गरगरत होतं !
वयं वरा या िदवशी पांचालां या राजनगरात जाताना आ ही पं चपं वा नांचा
समाचार घे तला. घटकाभर वामकु ीसाठी राजक ातील मं चकावर कलं डलो. थोड ा
वे ळातच कण उठला. अं गावर उ रीय पांघ न तो क ाबाहे र िनघाला. मी अधवट
िनद्रेत होतो; तरीही मी याला िवचारलं च, ‘‘कणा, वयं वराची घटका जवळ ये त आहे .
कुठं िनघालास या अवे ळी?’’
‘‘वे ळ ही सवांनाच सोिय कर असते , अवे ळ सोयीची क न दाखिवतो तो खरा
यो ा!’’ मीच याला हि तनापु रात सां िगतले लं त व ान यानं मला हसत ऐकिवलं .

‘‘ठीक आहे जा, पण लवकर परत ये ! कारण...’’
‘‘कारण काय?’’
‘‘कारण तू नगरात िजथं -िजथं जाशील ितथं -ितथं तु ला पाह यासाठी ि त्रयांची
गदी उडून जाईल!’’
‘‘पण मी नगरात जाणारच नाही!’’ तो मं द हसत हणाला.
‘‘मग कुठं ? गं गे या िकना यावर?’’ तो कुठं ही असला तरी एक नदीिकनारा आिण
दुसरं व छ आकाश याला लागत असतं .
‘‘नाही. इथं च राजवाड ातील दुस या एका क ात.’’ तो मान डोलवीत हणाला.
‘‘कुणा या? धृ ट ु ना या की अमा यां या? बहुधा तू वयं वराची बारीकसारीक
मािहती काढायला जात असावास!’’
‘‘नाही राजा – मी चाललो आहे श्रीकृ णाला भे टायला! थोड ा वे ळापूवीच मी
अमा यांकडून तसा िनरोप याला पाठिवला आहे .’’
‘‘श्रीकृ णाची भे ट यायला तू कशाला ितकडे जायला पािहजे स? यालाच
आपण अमा यांकरवी इथं बोलावून घे ऊ!’’ मं चकाव न मी ताडकन उठलो आिण
िनद्राधीन झाले या दु:शासनाला गदागदा हलवीत हणालो, ‘‘दु:शासन, ऊठ अन्
पांचालां या अमा यांना बोलाव.’’
कण त परते नं पु ढे होऊन माझा हात धरीत हणाला, ‘‘नको, याचा िनद्राभं ग
नको. मी अ या घटकेतच परत ये तो. श्रीकृ णाला इथं बोलावले लं मला नाही
आवडणार! मीच या याकडे जाईन.’’
याचा वभाव आप यासाठी कुणालाही त्रास होऊ नये असा होता.
‘‘ठीक आहे , जा, पण लवकर परत!’’ मी याचं मन मोडू शकत न हतो. पण का
कुणाला ठाऊक तो श्रीकृ णाला भे टायला जातो आहे , हे मला या वे ळी मु ळीच आवडलं
नाही. श्रीकृ णाब ल माझं मत फारसं चां गलं न हतं , कारण याचा रं ग अजु नासारखाच
िनळसर होता. याला पािहलं की, मला अजु नाची आठवण ये ई!
आ ही अधा घटका िवश्रांती घे तली ते वढ ा अवधीत कण श्रीकृ णाला भे टून
आला होता. याचं मु ख उ हिसत आिण आनं दी िदसत होतं . राजवाड ासमोर या
मं डपात जमले या लोकांचा उ साहपूण कलकलाट आ हाला प ट ऐकू ये त होता. मी,
शकुनीमामा, अ व थामा, दु:शासन सव जण राजव त्रं पिरधान क न तयार होतो. कण
व त्रागारात व त्रं बदलत होता! थोड ा अवधीत तो व त्रागारातून बाहे र आला.
यानं िन या रं गाचं अधरीय पिरधान केलं होतं . यावर िपव याजद रं गाचं उ रीय होतं !
खरं तर उ रीयापे ा या या वचे चा रं गच अिधक उठू न िदसत होता! तो व त्रागारातून
बाहे र आला ते हा गु हे तन
ू बाहे र पडणा या एखा ा वनराजासारखाच वाटला मला!
या या मु दर् े व न जणू सूयिकरणच परावितत होऊन आसमं तात िमसळत होते . मला
पाहताच तो मं दपणे हसला. या या गोब या उज या गालावर एक गोड खळी पडली.
अगदी चु कू नच एखा ा वे ळी मी अशी खळी पािहली आहे . याची सु वणवणी गोलाकार
मु दर् ा मला ने हमीच टवटवीत सूयफुलासारखी वाटत असे . याचा पु त्र सु दामनही
या यामागून व त्रागारातून बाहे र पडला. नको-नको हटलं , तरी तो आग्रहानं
आम याबरोबर आला होता!
थोड ा वे ळातच एक दास क ात आला िन मान वाकवून मला हणाला,

‘‘महाराज, आपणाला अमा यांनी आदरपूवक पाचारण केलं आहे ! मं डपात सव नरे श
आपली प्रित ा करताहे त!’’
मी, कण, शकुनीमामा, अ व थामा, कणपु त्र सु दामन आिण दु:शासनासह माझे
दहा बं ध ू असे सव जण क ाबाहे र पडलो. जाता-जाता मी कणाला हणालो, ‘‘माझा सव
भार तु यावरच आहे ! पण फारच अवघड आहे .’’
तो काहीच न बोलता केवळ हसला. याचे सु वणजिडत दात णभर चमकले .
चालताना बसणा या हब यांनी कानांतील लोभस कुंडलं लयीत डोलू लागली.
आ ही वयं वरा या मं डपात आलो. कुणीतरी कंठरवानं ललकारी िदली,
‘‘हि तनापु रािधपती कौरवश्रे ठ, धृ तरा ट् रपु त्र, यु वराज दुऽऽ याऽऽ धऽऽन!
चं पानगरािधपती, अं गराज कऽ ण!’’
द् पदपु त्र यु वराज धृ ट ु न आ हा सवांना सहा य सामोरा आला. यानं माझा
हात प्रेमभरानं आप या हातात घे ऊन आ हाला आम या आसनांकडे यावयास सु वात
केली. सव आमं ित्रत राजे आिण यो े आदरानं उठू न उभे रािहले . माझी छाती
अिभमानानं भ न आली. कु ं चा स ाधाकच जणू हे सव नरे श उ थापन दे ऊन मा य
करीत होते . आ ही सव जण आसन थ झालो. लागलीच मं डपातील इतर सव नरे शही
खाली बसले . मा या आसनासमोर एक आसन तसं च मोकळं होतं . इतर सव आसनां वर
कोणी ना कोणी बसलं होतं . मी धृ ट ु नाला उ सु कते नं िवचारलं , ‘‘हे समोरचं आसन
कुणाचं ? अजूनही ते िर त कसं ?’’
या आसनाकडे पाहत तो हणाला, ‘‘ते आसन मं िडत झा यािशवाय वयं वराला
प्रारं भ होणारच नाही, कारण ते आसन भगवान श्रीकृ णांचं आहे !’’
‘‘मथु रािधपती, यादवकुलो प न, वसु देवपु त्र, भगवान श्रीऽकृऽ ण’ मं डपात
आणखी एक ललकारी घु मली. प्रवे श ारातून िन या वणाचा श्रीकृ ण प्रवे शत होता!
या या समवे त याचा बं ध ू बलराम, पु त्र प्र ु न,
मरथ, उ व, सा यकी इ यादी
यादवजन होते . मं डपातील सव नरे श, इतकंच काय; पण पु रोिहतांसह राजि त्रयां या
सौधातील सव जण आदरानं उभे रािहले ! मा या शे जारी बसले ले कण, अ व थामा,
शकुनीमामा, दु:शासन सवच उठू न उभे रािहले . मला यांनी या का या श्रीकृ णाला
एवढा मान का ावा, ते च कळलं नाही. पायात या चढावात काहीतरी अडकलं आहे ,
असं भासवून मी याचे बं ध सोड या या िनिम ानं आसनाव न एक रतीभरही हललो
नाही! पण िकनारी दृ टीनं मी सवत्र पाहत होतो. श्रीकृ ण हात उं चावून सवांना खाली
बस याचा िवनम्र सं केत करीत होता, पण कोणीच खाली बसत न हतं ! शे वटी तो
मा यासमोर या आसनावर आसन थ झाला. तरीही सव जण उभे च होते ! शे वटी तो
पु हा वर उठला आिण मं दपणे हसत उजवा हात उं चावीत धीरगं भीर आवाजात हणाला,
“आमं ित्रत नरे शहो, बसा! यु वराज धृ ट ु न आता आप या भिगनीचं – यु वरा ी
या से नीचं – वयं वर मांडील!” सव जण कळसूतर् ी बाहु यांसारखे खाली बसले .
श्रीकृ णानं मा यावरही दृि ट े प टाकला. मी माझी दृ टी दुसरीकडे वळवली! मला
याचं मु खही पाहायचं न हतं . या या केवळ दशनानं च नदीिकनारी िटटवी ककशावी
तशी मला अजु नाची आठवण होत होती. छातीत एक अनािमक कळ उमटत होती.
भीमाची गदा मा याभोवती िफरत अस याचा भास होत होता.
मी सव मं डपभर दृ टी िफरिवली. ितथं आयावतातले सव लहान-थोर राजे आले

होते . द्रौपदी या सु गंधानं सवांनाच वे डं केलं होतं तर! मगधािधपती जरासं ध,
मद्रािधपती श य, िसं धुअिधपती जयद्रथ, चे िदराज िशशु पाल. एकापे ा एक
साम याशाली वीरांचं ते स मे लन होतं ! पण का कुणास ठाऊक यांपैकी एकही मला
कणाइतका सते ज आिण आकषक वाटत न हता! ते याला सां गावं हणून मी उज या
हाताला असले या या या कानाजवळ त ड ने लं, पण तो असावध होता. तो एकटक
नु सतं श्रीकृ णाकडे च पाहत होता! मी याला ने हमीप्रमाणं सावध कर यासाठी एक
कोपरखळी मारली! तो चमकू न मजकडे पाहू लागला! मी याला या या स दयाब ल
सां ग यासाठी ओठ उघडले , पण ते वढ ात पांचालांचा यु वराज धृ ट ु न आप या
भिगनीला... या से नीला घे ऊन मं डपात आला. सगळीकडे उ सु कते या पोटी िनमाण
झाले ली नीरव शांतता पसरली! जो-तो अधोमु खी आिण धीरगं भीर पद े प टाकणा या
पांचालीकडे िनरखून पाहू लागला. ित या हातात पायापयं त पोहोचे ल अशी धवल
कमलांची वरमाला होती. आप या प्र ये क पावलागिणक ती जणू ितथं जमले या सव
वीरांची दयकमलं सहजपणे तु डवीत चालली होती. िविवध पु पमालांनी सजिवले ला,
अने क पु पां या गं धांनी धुं द झाले ला तो िवशाल मं डप पांचाली सल जपणे ते थे ये ताच
ख या अथानं वयं वराचा मं डप िदसू लागला! साव या रं गाची द्रौपदी शरदात या
अबोल, लोभस सं ये सारखी िदसत होती!
आपला उजवा हात म तकापयं त वर उं चावीत पांचालांचा यु वराज धृ ट ु न बोलू
लागला, “आमं ित्रत नरे शहो, मा या भिगनी या – यु वरा ी या से नी या वयं वराला
आपण आलात यासाठी मी पांचालां या वतीनं आपणा सवांचं हािदक वागत करतो. या
वयं वरासाठी मांडले ला पण जो कोणी वीरपु ष पूण करील याला माझी ही बहीण
या से नी आपला पती हणून वरील व आप या हातातील वरमाला या या कंठात
घालील. प नी हणून या महायो याची आय त्री या मनोभावानं जीवनभर से वा
करील.
‘‘पणासाठी सवांसमोर मं डपा या छताला टां गले लं एक म ययं तर् आहे . ते
आ ाच याचे कुशल कारागीर सु
करतील. या मं डलं घे णा या गितमान
म ययं तर् ातील लाकडी माशाचा उजवा ने तर् , िशवधनु याची प्र यं चा ताणून ित यावर
एक सूची बाण चढवून, यं तर् ाखालील त यातील या माशा या प्रितिबं बाकडे पाहन
ू
जो वीर अचूकपणे िटपील तो आ हा पांचालांचा आजपासून आ ते ट होईल! यासाठी
कुणाही धनु धराला पाच बाण फेक याची आ ही अनु ा दे त आहोत!’’
यानं प्र तावना सं पवून अमा यांकडे एक दृि ट े प टाकला. अमा यांनी
मं डपा या छतावर चढले या कारािगरांना सं केत करताच यांनी म ययं तर् स केलं .
आयावतातील एकजात सवश्रे ठ वीरांचं भा य या यं तर् ाबरोबर अ रश: मं डलं घे ऊ
लागलं ! पाच िध पाड म लांनी मोठ ा क टानं धापा टाकीत पांचालां या
श त्रागारातून वाहन
ू आणले लं ते िव यात िशवधनु य पा या या त याजवळ ठे वलं
आिण सु टकेचा िन: वास टाकू न म तकावरचा घाम िटपला.
सवत्र शांतता पसरली. नु सती म ययं तर् ाची घरघर ते वढीच प टपणे ऐकू ये ऊ
लागली. तलावातील पा यात याचं प्रितिबं ब गरग लागलं !
ते अवजड िशवधनु य पाहन
ू याला पश कर यासाठी प्रथम तर कोणीच पु ढं
ये ऊ धजे ना. सगळे च जण एकमे कांकडे टकमक पाहू लागले ! शे वटी िवशाल छातीचा

आिण नावाप्रमाणं दृढ शरीराचा राजा दृढध वा उठला. अिभमानानं सव मं डपभर दृ टी
फेकत यानं उ रीय सावरीत िशवधनु याला हात घातला. सव प्रे कांनी डोळे ताणले ,
पण दृढध वाचे डोळे पांढरे झाले ; तरीही याला ते प्रचं ड िशवधनु य नु सतं तसूभरही
उचलता आलं नाही! लि जत होऊन यानं आपली मान खाली घातली आिण तो णात
ते थन
ू पराभूत हणून परतला. मं डपात एक णभरही न थांबता तो मानी राजा सरळ
बाहे र िनघून गे ला.
या यानं तर मे घसं धी, मिणमान, द डधार, सु षेण, रोचमान, बृ ह ल, स यधृ त व
भोज असे अने क राजे क् रमाक् रमानं आले , पण यांपैकी एकालाही ते िशवधनु य वर
उचलता आलं नाही! शे वटी चे िदराज िशशु पाल उठला. यानं दातओठ खात कसं बसं ते
धनु य उचललं , पण प्र यं चा लावून ल यवे धासाठी प का पिवत्रा घे णं काही याला
साधलं नाही. कसाबसा यानं एकच बाण सोडला, पण तो माशा या डो यावर बसला
नाही! सवां या उं चावले या अपे ा कोसळ या. या यानं तर पांडवांचा मामा, राजमाता
हणिवणा या माद्रीचा स खा बं ध,ू मद्रदे शाचा राजा श य पु ढं झाला! पण तोही
कसाबसा दोन बाण फेकू शकला. या यानं तर िसं ध दे शाच नृ प जयद्रथ उठला. मोठ ा
प्रयासानं िशवधनु य उचलून यानं तीन बाण फेकले , पण एकही ल यात घु सू शकला
नाही. सगळीकडे उ सु कता, भय, सहानु भत
ू ी या िविवध भावनांना धारण करणारी शांतता
पसरली होती. वयं वराला सु वात होऊन एक घटका झाली होती, पण तरीही ते
म ययं तर् सवांना वाकु या दाखवीत उ म पणानं तसं च गरगर मं डलं घे त होतं . मी
सहज हणून म ये च श्रीकृ णाकडे पािहलं . आसना या उज या हाता या बै ठकीवर यानं
आपलं कोपर टे कलं होतं . उजवा तळहात उज या गालाला टे कवून थोडासा उजवीकडे
कलून तो व थ बसला होता. कणाकडे पाहता तो श्रीकृ णा या पाया या अं गठ ाकडे
एकटक पाहत आहे , असं मा या यानात आलं .
आता मला वाटू लागलं की, कणाला पु ढं जा यासाठी सं केत करावा, पण न जाणो
याचा ल यवे ध चु कला तर? अशी एक शं काही मनात ये ऊ लागली. सवांत शे वटी
िनवाणी या वे ळीच मी याला उठ याचा सं केत करणार होतो.
एकामागून एक राजे ये त होते . आप या साम याची परी ा पाहत होते . अपयश
घे ऊन परतत होते . काही नृ पांनी तर दोन-दोन वे ळा प्रय न केला! म ययं तर् मात्र
सवांना वे डावीत घरघरत तसं च िफरत होतं . मं डपात िशवधनु याची महती गाणारी
कुजबु ज सु झाली. आयावतातले सव राजे या अवघड पणापु ढं िन प्रभ ठरत आले
होते ! काही राजे मा याकडे पाहत होते . काही श्रीकृ णाकडे , तर जवळ- जवळ सगळे च
कणाकडे अपे े नं पाहत होते ! ते वढ ा मगधां या िवशाल साम्रा याचा, ं यु ात
प्रवीण असले ला, बळकट शरीराचा जरासं ध उठला! याचं सव कसदार शरीर पु ट
ह ीसारखं िध पाड होतं . आ मो नतपणे छाती फुगवीत तो िशवधनु यापाशी आला. सव
साम यािनशी यानं धनु य उचललं ! एकामागोमाग एक असे चार बाण फेकले . पण
म ययं तर् ाला असले या चक् रातील आ यांतन
ू ते पार कुठे तरीच बाहे र गे ले! छताला
ृ
ू
भे दन अद य झाले ! जरासं धानं आप या बाणांतील एक तरी बाण माशा या डो यात
घु सला असे ल या अपे े नं छतावर या म ययं तर् ाकडे णभर पािहलं , पण ते वढ ात
याचा तोल गे ला आिण वत:ला सावर या या प्रय नात तो तलावा या उं च दगडी
कठड ाव न धाडकन खाली कोसळला! ते अवजड िशवधनु य या या उ नत व ावर

कोसळलं ! या या पराभवाची क् र कुचे टा करणारी हा याची लकेर मं डपात सगळीकडे
पसरली. मी श्रीकृ णाकडे पािहलं , पण तोही खट ाळपणे गालात या गालात हसत
होता! पण णाधात ते दृ य पालटलं . जरासं ध या प्रचं ड धनु या या अस भाराखाली
प्राणां ितक तडफडू लागला. हातपाय झाडून वत:ची सु टका कर यासाठी केिवलवाणी
धडपड क लागला. या या मु खातून र ताची एक िचळकांडी उं च उडाली. िशवधनु य
र तानं माखलं ! एका मानी ित्रयाची ती केिवलवाणी धडपड काही के या मा यानं
पाहवली नाही. मी पधत भाग यायचा नाही, असं ठरिवलं होतं , पण ते ही मी णात
िवसरलो! श्रीकृ णा या तट थपणाची ितडीक हणून या यावर एक जळजळीत
दृि ट े प टाकत आसनाव न ताडकन उठलो. तरीही कण वे ड ासारखा या का या या
पायांकडे च पाहत होता! श्रीकृ णाला भे टून आ यापासून तो असा का वागत होता ते च
मला समजत न हतं . कृ णानं याचा ते जोभं ग केला होता की काय? मी कणा या
साहा याची वाट न पाहता उठलो! तलावाजवळ आलो! आकाशाकडे दृ टी िखळले ला
प्रचं ड जरासं ध मा याकडे जणू प्राणाची भीकच मागत होता! मगधां या समथ
रा याचा तो पराक् रमी राजा मृ यूचं प घे ऊन व ावर कोसळले या िशवधनु याला
कुणीतरी दरू करावं हणून आशाळभूतपणे पाहत होता! एक िव यात ं दर् यो ा! मोठ ा
क टानं मृ यूशी ं खे ळत होता. मी कृ णाजवळ बसले या मा या गु ं कडे –
बलरामांकडे एकवार श्र े नं पािहलं . यांचे िवशाल ने तर् मला आशीवाद दे त होते ! या
तशा आणीबाणी या वे ळीही मा या मनात श्रीकृ णाची आिण बलरामांची तु लना
करणारा एक चम कािरक िवचार तरळू न गे ला. मला बलरामांब ल िनतांत आदर वाटत
होता, पण ते वढ ाच प्रकषानं िकंबहुना याहीपे ा जा त प्रभावीपणानं या
श्रीकृ णाचा मन वी ितटकारा वाटत होता.
णात मी पु ढं झालो. तडफडून घायाळ िन श्रांत झाले या जरासं धा या
हातापायांची धडपड थांबली होती! याचं सगळं शरीरच जणू डोळे होऊन बोलत होतं !
मृ यू या दारात जीव िकती असाहा य असतो! तो वत:ची प्रित ठा, आ मािभमान
काही-काही जाणीत नसतो. तो केवळ याचना करीत असतो जग याची! जीवनाची!
दे शोदे शींचे अने क राजे नरय ासाठी आप या राजनगरात – िगिरव्रजात कारावासात
क डणारा जरासं ध िशवधनु यानं अडकवून ठे वला होता! खाली वाकू न मी एका हातानं च
ते िशवधनु य उचललं ! सग या मं डपात टा यांचा प्रचं ड कडकडाट झाला! फासे
पार यांनी लावले या साप यात अडकले ली शे पटी सु टताच एखा ा वनराजानं गजना
करीत सु टकेची उं च उडी मारावी, तसा जरासं ध व ावरचं धनु य दरू होताच ताडकन वर
उसळला िन हात उं चावीत मोठ ानं ओरडला. यानं मला कडकडून िमठी मारली. सव
लोकांना वाटलं की मी द्रौपदीसाठीच वयं वरात भाग घे यासाठी ते धनु य उचललं होतं .
कुणीतरी मा या नावाचा जयघोष केला. मला आता ते थन
ू माघार घे णं श य न हतं . ते
धनु य मी सहज उचललं याचं अने क लोकांना आ चय वाटलं , पण केवळ माझे गु
बलरामांखेरीज कुणालाही माहीत न हतं की, मी गदे या शाले त भीमाशी सात यानं सहासहा घटका गदा खे ळलो होतो! दं डाचा तो सरावच मला या वे ळी उपयोगी पडला होता.
माझे दं ड ह ी या पायांसारखे भ कम झाले होते .
धनु य हातात पे लीत मी सव मं डपभर एकदा गरगर दृ टी िफरिवली आिण
तलावाकाठी गे लो. काठावर उभा राहन
ू सहज एकदा द्रौपदीवर दृ टी टाकली. ती

डो यात प्राण आणून मा याकडे च पाहत होती! मा यातील कु कुला या अिभमानाचा
लसलसता क ब तरा न उठला! ही सु गंधाची कुपी सवांसम कवे त मा नच आज
हि तनापूर गाठायचं , असा िनधार क न मी कुंडात या पा यावर शांतपणे दृ टी
िखळिवली. म ययं तर् ाचं प्रितिबं ब पा यात प ट पडलं होतं ! पूवी या पधकांनी
फेकले या बाणांनी छताला जी काही िछद्रं पडली होती यातून िनसटले ले काही चु कार
सूयिकरणही पा यात तरं गत होते . यात ते प्रितिबं ब तळपत होतं , पण – पण यात
गरगरणा या म याचा डोळा िदसत न हता! तरीही मी प्र यं चा ताणून वे ध घे तला
आिण सलग असे एकापाठोपाठ पाच बाण फेकले ! पण मा या प्र ये क बाणाबरोबर केवळ
छताला आणखी एक-एक िछद्र अिधक पडत गे लं! सूयिकरणांचे आणखी पाच कवडसे
कुंडातील पा यात डोकावू लागले ! ते पाच कवडसे पाहताच मला पांडवांची आठवण
झाली! प्र ये क वे ळी पाच हा आकडा मा या मनाचा वे ध घे त होता! माझा एकही बाण
म यात घु सला न हता. पांचालांचं ते ु दर् म ययं तर् कु ं या िसं हासनाला िखजवीत
तसं च ताठपणे गरगरत होतं . ते अवजड धनु य पे लन
ू -पे लन
ू मा या दं डात कड आला.
िख नपणे मी काठाव न खाली उतरलो. मला तीव्रपणे वाटलं की, या द् पद राजानं
याऐवजी गदे चा कोणताही कठीण पण आज ठे वला असता तर यांचं काय िबघडलं
असतं ? याला आप या क ये चं खरोखरच वयं वर करायचं होतं की यानं ही पराक् रमी
वीरांची क् र कुचे टा मांडली होती? याचं िशवधनु य घे ऊन हा पण पूण करायला आता
कैलासाव न सा ात िशवानं च धाव यायला पािहजे होती.
मा या पराभवावर मात्र द्रौपदी गालांत हसत होती!
मी लि जत मनानं तलावा या पायदं ड ा उत न आलो. हातातील िशवधनु य
णा णाला मला अितशय अवजड भासू लागलं . सवांत अिधक काळ मीच ते हातात
पे ललं होतं . मं डपातील लोकांची प्रितिक् रया काय होत आहे हणून मी सगळीकडे दृ टी
फेकली. यादवांचा व थ बसले ला राजा श्रीकृ ण मा याकडे पाहन
ू खोचकपणे हसत
होता! इतर सवांनी माना खाली घात या हो या! कण वे ड ासारखा अजून या का या
श्रीकृ णा या पायांकडे च पाहत होता. हसणा या कृ णाला, ‘नु सताच हसतोस काय?
धमक असे ल तर ऊठ िन हे धनु य पे लन
ू तो पण पूण क न दाखव!’ असा भाव दशिवणारा
एक कडकडीत दृि ट े प या यावर टाकू न, मी ते धनु य या याच िदशे नं फेकलं ! पण
मा या दं डातील श ती ीण झा यामु ळे ते फारसं पु ढं गे लंच नाही! उलट पायांखाल या
गु ळगु ळीत पाषाणाव न ते कसं तरी घसरलं आिण गोल मं डल घे ऊन िफ न मा याच
उज या पाया या पं जावर पडलं ! वे दनामय सणक पायापासून म तकापयं त चढली.
पणातील पराभवानं मन आिण धनु या या भारानं शरीर दो हीही आक् रोशू लागली.
मदती या अपे े नं समोर बसले या जरासं धाकडे मी पािहलं ! यानं नकारदशक मान
खाली घातली. मला याची या िबकट अव थे तही कीव वाटली! मा या धनु याखाली
सापडले या पाया या वे दनांचं मला ते वढं दु:ख वाटलं नाही, जे वढं जरासं धा या
तट थपणाचं वाटलं ! पाय धनु याखाली सापडून आता तु टला तरी कुणाकडे ही मदती या
अपे े नं वर पाहायचं नाही, असं ठरवून मी माझे डोळे घट् ट िमटले . णापूवी
जरासं धाला मु त करणारा दुयाधन वत: िशवधनु याखाली सापडले ला पाहन
ू सव जण
हळहळत असावे त, पण पु ढं मात्र कोणीच सरसावत न हतं ! माझं मन चोहोबाजूंनी लाल
मुं या डसले या घायाळ भु जंगासारखं तडफडत होतं !

पण एकाएकी मं डपातील कुजबु ज जा तच सश द झाली. मा या कानां वर तु टकतु टक श द एकामागोमाग एक आदळू लागले . ‘‘कण!... कवच-कुंडलं !... ल यभे द...
सवश्रे ठ धनु धर!... सा ात धनु वद!’’ मान उचलून मी कणा या आसनाकडे पािहलं ! तो
आसनाव न उठू न उभा रािहला होता! या या कानांतील कुंडलं त त झाली होती, पण
उभा राहन
ू ही तो समोर या श्रीकृ णा या पाया या उज या अं गठ ाकडे च अजून पाहत
होता! मला मोठ ानं ओरडावं सं वाटलं की, ‘‘कणा, ने हमी ग डासारखे आकशात झे प
घे णारे तु झे डोळे आज या का या कृ णा या पायावर का िखळले आहे त?’’ पण
ते वढ ात श्रीकृ णानं उज या पायाचा अं गठा हळू च थोडा वर उचलला. कण एक मोहक
गोड हा य फेकीत आसनाजवळू न गरकन वळला आिण मा या िदशे नं झपाझप चालू
लागला! याची उं च दे हय टी इतकी भारद त वाटत होती की, जणू खिदराचा डे रेदार उं च
वृ च चालत ये त होता! या या प्र ये क पद े पाबरोबर या या कानांतील कुडलं लयीत
िहं दोळे घे त होती. या या आ मिव वासू, ढं गदार चालीवर सव प्रे कगण इतके मु ध
झाले की, यानं धनु याला हात लाव यापूवीच सवांनी प्रचं ड टा यांनी याचं वागत
केलं ! मी माझा पाय धनु याखाली आहे , याची जाणीवही िवस न गे लो! हि तनापूर या
आखाड ात मला सापडले ला अ टपै लू िहरा दशिदशांना ते जाचे दीि तमान त्रोत फेकत
ये त होता!
छे ! मी तरी िकती वाथी होतो! अशा कणाचा वापर क न मी पांचालीला आपली
अधां गी करणार होतो! िकती अिरसकपणा ठरला असता तो! पांचालीसारखी सु गंधी कुपी
कणासार या सु वणपु पालाच शोभून िदसली असती! कण आिण पांचाली हा जोडा
सा ात उमाशं करालाही लाजवील असाच ठरला असता! मी माझा िवचार बदलला.
आता णभरातच कण म यभे द करील! यानं म यभे द केला की, द्रौपदीचा
अं गदे शाची महाराणी हणून उद्घोष करायचा आिण चं पानगरी ही कणा या अं गदे शाची
राजनगरी आहे एवढं च घोिषत क न थांबायचं नाही तर कण हा कु ं चा से नापती आहे ,
असा आज याचा यथोिचत गौरवही करायचा! हि तनापु राला परत यावर ती क पना
महाराजांना पटवून याप्रमाणं या या से नापतीपदाचा अिभषे किवधी करायचा.
हि तनापु रातून राजह ीव न या दोघांची िमरवणूक काढायची! मी ितथ या ितथं
मनाशी हा िनधारही क न टाकला.
णातच तो मा याजवळ आला. उ रीयाची ल बती टोकं
णात यानं
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कमरे जवळ अधरीयात खोचली! नु सती एकदाच यानं मा यावर द टी टाकली. काहीही
न बोलता याचे िनळे शार, िनमु ळते , िनतळ डोळे मला सां गत होते , ‘राजा, घाबरलास की
काय? तु झी सु टका करायला कण समथ असताना तू जरासं धाकडे अपे े नं कशाला
बिघतलं स?’ पु ढं होत प्रथम लीलया यानं िशवधनु याला नम्र वं दन केलं ! अगदी
सहजपणे यानं एका हातानं च ते अवजड िशवधनु य वर उचललं ! काय होत आहे हे
समजाय या आत, एखा ा लहान मु लानं एखादं खे ळणं वर उडवून झे लावं तसं ते धनु य
यानं णभर अवकाशात वर फेकलं िन परत अचूकपणे एकाच हातानं पु हा पे लन
ू धरलं !
मं डपभर अिवरत टा यांचा प्रचं ड पज य कोसळला! माझा पाय आिण मन दो हीही
मु त झाली. उ हिसत मं डपानं यासाठीही टा यांचा अिवरत प्रितसाद िदला. कणाचं
अ यदान वीकारणा या समोर या गं गे या जललहरीच जणू थरथरत आहे त, असं मला
वाटलं .

िवजे सारखा तो तलावाकाठी गे ला. ितथं ठे वले या बाणां या भा यातील एक
बाण यानं सरकन खे चला. तो याचा सू म ल य अचूक िटपायचा िन याचा सूची बाण
होता! वीरासन घे त प्र यं चा ताणून सूची बाण चढवून यानं पा यात डोकावून पािहलं .
गरगर िफरणा या म ययं तर् ातील माशाचा डोळा पा या या कुठ या थबावर
प्रितिबं िबत झाला आहे हे शोध यासाठी याचे नीलवणी डोळे गरग लागले . याचं
ऐटदार वीरासन सव आमं ित्रतांना मं तर् मु ध करीत होतं ! पा यात डोकावणा या या या
कपोतासार या ऐटदार, पु ट माने ला लोभस व या पड या हो या! अर यवराहावर झे प
घाल यापूवी िसं ह घे तो, तसा यानं अचूक पिवत्रा घे तला होता! सव जणांची दृ टी
या या सूची बाणा या अग्रावर आता िखळली होती! द् पदक या पांचालीचं जीवन
या बाणा या अग्राव न प्रवास करीत कणा या चरणां वर पडणार होतं ! सवांनी
कुतूहलानं , उ सु कते नं िन कणावर या िनरामय आदरानं वास रोखले होते ! तो एकच िद य
ण होता! सव पांचालांचं आिण कु ं चं भिवत य या म ययं तर् ातील माशाबरोबर या
णीच ठरणार होतं ! कणाचं जीवन पांचाली या प्रा तीनं उजळू न जाणार होतं . छे !
पांचालीचं जीवनच कणा या प्रकाशमय सहवासात फुलून िनघणार होतं ! तो एकच ण
सवांचा भिव यकाल ठरिवणार होता. माझा, कु ं चा, आयावताचा आिण सूयिश य
अं गराज कणाचा!
म ययं तर् ातील गरगर मं डलं घे णारा मासा, या या डो यांचं प्रितिबं ब आिण
सूचीबाणाचं टोक यांची सां गड यानं घातली आिण ल यवे धसाठी हणून कुंडलांपयं त
आकण अशी सरकन प्र यं चा ताणली. सवांची िशगे ला पोहोचले ली उ सु कताही ताणली.
बाणाचं प्र े पण होणार एवढ ात मं डपातील औ सु यपूण शांतते ला िचरणारा एक समथ
नारी आवाज मं डपा या राजक ातून उमटू न सवां या कानात िल त बाणासारखा घु सला.
‘‘थांबा!!’’
प्रथम कोण बोलतं य हे च कुणालाही समजे ना! सव जण राजक ाकडे अवाक
होऊन पाहू लागले . शु भर् कमलांची वरमाला कशीतरीच हालली! सवांची दयं थरकली!
सा ात द्रौपदी बोलत होती. हातातील कमलांची वरमाला उं चावून, कंठा या नाजूक
धम या फुगवून!
ती हणाली, ‘‘थांबा! आपण म यभे द नाही क शकत!’’
आ चयमय कुजबु ज मं डपाला घे लागली.
‘‘का नाही क शकत?’’ झटकन आपली पु ट मान वर उं चावून अं गराज कणानं
आ चयानं िवचारलं .
‘‘आपण ित्रय नाही!! मी कोण याही सार याची प नी वा सून होणं कदािपही
नाही मा य करणार! मी एक ित्रयक या आहे – ु दर् सारिथक या नाही!’’
कणाचे धनु य धारण केले ले बाहू अनावर सं तापानं सतत थरथ लागले . यानं
तणाव िदले ली प्र यं चा लडलडू लागली. या या हातातील िशवधनु यातून म या या
ने तर् भे दासाठी रोिधले ला बाण वे डावाकडा होत कसातरीच सु टला! तो सरळ
श्रीकृ णा या आसना या िदशे नं धावला आिण खाली उत न सपकन या या उज या
पाया या अं गठ ात घु सला! अक् र, बलराम, उ व सव जण एकदम या याभोवती
धावले , पण काहीही न बोलता हाता या सं केतानं च श्रीकृ णानं सवांना आपापली आसनं
घे यास सां िगतलं ! आपला पाय तसूभरही न हलिवता खाली वाकू न यानं तो बाण

सहजपणे आप या अं गठ ातून हसतच उपटू न काढला! यावरचं र त अं गावर या
पीतांबरानं अलगद िटपलं ! अगदी थं डपणं !
मला मात्र ते र त पाहन
ू समाधान वाटलं ! या या अं गावर काही अभे कवच
न हतं !
‘‘ ु दर् , सूतपु त्र!’’ वत:शीच पु टपु टत दय भे दणा या वै ष यानं आपली मान
ू कसातरीच हसला! कसलं होतं ते हा य! ते
मागं टाकू न कण िकतीतरी िवकटपणे गदगदन
हा य न हतं च! आक् रोश हा ि त्रयांचा गु णधम असतो, या वीराला असं आक् रोशता
ये णार न हतं ! हणूनच तो हसला होता, पण याचं हा य आक् रोशापे ाही दय
िपळवटणारं होतं ! याची ते ज वी कुंडलं णात िन ते ज पडून तर णात र तवणात
प्रकाशून या या मानी मना या अं तरं गातला भावनांचा िव फोट प ट क लागली!
बाणांनी पडले या छता या िछद्रांतन
ू तो एकटक वे ड ासारखा आकाशाचा पटल
जाळीत तळपणा या गु दे व सूयाकडे पाहत काही काळ या तलावा या दगडी काठावर
दगडी पु त यासारखा तसाच वीरासनातच रािहला! दुस याच णी लडलडणारं हातांतील
िशवधनु य सं तापानं खाल या पायघडीवर फेकू न दे ऊन, वायूनं भडकले ला वणवा
अर यातच झपाझप पसरत जातो तसा तो तरातरा चालत आप या आसनाकडं जाऊन
मान खाली घालून बसला! तो चालताना या- या िठकाणी याचे पाय पडले होते , याया िठकाणचं पायघडीवरचं व त्र होरपळू न काळं िठ कर पडलं होतं ! भावनांचा केवढा
प्रचं ड क लोळ, समु दर् पवकाळी खवळावा तसा या या अं तरं गात खवळला असावा,
याची या या सहवासात राहन
ू सु ा मलाही नीट क पना ये ऊ शकली नाही! या या
शे जारीच आसनावर अस यामु ळे या या नाका ारे बाहे र फेकले जाणारे उ ण िन: वास
मा या शरीराला चां गले च जाणवत होते ! कुणीच काही बोलत न हतं . बोलू शकणार
न हतं . शे वटी हा भावपीळ एका िन ठावान सूयभ ताचा आिण या से नीचा होता!
झाले या अघिटत प्रकारानं सवांनाच िव मयाचा केवढातरी प्रचं ड ध का
बसला होता. प्र य द्रौपदीच वधू हणून उभी असताना सव सं केत गु ं डाळू न ठे वून
िवनयानं खाली घातले ली मान उं चावून तीच काहीतरी असं भयानक ममछे दक बोले ल
याची कुणालाच क पना न हती! बोलणारी द्रौपदी आिण बोलून घे णारा कण
अस यामु ळं म ये बोल याची अ य कुणाचीच प्रा ा न हती!
सगळीकडं शांतताच शांतता पसरली होती. द्रौपदीनं परत आपली मान खाली
घातली. वयं वर मांडून दोन घटका झा या हो या. सं यासमय झा यामु ळे आकाशातला
सूय आता ढळत चालला होता! म ययं तर् ा या भयाण घरघरीिशवाय अ य कोणताच
वनी या मं डपात आता ऐकू ये त न हता. ते म ययं तर् कालयं तर् बनून तसं च घरघरत
राहणार होतं . इतकं गोल गरगरणार होतं की, प्र य
या माशालाही आता पृ वीचा
डोलाराच िफर यासारखा िदसणार होता! या या अिवरत गरगर यामु ळे काळ कसलं
भयानक सं गीत भिवत यात रचणार होता, हे एक या म ययं तर् ाला आिण दुसरं या
काळालाच माहीत होतं !
जीवनभर मला साथ दे याची प्रित ा घे तले या मा या िमत्राकडं – अं गराज
कणाकडं मी सहानु भत
ू ीनं बिघतलं . आज जीवना या पधत तो खरोखरच पराभूत झाला
होता. या या अं गावरची व त्रं घामानं िचं ब िभजली होती. अपमाना या तीव्र आिण
अस जािणवे नं याचं शरीर य कुंडासारखं पे टलं असावं , पण तो काहीच बोलला नाही.

काय बोलणार होता! मला उठू न सवांना गजून सां गावं सं वाटत होतं की, ‘‘कण हीन नाही,
ु दर् नाही! याची अशी ममभे दी वं चना क नका. तो अं गदे शचा अिभिष त राजा आहे !
वतं तर् आहे ! या या कानांत प्रकाशमान कुंडलं आहे त. अं गावर अभे कवच आहे . तो
वतं तर् आहे ! श्रे ठ आहे !’’ मी उठ या या प्रय नात होतो एवढ ात सामा य
प्रे कां या बै ठकीतून उठले ला एक दाढी- जटाधारी ब्रा ण यु वक सवांना दरू सारत पु ढं
सरसावताना मला िदसला! समोर या आसनावर श्रीकृ णही कस यातरी िनधारानं उठू न
उभा रािहला होता.
म यभे दासाठी कुणीच पु ढं ये त नाही, हे पाहन
ू ए हापयं त शांत असले ला
द् पदराजाही कठोर श दांत सवांची िनभ सना क लागला. याचे श द जळजळीत
होते .
‘‘आज मा या क ये चं पािणग्रहण कर याची पात्रता या आयावतात या
एकाही ित्रय राजात नाही असं च मी मानायचं काय? एका यःकि चत लाकडी माशानं
आज अिखल आयावत िजं कला असं च समजून मी माझी य दे वापासून िमळाले ली ही
सु गंधी सु क या परत य दे वा या रसरशीत कुंडात असाहा यपणे लोटू न ावी काय?
आज या रा ट् रातील ात्रते ज न टप्राय झालं आहे काय?’’
‘‘नाही!’’ तो दाढी-जटाधारी ब्रा ण यु वक मं डपा या म यभागी ये त
गवा नतपणे हणाला. यानं आप या शरीरावर भग या व त्रांची छाटी घातली होती.
सवां गाला भ माचे पट् टे फास यामु ळे याचा रं ग कोणता होता कुणालाही अचूकपणे
सां गता आलं नसतं , पण याची बाणासारखी सरळ गितमान चाल मात्र मला दाट
पिरचयाची वाटली. ती चाल... ती चाल अजु ना या चालीशी फारच जु ळती होती! तो
अजु न तर नसे ल? माझं शं काकुल मन णभर थरकलं . पण ते श यच न हतं . अजु न तर
मरणा या मागानं कधीच गे ला होता. याचं िपशा चसु ा या वयं वरा या मं डपात ये णं
श य न हतं ! आिण आलं असतं तरी िशवधनु याला हात घालायला ते कधीही धजलं
नसतं ! िशवाला िपशा चं िभतात असं मी ऐकलं होतं .
या ब्रा णकुमारानं िशवधनु य कणासारखं च एका हातानं उचललं , णात
ऐटदार वीरासन घे तलं ! ते बघताच मं द हसणारा श्रीकृ ण उठला तसाच खाली बसला! या
घटने नं णापूवी कणाचा... या ते ज वी वीराचा झाले ला अपमान कुणा याच यानात
रािहला नाही! सवांनी परत टा यांचा वषाव क न या न या पधकाला चे तावणी
िदली. या ब्रा णकुमारानं मान वळवून श्रीकृ णाकडं दृ टी फेकली. मला या सवांचाच
राग आला. यानं बसा हट यानं तरच प्रथम सव राजे खाली बसले होते . कण तर
या या पायांकडे पाहत िकतीतरी काळ व थच बसला होता आिण आता हा
ब्रा णकुमारही या िदशे नंच पाहत होता? का? हा श्रीकृ ण हणजे या सवांना वाटतो
तरी कोण? दे वांचा राजा इं दर् की सृ ि टकता ब्र दे व? मी माझं बै ठकीचं आसन उ े गानं
सरळ उलट िदशे ला परतवून घे तलं . मला श्रीकृ ण आिण तो ब्रा णकुमार वा या
मं डपातील मूखासारखे टा या िपटणारे प्रे कगण यांतलं काहीच मा या दृ टीपु ढं असू
नये , असं या वे ळी वाटलं ! आसन िफरवताच मा या पाठीमाग या आसनावर बसले ला
िशशु पाल मा या त डासमोर आला. तो आ चयानं मा याकडे पाहत होता इत यात एक
प्रचं ड गदारोळ उठला. ‘‘तो पाहा या ब्रा णकुमारानं म यभे द केला! गे ली दोन
घटका घटनांचे कडू धागे िवणणारं ते म ययत्रं आता बं द पडलं आहे ! ध य आहे तो

ब्रा णपु त्र! कोण आहे तो? कुठला?’’
मी सरकन वळू न पािहलं , त या या काठावर तो भगवी व त्रं घातले ला त ण
व ताणून उभा होता! यानं माशाचा डोळा अचूक िटपला होता! कोण होता तो? इतका
वे ळ व थ का होता? मी मना या घोड ावर प्र नांचे प्रतोद ओढू लागलो!
दगडी चौथरा उतरणारी, सा ात आकाशक या भासणारी द्रौपदी मान खाली
घालत सल जपणे या ब्रा णकुमाराजवळ आली आिण ितनं एक णभरच या याकडे
पाहन
ू हातातील धवल कमलांची वरमाला मं द हसत एकदम या या ग यात घातली!
ने मका याच वे ळी सूय अ ताला गे ला! सगळीकडे सं याछाये ची धूसर भयाण छटा
पसरली! वयं वर झालं होतं . सव जण परत यासाठी उठत होते . पण मा यामागून
िशशु पाल दो ही हात उं चावून ओरडला, ‘‘हे वयं वर आ हाला मा य नाही! सव ित्रय
इथं उपि थत असताना एका सं या करणा या ब्रा णानं एक ित्रयक या वरावी हा
सवांचाच अपमान आहे ! मी तो प्राण गे ला तरी कदािपही सहन करणार नाही. धरा या
दाढीवा याला.’’
या या फोटक गजने ला पणात पराभूत झाले या सवच राजांनी प्रितसाद
िदला. सवांनीच आपापली श त्रं सावरली. मीही गदा उचलली. वयं वरा या मं डपाला
णात स यास या या समरां गणाचं व प प्रा त झालं . सव जण या ब्रा णकुमारावर
धावले . तो हातातील िशवधनु यावर असं य बाण चढवून ते हवे तसे सोडू लागला. सव
जण या या िदशे नं पु ढं सरकू लागले . इत यात एकाएकी प्रचं ड झं झावातासारखा वनी
झाला. दुसरा एक, भगवी छाटी घातले ला, जणू पवतच असा ब्रा णकुमार दातओठ
खात सवां वर धावून आला. याला पाहताच माझं दय बं द पडतं की काय असं च मला
वाटू लागलं . मी या याशी सहा-सहा घटका गदा खे ळलो होतो तो भीमच व त्रं
बदलून, दाढी वाढवून ितथं आला होता! कसा आला होता तो? तो िजवं त कसा?
पु रोचना या ला ागृ हानं मग जाळलं तरी काय? तागाचं आिण ब वजाचं गवत की
यु वराज दुयाधना या आशा-आकां ा? ने हमी या सवयीप्रमाणं मी माझा हात डा या
दं डातील चांदी या पे टीव न िफरिव यासाठी उचलला आिण कुठू नतरी सुं ऽऽ करीत
आले ला एक बि तक बाण ने मका याच वे ळी मा या दं डात घु सला! या पा यानं या
पे टीचे बं ध तु टले गे ले. ती पे टी उडून कुठं तरी खाली पडली! कुणाकुणा या पायदळी
सापडली कोण जाणे ? दं डातील बाण काढावा हणून याचं शे पट
ू मी हातानं खे चलं .
मा या यानात रािहलं नाही की, तो बि तक बाण होता! याचं पातं मा या दं डात तसं च
रािहलं . मोडकं शे पट
ू हातात आलं .
अपमाना या तीव्र तडा यानं आपण भ्रिम ट झालो आहोत हणून आपणाला
हे िविचत्र दृ य वत: या क पने तन
ू च िदसत असावं असं वाटू न मी वत:ला एक
िचमटा काढून या दुस या ब्रा णकुमाराकडे पािहलं . होय तो भीमच होता! याचे डोळे
आग पाखडत होते ! एखा ा कृिषजनानं शे तातील धा याची कणसं मळणी या हं गामात
झोडपावीत तसा तो िमळे ल याला हातातील गदे या भक कम प्रहारानं झोडपत होता!
या या पु ढं एकटा श य कसाबसा िटकाव ध न होता. म पाजले या ह ीसारखा तो
आप या गदे या मं डलक े त ये णा या प्र ये क वीराला जबरद त धडका दे त होता.
या या प्रहारांनी घायाळ झाले ले वीर छताकडे त ड वर क न िव हळत कोसळत होते .
प्रभं जनासारखा वाटणारा तो दांडगट अं गात चे व चढ यासाठी म ये च म वृ षभासारखा

डरका या फोडीत होता! या या डरका यांनी छतावर या म ययं तर् ातील त ध
झाले ला लाकडी मासाही थरकत होता! िनिववादपणे तो भीमच होता! पण तो कुठू न
आला होता? कसा आला होता? आकाशातून की पाताळातून? सा ात यमालाही यानं
आप या अवजड गदे नं ठोकरलं होतं की काय? या या थयथय नाच यानं वयं वराचा
मं डप लडलड हलत होता! तो तसाच घटका दोन घटका ओरडत नाचत रािहला असता,
तर िनि चतच मं डप चोहोबाजूंनी आत कोसळणार होता! मला केवळ वे ड लागायचं
ते वढं च िश लक होतं ! भीम िजवं त कसा? भीतीनं थरकले लं माझं मन आक् रोशत होतं .
रथा या चाकाखाली सापडले ला पाय बिधर होतो तसं ते बिधर झालं होतं ! तो तर सवांना
ठोक यासाठी अधीरच झाला होता. तो भीम होता की याचं िपसाळले लं िपशा च होतं ?
स य काय आिण व न काय ते च समजत न हतं . वारणावता या राखे तन
ू यानं परत हा
सुं दर आकार कसा घे तला? या राखे तील ओंजळभर राख घे ऊन याचं िपशा च ती
मा या आिण इतरां या त डाला फासायला तर आलं न हतं ? भे दी होऊन पु रोचन
िफतला होता की माझं दै वच िफरलं होतं ?
कसाबसा वत:ला सावरीत मी या धु म चक् रीतून बाहे र पडू लागलो. भीम
मा याकडे डोळे वटा न आरो या मारीत होता, पण या याभोवती श य, सु दामन,
िशशु पाल, जरासं ध, सु षेण यांचं कडं होतं . म यभे द करणारा अजु न पा या या
तलावाकाठी द्रौपदीजवळ कुणालाही िफरकू दे त न हता! पावसाळी मे घांतन
ू पा या या
सरी कोसळा यात तसे या या िशवधनु यातून तो सतत बाण सोडत होता! या या
असं य बाणांनी वरचं छत के हाच िछद्रमय झालं होतं . कुणीतरी से वकांनी णा णांनी
वाढणा या अं धारातील ग धळ आवरावा हणून प्रचं ड वाला फेकणारे पिलते आणले
होते ! या प्रकाशाचा उपयोग क न घे ऊन सव जण उलट भीमाजु नां वर अिधक तु टू न
पडत होते . ग धळ वाढतच होता. माझं म तक तर सु नच झालं .
मी या कलकलाटातून कसातरी बाहे र पडलो. सव राजे उठू न यु ात गु ं त यामु ळे
मं डपातील आसनं ठे वले ला भाग आता ओस पडला होता. दु न राजपु त्र धृ ट ु नाचा
आिण या या िप याचा सवांना शांत हो यासाठी िवनिवणारा उ च वर एकू ये त होता!
आसनां या दीघ बै ठकीत दरू वर एका आसनावर आपलं िवशाल म तक दो ही तळहातात
ग च पकडून खाली मान घालून बसले ला कण मला िदसला! द्रौपदी या वा बाणांनी
घायाळ झाले ला तो वीर अ व थ होऊन िवचारम न झाला होता. धापा टाकीत मी
या याजवळ गे लो. या या िवशाल पाठीवर हात टाकू न याला गदागदा हलवीत मी
ओरडलो, ‘‘कणा, अजु न िजवं त आहे ! यानं च पणात द्रौपदी िजं कली आहे ! मं डपात तो
कुणालाही जवळ ये ऊ दे त नाही! घनघोर सं गर् ाम माजला आहे ! स य काय आहे ते च
समजत नाही!’’
अं गावर साधी शु क काटकी पडली तरी एखादा चपळ िसं ह जसा गजना करीत
उसळतो तसा तो ताडकन वर उठला, “अजु न! अजु न! अजु न! आज याला सरळ-सरळ
दाखवून दे ईन की, मनात आणलं तर एक सूतपु त्रही या या सम एका राजक ये ला
ने ऊ शकतो!’’
िवजे या लोळासारखा तो वळला. याची चया आर त झाली. कुंडलं रसरसू
लागली. मला दरू लोटू न तो मं डपामध या तलावा या िदशे नं घु सला! जवळ उ या
असले या भोजराजा या हातातून यानं याचं धनु य िहसकावून घे तलं . अजु नाजवळ

जाताच तो सवांना उ े शन
ू ओरडला, ‘‘दरू हा!’’ या या श दांत इतकी धार होती की,
णभर वीज कडाड याचा भास झाला. सवांनी हात आवरले . “अजु ना, खरा ित्रय
असशील तर हातातील िशवधनु यानं या सूतपु त्र कणाचा िशर छे द क न या
पांचालां या स दया म राजक ये ला घे ऊन जाशील! नाहीतर ितला आज आिण या
णी मी दाखवून दे ईन की, ितनं ित्रय हणून िनवडले ला अजु न या कणा या बाणाचं
एक दुबळं भ य आहे !’’ तो ताडकन बोलून गे ला. अजु नानं ही िशवधनु य उं चावून
सावरलं . या दोघांचं जु ं पणार या भयानं द्रौपदी अजु नाला िबलगली! ितला दरू लोटू न
ू टाकला. दोघं ही
यानं ही बाण चढिवला, पण वे ध घे यापूवीच कणानं तो णात भे दन
एकमे कां वर बाणांचा वषाव क लागले . पिल या या धूसर प्रकाशात ते एकमे कां वर
अचूक बाण फेक याचा प्रय न करीत होते , पण ते वर यावरच भे दले जात होते . दोघांचा
एकमे कां वर सतत एक घटका बाणवषाव चालला होता, पण िनणय काही लागत न हता.
भीम आिण श य एकमे कां शी लढतच होते . या वयं वरा या मं डपाचं उद् व त
समरां गणात पांतर झालं होतं . म यभागातील पा याचा तलाव बाणांनी खचाखच भ न
गे ला. पाणी काठ फोडून मं डपभर सै रभै र धावू लागलं ! छताची अव था िवदीण झाली.
द्रौपदीनं अजु ना या ग यात घातले ली वरमाला कणा या बाणांनी तु टू न पायदळी
पडली होती! यु ाचा िनकाल लागत न हता. दोघे ही इरे ला पे टले होते . बाणां या
ट करणा या िठण या डोळे िदपवू लाग या!
शे वटी कुणाला काही समजाय या आतच यु
थांबलं . सवांनी दोघांकडे
आ चयानं पािहलं . म ये पडले या बाणां या िढगावर हात उं चावून दोघांम ये श्रीकृ ण
उभा होता! इतकं मोठं दोघांचं घनघोर यु झालं होतं , तरी तो आपला शांत िन धी या
वरात हसतहसतच हणाला, “कण-अजु न थांबा, तु म या यु ासाठी लागणारे बाण तयार
कर याइतपत अवसर तरी या पांचालांना ा! अरे , आता श त्रागारातले बाण सं पले
आहे त आिण यु शा त्रा या सं केताप्रमाणं एकदा वापरले ले बाण कोणताही यो ा परत
वाप शकत नाही!’’ तो परत एकदा हसला आिण पीतांबरावरील िनळं उ रीय सावरीत
एकदम पांचालां या राजवा तूत िनघून गे ला.
कणाजु नांनी चमकू न आपाप या भा यांत हात घातला. यां या हाताला एकही
बाण लागला नाही! िन पायानं अजु नानं हातातील िशवधनु य खाली फेकलं . या
धनु याखाली द्रौपदीची वरमाला सापडली! ित यातील धवल कमलपु पं कु क न
आिण रापून गे ली होती! कणही मागं परतला. मी या या घामानं िचं बले या खां ावर
हात ठे वला. माझा तळहात या या शरीर पशानं नु सता पोळू न िनघत होता, पण मला
याची पवा न हती. अजु नाला त ड दे णारा एक तरी वीर आप याजवळ आहे , ही
जाणीवच मला आनं द दे त होती. धै य दे त होती. मी याला हणालो, ‘‘कणा, आता एक
णभरही आपण या नगरात थांबायचं नाही. जो तु झा अपमान तोच दुयाधनाचा
अपमान!’’
‘‘अं गराज, या घनघोर यु ात एक घटना अ यं त अिप्रय घडली आहे . तु या
साहा याला धावले ला तु झा... पु त्र,’’ अ व थामा काहीतरी सां गता-सां गता अडखळला.
याची मान खाली होती. पाप या पाणाव या हो या!
‘‘कुठं आहे सु दामन? अ व थामन् तू ग प का?’’ यानं माने ला झटके दे त
अ व था याचे खांदे गदागदा हलवीत याला िवचारलं . या या कुर या सोने री केसात

दाटले ले घामाचे थब उडून अ व था यानं म तकावर बां धले या व त्रावर पडले ! कणाचे
ने तर् अं गारांसारखे प्रदी त झाले होते . िभरिभरत ते मं डपात आप या पु त्राला शोधीत
होते !
‘‘तो तु झा पु त्र िचरिवश्रांती घे तो आहे अं गराज!’’ बाणा या िढगा यात
पडले या सु दामन या कले वराकडे अं गुली उचलीत अ व थामा गदगद या वरात
हणाला.
‘‘सु दामनऽऽऽ!” मान उं चावून हाकेला ओ न दे णा या आप या पु त्राला
मोठ ानं हाकारत सवांना ितथं च टाकू न तो आप या पु त्रा या कले वराकडे धावला!
या या पायाजवळ द्रौपदी या हातातील वरमाला पडली होती! यानं ती क् रोधानं
पायानं ठोक न िदली! दुस याच णी गु डघे टे कू न आप या िप्रय पु त्राचा िन प्राण
हात आप या हाती घे ऊन, णापूवी िसं हासाखा गजत यु करणारा राधे य पु त्रशोकानं
फुंद ू लागला! खां ावर हात ठे वून याला अ व था यानं कसं बसं मं डपाबाहे र ने लं!
सव वी िभ न अशा तीन भावनांचे तडाखे या या मनावर एकाच वे ळी आदळले होते .
अवमान, वीरश्री आिण पु त्रिवयोग!
मी सं केत करताच आम या से वकांनी सु दामनचा मृ तदे ह उचलला! पिहला
कणपु त्र हि तनापु रात ज मला होता आिण पांचालां या रा यात यानं आप या
िप या या साहा यासाठी धावताना अखे रचा िन: वास सोडला होता.
नगर सोडताना गं गािकनारी या या पािथव दे हाला अि नसं कार करताना जी
नीरव शांतता सवत्र पसरली होती ती तर मी आयु यभर कधीच िवसरणार नाही. गं गे या
खळखळणा या लाटा मात्र पु न:पु हा कणाला सां गत हो या, ‘‘कणा, तु झा पु त्र गे ला.
तु झं दु:ख कोण या प्रकारचं आहे ते या अजु नालाही पु त्रवधानं दाखवून दे !’’ आ यं ितक
धै यानं अं गराजानं हातातील पे ट या पिल यानं िचते ला भडा नी िदला. आकाशाला
िभडणा या या िचते या वाळांचं िवद् प आिण भयाण प्रितिबं ब गं गे या
िहं दकळणा या लहरींवर लांबट आकारात पडलं होतं ! सु दामनला अ नी या वाधीन
क न िख न मनानं आ ही कां िप यनगर सोडलं .
**

तेरा
या का या रात्रीच आ ही हि तनापु रात परतलो, पण माझं मन कशातही रमत
न हतं . दुधाचा चषक उचलला, एखादं सु गंधपु प हातात घे तलं िकंवा कु ं या िव यात
राजदं डाकडे पािहलं , तरी प्र ये क व तूत मला एकटा भीमच िदसत होता! दातओठ खात
तो अं गावर धावून ये तो आहे , असं वाटत होतं . प्र ये क ण या या मृ तीचे पिलते
घे ऊन मला क् र चटके दे त होता. मी यु वराज होतो, मा या केवळ एकाच श दासाठी
सह त्र यो े हातात खड्ग घे ऊन या भीमावर तु टू न पडले असते . दु:शासन, िपतामह,
गु द्रोण, कृप, अ व थामा, वृ षवमा आिण कु ं चं अफाट सै य हणजे मा या
सु रि तते चं भ कम वृ जन होतं . तरीही माझं मन भयाकुल झालं होतं . िकतीही झालं तरी
मानव कधीही अ य कुणा या कंधावर िवसं बन
ू सु रि त असूच शकत नाही! कुणालाही
वत:चं मन प्रथम िनभय करावं लागतं . मी मा या मनाचे भीमा या दशनानं
िव कटले ले सव धागे एकत्र क पाहत होतो, पण ते फारच गु ं तागु ं तीचे झाले होते . मी
वत:ला वारं वार सां गत होतो, ‘‘दुयाधना, तू वीर आहे स, भीमाला एवढा का घाबरतोस?
तू गदावीर आहे स. तसाच प्रसं ग आ यास सवांना दरू सा न हाती गदा पे लन
ू या
भीमावर तु टू न पड. असं मन: वा य घालवू नकोस.’’ मी वत:ची अशी िकतीही समजूत
घातली, तरी ग्री मात डो यांपुढं एकसार या घ गावणा या िचलटासारखी या भीमाची
मूती मा या डो यांसमोर उभी राहू लागली. मन कुणा यातरी धीरा या श दांसाठी कान
टवका लागलं . मी नकळतच मा या से वकाला – प्रभं जनाला – कणाकडे िपटाळू
लागलो. से वक जाताच तो त परते नं ये ई आिण मग मा या दोन-तीन घटका कशा जात ते
समजत नसे . या या केवळ सहवासात जीवन सह त्रपटींनी साम यशाली झालं आहे
असं च मला वाटे . पण मी या यासमोर कधीच तु ती केली नाही! मला माहीत होतं की,
पु रोचनाप्रमाणं च याचाही ज म केवळ मा यासाठीच होता! आिण राजानं कधीच
कुणाची तु ती क नये , हा पाठ मला कणकांनी िशकिवला होता! कधी-कधी कणा या
समवे त अ व थामाही ये ऊ लागला. तो काही-काही वे ळा इतका आ चयकारक बोले की,
ते ऐकताना मन गु ं ग होऊन जाई! पण याचं बोलणं मला तो िनघून गे यानं तर लागलीच
केवळ एक क पनांचा र य खे ळ वाटे . द्रौपदी या वयं वरानं तर तो असाच एकदा
कणाबरोबर मजकडे आला. कण आला होता तो पं धरा िदवसांनंतर ये ऊन ठे पले या
नगरो सवात रथां या पधा ठे वा यात हे सां ग यासाठी! याला घोडे , रथ, अ त्र,
सूयाराधना, धनु वद आिण म लयु यािशवाय जगात अ य काही आहे याचं मरणच
नसे !
मी या या पध या क पने ला त काळ सं मती िदली. सहज िवनोदानं मी
याला हणालो, ‘‘कण, जग हीच एक पधा आहे !”
‘‘मग ती आपण िजं कलीच पािहजे !’’ ितत याच सहजपणे कण हणाला.
‘‘ते ते वढं सोपं नाही.’’ अ व थामा सहज फू तपणे म ये च बोलला.
‘‘का?’’ मी िवचारलं .

‘‘ही पधा

या पटां गणावर चालते याची लांबी- ं दी कुणालाच सापडले ली

नाही!’’
अ व थामा ने हमीच काहीतरी गूढ बोलतो हे सवांना आता माहीत होतं . हणून
मी िवचारलं , ‘‘असं कोणतं िद य पटां गण आहे या जगात?’’
‘‘आहे ! मनाचं पटां गण! या पटां गणावर आकां ांचे सजिवले ले रथ घे ऊन
सह त्र वषं मानव या पधत भाग घे त आला आहे . पण काळा या िन:प पं चानं याला
या पधत कधीही िवजयी हणून घोिषत केले लं नाही.’’ अ व था याचा वनी
पा यापे ा मधु र होता.
‘‘ हणून यानं या पधत भाग यायचं सोडून ावं की काय?’’ मला याची
क पना न पट यामु ळे मी िवचारलं .
‘‘मु ळीच नाही. तसं ते याला करताही ये णार नाही, कारण कमा या अटळ
िनयमांनी प्र ये क मानवी जीव ब आहे . मना या अितपु रातन गाभा यातून ये णारे इ ट
आिण अिन ट सं देश पाळणारा तो केवळ एक आ ाधारक से वक आहे !’’
‘‘मन! मन! अ व थामा, तू हणतोस या ा मनाचे धागे आहे त तरी िकती?’’
मला या या गूढ बोल याचा अथ पु रे सा कळत न हता.
‘‘तु या सु वणमं िडत मु कुटाखाल या म तकात िकती केस आहे त हे तु ला
अचूकपणे सां गता ये ईल काय? मनाचे धागे ही िततकेच अगिणत आिण गु ं तागु ं तीचे
आहे त! काही जण हणतात, जीवन हे अशा अद्भुतर य धा यांचं व त्र आहे , पण ते ही
सवाथांनं यो य नाही.’’
‘‘ते कसं काय?’’ म ये च कणानं िवचारलं .
‘‘जीवन हे मना या असं य धा यांनी िवणले लं केवळ एक व त्रच नाही, तर
अशा व त्राची एक अनाकलनीय गाठ आहे ! आिण ती याची यानं वत: या हातांनी
अं तरा याचे डोळे उघडे ठे वून वत:च सोडवायची असते !’’
‘‘मग जगात स य काय? केवळ तू हणतोस ती ही जीवनाची गाठच की काय?’’
मी याला िडवचलं .
‘‘नाही! स य ते की, जे शा वत आिण िन य असतं ! या दृ टीनं िवचार केला तर
मला स य केवळ एकच वाटतं . सूयाची ही असं य िकरणं ! िकती अनादी कालापासून ती
पृ वीला जीवनदान दे त आली आहे त! यां या िद य व पात कधी बदल झाला आहे
काय? यांनी कधी आपला सवांना पश करायचा िद य गु णधम सोडला आहे काय? इतकं
िनदोष स य राजा, तू मला दुसरं कोणतं ही दाखवतोस काय?’’
जरा थांबन
ू तो पु ढं हणाला, ‘‘जीवन ही सूयापासून फुरले ली एक िद य
प्रकाशलाट आहे ! आिण हे याला िन:सं देह पटलं आहे , याचं जीवन प्रकाशािशवाय
अ य काय असणार? हणूनच हा कण मला आप या सहवासात ने हमी असावा, असं
प्रकषानं वाटतं . कारण तो सूयाची अखं ड आराधना करीत आला आहे . या या प्रस न
मु दर् े कडे पाहा. ते तु ला सूयािबं बासारखं नाही का वाटत?’’
‘‘अ व थामा, तू हणतोस ते सव मला पटतं , पण ने मकं बरोबर हे च तु या
िप याला... गु द्रोणांना का नाही पटत?’’ मी कणाकडं पाहत अ व था याला एक
खोचक प्र न टाकला.
‘‘मी परत तु ला आठवण क न दे तो आहे यु वराजा, जीवन ही मना या असं य

धा यां या व त्राची एक गाठ आहे ! ती याची यानं च सोडवायची असते ! माझी मी,
तु झी तू, कणाची कणानं , मा या िप याची मा या िप यानं ! इथं अ यांचं साहा य
उपयोगी नाही!’’
यानं मला पु हा िन र क न टाकलं . िकतीही झालं तरी तो एका बु द्िधमान
आचायांचा पु त्र होता!
**

वृषाली

चौदा
अ व था या या त व ानाची मी जीवनाशी सां गड घाल याचा प्रय न करीत
होतो, पण ती कधीच बसत न हती. तो हणत होता, ‘जीवन ही मना या असं य
धा यां या व त्रांची अशी एक गाठ आहे की, ती याची यानं च सोडवायची असते .’
माझं मन यातली एकही क पना मा य करायला तयार न हतं . प्रथम हणजे मन हे
व त्रासारखं असतं हे च मला पटत न हतं ! मला ते श त्रासारखं वाटत होतं ! गदे सारखं !
आप या मं डला या क े त गदा कुणालातरी ये ऊ दे ते काय? मानवी मनही तसं च असतं !
प्र ये काचं जीवन े तर् िनराळं असतं . या े तर् ात प्र ये क जण कद्र थानी असतो
आिण िवचारांची गदा घे ऊन प्र ये क जणच ती आप या जीवनाभोवती गरगर िफरवीत
असतो! मं डलात ये णा या कुणा या म तकात ती आदळते , कुणाचं व फोडते , आिण
कधी-कधी कुणाला िचरिवश्रांतीही दे ते! पण या पिरणामांचा िवचार करीत कधीच
बसायचं नसतं . तसा िवचार केला, तर कुठलं च काय तडीला जाणार नाही!
अ व था या या क पना मी झटकू न टाकायचा प्रय न करी, पण तरीही याची
आठवण सतत ये ई व मी है राण होई. शे वटी मी त्रा यानं िनणय घे ई, ‘अ व था या, तू
हणतोस तसं जीवन ही एक असं य धा यां या व त्रांची गाठ असे लच तर मलाही ते
मा य आहे ... पण ती गाठ मी उलगडणार नाही! ती मी अिधकच आवळणार आहे ! आिण
ित याम ये या दांडगट भीमाचं जीवाणू पकडून याचा जीव जाईपयं त ती घट् ट करणार
आहे !’
भीमाला जीवना या गाठीत पकडायची क पना मला जे हा सु चली ते हा मी
िनधा त झालो. भीम एका साप यातून सु टला होता. हरकत नाही. मी या यासाठी
भ कम असा दुसरा सापळा तयार कर याचं ठरिवलं ! या यासाठी मी शे वटपयं त हवे
िततके सापळे तयार करणार होतो. आता केवळ या या करपले या करं गळीसाठी मी
एखादी चांदीची पे टी करणार न हतो, तर याचं म तकच मी कु ं या िसं हासनाखाली
खोल पु रणार होतो! कारण पांचाली या वयं वरात या िन या अजु नानं पांचाली िजं कली
होती आिण शे वटी झाले या यु ात या उ ाम भीमानं मा या पाठीत गदे चा भ कम
प्रहार हाणला होता!
आणखीही एका गो टीबाबत माझं भा य बळावर होतं , कारण द्रौपदीला कणाचा
अपमान... सव वीरां यासमोर कर याची दुबु ी झाली होती. कणासार या शि तशाली
वीराचा पु षाथ मी याला या या या अपमानाची वारं वार आठवण क न दे ऊन जागृ त
करणार होतो. हणजे सं धी िमळताच कण द्रौपदीचाही सूड घे ईल! तूतास तो जरी
मा या उज या हाताला उभा होता, तरी माझी खात्री होती की, एक िदवस तो पूणपणे
मा या मु ठीत ये णार आहे ! कण... सूयभ त कण, कवच-कुंडलं असले ला कण... िवशाल
शरीराचा कण... दुयाधना या मु ठीत ये ईल! याचं जीवन मग मी ठरवीन तसं आिण तसं च
होत राहील! हि तनापूरचा वामी आिण या या मु ठीत कण! ही या दुयाधनाची
सु ख व नं स य झाले ली जगाला पाहावी लागणार!

या सव उलथापाथीत एक अितशय अिप्रय घटना मात्र िवसरली जात न हती.
वयं वरानं तर या यु ात अजु नानं कणा या पु त्राला – सु दामनला आप या अमोघ
बाणांनी िछ निवि छ न क न टाकला होता. काही बाण तर या या कोव या आिण
नु क याच ता यात पदापण केले या िनतळ मु खमं डलातही तले होते . या वीरपु त्रानं
या जगातलं काय अनु भवलं होतं ? या या मृ यूचं समथन क न अजु नाला कोण वीर
हणणार होतं ? कणानं यामु ळे जर अजु ना या वधाची प्रित ा केली, तर तो यामु ळे
आततायी कसा ठरणार होता? नीतीचे िनयम आदश वचनां व न केवळ ठरत नसतात. ते
जीवनात या जाग या अनु भवाव नही ठरत असतात!

एक
त्रीचं जीवन हणजे पती या चरणां वर भि तभावानं आिण श्र े नं समिपत
केले लं एक कमलपु प असतं ! पतीचं सौ य ते च ितचं सौ य. पती या जीवनाची अधी
बाजू सावर याची पिवत्र शपथ ितनं स तपदी या मं गल वे ळी अि ननारायणाला सा
ठे वून घे तले ली असते , हणूनच ितला अधां गी हटलं जातं . मी मा या पतीला
सौ या या िशखरावर ठे व यासाठी झटत होते , कारण यांचं जीवन या क टमय
मागातून वाटचाल करीत आलं होतं तो सं पण
ू माग मला शोणभावोजींनी अने क वे ळा
सां िगतला होता. मी अितशय भा यशाली होते , कारण कोण याही स दयशाली त्रीला
माझा हे वा वाटावा, असं मा या पतीचं व प होतं आिण याहीपे ा जा त यांचं मन
िवशाल होतं . आप या सहवासात या प्र ये क य तीला केवळ प्रेम दे यासाठीच
यांचा ज म असावा! आप या अिनं स दयाचा यांना यि कंिचतही गव न हता. कधी
चु कू नसु ा ते आप या िद य कुंडलांचा वा कवचाचा बोलताना िनदश करीत नसत. एवढे
साम यशाली पु ष आिण एका दे शाचे राजे असूनही ते जे हा आप या मातािप यां या
तळपायांना वत: चं दनिमिश्रत उटणं चोळत ते हा माझा ऊर अिभमानानं भ न ये ई.
कोण या त्रीला आपला पती सुं दर आिण सद्गुणी आहे , हे पाहन
ू अिभमान वाटणार
नाही? एखा ा िवशाल वटवृ ावर िवसावले या वे लीचं जीवन िनधा त आिण सु खमय
असावं तसं माझं जीवन मा या पती या सहवासात सु खमय होतं . माझे सासूसासरे
हणजे तर दे वतातु य होते . मी यांची सून आहे , असं कधीच मला वाटलं नाही. मला ते
आप या क ये सारखं च वागवीत आले होते . शोणभावोजी हणजे हा याचा खळखळणारा
झराच होता! ते इतरां शी फारच थोडं बोलत, पण मा याशी बोलताना यांना िकती बोलू
अन् िकती नाही असं होई. ‘‘विहनी, विहनी’’ अशी यांची िज हा याची हाक ऐकली
नाही, असा माझा एकही िदवस कधी गे ला नाही. राजनगरात आिण राजवाड ात
घडणारी प्र ये क घटना ते सवां आधी मलाच सां गत.
मला राहन
ू -राहन
ू आ चय वाटे की, यां या िववाहाचं मात्र कोणीच कसं बोलत
नसे ? मी मामं जींना हणे ही, ‘‘आप या ये ठ पु त्रावरच आपलं अिधक प्रेम िदसतं य,
नाहीपे ा शोणभावोजींचं ल न आपण ए हाना केलं असतं त!’’ ते नु सतं हसून हणत,
‘‘तो प्र न आमचा आहे असं आ हाला कधी वाटतच नाही! कणाचं ल न करणं हीच
आम या कत याची आिण समाधानाची गो ट होती. आता कणानं शोणाचं ल न करावं
नाही तर याला तसं च ठे वावं !’’
मी कधीतरी सं धी साधून शोणभावोजीं या ल नाचा िवषय मा या पितदे वांपुढं
काढी. ते हणत, ‘‘वृ षाली, ि त्रया फार म सरी असतात असं मी ऐकलं आहे ! तू
शोणा या प नीचा े ष करणार नाहीस कशाव न?’’ मा याशी ने हमीच ते असं खोचक
बोलत! पण यामागचं प्रेम मला िदसत अस यामु ळे मी काही बोलत नसे . ‘‘मला
शोणभावोजी मा या दादासारखे वाटतात. भावा या प नीचा कुणी े ष केला आहे काय?”
‘‘वृ षाली, हे ना याचं घोडं उगाच पु ढं दामटू नकोस. खरं सां ग?ू तु ला तु झा पती

इतरां या प्रेमात अडकले ला नको आहे ! शोणाचं ल न करावं , असं हण यात तु झा
दुसरा-ितसरा काही हे तू नसून माझा शोणाशी बोल या-बस यात जाणारा काल याचं
ल न झा यानं तर सारा तु या वाट ाला यावा, असा आहे . खरं ना? िकती वाथी असता
गं तु ही ि त्रया?’’
मी यां या अस या बोल यावर नाराज होऊन दरू जाऊन गवा ातून गं गेकडं
पाहत बसे . ते थोड ा वे ळातच मा या पाठीमागं ये ऊन मा या म तकाव न हात
िफरवीत आिण हणत, ‘‘वृ षाली, रागावलीस की काय तू? अगं , मलाच काही समजत
नाही! मला अजूनही वाटतं की, माझा शोण अजून गं गे या काठचे िशं पले गोळा
करणारा... दादा, ‘तू ग डासारखा उं च जाशील काय...?’ असं िवचारणारा, मा या
रथामागून रडत-ओरडत, धावत ये णारा... मांजरीचं िप लू रथाखाली सापडू नये हणून
धावत जाऊन ते त परते नं उचलणारा... भाबडा शोण आहे . तो मोठा झाला आहे , असं
मला अजून वाटतच नाही. पण आता मात्र मी िवलं ब लावणार नाही. याचा िववाह
मा यापे ाही थाटात होईल. िकती उं च आिण िध पाड झाला आहे नाही गं तो?”
अशा वे ळी वाटे माझं म तक यां या भरदार खां ावर टे कावं . वाटे , या िवशाल
शरीरात केवढं िवशाल मन असलं पिहजे ! यां या आयु यात अने क उलथापालथी
झा या हो या, पण आप या िप्रय बं ध ू या मृ ती यांनी आप या मना या गाभा यात
िकती ता या ठे व या हो या, कदािचत वत: शोणभावोजीसु ा या साफ िवस न गे ले
असतील! पण यांनी मात्र या प्रेमानं तशाच जप या हो या. सव नाती अशी श्र े नं
पाळू न मा यावर िजवापाड प्रेम करणारा पती मला लाभला होता. माझं ज मोज मीचं
पु य फळाला आलं होतं . यांची प नी झा यामु ळे केवळ यां या कुटु ं बातील माणसं च
मा यावर माये चा वषाव करीत होती असं न हे , तर महाराणी गां धारीदे वी, यु वरा ी
दु:शलादे वी आिण राजमाता कुंतीदे वी यां याही प्रेमात मी हाऊन िनघाले होते . मी एक
सूतक या होते , पण राजक ये चं जीवन मला लाभलं होतं ! हे सारं मा या पितदे वांमुळे
मला लाभलं हणूनच यां या सौ यासाठी मी रात्रंिदवस झटत असे . कोणतीही
दु:खदायक घटना मात्र ते मला कधीच सां गत नसत. मागं आखाड ात कृपाचायांनी
आिण यु वराज भीमानं केले ला यांचा अपमान यांनी मला कधीच सां िगतला न हता.
इतरांची मनं आप यासाठी क टी हावीत, असं यांना कधीच वाटलं नाही, पण यांना
दु:ख दे णारी... घडले ली कोणतीही गो ट शोणभावोजी मात्र सवांत प्रथम मलाच
सां गत. बं धुपर् े मा या पोटी मला ते हणत, ‘‘दादा िकतीही सं कटात असो विहनी, तो
तु हाला काहीच कधी सां गणार नाही! हणूनच मी तु हाला हे सव सां गतो. या या
मनाला यातना झाले या मला पाहवत नाहीत हो. लहान त डी मोठा घास घे ऊन मला
या या त डावर काही बोलता ये त नाही! तु हीच दादाला सावरा.’’
पांचालां या यु वरा ी या वयं वरात झाले ला आपला अपमानही यांनी मला
वाईट वाटू नये हणून न सां गताच तसाच पचिवला होता, पण शे वटी तो मला
शोणभावोजाींकडून समजलाच. वयं वरात घडले ला सव वृ ा त जे हा मला कळला
ते हा द्रौपदी हणिवणा या या आततायी आिण अिववे की यु वरा ीचा मला मन वी
राग आला, पण तो पिह या भरात. नं तर मला ितची कीवच वाटली. आप या हाताशी
आले ला अमृ ताचा कुंभ या अिवचारी त्रीनं कुला या घमडीनं पायानं ठोकरला होता.
मु कुटात बसवावं असं सु गंधी सु वणपु प ितनं पायदळी तु डिवलं होतं ! सव राजांसम ितनं

मा या मानी पतीचा घोर आिण अ य अवमान केला होता. मा या सुं दर पु त्राचा बळी
घे तला होता! हसतमु खानं हि तनापु रातून िनघाले ला केळी या दं डासारखा माझा
मिहलाच पु त्र - अं गराजां या आिण मा या प्रेमाचं प्रतीक असले ला माझा सु दामन
वयं वरानं तर या यु ात राजपु त्र अजु नाकडून मारला गे ला होता आिण माझा पती
अपमािनत कर यात आला होता.
जे हा अं गराज पांचालदे शाहन
ू परतले ते हा मी यांना ओवाळताना िचं तातु रते नं
िवचारलं , ‘‘आपला सु दामन कुठं आहे ?” मा या डो यांत खोलवर पाहताना यांचा कंठ
दाटू न आला होता. यां या नीलवणी ने तर् ांतन
ू ओघळले ले दोन टपटपीत अश् िबं द ू
र तवणी गालां व न घरं गळत मा या पायां वर पडले . अं गारांसारखे ते जळजळीत
वाटले ! मान वळवून ने तर् कडा उ रीयानं िटपीत ते हणाले , ‘‘सु दामन गे ला वृ ष!ू याचं
कले वर तु डवून द्रौपदी या कंठात वरमाला घालणारा अजु न आता सु दामन या
िप या या बाणानं च शे वटचा िन: वास सोडणार आहे !” यांनी मा या हातांतील
ओवाळणी या तबकातील एक पु प प्रित ा हणून वर उचललं ! सु दामन या वधाची
वाता ऐकू न मा या हातातील तबक खाली िनसटलं !
**

दोन
त्रीला आपलं दु:ख पचवून इतरांचं दु:ख सौ य करायचं असतं . कोण याही सु
त्रीला आप या पतीचं मानिसक दु:ख कसं िनवारावं , हे कुणीही कधी िशकवावं लागत
नाही. मी सू मपणानं मपणानं पािहलं होतं की, वयं वराचं श य अं गराजां या मनात
डाचत होतं . यांचं ल कशातच लागत न हतं . घटकान्घटका ते िवचारात म न असत.
असे च ते एकदा ितस या प्रहरी भोजनानं तर एकटे च बसले होते . मी अनपे ि तपणं
यां यासमोर जाऊन उभी रािहले . मला पाहताच खोटं -खोटं हसत ते हणाले , ‘‘वृ षाली,
तू?”
‘‘काही-काही माणसं खोटं बोलत नाहीत; पण ती खोटं हसतात हे कळलं मला
आज!” मी हणाले .
‘‘कोण खोटं हसतं य? तु ला पािह यावर हसणारा खोटं कधीच हसणार नाही.”
‘‘आपण! आपणच खोटं हसताय! मा यापासून आपली दु:खं लपवताय!”
‘‘कसली दुःखं ?”
‘‘सु दामनचं आिण वयं वराचं ! तु ही मनाला लावून घे तले या या अपमानाचं .’’
‘‘वृ षाली, खरं आहे ते , पण तु ला कुणी सां िगतलं ते सारं ?”
‘‘शोणभावोजाींनी! पण मी हणते , यात एवढं मनाला लावून घे यासारखं काय
आहे ?’’
‘‘ यासाठी पु षाचा आिण तोही यो याचा ज म यावा लागतो, यािशवाय
अपमानाचं श य मनाला कसं पोखरतं हे कळत नाही. वृ षाली, खरं च का गं मी इतका हीन
आिण ु दर् आहे ?” ने हमीसारखं गवा ातून दरू ि ितजाकडे पाहत ते बोलत होते .
‘‘नाही. आपणाला हीन हणणारे सारे एक िदवस प चा ाप पावतील, असं माझं
मन मला िन न
ू सां गतं य.’’
‘‘तु ला एक प्र न िवचा ? स य ते सां ग! सां गशील?’’
‘‘मी आप याशी कधीच अस य बोलले नाही, बोलणार नाही! आपण माझे
परमे वर आहात!’’
‘‘तु ला कधीही असं वाटलं नाही काय की आपला पती सूतपु त्र नसता तर – फार
बरं झालं असतं ?’’
‘‘का? असं मला का वाटावं ? आपलं हे िवचारणं मला नाही बाई पटत. मा या या
सूतपु त्रात काय कमी आहे ?”
‘‘मग मलाच असा क् रोध का ये तो... सूतपु त्र या श दाचा?’’
‘‘कधी-कधी जगा या दु टपणामु ळे आपलं मन ग धळू न जात असावं आिण मग
यामु ळे आप याला तसं काही वाटत असावं , पण आपण आता इतरां या क् रपणाचा
िवचारही क नये , कारण...”
‘‘कारण आपलं दोघांचं जीवन...”
‘‘का, काय झालं वृ षाली? अशी अडखळते स का? आप या दोघां या जीवनाचं

काय?”
‘‘आता ते आपणा दोघांचं रािहलं नाही. यात आता ितसरा वाटे करी ये णार आहे !
आपण पु हा लवकरच तात होणार आहा!”
‘‘काय हणते स काय वृ षाली? मी लवकरच तात होणार? आप याला पु त्र
होणार? वृ षाली, ही वाता तू मला िकती उिशरा सां गते स!’’ पु ढं होत यांनी माझं मु ख
आप या ओंजळीत घे तलं . मी िकतीही प्रय न केला तरी माझे डोळे वर होत न हते .
शे वटी ओंजळ इकडे -ितकडे हळु वार हलवीत ते शांत सु रात हणाले , ‘‘वृ षू वर तरी बघ
मा याकडे !”
मी यां या िन या आिण कुंडलांकडे िनमु ळ या होत गे ले या शांत डो यांत
पािहलं . मला द्रौपदीची आठवण झाली. खरोखरच ितनं मा यावर कृपा केली होती! ितनं
जर यांना मा याइतकं जवळू न पािहलं असतं , तर खात्रीनं च ितनं यांना हि तनापु राला
कधी परत ये ऊ िदलं च नसतं ! मा याकडं सखोलपणं पाहत ते हणाले , ‘‘वृ ष,ू पु त्र होणार
की क या?’’
‘‘आपली काय इ छा आहे ?”
‘‘क या! तु यासारखी टपो या डो यांची.’’
‘‘अं हं! पु त्र, आप यासारखा कुंडलं असले ला!’’ मी ओंजळीतून मु ख सोडवीत
हणाले .
‘‘मग तु ला माझी आठवणही राहायची नाही! पु त्र झा यावर त्रीचं पतीवरचं
प्रेम कमी होतं हणतात!’’
‘‘आपली आठवण आता केवळ एकच घटना दरू क शकते . ती हणजे माझा
मृ यू!’’
‘‘वृ षाली, मा यासाठी कस या-कस या वगीय दे ण या घे ऊन आली आहे स
तू?’’ यांचे पाणीदार डोळे मा या दया या सरोवरात डुंबत होते .
‘‘ वगात या सा ात दे वाला का कुठं वगीय दे ण या लागतात!’’ मी यां या
मनोवृ ीत प्रस नता आणू शकले , याचाच मला अिधक आनं द वाटत होता, पण
वयं वराहन
ू आ यापासून ते मा याशी पिह यानं च एवढ ा मोकळे पणानं बोलत होते .
पण णातच ते परत अबोल झाले . मला ितथं च सोडून एकटे च गवा ाजवळ जात दरू वर
बाहे र पाहू लागले !
‘‘का - काय झालं ?’’ मी यांना भयानं िवचारलं .
‘‘काही नाही, जा तू आता.’’ ते मजजवळू न परत काहीतरी लपवू लागले .
‘‘आपण मला ने हमी असं च अं तर ठे वून वागवणार काय?’’
‘‘नाही वृ षाली! पण सवच गो टी सां ग यासार या नसतात. समजून या याच
अशा नसतात, कारण या कटू असतात.’’
‘‘कोणतीही कटू गो ट मला आप या मु खातून आली तर ती अमृ ताइतकी मधु रच
वाटे ल.” मीही िनधारानं हणाले .
‘‘नाही.”
‘‘मी सां गा असा हट् टच धरणार नाही. पण प नी ही पतीची अधां गी असते , हे
यथ मानूनच मी इथून जाईन.”
‘‘तसं नाही. तु झी तयारी असे ल तर ऐक. आपणाला पु त्र होणार हणून तू

आनं दानं िकती वे डी झालीस! मीही ते ऐकू न वत:चं दु:ख णभर िवसरलो, पण मा या
पूवी या दु:खात या वातनं आणखी भरच पडली आहे .”
‘‘असं काय बोलता आपण? आपणाला पु त्र होणार ही सु वाता दु:खात भर कशी
टाकील?”
‘‘होय. वृ षाली, तु या पोटी ज म घे णारा िनरागस पु त्र या राजवाड ात
कणपु त्र हणून वाढे ल, पण उ ा तो समाजात िमसळे ल ते हा सव जण याला ‘सूतपु त्र
सूतपु त्र’ हणूनच िहणवतील! या धै यानं या या िप यानं हे कटू कढ जीवनभर
पचिवले या धै यानं तो ते पचवीलच असं नाही! छे ! वृ षाली, कणा या पराक् रमाचे नगारे
यथ आहे त! समाजा या सं केतापु ढं य तीचं जीवन, ये य, आशा, आकां ा सव; सव
काही कवडीमोलाचं च नाही काय?”
‘‘पण तो सूतपु त्रच असताना याला तसं हणवून घे ताना अवमान वाट याचं
कारणच काय?”
‘‘वृ षाली, जा तू! कणा या सहवासात राहन
ू ही तू याला पूणपणे जाणू शकली
नाहीस!”
‘‘तसं मु ळीच नाही! पण आपण तरी आप या कुलाचा अिभमान का धरीत नाही?
आपण सवांना ठामपणे का असं सां गत नाही की, मी सूतपु त्रच आहे , माझे पु त्र आिण
यांचे वं शज हे सव जण सूतपु त्रच राहतील हणून?’’
‘‘वृ षाली, यासाठी गे ली दोन तपं मनाचे धागे मी धै यानं एकत्र आण याचा
प्रय न करीत आहे , पण मला ते अजूनही जमले लं नाही! मी सूतपु त्र आहे याचा मला
अिभमान वाटायला पािहजे ! पण तो वाटत नाही!”
‘‘मग... मग मी सूतक या आहे , आपली प नी आहे , हे स यही आपणाला कधीच
आनं द दे त नाही, असं च समजायचं काय?’’
‘‘नाही वृ षाली! तू, शोण, आई, बाबा आिण दुयाधन यां या प्रेमाचा मला
अिभमानच वाटतो! तु याब ल सां गायची वे ळ आलीच तर मी सां गेन की...” ते
गवा ातून गरकन मागं वळले .
‘‘काय सां गाल आपण?’’
‘‘जे तु लाही मी कधी आजवर बोलून दाखिवलं नाही ते - की, वृ षाली प नी
हणून लाभणार असे ल तर मी सूतपु त्र हणून एकच का दहा ज मसु ा प करीन!’’
यां या उद्गारांनी मी भांबावून गे ले. काही झालं तरी यां या मनाचा थां ग
लागणं अश यच होतं ! आकाशाचा अं त कुणालातरी कधी सापडला आहे काय?
मा यापु रती मी समाधानानं यां या क ातून बाहे र पडले .
तरीही एक ख ख रािहलीच की, आप या मु लाचा सूतपु त्र हणून होणारा
उ ले ख यांना का आवडणार नाही?
**

तीन
पती या सहवासात मी सु खात होते . मा या मनात यु वराज दुयाधनांब लही
आदरभाव होता, कारण यां या साहा यावरच मा या सं साराचा वटवृ फुलला होता.
प्र ये क प्रसं गी यांनी मा या पतीचा, ‘आपला प्राणिप्रय सखा’ असाच उ ले ख केला
होता. कुठ याही त्री या मनात आप या पतीसाठी झटणा या य तीब ल आदरभाव
असणं साहिजकच आहे . यु वराज दुयोधनांमुळेच मी अं गरा ी हणून अिभमानानं
हि तनापु रात िफ शकले होते आिण हणूनच मला वारं वार एक गो ट खटकत होती. ती
हणजे आम या िववाहात पु ढाकार घे णारे यु वराज दुयाधन मात्र वत: अिववािहतच
होते ! िववाह ही जीवनाची सां गता असते . केवळ सं प ी, साम य आिण कीती यां वरच
सारी सौ यं अवलं बन
ू नसतात. मी मा या पितदे वांना यु वराज दुयाधनां या
िववाहाब लही अने क वे ळा सु चिवलं होतं . तसे ते पांचालां या रा यात द्रौपदी या
वयं वरासाठी गे ले होते , पण ितथं यांना अपयश आलं होतं . हणून काही यांना
जीवनभर अिववािहत राहन
ू चालणार न हतं ! मी मा या पितदे वांना ते सं धी िमळे ल या
वे ळी अप्र य पटवून दे त होते . मला उ र दे ताना ते हणत, ‘‘वृ षाली, तो एक
राजपु त्र आहे आिण हि तनापु र या वै भवशाली साम्रा याला शोभे ल अशी राजक याच
याला िमळाली पािहजे . राजाचा िववाह हा अिभषे काइतकाच मह वाचा असतो.” मी
दुयाधन यु वराजांसाठी मा या स यसे नदादाकडून मािहती काढून अने क राजक या
सु चवीत होते , पण यांना एकही पसं त न हती. शे वटी एक िदवस सं याकाळी ते
राजसभे तन
ू आले . मला दासीकडून बोलावून घे ऊन ते हणाले , ‘‘हे बघ वृ षाली, तु ला
दुयाधना या िववाहाची फार िचं ता वाटत होती ना? आता मात्र तो चतु भु ज होईल.”
यांनी एका भूजपत्राव न आले लं आमं तर् ण मा या हातात िदलं .
ते आमं तर् ण किलं गदे शा या िचत्रां गद राजाचं होतं . आपली क या भानु मती
िहचं या राजानं वयं वर मांडलं होतं . आ ते टांसह किलं गा या राजनगरीला काशीपूरला ये यासाठी या राजानं िपतामह भी मांना नम्र िवनं ती केली होती.
‘‘आता मला एक चां गली सोबतीण िमळे ल!’’ मी हषानं हणाले .
‘‘तु ही ि त्रया प्र ये क गो टीत िनखळ यवहारच पाहता वृ षाली! अगं , हे
केवळ वयं वराचं आमं तर् ण आहे . राजक या भानु मतीची प्रा ती हावी हणून
साम याचा टभा िमरवीत पांचाली या वयं वरापे ा िकतीतरी अिधक राजे किलं गां या
काशीपु रातही एकित्रत होतील. भानु मती दुयोधनालाच िमळे ल, असं सां गता ये त
नाही.” यांनी माझं मत अजमाव यासाठी उगाच काळजी य त केली.
‘‘समवे त आपण असलात हणजे सव काही सहजश य आहे . नाहीतरी
पांचाली या वयं वरानं तर अजु नाबरोबर आपणच एक घटका एकटे लढत होतात.”
‘‘वृ षाली, प्र ये क त्रीला वाटत असतं की, आपलाच पती काय तो एक
कतृ ववान आहे ! तू यांपैकीच एक आहे स. पण तु झा पती कतृ ववान आहे , असं
हणताना अपे ि त आप ीचा तु ला िवसर पडत आहे .”

‘‘कोणती आप ी?”
‘‘अगं तु या पतीचं कतृ व पाहन
ू एखादी अ य त्री या यावर अनु र त झाली
आिण ितनं याला आपलं सं क न घे तलं तर आप ीच नाही का ती तु यावर?”
‘‘मु ळीच नाही! प्र न आहे मा या पती या आवडीचा. यांना ती त्री जर
आवडली असे ल तर मी ितचं भिगनी हणून वागतच करीन! ती घटना मला इ टाप ीच
वाटे ल.”
‘‘बघ वृ षाली, ते ते वढं सोपं नाही!”
‘‘मी वृ षाली आहे ! अं गराजांची प नी!’’ मीही यांना िनधारानं उ र िदलं .
मा या उ रावर ते फारच खूश झाले . जवळ ये ऊन माझा हात हातात घे ऊन
प्रेमभरानं हणाले , ‘‘मी यु वराज दुयोधनासह उ ा किलं गां या रा यात जाणार आहे . तू
तु या प्रकृतीला जप. आपला सु दामनच पु हा तु या उदरी ये णार आहे .”
माझा हात यां या हातात होता, पण मन किलं गां या रा यात फे या मारीत
होतं . कशी असे ल ती किलं गांची यु वरा ी भानु मती? आिण ितचं ते राजनगर काशीपूर?
**

चार
दुस या िदवशीच यु वराज दुयाधन, अं गराज आिण इतर सं बंिधत किलं गां या
काशीपूर नगरा या िदशे नं िनघून गे ले. मी या सवांना यश िचं तीत होते . रोज नगरातील
उमाशं करा या मं िदरात जाऊन, यांना यश िमळावं हणून प्राथना करीत होते . का
कुणास ठाऊक; पण मं िदरात जाताना मला ने हमीच राजमाता कुंतीदे वींनी िदले ला िनळा
शालू ने सन
ू जावं असं च वाटे ! यांची मृ ती हणून मी तो प्राणापलीकडे जपला होता.
आप या पाच पु त्रांसह या अपघातानं वारणावतावर जळू न गतप्राण झा या ही वाता
जे हा मला यु वरा ी दुःशलादे वींकडून समजली ते हा एका पे िटकेत जपून ठे वले ला तो
िनळा शालू काढून यात त ड खु पसून मी ढसढसा रडले होते . मला ने हमी वाटे की, या
शालूत गु ं डाळू न जणू या साि वक, प्रेमळ आिण आ यं ितक अबोल राजमाते नं आपलं
जीवनभराचं अमोल प्रेमच मला िदलं आहे .
पण – पण यां या पु त्रानं – अजु नानं मात्र माझं एक अमोल राजव त्र
िहरावून ने लं होतं . सु दामनला मी िवस शकत न हते . अजु नाला मा क शकत
न हते .
परवा पांचाली या वयं वरात पांडव िजवं त आहे त, हे जे हा प ट झालं ते हा ती
वाता सां गणा या दासीला गदागदा हलवून मी प्रथम ित याकाडून वदवून घे तलं की,
राजमाता कुंतीदे वी सु ख प आहे त ना? का कुणास ठाऊक; पण मं िदरात या मूतीसार या
कुंतीदे वी मला साि वक आिण पिवत्र वाटत!
पांडवांचा आिण मा या पितदे वांचा मतभे द होता. िवशे षत: राजकुमार अजु नाचं
आिण यांचं तर कधीच पटलं नाही. मी अजु नाचा िवषय काढून ने हमी यांना हणे ,
‘‘ यां याशी तु मचा इतका मतभे द का? तु मचा कु ं या राजिसं हासनाशी उ रािधकारी
हणून वा तिवक काहीच सं बंध नाही.’’
ते हणत, ‘‘जे राह-ू केतू चं दर् ाला ग्रासतात यांचा तरी चं दर् ाशी कुठं असतो
सं बंध? आकाशात कडाडणारा िवजे चा लोळ पृ वीला िचरतो. ितचा या लोळाशी कधी
कुठं काही सं बंध असतो का? अजु न हा माझी जीवनसिरता अशीच जागोजाग थोपवू
पाहाणारा बां ध आहे . तु ला ते कधीच कळणार नाही वृ षाली.”
मग ते मला आपली आिण अजु नाची यु शाले तील पिहली भे ट सां गत आिण
शे वटी हणत की, ‘‘आ हा दोघांम ये एका का याकुट् ट भु जंगाचं वे टोळं अवकाशातून
एका ग डा या पायांतन
ू िनसटू न पडलं .’’ हा शे वट ऐकताना मा या अं गावर ने हमीच एक
भीतीचा भयानक काटा उभा राही. मा या त्रीमनाला यांची ती आठवण ऐकत
असताना राहन
ू -राहन
ू वाटे की, तो भु जंग हणजे भावी अशु भ घटनांचा सूचक असा
अपशकुनच असावा. पण तो िवचार मी एक वीरप नी आहे , या जािणवे नं णात झटकू न
टाकी.
मला राजमाता कुंतीदे वी सु ख प आहे त याचा आनं द झाला होता. अं गराजसु ा
राजमाते ब ल िनतांत आदर बाळगून होते . ते ने हमी हणत, ‘‘माझा मतभे द अजु नाशी

आहे . या या सवश्रे ठ हणिव या जाणा या वीरते शी आहे . या या बं धश
ूं ी वा माते शी
माझं वै र अस याचं कारण काय?’’
पांडव सु रि त आहे त या वातनं हि तनापु रात आनं द पसरला होता. नगरजन तर
ते के हा परत ये णार हणून एकमे कांकडे िवचारणा करीत होते . मा या मनाचाही एक
कोपरा यां या सु ख पते नं सु खावला होता. कुणीही सु खी असावं अशीच खरं हटलं तर
कोण याही त्रीची इ छा असते . िनदान कुटु ं बव सल त्रीची तरी असते च असते . पण –
पण राजकुमार अजु नाला मा करायला मात्र माझं मन तयार न हतं !
**

पाच
अं गराजांना किलं ग दे शात जाऊन तीन स ताह झाले होते . शे वटी एक मासानं तर
ू प्रभं जन हि तनापु रात काशीपूरची सिव तर
यु वराज दुयाधनांचा खास िव वासू अग्रदत
वाता घे ऊन आला. या या त डून या सव घटनांचा वृ ा त ऐकताना मला अने क
सं िमश्र भावनांचा सा ा कार होत होता. प्रभं जनानं जे -जे काही सां िगतलं होतं ते -ते
ऐकू न मा या पती या शौयाचा, औदायाचा आिण िमत्रप्रेमाचा मला फार– फार
अिभमान वाटू लागला.
किलं गां या यु वरा ी या वयं वरासाठी दे शोदे शीचे राजे काशीपु रात जमा झाले
होते . ते काशीपूर हि तनापु रा या पार पूवला िकतीतरी शे कडो योजनां वर होतं . ते थन
ू
काही योजनं अं तरावरच पूवसमु दर् होता. एवढ ा दरू वर या रा यात सव पराक् रमी राजे
राजक या भानु मती या स दयाची याती ऐकू नच जमा झाले होते . यांत जरासं ध,
शृ गाल, क् रथ, िशशु पाल, द डधार असे अने क पराक् रमी नरश्रे ठ होते . मात्र
वयं वरासाठी कोणताही पण मांड यात आला न हता. यु वरा ी भानु मती हातात वरमाला
घे ऊन वयं वरा या मं डपातून िफरणार होती. ितला जो कोणी आपला पती हो यास यो य
वाटे ल या या ग यात वरमाला घालून ती या या चरणां वर आपलं जीवनपु प अपण
करणार होती.
सव आमं ित्रत राजांनी वयं वर-मं डप भरताच ती ठर याप्रमाणं हाती वरमाला
घे ऊन मं डपात आली. सवांत प्रथम राजा िशशु पाल होता. या यावर एक ओझरता
ने तर् कटा टाकू न ती पु ढं सरकली. यानं तर शृ गाल होता. यालाही ितनं अमा य केलं .
या यासमो न ती राजा द डधारापु ढं उभी रिहली, पण या या आर त ने तर् ांमुळे ितनं
यालाही िनवडलं नाही. यानं तरचं आसन होतं मगधां या िवशालकाय राजा जरासं धाचं ,
पण भानु मतीनं यालाही अमा य केलं . पाच या आसनवर राजे दुयाधन होते .
यां यामागं माझे पितदे व उभे होते . दुयाधनांसमोर ये ताच भानु मतीनं मान उं चावून
यां याकडे पािहलं आिण णभरातच ितची दृ टी यां यामागं उ या असले या मा या
सव वावर गे ली! ती एकटक यां याकडे पाहते आहे , हे पाहन
ू यु वराज दुयाधन झटकन
आसनाव न उठले आिण कुणाला काही समजाय या आतच यांनी भानु मती या कोमल
कटीभोवती आप या भ कम बाहं च
ू ा बळकट िवळखा घालून ितला अलगद आप या
खां ावर उचलून घे तलं आिण ते सवांना उ े शन
ू मोठ ानं ओरडले , “पूवी िपतामह
भी मांनी जशी काशीरा यातून मा या महामाते ला उचलून ने ली तशी आज मा या
दं डा या बलावर मी ही किलं गांची राजक या उचलून ने त आहे ! कुणात साम य असे ल
यानं कु ं या राजदं डाशी दोन हात करावे त!’’
सव राजे उठू न उभे रािहले . मं डपा या प्रवे श ारावर उ या असले या दोन-चार
राजांना एका हातानं बाजूला सारीत यु वराज दुयाधन चाप यानं प्रवे श ारा या बाहे र
पडले आिण डो याचं पातं लवतं न लवतं तोच स यसे नदादानं प्रवे श ाराशी उ या
केले या ‘दुजय’ रथात ते धडपडणा या भानु मतीला फुलासारखं अलगद घे ऊन चढले .

स यसे नदादानं रथाचे घोडे िपटाळले . याचा पाठपु रावा कर यासाठी क्
झाले ले काही
राजे प्रितकारासाठी प्रवे श ाराकडे धावू लागले . पण... पण प्रवे श ार अं गराजांनी
के हाचं पु ढं होऊन अडिवलं होतं ! प्रवे श ारात अं गराजांना पाहताच िशशु पाल ओरडला,
‘‘अं गराज कण, ारातून दरू हो! हा सव ित्रयांचा घोर अपमान आहे .”
‘‘िशशु पाल, तु ही सगळे
ित्रय आहात तर मग राजा दुयाधना या या
िमत्राबरोबर... सूतपु त्र कणाबरोबर प्रथम दोन हात करा! ल ात ठे वा, राजा दुयाधन हे
कणा या यानात ठे वले लं कु ं चं भ कम खड्ग आहे ! खड्गाला हात घाल यापूवी
साम य असे ल तर प्रथम यान दरू करा!”
िशशु पालासह क् रथ, शृ गाल असे एकदम दहा राजे अं गराजां वर चालून आले .
वत: प्रभं जन अं गराजांमागं उभा राहन
यांना हवे ते बाण सतत पु रवीत होता.
ू
धनु यातून िनघणा या बाणांनी ते दहा जण धु यानं नदीचं पात्र झाकलं जातं तसे णात
झाकले गे ले! घनघोर यु ाला सु वात झाली! िशशु पालासह सव जण एकट ा
अं गराजां वर हवे तसे बाण फेकू लागले , पण यां या बाणांचा काहीच प्रभाव पडत
न हता, कारण अं गराजांची वचा अभे होती! सव जण बाणांची फेक क न-क न शांत
झाले . प्रवे श ारा या िदशे नं एकही राजा एक सूतभरही पु ढं सरकू शकला नाही! उलट
अं गराजां या अमोघ बाणांनी द डधार आिण शृ गाल यांना प्राणां ितक जखमा झा या
हो या. एका घटकेनं तर िशशु पाला या ल ात सव प्रकार आला. हातांतील धनु य फेकू न
दे ऊन तो अस सं तापानं ओरडला, ‘‘हा अं गावर ज मजात अभे कवच असले ला
अं गराज कण आहे ! याला ती ण श त्रानं तोडू हटलं तरी तु टणार नाही! यु वरा ी आता
कायमची गे ली. िमत्रहो, िनदान प्राण तरी गमावू नका.” िवषारी भु जंग डसावा तसे सव
राजे िकंचाळू न त ध झाले ! सवां या चया लान झा या. एखा ा म ह ीसारखं
िवशाल शरीर असले ला जरासं ध धनु य फेकू न तसाच पु ढं घु सला आिण दं डावर
तळहातानं शड्डू ठोकू न आ हानपूवक हणाला, ‘‘अभे कवचाची ढाल घे ऊन लढणा या
कपटी कणा, मी मगधांचा राजा जरासं ध तु ला ं यु ासाठी आ हान दे तो आहे !
सूतकुलात ज मले या आिण दुयाधना या आश्रयाखाली वाढले या भूछत्रा,
ित्रयां या कुलवान ि त्रया हणजे के हाही रथाला जोडता ये तील अशा दीनवा या
घोड ा वाट या की काय तु ला? ये , खाली ये .”
‘‘जरासं धा, हे कवच काढून फेकू न दे ता आलं असतं , तर ते फेकू न दे ऊनही मी
तु ला आ ाच दाखवून िदलं असतं की, कवचािशवाय कण हासु ा अिजं य कण आहे !
ित्रय हणून उ म बनले या वृ षभा, पांचाली या वयं वरात िशवधनु याखाली
घासून िझजले या पायां या टाचा आठवून पाहा! ं यु
हणजे मरण आहे याची
जाणीव ठे वून जीभ उचल!”
‘‘सूतपु त्रा, भगवान शं करांची आराधना केले ला मी अिजं य ं यो ा आहे हे
िवसरलास की काय? अजगरानं हिरण मोडावा तसा तु ला मी हां -हां हणता मोडून
टाकीन.” यानं परत आ हानपूवक शड्डू ठोकला. सव राजांनी वास रोखले . अं गराजांनी
अं गावरचं उ रीय प्रभं जना या खां ावर फेकू न अधरीयाचा काचा कसला! यां या
कानांतील कुंडलं त त लाल झाली, शरीर – भरतीचा समु दर् फुगतो तसं फुगू लागलं .
उभयतां या िच थरारक ं ाला सु वात झाली! वयं वराचा मं डप ं यु ाचं
म लमं डल झालं . जरासं ध दातओठ खात ु धात वाघासारखा अं गराजां वर चालून गे ला,

पण एखादा िवशाल सागर आप या शरीरावर चढू पाहाणा या ओढ ाला जसा मागं
फेकू न दे तो तसा यांनी याला सहज दरू फेकू न िदला! परत तो पिवत्रा घे ऊन मं डलं
घे ऊ लागला. उगाच िखजिवणारे शड्डू ठोकू लागला, पण दहा-पं धरा पळांतच
अं गराजांनी याला आप या भ कम मांडाखाली घे तला. आप या बलवान हातांचे
दोरासारखे पाश क न ते यांनी जरासं धा या ग याभोवती आवळायला सु वात केली.
वास क ड यामु ळे जरासं ध डोळे पांढरे क लागला! तो बाहुकंटक डाव होता! या
पकडीत जरासं धाचा सरळ-सरळ अं त होणार होता! वयं वरा या मं डपात एका ित्रय
सम्राट राजाचा बली पडणार होता. जरासं धानं हात उं चावून मदतीची आत मागणी केली,
पण कुणीच पु ढं यायला धजे ना. महाराज िचत्रां गदां या अं गावर भीतीनं काटा उभा
रािहला! यां या मनाचा एक कोपरा मात्र सु खावला होता. यांची क या अं गराजांसारखे
बलशाली वीर असले या कु रा याची महाराणी होणार होती. झटकन पु ढं होत यांनी
मा या पितदे वांचे अ रश: पाय धरले . अ यं त गयावया करीत हणाले , ‘‘अं गराज कण,
सम्राट जरासं ध शरण आले आहे त, यांना जीवदान ा! मगधां या सीमा आम या
रा याला लागूनच आहे त! यां या-आम या सं बंधात राजकीय वै र नको.”
अं गराजांनी जरासं धाला जीवदान िदलं ! बाहुकंटकाची गोफण िढली झाली!
सवांना वाटलं होतं की, मु त होताच जरासं ध खजील होऊन अवमानानं खाली मान
घालून िनघून जाईल, पण घडलं ते उलटं च! डावातून मु त होताच जरासं धानं अं गराजांना
कडकडून आिलं गनच िदलं ! यांचा उजवा हात हातात घे ऊन तो वर उं चावीत तो
हणाला, ‘‘अं गराज कण आजपासून मगधां या जरासं धाचे प्राणिप्रय ने ही आहे त. मी
मा या रा यातील मािलनीनगर या अचाट साम या या ं यो ाला दे णगी हणून
घोिषत करतो आहे ! यासारखा शरीरसाम याचा एकही कुशल ं यो ा मी अ ाप
पािहले ला नाही.”
अं गराजांनीही जरासं धाला आिलं गन िदलं . हां -हां हणता ही वाता काशीपूर
राजनगरात पसरली. नागिरकां या झुंडी या झुंडी अं गराजांचं दशन घे यासाठी
किलं गां या राजवाड ावर ये ऊ लाग या! अं गराजांनी िचत्रां गदांना सां गन
ू यु वराज
दुयाधन व यांची क या भानु मती यांचा िठकाणा शोधून काढला. राजकुमारी भानु मतीला
घे ऊन सव जण महानदी या िकना यावर अं गराजांची मागप्रती ा करीत थांबले होते !
यांना किलं गा या अमा यांनी सव वृ ा त सां गन
ू स मानानं परत राजवाडयावर आणलं .
काशीपु रात या नगरजनांनी राजकुमारी भानु मतीला हि तनापूरची महाराणी
हणून घोषणा दे ऊन िनरोप िदला. मधून-मधून ते मा या पतीचा ‘अं गराज कण!’ हणून
जयघोष करीत होते . नगरजन फुलं उधळीत असतानाच सवांनी काशीपूर सोडलं होतं .
प्रभं जनानं तो सव वृ ा त जवळू न पािह यानं रसाळपणे मला ऐकिवला होता.
केवळ ती वाता मला सां ग यासाठीच तो घोडा फेकीत सवांपुढं नगरात आला होता. तो
हणाला, ‘‘महाराणी, अं गराज आहे त तोपयं त कु ं ची मान अशीच उ नत राहील. न या
महाराणीं या वागताची तयारी करा. अं गराजांना ओवाळ यासाठी उजळा!’’
**

सहा
वयं वराला गे लेले यो े भानु मतीसह हि तनापूर या सीमे वर गं गेकाठी आ याची
वाता हि तनापु रात पसरली. यां या वागतासाठी सवांची एकच धांदल उडाली. न या
यु वरा ीचं दशन घे यासाठी आतु रले ले नगरजन हातात फुलां या माला घे ऊन
राजमागावर गदी क लागले . राजक या भानु मतीची आता यु वरा ी भानु मती झाली
होती. हि तनापूर या िवशाल, वै भवी साम्रा याची यु वरा ी!
शे वटी एका सु शोिभत केले या राजह ीवर या अं बारीत बसले ले यु वराज
ु
दयाधन नगरातून राजवाड ासमोर आले . यां या उज या हाताजवळ अं गराजही होते
आिण डा या हाताला यु वरा ी भानु मती हो या, यां या डा या हाताला आणखीही एक
त्री होती! ती बहुधा यु वरा ी भानु मतींची आवडती सखी असावी. यािशवाय ितला
यांनी अं बारीत घे तलीच नसती! ती भानु मतीपे ाही स दयवती होती!
राजवाडया या भ य महा ारात राजमाता गां धारीदे वींनी नूतन वधूवरांना
ओवाळलं . ओघाओघातच दोहो बाजूंस उ या असले या भानु मतीं या सखीला आिण
अं गराजांनाही ओवाळ यात आलं ! ओवाळताना डो यां वर व त्राची पट् टी अस यामु ळे
या यागी राजमाते ची िकती कुचं बणा झाली असे ल? वधूवरांनी िपतामह भी म,
महामं तर् ी िवदुर, शकुनीमामा अशा वडीलधा या मं डळींना वं दन क न राजवाडयात
पदापण केलं ! यु वरा ीं या सखीनं ही वाड ात पाऊल टाकलं ! अं गराजांचं एकच कुंडल
िदसू शकलं ! कारण ते आपली मान वळवून यु वरा ी भानु मती या सखीकडे च पाहत होते .
मान वळ यामु ळे यांचं जे कुंडल ित या बाजूकडे होतं ते मला काही के या िदसू शकतच
न हतं ! ते मा यासाठी जसं काही अदृ यच झालं . सदै व!
**

सात
न या यु वरा ीं या आगमनामु ळे राजवाडयावर चै त य पसरलं . यु वराज
दुयोधनांचं जीवन िववाहा या उ ानात फुलणार, या क पने नं आ हा दोघांना समाधान
वाटलं . कधी-कधी अिववािहत मनु य क् रोधातून उगाच अिवचार क शकतो, पण
िववािहताला तो करता ये त नाही. आजवर कानां वर ये णा या यु वराज दुयोधनां या अित
साहसी क पनांना िववाहामु ळे आता भावी काळात बां ध बसणार होता. त्रीनं मनात
आणलं तर ितला आप या पती या िव वं सक क् रोधाचं पांतर शालीन कतृ वात करता
ये तं! हे कौश य मी यु वरा ी भानु मतींना वे ळोवे ळी कले कले नं यांचं मन न दुखिवता
सां गणार होते . पराक् रमी पु षांची जीवनं यां या ि त्रयां या हातात असतात! कधी
आप या प्रेमानं , तर कधी आप या स दयानं या आप या पतीला धो या या वे ळी
सावध क शकतात! यासाठी मला यु वरा ींशी पिरचय वाढवायचा होता. सगळं
ि थर थावर झा यावर मी यां या भे टीसाठी जाणारच होते .
पण यां या भे टीला मी जा यापूवीच मला यु वराज दुयाधनांचं बोलावणं आलं !
ते अनपे ि त असलं तरी मला याचं आ चय वाटलं नाही. मा या पती या पराक् रमाचं
वणन ऐकावयालाच यांनी मला बोलावलं असावं , असं मला वाटलं ! मी एक त्री होते
आिण कुठ या त्रीला आप या पती या पराक् रमाचं वणन एका मानी राजा या त डून
ऐकावं सं वाटणार नाही?
राजमाता कुंतीदे वींनी िदले ला िन या रं गाचा तोच शालू ने सन
ू मी मा या मृ णाल
नावा या दासीला घे ऊन यां या भे टीसाठी जा याचं ठरवीत होते , पण... पण या
शारीिरक ि थतीत मी होते या ि थतीत मी परपु षापु ढं जाऊ शकत न हते ! मी
गभधािरका होते . शे वटी िनधार क न मी मृ णालकडून माझी प्रकृती ठीक नसून,
आपणच िन:सं कोचपणे माझी भे ट यावी असा िनरोप धाडला. तो याना कदािचत
आवडणार न हता, कारण यांचा वभाव आ यं ितक मानी होता. िकती झालं तरी ते
कौरवांचे ये ठ यु वराज होते . हि तनापूरचे अघोिषत सम्राट होते .
तरीही मृ णालसोबत ते मा या क ाकडे ये त होते . ते ये त अस याचं मला
गवा ातून प ट िदसलं हणून त तरते नं मी क ा या आतील दालनात जाऊन बसले .
कदािचत ते रागावले ही असणार हणून मी मनाचं धै य एकवटू न ते काय बोलणार ते ऐकू न
घे याची तयारी क लागले ! ते काहीही बोलले असते तरी मी यांना प्र यु र करणार
न हते , कारण ते मा या पतीचे प्राणिप्रय साथीदार होते , शोणभावोजाींइतकंच यांचं
मा या जीवनात श्रे ठ थान होतं . यांना आदरानं वागिव याची अं गराजांनी सूचना
केली होती.
आत ये ताच ते एका आसनावर बसले . यांनी सं केत कर यापूवीच मृ णाल क ातून
िनघून गे ली! माझं आत या दालनातील अि त व यांना प ट जाणवावं हणून मी
हातातील सु वणकंकणांचा वनी केला! दालना या ारावर िझरिझरीत पडदा होता या
पड ाकडे पाहत ते हणाले , ‘‘अं गरा ी मला इथं पाहन
ू तु हाला िव मय वाटला

असे ल?”
‘‘नाही. आपणच इथं यावं , असा परतीचा िनरोप मला पाठवावा लागला याचा
मलाच खे द होतो आहे . पण... पण माझा नाइलाज होता...”
‘‘मला आपली अडचण समजली आहे . दासीनं ती सां िगतली आहे आिण हणूनच
मी वत: इथं आलो आहे , आिण याचा आपणाला िव मयही नसावा.”
‘‘नाही. आपण सवांसाठी कौरवराज आहात, पण मा यासाठी
शोणभावोजींइतकेच िनकटचे आहात.”
‘‘ याची जाणीव ठे वूनच मला इथं ये ताना सं कोच वाटला नाही. िशवाय या
कामासाठी मी इथं आलो आहे यासाठी अ य कुणालाही मी आप याकडे पाठवू शकत
न हतो!”
‘‘असं आपलं कोणतं मह वाचं काम मा यासार या सामा य त्रीकडून होणार
आहे ?”
‘‘आपण सामा य नाही. कणप नी कधी सामा य असूच शकत नाही!”
‘‘आप या कामासाठी ही तु ती आहे , असं मी कसं हणू?’’
‘‘नाही. ही तु ती नाही. ही व तु ि थती आहे ! आिण आज पु हा एकदा आपण
सामा य नाही, हे िस कर याची वे ळ आपणावर आली आहे !”
‘‘असं कोणतं असामा य व िस करणार आहे मी आज?”
‘‘आपण जाणताच आहात की, अं गराज आिण मी वयं वरासाठी किलं गां या
रा यात गे लो होतो. किलं गक या भानु मतीला घे ऊन मी आलो आहे ... पण ितनं
वयं वराची माला मा या कंठात घाल यापूवी एक िविचत्र अट घातली होती.”
‘‘कोणती अट?”
‘‘ या अटीला मी होकार िदला तोही केवळ आप याच िव वासावर!”
‘‘मा या? आप या उभयतां या वै वािहक जीवनात मा यामु ळे आनं द फुलणार
असे ल तर मी, आपण मा या पतीचे प्राणिप्रय ने ही आहात हणून हवं ते करीन! अट
कसली आहे ?”
‘‘ितची इ छा आहे की...”
‘‘अडखळू नका कौरवराज, प ट – प ट बोला.”
‘‘की, अं गराज कणानं आप या प्राणिप्रय सखीशी िववाह करावा!”
यां या उद्गारांनी मी सु नच झाले . पण णभरच! लागलीच वत:ला साव न
मी धै यानं हणाले , ‘‘पण अं गराजांची याला सं मती आहे काय?”
‘‘दुयाधनासाठी कण काहीही क शकेल, हे अजूनही िस झाले लं नाही असं
वाटतं की काय आप याला? प्र न तु म या आिण केवळ तु म या सं मतीचाच उरला
आहे .”
‘‘ती िमळिव यासाठी आपण पर पर इकडे यावं , हे अं गराजांनी तर आपणास
सु चिवलं नाही?”
‘‘छे ! यांना यांतलं अजून काहीच माहीत नाही. आपली सं मती नाही असं मी
समजू का?’’
‘‘कशाव न?’’
‘‘आपण साशं कपणे अने क प्र न िवचारीत आहात हणून.’’

“नाही, तसं च काही नाही, पण हाच प्रसं ग यु वरा ी भानु मतीं या जीवनात
आला असता तर यांनी याहन
ू अिधक प्र न िवचारले असते , असं अपणाला नाही का
वाटत?”
‘‘नाही! ितनं कोणताच प्र न िवचारला नसता! एका वा यातच पृ छकाला
नकार दे ऊन ितनं सरळ बाहे रचा माग दाखिवला असता! आपण भानु मती नाही हणूनच
मी ये याचं साहस केलं आहे !”
‘‘अं गराजां या आिण आप या सौ यासाठी मी हवं ते करीन! मा या
सं मतीसाठीच हा िववाह थांबणार असे ल तर मी वचनपूवक सां गते की, माझी सं मती
आहे !”
ते आनं दानं ताडकन आसनाव न उठले . न राहवून शे वटी ते हणाले च, ‘‘विहनी,
खरोखरच तु म यासाठी एकेकाळी कणानं एवढा यास का घे तला होता ते मला आज
पटलं !” एक णभरही न थांबता उ रीयाचा घोळ सावरत ते जा यासाठी ाराकडे
वळले .
‘‘पण या भा यशाली सखीचं नाव काय?” मी शे वटी िवचारलं च.
“सु िप्रया!’’
ते झपाझप पावलं टाकीत क ातून िनघून गे ले. मा या मनाची खोटी उभारी
णात ढासळली. सवत! छे ! मा या सु खी सं साराला या क पने नं गालबोटच लागणार
न हतं काय? ितचं नाव सु िप्रया होतं हणे . पण खरोखरच ती सवांना सु िप्रय होईल
काय? अने क शं कां या मा यांनी माझं मन क दटू लागलं , पण कधी- कधी दै वाशी त
ू
खे ळ यािशवाय मानवा या हाती दुसरं काय असतं ?
प्रभं जनानं हट याप्रमाणं मला न या अं गरा ी या वागताची तयारी करावी
लागली! पण ती िकती, िकती वे ग या अथानं ! मा या अिधकारा या कुंडलांतील एक
कुंडल आता सु िप्रये चं होतं ! जे मला अने क क टांनी प्रा त झालं होतं ते ितला मात्र
सहज िमळालं होतं ! काही-काही माणसं ज मजात दै ववान असतात हे च खरं !
**

आठ
अं गराजांचा आिण सु िप्रये चा िववाह थाटात पार पडला! यु वराज दुयाधनांचं
वचन स य ठरलं . अं गराज यां या इ छे ला नकार दे ऊ शकले नाहीत. कधी-कधी स य हे
क पने पे ाही अद्भुत असतं आिण ते असतं हणून याला त डही ावं लागतं ! मी
सु िप्रये ला कधीही न दुखिव याचा िन चय क न टाकला. ितला दुखिव यानं याचा
त्रास अं ती मा या पतीलाच होणार होता! त्री ही कमीत कमी हानी आिण अिधकात
अिधक सोय िनवडत असते . तोच ितचा ज मजात वभाव असतो.
सु िप्रये ला वतं तर् अं त:पु री क दे यात आला. इतकं सव झालं होतं तरी माझं
मन मला िन न
ू मा या पती या प्रेमाची वाही पूवीइतकीच दे त होतं . यांचं
मा यावरचं प्रेम तर कधीच रतीभरही कमी झालं नसतं . गं गेकाठ या ओले या
उ रीयाची आठवण ते कसे काय िवसरणार होते ! सु िप्रये नं मात्र मा यावरही ताण केली
होती! मा या सव कि पतांना ितनं प्रचं ड ध काच िदला! ती इतकी समजूतदार होती
की, िववाह होताच सवां आगोदर ितनं माझीच भे ट घे तली, मला िवनयानं वं दन क न ती
हणाली, ‘‘ताई मी आपली किन ठ भिगनी आहे ! आपणच मला जीवनदान िदलं आहे !
तु ही सं मती िदली नसतीत, तर अं गराजांचं नाव ओठी ठे वून मरण वीकारणं हाच
मा यापु ढं माग होता! माझं यां यावर िनरितशय प्रेम आहे . हि तनापु रातील कुंडलं
मला िमळाली पािहजे त, असा मी यास घे तला होता.”
‘‘सु िप्रये , ठीक झालं तू आलीस ते ! इत या िवक् रमी पतीला सावरायला
नाहीतरी मी एकटी असमथच होते ! यांचं मन कशानं ही दुखवलं जाणार नाही याची
काळजी घे . ल ात ठे व, मोठ ा माणसांची दु:खं ही तशीच मोठी असतात! ती
िनवार यासाठी या या प नीला केवळ यास आिण प्रेम असून चालत नाही, तर धै य
आिण सं यम असावा लागतो.’’
अने क शं कांनी झाकाळू न गे लेलं माझं मन ित या केवळ दशनानं च िनधा त
झालं . हिरणीसारखे डोळे असले ली ती हिरणीसारखीच िन कपट, िनरागस होती.
नावाप्रमाणं च ती मला अितशय िप्रय झाली. नावाप्रमाणं च ती सु िप्रय ठरली.
**

नऊ
सु िप्रये या िववाहानं तर मात्र मला अं गराजांना बोलवायला एक छान कारण
सापडलं होतं . माझं आपलं एक टु मणं यां या पाठीशी िन याचं लागून रािहले लं असे .
‘‘केवळ ि त्रयाच आप यापु रतं पाहतात असं नाही, तर पु षही तसे च असतात!’’ असं
मी हटलं की, ते आ चयानं िवचारीत, ‘‘कोण या कारणाव न तू मला असं हणत
आहे स?”
‘‘ हणू नको तर काय क ? आपण मात्र दोन-दोन िववाह करायचे आिण आपला
छोटा बं ध ू वयात आला असूनही या याकडे ल
ायचं नाही, याला काय हणावयाचं
माणसानं ?”
‘‘वृ षाली, तु या समाधानासाठी तरी मला आता शोणाचं ल न लवकर केलं
पािहजे ! नाहीतर...’’
‘‘नाहीतर काय?’’
‘‘नाहीतर मा यावर सूड हणून तू वत: पु ढाकार घे ऊन एकाच वे ळी याची तीन
ल नं लावून मोकळी होशील! आिण तीही िमळतील या मु लींशी!’’
‘‘आप यावर कसला सूड? आप यावर सूड यायचा हणजे मी मा या
वत:वरच सूड उगिव यासारखं नाही काय?’’
ते यावर काहीच बोलत नसत. मात्र आप या भावाचा िववाह लवकरात लवकर
केला नाही, तर मी या ना या प्रसं गी यांना सारखी छे डीत राहणार हे यांनी ओळखलं
होतं .
**

दहा
यु वराज दुयाधनां या िववाहानं तर ते आता लवकरच हि तनापूरचे अिभिष राजे
होणार, अशी जागोजागी चचा सु झाली. से नापती हणून ते अं गराजांची िनयु ती
करतील, असं ही सव जण बोलत होते . महाराज धृ तरा ट् र फारच वृ झाले होते . यांनी
कु ं चं रा य इतकी वषं नीट सां भाळलं होतं ते च काही कमी न हतं , तरीही नगरातील
वृ लोक ने हमीच महाराज पांडूंची आठवण काढून हणत असत की, ‘महाराज पांडूंनी
िदि वजय क न हि तनापूर रा याची कीती वाढिवली आिण यांचे कमलपु पांसारखे पाच
पु त्र माते सह अ नी या भ य थानी पडले .’ कुणी-कुणी हणत, ‘ते िजवं त आहे त.
असतील तर यांना हि तनापु रात आणलं पािहजे !’
मला नगरातील लोकां या या चचा कधी शोणभावोजींकडून, कधी
स यसे नदादाकडून, कधी प्रभं जनाकडून तर कधी मृ णालकडून समजत. पांडवां या
मृ ती आवडीनं आिण श्र े नं जपणारे अने क नगरजन हि तनापु रात होते . मलाही
प्रसं गवशात राजमाता कुंतीदे वींची प्रकषानं आठवण होई. यां या मृ तीबरोबरच या
पाच एकसं ध िफरणा या भावाभावांची आठवण होई. ते या जगातून नाहीसे झाले त, हे
मला कधी स य असं वाटलं च न हतं . काळा या ओघात काल वाटत असणारं स य आज
अस य ठरले लं असतं . शे वटी तसं च घडलं होतं . अदृ य झाले ले पांडव पांचाली या
वयं वरात एकदम प्रकट झाले होते .
वयं वरानं तर लगे च ते मथु रेला गे ले होते . श्रीकृ ण हा यांचा आते भाऊ! सव
नगरजनांना वाटलं की, ते आता मथु रेतच वा त य करतील. कारण सवांना माहीत होतं
की, यु वराज दुयाधनांचं आिण यांचं कधी पटणारच नाही, पण मला मात्र ने हमी वाटे
की, या पाच भावांनी एकदा तरी हि तनापु राला यावं . यां यातील राजपु त्र नकुल तर
मला अं गराजांची दुसरी प्रितमाच वाटे . केवळ यांना कवच- कुंडलं च कमी होती आिण
अं गराजांसारखे िहर यवणी कुरल केश न हते . या पाच भावांना एकदा तरी पाहावं , अशी
मा या मनात तीव्र इ छा होती. मा या पु त्राचं दु:ख आता काला या ओघात बोथटलं
होतं .
एके िदवशी माझी ती इ छा फलद् पही झाली. अं गराज आिण मी
शोणभावोजींसाठी एकमे कांना दे शोदे शीं या सु व प मु ली सु चवीत बसलो होतो.
‘‘वृ षाली, तू कुिलं द दे शाब ल कधी काही ऐकलं आहे स?”
‘‘ऐकलं य, पण फारसं नाही.”
“तो दे श िहमालया या अगदी पाय याशी आहे . िहर यागार वनश्रीनं
सदासवकाळ नटले ला तो दे श हणजे पृ वीवरचा वगच मानला जातो. या दे शातील
ि त्रया हणे अ सरांसार या सुं दर असतात. शोणासाठी वधूसंशोधन करावं हणून या
दे शात मी वत:च जाणार आहे .”
यांचं आप या भावावरचं प्रेम खरोखरच अतु ल होतं . मी यां या या िवचारावर
काहीतरी बोलणार एवढ ात दुयाधनांचा खास से वक प्रभं जन आत आला आिण

घाईघाईत हणाला, ‘‘अं गराज, तातडीची राजसभा बोलाव यात आली आहे . आपणाला
राजसभे त घे ऊनच ये , असा िनरोप आहे .”
‘‘का? काय झालं प्रभं जन? अशा सभे चं प्रयोजन?” अं गराजांनी आसनाव न
उठत-उठतच याला िवचारलं .
‘‘मथु रेहन
ू िनघाले ले पांडव आता हि तनापूर या अगदी सीमे वर आले आहे त. ते
गं गे या पै लतीरावर ये ऊन ठे पले अस याची वाता आली आहे . महाराज धृ तरा ट् रांकडे
आप या रा याचा अधा रा यभाग मागायला ते ये त आहे त अशी कुणकुण आहे !”
‘‘चल प्रभं जन, तू पु ढं हो. मी सभे ची व त्रं पिरधान क न ये तोच हणून सां ग.’’
व त्रं धारण कर यासाठी ते व त्रागारात गे ले. मा या मनात शं केची पाल
चु कचु कली. या राजसभे त न जाणो, परत कुणाचीतरी भांडणं हायची. प्र न रा या या
वाटपाचा होता! रा यासाठी लाखो वीरांची म तकं धडावे गळी होतात! वै मन याचे
िवषवृ फोफावतात. जे घडू नये ते च ने मकं घडतं . जगासाठी सं प ी, रा य, कीती ही
बहुमोल असतील, पण त्रीसाठी ितचा िप्रय पती एवढाच अमोल ठे वा असतो.
पित दय हे च ितचं िसं हासन असतं !
ते व त्र बदलून ये ताच मी सामोरी गे ले. आज यांना काहीतरी सां गणं
अ याव यक होतं असं माझं मन मला सां गत होतं !
‘‘वृ षाली, मी राजसभे हन
ू ये तो.” म तकावर सु वणिकरीट धारण करीत ते मं द
हसत हणाले .
‘‘थांबावं ! मी आप याकडे आजपयं त काहीच मािगतलं नाही, पण आज मन
सु चवतं आहे काहीतरी माग.”
‘‘ही वे ळ न हे ते माग याची! मी कु ं या रा याचा एक यो ा आहे ! तू एका
यो ाची प नी आहे स!”
‘‘ही आिण हीच वे ळ आहे माग याची.”
‘‘वृ षाली, कोणतीही श ती या वे ळी राजसभे त जा यापासून मला परावृ क
शकणार नाही. तूसु ा नाहीस.”
‘‘मी आपणाला जा यापासून परावृ करणार नाही. आपण राजसभे त अव य
जावं , पण मला एक वचन दे ऊन जावं .”
‘‘कोणतं वचन?’’
‘‘पांडवां या रा यवाटपात आपण काहीच बोलू नये असं मला वाटतं !”
‘‘ते कसं श य आहे ? दुयोधना या क पने ला पािठं बा दे णं हे कणाचं जीिवतकाय
आहे ! आज तू कुणामु ळे या सोमवं शा या वाड ात मानानं अं गरा ी हणून िमरवते
आहे स ते तु ला माहीत नाही काय?’’
‘‘मला याची पूण जाणीव आहे , पण... पण पांडव हे महाराज पांडूंचेच पु त्र
आहे त असं माझं मन मला िन न
ू सां गतं य! राजमाता कुंतीदे वींकडे पािह यावर
आपणालाही तसं च वाटे ल!”
राजमाते चं नाव कानां वर पडताच ते एकदम उगाच गं भीर झाले . आप या
खां ाव न घसरणारं उ रीय सावरीत ते काही काळ त धच झाले .
शांतते चा भं ग करीत मीच हणाले , ‘‘आपण कौरव-पांडवां या रा यवाटपात
कुणाचाही प उचलू नये , कारण कदािचत याला अखं ड वै राचं व प ये ईल.”

मा याजवळ ये त ने हमीसारखं माझं मु ख आप या उबदार ओंजळीत घे त ते
मा याकडे सखोल पाहत हणाले , ‘‘वृ षाली, णापूवी तू शोणा या ल नाचा िवचार
करीत होतीस या वे ळी मला तू याची जणू मोठी बहीणच वाटलीस आिण आता माझा
िवचार करताना णभर मला तू दोन िजवांची माता वाटलीस. एक तु या उदरातील
कणा या पु त्राची आिण एक सा ात कणाची! त्री ही मनात आणलं तर पु षाशी
एकाच काळी अने क ना यानं वागू शकते हे च आज तू िस केलं स! प्रणया या वे ळी
उ मलून ये णारी प्रणियनी आिण पु त्रा या सु रि तते साठी सजग असणारी माता कधीकधी या एकाच शरीरात एकाच वे ळी असू शकतात. या िठकाणी राधामाता असती, तर
ितनं मला ने मकं हे च सां िगतलं असतं आज!’’
‘‘जा आपण, पण ऐक यासाठी, बोल यासाठी न हे !”
‘‘हो. मी सां गतो िव वास ठे व. मी काहीच बोलणार नाही!’’ नकळत यांनी वचन
दे ऊन टाकलं !
ते राजसभे साठी िनघून गे ले. मी िन:शं क झाले . पांडव नगरात ये त अस याची
सूचक वा ं वाजत होती. मी गवा ात उभी रािहले . मला राजमाता कुंतीदे वींना एकदा
पाहायचं च होतं .
अ या एक घटकेत पांडव, राजमाता कुंतीदे वी आिण द्रौपदी ब याच
जनसमु दायासमवे त राजवाड ासमोर आले . यां या समवे त महामं तर् ी िवदुर होते . यांना
एक साधा रथही पाठिव यात आला न हता याचं मला वाईट वाटलं . मी गवा ातून
राजवाडया या महा ारातील सवां या हालचाली पाहत होते . िपतामह भी म आिण
महामं तर् ी िवदुर यांनी पांडवांना कडकडून आिलं गनं िदली, पण महाराज धृ तरा ट् रां या
आिलं गनात ती आतता न हती! यु वराज दुयाधन भीमाकडे पाहत होते , पण पाठीवर एका
वृ
त्रीला घे त यामु ळे भीमाची मान खाली होती! पांडुपु त्र अजु न अं गराजां या
कुंडलांकडे आिण यु िधि ठर यां या पायांकडे एकटक पाहत होते . राजमाता कुंतीदे वी
आिण अं गराज एकमे कांना इतके का िनरखीत होते कोण जाणे ! कदािचत अं गराज
राजमाते या डो यांत पाहन
ू पांडव हे पांडू महाराजांचेच पु त्र आहे त का याचा शोध घे त
असावे त! आिण राजमाता यांना आप या ने तर् ांनीच सां गत असा यात की, ‘‘अं गराज
कणा, तू तरी तु या दुयाधनाला आ ही या रा याचे अध अिधकारी आहोत हे पटवून दे !”
एक कोडं मला मात्र मु ळीच उलगडलं नाही ते पांडुपु त्र भीमां या पाठीवर या
वृ
त्रीचं ! ती त्री कोण असावी हणून मी बराच कयास क न पािहला, पण उ र
सापडे ना. शे वटी मी मा या क ातून मृ णालला चौकशीसाठी पाठिवली. ितनं खाली
जाऊन या गदीत घु सून ती त्री कोण होती याची मािहती काढली आिण परत
आ यावर वास रोधीत ती हणाली, ‘‘महाराणी, ती एक दासी आहे !”
‘‘दासी! पांडुपु त्र भीमां या पाठीवर?”
‘‘होय. ती राजमाता कुंतीदे वींची दासी आहे ! धात्री की धिरत्री असं काहीसं
नाव आहे ितचं !”
‘‘काय नाव आहे हणालीस ितचं ?”
‘‘धात्री!’’
या नावातील ध आिण त्र या कठोर अ रांनी असो व अ य कोण याही
कारणांमुळे असो, मला या दासीचं नाव मु ळीच आवडलं नाही!

मी व न पािहलं . राजमाता कुंतीदे वी आिण द्रौपदी महामं तर् ी िवदुरांबरोबर
राजवाड ाबाहे र गे या, कारण यांनी सवसं ग याग के यामु ळे ते राजवाड ात कधीच
राहत नसत. कु ं चे महामं तर् ी असूनही ते एका प्रश त पणकुटीत राहत हणूनच तर
यांना नगरजन ‘महा मा िवदुर’ हणत. कुंतीदे वी नगराबाहे रील यां या पणकुटीतच
राहणार हो या. इतर सव मं डळी मात्र राजसभे साठी सभागृ हाकडे वळली. पांडुपु त्र
भीमा या पाठीवर या वृ े ला खाली उतरवून घे याची खूण, अं गराजांनी शे जार या
प्रभं जनाला केली. सव जण राजवाड ा या पायदं ड ा चढून गे ले. सवांत शे वटी
शकुनीमामा होते . ते यु वराज दुयाधनां या कानाशी त ड ने ऊन काहीतरी बोलले . काय
बोलले ते इतर कुणालाच कळणं श यही न हतं !
राजपु त्र अजु नाला पाठमोरा पाहताना यानं मा या पु त्राचा वध केला हे
स यही मला पटत न हतं , कारण तो िकतीतरी धीमी पावलं टाकत पायदं ड ा चढत
होता.
प्र य यु चालू असताना कोण मारलं जातं य याकडे ा यो यांचं ल असतं
की नाही कोणास कळे ! एरवी ते िकतीतरी सौ य िदसतात; पण यु पे टलं की िकती क् र
होतात ते !
**

अकरा
राजसभे त काय-काय घडलं ते सव मला समजलं . मला ते आवडलं नाही. सं प ी
आिण स ा मानवी मनाला कधी-कधी पशूहन
ू ही क् र करतात! रा यातील आपला
या य भाग मागणा या यु िधि ठराला शकुनीमामांनी जी वागणूक िदली ती कुणालाच
पटणारी न हती. मला तर ती मु ळीच आवडली नाही, पण न आवडणा या सवच गो टी
काही ने हमी थोपिवता ये तात असं नाही. मला शकुनीमामांचं वत:चं गां धार रा य
सोडून ने हमी हि तनापु रात राहणं च पसं त न हतं . सव कलहाचं मूळ ते च होते .
सभागृ हात पांडवां या वतीनं यु वराज यु िधि ठरांनी आपण पांडू महाराजांचे पु त्र
आहोत असं सां गन
ू , आप या िदि वजयी िप यानं िजं कले या रा याचा या य
रा यभाग आपणाला ावा अशी िवनं ती केली. राजसभे त सव वृ आिण अनु भवी कौरव
यो े असूनही शकुनीमामा म ये च उठू न मानभावीपणानं हणाले की, ‘‘पांडवांना
रा याचा भाग पािहजे च असे ल तर कौरव यांना मोठ ा आनं दानं खांडववनाचं िवशाल
रा य दे यास तयार आहे त! पांडवांचा ज म शतशृं ग पवतावर झाला आहे ! यांना
पवतावर आिण अर यात राह याचा छं द आहे !’’
मामांचे ते उद्गार धडधडीत अ यायाचे , ढ गाचे आिण क् र अस याचे होते . पण
सभे तील सव यो यांनी िववश त धता वीकारली होती. अं गराजांकडून वचन घे ऊन मी
मोठी चूक क न बसले होते . पांडवां वर अ याय होतो आहे ही जाणीव यांना सभे त
अ व थ करणारी असूनही ते वचनापायी काहीच बोलू शकले न हते .
यु िधि ठरानं खांडववनाच वीकार केला. सभा िवसजन पावली.
सभे तन
ू ये ताच अं गराज हणाले , ‘‘वृ षाली, पांडवांना खांडववनाचं घनदाट अर य
दे यात ते रानटी वापदां या भ य थानी पडावे त अशीच मामांची इ छा असावी. सभे त
जे झालं ते वीरांना शोभणारं न हतं ! ने मकी आजच मा याकडून वचन घे याची बु ी तु ला
कशी सु चली?”
**

बारा
दोन िदवस महामं तर् ी िवदुरां या पणकुटीत राहन
ू पांडव खांडववनात िनघून
जाणार होते . यां या या दोन िदवसां या वा त यात एकदातरी राजमाते ची आिण माझी
भे ट हावी, अशी माझी तीव्र इ छा होती. मला राजमाता कुंतीदे वींब ल एवढा
िज हाळा का वाटत होता, ते कधीच सां गता आलं नसतं , पण वाटत होता हे खरं होतं .
जीवनात अने क य ती भे टतात. या सवांब लच आपणाला काही िवशे ष ओढ वाटते
असं नाही, पण एखा ा य ती या केवळ पिह याच दशनात िज हाळा आिण आकषण
िनमाण होतं ! राजमाते या बाबतीत माझं तसं च झालं होतं . ब याच िदवसांनंतर भे टीचा
योग ये त अस यानं यां याशी चार श द सम बोलायला िमळावे त, असं मलाही वाटत
होतं आिण तो योगायोग राजमाता कुंतीदे वींनीच घडवून आणला. यांनी पणकुटीतून
एका से वकाला पाठवून मला बोलावलं अस याचा सं देश धाडला. मला ते च हवं होतं .
यां या मनात मजिवषयी प्रेम होतं , हे मी कधीच जाणले लं होतं . यांचा िनरोप ये ताच
मी णाचाही िवलं ब न करता स यसे नदादाला बोलावून घे तलं . यानं रथ जोडला आिण
महा मा िवदुरां या पणकुटीसमोर उभा केला.
पणकुटी या कवाडातच राजमाता कुंतीदे वी आिण महा मा िवदुर ही दोघं
काहीतरी बोलत उभी होती. मला पाहताच राजमाता पु ढं झा या. पांडव नगरात कुठं तरी
गे ले असावे त. रथातून खाली उतरताच यां या चरणावर हात टे कवून मी यांना आदरानं
वं दन केलं ! खां ाला ध न मला वर उठवीत या हणा या, ‘‘मु ली, तू गभधािरका
आहे स याची क पना न हती मला! नाहीतर मीच आले असते तु ला भे टायला!” यांचा
प्र ये क श द मला मा या माते सारखा माये चा वाटला! या स वशील राजमाते ला
दै वानं िकती क् र फटके िदले होते ! तरीही या कुलवं त शरीरात तसं च मोठं मन होतं . एक
महाराणी मा यासार या सूतक ये ची, एका सूतराजा या प नीची आ थे नं िवचारणा
करीत होती.
मनात प्रकषानं ये ऊन गे लं, दै व गु णवान माणसांचा, हाती काटे री श त्र घे ऊनच
िन य का बरं पाठपु रावा करीत असावं ? जगातील एकजात स जनां याच वाट ाला दुदव
का ये तं बरं ? की दुदवाला जवळ कर याएवढं िवशाल दय स जनांजवळच असतं आिण
इतरांजवळ नसतं हणून?
राजमाते शी मी मनसो त ग पा मार या. मधूनच अ यं त िज हा यानं मला
गभारपणात प्रकृती कशी जपली पािहजे , हे या बजावीत हो या. मी परत यायला
िनघाले ते हा या हणा या, ‘‘तु ला होणारा हा पु त्र िव यात होईल. याचं नाव काय
ठे वावयाचं ठरवलं यस तू?”
‘‘ याला कवच आिण कुंडलं असतील तर... कवचधर नाहीतर कुंडलसे न!” मी
हणाले .
जरा अवघडून या हणा या, ‘‘नाही मु ली, याल कवचही असणार नाही आिण
कुंडलं ही असणार नाहीत! मात्र या या िप यासारखा तो सुं दर असे ल!... यानं

तु यासारखं सु दैवी हावं हणून तु या नावाव न याला वृ षसे न असं नाव का ठे वीत
नाहीस तू?’’
‘‘आपली इ छा असे ल तर याचं नाव वृ षसे नच ठे वीन मी!’’ मी यांचा िनरोप
घे तला आिण पणकुटीतून बाहे र पडून रथात बसले . मला यां या सं भाषणातील ‘ याला
कवचही असणार नाही आिण कुंडलं ही असणार नाहीत’ या अडखळत बोल याचा अथ
उमजला नाही. या तसं का बरं हणा या? मला याचं उ र काही सापडलं नाही.
**

तेरा
पांडव आप या माते सहवतमान खांडववनाकडे िनघून गे ले. ितथं ते पणकुटी
बां धन
ू राहणार होते . एका िवक् रमी राजाचे पाच सु पुत्र एका घनदाट अर यात राहायला
िनघून जावे त हे मला खटकत होतं , पण मी एक त्री होते . घडे ल ते िनमूटपणे पाहणं
यािशवाय त्री काय क शकते ? ितला करता ये णं श य असतं केवळ आप या कुटु ं बाचं
भलं !
मी अं गराजांना शोणभावोजींचा िववाह कर यासाठी अने क मागांनी सां गत होते .
एका पौिणमे या शु भिदवशी ते आपलं सै य घे ऊन शोणभावोजींसह कुिलं द दे शाला
वधू या शोधासाठी िनघून गे ले. माझा जीव भांड ात पडला. ते जातील ती िदशा
आपलीच करतील, यावर माझा पूण िव वास होता.
एका मासानं तर ते परत आले . यां यासमवे त कुिलं दा या रा यातील एक
सु व प त णी होती. राजवाड ात ये ताच मी ितला ओवाळलं . मा या एकुल या एका
िदराची ती प नी होणार होती. आकाशात या िवजे सारखी ितची अं गकांती सते ज होती.
डोळे बोलके होते . नािसका सरळ तरतरीत असून मु दर् ा अं गराजांसारखीच गोलाकार
होती. ितचं नाव होतं मे घमाला!
मे घमाले चा आिण शोणभावोजींचा िववाह राजवाड ासमोर भ य मं डप उभा न
थाटात पार पाड यात आला. मला यां या िववाहानं एका जबाबदारीतून सु ट याचा फार
मोठा आनं द िमळाला. िववाहानं तर वं दन कर यासाठी शोणभावजी वधूसह आले ते हा
मी हणाले , ‘‘भावोजी, ही मे घांची माला आज िनिल या या कंठात घातली आहे ! ितला
सां भाळा. इं दर् धनु याचे रं ग फुलतील तु म या सं सारात!’’
ते ने हमी या सहजपणे हसत हणाले , ‘‘दादानं दोन िववाह केले तसे मीही करीन
असं वाटलं की काय तु हाला विहनी? पण दादात आिण मा यात फार मोठं अं तर आहे !”
**

चौदा
मी, सु िप्रया आिण मे घमाला आ ही ितघीही आम या सासु सास यांना जपत
होतो. आम याकडे पाहन
ू ते ने हमी कृताथते या भावने नं हणत, “मु लींनो, आता मरण
यावं असं वाटतं ! सौ या या िशखराव न वगाला जाणारी वाट जवळ असती तर िकती
बरं झालं असतं ! कण अं गराज झाला, याचे िववाह झाले , शोणही चतु भु ज झाला,
आम यासार या सार यांची सौ याची क पना यापे ा अिधक ती काय असणार?”
मला िचमटा काढीत सु िप्रया यांना हणे , ‘‘पण मामं जी, नातवाचं मु ख
पािह यािशवाय वगात प्रवे श नाही असं ऐकलं य आ ही!”
‘‘होय सु िप्रया, ती एक इ छा रािहली आहे आिण वृ षाली ती लवकरच पूणही
करील, काय वृ षाली?” ते मला िवचारीत. माझं मु ख ल जे नं आर त होई. मी सु िप्रये कडे
लट या रागानं पाही. त ड िफरवून ती खु दुखुदु हसत राही. सु दामननं तर ब याच वषांत
आम या क ात बाल बोल घु मले न हते .
**

पंधरा
िदवसांमागून िदवस जात होते . मला हालचाल करणं अवघड जात होतं . मं चकावर
पडले की, माझं सारं आयु य मा या डो यांसमोर उभं राही. वडील लहानपणीच
गे यामु ळे आईनं आिण स यसे नदादानं माझा ममते नं सां भाळ केला होता. आ ही
हि तनापु रात आलो या िदवशीच आई कायमची िनघून गे ली. प्रयागात माझी आिण
अं गराजांची पिहली भे ट झाली. ितला कारणीभूत होता तोही एक घोडा आिण एक घडा.
मी ने हमीच या घोड ाला मनोमन ध यवाद दे त आले आहे . यानं मला ज मोज मीचा
सहचर शोधून िदला होता. पराक् रमी, सु व प, िनगवी आिण प्रेमळ. माझं जीवन
यां या सं गतीत फुललं होतं . मातृ व हणजे त्री या जीवनय ाची पिवत्र सां गता!
मातृ व हा िनसगानं त्रीला िदले ला सवांत श्रे ठ असा वर असतो! पराक् रमाचं मातृ व
पु षाकडे असतं , पण मातृ वाचा पराक् रम केवळ त्रीच क जाणते ! मातृ व ही त्रीची
सवांत श्रे ठ आिण सहजसुं दर अशी साधना असते ! इतर सव आनं द सापे असतात,
पण मातृ वाचा आनं द हा ब्र ानं द असतो, कारण तो िनिमतीचा अतु ल आनं द असतो.
पण आनं द सहजसा य नसतो. यासाठी त्रीला मरणप्राय प्रसववे दना सहन करा या
लागतात. मातृ वाचं हे सु वण प्रसववे दनां या मु शीतून तावून-सु लाखून िनघाले लं असतं
आिण हणूनच त्रीला याचा अिभमान असतो.
आिण एक िदवस मी प्रसववे दनांनी घायाळ झाले . जणू सह त्र शरांची अग्रं
सवां गात कुणीतरी िनदयपणानं खु पसत होतं . मी या सव यातना िनकरानं सहन करीत
होते . मा या मु ला या जीवनासाठी हे मला सहन करणं च भाग होतं . जीवन! ग डस
आिण सवांनाच हवं हवं सं वाटणार जीवन िकती क टमय मागांनी साकार होत असतं !
माते या प्रसववे दने या िन: वासातून ज माला ये णारं अभक जीवनाचा हुंकार घे त
असतं ! मातृ व हा सवांत अद्भुत चम कार आहे ! वे दनामय िततकाच आनं ददायक,
भीितदायक; पण आशादायक!
मी प्रसूत झाले . औंदुबरा या प व फलासारखं अं िजरी रं ग असले लं एक बालक
ज माला आलं . माझं शरीर िरतं झालं आिण मन वा स यानं काठोकाठ भ न आलं ! मी
माता झाले . सवां गातील श ती गे यानं शरीर श्रांत झालं असूनही मी मोठ ा उ साहानं
कसं बसं वत:ला सावरीत उठले . दाई या हातातील या अभकाला मी छातीशी
कवटाळलं . तो पु त्र होता. हुबे हब
ू अं गराजांसारखा िदसत होता, पण – पण या याही
कानात अं गराजांसारखी कुंडलं न हती!! या या अं गावरचं कातडं अभे होतं की न हतं
ते ही कळत न हतं ! मला आ चयाचा ध का बसला. राजमाता कुंतीदे वींचा कयास अचूक
ठरला होता.
या बालका या रड याचा आवाज ऐकू न क ाबाहे र उभे रािहले ले अं गराज,
शोणभावोजी, सु िप्रया, मे घमाला, स यसे नदादा सव जण आत आले . आत ये ताच
अं गराजांनी त परते नं अलगद मा या हातातून बालकाला आप या हातात घे तलं .
आ यं ितक अिध या नजरे नं यांनी या या कानांकडे पािहलं . याला कुंडलं नाहीत हे

पु न:पु हा चाचपून पािहलं . या या लु सलु शीत कोव या करं गळीवर यांनी हळू च सु ई
टोचली. करं गळीवर णात एक र ताचा थब उभा रािहला! तो पाहताच ते एकदम गं भीर
झाले . यांचा उं च दे ह थरथ लागला. हातातील मु लाला पु हा दाई या हाती दे ऊन
शोणभावोजींजवळ जात यांचे खांदे पकडून ते गदागदा हलवीत केवढ ातरी मोठ ानं ते
हणाले , ‘‘शोणा, तू माझा स खा भाऊ असून तु ला कवच-कुंडलं नाहीत. हा माझा पु त्र
असून यालाही कवच-कुंडलं नाहीत. का नाहीत? मी कोण आहे ? अरे , मी कोण आहे ते
तु ही मला सां गत का नाही?”
ते पु ढं हणाले – ‘‘सु दामन या वे ळीही मला वाईट वाटलं होतं , पण या नाही तरी
दुस या पु त्राला कवच-कुंडलं असतील या आशे वर या वे ळी मी मा या मनाची समजूत
काढली होती, पण आज मात्र मी याबाबत पूण िनराश झालो आहे . मा या कोण याच
पु त्राला कवच-कुंडलं असणार नाहीत...”
शोणभावोजी त ध... ग प होते . यां या शे जारी असले या आप या माते ला
अं गराजांनी कळवळू न िवचारलं , ‘‘माते , तु या याही नातवाला कवच-कुंडलं का नाहीत?”
यांनीही काहीच उ र िदलं नाही. शे वटी याच आवे गानं ते मा याजवळ आले आिण मी
श्रांत आहे , याचं भानही न राहन
ू माझा दं ड गदागदा हलवीत हणाले , ‘‘वृ षाली, तू तरी
सां ग, मी कोण आहे ? मला कुणीतरी सां गा, मी कोण आहे ?”
‘‘असं काय करताय? तु ही राधामाते चे पु त्र आहात, शोणभावोजींचे ये ठ बं ध ू
आहात, तु ही या बालकाचे िपता आहात, तु ही अं गराज आहात!’’ मी यांना सं थपणे
सां िगतलं .
‘‘नाही वृ षाली, तसं नाही. मी कोण आहे ते माझं मलाच समजत नाही! कुणीही
मला ते कधी सां गत नाही!” असं हणत ते कशाचीही वाट न पाहता ते थन
ू ताडताड
िनघून गे ले.
**

सोळा
मा या या द्िवतीय पु त्राचं नामािभधान झालं . सव जण याला अने क सुं दरसुं दर नावं सु चवीत होते , पण मी याचं नाव वृ षसे न ठे व याचा आग्रह धरला!
वृ षसे ना या आगमनानं मला िरझवणारं एक छानसं साधन िमळालं . तो हातापायांची
इतकी अिवरत धडपड करी की, के हा-के हा मला याची भीती वाटे . घर आिण मूल हे च
त्रीचं जीवन असतं . यातच ितचं मन रमतं . माझा पिहला पु त्र सु दामन द्रौपदी या
वयं वरात अकारण प्राणास मु कला होता. या या मृ तीनं माझं अं त:करण कधी-कधी
गलबलून ये ई, पण ते िवसरणं भाग होतं . सु िप्रया आिण मे घमाला वृ षसे नाला
पळभरसु ा खाली ठे वायला तयार नसत. ‘वृ ष,ू वृ ष’ू हणत या याचे पटापट मु के घे त,
या वे ळी मला मा या सवां गाव न सौ याची सह त्र मयूरिपसं िफर याचा भास होई.
सु दामनच दुसरा दे ह धारण क न मा या उदरी आला आहे , असं मला वाटे .
शु ल प ातला चं दर् मा कलाकलांनी वाढतो तसा तो सवां या दृ टीखाली वाढू
लागला. याची अं गलट दृ ट लाग यासारखी होती. याला कवच-कुंडलं असती तर
फारच छान झालं असतं , असं मला िन य वाटे .
वृ षसे नाला पाह यासाठी यु वरा ी भानु मती आिण यु वरा ी दु:शलादे वी आ या.
यु वरा ींची आिण माझी ती पिहलीच भे ट होती. मला वाटलं होतं यांचा वभाव खे ळकर
असे ल, पण या फारच आढ ते खोर हो या! माझी भे ट होताच मला अ य काहीच न
िवचारता जु या मृ तींना उजळा दे त या हणा या, ‘‘मी भे टायला आले ते आवडलं
नसे ल तु हाला!’’
‘‘ते का हणून?’’ मी िवचारलं .
‘‘मी तु हाला सवत आणणारी हणून!”
‘‘छे , मला तसं कधीच वाटलं नाही. उलट सु िप्रये नं मला िकतीतरी आनं दी केलं
आहे .”
‘‘ते स या ठीक आहे . पण उ ा ितला मु लंबाळं झा यानं तर ते सं बंध असे च
राहतील असं नाही!”
‘‘आ ही दोघीही अं गराजां या प नी आहोत. आम या इ छे पे ा अं गराजां या
इ छे लाच अिधक मोल िदलं जाईल.” मी हणाले .
‘‘अं गरा ी वृ षाली, भिवत य हे अं गराजां याच काय; पण सा ात पर वे रा या
इ छे लाही डावलू शकतं .’’ या हणा या.
या मा याशी वाद घालायला आ यासार याच तु टकपणानं बोलत हो या. मी
सं भाषण बं द केलं . या कारणासाठी या आ या हो या ते तसं च राहन
ू गे लं. वृ षसे नाला
यांनी पािहलं ही नाही! यु वरा ी दुःशलादे वींनी मात्र याला हाती घे ऊन याचे दो ही
कान पु न:पु हा चाचपून पािहले . या या कुर या जावळाचे यांनी पटापट मु के घे तले .
**

सतरा
मी सौ या या िशखरावर होते , पण अधूनमधून मला राजमाता कुंतीदे वींची
आठवण होई. हणूनच स यसे नदादाला मी आवजून यां यािवषयी िमळे ल ती मािहती
आणावयास सां िगतलं होतं . तो जे -जे सां गत होता ते ऐकू न मला पांडवां या कतृ वाचा
अचं बा वाटत होता.
केवळ सहा मिह यांतच या पाच शि तशाली वीरांनी खांडववनाचं घनदाट
अर य तोडून टाकलं होतं . यातील गगनचु ं बी वृ हो याचे न हते केले होते . ने हमी
खां ावर गदा बाळगणारे राजपु त्र भीम प्रात:काळी खां ावर धारदार परशू टाकू न
अर यात गे ले की, एक योजन घे रातील सारे अवाढ य वृ आिण काटे री लतावे ली ते
नाहीशा क नच परत िफरत. पाचांपैकी एकाला आप या माते जवळ आिण पांचालीजवळ
र णासाठी ठे वून सकाळीच चार िदशांना चार जात आिण कामाला लागत. यां या
कतृ वानं या धरतीला हजारो वषांत कधी सूयप्रकाशाचा पशही झाले ला न हता, ती
आता प्रकाश पशानं पावन होत होती. खांडववनाचं सपाट पठारात पांतर होत होतं .
खांडववनाचं वषभरात एका सपाट पठारात पांतर होताच ारकेहन
ू श्रीकृ णांनी
धाडले या कुशल कारािगरां या साहा यानं यांनी अर यातील लाकू डसं प ीचा उपयोग
क न एक प्रचं ड वा तू बां ध यास सु वात केली! या वा तूसाठी लागणारे प्रचं ड
पाषाण भीम खां ाव न वाहन
ू आणीत होते . कुणा याही िभ े वर जगायचं नाही, असा
पण या पाच मानी राजपु त्रांनी केला होता. ारके या क पक कारािगरांनी आरं भले ली
राजवाड ाची वा तू आकाशा या उदरात िदवसागिणक आपलं म तक उं चावीत उभी होत
होती. अर यातले रानटी घोडे पकडून नकुल यांना माणसाळवीत होते . यांनी एका
बळकट लाकडी कुंपणात शे कडो घोडे क डून ठे वले होते . पांडवांची क् रमाक् रमानं
चालले ली प्रगती हि तनापु रात फारशी कुणालाच कळत न हती. मा या आग्रहासाठी
स यसे नदादा कधी-कधी खांडववनात जाऊन सव मािहती काढून मला ती सां गत होता.
यातलं एकही अ र यु वराज दुयाधनां या कानी जाता कामा नये , अशी मी याला
सूचना केली होती. न जाणो यांचा ससे िमरा पांडवांचा पाठपु रावा करीत ितथं ही
पोहोचावयाचा अशी मला हुरहुर वाटे .
राजमाता कुंतीदे वीं या आशीवादा या छाये त पांडव सु खात असावे त, असं मला
वाटे .
**

अठरा
िदवसरात्री या चातकप यांचं जोडपं हषिवभोर होऊन एकमे कांमागोमाग
धावत होतं . वृ षसे न दोन वषांचा के हा झाला ते कळलं ही नाही. या या धाव याला
राजवाडा अपु रा पडू लागला. ‘‘तात, तात’’ हणत तो अं गराजां या अं गावर झे पावू
लागला. ते याला पटकन उचलून घे त आिण या या म तकाचं दीघ अवघ्राण करीत.
यां या पु ट दं डावर बसून तो आप या टपो या डो यांनी यां या कानांतील लयीत
डोलणा या कुंडलांकडे टकमक पाही. णात या या मनात काय ये ई कोण जाणे ; पण
दो ही हातांनी जवळचं कुंडलं चापसून तो हणे , “ताऽ ताऽ ताऽ!”
मा याकडे पाहत ते याला हणत, ‘‘वृ ष,ू तु ला ही कुंडलं आवडली आहे त, पण
ती तु ला मी दे णार नाही. दु न पवत साजरे असतात राजा! यासाठी काय- काय मन ताप
सहन केलाय मी, हे तु ला कसं सां ग?ू ’’
यांचं हणणं जणू पटलं च अशा थाटात तो हातातील कुंडलं झटकन सोडून दे ऊन
मा याकडे झे पावे . मी याला घे ता-घे ता हणे , ‘‘अजून दोन वषांचा नाहीतर याला
तु मची भाषा आ ाच कळायला लागलीय. मोठा झा यावर तो माझं काहीच ऐकणार
नाही!”
‘‘तसं कसं होईल वृ षाली? तो कणाचा पु त्र आहे . तो माते ला कधीच िवसरणार
नाही!” ते अिभमानानं हणत.
**

एकोणीस
वृ षसे नानं आप या आगमनानं जणू राजवाडा गजबजवायचं ठरिवलं असावं .
या या शु भसूचक ज मानं तर राजवाडा अने क बालबोलांनी भ न गे ला. वृ षसे न दोन
वषांचा झाला नाही तोच महाराणी भानु मतींनाही पु त्र झाला. याचं नाव ल मण
ठे व यात आलं . याचं नामािभधान फारच थाटात झालं . सहजच होतं , कारण तो कु ं चा
भावी राजा होता, महाराज धृ तरा ट् रांचा नातू होता.
ल मणा या ज मानं तर एक मासानं तर सु िप्रये ला एक पु त्र झाला. तो
िचत्रासारखा रे खीव होता हणून याचं नाव िचत्रसे न ठे व यात आलं . िचत्रसे ना या
ज मानं तर अं गराजांपे ाही आतु रते नं मी सु िप्रये या क ात गे ले. ित या श ये वर या
अभकाकडे मी उ सु कते नं पािहलं ... पण यालाही कुंडलं न हती! अं गराजां या
कोण याही अप याला कवच-कुंडलांचं दै वी दे णं लाभणार न हतं , हे आता िनि चत झालं
होतं , पण ते िनि चत झा यानं तर ते अिधक गं भीर झाले होते . यांना ने मकं काय खटकत
होतं ते कुणालाच कळत न हतं . कधी-कधी गं गे या पात्रात िदवसभर उ हात सूयाला
अ य दे त ते उभे असत. भोजनाचीही शु यांना नसे . मला यांची िचं ता वाटू लागली.
माझा पती साम यशाली, सु व प होता. सद्गुणी होता. कोण याही त्रीनं
आपलं जीवनसव व या या चरणां वर ओवाळू न टाकावं असा अद्िवतीय होता... पण
या या मनाचा थां ग नीट कुणालाच लागत न हता. मी यां या िन य सहवासात होते ,
पण कधी-कधी मला उगाचच वाटे की, आपण एका पु षा या सहवासात नसून ते जा या
वलयातच उ या आहोत! आिण हणूनच यां यापु ढं काही-काही गो टी बोल याचं धै य
मला कधीच होत न हतं ! मागं एकदा यु वरा ी दुःशलादे वींनी मला िवचारले ला एक
प्र न मी यांना सां िगतले ला न हता. कोणता हणून यांनी मला बरं च छे डून पािहलं ,
पण मी काहीच कळू िदलं नाही.
तो प्र न तसा चावट होता. ‘‘तु म या एकांताला पती या अभे कवचामु ळे
काहीच बाध ये त नाही काय?” दुःशलादे वींनी िवचारले ला हा प्र न मी मा या
पितदे वांना कशी काय सां गू शकणार होते ?
**

वीस
अशाच एका िदवशी, पांडवांनी खांडववनांत एक नगर वसिव याची वाता ये ऊन
थडकली. ती ऐकताच अने कांना आनं द झाला. या नगराचं नाव यांनी इं दर् प्र थ असं
ठे वलं होतं आिण इं दर् प्र थ ही खांडवरा याची राजनगरी आहे , असं ही पांडवांनी घोिषत
केलं होतं . इं दर् प्र थात व तीला जा यासाठी अने क पांडवप्रेमी नगरजन आप या
पिरवारासह हि तनापूर सोडू लागले होते ! िदवसिदवस इं दर् प्र थ गजबजू लागलं .
गायक, नतक, कुशल कामगार अशा अने क प्रकार या लोकांनी इं दर् प्र थ भ लागलं .
या खांडववनात पूवी रानटी वापदां या िच थरारक आरो यां िशवाय काहीच ऐकू ये त
न हतं ितथं मानवांची सं िमश्र कुजबु ज ऐकू ये ऊ लागली. सं गीत आिण नतन यांनी
ितथला पिरसर फुलून गे ला. धै यशाली, कतबगार वीर अर यालाही राजनगराची वै भवी
छटा आणू शकतात, हे पाहन
ू जसा अने कांना आनं द झाला होता; तसं च वै ष यही वाटलं
होतं .
हि तनापु रात तर सरळ-सरळ दवं डी िपट यात आली की, जो कोणी इं दर् प्र थात
जाईल याची शे ती, धन, सं प ी सवच या या अनु पि थतीत कु ं या राजदं डा या
अिधकारात ये ईल. कौरव आिण पांडव ही सरळ-सरळ दोन वतं तर् रा यं वाटावीत असं
वातावरण तयार होऊ लागलं ! जे घडू नये ते घडत होतं . म सराची अभ्रं दो ही
रा यांतील राजनगरां भोवती दाटत होती.
पांडवांना रा याचा सरळ यो य रा यभाग िदला गे ला असता, तर बरं झालं
असतं , असं अने कांचं प ट मत दृढ होत होतं . पण स ा ही मिदरे सारखी असते . ती
या या हाती असते याला धुं द करते आिण यां या हाती ती नसते यांना ती वे डी
करते ! कौरवांचं चु कलं होतं . यांचं समथन करताच ये त न हतं . पण पांडवांना रा याचा
भाग िमळा यानं तर हे कु वं शाचे एकशे पाच वीर एकत्र सु खानं राहू शकले असते च,
असं कुणालाही हणता आलं नसतं . यांची मनं एकमे कांपासून दरू गे ली होती.
हि तनापु रात आचाय द्रोण, महामं तर् ी िवदुर, महाराज धृ तरा ट् र, िपतामह भी म,
राजमाता गां धारीदे वी सव जण असूनही यांना आप या वं शजांची मनं नीट पारखता
आली न हती. प्र ये क जण सोिय करपणे दुस याला दोष दे त होता. हि तनापूर हणजे
तट थ प्रे कांची, िनि क् रय िवलासनगरी आहे की काय अशी दाट शं का ये त होती!
इं दर् प्र थ मात्र वसं तऋतूत पळस फुलावा तसं फुलत होतं !
सहज बोल यात नगरजन ‘पांडवांचं इं दर् प्र थ’ हणू लागले होते . नु सतं
इं दर् प्र थ कधीच हणत न हते ! नकळत िवणले जाणारे हे धागे मनाभोवती दरू वाचं
जाळं िनमाण करीत होते . या नगरात एकेकाळी एकशे पाच राजपु त्र एकत्र मानानं
िमरवताना पािहले होते , ितथं च आता ते शं भर आिण पाच असे िवभागले गे लेले आहे त
असं मानलं जात होतं . र तानं एकत्र आले ली मनं कधीच एकमे कांपासून दरू जाऊ नये त.
ती अं ती दाहक ठरत असतात!
महाराज, िपतामह, महामं तर् ी, अमा य कुणीतरी जाणकारानं पु ढाकार घे ऊन

दो ही रा यांचे सं बंध कसे सु धारतील यासाठी प्रय न कर याची आव यकता ये ऊन
ठे पली होती, कारण मानवी मन हे अने क िवचारांचं तृ ण माजले लं कुरण असतं ! यावर
अपसमाजाचे दविबं द ू ने हमीच मौि तकासारखे तळपायला लागतात! पण कुणीच
समे टासाठी हालचाल करीत न हतं . िदवस प्रकाशाचं ले णं घे ऊन उगवत होते , रात्री
अं धाराचं दे णं दे ऊन मावळत हो या. एकमे कांना सीमा िभडले ली दोन रा यं मनात े षाचा
अं गार जागवत कधीच सु खी होऊ शकणार नाहीत, हे मोठमोठ ा राजधु रंधरांनाही काही
उमगत न हतं .
माझं जीवन सु खी असूनही भोवती या या कुंद वातावरणामु ळे ते मला सु खी
वाटत न हतं .
**

एकवीस
सौ याचे िदवस फारच जलद गतीनं िनघून जात असावे त िकंवा मन सौ यात
गु ं तलं अस यामु ळे याला कालाचं भानच राहत नसावं . वृ षसे नापाठोपाठ ल मण आिण
िचत्रसे न झपाट ानं वाढत होते . मोठी झाली तरी आपली अप यं मातािप यांना ने हमीच
लहान वाटतात. वृ षसे न सहा वषांचा झाला. अखं ड बडबड आिण अिवरत धडपड हाच
याचा वभाव होता. अने क शं का आिण प्र न यांनी तो वाड ातील सवांना सतावून
सोडी. तो जरा अं गराजांनाच भीत असे . राजसभा, यु शा त्र, मृ गया यांतन
ू उरले ला सव
काळ अं गराज वृ षसे नासमवे त घालवीत. या याशी बोलताना ते बालाहन
ू बाल होत.
अने क वे ळा तो यांना अितशय आ चयकारक प्र न िवचारी.
एकदा तो यांना हणाला, ‘‘तात, तु ही फारच अ पलपोटे आहात!’’
‘‘ते कसं काय वृ ष?ू मला तर सव हि तनापूर उदार हणतं य!’’ या या
म तकाव न माये नं हात िफरवीत ते हसत हणाले .
‘‘नाही. तु ही अ पलपोटे च आहात! नाहीतर तु ही आ हालाही तु म यासारखी
सुं दर कुंडलं आणली असतीत!”
‘‘कुंडलं अशी जर सहज िमळत असती, तर ती प्र ये कानं घे तली असती राजा!
तु ला आवडणारी ही कुंडलं कापून काढता आली असती तर मी ती तु ला लगे च दे ऊनही
टाकली असती! मलाही आता ती नकोशी झालीत!”
‘‘तु हाला वत:ला कशी ती कापता ये तील? दुस या कुणालातरी कापता ये तील.
तु ही दोन हातांनी कान आिण खड्ग धरणार तरी कसं ?”
‘‘तू बघ तु ला जमतं य का ते ?”
‘‘जमे ल, पण र त आलं तर? आई मारील की मला!”
‘‘नाही रे ! ती इथं ये यापूवीच तू कुंडलं घे ऊन टाक. र त ये णार नाही आिण आलं
तरी मी रडणार नाही, ितला सां गणार नाही!”
आप या िप यासारखाच हट् टी असले ला तो लगे च श त्रागारात धावत गे ला
आिण श त्रागारपालाकडून एक छोटं खड्ग घे ऊन ते हातात नाचवीत परतलाही.
अं गराजां या मांडीवर बसून यानं यांचं एक मांसल कुंडल आप या िचमु क या हातात
िचमटीत पकडलं ! पण तसाच णभर तो थांबन
ू हणाला, ‘‘तात, मी काही तु म यासारखा
अ पलपोटा नाही! मी... मी एकच कुंडल घे ईन! एक मला, एक तु हाला!!’’ असं हणत
यानं खड्ग सावरलं .
‘‘ठीक आहे . तु या वाटणीचं तू घे ऊन टाक. आटप लवकर.” यांनी याला
अनु ा िदली. आपले डोळे मोठे क न तो काय-काय करतो ते कुतूहलानं ते पाहू लागले .
इत यात मी ितथं गे ले.
आप या िचमु क या दातांनी खालचा ओठ आवे शानं दाबून तो हातातील खड्गाचं
धारदार पातं यां या कानाव न सरासर िफरवीत होता! पण खड्ग गवता या
पा यासारखं यां या कानाव न नु सतं च िफरत होतं . बराच काल यानं प्रय न क न

पािहला! आ ही दोघं या या िचकाटीवर हसत होतो. शे वटी तो दमला! या या
िथटु क या म तकावर घामाचे िबं द ू उभे रािहले ! खड्गही याला पे लवे ना. ते हातातून
फेकू न तो यां या मांडीव न खाली उतरला.
यांनी िवचारलं , ‘‘काय रे वृ ष,ू काय झालं ?”
यानं जे उ र िदलं ते इतकं अनपे ि त होतं की, या िदवशी मला प्रथमच
कळलं की, तो भलताच धोरणी आहे . आपला पराभव यि कंिचतही मा य न करता तो
बािलशपणानं सहज हणाला, ‘‘काही नाही तात, मला तु मचं कुंडलच नको!”
‘‘का रे ?”
‘‘कशाला ते ? तु मचे कान केवढे आिण माझे केवढे से! मा या कानात ते मोठं नाही
का िदसणार?”
या या उ रावर खूश होऊन अं गराजांनी याचा हात ध न याला झटकन
परत आप याकडे ओढलं आिण कुंडलं नसले या या या कानाचे पटापट मु के घे त ते
पु टपु टले , ‘‘तु ला कुंडलं नाहीत ते च ठीक आहे ! यां यामु ळे माझं काय क याण होणार ते
माझं मलाच समजले लं नाही राजा!”
वृ षसे ना या बाललीलांत आमचे िदवस गोफणगु ं डा शे तात पड यावर पाखरं उडून
जातात तसे , भरकन िनघून जात होते . राहत हो या या काही प्रसं गां या मृ ती.
सूया तानं तर रगाळणा या धूसर अ प ट सं िधप्रकाशासार या!
**

बावीस
अं गराजांसमवे त कधी-कधी गु पु त्र अ व थामा दु धपानासाठी क ावर ये त.
यांची आिण वृ षसे नाची आता छान गट् टी जमली होती. कुणापु ढं ही हार न खाणारे
गु पु त्र या यापु ढं मात्र कान पकडून सरळ शरणागती प करीत.
एकदा ते असे च क ावर आले होते . मी फळांनी भरले लं एक तबक मृ णालकडून
बै ठकीवर पाठवलं . हळू च यातील एक अं िजराचं फळ गु पु त्र अ व था यांनी उचललं .
ते यांनी हळु वार कापलं . पण या याकडे गं भीरपणं नु सतं पाहतच रािहले . तसं अं गराज
हणाले , ‘‘काय झालं अ व थामन्?’’
‘‘अं गराज, या व न सुं दर; िदसणा या फळात एक कृमी आहे ! आपलं जीवनही
असं च नाही का? व न सुं दर पण आतून िकडले लं!”
‘‘अ व था या, यात या फळाचा काय दोष?”
‘‘दोष कुणाचा हे काहीच सां गता ये त नाही, पण वा तवात जीवन िदसतं तसं
नसतं हे मात्र खरं ! हे फळच बघ की, बाहे न िकती चां गलं िदसतं य!’’
अं गराज यावर काहीच बोलले नाहीत. मात्र या दोघांचा सं वाद ऐकणारा
वृ षसे न हळू च आप या बै ठकीव न उठ याचं मी पािहलं . तो ते थन
ू उठला तो सरळ
अने क सोपान उत न राजवाड ासमोरचा चौक पार क न पु ढं महा ारातून
प्राकारा याही बाहे र गे ला. हा जातोय तरी कुठं ? मी मृ णालला या या शोधाथ
या यामागून पाठिवणार होते , पण ते वढ ात तो परतलाही. सशासार या पटापट उड ा
मारीत तो ये त होता. परत ये ताच तो अं गराज आिण गु पु त्रां या पु ढं धीटपणं उभा
राहन
ू आपली मूठ उघडी करीत तो हणाला,
‘‘काका, यात असे ल का हो कृमी?” तो एक पाषाणाचा तु कडा होता!
याचा तो अद्भुत प्र न ऐकू न गु पु त्र मात्र णभर परत गं भीर झाले !
अं गराजांकडे पाहत ते हणाले , ‘‘अं गराज, खरं च, मघा या मा या प्र नाचं उ र तु या
पु त्रानं िकती सहजपणे अचूक िदलं आहे !” तो पाषाणाचा तु कडा वृ षसे ना या हातातून
घे ऊन ते याकडे िनरखून पाहत हणाले , ‘‘या िनजीव पाषाणात कुठली आहे कृमी! कृमी
फळातच असणार! दोष... दोष हे सजीवातच असणार! फळातील जीवनरसावर कृमी
जगते . मोठी होते . तरीही फळाला वत:ला ती कधीच बाहे र काढून टाकता ये त नाही!
माणसांचे दोषही तसे च! अ ाना या जीवनरसावर मानवातील दोष पोसले जातात! मोठे
होतात.”
वृ षसे नाची पाठ थोपटीत ते हणाले , ‘‘वृ षसे ना, हा तु कडा गवा ातून खाली टाक
आिण हा अं जीर त डात टाक!” यांनी या या डा या हातात यानं आणले ला तु कडा
आिण उज या हातात तबकातील एक दुसरा सबं ध अं जीर ठे वला. वृ षसे नानं तु कडा
गवा ातून खाली फेकला. अं जीर खाता-खाताच वृ षसे नानं गु पु त्रांना आणखी एक
ध का िदला. व त्रा छािदत अशा यां या म तकाकडे पाहत तो हणाला, ‘‘काका,
मीही तु म यासारखं च व त्र बां धणार मा या म तकाभोवती!’’

‘‘का बु वा? तू तर अं गराजपु त्र आहे स, तू सु वणिकरीट धारण करायचा. व त्र
न हे .” गु पु त्रांनी याला िवचारलं .
‘‘नाही. सु वणिकिरटाचा काय उपयोग? याचा काय वज करता ये तोय थोडाच?”
‘‘ वज? आिण वजासाठी तू असलं व त्र म तकाभोवती बां धणार?’’
‘‘होय! लढाईत रथावरचे वज कोसळतात असं मोठे तात हणतात! असा वज
कोसळला की, ितथं दुसरा कुठला लगे च िमळणार?”
याचं उ र ऐकू न आ ही सव जण हसलो, पण आ ही का हसतो आहोत हे या
िनरागस बालकाला कळलं नाही.
**

ते वीस
वृ षसे न सात वषांचा झाला या वे ळी मला आणखी एक पु त्र झाला.
सु िप्रये लाही याच वे ळी आणखी एक पु त्र झाला. मा या मु लाचं नाव सु षेण ठे व यात
आलं . सु िप्रये या मु लाचं नाव सु शमा ठे व यात आलं . आमचे सासूसासरे यां या दशनानं
ू गे ले. यांनी घे तले या जीवनभरा या अपिरिमत क टांचं साथक झालं होतं .
आनं दन
यांनी लावले या कुटु ं ब-रोपट ाचं िवशाल वटवृ ात पांतर होत होतं . मला ते ने हमी
हणत, ‘‘वृ षाली, तू गृ हल मी आहे स. तू आलीस ते सु खाचे पवत घे ऊनच! आ ही
व नातसु ा अपे ि लं न हतं ते घडत आहे .”
यांचे पाय चे पता-चे पता मी हणे , ‘‘मा यामु ळे काहीच घडलं नाही!
अं गराजांसाठी आपण जे क ट घे तले त याचं च हे फळ आहे .”
‘‘ या यासाठी आ ही कसले क ट घे तले ? आम या पणकुटीत तो ज माला
आला हे च आमचं भा य! तू याला प नी हणून लाभलीस हे ही आमचं मह भा य आहे .
सवांचेच ऋणानु बंध आहे त हे मु ली.”
सासूबा या मांडीवर असले ला सु षेण याच वे ळी ने मका हुंकार भ न जणू
आपणही या ऋणानु बंधातला एक घटक आहोत याची सवांना आठवण क न दे ई! या
याला थोपटू न िनजिवताना काहीतरी गु णगु णत. मी यांना ते गीत मोठ ानं
हण यासाठी िवनवी. ते हा या हणत, ‘‘वसू या सु षेणाएवढा असताना मी ते हणत
असे , आता नीटसं आठवत नाही गं ! आिण चं पानगरी या पणकुटीतलं ते गीत या वै भवी
वाड ावर कशाला? तूच आता तु या पु त्राला या वाड ाला शोभे ल असं गीत ऐकव.”
िनद्रावश झाले या सु षेणाला मा या हाती दे ताना या हणत.
या माते नं आप या पु त्रासाठी क टांचे िकती अगिणत पवत उपसले असतील
या जािणवे नं यां यापु ढं मी काहीच नाही, असं मला होऊन जाई.
**

चोवीस
सु षेणापाठोपाठ एका वषातच मला वृ षकेतु झाला. मी तीन मु लांची माता झाले !
या ितघां या आगमनानं मा या जीवनाचं उ ान फुलून गे लं. वृ षसे न, सु षेण आिण
वृ षकेतु ही या उ ानातील तीन सु वणकमळं च होती. मा याशी कुठं च कमी पडायचं
नाही हणूनच की काय सु िप्रये नंही आणखी दोन सुं दर पु त्रांना ज म िदला. यांची नावं
प्रसे न आिण भानु सेन अशी ठे व यात आली. िचत्रसे न, सु शमा, प्रसे न व भानु सेन ही
सु िप्रये ची चार मु लं आप या माते सारखीच सुं दर होती. मह वाचं हणजे आ हा
दोघींनाही एकसु ा क या झाली नाही! मला ने हमी वाटे , अं गराजां या या सात पु त्रांना
एक तरी भिगनी असती, तर िकती बरं झालं असतं ! ती उणीव मात्र शोणभावोजींनी
भ न काढली होती! मला वृ षकेतु झाला या वे ळीच यांना एक क या झाली. ितचे डोळे
मासा जसा आकारानं लांबट असतो तसे अस यामु ळे सवांनीच ितचं नाव मीना ी असं
सु चिवलं . मीना ी मे घमाले सारखी केतकी या वणाची गोड मु लगी होती. ती कधीच रडत
नसे . अं गराजांना आप या वत: या पु त्रापे ाही ितचाच लळा अिधक लागला.
ितला आप या बळकट बाहं व
ू र घे ऊन मजजवळ ये त हणत, ‘‘वृ षाली, तु या
स दयाचा तु ला भलताच अिभमान आहे नाही? ही मीना ी जे हा तु याएवढी होईल
ते हा दुयाधनाचा पु त्र ल मणही िहला मागणी घालील! तू अं गरा ी आहे स, ही
कौरवरा ी होईल!”
‘‘काही घडो; पण ते वढं मात्र होऊ नये !” मी हणे .
‘‘का?’’
‘‘अहो, ती कु ं ची महाराणी झाली, तर उ ा तु हालाही ितला वं दन नाही का
करावं लागणार?”
‘‘आप या पतीनं कुणापु ढं ही आपली मान नमवू नये . िनदान आप या
आ ते टांपुढं तरी कधीच नमवू नये अशी तु झी अपे ा आहे हण की?”
ते इतर कुणाशीही वाद घालीत नसत, पण मला मात्र ने हमीच उलट-सु लट
प्र न िवचारीत. शे वटी मग मी मौन धारण करी. मौन हे सव काही साधून दे तं असं
हणतात.
मीना ीशी ते घटकान्घटका खे ळत बसत. यांना ित याशी खे ळताना पाहन
ू
जीवनातला दीड तपाचा काल कसा आिण कुठं िनघून गे ला, याचा वे ध घे याचा मी
प्रय न करी, पण हाती काहीच ये त नसे .
या दीघ कालात मी हि तनापु रात होते की वगात असाच मला सं भर् म झाला
होता. नाही हणायला वादळी वा यासारखी सु दामनची मृ ती मला कधी-कधी अ व थ
क न टाकी. आता असता तर तो चां गला पं चवीस वषांचा झाला असता. मला वं दन
क न यायामशाले त जाताना तो हणाला असता, ‘‘माते , मा या बाहुकंटकाला
यायामशाले तील सवच िश य घाबरतात.’’ पण –
पण या या अशा धूसर मृ तीिशवाय आता मजजवळ याचं असं दुसरं काहीच

न हतं .
**

पंचवीस
राजवाड ात आणखीही नवीन माणसं आली होती. िपतामह भी मांनी कु ं या
शं भर राजकुमारांचे दे शोदे शीं या शं भर राजक यां शी िववाह घडवून आणले होते . मधाचं
पोळं मधमा यांनी गजबजून जातं , तसा राजि त्रयांनी राजवाडा गजबजून गे ला होता.
कु ं चं वै भवाचं िशखर िहमालयाशी पधा क लागलं . शं भर राजकुमारांचा हा सं सार
थाटले ला पाह याचा रोमांचकारी योग या राजवाड ा या जीवनात पिह या प्रथमच
आला होता! मला मात्र सभोवतीची ती शृं गािरक कुजबु ज ऐकली की, पांडवांची मृ ती
होई! कौरव व पांडव यां यात असले ला एक मोठा फरक मला िन य जाणवत असे .
कौरवां या प्र ये क राजपु त्राला एक-एक प नी होती, तर पाचही पांडवांना िमळू न एकच
प नी होती! कौरवां या भिगनीचा - राजक या दुःशलादे वींचा िसं धुराज जयद्रथाशी
िववाह झाला होता.
मला आ चय वाटे ते िपतामह भी मांचं! ते पराक् रमी होते , वृ होते , यांचा
सवां वर वचक होता, सवांना यां याब ल आदरयु त भीती होती. पांडवां िवषयी मात्र ते
फारच उदासीन वाटत! ते कधीही खांडववनाचं इं दर् प्र थात पांतर करणा या पांडवांना
भे टायला गे ले नाहीत! यां यावर होणा या अ यायाब ल कळवळू न बोलले नाहीत!
यु वराज दुयाधनां या पांडव े षाला यांनी पु ढाकार घे ऊन वत: कधी आळा घातला
नाही. राजमाता कुंतीदे वींना यां या या पड या काळातही यांनी मदतीचा हात िदला
नाही. हे काहीतरीच घडत होतं . घडणारं सवच ते तट थपणे पाहत होते !
पांडवांचं इं दर् प्र थ रा य आता भरभराटीला आलं होतं . यांचं इं दर् प्र थातलं
रा य हणजे खडकावर क ब फुटू न आकाशात झे प घे णा या अशोक वृ ासारखं एक
महान आ चयच होतं ! िदवसिदवस तो वृ वाढतच होता. आसपास या रा यांतले म ल,
यो े , कुशल कामगार, गायक, नतक, गज व अ वपारखी आिण कृिषजन आता
इं दर् प्र थात दाटी क लागले . हि तनापूर हे पूवजां या पराक् रमाचं पूवापार रा य होतं .
इं दर् प्र थ हे मात्र केवळ पांडवां या वकतृ वाचं रा य होतं .
**

स वीस
लहान मु लं खे ळायला जातात तसे िदवस, मिहने , ऋतू आिण वषं एकमे कां या
हातात हात गु ं फून धावत होते . मला यांची गणती करायला अवसरच सापडत न हता.
मा या आिण सु िप्रये या मु लांचा सां भाळ कर यात माझा िकतीतरी काल िनघून जाई.
मी एक सारिथक या आहे , याचा मला िवसर पडावा इतकी एकामागून एक सौ यं मा या
से वेसाठी धावून आली होती. राजवाड ावरचे सव कौरवयो े अं गरा ी हणून माझा
आदरानं स मान करीत होते . तरीही एक गो ट मला मधूनच अ व थ करीत होती. माझा
स यसे नदादा अजून अिववािहत होता. मा यापे ा वयानं तो मोठा अस यामु ळे मी
याला या िवषयात सम काहीच बोलू - िवचा - शकत न हते . अं गराजांनाही मी
या या ल नािवषयी काही सु चिवलं न हतं , कारण आप या भावासाठी मी यां याजवळ
काही मागणी हे मलाच पटत न हतं ! आप या छोट ा बिहणीनं आप या लग्रासाठी
केले हे ऐकू न दादालाही याचा खे दच झाला असता. मा याभोवती जी-जी माणसं होती
या- या प्र ये क माणसाचा वभाव कसकस या कणखर लोहपे शींचा होता ते मला पूण
माहीत होतं . माझं मन मात्र सां गत होतं की, एक िदवस अं गराजच आपणहन
ू दादा या
िववाहाचा िवषय काढतील.
आिण तसं घडलही. एक िदवस ते मा या हातात मं गला ता दे त हणाले ,
‘‘ओळख पाहू या कुणा या मं गला ता आहे त?”
‘‘दोन आकडा अशु भ वाटतो हणून आपण ितसरं ल न करणार असाल!” मी
िवनोदानं हणाले .
‘‘नाही. माझं ितसरं ल न तर के हाच झालं आहे !” ते ते वढ ाच सहजपणानं
हणाले . ते ऐकू न मा या काळजात णकाल खळबळ माजली. मी घाब न िवचारलं ,
‘‘ितसरं ल न? आिण ते कुणाशी?”
‘‘हे बघ वृ षाली, तू माझी दुसरी प नी आहे स! सु िप्रया ितसरी!”
‘‘मग पिहली भा यवान कोण?” माझा ऊर धडधडू लागला.
‘‘धनु िव ा!” ते खळसळू न हसत हणाले ! नं तर मा या हातातील अ तांकडे
अं गुली करीत ते हणाले , ‘‘ या अ ता मा यासाठी नाहीत! या तु या
स यसे नदादासाठी आहे त. वृ षाली, शोणा या िववाहासाठी अहोरात्र मला सतावणारी
तू, आप या भावा या िववाहाब ल कधीच चु कू नसु ा कसं काय बोलली नाहीस ते ?’’
‘‘कारण मी अं गरा ी तर आहे च तशी एका मानी भावाची मािननी भिगनी पण
आहे !’’
मा याजवळ ये ऊन माझा हात हातात घे ऊन ते हणाले , ‘‘वृ षाली, सु िप्रया
तु यापे ा दे खणी आहे , पण तु यासारखं समपक बोलणं ितला कधीच जमत नाही. कुठं
िशकलीस गं हे ?”
‘‘आपण धनु वद कुणाकडून िशकलात?’’
‘‘मा या गु ं कडून!’’

‘‘काय नाव यांचं?”
‘‘नाव नाही सां गता ये णार!”
‘‘मग मलाही मा या गु ं चं नाव नाही सां गता ये णार!”
‘‘बघ. परत तु झी समपक उ रं सु झाली!”
मी हातातील अ तांकडे पाहत ग प बसले . या प्र ये क अ ते वर मला मुं डावळ
बां धले ला स यसे नदादा िदसत होता! आप या छोट ा भिगनीसाठी या िवशाल
मना या भावानं क टांचे पवत उपसले होते . नावाप्रमाणं च स यासाठी तो झटत आला
होता.
पु रोिहतानं शोधून काढले या मं गलिदनी मोठ ा थाटात मा या दादाचा िववाह
हि तनापु रातील एक सारिथक ये शी झाला. दादा, कौरवराज दुयाधनाचा सारथी
अस यामु ळे या या िववाहात वै भवाला कुठं च कमतरता न हती. या या अधां गीचं
नाव होतं पु पावती!
या िववाहानं तर एक मासानं तरच यु वराज दुयाधनांना एक क या झाली. नगरात
सगळीकडे पण यांची रोषणाई क न आप या राजक ये चं नगरजनांनी वागत केलं .
पु रोिहतांनी ितचं नाव सु दशना सु चिवलं . सु दशना सुं दर होती.
राजवाडयावर राजकुमार ल मण, राजक या सु दशना, माझे आिण सु िप्रये चे
पु त्र, मीना ी असे िकतीतरी बाल जीव उ ानात या पु लझाडांपर् माणं आनं दात वाढू
लागले . यां या बाललीलांना राजवाडाही अपु रा पडू लागला. वगातले दे वगण
हि तनापूरचा हे वा तर करणार नाहीत ना? अशी शं का मा या मनात कधी-कधी पशून
जाई!
**

स ावीस
मधून-मधून कानां वर पडणा या इं दर् प्र था या वाता पांडवांब ल सवांम ये च
कुतूहल िनमाण क लाग या. यांनी खांडववनात वतं तर् रा य थापन क न
इं दर् प्र थाला या रा याची राजनगरी क न टाकलं . राजधानी या नावाव न या
रा याला शे जारची रा य इं दर् प्र थ रा यच हणू लागली होती. हि तनापु रापे ा
इं दर् प्र थाची कीितदंु दुभी सगळीकडे िननादत होती.
रा यं ही काही केवळ भ य वा तू आिण िवपु ल नागिरक यां वरच चालत नसतात!
ती चाल यासाठी सं प ीची आव यकता असते . पांडवांनी अशी सं प ी कधी आिण कुठू न
उभारली, याबाबत हि तनापु रातील सवांनाच उ सु कता होती.
भीमाजु नांनी आपलं रा य समृ कर यासाठी सतत शे जारची रा यं पादाक् रांत
कर याचा धावता िवक् रम मांडला होता. पराभूत रा यं यांना खं डणी दे ऊ लागली आिण
यांचं इं दर् प्र थ सं प न होऊ लागलं . सै याची सं या वाढू लागली.
ू अचानकपणे हि तनापूरला ये ऊन
आिण असाच एक िदवस पांडवांचा राजदत
थडकला! तो पांडवांकडून राजसूय य ाचं भूजपत्रावर आमं तर् ण घे ऊन आला होता!
वासं ितक पौिणमे ला पांडव एका प्रचं ड य ाचा प्रारं भ करणार होते . या य ाला
िपतामह भी मांचे शु भाशीवाद लाभावे त, अशी
यांची इ छा होती. या
आमं तर् णापाठोपाठ पांडवांचे पु रोिहत धौ य ऋषीही वत: हि तनापु राला ये ऊन
िनमं तर् णाबाबत आग्रह क न गे ले.
वत: यु वराज यु िधि ठर दे शोदे शी पाच सु वणकुंभ घे ऊन िफ न आले . या
कुंभांतन
ू यांनी िवत ता, पु णी, गं गा, यमु ना, िसं ध,ू मं दािकनी, अलकनं दा, इरावती,
शरयू, चम वती, लोिहता अशा अने क पिवत्र न ांचं जल इं दर् प्र थात आणलं .
पांडवां या इं दर् प्र थातून - राजवाड ासमो नच वाहणा या इ ु मती नदी या जलात हे
पिवत्र जल िमसळू न य ासाठी इ ु मतीचं जल वापरलं जाणार होतं . इं दर् प्र थ इ ु मती
आिण यमु ने या सं गमावर होतं .
राजवाड ासमोर इ ु मती या दुस या िकना यावर भ य पटां गणात य मं डप
उभारला होता. भोवती िनमं ित्रतांसाठी िवश्रामगृ हं आिण भोजनागारं ही तयार ठे व यात
आली होती. ा सव वाता हि तनापु रात ये ऊन थडकत हो या.
पांडुपु त्र अजु न आिण भीम दे शोदे शी आप या य ाची आमं तर् णं दे यासाठी
िफ लागले होते . सवत्र य ाचीच चचा सु झाली होती. माझं ही कुतूहल वाढलं .
इं दर् प्र थ कसं काय वसिवलं आहे , ते एकदा तरी पाहन
ू यावं असं मला वाटे , पण ते
श य न हतं . यो यही न हतं !
या दीघ कालखं डात पांडवांनी चारी िदशांना िदि वजय केले होते . अमाप सं प ी
गाड ागाड ांनी आणून यांनी ती इं दर् प्र था या भांडारात भरली होती. क ात
पांडवां िवषयी चचा चाले ती ऐकू न मला ही सारी मािहती कळली होती. यांनी
िदि वजयात दोनच रा यां वर आघात केले न हते . एक मथु रा आिण दुसरं हि तनापूर!

तसं काही ते आ हाला इं दर् प्र थाचं पिहलं च िनमं तर् ण न हतं ! द्रौपदीला पाच
पतींपासून पाच पु त्र झाले होते . या प्र ये का या नामािभकरणासाठीही मला राजमाता
कुंतीदे वींकडून आवजून आमं तर् णं आली होती, पण अं गराजांना आवडणार नाही हणून
मी प्र ये क वे ळी काहीतरी िनिम सां गन
ू इं दर् प्र थाला जायचं टाळलं होतं ! पण या
प्र ये क राजपु त्राचं नाव काय ठे व यात आलं , याची मात्र मी कसून िवचारणा केली
होती. द्रौपदीला यु वराज यु िधि ठरांपासून प्रितिवं य, भीमसे नांपासून सु तसोम,
अजु नांपासून श् तकीती, नकुलांपासून शतािनक आिण सहदे वांपासून श् तकमा असे
पाच दे खणे पु त्र झाले होते , पण ा सवां हन
ू आ हाला एक प्रकारचं वे गळं असं वणन
ऐकिव यात आलं होतं ते अिभम यूचं!
अिभम यू हा श्रीकृ णा या सु भद्रा नावा या भिगनीचा अजु नपु त्र होता.
आप या मामासारखाच तो नीलवणी आिण बां धेसद
ू होता. पांडवांनी आप या सोयीसाठी
केले या वै वािहक आयु यातील एका िनयमाचा पांडुपु त्र अजु नांनी अनवधानानं भं ग
के यामु ळं यांना बारा वषां या दीघ वनवासावर जा याचा प्रसं ग आला. या
वनवासा या कालातच यांनी रै वतक पवतावर राहन
ारकेतून श्रीकृ णा या भिगनीचं
ू
हरण केलं होतं . वनवासानं तर पांडुपु त्र अजु न इं दर् प्र थाला परतले ते सु भद्रा आिण
अिभम यू यांना घे ऊनच. मला मात्र एका योगायोगाचं ने हमी आ चय वाटे . माझं नाव
वृ षाली होतं , अजु ना या प नीचं नाव पांचाली! माझी सवत सु िप्रया होती आिण
पांचालीची सवत सु भद्रा! या नावांत कुठं तरी आिण काहीतरी गूढ सा य खासच होतं !
राजसूय य ासाठी पांडवांची सव माणसं अिवश्रांतपणं खपत होती. धौ य
ऋषींनी वत: माझी भे ट घे ऊन, राजमाता कुंतीदे वींनी आ हाला पाचारण के याचं
सां िगतलं , पण यांचं ते िनमं तर् ण अं गराजांना सां गायचं नाही असं मी ठरिवलं , कारण
यांना ते आवडलं असतं च असं नाही. सु दामनला वधून अजु नांनी आ हा दोघांचाही घोर
अपराध केला होता.
धौ य ऋषींनी बोल या या ओघात आणखी एक-दोन अितशय मह वा या
गो टी सां गन
ू टाक या... खांडववनाचं अर य दहन करताना अ नीचं आिण अजु नाचं
दा ण यु झालं होतं . या यु ात सं तु ट होऊन अ नीनं अजु नांना गांडीव नावाचं धनु य
आिण दोन अ य बाण असले ले भाते िदले होते आिण जरासं धा या मगध रा यातून
नु क याच परतले या राजपु त्र भीमसे नांनी जरासं धाला वधून रा सराज वृ षप याकडून
एक िद य गदाही िमळवली होती. अजु नानं तर या िद य धनु या या आधारावरच
िदि वजयाचं पु ढचं काम पु रं केलं होतं .
इं दर् प्र था या या सव वाता या रा यािवषयी कुतूहल िनमाण करीत हो या.
एका िनिबड अर याचं हे अशा समृ रा यात असं पांतर हावं , याचं सवांनाच महान
आ चय वाटत होतं !
**

अठ्ठावीस
हि तनापूर या मगध दे शातील गु तहे रानं म ये च एक अिव वसनीय वाता
आणून राजवाडयावर या सवांनाच ध का िदला. ती वाता ऐकताच अं गराज तर फारच
अ व थ झाले . या वे ळी एका दासानं ये ऊन यांना ही वाता सां िगतली या वे ळी ते
वृ षसे नाला ं िशकवीत होते . आिण याला बाहुकंटकाचा अवघड डाव समजावून दे त
होते .
वाता घे ऊन ये णारा दास मगधां या राजा या वधाची वाता घे ऊनच आला होता!
ती ऐकताच वृ षसे नाला तसाच सोडून अं गराज या दासाजवळ गे ले आिण याचे खांदे
ध न गदागदा हलवीत यांनी याला िवचारलं , ‘‘ या िव यात जरासं धाला कुणी मारलं ?
बोल, कुणी?’’
‘‘पांडुपु त्र भीमांनी!’’ यानं बाव न उ र िदलं .
“एकट ानं ? श य नाही ते !”
‘‘ या वे ळी भगवान श्रीकृ णही ितथं उपि थत होते !”
याचं उ र ऐकताच अं गराज त ध झाले . दास िनघून गे ला. पाठीवर हातांची
गु ं फण टाकू न कस यातरी िवचारात गढ यासारखे ते इकडून ितकडे फे या घालू लागले .
मी वृ षसे नाला िवचारलं , ‘‘वृ ष,ू तातांनी िशकिवले ला डाव यांना क न
दाखवशील काय?’’
‘‘तात काय मा याएवढे आहे त? िचत्रसे नाला नाहीतर ल मणाला आण
मा यासमोर. मग मी याला माझा बाहुटं कट दाखिवतो.’’
याला बाहुकंटक हणता ये त न हतं !
मला वाटलं , अं गराज कौतु कानं याला वर उचलून घे तील आिण ‘बाहुटं कट न हे
वे ड ा, बाहुकंटक’ असं हणत या या म तकाचं अवघ्राण करतील; पण ते आप याच
िचं तनात म न होते . जरासं धा या वधानं यांना काहीतरी खटकलं होतं खास!
‘‘एवढा कसला िवचार चाललाय?” मी यांना भानावर आण यासाठी हणाले .
ते एकदम थांबन
ू हणाले , ‘‘श्रीकृ णाचा!’’
‘‘तो कशासाठी?”
‘‘शे वटी श्रीकृ णानं जरासं धाचा वध केला हणून.’’
‘‘आपण वाता नीट ऐकली नसावी! जरासं धाचा वध श्रीकृ णानं केला नाही. या
वधाचं कृ णाला काय प्रयोजन? भीमांनी मारलं आहे याला!”
‘‘प्रयोजन श्रीकृ णालाच होतं ! या कंसाचा श्रीकृ णानं वध केला तो कंस
जरासं धाचा जामात होता. आप या जामाता या वधाचा सूड घे यासाठी जरासं धानं
चतु रं ग सै यािनशी मथु रेवर अने क वे ळा चढाया के या. या या चढायांना कंटाळू न
श्रीकृ णाला शे वटी-शे वटी मथु रा सोडून पळू न जावं लागलं . पार पि चमे कडे - ारकेला!
हणूनच यानं जरासं धाचा अं त केला असावा. इं दर् प्र थाचा राजसूय य हा या
मथु रामु ती या आनं दासाठीच असावा! मला या य ाचं आमं तर् ण नाही वृ षाली, पण

तरीही मी इं दर् प्र थाला जाणार आहे !”
यांचा आमं तर् णािशवाय जा याचा िनणय मला जरा िविचत्रच वाटला; परं तु मी
काहीच बोलले नाही. मु खातून बाहे र आले ला श द मग तो िनद्रेतला असला तरी स य
क न दाखिवणारा यांचा िन चयी वभाव मला माहीत होता!
‘‘जरासं धाचा शे वट करणा या श्रीकृ णाला भे ट याची उ सु कता असे ल
तु हाला!’’
‘‘वृ षाली, प नी ही पतीची अधां गी असते हे अचूक िस केलं स तू! ते कारण तर
आहे च; पण खरं हणशील तर जरासं धा या से नापतीलाही - चे िदराज िशशु पालाला मी
या ं ािवषयी सिव तर हिककत िवचारणार आहे ! भीमानं याला कोण या डावानं मारलं
हे ही मला ऐकायचं आहे !’’
ं ािवषयी यांना अितशय प्रेम होतं . ते ने हमी हणत ‘ ं हणजे उघड-उघड
आिण सरळ-सरळ श तीची परी ा!’
**

कण

एकोणतीस
पौिणमा एका िदवसावर ये ऊन ठे पली असता कौरवयो यांनी इं दर् प्र थाकडं
प्रयाण केलं . यु वराज दुयाधनांनी पांडवां या य ाला कोणी जाऊ नये असा प्रय न
केला; पण िपतामह भी मांनी सु वातीलाच या बाबतीत कणखरपणा दाखिवला. यांनी
सवांनाच िन न
ू सां िगतलं की, ‘‘तु हाला वृ ांचा जर मान राखायचा असे ल, तर मी
सवांत वृ कु
हणून तु हा सवांना य ाला ये याची आ ा करीत आहे . केवळ
य ासाठी ये णं एवढं च तु मचं काम राहणार नाही. मी सां गेन ते काम या य ात
प्र ये काला ितथं करावं च लागे ल. ही माझी इ छा नसून आ ा आहे !’’
इतरांपुढं आपला हे का कधीही न सोडणारे यु वराज दुयाधन िपतामहांपुढं मात्र
काहीच बोलू शकले नाहीत. सवांनाच िपतामहांचा याग आिण पराक् रम माहीत होता.
मनातून चरफडत का होईना; पण यांची आ ा सवांना पाळणं च भाग होतं .
अं गराजही सवांसमवे त इं दर् प्र थाला जायला िनघाले . यांना पं चारतीनं
ओवाळू न मी, जाताना यांना हणाले , ‘‘आपण गे लंच पािहजे अशी काही िपतामहांची
आ ा नाही.’’
“पण मी जाणारच!’’
‘‘एवढा कुणाचा आग्रह आहे आपणाला?’’
‘‘आग्रह कुणाचाच नाही! पण मला गे लंच पािहजे . ितथं मथु रेहन
ू श्रीकृ ण
ये णार आहे त. मला य ापे ाही याला पु हा एकदा पाह याची इ छा तीव्र आहे .”
‘‘आपली इ छा हणजे िनधारच!” यां या परशू या पा यासार या िवशाल
कपाळावर मी कुंकुमितलक लावला. यांची मु दर् ा या ितलकानं अवणनीय शोिभवं त
िदसू लागली. आप या मा यािप यांची चरणधूली म तकावर धारण क न ते आप या
हि तदं ती वणा या घोड ां या जै तर् रथात बसून य ासाठी इं दर् प्र थाकडे िनघून गे ले.
ते हणाले होते , ‘‘श्रीकृ णाचं दशन घे याची इ छा तीव्र आहे .”
या या दशनानं यांना एवढं कसलं समाधान िमळणार होतं कोण जाणे ! यां या
या उद्गारांनी मलाही वाटलं की, श्रीकृ णाला आपणही एकदा तरी पाहावं , कारण जे
मा या पतीचं समाधान होतं ते च माझं समाधान होतं . त्रीचं जीवन हे पती या चरणां वर
भि तभावानं आिण श्र े नं समिपत केले लं कमलपु पच असतं . पतीचं सौ य; ते च ितचं
सौ य!

एक
धु ळीचे लोट उडवीत, मागावरची वळणं घे त माझा रथ हि तनापु राहन
ू
इं दर् प्र था या िदशे नं धावू लागला, पण याहीपे ा अिधक गतीनं मा या मनाचा रथ
भूतकाला या िव तीण जीवन-मागाव न धावत होता. उडत होती ती केवळ मृ तींची
धूळ! चां ग या दीडएक तपाचा काल िनघून गे ला होता! य ती या जीवनात दीडएक
तपाचा कालखं ड हणजे िकतीतरी दीघ कालखं ड! पण दीघकाल हे च काही मृ ती
िवसर याचं प्रभावी साधन ठरत नाही. िनदान कटू मृ ती िवसर याचं तर नाहीच नाही!
उलट जसजसा अिधकािधक काल जात राहतो तसतशा अशा जु या मृ ती
िवचारमं थनांची िविवधवणी व त्रं ले वन
ू प्रकषानं डो यांपुढं नाचू लागतात! मनाला
है राण क न सोडतात.
पांचालां या रा यात वयं वरप्रसं गी द्रौपदीनं सव मा यवर राजांसम मा या
मानी मनावर िनदयपणे केले ली जखम अजून तशीच ओली होती. अवमाना या कोण याच
जखम लवकर भ न ये त नाहीत. िवशे षत: ि त्रयांनी केले या जखमा तर कधीच लवकर
भ न नाही ये त! आ या तरी यांचे िव प व्रण कुठं तरी कायमचे मागं राहतातच
राहतात! आपलं वयं वर मांडून या त्रीनं सवांना गजु न सां िगतलं होतं की, कणाचं
जीवन हणजे हीनता, उपे ा, वं चना आिण अवमान! त्रीमु खात या एका नाजूक िजभे नं
कणाचं कणखर शरीर केवळ आप या श दावर तोललं होतं ! यो यासाठी यापे ा अ य
कोणतं भयानक मरण असतं ? सव लोक सं प ी या आिण वै भवा या उभारीवर जगत
असतात, पण यो ा हा केवळ मना या उभारीवर जगत असतो. हणूनच अवहे लने चे
आिण अिध े पाचे प्रसं ग तो कधीच िवस शकत नाही. एका य:कि चत त्रीकडून
झाले ला घोर अवमान तो िवस शकत नाही आिण ितला माही क शकत नाही.
हणूनच या घटने नंतर दीघ कालावधी लोटला तरी महापु रा या पा यानं नदीचा तास
णा णाला कुरतडत जावा तसे ितचे िवषारी श द मा या अं त:करणाला कुरतडत आले
होते . ते वा बाण िवसरावे हणून मी प्रय न करीत होतो, पण छाटले या वृ ाला नवे
धु मारे फुटावे त तसे ते वे ळोवे ळी न याच आिव कारात मा यापु ढं उभे राहत. शांत वे ळी
मला अगदी अ व थ करीत. मनाचं सरोवर ढवळू न टाकीत. ित या वयं वरात कामी
आले ला माझा पु त्र सु दामन अने क वे ळा आपली आठवण क न दे ई. एखा ा शहा या
माणसाला भोवती या लोकांनी ओरडून मूख हणावं आिण शे वटी याला वत:लाच
आप या शहाणपणाची शं का ये ऊन यानं मूखासारखं वे डेवाकडे हातवारे करावे त तसं च
माझं झालं होतं ! सव जण मला हीन हणून सं धी िमळे ल ते हा छे डीत होते . प्रथमप्रथम ते ऐकताना मी उसळत होतो, पण जे हा एका त्रीनं ही तीच ती हीनते ची मु दर् ा
हसत-हसत मा या म तकावर ठोकली, ते हा आपण खरं च हीन आहोत असं मला वाटू
लागलं ! मी चांडाळाइतका िकंबहुना याहीपे ा अिधक हीन आहे , हे ऐकायला मी माझं
मन आता तयार केलं आहे ! पण मा या पु त्रवधाचा सूड मात्र मी न कीच घे णार!
केवळ एकच एक स य या हीनते तही मला वगीय सौ य दे त आलं होतं अन् ते

हणजे मा या कुटु ं बीयां या प्रेमाचं . पण ते सौ यही िनखळ न हतं . मा या कोण याही
पु त्राला मा यासारखी ज मजात कवच-कुंडलं न हती आिण हणूनच ते मा यापे ाही
हीन ठरणार होते . उ ाचे आमचे वं शज हे मा यापे ा हीन असणार, ही जीवघे णी जाणीव
कधी-कधी मला फार अ व थ क लागली. माझा आधार एकच होता. आकाशात
तळपणारा माझा गु . या या केवळ एकाच दशनानं मला फू ती ये त होती. सारं
औदासी य दरू पळत होतं .
मी इं दर् प्र थाकडं चाललो होतो! पांडवां या राजनगराकडं ! पण ते केवळ
श्रीकृ णासाठी! जाता-जाताच मी रथातून सहज आकाशात दृ टी फेकली. शे जारी
बसले ला अ व थामा हणाला, ‘‘काय पाहतो आहे स या सूयािबं बाकडे एवढं िनरखून
कणा?’’
‘‘पाहतोय की या ते ज वी िबं बात कुठं एखादा िहणकस काळा भाग िदसतोय
का?’’
‘‘जे स य आिण श य नाही ते कशाला पाहतोस?’’
‘‘जे स य नसतं ते च जगात श य क न दाखिवलं जातं हणून! मी ते च
अनु भवत नाही काय?’’
मा या उ रानं तो व थ बसला. आ ही इं दर् प्र था या सीमे त प्रिव ट झालो.
राजवाड ासमोर अमा यांनी आमचं वागत केलं . य मं डपात पांडवां या राजसूय
य ाची सव तयारी झाली होती. पण माझे डोळे श्रीकृ णाचाच वे ध घे त िफ लागले . तो
कुठं च िदसला नाही. मी केवळ या या दशनासाठीच आलो होतो. नीलवणाचा तो
श्रीकृ ण हे एक मला िन या आकाशासारखं च महान गूढ वाटत होतं .
केवळ अ पशा कालखं डात खांडववना या घनदाट पिरसरात गगनचु ं बी नगरी
उभारले ली पाहताना मात्र मी आ चयानं थ क झालो. सवत्र मं िदरं , राजवाडे ,
श त्रागारं , अ वशाला, पाठशाला, भूषणागारं यांची िशखरं आकाशा या उदरात घु सून
दाटीवाटीनं इ ु मती या व यमु ने या िकना यावर उभी होती. ही िकमया काय केवळ
पांडवांनीच केली असे ल? न कीच नाही. श्रीकृ णाचं ही यांना साहा य झालं असलं
पािहजे ! पांडवांना याचा पािठं बा लाभला होता. नाहीपे ा पांडव समथां या े तर् ातील
केवळ याचकच होते !
**

दोन
मी, अ व थामा आिण दुयाधन राजवाड ा या महा ाराबाहे र थांबलो. दुयाधन
तर फारच अ व थ िदसू लागला. याची इं दर् प्र थात ये याची मु ळीच इ छा न हती,
पण िपतामहांची अव ा तो क शकला न हता. मनावर िहमालयासारखा पाषाण ठे वूनच
केवळ ये ठांचं आ ापालन हणून तो आला होता.
पांडवांचे अमा य आम या सामोरे होते , पण यां यासमवे त आत प्रवे श करणं
आ हा ितघांनही प्रश त वाटलं नाही. आ ही कु यो े होतो. सामा य आमं ित्रत
न हतो, पण इत यात मं डपातून यु वराज यु िधि ठरानं आ हाला पािहलं आिण तो
त परते नं प्रवे श ाराबाहे र आला. पु ढं होऊन अ व था याचा हात यानं िज हा यानं
आप या हाती घे तला. दुयोधनाकडे पाहत तो हणाला, ‘‘आया, यु वरा ी भानु मतींना
नाही आणलं स?’’ दुयाधन काहीच बोलला नाही. शे वटी यु िधि ठरानं मा याकडे पािहलं ,
मला पाहताच तो दचकला. यानं आपली दृ टी मा या पायां वरच िखळिवली! सवच
त ध उभे रािहले .
शांतते चा भं ग करीत अ व था यानं याला िवचारलं , “यु िधि ठरा, य ाची सव
तयारी यथासां ग झाली आहे ना?’’
‘‘होय गु पु त्रा! आ ही मागप्रती ा करतो आहोत ती य ा या मु य
य वे याची.’’
‘‘य वे ा कोण आहे ?’’
‘‘श्रीकृ ण!’’ यु िधि ठर मा या पायांकडे पाहतच याला हणाला. या या
कपाळावर आठ ांचं जाळं होतं .
‘‘मग श्रीकृ णाचं इं दर् प्र थात आगमन होईपयं त आ हाला तु झी ही भ य
राजवा तू तरी दाखवशील की नाही?’’ आप या म तकावर या शु भर् व त्राची
प्रवासात िढली झाले ली हनु वटीखालील गाठ नीट करीत अ व थामा हणाला.
‘‘हो,’’ हणत यु िधि ठरानं आप या आमा यांना आ हाला आत ने याचा सं केत
केला.
माझी आिण यु िधि ठराची जे हा-जे हा भे ट झाली होती ते हा-ते हा कटा ानं
यानं मा या पायांकडे च िनरखून पािहलं होतं . याला असं सु चवायचं न हतं ना की,
‘‘कणा, तु झं थान केवळ पायांजवळच आहे ! तू सूतपु त्र आहे स!’’
आमा यांसहवतमान आ ही ितघांनी य मं डपात प्रवे श केला. आम या अगोदर
आले ले िपतामह, महामं तर् ी िवदुर आिण द्रोण या मं डपात य ाची यव था पाहत होते .
तो भ य मं डप दे शोदे शीं या ॠिषमु नींनी अगदी फुलून गे ला होता. मला तर
णभर आपण एखा ा आश्रमासमोर उभे आहोत असं वाटलं ! नरे शां या बै ठकी या
िवभागात अने क दे शांचे राजे आसन थ झाले होते . यात करकायू, कुंकड, कनक वज,
दृढध वा, जयद्रथ, भोज, नं दक, रोचमान, द् पद, से नािबं द,ू कृतवमा आिण िशशु पाल
यांसारखे िव यात राजे होते . पूव िदशे ला एक भ य य कुंड आिण यािनकटच एक

य वे दी उभी केली होती. कुंडाभोवती न ीदार रां गोळी रे खली होती. या रां गोळीमागं
याघ्रचम अं थ न ॠषी कुंडाला वलय दे ऊन बसले होते . यां या हाताला सहज
लागतील, अशा बे तानं औंदंु बर, ब वज, िप पल, वट, आम्र, चं पक, चं दन अशा िविवध
वृ ां या सिमधांचे छोटे -छोटे ढीग िदसले . थोड ा कालावधीनं तर या सिमधा कुंडात
ू आिण न ां या पिवत्र जलांनी भ न
अिप या जाणार हो या. अ यासाठी तूप, दध
ठे वले ले सु वणकुंभ मावळती या प्रकाशिकरणात झळाळू लागले . य कुंडा या पूव
िदशे ला य वे या श्रीकृ णासाठी मांडले लं सु वणािसं हासन या या अं गलटी या मानानं
मला फार भ य वाटत होतं .
आ ही मं डपातून राजवाड ा या पायदं डीपयं त चालत गे लो. ितथं भीम-अजु न
आिण नकुल-सहदे व उभे असले ले िदसले . अजु नाला पाहताच मा या मृ तींचं सरोवर
एकाएकी ढवळलं गे लं! आखाड ातील नीलकमलांची माला आिण वयं वरातील
धवलकमलांची माला या याच कंठात पडली होती! का? तो केवळ ित्रय होता हणून!
मा या मना या धनु यावर मृ तींचे िल त बाण चढू लागले ! तो एकटक मा या कानांकडे
पाहत होता, पण मा याशी काही बोलावं , असं याला वाटलं नसावं . का वाटावं ? एका
ित्रयानं एका सूतपु त्राशी बोलावं च असा कोणताही सामािजक सं केत याला माहीत
न हता. गु पु त्र हणून अ व था याला मात्र यानं आदरानं वं दन केलं ! भीम
दुयाधनाकडे पाहत होता. भीमाला जणू वाटत होतं की, सवांना पायाखाली
िचरड यासाठीच आपण ज माला आलो आहोत.
जवळच उभे असले ले पांडवांचे पाच पु त्र आ चयानं हे सारं पाहत होते .
“अजु ना, अरे या कणा या कानांकडे एवढं एकटक काय िनरखून पाहतोस?
याची कुंडलं ज मजात आहे त, जसा तु झा नीलवण ज मजात आहे तशी!’’ अ व थामा
हसत राजवाड ा या पिह या पायदं डीवर पाय टाकत हणाला. तो ने हमीच
वत:भोवती प्रस नता ठे व याचा य न करीत असे .
या उ ुं ग राजवा तूवर एकदा दृ टी टाकावी हणून वर या िशखरा या िदशे नं
मी हळू च मान वर उचलली. वर या शु भर् पाषाणा या पसरट सौधा या तळप या
कठडयाला डावा हात टे कू न उभी असले ली, शु भर् व त्रं पिरधान केले ली एक त्री मला
िदसली! मं िदरात या दे वते या मूतीसारखी ती िन चल उभी होती! ित या उज या हातात
काहीतरी िपव या धा यासारखं अ प ट िदसत होतं . माझी अन् ितची दृि टभे ट होताच
मात्र ती मूती णभर हलली. सौधाव न लगबगीनं आप या क ात जा या या
प्रय नात या त्री या हातातील व तू एकाएकी सु टली आिण गरगरत खाली ये त
ने मकी मा याच पायां वर पडली! सवांनी आ चयानं मा या पायांकडे दृ टी वळिवली.
दुयाधन ती व तू उचल यासाठी पु ढं झाला, पण याला मी ती सं धी िदलीच नाही! मीच
खाली वाकू न ती हळू च वर उचलली. अितशय नाजूक आिण सू म दु यांचं, बालका या
हातात बां धायचं ते एक सोने री ह तभूषण होतं ! राजवाडयावर कुणाचाही पु त्र इतका
लहान नसताना ते राजपु त्रांनी हाती बां धायचं ह तभूषण या त्रीनं कुणासाठी करवून
घे तलं असावं , असा िवचार करीत ते मी अमा यां या हाती िदलं ! मी णभर परत
सौधाकडं पािहलं . ितथं कुणीच न हतं ! तो शु भर् पाषाणांचा उं च सौध सूयशलाकांत
तसाच तळपत होता.
आ ही राजवाड ा या पायदं ड ा चढू लागलो. पण मा या डो यांसमो न ते

ह तभूषण काही के या जाईना! पायदं ड ा चढता-चढताच मी अमा यांना िवचारलं ,
‘‘मघा सौधावर उ या हो या या कोण?’’
‘‘राजमाता कुंतीदे वी! हे ह तभूषण यांनी हि तनापु रातील कुठ यातरी एका
महापराक् रमी यो या या पु त्रासाठी करवून घे तलं आहे ! कारण सु वणकाराला यांनी
या- या सूचना के या या मी वत: ऐक या आहे त! मीच याला मथु रेहन
ू पाचारण
केलं होतं !’’
हि तनापु रातील महापराक् रमी यो ा कोण? असा प्र न मी वत:ला िवचारला,
पण ने मकं नाव काही डो यांपुढं ये ईना. आप याला काय करायचं ? असा िवचार करीत
तो य न मी सोडून िदला.
अमा य या वा तूचं वणन ऐकवू लागले . राजवा तू इतकी आकषक बां ध यात
आली होती की, ित यापु ढं हि तनापूरचा प्राचीन राजवाडा मला काहीच वाटला नाही!
िनरिनरा या दालनांतन
ू िनरिनराळे क पाहताना यांची घडण करणा या या क पक
कलाकारांचं कौतु क के यािशवाय राहवे ना. िभ ीवर ठायी-ठायी कु ं या पूवजां या
जीवनचिरत्रातले अने क ठळक प्रसं ग आकषक रं गात िचतारले होते . राजसभे चं िवशाल
दालन हणजे तर िचत्रकले चा व छं द आिव कारच वाटला मला. या दालनात
िपतामह भी म काशीराजां या क या हरण क न आणताहे त, महाराज शं तनू नदीतटाकी
म यक या म यगं धेकडे लु ध होऊन पाहताहे त, महाराज दे वापी रा याचा याग
क न ऐन ता यात ईशिचं तनासाठी शांत मु दर् े नं अर यात जाताना
हि तनापूरवािसयांकडून बाहू उभा न िनरोप घे त आहे त. महाराज पांडू एका अर यात
मृ गया करीत िफरताहे त, यांनी मारले या मृ गाचं एका कोिप ट ॠषीत पांतर झालं
आहे , शािपत महाराज पांडू आप या दोन ि त्रयांसह नगराचा, खाली मान घालून िनरोप
घे ताहे त. एका अर यात ॠिषवे षधारी महाराज पांडू असून यां या दोहो बाजूंस दोन
ि त्रया आहे त. यां यासमोर पाच बालकं खे ळताहे त, असे अने क आकषक प्रसं ग
पाहताना मन भूतकालाचा वे ध घे ऊ लागलं . ती राजसभा कु ं या हि तनापु रातील
राजसभे पे ा मला िकतीतरी प्रस न आिण िजवं त वाटली. एक गो ट मात्र या
राजसभे त मला कुठं च िदसली नाही. ती हणजे चं दर् प्रितमा! या िठकाणी
राजिसं हासनामागं प्रतीक हणून कु ं नी शु चांदीची प्रितमा ओतिवली होती, ने म या
याच िठकाणी राजिसं हासनामागं पांडवांनी मु रलीधर श्रीकृ णाची शाडूची एक नीलवणी
प्रितमा कोरले ली होती! पांडवां या श्रीकृ णिन ठे चं च ते प्रतीक असावं .
राजसभे चं दालन पाहन
ू होताच आ ही राजि त्रयां या दालनात प्रवे श केला.
राजि त्रयांची दालनं हणजे तर स दयाचं अप्रितम प्रदशनच होतं . न ीदार कोरीव
शु भर् पाषाणां या तं भां वर नितकां या अने क भावमु दर् ा खोद या हो या. केशभूषेसाठी
उं च-उं च दपण न ीदार दगडी मिहरपीत बसिवले होते . िभ ीवर राजकुलातील त्रीपु षां या जीवनक् रमातील अने क भावप्रसं ग िचतारले होते . यातला प्र ये क
भावप्रसं ग मला प ट समजला, कारण बाबांनी कु ं चा कुलवृ ा त मला वे ळोवे ळी
कथन केले ला होता. या दालनातील प्र ये क िचत्र मला मोहक आिण बोलकं वाटलं .
काही-काही प्रसं ग फारच पु राणकालचे असूनही ते कालच घड यासारखे पिरिचत वाटू
लागले .
‘उवशी उवशी’ हणत झाडाझुडपांना िमठ ा मारणारे िन ठावं त प्रेिमक महाराज

पु रवस् एका िचत्रात रे खाटले ले िदसले . इं दर् ाचा पराभव क न परतताना सै या या
अग्रभागी आ मो नतपणे उभे असले ले नहुष, शु क्राचायां या चरणां वर म तक टे कवून
प चा ापद ध झाले ले, आप या अपराधांची
मा मागणारे ययाती आिण
यां याशे जारी गवा नतपणे उभी असले ली यांची प नी – पगिवता ॠिषक या
दे वयानी, िसं हाचे दात मोजू पाहणा या आप या भरताकडे सकौतु क पाहणारी शकुंतला,
कु ं या वं शिव तारासाठी झटले ली महाराणी स यवती अशा अने क त्री-पु षां या
मृ ती या िभ ींवर ठसठशीतपणे साकार झा या हो या. या अबोल भावमु दर् ा सजीव
होऊन मूकपणे च आप या कथा सां गताहे त, असं वाटत होतं .
पण यातील एका िचत्राचा मला काही के या अथबोध होईना! या िचत्रात
आतता होती. गूढर यता होती. भयाण असा ता होती. मात्र तरीही ते मु ळीच क ण
वाटत न हतं ! या िचत्राकडे पािह यानं तर ने मकं काय वाटतं , ते च मला कळे ना.
उ सु कता, कुतूहल की अ य काय होतं हे सां गणं कठीण होतं . या िचत्रात गूढ आकषण
होतं ! रं गसं गती तर सव िचत्रां हन
ू फारच प्रभावी होती.
िन या रं गा या पा वभूमीवर, एका िभ ीवर एक िवशाल नदी या पात्राचा एक
वळणदार ओघ दाखिवला होता. या नदी या पात्रात गु डघाभर जलाशयात एक वृ जजर दासी खाली वाकू न एक लाकडी पे िटका या पात्रा या उफाळले या लाटांत
सोडत होती! नदीिकना यावर एक त ण राज त्री आपलं मु ख आप या ओंजळीत ध न
क् रं दत होती! ित या राजव त्रां व न ती राज त्री होती हे िनि चत! ित या व त्राचा
पदर घ घावणा या उ ान वा याबरोबर उडत होता. ित या कंचु कीव न काही थब खाली
िठबकत अस याचं दाखिवलं होतं . वाटे की, पाऊस नु कताच पडून गे यामु ळे ते पा याचे
असावे त! पण मग यांना दुधासारखी धवल छटा का दाखिवली होती, ते मला नीट
उमजे ना. नदी या पात्रा या पै लतीरावर दोन पवतिशखरांमधून सूयदे वांचा ते ज वी
प्रकाशझोत सरळ या पे िटकेपयं त ओढला होता! या क पक िचत्रकाराला या
कृतीतून असं तर सु चवायचं न हतं ना की, ती दासी ती पे िटका सूयदे वांनाच अपण करते
आहे ! िकना यावर एक वे तवणी गाय नदी या पात्रातील जल प्राशन करीत होती
आिण ितचं नु कतं च ज मले लं एक ग डस पाडस ित या कासे ला िबलग यासाठी शे पटीचा
ग डा उं चावून धडपडत होतं , पण ते याला जमत न हतं . मला ते िचत्र अितशय
आवडलं !
ते िचत्र खूप िनरखून पाहन
ू मी मा या मृ तीला बराच ताण िदला, पण मला तो
प्रसं ग कुणीही, कुठं ही कधीच सां िगत याचं आठवे ना. शे वटी कुतूहल हणून मी
अमा यांना िवचारलं , ‘‘हा प्रसं ग कोणता अमा य?’’
‘‘ते मलाही नीटसं माहीत नाही! असं एक िचत्र तयार करावं , असा आग्रह
राजमाता कुंतीदे वींनी के यामु ळे सवांत कुशल असे मथु रेचे िचत्रकार आणवून ते काढून
घे तलं आहे . िचत्र पूण होताच राजमाते ला ते पाह यासाठी मी पाचारण केलं . िचत्र
पाहताच मात्र या त ध झा या. िचत्रकाराला वाटलं आपली कला यांना आवडली
नसावी! ‘राजमाता, या पे िटकेत ने मकं काय होतं याची मला क पना दे यात आली
असती, तर हे िचत्र मी याहीपे ा अिधक समपक अन् सू म भावछटांत रे खाटलं असतं !’
तो िचत्रकार हणाला.’’
‘‘मग राजमाते नं िचत्रकाराला कोणतं उ र िदलं ?’’ मी उ सु कते नं िवचारलं ,

कारण मलाही ने मकं ते च कुतूहल होतं .
‘‘एक दीघ िन: वास सोडून या वे ळी कुंतीदे वी हणा या की, ‘ या पे िटकेत काय
होतं , हे एकट ा दुवास ॠषींनाच माहीत आहे !’ अमा यांनी उ र िदलं .’’
‘‘बाहे र य मं डपात आले या ॠषींत दुवास ॠषी आहे त काय?’’ मला या
िचत्रातली आतता दय पशी वाटली. या पे िटकेत काय असावं , ही शं का काही के या
दरू होईना. हणून मी पृ छा केली.
‘‘नाही!’’ उ र आलं .
आ ही दालनातून बाहे र आलो. मनात असूनही िश टाचार हणून मला अिधक
प्र न िवचारता आले नाहीत.
सव राजवाडा पाहन
ू झाला. शे वटचं एकच दालन िश लक रािहलं . या
दालनातील सव व तू मायावी आहे त, असं अमा यांनी आ हाला सां िगतलं .
िवनोदानं अ व थामा हणाला, ‘‘तसं सगळं जगच मायावी आहे !’’
शे वटी आ ही याही दालनात प्रवे श केला. खां ावरची गदा पे लत दुयाधन
सवां या अग्रभागी टे चात चालला होता. या दालनात प्रवे श करताच एका सोपानावर
दासीं या एका घोळ यात उभी असले ली द्रौपदी मला िदसली. िजला पाहताच मा या
मृ तींचं मोहोळ िडवचलं गे लं! घटनां या गां धीलमाशा घ गावत मा यात या
सूतपु त्राला डसू लाग या. एक सूतपु त्र हणून आप यावर ती आता ितर काराचा
जळजळीत कटा तर नाही ना टाकणार, या केवळ जािणवे नंच माझं मन गु दम लागलं ,
पण घडलं ते उलटं च! माझी दृि टभे ट होताच ितनं आपली मान ितर कारानं दुसरीकडे
नाही वळवली! णभर मा याकडे पाहताच ितनं आपली दृ टी पटकन खाली वळिवली.
ितचं मु ख आर त झालं ! आप या सखी या कानात ती काहीतरी हळू च पु टपु टली. ित या
डो यांतील भाव मला िनराळाच, अगदी अपिरिचत वाटला. मा यावर या प्रेमानं
भारावले ली वृ षालीही कधी-कधी मा याकडे जसं पाही तसा वाटला तो मला! आप या
सखी या कानात ती काय पु टपु टली असावी? काही कळे ना.
दुयाधनाचं मात्र दालनाकडे ल न हतं . तो या दालनातील मायावी व तूंकडे
पाहत ताठपणे तसाच पु ढं चालू लागला. दालना या म यं तरी एक आकषक वीण
असले ली न ीदार पायघडी अं थरली होती. या पायघडीवरील रे खीव न ी पाहन
ू यानं
आ चयानं आप या भु वया ताण या आिण दुस याच णी पु ढं जा यासाठी हणून वर
छताकडे बघत यानं सरळ डावं पाऊल या तलम पायघडीवर टाकलं . पण ती पायघडी
न हती! काठोकाठ पा यानं भरले या एका छोट ा तलावावर राजवाड ातील दासींनी
िविवध रं गां या, फुलां या परागकणांनी पा यावर काढले ली ती एक फसवी रां गोळी
होती! ित यावर पाय पड यामु ळे अचानकपणे दुयाधन सरळ या जलाशयात त डघशी
फेकला गे ला. रां गोळी िवसकटली गे ली. याचा भ य राजमु कुट म तकाव न उडून
तलावात कुठं तरी अदृ य झाला. हातातील गदे मुळे याला नीट पोहताही ये ईना! यानं
दोन-चार गटां ग या खा या हणून मी पु ढं होऊन झटकन याला हात िदला. या
आधारानं तलावाबाहे र हसत-हसत ये त तो िवनोदानं मला आिण अ व था याला
काहीतरी हणणार होता, ते वढ ात ितकडे सोपानावर उपहासा मक हा याची कारं जी
उडाली! दुयाधनावर ितर काराचा एक जळजळीत कटा टाकत आप या सखींना
उ े शन
ू द्रौपदी खोचकपणे खोचकपणे हणाली, ‘‘अं ध िप याचे पु त्रही अं धच असतात

हणायचे !’’ ित या सखी पि णीं या थ या या िचविचवाटासार या सा
दे त
खसखस या – ‘‘तर काय पायाखालचं सु ा िदसत नाही!”
या कुि सत आिण खोचक उद्गारांनी मला अ यं त िकळस आली. ित या
शरीराला सु गंध असे ल, पण मनातून अस या दुगं धािशवाय आ हाला कधी काय िदसलं ?
दुयाधनावरचा ितचा क् रोध ितनं असा या या अं ध िप या या नै सिगक यं गाचा
ममभे दक उ ले ख क न प्रदिशत केला.
मला वाटलं , काही झालं तरी त्रीला मयादा असा यात. िनदान राज त्रीला
तरी या असा यातच. िकमान वडीलधा यां िवषयी बोलताना तरी ितनं िजभे चे वे ग
रोधावे त.
ित या कुचे टे ने िबथरले या दुयाधनानं हातातील अवजड गदा क् रोधानं तशीच
तलावात फेकू न िदली! आपले आग पाखडणारे डोळे ित यावर रोखीत ताठ माने नं तो
केवढ ातरी मोठ ानं कडाडला, ‘‘अं ध िप याचे पु त्र डोळस असतात हे प्रसं ग ये ईल
ते हाच तु ला कृतीनं दाखवून दे ईन!’’ या या िभजले या व त्राव न पाणी ओसं डत
होतं ; पण क्
डो यांतन
ू मात्र आग! आिण यात याचा काय दोष होता?
द्रौपदी या अहं भावी उद्गारांचं समथन क न या णी दुयाधनाला कोण शीघ्रकोपी
हणणार होतं ? अहं म य मानणार होतं ?
अ व था यानं या या दं डाला ध न याला कसं तरी या मायावी दालनाबाहे र
ने लं. मी जाता-जाता या तलावाकडे पािहलं . यावरची वलयं थांबली होती. परागकणांची
रां गोळी पूववत तयार झाली होती – पण ती पूवीइतकी आकषक न हती! कशी असणार!
पूवी या रं ग छटा कुठ या कुठं िवखु र या हो या! उधळ या हो या! िविचत्र
रं ग छटांचं िव प िमश्रण मागं दाटलं होतं !!
मी जवळ जाताच दुयाधन मला िनग्रहानं हणाला, ‘‘कणा, आता मला इथं एक
पळभरही थांबायचं नाही. स यसे नाला बोलावून घे आिण रथ जोडायला सां ग. आ ा या
आ ा मी हि तनापूरला असाच परतणार!’’
आप या अं गावरची व त्रं िभजली आहे त याचीसु ा याला शु न हती.
अ व था यानं अमा यांना ने तर् ानं सं केत केला. यांनी व त्रागारातून एक कोरडे
उ रीय व अधरीय आणलं . अ व था यानं ती व त्रं या यापु ढं धरली ते हा कुठं
या या यानात आपण िभजलो आहोत हे आलं ! एका मोक या दालनाकडे अं गुली
दाखवीत अ व था यानं याला व त्रं बदलून ये यासाठी सु चिवले . अ व थामा हणजे
समयसूचकते चा सुं दर िनझर वाटला मला!
दुयाधन व त्रं बदलून आला, पण या या शरीरापे ा या या अं गावरची व त्रं
पारच सै ल िदसत होती! ती व त्रं बहुधा भीमाची असावीत! मला तो एक िविचत्र
योगयोग वाटला. मी मा या म तकावरचा मु कुट काढून तो या या अनावृ त म तकावर
बसिवला, कारण याचा मु कुट तर तलावा या तळाशी गे ला होता. मा या अनावृ त
म तकाकडे पाहन
ू यानं िवचारलं , ‘‘आिण तु या म तकावर काय?’’
‘‘मी ित्रय नाही राजा, सूतपु त्राला मु कुटािशवाय वावर याची सवय असते !’’
मी उ र िदलं .
मा या म तकाकडे पाहत यानं अ व था याला िवचारलं , ‘‘वा तिवक याला
कोण याही मु कुटाची आव यकता नाही असं तु ला नाही वाटत?’’

‘‘ याचे सोने री कुरळे केस मु कुटालाही लाजिवणारे आहे त.’’ अ व थामा
हणाला.
आ ही हि तनापु राला जाय या िनधारानं च ते थन
ू बाहे र पडलो, कारण
दुयाधनाचा अवमान तो माझाही अवमानच होता. तो आिण मी दोन आहोत, असं मी
कधीच मानलं न हतं . यानं माझं जीवन घडिवलं होतं , भिवत यही तोच घडिवणार होता.
याची कुचे टा करणारी द्रौपदी मला केवळ अिवचारीच नाही तर घमडखोरही वाटली.
प्र ये क घटने ला पिरणाम असतो. ितलाही तो कधीतरी भोगावा लागणार असं मला
वाटलं .
एकाएकी चोहोबाजूंना चौघडे , नगारे , तु ता या आिण मृ दंग यांचा हषवधक एकच
क लोळ झाला. हणून मी कुतूहलानं अमा यांना या क लोळाब ल िवचारलं . ते
हणाले , ‘‘आता य ाला प्रारं भ होईल. ारकेहन
ू भगवान श्रीकृ ण आ ाच आले
असावे त! यां या आिण इतर यादवां या वागतासाठीच ही रोमहषक वा े वाजताहे त!
राजसूय य ाची अट आम या रा यानं पूण केली आहे . पूवपि चम आिण दि णउ र
अशी सव रा यं या य ापूवी िजं कावी लागतात. य मं डपात उपि थत असले ले सव राजे
आम या सै यानं पादाक् रांत केले या या आयावतातील िनरिनरा या भूभागाचे राजे
आहे त. ते सव राजे उठू न आता य वे याला अिभवादन करतील.’’
‘‘कोणकोणती रा यं िजं कली तु म या सै यानं ?’’ मी पु हा प्र न केला.
‘‘िकतीतरी – कोसल, िवदे ह, चे दी –’’ ते एक-एक नाव सां गू लागले . ते ऐकतऐकतच आ ही य मं डपाजवळ आलो.
**

तीन
हि तनापु राकडे परत यासाठी आ ही सरळ य मं डपातून बाहे र जा यासाठी
त परते नं पावलं टाकू लागलो. दुयाधन तर कुणाकडे ही ढु ं कून न पाहता झपाझप चालू
लागला, पण प्रवे श ाराकडून द् पद राजाचा हातात हात ध न आत ये णा या
िपतामहांनी याला म ये च थांबिवलं आिण अिधकारवाणीत ते याला हणाले ,
‘‘दुयाधना, तू य ासाठी आला आहे स की मृ गये साठी? जा, एक काम कर. य ात बळी
दे यासाठी आणले या पशूंची गणती क न यांची नीट यव था राखली आहे की नाही
ते तू वत: पाहा! आिण कण, तू य ासाठी दान दे या या व तू वह ते सवांना दान
करावयास बस!’’
अगोदरच द्रौपदीकडून अवमािनत झाले या करारी दुयाधनाला यांनी
सां िगतले लं एवढं ु लक काम मु ळीच आवडलं नाही. वळीव पज या या वे ळी एकाएकी
चोहोबाजूंनी ढगांचं जाळं िनरभ्र आकाशावर गोळा हावं , तसं असं य आठ ांचं जाळं
या या िन ं द म तकावर गोळा झालं ! भ कम काळिवटानं शु क काटकी या सा या
आवाजानं सु ा कान टवकारावे त तशा यानं आप या वक् र भु वया अिधकच ताण या.
याचे घारे डोळे जणू प्राणां ितक फडफड क न यांना सां गू इि छत होते की, ‘तु ही
िपतामह भी म आहात! मी कु ं या िद य कुलातील ये ठ यु वराज आहे ! तु हाला तरी हे
असलं ु दर् काम या वे ळी मला सां गणं शोभा दे त नाही!’ पण िपतामहां या ये ठ वाचा
तो उपमद क शकला नाही. एकदा असाहा यते नं मा याकडे पाहन
ू खाली मान घालून
तो पशूं या गोठ ा या िदशे नं िनमूटपणे वळला. या या मनात कसलं भयाण वादळ
चाललं होतं , याची सा याची भूमीवर आदळणारी भ कम पावलं च दे त होती. या या
सां वनासाठी काहीतरी बोलावं हणून मी या या पाठीमागून चालू लागलो. मागं न
वळताच उज या हाता या तळ यानं मला थांब याचा सं केत क न तो िनधारानं हणाला,
‘‘तू थांब राधे या! आजचा िदवस या सवांना एका आग या अथानं आिण मला एका
वे ग या अथानं जीवनांतापयं त ल ात राहील! दुयाधनालाही मन आहे , तोही एक
माणूस आहे , याचं या सव धुं दांना िव मरण झाले लं िदसतं य. यो य वे ळ ये ताच मी यांना
पटवून दे ईन की, मीही एक िजवं त माणूसच आहे !’’
मी या या मानी ित्रय मना या मरणप्राय यातना ओळख या, पण याला
एकही सां वनाचा श द सां गू शकलो नाही. कसा सां गू शकलो असतो? या यात आिण
मा यात काय फरक होता? एका दुख या मना या माणसानं दुस या दुख या मना या
माणसासाठी कोणते सां वनाचे श द धुं डाळावे त? जीवनभर मीही हे च अनु भवलं न हतं
काय? अवहे लना आिण ितर कार. या या लहान होत जाणा या पाठमो या आकृतीकडे
मी अनु कंपे नं पाहू लागलो. या या चालीत िन याची कौरवराजाची ऐट कुठं च िदसली
नाही.
िपतामहांनी दुयाधनाला ख या अथानं ओळखलं च नाही असं मला वाटलं !
मं डपातील सं िमश्र कुजबु ज आकि मक एकदम थांबली हणून मी माघारी वळू न

प्रवे श ाराकडे पािहलं . धवलवणा या चार घोड ां या ग ड वज रथातून श्रीकृ ण
खाली उतरला! मं द-मं द हसत, शांत, धीरगं भीर पावलं टाकीत तो य मं डपात आला.
अं जनी या नीलवणी फुलासारखं याचं िनळं शरीर मावळती या सौ य िकरणांत
झळाळत होतं . या या मागून अबोली वणाचं अं कुश धारण केले ली अधोमु खी
ि मणीही आली. या दोघांमागून सा यकी, बलराम, उग्रसे न, अक् र, उ व, प्र ु न,
सांब, ब्र गा य रथांतन
ू उतरले . िपतामहांनी त परते नं सामोरं जात श्रीकृ णाला गाढ
आिलं गन िदलं . या दोघांचं आिलं गन पाहताना मला वाटलं की, िहमालयाचं धवल
िशखर आकाशा या िन या कंठात िबलगलं असावं ! सु वािसनींनी श्रीकृ ण- ि मणीं या
चरणां वर जलाचे कुंभ िरते केले . राजमाता कुंतीदे वींनी या या िवशाल कपाळावर मं गल
कुंकुमितलक लावला. द्रौपदीनं औ ण केलं . मला ते पाहताना राधामाते ची आठवण
झाली. मी कुठं ही बाहे र िनघालो की, ती असाच ितलक मा या कपाळावर लावीत असे .
िवदुरांनी या या कंठात टवटवीत वे तकमलांची माला घातली. श्रीकृ णानं वाकू न
राजमाते ची चरणधूली, िवनयानं म तकी घे तली. मं डपातील सव जण आदरानं उभे
रािहले . पायां वर ओतले या पा यातच लोळण घे णा या अने क ॠषींना श्रीकृ ण
त परते नं वर उठवू लागला! दरू वर एका आसनावर मात्र कोणी एक नरे श तसाच बसला
होता. मी या या या तट थपणा या कुतूहलामु ळे या याकडे िनरखून पािहलं . तो
िशशु पाल असावा!
शे वटी यु िधि ठर पु ढं झाला. श्रीकृ णाचा उजवा हात आप या हाती घे त याला
तो य वे दीजवळ या भ य सु वणिसं हासनाकडे ने ऊ लागला. डा या िदशे नं चालणा या
अजु ना या अनावृ त खां ावर श्रीकृ णानं आपला डावा हात टाकला होता. या
दोघां या नीलवणामु ळे मागून पाहणा याला यातला श्रीकृ ण कोण आिण अजु न कोण
हे लगे च कळलं नसतं ! मला मात्र या दोघांत एक प ट फरक जाणवू लागला.
श्रीकृ णा या चालीत सहजता होती. अजु ना या चालीत शरीर पे ल यासाठी िनमाण
झाले लं भान होतं ! मं डपा या िनवडुंगा या खांबाला टे कू न मी दरू व न श्रीकृ णाला पाहू
लागलो. या यासाठी मानावमाना या सव सांकेितक क पना दरू लोटू न, मी आमं तर् ण
नसतानाही आलो होतो ती माझी आकां ा पु री झाली. श्रीकृ णा या शरीरवणात आिण
आकाशवणात मला बरं च सा य आढळलं . या या कानांकडे िनमु ळ या होत गे ले या
ने तर् ांत इतर कुणालाही न आढळणारी प्रशांत जवळीक होती. लहान असूनही याची
दे हय टी िपळदार होती. डोळे िनमु ळते होते . बोल या, धुं द पाप यांनी ते आ छादले ले
होते .
यु िधि ठरानं याला य कुंडानजीक या भ य सु वणािसं हासनावर बसिवलं . तो
बसताच सव जण आसन थ झाले . ॠिषगणांनी आपाप या याघ्रचमां वर पद्मासनं
घातली. मा याकडे कुणाचं च ल न हतं . असायचं तसं काही कारणही न हतं !
मं डपाव न सहज दृ टी िफरिवताना श्रीकृ णाला मी य मं डपा या एका कोप यात
िदसलो. याची अन् माझी णभरच दृि टभे ट झाली. काही कारण नसताना मा या
डो यांसमोर चं पानगरीतलं गं गेचं िवशाल पात्र उभं रािहलं ! माणसाचं मन तरी िकती
िविचत्र असतं ! याला के हा काय आठवे ल याचा काहीच िनयम नसतो. मला पाहताच
मात्र तो िसं हासनाव न परत उठला. महा मा िवदुरांना यानं हाता या सं केतानं जवळ
बोलावून घे तलं आिण यां या कानात पु टपु टू न काहीतरी सां िगतलं . मा या म तकावर

मु कुट नाही, याची जाणीव होताच मला खं त वाटली. महामं तर् ी िवदुर तो दे याची
यव था कर यासाठी हणूनच मा याकडे ये ऊ लागले . मा याजवळ ये ताच यांनी मला
जे सां िगतलं यानं मात्र माझा अपे ाभं ग झाला. ते हणाले , ‘‘अं गराज, आता
य िवधीला प्रारं भ होणार आहे . आपण आसन थ हावं !’’
‘‘मी इथं उभा आहे तो यो य नाही का?’’ उ रासाठी मी हणालो. म तकावर
मु कुट नसताना नरे शां या बै ठकीत कसं बसायचं ?
‘‘ही माझी इ छा नाही! भगवान श्रीकृ णांची आहे !’’ ते ते वढ ाच शांतपणे
हणाले . या उ रावर मजजवळ कोणते च श द न हते .
मी मूकपणे यां यामागून चालत जात यांनी दाखिवले या एका आसनावर
बसलो. सगळीकडे शांतता पसरली. चौथा प्रहर अस यानं मावळ या सूयदे वांची
सव पशी लांबट िकरण बालकं प्रवे श ारातून प्रवे शन
ू सग या मं डपाला पशू लागली.
ती पाहताच उगाच एक िविचत्र िवचार मा या मनात तरळू न गे ला, मला महामं यांनी
एक आसन दाखिवलं होतं , पण या िकरणांना ते कोणतं आसन दाखिवणार होते ? आिण
खरं हटलं तर यांना आसन दाखवायची आव यकता होती काय? मं डपात या प्र ये क
आसनावर ती आमं तर् ण नसताना कुणा याही िवरोधाला न मानता ये ऊन बसलीच
न हती काय? श्रीकृ णा या आसनावरसु ा! यांना कोण आिण कसा िवरोध क
शकणार?
काही िनमं ित्रत राजे मा या मु कुटिवहीन म तकाकडे िनरखून पाहत काहीतरी
कुजबु जू लागले . बहुधा यांना माझं ितथं तसं बसणं अशु भसूचक वाटलं असावं ! पण
जे हा ये ठ यु िधि ठर य कुंडाजवळ उभा राहन
ू बोलू लागला ते हा यांची कुजबु ज
आपोआपच थांबली. तो बोलू लागला – ‘‘भगवान श्रीकृ ण, िपतामह, महामं तर् ी, गु दे व
द्रोण, पूजनीय ॠिषजन आिण आमं ित्रत नरे शहो, मी मा या चारी भ्रा यां या वतीनं
आपणा सवां या इं दर् प्र थातील आगमनाचं सानं द, सहष वागत करतो. आ ही हा
राजसूय य आम या रा या या समृ ीसाठी आिण शांतते साठी मांडला आहे . आम या
सु दैवानं या मह वपूण य िवधीसाठी आज य वे ा हणून भगवान श्रीकृ ण इथं
उपि थत आहे त. य वे याचे आज या शु भमु हत
ू ावर चरण धु ऊन मी यां या शु भह ते
या य ातील पिहली िब वसिमधा अपण करणार आहे . आपणा सवां या आिण यां या
कृपाप्रसादानं आम या रा याचं क याण होईल, असा आमचा दृढ िव वास आहे . या
य ानं तर आपण सवांनी, आज पौिणमा अस यानं , समोर या इ ु मती या िकनारी
मं डपात बसून सहभोजन यायचं आहे .’’
यानं आप या अमा यांकडे सहे तुक कटा टाकला. यानं िविवध न ांचं जल
भरले ला एक सु वणकुंभ आिण एक सु वणाचं तबक आणलं . यु िधि ठरानं ते तबक
श्रीकृ णा या चरणांजवळ ठे वलं . ने हमी माझे पाय बारकाईनं िनरखणारा यु िधि ठर
श्रीकृ णाचे चरण या तबकात ठे वून, श्र े नं सु वणकलशातील जल यावर ओतू
लागला. सव आमं ित्रत राजे ते दृ य औ सु यपूण शांतते नं पाहू लागले . चरण धु ऊन
होताच यानं सु वण तबकात पडले या जलाचे चार िबं द ू आप या उज या तळहाता या
पोकळीत घे ऊन ते तीथा या आचमनासारखे श्र े नं प्राशन केले . आप या तलम
धा यां या उं ची उ रीयानं भ तीनं श्रीकृ णाचे ओले चरण पु सले . मी या चरणांतील
उज या िन या अं गठ ावर पािहलं , मा या बाणाचा व्रण ितथं असायला हवा होता; पण

तो न हता!
अि नहोत्री ॠषींनी प्रणवाचा मं तर् हणत धगधगीत अं गारांची एक थाळी
य कुंडात ओतली. या अं गारां वर अपण कर यासाठी श्रीकृ णानं ब वज वृ ा या
का ठांची एक छोटी मोळी हळू च उचलली. ओणावून तो ती मोळी य कुंडात अपण
करणार इत यात नरे शां या बै ठकीत बसले ला चे िदराज िशशु पाल आप या आसनाव न
खाडकन उठला आिण हातातील गदा एका झट यात उचलून खां ावर पे लीत तीव्र
िवरोधा या कणखर आवाजात ओरडला, ‘‘थांब!’’ कानात वायू भरले ला वृ षभ कुणा याही
अं गावर धावून जा यासाठी िस झाले ला असतो तसा याचा आिवभाव होता.
गजणा या मे घासारखा तो आवाज होता.
सवांनी आ चयानं भे द न या याकडे पािहलं . आपली मान मं डपभर गरगर
िफरवून शे वटी ती यु िधि ठरावर रोखत नाकपु ड ा िव फारीत याला क् रोधानं तो
हणाला, ‘‘कु ं या श्रे ठ कुलात ज मले या यु िधि ठरा, एका यःकि चत गव या या
पोराला या महान य ाचा य वे ा क न तू इथं या आयावतात या सम त शूर
ित्रयांची आमं तर् णं दे ऊन कुचे टा मांडली आहे स की काय?’’ याची उ नत छाती
वरखाली होत होती. या या मनात दीघकालीन साचले ली मळमळ उतास ये ऊ लागली.
तो जरासं धाचा से नापती आिण ि मणीचा एके काळचा िनयोिजत वर अस यानं
श्रीकृ णावर अथातच ट होता.
यानं श्रीकृ णाचा ‘एक यःकि चत’ हणून केले ला िनदश मला मु ळीच आवडला
नाही. भीमाजु न तर क् रोधानं आपली गदा आिण चाप सावरीत आसनां व न ताडकन
उठले च. हातातील ब वजाची मोळी परत सिमधां या िढगात फेकत मं दपणे वर उठत
श्रीकृ णानं यांना हातानं च सं यम कर याचा सं केत केला. ते खाली बसले . या तशा
ऐनसमयीसु ा एक गो ट मला प्रकषानं जाणवली. श्रीकृ ण ित्रय असूनसु ा याला
आपलं जीवन गोपालपु त्र हणूनच घालवावं लागलं होतं ! दै व हे आ यं ितक लहरी
बालकासारखं असतं ! बालक जसं हातातील सुं दर सु वणभूषण पायदळी या मातीत फेकू न
दे ईल आिण या मातीतील शु क का ठ मात्र हाती घे ईल; तसं च दै वसु ा पराक् रमी
पु षांना असा ते या धु लीत फेकू न दे तं आिण कतृ वशू य भे दरटांना कधी-कधी म तकी
धरतं !
आपणाला कुणाचाच िवरोध होत नाही, याची प की खात्री होताच आसन सोडून
िशशु पाल सरळ य वे दी या अगदी जवळ गे ला. गदा सावरीत, हवे तसे हातवारे करीत
तो अिधकच वे षानं बोलू लागला. या या मु खा या वण यातून तडतडणा या िठण याच
िठण या बाहे र पडत हो या. सारे श द केवळ िववे कशू य होते . ‘‘या मं डपात या
गव यापे ा सूयप्रतापी अने क वीर असताना यांना डावलताना तू कोणता िवचार केला
आहे स? इथं हे िपतामह भी म, महाराज धृ तरा ट् र, यु वराज दुयाधन, दु:शासन, मद्रराज
श य, िसं धुराज जयद्रथ, सु बलराज शकुनी, पांचालश्रे ठ द् पद यांसारखे महाप्रतापी
वीर असताना, ब्र ते जानं तळपणारे पै ल, धौ य, द्रोण, कृप, िवदुर आिण अ व थामा
यांसारखे पूजनीय िव ान असताना एका का या गव याची अग्रपूजा क न कु ं या
धवल कीतीला कािळमा फासताना तु ला काहीच कसं वाटत नाही? या या केवळ
का यािन या वणानं च तू भारावून गे ला असशील तर याहीपे ा आकषक आिण
आ चयकारक सु वणवणाचं झळाळणारं अभे कवच धारण करणारा कुंडलधारी वीरश्रे ठ

अं गराज कण इथं आहे ; तो तु ला िदसलाच नाही की काय?’’
यानं सवां या आसनांसमोर उभं राहन
ू अं गुिलिनदश क न सवांत शे वटी
मा यावर दृ टी फेकली! मला ते मु ळीच आवडलं नाही! कसं आवडणार? जगाला कुतूहल
वाटणारी कवच-कुंडलं मी धारण केली होती हणून मला काही सारथी न हणता कुणी
सम्राट हणून मान दे णार न हतं ! तो उगाच माझा िनदश वे ड ासारखा करीत होता!
याची र तवणी जीभ वे ड ासारखी बडबडत होती.
‘‘आिण या सवांना सोडून गायीं या शे पट ा िपरगळीत, अर यात भटकणा या
एका यःकि चत गव याला तू आज एवढ ा महान राजसूय य ाचा य वे ा कसा
केलास? ते वढं क न तरी तू थांबला आहे स काय? गायीं या मलमूतर् ांनी िन य बरबटणारे
याचे ओंगळ पाय धु वन
ू ते अमं गळ पाणी ते एखा ा तीथासारखं प्राशन करतोस! आिण
ते ही या सव ित्रयांसमोर! ही सवांची जीवघे णी कुचे टाच नाहीतर दुसरं काय आहे ?
सां ग, आप या नूतन रा याचा तु ला गिल छ गवळीवाडा करायचा आहे की काय?’’
या या उद्गारांनी क् रोधानं सं त त झाले ले िपतामह भी म, भीम आिण सहदे व ताडकन
आसनां व न उठले . पण... पण श्रीकृ णानं यांना केवळ हाता या सं केतानं च खाली
बसिवलं !
भानरिहत झाले ला िशशु पाल िजभे ला ये ईल ते अ ात ा बोलू लागला.
म ापे ाही प्रितशोधाची धुं दी अिधक प्रभावी असते , हे याला पाहन
ू आिण याचे
या वे ळचे प्रलाप ऐकू न कुणालाही पटलं असतं . जरासं धाचा से नापती हणून आिण
ि मणीचा िववाहपूव अयश वी वर हणून याला श्रीकृ णावर प्रितशोध यायचा
होता. यासाठीच तो हवा तसा बोलत होता. तो तसाच बोलत रािहला तर या या
कंठाचा कुंभ तडकेल की काय असं च सवांना वाटू लागलं ! अितशय अवा य भाषे त
सु चतील ते अपश द योजून तो म तकावरचा तोल गे यासारखा अ ात ा ओरडत होता.
श्रीकृ णाची कुणी कधी केली नसे ल आिण ऐकली नसे ल अशी अस अवहे लना क
लागला. याचा प्र ये क श द पे ट या दी ती बाणासारखा होता. “गवळणींत नाचणा या
कामु का नतका, आप या मामाची ह या करणा या कुलघात या, जरासं धा या पौ षाला
पाठ दाखिवणा या भे कडा, ित्रयांनी आिण ब्रा णांनी मांडले या या पिवत्र
ू कावडींनी आणून दे ऊन याचं दाम
य ासाठी मथु रे या गवळीवाड ातून हवीचं दध
मोजून घे ऊन चालतं न होता, या पिवत्र सु वणिसं हासनावर बसून एका उ च कुल थ
ित्रयाकडून वत:चे अमं गळ पाय धु ऊन घे ताना तु ला थोडीसु ा ल जा कशी वाटली
नाही?’’ क् रोधानं अं ध झा यामु ळे चै तर् ात या पळसासारखा तो फुलून िनघाला होता.
प्र यं चेसार या या या कंठा या धम या ताठर झा या हो या! सं तापानं तो अं गभर
नु सता थरथ लागला.
या या प्र ये क श दाबरोबर ऐकणा यां या छातीत भीतीचा गोळा उठला.
श्रीकृ णाची मान हळू हळू भु जंगफ यासारखी ताठ होऊ लागली! आपले दो ही हात
कमरे वर ठे वून िशशु पालाला सावध कर यासाठी िनवाणी या वाणीत तो िन न
ू हणाला,
‘‘िशशु पाल, तु झे न या णव अपराध आजवर मी सहन केले आहे त! तु या माते ला तु झे
शं भर अपराध मी सहन करीन असं वचन िदलं आहे . आता मात्र प्र ये क पळ तु या
जीवनमरणाची सीमारे षा खे चन
ू जवळ आणीत आहे ! सावध हो आिण सं यम कर!
यु ाखे रीज अ य िठकाणी सं यम हाच ित्रयांचा धम आहे ! माझी सहनशीलता

पराकोटीला जाईपयं त ताणशील, तर ितचं सं हारक सु दशनात पांतर होईल!’’
‘‘त व ान सां गणा या भे कडा, पु षाथ हाच जर ित्रयांचा धम असे ल आिण
तू खरा ित्रय असशील तर असा या य मं डपा या म यभागी ये ऊन या चे िदराजाशी
ं खे ळ!’’ हातातील गदा दरू फेकू न सरळ यानं श्रीकृ णावर दृ टी रोखून आपले दं ड
थोपटले ! या या या दं ड थोपट यानं सवां या कानठ या बस या. वास नाकपु ड ांत
अडखळले .
मला ओरडून सां गावसं वाटलं की, ‘‘िशशु पाल, सं पलास तू! सागरा या
भरतीलाही फुग याची सीमा असते !’’
एकाएकी पूवी कधीही न ऐकल या अपिरिचत सह त्र वा ां या ककश
आवाजांनी मं डप डळमळू लागला! तो आवाज कुठू न ये त होता ते कुणालाही कळे ना!
मा या डो यांपुढं तर ते जाची वलयं च वलयं गरगर िफ लागली! सवांची दृ टी
श्रीकृ णावर अचल िखळली. नील दे ठावर नीलकमल असावं तसं याचं िन या
शरीरावरचं नीलवणी मु ख एकदम गं भीर झालं . महा ाराची भ य कवाडं िमटली जावीत
तसे यानं आपले िवशाल ने तर् िमटू न घे तले . णातच याचं शरीर अं गारावरची लाही
फुलावी तसं फुलू लागलं . णापूवी नीलकमलासारखं िदसणारं याचं मु ख णातच
अं गारासारखं र तवणी िदसू लागलं . हळू हळू वाढत या या मु कुटाचा मयूरपं खी िशरपे च
हां -हां हणता मं डपा या छताला जाऊन िभडला! याचं शरीर जसजसं वाढत होतं
तसतसं माझं शरीर अिधकािधक त त होत होतं ! मी या आसनावर बसलो होतो ते
आसन िवतळणार की काय अशीच मला शं का वाटू लागली. शरीरात केवळ उ णते या
प्रचं ड लाटाच लाटा उफाळत हो या. या या वाढ या शरीराबरोबर माझं शरीर का त त
हावं हणून मी या िवशाल दे हाकृतीकडे िनरखून पािहलं . या आकृतीला चार हात होते !
णापूवीच या हातानं शु क का ठांची सिमधा उचलली होती या हातात ते वढ ाच
सहजते नं पे लले ली एक अवजड गदा िदसू लागली! यामागील हातात ते वढ ाच ते जाची
वलयं फेकीत गरगर िफरणारं , बारा आ यांचं, वज्रनाभीचं एक दाते री चक् र होतं ! या
दे हाकृतीचे दीघ ओठ पूणपणे िमटले होते . तरीही मे घां या गडगडाटाला लाजवील असा
– सह त्र वा ां या कलकलाटालाही भे दणारा कणीमय धारदार वनी बाहे र पडला.
मं डपाला िचरत तो आमं ित्रतां या कानांतन
ू सरळ दयात घु सला! िकतीतरी खोल!
‘‘िशशु पाल, तु झे शं भर अपराध सं पले ! िव वकता ब्र ाही आता तु ला तु या
िजवाचं दान क शकणार नाही! ित्रय वा या खोट ा अहं तेनं उ म झाले या दुबल
िजवा, िवसरलास की भरती या सागरालासु ा उ म पणे उसळ यासाठी मयादा असते !
सावर आिण मृ यू या स याला त ड दे यासाठी वीरासारखा िस हो! यापु ढं एकशे
एकावा अपराध तु ला करताच ये णार नाही! ती सं धी तु ला आता कधीच िमळणार नाही!’’
यानं आपले िमटले ले दीघ ने तर् उघडले आिण एक णभरच िशशु पालाचा वे ध
घे ऊन हातातील ते जोवलय फेकणारं मं तर् भािरत सु दशनचक् र िशशु पाला या रोखानं
प्र े िपलं ! झं झावातातील दे वदार वृ िध पाड असूनही थरथर कापतो तसा िशशु पाल
आता थरथर कापू लागला! णापूवी पवतासारखा कणखर आिण खं बीर वाटणारा तो
णातच या भ याकृतीपु ढं माती या ढे कळासारखा ु दर् वाटू लागला. ित्रय वा या
अहं तेनं उ मळू न णापूवी लाल झाले लं याचं मु ख णातच अदय मृ यू या जािणवे नं
काळं िठ कर पडलं ! सव य मं डपभर हाहाकार उडाला. सगळीकडे अस दीि तमान

प्रकाश दाटला होता. जला या सु वणकुंभां व न तो परावतीत होत होता. ‘सूऽऽ’ असा
ककश िशळे सारखा आवाज काढीत चक् र िशशु पाला या िदशे नं पु ढं सरकू लागलं . माझं
मन कुतूहल, आ चय, उ सु कता, क णा यांनी भ न गे लं. प्राणा या भयानं याकू ळ
झाले ला िशशु पाल या दे दी यमान प्रकाशवलयं फेकणा या चक् राचा मारा
चु किव यासाठी मं डपातील राजां या आसनांमागं लप याचा केिवलवाणा प्रय न क
लागला. याची ती धडपड पाहताना िजवाला जग याची िकती तीव्र आस ती आहे
याची प्रिचती ये त होती.
णापूवी श्रीकृ णाला पळपु टा हणणारा िशशु पाल
आप यापु ढं मृ यू उभा ठाकताच वत: पळू लागला! पण तो या- या राजा या
आसनामागं लप याचा य न करीत होता ते -ते सव राजे चक् रातून बाहे र फेक या
जाणा या दाहक ते जोवलयांपासून वत:चं र ण कर यासाठी िजवा या आकांतानं आसनं
ू
सोडून इत तत: आश्रयासाठी धावू लागले . समरां गणात शादलासार
या डरका या
फोडणारे ते िवक् रमी यो े या चक् रापु ढं णभरही थांबू शकत न हते ! मं डपातील सव
आसनं पटापट मोकळी होऊ लागली. भे दरले ला िशशु पाल थरथरत ती चपळाईनं पालटू
लागला. ते जाचे अस
त्रोत मु दर् े वर पडताच यापासून पोळू न िनघू नये हणून
ू घे ऊ लागला. पळापूवीचा
आप या पु ट हातांनी तो म ये च आपली मु दर् ा आ छादन
याचा ित्रयी अिभिनवे श आता लवमात्रही िश लक रािहला न हता.
धावता-धावता म ये च तो यानं वत:च फेकले या गदे या दं डावर पाय पडून
तोल गे यामु ळे पवतिशखराव न पाषाण कोसळावा तसा उ यानं च धाडकन खाली
कोसळला! वे ध घे यासाठी चक् र या यावर एकदम झे पावलं ! चपळाईनं झटकन उठू न
तो परत आसनां या रां गेत घु सला. चक् रा या अस उ णते नं याची गदा मात्र
िवतळू न गे ली! ते चक् र य मं डपाची राख करणार की काय या भयानं ॠषींनीसु ा मं डप
सोडला! मं डपात मी, िशशु पाल आिण ती भ याकृती यां िशवाय कोणीच न हतं ! चक् राचा
ककश आवाज णा णाला तीव्रते नं वृ दि् धं गत होऊ लागला. मा या शरीराचा
कण कण फुलून िनघाला! आसनाव नच ते अपूव भीषण, गूढ दृ य वत:ला िवस न मी
एकटक पाहू लागलो. कधी न हतो इतका मी िदङ्मूढ झालो. श्रीकृ ण! या एकाच
श दातील अद्भुतर य रह यानं मा या बु ीला थ क क न टाकलं .
िशशु पाल भांबावले या अव थे त आता हवा तसा मं डपभर धावू लागला.
मृ यू या केवळ जािणवे नंच या या पायांतील श ती न टप्राय झाली. मृ यू! जणू मृ यू
या चक् राचे दात िव फा न िवकट हसत िशशु पालाची उ ान जीभ िनखं द यासाठी
उतावीळ झाला होता! धाव या या प्रय नात या या शरीरावरचं अधरीय आसनात
सापडून जागजागी फाटलं होतं . उ रीय कुठं पडलं होतं ते ही याला कळत न हतं . याचं
उं च िन िध पाड शरीर वण यात एकाकी पे टणा या िवशाल वृ ासारखं भे सरू िदसू लागलं !
सगळीकडं डोळे िदपिवणारा प्रकाशच प्रकाश क दला होता!
एकदम धापा टाकीत िशशु पाल मा याच आसनासमोर आला! याची माझी एक
ू ी कमल ओथं बन
णभरच दृि टभे ट झाली. दविबं दं न
ू िभजावं तसं याचं र तवणी सते ज
ू
मु ख वे दिबं दं नी डबडबलं होतं . िकती अपार का य, असीम भयाकुलता आिण दय
िपळवटणारी प चा ापद धता या या डो यां या बाहु यांत एकवटली होती! एका
िवशाल दे शाचा अिभिष त राजा असूनही तो मृ यू या ारातील एक नग य िभ ु क
वाटत होता! पण... पण या तशा अव थे तही आपण ित्रय आहोत हा अहं गंड काही

या या मनाला सोडवत नसावा, कारण मला पाहन
ू प्राणा या आकांतानं तो मु ळीच
िकंचाळला नाही की, ‘‘कणा, मला वाचव!’’ कारण याला या ि थतीतही मी एक
सूतपु त्र होतो आिण तो एक ित्रय होता याचा िवसर पडले ला नसावा!
चक् र शीळ घालत तसं च याचा पाठपु रावा करीत मा या आसनासमोर आलं .
तरीही मी आसनावर शांत बसले ला पाहन
ू या यातील मानी ित्रयाचं मन िबथरलं .
एका सूतपु त्राला पीडा न दे णारं हे चक् र केवळ आपणालाच काय करणार या क पने नं
गरकन वळू न यानं कसलाही िवचार न करता शे वटी सरळ सु दशनालाच हात घातला!
पण याचा हात पोळू न िनघाला! काळािठ कर पडला! आता मात्र या या धै याचे बां ध
तटातट तु टले . याले या सशासारखा पटकन उडी मा न तो मा यामागं आला आिण
वा ळात भु जंग िशरतो तसा मा या आसनाखाल या िन ं द पोकळीत आपलं म तक
खु पसून लपू लागला. सु दशन भयाण शीळ घालत मा यासमोर मं डलाकृती घ गावत
िफ लागलं . मी कोण आहे हे माझं मलाच कळे ना! िशशु पाला या िवतळले या गदे या
रसासारखं माझं शरीर मला अस उ ण भासू लागलं ! या ते ज वी चक् राकडे मी एकटक
पाहू लागलो.
यातून िनघणारी ते जोवलयं अ ताचला या सूयदे वां या
िकरणशलाकेसारखी उबदार आिण मला हवीहवीशी वाटू लागली! ते चक् र न हतं च, जणू
मावळतीचे सूयदे व माझं ने हमीचं सूया ताचं अ य मागायला य मं डपातच आज आले
होते ! आसनाव न ताडकन उठू न मी अ यासाठी हणून ओंजळ धरली! हातात जल
न हतं , तरीही ती भावनांची ओंजळ मी अपण केली. तरीही ते चक् र घ गावत प्रदि णा
घालीत तसं च मा यासमोर िफ लागलं . मी माझे डोळे या यावर अचलपणे रोधले
होते ! मा यासमोर ते जाचे कोट वधी कण गरगर िफरत होते .
‘‘कण, आसन सोड! य वे दीजवळ चल!’’ छताला िभडले या भ याकृतीं या
मु खातून अिधकारवाणीत श द आले ! मी काय करतो आहे हे माझं मलाच समजलं नाही.
भाराव यासारखा सरळ आसनाव न उठलो आिण य वे दी या िदशे नं चालू लागलो!
वे दीजवळ ये ताच माझं म तक िज या गु ड याला टे कलं असतं अशी ती िवशालाकृती
कशाची आहे हणून िनरखू लागलो. गितमान अशा गरगर िफरणा या िद य ते ज:कणांनी
ते सव शरीर भरलं होतं ! केवळ ते जाचे रसरसणारे गितमान कण!
मी आसन सोडताच चक् र िशशु पालाचा पु हा पाठलाग क लागलं ! िशळे चा
आवाज वाढू लागला हणून मी माघारी वळू न िशशु पालाकडे पािहलं . मं डपात आपणाला
कुणाचाच आधार नाही, याची खात्री होताच तो रथा या शयती या घोड ासारखा
सु साट धावत मं डपाचं प्रवे श ार ओलांडून राजवाड ा या प्राकाराबाहे र पडला होता.
अं गावर या फाट या व त्रांचंही याला भान न हतं . म ये च तो मागं वळू न चक् रातील
आिण आप यातील अं तराचा भयाकुल मु दर् े नं वे ध घे त होता. या या मु दर् े वरील
प्र ये क भाव मानव मृ यूला िकती घाबरतो हे िविवध छटांनी दाखवू लागला! कधी
राजवाड ा या बां धकामापासून िश लक रािहले या पाषाणामागं तर कधी िवशाल
वृ ामागं तो आश्रयासाठी लप याचा प्रय न क लागला, पण मानवाप्रमाणं अवघा
िनसगही याचं र ण करायला असमथ ठरला. दु न तो जीवनमरणाचा पाठिशवणीचा
अद्भुत खे ळ पाहताना प्र ये का या अं गावर रोमांच उभे रािहले . शे कडो डो यां या
उ सु क बाहु या सु दशनाबरोबर गरग लाग या.
आश्रयाचे सवच माग खु ं ट यामु ळे गिलतगात्र झाले ला िशशु पाल शे वटी सरळ

राजवाड ासमोर या इ ु मती नदी या पात्रात िशरला! चक् राचा मारा चु किव यासाठी
तो णा णाला अिधकािधक सखोल पा यात उत लागला! याचं मु ख मात्र
मं डपाकडे च होतं . पाय, मांड ा, कंबर, छाती असा याचा एक-एक अवयव हळू हळू
पा याखाली अदृ य होऊ लागला. शे वटी कंठापयं त जलौघ ये ईपयं त तो िचकाटीनं आत
िशरला, पण कंठाला पाणी लागताच िन पायानं थांबला! यानं िनधारानं आपले डोळे
िमटू न घे तले असावे त. पोळले या का या ओंजळीचं आ छादन मु खावर घे ऊन आप या
मनाचे धागे यानं मृ यू या अटळ स याला त ड दे यासाठी िनधारानं एकत्र बां धले !
णातच चक् र चपळाईनं याचा कंठभे द क न गे लं! दे ठ तु टले या गु लाबी
कमलपु पासारखं याचं म तक णात इ ु मती या उफाळणा या लाटांत अदृ य झालं !
उभारी या िशशु पालाचं जीवन सं पलं ! चक् रही गतीनं पात्रात िशरलं . जणू या
उ म पणे बोलणा या िजभे चा या चक् राला या पा यातही वे ध यायचा होता!
मावळती या सूयिकरणांत इ ु मतीचं िवशाल पात्र चमकू लागलं , पण
ने हमीसार या या पात्रा या जललहरी शु भर् न ह या! या पात्रा या काही जललहरी
लाल िदसू लाग या! िव मय, क णा, सं भर् म, कुतूहल अशा िविवध भावनांनी माझं मन
सु न झालं ! धरतीत रोवले या म ल तं भासारखा वे दीजवळ िन चल उभा राहन
ू मी
इ ु मती या पात्राकडे पाहू लागलो. िहं दकळणा या जललहरींिशवाय ितथं काहीच
िदसत न हतं ! केवळ जललहरी! लपलपणा या, िन:श द! मा या मनातही तशाच
प्र नां या िवचारलहरी लपलपत हो या! श्रीकृ ण कोण असावा? या याकडे ते दाहक
चक् र कसं ? मा या शरीरावर ते का पिरणाम क शकलं नाही? मी कोण आहे ? मनात
आणलं असतं , तर मी िशशु पालाला आज वाचिवलं असतं काय? श्रीकृ णा या वृ दि् धं गत
होणा या शरीराबरोबर माझं शरीर पण त त का झालं ? मा या मनात असं य प्र न उभे
रािहले . पण उ र मात्र एकाही प्र नाचं िमळे ना!
या िद य शरीरात आिण आप यात काय फरक आहे तो पाहावा हणून
इ ु मती या पात्राव न मी मागं छताकडे दृ टी फेकली. ितथं कुणीच न हतं !
यु िधि ठरानं मांडले या सु वण िसं हासनावर बसून कृश अं गलटीचा सावळा श्रीकृ ण
उज या हाता या बै ठकीवर उज या हाताचा कोपर टे कवून उजवा तळहात उज या
गालावर टे कवून उजवीकडे थोडं सं कलून मा याकडे पाहत मं दपणे हसत होता! या या
अं गलटीपे ा ते सु वणिसं हासन फारच मोठं वाटत होतं !
मला स य काय आिण िकमया काय ते च कळे ना! मं डपाबाहे रील राजे यो े आिण
ॠिषजन िमळतील तसे आत घु सून या या सु वणिसं हासनापु ढं पटापट लोळण घे ऊ
लागले . श्रीकृ ण ॠिषजनांना सौ य श दांत हणाला, ‘‘सूया त होतो आहे . मु हत
ू टाळू
नका. राजसूय य ाची पिहली सिमधा आज सूया तापूवी य कुंडात पडलीच पािहजे .’’
य मं डप णापूवीचं िच थरारक नाट िवस न त परते नं हलू लागला.
ॠिषगण उ च रवात मं तर् घोषवू लागले . यु िधि ठरानं पु हा श्रीकृ णाचे चरण धु तले .
श्रीकृ णानं शांतपणं उठू न ब वजाची एक मोळी य कुंडात अपण केली. यानं तर
घडाघड मं तर् हणत ॠिषमु नी सिमधां वर सिमधा य कुंडात अपू लागले . या सिमधांचा
धूर मा या डो यांत दाटू लागला. केवळ धूर! डो यांपुढं सिमधांचा धूर, मनापु ढं
सं भर् माचा आिण साशं कते चा धूर!! श्रीकृ णाजवळ सु दशन होतं मग ते यानं
जरासं धावर कधीच का सोडलं नाही? जरासं धा या सतत या वा यांचा त्रास

चु किव यासाठी तो ारकेला का गे ला? जो जरासं ध मला शरण आला तो श्रीकृ णाला
मात्र कसा सतावू शकला? काही-काही समजत न हतं !
धूर डो यांत गे यानं डो यांत दाटले लं पाणी िटपावं हणून उ रीयाचा शे व मी
पाप यां या कडांना लावला. कुणीतरी मा या खां ावर हात ठे वला होता. तो
अ व थामन् होता.
‘‘चल, तूही एक सिमधा य कुंडात अपण कर.’’ तो शांतपणे इ ु मती या
पात्राकडे बघत हणाला.
या यासमवे त जाऊन मीही एक औदंु बराची सिमधा कुंडात अपण केली.
य मं डप सोडताना िवचारम न झाले ला उं च अ व थामा वत:शीच पु टपु टला ‘‘काहीच
कळत नाही!’’
‘‘काय कळत नाही?’’ तो काय हणत होता ते मला नीट कळलं नाही.
‘‘या श्रीकृ णाब ल हणतोय मी. आज यानं वधले ला िशशु पाल कोण असावा
असं वाटतं य तु ला?’’
‘‘कोण होता तो?’’
‘‘श्रीकृ णाचा आते बंध!ू श्रीकृ ण-िपता वसु देव याची स खी भिगनी चे िदराज
दमघोषाला िदली आहे . ितचं नाव आहे श् तश्रवा. िशशु पाल हा दमघोष आिण
श् तश्रवा यांचा पु त्र होता. श्रीकृ णाचा आते बंध!ू जसे राजमाता कुंतीदे वींचे पांडव
ना याने कृ णाला आहे त तसा.’’
‘कुंतीदे वींचे पु त्र!’ मी म ये थांबलो. काही बोलावं सं वाटत न हतं . एकच एक
प्र न सारखा म तकात िभरिभरत होता... श्रीकृ ण कोण असावा?
**

चार
राजसूय य
सं पला. आ ही अिव मरणीय मृ तींची गाठोडी घे ऊन
हि तनापु राकडे परतू लागलो. मा या मनात श्रीकृ णािवषयी या िवचारांचं थै मान
माजलं होतं . रथ हि तनापु राकडे धावत होता. स यसे नाला उठवून मी वत: घोड ांचे
वे ग हाती घे तले . आसु डाचा तडाखा मारताच आयाळ िव कटीत ते धावू लागले . मा या
मनाची घडीही साफ िव कटली होती.
पांचालां या रा यात वयं वरा या िदवशी मी श्रीकृ णाची वत: भे ट घे तली
होती, माझं हसतमु खानं वागत करीत यानं मा याशी अने क िवषयां वर चचा केली. या
वे ळी मा या बोल यात दुयाधनाचा ओघानं िनदश आला या वे ळी म ये च मला थांबवून
यानं एक िवषयपालट करणारा िविचत्र प्र न िवचारला होता. यानं िवचारलं होतं ,
‘‘कण, अर यात मु त िफरणारा शि तशाली वनराज मढरां या कळपात आणून सोडला
तर याचं काय होईल?’’
‘‘दुसरं काय होणार? तो णातच या मढरांचा फडशा पाडील!’’ मी उ र िदलं .
‘‘पण तसं ने हमीच घडतं असं नाही! यांचा फडशा तर दरू च राहो; पण आपलं च
अि त व िवस न कधी-कधी तो या मढरांसारखाच वागू लागतो!’’
‘‘ते कधीच श य नाही! मग तो वनराजच कसला?’’ मी याला िवरोध केला. तो
हसत हणाला, ‘‘ते जाऊ दे ! तू आज वयं वरात भाग घे ऊ नये स हे च ठीक! िनदान मी
मा या उज या पायाचा अं गठा होकारासाठी वर उठवीत नाही तोपयं त तरी घे ऊ नये स!’’
मी याप्रमाणं याचा होकार िमळे पयं त सं यम राखला होता. पण शे वटी मी या
वयं वरात भाग घे ऊ शकलो नाही. मला होकार दे यात काही चूक केलीस का? असा
याला प्र न िवचारावा हणूनच मी चापातून तो सूची बाण या या अं गठ ावर सोडला
होता! पण या बाणा या जखमे चा व्रणही या या अं गठ ावर मला य ा या वे ळी
िदसला नाही! इत या अ पावधीत तो व्रण या या अं गठ ाव न कसा काय अदृ य
झाला असे ल?
या या िवषयी या सवच मृ तींत अशी गूढता होती. सं भर् मात गटां ग या
खायला लावणारी रह यमयता होती. य ा या वे ळचं याचं सव वागणं हणजे केवळ
िवचार आिण िचं तन करायला लावणारं एक कोडं होतं ! णात तो छताएवढा िवशालकाय
झाला काय आिण णात आप या आ े या पु त्राला हो याचा न हता क न पु हा
आसनावर शरीर आखडून बसला काय? सवच नवलपूण होतं . रथा या चक् रानं
क याभोवती फे या मारा यात तसं माझं मन श्रीकृ णाभोवतीच िफ लागलं अन्
िफरता-िफरता कृ ण अलौिकक आहे , या िनणयावर ये ऊन ते थांबू लागलं .
रथात शे जारी बसले या दुयाधनाला मी िवचारलं , ‘‘तु झं मत काय आहे
श्रीकृ णािवषयी?’’
‘‘कण, तू पराक् रमी वीर असूनही या का या चे ट या या जा यात गु रफटलास
की काय?’’ या या जाड भु वया वळवळ या.

“चे ट या!’’ अं गाला िवजे चा लोळ डस यासारखा मी ओरडलो.
“चे ट या नाहीतर काय? शरीर बदलणं , िनरिनरा या वा ांचे ककश आवाज
काढणं , हे चे टूकिव ा अवगत असणा यां िशवाय अ य कुणाला जमणार?’’ तो काहीच
झालं नाही अशा आिवभावात सहज हणाला.
मी या या अनपे ि त उ रानं अिधकच सं भर् मात पडलो. सं भर् म हे च माझं
जीवन आहे की काय असं मला वाटू लागलं . िवचारां या सु या म तकाचे टाके उसवताहे त
या क पने नं म तक भणाणून गे लं. असाहा यते नं मी माझा डावा तळहात म तकावर
दाब यासाठी वर ने ला. या तळहाताला मु कुटाचा पश होताच माझं आ चय उफाळू न
गे लं! माझा मु कुट तर दुयाधना या म तकावर प टपणे िदसत होता. घाईघाईनं मी
म तकावरचा मु कुट काढून पािहला. याची घडण होती छताला टे कले या श्रीकृ णा या
मु कुटासारखी! मा या म तकावर तो कसा, हे काही मला कळलं नाही.
हातातील आसूड मी घोड ां या पाठीवर सपासप ओढू लागलो. वायु वे गानं
यांनी हि तनापूर गाठलं . नगरातून िनघताना मी श्रीकृ णा या ओढीनं गे लो, पण ये ताना
मात्र या यािवषयी या कधीही न सं पणा या शं कांचं गाठोडं घे ऊन परत आलो!
यातली एक शं का होती, ते याचं चक् र मला का पोळू शकलं नाही? केवळ अभे
कवचामु ळे काय? दुसरी शं का होती ती, याची आ ा ऐकू न एखा ा आ ाधारक
से वकासारखा मी य वे दीजवळ कसा गे लो? आिण ितसरी शं का होती, श्रीकृ णाचा मु कुट
मा या म तकावर कुणी, कधी, कशासाठी ठे वला?
**

पाच
पांडवां या अमा यांनी, पांडवांनी राजसूय य ाची सव रा यं िजं क याची अट
कशी पूण केली याचं रसभरीत वणन आ हाला इं दर् प्र थात ऐकिवलं च होतं . या सव
रा यांची नामावली मा या कानांत घु मत होती. यांनी एक-एक िदशा िनवडून या
मागात ये णारी सव रा यं िजं कली होती. िजताकडून सु वण, पं , चांदी, िहरे , माणकं,
ू , पु कराज, नीलमणी, गायी, गज, अ व आिण दास यांची
प्रवाल, पाचू, मोती, वै दय
खं डणी गाड ांनी िन तांड ांनी भ न आप या भांडारात आणून ओतली होती. सं प ी हे
कोण याही साम्रा याचं सवश्रे ठ साधन आहे . सं प ीिशवाय रा यं चालू शकत
नाहीत. चालली तरी िटकू शकत नाहीत. हणूनच आपणही एक िदि वजय करावा, अशी
प्रबळ मह वाकां ा मा या मनात इं दर् प्र थातच जली. पांडवांनी एक-एक िदशा
िनवडून िदि वजय केला होता. आपण एकटयानं च आठ िदशांचा िदि वजय करायचा असा
मी ितथं मनोमन िनधारही केला!
अशा िदि वजयासाठी पादाक् रांत करावे लागणारे राजे िकती असावे त, यांचं
साम य काय असावं , कोण या ॠतूंत हा िदि वजय यश वी होईल यावर मी एकट ानं च
दीघ िवचार केला होता.
अथातच िदि वजयाची सु वात मी पूव िदशे कडूनच करणार होतो. हि तनापूर
रा या या पूव िदशे ला सवांत बलाढ दोन रा यं होती. एक द् पदांचं पांचाल रा य
आिण जरासं धाचं मगधरा य! यां िशवाय कोसल, अयो या, काशी, िवदे ह, व स, कुंतल,
मुं ड, पु ं ड्र, उ कल, ओड्र, अं ग आिण वं ग अशी रा यं होती.
दि ण िदशे ला सवांत साम यशाली रा य होतं यादवराज उग्रसे नाचं
मथु रारा य! याच रा याला शूरसे नरा य असं ही हणत होते . यािशवाय दि णे ला
शा व, चे दी, कु ष, दशाण, अवं ती, िनषाद, मे कल, दि णकोसल, वै िणक, िवदभ,
महारठ् ठ, आनत आिण मालव, म य अशी रा यं होती. आनत रा याजवळ श्रीकृ णानं
वसिवले लं नूतन ारकेचं रा य होतं . पि चम सागरा या िकना यावर उभं असले लं.
पि चम िदशे ला मात्र बलशाली अशी दोन रा यं होती. एक ॠतायनपु त्र
श याचं मद्र आिण दुसरं बा हीक. यांखेरीज वातधान, सौभीर, िसं ध,ू पं चनद, अं ब ठ,
ित्रगत, कैकेय, िशबी, कांबोज आिण गां धार अशी रा यं होती. िदि वजया या दृ टीनं
पि चम िदशा ही अितशय प्रभावी िवरोधी ठरली असती.
उ र िदशे ला कुिलं द, रा स, तं गण, खश आिण िकरात ही रा यं होती.
िकतीही वायु वे गानं धाव ठे वली असती तरी हा एवढा अफाट प्रदे श
िजं क यासाठी, लागणारं सै य घे ऊन जाताना कमीत कमी दहा मासांचा कालावधी मला
सहज लागणार होता.
एक गो ट मात्र मी कटा ानं पाळणार होतो. वत:चं साम य िकतीही वाढलं
तरी मी मथु रेवर िकंवा ारकेवर कधीही चढाई करणार न हतो! मग जगानं कोणताही अथ
यातून काढला असता तरी याची मला खं त करायची न हती.

**

सहा
आ ही हि तनापु रात आलो, पण दुयाधनाची मन:ि थती फारच कठीण झाली
होती. रात्री शयनगृ हात म ये च दचकू न उठू न मं चकाशे जारी उभी केले ली गदा आप या
खां ावर टाकू न, ‘मी या इं दर् प्र थात आता एक पळभरही थांबणार नाही!’ असं बडबडत
क ाबाहे र धाव याचा तो य न क लागला! यु वरा ी भानु मती या या त त म तकावर
शीतल पा याचा िशडकावा क न, याचे खांदे गदागदा हलवून तो हि तनापु रात आहे ,
याची याला जाणीव क न दे ऊ लागली! भानावर ये ताच पाठीवर दो ही हातांची बोटं
गु ं फून गु हे त फे या घालणा या वाघासारखा तो क ात िफ लागे . म या हरात्रीही
कधी-कधी माझी भे ट घे यासाठी तो मला प्रभं जनाकडून सं देश धाडू लागला.
मी समोर जाताच या या दो ही हातां या बोटांची गु ं फण अिधकच आवळली
जाई. अने क प्र न िवचा न तो मला अ व थ क लागे .
‘‘कण, पांडवां या य ात पशूंची गणती क न मी अजून िजवं त कसा आहे याचं च
मला आ चय वाटतं . णा णाला मरणप्राय यातना दे णा या या कटू घटना दयात
जागव यापे ा िवष प्राशन क न मी यांचा अं त का क नये ? मा या पूजनीय
िप या या अं ध वाचा ममभे दक िनदश क न यां या नै सिगक यं गावर दात काढते तीही
एक य:कि चत त्री! छे ! वळवळत श दां गार पे कणारी ितची जीभ आिण िवचकट
हसताना मा या दयाचे शतश: खं ड पाडणारे ते शु भर् दात मी का ठे चू नये त? आिण
ठे चता ये णं श य नसे ल तर कु
हणून िजवं त तरी का राहावं ? कशासाठी? सां ग कणा,
कशासाठी?’’
मी या या खां ावर हात ठे वून याला शांत कर याचा प्रय न करी, पण तो
जरी अं मळ शांत झाला तरी व न गं भीर वाटणा या सागराचं अं तरं ग िकती सखोल
असतं , हे कळू शकत नाही याप्रमाणं या या अं तरं गात काय-काय चाललं होतं हे ही
काहीच कळत न हतं ! एकाएकी माझा हात हातात घे त तो मला एकदा शयनगृ हाबाहे र
चल यासाठी आग्रह क लागला. याचं मन दुखावलं जाऊ नये हणून म या हरात्र
असूनही मी या यासमवे त गे लो. मला यानं सरळ कु ं या राजसभे त या
राजिसं हासनापयं त ने लं. या िसं हासना या इत या जवळ मी कधीच गे लो न हतो!
पिल यां या मं द-मं द प्रकाशात तळपणा या, सोमवं शाचं प्रतीक असले या या
िसं हासनामाग या चं देरी चं दर् प्रितमे कडे बोट क न तो हणाला, ‘‘तू माझा समथ
सहचर असशील तर मानिच ह असले या या चं दर् प्रितमे ची प्रित ा घे ऊन सां ग की, तू
माझी साथ कधीच सोडणार नाहीस! कण, मी एकाकी आहे , असं मला वाटू लागलं य.’’
‘‘आजपयं त तु ला कधी अशा प्रित े ची आव यकता भासली आहे काय?’’
‘‘आज भासते आहे ! मला उपदे श आिण त व ान नको. तु या अखं ड
िमत्र वाचं िनखळ वचन हवं य!’’
‘‘ यानं च तु झं समाधान होणार असे ल तर मी तु ला ते दे त आहे .’’ मी यानं पु ढं
पसरले या तळहातावर माझा तळहात ठे वला! शे जार या पाषाणी तं भात रोवले या

पे ट या पिल यावरची इं गुदी या ते लाची एक िठणगी तडकली आिण मा या तळहातावर
पडली! पण कवचामु ळे माझा हात मात्र पोळला नाही!
**

सात
मी सं धी िमळे ल ते हा, दुयाधनाला घडले या अिप्रय घटना िवसरायला सां गू
लागलो. िव मरण हे एक मनाचं दु प्रा य साम य आहे . अथात हे साम य सवांना
सहजसा य नसतं . मी याला भूतकालात या कटू घटना िवसरायला सां गत होतो, पण
वत: मीच या िवस शकलो न हतो. एका घायाळ माणसानं आपली दुखरी यथा
सावरीत दुस या घायाळ माणसा या व्रणावर फुंकर घाल यासारखं होतं ! पण मला ते
करणं च भाग होतं . कधी-कधी तसं वाग यािशवाय दुसरं काहीच श य नसतं !
‘एका सार याची सून होणं मी कधीच मा य करणार नाही!’ हे या पगिवते चे
िवषारी वा बाण मात्र एखा ा बाणासारखे के हाही मा या मनाचा अस दाह करीत
होते . मी सं सारात रमलो होतो. सात पु त्रांचा िपता आिण दोन सुं दर ि त्रयांचा पती
असूनही द्रौपदीची मृ ती मात्र मला के हाही उरी बाण लागले या मृ गासारखी
ची कारायला लावत होती! मृ ती! मृ तीला सु गंधी कुपी िकंवा मयूरिपसं हणणा यांना
काय क पना असणार की, एका त्रीकडून अवमानले या पु षयो याची मृ ती हणजे
रखरखीत म भूमी असते ! या भूमीतून केवळ प्रितशोधा या दाहक वालाच लहलहत
िन य बाहे र पडत असतात! या वालांत सं यम, औदाय, माबु ी यांचे कोवळे अं कुर
के हाच होरपळू न गे लेले असतात.
काळा या उदरात बरीच वषं गडप झाली होती! काल ही मनावरचे आघात सौ य
करणारी िद यौषधी आहे असं हटलं जातं , पण मला मात्र तसं कधीच अनु भवायला
िमळालं न हतं . ा कालावधीत मला ने हमी आपण ित्रय झालो असतो तर...? हा
एकच िवचार िन य सतावीत आला होता. खरं च मी ित्रय कुलात ज म घे तला असता
तर माझं जीवन कसं झालं असतं ? यु वराज दुयोधनासारखं , शकुनीमामांसारखं की
िशशु पालासारखं ! हे सव ित्रयच न हते काय? यां यासारखं जीवन िमळालं असतं तरी
ते मला आवडलं असतं काय? मा याजवळ हे आिण असले असं य प्र न होते . पण
यात या एकाही प्र नाचं समपक आिण समाधानकारक उ र मात्र मा याजवळ
न हतं !
मी आिण दुयाधन! आ हा उभयतांचं जीवन िदवसिदवस अिधक गु ं तागु ं तीचं होऊ
लागलं होतं . कुणी कुणाला आधार ायचा हाच प्र न होता! काही झालं तरी
दुयोधनाला सावरणं माझं कत य होतं .
याला आनं दी ठे व यासाठी मृ गया, जलिवहार, रथां या, कु कुटां या शयती,
धूत अशा मागांचा अवलं ब अटळ होता. मला वत:ला मात्र ु ताचा भयं कर ितटकारा
होता. शकुनीमामा मात्र तो खे ळ खे ळ यात प्रवीण होते . यां या गां धार दे शीचा तो
िप्रय खे ळ होता. ते दोघं मामा-भाचे घटकान्घटका धूत खे ळत होते . मलास या बटबटीत
कवड ां या नीरस खे ळातील काहीच समजत न हतं . यात मनही रमत न हतं .
या या शे जारी, दुयाधना या आग्रहासाठी बसून तो कंटाळवाणा खे ळ मी
नीरसपणे पाहत असे . ु ता या या पटाकडे पाहताना माझं जीवनच मला या पटासारखं

आहे , असं वारं वार वाटू लागलं ! उभे -आडवे केवळ चार पट् टे! या पट् टयां वर वं चने चे,
अवमानाचे आिण अवहे लने चे असं य चौकोन!
एकदा खे ळता-खे ळता दुयाधना या बहुते क सव नरदा मार या गे याचं मी
पािहलं . एकही फासा या िदवशी या या मनासारखा पडला नाही. सगळे च फासे
मामांना अनु कूल असे पडले ! यामु ळे वत:वर रागावून दुयाधनानं खे ळाचा पट सरळ
उधळू न टाकला!
या याकडे हसून पाहत मामा हणाले , “वे ड ा, हा पट असा उधळू नकोस.
मनात आणलं स तर याच पटानं तू पांडवांना भु ईसपाट करशील!’’
‘‘ते कसं श य आहे ? या पवतासार या भीमाला हे दोन हातांचं व त्र आिण या
चार ु लक कवड ा कशा काय भु ईसपाट करतील?’’
आपले बारीक डोळे अिधकच बारीक क न का या दाढी या दाट केसावळीतून
डा या हाताची िशडिशडीत बोटं िफरवीत णभर थांबन
ू मामा हणाले , ‘‘राजा, िध पाड
असणा या गजराजाला एक साधा अं कुश कसा वठणीवर आणू शकतो? या पाच कवड ा
पाची पांडवांना तशाच णात वठणीवर आणतील!’’
‘‘मामा, मी आजपयं त तु हाला बु द्िधमान समजत आलो, पण आज तु म या
बु ीची मला खरोखरच शं का ये ते आहे !’’ दुयाधन यां या क पने चा अथ न समज यानं
यांना हणाला.
‘‘भ्रिम टाला भोवतीचं जगही भ्रिम टच िदसतं . तु झं ही तसं च झालं आहे ! तू
भांबावला आहे स. द्रौपदीनं केले या अवमानानं गे या अने क रात्री तु ला िनद्रानाशाचा
िवकार जडला आहे हणूनच तू असं बोलतो आहे स.’’ मामांचा प्र ये क श द दयभे दक
होता.
‘‘मामा, मी अयो य काय बोललो? धूता या या चार पट् टयां या पटात तु ही
सलग पवतासारखे असले ले पाच पांडव गु ं डाळ याची अत य व नं कशी काय पाहू
शकता?’’
‘‘ ा चार पट् ट ां या पटात केवळ पाच पांडवच नाही, तर यांची प्राणिप्रय
पांचाली आिण राजमाता कुंतीदे वीसु ा गु ं डाळू न दाखवू शकतो मी! यांना धाडसाची
व नं पाहायची सवय असते आिण जे आपलं प्र ये क व न साकार कर यासाठी
झटतात ते च वीर असतात!’’
‘‘पण हे सव कसं काय श य आहे ? व न आिण स य यांत आकाश अन् धरती
इतकं महदं तर असतं आिण कोण याही वीराची सवच व नं साकार होतात असं नाही.’’
‘‘तू राजा असूनही राजाजवळ आव यक असणारी यि तपरी णाची दृ टी तु ला
नाही. नाहीतर तु ला हे न कीच पटलं असतं की, कोणतं ही यसन हे कुठ याही बु द्िधमान
माणसालासु ा अध:पतना या सखोल दरीत ने ऊन पोहोचवू शकतं !’’ यु वराज असूनही
मामा ने हमीच दुयाधनाला राजा हणत.
‘‘ यसन? कुणाला आहे यसन? आिण ते कसलं ?’’
‘‘यु वराज यु िधि ठराला! त
ू खे ळ याचं !’’
‘‘मग याचा आपणाला काय उपयोग?’’
‘‘राजा एकदा... केवळ एकदाच तु या यु िधि ठराला शकुनीमामासमोर त
ू ा या
शयतीत आणून सोड! तू आता सं तापलास आिण तु या मनावरचा तोल जाऊन तू पट

उधळू न िदलास याहीपे ा अिधक प्रमाणात या या मनावरचा तोल घालवून दाखवीन
मी!’’
‘‘मामा, िकती बािलश बोलता तु ही? आता परत या हि तनापु रात यायला तो
मूख नाही.’’
‘‘तो होऊन कधीच ये णार नाही, याला आणणं हे च तर आपलं कौश य आहे !
िबळातले भु जंग सु खासु खी बाहे र ये त नसतात. यासाठी िबळात धु मी घालावी लागते .’’
‘‘कसली धु मी घालणार तु ही याला इथं आण यासाठी?’’
‘‘य ाची! इतर कोण याही कारणासाठी तो इथं आला नाही तरी तो धािमक
िवधीसाठी यावयाचा कधीच राहणार नाही. याचं उपनाम धम आहे हे तू िवसरलास
काय?’’
‘‘य ?’’ कपाळाला आठ ा चढवीत दुयाधन हणाला.
‘‘होय य ! राजसूय य ापे ा भ य य ! िव णु याग य ! अमा य वृ षवमांना
पाचारण क न आजच सवांना िनमं तर् णं धाड!’’ हातात या कवड ा खे ळवीत मामा
हणाले . मला यां या हातातील कवड ा मृ त माणसा या िन प्राण डो यां या
बु बु ळांसार या भयाण वाट या. यां या कुठ याच क पने त कुठं ही पु षाथ िदसत
न हता. यांचा सं वाद मी िनमूटपणे ऐकला होता, पण मामां या क पने त राजकारणा या
नावाखाली कपटाचा दुगं ध ये ताच तीव्र िवरोधा या भाषे त मी हणालो, ‘‘मामा,
वत:ला सु बलराज हणूवन घे ता! या हातात खड्ग घे ऊन शत् ला समारां गणात खडे
चारावे त याच हातात या कवड ा घे ऊन तु ही दै वाचा पाश पांडवां या कंठाभोवती
टाकू पाहताहात! हे आप याला शोभादायक नाही.’’
‘‘कण, राजकारण हा तु झा िवषयच न हे ! राजकारण केवळ दं डा या बलावर वा
मना या चां गुलपणावर कधीच चालत नसतं . ते बु ी या कसरतीवर चालत असतं !
माजले लं अर य न ट करायचं झालं , तर तु यासारखा साधाभोळा वीर हातात परशू
घे ऊन जीवनभर ते एकटाच वे ड ासारखं तोडीत बसे ल! पण... पण मा यासारखा एका
िठणगीतच याची वासलात लावील! चल, आठ िदशां या नावानं आठचं दान दे ,’’ असं
हणत यांनी हातातील कवड ा खे ळवून पटाजवळ फेक या. आठाचं अचूक दान
पडताच बै ठकीव न टण्िदशी उडी मा न ते ओरडले , ‘‘ते बघ, आठ हणजे आठच!’’
यां या ककश आरोळीनं माझं म तक सु न झालं . मामा हणजे पराक् रमी
ित्रय आहे त की त
ू ा या अड्ड ातील सराईत जु गारी, ते च मला समजे ना!
मी यां या बै ठकीजवळू न उठू न बाहे र पडलो. मा या जीवनक् रमात तशी मी
अने क माणसं पािहली होती, पण मामा यांपैकी कोण याच प्रकारात बसत न हते !
िवचार करीत करीतच मी वृ षाली या क ात आलो. आत िशरताच वृ षसे न आिण सु षेण
मा या कमरे ला िबलगले . छोटा वृ षकेतु रां गत ब बड ा श दांत ‘ताऽ त’ हणत मा या
िदशे नं दुडुदुडू ये ऊ लागला, या ितघांना पाहताच मामा आिण यांचं राजकारण कुठ या
कुठं पसार झालं .
**

आठ
‘‘अं गराज, व चतु दशीचा िदवस िव णु याग य ासाठी िनि चत कर यात आला
आहे .’’ मा या क ात कधीही न ये णा या अमा य वृ षवमांनी वत: ये ऊन मला य ाचा
िदवस सां गावा याचं आ चय वाटलं .
‘‘व चतु दशी! हणजे अमाव या त डावर ठे वून य करणार की काय
दुयोधन?’’
‘‘होय. मामांनी िनवडले ला तो िदवस आहे . यात कोण याही कारणासाठी
पिरवतन होऊच शकत नाही.’’
‘‘मामांनी? मग य वे ा कोण आहे ?’’
‘‘मामाच! य ा या िदवशी पार पाड यात ये णा या सव िवधींना श्र े चं
अिध ठान असावं हणून महाराजांनी आपणाला या िदवशी भ या पहाटे पासून गं गेत
उभं राहन
ू अ यापणानं सूयाराधना करावी, अशी िवनं ती केली आहे . ते सां ग यासाठीच
मी वत: आप या भे टीसाठी आलो.’’ ते जा यासाठी उठले , ते वढ ात यांचा शोध
घे णारा एक से वक तलम व त्रानं आ छादले लं एक मोठं सु वणतबक हाती घे ऊन आत
आला. अिभवादन क न यानं ते तबक आम या समोर या िशसमा या लाकडी बै ठकीवर
ठे वलं .
‘‘काय आहे ते ?’’ अमा यांनी भु वया उं चावीत याला िवचारलं .
ू हे तबक घे ऊन आला आहे . तो अितिथगृ हात बाहे र
‘‘इं दर् प्र थाहन
ू एक दत
थांबला आहे .’’ तबकाजवळ जात अमा यांनी यावरचं तलम आ छादन दरू केलं . तबकात
एक सु वणमु कुट आिण एक सु वणात मढिवले ली गदा होती!
या दो ही व तू दुयाधना या हो या, या पाहताच मा या मृ तींचं वा ळ
फुटलं घटनां या का यातांबडया मुं या चटचटत वाव लाग या! तलावातला
गटां ग या खाणारा दुयाधन! परागकणांची मायावी रां गोळी! ‘अं ध िप याचे पु त्र अं धच
असतात हणायचे !’ वगै रे घटनांचे त्रोटक तु कडे डो यांपुढं णात उभे रािहले .
‘‘अमा य, या तबकातून, दुयाधना या व त्रागारात पडून असले लं सवांत मोठं
असले लं अधरीय आिण उ रीय शोधून काढून इं दर् प्र थाला परत पाठवा!’’ मी
अमा यांना यो य ती आ ा िदली. भीमाची व त्रं याच तबकातून नाही तर कुठ या
तबकातून परत पाठवायची?
से वकानं तबक उचललं . अमा यांमागून तो िनघून गे ला.
तबकातील या मु कुटामु ळे मा या मनाचा िच रप ी मात्र आप याच चोचीनं
घटनांची िविवध रं गी िपसं िचवडू लागला.
िशशु पाला या िच थरारक अं ता या िदवशी मी माझा मु कुट दुयाधना या
म तकावर ठे वला, पण ये ताना मा याही म तकावर मु कुट होता. तो कुणी ठे वला? के हा
ठे वला? आिण याची घडण ने मकी श्रीकृ णा या मु कुटासारखीच कशी? या प्र नांची
समपक उ रं मला कधीच िमळाली न हती.

भूषणागारात जाऊन जपून ठे वले ला तो मु कुट मी हाती घे तला. यावर साचले ले
धु िलकण अं गावर या उ रीयानं हळु वार झटकले . या न ीदार िशरोभूषणाव न हात
िफरवताना एक अनािमक सं वेदनांची िशरिशरी मा या सवां गातून तरळू न गे ली. माझी
मती गु ं ग करणारं या मु कुटाचं रह य काय असावं ? पु न:पु हा प्र नांचे प थर मना या
भृ शुंडीवर चढवून पािहले . पण एकही अचूक ठरे ना! तसं पाहायला गे लं तर सव जीवनच
रह यानं भरले लं असतं ! आप या आवतीभोवती काय कमी रह यं असतात? पण
यातील एखादं च रह य मनाला चु टपूट लावून जातं ! अ व थ क न टाकतं आिण मन
याचा वे ध घे यासाठी अिवरतपणं या रह या याच मागं धावू लागतं .
हळु वार हातानं तो मु कुट मी भूषणागारातील बै ठकीत बसिवला. उ सु कता ही
शे वा यासारखी असते . केवळ एकाच घटने या खड ाभोवती ती मना या जलाशयात
साचत असते ! ितला साचू ायचं नसे ल तर एकच उपाय असतो. ने मका तो खडाच
उचलून यासाठी दरू करावा लागतो! मी या िनधारानं मु कुटाची आकृती डो यांपुढून दरू
सारली! भूषणागाराचं ार बं द क न घे तलं !
**

नऊ
दुयाधन िव णु याग य ा या तयारीला लागला. हि तनापु राचे से वक िनकट या
रा यात जाऊन य ासाठी आव यक असणारी सामग्री ह तगत क लागले . दुयाधनानं
दु:शासनाला मगधां या रा यात कशासाठी पाठिवलं होतं ते मात्र कुणालाच समजलं
नाही. तशी राजवाड ावरची काही गु त खलबतं मलाही कळत नसत.
पं धरा िदवसांतच दु:शासन राजगृ ह या मगधां या राजनगरीहन
ू परत आला.
माझी भे ट होताच मी याला मगधां या रा यात कशाला गे ला होतास हणून िवचारणा
केली, पण यानं ‘य ा या तयारीला!’ असं सं िद ध उ र िदलं आिण कौश यानं प्र नच
टाळला.
दुयाधना या य ा या क पने नं मला वा तिवक आनं द वाटायला हवा होता, पण
तो वाटत न हता. या य ात तो आप या सं प ीचं ने तर् दीपक प्रदशन मांडणार होता.
सं प ी हे जीवनाचं अ याव यक अं ग असे लही; पण मला वाटे ितचं प्रदशन कधीच मांडू
नये . मामा या प्रदशनात त
ू मांडणार ही क पना तर अस च होती.
मामां या प्र ये क क पने ला दुयाधन बळी पडत चालले ला पाहताना मा या
मनाची अव था मात्र कठीण होऊ लागली. िमत्र हणून अखं ड साथ दे याचं मी याला
वचन िदलं होतं . वै भवा या वे ळी तु ती क न धो या या प्रसं गी मूग िगळतात ते खरे
िमत्र न हे त. मी दुयाधनाचा जीव चकंठ च िमत्र होतो. मामां या क पने तील कटु ता
या या वे ळीच िनदशनाला आणणं माझं कत य न हतं काय? कारण पांडवांना घनदाट
अर याचं खांडववन रा य हणून दे याची क पना मामांचीच होती. य ाचा भु जंगही
ू घु सिवला होता. भाविववश दुयाधनाला वे ळीच सावध
आता यांनीच दुयाधना या मदत
कर यासाठी हणून मी एके िदवशी या या क ात गे लो.
ितथं तो एकटा असे ल या क पने चा राजकुमारी दु:शले मुळे अपे ाभं ग झाला.
मला पाहताच ती उठू न उभी रािहली. चोरट ा कटा ानं ती मा या कानांकडे पाहत
असावी. मला ितचं हे पाहणं अस झालं . खरोखरच मला मा या कुंडलांचा आता वीट
आला होता! तीन तपं ती मा या कानांना िचकटली होती, पण कशासाठी ते च मला कळलं
न हतं . इतरांचं ल मात्र ती उगाच मा याकडे वे धन
ू घे त.
माझी मु दर् ा दु:शले ला मु ळीच िदसणार नाही, असा एक भ य तं भ म ये ठे वून
मी एका बै ठकीवर बसलो! चाणा दुयाधनानं माझी अडचण ओळखली आिण यानं
ितला, ‘‘दु:शासनाला लागलीच पाठवून दे ,’’ असं सां गन
ू ितथून िपटाळलं .
खाली मान घालून ती बाहे र जाताच मी सरळ मु य िवषयाला हात घातला.
‘‘यु वराजा, तु झा पराक् रमावर दृढ िव वास आहे ना?’’
‘‘कणा, पराक् रम हे च तर ित्रयाचं जीवन असतं ! आिण मी ित्रयच आहे . या
प्र नाचं प्रयोजन?’’
‘‘मग कोणतीही क पना साकार कर यासाठी तू पराक् रमाचा माग का वीकारत
नाहीस?’’

‘‘सवच क पना पराक् रमावर सफल होत नाहीत हणून आिण राजकारण हाही
एक महान पराक् रमच आहे .’’ मा या प्र नाचा रोख ल ात ये ऊन यानं उ र िदलं .
‘‘राजकारण हा पराक् रम कसला?’’
‘‘बु ीचा!’’ आप या हातातील कवड ांचा खु ळखु ळ असा आवाज काढीत तो
हणाला.
‘‘आपणाला हा पराक् रम शोभा दे णारा आहे , असं तु ला खरोखरं च वाटतं काय?’’
‘‘का वाटू नये ? िवक् रमी जरासं धाला श्रीकृ णानं केवळ दं डा या साम यावर
मारलं असं तु ला वाटतं य काय? राजकारण हणजे नाकासमोर जाणारा सूची बाण न हे .
तो पिरि थतीप्रमाणं वे डीवाकडी वळणं घे णारा िजद्म बाण असतो! आिण याला तू
पराक् रम, पराक् रम हणतोस याची पत्रास पांडवांनी तरी के हा आिण कुठं ठे वली?’’
‘‘काय केलं यांनी?’’
‘‘काय केलं नाही? मला आिण दु:शासनासह मा या सव बं धन
ूं ा यांनी लहानपणी
एक उपे ि त दासापे ा वे गळी कोणती वागणूक िदली? माझं राहू दे , पण तु झी वत:ची
झाले ली घोर अवहे लना कशी काय िवस शकतोस तू? आखाड ात या भीमाचा िनदय
आसूड तु या पाठीवर अजून वाजत नाही काय? द्रौपदी या िवषारी श दांची तु ला
िव मृ ती पडली काय? अं गी पराक् रम असूनही तू यां या दयशू य वागणु कीचा का
प्रितशोध घे ऊ शकला नाहीस? सां ग, पराक् रम हे च केवळ जीवनाचं सूतर् असे ल तर तू
व थ कसा? आप या पु त्राचा वध यानं क् रपणानं वयं वरमं डपासार या मं गल
थानावर केला याचा तरी प्रितशोध...’’
‘‘प्रितशोध! प्रितशोध! तु या मनाची ही असली भावना का झाली आहे हे च
मला कळत नाही.’’
‘‘प्रितशोध ही कोण याही माणसा या मनाची मूळ भावना कधीच असत नाही!
अवमािनत मनाची ती केवळ प्रितिक् रया असते ! कुणीही कुणाचा वािभमान दुखवू नये
आिण दुखिव यास प्रितशोधाचा तडाखा बसताच कधीही िव हळू नये . गे ली दोन तपं
मा या मनाची ठे वण अशी कशी; याची कुणीतरी कधी िवचारणा केली आहे काय? या
एवढ ा से वक-सै िनकांनी फुलले या वै भवी वा तूत दुयाधन हा उपे ि तच आहे ! यांना
मी जीवनभर पू य मानत आलो या िपतामहांनीसु ा पांडवां या य ातील पशूंची
गणती करायला सां गन
ू मला पशूहन
ू कमी ले खलं आहे . सां ग, राधे या, मी हे सव कसं
िवस ?’’
‘‘िवसर याचा प्रय न केला पािहजे स तू! घडणारं सवच यानात ठे वून जगायचं
हटलं तर वे ड लागे ल तु ला.’’
‘‘कण, उपदे श सोपे असतात, कृती महाकठीण असते . तु ला प्राणिप्रय
असले या कवच-कुंडलांची शपथ घे ऊन तू तरी सां गू शकतोस काय की, सवांनी ठायीठायी ‘सूतपु त्र सूतपु त्र’ असा केले ला तु झा ममभे दी घोष तू अजूनतरी पूणपणे िवस न
गे ला आहे स? सां ग?’’
मला यानं िन र केलं . मा या दे हा या गु हे त कुठं तरी सु त झाले या
पूवघटनां या मृ तींचा वनराज यामु ळे खडबडून जागा झाला. एकटा दुयाधन सोडला,
तर खरोखरच कुणी मला कधी प्रेमाचा िज हाळा िदला न हता. सव जण िमळे ल या
सं धीचा लाभ घे ऊन उलट ितर काराचे बि तक बाण, िजभां या चापावर चढवून

मा यावर चोहोबाजूंनी फेकत आले न हते काय? मी यो ा आहे , धनु धर आहे , अं गराज
आहे , मला कवच-कुंडलं आहे त हा माझा आ मिव वास खोटा न हता काय? सवांनी
लाथाडले या आिण केवळ दुयाधनानं जवळ केले या एका सार यापे ा मी अिधक काय
होतो? पणकुटीत वाढ यामु ळं कुशल राजकारणाचे डाव मला अवगत न हते . कदािचत
दुयाधन करीत होता ते च बरोबर असे ल! याला कोणताही उपदे श कर याचा मला
अिधकार न हता. मा यासारखा सूतपु त्र अपमानाचे कटू कड पचवू शकला असता, पण
दुयाधनासारखा राजपु त्र ते कधीच पचवू शकला नसता! हे च खरं की, सार यांची मनं ही
घोड ासारखीच असावीत, कुणीही या या पाठीवर आसूड मारावे त.
‘‘ये तो मी,’’ असं हणत मी उठलो. मला काहीच सु चत न हतं .
‘‘रागवलास की काय? बै स,’’ असं हणत मा या हाताला ध न बळे च यानं
मला पु हा बसिवलं . णभर हातात या फाशां या कवड ांकडे पाहत तो गं भीरपणे
हणाला, ‘‘सव जण मला अिवचारी आिण क् र हणतात! तु लाही मी तसाच वाटतो की
काय? सां ग?’’
‘‘मु ळीच नाही! तू कु ं या कुलातील ये ठ आिण श्रे ठ यु वराज आहे स.
आप या िहतािहता या गो टी तु ला कळत अस याच पािहजे त, पण िमत्र हणून मला
िन न
ू सां गावं सं वाटतं की, शकुनीमामां या कोण याही सूचने चा ती वीकार यापूवी तू
पु हा वतं तर् पणे दीघ िवचार करावास.’’
आप या हातातील कवड ा मा या हाती दे त तो हणाला, “थोड ाच िदवसांत
या कवड ा तु या-मा यापे ा िकतीतरी पराक् रमी आहे त हे पाहशील तू! मामांसारखी
जी माणसं मी मा या राजसभे त ठे वली आहे त ती केवळ आिह छत्राची यात्रा न हे हे
तु ला ते हाच पटे ल.’’
‘‘काही झालं तरी ही त
ू ाची क पना मला मु ळीच मा य नाही!’’ मी हातातील
कवड ा समोर या मऊ श ये या बै ठकीवर फेक या. या बराच काल थरथर या आिण
वाकड ा-ितकड ा होत-होत ि थराव या. एकदा मा याकडे आिण एकदा कवड ांकडे
डोळे िव फा न पाहत यानं या आ यं ितक काळजीपूवक उचल या. याचे घारे डोळे
रं ग पालटू लागले . ते मा यावर एकटक रोखत तो हणाला, ‘‘तू त
ू खे ळत नाहीस हे
मला माहीत आहे ... पण केवळ एकदाच मा यासाठी आणखी एकदा कवडया टाक. मनात
कोणताही अं क ध न तो उ चार आिण कवड ा टाक.’’
यानं पु हा कवड ा मा या हाती िद या! मला या या िविचत्र लहरी आिण
हट् टी वभावाची कीव आली. मी त
ू ाचा ितर कार करतो, हे ठाऊक असूनही याला ते
हट् टानं मजकडून खे ळवूनच यायचं होतं ! कवड ा हातात घे ताच मा या मनात, या
धावत जाऊन गवा ातून सरळ खाली फेकू न ा यात असा िवचार आला.
माझे दो ही हात हलवीत तो हणाला, ‘‘ त ध का? अं क उ चार आिण टाक
फासा. तू िकती दै वी आहे स ते केवळ एका फाशातच ठ न जाईल!’’
‘दै व! दै व!’ हे फासे च दै व ठरिवणार असतील, तर एकटा मी या दै वािव
खं बीरपणे उभा आहे हणून मी ‘एक’ या अं काचं दान मागतो! ‘‘एक’’ असं ओरडत मी
कवड ा फेक या. परत या बराच काल कशातरीच थरथर या आिण शे वटी
ि थराव या! दान पडलं ! पण ते एकाचं न हतं ! पाचाचं होतं !
या दानानं दुयाधनाला आनदं वाटायला हवा होता, पण तो वाटला नाही.

वत:ला हरवून तो एकटक या कवड ांकडे च पाहू लागला. जणू या कस यातरी
हाडा या कवड ांत तो कुणालातरी शोधत होता! या या उब या िन ं द म तकावर
को या या जा यासारखं आठ ांचं दाट जाळं िनमाण झालं . नाका या धारदार अग्रावर
घामाचे चार तरतरीत िबं द ू उभे रािहले . बै ठकीजवळू न उठत हात पाठीवर बां धन
ू तो
गवा ाजवळ गे ला आिण दरू वर ि ितजाकडे पाहत रािहला. याला काहीतरी सां गावं
हणून मी उठू लागलो, पण तोच माघारी वळला. आपले बारीक डोळे अिधकच बारीक
करीत यानं मला एक असं ब प्र न िवचारला, ‘‘कणा, तु झं आिण जरासं धाचं कधी
ं यु झालं होतं काय?’’
‘‘होय!’’ मी उ र िदलं . णापूवी फाशाव न दै व ठरिवणारा तो णात
ं यु ाची का िवचारणा करीत होता, ते मला कळलं नाही. अने क वे ळा तो असे िवसं गत
प्र न िवचारीत असे हे सहवासानं तर मला अवगत झालं होतं .
‘‘ या ं यु ात तू जरासं धाला कधी जीवदान िदलं होतं स काय? तु या
बाहुकंटकातून सोडलं होतं स काय?’’
‘‘होय! किलं गा या रा यात आपण महाराणी भानु मतीं या वयं वरासाठी गे लो
होतो ते हा तू वधूचं हरण केलं स. तु ला नं तर काय झालं कळलं च नाही. जरासं ध क् रोधानं
भडकू न मा यावर ं ासाठी चालून आला. प्र य
ं ात याचे प्राण मा या
बाहुकंटकानं कासावीस झाले ते हा यानं मजजवळ जीवदान मािगतलं , हणून मी
याला िजवं त सोडलं होतं .’’
‘‘कणा, मीही काहीतरी आज मािगतलं तर मला ायला तू सं कोचणार नाहीस
ना?’’ यानं डोळे बारीक क न मला िवचारलं .
‘‘ त
ू खे ळ यािशवाय अ य काहीही माग. माझं जीवनसव व तु झं च आहे !’’
‘‘तू त
ू खे ळू नये स हे च मी मागणार आहे ! इतकंच न हे तर य ा या िदवशी
राजसभे त असे पयं त तू काहीच बोलू नये स!’’
‘‘एवढं च! तु ला समाधान होणार असे ल तर तु झं त
ू चालू असे पयं त मी काहीच
बोलणार नाही!’’ मी जा यासाठी उठलो ते वढ ात दु:शासन बाहे न आत आला.
आम या समोर या बै ठकीवर या कवड ा, या सु वणमु दर् ा अस यासार या यानं
त परते नं उचल या! दुयाधना या हाती या दे त तो हणा या, ‘‘या मौ यवान कवड ा
अशा कुणी टाक या? मला मगधां या रा यात परत हे लपाटा दे याचा िवचार आहे की
काय तु मचा?’’
एकू ण दु:शासन या कवड ा आण यासाठीच मगधां या रा यात गे ला होता
तर!! एवढ ा लांब जाऊन याच कवड ा आण यासारखं असं यात काय िवशे ष होतं ? ते
केवळ या दोघांनाच माहीत असावं . मला ते जाणून घे याची फारशी उ सु कताही
न हती.
**

दहा
दुयाधना या िव णु याग य ा या क पने त तसं अयो य काहीच न हतं . धािमक
िवधीला कुणाचा पािठं बा असणार नाही? पण य वे ा हणून शकुनीमामांचं नाव मात्र
मला मु ळीच यो य वाटलं नाही. मी तर यासाठी श्रीकृ णाला पाचारण करायचं असं
योजलं होतं . महा मा िवदुरांना जर ारकेला पाठिवलं असतं , तर श्रीकृ णानं कोणते च
आढे वेढे न घे ता वे े पण वीकारलं ही असतं ! पण मामांना वे े पण दे ऊन दुयाधनानं
कु ं या राजनौकेचं सु काणू जणू मामां याच हाती सोपवून टाकलं ! आता ते िनि चत
करतील तीच कु ं ची िदशा होती! माझं जीवन हणजे या नौकेतील केवळ एक
डोलकाठी ठरली होती! म ये उभी असले ली, तरीही वयं भ ू थान नसले ली!
पिरि थती या वायु झोताबरोबर डोलणारी! नकाराची मान हलवीत नौकेबरोबरच
चालणारी! मी दुयाधनाला सोडू शकत न हतो, पण या या प्र ये क क पने ला साथही
दे ऊ शकत न हतो.
पांडवां या वाढ या साम यानं दुयाधन केवळ िदपूनच गे ला होता असं नाही, तर
मनातून यालाही होता. अने क वे ळा राजसभा बोलावून यानं महाराज धृ तरा ट् रांसमोर
कोण या एका प्र नावर िवचारिवमश केला असे ल, तर तो पांडवां या वाढ या
साम याला आळा कसा घालावा यावरच! िवचाराचा हा धागा ध न वावरताना कधीकधी तो यां या नाशाची हा या पद व नं रं गवू लागला.
एकदा राजसभे त यानं द्रौपदीला वश कर याची क पना मांडली ते हा या या
राजकीय ने तृ वाची मला खरोखरच कीव आली! याचं हणणं असं होतं की, पाच पती
असले या द्रौपदी या मनात पाचांब ल पर परिवरोधी मतभे द िनमाण करावे त!
यासाठी एक कुशल दासी इं दर् प्र थात धाडावी! ित या कुिटल कारवाईनं ते पाच जण
द्रौपदीसाठी आपसांत झगडून कदािचत मरतील! मला शे वटी याला असं सां गावं
लागलं की, कोरा न खाऊन जगणा या िभ स
ूं मवे त जी त्री प्रामािणकपणानं सं सार
क शकते ती वै भवी राजां शी कशी प्रतारणा करे ल! शकुनीमामा तर अत य अशा
कपटी क पना राजकारणा या ग डस नावाखाली याला सु चवू लागले . राजसभे चा
समारोप करताना महाराज धृ तरा ट् रांनी मला िवचारलं , ‘‘काय कण, पांडवां िवषयी तु झं
काय मत आहे ?’’ सभे त या अने कांची अपे ा होती की, मीही मामां यासारखी बु ीची
चतु राई करणारी एखादी आ चयकारक योजना सां गन
ू सवांना िदपवून टाकीन. पण यांनी
कणाला नीट ओळखलं नसावं . कुिटल कार थानांचं कपटी राजकारण हा कणाचा
थाियभाव न हे , हे या सभे त या सव यो यांना कळलं नसावं याचा मला अथातच खे द
झाला. पांडवां या प्र नाचा कायमचा सो मो लागावा हणून मी सभे ला सां िगतलं ,
‘‘पांडवां शी वै र वाढवून कु ं चं क याण होणार नाही या िपतामहां या क पने शी मी
सहमत आहे . वै र ही जीवनाचा मं तर् होऊच शकत नाही, पण पांडवां या वाढ या
साम याचा कु ं या रा याला िनि चत धोका आहे असं च सवांना खरोखरच वाटत असे ल,
तर जोपयं त पांचालराज द् पद आप या से नेसह पांडवांना िमळाला नाही तोपयं त उघड-

उघड यु ाचा िवडा पांडवांना पाठवून यां याशी प्रकट यु घोिषत करावं ! समरां गण
ठरवील की, जगायला कोण अिधक यो य आहे !’’ पण मा या क पने ला सभे त या
एकाही यो यानं पािठं बा िदला नाही! खरं हटलं तर एकटे िपतामह सोडले , तर कु ं या
सव यो यांना पांडवांची भयं कर धा ती वाटत होती! यां या खु रटले या पराक् रमातून
केिवलवाणी कार थानं ज म घे त होती! माझं मन ती ऐकताना िवदीण होई. कधी-कधी
सभा अधवट सोडूनच मी परते आिण शोणाला समवे त घे ऊन दरू गं गे या काठावर
जाऊन िनवा त बसे . पात्रात मासे पकड यासाठी अिवचल उभे रािहले ले वे त बकप ी
पाहताना मला कु ं ची सभाही बकप यांनीच भरली आहे असं वाटू लागे ! या सभे त
भी मांचा अपवाद सोडला, तर एकही ग ड प ी नसावा याची जाणीव मला अ व थ
क न टाकी.
मा याभोवती घडणारं सव मला प ट िदसत होतं . पण ते कधीच पटत न हतं .
परं तु कु ं या राजसभे त या याजवळ मी माझं मन मोकळं करावं असं कोण होतं ? एकटा
दुयाधन सोडला तर इतर सव जण मा याकडे मनापासून अं गराज हणून पाहत होते
काय? दुयाधनािवषयी मा या मनात आदरभाव होता. तरीही िक ये क वे ळा मला या या
योजना आिण क पना मु ळीच पटत नसत.
सवांत अिधक असं माझं दुदवं कोणतं असे ल तर हे च की, हि तनापु रातील
एकजात सवांचं असं ठाम मत होतं की, दुयाधन जे -जे करतो ते -ते सव कणा याच
स यानं ! कुणीही, कधीही हे ल ात घे याचा य न केला नाही की कण सामा यातून वर
आले ला आहे ! अ याय कसे अस असतात, हे वत: यानं मु काटपणे अनु भवलं आहे !
याला अ यायाची अनु भत
ू ी असते तो कधीच कुणावरही अ यायाचं अ त्र उचलत
नाही! हणूनच दुयाधना या आिण मामां या क पना मला कधीच पट या नाहीत आिण
याबरोबरच हे ही स य होतं की, मला मा या क पना यांना पटवून दे ता आ या नाहीत!
वा तिवक मा या हण यात न पट यासारखं गु ं तागु ं तीचं असं काहीच न हतं . सरळसरळ प ट यु ! वीराला शोभणारं , कीतीला ने णारं . पण ऐकू न यावर िचं तन
कर याइतकं दुयाधनाचं मन: वा य ठीक न हतं . शरीरानं सि नध असले ली माणसं
मनानं पण सि नध असतातच असं नाही! प्र ये क य ती हणजे वे गवे ग या िवचारांचं,
क पनांचं आिण भावभावनांचं अितशय गूढ असं वतं तर् िव वच असतं .
मा या दृ टीनं माझं एकच कत य होतं . या या य ाला श य ते सव साहा य
करणं ! इ छा असो वा नसो, कत य हे करावं च लागतं .
एकाच कुलात दोन वे ळा तोच य करता ये त नाही हणून सवांनी आम या
य ाला िव णु याग नाव िदलं ! यां या मते राजसूय य ापे ा हा मोठा होता. महायाग
होता!
**

अकरा
य िवधी या सािह यानं राजवाडा भ न गे ला. दुयाधनाचे साहा यक कुठ याही
कायाला लागले की थांबत नसत. राजवाड ासमोर पांडवांपे ाही भ य य मं डप
उभार यात आला. शौनक, भृ गु, यवन, अिसत अशा मा यवर ॠषींना आमं तर् णं
पोहोचली होती. भोवती या सव नरे शांना पाचारण कर यात आलं होतं .
व चतु दशीचा य ाचा िदवस उजाडला! उजाडला कसला क दटला! कारण
पहाटे पासूनच आकाशाचं ने हमी नयनर य िनळं िदसणारं छत या िदवशी पांढरट भु र या
ढगांनी झाकाळू न गे लं होतं . माझं मन यामु ळे िख न होतं . कुठं च प्रकाश न हता! सगळं
कसं क दटले लं, अ व थ होतं !
दुयाधना या य ासाठी शु भाकां ा य त कर याकिरता हणून मी गं गे या
पात्रात उभं राहन
ू सूयदे वांना अ य दे णार होतो. य ात पिहली सिमधा पडे पयं त मी
पात्रातच उभं राहायचं ठरिवलं होतं .
हणून गं गेकडे जा यासाठी मी मा या क ातून बाहे र पडू लागलो. क ातील
िव णू या गाभा यासमोर रोज पहाटे मी उठ यापूवीच शोणाची प नी मे घमाला रां गोळी
रे खून जात असे , पण या िदवशी ने हमी या िनयिमतपणानं ती रां गोळी रे खून गे ली
न हती. खाली मान घालून गु णगु णत घाईघाईनं रां गोळी रे खताना ती मला
गाभा यासमोर िदसली. मा या पद े पांची चाहल
ू लागताच आ यं ितक त परते नं ती
वत:ला सावरीत झटकन उठली, पण लगबगीनं उठताना ित या हातातील रां गोळीचं
पं चपात्र खाली पडलं ! या पात्रातील धवल रां गोळी, र तवणी कुंकुम आिण पीतवणी
हळद एकमे कांत िमसळू न गे ली! ितला आप या हातातून पं चपात्र पडलं हा काहीतरी
अपशकुनच वाटला. िकती झालं तरी ि त्रयांची मनं श्र ाळू असतात. मे घमाला
ओशाळू न अवगु ं ठून णभर उभी रािहली आिण दुस याच णी झटकन खाली वाकू न
ितनं रां गोळी सावर यासाठी हात सरसावला. ितची ख ख जाणून मी हसत-हसतच
ितला हणालो, ‘‘असू दे ती रां गोळी तशीच! या धवल रं गा या रां गोळीला तांबड ा
आिण िपव या छटा फारच सुं दर िदसताहे त!’’ काहीच न बोलता पडले ली रां गोळी मी
सां िगत यामु ळे तशीच सोडून िर त पात्र घे ऊन ती तशीच िनघून गे ली. िकतीतरी वे ळ
मी या िवखु रले या िविवध रं ग छटा असणा या िनबं ध रां गोळीकडे पाहत होतो!
वे त, पीत आिण र तवणी छटा मनात तशाच घोळवीत राजवाड ाचे सोपान मी
उत लागलो. प्र ये क य ती या जीवनालाही असे च सोपान असतात! हे सोपान मात्र
घटनां या पायदं ड ांचे असतात! कधी-कधी या पायदं ड ा एकासमोर एक ठे वून
ये या या उं च िशखरापयं त िनयती मानवाला णात पोहोचिवते , तर कधी- कधी याच
घटनां या पायदं ड ा एकासमोर एक रचून याला अं धकारा या दरीपयं तही खोल
पोहोचिवते ! मी सव सोपान उत न खाली आलो.
राजवाड ासमोरचा चौक आला. चौकात या तलावात ने हमीसारखं िन या
आकाशा या पा वभूमीवर तळपणारं सूयिबं बाचं प्रितिबं ब मला िदसलं नाही. यात

प्रितिबं ब िदसलं ते य मं डपा या भु रकट व त्रा या छताचं ! काही राजहं स मात्र
आप या माना ताठ ठे वून या तलावा या जलात डौलदार प्रदि णा घे त होते . ते
शु भर् वणी प ी पाहताच मला शकुनीमामांची आठवण झाली. जलिमिश्रत दुधातून
ू च घे तात, हे यांनी मला आिण अ व था याला
राजहं स वत:ला हवं असले लं केवळ दध
प्र य दाखवून िदलं ! आिण ते आठवून मला वाटलं की, मानवाचं ही राजहं सासारखं च
असावं , कारण मानवही जीवनातलं वत:ला हवं ते बरं वाईट, शु भाशु भ िनवडीत असतो!
या प याकडे कौतु काचा एक कटा टाकू न मी रथशाले कडे वळलो. स यसे न
रथशाले तील कु ं चे रथ हलवून अ यागतां या रथांसाठी जागा मोकळी करीत होता.
महायागासाठी हणून पु कळ आमं ित्रत ये णार होते .
मला पाहताच तो सामोरा आला. मी याला मा या िन याचा वे तवणी
घोड ांचा जै तर् रथ जोडायला सां िगतलं . काही पळांतच रथ घे ऊन तो स ज झाला. मी
रथात चढताच हातातील आसूड घोड ां या पाठीवर ओढत यानं िवचारलं , ‘‘कुठं घे ऊ
रथ?’’
‘‘गं गेवर!’’ य मं डपा या सजावटीत शे वटची भर टाक यासाठी खपणा या
से वकांकडे पाहत मी उ रलो.
वा तिवक ने हमीप्रमाणं मी एकट ानं च गं गेकडे जायला पािहजे होतं , कारण
नसताना स यसे नाला आज समवे त घे त याची मला जाणीव झाली. पण याला आता
माघारी पाठिवणं ठीक न हतं ! कधी-कधी कारण नसतानाही माणूस चु कतो! मी याला
घे यात तशीच चूक केली होती.
हि तनापु रातील माग नगरजनांनी फुलले होते , पण कुणा याही हालचालीत
चै त य िदसत न हतं . आकाश क दट यामु ळे कदािचत मलाच तसं वाटलं असे ल! जसं
मन असतं ; तसं च जग िदसतं .
रथ नगरा या सीमे पाशी आला. सीमे पासून थोड ाच अं तरावर गं गा होती.
स यसे न सीमे चं प्रवे श ार ओलांडून गं गेकडचं वळण घे ऊ लागला इत यात
पि चमे कडून दौडणारा राकट वणा या घोड ांचा एक रथ आम या रथाजवळू न
प्रवे श ारात घु सताना आ हाला िदसला. या या रथनीडावर महामं तर् ी िवदुर बसले
होते . इं दर् प्र थाला पांडवांना आण यासाठी दुयोधनानं यांनाच पाठिवलं होतं !
पांडवांसह पांचालीला घे ऊन ते परतले असावे त, कारण याअथी ते रथनीडावर
सार याशे जारी बसले होते याअथी रथात त्री न कीच असणार!
पांचाली या केवळ िवचारानं च क दटले या आकाशासारखं माझं मनही क दटू न
गे लं. वयं वरात िनदय घाव घालून ितनं घायाळ केले ला मा या मनाचा वै नते य सूडा या
नखाग्रांनी मा या वािभमानाला बोचका लागला. छे ! एका त्रीकडून अवहे लना
झाली असताना मी ती सहनच कशी क शकलो? कण हा वीर आहे , धनु धर आहे हा
जगानं िपटले ला नगारा यथ होता? कणाला सारथी क न कालानं या या जीवनाचं
सार य आप याच हाती घे तलं नाही काय? माझी सहनश ती ही सवांना सं यमासारखी
वाटली असे ल काय? की – की सवांनी कण हा भे कड आिण मु खदुबल लाचार आहे , असा
डं का िपटला असे ल? अिनवाय घटना आिण सहनश तीचं जीवघे णं प्रदशन हे च माझं
जीवन आहे की काय? एकाच वे ळी पाच पांडवांची प नी होणा या एका त्रीला कण
उ च की नीच हे ठरिव याचा अिधकार कुणी िदला?

स यसे न घोड ावर तर माझं मन वािभमानावर आसूड ओढत होतं ! रथा या
ू े आरे ही गरगरत होते ! केवळ प्रितशोधा या – सूडा या
चक् राप्रमाणे मा या मदच
क याभोवती!
गं गाकाठ आला. माझं िन याचं पात्रात उभं राह याचं थानही दृि टपथात आलं .
गं गेव न सूयदशन होताच मी पर पर तसाच य मं डपात जाणार होतो. यासाठी माझी
राजव त्रं आिण भूषणं गं गेवर आण यासाठी मी शोणाला रात्रीच सूचना िदली होती.
इं दर् प्र थाहन
ू परतताना मा या म तकावर आढळले ला भूषणागारातील मु कुटही
आण याब ल मी याला बजावलं होतं . गं गे या व छ पात्रात उभं राहन
ू मी डोळे
िमटले . िन यासारखी ते जाची वलयं डो यांपुढं काही के या उभीच राहीनात! डोळे
उघडून सामोर पािहलं , कारं डव प यांचे थवे या थवे गं गे या असं य जललहरींवर
झे पावत होते . िवचारां या आिण शं कां या काहुरानं म तक भणाणून गे लं. गं गे या
लहरींइतकेच माझे िवचार अगिणत होते ! आखाड ा या िदवशीही पूवी असं च ढगाळू न
आलं होतं ! तसं च काहीतरी अघिटत घडणार की काय आज?
ओंजळीत पाणी घे ऊन ि थर मनानं मी ते जाची मागप्रती ा क लागलो. तीन
घटका तशाच िनघून गे या तरी ते जोदशन होईना! शं कांचे कारं डव प ी मा या मना या
गं गेवर झे पावू लागले ! पं ख फडफडू लागले !
स यसे न मा यासाठी िकना यावर या वाळू त ित ठत के हाचा उभा होता. शे वटी
मला परतणं च भाग झालं . पात्राबाहे र ये ऊन मी खाली मान घालून वाळू तु डवीत
स यसे ना या िदशे नं चालू लागलो. मा या ओले या अधरीयाचं टोक वाळू त फरफटत
चाललं !
‘‘शोण अ ािप राजव त्रं घे ऊन आला नाही वाटतं ?” मी स यसे नाला
या याजवळ ये ताच िवचारलं .
‘‘नाही. पण महाराज आपली... ’’ तो म ये च थांबला. मी मान उं चावीत
या याकडे पािहलं . याची मु दर् ा कळं जून गे ली होती! डोळे भयाकुल झाले होते .
‘‘काय झालं स यसे न?’’
काहीच न बोलता खाली मान घालून उगाच आसु डा या दं डानं तो
पायांजवळ या वाळू त रे घोट ा ओढू लागला. याला खिचतच काहीतरी सां गायचं होतं ,
पण तो सं कोचला होता. बोलला न हता.
आ ही शोणाची मागप्रती ा क लागलो. दरू वर एक िटटवी ककशपणे ओरडत
िकना याव न झे पावत एका िनवडुंगा या गचपणात िशरली. ित या आत िकंकाळीचे
वर मात्र आसमं तात तसे च काही ण भ न रगाळत रािहले !
एवढ ात धूळ उडवीत शोणाचा रथ िकना यावर ये ऊन थांबला. हातांत एक मोठं
तबक घे ऊन वाळू तु डवीत तो गतीनं आम या िदशे नं ये ऊ लागला. जवळ ये ताच
स यसे नानं पु ढं होत या या हातांतील तबक आप या हाती घे तलं .
‘‘य ाची पिहली सिमधा य कुंडात पडली असे ल ना?’’ मी शोणाला उ सु कते नं
िवचारलं . राजवाड ावर महायागाचे कोणकोणते िवधी पार पडले होते ते जाण याची मला
ओढ होती.
‘‘य मं डप आहे तसाच आहे ! य कुंडात सिमधा पड याऐवजी राजसभे त त
ू ाचे
फासे पडताहे त! य ाचा मु हत
ू के हाच टळू न गे ला आहे !’’ शोण तबकातील एक

बाहुभूषण उचलीत हणाला.
‘‘कोण कोण आहे त सभे त?’’ तबकातील नीलवणाचं अधरीय उचलून ते
कमरे भोवती लपे टीत मी िवचारलं .
‘‘सव जण! मुं गीचासु ा िशरकाव अश य आहे इतके मानकरी सभे त दाटले ले
आहे त. ’’
‘‘ त
ू कोण कोण खे ळत आहे त?’’ अधरीयाची टोकं दातांत ध न ओले तं अधरीय
बदलीत मी िवचारलं .
‘‘शकुनीमामा आिण यु िधि ठर! यु िधि ठराला एकही फासा अनु कूल पडत नाही!
पिह या पणासाठी दहा ल गायी यानं लाव या, दुस या पणासाठी इं दर् प्र थाची
रा यसं प ी आिण ितस या पणासाठी से वक-से िवकांसह सगळं रा य!’’ मा या
मनगटावर, दं डावर, कंठात एक-एक भूषण चढिवत तो उ सु कते नं सां गू लागला.
यु िधि ठर! सं यम, िनग्रह आिण धमाधम सां गणारा िववे की यु िधि ठर त
ू खे ळतो आहे ,
यावर माझा िव वासच बसे ना.
‘‘मग काय-काय झालं आहे आतापयं त?’’ मी गं गे या लपलपणा या लाटांकडे
पाहत िवचारलं .
‘‘यु िधि ठर सव हरला आहे ! भीम याला रोध यासाठी म ये च ओरडतो आहे . तो
ओरडताच मामा फासे टाकताहे त! भीमा या ओरड यामु ळे फाशा या कवड ा कशातरीच
थरथरताहे त! पण ते कुणा याच ल ात आले लं नाही!’’ मा या खां ावर यानं
तबकातील पीतवणी उ रीयही चढिवलं . मी सां िगतले ला इं दर् प्र थाचा रह यमय मु कुट
मात्र यानं आणला न हता.
‘‘मी सां िगतले ला भूषणागारातील मु कुट का नाही आणलास?’’
‘‘खूप शोधाशोध केली, पण तू वणन केले ला मु कुट भूषणागारात सापडलाच
नाही!’’ आणले ला दुसराच मु कुट मा या म तकावर चढवून, खाली बसत मा या पायात
चढाव चढवून यांचे सोने री वणाचे बळकट बं ध यानं करकचून आवळले . ‘‘दादा, तू आता
लवकर राजसभे त चल. मी इथं यायला िनघालो या वे ळी यु िधि ठरानं वत:सह आप या
चार बं धन
ूं ा बारा वषांचा वनवास व एक वषाचा अ ातवास या घोर पणावर लावलं होतं !
तो पण िजं क यास याला मामांनी याची त
ू ात िजं कले ली सव सं प ी व रा य परत
ायचं मा य केलं आहे ! एवढ ा क टानं , िदि वजय क न िमळवले लं रा य यानं
त
ू ा या कवड ां वर कसं काय उधळलं रे दादा?”
‘‘चल!” मी या या दं डाला धरलं . मा या डो यांपुढं राजसभे चं दृ य उभं राहू
लागलं . एकू ण चार पट् ट ां या पटानं खरोखरच मामांनी पांडवांना बोल याप्रमाणं
गु ं डाळलं होतं तर? ने हमीच वळवळत बोलणा या िजभे या हातांत हात घालून हसणारे
भीमाचे ं दट दात मामांनी फाशां या कवड ांनी या याच घशात घातले होते तर! पण
या या बोल याबरोबरच फाशां या कवड ा का थरथरा यात? मा या हातातून
सु ट यावरही या तशाच थरथर या हो या! का? माझं मन – मळणीचे वृ षभ
म यदं डाभोवतीच िफरतात तसं – या प्र नाभोवती िफ लागलं .
आप या कमे र या शे यात खोचून ठे वले ली माझी कणभूषणं काढून ती मा या
कानां वर चढिव यासाठी शोण चालता-चालताच थांबला. मा या कानांजवळ हात ने ऊन
तो ती चढिवणार होता, पण झटकन हात खाली घे ऊन तो म ये च थांबला. याची मु दर् ा

एकदम भाव पालटू लागली! तोच भाव! मघा स यसे ना या मु दर् े वर िदसले ला.
‘‘का? काय झालं शोण?’’
‘‘दादा...!!’’ तो थांबला. याचा सावळा चे हरा िठ कर काळा होऊ लागला.
डो यां या बाहु या िभरिभ लाग या.
‘‘का... चाचरतोस का?’’
‘‘दादा, तू आज राजसभे त जाऊच नकोस!’’
‘‘मी ितथं जाऊन बोलताच भीमाला घाबरतात तशा कवड ा मलाही घाब न
कौरवां या उलटं दान दे तील हणून!” कवड ा मला घाबरत असले लं मला आठवलं .
‘‘नाही... पण... ’’ तो पु हा थांबला.
‘‘पण काय ते बोल! का जाऊ नये मी राजसभे त!” याचे खांदे गदागदा हलवून मी
ओरडलो.
‘‘तु झी कुंडलं आज – आज परत िन ते ज पडली आहे त.’’ यानं आपली मान
खाली घातली! तो पु ढं हणाला, ‘‘दे ठ तु टले या फुलासारखी!’’
याचे श द रसरशीत लोहरसासारखे पु हा एकदा मा या कानांत घु सले . मी
स यसे नाकडे पािहलं . तो खाली मान घालून आसु डा या दं डानं तसाच वाळू त रे घोट ा
ओढत होता. जे याला सां गायचं होतं ते शोणानं सां िगतलं होतं .
‘‘शोण, आज कुंडलं िन ते ज पडोत वा तु टू न पडोत मी राजसभे त जाणारच!”
‘‘नको दादा, जाऊ नकोस. त
ू हे कुणालाही पटणारं स य नाही.” याचा िवरोध
प्रखर होऊ लागला. या या पाणीदार डो यांत भीती या वलयां िशवाय दुसरं काहीच
न हतं .
‘‘स य हे कुणालाही पटणारं त
ू आहे शोण. आज स या या त
ू ात पांडवांचे
फासे उलटे पडे लत! आजपयं त ते ने हमीच कणा या उलटे पडले होते ! चल.” मी याचा
हात धरला.
‘‘नको. दादा, मा यासाठी तरी आज तू जाऊ नकोस.’’ यानं माझा हात मला
थांबिव यासाठी घट् ट पकडून ठे वला. िकती आतता होती या या पकडीत!
‘‘शोण, उपदे श नको.” मी याचा हात िझडकारला.
स यसे ना या हातातील आसूड िहसकावून घे ऊन रथाकडे चालताना मी याला
िन न
ू सां िगतलं , ‘‘स यसे न, शोणाला या या रथातून घे ऊन परत जा आिण शोण, तू
कणाचा भ्राता आहे स हे कधीच िवस नकोस!’’ मी शोणाकडे न पाहताच हणालो.
जै तर् रथावर चढताच मी आवे गानं वे ग ओढले . घोडे उधळले !! चौफेर!
िकना यावर या त त वाळू या पोटातून वर धावणा या जळजळीत अि न वाला मा या
उघडया दं डांना प्रकषानं जाणवू लाग या! माझं कातडं अभे असलं तरी ते काही
पशहीन न हतं !
**

बारा
ढगाळले लं आकाश मा यावर घे ऊन भराभर राजमाग मागं टाकीत माझा
वायु िजत, िहमां ग, अनं तपु प, शशांक, गजदं त, हं सवण या सहा शु भर् घोड ांचा जै तर् रथ
राजवाड ा या प्राकारातून आत घु सला. या घोड ांतील वायु िजत मला सवािधक
िप्रय होता. प्र य मला सार य करताना पाहन
ू ारपाल ि तिमत झाले असावे त. मला
अिभवादन कर याचं भानही यांना रािहलं न हतं . पु त यासारखे ते तसे च उभे होते . वे ग
आखडून मी रथ आवरला. तो रथशाले त ने ऊन सोडावा, असं सु ा मला वाटलं नाही.
हातातले वे ग घोड ां या पाठीवर फेकू न रथदं डाव न मी धरतीवर सरळ झे प घे तली.
कंठबं ध तु टले या वासरासारखं माझं मन राजसभे त जायला उधळू लागलं ! मं डपात
प्रवे श कर यापूवी एकदा वे ध घे यासाठी आकाशा या छतावर दृ टी िफरिवली. गं गेचं
पात्र भु र या धु यानं झाकलं जावं तसा चोहोबाजूंनी ि ितजापयं त र्ं तो पांढरट भु र या
ढगांनी झाकाळले लाच होता! जटांनी झाकाळले या घु या ॠषीसारखा िदसत होता तो!
राजवाड ात जायचं हणजे तयारीनं सु स ज झाले या य मं डपातून जावं
लागत होतं . या एवढ ा भ य य मं डपात अजून कुणीही उपि थत न हतं ! दरू वर
य कुंडावर एक धीट काकप ी मात्र कृिमकीडा शोध या या यथ प्रय नात असले ला
िदसला! का या वणाचा! मान मागं पुढं करणारा! म ये च काव-काव करीत ची कारणारा!
मं डप णात ओलांडून राजवाड ा या चार-चार पायदं डया एकएका झे पेतच मी चढू
लागलो. िकतीतरी वषांपव
ू ी बाबांचा हात ध न चं पानगरीहन
ू आ यानं तर याच पायदं ड ा
िकती असा यात हणून कुतूहलानं यांची गणती करणारा बालपणीचा कण णात
मा या डो यांसमोर उभा रािहला! आता याच कणाला पूण पिरिचत होतं की,
पायदं ड ांची सं या िनि चतच एकशे एक आहे ! कारण अने क वे ळा तो या चढला होता,
अने क वे ळा उतरला होता!
छे , िकती झपाट ानं घटनांची िविवधरं गी फुलं काला या अखं ड धा यात गु ं फीत
िनयतीनं मा या जीवनाची पु पमाला तयार केली होती! बालपणी या सुं दर सुं दर क या
तीत हो या, िश याव थे तील िव े या िन ठे या अध मीिलत पाक याही तीत हो या,
ता यातील श त्र, यायाम, सूयाराधना यांची झळाळणारी कलाबूत या माले त होती
आिण... आिण मा या अवमािनत, उपे ि त जीवनाची िहरवट, ताठर पानं ही होती!!
कलाहीन आिण िवद् प!
माझं मन शरीरातील र तापे ा अिधक गतीनं धावू लागलं . एकच एक यास
याला लागला होता. राजसभा! राजसभा! राजसभा!
सभे या भ य प्रवे श ाराजवळ आलो. आत चालले या त
ू ा या फाशांचा
ू टाकलं होतं . डो यांचे जीव
िनणय पाहायला वे डावले या प्रे कगणांनी ते आ छादन
क न ते सवांनी मामां या हातातील फाशां वर िखळिवले असावे त. या से वक-से िवकां या
समु दायातच एखा ा सामा यासारखा दु:शासन पाठमोरा उभा असले ला पाहन
ू मात्र
मला आ चय वाटलं ! तो सभागृ हात न बसता प्रवे श ारावरच का थांबला असावा? आज

सगळं च उलटं झालं होतं .
मागून प्रवे श ाराजवळ जात या या खां ावर एकदम हात ठे वून मी हणालो,
‘‘दु:शासन, तू आज असा इथं उभा का?” शयतीत या चपळ घोड ासारखा तो गरकन
परतला.
‘‘कोण कण! थांब... केवळ एक णभरच. तूही या प्रवे श ारातच थांब! त
ू चालू
असे पयं त तु ला आत सोडू नये , हणूनच दादानं माझी िनयु ती इथं सकाळपासून केली
आहे !”
‘‘का? मी आत गे यामु ळे असा कोणता अनथ होणार आहे ?” याचा प्रितरोध
मला अस वाटला. कु ं या राजवाड ात इतका उघड िवरोध आजवर मला कुणीच
आिण कधीही केला न हता.
‘‘ते मला काहीच माहीत नाही, पण मी तु ला सभागृ हात आता सोडू शकत नाही
अं गराज! मामा आता शे वटचा फासा टाकताहे त! केवळ िनवाणीचा एकच एक फासा!!”
मला थोपिव यासाठी प्रवे श ार घे रावं हणून यानं आपले दो ही हात िव तारले . सगळं
ार यानं वे ढून टाकलं !
मी अं गराज आहे हे दु:शासन आज का िवसरला? आप या परमिप्रय िमत्राला
सभागृ हात प्रवे श नाकारणारी आ ा दुयाधनानं आज याला कशी िदली?
‘‘या फाशा या पणावर काय-काय लाव यात आलं आहे दुःशासन?” पायतळ
उं चावून सभागृ हात डोकावून मी याला िवचारलं .
“पांचाली!’’ यानं ारां या भे गेत आप या दो ही हातांची बोटं खं बीरपणे तवून
मा यासमोर आप या हातांचा अडसरच तयार केला!
पांचाली! एक अहं कारी त्राणी! कणानं आप या जीवनाचं राजव त्र नम्रते नं
चरणां वर अपण केलं असता ती एक मिलन पायघडी मानून उ म पणे याव न चालत
जाऊन ने म या अजु ना या कंठात वरमाला चढिवणारा पगिवता...! पाच पतीं या
प नी वानं चढे ल होऊन दुयाधना या मनाचं पळसपु प पायदळी रगडणारी अहं म य
आया! एका य कुंडातून आपण ज मलो हे स य िवस न कुलाची सदै व दंु दुभी िपटणारी
अिवचारी त्री! भरघाव रथातून जाताना भोवती या वृ , वे ली, पवतांची िचत्र अ प ट
होत भराभर मागे पडतात तशी घटनांची असं य िचत्रं मा या डो यांसमोर उभी राहन
ू
णात अ प ट होऊ लागली!
‘‘दु:शासन, दरू हो!” याचे हात उचकटू न एका झट यात मी दरू केले . सभागृ हात
िशरताना एकच एक घणाघात म तकावर बसू लागला. त
ू ! त
ू ! त
ू यो य असे ल वा
अयो य असे ल, पण मा या िझडकारले या त त मनाला ते च शांती दे णारं असे ल तर ते
मी अयो य तरी का हणावं ? तसा यो य की अयो य याचा िनभळ िनकष मा याशी
वागताना जगानं तरी के हा लावला होता? हणूनच प्रवे श ारातून मोठ ानं ओरडावं सं
वाटलं की, ‘‘मामाऽऽ हा फासा तु ही आज िजं कलाच पािहजे !!” जनसमु दाय फोडत
तरातरा आसना या िदशे नं मी पु ढं सरकलो. ‘‘थांब, थांब,” हणत दु:शासनही हात
उं चावीत मा यामागून ये ऊ लागला.
सभे या पि चम िदशे या पाषाणा या चौथ यावर अं थरले या मऊ श ये वर
त
ू ाचा पट म ये ठे वून दोहो बाजूंस शकुनीमामा आिण यु िधि ठर बसले होते ! उलटी मांड
घालून मामा हात कानाजवळ ने त फाशां या कवड ा हाता या पोकळीत एकसार या

घोळवू लागले . यां या माघारी उभे असले या दुमुख, दुजय, िनषं गी, क् राथ, अलं ब,ू
वातवे न या कु यो यांचे डोळे यां या हातावर िखळले होते . यां या उज या हाताला
दुयाधन भीमाकडे एकटक पाहत होता. यु िधि ठरामागं बसले ले, भीम, अजु न, नकुल
आिण सहदे व कधी न हे त तसे लाचारपणे खाली माना घालून आप या वडील
भ्रा या या बु द्िधभ्रंशाचं कारण शोधीत असावे त. केवळ आज – आिण आजच
पिह यानं यांना कळत होतं की, कोण याही यो याला जनसमु दायासमोर मान खाली
घालताना कशा मरणप्राय यातना होतात! अशा वे ळी िव कटले या मना या
पु पपाक या एकत्र करणं िकती कठीण असतं !
‘‘चल... चल... चल साताचं दान दे !” हातातील कवड ा घोळवीत कानाजवळ
ने ऊन मामांनी मोठ ानं ओरडत फासा टाकला. कसले ला कोळी हात उं चावीत माशांचं
जाळं चौफेर टाकतो तसा!
‘‘हा सवनाशी खे ळ आता तरी थांबवणार आहे स की नाही तू?” फासा पडतानाच
भीम िवजे सारखा यु िधि ठरावर कडकडला. कवड ा, िवजे या कडकडाटात तृ णपाती
थरथरावीत तशा थरथर या! दान पडलं ! जनवृं दातून माग काढीत आसनाकडे
जा यासाठी मी धडपडू लागलो. त
ू पाहताना सव व हरवले ले प्रे क कुणाकडे ही ल
ृ
ायला तयार न हते ! सवाची द टी पटाजवळ या केवळ कवड ां वरच िखळली. तळपाय
उं चावून प्र ये क जण फाशांचा वे ध घे ऊ लागला. िकतीचं दान पडलं असावं ?
आखाड ातील आवाजाचा ल यभे द पाहताना जे वढी न हती, कां िप यनगरात
िशवधनु यानं म यभे द पाहताना जे वढी न हती, ते वढी उ सु कता डो याडो यांतन
ू
ओसं डून वाहत चालली होती! मृ गात या मु सळधार पज यासारखी!
ु दर्
कवड ां भोवती सह त्र डोळे ! रगाळणारी सह त्र जीवनं ! एक णभरच मला वाटलं ,
य कुंडावर कृमी शोध याचा यथ य न करणा या काव यासारखं च जीवनही असं य
नग य आिण ु लक गो टींतन
ू भिवत य शोध याचा य न करीत असावं !
‘‘बघ दुयोधनाऽऽऽ सात हणजे सातच!!” राजा दुयाधना या हातावर टाळी दे त
मामांनी आनं दाितशयानं बै ठकी या श ये वरच पटकन केवढीतरी उं च उसळी घे तली. सव
कु यु वराजांनी टा यांचा प्रचं ड कडकडाट केला. खाड! ऽऽखाड! ऽऽखाड!! मा या
मनाचे ही दोन हात होऊन एकमे कां वर आदळू लागले ! नु स या िवचारां या टा या! उलटसु लट! या टा यांचा वनी मात्र एकसारखा न हता. कधी दुयाधना या आवाजासारखा
िनग्रही, कधी मामांसारखा बोचक खोचक, कधी अ व था यासारखा मधु र-अवीट, तर
कधी िपतामहांसारखा कठोर; पण समजावणीचा! टा या – िवचारां या अतूट, अखं ड
टा या! या टा यांत मी जणू बु डतच चाललो! माझा वनी मला कुठं च ऐकू ये ईना!
चोहोबाजूंनी अिवरत खडखडणा या टा या!
कसातरी आसनावर ये ऊन पोहोचलो. सभागृ हावर दृ टी िफरिवताना कु ं ची सभा
यापूवी कोण याच प्रसं गी एवढी फुलली न हती, याची मला प्रकषानं जाणीव झाली.
िसं हासनावर महाराज धृ तरा ट् र बसले होते . यां या िमटले या डो यां या तांबसर,
ओ या कडा वळवळत हो या. त
ू ाचे फासे पाहायला तर या अधीर झा या न ह या
ना? यां या डा या हाताशी बसले या राजमाता गां धारीदे वींचा हात वारं वार
डो यां वर या पट् टीकडे जाऊ लागला! सभे त काय चाललं आहे , हे या राजा-राणींना
समजत नसावं ! एक णभरच मला वाटलं , अं ध राजाला अं धारात चाचपडायला

लावणारी ही डोळसांची राजसभा आहे की वषांनुवषं क दटले या भावनांचा हा वै र
िव फोट आहे !
िपतामह भी म, गु दे व द्रोण, महामं तर् ी िवदुर, अ व थामा, अमा य वृ षवमा,
से नापती यां या उपि थतीत य िवधीसाठी दाही िदशांकडून आले ले शौनक, भृ ग,ू
यवन, अिसत, पै ल, या व य, सु साम, वालिख य, सह त्रपात, शं पाक यांसारखे
ये ठ ॠिषजन बसले ले मला िदसले . यांपैकी एकालाही त
ू ा या कवड ा थोपिवता
आ या नाहीत! य ाचा मु हत
ू के हाच टळू न गे ला तरी! एकू ण मामांचं राजकारणच सवांना
घे रणारं ठरलं तर! कवड ांची करणी, कु ं चा कायापालट करणारा कोणताही माग यांना
दाखवू शकते हे मामांनी ॠिषमु नींना सा ी ठे वून सवांना पटिवलं ! मामा! गां धार
दे शात या उं टासारखी यांची चाल! मला तर ती कधीच सरळ िदसली न हती, वाटली
न हती. पण यांनी हाती कवड ा घे ऊन पटवून िदलं होतं की, राजकारणा या म भूमीत
यां यासारखे उं टच श्रे ठ असतात! मागदशक ठरतात! वक् र चालीचे ! केवळ उं ट!
अ टां गी वक् र उं ट!
पट गु ं डाळताना वत:वर खूश झाले ले मामा िवजया या उ मे षानं बडबडू
लागले , ‘‘यु िधि ठरा, गायी, सं प ी आिण से वक-से िवकांसह इं दर् प्र थाचं रा य हरलास.
वत:सह चौघा बं धन
ूं ा बारा वषां या वनवासावर आिण एक वषा या अ ातवासावर
लावून तो पणही हरलास आिण आ ा या या साता या दानामु ळे वप नी पांचाली
कु ं ची दासी करणारा पणसु ा तू हरलास! सव जण तु ला धम हणतात. धमानं
वागणा या यु िधि ठरा, फासे िजं कणारा कोणताच धम तु ला कुणी आिण कसा िशकिवला
नाही? आता तरी तु ला पटलं काय की, या सु बलराज शकुनीचा त
ू ात हात धरणारा एकही
त
ू पटू या आयावतात नाही! की, िश लक रािहले या आप या वृ माते लाही पणाला
लावून आज या शकुनी या कुशल हातांची आणखी एक अं ितम परी ा घे णार आहे स तू?”
भु वया उडवीत मामांनी काव यासारखी मान वाकडी केली! मा या सवां गातून एक
अस
वे दना दे णारी िविचत्र कळ उमटू न गे ली! गं गे या पात्रात तीन घटका
ित ठ यामु ळे ती आली असावी!
‘‘शकुनी!!” गदा सरसावून भीम मामां वर िसं हासारखा धावला. आप या माते चा
इतका नीचपणे केले ला िनदश याला आवडला नाही.
‘‘भीम, मागं िफर.” यु िधि ठरानं प्रथमच त ड उघडलं . या या पाया या
अं गठ ाकडे पाहत भीम क् रोधानं तसाच मागं परतला.
‘‘दासांनी वामींना एकेरी नावानं सं बोधायचं नसतं ! भीम, तू कु ं चा दास आहे स,
दास! तु या हातातील गदा ही आता तु झी नाही. तु झी प नी पांचाली कौरवां या
चरणांची आज एक बटीक आहे !” मामांनी हाती कवड ा खे ळवीत भीमाला िन र केलं .
खाली मान घालून, तो जे वढ ा वे षानं मामां वर उसळला ते वढ ाच शांतपणानं आप या
थानावर बसला. यानं चावले या वत: या ओठातून र त िठबकत होतं ! ‘कुलाला
शोभणारा आसूड घे ऊन घोड ांना खरारा कर!’ हणत आखाड ात मला दात िवचकणारा
तो भीम! आिण िनयती या एका थपडे तच कोलमडले ला हा भीम! या या शरीराची
माजले ली रग कुठं गे ली? कुठं गे ला याचा पवतप्राय पराक् रम?
‘‘बटीक! पांचाली कु ं या चरणांची बटीकऽऽऽ!” आपण यु वराज आहोत हे
ू हसला! याचं हा य मला अितशय भे सरू वाटलं . या या
िवस न दुयाधन खदखदन

क दटले या मनाचा वालामु खी शरीराचे बां ध फोडून हवा तसा िव फोटत बाहे र पडू
लागला! आप या आसनावर बसताना सभागृ हात य चयावत सव व तु मात्रां वर आपली
दृ टी िफरवीत अिधकारवाणीत तो आप या खास यु ासाठी ठे वले या सार याला –
प्राितका याला – हणाला, ‘‘प्राितका या, या कु ं या दासीला या सभागृ हात
आता या आता सादर कर – जशी असे ल तशी!’’ पवताव न गडगडणा या िवशालकाय
पाषाणांसारखे याचे श द होते ! आ ा घे ऊन प्राितकामा सभागृ हातून गे ला.
आसनाव नच मी यु िधि ठराकडे पािहलं . ने हमीच माझे पाय बारकाईनं
िनरखणारी याची दृ टी या वे ळी वत: याच पायां व न ढळत न हती! ने हमी
कुणालाही केवळ िचरड याचीच दपयु त घोषणा करणारी भीमाची आडदांड जीभ
या याच दाढे खाली रगडली जाऊ लागली. अजु न! तो वत:ला अिजं य मानणारा
धनु धर! असे लही अिजं य! पण मनाचा िवशालपणा, दुस या या कौश याची
गु णग्राहकता आिण खे ळाडू वृ ी या मना या आ यं ितक उ च भावांचा सा ा कार
यानं कणाला कधी दाखिवला होता काय? याचा उ ले ख करता ये ईल अशा एखा ा
प्रसं गी तरी? वत:चं कोडकौतु क करवून घे ऊन कीतीचं वलय वत:भोवती गु ं फताना,
आप या वत:सारखं च केवळ धु निव े वर प्रेम करणारा अ य कुणी या हि तनापु रात
आहे याची जाणीव कधीतरी यानं राखली होती काय? उलट आप यापे ा कंकणभर
वरचढ ठरणा या िनषादपु त्र एकल याचा अं गठा गु दि णे या ग डस नावाखाली मागत
असताना गु द्रोणांना िवरोध कर याऐवजी यानं सरळ साथच िदली न हती काय?
कशाला माजिवलं आहे हि तनापु रानं या अजु नाचं एवढं अवडं बर? केवळ एकाच
यो यते साठी! तो श्रे ठ कुलातील राजपु त्र आहे ! ित्रय आहे यासाठीच ना? आज
याचं ित्रय व कुठं गे लं होतं ?
मा या िठकाणी तो असता तर! असा ता आिण सवांनी पदोपदी हीन हणून
छे डताना िनमाण होणारी अगितकते ची भयाण मानिसक दरी तो िकती काल साहू शकला
असता? अं गी कौश य, गु णव ा आिण तळमळ असतानाही उपे ि त झाले या
ू ोवती तो मा याइतका िकती काल िफ शकला असता?
जीवना या क टमय कद्रिबं दभ
तगला असता?
माझे जीवनातील सव अनु भव सहन करायला िकती कठीण आहे त, हे या पापी
आ मकद्री, गवा नत राजपु त्रांना पटिव यासाठीच िनयतीनं हे अशा घटनांचं आजचं
अद्भुत त
ू मांडलं होतं ! आ ाच यांना समजणार होतं की, अपमान हणजे मनाचं
राजव त्र अखं डपणे कुरतडणारा काळा उं दीर! उपे ा हणजे गु णी माणसा या मनाचं
शांत सरोवर खळबळू न टाकणारा झं झावात! अवहे लना हणजे वीरा या सवां गावर
पडणारा त त लोहरस! ितर काराचे श द हणजे कानां या वा ळात घु सणारे िवषारी
भु जंग!! जीवनाचं हे अस
व प – जे कणानं जीवनभर सहन केलं होतं , ते आज
पांडवांना वत: या अनु भवानं कळणार होतं .
आखाड ात ‘सूतपु त्र, सूतपु त्र’ हणून हे टाळले ला अगितक कण सग या
हि तनापु रानं चवीनं डोळाभर व थपणे पािहला न हता काय? वयं वरात ‘सारिथपु त्र’
हणून लाथाडले ला कण पाहताना कु या एकाचं तरी मन द्रवलं होतं काय? घृ णेनं पे टून
िनघालं होतं काय? मग आज यु िधि ठरा या अिवचारानं लाचार झाले ले याचे बं ध ू आिण
प नी पाहताना कुणालाही धाय मोकलून रडायचं काय कारण होतं ? त्राणीपणाचा टभा

िमरिवणारी पांचाली दासी झाले ली पाहताना कौरवांनी नरकाचा यापार मांडून
जगात या य चयावत पािव या या कंठालाच नख लावलं य असं उरी फाटे पयं त
ककशपणानं ओरडून सां गायचं तरी काय कारण होतं ? स य ते स य मानणा या िकमान
डोळस सडे तोडांना तरी न हतं च न हतं !
द्रौपदी! एक दासी! सु गंधी दासी! दासी हणजे सूतक ये पे ाही ु दर् !! मा या
मना या दंु दुभीवर िवचारां या िटप या ह या तशा तडतडू लाग या. दासी! हातात
वरमाला घे तले ली दासी! अं ध पतींची डोळस दासी!! दासांची प नी दासी!! मा या
डो यांपुढ या का या वलयात या का या दासीचा लि जत मु खडा नाचू लागला.
‘‘महाराज, यु वरा ी सभागृ हात ये ऊ शकत नाहीत!” प्राितकामा ि त्रयां या
दालनातून फेरा घालून परत आला. पं ख तु टले या प यासारखा रखडत-अडखळत! हात
हलवीत!
‘‘शकत नाही? दासी वामीसाठी काहीही क शकते ! शकलीच पािहजे !”
आसनाव न दुयाधन पाषाणफेकी या भृ शुंडी या दं डासारखा ताडकन उठला! या या
डो यांत काय होतं ! अं गार! य कुंड? छे ! धगधगीत वालामु खी!!
‘‘नाही महाराज, या रज: वला असून नु क याच ॠतु नात झाले या आहे त!
नानागारातून नान क न बाहे र पड यानं तर केश उदवून आपली वे शभूषाही यांनी
अजून केले ली नाही!” खाली मान घालून प्राितका यानं िनवे दनं केलं .
‘‘प्राितका या, सारथी हणून रथाचे घोडे िजत या काळजीपूवक हाकतोस
ितत याच काटे कोरपणे तु ला दुयाधना या आ ा पाळता ये त नाहीत. दु:शासन, ऊठ, या
प्राितका याला दाखवून दे की, सार यात आिण ित्रयात काय फरक असतो ते ! जा
आिण ितला असे ल तशी फरफटत इथं घे ऊन ये !” िवजे सारखी याची िनमम, कडकडीत
आ ा सु टली.
चापातून बाण सु टतो तसा दु:शासन सभागृ हातून सु टला! या तशा ि थतीतही
दुयाधनानं प्राितका याची सारथी हणून केले ली हे टाळणी मला मु ळीच आवडली नाही.
धुं दपणानं बोलताना आपला िमत्र कणही सारथी आहे , याचं याला िव मरण झालं
असावं . या या या उद्गारांनी मला मात्र सभागृ हातून उठू न िमळे ल या रथात –
माता-िप यासह बसून तडक चं पानगरी गाठावी, असं च णभर वाटलं . मी मनानं मा या
आसनाव न उठलोही. एका अशा िठकाणी जा यासाठी की, िजथं सार यांची कुणीही
आिण कधीही एवढी घोर हे टाळणी करणार नाही.
“सोडऽऽऽ सोडऽऽऽ! चांडाळा मा या शरीराला पशही क नकोस.’’
हुंद यापाठोपाठ आत िकंका या समवे त घे ऊन दु:शासन – या ारातून
िदि वजयी पूवज प्रवे शले होते – याच ारातून, सभागृ हात प्रवे श यासाठी धडपडू
लागला. दासीला घे ऊन राजकुमार ये ऊ लागला.
िवरोधासाठी प्रवे श ारा या भे गेत आपली िनमु ळती बोटं घट् ट तवून,
उं बरठ ाला पाय तटवून दासी िनकरानं या याशी झुंजू लागली. गं जीतून पिढका ओढून
काढावी तशी ितला ारातून बलात ओढून काढ यासाठी दु:शासन ित याशी झटापट
खे ळू लागला! पण घोरपडीसारखी भे गेत तले ली ितची बोटं हललीच नाहीत! तसं
दु:शासनानं सरळ ित या कमरे ला आप या भ कम बाहं च
ू ा िवळखा घातला! मा या
सवां गातून िशसारीची एक चम कािरक िशरिशरी तरळू न गे ली! या िशरिशरीत सूतपु त्र

कण, धनु धर कण, अं गराज कण, मानी कण सव-सव णाधात िवतळू न गे ले! िश लक
रािहला तो केवळ गं गेत उभा राहन
ू अ यदान करणारा कण!
‘‘दु:शासना, या बाहं न
ू ी तू पांचाली या पिवत्र दे हाला आज या कु सभे त
वडीलधा या, ॠिषमु नींसम कवटाळलं आहे स ते तु झे बाहू मु ळातून उखडून मी
अवकाशात फेकू न दे ईन आिण जी छाती उ म पणानं फुगवून तू मा या प नीला
एकव त्रा, रज: वला ि थतीतही इथं खे चन
ू आणलं स ती तु झी उ म छाती फोडून
ित यातील उ ण र त मी सोमरसासारखं या सवांसम घटाघट प्राशन करीन! या उ ण
र तानं च ितचे मु त केश उदवून सावरे न!” हातातील गदा पायघडी या पाषाणावर
दाणकन आदळू न ित या टण कारात भीमानं दु:शासनवधाची घोर प्रित ा केली.
असं च काहीतरी मा या दे हा या गाभा यातून कुणीतरी गजून सां गत होतं . कोण
होतं ते ? दररोज गं गाकाठी उभा राहणारा तो सूयिश य कण होता. हात उं चावून तो मला
सां गत होता – ‘कणा, ऊठ, हा अ याय आहे ! ऊठ आिण थोपव या अ यायाला!
प्रकाशाचं िद य साम्रा य सोडून तूही अं धकारा या भयाण गतकडे कुठं चाललास?
सूड, प्रितशोध ही हल या मनाची ु दर् ल तरं ! फेकू न दे ती! फेकू न दे ! ऊठ!’
‘खाडऽऽ! खाडऽऽ! खाडऽ!’ आसु डाचे फटकारे मारत, वे ग आखडत एक सं त त
सारथी या सूयिश यासमोर णातच ताठपणे उभा रािहला! आप या हातातील
आसु डाचे दोन-तीन िनदय फटकारे काहीही िवचार न करता यानं प्रथम या
सूयिश यावर ओढले . गं गेचं पाणी घे तले या या या भावओंजळीवर लाथ मा न तो
सारथी कडाडला – ‘िवसरलास काय इत यातच आपली पणकुटी? तो घोड ांचा खरारा?
वयं वरातील ती िवषारी वा बाणांची काळीज िचरणारी फेक? कळू दे आज ितलाही एकदा
कळू दे की, दासी ही सूतापे ाही हीन असते !’
आसु डाचे फटकारे आिण अ यदाना या ओंजळीतून पडणारी पा याची
प्रपातासारखी प्रचं ड धारा या दोह त माझं मन ण णाला दोलायमान होऊ लागलं !
मूढता, बिधरता आिण िकंकत यता या मना या दाटले या धु यात समोरचं काहीच
िदसे ना. िदसलं तरी कळे ना! कळलं तरी काहीच बोलवे ना! मी कोण होतो? ते माझं मलाच
समजे ना!
अधमे ली, मरगळले ली गाय पाठीवर टाकू न वाघानं जशी फरफटत आप या
गु हे त आणावी, तशी ती घायाळ झाले ली शामवणी, सु गंधी दासी, कमरे ला िवळखा
घालून दुःशासनानं सभागृ हा या म यभागी जा यात आणली! जा यातून सु ट यासाठी
अिवरत उस या घे णा या पा याबाहे र या एखा ा मासोळीसारखी, ती या या
िवळ यातून सु ट यासाठी एकसारखी तडफडून, अनावर उमाळे घे ऊ लागली!
दु:शासनाचा तो िवळखा ित या कमरे भोवती न हता... तो मा यात या
सूयिश या या कंठाभोवती होता! णा णाला तो आवळला जात होता. पात्रात उभं
राहन
ू अ यासाठी ओंजळीत घे तले लं पाणी या िवळ यामु ळे या िश या या हातातून
कसं तरीच भिवत या या पात्रात परत पडू लागलं !
ू गे ली!
“िपताऽमह!’’ ितची एकच िकंकाळी थे ट छताला भे दन
‘‘दु:शासन, या कौरवां या चरणदासीला, ती सु गंधी आहे हणून, आ ही थोडं सं
उ च थान दे तो! चरणांपासून थोडं सं वर... या मांडीवर आणून बसव ितला!” अधरीय
मांडीव न थोडं दरू सा न दुयाधनानं उघडी मांड थोपटली! िपतामहांनी शु भर् केशां िकत

मान डावी उजवी िझडकारत खाली घातली!
‘‘दुयाधना, उ म पणानं जी मांड भर या सभागृ हात तू उघडी क न दाखिवलीस
ू मदन
ू टाकीन!” भीमानं गदा
तीच मांड वे ळ ये ताच या गदे या एकाच प्रहारात चदन
उचलून प्रित ा केली. नागफड ा या ब डासारखं याचं मु ख लालीलाल िदसत होतं ,
दहा हाती नागा या नु क याच खांडो या केले या नकुलासारखं !
‘‘भीमा, दासां या प्रित े ला व गने पे ा अिधक काहीच मोल नसतं !”
दुयाधनाला काय झालं होतं ते च मला समजे ना. तो पे ट या पिल यासारखा िदसत होता!
सारखी आग ओकत होता!
मा या शरीरात सार याचं आिण सूयिश याचं भयानक ं सु झालं ! दोघांनी
एकमे कांना िनदयपणे बु कलायला सु वात केली! कोण कुणावर िवजय िमळिवणार होतं ;
काहीच समजत न हतं !
‘अ याय! एका रज: वले वर भर सभागृ हात गु जन आिण वृ ांसम अ याय!
िवटं बना! त्रीची िवटं बना हणजे पािव याची िवटं बना! िवनाश! त्री या शीलाचा
िवनाश हणजे समग्र मां ग याचा, शु िचते चा िवनाश! त्री या शीलावर आघात
हणजे मानवते या ममावर आघात! यातूनच सं घष! जगातील सव कोमल भावभावना
द ध करणारा सं घष! वै राचं सवभ क य कुंड!! कणा, सूयिश या, ऊठ, दु:शासनाचे हात
उचकटू न टाक आिण दुयाधनासह सवांना गजून सां ग की, हा अ याय आहे , अ याचार
आहे , हे अध:पतन आहे ! िवनाशकारी आहे हे सारं !’ मा यातील सूयिन ठ कंठा या
धम या ताणीत सार यावर तावून तु टू न पडला. हातातील िकरणांची खड्गं या या उरात
खु पसू लागला, पण या सार याला काहीच होत न हतं ! याचं कातडं अभे होतं !!
‘सूड! प्रितशोध! अवमान, अवहे लना, ितर कार, उपे ा, वं चना, अिध े प! कणा,
हे आिण हे च तु झं जीवन आहे ! जीवन कसलं ते िजवं त मरण! एका त्रीकडून वा बाणांनी
पूवी तूच मृ त झाला असताना आता तू कुणाचं आिण कसलं र ण करणार? कणा, उठू
नको! जे घडत आहे ते सव या य आहे ! िन ठु र काळानं दु:शासन आिण दुयाधनाची यु ती
योजून तु यावर या अ यायाचा या उ म
त्रीवर घे तले ला हा िततकाच उग्र अन्
क् र सूड आहे ! कणा, यालाच साथ दे ! पािठं बा दे !’ सारथी आसु डाचे फटकारे मा
लागला. सूयिश य लप यासाठी आश्रय थान शोधू लागला! वै र धावू लागला!
‘सूड! प्रितशोध! एका वीराला त्रीचा सूड घे णं कधीतरी शोभा दे तं काय?
ि त्रयां या शीलाचं र ण हे च तर िवक् रमी पु षाचं पौ ष! कणा, एक पळही वाया दवडू
नकोस. आजचं तु झं मौन तु या धवल चािर याला कायमची काळोखी फाशील! ऊठ, पु ढं
हो, धाव आिण दु:शासनाचे हात उचकटू न टाक! अरे आप ीतही त विन ठ राहतो तोच
तर खरा माणूस!’ सूयिश यानं िनकराचा अं ितम ह ला केला.
‘नाही! या सभागृ हात िपतामह भी म, द्रोण, िवदुर, अ व थामा, कृपाचाय
सगळे -सगळे असताना आज तूच उठ याचं काय कारण आहे ? पु हा िवषाची परी ा घे णार
आहे स की काय तू? भडकले या दुयाधनानं भर सभे त, ‘सूतपु त्रा, तू कशाला म ये
धडपडलास?’ हणून प्राितका यासारखीच तु झीही वासलात लावली तर? िकंवा या
त्रीचा तु ला इतका कळवळा ये तोय ती त्रीच ‘सूतपु त्रापासून मला सं र ण नको’
हणाली तर? तर मग शं भर बाण काळजात घु सले तरी होणार नाही अशी एकाच श दानं
वे दने ची कळ तु ला होत राहील! ते हा कणा, उठू नकोस, एक सूतभरही हलू नकोस!’

शे वटी सार यानं च िवजय िमळिवला! हातातले वे ग उ म पणे अवकाशात फेकू न तो
आनं दानं आसु डाचे प्रहारावर प्रहार अ यदानी सूयिश यावर ओढू लागला. खाडऽऽ
खाडऽऽ खाड!
उफाळले ला जलौघ नौका लोटत ने तो तसा दु:शासन ितला दुयाधना या
आसनाकडे लोटत ने ऊन लागला! या या अनावृ मांडीवर बसिव यासाठी!
‘‘थांब दु:शासना, अं ध िप याचे पु त्र अं ध नसतात तर जगानं जे कधीही
पािहले लं नसतं ते पाह याइतकेसु ा ते समथ डोळस असतात, हे या दासीला आ ाच
दाखवून दे ! ित या सवां गावरची व त्रं उतर आिण ितला िवव त्र क न या मा या
मांडीवर बसव!’’ लोहकारानं घण घालताच त त लोह धावे व न चोहोबाजूंना िठण याच
िठण या उडतात तशा दुयाधना या मु खातून श दां या केवळ िठण याच िठण या
उडा या! सव ॠषींनी कानां वर हात ठे वले . ने तर् िमटले .
“दुयोधनाऽऽ!” राजमाता गां धारीदे वी िकंचाळ या.
‘‘दुयाधना, नीचा!” गदा पे लन
ू भीम दातओठ खात या या आसनाकडे धावला.
उसळले या शादुलासारखा!
‘‘मागं फीर भीमा!” मान वर न उठिवता, आप या जागे व न एक अं गुळभरही न
हलता यु िधि ठरानं याला पु हा मागं घे तलं . केवळ श दांनी! पाया या अं गठ ाकडे
पाहत.
आता मात्र अस क डीपोटी भीम यु िधि ठराकडे बघत कडाडला, ‘‘सहदे वा!
थोडा अ नी आण. त
ू खे ळणारे याचे च हात जाळू न टाकतो!’’ अजु नानं िनकरानं याला
आवरलं .
भडकले ला वणवा िहरवळीकडे सरकतो तसा णात दु:शासन द्रौपदीकडे
सरकला! ित या उज या हाताचं मनगट, खड्गाची मूठ पकडावी तसं यानं डा या हातानं
घट् ट पकडलं . हात सोडवून घे यासाठी पाय आदळू न मोठ ानं िकंचाळत ती धडपडली.
िकतीतरी असाहा य! अित अगितक! या धडपडीत केवळ एकाच पु ममाले नं एकत्र
बां धले ले ितचे िवपु ल भृं गवणी कुरल केस, माला तु ट यामु ळे सु टले आिण िवखु रले ! ते
पाहताचा मा या डो यांपुढं का याकुट् ट घनदाट अं धकाराची अगिणत वलयं उभी
रािहली! मी कुठं आहे ? सभोवती काय चाललं आहे ? िवटं बना! अ याचार! अ याय! ही
कु ं ची राजसभा आहे , की कामु कांची, मदो म ांची, बु ी हरपले या धुं दांची अं त:पु री
आहे ? छे , या हि तनापु रात कशाला आलो मी? चं पानगरीतच एक सारथी हणून जगलो,
वाढलो असतो तर काय िबघडलं असतं ? कुठं चाललो आहे मी? अं धकारा या,
अध:पतना या भयाण दरीकडे ! कुणी मला राजा केलं ? दुयाधनानं ? हि तनापूरकरांनी? की
अ ात िनयतीनं ? ‘कणा, फेकू न दे तो मु कुट आिण चालता हो हि तनापु रातून...
चं पानगरीकडे !’ कोणीतरी कंठशोष होईपयं त मा यातून आक् रोशत होतं . पण... पण मी
मु कुट फेकू शकलो नाही! िकतीही तीव्र इ छा असली तरी जीवन कुणालाही कधीच
मागं उलट ने ता ये त नाही! यापासून पळू नही जाता ये त नाही! ते िदसे ल तसं बघावं
लागतं ! असे ल तसं जगावं लागतं !
दु:शासनानं सरळ पांचाली या अं शुका या िनरीला हात घातला! खवळले या
नािगणीसारखं परतून ितनं या या भ कम हाताचा कडकडून चावा घे तला! कळवळत
यानं दो ही हात िझडकारले ! आकाशातून वीज सु टते तशी ती या या हातांतन
ू कडाडत

सु टली! सभागृ हात गरगर िफ लागली. तडतडू लागली! छातीवर हात िपटू न िकंचाळू
लागली.
पे टले या पिल यासारखी िदसणारी ती शामल मं डलं घे ऊ लागली.
झं झावातासारखा दु:शासन या पिल यापाठोपाठ सतत गरगर धावू लागला. पिल याची
झोत भडकली! धावून-धावून थकले ली पांचाली शे वटी िपतामहां या आसनासमोर या
पायदं डीवर, वादळात या असाहा य कदळीसारखी उ यानं च उ मळू न धाडकन
कोसळली. गवा ाचं कवाड घ गावणा या वादळी वा याबरोबर िभ ीवर थडाथड
आपटतं , तसं आपलं म तक पायदं डी या पाषाणावर अखं डपणे थडथड आदळू लागली!
ित या म तकावरचं सौभा यले याचं कुंकुम पु सटलं गे लं. यातच म तकातून उडाले या
र ता या िचळकांडीतील थब िमसळले ! नाना या वे ळी ित या िवपु ल केसात साचले ले
दविबं द ू ित या समोर या पाषाणावरील प्र ये क आघाताबरोबर वर उडून पायदं डीवरील
र तात िमसळले .
अस पणे मी डोळे िमटू न घे तले . पण डोळे िमट यानं स यं का कधी िमटत
असतात? मा या िमट या-जा या डो यांपुढं सु ा दोन र तिबं द ू आिण दोन अश् िबं द ू
उभे रािहले ! णभर ते थरथरले आिण दुस याच णी यांतन
ू र ताचा आिण अश् ं चा
ओघ स्रवू लागला! कणाकणांनी फुगणा या या ओघां या दोन प्रचं ड महान ा तयार
झा या! गं गेपे ा िकतीतरी िवशाल! यमु नेपे ा िकतीतरी िव तीण! घ गावत यां या
उफाळणा या लाटा एकमे कींत िमसळ या! र ता या आिण अश् ं या लाटा!
िमसळले या, उपाळले या, घ गावणा या! या भयाण िमश्रणा या भे सरू ओघातून
अने क यो यांची िशरकमलं तृ णपा यासारखी वाहत जाताना पाहन
ू माझं मन िवष ण
झालं ! िवष ण झालं ; पण भीतीनं थरकलं नाही!!
“िपतामहऽऽऽ!’’
हं बरड ा या आतते नं दचकू न मी डोळे उघडले .
ला ासारखे श द फुलत होते . ‘‘मी महाराज पांडूंची नु षा हणजे आपली
क याच आहे ! िपतामह उठा. या चांडाळाचे हात उखडून टाका. पदर पस न मी िभ ा
मागते . मा या शीलाचा या कु ं या प्राचीन राजसभे त यापार मांडू नका! उठा, कु ं या
कुलाची ि त्रयां या ल जा र णाची परं परा या मदां ध नीचाला खड्गानं दाखवून ा.’’
पण...
पण िपतामह भी मांचं म तक दे ठ मोडले या कमळासारखं खालीच होतं .
आखाड ात मा यासाठी घु मले ला बाणा या टण कारासारखा यांचा तो कणीदार आवाज
पु हा राजसभे त घु मे ल असं मला वाटलं , पण तो घु मला नाही.
िपतामह भी म! कु कुलाचा वजदं ड! ॠिषवय विश ठांचा वे दांचा िश य!
बृ ह पती आिण शु क्राचाय यां याकडून शा त्रा ययन झाले ला िवक् रमी ित्रय!
यवन, भागव आिण माकं डे य यां याकडून धमाचं सखोल ान घे तले ला धम ! शं तनू
महाराजांचा सा ात गं गापु त्र! काशीराज आिण उग्रायु ध यांना धूळ चारणारा वीर!
यां यापासून धनु वद िशकला या जमदि नपु त्र परशु रामांचा धनु यु ात सरळ-सरळ
पराभव क न सत्िश य गु पे ा काकणभर श्रे ठच असतो, हे िस करणारा िव यात
धनु धारी! आज म ब्र चय पाळले ला ते जाचा धगधगीत िनधी! पण...
पण तो भी मही खाली मान घालून त ध होता.

जीवनचिरत्रातला बहुधा पिहलाच असले ला हा पराभव या ये ठ वृ ानं का
वीकारला? की काही-काही प्रसं गच मी-मी हणिवणा या समथांचीही ल जा
लु ट यासाठीच कुशल िनयतीनं योजले ले असतात?
िपतामहांना त धच पाहन
ू ितनं डोळे िव फारले . हातांनी छाती िपटत ती
ू आकाशा या
ओरडली, ‘‘महाराजऽऽऽ!” ितचा आक् रोश सभागृ हा या छताला भे दन
िवतानाला गदागदा हलवतो आहे की काय असं च मला वाटलं ! कानां या रं धर् ारं धर् ांत
िवजा कडकडू लाग या, ‘कणा ऊठ! ऊठ कणा! घटकान्घटका अ यदान करणा या
सूयिश या ऊठ! अं धकाराचं हे साम्रा य उजळू न टाक! अरे सूड आिण प्रितशोध ा
हल या मना या ु दर् क पना आहे त! क दटले या भावनांची रटरटणारी दलदल असते
ती! दलदलीत सापडले या ह ीसारखा तूही आज तसाच व थ बसणार आहे स की काय?
डो यां या मु खांनी ते जाचा रस घटकान्घटका रोज प्राशन करणा या सूयभ ता,
आजचा ण – प्र ये क ण तु या आिण सवां या भिवत या या दृ टीनं सु वणमोलाचा
आहे ! ऊठ. तु या एकाच श दानं सभागृ हाचं व प तू हणशील तसं पालटणार आहे !’
“महाराजऽऽऽ आप या अिवचारी, अ याचारी पु त्राला आवरा! राजमाताऽऽ
माझी ल जा राखा! मी दासी हणून, ही कु ं ची राजसभा दररोज झाडायला तयार आहे ,
आपली राजव त्रं धु वायला तयार आहे , केशभु षा करायला आहे !” आपले हात
महाराजांसमोर पायदं डीवर आदळू न “महाराजऽऽ महाराणीऽऽ!” हणून ती टाहो फोडू
लागली. ित या हातातील सु वणकंकणं आघातामु ळे चे पन
ू गे ली, पण – पण तो राजदं ड
उचलला गे ला नाही.
बिहरी ससा यासारखी झे प घालून दु:शासनानं ित या मु त केसां या बटा मु ठीत
ू हसत तो हणाला, ‘‘ए दासी,
पकड या. घ गावत कोसळणा या प्रपातासारखा खदखदन
कुणाला चांडाळ आिण नीच हणते स? मला?” हातात या केसांना यानं एक तीव्र
झटका िदला. वे लीला झटका बसताच ित यावरचं फू ल लडलडतं तशी ितची कोमल मान
लडलडली. ित या माने चा झटका सणक होऊन सरळ मा या पाठीत कुठं तरी खोलवर
ू हसतच होता.
उमटला. ‘‘तु या या षं ढ पतींना चांडाळ हण!’’ दु:शासन खदखदन
तो सव प्रकार पाहताना मा या सवां गावर िशसारीचा घृ णामय रोमांच उमटला.
पण तो णभरच. हीच ती गवा नत मान होती! वारं वार ितर कारानं झटकले ली! नको
ितथं नको या वे ळी खु पसले ली! अने कांना पदोपदी खाली पाहायला लावणारी! हीच –
हीच ती आ मािभमानी उ ट त्री होती, पांचाली!
त्री हणजे महान मां ग याचं मनोहर प्रकटन, असं हणणा या सव भावु कांना
याची क पनाही नसे ल की, हीच त्री प्रसं गी िवराट िवनाशाचं , िव प िव वं सनाचं
केवळ एकमे व कारण ठ शकते ! एकमे व कारण!
दु:शासनानं केस धरताच याला तसाच आप या मागून फरफटत ओढून घे त ती
सभागृ हात या सव सभासदांना मोठ ामोठ ानं आक् रोशत हाका
लागली,
“आचायऽऽऽ, गु दे व द्रोणऽऽऽ कृपाचायऽऽऽ, गु पु त्रा अ व थामन्ऽऽऽ,
अमा यऽऽऽ तु ही सव त ध का? कुणीतरी उठा! कुणीतरी उठा!”
ित या वरा वरांत दय भे दणारी आतता होती, पण मला ती मु ळीच जाणवत
न हती! का जाणवावी? माझं दयच लोखं डासारखं कठीण झालं होतं ! अं गावर या
कवचापे ाही अभे ! कुणा याही आक् रोशानं आता िवरघळ यासारखं या यात काहीच

न हतं ! का असावं ? कसं असावं ?
छाती िपटीत, हात पसरीत ती प्र ये का या आसनासमो न आक् रोशत पु ढं
सरकू लागली, ‘‘हि तनापु रातील पु षश्रे ठांनो, समरां गणात तळपणा या वीर
ू ो – मी असाहा य, अबला पांचाली आज पदर पसरते , मला
यो ांनो, कु ं या मानिबं दं न
आप या समथ बाहं च
ू ं अभय ा! उठा, या अभागी भिगनीला या दु टां या हातून
वाचवा! त्री या कुशीत ज म घे णा या शि तशाली पु षांनो, एका त्रीचा हा टाहो
तु म या पु षाथाला जागृ त करीत नाही काय?’’
आसनामागून आसनं मागं टाकीत ती मा या िदशे नं ये ऊ लागली. अश् ं चे
ओघळ, बोलताना हलणा या ित या मु खाव न घरं गळत कंचु कीत िवरत होते . एका
णात – आता एका णातच ती मा या आसनासमोर उभी राहणार होती. हात
िव फा न कळवळू न हणणार होती, ‘‘अं गराज, या अभागी अबले ला तु म या अं िज य,
अभे
कवचामागं तरी मु ख लपिव यासाठी थान आहे काय? अ याचारा या या
लोहनीतीला तु मचं अभे कवच तरी आज भे द ू शकेल काय? अं गराज-कण पांचालीचं
पािव य तु ही तरी र ू शकाल काय?’’
ब स! िमत्रद्रोह ठरो वा प्राण जावोत; पण आप यासमोर हात पस न उ या
रािहले या पांचाली या पिवत्र प्रावरणाला पशणारा िनदय, िन ठु र हात खड्गा या
ू टाकायचा! केवळ एकाच
एकाच फटका यात िनखं दन
णानं तर कण कु ं या
सभागृ हातील एक सभासद राहणार न हता! दुयाधनाचा प्राणाला प्राण दे णारा िमत्र,
याचा िमत्र राहणार न हता! खाली म तक घालून मूकपणे अ यायाला सं मती दे णारा
िववश आिश्रत राहणार न हता. अपमाना या अि नकुंडात एकाकीपणानं होरपळणारा
क दट सारथी राहणार न हता. सूडासाठी तळमळणारा सामा य कीटक राहणार न हता!
केवळ एकाच णानं तर आप या आश्रयासाठी आले या एका त्रीचं र ण करणारा तो
एक सूयिश य राहणार होता! एक स य पु ष ठरणार होता.
मी मा या मनाचे सव धागे हळु वारपणे एकत्र बां धले . धा यात सूतपु त्र कण,
कु ं चा यो ा कण, अवमािनत कण, सूडां ध कण सग या सग यांना करकचून एकत्र
आवळू न मी यांना शरीरा या एका कोनाड ात फेकू न िदलं ! िकरणांचे असं य घोडे
उधळीत मा यातील सूयिश य कण उभा ठाकला; ये ईल या प्रसं गाला त ड ायला!
एका णानं तर जे नाट घडणार होतं ते खरोखरच सवांना प्रचं ड ध का दे णारं ठरणार
होतं . िवरोधासाठी कु ं ची सव सभा जरी आता उभी ठाकली असती तरी कुणाचाही हात
कणापाठी उ या रािहले या पांचालीवर पडला नसता! त्रीदाि याचा भ गळ टे च
यात असणार न हता! पांडवां वर या दये ची जाणीव यात आता राहणार न हती!
वत: या पौ षाचं प्रदशन तर यात मु ळीच असणार न हतं !
आश्रयाथीला िदले लं ते केवळ एक अभयदान ठरणार होतं ! केवळ अभयदान!
‘‘कणा, माझी ल जा राख!’’ हणून हि तनापु रात या कोण याही सामा य त्रीनं जरी
आकांतानं मा याकडे धाव घे तली असती, तरी कधीही आिण कोण याही प्रसं गी मी
ितला हे आिण हे च दान िदलं असतं ! ही तर पांचाली होती! वत:चं जीवनदान दे ऊनसु ा
मी ितचं सं र ण केलं असतं .
एक हात पस न दुस या हातानं दु:शासनाला ढकलून दे त-दे त ती आसनामागून
आसनासमोर आक् रोशात पु ढं सरकू लागली. प्रलया या महानदीत एखादा दे वदार वृ

फरफटत ओढला जावा तसा दु:शासन ितला िवपु ल केसां या पोटरीपयं त या दीघ
बटांबरोबर ओढला जात होता! एक त्री असूनही दु:शासनासार या ं यो यालाही ती
मु ळीच आवरत न हती! आप या पौ षाला एका त्रीचं हे जळजळीत आ हान
दु:शासनाला अस झालं होतं . िचघळू न चे तावले ला दु:शासन ित या बटांचा आप या
मनगटाभोवती िवळखा घालून ित या माने ला वारं वार झटके दे त ितला घायाळ
कर याचा क् र प्रय न करीत होता. याला सभागृ हात द्रौपदीिशवाय काहीच िदसत
नसावं ! ऐकू ये त नसावं !
उणनाभ, िचत्रचाप, दृढवमन, िनषं िगन, महाबाह,ू िवशाला , िचत्रवमन,
सोमकीती – प्र ये कासमोर टाहो फोडून ती यां यातील वीर वाला आ हान दे त होती.
दीनवाणी – अितशय दीनवाणी मु दर् ा क न हं बरडा फोडत होती. वादळात – घनदाट
अर यात वाट चु कले या एकाकी गायीसारखी! कुणीही वर उठत न हतं .
मा या उज या हाता या आसनावर बसले या यु वराज पद्मनाभाला ितनं
कवळवळू न साद घातली, “यु वराजऽऽऽ पद्मनाभन्!’’ आखाड ात या सह त्र मु खांनी
केले ला अजु नाचा आिण मा या जयजयकार जे वढा तीव्र न हता ते वढा ितचा एकटीचा
आक् रोश तीव्र होता! पण... पद्मनाभानं म तक उं चावलं नाही!
पु ढ याच णी ती मा या आसनासमोर डबडब या ने तर् ांनी उभी रािहली!
मा या जीवनक् रमात असे िकतीतरी आमूलाग्र वळण दे णारे अिव मरणीय ण होते !
या णा णांनीच माझं सारं जीवन िचतारलं होतं ! या सव णांत हा णच अ यं त
मह वाचा होता. कळसाचा होता. माझी कुंडलं एकाएकी सरस लागली. ती मा यापु ढं
दीनवाणी उभी रािहली हणून न हे ! एका आवे गातच ती मला आ हान करणार होती
आिण काय घडणार होतं ते माझं मलाच सां गता ये णार न हतं ! आसन सोडून सरळ
म यभागावर मी झे प घे णार होतो.
एक णभरच ितनं मा याकडे पािहलं . िन याची आ मो नत त्राणीची एखादी
साधीशी छटाही ित या डो यात न हती असं मला वाटलं ... पण ते
णभरच.
आसनाव न उठत कमरे या खड्गाची मूठ पकडून मी ताठ उभा रािहलो. ितचा केवळ
एकच श द ित या ओठाबाहे र आता उमटणार होता ‘अं गराजऽऽ!’ आिण दुस याच णी
जरासं धाशी जु ं पली तशी माझी दु:शासनाशी जु ं पणार होती. मी उठले ला पाहताच
िपतामह, अमा य, अ व थामा, कृपाचाय, गु द्रोण सवांनी आपली म तकं आ चयानं
उं चावली. सारं ग प यां या थ यासारखे मा या शरीरातले र ताचे कण उधळले होते .
गं गेकाठी ग्री मात तापणा या पाषाणासारखं शरीर रसरसून तापलं होतं ! कानांत
शं खनादासारखी अबोध शीळ घु मत होती. मी आपले कान या एका श दासाठी
टवकारले !
पण... पण एक श दही न उ चारता ती खाली मान घालून तशीच पु ढं सरकली!
मूकपणे ! आत या आत फुंदत! का कुणास ठाऊक? मा या म तकावर सह त्र िवजा
कोसळ याचाच मला भास झाला! तशीच का पु ढं सरकली ती? कोण या भावने नं? एका
सूतपु त्रापु ढं एका त्राणीनं आपला हात दीनवाणे पणे का पसरावा, हणूनच की काय?
परत म तका या वा ळात असं य प्र नां या भु जंगांनी फणा उभार या! अनावर
घोड ांसारखे िवचार उधळले ! यां या टापांखाली सं यम, िववे क, औदाय, स दयता या
जगातील सवश्रे ठ सद्गुणांची र ताळले ली शरीरं प्राण जाईपयं त तडफडू लागली!

दो ही कानां वर हात ठे वून ितला कंठरवानं ओरडून सां गावसं वाटलं , इत या कंठरवानं की,
या नादानं अं गावर या अभे कवचालाही तडे पडावे त! की, ‘मी सूतपु त्र नाही! मी
अं गराज आहे !’ हातातील खड्गाची मूठ थरथ लागली. उभं राहणं अश य झा यानं
तसाच आसनावर कोसळलो! मन, शरीर, जाणीव सव-सव बिधर, सु न झालं होतं !
अं गावर अभे कवच दे णा या यो याला मनावरही अभे कवच ायला िनयती का
िवसरते ?
वत: या वयं वरात वाटे ल ते बोलून घे ऊन ितनं मा या मानी मना या शतश:
िचं धड ा के या हो या आिण आज... आिण आज काही न बोलता ितनं ल े या एकाच
प्रहारात या धु ळीत फेक या हो या! अं गावरची तलम राजव त्रं आिण म तकावरचा
मु कुट यांत सजवले ला, सभागृ हात बसले ला एक केवळ वृ षभ यापे ा कण ितला अिधक
असा काहीच वाटला नाही की काय? सामा यांत या सामा य राजपु त्रापु ढं पसरले ला
हात ितला अं गराज कणापु ढं मात्र पसरावा असं वाटलं नाही! की, ितला हे च सु चवायचं
होतं काय की प्राितकामा आिण कण यांत कसलाच भे द नाही! वण यात या अर यातून
ह ींचे कळप िचं ऽऽ िचं ऽऽ करीत एकमे कांना अं गं घासून नु सते धावतच सु टतात तसे
असं य िवचार मा या म तकात धावू लागले . िवचार आिण शं का यां या अखं ड मा यानं
म तकाचा कुंभ तडकणार की काय हणून मी तो हातांनी आवळू न धरला.
सव आसनांसमो न लाथाडले ली, धापावणारी, केश िवखु रले ली ती दासी
दु:शासनानं िनवाणी या बलानं सभागृ हा या म यभागी आणली. दासी! होय दासीच! सव
कु राजपु त्रांसाठी ती दासी होती! त
ू ानं ठरिवले ली! पण मा यासाठी ती दासीपे ाही
हीन होती! जीवनात या स यांनी ठरिवले ली!
सव सभागृ हाला आिण आप या पतींना ती िनवडक श दांनी, धाय मोकलून
ू
दषणं दे त होती. कटीत वाकू न दु:शासना या हाती िनरी ये णार नाही यासाठी शरीराची
मोळी करीत होती! ित या ममभे दक श दांनी कुणाकुणाला काय-काय वाटत होतं ते मला
माहीत नाही, पण माझं मन यि कंिचतही द्रवलं नाही. का द्रवावं ? सूतांना कान नसतात
आिण मनं तर नसतातच नसतात! असलीच तर पाषाणांची असतात! धु ळीत पडले ली!
आिण कुणीही यांना ठोकर यासाठी!
एका जागीच मं डलं घे त िनवाणीचं हणून आकांडतांडव करीत ही हवं तसं बोलत
होती. कडकडणा या िवजे सारखी – ‘‘सां गा, या कु ं या प्राचीन राजसभे त आज एकतरी
िसं हा या छाती या स यिप्रय वीर पु ष उरला आहे काय? या सभे त वृ नाहीत ती
सभा न हे , या वृ ांत अधमाची ितडीक ये णारा धम नाही ते वृ न हे त आिण या
धमात स यास याची चाड रािहली नाही तो धम न हे ! सां गा, कुणीही सां गा. या पतीनं
वत:ला पणाला लावून वत:चं जीिवत गमावलं आहे याला आप यानं तर प नीला
पणाला लाव याचा कोणता अिधकार उरला होता? धमराज, धमराज हणून घे णा या
मा या पतीनं ही धमाला अनु स न सवांना पटवून ावं की, वत:नं तर मला पणावर
लाव याचा अिधकार कोण या धमानं यांना िदला?
“ि त्रयांना मानिबं द ू मानून यां या शीलर णासाठी र ता या न ा
ू
वाहवणा या कोण या ना कोण यातरी एका नरशादलानं
एकेकाली भूषिवले या
आसनावर तु ही प्र ये क जण बसला आहात. या िनजीव आसनांचा कण आिण कणसु ा
आज िजवं त होऊन तु हाला गजून हे च सां गेल की, ि त्रयांचं शील हणजे एखा ाला

त
ू ा या पटात गु ं डाळता ये णारी नरद नसते ! के हाही हाती घे ऊन कशीही फेकावी अशी
फाशांची कवडी नसते ! त्रीची िवटं बना करणारा हात, समाज वा रा य िवनाशा या
गततच लोट यास कारणीभूत होईल! तु हा प्र ये काचा ज म एका त्री या व सल
कुशीतच झाला आहे , याची जाणीव तरी तु हाला आज उरली आहे काय? सां गा,
आप या माते या त याचे , ओठावरचे तु षार याला अजूनही प ट मरतात असा
एकतरी सु पुत्र आज या सभे त िजवं त आहे काय?’’
णभर सगळीकडे शांतताच शांतता पसरली. दु:शासनाची मूठ िढली पडली.
शांत जलाशयातून एखा ाच खवल माशानं कळपातून फुटू न जलपृ ठावर उसळी
यावी तसा दुयाधनाचा केवळ एकच भ्राता िवकण उठला! हात उं चावून आप यापे ा
वडील असले या दु:शासनाला अिधकारवाणीनं हणाला, ‘‘दु:शासना, पांचाली या
शरीराला पशही क नकोस! सव जण ल ात ठे वा की, महाराणी तपती, निलनी,
भूिमनी, सु दि णा, वीरजा, दे वयानी, गं गा आिण स यवती यांनी भूषिवले ली राजसभा
आहे ही! इथं राज त्रीवर अ याय करणं हणजे मं िदरात प्र य आरा य दे वते ची मूती
पायदळी तु डिव यासारखं आहे ! जो पती वत: त
ू ात हरला याला आपली प नी
पणावर लाव याचा मु ळीच अिधकार नाही. या णी तो हरला या णी या या
पित वाचा अं त झाला. अ यायाला पाठीशी घालणारी राजयं तर् णा, समाज वा धम
िव वा या प्रलयात िटकू च शकत नाही! धुं द आिण मूढ सभासदांनो, एका रज: वला,
एकव त्रा त्रीवर वीरां या सभे त चालले ला हा धडधडीत अ याय आहे ! आपण
महाराज आयू, नहुष, ययाती, पु , ह ती, अजमीढ, सं वरण, कु , ज ह,ू प्रतीप आिण
शं तनू यांचे वं शज आहोत याची एकाला तरी आज जाणीव उरली आहे काय? सां गा,
आप या कोण याही पूवजां या कारिकदीत कधी एवढा काळा िदवस या सभागृ हानं
पािहला होता काय? या सभागृ हात िदि वजयाचे आिण अ वमे धाचे घोडे पाठिव याचे ,
िहमालयाला गवसणी घालणारे िवचारिवमश झाले याच सभागृ हात आज एका अबले चे
ल जार णासाठी फोडले ले टाहो घु मून िवरताहे त! आिण ते ही कु कुला याच एका
नु षेचे! ध य आहे या कु ं या राजिसं हासनाची आिण या यो यांची!
‘‘लहान असूनही मी वृ
हणिवणा या ये ठांना प ट िवचारतो की,
समारां गणात तळपणारी यांची खड्गं आज गं जली आहे त काय? िपतामह, महाराज,
आचाय, गु दे व, अमा य, कृपाचाय आिण सवांना धमदान करणारे इथले तप वी, ब्र
,
ॠिषजन अं गावर वीज पड यासारखे आज प्रेतवत का बसले आहे त? मी राजकुमार
िवकण सां गतो – एका पितव्रते चे आक् रोश, िकंका या आिण टाहो यांचं रौद्रभै रव
सं गीत घे ऊन वाहणारे हे जळजळीत अश् महापु रात या गं गेचं व प घे ऊन जे हा
घ घावत धावतील ते हा यांत या या आसनां या अिभलाषे नं तु ही सव जण अबोल
आहात यांतील एकही आसन िठकाणावर असणार नाही! पितव्रते वर अ याय हणजे
पािव यावर अ याय! पितव्रते ची िवटं बना हणजे पु षाथाचा अं त!” सभासदां वर गरगर
डोळे तो अखं ड वषणा या मृ गा या मु सळधार पज यासारखा श दां या धारा वषवू
लागला.
सग या राजसभे त तो एकटाच उठला हणून या याब ल मला अितशय
अिभमान वाटला, पण तो णभरच. याची िश टाई स यावर आधारले ली होती काय? तो
कुणाला पितव्रता हणत होता? समाजा या सं र णाचे सव सं केत धा यावर बसवून

एकाच दे ही पाच पतींशी रममाण होणा या एका वै राचािरणीला यानं सां िगतले या
तपती, िवरजा, सु दि णा, दे वयानी या िव यात महाराणीं या पायाशी बस याची तरी या
पांचालीची पात्रता होती काय? यांत या कुठ या महाराणीनं एकापे ा अने क पती
िनवडून पाितव्र याचा महान आदश हि तनापु राला घालून िदला होता? आप या
आ ते टां या शारीिरक यं गाचा दात िवचकू न यांनी िनदय िनदश केला होता? कोण या
वीराला यांनी कुलाचा वज हाती उं चावून िह यासारखं हीन-हीन हणून िमळे ल ते हा
ठोकरलं होतं ? पांचाली पितव्रता नाही! ती वारां गना आहे – कुलटा आहे – कलं िकनी
आहे ! िवषारी भु जंग उसळ यासारखा मा यातील सारथी खवळू न उठला! ‘कणा, थांब!
कणा, थांब!’ हणणा या सूयिश या या म तकावर पाय ठे वून तो ताडकन उभा रािहला!
फू कारत बोलू लागला. धुं दपणे मु खाला ये ईल ते .
“िवकणऽऽ, तू मूख आहे स! सभागृ हात िपतामह, महाराज, आचाय, अमा य सव
उपि थत असताना ते काहीच बोलत नाहीत हे जाणूनही धमाची धु रा केवळ आप या
एकट ा याच कंधावर पड या या आवे शानं तू कंठा या धम या यथ ताणतो आहे स!
पितव्रता, पितव्रता हणून वारं वार िजचा तू कंठरवानं उद्घोष करतो आहे स ती
पितव्रता मु ळीच नाही! एकाच दे ही पाच पतींशी रमणारी पांचाली िवलािसनी आहे !
कलं िकनी आहे ! वारां गना आहे ! कुलटा आहे !! अशा त्रीला पाचापे ा एकशे पाच पतीच
पसं त असतात! दासीला व त्रं पांघर याइतकी तरी ल जा असते , िवनय असतो.
कुलटे ला तो कधीच नसतो! दु:शासन, ती सव त्र सभागृ हात आली काय आिण िवव त्र
आली काय सारखीच आहे ! ल जा नसले या कुलटे या ल जाहरणा या मूख क पने नं
फाटू न जा याइतकं कुठ याही सभासदाचं काळीज नवनीतासारखं नाही. िवकण, जे
माहीत नाही यात त ड खु पसू नकोस. खाली बै स! दु:शासन, आजपयं त पांडवां या
असमथ कमरे ला लटकले लं हे सावळं खड्ग व त्रा या मा यातून बाहे र खे च!’’
नागसप िशरताच ढोलीतून केकाटत बाहे र पडणा या पोपटां या थ यासारखे
श द बाहे र पडले ! िमळे ल या िदशे नं धावणारे , िहरवट, िवषारी! मी बोललो. यथे छ म
याले या धुं द म यासारखा! वषानु वषं अवहे लने त झाले या मना या थाळीत सूडाचे
धगधगीत अं गार घे ऊन ती थाळी मी ित या उ नत म तकावर पालथी केली होती!
सवांसम . केवळ सूड भावने नं.
सूड ही मनाची अं गभूत िक् रया नाही. ती केवळ प्रितिक् रयाच आहे ! जे हा दोन
मनां या वािभमानाची वलयं एकमे कांना छे द ू लागतात ते हाच प्रितिक् रये या िवकष
रे षा िनमाण होतात! जग यांनाच सूड हणतं , क् रौय हणतं .
मा या श दांची वाटच पाहणा या दु:शासनानं केळी या गा यावरचा पापु द्रा
फोडावा तसा ित या अं शुकाला हात घालून ितचा पदर फेडला! उरावर या कंचु कीवर
हात घे ऊन ितनं जीवघे णा हं बरडा फोडला, ‘‘अ यु ता, िमिलं दा, माधवा, केशवा, गोपाळा,
घननीळाऽऽ धाव!’’
‘‘श्रीकृ णाऽऽ, मधु सद
ू नाऽऽ धरती होऊन दुभंगन
ू या अभागी पांचालीला आता
पोटात घे ! य कुंडातला अ नी हो आिण या या से नेला यात द ध क न ित या
जीवनय ा या सां गते ची भगभगीत र ा क न या अं ध, अधमां या कपाळाला फास!
मा या या असाहा य अश् ं या यमु ने या महापु रात या कामु कांची मदां ध म तकं प्राण
जाईपयं त घु समटवून टाक! मा या या उ ण वासांनी कु कुला या माजले या अर यात

लपले या या िवषारी भु जंगांना होरपळू न टाक! कंसाला वधणा या केशवा, िशशु पालाचा
कंठनाळ छे दणा या श्रीकृ णा, गोवधन उचणा या गोपाला, शतध याचा िशर छे द
करणा या शामसुं दरा, िवदरू रथाचा िवकोश करणा या वासु देवा, दं तवक् राला द ध
करणा या ारकाधीशा, नरकासु राला न ट करणा या नं दिकशोरा, बाणासु राचे बाहू
तोडणा या ब्र ांडनायका, प ड्रकाला पाणी पाजणा या पु षो मा, शृ गालाचा शे वट
करणा या शिशिकशोरा, धावऽऽऽ! त्रैलो याला सामावून घे णा या तु या मु रली या
पोकळीत या दीन, एकाकी, असाहा य, अबला, अनाथ पांचालीलाही सामावून घे !
सु दशना या सवसं हारक शि तमान शलाकांनी सभे त या या त ध पौ षहीन िश टांची
िशरं आज शाकटू न टाक! कृ णाऽऽ अरे तु ला तरी तु या यशोदा-दे वकीं या मातृ वाची
चाड उरली आहे काय? मातृ वा या मह मं गल मं िदरा या महा ारात म तक
नमिवणा या तु या ते ज वी वृ ि णकुलाची चाड तु ला तरी आज उरली आहे काय? जगाचा
अं त घनदाट का या अं धकारातच करणार असशील तर आजच सूयाचा महादीप फुंकू न
या कौरवां या का या दासीला या अं धकारात पु न टाक! नाही तर धावऽऽ यमु ने या
गजणा या लाटां व न धाव! ककश घ गावणा या झं झावाताबरोबर धाव! आकाशा या
िन या छतां व न, पाताळा या पोकळीतून, दाही िदशांतन
धाव! धावऽऽऽ!
ू
धावऽऽऽ!!’’
आक् रोशत ती थडाथड छाती िपटू लागली.
ित या आक् रोशानं मा या कानांतील कुंडलं णभर थरथरली! कधी न हतं ते
मा या सु वणकुंभासार या िनतळ कवचां वर टपटपीत रोमांच उभे रािहले ! डो यांसमोर
का या लाटांचा खवळले ला प्रचं ड सागर िहं दकळत उभा रािहला! या पवतप्राय
लाटां या मा यात एखा ा तृ णपा यासारखं माझं म तक थडाथड थपडा खाऊ लागले लं
पाहन
ू माझे पाय थरथ लागले ! थपडा थांबत न ह या. यां या अखं ड मा यांनी मा या
कानांतील कुंडलं िनखळू न लाटांबरोबर िकना यावर या दलदलीत पडले ली मला प ट
िदसली!
समु दर् वा यासार या दु:शासनाला ितचा आक् रोश पि णी या िचविचवाटासारखा नग य वाटला आिण ऐकू आला नाही. केळीला मु ळातून उखडायला उतावीळ
झाले या झं झावातासारखा हातांतील पदर तो एकलग सरासर ओढू लागला. मु ख
ओंजळीत लपवून घे तले ली ती शामल त्री या व त्रांबरोबर भोव यासारखी गरगर
िफ लागली. ित या अं गावर या अं शुकाचे दोनच पे ड िश लक रािहले . केवळ दोनच!
आिण िहमालया या अ यु च िशखराव न िशखरलोट झा यासारखं माझं मन
वत: याच अगितकते नं कळवळू न उठलं ! ित्रशु लानं सवां गाला कुणीतरी भोसकत होतं !
पांचाली या जागी सभागृ हात वृ षाली उभी आहे या नु स या क पने नंच मा या
सवां गाला रसरशीत इं ग या डस या! मु सळधार पज यात कोसळणा या जीण
पणकुटीसारखा मी आसनावर कसातरी कोसळलो! पायांतली श तीच िनघून गे याचा
णभर भास झाला. णापूवीची क् रोध, ितर कार, प्रितशोध यांची उभारी णात न ट
झाली. काय बोललो मी? कशाला? कुणासाठी? कुणाला?
मना या गु हे त खोलवर लप यासाठी डोळे िमटू न मी वै र धावू लागलो! पण
वृ षाली माझी पाठ सोडे ना! वृ षाली! होय वृ षालीच. मा यामागून धावणारी वृ षाली!
एकाकी, रज: वला, सु नात वृ षाली! केस िवखु रले ली! आक् रोश करणारी, मु ख ओंजळीनं

ू घे णारी वृ षाली! ‘अं गराज, अं गराज’ हणून टाहो फोडणारी िवव त्र
आ छादन
वृ षाली!! पांचाली या जागी वृ षाली पाहन
ू मी खाडकन डोळे उघडले ! उघडया-जा या
डो यांपुढं ही णात पांचाली तर णात वृ षाली िदसू लागली! पांचाली! वृ षाली!
िवव त्र पांचाली!! छे , छे , िवव त्र वृ षाली!! वृ षाली!!! छे , ित या शरीरावर व त्र
घातलं च पािहजे !
खां ावरचं उ रीय हाती घे ऊन मी पु हा आसनाव न खाडकन उठलो. एवढ ात
िवजयी से ना पराभूत शत् या उर यासु र या िशिबरांचाही िन:पात कर यासाठी
जयघोष करीत पु ढं घु सते तसे मु रलीचे रौद्र – भयानक वर कुठू नतरी सभागृ हात घु सले !
पाठोपाठ सह त्र वा ांचे दयभे दी सं िमश्र वनी घु मले ! मला राजसूय य ाची आठवण
झाली. काय होत होतं हे मला समजत न हतं . जणू माझी सारी शु बु हरपली होती.
वा ां या नादांनी सवांची मनं थरकली. ते कुठू न ये त होते ? आकाशातून? पाताळातून?
की दाही िदशांतन
ू ? कुणालाही काही समजे ना! प्रकाशासाठी ठे वले या छतावर या
थाळीसार या गोल िछद्रातून एक प्रकाशझोत तडक आत घु सला आिण पांचाली या
सवां गावर पसरला! तो पाहताच मला सु दशनाची मृ ती झाली. श्रीकृ णाची नीलवणी
आकृती डो यांसमोर उभी रािहली. काय होणार आता? दु:शासनाचा िशशु पाल? आिण –
आिण माझाही? वा ां या कलकलाटांनी सवांची मनं भीतीनं थरकली, पण दु:शासनाचं
मात्र उ मादानं िबथरलं ! हातातील व त्र, कुणाकडे ही ल न दे ता तो घोड ांचे वे ग
ओढावे त तसं ओढू लागला. पा यातील भोव यात सापडले या वाळले या काडीसारखी
ती व त्राबरोबर मं डलाकृती िपरली – आिण सव सभागृ हाला प्रचं ड ध का बसला!
ित या अं गावर या मूळ नीलवणी अं शुकात याची वीण गु ं फली आहे असं सुं दर
र तवणी अं शुक ित या शरीरावर होतं ! दु:शासनाचे डोळे पराजया या भावने नं आर त
झाले ! वा ांचा आवाज णा णाला वाढत असतानाही यानं या र तवणी अं शुकाला
हात घातला!
मी कोण आहे ? पांचाली कोण आहे , ही कु ं ची सभा आहे , हे िवस न मी ते अपूव,
अद्भुत, गूढ दृ य भाराव यासारखा एकटक पाहतच रािहलो. हातांतील उ रीय थरथ
लागलं . काय केलं मी आज? कुठं गे लो मी? काय बोललो मी?
सरसर! सरसर! खड्गापे ाही चपळाईनं हात िफरवीत दु:शासन अं शुकं ओढू
लागला, पण – गोठ ातून अर याकडे जाणा या गायी एकमे कीं या अं गाला अं ग घासून
कवाडाबाहे र पडतात तशी िनळी, िहरवी, जां भळी, शु भर् , र तवणी व त्रं एकापाठोपाठ
एक बाहे र पडू लागली. वा ांची गती वाढ यानं अने कांनी कानां वर हात ठे वले .
िपसाळले या ह ीसारखा दु:शासन खवळला होता. िवकण आनं दानं टा या िपटतो आहे ,
हे पाहन
ू तर तो अिधकच खवळला. या वे ळी दु:शासनाला प्रितकार कर यासाठी
कोणीही पु ढं सरसावलं असतं तर? ते ऐक या या अव थे त तरी तो होता काय? यानं
प्रितकार करणा या याच व त्रांना हात घातला असता! दु:शासना या अिववे काचा
अं गार फुंकर घालून दुयाधनानं फुलिवला होता. मा या अवा य श दां या झं झावातानं
याचा भडकू न वणवा झाला होता! दुयाधनाला, मला, कु ं या राजदं डाला कुणालाच न
िवझवता ये णारा अनावर वणवा!
अं शुकांचा ढीग सभागृ हात पडू लागला. मा या मनात असं य िवचारांचा ढीग
पडू लागला! काय केलं मी! बालपणापासून कडक िनयमांनी आिण क टसा य प्रय नांनी

ह तगत केले ली चािर याची धवल साधना एका णात सूडा या का या कुंडात आज मी
बु डवून टाकली! कण! यो यांनी गौरिवले ला कण! महान आप ीचं धै यानं कतृ वात
पांतर करणारा कण! प्रेमा या धा यांनी सग या नगरजनां या दयावर अिधरा य
करणारा कण! एकाच णात भावनां या रा यातील दुदवी कण परािजत ठरला! िशशु पाल
आिण मी, दु:शासन आिण मी, इतकंच काय पण कंस आिण मी यात कसलाच फरक नाही
की काय? या िवचारानं कधी न हते ते मा या डो यांत टचकन अश् िबं द ू उभे रािहले !
राजसभे तील मा या जीवनातले पिहले च अश् िबं द!ू यात का य न हतं , भीती न हती,
याचना न हती, पिरणामा या भयानं थरथरणारी प चा ापद धताही न हती! आदश
हणून प्राणपणानं जीवनभर उराशी कवटाळले या नीितत वांना उरावर घे ऊन
अं शुकां या िढगा यात सूयिश य कणाचं कले वर पाहताना खं बीर मनाचे बां ध फोडून
आले ली ती वे दने ची आिण यातने ची तीव्र सणक होती! अश् िबं दं ू या व पात ती
सणक उभी रािहली होती – तीही सूतपु त्र कणा या ने तर् ांत! सूयिश यासाठी
सूतपु त्रा या डो यांत अश् ! एक णभरच मला वाटलं , मी सूतपु त्र झालो नसतो तर!
कसं झालं असतं माझं जीवन! श्रीकृ णासारखं ? का नाही? झालं ही असतं ? सं कारा या
सं घातांनी सामा याचा असामा य होतो. उलट कुसं कारां या कदमात कमलपु पा या
पाक यांचंही घृ णामय शे वाळ होतं ! कुणीही कसं िदसावं यापे ा कसं असावं याला
मह व आहे . ते श य नसे ल तर जा तीत जा त कसं नसावं याला तरी न कीच मह व
आहे ! मी एका णात ा सव मयादा आज ओलांड या हो या!
मा या डो यांतले ते पिहले च अश् िबं द ू कु ं या राजसभे त घरं गळू न हातांत या
उ रीयावर पडून असे च िवरले ! यांचा अ वय सभागृ हात या कुणालाही लागला
नसता. िनवळले या डो यांसमोर पांचाली उभी होती. घामानं डवरले ला, थकले ला
दु:शासन णभर थांबला. शे कडो योजनांचा प्रवास क न आले या घोड ासारखा तो
धापावत होता! अं शुकांचा िढगारा या दोघांपे ाही उं च िदसत होता! सव वा ांचा
आवाज एकाएकी थांबला आिण केवळ मु रलीचे च वर भयाण भे दक शीळ घालू लागले .
पांचाली या अं गावर पीतवणी अं शुक झळाळत होतं ! सु वणधा यांनी गु ं फले या
व त्रासारखं ! मला ते पूवीही कुठं तरी पािह यासारखं वाटलं ! सव श ती एकवटू न या
पीतांबरालाही हात घाल यासाठी दु:शासनानं हात उचलला! पु ढचे खूर उचलून म ये च
उसळणा या शु भर् घोड ासारखे दो ही हात उं चावून िपतामह खाडकन उठू न गरजले ,
‘‘दु:शासन, एक सूतभरही आता पु ढं सरकू नको! िशशु पालासारखा एका णातच
द ध होशील! ल ात ठे व ते पीतांबर आहे !’’
अं गी त्राण नस यामु ळे हात खाली सोडून दु:शासन रखडत-रखडत कसातरी
आप या आसनाजवळ आला. णभर आसना या ह तदं डीवर हात टे कवून कमरे त खाली
वाकला. या या वे दानं डवरले या म तकावरचे दोन थब टपकन या याच आसनावर
ू र तो उ यानं च शि तपात झा यासारखा कोसळला! आसनावर
ओघळले . या वे दिबं दव
ू र दु:शासन! िशसारीनं मी मान िफरिवली. मा या हातातील उ रीय
वे दिबं द,ू वे दिबं दव
के हाच गळू न पडलं होतं . पीतांबरा या ते ज वी वणापु ढं या उ रीयाचा वण काहीच
न हता! िख न मनानं मी खाली बसलो. कायमचा!
मं डलं घे ऊन-घे ऊन भोवळ आले ली पांचाली को हांटीची कळी वा याबरोबर
इकडे -ितकडे लडलडते तशी णभरच लडबडली आिण कदळीसारखी उ यानं च उ मळू न

समोर या व त्रां या िढगा यातच कोसळली! या िविवधरं गी व त्रां या इं दर् धनु यात
पीतांबर धारण केले ली ती िव ु लताच होती!
ित या अनावृ त चरणां वरची धूल म तकी धर यासाठी सभासदांतील काही जण
पु ढं झे पावले , पण ितत यात सव शांत झालं आहे याचा वे ध घे ऊन पवतिशखर सोडून
खाली उतरणा या ग डासारखे िपतामह पायदं ड ा उत न खाली ित याकडे च ये ताना
पाहन
ू
ू सव जण जागचे जागीच थबकले ! ित याजवळ ये ताच िपतामह सवांना उ े शन
गं भीर वरात हणाले , ‘‘सभासदहो, त
ू सं पलं आहे ! फाशांचं! तु ही जाऊ शकता – पण
ल ात ठे वा, आता कायमचं त
ू सु झालं आहे ! घटनांचं!’’ खाली माना घालून सव जण
सभागृ ह सोडू लागले .
आपाप या क ाकडे परतणा या राजपु त्रांपैकी ने म या िवकणा याच
पायांखाली मा या हातातून सु टून खाली पडले लं उ रीय सापडलं ! पीतांबर पांचाली या
अं गावर, माझं उ रीय मात्र िवकणा या पायांखाली! माझं मन िवष ण झालं . माझं
उ रीय तु डवीत जाऊन िवकणानं िपतामहांचीसु ा पव न करता पु ढं होत िढगा यात
अिवचल पडले या मूि छत पांचालीची चरणधूली म तकी धारण केली! केवळ एकट ा
िवकणानं !
सव सभासद सभागृ हाबाहे र िनघून जाताच िपतामहांनी कमरे चं खड्ग
यानाबाहे र काढलं ! पाषाणा या िन चल मूतीसारखा आसनावर बसून मी ढगाळले या
आकाशाची सं िद ध सकाळ घे ऊन आले या िदवसाचा अथ लावीत होतो. सगळा िदवस
हणजे आ चय, सं भर् म, रह य, अवा तवता, अध:पतन, मूढता, क् रौय आिण अिववे क
यां िशवाय दुसरं काय होतं ? पण िपतामहां या हातात धारदार खड्ग पाहन
ू मात्र
िव मया या आणखी एका प्रचं ड ध यानं माझं मन णभर थरारलं . काय असावं
यां या मनात? णापूवी या डोळे िदपिवणा या नाट ानं जे वढा त ध झालो न हतो
ते वढा ते तळपणारं खड्ग या सागवृ ासार या उं च वृ ा या हाती पाहन
ू मी त ध
झालो. काय असावं यां या मनात? आता आणखी काय पाहावं लागणार?
उजवा पाय मु डपून वीरासना या पिव यात ते व त्रां या िढगा याजवळ खाली
बसले . पाठीवर हळु वारपणे हात ठे वून ‘‘पांचाली!’’ हणून गदगद हलवीत यांनी ितला
हाक मारली. अं शुकांचा िढगारा हलला; पण ती तशीच िन चे ट पडली होती! िपतामहांनी
पीतांबराचा शे व उचलला आिण हातात या खड्गानं , याला जोडून असले लं आकाशवणी
अं शुक सरकन कापलं ! या पीतांबराला हातही लावू नको हणून दु:शासनाला यांनी
िनवाणीचं िन न
ू सां िगतलं होतं ते च पीतांबर यांनी मात्र सहजपणे हाती घे ऊन खड्गानं
अलग केलं ! कसं श य झालं यांना ते ?
यांनी उठू न सं केत करताच दासींनी पु ढं होऊन ितचा मूि छत दे ह उचलला.
खाली माना घालून उ या असले या पांडवांपैकी भीमा या पाठीवर एक आिण
अजु ना या पाठीवर एक हात ठे वून िपतामहांनी तो
णभर थोपटला. माने या
सं केताबरोबर ते पाचही जण यां याबरोबर चालू लागले . िपतामहांचे हात भीमाजु नां या
पाठीवरच होते !
आसनाव न उठावं संसु ा मला वाटत न हतं . समोर पडले या व त्रां या
िढगा यांचा प्रचं ड पाषाणांचा एक पवत क न तो मा या छातीवर कुणीतरी ठे वीत आहे
या जािणवे नं वास क दटत होते ! िकती काल मी आसनावर तसाच बसून होतो, हे माझं

मलाच समजलं नाही. सं याकाळ या भे सरू , धूसर छटांत भ य सभागृ हातील िर त
आसनं भयानक िदसू लागताच मी खडबडून उठलो! ने हमी या िनयिमतपणानं सभागृ ह
समयांनी उजळू न टाकायचं से वकांना भान रािहलं न हतं ! पण या िमणिमणणा या
समयांनी मा याभोवतीचा अं धकार तरी आता िकतीसा उजळणार होता!
काही काळ आले या िनद्रेतून मी जणू जागा होत होतो. िवष णपणे उठू न मं दमं द पावलं टाकीत सभागृ हाबाहे र चाललो. अं शुकां या िढगा यातील िविवधरं गी व त्रं
धूसर सं याप्रकाशात पाहताना मलाही माझं जीवन या व त्रां या िढगा यासारखं
वाटलं ! िविवध रं गां या घटनांनी भरले लं! खरोखरच या व त्रां या िढगा यासारखं ! पण
पीतांबरासारखं झळाळणारं ते ज वी असं एकही व त्र ने मकं यात न हतं !
सभागृ हा या महा ारात जाताच आप या िनिमतीपासून आजपयं त वै भवाचे
ते ज वी, अिभमाना पद गौरवाचे अने क प्रसं ग पाहणा या या वा तूवर आज या
घटनां या मृ तींचे ठसे कसे काय उमटले असतील हणून मी मागं वळू न पािहलं .
सु वणाचं पु षभर उं चीचं िसं हासन प्रकाश नस यामु ळे झळाळत न हतं ! सगळी मोकळी
आसनं नदीिकनारी अ ता य त पडले या का या पाषाणासारखी कळाहीन वाटत होती.
केवळ एका दरू वर या आसनावर ह तदं डीवर मान टे कवून मा यामागं ही कोणीतरी त्राण
नस यासारखं सभागृ हात बसून होतं ! आसना या क् रमांकाव न तो दु:शासनच होता हे
िनि चत! नाहीतरी दुसरं कोण रगाळणार होतं इतका काल? तो इतका अचे तन बसला
होता की, या यात आिण लगत या अं शुकां या िन चल िढगा यात कुणालाही काहीच
फरक वाटला नसता! एक िन: वास सोडून मी महा ार सोडलं . गं गेवर जाऊन िन याचं
सं याकालचं अ यदान करावं , असं ही मला वाटलं नाही! आकाशाची सगळी पि चम
िदशाच का याकुट् ट ढगांनी झाकाळली होती.
अवजड साखळदं ड बां ध यासारखे जड पद े प उचलीत क ाकडे जाणा या
सोपाना या पायदं ड ा चढून क ा या ारात आलो. िव णु मत
ू ी या गाभा यासमोर
ओणवी वाकू न मे घमाला हातातील इं गुदी या चं चुपात्रातील इं गुदी समईत ओतत होती.
समई भरताच पिल यानं ितनं ितची वात सरशीनं पु ढं ओढून प्र विलत केली. ितचं
केतकीवणी मु खमं डल समई या प्रकाशिकरणांनी उजळू न गे लं. ितला पाहताच मात्र
मला सकाळी ित या हातातून अनवधानानं पडले या रां गोळी या पात्राचं मरण झालं !
झपाझप पावलं उचलीत तडक गाभा यासमोर गे लो. मला पाहताच मे घमाला साव न
दरू झाली. गाभा यासमोरची दगडी समई उचलून खाल या सं गघडीवर या िठकाणी
सकाळी रां गोळी सांडली होती ते िठकाण मी पािहलं ! ितथली धवलवणी रां गोळी उडून
गे ली होती! पीतवणी हळद उडून गे ली होती! उर या हो या केवळ र तवणी कुंकुमा या
भडक छटा! इत तत: िवखु रले या! िख नपणे हसत मी या िवखु रले या कुंकुमाला
बोटांनी पश केला. कसातरीच वाटला तो मला! उठू न समई मे घमाले या हाती दे त
तसाच शयनागाराकडे चाललो.
कुठू नतरी शोण मला सामोरा आला. याला पाहताच याला कडकडून िमठी
मा न लहानपणी या वसूसारखं , ‘मी कोण आहे शोणा?’ असं िवचारावं सं मला वाटलं ,
पण सकाळी गं गािकनारी याचा आग्रही हात मी िकती िनदयपणानं िझडकारला होता!
या याशी काहीच न बोलता शयनागाराकडे वळलो, पण तोच पु ढं होऊन हणाला,
‘‘दादा, थांब!’’ िकतीही झालं तरी तो माझा स खा भ्राता होता! ये ठ असूनही मला

याचे उपदे शाचे सव घोट आता िनमूट ऐकावे लागणार होते . मी थांबलो. ‘‘दादा, तु ला
सवांनी आज सकाळी गं गािकनारी पात्रात उभं राहन
ू अ यदान कर याचा आग्रह का
केला हे अजूनही कळले लं नाही!’’
‘‘शोणा, आता ते कळू नही याचा काही उपयोग नाही.’’
‘‘पण यां यासाठी तू जीवनाचे सव आदश पणाला लावले स यां या
तु याब ल या क पना तरी तु ला कळायला पािहजे त!’’
‘‘का पाठिवलं होतं सवांनी आज सकाळी आग्रहानं मला गं गािकनारी? काय
माहीत आहे तु ला?’’
‘‘आज या त
ू ा या फाशा या कवड ा भीमविधत जरासं धा या हाडां या
हो या!! याला तू ं ात जीवदान िदलं होतं स!’’
‘‘काय, हणतोस काय शोणा? जरासं धाची हाडं आण यासाठीच दु:शासन
मगधां या राजगृ हाला गे ला होता काय?’’ मी याचे खांदे पकडून याला गदागदा
हलिवलं .
‘‘होय! तु या श दाघाताबरोबर कवड ा थरथरतात, हे अचूकपणे हे न सवांनी
तु ला त
ू होईपयं त प तशीररी या सभागृ हाबाहे र ठे वला होता आज! कवड ा तु ला
आिण भीमालाच काय ते थरथरत हो या!’’
‘‘तु ला कसं समजलं ते ?’’
‘‘स यसे नाकडून! दुयाधन तु ला गं गेवर अडखळत ठे वणार हे स यसे नाला पूवीच
माहीत होतं . गं गािकनारी तो तु ला सभागृ हात स वर पाठिव यासाठी काहीतरी
बोलणारही होता... पण तु झी कुंडलं िन प्रभ झाले ली पाहन
ू तू सभागृ हात जाऊ नये ,
असं च याला वाटलं हणून तो अडखळला! महा ारात दु:शासनानं तु ला प्रितरोध केला
तोही तू आत असलास तर फासा आप यासारखा पडणार नाही हणूनच!’’
आजचा सगळा िदवसच आ चयाचं कू ट जाळं िवणणारा होता.
‘‘शोणा, जा तू! पण... पण ल ात ठे व शोणा, सकाळी मी तु ला िझडकारलं हणून
अपसमजानं तूही मला िझडका नकोस! सगळं जग उलटं उभं ठाकलं तरी चाले ल, पण
बं धो, आपण दोघं एकाच माते या र तामांसाचे िपं ड आहोत, हे िवस नकोस!“
‘‘दादा, तु या चरणां वर मरण आलं तरीही मी ते गं गेकाठ या िशप यासारखं
ओंजळीत घे ऊन उराशी कवटाळीन.’’ पु ढं होऊन यानं मा या चरणांना ह त पश केला.
गाभा याजवळ अवगु ं ठून उ या असले या मे घमाले कडे बोट उं चावून मी याला
सां िगतलं , ‘‘जा शोणा, ितला सां ग की, रां गोळी पु सटली गे ली आहे . पु सट यासाठीच
असते ती!’’ तो मं दपणे िनघून गे ला.
शयनागारा या प्रवे श ारातून मं चावर बसले ली वृ षाली पाहताच मात्र मला
कधी न हे ती वत:चीच लाज वाटली! सभागृ हात या अिप्रय प्रकाराची आठवण दे ऊन
ती आता मला प्र नां या मा यानं घायाळ करणार होती. काय उ रं दे णार होतो मी
ितला? काय वाटलं असे ल आप या पतीिवषयी ितला आज?
आत प्रवे शन
ू ितला पािहलं च नाही, असं भासवून मी गवा ातून बाहे र या
अं धकारात न िदसणारं गं गेचं पात्र पाहू लागलो!
िन यासारखी मागून ये त पाठीशी उभी राहत ती आ चयानं हणाली, ‘‘अं !
आपलं उ रीय कुठं आहे आज? की कुणाला दे ऊन टाकलं त?’’

‘‘हं ? दे णार होतो. पण दे ता आलं नाही! पण सा या उ रीयासाठी तू आप या
पतीला ते कुठं य हणून प्र न िवचारते आहे स आज?’’
‘‘साधं ? अहो, आप या अने क मृ ती जपणारं , गं गेकाठी मी वधळे पणानं आणले लं
ते तु मचं आिण माझं ही अ यं त िप्रय असं उ रीय होतं ! कुठं गे लं ते ?’’
‘‘ते गे लं, कायमचं गे लं! या व त्रापे ा अने क मौ यवान व त्रं जगात
असतात, हे मला पटवून दे ऊन ते आज कायमचं गे लं आहे !’’
“जाईना गे लं तर! पती हे च त्रीचं मोठं व त्र असतं !’’ मा या पाठीवर गाल
टे कवीत ती िन या या प्रेमादरानं हणाली.
सभागृ हातील एकही घटना ितला समजली न हती तर! मी सु टकेचा िन: वास
सोडला.
‘‘आपलं उ रीयं गे लं ही आ चयकारक वाता तु ही मला सां िगतलीत, मी
याहीपे ा आ चयकारक वाता सां गन
ू तु हाला आज चिकत करणार आहे !’’ ती बोलत
होती आिण मा यासमोर तर एकसारखं सभागृ ह िफरत होतं ! िनळे , िपवळे , िहरवे अिण
तांबडे रं ग होते .
‘‘कोणती?’’ ित यापासून दरू होत दुस या एका गवा ा या कवाडात उभा राहत
मी िवचारलं .
‘‘तु ही ने हमी हणता की, पांचाली आपला ितर कार करते ! पण – ’’
‘‘वृ षाली! या िवषयावर काही एक ऐक याची मला आता मु ळीच आव यकता
नाही. मी केलं याची, काठावर या प्रे कांनी पोहणा याची करावी तशी परी ा मला
नको आहे .”
‘‘ऐका तर खरं ! पांचालीनं तु मचा मनापासून कधीच ितर कार केला नाही!” मला
म ये अडवून वृ षाली हणाली.
‘‘कशाव न हणते स तू हे ?”
‘‘आज मला वत:ला ते समजलं हणून!”
‘‘काय समजलं तु ला?’’
‘‘एकदा ितस या प्रहरी अं त:पु रात आ ही सव जण बसलो होतो ते वढ ात
द्रौपदी सु नात होऊन अं त:पु रात आली. आपली प नी हणून ितनं माझी फारच
िज हा यानं िवचारपूस केली. वृ षसे ना या कानाला हात लावून तर हणालीदे खील,
‘खरं च, तु म या या पु त्राला कुंडलं हवी होती!’ मी तरी काय उ र दे णार होते ? ‘का
नाहीत ते या या िपतृ देवांनाच माहीत!’ असं हणून मी वे ळ मा न ने ली! पण तु मचा
िनदश करताच मात्र ितनं झटकन आपली मान खाली घातली!”
‘‘का खाली घातली वृ षाली? तु ला ते कधीच समजायचं नाही!” बाहे र या
अं धकारा या सागरात ने तर् ांचे बाण दरू वर फेकीत मी हणालो.
‘‘मलाही तीच शं का आली की, ितला तु मचा मा यासमोरही उपहास करायचा
असावा! हणूनच ती केशभूषे या दपणाकडे वळले ली पाहन
ू स यास य पारख यासाठी
मी ित या िहर मयी नावा या सखीला जवळ बोलावून घे तलं . ितनं जे -जे मला सां िगतलं
ते -ते ऐकताच तु हाला सवां आधी ते सां गन
ू तु म या मनातील िकंतू के हा दरू करीन असं
मला झालं . मृ णालला पाठवून मी तु मचा शोधही केला, पण तु ही या वे ळी सभागृ हात
दं ग होतात!’’

‘‘असं काय आ चयकारक सां िगतलं ितनं तु ला?”
‘‘सवांसमवे त राजसूय य ासाठी तु ही एकदा इं दर् प्र थाला गे ला होतात ते हा
मायावी व तूं या दालनातील सोपानाव न तु म या कुंडलमं िडत मु खाचं तलावात या
पा या या एका कोप यात पडले लं प्रितिबं ब पाहन
ू पांचाली ित या कानात पु टपु टली
होती की...!’’
‘‘काय पु टपु टली ती? सां ग, वृ षाली याही वे ळी मी सं भर् मात होतो आिण
आजही आहे !’’
‘‘ती पु टपु टली की – ‘िहर मयी, या कवच-कुंडलांचं प नी व दै वी आलं असतं , तर
िकती कारं जी फुलली असती मा या जीवना या उ ानात! अं गराज कण पती हणून
लाभले असते तर पाच पतीं या सहवासात िवषमपणे िवभागले लं वष... दोन-दोन
मासां या सम-सहवासात िवभागलं नसतं का?” मागून ये त ितनं मा या पाठीवर म तक
टे किवलं . मागं वळू न ‘पांचाली’ हणत वृ षालीचं मु ख ओंजळीत घे त मी भान न राहवून
कळवळलो.
‘‘पांचाली न हे वृ षाली!’’ मा या हातां वर आपले हात ठे वीत वृ षाली हणाली.
‘‘आता तरी पांचाली या अपसमजानं सं त त होणारं तु मचं मन शांत राहील ना?”
समई या अं धक
ू प्रकाशात मा या डो यांत खोलवर पाहत ती काहीतरी धुं डू लागली.
अने किवध सं िमश्र भावनांनी मन गलबलून गे लं. सकाळपासून या
स यास या या ं ात केवळ आिण केवळ दै वयोगानं च मी स यापासून वं िचत होऊन
अस याकडे फेकला गे लो न हतो काय! काय उपयोग होता आता स य समजून?
पांचाली या भावना समजून?
‘‘वृ षाली!’’ ितला कवे त घे ऊन मी अ फुट पु टपु टलो.
‘‘िकती मोठे आहात तु ही! पांचालीलाही माझा हे वा वाटत असे ल!” मा या
छातीवर म तक घु सळीत ती हणाली.
‘‘मी – आिण मोठा? वृ षाली, मी मोठा होतो, पण आज नाही.’’
‘‘मला तर तु ही सदा सवकाल मोठे च आहात.’’ कवे तन
ू वत:ला सोडवून घे त ती
शयनगृ हाबाहे र झुळु केसारखी गे ली. मा याकिरता काहीतरी आण यासाठीच ती चालली
होती हे ओळखून मी ितला जाता-जाताच हणालो, ‘‘वृ षाली, काही आणू नकोस
मा यासाठी. मला भूक नाही.’’
ती बाहे र जाताच आवे गानं पु ढं होऊन मी शयनगृ हाचं दार आतून बं द क न
घे तलं आिण मं चकावर पहुडलो. मनाची, शरीराची सव उभारी ढासळली होती. अं त न
लागणा या ि ितजाचा वे ध घे त समु दर् प ी पा याव न झे पावत िनकरानं पु ढं जातो तसं
माझं मन भिवत याचा वे ध घे त िनकरानं धावत होतं . अं त न लाग यानं परतून पु हा
दे हा या पं जरात ये त होतं . चोच वासून धापावत िन च॓ ट पडूनच राहत होतं ! क हत
होतं , ‘‘पांचाली मा कर! पांचाली मा कर!’’
मऊ श ये या मृ द ू पशानं अशा वे ळी मन अिधकच अशांत िन अ व थच होतं .
हणूनच थं डगार सं गघडीवर गु डघे टे कवून मी माझं म तक मं चका या लाकडी बै ठकीवर
िवसावलं , पण णभरातच सगळा िदवस सूयिकरणांसारखा टळटळीतपणे मा या
डो यापु ढं उभा रािहला. शरीराचे डोळे िमटता ये तात, पण मनाचे डोळे कधीच िमटू
शकत नाही! घटनांचे िच रप ी िविवधरं गी पं ख फडफडवीत डो यांपुढं नाचू लागले .

मधून-मधून ची का लागलो. ढगाळले लं आकाश! रां गोळीचं पं चपात्र! केकाटत
धावले ली िटटवी! िन ते ज कुंडलं ! य कुंडावरचा कावळा! काळा अगदी काळाकुट् ट
िदवस! पांचालीचे िवखु रले ले काळे केस, अश् आिण र तिबं द ू छे , र ताश् ं या न ा!
थरथरणा या कवड ा! मदो म ह ीसारखा दु:शासन! आिण... आिण अिववे की,
माग यु त, अध:पितत कण!! भोवतीचा टाहो, आक् रोश, अ याय! िवटं बना! दुस यासह
वत:ची! झळाळणारं पीतांबर! आिण – आिण पायदळी तु डिवले लं उ रीय! उधळले या
रां गोळी या शु भर् -धवल छटा! उरले लं कुंकुम! केवळ र तवणी भडक कुंकुम!! चरणां वर
म तक ठे वणारा शोण! पाठीवर म तक टे कवणारी वृ षाली! वषाचं दोन-दोन मासांत
िवभाजन क पाहणारी पांचाली! पांचाली!! पांचाली!!!
अस पणे मी म तक उं चावलं . सभोवती समईचा िमणिमणणारा प्रकाश होता
बु भु ि ताला कदा न िमळालं तरी तो वे डावून जातो. याच आतते नं मनाचा अं धार
उजळ यासाठी मी समई या योतीकडे पाहू लागलो. या योतीतही पांचाली उभी
होती! अितशय सौ य मु दर् े नं ती मला आवजून सां गत होती, ‘अं गराज, मी आज सभे त
तु म यापु ढं हात पसरला नाही याचं तु हाला मन वी दु:ख झालं असे ल! पांचालीनं
आप याला परत ठोकरलं , असं वाटू न तु म या मना या आज शतश: िचं या झा या
असतील! पण... पण खरं सां गायचं , तर कुठ या त डानं मी तु मचं अभय आज मागणार
होते ? कोणता अिधकार होता मला? तु म या झळाळणा या कुंडलांना एकेकाळी मी – मी
मा या सु गंधा या धुं दीत लाथाडलं न हतं काय? मा या अं गभूत सु गंधाइतकीच तु मची
अं गभूत कवच-कुंडलं मौ यवान आहे त, हे कळायला मला फारच कालावधी लागला
आिण जे हा कळलं ते हा उपाय न हता. तु हाला िध कार याची उरी सलणारी कळ
अस असताना – मी सभागृ हात हात पसर यावर तु ही मला लाथाडलं असतं त तर! तर
ती यातने ची कळ मी कशी काय सहन करणार होते ? हणून आिण हणूनच वत: याच
ल जे नं मी तु म यापु ढं हात िव तारले नाहीत. तु म या ितर कारानं न हे ! तु मचा अवमान
कर यासाठी न हे हो! खरं च न हे ! पण – पण तु ही मात्र मला िवलािसनी, वारां गना
आिण कुलटा हटलं त! पाच पतींशी रमणारी वै राचािरणी हटलं त! सां गा, माते या
आ े चं पालन करणारा पती जे हा आप या प नीला आप या बं धच
ूं ीही प नी करतो
ते हा या ये ठ पतीला साथ करणारी त्री कुलटा कशी ठरते ? सां गा, मी वारां गना
आहे काय? िवलािसनी आहे काय? कुलटा आहे काय? वत:ला मनोमन िवचा न मला
उ र ा.’
योत णा णाला वाढते आहे या भासानं डो यां वर हात घे ऊन मी िकंचाळलो,.
‘‘नाही पांचाली, तू कुलटा नाहीस! तू पितव्रता आहे स!! वृ षाली इतकीच तूही पिवत्र
आहे स!”
बाहे र घनदाट अं धकार असतानाही मी तसाच उठलो! शयनगृ ह, क मागं टाकू न
सोपान उत न राजवाड ा या प्राकारा या महा ारात आलो. पगु ळले या ारपालांना
न उठिवताच महा ाराचा आडदं ड दरू सा न ार उघडलं . चालू लागलो. गं गेकडे ! सगळं
हि तनापूर अं धकारानं िगळलं होतं ! माग पिरिचत अस यानं चु कत न हतो एवढं च!
गं गाकाठ या िन या या पाषाणावर बसलो. या शांत जलवािहनी या काठी
दाटीवाटीनं वाढले या वृ ांपैकी कुठ यातरी कदं ब वृ ावर चु कारमु कार कारं डव प ी
म ये च पं ख फडफडवीत भे दक ची कारत होता, पण
णातच याचा आवाज

िकना यावर या नीरव िनःश द शांतते या घु मटात कुठ याकुठं िवरत होता. आकाशा या
िन या प्राज त वृ ाला इव या-इव या तारकापु पांचा नु सता बहर आला होता.
यांतीलच काही पु पांचा सडा प्रितिबं बा या पानं गं गे या पात्रात पडला होता! बराच
काल या पाषाणावर तसाच बसलो. पण अं तरं गातला सं भर् म आिण ग धळ के हा
थांबणार यावर मात्र मला उ र सापडत न हतं ! लपलपणा या लाटा ते कधीच दे ऊ
शकणार न ह या!! िवष णपणानं शे वटी गं गातीर सोडून क ाकडे परतलो. तळमळत
असाच के हातरी िनद्रावश झालो. िनद्रा ही सवांत अिधक उदार दयी माता आहे !
यि त य तींची िविभ न दु:खं ती एकाच ममते नं काही काल का होईना; पण िनि चतच
आप या िवशाल उदरात घे ते!
**

तेरा
कस यातरी खडखडाटानं जे हा जागृ त झालो ते हा गवा ातून शयनगृ हात
िशरले या अ णोदया या लोभस िकरणशलाका पाहन
ू मी िव मयचिकत झालो. कधीच
मी इतका काल िनद्राधीन झा याचं मला आठवत नाही! काल या प्रसं गानं मा या
िदनचयतही बदल घडिवला की काय? अशा शं केनं मं चकाव न लगबगीनं उठू न
गवा ा या झरो यातून सूयिबं ब पूवि ितजावर िकतपत आलं आहे हे बाहे र डोकावून
पािहलं . ार बाहे न पु हा खडखडलं . बाहे न ार ठोठाव याचं धाडस कोण करणार या
शं केनं लगबगीनं ाराजवळ आलो. मला माहीत होतं ती वृ षाली न हती, सु िप्रया
न हती, मे घमालाही न हती. स यसे न आिण शोण तर कधीच मा या शयनगृ हाकडे
िफरकले नसते ! श यता होती राधामाते चीच! ‘कोण असावं ?’ असा प्र न वत:ला
िवचारीतच ाराचा आडदं ड दरू सरकािवला. ारात अ व था याला पाहन
ू हसत-हसत
हणालो, ‘‘तू आज ये णार हे समजून आ यामु ळे आज हा एवढ ा उिशरा उठलो! नाहीतर
ए हाना गं गेवर असायचा मी!’’
‘‘एवढा अं त ानी के हापासून झालास? उगाच काहीतरी सां गन
ू मला खु लवू
नकोस! आ ाच विहनींकडून कळलं य की, रात्री तू म या हरात्रीनं तर कधीतरी परत
आलास हणून! अरे , दु:खं लपवावीत; पण ती तरी जरा कौश यानं !”
‘‘गु पु त्र हणून तु ला कुठं ही आिण कधीही प्रवे श आहे अ व थामा, हणून तू
कुणाकडूनही कसलीही मािहती काढू शकतोस! कधी नाही तो भ या प्रभातकाली
मा याकडे का आला आहे स ते तर मला सां ग!’’
‘‘आज प्रभातकालीच तु याकडे आलो ते ही न राहव यामु ळे.’’
‘‘का? काय झालं ?’’ मी याला आसनावर बस याचा सं केत क न िवचारलं .
‘‘पांडव पांचालीसह का यक अर याकडे वनवासासाठी आज िनघून गे ले! आजच
सूयोदयापूवी!”
ते ऐकताच वे दने ची आणखी एक नवी कळ मा या काळजात उमटली. ‘‘काल या
प्रकारानं तरही मामांनी यांना वनवासावर पाठिव यासाठी हट् ट धरला की काय?” मी
पोटितडकीनं याला िवचारलं .
‘‘नाही! वत: यु िधि ठरानं च तो िनणय घे तला आहे ! वचनपूतीसाठी! वृ षवमा,
महामं तर् ी िवदुर, िपतामह आिण सं जय यांनी याला परावृ कर यासाठी अने क प्रकारे
सां गन
ू पािहलं , पण यानं कुणाचं च ऐकलं नाही. ‘आपलं इं दर् प्र थाचं रा य आता तु मचं
आहे ,’ असं दुयाधनाला सां गन
यानं अं गावरची राजव त्रं महाराजां या चरणां वर
ू
ठे वली!’’
‘‘अ व थामा, आपण सव जण कुठं जाणार आहोत ते च मला समजत नाही!’’
‘‘ते समजलं असतं तर जीवनाला कसलाही अथ उरला नसता! भिव यात
काहीतरी ग डस आहे या आशे या गु ं गीवरच सव चराचर सृ टीचा दै नंिदन कायक् रम
अ याहतपणे चालू आहे . यु िधि ठर गे ला! तो जाणारच! तोच याचा ज मजात

वभाविवशे ष आहे !’’
‘‘कसला वभाविवशे ष?’’
“स यिप्रयते चा आिण सं यमनाचा!”
‘‘सं यमन? हे असलं कसलं सं यमन अ व थामन्? िदि वजय क न िमळिवले लं
रा य, दंु दुभी या िटपरीसारखं एका णात फेकू न िनघून जायचं ?’’
‘‘होय! ते एकटा यु िधि ठरच क शकतो! या या अगाध सं यमनाचा आणखी
एक नमु ना पाहायचा असे , तर अजूनही काल सभे त तो या आसनावर बसला होता
या यासमोरचं चरण ठे वायचं लोहमय चरणासन पाहन
ू ये !’’
‘‘काय आहे या चरणासनावर?”
‘‘ यानं भीमाला रोध यासाठी मना या िनधारानं या चरणासनावर तिवले या
उज या पाया या अं गठ ाचा सखोल ठसा!”
“अं गठ ाचा ठसा?”
‘‘होय. राजमाता कुंतीदे वींनी यु िधि ठराचा शांत वभाव पाहन
या यापे ा
ू
लहान असले या चारी पांडवांना या या पाया या अं गठ ाकडे पाहन
ू च िनणय घे याची
आ ा िदली आहे ! जे हा यु िधि ठरा या पायाचा अं गठा वर उं चावले ला असे ल ते हा ते
चौघे ही कुणावरही एकाच वे ळी िवजे या लोळासारखे कोसळू न पडतील!”
‘‘मग काल यानं का उं चावला नाही आप या पायाचा अं गठा?’’ एक-एक रह य
ऐकताना मी आता पु रता क टावून गे लो होतो.
‘‘काल यानं अं गठा उचलला असता तर कदािचत तो वत:च कायमचा खोल
घसरला असता! काय घडलं असतं याचं अनु मान कुणालाही करता आलं नसतं ! आिण
वर यु िधि ठर माते लेखी िव वासघातकी ठरला असता!’’
‘‘तु ला काय हणायचं आहे ? या चौघांनी काल ते थील सवांनाच पाणी पाजलं
असतं ?’’
‘‘तसं च काही नाही! पण भीमानं दु:शासनाला तर काल िनि चतच वधला
असता! कारण तो या आसनावर बसला होता या या लोहमय ह तदं ड ा यानं
क् रोधानं वाकवून ठे वले या आजही तु ला सभागृ हात तशाच िदसतील!”
‘‘अ व थामन्, काल या अघिटत प्रकारानं तरही तु ला मा यािवषयी थोडीसु ा
घृ णा वाटत नाही?”
‘‘मु ळीच नाही! मात्र एका गो टीचा आ यं ितक खे द होतो मला.”
‘‘कोण या? मी द्रौपदीची कुलटा हणून अवले हलना केली याचाच काय?’’
‘‘नाही! तू तसं हटलं नसतं स तर द्रौपदी ही िकती असामा य त्री आहे , हे
हि तनापूरला एवढ ा प्रकषानं कधीच कळलं नसतं ! आज तर द्रौपदी ही िवकणानं
वणन केले या दे वयानी, तपती, िगिरजा, सु दि णा या महारा यांपे ाही नगरात वं दनीय
झाली आहे ! माझा खे द द्रौपदीसाठी नाही! तु यासाठी आहे !”
‘‘मा यासाठी? आपला एक प्राणिप्रय सखा िज हे वरचं समतोल व हरवून
बसला हणून?”
‘‘नाही! यासाठीही नाही! पण तु यािवषयी आज सवच नगरजन िज हे वरचं
समतोल व हरवून बसले त हणून! हे तु झं फार मोठं दुभा य आहे की, हि तनापु रातले
अ याहन
ू अिधक नगरजन तूही घूता या कपट कटात होतास, िकंबहुना तूच या

क पने चा कद्रिबं द ू आहे स असं आज िनधाकपणे मानतात हणून!’’
‘‘छे ! अगदीच अस य आहे हे अ व थामा! वा तिवक माझं च चु कलं . ं ात मी
जरासं धाला जीवनदानच ायला नको होतं ! हे सव प्रसं गच आले नसते ! या कवड ा
आ या नस या, ते फासे आले नसते !”
‘‘ते तु ला श य न हतं आिण पु ढं ही होणार नाही! शत् वर दया दाखिवणं हा
तु झा ज मजात वभाविवशे षच आहे ! आजवर तू ते च करीत आलास.”
‘‘आता तू सां गतोस तो पांडवांचा वनवास तर अकि पत आहे . काल या त
ू ावर
पीतांबरानं पट पडला गे ला असं पांडवांनी मानायला नको होतं काय?”
‘‘मानायला पािहजे होतं , पण मानले लं नाही. यां या मनाची घडण कशी आहे हे
समजायला कठीण आहे . कारण यांनी वनवासाला जा यापूवी आप या माते या
दशनासाठीसु ा इं दर् प्र थाला जा याचं योजलं नाही! अजु नानं तर आप या माते ला,
सु भद्रेसह अिभम यूला घे ऊन श्रीकृ णाकडे ारकेला जा याचा सरळ सं देश धाडला
आहे ! द्रौपदीनं आप या पाच पु त्रांना पांचालदे शी घे ऊन जा यासाठी आप या बं धल
ू ाधृ ट ु नाला सं देश िदला आहे ! णापूवी एकत्र असले या पांडुकुलाची आता कशी
वाताहत झाली आहे !”
‘‘अ व थामा, कुणालाही िवचारला नसता असा एक अ यं त िज हा याचा
प्र न तु ला िवचा का?’’
‘‘अव य िवचार.” माझा प्र न कोणता असावा याचा कयास करताना या या
कपाळावर सू म आठी उमटली.
‘‘रथ घे ऊन वायु गतीनं असं च धावत जाऊन मी पांचालीची मनापासून मा
मािगतली तर पांडव पु हा परततील काय?’’
“श य नाही! वीरांचे िनणय हे चापातून सु टले या बाणासारखे असतात! आता
तूच काय; पण िपतामह भी मांनी जरी चरणां वर नाक घासलं तरीही पांडव परतणार
नाहीत! याधी हो यापूवी औषधी यावी असं हटलं जातं . पांडवां िवषयी वागताना तर
ती कुणीच कधीही घे तले ली नाही! िपतामह भी म, महाराज, आचाय, इतकंच काय पण
मा या... मा या िप यानं ही! आता प ी वै र चोहोिदशांना उधळले ले आहे त!
घरकुलाकडे लवकर परत न वळ या या कटू िनधारानं !”
‘‘याला उपाय काय?” याची उधळले या प यांची क पना मला भयानक
वाटली.
‘‘काहीच नाही! प्रा त प्रसं गाला ठामपणे त ड दे णं! केवळ हाच एक याला
उपाय आहे !” आपली हनु वटी वर उं चावीत यानं िशरावर या व त्रा या पट् टीची
सै लसर झाले ली गाठ आवळली!
‘‘तू िशरावर ही पट् टी ने हमी का बां धतोस?” असं याला िवचारावं असं मला
णभर वाटलं , पण मी ती गो ट ु लक मानून ते टाळलं !
‘‘आज आणखी एका आ चयाचा अनु भव आला मला.” गाठ बां धन
ू होताच तो
हणाला.
‘‘कोण या?’’
‘‘पांडव इं दर् प्र थाचे राजे असूनही या कु ं या हि तनापु रातील अने क
प्रजाजन आज यां या समवे त वनवासाला जायला िनघाले हे पाहन
ू ! अथात

यु िधि ठरानं अशा सवांना परोपरीनं िवनवून सीमे व न मागं परतिवलं . एकटे धौ यॠषी
मात्र या सहाजणांसमवे त जाऊ शकले .”
‘‘जाताना यु िधि ठर तु याशी काही बोलला काय?”
‘‘तो नाही बोलला, पण मीच या या अनावृ त पायांकडे पाहन
ू हणालो - ’’
‘‘काय हणालास तू?”
‘‘मी हणालो – यु िधि ठरा, तु झे पाय पाहन
ू मला आता कणाची आठवण होते य!
खरोखरच या यासारखं अभे कातडं तु या पायांना असतं तर या वनवासात तु ला
काट ाकुट ांपासून होणारा त्रास झाला नसता!’’ अ व थामा मा या पायांकडे िनरखून
पाहत हणाला.
काट ाकुट ां या सं दभात मा या अभे
कवचाचा उ ले ख ही क पना
अ व था यािशवाय अ य कुणालाही सु चली नसती. मीही मा या पायांकडे पािहलं . ते
अग्राकडे बाणा या पा यासारखे िनमु ळते आहे त याचं मला वरचे वर आ चय वाटत आलं
होतं !
एका हाती मं द ते वणारी िनरांजनं , फुलं , कुंकुम व अ ता असले लं तबक आिण
ु
दस या हाती, गायी या धारो ण दुधाचा उभट चषक घे ऊन वृ षाली हळु वारपणे आत
आली. प्रभातकाली गु पु त्राचं दशन हणजे ित या ले खी त्री-मनाची पवणी होती!
ि त्रया ने हमीच श्र ाळू असतात!
िनरांजनानं ओवाळू न अ व था या या कपाळावर कुंकुमितलक लावून ितनं
या या िशरावर चार अ ता टाक या. या या चरणां वर दोन चं पकपु पं भ तीनं
चढिवली. अ व था यानं ती त परते नं वाकू न हाती घे तली. अं शुकाचा शे व उज या हाती
घे ऊन वृ षाली याला वं दन कर यासाठी ओणवी झाली ते हा मात्र यानं आपले पाय
झटकन आसनावर आखडून घे तले !
‘‘विहनी, माझं आयु य कमी करणार आहात की काय तु ही? मी तु म यापे ा
लहान आहे !” नकारदशक हात हलवून तो हणाला.
‘‘तू वयानं लहान असलास तरी गु पु त्र आहे स! ॠिषकुमार आहे स! ितची
तु यावर यासाठीच श्र ा आहे .” मी वृ षालीलाच साथ िदली!
‘‘नाही! काही असलं तरी मी हे वं दन कधीच वीका शकत नाही.” तोही
िनग्रहानं हणाला.
‘‘वं दन नाही तर नाही, तो दुधाचा चषक तरी वीकारशील की नाही?” मला
याचा वभाव पूणपणे पिरिचत होता. मा या प नीचं वं दन यानं कधीच वीकारलं
नसतं !
वृ षालीनं चषक उचलून या या हाती िदला. हनु वटीखाल या व त्रा या गाठीचे
ू िपऊ लागला. म ये च या या
िवखु रले ले शे व डा या हातानं मागं सा न तो दध
िशरावर या व त्रा या सु रकुतीत अडकले ला एक अ ते चा दाणा घरं गळू न हातात या
दुधा या फेसात पडला. चषक डा या हाती घे ऊन उज या हाता या बोटानं यानं तो
काढून टाक यासाठी दोन-तीन वे ळा चषकात बोट घालून ते वर झटकलं . शे वटी फेसाचा
एक थब या या बोटाव न उडून अ ते या दा यासह खाल या सं गघडीवर टपकन
पडला!
दुधाचा तो थब पाहताच मला एकदम राधामाते ची आठवण झाली! ित या

दुधावरच माझं शरीर, वै भव आिण धै य सव काही पोसलं होतं ! मी मात्र काल रात्री
िविचत्र मन:ि थतीत गं गािकनारी जा यात ित या तळपायांना चं दनिमिश्रत ते ल
चोळायचं िवस नच गे लो होतो! सवांत प्रथम ितचं दशन घे णं आव यक होतं ! माता
हणजे ममते या मह मं गल मं िदरांनी गजबजले लं तीथ थान!
‘‘मी ये तो अ व थामन्. तू बै स.” मी ाराकडे वळत हणालो.
‘‘मलाही गे लंच पािहजे . आज अमाव या आहे ! महामृ यु ं जय मं तर् ाचं पु र चरण
मला य कुंडाजवळ बसून िदवसभर करायचं आहे आज!” तोही उठला.
आ ही दोघं ही एकदमच बाहे र पडलो.
**

चौदा
पांडव वनवासासाठी िनघून गे ले ही घटनाच मला स य वाटत न हती, पण स य
हे ने हमीच वाटतं तसं नसतं . ते गे ले होते . इं दर् प्र थाचं िदि वजयानं समृ केले लं रा य एखा ा सपानं झळाळणारी कात टाकू न सहजपणे सळसळत दरू िनघून जावं तसं सोडून! कात जशी सव या सव टाकली जाते तसं च यांनी अखं ड रा य सोडलं होतं !
ू ,
र नं , माणकं, मोती, प्रवाल, पाचू, पु कराज, िहरे , नीलमणी, गोमे द, लस या, वै दय
सु वण, गायी वा से वकसे िवका यांपैकी यांनी काहीच समवे त घे तलं नाही. इतकंच काय
पण अं गावरची राजव त्रंही उतरवून ते िनघून गे ले. अ व थामा हणाला याव न तर
ते अनवाणी िनघून गे ले होते !
मला जीवनभरा या अनु भवानं माहीत झालं होतं की, काही-काही घटना अटळ
असतात! पण हे ही खरं च होतं की, काही घटनांचे पिरणाम टाळता ये णं हे श य असतं .
मात्र यासाठी कुणीतरी तळमळीनं य न करावे लागतात! आखाड ात अजु ना या
कंठात पडणारी माला कुणालातरी पु ढाकार घे ऊन थोपिवता आली असती. वयं वरातील
माझी अवहे लना धै यानं पु ढं होऊन कुणालातरी रोधता आली असती. पांचालीची सभे त
अकारण झाले ली, सवांची िनद्रा न ट करणारी घोर िवटं बना कुणालातरी टाळता आली
असती आिण पांडवांचा वनवास हाही िनधारानं कुणालातरी थांबिवता आला असता...
पण... पण यासाठी कुणीही पु ढाकार घे तला न हता! सगळं कसं एका िविश ट मागानं ,
िविश ट िठकाणीच जायचं आहे या क पने नंच घडत आलं होतं . आता तो िविश ट माग
कुणालाच टाळता ये णार न हता! कधीही! अ व थामा हणाला याप्रमाणं याला
एकमे वच उपाय होता; ये ईल या प्रसं गाला त ड दे यासाठी धै यानं उभं ठाकणं !
यासाठीच मी मनाचे धागे एकत्र क पाहत होतो. पण... पण ते ही िव कटले होते ! माझं
दु:ख एक न हतं . मृ गा या एकाच सरीनं तर िजकडे -ितकडे नु सते क बच क ब उभे राहतात
तशी माझी दु:खं अनं त, अगिणत होती! घटने ची एक-एक नवी सर कोसळत होती.
प्र नांचे नवे -नवे क ब धु मारत होते ! तरीही मी शांत राहणं आव यक होतं . अचूक
िनणयाला पु रे सा अवसरही नाही अशी मा या भोवतीची पिरि थती आणीबाणीची होती!
दुयाधना या मजवर या ने हाचं गोड िव वासात पांतर झालं होतं . मला पूण माहीत
होतं की, िव वा या प्रलयात तो एकटाच मला सोबत करणार आहे ! आिण मीही याला!
अ य कुणालाही मी सोडू शकत होतो, पण याला सोड याची क पनाही मला सहन
करवत न हती. मात्र मला वारं वार वाटत होतं की, दुयाधनानं आप या िवचारात,
वभावात, हालचालीत वे ळीच बदल करावा. नाहीतर -!
पण वभाव हणजे काही कुणालाही आिण के हाही बदलता ये ईल असा रथाचा
घोडा थोडाच आहे !
मी सु न झालो होतो. मा या भिवत याचं जे िचत्र मा यासमोर उभं राहत होतं
ते मला वे डं तर करणार नाही ना? या जािणवे नं साचले ला मनाचा कुंभ चूण क न टाकावा
असं कधी-कधी वाटत होतं . कधी न हे ते नै रा याचे काळे प ी मना या प्रां गणावर

उतरत होते . अस या क दटले या मनाला एकाच िठकाणी शांती िमळू शकते . नितकां या
पद यासांत िकंवा म ा या चषकात! कणासाठी आता तोच माग अटळ आहे असं िस
होऊ घातलं होतं . कण! एकेकाळी राजहं स आिण ग डासारखा ढं गदार िदसणारा आिण
असणारा कण! काव यासारखा आता म ा या का या ढोलीत खाली मान घालून
प्रवे शणार होता! ते जाचा रस डो यांनी प्राशन करणारा कण, सोमव लीचा रस डोळे
िमटू न प्राशन करणार होता! मनाची आग िवझिव यासाठी म ाची आग उदरात
लोटणार होता! जा या डो यांपुढचा अं धकार पाह यापे ा मना या अं धकारात धुं द
होऊन पडणार होता! या अं धकारात याला कोणीही सूतपु त्र हणणार न हतं , तू
चु कलास, तू नीच आहे स असा ह ला या यावर कुणीही करणार न हतं !
हणूनच एका दासीकरवी मी प्रभं जनाला भे ट घे याचा सं देश धाडला.
दुयोधनामु ळे तो मा याशी िनि चतच िव वासानं वागणार होता.
काही णांतच प्रभं जन मा यासमोर उभा रािहला. आ चयाची एक सू म आठी
या या उचलले या उथळ म तकावर उभी रािहली होती. मी याला प्रथमच बोलावून
घे त होतो.
‘‘प्रभं जन, मला स वर सोमरस आिण मै रेयक पािहजे ! जा.” मी या याकडे पाठ
क न याला आ ा केली. या या जाड भु वया प्र नां िकत होऊन दृ टीलासु ा पडू
नये त असं मला वाटत होतं .
आ ापालनाथ तो गे ला असे ल या क पने नं मी वळलो, पण खाली मान घालून
म खपणे याला तसाच सामोर उभा असले ला पाहन
ू मा या म तकावरची धमनी
थडाथड उडू लागली.
‘‘प्रभं जन, ऐकलं स की नाही?” या या जवळ जात मी ओरडलो.
‘‘अं गराज... आपणही!” याची मान खालीच होती.
‘‘प्रभं जन, मला सोमरसाचे घोट पािहजे त, उपदे शाचे न हे ! दास आ ा पाळतात
हे िवसरलास काय?”
तसं कटी वाकवून अिभवादन क न तो िनघून गे ला. पायांत अवजड साखळदं ड
बां धले या ह ीसारखा!
काही कालानं एक दासी सोमरस आिण मै रेयकाची उभट चं चुपात्रं घे ऊन क ात
आली. मध या बै ठकीवर ती ठे वून अवगु ं ठून उभी रािहली. मला प्रभं जनाची टाळाटाळ
अपमाना पद वाटली! एक य:कि चत दासही आज मला टाळू पाहत आहे की काय?
‘‘जा! यालाच पाठवून दे !” मी दासीवरही ओरडलो.
िन पायानं प्रभं जन परत क ात आला.
‘‘प्रभं जन, सोमरसानं चषक भर! तु या नावापे ाही भयानक प्रभं जन मा या
म तकात आहे ! तूच... याला चषक दे यासाठी तूच यो य आहे स!’’
यानं खाली मान घालून एक चषक भ न आणून मा यासमोर धरला! मी तो
िनधारानं हाती घे तला! या रापट रसात डोकावून पाहताना मात्र राधामाता, वृ षाली,
शोण, सु िप्रया, स यसे न, मे घमाला, पु पावती, अ व थामा आिण - आिण पांचाली,
यां या मु दर् ाच मु दर् ा मला िदसू लाग या! ती णिचत्रं पाहतानाही माझं मन िवचिलत
झालं नाही! िवचिलत हो यासाठीसु ा मन थोडं सं शु ीत असावं लागतं !
चषक ओठाजवळ घे ताच यातील रसा या उग्र दपानं नाकाची रं धर् ं बिधर

झाली. णमात्रच या रसात सूयिबं बाची प्रितमा अस याचा भास मला झाला–
तरीही... तरीही तो चषक ओठांजवळ ने ऊन मी डोळे िमटले !
‘‘अं गराज!’’ कुणीतरी ारातून प्रवे शताना हाक घातली!
या आवाजातील जविळकीनं दचकताना मा या हातातील चषक सु टून खाली
आदळला! आतील द्रव इत तत: िवखु रलं .
‘‘कोण ते ?” मी एकदम झरकन वळलो. माझं सवां ग वृ षभा या कातडीसारखं
थरथरत होतं !
‘‘मी आहे !” ते सं जयकाका होते ! मला एकदम यांनी कधीतरी लहानपणी
ऐकिवले लं जाितवं त घोड ाचं ल ण आठवलं . ‘जाितवं त घोडा कधीही खाली बसत
नसतो!!’
‘‘तु ही काका?” मी आ चयचिकत झालो. काय बोलावं ते सु चेना.
प्रसं गावधानी प्रभं जनानं चटकन सोमरसाचा दप घालिव यासाठी सु रंगी या पु पां या
अकाची एक सु गंधी कुपी दपणाजवळ पालथी केली! सोमरसाचा उग्र दप कुठ या कुठं
उडून गे ला! सु रंगीचा रोमहषक सु गंध मात्र क भर दरवळू लागला! मा या कानां या
गु हे त तो एकच एक श द पु न:पु हा िननाद ू लागला. ‘जाितवं त घोडा कधीच खाली बसत
नसतो! जाितवं त घोडा कधीच खाली बसत नसतो!!’
‘‘का? मला पाहन
ू आ चय वाटलं ? जगासाठी अं गराज असले ला कण
मा यासाठी अिधरथाचा पु त्र कण आहे , याचं एवढ ातच िव मरण झालं का काय?”
आसनावर बसून मा या डो यांत सखोल पाहत यांनी मला िवचारलं .
‘‘नाही. ते कधीच श य नाही.” पु ढं होऊन यांची चरणधूली मी म तकी घे तली.
‘‘मा या इथ या आकि मक आगमनापे ा आणखी एका अद्भुत य तीचं
आ चयजनक आगमन आज हि तनापु रात झालं आहे . यासाठीच एक सावधानते चा
सं केत कर यासाठी मी इथं आलो आहे .”
‘‘कुणाचं आगमन?” पांडव वनवासाला गे ले ही वाता ारकेत गे यानं श्रीकृ ण
तर आला नसे ल? अशा समजु तीनं मी उ सु कते नं िवचारलं .
“ॠिषवय दुवासांचं!” शांतपणे सं जयकाका हणाले . या वातनं मला कसलाच
ध का बसला नाही! का बसावा? ॠिषमु नींची अशी अने क आगमनं मी आजवर
हि तनापु रात पािहली न हती काय? यांपैकीच एक दुवास!
‘‘अं गराज, या दुवासां या सहवासात राहणा याचं एकतर ज माचं क याण
होईल; नाहीतर सं पण
ू िव वं सन! ते हा यांना टाळणं च बरं हे सु चवावं हणून मी इथं
आलो.”
‘‘खरं हणाल तर मला आता कुणाकडे च जावं सं वाटत नाही! मग दुवासांचा
प्र नच कशाला? तरी पण काका तु म या एका क पने ची स यास यता मला एकदा
पडताळू न पाहायची आहे !’’
‘‘कोण या?’’ आपलं सते ज भाल िकंिचतसं उं चावून यांनी िवचारलं .
‘‘एक पाय मु डपून िनद्रा घे णारा घोडा दीघकाल या प्रवासाला खरोखरच
िनकामी झाले ला असतो काय?’’
‘‘होय! पण आप या हि तनापु रात या अ वशाळे त आज असा एकही घोडा
नाही! अस यास मला तरी तो माहीत नाही!’’

मी उगाच मा या पायांकडे पािहलं . ते अग्राकडे िनमु ळेत का होत गे ले असावे त
याचं उ र काही मला कधीच िमळाले लं न हतं !
**

पंधरा
सभागृ हात या या एकाच प्रसं गानं माझा जीवनात या स यावरचा िव वासच
उडाला. वृ षालीनं सां िगतले या पांचाली या मजिवषयी या क पने नं तर यात अिधकच
भर पडली. अपसमजा या वलयांत सापड यामु ळे असो िकंवा धु मस या मना या
उद्रेकामु ळे असो, अधमाहन
ू अधम गतीला जाऊन मी पांचालीला अपश द बोललो
होतो. माझं ते सवांत पिहलं अध:पतन होतं ! यातून िनमाण झाले ली एक गो ट मात्र
आता कुणालाच सावरता ये णार न हती. ती हणजे पांडवां शी वै र! कधीही न िमटणारं
अखं ड वै र! अ व थामा हणाला, ते सव वी स य होतं . प ी घरट ांतन
ू चोहोिदशांना
उधळले होते . यांचे पं ख ने तील ती यां यासाठी आता िदशा होती!
आिण या स याचा दोष कुणीही आिण िकतीही कंठरवानं गजून मा या
एकट ा याच माथी मार याचा प्रय न केला असता तरी मला माझं मन िन न
ू सां गत
होतं की, हे आपसातील वै र जरी आता पे टलं असलं तरी एकट ा कणामु ळे ते मु ळीच
िनमाण झाले लं न हतं . मला माझं समथन मु ळीच करायचं न हतं ; कारण स याला
वा तिवक समथनाची आव यकता नसते . स य काय होतं ?
अगदी लहानपणापासून कौरव–पांडव आिण मी यां या मनोरे खा नीटपणे
पारख यात अयश वी ठरले ले गु
द्रोण याला काय कमी कारणीभूत होते ?
वत:भोवती रमले ला अजु न काय याला मु ळीच कारणीभूत न हता? आप या िजभे चे
वे ग कधीही आव न शकले या भीमाचा यात काहीच सं बंध न हता की काय? भारद त
यि त व असूनही याचा इतरांचे दोष कमी कर यासाठी दं डासारखा कधीही वापर क
न शकले ले िपतामह भी म काय कमी कारण होते ? वे दिव े चं अ ययन क न जीवनाचं
त व ान ने हमीच दरू उभं क न ग डस श दांत मांडणारे महा मा िवदुर यापासून
कुणाला कसे काय वगळता आले असते ? कुशल राजकारणा या नावाखाली कवड ांचा
कपटी कावा खे ळणा या शकुनीमामांचा यात काहीच हात न हता की काय? आिण...
आिण श्रीकृ णासार या महान प्र ावं ता या सहवासात राहन
ू धम, स य, नीती, सं यम
अशा सवच िनवडक सद्गुणांचा वारसा घे तले ला, ‘ ये ठ... ये ठ’ हणून या या
कीतीचा डं का ॠषीमु नींनीसु ा वे ळोवे ळी िपटला होता तो यु िधि ठर, जे हा त
ू ासार या
जु गाराला बळी पडला ते हाही काय तो िनदाषच होता? या सामािजक सं केतांनी
घे र यामु ळे पांचालीनं , ‘मी सूताची नु षा कधीच होणार नाही, कण वयं वरात भाग घे ऊ
शकणार नाही’ असा मा या उभारी या त ण म तकावर जळता अं गार ठे वला ते
लोहिभ ीसारखे सामािजक सं केत काय मु ळीच कारणीभूत न हते ? अं ध असले ले महाराज
धृ तरा ट् र आिण महाराणी गां धारीदे वी यांना तरी या वलयांतन
ू बाहे र काढता आलं असतं
काय? वत: या पु त्रांना यो य मागदशन क न शकले या राजमाता कुंतीदे वींना
वगळ याचं धाडस तरी कुठ या शहा यानं केलं असतं ? यां िशवाय मला माहीत नसले ली
अ य िकती कारणं या महाभयानक स यामागं उभी असतील हे कुणालाच सां गता आलं
नसतं !

पण... पण सवांना िदसला होता तो एकटा कण! दृ य व पात बोलणारा! मला
पूण माहीत होतं की, मी मु ळीच िनदाष न हतो! पण मा या सदोषपणाला कोणतं ना
कोणतं तरी कारण होतं ! प्र ये क घटने तील माझं वागणं हणजे एक तीव्र प्रितिक् रया
होती. राजनगरात या इतर एका तरी य तीला या या वतणु की या समथनाथ सां गता
ये यासारखं कारण या याजवळ होतं काय? मु ळीच नाही! कौरव–पांडवांचं वै र केवळ
कणामु ळे ज मलं , वाढलं , पोसलं आिण फोफावलं असं हणणा या वाहवत गे ले या
लोकांना ‘मी िनदाष आहे !’ ‘मी िनदाष आहे !’ असं कंठरवानं ओरडून सां गावं असं मला
वाटतही न हतं ! या वै राबाबत कुणीच िनदाष न हतं हे मला पूणपणे माहीत होतं .
आता कौरव आिण पांडव कु कुलातील एकमे कांचे आ ते ट रािहले न हते .
मगधां या जरासं धाचं आिण मथु रे या श्रीकृ णाचं जे वढं न हतं ते वढं वै मन य
सभागृ हात या या एकाच प्रसं गानं कौरव–पांडवांत िनमाण केलं होतं . मी यात कोण
आहे ? हणून िवचार करताना ‘एकशे एकावा कौरव’ हा राजा दुयाधनानं घोिषत केले ला
एकच माग मा यासाठी िनि चत होता! जीवनात या कोण याही महाभयानक स याला
घाब न मला या मागापासून धावून दरू जायचं न हतं ! सा ात मृ यूपासूनसु ा!
द्रौपदी या ल जाहरणा या कटू क पने तन
ू ज माला ये णारे सव पिरणाम मी भोगणार
होतो! एकटा! यासाठी मी माझी मनोभूमी तयारी करीत होतो आिण ती करताना आदश
हणून मला िपतामह, महामं तर् ी िवदुर, गु द्रोण, अ व थामा, वृ षवमा इतकंच काय
पण राजा दुयाधनसु ा यो य वाटत न हता! यासाठी मा या मनाचा कल एकाच
य तीकडे नकळत झुकत होता. शकुनीमामां याकडे !! राजकारणा या िनिबड अर यात
शकुनीमामांसारखे मागदशकच असावे लागतात. पूवी मला मामां या क पना कपटी
वाटत हो या, क् र वाटत हो या. जीवनात काही आदश असतात. ते र तामासां या
खतानं जोपासायचे असतात, या क पने नं यां या कोण याही राजकीय डावाला मी
िवरोध करीत होतो... पण दीघकाल या अनु भवानं मला आता पटलं होतं की, जो बु ीचा
हुकमी वाप क शकतो, तो मनु यच जगाची सूतर् ं हलवू शकतो! आता आपणही
मामांपे ा भयानक क पना क पू शकतो, हे मला मामांना दाखवून ायचं होतं !
आजपयं त दुयाधन मामां या सं केतां वर हलला होता, आता मीच याला हलवणार होतो.
आदश – आदश हणून अने क क पना उराशी बाळगणा या कणाचं प्रेत क न
ते सभागृ हात या व त्रां या िढगा यात िनयतीनं के हाच करकचून गु ं डाळलं होतं !
अध:पतन! मग ते एकदा घडलं काय आिण शं भरदा – सारखं च!
**

सोळा
ॠिषवय दुवासांचं आगमन हि तनापु रात झालं होतं . अ यं त कोिप ट आिण
लहरी हणून यां याजवळ जा याचं धाडस कुणीच करीत न हतं . वत: राजा दुयाधन
मात्र आप या मातािप यांची केली नसे ल इत या भि तभावानं यांची से वा करीत
होता. मलाही दुवासांना भे ट याची इ छा होती. इं दर् प्र थातील राजवाड ा या
िभ ीवर मला न समजले या िचत्राचं रह य कळलं तर मला हवं होतं , पण आपणहन
ू
ु
यांना भे टायला जाणं मला प्रश त वाटलं नाही. एकट ा दयाधनािशवाय अ य
कुणालाही भे टावं , असं आता मला वाटतच न हतं .
शे वटी एकदा दुवासांना भे टायचा योग आला. तोही दुयाधना याच आग्रहामु ळे!
आप या त पर से वाभावानं यानं दुवासासार या वालामु खीचं मं द ते वणा या योतीत
पांतर केलं होतं ! कुणा याही अं गावर लहानसहान कारणां व न उसळणारे दुवासॠषी
दुयाधनाशी बोलताना मात्र िज हा यानं वागत होते ! दुयाधनानं कोण या िकमये नं
यांना अ पावधीत आपलं सं केलं होतं , हे एक आ चयचं होतं . एके िदवशी या या
आग्रहानं मी या यासमवे त ॠिषवया या गं गेकाठ या पणकुटीत गे लो. आपण होऊन
काहीच बोलायचं नाही, हे मात्र मी ठरवून टाकलं होतं .
आ ही गे लो ते हा ते पद्मासन घालून एका याघ्रचमावर यान थ बसले होते .
एखा ा लाकडा या ओंड यासार या असले या या कृश शरीराला सव जण इतके का
घाबरतात ते च मला कळलं न हतं ! अ या एक घटकेनं तर यांनी आपले डोळे उघडले .
त परते नं पु ढं होऊन दुयाधनानं यां या चरणां वर आपलं म तक टे किवलं . दुयाधन
कुणापु ढं तरी म तक नमिवतो, हे आ चयकारक स य मी जीवनात प्रथमच पािहलं !
दुयाधनानं जरी यां यापु ढं म तक नमिवलं तरी यांनी मात्र आपले डोळे
एकटकपणे मा यावरच रोधले होते ! या कृश शरीरात िकती साम य असावं , हे यां या
डो यांकडे पाहन
ू च कळलं . सूयिकरणांत तळपणा या पु कराज खड ासारखे यांचे डोळे
तळपत होते .
‘‘कण!’’ धनु या या टं कारासारखा एकच श द यां या ओठाबाहे र आला.
‘‘होय कणच! माझा परमिमत्र अं गराज कण!’’ वर उठत दुयाधनानं उ र िदलं .
‘‘तु झा िमत्र? अं गराज? राजा, हा कुणाचाही िमत्र नाही! अं गराजही नाही! हा
केवळ कण आहे ! सारं जग याला कण हणून ओळखतं य आिण प्रदीघ काल ते याला
कण हणूनच ओळखत राहील!’’ ते त्रोटक आिण असं ब असं काहीतरी बोलले .
यां या लहरी वभावाला ध नच ते होतं ! यांना वं दन करावं सं मला एकदा वाटलं , पण
अशा लहरी माणसापु ढं नम यासाठी कणाचं म तक नाही, या िवचारानं मी तसाच उभा
रािहलो!
दुयाधनानं यांना काय हवं –नको याची सूचना राजवाड ावर पाठिव याची
िवनं ती केली. आ ही पु हा पणकुटीबाहे र पडलो. दुयाधन िवचारम न झाला. बहुधा तो
दुवासां या मा यािवषयी या उद्गारांचं िचं तन करताना मा या िमत्र वािवषयी

ग धळला असावा! या या खां ावर हात टे कवून जाता–जाताच मी याला हणालो,
‘‘या भ म फासले या िवि त ॠषीनं ठरवावी अशी आपली मै तर् ी कमं डलूत या
पा यासारखी तु ला चं चल वाटते की काय? प्रसं ग पड यास एक वे ळ मी कवच–
कुंडलांचाही याग करीन, पण चं दर् प्रितमे सम तु ला िदले लं आमरण ने हाचं वचन मी
कधीच भं गू दे णार नाही.’’
‘‘नाही राधे या, तु या वचनिप्रयते ब ल मला ितळमात्रही शं का नाही. मी
याचा िवचारही केले ला नाही, पण द्रौपदी या व त्रहरणानं िबथरले ले पांडव चौदा
वषांनी झाले तरी िनि चत परत ये णारच!’’
‘‘परते नात का! पु हा त
ू ा या क पने नं तु ला यु िधि ठराला घे रता ये ईल की!’’
‘‘मला क पना सु चली आहे ! तु ला ती पटली तरच मी ती अमलात आणणार
आहे .’’
‘‘कसली क पना?’’
“दुवासऋषींचा हा वणवा मी पांडवां या अं गावर सोडणार आहे ! उगाच यांची
से वा इत या त परते नं करायला मी काही मूख नाही!’’
‘‘काय करणार दुवास पांडवांचं? पाच पवतांसार या सलग यो यांना ब वजा या
शु क का ठानं उखड याची तु झी क पना मला अजून नीट समजली नाही. उलट ती थोडी
हा या पदच वाटते मला.’’
‘‘नाही. ती हा या पद नाही. दुवास आप या सोळा सहस्र िश यांसह ै तवनात
पांडवां या पणकुटीकडे जातील. यांनी या पणकुटीसमोर तळ ठोकताच आित यासाठी
हणून पांडवांना या सा यां या भोजनाची यव था करावीच लागे ल! कशी करणार ते ती
या िनजन अर यात? हा कोिप ट ॠषी क् रोधानं यांना यासाठी शापद ध क न
टाकील! तु ला काय वाटतं ?’’
‘‘दुयाधन, तु या समजु तीप्रमाणं तू काहीही क शकतोस. मी मात्र तु ला
एवढं च िन न
ू सां गतो की, जर तु ला खरोखरच पांडवांचा नाश करावयाचा असे ल तर
पांडवांचं साम य जोपयं त वाढलं नाही तोपयं तच यां यावर सरळ चढाई ध न यांना
कायमचं न ट क न टाकावं !’’
‘‘तो सवांत शे वटचा माग आहे ! चल. आज दुवास आनं दी िदसले . आजच
यां याकडून तसं वचन घे ता ये णं श य आहे .’’ माझा हात ध न यानं मला या लहरी
ॠषीं या पणकुटीकडे पु हा वळिवलं !
कवाडातून आत िशरताच पु हा वं दन क न तो हात जोडून दुवासांसमोर उभा
रािहला.
‘‘बोल! का परतलास? काय पािहजे ?’’ भु वया उं चावीत या ॠषीनं याला
िवचारलं .
‘‘गु दे व, एक िवनं ती आहे !.’’
‘‘िवनं ती कसली करतोस? वर माग!’’
‘‘आपण मजवर सं तु ट झालाच असाल तर माझी एकच इ छा आहे की, इथं
पािहजे िततके िदवस वा त य क न िहमालयाकडे जाताना आपण आप या
िश यगणांसह ै तवनात पांडवांकडे ही एक स ताह राह याची कृपा मजवर करावी!’’
‘‘एवढं च! अरे , एक स ताहच का एक प आ ही यां याकडे वा त य क !’’

दुयाधन णभर हसला! कटीत वाकू नच तो पणकुटीबाहे र पडू लागला. मी
कवाडातून दरू होत जा यासाठी माग क न िदला. मा या हालचालीमु ळे दुवासांनी
मलाही पािहलं .
‘‘बोल कण, तु ला काय पािहजे ?’’ परत भु वया उं चाव या गे या!
‘‘मला काहीच नको!’’ दुयाधनामागोमाग सरळ पणकुटी या ठग या कवाडाला
चु किव यासाठी वाकू न बाहे र पडताना मी पु टपु टलो. तरीही आतून आ ाथाी श द आले ,
‘‘कण!’’ दुयाधनानं हातानं च मला परत आत जा यासाठी खु णावलं ! अिन छे नं मी केवळ
या यासाठी हणून परत आत गे लो!
‘‘कण, मी काय सां गतो ते नीटपणे ऐक. अलीकडे सूयाला अ यदान कर यात
तु झी हे ळसांड होते आहे ! ती सावर! आिण रोज रात्री एका चषकात जल घे ऊन यात
सव वणांची कमलपु पं ठे वून सकाळी या कमलजलात सु वणप ीचं भ म िमसळू न ते
सु वणजल िनयमानं प्राशन करीत जा!’’
मी भाराव यासारखा पणकुटीबाहे र आलो. माझी अ यदानातील हे ळसांड ा
तप याला कशी समजली? मी अ यदान करतो हे तरी ने मकं याला कसं समजलं ? ही
रह य एकमे कां या हातांत हात घालून एकट ा मा याभोवतीच फेर ध न िकती काल
नाचणार होती? नगरात अ य कुठलाच यो ा यासाठी यांना सापडत न हता की काय?
या दाढीधारी ॠषीला सु वणजलाचं हे एवढं मह वाचं रह य मलाच सां गावं सं का वाटलं ?
यानं ते दुयाधनाला का नाही सां िगतलं ?
**

सतरा
चां गले दोन मास हि तनापु रात वा त य क न ॠिषवय दुवासांनी नगर सोडलं .
यां या वा त यात ते केवळ दोघां शीच मनमोकळे पणानं बोलले होते . दुयाधनाशी आिण
अ व था याशी! मी पु हा कधीही या िविचत्र ॠषीं या पणकुटीकडे गे लो नाही. मात्र
यानं सां िगतले लं सु वणजल न चु कता िन य सकाळी सूयोदयापूवी प्राशन क लागलो.
अ यदानाचा थोडासा अिनयिमत झाले ला कायक् रमही मी साव न घे तला.
दुयाधना या सूचने व न प्रभं जनही दुवासामागोमाग ै तवनाकडे िनघून गे ला
होता. ॠ , का यक, िहमालय अशा सव पवतां वरील अप या आश्रमातील
सहस्रावधी िश य बरोबर घे ऊन शे वटी दुवासॠषी पांडवां या पणकुटीसमोर उभे
ठाकणार होते ! यां या भोजनाची थोडीसु ा अना था होताच वभावधमाप्रमाणं
क् रोधानं जटा िपं जा न तो तप वी पांडवांना शाप दे णार होता आिण या सव कथे चं
सिव तर िनवे दन यां या पाठोपाठ मागोवा घे त िफरणारा प्रभं जन घोड ाव न दौडत
ये ऊन दुयाधनाला सां गणार होता! मला मात्र दुयाधना या या क पने त काहीच वार य
वाटत न हतं .
पांडव! ही तीनच अ रं शीळ घालत मा या म तकात भ्रमण करीत होती.
पांडवां या अि त वानं धै य सु टले या दुयाधनाची केिवलवाणी अव था मला पाहवत
न हती. या या कंठाभोवती लपे टले ला हा तीन अ रांचा फास मला मु त करायचा
होता. दुयाधन आिण कण ा आता एकाच राजमु दर् े या दोन बाजू झा या हो या!
पृ वीतलावर एक पांडव तरी अि त वात राहतील; नाहीतर कण तरी राहील, या भावने नं
मी दुयाधनाला साहा य करणार होतो.
एक मासानं तर प्रभं जन ै तवनातून राजनगराकडे परतला. दुवास आिण यांचा
प्रचं ड िश यगण यां या मागोमाग सावधपणे प्रवास क न यानं सव वृ ा त ह तगत
केला होता.
आयावतातील आप या सव िश यांसमवे त हि तनापु राहन
ू िनघा यापासून
िविवध आश्रमांचा प्रवास क न पं धरा िदवसांतच ॠिषवय दुवास ै तवनातील
पांडवां या पणकुटीसमोर उभे ठाकले ! या िविचत्र ॠषीनं दररोज िनरिनरा या
प वा नांची मागणी क न, पांडवांना त्र त कर याचा आटािपटा केला, पण एका
अद्भुत थाळीनं तो उधळू न लावला गे ला. पांचालीजवळ अशी एक थाळी होती की,
िज यातून कोणतं ही प वा न आपोआप उ प न होत होतं . िकतीही बु भु ि तांची भूक
शमवूनही परत ती थाळी पूण भरले लीच राहत होती! सवांत शे वटी प्रभं जनानं सां िगतलं
की, पांचालीला ती थाळी सूयदे वांकडून िमळाली होती! ै तवन सोडताना वत: दुवासांनी
या रह यमय थाळीला वं दन केलं आिण शापाऐवजी पांडवांना तृ त मनानं वरदान दे ऊन
ते िहमालयाकडे िनघून गे ले! दुवास दुयाधनाला सं तु ट क शकले न हते .
पाठीवर हातांची गु ं फण क न तो सव वृ ा त ऐकताना पं जरात क डले या
ू
शादलासारखा
दुयाधन क ात फे या घालू लागला. भु वया ताणून एकदम आप या या

िव वासू आिण िप्रय से वका या अं गावर धावून जात तो वसकन ओरडला, ‘‘मूखा!
असली अिप्रय वाता आप या सम्राटाला ऐकिव यापे ा पु रोचनासारखा ितकडे च
जळू न का मे ला नाहीस तू?’’ यु वराज असून वत:ला तो सम्राट हणवून घे त होता.
प्रभं जन
णभर थरथरला. पण याचा तरी काय दोष होता? आपलं
आ ापालनाचं कत य यानं केलं न हतं काय?
‘‘तू जा!’’ मी याला आ ा केली. मान नमवून तो िख नपणानं िनघून गे ला.
अ व थपणे फेरे घे णा या दुयाधनाकडे
णभर एकटक पाहन
ू मी याला
हणालो, ‘‘यु वराजा, पांडव तु ला खरोखरच इतके अ व थ क न सोडताहे त काय? मग
सरळ–सरळ राजसभा भरवून यु ाचाच िनणय तू का घे त नाहीस? कुणी नाही िदली तरी
मी िदले ली साथ तु ला पु रे शी वाटे ल की नाही?’’
‘‘अं गराज, मला पूण माहीत आहे की, पांडवां शी गै िरक पवता या खं बीरपणानं
त ड दे णारा िसं हा या छातीचा एकच यो ा हि तनापु रात आज अि त वात आहे आिण
तो हणजे कणच!’’
‘‘मग कधीही स य न ठरणा या सावरी या कापसासार या इतर हल या योजना
का आखतोस?’’
‘‘ते तु ला कधीच कळणार नाही. तरी पण तु या हण याप्रमाणं एकदा राजसभा
भरवून कु यो यांचा कानोसा घे ऊन पाहायला काहीच हरकत नाही.’’
माझी क पना पटवून घे ऊन ती लगे च अमलात आण याचं ठरिव याचा याचा
हा पिहलाच प्रसं ग होता! याचा िनरोप घे ऊन मी परतताना दुयाधनाबाबतचा एक
िवचार य न क नही मा या मना या प्रां गणातून णकालही दरू होत न हता. अशा
कोण या िद य भ ती या साधने नं पांचालीनं सूयदे वांकडून ती अद्भुत थाळी िमळिवली
होती! मला ित या भ तीचा माग जर खरोखरच कळला असता, तर मी याचा
काटे कोरपणे अवलं ब केला असता. कुठलीतरी थाळी िमळिव यासाठी न हे ! श त्रा त्रं
िमळिव यासाठी न हे ! केवळ मला माग दाखिवणा या या गु या अिधक सि नध
जा यासाठी! जीवन अिधक प्रकाशमय क न घे यासाठी!
**

अठरा
ठर याप्रमाणं दुयाधनानं राजसभा बोलावली. या सभे त सव सभासदांचा खरा
कस लागणार होता. पांडवां शी िकती काल पाठिशवणीचा न सं पणारा खे ळ खे ळायचा हे
ठरणार होतं .
सभागृ ह भरताच वृ षवमा अमा यांनी सभे चं प्रयोजन सां िगतलं .
अमा यांमागोमाग दुयाधन उठला. आप या पु ट, आखूड बोटांची भ कम मूठ वळवून
यानं सव सभासदांना ऐकिवलं की – ‘‘काही झालं तरी पांडव कु ं या िसं हासनाला पशू
शकणार नाहीत. एका महान रह याचा भे द आज मी या कु ं या प्राचीन आिण पिवत्र
िसं हासनाला सा ी ठे वून करणार आहे . िपतामह, महामं तर् ी, िवदुरकाका, महाराज आिण
महाराणी, गु द्रोण, कृप आिण अ व थामन्, अं गराज कण आिण महावीर शोण,
शकुनीमामा आिण राजनीितकुशल कणक वगै रे सवां या सा ीनं मी हे करीत आहे . पांडव
महाराज पांडूंचे औरस पु त्र नाहीत! या भयानक शापा या भीतीनं िदि वजयी महाराज
पांडू हि तनापूर सोडून अर यात िनघून गे ले तो शाप काय होता ते मी सां गतो. सव
सभासदांनी तो सावधपणं पु हा ऐकावा – तो शाप असा होता – ‘राजा, प्रणया या
इ छे नं या वे ळी तू आप या त्रीला कवे त घे शील ते हा असाच मा यासारखा
तडफडून–तडफडून मरशील!’ मग राजामाता कुंती आिण माद्री यांना पु त्रप्रा ती
झालीच कशी? या सभागृ हातील एकतरी सभासद या धडधडीत अस याचं समथन
करायला समथ आहे काय? कुंती आिण माद्री यांचे पांडव हे कलं िकत पु त्र असताना
यांनी या महाराज कु ं या पिवत्र िसं हासनावर ह क सां िगतला, तर आपण सव जण तो
मा य करणार आहोत काय? त
ू ात पांडव हरले याची यांना– यांना हळहळ वाटत
असे ल, यांनी हे कधीच िवस नये की, खांडववनात इं दर् प्र थाचं रा य थाप याचीही
पांडवांची पात्रता नाही! या सभागृ हा या प्रवे श ावर से वक हणूनही पांडवांना उभं
करणं हणजे आप या िपढ ान्िपढ ा र ताचं िसं चन क न पिवत्र ठे वले या
राजिसं हासनाला कािळमा फासणारं आहे ! सां गा, केवळ ते साम यशाली आहे त हणून
पांडवांपुढं नतम तक होऊन मी या रा याचा अधा भाग वा खांडववनाचं – इं दर् प्र थ
यांना ावं काय? आकाशाचं छत फाटू न म तकावर कोसळलं तरी याची हसतमु खानं
पायदं डी क न यावर उभे राहणारे अं गराज कणासारखे महारथी कु ं या पाठीशी उभे
असताना पांडवांना िभ याचं कु ं ना काय कारण आहे ? मी तर यांना पांडवसु ा
हणावयास तयार नाही, कारण यांना पांडव हणणं हणजे महाराज पांडूंची अवहे लना
कर यासारखं आहे ! मी यांचा ‘क ते य आिण माद्रेय’ असा उ ले ख करणार. यां या
माजले या अरे रावीला वे ळीच उखड यासाठी आज या सभागृ हात या सव सभासदांना
आवाहन करीत आहे . कु ं या शूर यो यांनो! क ते य एकाकी आिण साहा यहीन आहे त
ू टाकावयास नको आहे काय? सां गा!’’ दो ही हात
तोपयं तच यांना तु ही िनखं दन
अवकाशात उडवीत यानं सव सभासदांना प्र न िवचारला.
सभागृ हातले सव यो े , गदे या प्रहारासार या या या श दफेकीनं उठू न उभे

रािहले . काही जण तर हात उं चावून ओरडले , ‘‘राजा, ै तवनाकडे जाणारा माग आ ाच
आ हाला दाखवा! क ते य न ट झाले च पािहजे त! महाराज पांडूं या पिवत्र नावाचा नीच
वापर करणारा कोणीही प्राणी या हि तनापूर रा यात िजवं त राहणार नाही!’’
भारावले या सव यो यां या कलकलाटानं सभागृ ह क दटू न गे लं! दुयोधनाची क पना
सव यो यांनी उचलून धरली. सव यो यांचा इतका भरघोस पािठं बा आजच राजा
दुयाधनाला िमळत होता.
‘‘थांबा!’’ तोच तो पाषाणावर बाणांचं पातं आदळताच होतो तसा कणखर आवाज
झाला! थरथरणा या िपतामहांनी महाराज धृ तरा ट् रां या हातातून राजदं ड आप या
हाती घे तला! मागे एकदा आखाड ात मा यासाठी बोलताना यांनी असाच तो राजदं ड
आप या हाती घे तला होता! तोच आवे श आिण उ मे ष या वृ शरीरा या थरथरीतून
उफाळू न वाहत होता. िनि चतच काहीतरी ध का दे णारं स य आता ऐकायला िमळणार
होतं ! पांडवांसाठी प्रेमभावना जोपासणारा हा ये ठ कु आता जमून आले या खे ळाला
खो घालणार होता – हातातील राजदं डं उं चावीत या वृ ानं श दांचे िजद्म बाण सोडले !
‘‘कु ं या यो यांनो, यु वराज दुयाधन गे ली अधा घटका या सभागृ हात जे
बोलला ते या वा तू या िनिमतीपासून आजपयं त एखादा दास िकंवा दासीसु ा बोलली
नसे ल! महाराणी कुंती कलं िकत नाही! िवकणानं याच सभागृ हात सां िगतले या िगिरजा,
सु दि णा, तपती, निलनी िकंवा िजला अद्भुतपणे व त्रांचा पु रवठा झाला ती पांचाली
या सवच राजि त्रयांपे ा महाराणी कुंती िकतीतरी श्रे ठ आहे ! इतकंच काय; पण आज
कुणीही मला िवचारलं की, ‘कु ं चा सवश्रे ठ यो ा कोण?’ तर मी अिभमानानं उ र
दे ईन की, ‘कुंती!’ कारण एक त्री असूनसु ा या िहमालया या उ ुं ग धै यानं ितनं
अने क आप ींना त ड िदलं आहे ते धै य तु म यापै की एकाही यो यात मला कधीच िदसलं
नाही! हणूनच जे स य जीवनभर मी वत:शीच जागवीत आलो ते कु ं या
वं शवृ ा ताचं रह यमय स य आज िन पायानं मलाच कथन करावं लागणार आहे !
तु म या उफाळले या क् रोधावर या स याचं शीतल जल िशं पताना मात्र माझं मन
सं त त होत आहे ! या रा यर णा या क पने नं दुयाधनानं तु हाला पे टवून िदलं ते
रा य कुणाचं आहे ? कोण आहे त याचे खरे वं शज? धृ तरा ट् राचे शं भर पु त्र कौरव? की
पांडूचे पाच पु त्र पांडव? कुणाला ावं हे रा य? या राजिसं हासनावर बस याचा खरा
मान कुणाचा? हा राजदं ड कुणी हाती धरावा? सं पण
ू आयावताला आप या शौयानं
थरकाप भरिवणा या कु यो ांनो, हे स य ऐकताना तु मचे ऊर आज आ चयानं फाटू न
जातील की या अनादी कु वं शाची तु म या िपतरांनी से वा केली याचे वं शज – ’’ आपलं
शु भर् केशां िकत म तक यांनी सभागृ हावर िफरवलं .
णभर सगळीकडे उ सु कते नं भरले ली शांतताच शांतता पसरली. कुणाचं नाव
ऐकायला िमळणार? कौरवांचं की पांडवाचं ?
‘‘ याचे वं शज – कौरवही नाहीत! आिण पांडवही नाहीत!’’
सवांनी वास रोखले . पाठीचा कणा ताठ क न मीही कान टवकारले . मा या
सवां गाभोवती अभे कवच का आहे याचं मला जे वढं आ चय वाटलं नाही ते वढं
आ चय, सवांनीच जीवनभर उराशी कवटाळले या क पना एका णात उधळणारं ते
महान स य ऐकताना मला वाटलं . आ ही हे काय ऐकत होतो? कसा िव वास बसला
असता या कथनावर? पण बोलणारे िपतामह होते ! अथात ते स यच होतं .

‘‘मग कोण आहे कु कुलाचा खरा वं शज?’’ कुणीतरी धै यानं सभागृ हात या
शांतते चा भं ग केला.
‘‘मी!!’’ हातातील थरथरणारा राजदं ड सावरीत िपतामह भी मां या व पातला
तो िहमालयाचा उं च कडा बोलू लागला. यांचं एक-एक वा य हणजे या कड ाव न
कोसळणारा भीितदायक प्रपातच होता – ‘‘या अव थे तही आशे चे िकरण शोधीत उभा
असले ला तु म या समोरचा भी म हा शे वटचा कु आहे ! कौरव–पांडव कु कुलो प न
नाहीत. तरीही आज ते आपली म तकं कुठ या क पने नं हाडवै यांसारखी एकमे कां शी
िभडिवताहे त, याचं कारण शोधताना माझं मन िवष ण होत आहे . हणूनच कु कुलाचा
स य वं शवृ ा त सां ग यासाठीच मा या मनावर अवजड पाषाणांचा भार ठे वून मी आज
उभा आहे . ल दे ऊन ऐका. धृ तरा ट् र, पांडू आिण िवदुर हे एकमे कांचे बं ध ू आहे त. यांचा
िपता एकच आहे . पराशरपु त्र यास! माता मात्र वे गवे ग या हो या. धृ तरा ट् राचे या
सभागृ हातील शं भर पु त्र हे यासांचे वं शज आहे त! यु वराज दुयाधनसु ा! आिण पांडव हे
पांडूचे पु त्र नाहीत हे जे वढं स य आहे त ते वढं च ते पापाचे पु त्र नाहीत हे ही स य आहे !
महाराणी कुंती आिण माद्री यांना ॠिषवय दुवासां या शि तमान दे वहत
ू ी मं तर् ापासून
झाले ले पांडव पापातून झाले आहे त असं कोण हणणार आहे ? आिण याहीपे ा भयानक
स य आहे ते हे की, तु ही सव समजता तसे पांडव पाचच नाही! आणखी एक ‘सहावा
पांडव’ जगाला कधीच िदसला नाही... कारण – कारण आप या ज मापासूनच तो
दुदवा या फे यात घे रले ला मी पािहला आहे ! या यासाठीच मा या मनाचे धागे
ितळितळ तु टले ले आहे त.’’
‘‘ हणूनच िनवाणीचं मी सां गतो आहे ... तु हा कु ं चा शे वटचा कु
हणून
सां गतो की, जे रा य िदि वजयी पांडूनं वृ दि् धं गत केलं आिण या धृ तरा ट् रानं जोपासलं
ते कौरव–पांडवांनी अधं –अधं िवभागून यावं . कौरवांचं ने तृ व करणा या आिण कुशल
गदावीर हणून िव यात असले या दुयाधनानं िनदान आप या गदे या गु चा आदश
तरी डो यांसमोर सदै व जागता ठे वावा! याचा गु बलराम आपला बं ध ू श्रीकृ ण याचा
परामश घे त यािशवाय काहीच करीत नाही. कौरव–पांडवांनी बलराम–श्रीकृ णाचं नातं
डोळसपणे पाहावं ! आिण आकाशाचं छत कोसळलं तरी याची पायदं डी क न उभा
ठाकणारा, हणून या कणाचा दुयाधनानं गौरव केला या वीर कणानं ही या एकशे पाच
पायदं ड ा उ या क न यां वर आपला पाय ठे व याचं कतृ व दाखवावं ! या
सभागृ हात या कुठ याही सभासद यो यानं िवस नये की, राजमाता कुंती पिवत्र आहे
आिण ितचे पु त्र ते ज वी महावीर आहे त.’’ थरथरतच िपतामह खाली बसले .
सभे चं पु ढचं काम कसं चाललं यात कुणाचं च िच न हतं . नं तर बोलले या
महामं तर् ी िवदुर, अमा य, महाराज यांचे श द ऐक याइतकं कुणाचं ही मन नीटपणे व थ
न हतं . नाही हणायला आकि मकपणे महाराणी गां धारीदे वी उ या रािहले या पाहन
ू
सवांना आणखी एक िव मयाचा ध का बसला. या कसं बसं एकच वा य उ चा शक या
– ‘‘दुयाधन, आता तरी शहाणा हो – पांडवांना वनातून परत आण!’’ डोळे झाकले लं मु ख
णभर सभागृ हावर िफरवून याही आसन थ झा या.
सभा िवसिजत झाली. सभागृ ह सोडताना माझं मन केवळ एकाच गो टीभोवती
मं डलं घे त होतं . िपतामहांनी कथन केले ला तो ‘सहावा पांडव’ कोण? पांडवां शी समे ट
अश य झालाच तर तो अचानक कुठू नतरी ये ऊन आप या बं धन
ूं ा मदत करील काय? सव

पांडव मं तर् श तीतून िनमाण झाले आहे त तसा तोही मं तर् ापासूनच िनमाण झाला असे ल
काय? िकती साम यशाली असे ल तो? आपण या याशी लढताना कुठं कमी तर पडणार
नाही ना? ज मापासूनच तो दुदवी कसा? आिण इतर पांडवांना तरी कोण सु दैवी हणणार
होतं ? िवचारां या आवतांत माझं मन शु क पणासारखं गरगरत होतं . पांडव आिण कौरव
कुणीच कु कुलापै की नाहीत! िपतामह भी म हे जर शे वटचे कु आहे त, तर राजिसं हासन
कोणाचं हा प्र न आता अिधकच गु ं तागु ं तीचा न हता काय? कोण सोडिवणार होतं , तो
प्र न? मा या मना या पटां गणावर शं कांचे घोडे हवे तसे दौडू लागले . कुणाला आवरावं
ते समजत न हतं . खाली मान घालून जडपणे एक-एक पाऊल उचलीत मी सभागृ हाबाहे र
शु भर् पाषाणांची पायघडी असले ला चौथरा मागं टाकीत होतो. राजवाड ाभोवती या
प्राकारा या मा याव न घसरले ली मावळतीची िकरणं या पायघडीवर पडून
िवखु र यामु ळे ती आग याच वणात झळाळत होती. मा या खां ावरचा तलम
उ रीयाचा एक शे व घरं गळू न खाली पडला होता, पायघडीव न फरफटत ये त होता.
उ रीयाचा जो शे व अं गावर होता तो मी जाता–जाताच मनगटाभोवती करकचून
गु ं डाळला. काही सु चत न हतं . जगात कुणाचीतरी दु:खं कुणा यातरी दयात का सलत
असतात? काय आहे जग हणजे ?
उ रीयाला आकि मक िहसका बसला. ते कशाततरी सापडलं असावं हणून
सोडिव यासाठी मी वळलो. उ रीयाचा शे व हाती घट् ट ध न अ व थामा उभा होता!
मला पाहताच तो हसला. मला आ चय वाटलं . णापूवी या सभे चा या या मनावर
काहीच पिरणाम कसा काय झाला नाही?
‘‘कस या िवचारात गढला आहे स एवढा?’’ पु ढं होऊन उ रीय मा या
खां ाभोवती लपे टीत तो ने हमी या िज हा यानं हणाला.
‘‘िवचारात? कुठं ?’’ मी काहीतरी उ र िदलं . तो ते वढ ा उ रावर थांबणार
न हता, हे मला माहीत होतं .
‘‘चल. नगराबाहे र दरू भटकू न ये ऊ! तू फारच अ व थ िदसतोस.’’
‘‘नको. आता कुठं च जा याची इ छा नाही. तु ला सां गाती पािहजे तर शोणाला
घे ऊन जा.’’ मला कुणाबरोबरही जावं सं वाटत न हतं .
‘‘शोण आिण कण यांत महदं तर आहे ! मला कणासमवे त जायचं आहे . चल.’’
यानं माझा हात आप या हाती घे त राजवाड ा या महा ाराकडे अं गुली उचलली.
िन पायानं या यासमवे त जावं लागलं मला, कारण मा यािशवाय अ य कुणालाच
यानं असा आग्रह कधीही केला नसता.
या याबरोबर चालत–चालत महा ाराचा उं बरठा ओलांडताना न राहवून मी
याला िवचारलं , ‘‘आज िपतामह भी मांनी सां िगतले ला तो सहावा पांडव कोण असावा
असं वाटतं तु ला?’’
‘‘ते कसं सां गता ये ईल? पांडव सहा आहे त हे स य खरोखरच पटणारं नाही, पण
िपतामहांनी सां िगतलं याअथी ते स यच असणार! हा सहावा पांडव कोण, या याशी
काय करायचं आहे आपणाला? तो कसा असे ल एवढा कयास मात्र कुणालाही करता
ये ईल!’’ यानं ही महा ाराचा उं बरठा ओलांडला. आ ही पायीच नगराबाहे र चाललो.
‘‘कसा असे ल तो?’’
अ व थामा जीवनाचा सखोल अ यासक होता.

‘‘तो िनि चतच पांडवांसारखा नसे ल!’’
‘‘मग कुणासारखा असे ल तो? पांडवांपे ा वे गळं असं या यात काय असे ल?”
‘‘सवच! कदािचत तो पाची पांडवांपे ा सरस असे ल. कदािचत तो या
पाचां हन
ू ही किन ठ असे ल. या वातावरणात तो वाढला असे ल ते च याचं जीवन असे ल!
कारण सं कार हणजे च जीवन. फुला या परागदं डात लपले ली कृमीसु ा स सं गतीनं
दे वमूतीवर चढिवली जाते .’’
‘‘एखा ा य तीब ल आपलं मत फार अनु कूल असतं , एखा ािवषयी मात्र
आपणाला कधीच िज हाळा वाटत नाही. हे असं अकारण का असतं , अ व थामन्?’’ मी
याला िवचारलं .
‘‘कुठ याही य तीिवषयी आपली मतं अगदी बालपणापासून ठरत असतात.
प्रसं गानु प कधी–कधी यात थोडासा बदलही होत असतो. पण बालपणीची अनादराची
मतं मात्र पायात खडा खु प यानं तर साकळणा या र तासारखी असतात! पु ढं याच
साकाळले या र ताचं केळणीत – टणक गाठीत – पांतर होतं ! बालपणातील
अनादराची मतं ता यात आिण भावी आयु यात प की होत जातात! या टणक गाठीं या
अटळ त्रासामु ळे चां गली सश त माणसं सु ा लं गडतलं गडत चालताना मी पािहली
आहे त अं गराज! हणूनच बालपण हा आयु या या घडणी या दृ टीनं अितशय
मह वाचा काल मानतो मी.’’
‘‘ हणजे नवजात अभकाचं मन अगदी एखा ा सु वणतबकासारखं िनमल असतं .
याला जगाची – मानवी गु ं तागु ं तीची – काहीच जाणीव नसते – पण भोवती या
पिरि थतीनं याला आप या अमं गळ ह तांचा एकदा का पश केला की, या ह तांचे
ठसे या तबकावरही प ट उमटायला लागतात, असं च तु ला हणायचं आहे काय?’’
‘‘नु सते ठसे च उमटत नाहीत राधे या – तर सु वणा या ते जोमय पा वभूमीवर ते ही
सूयप्रकाशात प ट तळपायला लागतात! गु णांबरोबर नकळत दोषही य त हायला
लागतात. कारण नवजात अभकाचं मन हे एखा ा नु क याच धु ऊन झटकू न साफ
केले या आिण सु कत टाकले या व त्रासारखं असतं ! कुठं नावालासु ा एकही सु रकुती
नसते यावर! पण ते च प्रौढाचं मन हणजे मात्र नु क याच सु कले या आिण
सु रकु यांनी भरले या व त्रासारखं असतं ! या यातील श्र े चं – मां ग याचं पाणी
बा प होऊन उडून गे लेलं असतं . दाटले ले असतात ते केवळ अने क गु ं तागु ं तीचे शु क
धागे ! िकती धागे – िकती सु रकु या! याला अं तच नाही. े ष, ितर कार, वाथ, असूया,
ह यास, दं भ, ढ ग, क् रौय, क् रोध, िकंकत यता, अ ान, अहं भव, आस ती, तु ती,,
आ म तु ती, का य, वा स य, भ ती, साथकता, ममता, प्रेम, काम, अगितकता,
उ े ग, आ मपीडन, म सर, मोह, असा ता, नै रा य आिण वै फ य! िकती अगिणत
सु रकु या ा! यि त य ती या जीवनवसनाला घे न रािहले या.’’
कधी–कधी अ व थामा इतकं िदपिवणारं बोलत असे की, याचं ते बोलणं सारखं
ऐकतच राहावं असं मला वाटे .
‘‘मग यातून माग काढ यासाठी काहीच का उपाय नाही? ा सु रकु या हणजे च
जीवन की काय?’’ या प्र नावर तो जे –जे बोले ल ते –ते अमृ तात हाऊन, िनथळू न
िनघणारं असं च असणार होतं .
‘‘माग का नाही? अव य आहे ! तू को याचं जाळं पािहलं आहे स ना? िकती

गु ं तागु ं तीचं असतं ते ! पण या जा याव न व छं दानं िफरणारा कोळी या जा यात
गु रफटू न मे ला असं कधी पािहलं स काय? शरीरात या मना या या असं य धा यांत
कधीही न गु रफुटणारा असा एक कोळी तु या–मा यात – सव चराचरात आहे !’’
‘‘कोण तो?’’
‘‘आ मा! आिण या आ याचा थाियभाव आहे प्रकाश. प्रकाश हणजे च
शरीरातील चै त य! कधीच आिण कोण याही बं धनात गु रफटू न पडू शकत नाही असं
चै त य, पण चै त य हणजे काय हे जाणून घे याची तीव्र तळमळ पािहजे . यासाठी
जीवनावर अतूट श्र ा पािहजे .’’
‘‘एखा ानं अशी श्र ा जीवनात पाळ याचा प्रय न केला आिण या या
श्र ांना प्रचं ड ध के दे णारी स यं सभोवती उभी ठाकली, यात याची श्र ा
डळमळली आिण तो इ छा नसतानाही श्र ाहीन झाला तर यात याचा काही दोष
आहे ? दोष असलाच तर तो पिरि थतीचा आहे असं हणावं लागे ल!’’
‘‘नाही राधे या, तसं हणता ये णार नाही! श्र ा या क पने चा तु झा अथ पिरपूण
नाही. मृ यू या महा ारातसु ा या श्र े ला तडा जात नाही तीच खरी श्र ा! खरा
श्र ावं त कधीच अश्र होत नाही आिण पिरि थतीवर खापर फोडीत नाही.
श्र ाहीन माणूस हणजे मात्र सु गंधी केवड ा या आत जीवनभर राहन
ू ही
गं धहीन झाले लं िन पयोगी कणीस! अशा माणसानं शं भर वषांचं जीवन जगूनसु ा
काहीही – खरोखरच काहीही िमळिवले लं नसतं !’’
या या डो यांतन
ू ते जाचे फुि लं ग वषू लागले . मु खमं डल ब्र ते जानं कसं
तळपू लागलं .
‘‘श्र ा! कशाकशावर ठे वावी माणसानं श्र ा? श्र ा हणजे तरी ने मकं
काय?’’ याला चे तावून याची रसवं ती फुलिवणं हा माझा िन याचा पिरपाठ होता.
‘‘श्र ा हणजे काटे री जीवनावरची िहरवळ! वत:वरच श्र ा हवी. याची
वत:वर – वत: या िद य व पावर श्र ा नाही तो जगासाठी, इतरांसाठी काहीच क
शकत नाही.’’
“दुयोधनानं पांडवांना रा य दे याबाबत प्रखर िवरोध दशिवला, हे रा य केवळ
कौरवांचंच आहे , पांडवांचं नाही अशी याची मनोमन श्र ा आहे हणूनच ना?’’
‘‘मु ळीच नाही! वाथ हणजे वत:वरची श्र ा न हे ! चूक होते ती ने मकी
इथं च!’’
‘‘ वाथ झाला तरी तो चूक कसा? िनसगानं च तो िवचार मानवाला िदला आहे की
नाही?”
‘‘ वाथाची जाणीव ही चूक नसे लही, पण या जािणवे ला मयादा असावी लागते .
एक जीभ या इं िद्रयाचं च व प घे . एखा ानं ठरिवलं की, जगात अि त वात असले या
सव रसांचा आ वाद यायचा! अगदी मनसो त! आिण आप या इ छापूतीसाठी रा सी
ह यासानं तो एकसारखा जीवनभर धावत रािहला, तरी याला याचं जीवन या
इ छापूतीसाठी कधी तरी पु रं पडे ल काय? कुठ याही वाथी क पने चं हे असं च आहे .
िवधा याचं चोहो िदशांना िवखु रले लं हे अमयाद जग कधीच आिण कुणालाही एकट ानं
घे ऊ हट यानं कधीतरी कवे त घे ता ये णं श य आहे काय? कारण आिदश तीनं च
मानवाला सव े तर् ांत समयाद केले लं आहे ! राजवाड ा या तटाजवळ वाढले या

तृ णांकुराला जे वढी राजवाड ाची, ते वढीच मानवाला ख या अथानं िव वाची क पना
आहे ! मानवा या बु ीची जे मते म श्रीफलाला पु रे ल एवढीशी कव िव वाला कधीच घे
शकणार नाही!’’
‘‘मग जीवन हणजे तरी काय? केवळ एक अपघात?’’ मी िवषय थोडा बदलला.
‘‘नाही! जीवन हणजे ज ममरणा या तासांतन
ू अिवरत वाहणारी सिरता!
परमा मा पी सागराला िमळ यासाठी आसु सले ली! मु तीसाठी तळमळणारी!’’
“मु ती हणजे केवळ वे दनाहीन मृ यू अशीच मु तीबाबत तु झी क पना आहे
काय?’’
‘‘नाही! मु ती हणजे अिवरत अखं ड प्रकाश! चै त यमय, प्रकाशमय,
शरीरहीन, भावहीन अि त व! आ याचा एकच एक असले ला भाव, प्रकाश! जरा
डोळसपणे सभोवती पाहशील तर सारं जीवन चराचर प्रकाशासाठी कसं नु सतं
कणकणांनी आसु सले लं आहे , हे पाहन
ू तू िदङ्मूढ होशील. कृमी, कीटक दीप योतीवरच
का झे पावतात? वन पती, लतावे ली, तृ णांकुर सव आपआपलं मु ख आकाशा या रोखानं
उं चावून प्रकाशासाठीच का तळमळतात? कुणालाच हे िवस न चालणार नाही की,
जीवनाचा थाियभावच प्रकाश आहे !’’
‘‘मग हा प्रकाश मानवाला सहजसा य का नाही? जीवनाचा हा जर मूळ उ े श
आहे तर तो इतका दु प्रा य का?’’
‘‘जीवनाचा उ े श प्रकाश आहे ; पण तो अगदी अं ितम असा उ े श आहे ! तो
सा य हो यासाठी अनु भत
ू ीची ज री आहे . िनरिनरा या भाविवभावांची अनु भत
ू ी!
िविवध अनु भव घे त यानं तरही ‘मी शोधतो आहे ते हे न हे !’ असं समजून आ यानं तर
मानव अं ती आप या अं तरा याकडे वळे ल! याला तसं वळावं च लागे ल! अटळ हणून
वीकारावा लागणारा मानवजातीपु ढचा अ या म हाच एकमे व माग राहील!’’
‘‘नाही अ व थामन्, काळाचे िकतीतरी पट फाडून मी भिव याचा वे ध
घे यासाठी बु ीला ताण िदला आहे , पण तू हणतोस तसा मं गल िदन कधीकाळी उगवे ल
यावर माझाच काय पण कुणाचाच िव वास बसणार नाही, असं मला वाटतं य. आशा–
आकां ा उराशी नु स या कवटाळू न मृ गजळामागं धाव यात काय अथ आहे ?’’
‘‘अजूनही तू सं भर् मातच आहे स, पण यात तु झा दोष नाही. मानवी मनच
मु ळात िविचत्र आहे . रथा या चक् रासारखं ! अने क आरे असतात या चक् राला! पण खरा
िचिक सक ते आरे या एका िविश ट क याभोवती िफरतात यावरच ल दे त असतो! तू
हणतोस भिवत याचा वे ध घे यासाठी काळाचे असं य पट फाडून तू पािहले आहे स! पण
प्र न असा आहे की, काळाला कधी असे पट खरोखरच असतात काय? की आपण
आप या सोयीसाठी िदवस, मास, ॠतू आिण वषं या कारावासात काळाला िन फळ क डू
पाहतो आहोत. मला वाटतं भिवत य ही मानवानं िनमाण केले ली भयानक भूल आहे ! जरा
सखोलपणानं िवचार क न पाहा! काळाला कधीतरी भूत आिण भिव य आहे काय? काळ
हा अखं ड आहे आिण अखं ड वाची जाणीवच मानवाला ख या अथानं िनभय क
शकेल!’’ याची िद य प्र ा फुलून ओसं डू लागली. बोलत–बोलत आ ही नगरापासून
दरू अ या एक योजनावर के हा आलो याचं आ हा दोघांनाही भान रािहलं नाही.
नगराबाहे रचं िव णु मंिदर आलं . आ यासारखं दशन तरी घे ऊन जावं हणून आ ही
मं िदरात प्रवे श केला. सं याकाळ होत आली होती. गु लाबी वणा या पि चम

ि ितजा या पा वभूमीवर उं चाव न काही सारं ग प ी कलकलाट करीत घरकुलाकडे
परतत होते .
दशन घे ऊन आ ही मं िदराबाहे र आलो. अ व था यानं िदले या गाभा यात या
घं टे या टोलाचे मागं रगाळणारे काही गूढर य मधु र वर मा या कानांत घु मत होते !
मं िदराबाहे र ये ताच वर पाहत यानं कळसा या रोखानं आपली अं गुली उं चावली,
‘‘ते पािहलं स काय?’’ िन चल उभा राहन
ू यानं िवचारलं .
‘‘हो. मावळती या िकरणांत कळसावरचा सु वणकुंभ फारच आकषकपणे तळपतो
आहे .’’
‘‘छे ! कळसावर या सु वणकुंभाब ल न हे ! याखाली मं िदरा या मा यावर
पाषाणा या िन ं द फटीत नु कतं च उगवले लं ते िप पलाचं रोपटं बघ!’’
‘‘काय आहे उपयोग याचा?’’
‘‘उपयोग? तु या दृ टीनं नाही; पण मा या दृ टीनं खूपच आहे . आपली
लु सलु शीत लाल पानं हलवून ते सां गत आहे की, या पाषाणां या मा यावर पाय दे ऊनही
मला जगायचं आहे ! वायूबरोबर डुलायचं आहे ! प्रितकू लते या पाषाणाला एक साधं सं
रोपटं सु ा िनसगात शरण जायला तयार नाही! आिण मानव मात्र....’’
बोलता–बोलता तो म ये च थांबला. आ ही नगराकडे परतलो. मागातच याची
पणकुटी असले ली यु शाला आली. माझा हात आप या हाती प्रेमानं घे ऊन तो णभर
थोपटत हणाला, ‘‘राधे या, िवस न जा मी सां िगतले लं सव. मी जसा कुणी ब्र
नाही, तसाच जीवना या गूढ अं गांचा िवचार कर यासाठी तु झाही ज म नाही. तु झा
ज म कृतीसाठी आहे ! कारण जीवनाची जी वाटचाल तू केली आहे स ती केवळ
िदपिवणा या कृतींनीच भरले ली आहे .’’ माझा हात सोडून तो यु शाले या महा ारा या
पु षभर उं ची या पोट ारातून आत गे ला. ते ठगणं पोट ार ओलांडताना या या
िशरावर या व त्राचा ारा या मिहरपीला ओझरता पश झाला. णातच तो ारामागं
अदृ यही झाला. िकती सखोल अ यास होता याचा! अगदी सहज तो जीवनाची अने क
अं गं मला वे ळोवे ळी उकलून सां गत होता, तो जाता–जाता हणाला, ‘‘तु झा ज म केवळ
कृतीसाठी आहे .’’
तसा प्र ये काचाच ज म कृतीसाठीच असतो. तरीही जो–तो आप या परीनं
जीवनाचा अथ लाव यात गढले ला असतो.
मी परतलो. राजवाड ा या प्राकारातून आत िशरताना अ वशाले त बाबा
घोड ांना खा दे णा या से वकांना काही सूचना करीत असले ले िदसले . वाध यामु ळे
आता यांचं शरीर जजर झालं होतं . अं गकाठी वाकली होती, पण मनाची उभारी अजूनही
तशीच होती. मी यांना िकतीतरी वे ळा आवजून सां िगतलं होतं की, ‘‘आता तु ही
िवश्रांती या.’’ पण यांचं एक उ र ठरले लं होतं . ‘‘वसू, शरीर थकलं तरी माणसाचं मन
कधीच थकत नाही. याला काही ना काही उ ोग हवाच असतो.’’
यांनी सां िगतले या या आिण अशाच मौिलक िवचारांनी माझं जीवन घडले लं
होतं . यां याच अपार क टांनी मा या जीवना या पणकुटीचं एका भ य राजवा तूत
पांतर झालं होतं . मा या मािहतीप्रमाणं िनिखल आयावतातील मी पिहलाच असा
सूतपु त्र होतो की, या या म तकावर सु वणिकरीट चढिवला गे ला होता आिण याचं
एकमे व श्रेय मा या मातािप यांना होतं . सं प ी, कीती, कुटु ं बसौ य, पु त्रसौ य सव–

सव मा या चरणां शी लोळण घे त होतं , पण या सवांपे ाही मातािप यांची इतकी
दीघकाल िमळाले ली व सलते ची छाया मला अिधक सु खवीत आली होती. वाडयावरचे
सव जण राधामाते ला राजमाता हणत होते . वृ षाली मा यावर या प्रेमानं भारावून ते
ऐकताना मला हणत होती की, ‘‘तु म यामु ळेच यांना सव जण राजमाता हणतात.’’
पण ितला वे डीला काय क पना होती की, मा या माते मुळेच मला सव जण ‘कण’ हणत
होते . ‘अं गराज’ हणत होते – ‘महाराज’ हणत होते !
हणूनच पु ढं होऊन मी अ वशाले त गे लो. म तक नमवून मृ द ू वरात हणालो,
‘‘बाबा, आपण इथं ये याचे क ट कशाला घे तले त? से वक ही कामं प्रामािणकपणानं
करताहे त – िशवाय सं जयकाका आहे त यां यावर दे खरे ख करायला.’’
डुगडुगणारी मान सावरीत ते हणाले , ‘‘कोण वसू? पु त्रा, ज मभरा या सवयी
इत या सहज कुणालाच सोडता ये त नाहीत. तू सोडशील काय हातातील धनु यबाण!
वाडयावर जीव रमत नाही. घोड ांत रािहलो, घोड ांत वाढलो. यांचं फुरफुरणं हे च
माझं सं गीत! इथं बघ िकती प्रकारचे घोडे आहे त! यां याकडे नु सतं बिघतलं तरी
समाधान वाटतं मला.’’
‘‘पण... आता सं याकाल झाला आहे . आता आप या क ाकडे चला. मीही वरच
चाललो आहे .’’
‘‘चल.’’ यांनी आपला हात मा या हाती िदला. मा या हाताचा आधार घे त ते
चालू लागले . यांची करता ये ईल ते वढी से वा करणं , हे ये ठपु त्र या ना यानं माझं
पिहलं कत य आहे . मा या खां ावर भार दे त एक-एक अशी राजवाडयाची पायदं डी ते
हळू हळू चढू लागले . मी हि तनापु रात आलो या पिह याच िदवशी यां या हाताचा
आधार घे ऊन या पायदं डया चढलो होतो. आज ते मा या खां ाचा आधार घे ऊन या
चढत होते .
**

एकोणीस
बाबांना यां या क ात पोहोचिव यासाठी गे लो. ितथं राधामाते भोवती कथा
ऐकत असले या सु षेण, वृ षकेतु , सु शमा, मीना ी यांनी मला पाहताच आनं दानं एकच
गलका केला. सवांत लहान वृ षकेतु तर धावत ये ऊन मा या पायांनाच िबलगला. इतर
सवांना आता पूण समजूत आली होती. वयं लहान असूनही ते माझे पु त्र आता शरीरानं
थोराड िदसत होते . जे वढी भीती, जे वढा आदर ते वढं च प्रेम या सवांना मा याब ल
वाटत होतं .
वृ षकेतू या म तकावर तळहातानं थोपटत मी हणालो, ‘‘तू के हा मोठा होणार
यां यासारखा!’’
‘‘आ ही छोते च लहानाल!’’ तो बोबड ा वरात हणाला.
‘‘का रे ?’’
‘‘मो यांना महामाते ला नम काल कलावा लागतो. मी मा ल ित या मांडीवल
बसतो!’’
याचे छोटे पणाचे लाभ गमतीदार होते . याला उचलून या या म तकाचं
प्रेमानं मी अवघ्राण केलं . या अ लडानं ही माझी कुंडलं दो ही हातांनी िन यासारखी
घु सळली. राधामाते ला अिभवादन क न मी ते थन
ू िनघालो. नातवं डांत रमले या माते ला
पािहलं की, ध यते चे रोमांच मा या अं गावर उभे राहत.
मी मा या क ात आलो. पाकशाले त भोजनाची तयारी कर यात गु ं तले या
वृ षालीला मा या आगमनाची क पना मृ णालनं िदली असावी. तशा पाकशाले त अ न
िशजिव यासाठी अने क त्रीसे िवका हो या. तरीही मा या आवडीचे अपूप, खांतोळी
असे खास अ नपदाथ वृ षाली वत: पाकशाले त बसून तयार करवून घे ई. मृ णालनं
सां गताच ती लगबगीनं क ात आली. मी म तकाव न उत न हाती धरले ला िकरीट पु ढं
होऊन आप या हाती घे त हणाली, ‘‘आज एवढा वे ळ सभे चं कामकाज चाललं होतं की
काय?’’
‘‘नाही वृ षाली... गु पु त्रासमवे त आज पायीच नगराबाहे र फटका मा न
आलो.’’ अ व था याचं नाव ऐकताच ितची प्र नावली थांबली. हातातील िकरीट ितनं
हळु वारपणे लाकडी बै ठकीत ठे वला.
भोजनाची तबकं मांड याचं आ हाला सां गन
ू मृ णाल बाबांना बोलिव यासाठी
िनघून गे ली. यांचा हात ध न ती यांना हळु वारपणे घे ऊन आली. यां या मागोमाग
वृ षसे न, प्रसे न, भानु सेन, सु शमा, सु षेण, िचत्रसे न सवच आले . गे ली चौदा वषं हे असं च
िन यानं घडत आलं होतं . आ ही सव पु षमं डळी एकत्र बसून भोजन घे त होतो. बाबांनी
पिहला घास घे तला की, मगच सव जण सु वात करीत. आम यानं तर ि त्रयांची पं गत
बसे . याही राधामाते नं पिहला घास घे त यािशवाय अ नाला पश करीत नसत.
वृ षाली रोज िनरिनराळे अ नपदाथ तयार करवून घे ई. भोजना या प्रसं गी सव
जण ितची मु तकंठानं तु ती करीत. कधी ती अपूप, पिरवाप, प ती, ीरौदन असे पदाथ

करवून घे ई. कधी–कधी गोरसात तयार केले ला लाशु क, मु गदौदन असे . यािशवाय
आिम ा, दधी, नवनीत, पय य, पीयु ष, फा ट असे गायी या दुधाचे िविवध पदाथ
असत. मला अपूप आिण नवनीत हे पदाथ फारच आवडत. वारं वार ते भोजनात असले की,
शोण मा याकडे ितरकस दृ टीनं पाहन
ू वृ षालीला हणे , ‘‘विहनी, हे अपूप आता वारं वार
खा यामु ळे आ हालाही आवडायला लागले त! आता ते ख या रिसका या वाट ाला
कमीच ये णार!’’ मग दुस या िदवशी भोजनात शोणाचा आवडता पदाथ ीरौदन ने मका
असायचा. कधी–कधी माळढोक प या या चवदार मांसाचा र साही असायचा.
‘‘स यसे न कुठं आहे ?’’ तो पं तीत िदसे ना हणून मी िवचारलं . या या प नीनं
पु पा वतीनं मान खाली घालून सां िगतलं , ‘‘कु ं चा एक मह वाचा सं देश घे ऊन
मद्रदे शा या राजनगराला – शाकलनगराला िनघून जाणं झालं य.’’ मद्रराज श याची
गाठ घे ऊन परतायला याला चां गले आठ िदवस लागणार होते . आता आठ िदवस
पं तीत याचं पात्र मांडलं जाणार होतं आिण नं तर याचं भोजन तसं च गायीला दे यात
ये णार होतं !
पण माझं मन भोजनाकडे न हतं . इतर सव जण चवीनं खा पदाथ सं पवीत होते .
एकट ा शोणालाच मी िन यासारखा नाही हे जाणवलं . तो वृ षालीला हणालाही,
‘‘विहनी, पु त्रप्रा तीनं तर ि त्रयांचं पतीवरचं प्रेम कमी होतं , असं सव जण हणतात ते
काही खोटं नाही. नाहीतर दादा आज कसा भोजन घे तो आहे हे कळलं असतं तु हाला!’’
‘‘नाही शोणा, ितचा काहीच दोष नाही.’’ मी याला थांबवीत हणालो.
‘‘का वसू, आज तु झे आवडते पदाथ असतानाही तू ते चवीनं खात नाहीस?’’
बाबांनी शे वटी िवचारलं च.
‘‘नाही तात, एका मह वा या प्र नावर िवचार करतोय. तु हालाही तो ऐकू न
आ चय वाटे ल.’’
‘‘कोणता प्र न?’’
‘‘सहा या पांडवाचा! तु हाला हे माहीत आहे काय की पांडव पाच नाहीत, सहा
आहे त!’’ सागपणावर िशरा असतात तशा दाट सु रकु या असले या यां या कपाळाकडे
पाहत मी यांना िवचारलं . उ रासाठी हणून ते त डातील घास िगळू न बोलायला
लागले , पण यांना ठसका लागला! यां या डो यांत टचकन पाणी उभं रािहलं . वृ षालीनं
लगबगीनं पु ढं होत पा याचा चषक यां या ओठाशी ने ला. पा याचा एक घोट घे ताच
यांचा कंठ व छ झाला.
‘‘तु ला कुणी सां िगतलं हे ?’’ थरथरणा या आवाजात यांनी िवचारलं .
‘‘मला एकट ालाच न हे . सग या सभागृ हाला िपतामहांनी आज ते सां िगतलं !’’
‘‘िपतामहांनी! मग ते स यही असे ल. पांडव पाच नसतीलही.’’
‘‘इतकंच नाही; पण कौरव िकंवा पांडव कुणीच कु कुलातील नाहीत, असं ही
यांनी आज सां िगतलं . यां या या सां ग यानं राजिसं हासन हा आता खरोखरच दं डा या
साम यावर सोडिव याचा प्र न झाला आहे .’’
‘‘वसू, िपतामहांनी सां िगतलं याअथी ते ही खरं असलं च पािहजे . आणखी एक
स य आज पिह यानं तु ला मी सां गन
ू टाकणार आहे . कारण आखाड ात तु ला सवांनी
छे डले लं मी मु काटपणं पािहलं आहे .’’ ते णभर थांबले . यांचे उद्गार ऐकू न मी कानांची
प्र यं चा ताणली.

‘‘वसू, सूतपु त्र हणून सवांनी तु झी हे टाळणी केली आिण तू हणूनच धै यानं या
सवांना त ड िदलं स. आज राजवाड ावर महामं तर् ी हणून िवदुरांना िकती मोठा मान
आहे ! यांचा श द कधीच खाली पडत नाही.’’
यांची ती दोन वा यं मला असं ब वाटली; पण मी हणालो, ‘‘होय तात... पण
ते ही कु कुलातील नाहीत, असं वत: िपतामहांनी सां िगतलं . ते हणाले , ‘आज
हि तनापु रात कु राजा या वं शातील मी वत: एकटा शे वटचा वं शज आहे .’’’
‘‘नाही वसू! महामं तर् ी िवदुर हे दासीपु त्र आहे त हे खरं , पण िपतामह एकटे च
शे वटचे कु आहे त हे सं पण
ू स य नाही! आणखी एक कु ं चं र त धम यांत वागिवणारा
कु या हि तनापु रात आहे – पण सामािजक ढीनं तो सामा यच रािहला आहे !’’
‘‘कोणता? आणखी कोणता शे वटचा कु आहे ?’’ मी आ चयानं भु वया उं चावून
िवचारलं .
वृ षालीनं ठे वले ला चषक उचलून पा याचा एक घोट घे त ते घोग या आवाजात
हणाले , ‘‘मी!!’’
‘‘तु ही?’’
‘‘होय! माझा िपता स कमा हा िदि वजयी कु ययाती यांचा वं शज होता. पण –
पण माते कडून तो सारथी होता. या नगरात दासीपु त्र िवदुरांना महामं ित्रपद िमळू
शकलं ... पण... ययाितवं शज अिधरथाला मात्र अ वशालाच िमळाली. वसू! हे स य
आहे ! मी वत:ला ध य मानतो ते केवळ तु ला अं गराज झाले ला पाहन
ू
ू !’’ जरा थांबन
यांनी परत एक पा याचा घोट घे तला. जीवनभर जतन केले लं आपलं ज मरह य यांनी
मला समाधान वाटावं हणून सां िगतलं .
मी तसाच जे वणाव न उठलो. आपण ययाती महाराजांचे वं शज आहोत, हे स य
मा या मनाला कुठं तरी सु खवीत होतं , पण यानं उफाळू न जा याइतका आनं द काही
मला वाटत न हता! कोण याही आ चयकारक घटने नं उफाळू न जा याइतकं आता माझं
मन भाबडं रािहलं न हतं .
हात प्र ालून शयनगृ हात मं चकावर कलं डलो. अ व था यानं सहज य त
केले या एका िवचारावर माझं मन परत–परत ि थरावत होतं . िप पलाचं रोप दगडी
भे गेतसु ा जोमानं वाढले लं पाहताना तो हणाला, ‘‘पाषाणा या प्रितकू ल मा यावर
पाय रोवून ते रोप जणू हणतं य, ‘मला जगायचं आहे , वायु लहरींवर डोलायचं आहे .”
मीही मा यासमोर या रोपट ाचा आदश ठे वायचं ठरवून टाकलं . पिरि थतीची
रडगाणी गा यात काहीच अथ न हता.
**

वीस
अ व था या या जीवनिवषयक त व ानाचा मी रात्रभर खूप िवचार केला.
याचं त व ान ऐकायला फारच मधु र होतं , पण जगातले िकती लोक त व ानावर
जगत असतात? कुणाचाही चां गुलपणा ही जगाला हवी असणारी गो ट असते , पण
वत:चा चां गुलपणा मात्र जग कुणालाच ायला तयार नसतं ! मी मा या सव जीवनभर
हे अनु भवलं होतं . पांडव वनवासाला िनघून गे ले होते . ते धािमक यात्रा क न पु य
गाठीशी बां ध यासाठी गे ले न हते . ते रा वषांनंतर झाले तरी ते परतणारच होते . ते
िडवचले गे लेले पाच भु जंग होते . ते रा वषं अर यात लपून ते कधीतरी प्रकट होऊन
दुयाधनाबरोबर कणा याही पायाला डं ख मारणार होते . ते अर यात गे ले आहे त हणून मी
व थ बसलो असतो, तर उ ा तो एक महान मूखपणा ठरणार होता. जीवनकलहात आधी
कुणाचं वै र िनमाण होऊ नये आिण झा यानं तर मात्र ते धु मसत राहू नये . याचा
कधीतरी समूळ िनचरा हावाच लागतो. कण िकंवा पांडव हा एकच पयाय मला मा य
होता. पांडवां या भीतीचं सदै व टां गतं खड्ग मला दुयाधना या म तकावर ठे वायचं
न हतं . िपतामह गजून सां गत होते की, रा याचा अधा िह सा पांडवांना ा. मला यांची
क पना मु ळीच मा य न हती. रा य अखं ड रािहलं पािहजे ! मग ते कौरवांचं असो वा
पांडवांचं. या वे ळी पु ढं ये ऊन काही करायला पािहजे होतं या वे ळी िपतामह व थ
बसले होते आिण आज पांडवां या कंठाला तात लागणार हे समजून ये ताच यां या
प्रेमानं िव हल होऊन बोलले होते . सभागृ हात या सव सभासदांचा उ साह यांनी
मा न टाकला होता, पण कण हा यां या श दफेकी या भृ शुंडीत कधीच असा फसणार
न हता. सभागृ हातील कोणी एकही यो ा समवे त आला नसता तरी याची पवा न करता
मी पांडवां या िव
आता वाटचाल करणार होतो. ते पाच वीर कसे आहे त ते मला एकदा
बघायचं च होतं . माझा िनधार दुयाधना या कानावर घालायची सं धी मी पाहत होतो, पण
तो राजवाड ावर एकटा कधीच भे टत न हता. शकुनीमामा, दु:शासन, प्रभं जन, अमा य,
यु वरा ी भानु मती, राजक या दु:शलादे वी, सभागृ हातील अ य कु यो े यांपैकी
कुणाम ये तरी तो सदा घे रले ला असे . जे बोलायचं होतं ते मला एकांतात बोलायला
िमळत न हतं .
याला एकांतात भे ट याची श यता एकाच मृ गये सार या क पने नं जमणारी
होती. हणून शोणाकडून मी याला वारणावता या अर यात मृ गये ला जा याचा माझा
मनोदय कळिवला. यालाही ती क पना आवडली.
दोन–तीन िदवसांत आ ही मृ गये साठी राजवाड ाबाहे र पडणार होतो. गं गा आिण
इ ु मती ा दो ही न ा ओलांडून इं दर् प्र था या सीमे वर असले या वारणावता या
घनदाट अर यात आ हाला जायचं होतं . जो कोणी राजवाड ाव न मृ गये साठी कधी
बाहे र पडे ल यानं काही ना काही मृ गया आण यािशवाय राजवाड ाकडे कधी परतायचं
नाही अशी पूवापार चालत आले ली प्रथा होती. काही–काही यो यांना या प्रथे चं
पालन कर यासाठी मृ गये या शोधात एक-एक मिहना अर यातच वणवण भटकावं

लागलं होतं !
**

एकवीस
आ ही केवळ मृ गये साठी बाहे र पडलो न हतो. मला दुयाधनाशी पूण एकांतात
बोलायचं ही होतं . आ ही केवळ प नास एक िन णात अ वसाद बरोबर घे तले होते ते वढे च.
शोणालाही या मृ गये साठी मी टाळलं होतं !
रणरणतं ऊन मा यावर घे ऊन भर दोन प्रहरी आमची हि तदं ती वणाची पांढरी
घोडी माना ितर या करीत नगरा या मागाव न धावू लागली. वै शाखा या उ णते नं
कासावीस झाले ले नगरजन ाराची कवाडं अधवट बं द क न आपाप या िनवासांत
िवसाव यामु ळे एवढ ा प्रश त मागावर एकही नगरजन कुठं वावरताना िदसत न हता.
आ ही कुठं आिण कशासाठी िनघालो होतो, हे राजवाड ावरही एकट ा से नापतीिशवाय
अ य कुणालाच माहीत न हतं . प्र य आम या समवे त जाणा या अ वसादांनासु ा
याची नीटशी क पना न हती. एक मागदशक अ वसाद आम यापु ढं धावत होता. इतर
सव, वे ग आखडत आम या मागोमाग थोडं अं तर ठे वून दौडत होते .
एरवी तु डुंब भरले लं असणारं गं गेचं िवशाल पात्र ग्री मा या मा यानं
जागजागी कृश होऊन खळखळत होतं . आ ही ते पार केलं . ित या रोडावले या पात्रात
आप या पांढ याशु भर् शरीरां या प्रितिबं बाची एक िनमु टती रे षा रे खाटत, पाणी
उधळत, आम या घोड ांनी ते ओलांडलं . पु ढची इ ु मतीही मागं पडली. इं दर् प्र था या
आिण हि तनापूर या सीमा िजथं िभड या हो या ते वारणावताचं िकरर दाटले लं अर य
आता लागलं .
वारणावता या सीमे त घु सताच अ वसाद पूवी ठर याप्रमाणं चोहो िदशांना
पां गले . हातातील भाले सरसावून, मोठमोठ ानं हाकारत वे ढा दे ऊन ते आता सगळं
अर य हाद न सोडणार होते . यां या कलकलाटानं बु जले ली हरणं आवाजा या िव
िदशे नं उं च–उं च उड ा मारीत उधळणार होती. एका टे कडीवर बसून समोर या
पठाराव न धावणारी ती भे दरले ली हरणं आ ही बाणानं अचूक िटपणार होतो. मा याची
टे कडीवरची जागा घे ताच चोहोबाजूं या हाका घालणा या अ वसादांना सं केतासाठी
हणून – यां या शे पटांना खु ळखु ळणारे घु ं ग बां धले आहे त असे – चार िजद्म बाण मी
चोहो िदशांना सोडायचे आिण मग हाका यांनी एकदम हाकारा सु करायचा असं ठरलं
होतं .
एक कुरण माजले या टे कडीवरची जागा आ ही मा यासाठी िनवडली. समोर
िहर यागार गवताचं एक प्रश त पठार होतं . सव ठीकठाक होताच एक-एक बाण
धनु यावर चढवून, वीरासन घालून मी ते चारही बाण चोहो िदशांना फेकले . ‘सूँ ऽऽ खळऽ
खळऽ सूँ ऽऽ’ असा आवाज करीत ते अर या या चारही िदशांना वळवळत धावले .
पां गले या अ वसादांना सं केत िमळाला. आरडाओरडा करीत, हाकारा िपटीत ते
अर यात या सव वापदांना आपली िनवा याची थं ड िठकाणं सोडायला भाग पाडू
लागले . सगळं अर य ण माणसासारखं क हू लागलं . िचत्रिविचत्र आवाज एकमे कांत
िमसळू न गे ले. सारं ग, िचत्ररथ, क् र च, कपोत, ये न, कोकीळ, पत्ररथ अशा िविवध

प यांचे थवे या थवे अर याबाहे र जा यासाठी ची कारत झे पावताना आ हाला
टे कडीव न िदसू लागले . थोड ा वे ळातच चींऽऽ चींऽऽ करीत अवजड शरीरं सावरीत
एक भलामोठा ह ींचा कळप आकि मक पठारावर या कुरणात आला.
आ ही दोघं टे कडी या गवतावर वीरासन घालून, धनु याची प्र यं चा ताणून
तयारच होतो. कळपातील एका थोराड ह ीचा वे ध घे ऊन याला िटप यासाठी दुयाधन
हातांतील धनु य ह ी या हालचालींबरोबर िफरवू लागला, पण मी याला हातानं
खु णावून थांबिवलं . ह ी मा न काहीच लाभ न हता! तो वाहन
ू ने यासाठी पु रे से से वक
आ ही समवे त आणले ले न हते . ड गराळ भागातील नदीचं पात्र वळणं घे त जातं तसा
तो कळप ची कारत, स डांची अिनबं ध हालचाल करीत पठार ओलांडून, एकमे कांना अं ग
घासत तसाच िनघून गे ला.
थोड ाच वे ळात अर या या दाट झाडीतून एक चाळीस–प नास हरणांचा कळप
उं चाव न कोसळणा या धबध या या पा याचे तु षार एका लयीत उफाळत राहतात,
तशा लयब उड ा घे त पठाराव न धावू लागला! धनु यं घे तले ले आमचे हात यां या
मम थानांचा वे ध घे त यां या धावे बरोबर िफ लागले . कळप आिण आमचं आसन
यांतील अं तराचा िवचार क न वे ध घे तले या हरणा या गतीला अचूक गाठील, अशी
बाणाची गती ठे वून थोडासा त डा याही पु ढं बाण सोडायला पािहजे होता.
‘सूँ ऽऽ! सूँ ऽऽ!’ आ हा दोघां याही धनु यांतन
ू एकसारखे बाण सु टायला सु वात
झाली. औदंु बरा या वृ ाव न प व फलं वा या या झोताबरोबर टपटप खाली पडतात
तशी अने क हरणं उरात बाण घे ऊन कुरणात पडू लागली. उरले या हरणांचा कळप
आप या साथीदारांकडे वळू नही न पाहता उड ा घे त कुरण ओलांडून िनघून गे ला. मृ गया
झाली होती. आ ही समाधानाचा िन: वास सोडला.
‘‘िकती बाण फेकले स तू?” दुयाधनानं मा याकडे पाहत िवचारलं .
‘‘सहा! तू िकती?” पठाराकडे पाहत मी िवचारलं .
“पाच!” यानं ही कुरणाकडे पाहत उ र िदलं .
‘‘मग कुरणात अकरा हरणं सापडायला पािहजे त. नाहीतर पाच हरणां या अं गात
दोन–दोन आिण एका हरणा या अं गात एक बाण तरी असायला पािहजे .’’ मी वीरासन
मोडून वर उठत हणालो.
‘‘होय. चल बघू या.” तोही आपलं वीरासन मोडून वर उठू लागला, पण तो पु रता
वर उठू च शकला नाही. एकाएकीच “कणाऽऽऽ!” अशी दयभे दक िकंकाळी फोडून,
पवताचा कडा कोसळतो तसा पायतळी या गवतात तो सरळ खाली कोसळला! णापूवी
रसाळपणे मृ गये ची चचा करणा या या गदावीराला णात असा टाहो फोडायला काय
झालं ते न समज यामु ळे घाब न खाली वाकू न याला वर उठिव यासाठी मी या या
काखे त हात घातला... पण समोरचं दृ य पाहताच मा याही काळजात ध स झालं !
मृ गये या नादात वत:ला िवसरले या दुयाधनाचा, वीरासनात गु डघा टे कले या डा या
पायाचा मागचा भाग कुरणात लपले या एका लांबलचक अज त्र अजगरानं
घोट ापयं त िगळला होता! पायात या कातडी चढावामु ळे या या जबड ाचा पशही
दुयाधनाला जाणवला न हता. वीरासन मोडून वर उठताना या या पायांची हालचाल
झा यामु ळे भ य हातचं जाणार या क पने नं या लांब प्रा यानं आपला शे पटाकडचा
भागही णाधात उं चावून दुयाधना या सवां गाभोवती वे ळखटू न टाकला. हि तनापूरचा

उ ाचा सम्राट एका अजगरानं सशा या िप लासारखा आप या कवे त कवटाळू न
टाकला होता! म तकावरचा मु कुट कुरणात या धु लीत पडला होता. पा याबाहे र या
माशासारखा उमा या घे त दुयाधन सु ट यासाठी धडपडत होता, पण या या प्र ये क
धडपडीबरोबर तो प्राणी चवताळू न याला आणखी अिधकच वे ळखटत होता. ते दोघे
गवतावर गडबडा लोळत होते . िकळसवा या मृ यू या भयाण जािणवे नं दुयाधन
‘‘कणऽऽऽ कणऽऽऽ’’ असा मा या नावानं आक् रोशत हातातील बाणाचं पातं , आप या
पायात ते चु कू न घु से ल याचीही पवा न करता सपासप या प्रा या या िवळ यावर
दातओठ खात खु पसू लागला! णात दुयाधन – णात ते प्रचं ड धूड असं ते ं िदसत
होतं . िविचत्र! शहारे आणणारं ! पाय झटकत हातांनी या ओलसर प्रा याचे मृ यू या
फासासारखे िवळखे सोडिव यासाठी दुयाधन आकांत क लागला. या या धडपडीत
णाधात पायांखालचं गवत उद् व त झालं आिण एवढा मोठा साम यशाली गदावीर
या प्रा यानं मा या डो यांदेखत पातं लवतं न लवतं तो लाकडा या मोळीसारखा
आप या िवळ यांनी घट् ट बां धन
ू टाकला. “कणाऽऽ!” िजवाची आशा सोडून दुयाधन
ू जाईल इतकी दय फोडणारी अशी िनवाणीची िकंकाळी फोडून, एकदा
गगनाला भे दन
सव श तीिनशी आपलं अं ग झटकू न मूि छत झाला!
आता मला थांबता ये णं श यच न हतं . पण काय करणार होतो मी? कुणालाही
काही चटकन सु चावं इतका तो प्रसं ग साधा होता काय? िदङ्मूढ होऊन मी या धूडाकडे
पािहलं . नु सती वळवळ होती! भ यासाठी तळमळणारी! मा या हातांत, उरले या
बाणां िशवाय काहीच श त्र न हतं आिण असतं तरी याचा काय उपयोग झाला असता?
या िवळ यां या आत गु रफटले या दुयाधनाला सु रि त ठे वून श त्र कसं आिण
कुणाला चालिवता आलं असतं ? िचवट कातडी या या भयाण सपावर ते चालू शकलं
असतं काय? मला काहीच सु चेना. म तक ग च ध न तसाच एका पाषाणावर णभर
काय करावं , याचा िवचार करीत मटकन खाली बसलो. सं यासमय होत आ यानं प्र ये क
ण ण अ यं त मह वाचा होता. यानं मला वै भवा या िशखरावर चढिवलं होतं या
मा या प्राणिप्रय िमत्रा या जीवनमरणाचा प्र न होता! सं याकाळ हायला िकती
अवसर आहे , याचा कानोसा घे यासाठी मी पि चम ि ितजावर दृ टी फेकली... दोन
पवतिशखरां याम ये सूयनारायण आपली अ य अखं ड िकरणं पृ वी या मा यावर
ओतत उभे होते ! मा या सवां गात एक अनािमक िशरिशरी तरळू न गे ली. अननभूत!
अवणनीय! अनाकलनीय!
काहीही िवचार न करता पाषाणाव न ताडकन उठलो. पु ढं होऊन हातातील
धनु य दरू फेकू न मी ते धूड दुयाधनासकट उचलून सरळ खां ावर घे तलं ! या ओलसर
प्रा याचा पश हणजे सा ात मृ यू होता! छे ! मृ यू िकती िविवध पं घे ऊन
जीवना या मागं हात धु ऊन लागले ला असतो! ते ज ममरणाचं ं खां ावर घे ऊन
मावळती या िकरणांत ती उं च टे कडी वत:चा तोल सावरीत उत लागलो. म तकात
िवचारांचा क लोळ होता. या िबकट अव थे तन
ू दुयाधन वाचला नाही तर? मा या आिण
हि तनापूर या भिवत यात काय उरणार? काही सु चत न हतं , तरीही िनधारानं मी
पठाराची वाटचाल करीत होतो. कसं ही क न यां यापयं त पोहोचणं भागच होतं हणून
दोन प्रचं ड िशळां या भाराइतकं अवजड आिण िविचत्र िदसणारं ते धूड खां ावर घे ऊन
मी झपाझप पावलं उचलीत होतो. माझं सगळं जीवनच अशा कठोर परी ा घे णा या

िबकट प्रसं गांतन
ू धावत आलं होतं . या सव प्रसं गांत हा प्रसं ग मला िवशे ष
थरकिवणारा होता.
मी खां ावर काहीतरी घे ऊन ये तो आहे हे पाहन
ू , ती काहीतरी मोठी मृ गयाच
असावी या क पने नं कुरणातले सव अ वसाद एकत्र होऊन, हात उं चावून आनं दानं
सं केता या आरो या मा लागले , पण मी जसाजसा यां या जवळ जाऊ लागलो
तसतसे डोळे िव फा न ते पाषाणा या मूतीसारखे िन चलपणे मा याकडं पाहू लागले .
यांत या अ याअिधकांनी तरी मला मनोमन मूखातच काढलं असावं . मा या डो यात
िवचारांचं थै मान होतं . ‘दुयाधनाला कसं वाचवावं ?’
या सवांजवळ ये ताच गु डघे टे कू न ते धूड मी खाल या गवतात टाकलं .
अधरीया या टोकानं कपाळावरचा घाम िटपत या याकडे पािहलं . िवळ यां या
मरणप्राय यातनांनी मूि छत झाले या दुयाधनाचं िशर ते वढं च िवळ याबाहे र होतं .
लाकडी ओंड यासारखा तो िन चे ट पडला होता. िवळखा वळवळत होता! णा णाला
अिधकच आवळला जात होता. डोळे िव फा न मी सव अ वसादां वर मोठ ानं
ओरडलो, ‘‘पाहताय काय असं भे कडासारखं ? हि तनापूर या राजाला अजगरानं िगळला,
हे ऐकताच राजवाड ावरचे सव लोक तु म या त डावर थुं कून, तु मचं मुं डन क न
गदभाव न नगरात िधं ड काढतील तु मची! धरा या क् र प्रा याला आिण उचकटा
याचे राजाभोवतीचे िवळखे !”
ते चाळीस-प नास अ वसाद या श दाघातानं चे तावले . पु ढं सरसावून या दहादहा जणांनी मह प्रयासानं या िवशालकाय प्रा याचा एक-एक िवळखा उचकटला! पण
– पण आप या जबड ात एकदा पकडले ला दुयाधनाचा पाय तो कस याही िवरोधाला
शरण दे ऊन सोडायला तयार न हता! एकसारखा वळवळणारा तो शि तमान सप आप या
एकाएका तड याबरोबर दहा-दहा जणांना दरू फेक याचा य न करीत होता, पण
प्र ये कानं याला िमळे ल ितथं दोरासारखा घट् ट पकडून ठे वला होता. अधरीयाचा काचा
कसून मी पु ढं झालो!
या प्रा यानं डो यां वरचं कातडं ओढून घे ऊन कधीही न अनु भवले या प्रखर
िवरोधाला त ड दे यासाठी ते वढ ाच प्रखरपणं आतून तयारी चालिवली. या या
जबड ाजवळ जाऊन मी माझी बोटं या या भ कम पकडीत घु सिवली. थोडासा आधार
िमळताच सव श ती एकवटू न याची दो ही पाळं एका झट यात दो हीकडे उचकटली.
मा या दं डांचे सव नायू टरा न फुगले होते . ओठ दातांखाली मु डपले होते . यातून
िठबकणारं र त अधरीयावर सांडत होतं .
‘‘अिर टसे नऽऽ! पाय बाहे र घे .” एका अ वसादाला मी ओरडून आ ा केली.
लगबगीनं पु ढं ये त यानं दुयाधनाचा अधा घटका जबड ात अडकले ला पाय बाहे र
काढला आिण यु वराजाचा मूि छत दे ह दहा हात दरू अं तरावर ने ऊन ठे वला.
‘‘ या हरणांतलं एक हरीण घे आिण याचा पाय जबड ात दे !” मा या दं डावरचा
ताण आता अस झाला होता. मृ गये त या हरणां या िदशे नं भु वया उडवीत मी याला
सां िगतलं .
अिर टसे नानं एक हरीण फराफर ओढत आणलं आिण एक हणता याचे दोन
पाय यानं मी उचकटले या या जबड ात क बले . मी ताण सै ल केला. अजगरानं
हरणाला पकडलं . मा या म तकावर घामाचं थारोळं माजलं होतं . धमनी थडाथड उडत

होती. हातांतील तो जबडा सोडून वर उठत मी म तकावरचा घाम िटपला. एक णभरच
थांबलो. कुरणात एकाकी पडले या दुयाधना या जािणवे नं मन िवष ण झालं . कोण राजा?
कसला राजा? सग या मना या खोट ा क पना! सगळे िवचारांचे खोटे तट! तो
हि तनापूरचा उ ाचा सम्राट एका कुरणात लाकडी ओड यासारखा चे तनाशू य पडला
होता. असाहा य! एकाकी! एक साधा अजगर आज या सम्राटा या िजवावर उठला
होता!
धावत या याजवळ गे लो. जबड ात अधा घटका सापडले या या या
पायाव न कणवे नं हात िफरिवताना यात मोडले ले अजगराचे दोन दात मा या हाताला
लागले . या मं दबु ी, ओंगळ प्रा यानं आपले दात मोडू िदले होते , पण एकदा खु पसले ले
दात यानं कोण याही भयामु ळे भ यातून काढले न हते ! मी ते दात काढून टाकले . सव
अ वसाद घड या प्रकारानं क्
होऊन िमळतील ितथून पाषाण आणून, या जजर
सापाला ठे चू लागले . यांना थोपिव यासाठी मी हात उं चावून ओरडलो, ‘‘हात आवरा!”
आ चयानं मा याकडे पाहत यांनी हातांतील पाषाण खाली टाकले . यांना यां या
राजाची पु हा आठवण झाली. तो सप ितथं च सोडून ते दुयाधना या मूि छत शरीरा या
िदशे नं धावत मा याजवळ आले .
मी या अचे तन पडले या सपावर एकच कटा टाकला. एक अ यं त मौिलक
िवचार यानं मला ितथं िदला होता. ‘दात कधी वाटे ल ितथं खु पसायचे नसतात, आिण
एकदा खु पस यानं तर मोडले तरी ते कधीच बाहे र खे चायचे नसतात.’
‘‘यु वराजाला घोड ावर या.” मी सवांना उ े शन
ू आ ा केली. सवांनी
दुयाधनाला हळु वारपणे उचलून एका िध पाड घोड ावर पालथा ठे वला. मी सु टकेचा
िन: वास सोडला.
‘‘मृ गये त हरणं िकती पडलीत अिर ट् रसे न?” एका अ वसादाला िवचारलं .
आजची मगृ या अिव मरणीय होती. माझे बाणही कदािचत चु कले अस याची श यता
होती!
“सहा!” मान नमवून तो आदरानं हणाला.
‘‘प्र ये का या अं गात िकती बाण आहे त?”
‘‘एकएकच अं गराज!” तो पु हा नमून हणाला. या तशा िच थरारक
प्रसं गानं तरही मला णभर हसू आलं . मी का हसलो ते या अ वसादांपैकी कुणालाच
कळलं नाही. कळणारही न हतं . शु ीवर असता तर ते केवळ एकट ा दुयाधनालाच
कळलं असतं !
एक हरीण अजगराला भ य हणून सोडून पाच बरोबर घे ऊन आ ही पठार
सोडलं . या कारणासाठी मृ गये चं िनिम काढून मी दुयाधनाला राजनगराबाहे र काढला
होता ते तसं च राहन
ू गे लं! अनपे ि त घटनांमुळे मला दुयाधनाशी काहीच बोलायला
िमळालं नाही.
अर य सोडताना लागणा या ओढ ाकाठी आ ही णभर थांबलो. त डावर
पा याचा शीतल िशडकावा करताच दुयाधन शु ीवर आला. मा याकडे डोळे िव फा न
पाहत यानं मला िवचारलं , ‘‘आपण कुठं आहोत?” या या कपाळावर आठ ांचं जाळं
होतं .
‘‘हे वारणावताचं अर य आहे . आपण मृ गये साठी आलो आहोत. मृ गया झाली

आहे .” मी याला केवळ मृ गये ची आठवण क न िदली.
‘‘मृ गया! िकती हरणं आहे त आप याबरोबर कण?” यानं शु ीवर ये ताच ने मका
प्र न िवचारला.
“ पाच!” मी हसत हणालो.
नाहीतरी एक हरीण मागं ठे वावं च लागलं होतं . ते कशाला धरायचं ! हा िवचार मी
मनातच ठे वला.
‘‘पाच! प्र ये का या अं गात बाण िकती आहे त?”
“एकएकच!” मी स य ते च सां िगतलं .
‘‘एक-एक! छान!’’
एवढी दय थरकिवणारी झाले ली घटकेपूवीची झुंज तो णात िवसरला. िनदान
यानं तसं भासवलं . याबाबत काही िवचारलं नाही. आप या पाच बाणांनीच पाच हरणं
पडलीत या जािणवे नं तो तशा िखळिख या अव थे तही जोमानं उडी मा न घोड ा या
पाठीवर चढला! अर य सोडून नगरा या िदशे नं आमची घोडी िटपूर चांद यात दौडू
लागली. म यरात्री या सु माराला आ ही पु हा दो ही न ा ओलांडून परत हि तनापूर
गाठलं .
सीमा ओलांडताना मी सव अ वसादांना थांबवून कडक श दांत सूचना केली,
‘‘ल ात ठे वा, अर यातला एकही प्रकार वाड ावर कुणालाही कळता कामा नये . जा!”
**

बावीस
‘‘महाराजांनी आपणाला पाचारण केलं आहे .” अमा य वृ षवमा मा यासमोर
भ या सकाळीच उभे होते .
‘‘मग हा िनरोप घे ऊन कु ं चे अमा य वत: कसे काय आले त? वाड ावरचे से वक
काय पाकशाळे त नु सतं अ न फ त करताहे त?’’
‘‘नाही. मी आलो आहे ते आपलं अिभनं दन करायला! आपण होता हणूनच काल
यु वराज दुयाधनांचे प्राण वाचले ! ध य आहे आप या धै याची!” हात अवकाशात उडवीत
ते हणाले .
‘‘अमा य! कुणी सां िगतलं तु हाला?” श दांतील कठोरपणा जाणवे ल, अशा
आवे शात मी िवचारलं .
‘‘प्र य यु वराजांनीच!” ते सं थपणे हणाले .
‘‘ठीक आहे ! मी ये तो आहे महाराजां या भे टीसाठी! आपण दु धपान क नच
जावं .”
उगाच कठोर श द वापर या या जािणवे नं मी श यतो मृ द ू वरात यांना
हणालो. मृ णालनं सु वण तबकातून आणले ला दुधाचा पे री चषक आिण फलांची थाळी
अमा यांसमोर ठे वली. राजव त्रं पिरधान कर यासाठी मी व त्रागारात िनघून गे लो.
महाराजांनी इतकं तातडीनं का बोलावलं , याचं कारण ल ात ये त न हतं .
व त्रं पिरधान करताच अमा यांमागोमाग राजक ाकडे िनघालो. यां या
क ा या अलीकडचा क राजक या दुःशलादे वींचा होता. समोर या सौधावर या
प्रभात नान आटोपून आपले ओले केश कोव या िकरणांत सु कवीत हो या. यां या
केशातून दं तवणी िफरवीत असले या यां या दासीनं आ ही ये त अस याचं यांना
सां िगतलं असावं . त परते नं या दोघीही सौधाव न क ात िनघून गे या. िसं ध ू दे शाहन
ू
– आप या सासराहन
ू या वसं तो सवासाठी नु क याच माहे री आ या हो या.
या क ा या ाराव न जाताना मा या पायानं काहीतरी सरकटलं गे लं. घाईनं
आत जाताना दासीकडून िवसरले ली ती दं तवणी होती! मी ती वाकू न हातात घे तली. ितचे
दात फारच ती ण होते ! कठीण अशा िशसमा या लाकडाची होती ती! एक वे ळ ित या
दातांची ती णता पाहावी हणून सहज ित याव न मी तजनी िफरिवली. सौधा या
पसरट पाषाणावर ती दं तवणी पु हा ठे वून मी जरा पु ढं गे ले या अमा यांना गाठायचं
हणून झपाझप चालू लागलो.
महाराजां या क ात िशरताच अमा यांनी खाक न कोणीतरी आ याची यांना
क पक सूचना केली! या आवाजालाही महाराजांनी अचूक ओळखलं ! आपले कायमचे
िमटले ले डोळे चाळवीत ते हणाले ,
‘‘कोण? अमा य? काय झालं ?’’
‘‘अं गराज आले आहे त महाराज! यु वराज दुयाधनां या पायां वर औषधी चूण
बां ध यासाठी आता मी राजवै ांकडे जातो.’’

‘‘जा तु ही!’’
अमा य िनघून गे ले. क ात णभर नीरव शांतता पसरली.
‘‘बसा अं गराज!’’ अचूकपणे बै ठकीकडे हात करीत ते हणाले .
‘‘वं दन आहे महाराज!’’ मी वाकू न अिभवादन क न आसनावर बसलो. याच
राजानं मी या िदवशी हि तनापु रात आलो होतो या िदवशी प्रेमानं मला जवळ
बोलावून माझी कुंडलं हातांनी चाचपली होती. वे ळप्रसं गी माझा आिण मा या
धनु िव े चा स माननीय यो यांत मु त कंठानं गौरव केला होता. राजदं ड उं चावून
आखाड ात या श त्रा त्र पधत भाग घे याचा लाभ मला िदला होता. वृ षाली या
आिण मा या िववाहात दानासाठी कु ं चं भांडार िरतं केलं होतं . ते च हे महाराज होते .
मा यासार या य:कि चताला यांनी िनभळ प्रेमच िदलं होतं .
‘‘का पाचारण केलं य मला महाराज?’’ मी यां या शु भर् दाढीकडे पाहत िवनयानं
िवचारलं .
‘‘अं गराज....’’
‘‘नाही महाराज, अं गराज नाही. कण!’’ मी यांना म ये च थांबिवलं .
‘‘कण, या तु या अद्िवतीय गु णांनीच मला कुठं तरी आशे चा िकरण िदसतो. तु झा
िवनय, तु झा पराक् रम, तु झी सहनशीलता सवच तु या कुंडलांसारखं अद्भुत आहे .
काल या मृ गये त तर तु झे आम यावर अगिणत उपकार...’’
‘‘महाराज, उपकार कसले ? मी दुयाधनाला मा या शोणापे ा काहीच कमी मानत
नाही.’’
‘‘तु झं या याशी असले लं ते च नातं वाढावं . काल मृ गये त िदलीस तशीच सोबत
तू याला जीवनभर ावीस. तू पाठीशी असलास तरच काहीतरी आशा आहे – नाही तर
–’’
‘‘नाही तर काय महाराज?’’
‘‘पांडव वनवासातून परत यावर याला िजवं त सोडणार नाहीत! हणूनच माझं
मन भीतीनं थरकतं य. यांना रा याचा अधा वाटा दे ऊन मु त हावं , असं मला
वाटतं य!’’
‘‘पांडव! पांडव! यांनी दुयाधनवधाची प्रित ा केली हणून आपणही यांना
सवांसारखे आिजं यच मानता की काय? वे ळ ये ताच मी यांना िन न
ू सां गणार आहे की,
ु
्
‘दयाधन हे कणा या भ कम यानातलं धारदार खडग आहे !’ रा याचा वाटा यांना
ायला पािहजे , असं एकेकाळी मलाही प्रकषानं वाटत होतं , पण या रा याचे ते वा
कौरव कोणीच वारस नाहीत या रा याचा राजदं ड कुणी आप या हाती धरावा हे आता
साम य ठरवील! यु भूमीवरच याचा िनणय होईल!’’
‘‘नाही कणा! हे पांडवां शी पे टणारं वै र अशा त हे नं दुयाधनाला पे लवणार नाही.
तू या या पाठीशी सदा सवाथानं भ कमपणे उभा राहशील काय?’’
‘‘महाराज, मी दुयाधनाला तसं वचन के हाच िदलं आहे . आज आप या
समाधानासाठी मी पु हा आपणाला सां गतो की, पांडवांचं साम य वाढलं नाही तोपयं तच
यांचा ै तवनात नाश क नच मी परते न.’’
‘‘राधे या, तु या श दांतील धारदार िनधार ऐकला की, तू अिधरथाचा पु त्र
आहे स हे स यच वाटत नाही. राधा तु झी माता असे ल यावर माझा िव वासच बसत

नाही.’’
‘‘नाही महाराज! मी यांचाच पु त्र आहे आिण आज मला यांचा अिभमानही
आहे . कारण बाबा, तु ही मानता तसे सूत नाहीत. ते सा ात महाराज ययातींचे वं शज
आहे त.’’
‘‘ हणतोस काय कणा? तु झा िपता अिधरथ, महाराज ययातींचा वं शज आहे ?’’
जरा वे ळ थांबन
ू महाराज गं भीरपणे पु ढं हणाले , ‘‘मग तूच एक िपतामह भी मानं तरचा
कु आहे स! कण, तसं असे ल तर तू हणशील ते सदै व मलाही मा य राहील.’’ ते
आसनाव न झटकन उभे रािहले .
‘‘होय महाराज, मी सां गतो आहे ते स य आहे . हणूनच पांडवां शी समे ट ही
अश यप्राय गो ट आहे ! चलतो मी. अजून प्रात:कालची आि हकं आटोपायची आहे त
माझी.’’ मी आसनाव न उठू न यांना अिभवादन केलं .
‘‘ये !’’ यांनी हात उं चावून मला िनरोप िदला.
मी यां या क ातून बाहे र पडलो. ये ता–ये ता सहज दुःशलादे वीं या
क ासमोर या सौधावरची दं तवणी िदसते का ते मी पािहलं . ितथं काहीच न हतं .
ै तवनातले पांडव यु ाला कसे प्रवृ होतील, याचा िवचार करीतच मी मा या
क ात आलो. मृ गये त धु लीनं माखले ली माझी व त्रं एकत्र क न ती धु यासाठी
सु िप्रया एका दासीकडे दे त होती. यातलं एक अधरीय हातात उं चावून ती िवनोदानं
हणाली, ‘‘या अधरीयावर र ताचे डाग आहे त. मृ गये तील हरणं आपणच वाहन
ू
आणलीत की काय?’’
‘‘नाही. ते हरणा या र ताचे डाग नाहीत.’’
‘‘मग कसले ?’’
‘‘ते तु ला सां िगतलं च पािहजे की काय?’’
‘‘आपण सां गायची आव यकता नाहीच. ते अजगरा या र ताचे आहे त, हे मला
माहीत आहे !’’
‘‘तु ला कोणी सां िगतलं ते ?’’ ि त्रया आप याजवळ काहीच गु त ठे वीत नाहीत
असं मी ऐकलं होतं , पण ते दुस याजवळचं गु िपतही इत या सहजपणे काढून घे ऊ
शकतात, हे मी प्रथमच अनु भवीत होतो!
‘‘यु वरा ी भानु मतींनी!” ितनं हसत उ र िदलं . जगात या सवच ि त्रया शे वटी
ि त्रयांनाच वश होतात असं हणतात ते खोटं न हतं . मा या म तकात प्रकाश पडला.
दुयाधन–भानु मती असा प्रवास क न तो अजगर आता सु िप्रये पयं त आला होता! एक
िदवसातच आता तो सग या राजवाड ाला कळणार होता! त ड वगाडत, मी िहमालयच
पालथा घातला आहे अशा क पने नं आता अने क जण माझी वारे माप तु ती करणार होते .
िजचा मला ितटकारा होता ती मला आता िजथं – ितथं ऐकावी लागणार होती.
दासी व त्रं घे ऊन िनघून गे ली. मी सु िप्रये जवळ जात ित या का याभोर
टपो या डो यांत पाहत हणालो, “सु िप्रये , यु वरा ींची तू सखी होतीस हणून यांनी
तु ला सव सां िगतलं . आता काही तू यांची सखी नाहीस, माझी प नी आहे स, मी सां गेन
ते च तु ला ऐकावं लागे ल. कसं ?’’
‘‘ हणजे ? मी आपलं कधीच ऐकत नाही असं हणणार की काय आपण?’’
‘‘नाही. मात्र तु ला हे जे भानु मतींनी सां िगतलं य ते कुणालाही सां गू नकोस!

काय? घे मा या कुंडलांची शपथ. वृ षालीलाही कळता कामा नये यातलं काहीही!’’
‘‘आपली आ ा िशरसावं आहे मला!’’ मी वाकू न पु ढं केले या कुंडलां वर हात
ठे वून ती हणाली.
“काकाऽऽ!’’ ने म या याच वे ळी आप या माते सह क ात िशरले या मीना ीनं
मला हाक घातली. आमचा एका त भं ग होतो आहे , या िविचत्र क पने नं ितची माता –
शोणप नी मे घमाला डोळे वटा न ितला दटावीत होती. ित या दं डाला ध न ती आली
तशी क ाबाहे र जा यासाठी वळली! मे घमाला खरोखरच शोणाची प नी शोभत होती!
आप यासाठी इतरांना त्रास हावा असं ितला कधीच वाटत नसे ! ितला थांबिव यासाठी
मी मीना ीला हाक घातली! ‘‘िमनू!’’
या दोघीही थांब या! मा या अं गाखां ां वर खे ळले ली मीना ी ‘‘काकाऽ!”
हणत धावत मा याजवळ आली. आठ–दहा वषां या या बािलकेचा वभाव
िनझरासारखा िनवळशं ख होता. मा या हाताची बोटं आप या िचमु क या हातांनी पकडत
ती हणाली, ‘‘काका, तु ही ये णार का नगरात या मं िदरात?’’
‘‘मं िदरात? िमनू, माझं मं िदर या वे ळी रोज गं गेकाठी असतं हे माहीत नाही की
काय तु ला?’’ ती का बोलवीत असावी ते न समजून मी सु िप्रये कडे पािहलं .
‘‘आ हा आता मं िदरात जाणार आहोत.” मीना ीला आवरणा या मे घमाले कडे
पाहत सु िप्रये नं प टीकरण िदलं .
‘‘कशाला?’’ मी िमनू या हातातून बोटं सोडवून घे त िवचारलं .
‘‘आप या िप्रय बं धस
ूं ाठी – मे घमाले नं एक व्रत केलं आहे . याची सां गता आहे
आज नगरात या उमे या मं िदरात. शोणभावोजी भा यवान खरे !’’ ती हसून मे घमाले कडे
पाहत हणाली.
‘‘वा! मे घमाले , शोणाची तू एकटीच प नी आहे स; पण िकती द आहे स आप या
पती या क याणासाठी! शोण खराच भा यवान! नाहीतर आ ही आहोतच – आम या
दोन प नी असूनही –” मी गमतीनं सु िप्रये ला िन र करावयाचं हणून हणालो.
‘‘सा ात दे वासाठी कसं व्रत करायचं ? आिण कुठ या दे वाचं करायचं ?’’ सु िप्रया
खाली मान घालून हणाली. मीच िन र झालो. ि त्रया अं धश्र असतात, असं
हटलं जातं ते अगदी खोटं असतं . याच अिधक यवहारी असतात. परमे वराचा शोध
घे यासाठी अ व था यासारखे त विचं तक अ य ताकडे धाव घे तात, तर
सु िप्रये सार या कुशल ि त्रयांनी या असीम परमे वरालाही आप या पतीम ये बां धन
ू
टाकले लं असतं ! यि त य तीं या परमा याब ल या क पना िभ न–िभ न असतात
असं अ व था यानं मला वारं वार सां िगतलं होतं . मलाही ते पटलं होतं , पण सु िप्रये चा
िवचार ऐकताना मला ती जाणीव प्रकषानं झाली. पु षां या परमा याब ल या
क पना आिण ि त्रयां या क पना यांत महदं तर असतं ! काही सु चेनासं झालं की,
एखादा पोषक आिण धै य दे णारा िवचार िमळावा हणून पु ष आकाशा या िन या
पोकळीकडे पाहतो. मात्र अशा वे ळी ि त्रया खाली मान घालून सवादार धरती या
िहर या पायघडीकडे बघतात! िवचारातला हा मूलभूत भे द आहे . पु षाला ने हमीच
अ य ताची आिण त्रीला ने हमीच य ताची ओढ असते . पु षाचा आदश आकाश,
त्रीचा आदश धरती!
सु िप्रये नं नवा शालू धारण केला. मे घमाले सह ती उमे या मं िदराकडे जायला

िनघाली. या दोघींनीही ओणवून मला वं दन केलं . अजाण मीना ी मात्र तशीच शे जारी
उभी होती. ितचा हात ध न ितला माता मे घमाला बळे च मा या चरणां वर म तक
ठे व यासाठी दटावू लागली. मी मीना ी या दं डाला ध न उं चावून घे त ित या बािलश
म तकाचं प्रेमानं अवघ्राण केलं . जीवन मीना ीसारखं अबोध आिण िनरागस असावं
असं मला वाटलं .
या ितघी क ाबाहे र िनघून गे या. माझी सूयिकरणांसाठी तृ षात झाले ली पाठ
मला क ात व थ बसू दे ईना! कोरडी व त्रं घे ऊन मीही बाहे र पडलो.
**

ते वीस
मृ गये या वे ळी मी दुयाधनाला जे सां गू शकलो न हतो ते आता सां गणं भागच
होतं . महाराजां या मनात पांडवांचं श य डाचत होतं – आिण माझं मन? ते तर ठायी–
ठायी भडकले या वण यात चक् रवाक प यासारखं होरपळत होतं . यां यामु ळेच –
केवळ पांडवांमुळेच मानखं डने चे काळे कुट् ट ढग मा या सव जीवनाकाशाला घे न
रािहले होते . अ व थामा हणाला ते स य होतं . बालपणी साकळले या र ताचं आता
टणक गाठीत पांतर झालं होतं ! आता मी सरळ चाललो असतो तरीही जगाला ती
चाल ितरकीच िदसणार होती! मग ितरकं चालणं च शहाणपणाचं न हतं काय! पांडवां या
बाबतीत माझं मन आता भावनाशू य झालं होतं . िमळे ल या मागानं यांचा घडा
यां या पदरात घालावा, या शकुनीमामां या उघड–उघड राजकारणाचा मागच मलाही
मोहवीत होता. यां या भयाचं धारदार खड्ग मा यावर टां गतं ठे वून दुयाधनाला रा य
करता ये णं श य न हतं . तो काही य ात सिमधा टाकणारा ॠषी न हता.
अ यदान क न परतताच मी प्रभं जनाकडून याला सं देश धाडला. ‘‘काही
मह वाचं बोलायचं आहे .’’ हे ऐकताच आप या घायाळ पायावर पट् टी बां ध यासाठी
आले या राजवै ांना तसं च ित ठत ठे वून तो ये न प यासारखा झपाझप चालत
मा यासमोर णात उभा रािहला. याची ही चालीतील भ कमताच मला या या
पिह या भे टीत आवडली होती. याचे िनणय कधी–कधी चु कत होते – पार चु कत होते ,
पण या भ कमपणे तो आप या िवचारांना िचकटू न राहत होता तो भ कमपणा कौरव–
पांडवांत केवळ दुयाधनातच होता! राजा हणवून घे याला मा या मते दोनच यो े पात्र
होते . एक यु वराज दुयाधन आिण दुसरा श्रीकृ ण!
‘‘बोल अं गराज – ’’ हातातील गदा यानं सहजते नं घोड ा या दगडी मूतीला
टे कवून ठे वली. वै शाखा या उ णते मुळे कपाळावर उभारले ले घामाचे िबं द ू यानं
उ रीयानं िटपले .
‘‘दुयाधन – ’’ काहीतरी बोलावं हणून मी ओठ उघडले , पण प्रभं जनही
ने हमी या सवयीनं पाषाणमूतीसारखा ितथं उभाच होता. या याकडे पाहताच मी थांबलो.
माझं बोलणं यु वराजािशवाय कुणालाही कळू नये अशी माझी इ छा होती.
‘‘प्रभं जन!’’ दुयाधन िवजे सारखा कडाडला. वीज या पाषाणमूतीवर कोसळताच
ती िनमूटपणे नाहीशी झाली. णभर शांतता पसरली.
‘‘दुयाधन, िपतामहां या व त यानं तूही पांडवांना घाब न आहे स? – ’’ मी
िवचारलं .
‘‘कण, िपतामहांचं पांडवप्रेम आजचं नाही, ते तपातपांचं आहे हे काय मला
माहीत नाही? यां या कोण याच स य कथनाला आता मा या ले खी कवडीचं ही मोल
नाही. यांनी सां िगतले या स याला इतका काल लोटू न गे ला आहे की, हि तनापूरचं
रा य ही आज सरळ–सरळ साम याची पधा आहे !’’
‘‘मग ती िजं क यासाठी कु ं या इतर यो यांची वाट पाहत बसणार आहे स की

काय तू?’’
‘‘नाही! पण दुसरा कुठला माग योजावा ते िवचार क नही सु चत नाही.
भीमा या साम यमे ला घे रणारा कोणता दोर आणू?’’
‘‘यात कसला िवचार? उ ाच मी ससै य पांडवां वर ै तवनात चालून जा याचा
िनधार केला आहे . तू ये णार नसलास तरी तु झं सै य मा या पाठीशी उभं कर. एकटा
भीमच न हे – तर पाचही जणांना कण न ट करीलच. यावर तु झा िव वास नसे ल तर – ’’
‘‘िव वास का नाही? कण आिण दुयाधन या एकाच राजमु दर् े या दोन बाजू
आहे त, असं मी जगाला गजून सां गतो ते काय खोटं आहे ? तु झी तशीच माझीही इ छा
आहे – पण पांडव आप या अं गावर चालून ये णार नाहीत या प्रवासात!’’
‘‘का ये णार नाहीत? ते वीर असतील तर असे ल या साम यासह ते आ हान
वीकारतील.’’
‘‘नाही. ते आप या सै याची चाहल
ू लागताच ै त सोडून दुस या वनात जातील.
यांना अं गावर घे यासाठी एकच माग आहे .’’
‘‘कोणता? ं ाचा तर नाही?’’
‘‘नाही! राधे य, तु झं ं ाचं आ हानही ते कधी वीकारणार नाहीत! यांना
चे तिव यासाठी एकच उपाय आहे – माणसाला दािरद्रय आलं की, तो िचडखोर होतो.
तशा अव थे त या यापु ढं कुणीही कस याही वै भवाचं प्रदशन केलं की, मग तर या या
तळपायाची आग म तकाला जाते .’’
‘‘ हणजे ? यांना िहणिव यासाठी तु या सं प ीचं प्रदशन तू या रानटी
वापदांनी भरले या घनदाट अर यात मांडणार आहे स की काय?’’
‘‘होय! प्रदशनच! पण सु वणलं कारांनी सजले या अने क सुं दर दासींचं ! या
दासीं या समवे त माझे बं ध ू पांडवांसम सरोवरात जलक् रीडा करतील आिण कुणाला
नसली तरी भीमाला, द्रौपदी क् रोधानं हणे ल की, ‘काल माझे पाय चु रणा या या दासी
अलं कारमं िडत होऊन जलक् रीडा करताहे त हे पाह यापे ा मला या पणकुटीत क डून
जाळू न का टाकीत नाहीस तू?’ िनभ सने नं पे टला तर तो एक भीमच! आिण मग तो
मं दबु ी लगे च दासीं या अं गावर धावून ये ईल.’’
‘‘दुयोधनऽऽ ठीक आहे . भीम तसा धावून यावाच. सरोवराकाठ या िहर या
कुरणाचा आखाडा या या उ म र तानं मी माखून टाकीन. स यसे ना या हातातील
आसु डाचे फटकारे या या पाठीवर सपासप ओढून सां गेन की, ‘आज मी खरोखरच हातात
आसूड घे तला आहे – आिण तो तु यासार या नाठाळ घोड ा या पाठीवर ओढले ला
आहे ’’’
‘‘अं गराज, हे तु ला सहज श य आहे . हणूनच या घोषयात्रेत तु यािशवाय
अ य कुणाला यावं , असं मला वाटत नाही. काही कमीअिधक झा यास साहा य हणून
काही पदाती आिण थोडं सश त्र अ वसाद बरोबर असले तरी पु रे से आहे त. या दासी
बरोबर असतील, याही इं दर् प्र था या! यािशवाय द्रौपदीचा क् रोधां गार भडकणार
नाही!’’
‘‘राजा, तू केवळ मामां या सं केतावर चालतोस असा ग्रह माझाही झाला होता,
पण आज पटलं की, काही योजना तु याही असतात. केवळ तु याच! आिण याही
क पक!’’

‘‘जीवन हणजे योजना–प्रितयोजनांचा आखाडा असतो. मामांनी कपटानं
यु िधि ठराचं रा य िजं कलं असं सगळं हि तनापूर हणतं य, पण ही गो ट यां या ल ात
ये त नाही की, यु िधि ठर काही केवळ दान दे यासाठी त
ू ाला बसला न हता. जर आ ही
हरलो असतो तर! पांडवांनी आ हाला काय पं चारतीनं ओवाळलं असतं ?’’
‘‘नको राजा, या त
ू ा या मृ ती पु हा नकोत. या फाशां या गो टी नकोत.’’
उगाच छातीत एक अस कळ उमट याचा मला भास झाला. कुठं तरी खु पत
होतं , काहीतरी अ व थ क न टाकत होतं . मी प्रकाशापासून दरू जातो आहे , असं वाटत
होतं . द्रौपदी! छे , तो तीन अ री श द ित्रमु खी बाणासारखा दयात खु पत होता. नको
ते नाव! नको तो व त्रांचा ढीग!
‘‘चलतो मी! राजवै मा यासाठी थांबले असणार!’’ आसनाव न उठू न आप या
पायाकडे पाहत तो हणाला.
क ा या ारातून बाहे र जाणा या पाठमो या आकृतीकडे पाहताना मला
आखाड ातला पधचा िदवस आठवला. तोच तो अमष या या नसानसांत आजही तसाच
होता.
तो िनघून गे ला आिण माझं मन या या गदे सारखं मं डलं घे ऊ लागलं ! मी करतो
आहे ते बरोबर आहे काय? घोषयात्रे या िनिम ानं जाऊन पांडवां शी ं खे ळणं यो य
आहे काय? आपण अध:पतनाची एक-एक पायदं डी आणखी तर उतरत नाही ना?
आिण असलो तरी यात अयो य काय होतं ? िभ े या िनिम ानं जाऊन प्र य
श्रीकृ णानं जरासं धाला भीमाकडून मारलं न हतं काय? पांडव आिण कण हा सं घष िकती
काळ धु मसत ठे वायचा यालाही मयादा हो या. घडे ल ते पाहत बसायला मी काही
िपतामह आिण महामं तर् ी िवदुर न हतो. ै तवन हा मी िनवडले ला एक िनवाणीचा माग
होता.
**

चोवीस
शे कडो अलं कारभूिषत दासींचा तांडा कलकलत ै तवनाकडे िनघून गे ला. यां या
समवे त एकटा प्रभं जन होता. एवढ ा मोठ ा सं ये नं नटू न–थटू न राजवाड ावर या
िनवडक स दयवती दासी कुठं चाल या आहे त हणून अने कांनी प्रभं जनाला छे डून
पािहलं . यानं काहीतरी उ रं दे ऊन सवांची त डं बं द केली, पण महा ारात, सकाळची
आि हकं आटोपून परतणा या िपतामहां शी याची गाठ पडली! यांनी िवचारणा करताच
स य सां गावं लागलं , पण ते यानं कौश य साधून सां िगतलं .
‘‘ ै तवनात जलक् रीडे साठी जाताहे त या! ग्री माची उ णता अस झाली
हणून यु वराजांनीच यांना तशी आ ा िदली आहे !’’
‘‘मग यासाठी ै तवनच कशाला पािहजे ? जा, दुयाधनाला माझी स वर भे ट
यायला सां ग!’’ िपतामहांचं वय झालं होतं . दोर जळला तरी अिधकाराचा पीळ काही
जळला न हता! यांनी दुयाधनाला बोलावून घे तलं .
‘‘दुयाधन, वाड ावर या िनवडक दासी कुठं चाल या आहे त?’’ दुयाधन समोर
जाताच यांनी पांढ या भु वया उं चावून िवचारलं .
‘‘जलिवहारासाठी ै तवनात!’’
‘‘ ै तवनच का िनवडलं आहे यासाठी? खांडववन आिण वारणावत चाललं नसतं
काय?’’
‘‘तसं च काही नाही! पण ितथं एक-एक वे ळ पूवी जलक् रीडा झाली आहे . ै तवन
सवांत अिधक िनसगर य आहे हणून या खे पेला ते िनवडलं आहे !’’
‘‘ल ात ठे व, या वनात पांडव व तीला आहे त. यांची कुरापत काढ याचा
दुबल प्रय न क नकोस. नाहीपे ा त
ू ानं भडकले ला भीम या सरोवरातच तु ला
जलसमाधी दे ईल! जा! सां भाळू न ऐस!’’
खांदे उडवून दुयाधन यां या िनवासातून बाहे र पडला. ठोचरला गे ले या
भु जंगासारखा! याचं र तवणी मु ख शं कां या अगिणत जा यांनी, कमलवे लीं या
माजले या मु यांनी सरोवर झाकलं जातं तसं झाकू न गे लं होतं . िहरवट घारे डोळे सरासर
रं ग पालटू लागले होते .
‘‘का – काय झालं ?’’ तो अ व थ झाले ला पाहन
ू मी याला साशं कते नं िवचारलं .
‘‘आता या वृ ाव थे त जपजा य, दानधम आिण पूजाअचा करायची सोडून या
िपतामहांचा जीव या पांडवां भोवतीच का घोटाळतोय ते च समजत नाही. भीमाची
दहशत घालून या या वाटे लासु ा जाऊ नकोस, असं यांनी मला तीव्र श दांत
ऐकवलं य.’’
‘‘नाहीतरी यां या मनाचा कल ने हमीच पांडवांकडे होता, आहे आिण राहील
राजा! हणून तु ला वत:चे असे काही िनणय आहे त की नाहीत?’’
‘‘कण, दुयाधन एकदा ठरिवतो ते अं ितम असतं , मग मागात मृ यूचा मु त सं चार
असला तरी याची पवा नाही! अिर टसे न, अ वसादांना गु त मागानं राजवाडा सोडून

ै तवनाकडे दौडायची आ ा दे !’’ यानं शे जारी उ या असले या अिर टसे नाला हात
ै तवना या िदशे नं उं चावून आ ा केली. मान नमवून अिर टसे न धावतच अ वशाले कडे
िनघून गे ला.
राजवाड ा या गु त मागातून बाहे र पडले ले चार–पाचशे अ वसाद धनछडी
प यासारखे एका रां गेत दौडताना णाधात आ हाला सौधाव न िदसू लागले .
घोड ां या चै त यमय खु रांनी उधळले ला धु ळीचा लोट टळटळीत उ हात गं गे या िदशे नं
एक दीघ लोळ उमटवून अवकाशात अदृ य झाला. आ ही राजवाड ाचे सोपान उत न
खाली आलो!
दुयाधन आप या अ वाचा आिण मी मा या िप्रय वायु िजताचा वे ग हाती घे ऊन
दोघं ही एकदमच यां या पाठीवर एका झे पेत ि थरावलो. प्राकाराबाहे र पडताच आ ही
यांना वायु गतीनं उधळणार होतो.
वायु िजत आप या माने ला राजहं सा या माने सारखं ऐटदार वळण दे ऊन पिह या
प्रहरा या कोव या िकरणांना नम्र अिभवादन क न आप या वामीसाठी जणू तयारच
होता. याची शु भर् आिण रमणी या तलम केशपाशालाही लाजवील अशी झगझगणारी
आयाळ या या प्र ये क पावलागिणक ऐटदारपणे िहं दकळत होती. आवाजाचा साधा
पं दही िटपायला याचे कान आसु सले ले होते . लगलग चोहो िदशांना हलत होते .
वाड ावर या सव जनावरांत ते जनावर अितशय ते ज होतं . शकुनीमामांनी खास गां धार
दे शातून ते आणलं होतं . ते ज होतं हणूनच मी ते मा यासाठी िनवडलं होतं . अने क वे ळा
या या पु ट पाठीवर आ ढ होऊन मी प्रवास केला होता. मा या जीवनक् रमातील
अ याअिधक कटु गोड मृ तींशी तो प्राणी िनगिडत होता. माणसापे ाही जनावरं अिधक
प्रामािणक आिण एकिन ठ असतात, हे यानं मला अने कदा दाखवून िदलं होतं .
एका लयीत मं द–मं द पावलं उचलीत, िहं दकळत तो वाड ा या प्राकाराबाहे र
मला वाहन
ू ने त होता. आप या क ा या गवा ातून, माझं प्रयाण कुठं चाललं असावं ,
याचा िवचार करीत मजकडे पाहणा या सु िप्रये चा मी मूकपणे डो यांनीच िनरोप घे तला.
महा ाराचा उं बरठा आला आिण तो ओलांडताना कधी न हे ते वायु िजत पु ढ या दो ही
पायांचे खूर मु डप यामु ळे गपकन, छाती धरतीला टे केल इतका खाली घसरला! एका
हातानं वे ग आखडत दुस यानं मी म तकावरचा ढळणारा िकरीट कसातरी सावरला!
शं केची िटटवी मा या मना या नदीिकना यावर णभर ककशपणे िकंचाळली – ‘हा
काही अपशकुन?’ छे , मी धै याचा पाषाण फेकू न ितला हुसकावून लावली! हातांनी ओढून
वाकवून घे तले ली िचवट वृ ाची फांदी हातांचा तणाव सोडताच परत जाग या जागी
जाऊन मं द–मं द पं द घे त ि थर होते , तसा णातच वायु िजत ताठ उभा रािहला! याची
कातडी णभर थरथरली, शे पट
ू इकडे –ितकडे वळवळली. तो एकदा फुरफुरला. मी
मा या टाचे चं अग्र या या पोटावर जरासं आदळलं . पु ढं गे ले या दुयाधनाला मला
गाठायचं होतं ! वायु िजत नावाप्रमाणं च वायूचं साम्रा य िजं कीत चौखूर उधळू लागला.
**

पंचवीस
ै तवनाची घनदाट झाडी दृि टपथात आली. दु न शांत िदसणारं ते घनदाट वन
पोटात अने क क् र वापदं पोसत उभं होतं ! घोड ाव न खाली उत न आ ही पद थ
झालो. हाती वे ग घे ऊन चालू लागलो. प्रवासानं आिण ग्री मा या अं ग पोळणा या
उ णते नं सवां या शरीरावरील राजव त्रं घामानं ओथं बली होती. थोडा िवश्राम यावा
हणून ओढ ाकाठ या एका िवशाल ऐन वृ ाखाली थोडा वे ळ थांबलो. वृ ा या
बु ं याला घोड ाचे वे ग आखडताना दुयाधन हणाला, ‘‘राधे या, आपले चार–पाचशे
अ वसाद कमी पडतील असं नाही का वाटत तु ला?’’
‘‘आपण यु ासाठी आलो नाही! आज सरळ–सरळ ं होईल. एकाशी नाही,
पाचां शी!’’
ओढ ात उत न ओंजळीतून थं ड पा याचा िशडकावा त डावर घे ताना मी उ र
िदलं . एवढ ात पै लतीराव न ओढ ाचं उथळ पाणी घु सळत एका घोड ाव न प्रभं जन
आम याच िदशे नं धावत ये ताना आ हाला िदसला. कस यातरी महान भया या छटा
या या घोड ाला िपटाळताना होणा या लगबग चं चल हालचालींमधून प ट िदसत
हो या. जवळ ये ताच खालीही न उतरता, तो वे ग आिण वासो छ्वास दो ही एकदम
आखडीत, ओढ ा या म यभागी उभा राहन
ू ितथूनच भीत–भीत ओरडला, ‘‘महाराज,
वनात या सरोवरात गां धवि त्रया पूवीच क् रीडा करताहे त! यांची आिण आप या
दासींची सरोवरा या काठी झ बाझ बी चालली आहे ! कुणीच कुणाला आटोपत नाहीत!’’
‘‘चल प्रभं जन, तू पु ढं हो, आ ही ये तोच!’’ हात उं चावून दुयाधनानं याला मागं
िपटाळला.
आमची घोडीही ओढ ाचं पाणी कापत ै तवनाकडे धावू लागली. वाटे वर पु ढं
आले या लतावे ली आम या उघड ा दं डां वर सपासप आदळू लाग या. प्रभं जन या
घोड ा या खु रांचा मागोवा घे त अने क अवघड वळणं मागं टाकू न आ ही वना या
म यभागातील सपाट पठारावर या सरोवराकाठी आलो. समोर या दृ याचा आ हा
दोघांनाही नीटसा अथ लागला नाही. दासी आिण गां धवि त्रया जीव मु ठीत ध न
सरोवरा या काठानं रां गेत उ या हो या! अवाक् आिण िन चल! पठरा या मोक या
पटां गणात हजारो गं धव सै िनकां शी आम या अ वसादांनी घनघोर यु मांडलं होतं !
आपली सं या आिण साम य काय आहे , याचा यांनी थोडाही िवचार केला न हता.
यांना ते वढा अवसरही िमळाला नसावा. गं धवसे ने या मधून एक उं च आिण दे खणा
से नानायक हातातील खड्ग िवजे सारखं वत:भोवती गरगर िफरवीत आप या सै याला
गजना क न प्रो साहन दे त होता.
‘‘िचत्रसे न!’’ याला पाहताच दुयाधन पु टपु टला. तो गं धवनायक िचत्रसे न
होता! ै तवनच काय; पण सभोवती या आसमं तात या या नावाचा िडंिडम इतका
पसरला होता की, तो रानावनात राहत असूनही या या वाटे ला कधी एखादा रा ससु ा
जाऊ धजला न हता. आम या दासींनी या या िप्रय ि त्रयांना छे डून भलतीच आप ी

ओढवून घे तली होती.
शौयानं लढणारे आमचे अ वसाद चोहो िदशांनी गं धवसे नेकडून णा णाला
घे रले जात होते .
‘‘दुयाधन, तू ही फळी फोड!” उज या िदशे नं गं धवसे नेवर खड्ग उपसून
धावताना मी याला डावी िदशा दाखिवली. िवचार कर याइतकाही अवधी न हता.
सपासप वार ओढीत मी सै यात घु सलो. आम या वे ढले या सै िनकांना मु त
कर यासाठी अटीतटीचे आघात क न एकदा यां या भोवतीचं कडं मी फोडलं सु ा, पण
णाधात यांना न या उ साहा या गं धवांनी परत घे रलं . कुठू नतरी गजना करीत
प्र य िचत्रसे न मा यासमोर उभा ठाकला! फुलले या पळसवृ ासारखा तो क् रोधानं
सं त त झा यामु ळे र तवणी िदसत होता!
‘‘कण! आप या सै िनकांना घे ऊन वनातून चालतो हो, नाहीतर मरणाला िस
हो!’’ कंठा या िशरा ताणत तो मोठ ानं ओरडला.
‘‘िचत्रसे न! मी कण आहे . वायू या झोतांनी पवतिशखरं हलत नसतात! िस
हो.’’ मला या या अहं भावी घोषणे चा सं ताप आला.
वे षानं तो मा यावर धावून आला. याची आिण माझी जु ं पताच दो ही
प ांकडील सै िनक दरू झाले . अधा घटका – एक घटका नु स या िवजे सारखी खड्गं
खणखणत एकमे कां वर आदळत होती. यां या िभडले या पा यांतन
फुि लं ग उडत
ू
होते . याचं खड्ग मा या शरीराला िठकिठकाणी पशून जात होतं , पण र ताचा एक
थबही या या िजभे ला चाटायला िमळत न हता! पायदळीचं गवत उद् व त झालं होतं .
म ये च थांबत ‘‘हा अभे कवचाचा हि तनापूरचा कण आहे ! हा खड्गयु ात, धनु यु ात,
गदायु ात कशातही मरणार नाही! याला चोहोकडून घे न िजवं त पकडा!’’ आप या
यु पाहत उ या रािहले या गं धवसे नेला िचत्रसे नानं आ ा केली! या या यु ाला
कपटाचा वास आला. आता ितथं थांब यात अथ न हता.
‘‘अ वसादांनो, दासींना घे ऊन परता!’’ मी या या सै िनकांनी मला घे र यापूवीच
शे पटी हलवीत गवत खाणा या वायु िजता या पाठीवर आ ढ होताना ओरडलो. प्र ये क
अ वसादानं एक-एक दासीला घोड ावर घे तलं आिण मा या मागून दौडायला सु वात
केली. हजारो गं धवांनी हातातील श त्रं शे वटचा मारा हणून आम यावर फेकू न
श त्रांचा पज य वषिवला. िक ये क अ वसाद घोड ांसह, यां या अचूक फेकीमु ळे
धडाधड खाली कोसळले . जे सु रि त होते ते दौडू लागले . पु हा सपासप आदळणा या
लतावे लींचा मारा झे लीत आ ही वळणामागून वळणं मागं टाकू लागलो. घोडे दौडत
होते , धूळ उडत होती. पण माझं मन िथजलं होतं . हे रणां गणातून पराभूत होऊन पळणं
आहे की प्राणभयानं मी घे तले ली ही माघार आहे – काहीच कळत न हतं . कोण या
उभारीनं मी राजवाड ाबाहे र पडलो होतो आिण काय बरोबर घे ऊन परतत होतो!
महा ारा या उं बरठ ात लचकले ला वायु िजत हणजे मा या जीवनक् रमातील पिह या
पराभवाची तर नांदी न हती! काय? पराभव! पलायन! माघार! अपु या साम यािनशी
लढ यापे ा माघार घे णं यो य न हतं काय? िचत्रसे नानं मला पकडलं असतं तर!
सु दामन या क् र वधाचं माप मग अजु ना या ग यात कोण घालणार होतं ? माझा शत्
कोण होता? अजु न की िचत्रसे न? माझं मन मा या िनणयातील अचूक यवहार शोधत
होतं . अजु नाचा कंठनाळ फोड यासाठी मला जगणं भागच होतं . वायु िजता या

खु रांबरोबरच िवचारांनी अने क वळणं मनातून मागं पडत होती! घोषयात्रेला कणा या
दृ टीनं आज दोषयात्रेचं व प प्रा त होत होतं ! जीवनाचा घोडा कीती या महा ारात
कुठं तरी लचकत होता! पराभव! पिहला पराभव! पिरि थतीनं िनमाण झाले ला! कसाही
असो; पण माघार हणजे ही पराभवच! कण–पराभव! पराभवी कण – काही–काही सु चत
न हतं . सु चलं तरी पटत न हतं ! आता दुयाधनाला काय वाटे ल? कुठ या श दांत तो
आपलं वागत करील? दुयाधन! याची आठवण होताच मी वायु िजताचे वे ग एकदम
आखडले . आ ही िवश्रांतीसाठी थांबलो होतो तो ओढा आला होता! मी मागं वळू न
पािहलं . दौडणा यांत दुयाधन कुठं च िदसत न हता! मा या छातीत भयाची एक िविचत्र
सणक ये ऊन गे ली. हजारो गं धवात, यु ा या धामधु मीत दुयाधन मागं एकटाच सापडल
होता! याचं काही बरं –वाईट झालं तर! हि तनापु रात कोण या त डानं परतणार होतो
मी?
‘‘अिर टसे न, यु वराज मागं एकाकी रािहला! परतवा घोडे !’’ सवांना थांबवून मी
पु हा ै तवनाकडे हात उं चावला.
‘‘अं गराज, गं धवसे ना अफाट आहे . राजनगरात जाऊन पु हा ससै य परतू या!
नाहीतर – ’’
‘‘नाहीतर काय?’’
‘‘नाहीतर आपली वाताही हि तनापु रात कुणाला कळणार नाही!’’
याचं हणणं यो य होतं . काय करावं ते समजत न हतं . उलटू न ै तवनाकडे मागं
परतावं , तर कुणीच हि तनापु राला परत याची श यता न हती. राजनगर गाठावं तर ते ही
अजून िकतीतरी योजनं दरू रािहले लं! ओढ ाकाठी याच ऐनवृ ाखाल या का या
पाषाणावर मी बसलो. अिर टसे नाला राजनगराकडे िपटाळू न सै य आणिव यािशवाय
काहीच करता ये णार न हतं . या या समवे त नगरात जाऊन शोभा क न घे यातही अथ
न हता. अिर टसे नाला राजनगराकडे िपटाळला. धड ै तवनात नाही, धड राजनगरात
नाही, अशा म ये च अडकू न पडले या माझी अव था अितशय िबकट झाली. ण ण
ू ी भृ शुंडी िवचारांचे पाषाण फेकत होती. म तक घट् ट पकडून मी
मह वाचा होता. मदच
बसून होतो! असा ता! असा ता ही क् र मांजरासारखी असते . माणसाला ती उं दीर
करते . धड म ही दे त नाही आिण िजवं तही सोडत नाही. आज िचत्रसे नाचं प घे ऊन ती
अकि पतपणे मा या समोर उभी होती!
अिर टसे नाला जाऊन अधा–एक घटका झाली. दुयाधनाचा िठकाणा न हता.
आता थांब यात अथ न हता. उठू न हातात वायु िजताचे वे ग घे ऊन मी एकटाच ै तवनात
िश लागलो! कोण याही अ वसादानं मा याबरोबर मरणा या महा ारात िशरावं असं
मला वाटत न हतं ! दुयाधनाला गं धवसे ने या हातातून मृ यू ये णार असे ल, तर कणालाही
वत:साठी तोच मृ यू मा य होता! मागं वळू नही न पाहता मी परत ै तवनात
िशर यासाठी घोड ा या पाठीवर झे प घे तली! माझं मन आता शांत आिण बळकट होतं .
कसलीच खळबळ यात न हती. मं द–मं द पावलं उचलत वायु िजतही जड मनानं चालू
लागला. तो घनदाट झाडीतून आत घु सणार तोच दुयाधन बाहे र आला! याचे दो ही हात
रामे ट ा या फुलां या िचवट वे लींनी करकचून बां धले होते . आयु यात प्रथमच मी याचं
म तक खाली गे लेलं पाहत होतो! स य हे सु ा कधी–कधी क पने पे ा भयानक असतं !
या या अं गावरची राजव त्रं जागजागी फाटली होती. खु रटत, पाय ओढत तो

कसातरीच चालत ये त होता. आयाळ कापले या िसं हासारखा!
‘‘िमत्रवर!’’ तो सु रि त असले ला पाहन
ू आनं दानं घोड ाव न खाली उडी
टाकू न याला िमठी मारताना मी मोठ ानं ओरडलो. तरीही याची मान वर झाली नाही.
घाईघाईनं या या हातां भोवती या वे लींचा गु ं ता सोडिवताना याला समाधान वाटावं
हणून हणालो, “तु ला मु त कर यासाठीच मी िनधारानं परतलो होतो आिण तु ला
शोधीत होतो.’’ तरीही तो आनं दानं उचं बळू न आला नाही. याची झाडा या िचं बन
ू
वाकले या फांदीसारखी खाली गे लेली मान वर उं चावली गे ली नाही. पाषाणमूतीसारखा
तो मा यासमोर िन:श द उभा होता. दुयाधन! यो यां या साम्रा यात या
गदादं डासारखा ताठर वीर, पण तोही दे ठ मोडले या कमलपु पासारखा मान टाकू न उभा
होता. यानं मा या एकिन ठ िमत्र वाची शं का घे तली होती की काय? तो हे कणाचं
पलायनच मानीत होता की काय?
‘‘अं गराज, मी आता हि तनपु राकडे परत ये णार नाही. या झाडाखालीच आसन
घालून मी माझे प्राण सोडणार आहे !’’ याचा प्र ये क श द पायांत अवजड साखळदं ड
बां ध यासारखा जडशीळ वाटत होता.
‘‘काय? काय झालं ? राजाचे प्राण हणजे के हाही मृ यू या महानदीत सोडावी
अशी नौका नसते , हा राजधम तू िवसरलास की काय?’’
‘‘कसला राजधम? कोणता राजा? याला जगात मानानं जगता ये त नाही तो
कसला राजा?’’
‘‘काय झालं ? िचत्रसे नानं , तू एकटा सापडलास हणून तु झी मानखं डना केली
असे ल तर मी याला....’’
‘‘नाही कण, िचत्रसे नानं माझं म तक धडावे गळं क न ते पायांखाली रगडलं
असतं , तरी तो रणां गणातील वै भवशाली मृ यू मी हसतमु खानं वीकारला असता. पण –
पण सा ात शत् या हातून जीवनाची िभ ा घे ऊन मी हा अशा ब ह त अव थे त
परतलो आहे . वीरा या मरणाहन
ू वीर वाचं मरण भयानक असतं . मी राजा नाही! गदावीर
नाही! मानानं जगणारा सामा य सै िनकही नाही! तू आता सोडले या वे लीं या
पानां इतकंही माझं जीवन आता भारद त रािहले लं नाही!’’
‘‘का – असं का बोलतोस? कुणी तु ला जीवनाची िभ ा िदली? तू ती कशी
घे तलीस?’’
‘‘तु ही सव जाताच मी एकटा पडलो. गं धवसे नेनं मला वे ढलं . एकाच वे ळी गं धव
मला सह त्रांनी िभडले . यांनी माझी श त्रं िहरावून घे तली आिण दो ही हात वे लींनी
बां धन
ू मला बं िद त केलं . जवळ–जवळ सव गं धव सरोवर सोडून िवजया या घोषणा
करीत िनघून गे ले. िचत्रसे न आिण शे –पाचशे पदाती मला घे ऊन कुठं तरी चालले .
एवढयात....’’
“एवढ ात काय झालं ? कोण आलं ?’’
“अजु न! यानं कसलाही िवचार न करता िचत्रसे नाला आ हान िदलं आिण...
आिण या या गांडीव धनु यातून सु टणा या अखं ड बाणां या वषावानं सरोवर भ न
जा याची वे ळ आली! िचत्रसे न मला तसाच टाकू न पळू न गे ला! हात बां धले ले होते
नाहीतर मीच िचत्रसे नाला थोपवून अजु नावर धावलो असतो! िचत्रसे न जाताच तो
मा यासमोर उभा रािहला. ‘दादां या आ े साठी तु ला मी मु त केलं आहे . परत

ै तवनाकडे ये ऊ नकोस.’ यानं खोट ा िवजया या दपात ै तवन आप या िप याचं रा य
अस या या ठस यात मला सां िगतलं . या याबरोबर असले या एका िव प
रा सपु त्रानं मला इथपयं त आणून सोडलं आहे . मला मु त करणा या अजु नानं माझी
िवटं बना हावी हणून या वे ली अशाच ठे व या हो या! सां ग कणा, कशाला मी यु वराज
हणून नगराकडे परतू? पं ख तु टले या ग डानं पवतिशखरांचा ह यास कशाला धरावा?
मी इथं च प्रायोपवे शन करणार आहे ! जा तू!’’ या या जखमी मनाचं र त श दांचं प
घे ऊन ओठाबाहे र िठबकत होतं ! इतकी तीव्र िनराशा या या जीवनाला कधीच पशून
गे ली न हती. याचं मनगट वे लीं या वळांनी आिण मग अजु ना या श दांनी काळं िनळं
पडलं होतं ! सा ात शत् कडून जीवनाचं दान घे ताना होणा या मरणप्राय यातना
जाण यासाठी या यासार या हि तनापूर या सम्राटाचं मनच जवळ असायला पािहजे !
मा याजवळही या या सां वनासाठी यो य श द न हते .
‘‘तु ला नगराकडे परतावं च लागे ल. ते जाची अखं ड आग ओतणा या
सूयनारायणालाही कधी–कधी ग्रासून यावं लागतं . यातून िनमाण झाले ते ढगसु ा
महासागरावर वे ड ा अहं भावानं कृपे ची जलवृ टी करताना तू पािहले नाहीस काय? कोण
कुणाला जीवनदान करणार? जरासं धा या सतरा आक् रमणांना कंटाळू न मथु रा सोडून
ारका गाठणारा श्रीकृ ण काय जगानं पळपु टा ठरिवला आहे ? िपतामह भी मांनी
िजं कले ला जमदि नपु त्र परशु राम काय पराभूत यो ा मानला गे ला आहे ? याला
पराभवाचा फेरा चु कला नाही असा, नहुष महाराजांनी िजं कून पालखीला जु ं पले ला
दे वराज इं दर् तु ला माहीत नाही काय? ित्रय प्रायोपवे शन क न मरत नसतात.
समरां गणात तळप या सूयिकरणांत शरीरातील चै त यिकरण िवलीन कर यासाठीच
यांचा ज म असतो. घे .’’ अिर टसे नानं आणले या घोड ाचे वे ग मी या या हाती िदले .
थोड ा वे ळानं दुयाधन उमजला.
‘‘कण, नगरजन तु ला ‘सूतपु त्र ’ हणतात ते तु या अशा क पना ऐकताना
कधीच खरं वाटत नाही. मी इथं कृिमकीटकासारखा मरणार नाही! चल!’’ यानं घोड ावर
घे प घे तली. मी सु टकेचा िन: वास टाकला. वायु िजतावर वार झालो. आमची घोडी पु हा
नगराकडे उधळली. यां या खु रांखाली धूळ उडत होती! पण वारा पड यामु ळे ती
सभोवताल या झाडाझुडपां या पानां वरच बसत होती! माझं मन शांत होतं ! यात
पराभवाची खं त न हती, पलायनाची ख ख न हती, यश वी माघार घे त याचं खोटं
समाधानही न हतं ! मागे मृ गये हन
ू परतताना मी िजतका ि थरिच होतो िततकाच
आताही होतो. उलट घोषयात्रेचा प्रसं ग टळला याचं न आकलणारं िविचत्र समाधान
होतं .
नगरात आ यानं तर िजभे वर सं यम नसले या दासांपैकी कुणाकडूनतरी ‘अं गराज
कण यु ातून पळाले ’ अशी कुजबु ज होणार होती, पण आता मला याचीही पवा न हती.
माझं मन मला सां गत होतं की, कसोटी पाहणा या अने क प्रसं गांतील तो एक
अिव मरणीय प्रसं ग होता. अकि पतपणे घडले ला!
**

स वीस
‘‘अं गराज, आपण सभे साठी सभागृ हात यावं अशी िपतामहांची आ ा आहे .’’
महामं तर् ी िवदुरांचा से वक एका भूजपत्रावरचं आ ापत्र मा यासमोर ध न खाली मान
घालून उभा होता! ै तवनातून राजनगरात परत याला आ हाला एक िदवसही झाला
न हता; तोच िपतामहांनी वत:हन
ू बोलावले ली ही पिहलीच सभा आमं तर् णाचं एक
वे गळं च प घे ऊन मा यासमोर उभी होती. ते आमं तर् ण न हतं – आ ापत्र होतं ! सभा
महाराजांनी बोलावली न हती – िपतामहांनी! आिण या भूजपत्रावर सभे चं प्रयोजनही
िलिहलं न हतं ! णभर मनात सं तापा या उफाळले या भावनांनी ग धळ घातला. ते
भूजपत्र टराटर फाडून टाकावं हणून मी आडवं धरलं – पण यावर िचकटवले लं, तलम
व त्रावर िवणले लं, लहान आकाराचं चं देरी धा याचं चं दर् िबं बां िकत राजिच ह
झळाळलं ! ती कु ं ची चांदर् वं शीय आदरणीय राजमु दर् ा होती. सवांनी मान नमवावी
अशीच या राजमु दर् े ची परं परागत याती होती. य ती िकतीही श्रे ठ असे ल; पण
राजमा य सं केतापु ढं ितला नमावं च लागतं . मी माझा बे त बदलला.
‘‘जा तू.’’ यानं भूजपत्रासाठी आणले या तबकातील लाकडी बै ठकीत
बसिवले या मे णाचा गोळा घे ऊन यावर आ ापत्र पोहोच याचा सं केत हणून मी
मा या तजनीतील अं गठीचा ठसा उमटिवला. गोळा पु हा तबकात घे ऊन, अिभवादन
क न तबक सावरीत तो िनघून गे ला.
िपतामहांनी बोलािवले ली पिहलीच राजसभा! यासाठी मला आ ापत्र! काय
असावं िपतामहां या मनात? राजव त्रं अं गावर वर चढिवताना पवतिशखरावर
कोसळले या या पावसाचं पाणी अने क ओघळांनी वाट िमळे ल याप्रमाणं धावत सु टतं ,
तसं मन अने क मागांनी धावत होतं . सभे चं कारण काय ते च समजत न हतं .
िन याप्रमाणं सभागृ हात जा यापूवी मी याही िदवशी राधामाते ची चरणधूली
म तकी घे तली. दुयाधनासमवे त सभासदांनी भरले या सभागृ हात प्रवे श केला. सव
कु यो े उपि थत होते , पण सभा कशासाठी आहे ते कुणालाच माहीत न हतं . सभागृ ह
भरताच कामकाजा या िनयमाप्रमाणं प्र तावने साठी हणून अमा य वृ षवमा बोलू
लागले , ‘‘आजची राजसभा िपतामहांनी बोलािवली आहे . काही कु यो यांना ते
भिव यात या धो याची गं भीर सूचना दे ऊ इि छतात. यांचा प्र ये क श द सवांना
िशरसावं आहे . ते काय सां गणार आहे त ते सव यो यांनी यानपूवक ऐकावं ! कुणाचीही
मानखं डना करावी, हा यामागचा उ े श नाही. िपतामहां या गगनभे दी पराक् रमाचं आिण
हि तनापूर रा यासाठी यांनी केले या अजोड यागाचं वणन कर याची ही वे ळ न हे ,
तरीही आप या रा याचा धाक यां या वजदं डासार या जीवनामु ळे आयावतात
वृ दि् धं गत झाला आहे , हे कुणीच िवस नये ! या सभागृ हात ते सवांत ये ठ वृ आहे त.
वृ ांचे अनु भवी बोल हे औषधी वन पतीसारखे असतात! मना या िवकृत क पनां या
याधी ते िनपटू न टाकतात. े ष ही एक अशीच याधी आहे ! या याधी या मृ गजळामागं
धापावताना दे वािदकांची वै भवी रा यं सु ा धु ळीला िमळाली आहे त! आपसांतील भांडणं

हणजे तर आप याच दातांखाली सापडले ली आपली जीभ! जे सु आिण द्र टे असतात
ते अशी जीभ कौश यानं दातां या कैचीतून सोडवून घे तात. यासाठी प्रेम आिण सं यम
यांची आव यकता असते , कारण े षातून कपट, कपटातून क् रोध आिण क् रोधातून यु
ज म घे त असतं ! यु ांनी प्र न कधीच िमटत नसतात – उलट यांतन
ू नवे जिटल प्र न
िनमाण होतात. हणूनच प्रेम आिण सं यम हाच खरा धम आहे . आज आपण सवांनीच तो
डोळसपणे पाळला पािहजे . नाहीतर – नाहीतर उ ाचा काल े षांचे पिलते नाचवीत
सरसहा सवांनाच द ध क न टाकील! यासाठीच िपतामहां या आज या सूचना
िनवाणी या आिण कळकळी या आहे त, हे सवांनी शांतपणे समजून यावं – ’’ सु कले या
ओठां व न जीभ िफरवीत ते खाली बसले . यां या श दाश दाला धार होती. इतकं भे दक
ते यापूवी कधीच बोलले न हते .
सभागृ हात णभर भयाण शांतता पसरली. अमा यां या बोल याव न िपतामह
काय बोलणार याची थोडीशी क पना सवांना आली.
िपतामह उठू न उभे रािहले ! आज प्रथमपासून यांनी कु ं चा राजदं ड
महाराजां या हाती दे याऐवजी आप याच हाती घे तला होता! यांचं शरीर ने हमी
बोलताना थरथरतं तसं थरथरत न हतं . िहमालया या उ नत िशखरासारखे ते अचल उभे
होते . णात या िशखरा या मु खातून श दां या गं गायमु ना सभागृ हात या सव
यो यां वर आदळू लाग या.
‘‘वीरांनो, मी ही बोलावले ली मा या आयु यातील पिहलीच सभा आहे –
कदािचत शे वटीचीही असे ल! मी तु म यासमोर उभा आहे ; तो कु ं चा यो ा हणून न हे ,
िपतामह हणून न हे , परशु रामिश य भी म हणून न हे , जे रा य मी कधीच उपभोगलं
नाही या रा याचा से वक हणूनही न हे ; तर तु म यासारखाच, जीवनाचा सं घष – एका
डो यात िवजयाचे आनं दाश् आिण दुस या डो यात पराभवाचे दु:खाश् घे ऊन
पािहले ला एक सामा य कु
हणून उभा आहे ! वया या कसोटीनं मी हा सं घष
तु म यापे ा अिधक काल पािहला आहे . मा या जीवनाचे सव िनकटवती सा ीदार
अनं ता या न सं पणा या प्रवासाला िनघून गे ले आहे त, मी मागं रगाळतो आहे –
एवढ ासाठीच की, िनयतीनं मानवी मनाची घडण िकती िविचत्रपणे केली आहे ते
तु हाला तु म याच भाषे त फोड क न सां गावं हणून! आज तो िदवस उगवला आहे !
‘‘ल ात ठे वा, माणसाला सवांत क् र करतो तो याचा वाथ! भु केनं याकू ळ
झाले ला िसं ह आपली भूक शमिव यासाठी एखादा प्राणी मा न खातो, पण तो कधीच
दुसरा िसं ह नाही मा न खात! वाथानं याकू ळ झाले ला माणूस मात्र एक नाही, दोन
नाही, ल ावधी माणसं मार यासही मागं पुढं पाहत नाही! िसं हाला क् र हण याचा
कोणताच नै ितक अिधकार माणसाला नाही! िवधा यानं िनमाण केले या जीवसृ टीतील
माणूस हाच सवांत क् र प्राणी आहे ! तरीही िव ान लोक मानवाला सु सं कृत मानतात.
मानव श्रे ठ प्राणी आहे , पण के हा, जर तो वाथ टाकू न इतरांसाठी र ताचा कण कण
िझजवीत असे ल तर! नाहीपे ा मानव धम, भिवत य, रा यकारभार यां या िकतीही
व गना करीत असो या कवडीमोला याच आहे त! माणसाला सग यात मोठा शाप
कोणता असे ल तर तो वाथाचा!
‘‘भयाण वाथानं पछाडले ला माणूस क ट सोडून कपटाचा आश्रय घे तो!
जगातील सवच माणसं क ट न करता केवळ कपटी बु ी चालवून, वाथालाच

कुशलपणा हे नाव दे ऊन जगताहे त असे दृ य समोर आणा! काय िदसे ल? या रमणीय
पृ वीचा माणसामु ळेच िनमाण झाले ला नरक! अशा वाथाचा वे ळीच िनषे ध केला पिहजे .
हणून मी ही सभा बोलािवली आहे .
‘‘प्रजे चं भिवत य ित या राजावर अवलं बन
ू असतं . तु म या आिण मा या –
सवां याच दुदवानं अशा कपटमय वाथानं आपलं रा य आज पु रतं घे रलं आहे ! कुणी
कुणाला दोष ावा? सव जणच माग चु कले ले! यांतला पिहला आिण अ य दोष आहे
तो तु म या राजाचा – या धृ तरा ट् राचा! आप या िप्रय बं धन
ू ं – पांडूनं – िदि वजया या
भरारीनं हे रा य वै भवाला ने लं, हे तो आज सरळ–सरळ िवसरला आहे ! यानं कधी एका
श दानही आप या पु त्रांना सावरले लं नाही. स े या अिभलाषे नं माणसं अं ध होतात,
असं मी ऐकत आलो होतो, पण ते खोटं ठरिवणारं स य तु म या राजा या व पात समोर
उभं आहे ! तो दुवशात् अं ध असले ला राजा स े या अिभलाषे नं डोळस बनला आहे !
आप या पु त्राला पु ढं क न, या या रा यािभषे काची अश य व नं साकार झाले ली
तो भर िदवसा पाहतो आहे ! ध य आहे या या राजिन ठे ची!
‘‘अमा य वृ षवमांनी सां िगतलं की, वृ ांचे बोल औषधी वन पतीसारखे असतात
– मी हणतो आहे ती वन पती िकतीही गु णकारी असली, तरी तोपयं त ितचा उपयोग
नाही जोपयं त यािधग्र त काही प याचं काटे कोरपणे पालन करीत नाहीत! सरळ आिण
प ट श दांत मी िवचारतो की, धृ तरा ट् र आता तरी आप या अं तमनाचे च ू उघडणार
आहे काय? याचा पु त्र दुयाधन आता तरी काही राजकीय प यं पाळणार आहे काय?
तु ही सव जण कधीतरी स यास याचा शांत मनानं िवचार करणार आहात काय? कुठं तरी
थांबणार आहात काय?
‘‘आपण या सभागृ हात बसला आहात या सभागृ हानं िकती अिभमानाचे
प्रसं ग पािहले आहे त, याचं कुणालातरी आज मरण उरलं आहे काय? महाराज ह तींचं हे
हि तनापूर शे कडो वषं आपलं म तक उं चावून आयावताचं ने तृ व करीत आलं आहे . हे
राजिसं हासन तपितपु त्र कु , शु भां गीपु त्र िवदुरथ, सं िप्रयापु त्र अन नन, अमृ तापु त्र
परीि त, सु वेषापु त्र भीमसे न, सु कुमारीपु त्र प्रतीप आिण माझी महामाता सु नंदा यांचे
पु त्र महाराज शं तनू यांसार या बलदं ड आिण िवशाल दयी वीरांनी भूषिवलं आहे .
यां या कीतीचा िडंिडम, िदि वजय क न, पांडूनं दुमदुमन
ू टाकला आहे ... आिण आज!
आज मात्र प्र ये क प्रसं ग आ हाला खाली मान घालायला लावतो आहे . कु नु षा
द्रौपदीची याच सभागृ हात झाले ली क् र िवटं बना कुठ या पु षाथात बसते ? त
ू ा या
फाशावर पांडवांनीच वसवले लं सं प न रा य घशात घालून यांना वनवासावर
दे शोधडीला पाठिवणं हे कोण या राजधमात बसतं ? इतकं क नही दुयाधन शांत झाला
आहे काय? यासाठी या धृ तरा ट् रानं कधी त ड उघडलं आहे काय? नाही! हणूनच आज
मी िनवाणीचं बोलतो आहे .
‘‘दुयाधन, दु:शासन, िवकण, िचत्रसे न, दु:सह, जय, स यव्रत, दुमषण,
पु िमत्र आिण िववं शती या महारथी धृ तरा ट् रपु त्रांनो, शकुनी, अ व थामन्, जयद्रथ
या अितर यांनो, आपण कुठं थांबणार आहोत की नाही?
‘‘दुयाधना, े षाचा महावृ
अशी वत:ची अपकीती करवून घे यापे ा,
साम यशाली गदावीर अशी कीती सं पादन कर! पांडवांचा िवषय म तकातून काढून टाक,
कारण कालच तू ै तवनातून िजवािनशी सु टला आहे स तो केवळ अजु नामु ळं... कणामु ळं

न हे ! जो हे तू मनात ठे वून तू ै तवनात गे ला होतास तो िचत्रसे न गं धवानं उधळू न
लावला आहे . कण समरां गणातून पळाला आहे ! या या साम याचा तु ला खोटा िव वास
वाटतो या कणानं असा कोणता ने तर् दीपक पराक् रम आप या आयु यात आजवर केला
आहे ? अजु न हा अिजं य धनु धर आहे . िकरात पात या सा ात शं कराचा यानं पराभव
केला आहे . खांडववनात इं दर् प्र थ रा य थापताना खवळू न आले या व णालाही यानं
िजं कलं आहे – या याकडून अ य बाणां या भा यांनी यु त गांडीव धनु य िमळवलं
आहे . वयं वरातला म यभे द अजु नानं च साधला होता – आिण काल तर वत:चे प्राण
सं कटात घालून गं धवा या हातून मु त क न यानं च तु ला प्राणदान िदलं आहे !
अजु नाला िजं कणं सोपं नाही. याचा तु ला अिभमान वाटतो तो कण अजु ना या
पासं गालाही पु रणार नाही! हणूनच याचा आता महारथी–अितरथी यां या नामावलीत
मी िनदशही केला नाही!
‘‘यु वराजा, सव ब यावाईट क पनांचा उगम मनातून होत असतो. एक वे ळ सव
जग िजं कणं सहज श य आहे , पण मन िजं कणं अ यं त कठीण आहे ! हणूनच खरा वीर
असशील तर तु या मनाचा – अजु न प्रथम िजं क! रा यलोभाची क पना मनातून काढून
टाक. पांडव आिण कौरव यांनी पर परांना मदतीचा हात िदला तरच हे रा य िटकेल.
अजून वे ळ गे ली नाही, से नापतींना पाठवून पांडवांना वनातून समजावून सगौरव परत
आण!
‘‘तसं होणार नसे ल तर केवळ हा राजदं ड आप या हाती असावा या ह यासानं
भडकू न तू एकापाठोपाठ एक भयानक क् र अशा पांडवनाशा या योजना आखतो आहे स,
या पिरणामी या सभागृ हात या शत–शत यो यां या िसं हासार या प्राणां शी
बे त यािशवाय राहणार नाहीत! धे न,ू धाम, धन, धा य, धरती या सवांपे ा वीरांची
धै यशील जीवनं शतमोलाची असतात! कारण रा याची धवल कीती वधार याचं काय
ते च करीत असतात.
‘‘दुयाधन, तू या सव वीरांना मृ यू या महानदीकडे ने त आहे स. भीमाला
बालपणीच िवष घाल याची क पना दुयाधना, तु झीच होती! वारणावतावर ला ागृ हात
त जाळू न कुंतीसह पांडवांना द ध कर याचं कपट तु लाच सु चलं ! रा य मागणा या
पांडवांना खांडववनाचं दान दे याचं लोकिवल ण औदाय तु झं च! फाशां या कवड ा
फेकू न उचं बळणा या कुिटल शकुनी या हातावर टाळीसाठी पडला तो सवांत प्रथम
तु झाच हात! या त्री या चरणांची धूल म तकी धरावी या सा वी द्रौपदीला उघडी
मांड दाखिवणारा गदावीर तूच! या िजभे नं वे दमं तर् हणत अनाथांना दान ावं , या
िजभे नं सूयप्रकाशाइत या पिवत्र राजमाता कुंतीला कलं िकत हणताना भर सभे त
खदखदलास तो तूच! आिण – आिण काल या पराक् रमशू य सूतपु त्र कणा या र् या
हातात हात घालून इं दर् प्र था या दासी घे ऊन पांडवांना िडवच यासाठी जाऊन ते थन
ू
वे लींनी हात बां धन
ू परत याची नामु कीची जलक् रीडा केलीस तीही तूच!
‘‘दुयाधन – कण – हा राजदं ड – हा राजदं डच जर तु हाला मदां ध बनवून, कु ं चं
उ ाचं वै भव असले या या शत–शत वीर यो यां या प्राणां शी क् र त
ू खे ळ यासाठी
पु न:पु हा इतका प्रवृ करीत असे ल, तर – तर हा राजदं ड सवां या प्राणांपे ा िकती
ु दर् आहे , हे तु म यासह सभासगृ हात या सव यो यांना आज प टपणे
दाखिव यासाठी मी शे वटचा कु , या रा याचा खरा उ रािधकारी – शं तनु पुत्र भी म –

तो असा फेकू न दे तो आहे !!’’
थरथरता हात उं चावून यांनी सु वणाचा राजदं ड सभागृ हा या म यभागी च क
फेकू न िदला! खाल या सं गघडीवर खणखणाट करीत तो घरं गळत दुयाधना या
पायांजवळ जाऊन थांबला! अं गावर वीज कोसळ याप्रमाणं दुयाधनासकट सव यो े
ताडकन उठू न उभे रािहले ! िथज या मनानं एकटा मीच खाली बसून रािहलो होतो.
राजदं ड फेकणारा तो वृ यो ा उं च दे वदार वृ ासारखा आता थरथरत होता. या या
म तकावर आठ ां या फटीत घामाचे िबं द ू डबडबले होते !
आखाड ातील ल यवे ध, कां िप यनगरातील म यभे द, इं दर् प्र थातील
िशशु पालवध आिण – आिण याच सभागृ हातील द्रौपदीचं व त्रहरण यांतला कोणताच
प्रसं ग आज याइतका मला अं गावर शहारे आणणारा वाटला न हता!
मं द–मं द पं द घे णा या या राजदं डाकडे पाहताना कुठू नतरी एक िवचारांचा पं द
मा या मनात तरळला. खाडकन उठू न पु ढं होत तो राजदं ड हाती घे ऊन मी हात
उं चावला! सं िमश्र भावनां या िविवध िवध छटा सभासद–यो यां या
डो याडो यांतन
ू ओसं डत हो या. ‘मी आता काय करणार?’ असा प्र न ते मूकपणे मला
िवचारीत होते .
‘‘खाली बसा!’’ मी श दांची गदा िफरिवली! ओहोटीचा समु दर् खाली जातो तसे
ते खाली बसले ! मा या शरीरातील र ताचे कण उधळले होते . ने तर् कडा य कुंडासार या
पे ट या हो या. कानां या रण े तर् ावर श दांचे शं ख कुणीतरी कंठरवानं िशरा ताणून
फुंकत होते – ‘कण अजु ना या पासं गालाही पु रणार नाही! पराक् रमशू य, पराभूत,
पलायन करणारा कण! असा कोणता ने तर् दीपक पराक् रम सूतपु त्र कणानं केला आहे !
अजु न अिजं य धनु धर आहे !’
कानावर एक हात ठे वून उं चावले ला हात हलवून मी श य ितत या भे दक वरात
हणालो –
‘‘मी पराक् रमशू य नाही! मी पलायन केले लं नाही! कण अजु ना या पासं गालाही
पु रणार नाही, असं हणणा या िपतामहांना मी दाखवून दे ईन की, तो अजु न कणासमोर
उभासु ा राहू शकणार नाही! पराक् रमाची परी ा हणजे यु ातील िवजयांची सं या
हीच असे ल तर, अं गराज हणून न हे , राजा दुयाधनाचा िमत्र हणून न हे , तु हा
कु ं या सभागृ हातला एक यो ा हणूनही न हे ; तर सूतपु त्र राधे य – कण हणून हा
राजदं ड मी सग या आयावतात अिजं य क न िमरवून आणीन! जे वढे दे श आिण जे वढे
राजे अमा य वृ षवमांना माहीत आहे त या सवांना या पिवत्र राजदं डासमोर नतम तक
करीन! वषाॠतू सं पताच कुणी केला नाही अशा िदि वजयासाठी, मी हा राजदं ड घे ऊन
नगरा या सीमे बाहे र पडे न! ययातीमहाराजां या या हि तनापु रात यश वी होऊनच पु हा
पाऊल टाकीन... नाहीतर – नाहीतर समरां गणात बिलदान क न घे ईन! पण – पण
कुणाचाही अपसमज होऊ नये हणून या भर या सभागृ हात मी पु हा एकदा िन न
ू
सां गतो की, िवजया या कोण याही धुं दीनं उ म होऊन मी श्रीकृ णा या मथु रा व
ारका या रा यां वर चढाई करणार नाही! मरणा या आिण पराभवा या भयानं मी ही
घोषणा करीत नाही! पण मी ती का करतो आहे ते सां गावयाची ज री नाही! ही घोषणा
केवळ श्रीकृ णासाठी न हे ! पु हा कुणीच कणाची आिण अजु नाची तु लना कर याचा य न
क नये . माझं आखाड ातलं ं ाचं आ हान आजही तसं च िजवं त आहे ! श्रीकृ ण

वगळला, तर अजु न हणजे तडा गे लेलं नादशू य खड्ग आहे ! तसं च िपतामहांनी यु वराज
दुयाधनावर केले ले आरोप एकां गी आहे त!
‘‘बालपणीच चार–चार दुयाधन–बं धन
ूं ा जलक् रीडे या नावाखाली प्राण
जाईपयं त पा याखाली क डणारा आडदांड भीम िपतामहांना कधी िदसला न हता काय?
ू हसणा या भीमा या िवकट हा याचं
आखाड ात मला ‘हाती आसूड घे ‘ हणून खदखदन
यांना िव मरण झालं आहे काय? राजसूय य ात यु वराज दुयाधनाला पांडवां या पशूंची
गणती क न यांची काळजी राख याचं काम सां गताना आजची यांची यायिप्रयता
कुठं गे ली होती? ‘अं ध िप याचे पु त्रही अं धच असतात’ असं हणणारी पांचाली यांना
माहीत नाही काय? आिण काल – काल अजु नानं वत: होऊन राजा दुयाधनाला
गं धवापासून मु त केले लं नाही, तर यु िधि ठराची केवळ आ ाच पाळली आहे ... नाहीतर
यानं दुयोधना या हातां भोवती या वे ली वत: सोड या अस या. मला वाटतं कौरव
आिण पांडव ही िदवस–रात्रीसारखी एकत्र न ये णारी अश यता आहे .
“िपतामह हणतात, हा राजं दड ु दर् आहे ! मा या मते , हा राजदं ड वगा या
रा याहन
ू ही श्रे ठ आहे ! या सभागृ हात या शत–शत यो यां या शत–शत ज मां या
प्राणांपे ाही! वत: यांनीच या राजदं डा या िन कलं क प्रित ठे साठी आप या गु ं शी
– जमदि नपु त्र परशु रामां शी घनघोर यु केलं होतं याचं िव मरण यांना झालं असे ल,
पण आ हाला... िकमान मला तरी नाहीच नाही! आिण वडीलकी या श्रे ठ ना यानं
भिवत यात सवप्रथम यांनाच या राजदं डासमोर नम्र हावं लागणार नाही असं तरी
कोण हणणार आहे ?
‘‘तसं माळरानावर गवताचं घनदाट बन माजले लं असतं – पण दे वमूतीवर
ू ाच! तसे जगात अने क पवत आहे त, पण िहमालय तो
चढिव या जातात या दव
िहमालयच! तशा ि त्रया अने क असतात, पण चरणधूली घे तली जाते ती माते चीच! तसे
या हि तनापु रात वीर आहे त... पण... पण िपतामह एकटे च हा राजदं ड फेकू धजतात!
आकाशात तसे अने क ते जोगोल आहे त, पण सूयदे व एकटे च! तसा – अगदी तसाच हा
राजदं ड एकमे व श्रे ठ आहे ! आिण हणूनच प्राण पणाला लावून पु ढं होऊन मी तो
उचलला आहे ! तो कधीच खाली पडणार नाही. तसा प्रसं ग आलाच तर खड्गांना खड्ग
िभडतील, गदांचे फुि लं ग उडतील, बाणांचा पज य पडे ल, चक् रांचे आरे िफरतील,
र ता या न ा वाहतील, पण हा राजदं ड यावरही तरं गतच राहील! कारण तो कु ं चा
आहे , हि तनापूरचा आहे , परं परे चा आहे ! केवळ ते वढ ासाठीच मी तो हाती धरला आहे .
या िनवाणी या िनराशे नं िपतामहांनी तो खाली फेकला, याच िनवाणी या िनकरानं ,
यां याच चरणाला हात लावून मी तो गगनाइतका उं च उभारीन! वषाॠतूनंतर!” माझं
सवां ग थरथरत होतं ! मी काय बोललो, कसा बोललो, िकती बोललो याचं मला काहीच
भान न हतं . शरीराची धाव तापून उकळत होती!
‘‘अं गराज कणाचाऽऽ!”
‘‘िवजय असो!’’
सभागृ हाचं छत यो यां या घोषणांनी हादरत होतं . माझा हात सं िमश्र
भावनां या पं दनांनी थरथरत होता!
‘‘शांत हा!’’ मी राजदं ड घे ऊन उं चावले या हाताला कुणाचातरी हात िबलगला
होता. तो दुयाधन होता! दुस या हातानं तो सवांना शांत हो याचा सं केत करीत होता.

सव जण शांत होताच तो थोडकंच; पण ने मकं बोलला.
“िदि वजयासाठी सीमे बाहे र पडणा या मा या परमिमत्र वीर कणामागं मी
कु ं चं चार अ ै िहणी चतु रं गदल सश त्र सै य उभं करीन! या सै यात स याऐंशी सहस्र
चारशे ऐंशी रथ आिण िततकेच ह ी, दोन ल सहा सहस्र चारशे चाळीस िनधडे
अ वसाद आिण चार ल सदतीस सहस्र चारशे लढाऊ पदाती असं एकू ण आठ ल ,
चौ याह र सहस्र आठशे इतकं बलाढ सै िनक साम य असे ल! या वषाॠतूनंतर
न ांचं पाणी ओसरे ल आिण कु ं चा कीितसमु दर् भरती पावे ल! ब स! िपतामहांनी
बोलिवले ली ही पिहलीच राजसभा, मीही आज पिह यानं च समा त करतो आहे ! सव
िनमं ित्रत परत जाऊ शकतात.’’ यानं मा या हातातील राजदं ड आदरानं आप या हाती
घे तला! आता तो या याच हाती राहणार होता.

शोण

एक
मु सळधार पावसानं राजनगरातील कोट, बु ज, गोपु रं आिण कळस यांना
झोडपायला सु वात केली. वषाॠतू या आगमनामु ळे सै िनकांचे उघड ा पटां गणावरचे
शूल, तोमर, पिरघ, चक् र, गदा आिण खड्ग यांचे यायाम आपोआप बं द झाले . सग या
िदनक् रमांना िशिथलता आली. काही कृिषजन शे तांतील िपकांची मशागत कर यासाठी
पलाशवृ ा या पानांची छोटी-छोटी छतं पांघ न जाताना सकाळी आिण सं याकाळी
परत ये ताना िदसू लागले . आषाढ, श्रावणमास मागं पडले . महापु रा या लाल मळकट
पा यानं गं गेचं पात्र दुथडी भ न घ गावत धावू लागलं . ित या गजणा या लाटां व न
उडणा या तु षारांनी काठावर या ओदन िपकांची िहरवी–िहरवी पाती िनथळू न िनघू
लागली. माझं मनही मा या शूर बं ध ू या िदि वजया या प्रित े नं समाधाना या
भावने नं ओथं बन
ू आलं . राजवाड ावर सवांमुखी एकच िवषय होता. अं गराज कणांचा
िदि वजय! सव जण वाट पाहत होते ते गं गेचं पाणी कधी ओसरतं य आिण कधी तासात
ये तंय याची! दादा तर गवा ा या कवाडांजवळ उभा राहन
ू घटकानन्घटका गं गे या
लाटांची िदवसागिणक कमी होत जाणारी पातळी िनरखीत होता. लोहागारात शे कडो
लोहकार बाण, परशू, भाले , खड्ग यांची धारदार पाती घडिव यासाठी भट् टया पे टवून
रात्रंिदवस घणावर घण घालीत होते . पावसा यात िनमाण होणा या अकू र आिण
अकला रोगांपासून घोड ां या खु रांना इजा होऊ नये हणून अ वपाल यां वर औषधी
वन पतींचा रस सोडून यांना जपत होते . िटकाऊ हणून सागवृ ां या लाकडां या
फ या कातून सु तार नौका घडवीत होते . मी वत: दादा या वायु िजत घोड ाची काळजी
घे त होतो.
आि वन आिण भाद्रपद मास िनघून गे ले. पावसाची झड कमी आली.
उफाळले लं गं गेचं पात्र, सागराला आप या प्रेमाचं वै र दान दे ऊन परत तासात आलं .
ू ी अिवरत टपटप
शे तांतील िपकांची रोपटी तरारली. झाडां या पानां वर होणारी जलिबं दं च
थांबली. शीळ घालणारा अवखळ वारा, याच िशळे चा आवाज शोधत कुठं तरी दरू िनघून
गे ला. सगळी धरती िहर या लु सलु शीत अं कुरां या नवलाईचं व त्र पांघ न नटली.
काितक मास सं पला आिण प यांनी पं ख झटकले . पाच मासां या दीघ िवयोगानं तर
सूयिकरणांनी राजवाड ा या धवल-शु भर् िशखरांना पिहला पश केला! वषाॠतू सं पला!
फोफावले या शे तां भोवती कवडे आिण भार ाज घु मू लागले .
एक िदवस मी आिण दादानं नदीचं पात्र पािहलं . नौकां या साहा यानं आता ते
ओलांडता ये णं श य झालं होतं . राजवाड ावर या घोड ांनी अ वशाले त िखं काळत
खु रांनी जमीन उक न पायांखाली खड्डे करायला सु वात केली! िदि वजयाला
राजनगराबाहे र पड याचा शु भकाल आला! राज योित यांना िवचा न प्र थानासाठी
मु हत
ू शोध यात आला. मागशीष शु पं चमीचा िदवस िनयु त झाला. काितकातील
शरीर गोठिवणारी थं डी थोडीशी कमी झाली. मागशीष उजाडला.
शु चतु थी या रात्री सव यो े , सै िनक, सारथी, भारवाहक, से वक यांना तयार

राह याची आ ा दे यात आली. माझं मन उ साहा या कारं याखाली िनथळू लागलं .
दादा िदि वजयासाठी सीमे बाहे र पडणार होता! लहानपणी सवांनी याला एका
पाषाणा या िसं हासनावर बसिवलं होतं ! पाषाणासारखं च खं बीर राहन
ू यानं अं गदे शाचं
सु वणिसं हासन भूषिवलं होतं . आिण आता - आता तो अिखल आयावताचा िदि वजय
क न सव यो यां या मनांची प्रेमिसं हासनं िजं कणार होता. अं गराज! कण! छे - माझा
वसु दादा! वसु दादा आता दे शोदे शीं या राजांना दाती तृ ण ध न शरण यायला लावणार
होता. या या या सव िदि वजयात मीच याचं सार य करणार होतो. शं भर राजपु त्र,
शकुनीमामा, अ व थामा, जयद्रथ, से नापती यांपैकी कुणालाही समवे त न घे ता तो
एकटाच बाहे र पडणार होता. केवळ मलाच बरोबर घे ऊन! तशी याची-माझी साथ
ज मज मांचीच होती. या या कानांत कुंडलं होती, शरीर सु वणवणाचं होतं , गाल
जा वं दी या फुलांसारखे होते , डोळे गद नीलवणी आिण दात सु वणमय होते , आिण मी
मात्र शामवणी असावा याची चु कू नसु ा मला कधी खं त वाटली नाही. उलट
लहानपणीचं याचं एक आ वासन मी कधीच िवस शकलो न हतो.
तो हणाला होता, ‘‘मीसु ा ग डप यासारखा उं च जाईन! इतका उं च की, तु ला
िदसणारही नाही!”
यानं हट याप्रमाणं या या जीवनातील ही िदि वजयाची भरारी सवांत उं च
ठरणार होती, कारण याचा आ मिव वासी वभाव मला आता पूण पिरिचत झाला होता.
मात्र याचा आ मिव वास उफाळू न िनघायला काहीतरी सबळ कारण असावं लागत
होतं . राजसभे या िनिम ानं िपतामह भी मांनी ते ही िनमाण क न िदलं होतं . आता
या या िदि वजयाला कोणीच रोखू शकत न हतं . काही वाटे ल ते घडलं असतं तरी
हट याप्रमाणं कु ं चा राजदं ड आयावतभर अिजं य हणून िमरवूनच तो परतणार
होता. शु चतु थीची रात्रसु ा आ हाला आता यु गासारखी वाटत होती. पु त्रभे टीसाठी
तळमळणारी, पितमीलनासाठी याकू ळणारी त्री यापे ा यु ासाठी समरां गणावर
जाणारा वीर यो ा हा अिधक उतावीळ असतो!
**

दोन
आिण मागशीष मासातील तो शु पं चमीचा क् रां ितकारक िदवस उजाडला!
भार ाज प या या शु भसूचक दशनानं सवांनाच आनं द झाला. अ वसाद, गजाती,
पदाती, रथ आिण महारथी राजवाड ाबाहे र या पटां गणात िश तब उभे रािहले .
सवां या पराक् रमाची साचले ली क डी आता फुटणार होती. दे शोदे शी ती भ्रमण करणार
होती. अं गराज कण िदि वजयासाठी आज कु ं या हि तनापूर नगराबाहे र पडणार होते .
बालपणी िशं पले गोळा क न ती सं प ी राधामाते ला अिभमानानं दाखिवणारे आ ही
ू यांची गाडा
कण-शोण आता सोनं , पं , िहरे , माणकं, मोती, प्रवाळ, गोमे द आिण वै दय
भ न आणले ली सं प ी ित या चरणां वर िवनयानं अपण करणार होतो. तरीही ती दादाला
हणणारच होती. ‘‘वसू, गं गे या पा यात कधी नाही ना उतरलास या िदि वजयात?”
साधी सरळ माणसं होतो आ ही. पर परां वर दािरद्रयात आिण वै भवात सारखं च प्रेम
करणारी.
नगा याचे मं द-मं द पडसाद अगदी भ या पहाटे पासून राजवाड ा या भ य
प्राकारात घु मत होते . पावसा यात पे िटकेत ठे वले ला तलम व त्राचा, नहुष
महाराजांपासून जतन केले ला, कु ं चा ित्रकोणी राज वज महामं तर् ी िवदुरां या ह ते
राजवाड ा या कळसावर पु पमाले सह चढिव यात आला होता. सूयानं पूव िदशा
उजळली आिण या या सोने री िकरणशलाकेत तो भगवा वज तळपू लागला. वायूबरोबर
फडफडू लागला. तो या उं च राजवाड ा या कळसाव नही आपली मान उं चावून
दृ टी या ट यात ये णा या सव राजांना सां गत होता – ‘सावधान! अभे कवचाचा,
कुंडलधारी, हि तनापूरचा वीर आता बाहे र पडला आहे . शरणागती नाहीतर रणां गणात
बिलदान यापे ा तु हाला आता वे गळं भिवत यच नाही. सावधान!’
भ या पहाटे च उठू न दादानं वत: सै याची पाहणी केली. अ वसाद आिण
गजाती यांना न ा कशा ओलांडा यात या या सू म सूचना िद या. गजदलातील ह ींना
वे ढून यांना िडवचत-िडवचत शत् वर कसे सोडावे त, याची क पना पदातींना िदली.
अ न िशजिवणा यांना ओदन कमी िशजवायला सां गन
ू मांसाहारावर भर दे याचीही
यानं सूचना केली. या आहारानं तर चै त यासाठी हणून प्रमाणब सोमरसाचा सव
सै िनकांना पु रवठा हावा इकडे ही ल
ावयास यानं सां िगतलं .
या या केवळ एका दशनानं च वीर यो यांचे बाहू फुरत होते . या- या
पथकातून तो िफरला या- या पथकातील काही सै िनक तर सरळ पु ढं होऊन या या
सोने री िनमु ळ या चरणांना हात लावून श्र े नं वं दन करीत होते . याचा एखादा िनसटता
पश िकंवा नु सता एक श द वा साि न यसु ा सवांना भारावून टाकत होतं . से नापतीचं
आकषक यि तम वसु ा सै िनकांना प्रेरक ठरतं .
सारी पाहणी जातीनं होताच तो एकटाच अ यदानासाठी गं गेवर गे ला. याचं ते
जीवनभराचं व्रत होतं . उगव या िदनकराला ओंजळीनं अ यदान आिण डो यांनी श्र ा
अपण क न तो घटकाभरातच पु हा राजवाड ाकडे परतला. याचं मु खमं डल रसरशीत

सूयफुलासारखं िहर यवणी िदसत होतं . गालांचा र तवण पलाशवृ ा या लाल
पु पांनाही लाजवीत होता. डो यां या िन या बाहु यांतन
ू प्रकाशाची, अ यदानानं
साठिवले ली दे दी यमान िकरणं बाहे र फेकली जात होती. कुंडलं , प व कोकम फलासारखी
लाल िदसत होती.
पु रोिहतांनी िविधपूवक याला से नापती केलं . पिवत्र न ांचं जल या या
म तकावर मं तर् घोिषत क न िसं चलं . राजा दुयाधनानं िनिशगं धा या टवटवीत फुलांची
माला हसत-हसत या या मनगटात बां धली. गु पु त्र अ व था यानं खास मढिवले लं
लोह- िशर त्राण वत: या या म तकावर चढिवलं . सव यो यांनी अनं त, प्राज त,
चं पक अशी िविवध प्रकारची पु पं आप या िप्रय से नापतीवर उधळली. सवां गावर
लोहकवच घालून तो ये ठांचे आशीवाद घे यासाठी राजवाड ा या क ाक ातून
िफरला. िपतामह भी म, महाराज धृ तरा ट् र, राजमाता गां धारीदे वी, महामं तर् ी िवदुर, गु
द्रोणाचाय सवांपुढं आशीवादासाठी यानं श्र े नं म तक नमवलं . सवांत शे वटी तो
राधामाता आिण बाबां यासमोर उभा रािहला. वृ षालीविहनींनी त तरते नं पु ढं होत
आ हाला िनरांजनां या प्रस न योतींनी ओवाळलं . थरथर या हातानं या या िन
मा या कपाळां वर कुंकुमितलक भरले . म तकां वर अ ता टाकताना यांचे ने तर् डबडबून
आले . डा या हातानं अं शुकाचा शे व िभज या डो यांना लावत या पु टपु ट या, ‘‘दर
स ताहाला आपली वाता इकडे यायला पािहजे . भावोजी, सां भाळा!”
‘‘वृ षाली, सु िप्रये कडे ल दे . पु त्रांनी यायामशाळे त िनयमानं गे लं पािहजे .”
दादानं धीरगं भीर आवाजात यांना सां िगतलं . सु िप्रयाविहनींकडे एक दृि ट े प टाकू न
दु:खावे ग सावर याची मूक सूचना िदली.
पु ढं होऊन आ ही दोघांनीही मातािप यांना श्र े नं वं दन केलं . दादाला जवळ
घे ताना राधामाता हणाली, ‘‘वसूऽऽ अं गावरचं लोहकवच कधीच काढू नकोस!
शत् ं तपाला एकाकी टाकू नकोस.” मला ती ‘शोण’ कधीच हणत न हती.
‘‘माते , तु या कृपे चं कवच आिण अभे शरीर असताना भय कसलं ? आ हाला
आशीवाद दे .” कातर वरात दादा हणाला. ितनं आम या म तकांचं अवघ्राण केलं .
दादानं वृ षसे न, प्रसे न, भानु सेन, िचत्रसे न, सु षेण, वृ षकेतु यां या दाट, कुर या केशांतन
ू
प्रेमानं बोटं िफरिवली. मा या क ये ला - मीना ीला एकदम वर उचलून घे त तो
हणाला, ‘‘िमनू, तु या िप याला माझा रथ नीट हाकायला सां ग. आ ही तु यासाठी
दे खणा नवरा आणणार आहोत परत ये ताना!’’
‘‘नवरा हणजे काय ले काका?” ितनं या या कुंडलांना हात लावीत िवचारलं .
आ हां सवांना हसू आलं .
वारं वार फुटू पाहाणा या डो यांना िनधारानं तसं च थोपवीत, भर या अं त:करणानं
आ ही आम या प्रेमळ कुटु ं बीयांचा िनरोप घे तला.
डो यांनीच मी मे घमाले ला ‘ये तो’ हटलं . डो यातील आसवं सवांसम पु सणं
अवघड वाट यानं ती हळू च ाराआड झाली. आ ही एकदम सै या या िदशे नं वळलो.
आता मागं बघता ये णार न हतं ! मोहाचे पाश पराक् रमाला ने हमीच बां ध घालीत
असतात. िन चया या बळकट हातांनी ते के हातरी तोडावे च लागतात. राजवाड ा या
कळसावर फडफडणा या भाग या वजाकडे पाहताना तो ते च सां गतो आहे असं मला
वाटलं ! भरजरी व त्राचं पालाण पांघरले या पांढ याशु भर् आिण चपळ वायु िजतावर

दादा णातच झे प घे ऊन आ ढ झाला. िशखरकडे वर या ग डासारखे गं गेपयं त सोबत
कर यासाठी यु वराज दुयाधन आिण अ व थामन् दोघे च ये णार होते . ते ही आप या
घोड ां वर आ ढ झाले . कु ं चा यु वज मा या हाती दे त दादानं आप या मागं उ या
रािहले या गजाती, अ वसाद आिण पदाती यां या दीघ, लांब, सश त्र सै िनकां या
रां गां वर एकदा दृ टी टाकली. सव काही ठीकठाक आहे याची खात्री होताच सव
सै िनकांना उ े शन
यानं िदशा दाखिव यासाठी हणून हातातील राजदं ड उं चावून
ू
आभाळभे दी गजना केली, ‘‘पांचाल रा य!’’
पूव ि ितजावर या सा ात सूयासारखाच वाटला तो मला! आप या पु ट
मांड ांत वायु िजताला भ कम आवळू न पाया या टाचे नं खु णावताच ग डे दार शे पटी
फुलवीत तो एकदम उधळला तसे शं ख, आनक, गोमु खी, िडंिडम यांचे िविवध वनी
एकमे कांत िमसळले .
माग या चार अ ौिहणी सै या या अगिणत मु खांतन
ू फुटले या जयजयकारानं
राजवाड ा या िभि िभ ींतील पाषाणां वरही रोमांच उभे ठाकले .
‘‘अं गराज कणाऽऽ!”
‘‘जयतु !’’
कु ं चा राजदं ड तळप या सूयिकरणांत झळाळू लागला! सताड उघडले या
महा ारातून वायु िजत बाहे र पडला. या वे ळी योगवशात एक शु भर् वणी गाय दादाला
सामोरी आली! यानं पु हा वे ग आखडले . सरळ खाली उडीच घे ऊन ओणावत यानं
ित या खु रांना हात लावून वं दन केलं . मनगटातील िनिशगं धा या पु पांची माला झटकन
तोडून ित या का या खु रां वर श्र े नं अपण केली! कु ं चा राजदं ड ित या म तकावर
शु भर् कातडीला णभर टे किवला! ते दृ य पाहन
ू पराक् रमो सु क सै िनकांनी परत घोषणा
केली,
‘‘से नापती कण महाराजऽऽ”
‘‘जयतु !’’
माझी छाती अिभमानानं फुगून गे ली. इतका मु धकारी प्रसं ग मी मा या पूव
जीवनात कधीच अनु भवला न हता. आ ही सारिथपु त्र असूनही वीर ित्रयांचं आज
अिभमानानं ने तृ व करीत होतो! ते ही आनं दोमींनी आमचा गगनभे दी जयजयकार करीत
होते ! आम या मागून दौडत होते . हां -हां हणता गं गेचा िकनारा आला. पु ढं झाले या
नौकापथकानं शे कडो भ कम नौकांचे सु टे भाग ह ीं या पाठीव न उत न घे तले .
चटपट जोडून नौका पात्रात लोटू न यांची व ही हाती घे तली. उ सािहत पदाती या
नौकांतन
ू झराझर पै लतीर गाठू लागले . ह ी आिण घोडे पोहत पात्र ओलांडू लागले .
घटकाभरातच सव पथकांनी पै लथड गाठली. आ ही चौघं च मागं रािहलो.
वायु िजताव न उत न दादानं यु वराज दुयोधनाला गाढ आिलं गन िदलं . अ व थाम ला
आिलं गताना तो हणाला, ‘‘गु पु त्रा, तू हणतोस ते खरं आहे ! माणसाचं जीवन
ू ारखं च असतं ! जो-तो आप या परीनं पराक् रमाचे िकरण जगावर पिरवितत
दविबं दस
कर याचे जीवनभर य न करीतच असतो. तु या शु भे छा मा या पाठीशी अस यावर
िदि वजय क न िदि वजयी कण हणूनच मी परते न... ’’
‘‘कण, माझा िव वास आहे , तू यश वी होशील! जा! िमत्रवरा, मा या
शु भकामना सदै व तु या पाठीशी आहे त.” गु पु त्रानं हात उं चावला. या या

म तकावर या व त्राचा शे व वायु लहरींबरोबर फरफरत होता. ने तर् कडा पाणथळ िदसत
हो या!
‘‘ये तो!’’
वायु िजताला पा यात सोडून नौकांत चढताना आ ही हात उं चावले . ते दोघे ही
िकना यावर या ओलसर वाळू त िन:श द उभे राहन
ू आपापले उं चावले ले हात मनगटातून
हलवू लागले . आ ही हि तनापूर सोडू लागलो. गं गे या अगिणत लहरीही आम या
नौकां वर थडाथड आपटत ‘कण–शोण’ ‘जयतु , जयतु ,’ हणत आ हाला िनरोप दे त
हो या! दरू वर राजवाड ा या उं च कळसावरचा भगवा िठपका डौलत फरफरत होता!
जसा काही तोही गजत होता - ‘कण-शोण’ ‘जयतु , जयतु !’
**

तीन
गं गा सोडताच िदि वजया या रोमांचकारी प्रवासाला सु वात झाली.
पूविदशे कडचं पिहलं च वीस योजनां वरचं भद्रावती नगर आलं . या नगराचा राजा होता
वे तपण. गु त हे रांकडून आम या िदि वजयाची कुणकुण याला प्रथमच लागली होती.
यु ाचा प्रसं ग टाळ यासाठी आम्रशाखांनी वे शी बां धन
ू सु वण-तबकात िहरे , माणकं
घे ऊन आप या अमा यासह आम या वागताला तो वत:च आला होता! िदि वजयाची
सु वातच एका शु भ शरणागतीनं झाली. यानं सादर केले ली सं प ी गाड ात ओतून
घे ऊन आमचं सै य पूवकडे सरकू लागलं . यानं तरचं लागणारं पिहलं च प्रबळ रा ट् र होतं
पांचालांचं! वे तपणाचं रा य सोडून पांचालदे श गाठताना आ हाला पु हा गं गा नदी
ओलांडावी लागणार होती. या प्रवासातील सवांत मोठी अडचण न ांची होती.
यासाठीच आ ही आमचं नौकापथक भ कम केलं होतं . या पथकात कुशल पोहणारे
आिण िध पाड कोळी यांचाच भरणा मु य होता. प्र य यु -प्रसं गात हे पथक कधीच
भाग घे णार न हतं . उलट अशा वे ळी तळावर या िशिबरांत पथकातले यो े िवश्रांती
घे णार होते . दे शोदे शी या नगरांत िफ न न ां या प्रवाहांना कुठं –कुठं उतार आहे याची
मािहती कौश यानं काढणार होते . मोडतोड झाले या नौकांची डागडुजी करणार होते .
अ न िशजिवणा यांचंही वे गळं सु स ज पथक होतं . ते आिण प्रेतदहन करणारे ही
यु ात भाग घे णार न हते . ही पथकं सै िनक-यो यांना ढालीसारखी उपयोगी पडणारी
होती. आमचं िदि वजयी सै य हणजे एक चालतं -बोलतं नगरच होतं ! यात सव
प्रकार या लोकांचा समावे श होता आिण या सवांचीच आप या से नापतीवर गाढ िन ठा
होती. सै य शासन आिण श्र ा यांनी भारले लं होतं .
आ ही पांचालां या िदशे नं वायु गतीनं वाटचाल करीत होतो. या दे शाचा राजा
द् पद. पांडवप नी द्रौपदीचा िपता! राजपु त्र धृ ट ु न आ हाला कधीच शरण ये णार
न हता. यु क न याचा पराभव करावा लागणार होता. मधली वाटचाल सात िदवसांची
होती. िठकिठकाणी आमचे तळ पडत होते . योजना-योजनाला सृ टीचं स दय वे ग या
आिव कारात पु ढं ये त होतं . कुंभ, करं बल, कुंकुम, सातवण, हळवण, पलाश, पाटल असे
िविवध वृ िहर या चव या ढाळीत आम या सै याला उ हिसत करत होते . िकतीही
प्रवास केला तरी कुणीही थकत न हतं . ना थं ड, ना उ ण असं समशीतो ण उ साही
वायु मान िविजगीषू मनाची कारं जी फुलवीत होतं . हि तनापूर सोड यापासून दहा या
िदवशी आ ही पु हा गं गे या िकना यावर आलो. आप या हातातील राजदं ड मा या
हाती दे त पद थ होऊन दादानं गं गे या िवशाल पात्राला गु डघे टे कू न वं दन केलं .
‘‘शोण, ही नदी नाही. माता आहे असं च मला िन य वाटत आलं य! का ते मात्र
समजत नाही! तु ला आठवतं य, चं पानगरीत बालपणी मी िह या लाटांकडे कसा एकटक
पाहत असे ते ? या वे ळी तू िशं पले गोळा करायचास!” दादानं मला आठवण क न िदली.
‘‘होय! चं पानगरीत आपण असताना एकदा तर तू रात्रभर िह या पात्रात उभा
होतास! राधामाते नं सकाळी परत यावर तु ला छे डलं होतं यासाठी! खरं च दादा, तु ला

एवढा िज हाळा का रे वाटतो या गं गेचा?”
‘‘राजहं सांना मानसाचा, ग डांना पवतिशखरांचा, िवजांना अवकाशाचा ओढा का
असतो हे सां गता ये ईल काय? नाही. शोण, या नदीचा मला का िज हाळा वाटतो ते
कधीच सां गता ये णार नाही! हे बघ.’’ यानं आप या दं डात बां धले ली चांदीची पे टी काढून
मा यासमोर धरली! ‘‘ही पे टी राधामाते नं चं पानगरी सोडताना मला िदली होती. का? ही
एवढी लहानशी पे टीच ितनं मला का िदली हे तु ला तरी सां गता ये ईल काय?” ती पे टी
गं गे या पा यात व छ धु ताना यानं मला िवचारलं , उ रासाठी मा याकडे पाहताना
िनसटू न ती पात्रात पडली. तरीही पसरट बु डामु ळे ती तशीच तरं गत रािहली! िहं दकळत!
तरं गत!
‘‘सावर ितला! नाहीतर राधामाते ची तू प्रेमानं जपले ली ही भे ट भल या याच
हाती जाईल!’’ मी या तरं गणा या पे टीकडे बोट दाखवीत हणालो. यानं पु ढं झे पावून
ती पे टी परत हाती घे तली आिण मी ती पु हा या या दं डात बां धली.
‘‘शोण, या नदीकाठाशी मा या अने क मृ ती िनगिडत आहे त – याच नदी या
पै लतीरावर मा या प्रथम पु त्रानं – सु दामननं िचरिवश्रांती घे तली आहे .’’
सु दामन या आठवणीनं णभर माझं मनही द्रवलं . तो हणत होता ते यो यच
होतं . सु दामनला आश्रय दे णारी उदार आश्रयदायी हणून मीही या नदीला वं दन केलं .
दादा या भावनां शी समरस झालो.
आता आमचा प्रवे श पांचालां या प्रबळ रा यात झाला होता.
**

चार
कां िप यनगर! पांचालांची राजनगरी आ हाला समोर प ट िदसू लागली. आता
महान सं घषाला त ड फुटणार होतं . याच नगरात वयं वराचं म ययं तर् घरघरलं होतं ,
सु दामनचा दे ह पडला होता. घडू नये ते घडलं होतं . याच पांचालां या राजनगरात!
ू ाला िमळाले लं धृ ट ु नाचं िविचत्र
द् पदराजाकडे पाठिवले या आम या दत
ू ाला यानं सां िगतलं होतं , ‘‘तु या
उ र ऐकताच सवांना सं ताप आला. आम या दत
से नापतीला हणावं , याचं अभे कवच जाळू न काढ यासाठी अि नपु त्र धृ ट ु न
तयारच आहे !” तो सं देश ऐकताच सव पथक-प्रमु खां या अं गाची लाही-लाही झाली.
‘‘कां िप यनगर! आऽ क् रमण!” नगरा या िदशे नं बोट उं चावून दादानं सै याला
तु टू न पड याची आ ा िदली! पांचालां या आिण आम या सै याची गाठ नगराबाहे र या
भ य पटां गणात पडली.
आप या यु धाम यू, सु रथ आिण शत् ं जय या बं धस
ूं ह धृ ट ु न
पांचालसै या या अग्रभागी होता.
या या अं गावर बाणांचा वषाव करताना सं त त दादा गरजला, ‘‘धृ ट ु न, हे
कवच जळणारं नाही - जाळणारं आहे !” या दोघां या घनघोर सं गर् ामाला सु वात
झाली. बाण फेकू न–फेकू न धृ ट ु न थकला! खड्ग घे ऊन तो क् रोधानं दादावर तु टू न
पडला, पण या यापु ढं याचं काहीच चाललं नाही. सूया तामु ळे या िदवशीचं यु
थांबलं . सै िनक िशिबराकडे परतले .
दुस या िदवशी प्रथम यु धाम यू सामोरा आला, पण िवजयासाठी खवळले या
दादानं याला णात उधळू न लावला. पु हा धृ ट ु नाशी झुंज जु ं पली, जसजसा सूय
आकाशात चढू लागला तसतसं धृ ट ु नाला दादापु ढं उभं राहता ये णंही अश य झालं .
दो ही सै यांचे अ वसाद, गजाती आिण पदाती एककेकांना अटीतटीनं िभडले होते .
मा यासमोर पांचालपु त्र सु रथ उभा होता! दादानं धृ ट ु नाला िन:श त्र केलं . खाली
मान खालून तो सूतपु त्रापु ढं दीनपणे उभा रािहला! कां िप यनगराचे िननायकी सै िनक
पळू लागले . पांचालदे श पडला! वृ द् पदराजाला अिर टसे नानं दादासमोर हात
बां धले या ि थतीत उभा केला. आम या िवजयी से नेनं कु ं या रा याचा कंठरवानं
जयघोष केला.
‘‘सोडा! राजाचे हात सोडा!” तीव्र नापसं ती या वरात अिर टसे नाला आ ा
झाली. द् पदराजानं आ चयानं मान उं चावून िवचारलं , ‘‘काय अपे ा आहे अं गराज?”
“खं डणी!” द् पदा या सोने री िकिरटावर अचल दृ टी रोधून आमचा से नापती
हणाला.
‘‘काय दे ऊ? गोधन, सु वण, र नं , िहरे की दासदासी?” द् पदाची मान खालीच
होती.
‘‘राजा, तू सां िगतले ली सव सं प ी कु ं या भांडारात आज कुजत पडली आहे !
मी मागतो आहे ती खं डणी वे गळी आहे !” दादानं भु वया उं चावीत याला सां िगतलं .

“कोणती?” आ चयानं या वृ ा या सु रकुतले या कपाळावर आठ ां या
सु रकु यांची अिधकच भर पडली. भयानं णभर याचे डोळे थरथरले .
‘‘मा या पु त्रा या समाधीची! तू, राजा तूच वत: मा या सु दामनची समाधी
उभी केली पािहजे स! या कां िप यनगरातच! गं गेकाठी! ित या िन यपूजेची यव थाही!
बोल, आहे मा य? आज या आज – एका रात्रीत!” याचा िनधारी वर िशिबरा या
पटलांना थरथरवू लागला.
या वृ राजाची श्रांत मु दर् ा गतकाला या कटू मृ तीनं कळं जून गे ली. यानं
होकाराथी मान हलवून सं मती दशिवली. कु ं चा राजदं ड पांडवां या वशु रानं मा य
केला! एका रात्रीत सु दामनची समाधी गं गािकनारी उभी रािहली! आ ही कां िप यनगर
सोड या या तयारीला लागलो. प्रभातकालीच पांचालांचा कोषागारप्रमु ख खं डणीची
तबकं घे ऊन मा यासमोर उभा रािहला! ती तबकं पाहताच मला आ चय वाटलं . दादानं
तर कोण याही अ य खं डणीची मागणी यां याकडून केली न हती. तरी यांनी ती
पाठिवली होती. इत या दीघकालानं तर द् पदाला कणाची ओळख पटली होती!
**

पाच
सु दामन या मृ यूनंतर पं धरा-एक वषांनी बां ध या गे ले या या धवल समाधीवर
पांचालां या रा यातील एक िवशे ष हणून याती असले ली मधु मालतीची फुलं चढवून
ू मागं हि तनापु राकडे
आ ही कां िप यनगर सोडलं . पांचालदे श पड याची वाता घे ऊन दत
िनघून गे ला. तो वृ षालीविहनींना सु दामन या समाधीचा सव वृ ा त सां गणार होता.
मीच याला तसं बजावलं होतं . या याकू ळ माते ला ते वढ ानं तरी थोडं सं मानिसक
समाधान िमळालं असतं .
पांचाल दे श सोडताच आमचं सै य पूव या िदशे नं कोसलां या रा याकडं पु ढं
सरकू लागलं . िवजया या उ मे षानं आ मिव वास दुणावले ले सै िनक चापातून बाणां या
सरी सु टा यात तसे अथक दौडत होते . हि तनापूर सोडून आता आ हाला पं धरा िदवस
झाले होते . िवजयानं दानं वे डावले ले यो े महापु रात या नदी या गतीनं धावत असतात.
कालकू टां या रा या या सीमा लाग या. आता आम यापु ढं सवांत कठीण सम या होती
ती नै िमषार याची. हे एवढं घनदाट िकर अर य इत या अफाट सै यासह कसं
ओलांडायचं ? ते पार के यािशवाय कोसलां या रा यात प्रवे श करणं श यच न हतं .
नाहीतर माग बदलून काशीरा याला समोर ध न चालावं लागणार होतं . गं गे या
काठाकाठानं खूप घोडदौड के यानं तर काशीरा य लागणार होतं . या िदशे नं आ ही पु ढं
गे लो असतो तर कालकू ट, कोसल आिण िकरात ही तीनही रा यं आम या िदि वजया या
मागातून सरळ बाजूला पडणार होती. हणूनच प्रथम कोसलांना सामोरं ठे वून आमचा
वज धावत होता. नै िमषार याचं घनदाट आ हान प क न!
मागशीषाचा व प सु झाला होता. चांदणं नस यामु ळं रात्रीची धाव
थांबली होती. जागजागी तळ पडत होते . व चतु थीलाच आ ही गोमती नदी ओलांडली
होती. आता गाठ होती ती नै िमषार याशी! तीन िदवसांचा क टमय प्रवास क न व
स तमी या थं डीनं गोठिवणा या एका सकाळी आ ही नै िमषार याजवळ आलो. या
अर याकडं बघताच सवांची वाचा बं द हायचीच वे ळ आली! धु यानं झाकले या
अगिणत वृ -महावृ ांचा जणू रा सकाय पवतच या कडे पासून या कडे पयं त हातपाय
पस न उभा होता! जमीन सपाट असली तरी अर य घनदाट होतं . आमची िशिबरं यापु ढं
िकतीतरी ु दर् भासत होती.
अ णोदय झाला. गोफण टाकताच प यांचे थवे या थवे आकाशात उडून जातात
तसे सूयिकरणांनी धु याचे ढग या ढग उडवून लावले . धु कं िनवळ यामु ळं प ट िदसणारं
ते िहरवं गार अर य आता अिधकच भयाण िदसू लागलं . ये न, सारं ग, धनछडी, िचत्ररथ,
चं डोल, भार ाज, पत्ररथ, कोकीळ असे अने क प ी एकदमच कलकलू लागले . रात्रिकडे
खरे ; पण ते कीटक आपलं नाव खोटं ठरिव यासाठी िदवसासु ा िकरिकरत होते ! मधूनच
याघ्रासारखं वापद गजना क न सवां वर ताण क लागलं .
आम या समोर उभं होतं ते एक अक् राळिवक् राळ, भयावह प्राकृितक आ हान!
काय करायचं ? आता समोरचं घनदाट अर य कसं पार करायचं ? माग

काढ यासाठी मा या िशिबरात सव पथकप्रमु ख उपि थत झाले . ते सव यु नीित होते ;
पण यांनाही काही सु चेना! अिर टसे न, सं घिमत्र, िहर यवमा, याघ्रशमा, वीरद
कुणालाच काही उपाय सापडे ना! आता एवढं सै य घे ऊन मागं परतणं तर श यच न हतं .
कपाळावर आठ ा घालून आ ही सिचं त बसलो होतो. इत यात प्रात:कालची आि हकं
आटोपून दादा हसत-हसत िशिबरात आला. सव जण खाली माना घालूनच उभे रािहले .
‘‘का शोण – तु ही सवच असे त ध का?” यानं धनु वत सोने री भु वया उं चावत
िवचारलं .
‘‘हे अर य कसं पार करायचं ? सै याचा माग आता बदलावा लागणार!” मी
नै िमषार याकडे बोट उं चावून आ हा सवांची यथा शे वटी याला सां िगतली.
“अर य!” डा या गु लाबी तळहातावर उज या हाताची भ कम मूठ एक-दोनदा
आपटू न आप या पायांकडे पाहत तो णभर िवचारम न झाला. या या पायाची लांबट,
पु ट, सते ज बोटं चाळिवली गे ली. एकदम मान उं चावून तो िन चयानं िहर यवमाला
हणाला, ‘‘िहर यवमन, एक चां ग या दमदार धावे चा घोडा घे , सोबत दोन काटक
अ वसादही घे आिण प्रथम या अर यात िश न कु या ॠषीचा एखादा आश्रम आिण
एखादी नदी आहे काय याची खात्री क न परत ये . स वर जा.”
‘‘आ ा – ’’ िहर यवमन िशिबराबाहे र, खड्ग सावरीत झटकन िनघूनही गे ला.
अर याकडे धावणा या घोड ा या खु रांचा टपटप असा आवाज अ प ट होत गे ला.
आ ही सव जणच आ चयानं आम या से नापतीकडे पाहू लागलो. ॠषी या
तप:साम यानं अर य जाळ याची याची क पना होती की काय?
‘‘शोण, आप या सै याला म पु रवठा करणा या प्रमु खाचं नाव काय?” यानं
लगे च असं ब प्र न िवचारला.
“सोमपण.” मी आ चय दाबीत उ र िदलं .
“बोलावून घे याला!”
एका सै िनकाला िपटाळू न मी सोमपणाला णात सादर केलं . तो समोर उभा
राहताच या याजवळ जात दादानं याला िवचारलं , ‘‘सोमपण, म अिधकात अिधक
मादक कर यासाठी काय घालतोस तू सोमरसात?’’
‘‘मोहाची मादक फुलं !”
‘‘जा, तु या से वकांना या अर यात आताच पाठवून आणता ये तील िततकी
मोहाची फुलं आिण सोमव ली आणायला सां ग!’’
‘‘आ ा – ’’ सोमपणही िनघून गे ला. या या पथकातले से वक अर याकडे
जाताना आ हाला िशिबरा या फटीतून िदसू लागले .
दादा या असं गत क पनांचा काहीच अथ मला लागे ना! आ ही िदि वजयासाठी
बाहे र पडलो आहोत की म िप यासाठी! या शं केमु ळे न राहवून मी िनधारानं िवचारलं ,
‘‘हे काय मांडलं आहे स तू?’’
‘‘शोण, आप या सै यात स याऐंशी सह त्र ह ी आहे त. यांत या चाळीस
सह त्र ह ींना आता सोमपण हं ड ाहं ड ांनी तयार केले लं मादक म क् रमश: पाजील!
म िपऊन धुं द झाले या ह ीदलांना भालाधारी सै िनक मागून एकसारखे भा यां या
अग्रानं टोचत राहतील! वे दनांनी खवळले ले ह ी या अर यात ची कारत घु सतील!
यां या प्रचं ड साम यापु ढं हे उं च-उं च वृ कडकडा मोडून खाली कोसळतील! आप या

िवराट गजदलातील धुं द ह ी पु ढं -पु ढं धाव यासाठी, ही कोसळले या वृ ांची अडगळही
स डांनी दरू करतील! यांना चे तावणी िमळावी हणून या ह ीदलात अ याअिधक
हि णीही असतील!” छातीवर हात बां धन
ू तो सवां व न दृ टी िफरवीत अगदी सहज
बोलत होता. शांतपणे ! से नापतीचा िनग्रह या या पु ट आिण सते ज गोलाकार
सूयिबं बी चयव न नु सता ओसं डत होता. िनळे डोळे तळपत होते .
‘‘मग िहर यवमाला कशाला पु ढं पाठिव यात आलं आहे ? ॠषीं या आश्रमाचा
आिण नदीचा काय सं बंध?’’
‘‘या अर यात ॠिषआश्रम असे ल तर तो या खवळले या ह ीं या पायांखाली
उद् व त होऊ नये , याची काळजी घे तली पािहजे ! ॠषीनं आप या सै याला शापद ध
क नये हणून!” यानं आ हाला आ चयाचा ध का िदला.
‘‘आिण नदीचं काय?’’ मला याची क पना िनधाक वाटली. या या भ य
कपाळाकडे पाहत मी प्र न केला. अितशय अिभमान वाटला मला या या बु द्िधमान
ने तृ वाचा!
‘‘पु ढं जाऊन हे खवळले ले ह ी या नदीत उत न मनसो त डुंबत राहतील!
जलिवहारानं ते तृ त होतील, यांची धुं दी हळू हळू उतरे ल! आमचा पु ढचा प्रवास चालूच
राहील! हा माग न बदलता!” याचे िनळे डोळे एका वे ग याच ते जानं तळपत होते .
या या अचाट शि तसाम याचा प्र यय आ हाला तसा अने क वे ळा आला होता, पण
से नापती या अं गी िकती योजनाकुशलता असावी लागते , हे मी तर या यात प्रथमच
पाहत होतो. या या बु ीची प्रग भता एवढया प्रकषानं मला कधीही कुणात िदसली
न हती. बु द्िधमान से नापती या अशा एखा ाच क पने त सै िनकांचे अगिणत क ट
वाचतात. या याब लचा आदर वाढतो.
अ याएक घटकेतच िहर यवमा अर यातून परत आला. या या अं गावरची
व त्रं िठकिठकाणी फाटली होती. छाती धापावत होती.
‘‘महाराज, अर यात कुठं ही आश्रम नाही – पण फार दरू वर एक मोठी नदी आहे .
मला वाटतं ती शरयू नदीच असावी!’’ यानं वास रोधत अिभवादन क न िनवे दन केलं .
आप या फाट या व त्राचं ही याला भान न हतं .
आम या से नापती या गोलाकार मु खमं डलावर एकदम हा याची लकेर तरळू न
गे ली. डोळे चमकू लागले .
‘‘ते च पािहजे ! आश्रम नको, नदीच पािहजे !” आसनाव न उठू न िहर यवमा या
अं गावर बोटातील नीलम याची अं गठी फेकीत दादा आनं दानं हणाला.
आ ही सव जण िशिबराबाहे र पडलो. अर य पार करायचं च या खं बीर िनधारानं !
**

सहा
चाळीस सह त्र ह ी–हि णींचा सं िमश्र कळप, यां या पाठीवर या अं बा या
िन नौका उत न मु त कर यात आला. माहुतांनी यांचे अं कुश काढून टाकले ! सोमपण
मोहाची फुलं सोमरसात मु रवून मादक म तयार कर यात गढून गे ला. एकदम सै याची
रचना बदल यात आली. मु त ह ींचं दल पु ढं घे यात आलं .
‘‘या ह ीं या मागं अ वसाद ठे वले तर?” स डांची अिवरत वळवळ करणा या
या मु त अफाट गजसे नेकडे बोट दाखवून मी अं गराजाला िवचारलं .
‘‘नाही! या ह ींमागं भार वाहणारे सव पदाती राहतील. यां यामागून
अ वसाद जातील.”
‘‘का – असं का?” मला या या क पने त सु रि तता िदसे ना.
‘‘पु ढचे ह ी िकतीही िव वं सक िनघाले तरी अर यात या काटे री वे ली यांना
शरण जाणार नाहीत! या काटे री वे लींनी काही भारवाहक घायाळ होतील. यां यामागून
ये णारे अ वसाद अशा घायाळांना उचलून घोड ावर घे तील! हणजे एकही सै िनक मागं
राहणार नाही!” तो ने हमी या शांतपणानं हणाला. आप या प्र ये क सै िनकाची िकती
द ते नं तो काळजी घे त होता, हे पाहन
ू मी ि तिमतच झालो.
या या सूचने पर् माणं अग्रभागी मु त ह ीदल, यां यामागं भालाधारी
भालापथक, भारवाहक, पदाती, यां यामागं अ वसाद आिण सवांत शे वटी उरले या सव
ह ींचं पथक अशी िविचत्र रचना या अर यामु ळं आ हाला करावी लागली!
सव सै यरचना होताच पु ढ या ह ींना माहुतांकरवी मादक म हं ड ाहं ड ांनी
पाज यात आलं . यां या असं य स डा जलद गतीनं खालीवर वळवळू लाग या.
एकसारखा चींऽऽ चींऽऽ असा ची का न क लोळ करीत यांनी अर यात या प यांचा
आिण आम या से नेत या वा ांचा आवाजही िगळू न टाकला. अं गात म िभनताच
भालाधा यांनी भा यांनी यांना मागून सतत टोचायला सु वात केली! ते खवळले ले
सहस्र–सहस्र िध पाड प्राणी आपली अवजड शरीरं सावरीत पाणलोटासारखे अर यात
घु सले ! ‘काडऽऽऽ काडऽऽऽ ध पऽ!’ आवाज घु मू लागले .
कांचन, िकंशु क, क हे र, हे ळा, िहरड, अशोक, पु नाग, ताल, तमाल, खदीर,
औदंु बर, िशवण, सांतवण, डं डणी, पाटल, मोह, मधु क, पलाश, िशरस, िप पल, िकंजल
असे अने क वृ कडकडत खाली कोसळू लागले ! ह ीं या ची कारांनी भे दरले ले प ी
घरटी सोडून भे दक केकाटत दरू उडून गे ले. सूयिकरणांसाठी आसु सले ली - या
अर याखाली कोट वधी वषं झाकाळू न गे लेली - धरती पावन झाली. आज ितला
प्रथमच सूयदशन होत होतं ! णापूवी आ हाला वे डावत उ या रािहले या या
अर यानं ही आ हाला माग क न िदले ला पाहन
ू मी न राहवून हात उं चावून घोषणा
िदली – ‘‘से नापती अं गराज कणऽऽ’’
‘‘जयतु !’’ मला सगळीकडून साथ िमळाली. ह ींमागून अर यात िशरताना ल ू
ल
मु खांनी मला प्रितसाद िदला. तो आवाज ह ीं या ची कारालाही भे दन

जा याइतका मोठा िनघाला! नै िमषार याचं ते माजले लं रा य आ ही पादाक् रांत केलं .
नै िमषार य ओलांडून आ ही सांजेला शरयू नदी या काठी आलो. अर याचा
पराभव केले ले िवजयी ह ी धुं दपणे ची कारत शरयू या पात्रात जलकेली कर यासाठी
दाटीवाटीनं घु सले . यां या जलक् रीडांनी शरयूचं िनतळ पाणी गढूळ झालं ! आता दोन
िदवस डुंबायची सं धी िद यािशवाय यांना पात्रातून बाहे रच काढावयाचं न हतं . यांना
शरयू या पात्रात जलकेली करताना पाहन
ू मला उगाचं च हि तनापूरची आठवण झाली!
आता आ ही कालकू टां या रा यात होतो. या रा यात िजं क यासारखं असं
काहीच न हतं आिण िवरळ मानवव ती या या रा याकडून खं डणी अशी काहीच
िमळणार न हती. तरीही यांनी आमची चाहल
ू लागताच अर यफळ आिण मधु र म ं
आम या सै याला भे ट हणून िदली.
यापु ढचं नगर होतं ते अयो या! कोसलांची राजनगरी! कोसलांकडून अथातच
िवरोध होणार होता. ए हाना मागशीष सं पत आला होता. हि तनापूर सोडून एक मास
ू कु ं या रा याकडे िनघून
झाला होता. आ ही नै िमषार य ओलांड याची वाता घे ऊन दत
गे ला.
**

सात
शरयू या काठी पु हा पूवीची सै यरचना कर यात आली. िवसावा घे ऊन तरतरीत
झाले ले सै िनक पु हा दु पट उ साहानं पु ढ या प्रयाणासाठी तयार झाले . रणभे री, शं ख,
गोमु ख आिण तु ता या यांनी शरयू या लहरी-लहरी थरा न िनघा या. से नापतीचा
जयघोष झाला. शरयू नदी या काठावरच अयो या आहे , याची मािहती गु तचरांनी
आणलीच होती. हणूनच ित या िकना यािकना यानं आमचं सै य पूवकडे धावू लागलं .
वज फडफडू लागला. राजदं ड तळपू लागला.
दोन िदवसां या भरारीनं तर अयो या दृि टपथात आली! या नगरावर दशरथ पु त्र
रामांचा वं शज शीघ्र याचं रा य होतं ! याचा म नावाचा पु त्रही िव यात यो ा होता.
आम या ह ीदलानं गढूळ केले लं शरयूचं पु ढं वाहत गे लेलं पाणी पाहन
ू च तो चाणा
राजा सावध झाला होता! नगराभोवतीचे खं दक यानं पा यानं काठोकाठ भ न घे तले .
पण गं गा, यमु ना आिण गोमती यांसार या िवशाल न ा ओलांडणारं आमचं सै य टीचभर
खं दकांसमोर आता माघार घे णार न हतं .
सवांनी एकदमच गजना करीत खं दक ओलांडले . राजा शीघ्र आपला पु त्र म
यासह खं दकाला घे न दोन हात कर यासाठी िनधारानं उभा होता. यानं चाप सावरीत
आरोळी ठोकली, ‘‘प्रभू श्रीरामाचाऽऽ”
‘‘िवजय असो’’ या या घोषणे ला या या सै यानं प्रितसाद िदला. आम या
खड्गां शी यांची खड्गं िभडली. कु वं शजांचे बाण रघु वं शजां शी ट करले ! दादासमोर
राजा शीघ्र उभा होता. मा यासमोर याचा पु त्र म . घनघोर सं गर् ामाला सु वात
झाली. खं दक बाणांनी भ लागले . अजूनही म ाची कणकण अं गी िभनले ले आमचे ह ी
कोसलांचं पायदल पायांखाली तु डवीत राजवाड ा या झाकले या महा ाराला िभडले !
धडका दे ऊन यांनी ते महा ार उखडून काढलं . कळसावरचा कोसलांचा सूयिच हां िकत
सु वणी राज वज, यासाठी इ वाकू , िदिलप, रघू, अज, दशरथ, राम, कुश, अितथी,
िनषध, नल, नभ, पु ं डिरक, े मध वा, दे वािनक, पािरयात्र, सहस्रा व, बल, थल,
वज्रनाभ, खगण, िवधृ ती, िहर यनाभ, पु प, ध् वसं धी, सु दशन आिण अि नवण
यांसार या िव यात नरवीरांनी िधराचे पाट वाहिवले होते , तो राजवाड ा या
मा यावरचा मान वज कुणीतरी खाली उतरवला! दादा या अमोघ आिण अचूक बाणांनी
राजा शीघ्र घायाळ होऊन रथात पडला होता! म ला आम या सै िनकांनी बं िद त केलं
होतं . केवळ काही घटकांतच कोसल दे श पडला. खं दकातील पाणी र तानं रं गन
ू गे लं.
अयो या! रामचं दर् ांची िव यात नगरी!
वायु िजताव न उत न, पद थ होऊन वाड ा या या प्राचीन वा तूत
प्रवे शताना दादा णभर महा ारातच थांबला. या या मु खावर िवजयी से नापतीचे भाव
न हते .
‘‘का थांबलास?” मी कुतूहलानं िवचारलं .
‘‘शोण, पांडवही वनवासाला िनघून गे ले; पण त
ू खे ळून! या महा ारातून

शतकांपव
ू ी एक असा वचनिप्रय राजा वनवासासाठी बाहे र पडला होता की या या
िपतृ भ तीनं कुणाचं ही मन भ न यावं . केवळ िप याचं वचन पूण कर यासाठी या
महा ारातून दशरथपु त्र राजा रामचं दर् आपला बं ध ू ल मण व प नी सीता यांसह चौदा
वषां या वनवासावर हसत-हसत बाहे र पडला होता! हीच ती अयो या - हे च ते महा ार!”
या िद य महापु षां या मृ तीनं णभर यु ा या धु म चक् रीचं ही आ हाला िव मरण
झालं .
राजवाड ात प्रवे शताच रघु वं शज रामानं भूषिवले या राजिसं हासनाला दादानं
गु डघे टे कू न, म तक िभडवून वं दन केलं ! मी या या या कृतीनं अिधकच ग धळात
पडलो. जे यानं िजतां या िसं हासनापु ढं सरळ गु डघे टे कायचे हे िविचत्रच होतं , पण
दादा या बाबतीत काहीही घडलं असतं तरी ते मला सदै व मा यच होतं . केवळ
राजिसं हासनाला वं दन क नच तो थांबला नाही, तर तरातर सव सोपान चढून तो
राजवा तू या मा यावर या सरळ वजदं डाजवळ गे ला. आप या हातांनी कोसलांचा
कुणीतरी खाली उतरिवले ला वज यानं वत: उं च चढिवला! वजाचा दोर हाती घे ऊन
तो ितथूनच गजला, ‘‘राजा श्रीरामचं दर् ांचाऽऽ!”
‘‘िवजय असो!” आम या आिण िदपले या कोसलां या, दो ही सै यांतन
ू
जयजयकाराचे बोल घु मले ! शरयू याही अं गावर रोमांच उभे रािहले ! राजा शीघ्रा या
ने तर् ांत अश् िबं द ू तरळले ! कसले होते ते ? पराभवाचे ? खे दाचे ? आप या पूवजां या
मृ तीचे ? की... की, एका अद्िवतीय वीर पु षा या दशनानं या या ध य झाले या
ित्रय मनाचे ? ते कुणालाच कळणं श य न हतं !
वजदं डाजवळू न खाली ये ताच शीघ्र दादाला सामोरा झाला. यानं आवे गानं
आम या से नापतीला दृढ आिलं गन िदलं . मी म चे बं ध सोडून याला मु त केलं .
यानं ही मला आिलं गन िदलं . रामराजा या या पिवत्र नगरीत आ ही दोन िदवस
पाहुणचार घे तला. आम या नसांत िवजयाची धुं दी न हती. जयापजया या भावना
मनाला पशू शक या नाहीत. जगात तसं कोणीच जे ता व िजत असत नाही हे च खरं .
ितस या िदवशी अयो या सोडताना या िसं हासनावर पादुका ठे वून भरतराजानं
चौदा वषं रा य केलं होतं , या िसं हासनाला सु गंधी पु पं वाहन
ू आ ही अयो या सोडली.
आता पौष मास सु झाला होता. कडा याची थं डी थोडी कमी झाली होती. गोधूम
िपकांची पाती शे ताशे तांतन
ू पोसवून तरा न वाढली होती. वा या या झुळु कीबरोबर
डोलत होती. आमचं सै य िकरातां या रा याकडं प्रयाण करीत होतं .
**

आठ
इरावती नदी ओलांडून कुशीनगर, श्राव ती, किपलव तू ही कोसलांची प्रिस
नगरं आ ही मागं टाकली. आता आम या सै याचं त ड थोडं सं िहमालया या िदशे कडं
वळलं होतं . िकरातां या रा यातील का ठमं डप या नगरावर आ हाला चढाई करायची
होती. यासाठी मधली गं डकी नदी पार करावी लागणार होती. एकामागोमाग एक असे
रोमहषक िवजय प्रा त झा यानं सव सै िनकां या अं गात चं डोल प यांचा उ साह
सं चारला होता. खड्गं धारदार झाली होती.
गं डकी नदी या िकना यावर आलो. ही नदी ओलांडाताच िकरातां या रा यात
प्रवे श होणार होता. िकरातांचं ने तृ व सात बलशाली राजे करीत होते . थं ड प्रदे शाची
यांना अिधक सवय होती. आता जलद गतीनं न ा ओलांडायचा सराव आम या
नौकापथकांना झाला होता. या- या प्रदे शातील अ नधा य िशजवून सै िनकांना ने हमी
ते दे यात ये त होतं . िकरातां या दे शात सै याला अिधक प्रमाणात म
ावं लागणार
होतं . यािशवाय र त गोठिवणा या ये थील थं डीत सै िनक िटकावच ध शकले नसते .
सोमपण ते काम उ साहानं पार पाडीत होता.
आ ही गं डकी नदी पार केली. िदि वजयाची चाहल
ू ही नसले या िकरातांना
िजं कणं आ हाला कठीण गे लं नाही. एका भरारीतच आ ही का ठमं डप गाठलं .
समोर सै यच सै य बघून भे दरले ले िकरात राजे आ हाला शरण आले .
का ठमं डपापासून पाच योजनां वर िहमालय होता. याव न ये णारे बोचरे थं ड वारे
तीव्रते नं जाणवत होते . मात्र कुठू नही िहमालयाचं एकही िशखर काही दृि टपथात ये त
न हतं . इ छा असूनही या िहमपवताचं दशन घे ता ये णं श य न हतं , कारण सावध
हो यापूवीच पु ढ या िवदे हांना आ हाला पादाक् रांत करायचं होतं .
**

नऊ
का ठमं डप सोडताच सै यानं िवदे हांना सामोरं आण याचं ठरिवलं . या दे शाची
राजनगरी होती िमिथला! िनमीवं शातील िमिथराजाची ऐ वयनगरी. या िनमीवं शात
िमथी नावाचा राजा होऊन गे ला होता. या या नावाव नच िवदे हां या राजनगराला
िमिथला नाव पडलं होतं . यापूवी या नगराचं नाव ‘वै जयं त’ होतं . या िनमीवं शातील
सवच राजांना ‘जनक’ हणत होते . यांपैकी सीर वज राजा हा रामप नी सीते चा िपता
होता. या िमिथले या िसं हासनावर िनमीपासून धृ तीपयं त जवळ-जवळ शं भर राजांनी
अकंटक रा य केलं होतं . आता ितथं बहुला व राजा होता. याचा पु त्र कृती हा अितरथी
होता. या दोघां शीही आ हाला त ड ावं लागणार होतं . बहुला व आिण कृती!
का ठमं डप ते िमिथला या दीघ पट् ट ात एकही नदी न हती. सगळा प्रदे श
पठारमय होता. िहरवी कुरणं िव तीण घे र ध न ि ितजापयं त पसरली होती. आम या
अफाट ह ीदलांनी ती साफ होऊ लागली. एक-दोन तळ पडताच ितस या िदवशी
िमिथला समोर आली. सीते ची नगरी! या नगराभोवती खं दक न हता, कारण तो
भर यासाठी जवळपास एकही नदी न हती. सव नगराभोवती का या पाषाणांचा भ कम
प्राकार होता. या प्राकारा या तटाव न बहुला वाचे सै िनक भृ शुंडी आिण
शत नीमधून दगडफेक क लागले . महा ाराचं र ण कर यासाठी वत: बहुला व
आिण याचा पु त्र कृती रथांत स ज होऊन िनवडक सै यासह उभे होते . महा ार आतून
भ कम आडदं ड टाकू न बं द केलं होतं . ते दोघे ही िपतापु त्र एकदमच दादावर धावले .
आ ही तटावर घे न भृ शुंडी चालिवणारे तटावरचे सै िनक बाणांनी िटपू लागलो.
औदंु बराची प वं फलं दे ठ तु टताच खाली कोसळतात तसे ते तटाव न टपटप खाली
कोसळू लागले . आम या सै याची िडंिडम, नगारे ही भे दक वा ं च काय ती वाजू लागली.
महा ारावर एकटा दादा या दोघा अितरथींना सं तर् त करीत होता. तटावर या
दगडां या वषावानं आमचे अने क सै िनक जखमी झाले . िक ये क गतप्राण झाले .
आतापयं त या प्रवासात िमिथला आ हाला भारी पडली!
इत यात महा ारावर कृतीला िन:श त्र क न दादानं आपलं धनु य या या
ग यात फासासारखं अडकवून ओढलं ! तो आप या रथातून धाडकन खाली कोसळला.
आपला पु त्र कामी आला या भ्रामक समजु तीनं बहुला व भे दरला! हातातील धनु य
फेकू न तो कृती या मूि छत दे हाकडे पाहत तट थ उभा रािहला. िहर यवमानं याला
रथासह उधळू न बाजूला केला. आम या ह ींनी िमिथले चं, शं भर िपढ ां या सलग
िनमीवं शीय जनक राजांना अखं ड आश्रय दे णारं , ते भ य महा ार मोडून पाडलं ! तटाशी
िभडले या कु सै यानं महा ाराकडे गदी करताना आरो यांचा पाऊस पाडला.
‘‘से नापती कण महाराज!”
‘‘जयतु !’’
ू हि तनापु राकडे दौडू
िवदे हांची िमिथला ह तगत झा याची शु भवाता घे ऊन दत
लागला, ते हा पौष मासाचा शु लप सं पत आला होता.

या शे तात सीर वज जनकाला सीता सापडली होती ते शे त पाहन
ू आिण
बहुला वाकडून र नं , िहरे , माणकं, सु वण यांची िवपु ल खं डणी घे ऊन आ ही िमिथला
सोडली. याच िवदे ह रा यात दुसरं यातनाम नगर होतं कुसु मपूर. िहर यवती नदी या
काठी वसले या या नगरातूनही आ ही आम या राजदं डाची िमरवणूक काढली. तो िदवस
पौष मासातील पौिणमे चा होता. िटपु या चांद यात रात्री मी आिण दादा िहर यवती
नदी या एका घाटावर या बु जावर बसलो होतो. समोर या पात्रातील लाटा अखं डपणे
नाचत चं दर् िकरणां शी धावपळीचा खे ळ खे ळत हो या. तीरावर कदं ब आिण ब यांचे वृ
उभे होते . दादा या कानांतील कुंडलं हळू हळू लयीत डुलत होती. यांची प्रकाशवलयं
िटपूर चांद यातही चमचमत होती.
‘‘हि तनापूर सोडून आप याला जवळ-जवळ दीड-एक मिहना झाला. या
कालात तु ला एकदाही राजनगराची आठवण झाली नाही?” मी िहर यवती या लाटांकडे
पाहत याला िवचारलं .
‘‘कशाव न काढलास हा िन कष? अरे , मीही एक माणूसच आहे !”
‘‘तसं नाही. तू तर ने हमीच सै याची यव था, रचना, खा , श त्रं यात गढले ला
असतोस हणून हटलं .”
‘‘जरी मी या सवांत गढले ला असलो, तरी हि तनापु रातील सवांची आठवण ही
मला ये तेच. सं गर् ामात असलो की, मात्र दुसरं काहीच सु चत नाही.”
ू ाबरोबर तू दुयाधनाला पत्र
‘‘मला वाटतं आता या नगरातून जाणा या दत
ावं स. आनं दानं वे डावून जाईल तो.”
‘‘नाही. याला कोणतं ही पत्र न दे ता आकि मक एक िदवस या यापु ढं उभा
राहन
ू च मी याला चिकत करणार आहे ! अं गदे शाचा अिभषे क क न यानं मला जे वढं
उपकृत केलं आहे या या दसपट, ही िदि वजयाची अगिणत सं प ी या या चरणां वर
घालून मी याला उपकृत करणार आहे .” बोलता-बोलताच तो बु जाव न उठला.
‘‘आप या या िदि वजयासाठी, ितकडे हि तनापु रात वृ षालीविहनी दे वा या
ू ांची आतु रते नं वाट पाहत
गाभा यापु ढं रोज नं दादीप जाळत असतील. आप या दत
असतील.” मीही उठलो. आ ही िशिबराकडे चालू लागलो.
‘‘ब स! एवढाच िवचार केलास तू? मग आता ऐक तर! माझी भूजपत्रं घे ऊन
ू जातो!”
हि तनापु राकडे दररोज दत
‘‘आँ ! मघाशी तर तू...’’
‘‘ती पत्रं राजवाड ावर या कुणालाही नसतात!” धीमी पावलं उचलीत आिण
चांद यात िनथळले या पे री कुसु मपु राकडे पाहत तो शांतपणे हणाला.
‘‘मग कुणाला असतात? अ व थामन्ला?’’ मला या दोघांचा दाट, िनकट ने ह
आठवला. या यािशवाय अ य कोणालाही तो पत्र धाडणं श य न हतं .
‘‘नाही! ती पत्रं असतात यु ात कामी आले या सै िनकां या मातािप यांना! तो
ू राजवाडयातील कुणाचीही गाठ घे त नाही.” घसरले लं अधरीय खां ावर फेकीत तो
दत
हणाला. जरी मी या या िन य सहवासात होतो; तरीही या या मनाचा थां ग काही
मला लागला न हता हे च खरं !
**

दहा
कुसु मपूर सोडून आ ही िवदे हां या सीमे बाहे र पडलो. यापु ढचा दे श होता
कौिशकी क छ! या दे शाची राजनगरी होती िवक् रमिशला – गं गािकनारी उभी असले ली.
ज हू ॠषीं या आश्रमाला वळसा घालून आ ही कौिशकी नदी ओलांडली.
िवक् रमिशला नगर आलं . या दे शाचा राजा शरण आ यामु ळे यु ाचा प्र नच िनमाण
झाला नाही. िवजयी सै य पु ढं चालू लागलं . हा आयावत आता तरी कुठं सं पला आहे की
नाही, अशी शं का यावी इत या पूवकडे आ ही प्रवास केला होता. पु ं ड्रवधन नगरही
आ ही पार केलं . कौिशकां या सीमा सं प या.
आता मागावर दे व ार, िशसम, सु पण, अशोक, शाल असे थं ड प्रदे शातील
उं चच उं च, गगनगामी वृ आढळू लागले . लांबट शे पट ांचे पांढरे प ी िदसू लागले .
यापु ढचा दे श होता काम प! करतोया नदी ओलांडताच िवश्रामासाठी आ ही तळ
टाकला, कारण आता लागणारी लोिहता वा ब्र पु त्रा नदी हणजे आ ही आतापयं त
उ लं िघले या सव न ांत मोठी नदी होती! ितला नदी हणतच न हते . तो एक िवशाल
पात्राचा नद होता! ब्र पु त्र!
ह ीही या नदात जा यासाठी तयार न हते ; मग घोड ांचा प्र नच न हता.
यांना करतोया नदी या काठीच ठे वून िनवडक सै यािनशी आ ही प्रचं ड नौकांनी
ब्र पु त्र नद मोठ ा क टानं ओलांडला. काम प रा यात आम या प्रवे श झाला. या
रा यात एकच मोठं नगर होतं . प्राग योितषपूर! राजा होता भगद . या या िप याला
– नरकासु राला वधून ारकाधीश श्रीकृ णानं िनयु त केले ला.
या सं कटांना त ड दे ऊन आ ही ब्र पु त्र ओलांडला होता, याचं साथक
कर यासाठी आ ही आता सा ात इं दर् ाशीही प्राणपणानं लढलो असतो! यामु ळं
भगद ाचं भय कुणालाही वाटत न हतं . या काम प दे शातील वायु मान अितशय थं ड
होतं . तरीही ब्र पु त्र पार करताच आ ही दोन िदवसांतच प्राग योितषपूर नगराला
वे ढून टाकलं . भगद ानं िनकराचा लढा िदला; पण तो अिधक काल िटकाव ध शकला
नाही. याची खं डणी वीका न आ ही परतलो. पूवकडचं हे सवांत शे वटचं टोक होतं .
ब्र पु त्रातीरावर वसले लं.
ित्रपु रा, कामलका, सु वणग्राम अशी नगरं मागं टाकत आ ही परत ब्र पु त्रा
ओलांडून माघारी आलो. करतोया या काठावरची ह ी आिण घोडे यांची पथकं पु हा
एकत्र आली. आता थोडं दि णे कडं वळणं भाग होतं .
पु हा आ हाला करतोया पार क न गं गेला ओलांडायचं होतं ! आम या
प्रवासातील ते गं गेचं दुसरं दशन होतं ! आता भे टणारी गं गा मात्र सागरासारखी अफाट
पसरले ली असणार होती. अने क मु खांनी ती सं थपणं िजथं पूवसागराला िमळते , तो वं ग
दे श आ हाला िजं कायचा होता!
वं ग दे शात प्रवे श कर यासाठी हणून आ ही गं गेचं िवशाल पात्र ओलांडलं .
िहमालया या किटखां ाव न धडाधड उड ा घे णारी उगमाजवळची गं गा, जी या

थळी अ लड बािलकेसारखी वाटते , तीच प्रयागजवळ यमु नेला आिण शरयूला यां या
गु जगो टी िवचारणारी गं गा अवखळ िकशोरी वाटते , पण पु ढं सपाट प्रदे शाव न
पात्राची ं दी िव तारत सं थपणे पु ढं सरकणारी गं गा हणजे लवकरच होणा या
पितदशनामु ळे लाजून चूर झाले या आिण धीमी पावलं टाकणा या एखा ा मु ध
पु रं धर् ीसारखी वाटते !
अशा गं गेकाठचं किलकादे वीचं किलकानगर आलं . वं ग दे शा या या राजनगरावर
समु दर् से न आिण चं दर् से न हे दोन बं ध ू रा य करीत होते . मानवव ती थोडकीच आिण इतर
रा यांपासून वे गळा पड यामु ळे वं गदे श यु शा त्रात िकतीतरी मागं होता. तरीही
यां या शूर ने यांनी आ हाला प्रखर िवरोध केला. समु दर् से न आिण चं दर् से न शौयानं
लढले , पण समु दर् ासारखी आमची से ना िजं कणं यांना कधीच श य न हतं . या यु ात
चं दर् से न मारला गे ला. समु दर् से न मूि छत होताच वं गांचं सै य श त्रं टाकू न शरण आलं .
वं ग पडला! आमचं नगर सोडून आ हाला दोन मास झाले होते . पिह यानं च पूवसागराचं
रोमांचकारी दशन आ हाला झालं ! उफाळणा या, गजणा या प्रचं ड लाटांचं तांडवनृ य
पाहताना आ हाला आमचा िदि वजयही यापु ढं ु दर् वाटला! मानव पराक् रमाचे
िकतीही पवत उभे करो, िनसगापु ढं तो नग य आहे ! पूवसागरातील लाटांमधून थपडा
ू ारखा!
खात िहं दकळणा या जलिबं दस
किलकानगरात एक िदवस राह याची दादाची तीव्र इ छा अस यामु ळं सागराचं
गूढर य, घरघरणारं सं गीत ऐकत आ ही ितथं तळ ठोकला.
दुस या िदवशी पहाटे उठू न पाहतो तो दादा िशिबरातच न हता! सै िनकांची
िवचारणा करीत तो से नेतच कुठं तरी असे ल हणून पथकापथकांतन
ू शोध घे तला तरी
काहीच कळलं नाही. भयाची एक दु ट शं का मा या मनात डोकावून गे ली. अने क
राजां शी आमचं वै र िनमाण झालं होतं – कुणी काही घातपात तर केला नसे ल?
णा णाला माझी अ व थता वाढू लागली. से नापतीिशवाय सै य पु ढं कसं जाणार?
आिण इतर सवांचा तो से नापती असला तरी माझा िप्रय ये ठ बं ध ू होता. या या
शोधाथ सव कुशल हे र मी चोहो िदशांना पे रले . सै यात मात्र याची वा यताही केली
न हती. जो-तो पु ढील प्रयाणासाठी बां धाबां ध कर यात म न झाला होता.
ू ांपैकी कीित वज परत आला. याची
एका घटकेनं तर मी पाठिवले या हे रदत
मु दर् ा आनं दी पाहताच मी यानं आणले ली मािहती ऐक यासाठी याला एकांती घे ऊन
कान टवकारले .
‘‘महाराज सु ख प आहे त! पूवसागरा या लाटांतील तु षारांत िनथळत कमरभर
पा यात उभे राहन
ू ते अ यदान करीत आहे त! यांचा साधनाभं ग न करता मी तसाच
माघारी आलो.” यानं घोड ा या पाठीवर थोपटत सां िगतलं .
मी सु टकेचा िन: वास सोडला!
**

अकरा
किलकानगर सोडताच लागणार होता तो ताम्रिल त दे श. या दे शा या
राजनगराचं नाव होतं ताम्रिल तनगर! राजा होता ताम्रिल त. ताम्रिल त, म ल हे
दे श इतके लहान होते की, या रा यांचा घे र हि तनापूर नगराएवढाही न हता!
यामु ळेच िवरोधाची कसलीच भीती न हती. यापु ढं आ हाला प्रखर िवरोध कर याचं
साम य केवळ एकाच रा यात होतं . मगधां या!
किलकानगराचा पाडाव झा याची वाता ऐकू न हादरले ला ताम्रिल त सं धीला
त काल तयार होऊन आम या वागताला राजनगरा या वे शीवर उभा होता. यानं
िदले या भे टीत अगिणत मोती होते . याचं रा यच पूवसागरा या ऐन िकना यावर होतं ;
जो सागरिकनारा मो यांसाठी प्रिस होता. ते थील प्रजाजन मो यांचा यवसाय करीत
– सव आयावतात मो ये पु रवीत.
ताम्रिल तनगर सोडून ओड्रां या रा याकडं वळावं काय हा प्र न
आम यासमोर उभा रािहला, पण ती क पना सोडून आता म लां या छोट ा रा याकडं
वळणं भाग होतं , कारण ओड्र आिण ताम्रिल त यांम ये ॠ पवतांची दुलं य रां ग
पसरली होती! म लदे श समोर ठे वून चाल यािशवाय अ य मागच आम या से नेपुढं
न हता आिण या मागानं जायला आ हीही उ सु क होतो; कारण म लदे शापलीकडे होता
तो अं गदे श! यु वराज दुयाधनानं याचा अिभिष त राजा हणून वसु दादाला घोिषत केलं
होतं तो दे श! दादानं या दे शाची राजनगरी बदलून ती चं पानगरीला ने ली होती. िकतीतरी
वषां या दीघ कालखं डानं तर आ ही बालपणी िजथं खे ळलो, भांडलो, वाढलो या
चं पानगरीचं दशन आता होणार होतं !
म ल पवताजवळू न जात-जात आ ही म लदे श गाठला. दादा हि तनापु रातच
राहत अस यामु ळे यानं अं गदे शावर प्र य रा यकारभार पाह यासाठी एक मांडिलक
ने मला होता. तो आमचं वागत कर यासाठी म लदे शात आला होता. यानं दादाला
आदरानं वं दन केलं . आमचे सै िनक अं गदे शा या सीमे त जा यासाठी उ सु क झाले होते .
यांना माहीत होतं की, अं गराज या दे शातून चार िदवस तरी हलणार न हते ! भरपूर
िवश्रामाची सं धी सवांना िमळणार होती.
मांडिलकासह आ ही अं गदे शा या सीमे वर आलो! पूवाश्रमीचा सूतपु त्र वसु सेन
आज अं गराज कण – िदि वजयी अं गराज कण हणून अं गदे शा या सीमे वर उभे होते !
सहस्रावधी अं गदे शीय नगरजन यां या वागतासाठी िविवध प्रकारची फुलं घे ऊन
जमले होते . सु वािसनी जलकुंभ घे ऊन सामो या आ या. आप या दे शा या राजा या
दशनानं वे डावले या सहस्रांनी गगनभे दी जयघोषणा के या. ‘‘अं गराज कणमहाराजांचा
िवजय असो.” ‘‘चं पानगरािधपती वसु सेन महाराजांचाऽऽ िवजय असो!” “िदि वजयी
अं गराज कणऽऽ– जयतु – जयतु !!”
बालपणीची पाषाणिसं हासनावरील घोषणा स य झाली! फुलं उधळली गे ली.
हि तनापूर सोड यापासून कधीही न लागले ले कुंकुमाचे पिवत्र केशरी ितलक पु हा

आम या भाली लागले . िनरांजनांची औ णं झाली. कु ं या से नेनं वा ां या
कलकलाटात आिण घोषणां या गदारोळात अं गदे शात प्रवे श केला. माझं मन तर या
प्रसं गानं िपसासारखं हलकं झालं . सौ याचा अितरे क सहन कर यासाठीसु ा मनाचं एक
िविश ट साम य असावं लागतं ! दादा मात्र ने हमी याच शांतपणानं जै तर् रथात बसला
होता. दो ही हात जोडून नम्रपणानं तो आप या िप्रय नगरजनां या िवशु प्रेमाचा
वीकार करत होता. कुठं कसलीही उचं बळ न हती. याचं मु खमं डल सूयिबं बासारखं नु सतं
झळझळ तळपतच होतं . आम या रथा या मा यावर तो जगि पता आिद यही, ते जाचा
रस ओतीत ते दृ य असतील िततके ने तर् उघडून पाहत असे ल! आिण ‘‘जयतु , जयतु
कण’’ असं च हणत असे ल असं मला वाटलं .
सं याकाळ या सु मारास आ ही चं पानगरीजवळ आलो! या नगरीचं ते फार
वषांनंतरचं पिहलं दशन होतं ! या नगरातच आ हा सार यां या पणकुट ा हो या!
आम या बालपणी या मृ ती या नगरानं च प्रेमानं जोपासले या हो या! इथ या
पणकुटीनं आम यावर प्रेमळ आश्रयाचं छत्र धरले लं होतं . हसवत-खे ळवत आ हाला
वाढवले लं होतं . जे िशकवायचं ते िशकिवले लं होतं .
प यांचे थवे पाहत, गं गािकनारीचे िशं पले गोळा कर यासाठी रथातून जाणारे
कण-शोण, धनु यानं लतावृ ां वर ल यवे ध करणारे कण-शोण, अर यातून िककरवृ ाची
रथचक् रांसाठी लाकडं आणणारे कण-शोण, राधामाते ला एकमे कां या कागा या
ऐकिवणारे कण–शोण, राजसभे चा पटां गणावर खे ळ चालला असताना वृ षभाला त ड
दे यासाठी एकाच पाषाणावर उभे रािहले ले कण-शोण आिण रथातून हि तनापूरला
जाताना पु न:पु हा मागं वळू न आप या भावाकडे पाहणारा कण आिण रथामागून रडवे ला
होत, हात उं चावीत याच नगरा या सीमे पयं त धावणारा शोण! सव या सव घटना
इथ या लतावे लींनी आिण पशु प यांनीही पािहले या हो या! आिण आज!
आज िदि वजयी अं गराज कण आिण याचा उजवा हात शोण भर या मनानं
याच नगरीत प्रवे श करीत होते . प्रेमभरानं नगरजन यांचा सतत िवजयघोष करीत
होते , यां यावर सु वणपु पं उधळीत होते . छे ! जीवन हणजे िकती महान उलथापालथ
असते ! इथं कणाएवढ ा बीजातून महान वटवृ फोफावतात! करां गुलीएवढ ा धारे तून
गं गायमु ना धावतात! मी स य अनु भवत होतो की व न पाहत होतो ते माझं मलाच
कळत न हतं .
मना या एका क यात बालपणी या मृ ती आिण एका क यात िदि वजयी
सै ययात्रे या मृ ती घोळवीत आ ही चं पानगरी या मागाव न रथातून चाललो होतो.
ए हाना या नगरीचं व प िकतीतरी पालटलं होतं . राजनगरीचं मह व िमळा यामु ळे
इथं भ य वा तू उभार या गे या हो या. तरीही दादाचे डोळे िभरिभरत काहीतरी शोधत
होते ! याचे हात सवां या प्रेमाचा वीकार करीत होते ; पण डोळे कशाचातरी वे ध घे त
होते . वा ां या िननादानं चं पानगरी पु लिकत झाली होती. या या नावा या घोषणांचा
पाऊस पडत होता.
एकाएकी हात उं चावून दादानं मला मं िडत जै तर् रथ रोध याची आ ा केली. मी
वे ग आखडले . खाली उत न तो झटकन नगरजनां या गदीतून आता घु सला! मीही
या या मागोमाग चाललो. मागाकडे या वा तूंना तरातर वळसा घालून तो मागील
ने म या मोक या पटां गणावर आला! ते – ते च पटां गण होतं िजथं लहानपणी आ ही

राजसभे चा खे ळ मांडला होता! या पाषाणाचं या यासाठी आ ही िसं हासन केलं होतं तो
पाषाण एका कोप यात तसाच पडला होता! न या वा तू बां धताना कुणीतरी तो पालथा
क न याचा बै ठकीसारखा भाग धरतीकडे केला होता! सभोवती गवत माजलं होतं .
पज यामु ळे पाषाणावर शे वाळ दाटलं होतं .
‘‘शोण, ते बघ तु या वसु दादाचं पिहलं विहलं िसं हासन!” तरातर या
पाषाणाजवळ जाऊन यानं आप या हातातील राजदं ड मा या हाती दे त एकट ानं च तो
पाषाण सु लटा केला! मा या हातातील कु ं चा राजदं ड घे ऊन, तो दे शोदे शी या राजांना
नामोहरम करणारा राजदं ड यानं सरळ या पाषाणा या बै ठकी भागावर ठे वला! या या
मनात काय होतं ते सां गता ये णं अितशय कठीण होतं .
‘‘चं पानगरािधपती वसु सेन महाराजांचा – ’’ असं हणायला ितथं बालपणीचे
कोणी िमत्रही न हते ! या आवाजानं खवळू न अं गावर यायला िबथरले ला वृ षभही
न हता! हो या केवळ मृ ती! स य झाले या! साकारले या!
णभरानं यानं राजदं ड उचलला. एकदा या िसं हासनावर कटा टाकला आिण
आ ही माघारी परतलो. पु हा रथा ढ झालो. िमरवणूक राजमागाव न पु हा पु ढं जाऊ
लागली. आ ही बालपणी िजथं राहत होतो या पणकुट ा आ या! दादा या सूचने व न
मांडिलकानं या यवि थत राखून जतन के या हो या. या पणकुटीत मांडिलका या
वाड ावरचे सारथी राहत होते ! पणकुटी या दारात उभे राहन
ू ते आम या िदि वजयी
से नेकडं अिभमानानं पाहत होते . से नापतीचं डोळाभर दशन घे त होते . या पणकुटीत
आ ही राहत होतो ित या दारात एक अितशय वृ , शु भर् केशा सारथी उभा होता. मी
आठवण हणून या पणकुटीला वं दन केलं . मांडिलका या गं गेकाठ या वाड ावर
जा यासाठी घोड ां या पाठीवर मी आसूड उगारला!
दादानं मागून तो तसाच वर यावर पकडून ठे वला!
‘‘शोण, खाली उतर!” वत: खाली उडी घे ताना यानं मला आ ा केली.
कुणाकडे च ल
न दे ता तो तडक या पणकुटीतील ने म या आम या
पणकुटीजवळ गे ला! याला समोर पाहताच तो िचत्ररथ नामक वृ सारथी ग धळला.
आपोआप आत िनघून गे ला. या या मागून आत िशरताना दादाचं म तक मिहरपीला
अडलं ! तो उं च झाला होता तसं ते ठगणं ार काही उं च झालं न हतं ! यानं आपली उं ची
या मिहरपीशी जमवून घे तली! खाली वाकू न तो आत िशरला! मीही आत गे लो.
ग धळले ला मांडिलक प्रथमच या पणकुटीत आला! वृ ानं अं थरले या
का याबा या कांब यावर कु ं या आठ ल से नेचा िदि वजयी, कवच-कुंडलधारी,
सु व प से नापती — अं गदे शाचा राजा पाय आखडून बसले ला पाहन
ू काय बोलावं ते
या मांडिलकालाही कळे ना!
‘‘महाराज, आपण राजवाडयावर चलावं .” तो कत यबु ीनं हणाला.
‘‘नाही! मी इथं च या पणकुटीतच चां गले चार िदवस राहणार आहे ! हे सारथी
खातात ते च अ न खाणार आहे ! गं गेवर जाऊन अ यदान करणार आहे . तु ही
मा यासाठी पु हा इकडे ये याचाही त्रास घे ऊ नका. सै िनकांची यव था नीट करा!
जा!” दादा पणकुटी या गवताळ छताकडे पाहत हणाला.
‘‘जशी आ ा.” मांडिलक कवाडाबाहे र पडताना मान नमवून हणाला.
मी ओशाळू न मान खाली घातली! मी या पणकुटीला टाळू पाहत होतो ितला

दादानं आपलं हटलं होतं .
‘‘शोण, वर ये – या कांब यावर!” यानं मला जवळ बसवून घे तलं . ते वढ ात
मांडिलक पु हा आता आला. या वृ ाला आ ा दे त तो हणाला. ‘‘ए, तू जरा बाहे र ये .
महाराजांना िवश्रांती घे ऊ दे .’’
‘‘नाही! ते बाबाही इथं च राहतील. जा तु ही!’’ मांडिलकाला करड ा आवाजात
आ ा केली गे ली.
मी दादा या पायां या बोटांकडे पाहत िवचारम न झालो. बालपणापासूनचं
सगळं जीवनच िरं गण ध न या पणकुटीत मा याभोवती नाचू लागलं . मा या जीवनात
मी एक गो ट चां गली केली होती. एका अथां ग मना या अद्िवतीय यो याचं मी सार य
प करलं होतं !
िचत्ररथ बाबांची त्री िबं दीका िहनं पत्रावळीवर त परते नं आणून ठे वले ले
ने मके दादाचे िप्रय अपूप पाहताच तो मा याकडे बघून मु खभर हसला!
**

बारा
चार िदवस चं पानगरीत कसे गे ले ते आ हाला समजलं च नाही. पणकुटी
सोडताना दादानं कंठातील मो यांचा गु ं फ या िचत्ररथ बाबांचा हाती िदला. ‘‘दरू दे शी
असले ले तु मचे नाते वाईक बोलावून घे ऊन ही पणकुटी सदै व माणसांनी जागती ठे वा.’’
अशी याला सूचना केली. मांडिलक दे त असले ली सु वणाची खं डणी नाका न उलट
यालाच िदि वजया या सं प ीतून भरपूर िहरे , माणकं दे ऊन चं पानगरीची शोभा आणखी
वाढिव याची सूचनाही दे यात आली!
आता ितचं दशन? ते कोण आिण कसं सां गू शकलं असतं ? अश् पूण ने तर् ांनी
आ ही चं पानगरी सोडली!
यापु ढचं साम्रा य होतं रणकुशल मगधांचं! आयावतात कु ं या हि तनापूर
रा यानं तर साम या या दृ टीनं मगधांचाच क् रम लागत होता. जरासं धा या
ने तृ वाखाली एकेकाळी यांनी मथु रेवर सतरा वा या के या हो या! आसपासची सव
रा यं मगधांचं वच व प ट मा य करीत होती. जरासं धानं तर भोजराजांचा पराभव
क न शत-शत राजे आप या कारिकदीत, नरय ात बली दे यासाठी कारागृ हात क डून
ठे वले होते ! मगधांचं सश त्र सै य हणजे िध पाड यो यांचा गजना करणारा
महासमु दर् च होता. गदा, शूल, तोमर, शत नी, खड्ग, चाप, बाण, भाला, ित्रशूल, गज,
अ व, भृ शंडी सव प्रकारची पथकं कुशल लढव यांनी ठासून भरले ली होती. यांची
सै यसं या पाच अ ै िहणी होती. हणजे जवळ-जवळ दहा ल यो ां शी आमची गाठ
होती! हे मगध पु वं शातील होते . यांचं राजनगर होतं िगिरव्रज! हे िगिरव्रजनगर वसू
राजानं गं गेकाठी वसिवलं होतं . या यानं तर याचा पु त्र बृ हद्रथ िसं हासनावर आला. या
बृ हद्रथा या पु त्रानं – जरासं धानं आप या अचाट साम यानं मगधांचा सव रा यां वर
वचक बसवून आप या रा याला अफाट साम्रा याचं व प आणलं होतं . जरासं धाचा
वध भीमानं के यामु ळे िगिरव्रजनगरावर जरासं धाचा पु त्र सहदे व रा य करीत होता.
आम या सै याशी याला ट कर ावी लागणार होती. चं पानगरी सोडताना आ ही
ते थील माहीतगार सै िनकांची पथकं आम या समवे त घे ऊन आमचं साम यही वाढिवलं
होतं . आमची सै यसं या आता दहा ल ां या आसपास झाली होती. यात िजत राजांनी
दे णगी िदले ले सै िनकही होते . सामना अटीतटीचा होता. पौषातील शु लप सं पताच
योजनांमागून योजनं माग आक् रमीत दुवास ॠषीं या आश्रमाजवळू न आ ही िगिरव्रज
नगरा या सीमे वर थडकलो! प्रथमदशनीच मगधां या रणकुशलते चा डोळे िदपिवणारा
प्र यय आ हाला आला! सग या नगराभोवतीचा खं दक लाकडांनी भरकाठ भ न ती
लाकडं यांनी पे टवून िदली होती! अ नी या वालां या मं डलात िगिरव्रजाचा प्राचीन
अभे तट मान उं चावून ताठ उभा होता! भयावह िदसत होता. व थ राह यािशवाय
दुसरा मागच आम यासमोर न हता. दोन-एक िदवस तडतडत पे टणारी लाकडं खं दकात
धगधगणा या अं गारांचा सडा घालून नाहीशी झाली! या अं गाराचा िव तव िनव याची
वाट पाहत खं दकाबाहे र आ ही दोन िदवस तळ ठोकला, पण ितस या िदवशी पहाटे

पाहतो तो नवे अं गार तयार कर यासाठी लाकडांची नवी चवड एका रात्रीत खं दकात
भर यात आली होती! पु हा तटाला चाटणा या प्रचं ड वाला तयार झा या! ‘‘िकती
िदवस चालायचं हे असं ! मगधांचा पाडाव श य आहे की नाही?” अशी कुजबु ज आम या
सै िनकांत सु झाली.
आठ िदवस खं दकाबाहे र थांबन
ू -थांबन
ू सै िनक कंटाळले ! काहीतरी करणं च भाग
होतं . नववा िदवस उजाडला. खं दकात या अं गारां व न राखे चे कण आम या सै िनकां या
डो यांत िश लागले . खं दकापलीकड या तटावर या िछद्रांतन
ू मगध सै िनक आमची
त्रेधा िमट या मारीत पाहू लागले . आ हाला तर काहीच सु चत न हतं .
शे वटी सव पथकप्रमु खांची उपसे नापती या ना यानं मी तातडीची बै ठक
बोलािवली. आप या िशिबरात दादा िवचारम न ि थतीत व थ बसून होता. या या
समोर जा याचं धै य कुणालाही होत न हतं ; हणून या या अनु पि थतीतच मा या
िशिबरात बै ठकीसाठी जमले ले पथकप्रमु ख बसले होते . आमची प्रित ठा पणाला
लागली होती. काहीतरी िनणय घे णं क् रमप्रा त होतं . लढा; नाहीतर माघार!
सव पथकप्रमु ख जमताच मी सवांना, अं गारांनी भरले ले खं दक कसे ओलांडायचे
यासाठी सूचना िवचार या. सव जण बु ीला ताण दे ऊ लागले . कुणी हणत होते
ह ींव न गं गेचं पाणी आणून ते खं दकात ओतावं ! कुणी हणत होते सै िनकां या पायांना
ओली व त्रं गु ं डाळावीत! एकानं तर ‘एवढं रा य सोडून तसं च पु ढं गे लं तर काय
िबघडणार?’ असा प्र न िवचारला! सव जण िकंकत यमूढ झाले होते .
एक क पना सवांसमोर मांडली गे ली. ‘‘सवांनी असं ित ठत राह यापे ा काही
जणांनी आपले दे ह अं गारावर सरळ लोटू न ावे त! यां या पाठीव न माग या सश त्र
सै िनकांनी खं दक ओलांडावे त!”
ही क पना काहींनी उचलून धरली. या प तीनं आमचे शे -पाचशे सै िनक कामी
ये णार असले तरी इतर सव जण यांचं बिलदान यथ जाऊ दे णार न हते ! आप या
साथीदारां या अं गारांनी पोळणा या शरीराव न चाल करणारे सै िनक मगधावर िनि चत
तु टू न पडणार होते . यांचा धु वा उडिवणार होते .
सव पथकप्रमु खांना परत यां या पथकात पाठवून, अशा बिलदानाला तयार
असणा या सै िनकांची नामावली तयार कर याची मी आ ा िदली. एक न हे , दोन न हे
हजारो सै िनकांनी आपली नावं दे ऊन कीतीचा रोमांचकारक माग वीकारला! यां या
िनवडीचा प्र न आम या समोर उभा रािहला! जे अिधक िध पाड होते ते िनवड यात
आले . कुठ याही यु ात कुणीही घे तला नसे ल, असा तो कत यकठोर िनणय होता.
िनवडले ले सै िनक िश तब पणे उभे क न वत: या या क पने वर वत: खूश होत ती
सां ग यासाठी हणून मी मान वाकवून दादा या िशिबरात प्रवे श केला!
िशर त्राण काढून ठे व यामु ळे याचे कुरल सोने री केस वै र िवखु रले होते . डोळे
िमटले ले होते . जोडहनु वटी ओंजळीत ध न तो िचं तन करीत होता.
‘‘अं गराज, आता िचं ता करायचं कारण नाही. खं दक ओलांडायची क पना प की
झाली आहे .” मी या या शे जारी बसून याला माझी रोमांचकारी योजना सां िगतली.
‘‘नाही शोण, नाही, असं करता ये णार नाही.” तो ताडकन आसनाव न उठू न
िशिबरात या िन ं द जागे तच इकडून ितकडे फे या घालताना अ व थपणे हणाला.
णभर शांतता पसरली. या या नकाराला िवरोध कर याचं धै य मा यात

न हतं ! तो जे हणे ल ते च होणार होतं .
‘‘मगधां या धूत क पने ला मी माझा एकही यो ा असा बळी पडू दे णार नाही!
माझा प्र ये क यो ा मरायचा असे ल, तर समरां गणात लढतानाच मरे ल!” तो िनधारानं
हणाला.
‘‘मग – मग खं दक पार करायला माग कोणता?” मी िवचारलं .
णभर त धता पसरली. आपलं म तक दो ही तळहातांत ग च पकडून तो
फे या घालता-घालता एकदम तसाच थांबला... एक णभरच! एकदम िमटले ले डोळे
उघडून तो हसत शांतपणे हणाला, ‘‘आहे , माग आहे !’’
‘‘कोणता?’’ मी लगबगीनं िवचारलं .
‘‘जा शोण, आप या नौकापथकातील सहस्रावधी नौकांपैकी अ या नौका
उचकटू न यां या लाकडी फाका मोक या करायला सां गा! या अं गारावर अं थ नच
आज आपलं सै य एकही यो ा न गमावता खं दक पार करील!” यानं िशर त्राण
चढिवलं ! याचे िनळे डोळे अपार ते जानं तळपले ! कुंडलं लडलड हलली.
श्र े नं या या चरणाला हात लावून मी िशिबराबाहे र पडलो. िनवडले या
सै िनकांजवळ जात यांना िवचारलं , ‘‘तु मची िनवड अं गारां वर शरीर लोट यासाठी
झाले ली नाही! ते काम नौकांचं आहे . जा, नौका उचकटू न यां या लाकडी फाका स वर
वे ग या करा!”
खाडऽऽऽ खाडऽऽऽ खाडऽऽऽ आघातां वर आघात बसू लागले . या नौकां या
साहा यानं आ ही अने क न ा ओलांड या या मोड या जाऊ लाग या. फाकांचे ढीग
पाहताच सव पथकप्रमु खांचे डोळे आनं दानं उजळू न गे ले. िकती साधी तोड; पण
तोपावे तो कुणा याही ल ात ये ऊ शकली न हती!
िशर त्राण घालले या आम या से नापतीनं पु ढं होत वत: एक-एक फाक
सै िनकां या हाती ायला सु वात केली. ती घे ताना अमृ तलाभ झा या या आनं दानं कु
सै िनक जयघोषणा दे ऊ लागले , ‘‘से नापती अं गराज कणऽऽऽ!”
‘‘जयतु ! जयतु !”
आम या सव से नेनं खं दक ओलांडले ला पाहताचा मात्र तटावरचे मगध सावध
झाले ! तटा या िछद्रांतन
ू ते बाणांचा पाऊसच पाडू लागले . ह ी–घोड ांसह आमचं सव
सै य खं दक पार क न नगरा या तटाला िभडलं होतं . मगधांचे एक-एक अद्भुत
यु प्रकार आ हाला सु न करीत होते . बाणां या शे पटांना पळसा या पानां या थै या
क न यांतन
ते लाल मुं यांचा मारा आम या ह ीपथकावर क
लागले !
ू
नै िमषार याला दाद न दे णारे आमचे िध पाड ह ी या मुं यांनी यां या कानां या नाजूक
पटलांचा कडकडून चावा घे ताच ममभे द होऊन धडाधड खाली कोसळू लागले ! िकती
कुिटल यु तं तर् होतं यांचं!
‘‘शोण, सव ह ीं या कानांत व त्रांचे बोळे भ न या!’’ दादा हात उं चावून
ओरडला. माहुतांनी अं गावरची उ रीयं फाडून या व त्रांनी ह ींचे कान झाकू न घे तले !
एक सम या िमटली. पथकं पु ढं सरसावली.
तटाव न मगधांनी पाषाणफेक सु केली. पे ट या शे पटांचे बाण ये ऊ लागले .
तरीही कुणाला दाद न दे ता एका प्रचं ड ह ीपथकासह दादा नगरा या महा ाराला
िभडलाच. अिर टसे न, याघ्रशमा, िहर यवमा यांनी तटाला घे न टाकलं ! आता काही

झालं तरी िवजय आिण िवजयच!
आ ही महा ारासमोर आलो खरे , पण कोण याही नगराला न हतं असं भ कम
महा ार समोर पाहताच आम या आशे वर पु हा पाणी पडलं ! या बं द महा ाराला
बाहे न अणकुचीदार लोखं डी िखळे उलटे ठोकले होते ! एखादा खवळले ला ह ी यावर
तु टू न पडताच याचं गं ड थळ या िख यांतच अडकत होतं ! आप या जखमी बां धवां या
शरीरावर धडकायला दुसरा ह ी काही तयारच होत न हता! िख यांत अडकले ला ह ी
काढताना सै िनक थकत होते . पु हा सम या! पु हा आ हान! मगधांचं महा ार! अिजं य
महा ार!
दादा णभर थांबला. एका ह ी या पाठीवर हातानं थोपटीत तो िवचारम न
झाला. आिण – आिण झटकन आप या अं गावरचं लोहत्राण काढून पु ढं होत यानं ते
एका िख याला टां गलं ! या या मागून सवांनीच आपली लोहत्राणं िख यांना सलग
टां गली. सव िखळे
णात झाकू न गे ले! एकदम दहा ह ींना भा या या पा यांनी
िडवचताच यांनी िनकराची एकच जोरदार धडक िदली! मगधांचं अिजं य महा ार
उ मळू न धु ळीत पडलं !! आतापयं त सहनश तीचा कडे लोट झा यामु ळे चवताळले ले
आमचे कु सै िनक आप या से नापतीचा आभाळभे दी जयजयकार करीत, खवळले ले
भु जंग वा ळात िशरतात तसे , ल -ल ां या अफाट सं ये ने िगिरव्रजात घु सले ! मगध
साम्रा य मग एक सामा य रा य ठरलं !
घनघोर सं गर् ाम झाला. जरासं धपु त्र सहदे व दादाशी, ै रथ, गदा, खड्ग, शूल,
तोमर सव प्रकारची यु ं खे ळून थकला. मा यासमोर मगध से नापती उभा होता.
सं याकाळपयं त मगधांची धु ळधाण उडाली. प्रेतांचा खच पडला. बाणांची, ित्रशु लांची,
खड्गांची भ न पाती िवखु रली.
िन:श त्र सहदे व हात बां धले या ि थतीत याघ्रद ानं अं गराजापु ढं सादर
केला! या या िप यानं अने क राजांचे हात बां धन
ू यांना कारागृ हात क डलं होतं , तो
सहदे व वत: हात बां धले या ि थतीत अमा यासह कु ं या से नापतीपु ढं उभा होता!
याचा से नापती तर गतप्राणच झाला होता! एवढा ममभे दक पराभव मगधांनी यापूवी
कधीच अनु भवला नसे ल. यांचा राज वज खाली गे ला होता.
‘‘बोल, सहदे व काय खं डणी दे णार?” आम या शूर से नापतीनं िजत राजाला
िवचारलं .
‘‘आपण सां गाल ती!” धूत अमा यानं म ये च उ र िदलं
‘‘राजा, तू बोल! िहरे , मोती, सु वण, पाचू, प्रवाळ, धा य, गायी यांची खं डणी तू
िदलीच पािहजे ! कशी ते तु ला माहीत आहे काय?”
‘‘आ ा अं गराज!” सहदे व पु टपु टला. याची मान खाली होती. कारागृ हात
क डले या राजांचं दु:ख आज याला कळत होतं .
“जे वढ ा नौका फोडून तु झा धगधगणारा खं दक ओलांडावा लागला ते वढ ा
नौका बां धवून, या भ न ही खं डणी आम या उपसे नापती या वाधीन कर!” मा याकडे
अं गुली दाखवून याला आ ा झाली. माने नं होकार दशवताच सहदे वाचे हात मु त झाले .
वीर यो यांचा मगध दे श पडला. माघ मिह याला सु वात झाली होती. हि तनापूर
सोडून दोन मास मागं पडले होते ! आ ही मदतीला घे तले ले अं गदे शीय सै िनक
चं पानगरीकडे परत पाठिव यात आले . मगधांचा पाडाव झा याची शु भ वाता घे ऊन गु त

हे र हि तनापु राकडे दौडत िनघून गे ला.
या रात्रीपासून मगधांचे आिण आमचे कारागीर रात्रंिदवस नौका घडवू लागले .
यां या ठकठकीनं झोप न लागणारे सै िनक मगधांचा राजनितकांचं िवलोभनीय नृ य
पिल यां या प्रकाशात पाहताना वत:ला िवस न जाऊ लागले .
**

तेरा
जरासं धानं राजे क डले होते ते कारागृ ह एकदा पाहन
ू , नौकांसह खं डणी वसूल
क न आ ही िगिरव्रज सोडलं . ितरं जना नदी या िकना याला ध न पु ढं सरकत कीकट,
म द, पूवदशाण, उ कल अशी रा यं िजं कीत ॠ पवताजवळू न आ ही पु हा
पूवसागरा या िदशे नं िनघालो. माघ मिह याचा शु ल प सं पन
ू गे ला होता.
ॠ पवतावर या कळं ब, गे ळण, पांढर, उद, खै र, ऐन, कटक, नाना, शमी, पां गेरा,
उं डी अशा अने क वृ ां या पानापानांचं सं गीत आ हाला पूवसागरावरचा अवखळ वारा
ऐकवीत होता. वै तरणी नदी ओलांडताच पु ं ड्रदे शात आमचा प्रवास झाला. आयावताचं
पावला-पावलाला िनसग स दयाचे िविवध आिव कार दाखिवणारं व प पाहताना मन
दं ग होत होतं . िकती प्रकारचे प ी, लतावे ली, वृ , न ा, सरोवरं , फुलं , िपकं, पवत यांनी
भरला आहे , हे कुणालाही कधीही सां गता आलं नसतं ! मानवी रा यांचा पराभव करीत
आ ही चाललो होतो, पण िनसगा या रा याला मात्र आ ही श्र े नं मानवं दना दे त
चाललो होतो!
पु ं ड्रदे शात प्रवे शताच, आप या तु टपु ं या सै यािनशी आ हाला या दे शाचा
राजा व वत:ला श्रीकृ णाचा पधक हणून ‘प्रितवासु देव’ मानणारा प ड्रक – वासु देव
िभडला िहर यवमानं च याचा पराभव के यामु ळे आ हाला श त्रही धरावं लागलं नाही.
यानं तरचा दे श होता किलं ग! यु वराज दुयाधना या वशु राचा – िचत्रां गदाचा
दे श! या दे शावर सै य घे ऊन जायचं कसं ? दुयाधना या भावना यामु ळे दुखाव या
जातील या क पने नं मी आम या से नापतीला हणालो, ‘‘हा किलं ग दे श यु वरा ी
भानु मतींचा... आिण... सु िप्रयाविहनींचा आहे , हा टाळला तर?”
‘‘नाही! मला ारका आिण मथु रा यां िशवाय कोणतं च रा य टाळता ये णार
नाही! हा राजदं ड सम त कु ं चा आहे ! तु या-मा या, यु वराज दुयाधना या –
कुणा याही भावनांपे ा याची प्रित ठा अिधक आहे ! कोणता राजा आहे ितथं
उपि थत? भानु मंत की याचा िपता?”
‘‘भानु मंत! महाराणी भानु मतींचा बं ध!ू ”
‘‘ याला ‘शरण ये ’ असा सं देश पाठव! तसा तो शरण आला नाही तर...”
‘‘नाही तर काय?”
‘‘तु झीही गत मगधां या सहदे वासारखीच होईल! असं कळव याला.’’
ू किलं गा या राजनगराला – राजपु राला
या या आ े पर् माणं सं देश घे ऊन दत
िनघून गे ला. वा तिवक हे राजपूर नगर सु िप्रयाविहनींमुळे दादाला िज हा याचं
वाटायला पािहजे होतं , पण से नापतीिशवाय कुठ याही ना याचा िवचार तो करावयास
तयार न हता. सं देश घे ऊन गे लेला दरू परतीचा हणून काय सं देश आणतो, यासाठी
साशं क मनानं आ ही याची वाट पाहत होतो.
**

चौदा
ू परत आला. किलं गराज भानु मंतानं आमची अट मा य केली होती. आपलं
दत
नगर सजवून तो आम या वागताला महानदी या िकना यावर सामोरा ये णार होता.
सु दैवानं याला सं धीची सु बु ी झाली होती.
आम या अिजं य से नेसह, या नगरातून राजा दुयाधनानं महाराणी भानु मतींचं
हरण केलं होतं , या राजपूर नगरात वा ां या गजरात आ ही अिभमानानं प्रवे श केला.
या नगरातच अं गराजानं जरासं धाला ं ात जीवदान िदलं होतं . महानदी या तीरावरचं
हे नगर प्रशा त आिण रमणीय होतं . राजा भानु मंतानं सामोरं ये त सहा य वदनानं
आम या झं जावाती से नापतीचा हात आप या हाती घे त याला आप या राजरथावर
चढवून घे तलं . कु ं चा यो ा हणून न हे , दुयाधनाचा सखा हणून न हे ,
सु िप्रयाविहनींचा पती हणून न हे ; तर िदि वजयी कण हणून! आम या प्रवासातील
अधाअिधक प्रवास आता सं पला होता. दयं िवजया या उभारीनं काठोकाठ भ न
ओसं डत होती.
नगरात प्रवे शताच दादानं सु िप्रयाविहनीं या वृ मातािप यांची भे ट घे ऊन
यांना िवनयानं वं दन केलं . भानु मंता या आग्रहाव न राजपु रात एक िदवस वा त य
कर याचं ठरलं . माघ मासा या व पं चमीचा िदवस होता. सं याकाळ या समयाला
ू पथकाचा प्रमु ख हि तनापु राहन
आप या दत
ू आले या एका अ वसादाला घे ऊन
मा यासमोर आला. तो अ वसाद, गु पु त्र अ व थाम चं भूजपत्र घे ऊन आला होता.
मगधां या रा यापासून भरधाव दौडत तो आ हाला गाठ याचा एकसारखा य न करीत
होता. तलम व त्रात गु ं डाळले लं पत्र या या हातून घे ताना मी हि तनापूरचं कुशल
याला िवचारलं . हि तनापूरहन
ू तसे खूप सं देश ये त होते ; पण पत्र असं हे पिहलं च होतं !
तातडीनं दादासमोर जात मी ते या या हाती िदलं .
ते न उलगडताच यानं िवचारलं , ‘‘कुणाकडून आलं आहे ?’’
“अ व थामन्कडून, हि तनापु राहन
ू !’’
‘‘वाच, काय हणतो आहे ते .” यानं ते तसं च परत मा या हाती िदलं . वरचं तलम
व त्र दरू सा न ते भूजपत्रावरचं पत्र मी कुतूहलानं वाचू लागलो —
‘‘िमत्रा,
तु या गगनभे दी िवजया या वाता दर स ताहाला राजवाड ावर ये ऊन
थडकताहे त. या िदि वजयानं तू कीतीचा कळस गाठला आहे स, असं सवत्र बोललं जात
आहे . अशा तु जसार या िदि वजयी वीराला मी ॠिषकुमार तो काय िलिहणार? तरीही हे
पत्र िदि वजयी कण हणून वाचू नकोस, एक िमत्र हणून वाच. माझा िव वास आहे या
पत्राचं तू वागतच करशील. तु ला मी चां गला जाणतो. िमत्राचा एखादा श द कमीअिधक पड यास तू रागावणार नाहीस.
पांचाल, कोसल, िवदे ह, कौिशकी, क छ, काम प, वं ग, मगध असे दे श िजं कत तू
अ वगतीनं चालला आहे स. णकाल तू यां या रा यात असे पयं त ते तु झं सव व मा य

करतात, पण तू पु ढं जाताच ते पु हा आप या सं कृतीचं जतन कर यासाठी झटू
लागतात. ल ात ठे व, याला- याला आपली सं कृती प्राणिप्रय असते ! ती असावीच
लागते , कारण ते च िजवं तपणाचं ल ण आहे . व व गमावून जग यासाठी ु दर्
कावळाही तयार नसतो! यासाठी सवांना िजं कता ये ईल ते केवळ प्रेमानं च. तसं तु या
वतणु कीनं तू सवांना िजं कलं ही असशील, असा माझा दृढ िव वास आहे . शे वटी धन,
सं प ी, कीती, प्रित ठा हे तट िकतीही भ कम असले तरी मृ यू या महािदि वजयी
सम्राटापासून ते मानवांचं सं र ण क च शकत नाहीत. यासाठी एकच तट काय म
ठरतो, तो हणजे मनाचा!
वभावधमाप्रमाणं या टीचभर पत्रातूनही मी तु ला त व ानच ऐकवायला
लागलो! ते वाचताना तु ला कदािचत कंटाळा यायचा! यासाठी ते इथं च थांबिवतो.
सव सै यासह वाटचाल करताना या रमणीय दे शाचं िविवध व पांत तु ला दशन
होत असे ल. तु झं िनसगप्रेमी मन यामु ळे सदै वं आनं िदत राहत असे ल. एखा ा
खळाळत वाहणा या नदीचं दशन घे ताना होणारा आनं द, िविवधवणी पूणिवकिसत
कमलांनी भरले या सरोवरावर घ गावणा या पु ट भ्रमरांचा गु ं जारव ऐकताना होणारा
आनं द, फुलले या िनसगाला, िपसारा पस न प्रितसाद दे णा या मयूराला नृ यम न
पाहताना होणारा आनं द, आकाशा या नीलव त्राला, आप या स तरं गांची िकनार
दे णा या इं दर् धनु याला पाहताना होणारा आनं द; हे सव आनं द मा या मते दहा
यु ांत या िवजयानं दापे ाही सरस आहे त! या दृ टीनं तु झा िदि वजय तर दुहेरी
यश वी आहे . असो!
आता थोडं सं हि तनापु रिवषयी!
मी ने हमी नगराबाहे र या िव णु मंिदरात दे वदशनासाठी जातो. ितथं मी तु ला
दाखिवले या दगडां या भे गेतील या िप पला या रोपट ाचं ही दशन घडतं ! या दोन
मासांत िकती तरा न वाढलं आहे ते ! इथं आ यानं तर जे हा तू ते पाहशील ते हा तूही
या रोपट ा या िचकाटीचं कौतु कच करशील. ते मला सदै व तु झी आठवण क न दे तं.
अ तु !
तु या आगमनाची आ ही सव जण आतु रते नं वाट पाहत आहोत. या सव जणांत
वृ षालीविहनी िन तु झे कुटु ं बीयही आहे त! शोणाला ने हपूण वं दन, अरे हो! या सव
पत्रात मह वाचा वृ ा त आलाच नाही! तू िदि वजयासाठी िनघून गे लास आिण
दुस याच िदवशी ारकेहन
ू राजमाता कुंतीदे वी नगरात आ या! महामं तर् ी िवदुरां या
पणकुटीत या उतर या आहे त! मला तर वाटतं महामं यांनीच यांना बोलावून घे तलं
असावं . यांचंही दशन कधी-कधी घडतं . िवशे षत: अशाच एका प्रसं गी िवदुरां या
पणकुटीत जा याचा मला योग आला. या वे ळी राजमाता हणून यांना वं दन करताच
यांचे चरण पाहन
ू मला तु झी प्रकषानं आठवण झाली! िकती सा य आहे तु या िन
यां या िनमु ळ या चरणांत!
ठीक आहे – आता पत्र पु रं करतो. कारण, तु ला सां ग यासाखं जे -जे आहे ते - ते
सव य त करायचं , तर या भूजपत्राची िवपु ल पानं लागतील! शे ष कुशल.
तु झा स ने ह,
अ व थामा.’’
शे वटी यानं पत्रातील ने हब श द खोडून याऐवजी स ने ह असा बदल केला

ू घे णं, या या आ याि मक मनाला
होता. बं धनाची कोणतीही क पना मनावर लादन
मानवलं नसावं ! या पत्रानं मा या मनाला िवल ण िवरं गुळा िदला. दादा मात्र
िवचारम न आिण काहीसा अ व थ झाला!
‘‘पत्रो र काय धाडायचं ?” मी िवचारलं .
‘‘नको. याला कोणतं ही उ र पाठवू नकोस.”
**

पंधरा
राजा भानु मंता या अमा यानं किलं गां या रा यातील प्रे णीय थलांची
नामावली सां गताना महद्रपवताचा उ ले ख केला. पवत आिण प्रे णीय ही क पना
मला तरी िविचत्रच वाटली. तसे पवत प्रे णीय असतात; पण दु न! कारण ते
उ लं घताना काय यातना होतात ते आ ही प्र य अनु भवत होतोच. मी अमा यांना
िवचारलं , ‘‘तु मचा हा महद्र िहमालयापे ाही प्रे णीय आहे की काय?’’
“िनि चतच! िहमालयाची िशखरं सूयिकरणांत तळपतात तसा या महद्रा या
िशखरावर एक परशू तळपतो!”
‘‘परशू? कसला?’’
‘‘परशूच! जमदि नपु त्र परशु राम आश्रम थापून या पवतावर वा त य क न
रािहले ले आहे त! दर अमाव ये ला आिण पौिणमे ला महद्राची चढण धीमे पणे उत न
आपलं व णव्रत पूण कर यासाठी ते पूवसागरा या फेसाळ या, छातीइत या पा यात
उभं राहन
ू सूयाला अ यदान करतात! यां या दशनासाठी अमाव या आिण
ू ते थन
पौिणमे ला सागरिकनारी ही गदी उडते ! का याभोर दाट दाढीत लाटांचे तु षारकण
साचले ले भगवान परशु राम फारच िवलोभनीय िदसतात.”
‘‘भगवान परशु राम!” णभर महद्रावर जावं काय असा एक िवचार मनात
डोकावून गे ला; पण सै याला सोडून एकटं कसं जायचं , हे दादाचं उ र मला अपे ि त
होतं . राजपूर सोडून आ ही महद्रपवताला वळसा िदला. या पवताची िनळी-िनळी
िशखरं दृि टआड होऊ लागली. क हे र, करं ज, नं दी, धावडा, धामणी, जां भळ
ू अशा
िविवध वृ ांना पाय याशी आश्रय दे णारी ती उदार दयी िशखरं मा यावर धु याचे
पांढरे िकरीट घे ऊन परशु रामां या आश्रमाची शु िचता दशवीत होती.
महानदी या िकना यानं दि ण कोसलांचं रा य ओलांडून आ ही िवदभा या
सीमे वर ये ऊन थडकलो! िवदभ! श्रीकृ णप नी ि मणीचा दे श! हि तनापूर या
पूविदशे चा सव प्रदे श सं पला होता. आता दि णिदशे चा िदि वजय सु झाला. माघ
सं पन
ू फा गु नाचं आगमन झा यानं दुथडीचे िनं ब, िप पल, आ मलींचे वृ लु सलु शीत
पालवीची नाजूक सळसळ क न आता लवरकच वसं तॠतू ये णार, याची सूचना दे ऊ
लागले होते . वसं ता या वागतापूवी िवदभराज मीला अं गराज कणाचं वागत करावं
लागणार होतं !
मी हा श्रीकृ णाचा आ ते ट, यानं सं धी करावी ही आम या
से नापतीची मनीषा तीव्र होती. िवदभा या राजनगरीला – कुंिडनपूरला तसा सं देश
ू ही धाड यात आला होता, पण यानं सं धी नाकारली! वीणा आिण भद्र न ा
दे ऊन दत
पार क न आमचं सै य िवदभा या सीमे त घु सलं .
पयो णी नदी या तीरावर असले लं कुंिडनपूर गाठावं हणून वायु गतीनं आमची
वाटचाल चालली होती, पण मध याच भोजकोट नगरात मीचं अफाट सै य पसरले लं
पाहन
ू आ हाला आ चयाचा ध का बसला. हा राजा राजनगर सोडून म ये च कसा,
हणून मािहती काढताना जे -जे समजलं ते तर ि तिमत करणारं च होतं .

आपली भिगनी ि मणी, श्रीकृ णासार या गोपालाला दे ऊ नये , ती
िशशु पालालाच ावी हणून या हट् टी राजानं आप या िप याला – भी मक राजाला
प ट िवरोध केला होता! तशातूनही या प्रसं गी श्रीकृ णानं ि मणीचं कुंिडनपूरातून
हरण केलं या वे ळी, “रि मणीला मु त क न परत आणून ती िशशु पालालाच दे ईन,
नाहीतर कुंिडनपु रात पु हा पाऊलही टाकणार नाही,’’ अशी घोर प्रित ा क न तो
नगराबाहे र पडला. यानं रथातून ि मणीसह धावणा या श्रीकृ णाला रा याबाहे रही
जाऊ न दे ता म ये च गाठू न या यावर िनकराची चढिवली, पण श्रीकृ णानं
गोपाळपु राजवळ पराभूत क न याचा िशर छे द कर यासाठी आपलं खड्ग उचललं !
ि मणीनं म ये पडून आप या बं धच
ू े प्राण वाचिवले . ते हापासून गे ली िकतीतरी तपं तो
कुंिडनपु रात गे लाच न हता! हे भोजकोट वसवून ितथं एकटा राहत होता. याचा तो
िनग्रही िवरोध आ हालाही अनु भवावा लागला.
श्रीकृ णाशी सरळ-सरळ यु करणारा
मी आ हाला शरण ये णं, श यच
न हतं . उलट कुंिडनपु राहन
ू िवदभाची िचकाटीनं लढणारी अफाट से ना घे ऊन आले ले
याचे मरथ, मबाह,ू
मकेश आिण ममाली हे चार अितरथी किन ठ बं ध ू याला
भोजकोट नगरात ये ऊन िमळाले होते . यामु ळे अिधकच िनधारानं तो यु स मु ख होऊन
आप या से नेतन
ू गरगर िफरत होता आिण सै याला चे तावणी दे त होता.
आमची अपे ा होती की, मगधां इतका िवरोध कर याचं साम य कुणातही नसे ल;
पण मी ती अपे ा खोटी कर यासाठी आम यासमोर ठाकला होता. मगधांसारखे डावप्रितडाव न करता सरळ समरां गणावर आले ला मी उलट मला अिधक श्रे ठ वाटला.
भोजकोटजवळ या प्रश त यु भूमीवर या या आिण आम या सै यांची गाठ पडली.
दोन से नासागरच जणू एकमे कांना िभडले ! िवदभानं कधी पािहलं नसे ल असा तो सं गर् ाम
होता.
मी प्र य दादा गजना करीत जाऊन िभडला! एकमे कांना ट करणा या
बाणांतन
ू फुि लं ग उडाले . जणू ते सां गत होते की, ‘‘आ ही िवदभीय आहोत! भी मक
राजाचे पु त्र! ि मणीचे बं ध!ू ” पिहला सं पण
ू िदवस या दोघांचं तु ं बळ धनु यु झालं .
कुणीच कुणाला पराभूत क शकलं नाही.
दुसरा िदवस उजाडला. हाती गदा घे ऊन मी आप या सै याला चे तावणी दे त
खवळू न कु से नेवर आदळला. गदा घे ऊन, रथातून उत न – पद थ होताना अं गराजही
याला सामोरा गे ला. शं खांचे गजर कानठ या बसवू लागले . मृ दंगां या पडसादावर ते
दोघे ही ऐटदार मं डलं घे ऊ लागले . राधामाते या सूचने पर् माणं मी कुठ याही यु ा या
वे ळी दादा या शे जारी राह याचा आटोकाट प्रय न करीत होतो, यामु ळे याला
समरां गणात चपळाईनं लढताना पाहन
ू , मीना ीला किटखां ावर खे ळिवणारा हाच
वसूदादा काय, असा सं भर् म मला होत होता. हातातील अवजड गदा – िजत या
सहजपणे घोड ा या पाठीवर मी आसूड िफरवीत होतो – ितत याच सहजपणे तो
िफरवीत होता! म ये च
मीचे प्रहार चु किव यासाठी उं च उमाळी घे त होता. या
दोघांना क् , आर त ने तर् ांनी एकमे कां वर धावताना पाहन
ू दोन म ह ी एकमे कांना
िभडले त असा आभास होत होता. एकसारखे ते अथकपणे प्रहारां वर प्रहार करीत होते .
ठरावीक कालानं ऐटदार मं डलं घे त होते . म ये च प्रहार न करता नु सती मं डलं च घे त.
यां या दं डांचे नायू टरा न फुगले होते . कपाळां व न घामाचे ओघळ वाहत होते . दुसरा

िदवसही मावळला! कुणीही पराभव वीकारीत न हतं .
ितस या िदवशी खड्गयु आिण चौ या िदवशी तोमरयु झालं ; तरीही मी
हटत न हता. दादाही थकत न हता. या चार िदवसांत दो ही सै यांतील शे कडो वीर
धारातीथी पडले होते . काय करायचं ? यु ाचा िनकाल तर लागत न हता.
पाचवा िदवस िकरणांची से ना घे ऊन आला. दो ही सै यं एकमे कांसमोर उभी
ठाकताच हात उं चावून अं गराजानं वा ांचा गजर थांबिवला. आमची वा ं थांबताच
वै दिभयांनीही वा वनी रोखले .
“ मी, मी िवदभ िजं क यािशवाय इथून परत जाणारच नाही! दो ही सै यांचा
नाश टाळायचा असे ल, तर खाली उतर आिण या कणाशी सरळ ं खे ळ!” खाडऽऽ
खाडऽऽऽऽ दादा या रथाव न आ हानामागून भ कम शड्डूंचे दमदार आवाज घु मले !
‘‘कणा, तु ला िवदभ िजं कताच ये णार नाही! ये , सूतपु त्राऽ! यु ा या कुठ याही
प्रकारासाठी रथातून खाली ये . माझी तयारी आहे !’’
खाडऽऽ खाडऽऽऽ आ हानाला मीकडून प्र यु र िमळालं . िकतीही झालं तरी
तो ि मणीचा बं ध ू होता! यादव भोजांचा यु वराज होता.
णात र तवणी माती पस न ं ाचा आखाडा तयार कर यात आला!
आपाप या से नानायकां वर दृ टी िखळवून दो ही सै यं तशीच उभी रािहली. तट थ! दोन
पवतां या म ये क्
शादुलांनी झुंज मांडावी, तसे ते तट थ से नां या म ये एकमे कां या
म तकाला म तक िभडवून ं खे ळू लागले . िवदभाची राजनगरी पयो णीकाठी िकतीतरी
योजनं दरू रािहली होती. मात्र ितची प्रित ठा या आखाड ात या मातीवर िहं दोळे
घे ऊ लागली. दोन अजगरांनी एकमे कांना िवळखे घालावे त तसे ते एकमे कांना घायाळ
कर यासाठी तट् ट नायूं या िपळांनी िपळवटू लागले ! पिहला प्रहर सं पला. सूय वर चढू
लागला! दोघां याही अं गावर घाम िटप यासाठी वारं वार राख फास यात ये ऊ लागली,
राखे या ले पणानं ते दोघे ही भे सरू िदसू लागले ! दुसरा प्रहर सं पला... आता
मी
दादा या अं गाला पश कर याचं टाळू लागला! अ नीला पश झा यासारखे याचे
हावभाव होऊ लागले ! इत यात दादानं अितशय चपळाईनं हालचाल केली. ती
हालचाल बाहुकंटकापूवीची होती! बाहुकंटक! प्राणघातकी पे च! असा मी िवचार करतो
आहे ; तोच मोळीसारखा बां धन
मीला आम या वीर से नापतीनं मांडाखाली घे तलाही!
ू
दादा या बळकट हातांचे पाश या या कंठाभोवती आवळू लागले ! टाचा घासत मी,
प्राण जाणा या भु जंगासारखा वळवळू लागला! असाहा य! केिवलवाणा! प्राणां ितक!
“ मी, शरण ये !” दादानं गजना केली. उज या हाताचा अं गठा उचलून मी
शरण आला! पाश िढले झाले . जीवदान िमळालं !
‘‘अं गराज कणऽऽ”
‘‘जयतु !” आम या सै याचे रोधले ले वास घोषणांतन
ू बाहे र पडू लागले . तट थ
सै िनक कुंिडनपु राकडे जा यासाठी उधळले . हरणां या कळपांसारखे !
पराभूत मी मान खाली घालून माघारी जाईल, अशी आमची क पना होती,
पण अं गराजांचा उजवा हात हाती ध न तो उं चावून तो दो ही सै यांना हणाला,
‘‘अं गराज कणासारखा वीर म लयो ा सं पण
मी
ू आयावतात नाही! मी िवदभराज
याचं वागत करतो!” वळू न यानं आम या से नापतीला गाढ आिलं गन िदलं . याला
‘सूतपु त्र’ हणून िहणवणारा याचा पीळ पशार झाला होता.

ते अपूव दृ य पाहन
ू वे डावून मीही घोषणा िदली, ‘‘िवदभराज मीचा – ’’
‘‘िवजय असो!” दो ही सै यांनी मला साथ िदली.
मा या मनात अ व था या या पत्रातील काही िवचार घोटाळत होते –
‘ याला- याला आपली सं कृती िप्रय असते – ती असावीच लागते . ते च िजवं तपणाचं
ल ण आहे ! — सवांना िजं कता ये तं ते केवळ प्रेमानं . तु झा िदि वजय दुहेरी यश वी
आहे !... ’
**

सोळा
मीला समवे त घे ऊनच आ ही कुंिडनपु रात प्रवे श केला! आप या सै याचा
पराभव झाला आहे , या खे दापे ा आपला पु त्र तीन तपांनंतर नगरात प्रथमच परत
आला याचं च भी मक राजाला समाधान वाटलं ! िवदभा या पु रातन राजवाड ा या
पायदं ड ा चढता-चढता अं गराज एका िविश ट पायदं डीवर पूवी िमिथले त थांबला होता
तसा थांबला. तोच भाव! तीच िवचारम न शांतता! ते च भावपूण पाणीदार िनळे डोळे !
‘‘का थांबलास?’’ मी िवचारलं .
‘‘शोण, सव जण मानतात की, श्रीकृ णानं ि मणीचं बलात हरण केलं , पण ते
अयो य आहे ! यानं ितचं र ण केलं आहे ! ि मणीचा िववाह िशशु पालाशी झाला
असता तर! ितनं या पयो णी नदीत, माहे र सोडतानाच उडी घे तली असती! याच
पायदं डीवर, श्रीकृ णासमवे त बाहे र पडताना आनं दाचे आिण आप या बं धच
ूं ा मनोभं ग
के याब ल दु:खाचे कटू असे सं िमश्र अश् या वीर आय त्री या ने तर् ातून ढळले
असतील!’’ तो णभर भावमु ध झाला. एकटक या पायदं डीकडे पाहू लागला.
मनोमन वं दन क नच आ ही ती पायदं डी चढलो. भी मक राजानं लटवाक
प यां या मधु र मांसाचं भोजन आग्रहानं सवांना वाढलं . तो िदवस फा गु नात या
पौिणमे चा अस यानं सं याकाळ या सु मारास आ ही कुंिडनपूर सोडून पु िलं दां या
रा याकडे माग थ झालो.
मीनं सीमे पयं त ये ऊन आ हाला िनरोप िदला.
जयापजया या सीमारे षा ने हात िवलीन झा या.
तापी नदी ओलांडून िवं यपवता या कडे नं आमची वाटचाल सु झाली. या
िवं य पवता या कडे नं एक माग दि णे कडे गे ला होता. याला दि णापथ हणत होते .
या मागानं दि णे कडे खूप खाली गे यानं तर अ मक, गोप आिण म ल या तीन
रा ट् रांचा िमळू न महारठ् ठ दे श होता. दि णापथ इतका िन ं द होता की, याव न आमचे
अज त्र ह ी चालू शकत न हते . िशवाय म ये घनदाट दं डकार य होतं ! या
अर यासारखं दाट अर य आ हाला यापूवी कुठं च िदसलं न हतं . हणूनच महारठ् ठ दे श
टाळू न आ ही पु िलं ददे श सामोरा लावून उ रे कडे वळलो होतो. िशवाय महारठ् ठाची
गणना आयावतात होत न हती!
दि णापथ सोडून िकना यानं आम या सै यानं नमदा नदी पार केली. िनषाध
पवत समोर आला. या िनषाध पवतावरच िहर यधे नुक या िनषादराजाचा एकल य हा
पु त्र राहत होता. यानं गु द्रोणांना दि णा हणून हाताचा अं गठा दे ऊन सव िश यांत
अग्र थान पटकािवलं होतं , तो हा एकल य िसं हासारखा या पवतावर िनभयपणे िफरत
होता. अं गठा नसतानाही मध या दोन बोटांनी प्र यं चा ताणून िहं त्र वापदं आिण
ू सवांची मािहती काढून ती दररोज आ हाला सादर
शत् िटपत होता! आमचे कुशल दत
करीत होते . यांनी एकल याला पािहलं होतं . इ छा असूनही ती सं धी आ हाला मात्र
िमळाली नाही.
िनषाध आिण शु ि तमत ा दोन पवतांमधून एक िखं ड होती. ितथूनच आमचं

सै य पु िलं दावर ने णं भाग होतं . या िखं डीतून प्रथम पदाती बाहे र काढून समोरचं पु िलं द
रा य जागृ त झालं आहे काय, याचा आ ही कानोसा घे तला. ते व थ होते . बहुधा आमचं
सै य िवं य, िनषाध आिण शि तमत ही पवतांची लांबट आडवी रां ग ओलांडून ये णार
नाही, असा यांनी सोयीचा समज क न घे तला असावा; पण वा ळात अिवरत मुं या
बाहे र धावत राहतात, तसं िखं डीतून बाहे र पडून पसरले लं ल ावधी कु ं ची सै यदलं
पाहताच पु िलं दनगराचे अिधपती सु कुमार आिण सु िमत्र हे बं ध ू सावध झाले . पु हा
सं गर् ाम, पु हा र तपात, पु हा बाणफेक! आता ते आमचं जीवनच झालं होतं . िमळे ल
याला त ड दे यासाठीच आ ही बाहे र पडलो होतो. एक िदवसातच पु िलं दाचा पाडाव
झाला. धै यानं प्रितकार कर यासाठी जमवाजमव कर याएवढाही अवसर यांना िमळाला
न हता. सु कुमार आिण सु िमत्र दोघं ही यु ात मूि छत झाले . आम या वै ांनीच नाकात
औषधीरस सोडून यांना सावध केलं . आमचं कुणाशीच तसं वै र न हतं . िवरोध होता तोही
चे तन शरीरातील, अिजं य, अिजं य हणून िमरिवणा या अहं भावी मनाशी! अचे तन
शरीराशी न हे ! तशी आम या से नापतीची आ हाला िशकवण होती. िन:श त्र, मूि छत,
शरणागत, से वक आिण ि त्रया यां वर श त्र उचलणा याला एकच िश ा होती. ते च
श त्र यानं वत: या हातानं वत:वर सव से नेसमोर चालवून यायचं ! िन:श दपणे
प्राण जाईपयं त! पण असा प्रसं ग आम या कुठ याच सै िनकावर कधीही आला नाही.
याचं श्रेय से नापती या अिनं , िन कलं क, वं दनीय चािर याला होतं . याचा आदश
िहमालयासारखा सवांसमोर धवलपणे उभा होता. तो अ यदान दे त होता या अलां छन,
दीि तमान सूयासारखा!
पु िलं दराजांकडून अमाप सं प ीची खं डणी वसूल क न आ ही शु ि तमती या
िशशु पाला या नगराकडे प्रयाण केलं . िदवसरात्रीची याम-धवल पु पं गु ं फत कालाचा
माळी एक माला तयार कर याचा य न करीत मांड घालून बसला होता! यानं िकती पु पं
आप या माले त या काळात गोवली होती, याची आ हाला दाद न हती.
**

सतरा
दशाण नदीतील ल हा याची रोपटी तु डवीत आम या अ वपथकांनी चे िदराज
िशशु पाला या शु ि तमती राजनगराला चोहोकडून घे रलं . िशशु पाल इं दर् प्र थात मारला
गे यामु ळे याचा पु त्र धृ टकेतू चे दींचे ने तृ व कर यासाठी उभा होता! जीवनभर
श्रीकृ णाशी वै र करणा या राजाचा तो पु त्र होता!
आपली भिगनी करे णु मती नकुलाला िद यामु ळे पांडवां शी याचे घिन ठ सं बंध
आले होते . आ हाला याचा िवरोध िनि चत होता, पण िवजयािशवाय काहीच माहीत
नसले ले कु सै िनक कुणापु ढं ही आता नमणार न हते .
शु ि तमतीचं र ण कर यासाठी धृ टकेतू आप या सु केतू, करकष आिण शरभ या
बं धस
ूं ह एक-एक िदशा घे ऊन लढ यासाठी आम या से नेला िभडला.
वे तर् ावती या िकनारी पु हा अ त्रांचे फुि लं ग अवकाशात उडू लागले . वीर
यो यां या गजनांनी वे तर् ावती या थरथरणा या लाटा अिधकच पं द ू लाग या. पात्र
बाणांनी भ लागलं ! धृ टकेतू महान यो ा होता. इत या चपळपणे तो चोहो िदशांना
िफ न आप या से नेला प्रो साहन दे त होता की, सग या सै िनकांना याचं पु न:पु हा
दशन होत होतं . आमचे सै िनक तर चार धृ टकेतू आहे त, असं च मानू लागले ! आप या
िप याचा धै यशील कणखरपणा या या नसानसांत तसाच िभनला होता, पण आमचा
से नापती ठायी-ठायी याला गाठू न िन:श त्र करीत होता. दोन प्रहरांपयं त चे दी
िनधारानं झुंजत होते , पण धृ टकेतू दादा या एका ममभे दी बाणानं घायाळ होऊन खाली
पडताच यांचा िव वास दुभंगला. वे तर् ावतीचं पाणी महापु रात सै रावै रा धावतं तसे ते
धावू लागले ! घायाळ अव थे तही वीर धृ टकेतू व्रणावर हात दाबून आप या से नेला
रोध याचा यथ प्रय न करीत होता. चे दी दे श पडला! आम या िवजयी से नेनं
शु ि तमतीत घु सून वे तर् ावती या पात्रातील पाणी घु सळू न गढूळ केलं !
ू हि तनापु राकडे
या नगरा या अचूक उ रे ला मथु रा रा य होतं . या मागानं दत
वाता घे ऊन िनघाला. जाताना तो मथु रेत थांबन
ू श्रीकृ णानं आसन थ केले या उग्रसे न
राजाला आमची तलम राजव त्रांची, सु वणमु दर् ांची भे ट दे णार होता! दादा या
प्रित े पर् माणं आ ही मथु रेवर आक् रमण करणार न हतो. हणूनच हा सूचक उपहार
होता.
चे िदरा य सोडून भोजरा याकडे आमची वाटचाल सु झाली. राजे होते
कुंितभोज आिण पु िजत हे िपतापु त्र! यांचं भोजपूर हे राजनगर अ वनदी या तीरावर
वसलं होतं ! फा गु न मास सं पत आला होता. आता वसं तॠतूचं रा य अवनीतलावर
अवतरणार होतं . वसं तामु ळे पु लणा या धरती या सवां गाचं स दय डोळाभर पाहत पारा,
पातालवती अशा न ा ओलांडत आ ही भोजरा यातील चम वती या काठी आलो!
चम वती! िनषाध पवता या द या फोडत धावणारी जलदाियनी! वे डीवाकडी वळणं घे त
ती पु ढं यमु नेला िमळते आिण पु ढं यमु ने या पोटातून गं गेला!
आ हाला या िठकाणी चम वती सामोरी आली होती, तो होता अ वनदीचा

आिण ितचा रमणीय सं गम! आ ही आम या प्रवासात तशा अने क न ा मागं टाक या
हो या. यांची नावं ही मला आता नीटशी आठवत न हती! पण अ वनदी हे नाव मी
कधीच िवस शकणार न हतो! सारिथपु त्र अस यामु ळे ित या नावातील ‘अ व’ मला
कदािचत अिधक आवडला असे ल! काहीही असो, पण या नावात िनि चतच आकषण
होतं ! सं गमतीरावर उभे असताना दादा या मनाचा कानोसा यावा हणून मी याला
िवचारलं , ‘‘हे अ वनदी नाव तु ला कसं काय वाटतं ?’’
‘‘ती अ वासारखी धावते आहे , याव न ते यो यच वाटतं ! िह या पा यावर
जगणारे भा यवानही जीवनभर अ वासारखे धावत असतील!’’ यानं अ वनदीकडे
पाहत उ र िदलं ! इत यात एक गोपक या, शु भर् वणी गाय पाणी पाज यासाठी घे ऊन
ितथं आली! एक ग डस पाडसही या गायीबरोबर होतं ! ित या कासे ला लु च यासाठी ते
धडपडत होतं , पण गाय घाईनं पा यात उतर यामु ळे आप या शे पटीचा ग डा उभा न,
ती पा याबाहे र ये याची ते पाडस वाट पाहत रािहलं ! अ वनदी या पात्रातून एक
वाळले या लाकडाचा ओंडका िहं दोळत वाहत चालला होता! गोपक ये चा पदर
वायु लहरींवर फरफरत होता. मला ते दृ य अितशय िवलोभनीय वाटलं ! िकती सहजसुं दर
होतं ! शु भर् ! सवांनी वं दन करावी अशी गाय! िनरागस पाडस! खळखळत वाहणारं पात्र!
मी तर दं ग झालो होतो.
पण आम या से नापतीला काय झालं कुणास ठाऊक? यानं वायु िजताव न
खाली सरळ उडीच घे तली! पु ढं होऊन सं गमा या पा यात िशरत यानं या गायी या
कंठबं धाला ध न ओढत ितला एकदम पा याबाहे र काढली. याला या वासराची
अगितकता पाहवली नसावी! यानं गायीला पा याबाहे र काढली खरं , पण या याच
अं गावर या यो या या वे षामु ळे िबथरले लं ते पाडस मात्र हुंदाडत दरू कुठं तरी िनघून
गे लं! अगदीच कुठं तरी! पात्रातील लाकडी ओंडकाही िहं दकळत दरू िनघून जाऊ
लागला! गायीचा कंठबं ध तसाच हाती ध न आमचा िदि वजयी से नापती या
अ वनदीत या िहं दकळत जाणा या ओंड याकडे पापणीही न हलिवता पाहत तसाच
उभा रािहला! या या एका हातात कु ं चा राजदं ड होता, दुस या गायीचा कंठबं ध!
‘‘जाऊ दे . एका-एकाचं भा य असं असतं ! तू यासाठी धडपडलास ते पाडसच
उधळलं !’’ मी या या खां ावर हात ठे वला.
‘‘भा य? िदि वजयी से ना घे ऊन यु खे ळत िफरतो आहे स आिण तरीही
भा याचे च गोडवे गातो आहे स?’’ एका ु लक कारणासाठी तो मा यावर कडाडून
कोसळला!
‘‘नाहीतर दुसरं काय?” मी खाली मान घातली. मी काय चु कीचं बोललो ते च मला
समजलं नाही!
‘‘शोण, भा य ही मानवानं िनमाण केले ली सवांत भयानक भूल आहे ! मानवी
जीवनाला ती जोडून जो-तो स यापासून सदै व दरू पळू पाहतो. पात्रातून जाणा या या
ओंड याकडे बघ. प्र ये काचं जीवन तसं आहे ! लाटे ला त ड दे त-दे त जग यातच खरा
अथ आहे !” यानं पात्रा या िदशे नं बोट केलं .
एवढ ात हातीचा कंठबं ध सु ट यानं गाय िनघून गे ली!
**

अठरा
कुंितभोज आिण पु िजताला धूळ चार यासाठी आ ही चम वती ओलांडली.
अ वनदीचा सं गमही ओलांडला! भोज राजांचं राजनगर भोजपूर दृि टपथात आलं ! याच
नगरात लहानपणी राजमाता कुंतीदे वी राहत हो या, असं महामं तर् ी िवदुरां या
बोल यातून मी वारं वार ऐकलं होतं .
कुंितभोज आिण पु िजत हे श्रीकृ णा या आते चे – कुंतीदे वींचे आ ते ट
ू पाठवून आप या
अस यानं िवदभा या भी मक राजानं मध या मागानं दत
नाते वाइकांना सं धीचा सु सं केत पर पर पूवीच केला होता. आ हाला वाटलं होतं की, ते
आम याशी िनकरानं लढतील, कारण भोजरा य हे दि ण आयावतातील मगधां या
इतकंच सं प न रा य होतं . भ कम सै यदल आिण श्रीकृ णाचा पािठं बा यांमुळे
भोजपु रात आ हाला भरपूर मोल ावं लागणार, अशी ठाम क पना क नच आ ही
चम वती ओलांडली होती, पण घडलं ते अनपे ि तच, नाहीतरी हे िव व, मानवी जीवन
आिण िदि वजयी यु ही त्रयी अनपे ि त ध के दे णारीच असते !
पु िजत-कुंितभोजांनी कंठांत घातले या प्राज ता या मधु र सु गंधी मालां या
धुं दीतच आ ही भोजपु रात प्रवे श केला. भोजपूर! चम वती या सं गमासाठी उ सु क
असले या अ वनदीकाठची रमणीय नगरी! आम या प्रवासात भोजपु रासारखं आकषक
असं दुसरं नगरच आतापयं त आ हाला िदसलं न हतं ! सव वा तू योजनाब उभार या
हो या. माग प्रश त होते . दुहाती अशोक आिण आम्र यांचे डे रेदार वृ छाया करीत
होते . वसं ता या आगमनामु ळे ते मोहरले होते . यांचा आं बट, मधु र सु गंध सगळीकडे
दरवळत होता. यानं पु लिकत झाले ले कोकीळ स त वरांत ताना मारीत होते !! आता
यांचेच िदवस होते ! भरारीचे ! ताना मार याचे !
एक कोिकळाची तान ऐकू न आम या िनसगप्रेमी से नापतीनं राजमागाव न
जाणा या राजरथातच मला सां िगतलं , ‘‘शोण, हे कोकीळ स त वरांत सु वर ताना
घे ताहे त हणून तू यां या आवाजावर भारावून जाऊ नकोस! अरे ते कावळी या
घरट ात वाढले ले असतात!”
‘‘असे नात का! यां या वा त यामु ळे उलट कावळीचं घरटं पु नीत झाले लं
असतं .” मी हटलं .
नगरातील वा तूं या सौधासौधां वर उ सु क असले ले आबालवृ
त्री-पु ष,
अनु पम स दयांत अद्िवतीय आिण शौयांत अजोड असले या आम या से नापतीचं
डोळाभर दशन घे यासाठी दाटीवाटीनं उभे होते . ने हमी दो ही हात जोडून सवां या
प्रेमाचा वीकार करणारा दादा – भोजपु रा या राजमागावर या या या या राजयात्रेत
खां ावरचं सु वणमं िडत ‘िवजय’ धनु य एका हातानं उं चावून भोज रा यातील
नागिरकां या प्रेमाचा वीकार करीत होता. दरू वर अ वनदीचा एक वळसा सूयिकरणांत
तळपत होता. सगळं नगर लतावे ली, आम्रशाखा आिण कमलपु पां या भरीव मालांनी
नटलं होतं . िथटु क या बकुलफुलांचा सडा वायु िजतावर पडत होता.

भोजाचं ने तृ व करणा या िपतापु त्रांसह राजयात्रा राजवाड ासमोर आली.
भोजपूरचा राजवाडा! पु रातन असला तरी अितभ कम होता. आ ही या वा तूत प्रवे श
केला तो सं यासमय होता. मावळतीची प्रदीघ सोने री िकरणं या पु रातन वाड ा या
कळसाला पशत होती. महा ारात पाऊल टाकताना दादा एक णभर ितथं च थांबला.
याचा िनयम यानं कधीच चु कवला न हता. या राजवा तू या महा ारातूनच यानं
सूयदे वांना सं यासमयाचं वं दन केलं .
रात्री या भोजनानं तर या िपतापु त्रां शी थोडी चचा झाली. शे वटी कुणीतरी
झोपे ची सूचना केली. फार िदवसांनी आ ही मऊ श ये वर अं ग टाकणार होतो. पाठ
टे कताच गाढ िनद्रा लागणार होती, पण रात्रभर िनद्रादे वी काही मला प्रस न झाली
नाही! वाडयावर या कुठ यातरी एका दासीचं नु कतं च ज मले लं मूल रात्रभर अथक
आक् रोशत होतं ! ती याला शांत कर याचा आटोकाट य न करीत होती. तशातच
वा यानं वाड ाची गवा ं थडाथड आपटत होती! आम या शयनगृ हातील दगडी
समईतील योत वा याशी झुंजत फरफरत जळतच होती!
दादा मात्र शांत झोपला होता!
सकाळी नगर सोड यापूवी भोजराजांनी आपला पु रातन राजवाडा आ हाला
िफ न दाखिवला. यात या एका िभ ीवर कुंितभोज राजाचं मोठं िचत्र होतं . या या
पायां वर एक वृ दासी पाणी ओतत आहे , असं यात दाखिवलं होतं . कुंितभोजाचं असं ते
एकच िचत्र होतं . ती दासी कुठं तरी पािह यासारखं मला वाटत होतं . पण िनि चत के हा
ते आठवत न हतं .
‘‘ही वृ ा कोण?” दादानं ते िचत्र पाहताच िवचारलं . या या भ य कपाळावर
आठ ा हो या.
‘‘इथली धात्री नावाची ती एक प्रामािणक दासी होती! कुंतीदे वीं या वे ळी ती
या वाड ात राहत होती. पांडवमाता कुंतीदे वी या वे ळी इथून गे या या वे ळी ही
यांची दासीही िव वासू से िवका हणून यां याबरोबर िनघून गे ली. वाडयावरचे जु ने लोक
ित या आठवणी सां गतात!” पु िजतानं उ र िदलं .
या दालना या कोप यात असले ली एक दगडी खु ं टाळी यानं सरकिवताच
िभ ीचा एक पु षभर उं चीचा भाग झटकन दरू झाला! आतला भूमाग प ट िदसू
लागला.
‘‘हा भूमाग कुठं जातो?’’ दादानं आत डोकावून िवचारलं . इत यात आतून एक
पाकोळी फडफडत बाहे र आली आिण दालना या गवा ातून आ हाला सरळ धडकत
बाहे र गे ली! अगदी सहजपणे ! ित या धडक यामु ळे दादाचा िकरीट ध का लागून िकंिचत
ढळला.
‘‘हा माग सरळ अ वनदी या काठी जातो!’’ पु िजतानं मािहती िदली. दादा या
स दयशाली बलं दड यि तम वानं तो भारावून गे ला होता. सव मािहती वत:च
सिव तर सां गत होता.
‘‘या नदीला अ वनदी हे नाव का?’’
‘‘या नदीिशवाय दुसरं कुठलं च पाणी इथले अ व प्राशन करीत नाहीत हणून!’’
िपतापु त्र एकदम हणाले .
सव राजवा तू पाहन
ू होताच आ ही सरोवर या पटां गणात आलो. ितथं अने क

कुंज होते . यांतन
ू बाहे र पडताना एका दगडी कठड ाला दादाचा पाय ताडकन ठोकरला!
अभे कातड ामु ळे जखम झाली नाही एवढं च! याचे सोने री केस माने वर ळले , भु वया
उं चावून यानं पािहलं .
‘‘हे पाषाण का असे म ये च राहू िदले आहे त?” यानं या कठडयाकडे पाहत
राजांना िवचारलं . आ हाला िनरोप दे यासाठी ते आम याबरोबर राजवाडयाबाहे र ये त
होते .
‘‘आठवण हणून राहू िदले आहे त ते ! पूवी कुंती इथं असताना महषी दुवास
एकदा वाड ावर आले होते ! यांनी एक कसलातरी महान य केला होता! हे पाषाण या
य कुंडाचे च आहे त! इथं च कुठं तरी िवि त दुवासांसाठी एक पणकुटीही उभारली होती!
अमा य हणत यांचा य महान होता! यातून काहीतरी िन प न झालं असलं पािहजे !”
कुंितभोजानं मािहती िदली. या या शु भ दाढीतले केस कुंजातील मं द वायु लहरींवर
भु भु लागले .
‘‘दुवास! शोण, मी िवसरलोच! या – याच दुवासांनी मला सु वणप ीचं भ म
कमलजलातून दररोज न चु कता प्राशन करायला सां िगतलं होतं ! प्रवासात राहन
ू गे लं,
पु ढ या तळापासून तू मला आठवण करीत जा.’’ दादानं मला सां िगतलं .
कुंितभोज आिण पु िजताचा प्रेमळ िनरोप घे ऊन चै तर् ात नटले ली भोजपूरनगरी
आ ही सोडली. अवं ती या िवं दानु िवं दाचा समाचार घे यासाठी. सु रा ट् र रा यावर तु टू न
पड यासाठी.
काही िदवसांतच िनषाध पवता या पाय याशी चम वती या उगमाजवळ
वसले ली िवं द आिण अनु िवं द ा दोन बलाढ बं धु यांची िव यात अवं तीनगरी आली.
िहमालया या एकसं ध, समान उं च असले या िशखरासार या या बं धु यांनी आ हाला
िनकराचा िवरोध केला, पण तीन िदवसांनंतर ते श्रीकृ णाचे आते बंध ू – राजािधदे वीचे
पु त्रही आ हाला शरण आले . अवं ती पडली!
**

एकोणीस
अवं तीनं तर माही नदी उ लं घन
ू मालव दे शातून आमची वाटचाल चालली होती.
असाणा, लोध्र, अं कोल, पानआवळी यांचे वृ वसं तॠतूचं ले णं ले वन
ू डवरले होते .
पि चम सागरावरचे थं ड-थं ड वारे सै याला सतावीत होते . मालवांचा पाडाव करीत
तं बतीथ ओलांडून आ ही सु भर् मती नदी या तटाकी आलो. इथं मालवांचं रा य सं पलं
होतं . इथून पु ढं लागणार होते ते दोन लहान दे श. आनत आिण सु रा ट् र!
आनतात पि चमसागरा या िकनारी होती ती श्रीकृ णाची सं प न, सु वणी
ारकानगरी! आयावतातील यादवांचं हे एक साम यशाली महाजानपद होतं . ारकेवर
जायचं नस यामु ळे आनताचा प्र नच न हता! सु भर् मती या िकनारी तळ पड यामु ळे
िशिबरात सै िनकी हालचालींचा िवचारिवमश झाला. सु रा ट् र दे शावर चढाई कर यापूवी
ू पाठवून श्रीकृ ण ते थे आहे काय हे पाहन
ू ासमवे त र न, िहरे ,
ारकेला दत
ू यावं . या दत
सु वण, राजव त्रं यांची उपहार तबकं ारकाधीशाला पाठवावीत, असं से नापतीचं मत
ू
होतं . याचं मत हणजे आ ाच होती! या आ े पर् माणं भे ट घे ऊन पाच दत
ारके या
िदशे नं माग थ झाले . से नापती कणाची ती ारकाधीशाला भे ट का होती ते आ हाला
कळलं नाही. कधीच कळणार न हतं .
ू काय वाता आणतात याची आतु रते नं वाट पाहत आ ही सु भर् मती या
दत
तीरावरच थांबलो. यापु ढं सु रा ट् रात िशरताना थोडी म भूमी लागणार होती, हणून
अ वसाद सु भर् मतीतच आपले अ व धु ऊन घे यात गढून गे ले. या प्रदे शात ह ींचा
काहीच उपयोग न हता, कारण धु लीचे कण डो यांत गे यानं तर ते आ हाला
त्रासदायकच ठरणार होते . हणून सु रा ट् रावर ह ीपथकं न वापरता पदाती घे ऊन
जाणं च अिधक श्रेय कर होतं . तसा िनणयही आ ही घे तला होता. सु रा ट् रातील रै वतक
पवतावर िसं हांची वसाहत अिधक होती. यांचा ह ींना उपद्रवही होऊ नये हा दुसरा
हे तह
ू ी यात होता!
ू परत सु भर् मती काठी िशिबरात आले . यांनी
चार िदवसांनी ारकेला गे लेले दत
आणले या वातप्रमाणं ारकाधीश श्रीकृ ण ारकेत न हता! बलरामासह तो पांडवांना
भे ट यासाठी ै तवनाकडे गे ला अस यानं आ ही पाठिवले ली भे ट याचे अमा य िवपृ थु
यांनी वीकारली होती. तसे ारकेचे अिभिष त अिधकारी होते महाराज वसु देव आिण
महाराणी दे वकीदे वी. पण रा यकारभार ारकाधीश हणून श्रीकृ णच सां भाळत असे .
नगरात यु वराज बलरामासह श्रीकृ णप नी ि मणी, जांबवती, स यभामा, िमत्रिवं दा,
कािलं दी, ल मणा, भद्रा व स या या उपि थत हो या. यांचे पु त्र प्र ु न, चा दे ण,
सु दे ण, भानू, भौमिरक, िचत्रगू, वे गवत, अ वसे न, प्रहरण, जय, आयू, अिनल, उ नाद,
हष, ओज, प्रघोष, महाश ती, सु बाह,ू भद्र आिण शांती अशा सवांनी त काळ एक
राजसभा भरवून आम या भे टीचं वागत केलं . श्रीकृ णाचा चु लत बं ध ू उ व यानं
यां या ‘सु धमा’ राजसभे त आम या िदि वजयी से नापतीचं गौरवगान केलं .
आता आनत दे शाला वगळू न सु रा ट् रावर चढाई कर यास आ ही मु त झालो

होतो! प्रभास े तर् पाहन
ू आ ही रै वतक पवताला वळसा घालून िगिरनगराचा पाडाव
केला. ितथला सु रथ राजा शरण आला.
िवजयाची इतकी फुलं आ ही आम या िदि वजयी माले त गु ं फत आलो होतो की,
माला अधीअिधक पूण होत आली होती. सु रा ट् रातील जनसं कािरत प्रवाळांची खं डणी
घे ऊन सु भर् मती या िकना यानं आ ही पु ढं -पु ढं सरकू लागलो. आमची मागं रािहले ली
ह ीदलं आ हाला सौवीरां या रा यात पु हा ये ऊन िमळाली! पु ढची भ्रमं ती अरोध
चालू झाली. धूळ उडू लागली.
िस पूरनगर मागं टाकू न आ ही पािरयात्र पवता या पाय याशी असले या
विस ठॠषीं या आश्रमाजवळ आलो. पािरयात्र पवत हणजे ‘गु हांचं आगर’ असं
आ ही ऐकलं होतं . हा पवत दि णो र असा िकतीतरी योजनं पसरला होता. जे वढी
सु रा ट् रात न हती ते वढी दीघ म भूमी या पवताला घे न पसरली होती. पवताची
लांबी िकतीतरी होती, पण िशखरं उदास, उजाड होती! इतर पवतां वर आढळत होती तशी
गद िनळी झाडी इथं न हती. का या, पांढ या पाषाणांचे केवळ अक् रोत, िनं ब अशा
झाडांनी आिण िनवडुंग, तोरणा या झुडपांनी कसे तरी झाकले ले उं चवटे िदसत होते . या
दे शाचं नावच म थल होतं ! पा याचा अभाव अस यानं प नास एक योजनां वर कुठं तरी
एखादं ग्राम लागत होतं ! यामु ळे यु ाचा प्र नच न हता. शे जारचा िसं धुदेश
जयद्रथाचा अस यानं कु से नेचं साम य ओळखून यानं अगोदरच खं डणी पाठिवली.
यापु ढचा दे श होता िवराटांचा म य! या दे शा या राजनगरावर िवराट राजाचं
रा य होतं . याचा पु त्र उ र यु कुशल न हता हणून म य दे शाचं ने तृ व िवराटा या
वृ खां ावरच होतं . िसं धुदेशा या िशिबनगराहन
ू आ ही पु हा म थल तु डवीत माघारी
िफरलो. िवराटावर ये यासाठी!
पु कर, उप ला य अशी पािरयात्र पवता या पाय याशी वसले ली नगरं मागं
टाकताना म थल सं पताच लु सलु शीत गवताची िवशाल कुरणं लागू लागली. या
कुरणां या िवपु लते मुळे िवराटांचं गोधन आयावतातील कोण याही दे शापे ा अिधक
सं प न होतं . जागजागी पु ट गायींचे कळप शे पट ा चालवीत कुरणात चरताना िदसू
लागले .
म यदे शा या सीमा आ या. िवराटनगर हे मु य कद्र पाच-एक योजनां वर
आलं . िवराटांचं साम य िकतीही िवराट असलं तरी आ हाला िवजयाची खात्री होती,
कारण आता आ ही हि तनापूर या इतके जवळ आलो होतो की, केवळ यमु ना नदीचं
पात्र ओलांडताच आ ही आम या कु रा यात प्रवे श क शकलो असतो! यामु ळे
कोणतं ही साहा य हि तनापु राहन
ू आ हाला अ पावधीत िमळू शकलं असतं . म यांचा
पाडाव सहज झाला असता.
िवराटनगरा या एका भ य पठारावर आमची िवराट राजाशी गाठ पडली! सपाट
प्रदे शावर या या घनघोर यु ात आम या प्रचं ड ह ीदलानं धु माकू ळ घातला.
िवराटां या से नापती कीचकानं यांना रोध यासाठी आपली ह ीपथकं म ये घातली, पण
आम या प्रचं ड ह ीसं ये पुढं याचे ह ी िटकेनात! खवळले या या िध पाड
प्रा यां या पायांखाली शे कडो िवराट चग न गतप्राण झाले . भे दरले या गायी
रानोमाळ पळू लाग या. कुरणं उद् व त झाली. िन या या सवयीप्रमाणं िन:श त्र
क न आम या से नापतीनं धनु याचा फास िवराटराजा या कंठात अडकवून याला

गदागदा हलवीत िवचारलं , ‘‘राजा, तु ला इत या गायी एकट ालाच काय कराय या?
श य असतील ितत या गायी मध या मागानं आजच हि तनापु राला पाठव!” पराभूत
िवराटानं मान डोलावून सं मती दशिवला! कु ं या कीित वजासमोर म यराजा िवराट
नतम तक झाला! आमचा हि तनापूर या दि ण िदशे चा िदि वजयही पूण झाला! आता
होती पि चम िदशा! चै तर् मास सं पत आला होता. ग्री मॠतूत िवतळणा या
िहमालयामु ळे या िदशे कडील न ांना पूर ये यापूवीच कुिल द, ित्रगत, बाि हक, मद्र,
अं ब ठ, औदंु बर, रोहतक, केकय आिण कांबोज हे दे श गाठ याची आमची योजना होती.
आमची से ना िदवसिदवस खं डणीचे सै िनक िमळत गे यानं फुगत चालली होती.
िवराटनगर सोड यासाठी आ ही राजवाड ा या महा ारात आलो. घोड ावर
आ ढ होऊन अं गराजामागून मी वे ग आखडत मं दगती ठे वून चालत होतो. पाठीमागून
ह ीदल ये त होतं . महा ाराचा उं बरठा ओलांडताना मी णभर, अं गराजाला नीटपणे पु ढं
जाता यावं यासाठी हणून थांबलो. एवढ ात पाठीमाग या, एकसारखी स ड
िफरिवणा या एका ह ीनं , माझं िशर त्राणच स डे नं उडवून िदलं ! खाल या पाषाणी
पायघडीवर पडताना खणखणाट करीत ते ि थरावलं ! तो वनी ऐकू न अं गराजानं झटकन
मागं वळू न िवचारलं ,
‘‘काय झालं शोण?”
‘‘िशर त्राण पडलं !” मी खाली उत न ते घे यासाठी ओणावलो.
‘‘हा काही अपशु कन?” असं तो हणत आहे तोच या म ह ीनं पु ढं
जा यासाठी उचलले ला पाय सरळ या िशर त्राणावरच िदला! मा या हाती
लाग यापूवीच ते या या अवजड भारामु ळे चे पन
ू गे लं! न ट झालं !
**

वीस
िवराटनगर सोडताच एकसारखी धाव ठे वून कु
े तर् ाव न दृष ती नदी मागं
टाकत सै यानं कुिलं दां या चं दनावती या राजनगराला वे ढा िदला. राजा कुिलं द वृ
झा यानं याला अर यात सापडले ला याचा मानले ला पु त्र चं दर् हास रथा ढ होऊन
कुिलं दांचं ने तृ व कर यासाठी उभा ठाकला होता. आप या िप याचे ॠण फेडायला
याला सं धी िमळाली होती. पण याला क पना न हती की, याचं नाव चं दर् हास असलं
तरी आमचा से नापती सूयिश य होता.
सर वती नदी या िकना यावर सं गर् माला सु वात झाली. चं दर् हास एक िन णात
अ वसाद होता. आप या से नेतन
ू तो िवजे सारखा तळपत होता. कुिलं दांना, गजना दे ऊन
सावरत होता. अशा धाव या पराक् रमी वीर यो यावर िहर यवमानं एक अचूक बाण
फेकला. या या घोड ा या माने त घु स यामु ळे तो शूर से नापती घोड ासह सरळ
सर वती या पात्रात िकंशु क वृ ासारखा उ मळू न पडला! आपला त ण ने ता कुठं च
िदसत नाही, हे पाहताच कुिलं द सै य सै रावै रा धावू लागलं !
आ ही िजं कले या रा यांत एकही रा य असं न हतं की, यातील यो े से नापती
पडला असताही, मना या िनकरानं लढू शकत होते ! ही अिन ट सवय आप या से नेतील
कुणालाही लागू नये हणून कधी-कधी आमचा से नापती घोड ाव न खाली उत न
‘से नापती अं गराज पडले ’ अशी कृतक भूल पसरवायला मला सां गत होता! मागं
िफर या या मागावर वत: पायी जाऊन चपळाईनं आडवा थांबत होता! जी पथकं
माघारी पळ यासाठी वळतील यांना कठोर िश ा होती! सव से नेचं या िदवसाचं अ न
या- या पथकातील यो यांना वत: िशजवावं लागत होतं ! यामु ळे केवळ प्राणपणानं
लढणं ही एकच सवय सवां अंगी बाणली होती. कुिलं द हा दे श मे घमाले चा आहे , याचाही
मला िवसर पडला होता इतकी से वावृ ी अं गी िभनून गे ली होती.
चं दनावतीचा पाडाव क न बाि हक आिण ित्रगत िजं कीत आ ही शतद्
नदीजवळ आलो. यापु ढ या दे शांत रोहतक, केकय, अं ब ठ, औदंु बर, यद ू ही लहान-लहान
रा यं होती. साम यसं प न असं एकच रा य होतं ! श याचं मद्ररा ट् र! या सव दे शांना
िमळू न पं चनद हे साथ नाव होतं ! कारण िहमालयातून उगम पावून पि चमसागराला
भे टणा या शतद् , इरावती, चं दर् भागा, िवत ता आिण यास या पाच न ां या िवपु ल
पा यानं हा प्रदे श वै भवाला ने ला होता. यांत या मद्रांचा पराभव करताच याची
प्रितिक् रया इतर लहान रा ट् रां वर होऊन ती सरळ शरण ये णार होती. हणूनच आ ही
सामोरा धरला तो मद्ररा य श य! सहदे व-नकुलांचा स खा मामा! ॠतायनाचा पु त्र!
हणूनच शाकलनगर गाठ यासाठी आ ही शतद् वे रेनं ओलांडली.
चं दर् भागा आिण िवत ता यां या मनोहर सं गमावर मद्रांची शाकल ही
राजनगरी वसले ली होती. श याशी सामना अटळच होता. आप या रा यावर कु ं चं
सै य चालून ये तं आहे , हे समजताच नगर सोडून आपले पु त्र मां ग व मरथ यांना
समवे त घे ऊन तो आ हाला मधली पु णी नदीच ओलांडून ायची नाही या िनधारानं

ित या काठी ये ऊन पै लतीरावर ठाण मांडून बसला! आ हाला भे टले या तोपयं त या सव
प्रित प यांत एकटा श यच डावपे चात अितशय कुशल होता! बु द्िधमं त होता.
याला त ड दे यासाठी आ ही सश त्र सै िनकांसह शे कडो नौका पु णीत
हाकार या. पात्रा या म यभागापयं त या पोहोच या नसतील तोच वर या िदशे नं
वाहत ये णारे प्रचं ड वृ
यां यावर एकाएकी धडाधड आदळू लागले ! तोल गे ले या
नौका पटापट कलं डू लाग या आिण गवता या पा यासार या पु णी या धारे ला
लाग या. वाहन
ू जाणारे सै िनक श या या बाणधारी पथकानं सटासट िटपायला सु वात
केली. काही मोजके यो े सोडले , तर सगळं नौकापथक अशा त हे नं कामी आलं . श यानं
डाव साधला.
या या वृ ां या मा याला ह ी दाद दे णार नाहीत या क पने नं आ ही पाचशे
हतींचं एक भ कम पथक पात्रात घु सिवलं , पण श यानं आणखी एक यु ती काढून ते ही
उधळू न लावलं ! पात्रातून सोडले या वृ ांना यानं अणकुचीदार पाती उलटी ठोकली
होती! ती कातड ात घु सताच िबथरले ले ह ी िदशा बदलून धारे ला लागले ! यां या
र तानं पु णीचं पाणी तांबडं झालं . ते ह ी कुठं गे ले हे पु णीलाच माहीत! पै लतीरावर
असले ला श य, हातातील तळप या सु वणा या राजदं डामु ळे दादाला अचूक ओळखू ये त
होता.
तीन िदवस आ ही ती नदी ओलांड यासाठी अटीतटीचे य न केले तरी काहीच
यश ये ईना. नै रा यानं आमची उभारीची मनं ही कळं जून गे ली. रोज शे कडो सै िनक पात्र
पार कर या या य नात िन कारण गतप्राण होत होते . आम यासाठी पु णी या
पात्रावर अमर बिलदान करीत होते , पण हे कुठं तरी थांबणं आव यक होतं . यु ािशवाय
नाहक प्राणहानी मानवणारी न हती.
चौ या िदवशी पै लतीराकडून नौकेतून एक शु भर् वे षधारी य ती ये ताना िदसू
लागली. सवांनी श त्रं सावरली. मनाचा क दटले ला उद्रेक फोड यासाठी!
“थांबा!” आम या से नापतीची िनग्रही आ ा ऐकू न सव जण िव मयचिकत
झाले . नौका जवळ ये ताच सवांना आपली चूक कळू न आली! तो श याचा सं देश घे ऊन
ू होता!
ये णारा राजदत
ू थे ट आम या से नापतीपु ढं उभा
नौकेतून उत न तो मद्रांचा धाडसी राजदत
रािहला. यानं साधं वं दनही केलं नाही! कानांतील कुंडलांमुळे यानं सवांतन
ू अचूकपणे
आमचा से नापती ओळखला!
‘‘सं देश! मद्रराज श य महाराजांचा!” तु टकपणे बोलत यानं एक गु ं डाळी
अं गराजा या हाती िदली. यानं ती तशीच मा या हाती दे त सां िगतलं ,
‘‘उपसे नापती, वाचा तो सं देश!”
अिध या मनानं वरचं तलम व त्रं दरू क न तो सं देश मी वाचला –
‘‘यु कम हे बु द्िधमान ित्रयांचं कम आहे ! सूतपु त्रांचं न हे ! आलात तसे
माघारी जा!’’ हा धडधडीत घोर अवमान होता – आिण तो कुणाचा? िदि वजयात असं य
राजांना धूळ चारले या मा या िप्रय बं धच
ू ा! श यासार या यःकि चताकडून! मा या
म तकावरची धमनी क् रोधानं थडथडू लागली.
ते सं देशाचं भूजपत्र फाडून पायांखाली तु डवावं हणून मी दोन हातां या
िचमटीत ते आडवं धरलं .

‘‘थांब शोण, आण ते इकडे !” अं गराजानं व त्रासह ते भूजपत्र आप या हाती
ू ा या हाती दे त काहीही न बोलता
घे तलं . नु सतं ते तलम व त्रच मद्रां या दत
पु णीकडे बोट उं चावून याला जा याची मूक सूचना दे यात आली. आला तसा तो
नौकेतून परत गे ला. भूजपत्र अं गराजानं किटव त्रावर या शे यात जपून बां धन
ू ठे वलं .
‘‘उ ा सवांना यो य आ ा दे यात ये तील. आता जा तु ही!” आ ही सं त त
मनाचे भाव लपवीत याची आ ा पाळली.
आमचा रणात गजणारा वीर से नापती तो सं पण
ू िदवस एखा ा यो यासारखा
पु णी या पात्रात उभा राहन
अ यदाना या ओंजळी अपीत होता! आता
ू
िदि वजयाला गालबोट लागणार, अशी खे दाची घनदाट छटा सव िवजयी सै यावर
पसरली होती. रात्रभर पु णी या पात्रात दादा या ओंजळी जलदान करीत हो या,
आ ही िशिबरात श ये वर एकसारखी कू स बदलीत होतो.
पाच या िदवसाची सु वात झाली आिण सवांना आ चयाचा ध का बसला!
रात्रभर अं गराज पात्रातच उभा होता! आ हानाचा िवचार करीत की आप या
आरा यदै वताला श्र े चे घट अपून ितला साकडं घालत ते समजणं कठीण होतं !
पात्रातून बाहे र पडताच तो िन चयी वरात हणाला, ‘‘वीरहो, आपण मद्रांचं
शाकलनगर आता िजं कूच िजं कू!’’
“कसं ?” मी हषा सु कते नं िवचारलं . सव पथकप्रमु खां या मु खां वर आ चयानं द
ओसं डून वाहत होता.
‘‘शोण, तू आमचा तळपणारा राजदं ड घे ऊन आम या सै यात एकसारखा िफरत
राहशील! या राजदं डाव न मीच सै यात आहे असा पै लतीरावर या श याचा समज
होईल! पृ ठभागाकडचं दोन अ ौिहणी सै य घे ऊन मी माग या मागं पु हा शतद्
ओलांडीन! ित या िकना यानं उगमाकडे जाऊन कुलु त, द् ू यां या रा यांतन
ू
उगमाजवळ पु णी आिण चं दर् भागा ओलांडून रोहतका या तका या रा यात ये ईन!
शाकलनगर म ये राहील. एकीकडे तु झं सै य आिण दुसरीकडे मागून माझं सै य या
कात्रीत श य अचूक सापडे ल!’’
‘‘पण यासाठी तु ला एक स ताह लागे ल. तोपयं त आ ही काय करायचं ?’’
‘‘तु ही! तु ही शं भर-शं भर ह ींची पथकं रोज पु णीत सोडून श याला सतत
नु सतं झुलवीत ठे वायचं ! जे हा लगबगीनं श य पै लतीर सोडू लागे ल ते हा मी याचं
शाकलनगर पलीकडून घे न आहे हे तु म या ल ात ये ईलच!’’
‘‘पण... पण अशी ही चढाई असावध राजावर केले ली चढाई ठरणार नाही काय?”
ू पाठवून
‘‘नाही! शाकलनगरात ये ताच मी श याला यानं पाठिवला तसाच दत
प ट सां गणार आहे की, ‘साम य असे ल तर आप या राजनगराचं र ण कर यासाठी
आता पु णी सोडून मु काट मागं ये !’ तो आला नाही तर यु ाचा प्रसं ग िनमाण होणार
नाही, कारण शाकलनगरात श याचं फारसं सै य बाकी उरले लं नसणार! सरळ या या
राजवा तूवरचा वज उतरवून यावर कु ं चा वज चढवून मी परतणार आहे !”
‘‘आ ा!’’ मी कु ं चा राजदं ड या या हातून घे ऊन वायु िजतावर आ ढ झालो!
आम या अग्रभागी या सै यातून िफ लागलो! हातातील राजदं ड तळपे ल असा मु ाम
उं चावू लागलो! खरं तर वायु िजतावर आ ढ होताना मन सं कोचलं होतं , पण िन पाय
होता.

आम या सै यातील पृ ठभागाकडचं अधं अिधक सै य हळू च तसं च माग या
मागं िफरलं . समरप्रसं गांचा िवशे ष ताण नस यानं ते अिधक बळकट होतं . दादाचं ने तृ व
लाभताच तर ते उफाळू न आलं . शतद् पार क न ते पं चनदांतील पाच न ां या
उगमा या रोखानं िनघालं . मा या िफर याबरोबर पै लतीराव न श याचा वजधारी रथ
कुशलते नं हलत होता. मी हणजे हाती राजदं ड घे ऊन शु भर् वायु िजत घोड ाव न
पाहणी करणारा अं गराजच आहे , असाच याचा समज झाला होता! रोज शं भर-शं भर
ह ीचं पथक आ ही पा यात एकामागून एक लोटतच होतो. श य यांचा िन:पात
करीतच होता. आप या सै यात गवा नत माने नं गरगर िमरवत होता.
पाच िदवस झाले आिण पै लतीरावरचं श य-सै य एकदम िविचत्र हालचाल क
लागलं ! घटका-दीड घटकेतच पै लतीराचा सगळा िकनारा िनमनु य होऊ लागला!
अं गराजानं झं झावाती धाव घे ऊन पलीकडून शाकलनगराला घे र याची ती प ट खूण
होती! यि णीची कांडी िफर यासारखं श यानं शे वटी पु णीचा िकनारा सोडला!
आनं दानं नौकांची असं य पथकं पा यात लोटताना आ ही घोषणा िद या –
‘‘कु से नापती अं गराज कण महाराजांचाऽऽ!”
‘‘िवजय असो!”
या नादानं आमचे आजवर असं य ह ी वाहन
ू ने णारी उ म पु णीसु ा
थरथरली असे ल!
**

एकवीस
पटां गणात सापडले या श यसै याचा यु ात शाकलनगराजवळ धु वा उडाला.
वत: मीच श याला ब ह त क न आम या से नापतीसमोर यु कैदी हणून सादर
केला. याची पु ट मान अवनत झाली होती. मात्र ती नत कर यासाठी आ हाला
िहर यवमा आिण याघ्रद गमावावे लागले .
“मु त करा याला!” आ ा झाली. श याचे ब हात मु त कर यात आले .
‘‘श य, िकतीही झालं तरी शशक, यवन आिण बबर यां या रानटी रा यांनी
वे ढले या मद्रदे शाचा तूही नायक आहे स! तु याकडून कोण याही औदायाची कधीही
आमची अपे ा न हती, नाही असणारही नाही! तु यासारखा पाय याजवळू न खळखळत
वाहणा या ओढ ा या पा यानं पवतिशखरांचा अिभषे क कधीच होत नसतो, हे पु हा
िवस न जाऊ नकोस!” आम या एरवी शांत असणा या से नापतीचे िनळे डोळे आग
वषवत होते . गाल काटे फड ां या ब डासारखे रसरशीत लाल झाले होते ! कपाळावर या
फुगले या धमनीव न घामाची सर ओघळत होती. या या नाकाचं अग्रही क् रोधानं
र तवणी िदसू लागलं ! याचा तो साि वक सं ताप केवळ श यामु ळेच आ हाला
पाहायला िमळाला!
‘‘शोण, पु णी नदी या पात्रात आपले िकती ह ी आिण नौका वाहन
ू गे या?”
‘‘सु मारे सातशे !” मी उ र िदलं .
‘‘ या सवांची या मद्रराजाकडून भरपाई क न या... आिण...” यानं
किटव त्रातून श याचं च भूजपत्र काढलं ! मा या हाती ते दे त, श या या कंठात
आप या िवजयी धनु याची माला घालून याला गदागदा हलवून तो मला हणाला,
‘‘या ित्रय वा या अहं भवानं अं ध झाले या रानटी राजाकडून याच भूजपत्रा या
पृ ठभागावर एकदा न हे ; तर पाच वे ळा िलहन
या की, ‘सूतपु त्रसु ा बु द्िधमान
ू
असतात आिण यु कम चां गलं जाणतात!! कधी-कधी तर नामधारी ित्रयापे ाही
अिधक!’’’ या या कपाळावरची धमनी थडाथड उडत होती. िनमु ळती जोड हनु वटी
थरथरत होती!
**

बावीस
श याचा पराभव झा याची वाता आपोआप पं चनदात सवत्र पसरली. भोवतीची
बबर, यवन, शशक, कांबोज ही रा यं आपोआप शरण आली. सवांचे करभार घे ऊन आिण
श याकडून सव हानीची भरपाई क न घे ऊनच आ ही पं चनदाबाहे र पडलो. पि चम
िदशाही सं पली! जणू श य हाच या िदशे चा मु य र क होता.
वै शाख मास सु झाला होता. आ ही बाहे र पडून पाच मास झाले होते . सौ याचे
आिण यु ाचे िदवस कसे िनघून जातात हे ल ात ये त नाहीत. िनदान यो यां या तरी ते
कधीच ल ात ये त नसावे त.
आता एकच िदशा उरली होती – उ र! या िदशे कडे केवळ पाचच रा यं होती.
वै शाखात ती ह तगत क न वषाॠतूपव
ू ी आ ही हि तनापु रात परत पाऊल टाकणार
होतो! आमचं सै य कुठं ही वषाॠतू या मु सळधार तडा यात सापडू नये ही आमची
योजना होती.
उ रिदशे चा का मीर दे श समोर ध न आ ही एकलग धावत होतो. का मीर!
सव आयावतात इतका िनसगसुं दर असा दुसरा दे शच न हता! या िठकाणीच पवतराज
िहमालयाचं पिहलं दशन होणार होतं ! धु यानं झाकाळले या द यांतन
ू आम या
से नापती या जयकाराचे प्रित वनी उमटणार होते ! का मीर हणजे आयावता या
व पात उ या असले या यौवनसं प न िनसगदे वते या म तकावरचा सौभा यितलकच!
काही पं िडत, किववयांना हि तनापूर या राजसभे त, ‘का मीर हणजे वगाचं
पृ वीतलावरील प्रितिबं ब’ असं वणन करताना मी पािहलं , ऐकलं होतं , पण प्र य
पाहताना मला उलटाच अनु भव आला! वगाचं िनदशक असले या आकाशाचा केवळ
एकच रं ग होता. िनळा! पण का मीर या भूमीवर इतके रं ग एकवटले ले होते की, वगात
राहणा या दे वािदकांनी कधीकाळी आप या िन या राजक ाची गवा ं उघडून खाली
पािहलं च असतं , तर यांनीही त णी वगाचा याग केला असता! का मीर हणजे
अशा िद य, मनोहारी, िविवधवणी मु त स दयानं िवनटले ला प्रित वग होता!
आ ही काि मरात प्रवे श केला तो ऐन वसं तॠतूचा काळ होता! वसं तामधील
का मीर पाहणारा िकतीही पाषाण दयी असो, तो िनसगाचं ते िवहं गम मु त प्रकटन
पाहन
ू या यापु ढं नत झाला असता. आम या समवे त अ व थामा असता तर वे डावून
यानं म तकावरचं व त्र काढून ते सरळ अवकाशात उडिवलं असतं ! िहर या लु सलु शीत
गवताची तलम व त्रं पिरधान केले या पठारावर मु तपणे शरीर झोकू न तो आकाशाचा
गहन-गं भीर नीिलमा घटकान्घटका पाहत पहुडला असता! फुलले ला िनसग पाहन
ू
खु लले ले िविवध प ी लािडक श दांत कोणकोणते बोल बोलतात हे यानं कान लावून
ऐकलं असतं ! द याखो यांतन
ू िफरताना लहान-लहान फुलांची अगिणत वनं पसरले ली
पाहन
ू यानं अने क वे ळा अं गराजाला िवचारलं असतं , ‘कोणती श त्रं आणून तू या
फुलांचं रा य िजं कणार आहे स? या द यांची खोली मोजणार आहे स? िशखरांची उं ची
गाठणार आहे स? नाही अं गराज, मानव सव िजं कू शकेल, पण िनसगाचं हे अपार भांडार

कुणाला आिण कधीही िजं कता ये णार नाही!’ िनसगप्रेम हा याचा अं गभूत वभावच
होता. दादालाही यानं या या आ वादाचं वे ड लावलं होतं . ितथ या स दयाचा नाश
होऊ नये असा िवचार क नच की काय कुणाला ठाऊक, पण आम या से नापतीनं ही
ह ींची पथकं बरोबर न घे ता मागं ठे वली होती! आमचे नु सते पदाती का मीर या
सूयनगर या वै भवी राजनगराकडे माग थ झाले होते .
मागात ठायी-ठायी अने क सरोवरं िदसू लागली. ती नील, पीत, हे म, धवल, र त,
काषाय अशा िविवध वणां या कमलपु पांनी झाकू न गे ली होती. यांचा मकरं द से वन
करीत पु ट भ्रमरांचे थवे गु ं जारत िफरताना, बीसतं तू खात जलक् रीडा करणा या
राजहं सांना थडकत होते ! राजहं सांना याची दादही न हती! सरोवराचं पाणी तरं गणा या
कमलपत्रांनी झाकलं होतं . जी जागा उघडी होती ती परागकणांनी आ छादले ली होती.
का मीर हणजे सरोवरं , फुलं , प ी, लतावृ , कुरणं यांचं िदपिवणारं सं मेलन!
सूयनगर िजं कून आ ही िहमालया या दशनाला चाललो! दे व ार, सु पण, िचड
यांचे गगनचु ं बी वृ मागं पडू लागले ! चं डोल, चक् रवाक, चातक, कपोत, मयूर, भार ाज,
सारं ग असे अने क प ी ‘िहमालायाकडे जाताहात, नम्र होऊन जा!’ असा सं देशच
आ हाला दे ऊ लागले ! कदळ, िनिशगं ध, मदनबाण यांचे ताटवे मागं पडले . शे वटी भूभाग
सं पन
ू िहमालय प्रदे श दृि ट े पात आला! िहमालय! मानवाला धाक बसावा हणून जणू
िव विवधाताच आपलं धारदार खड्ग यानाबाहे र काढून आम यासमोर एका िशखरा या
व पात उभा होता! िहम िवतळू न पाझरणा या ढगांनी भोवतीनं घे रलं होतं की
दरू वर या कैलास पी पवता या शं कराला लाजून उमाच या धवल ढगाचं व त्र सावरत
होती?
वे गवे ग या जागे व न पाहताना या िशखराची िविवध पं िदसत होती. कधी
शु भर् व त्रं पिरधान क न यानम न ॠषीसारखं ! कधी वजदं डासारखं सरळ उं च! तर
कधी अिध या धरतीनं आकाशाला कवटाळ यासाठी उं चावले या कदळीसार या
हे मवणी सते ज हातासारखं भावपूण!
अं गराजानं गु डघे टे कू न या पवतिशखराला भि तभावानं वं दन केलं . काहीतरी
पु टपु टत णभर डोळे िमटू न तो तसाच गु डघे टे कू न बसला. हात जोडले ले होते . मु दर् ा
धीरगं भीर आिण शांत होती. कानांतील कुंडलांचं, पाणथळ िहमावर प्रितिबं ब पडलं होतं !
णभरानं तो उठला.
आ ही पु ढ या दारद दे शाची वाटचाल क लागलो.
दारदाचं रा य िजं कून िहमालया या पाय याजवळू न आमची वाटचाल सु
झाली. मागं रािहले ली ह ीपथकं तं गण रा यात ये ऊन िमळणार होती. िहमालयाची
िविवध पं पाहताना मन गु ं ग होऊन जात होतं . िहमालय हणजे पवत पी प यांचा
पं खसं प न सम्राट ग डच! िकती योजनांपयं त याचं साम्रा य पसरले लं होतं ! दु धवणी
धवल! िनथळणारं िनवळ! असींकी नदीचं िनतळ पात्र ओलांडून तं गण रा यात प्रवे श
करताना थं डीची तीव्रता जाणवू लागली. ऐन वै शाखात एवढी बोचरी थं डी होती; मग
शरदात केवढी असे ल या िवचारानं ितथं तग ध न राहणा या तं गणांचं आ हाला नवल
वाटलं .
सै यश ती कमी असले या तं गणांनी करभार दे ऊन आमचं वागत केलं . बोरास
फुलांचं चवदार खा िदलं . िहमवान प्रदे शात जा यासाठी तं गण दे श सोडताना मनात

भावनांचा ग धळ उडाला. िहमवान प्रदे शात आ हाला आता गं गेचं उगम थान
पाहायला िमळणार होतं ! जग पािलनी गं गेचं ज म थान! पु यदाियनी गं गेचं
उगम थान! गं गोत्री!
िनवडक सै यािनशी आ ही िहमवान रा यात प्रवे श केला. रािहले या सै याला
हि तनापु राकडे प्रयाणाची आ ा क न आ ही ये ईपयं त सीमे बाहे र थांब याची सूचना
दे यात आली. िहमवान प्रदे शात लहानमोठी अने क तीथ े तर् ं होती. कुणाचं ही एकसं ध
रा य या िहमसम्राट िहमालया या छाये त िनमाण होणं श यच न हतं ! आ हीच काय;
पण आयावतातील सव राजे एकसं ध होऊन आले तरीही ते श य न हतं !
आिण खरं तर आता वारी सं पन
ू यात्रेला सु वात झाली होती.
केदारिलं ग मागं टाकू न आ ही पायीच य नोत्री गाठली! य नोत्री! यमु ने या
पु ढं फोफावले या यौवनाला जीवनरस दे णारी जीवनदाियनी! अनं तकालापासून िहममय
िशखरातून पाझरणारी! िहमा या धवल पटां गणावर खळखळत बागडणारी!
यमु नेचं पाणी हाती घे ऊन ते ओंजळीतून अ यापण कर यासाठी दादानं
यो याचा वे ष खाली उतरवला! एक साधं अधरीय धारण केलं . िदि वजयातील यु ात
सतत श त्र चालिव यामु ळे सते ज झाले ले याचे पु ट दं ड उघडे पडले .
या या िनतळ हाता या ओंजळीतून यमु नेचं िनतळ पाणी खाल या िन ं द,
िनतळ पात्रात पडू लागलं ! ‘ॐ भूभुवः व:ऽऽऽ!’ याचे डोळे िमटले गे ले. गहन गं भीर
गायत्रीचे वनी िगिरकंदात घु मून प्रित विनत होऊ लागले ! िहमालयाचा धवल वण
अिधक तळपत होता की या या उघड ा दं डां या अभे कातड ाचा सु वणवण, ते च
मला समजे ना! तो िदि वजयी से नापती आहे की सवसं ग याग केले ला आ मिनग्रही
सं यासी ते च उमगे ना!
य नोत्रीजवळ एक िदवस राहन
ू पु ढं गं गोत्रीची यात्रा सु झाली. इथं मानवी
कोलाहलाचा पशही न हता. िन चल िहमालया या अं गाव न कोसळणा या
प्रपातांची घरघर ऐकू ये त होती ते वढीच! िहमालया या पाय याशी कोण आिण कसला
िदि वजय करणार? इथं यात्राच करावी लागते .
गं गोत्रीवरील िव यात ‘भगीरथिशला’ आली. पात्रात नान क न आमचा
िदि वजयी नायक या िशले वर बसला! घटकाभरनं उठू न गं गे या आटोपशीर पात्रात
उभा रािहला. या या पाठीची सु वणढाल सूयिकरणांत तापू लागली! मान उं चावून तो
एकटक सूयिबं बाकडे च पाहत होता! सगळं कसं शांत शांत होतं ! णभरच मला वाटलं
की, मानवांची खे ळणी गरगर िफरिवणारं कालचक् र इथं च थांबावं . गगनभे दी पराक् रमाचा,
अिनं चािर याचा, िन कलं क स दयाचा, मूितमं त उभा रािहले ला माझा अशरण, अिडग
वसु दादा तसाच राहावा! या या मा यावर सह त्रर मी सूय तसाच तळपत असावा!
याचे चरण धु णारी गं गा आप या खळखळीतून ‘जयतु , जयतु कण!’ हणत राहावी!
पवतातील िहमालयाजवळ मानवातील िहमालय तसाच हात जोडून उभा राहावा! आिण
कालचक् र थांबावं !!
तीन िदवस गं गोत्रीवर राहन
ू आ ही बदरी ाराशी आलो. मागात अने क
िशविलं ग होती. यां वर फुलं अपून शोिणतपु राहन
ू हिर ारात आलो. हिर ार हे शरयूचं
उगम थान होतं . आम या िदि वजयी प्रवासातील ते अखे रचं नगर होतं ! उ र िदशाही
सं पली! आता हि तनापूरची वाटचाल! सं गर् ाम, यु
आिण प्रवास यांनी

थक याभाग या शरीरांना आिण मनांना िवश्राम! शरयूला वं दन क न आ ही
हि तनापु राकडे चालू लागलो.
वै शाख सं पत आला होता. नगराबाहे र पडून सहा-सात मास लोटले होते ! या
कालात हि तनापु रात काय-काय घडलं , हे आ हाला कळलं न हतं . माझं मन तर
नगरा या िदशे नं अनावर ओढ घे त होतं . यु ा या धामधु मीत मना या कोप यात
कुठं तरी पडले या कुटु ं बीयां या मृ ती आता उफाळू न आ या हो या. मनाभोवती दाटू न
फेर धरीत हो या.
**

ते वीस
हिर ारहन
ू गं गा पार क न आ ही हि तनापूर या सीमे वर आलो! सहा मासांनंतर
हे राजनगराचं पिहलं च दशन आम या मनात सं िमश्र भावनांची अगिणत कारं जी
उडवीत होतं ! आमचे शूर सै िनक, अग्रभागी पदाती, म ये अ वसाद व सवांत शे वटी
गजदल अशी आकषक आिण ने तर् सु खद रचना क न आम याच आगमनाची वाट पाहत
होते . नगरातून िदि वजयी सै याची िवजययात्रा िनघणार होती. िचत्रकाराकडून सव
ह ीं या स डा, गं ड थळ, कान वगै रे भागां वर, म यं तरी या काळात सुं दर रं गीत कुसर
को न घे यात आली होती. पाठीवर डौलदार, सु वणी अं बा या चढिव यात आ या
हो या. माहुतांनी यु वे ष टाकू न सुं दर राजवे ष पिरधान केले होते . यां या हातांतील
अं कुशांना सु वणाचा वख दे यात आला होता. घोड ां या पाठीवर सु वणी वे लबु ट् टीची,
तळपणारी पालाणं चढिवली होती. कातडी वे ग काढून टाकू न रे शमी धा यांनी तयार
केले या दोरखं डाचे भगवे , आकषक वे ग चढिव यात आले होते . ह ी, घोडे यांची सारी
पथकं पु पमालांनी सजवून यां या मा यावर कुंकुम उधळलं अस यामु ळे ती चटकन
दृ टीत भरत होती. यो यांनी लोहत्राणं उतरवून रे खीव राजवे ष घातले होते . यां या
हातांतील खड्गं, भाला, ित्रशूल यांची धारदार पाती सूयादया या िकरणांत झमाझम
तळपून हि तनापूरकरांना जणू सां गत होती, ‘‘उठा, या िदि वयजी से नापतीचं वागत
करा!’’
या सव िदि वजयात बाण हे श त्र आ हाला आ यं ितक उपयोगी ठरलं होतं
हणून सै याची रचना सव पथकप्रमु खांनी कौश यानं बाणा या आकाराचीच केली
होती! या बाणाचं अग्र आता हि तनापूर या उदरात घु सणार होतं !
आमचं वागत कर यासाठी नदीिकनारी सीमे वर केवळ तीनच य ती आ या
हो या! राजा दुयाधन, अ व थामन् आिण स यसे न!
हात उं चावून झपाझप चालत ये ताना, हसत पायांखालची वाळू तु डवीत, आपण
यु वराज आहोत हे िवस न, दुयाधनानं अं गराजाला कडकडून गाढ आिलं गन िदलं !
हातातील टपोरी पु पमाला या या ग यात घाल याचं ही मरण याला णभर रािहलं
नाही! नं तर ती यानं दादा या कंठात चढिवली! एक िनिशगं धाची लहान माला मनगटात
बां धताना तो थरथर या घोग या वरात हणाला, ‘‘अं गराज, आज माझं व न साकार
झालं ! एक-एक िदशा घे ऊन िदि वजय करणा या पांडवांना आता कळू न ये ईल की, या
चारी िदशांना एकदम िदि वजय करणाराही कोणीतरी या आयावतात िजवं त आहे ! आिण
तो कौरवयु वराज दुयाधनाचा सखा कणच आहे !” या या अधरीयाचं व त्र गं गे या
वायु लहरींमुळे फुगलं होतं .
काही न बोलता िदि वजयी सै याचा से नापती मात्र मं द हसला.
अ व था या या म तकावर ने हमी यासारखं पांढरं व त्र नाही हे पाहताना
भु वया उं चावून यानं गु पु त्राला अिलं गन दे ताना िवचारलं , ‘‘अ व थामन्, आजचं तु झं
व त्रं काषायवणी का?”

‘‘कण, तु यासार या िदि वजयी यो याचं वागत करायला वै रा याचं िनदशक
असले लं धवलव त्रं कसं पांघ न ये ईन मी! यासाठी अिल त वै भवाचं िनदशक हे
काषायवणी व त्रच मी िनवडलं आहे ! आज प्रथमच मी मा या म तकावर या व त्रात
पिरवतन केलं आहे ! आवडला नाही की काय तु ला हा वण?’’
‘‘तसं नाही. मलाही तो वण आवडला आहे !”
स यसे नानं पु ढं होत दादां या चरणांना हात लावला.
‘‘काय स यसे न, गृ ही- ारी सव कुशल?” या सहा मासांत कुटु ं बीयांचं कुशल
िवचारणारा तो पिहलाच प्र न होता! तोही स यसे नाला!
‘‘सव कुशल महाराज!” स यसे न िवनयानं उद्गारला.
दुयाधना या हातात एक हात गु ं फून, बाणाकार सै यरचने या मु खाग्राजवळ
अं गराज मं द-मं द पावलं टाकीत चालत गे ला. या या दुस या हाती कु ं चा मानिबं द ू
असले ला, सव राजांना धूळ चारले ला, पु रातन असा तो राजदं ड, तो मानिबं द ू सूयादया या
कोव या िकरणांत तळपू लागला.
राजयात्रेची सव तयारी गं गािकनारी झाली होती. वषाॠतू या आगमना या
चाहुलीनं चातक प ी उ कंठते ने कदं ब वृ ां या गद पणझडीतून आकाशात झे पावताना
भे दकपणे ककशत होते . वषाॠतू ये णार होता. आप या जलसपं ीचं दान मु त ह तानं
जगाला करणारा हा वषाॠतू तर मला सव ॠतूंत दानशूर वाटत आला आहे !
रां गोळीनं शु भसूचक वि तक िच ह काढून, बाणाकार सै यरचने या मु खाग्रावर
से नापतीचा रथ उभा राहील अशी सूचना आयोजकांनी केली होती. या वि तक
ू र दादा उभा रािहला! या यामागं
िच हा या चारी फाटे िमळणा या बरोबर म यिबं दव
अफाट चतु रं गदली से नासागर बाणाचा दं ड आिण शे पटाचा आकार ध न उभा होता.
एक सजिवले ला रथ घे ऊन राजसारथी प्राितकामन सामोरा आला. या रथाला
सहा घोडे जोड याची यव था असतानाही पाचच घोडे जोडले होते ! ते सवच धवलवणी
होते , पण मोकळी असले ली पिहली जागा पटकन जाणवत होती.
‘‘का प्राितकामन – रथाला पाचच घोडे का?” वि तकात उ या रािहले या
से नापतीनं कपाळ उं चावीत िवचारलं .
‘‘या रथाची ही प्रथाच आहे ! पूवी हा रथ राजमाता कुंतीदे वी उपयोगात आणीत
हो या! ते हापासून सव सारथी याला पाचच घोडे जोडत आले आहे त! हणून मीही
ते वढे च जोडले त महाराज!” प्राितकामन थरथरत होता. आपला काही अपराध नाही हे
याला सां गायचं असावं .
‘‘मग इथं आण यासाठी राजवाड ावर तु ला दुसरा रथ सापडलाच नाही की
काय?”
‘‘अं गराज, तसं नाही! राजवाड ावर तसे शे कडो रथ पडले आहे त, पण मीच
प्राितकामनला तशी आ ा िदली होती! तु झं सव नगरजनांना दशन हावं अशी माझी
इ छा आहे . यासाठी कुठ यातरी रथा या छताचा घु मट काढूनच टाकावा लागणार
होता! काढायचाच तर मग तो राजमाता हणिवणा या कुंती या रथाचा काढला तर काय
िबघडलं ?” राजा दुयाधन हसत हणाला! याचे घारे डोळे चमकत होते .
‘‘छान! यु वराज, िजत या काटे कोरपणे मी माझे सै िनक म दे याचं टाळलं आहे ,
ते वढ ाच बारका यानं तू राजवाड ावरचा अचूक रथ िनवडून कु ं चा एक रथ वाचिवला

आहे स! पण पाच घोड ांनी तो िवशोिभत िदसतो आहे , हे तु याही ल ात कसं काय
आलं नाही? ती एकच अपूणता मीच आता भ न काढतो. माझा वायु िजत याला जोडून
टाकू न!” वि तका या म यातून बाहे र ये त अं गराजानं मा या हातीतील वायु िजताचे
वे ग ध न याला ओढत ने ऊन वत: या राजरथा या मोक या जागे वर बां धला! इतर
पाच घोड ांपे ाही तो, आयावताची भरारी मारणारा दमदार वायु िजत काकणभर उं चच
िदसू लागला! दे शोदे शी या पराभूत राजांनी चढिवले ली िविवध आकारांची आभूषणं ,
सु वणी तारांची पालाणं , म तकावरचा अने करं गी िपसांचा म तकतु रा व िहमालया या
िनळथणा या िहमासारखा शु भर् वण यामु ळे तो कुणा याही डो यांत चटकन भरला
असता! कुणाचीही दृ ट लागावी एवढा तो दे खणा िदसत होता.
रथ वि तक िच हावर उभा रािहला! ने हमीप्रमाणं या राजयात्रेतही आप या
िप्रय बं धच
ू ं सार य करावं हणून मी रथनीडावर चढू लागलो. मला थोपवत वसु दादा
हणाला, ‘‘शोण, आता तू सारथी नाहीस! या िदि वजयी से नेचा उपसे नापती आहे स! वर
ये आिण हा राज वज हाती धर! सार य स यसे न करील!”
रथनीड सोडून माग या बै ठकी या भागात चढून मी राज वज हाती घे त
अं गराजा या उज या हाताशी उभा रािहलो! यु वराज दुयाधन डा या हाताशी उभा
रािहला! या या डा या हाताला अ व थामन् उभा होता. याचं काषायी व त्र फरफरत
होतं . सवांम ये अं गराज दो ही हात जोडून उभा रािहला. यानं से नापतीचा वे ष
उतरिव या या क पने ला प ट नकार िद यामु ळे थोडासा मळकट असाच वे ष या या
शरीरावर होता! पण यातूनही तो आ हा चौघांत प ट उठू न िदसत होता. एकतर
या या हातात कु ं चा िदि वजयी राजदं ड होता, िशवाय आ हा सवांत तो अिधक उं चही
होता!
भोवती या यो यांनी चं पक, िनिशगं ध, प्राज त, अनं त आिण सु रंग अशी
ू
सु गंधी पु पं या यावर उधळली. कुंकुमा या उधळले या मु ठीमु ठींनी अवकाश क दन
गे लं. कुणीतरी कंठरवानं घोषणा िदली, “िदि वजयी से नापती अं गराज कण
महाराजांचाऽऽऽ!”
‘‘िवजय असो!’’
बाणाकार सै यरचने तील ल -ल कंठ गजू लागले ! आकाशाचा भ य िनळा
िवतानही या गजनांनी थरथ लागला! वृ ांची पानं , तृ णांची पानं पं द ू लागली! तीही
गजू लागली, ‘‘जय जय!” मृ दंग, शं ख, रणभे री, िडंिडम, आनक, तं तुवीणा, गोमु ख, नगारे
अशी एकमे कां वर ताण करणारी वा ं एकदमच गजू लागली. घोषणांची आिण या
वा ांची जणू भे दक पधाच चालली! स यसे नानं वे ग झटकताच रथाचे घोडे हलले . बाण
सरकू लागला! िदि वजयाची िवजययात्रा सु झाली. माझं मन अिभमान, आनं द,
प्रेमभाव, वीरश्री अशा अने क भावनांनी भ न गे लं! हे च ते आयावतातील सवांत श्रे ठ
हि तनापूर होतं िजथं सं कुिचत मनानं मी आिण वसु दादानं पिहलं पाऊल टाकलं होतं !
आिण आज – आज नगरा या मागावर, चौकाचौकांत, सौधासौधां वर अने क नगरजन
त्री-पु ष आप या ने तर् ां या िनरांजनांनी मा या िदि वजयी, ये ठ बं धल
ू ा
ओवाळताना मी या याशे जारी राहन
ू पाहणार होतो! ब स, एक णभरच मला वाटलं
की, आता जीवनाची यात्रा सं पावी! सवांत श्रे ठ मृ यू कोणता? मना या समाधाना या
अ यु च िशखरावर असताना मानवाला गाठतो तो! मा या डो यांत या िवचारांनी दोन

अश् िबं द ू उभे रािहले . या सव प्रसं गाचा दादा या मनावर िकती सखोल पिरणाम झाला
असे ल ते पाहावं हणून मी या या मु दर् े कडे पािहलं . तो एकदम शांत होता! नदी या
डोहासारखा! िन: पं द! आ मािभमानानं , इतरांचं आप यावरील अलोट प्रेम पाहन
ू
कुणातही िनमाण होणारी भावने ची सहज कातरता, कसलातरी वसु खाचा कोलाहल,
उं चबळ, असली एखादी पु सटशी छटाही या या मु खावर न हती! कु ं या राजसभे तील
चं दर् ा या प्रितमे सारखं याचं मु ख नु सतं ते जाची वलयं फेकत होतं ! उगवती या
सूयिबं बासारखं ते शांत, िन चल होतं !
िवजयबाण हळू हळू नगरा या िदशे नं पु ढं सरकू लागला. आ हाला पराक् रमाची
फू ती दे ऊन दोन सूतपु त्रांचं दोन पराक् रमी से नापतींम ये पांतर क न वागताला
िस असले लं हि तनापूर सहा मासां या दीघ कालावधीनं तर आम या समोर आलं !
घोषणांचा पाऊस पडत होता! आं नदोमींची शे तं फुलत होती! कण कण चै त यानं
िहं दोळत होता. असा शु भिदन या नगरानं आप या ज मापासून आजतागायत कधी तरी
पािहला असे ल काय? दोन सूतपु त्रांचा हजारो ित्रयांनी कधी आिण कुठ यातरी
रा यात एवढ ा िनभळ, िनरामय ने हानं , भ तीनं जयजयकार केला असे ल काय? या
िवचारांनीच आनं दाश् ं या सरी मा या ने तर् ांतन
ू सरासर ओघळू लाग या. जीवन
कृतकृ य झा याचं यात अखं ड आिण अनं त काळाचं महान समाधान होतं . या सरी
िटपा यात असं ही मला वाटे ना! या ओघळत राहा यात... अखं ड आिण अनं त
काळासाठी तशाच ओघळत राहा यात असं च मला वाटलं !
ू ु ळे समोरचं नगर मला अ प ट िदसू लागलं . वृ ,
डो यांत या अश् िबं दम
वा तू, गोपु रं , मं िदरं धूसर वाटू लागली; पण... पण एका पणकुटीची अ प ट आकृती
िदसताच मी डोळे उ रीयानं िटपले ! पणकुटीचं अपार मह व दादानं मला चं पानगरीत
िशकिवलं होतं हणून मी या पणकुटीकडे एकटक पाहू लागलो! ती िवदुरांची पणकुटी
होती! कवाडात एक धवलव त्रधारी मूितवत अशी ठगणी, थूल त्री उभी होती!
लांबन
ू ती नीट ओळखू ये त न हती! पण िवजययात्रा पाह यासाठी ती त्री टाचा
उं चावीत होती. आमचा रथ िवदुरां या पणकुटीसमोर आला! ती त्री अिधक प ट िदसू
लागली! नगरातील कोणतीही त्री अशा प तीनं सरळ ारात उभं राहू शक याचं
धाडस क शकली नसती. हणून आ चयानं मी िनरखून पािहलं ! या राजमाता कुंतीदे वी
हो या! पणकुटीतून एक आश्रमक या जलाचा कुंभ घे ऊन लगबगीनं बाहे र आली. ितला
थांबवून राजमाते नं ित या हाती एक करं डक दे त ितला काहीतरी सां िगत याचं मी
पािहलं .
पु ढं ये त आश्रमक ये नं जलाचा कुंभ घोड ां या खु रां वर िरता केला. स यसे नाला
ती हणाली, ‘‘से नापती थोडं खाली उतरतील काय? मी यां या भाली कुंकुमितलक
रे खणार आहे !”
‘‘नाही!” स यसे नाला दुयाधनाची तशी आ ा असावी हणून तो हणाला.
‘‘स यसे न, वे ग आखड! मी खाली उतणार आहे ! – ” अं गराजाचा धीरगं भीर
आवाज घु मला!
रथ थांबवताच दादा उडी घे ऊन खाली उतरला. या धीट आश्रमक ये नं या या
भ य कपाळावर कुंकुमितलक रे खला! मलाही याची क पना न हती की, िवजययात्रेची
सव तयारी होऊनही कुणीही आम या से नापती या भाली मं गल ितलक चढिवले ला

नाही! ती ते वढीच उणीव या आश्रमक ये नं अचूक दरू केली! अं गराजानं करां गुलीतील
मोती मढिवले ली अं गठी काढून ती ित या कुंकुम करं डकात ठे वली! िवजययात्रा पु ढं
िनघाली! सूय वर चढू लागला!
आप या रा याचा राजदं ड अिजं य हणून िमरवून आणणा या अं गराजांचं
कु ं ना वागत करायचं होतं . सग या नगरात िठकिठकाणी पु पवे शी उभार यात आ या
हो या. अशोक आिण आम्रशाखांनी काही वे शी सजिव यात आ या हो या. सु वािसनींनी
अं गणांत क तु री, केशरिमिश्रत पा याचे सडे घालून िविवध आकारां या रां गो या
मागभर िचतार या हो या. पु पमालांनी लडबडले या गु ढ ा गगनाला िभड या हो या.
सौधासौधां व न नगरजन सु वणपु प उधळीत होते . तारकांसारखा यांचा राजमागावर
नु सता खच पडला होता. जलाचे कुंभ वायु िजता या खु रावर िरते होत होते . आम या
मनाचे कुंभ कृताथते नं ओसं डत होते . घोषणां या िटप या आकाशात नगा यावर तडतडत
हो या! “िदि वजयी से नापती अं गराज कणऽ, जयतु ! से नापती कणऽऽ... जयतु ! वीर
कणऽऽ... जयतु !’’
माझं शरीर उ रीयात या तलम धा यासारखं हलकं झालं होतं ! या
आरो यां या समु दर् ावर जणू मी तरं गत होतो, िहं दोळे घे त होतो! आम या से नेचा बाण
पु ढं -पु ढं सरकत होता! स यसे नाचं सवां ग कुंकुमानं के हाच माखून गे लं होतं ! मूळचे
धवलवणी घोडे , कुंकुमवणी िदसत होते ! एवढा धुं द करणारा, विचत भानिवरिहत
करणारा, अं मळ गवाची भावनाही जागृ त करणारा असा दुसरा कुठलाच िदवस आ हा
दोघां याही जीवनात मला िदसला न हता! भिव यात िदसे ल असं ही वाटत न हतं ! एवढा
गगन पशी उ साह!
सामा य पाषाणाचं दे वमूतीत घडू शकणारं एवढं भ य ि थ यं तर दुसरं कुठलं
होतं ?
महामं तर् ी िवदुरांनी चढिवले ला ित्रकोणी भगवा राज वज मा यावर
फडफडिवणारा राजवाडा आला! काय घडलं न हतं या राजवा तूत? काय पािहलं न हतं
या पाषाणां या राजपु षानं ? ‘सूतपु त्र हणून लाथाडले ला वसु दादा! गु द्रोणांनी
डावलले ला धनु िव े चा िश य! याला राजक यांनी वरावं , असा स दयसं प न असूनही
सारिथक यांसमोर बोह यावर उभा रािहले ला वीर! खां ावर उ रीय टाकू न पायी
नदीिकनारा गाठणारा सश्र सूयभ त!’ सव-सव या राजवा तू या पाषाणांनी पािहलं
होतं ! ते पाषाण आज पाहत होते ते मात्र अपूव होतं ! आज िदि वजयी कण पाहत होते
ते !
महा ारात िपतामह उभे होते ! िवजययात्रा थांबली. वा ांचे कलकलाट लु त
झाले . िपतामहांना पाहताच, यांनी राजदं ड फेकू न िदले ला तो राजसभे चा प्रसं ग
जसा या तसा मा या डो यांसमोर उभा रािहला.
झालं -गे लं िवस न तो थोर मनाचा कु – छे – एक जाितवं त धनु या ा दुस या
एका धनु या ा या वागतासाठी महा ारात उभा होता!
अं गराजानं रथातून उत न पु ढं होत आप या हातातील राजदं ड िपतामहां या
हाती िदला! एक णभरच यां या दाढीधारी भ य मु खाकडे पािहलं . आिण – आिण
एवढ ा घटकाभरा या, उचं बळू न गे ले या उ साहपूण नगरजनां या वागतानं या या
मनाचा एक क पाही पाझरला न हता तो आमचा शूर से नापती िवरघळला! या या

नीलवणी ने तर् ांत दोन अश् िबं द ू तरा न उभे रािहले ! पु रातन महा ारा या उं बरठ ावर
ते खळकन िठबकले ! वीरासनातच िपतामहां या चरणांना हात लावीत तो गदगद वरात
हणाला, ‘‘आशीवाद िपतामह!”
‘‘जयतु कण, जयतु !” िपतामहांनी याचे खांदे ध न याला वर उठिवलं . यां या
वृ हातातील राजदं ड पं दत होता! दाढीचे लांबसडक शु भर् केस थरथरत होते ! आ ही
सहा मासांनंतर या राजवा तूत उं बरठा ओलांडून पाऊल टाकलं !
आतील पायदं ड ां वर राधामाता, बाबा आिण वृ षालीविहनींसह सव उभे होते .
यांनी आप या डो यांनीच आ हाला के हाच कडकडून आिलं गन
ू टाकलं होतं !
यां यासमोर आ ही उभे रािहलो! कुणालाच काही बोलवे ना! सगळं कसं शांत, िन: त ध
होतं . तरीही ती शांतता सव काही सां गत होती! आ ही एकाच हाडामांसाची माणसं होतो!
इथं न बोलताही सव समजत होतं !
ओवाळताना वृ षालीविहनींचे हात इतके थरथ लागले की, तबकातील िनरांजनं
जाग या जागी खडखडू लागली. दादानं िकतीही आवर याचा प्रय न केला तरी
िनसटले ले दोन अश् िबं द ू तबकात या िनरांजना या योतीवर पडून चररऽऽ असा
आवाज करीत नाहीसे झाले !
आ ही बाबांना वं दन केलं . यां या हातातील आधाराची काठी अिधकच लडबडू
लागली. आशीवादासाठी हणूनही यां या ओठातून श द सु टेना! कसातरी यांनी
आपला हात आम या म तकाव न िफरिवला. राधामाते ची चरणधूली घे यासाठी आ ही
ओणावलो. ित या डो यांतन
ू ओघळले ला एक-एक अश् िबं द ू आम या म तकावर
पडला! शरीरं पु लिकत झाली! आमचा िदि वजय ख या अथानं आता पूण झाला! पावन
झाला!
‘‘कणऽऽ शत् ं जयऽऽ’’ ती गदगद या वरात आ हा दोघांना एकदम छातीशी
कवटाळताना हणाली.
‘‘नाही माते , वसू आिण शोण हण!” मी ितला आम या ख या नावांची आठवण
क न िदली.
ए हाना सूय पूण म या ह कलामु ळे सरळ मा यावर आला होता! उ णते नं
घामे जले ला यु वराज दुयाधन पु ढं झाला. अं गराजाचा हात हाती घे ऊन तो याला
पायदं ड ा चढता-चढताच िदि वजयाचा वृ ा त िवचा लागला. एकच पायदं डी
िश लक असताना ने म या एकशे पाचा या पायदं डीवर तो थांबला!
‘‘अं गराज, तु या िदि वजयानं माझं मन इतकं मोह न गे लं आहे की,
आनं दाप्री यथ मी सहभोजनाचा बे त आयोिजत केला आहे ! शोणासह तू, अ व थामा
वगै रे सव जण उ ा सहभोजन घे ऊ! अपूप, नवनीत आवडे ल ना तु ला?”
जरा वे ळ थांबन
ू तो पु ढं हणाला, ‘‘आपला राजसूय य ही आता लवकरच
करावा असं मला वाटतं . करायचा ना राजसूय य ?”
‘‘का नाही? य अव य होईल! पण अपूप आिण नवनीताची माझी आवड तु ला
कशी कळली?”
‘‘तु ला आ चय वाटलं याचं ? अं गराज, श याशी झुंजताना हताशपणे पु णीत
उभा रािहले या रात्री तू अ यदाना या िकती ओंजळी सोड यास ते ही मी अचूक
सां गेन! सग या आयावतात माझे गु तचर िफरतात! आणखी एक सां गतो, कण आज तू

राजदं ड िपतामहां या हाती दे याऐवजी मा या हाती दे तास तर अिधक बरं झालं
असतं !’’
‘‘यु वराज, तो तु या हाती अस यासारखाच आहे ! कोण याही िनवाणी या घोर
प्रसं गी िपतामह आता तु यासाठीच श त्र उचलतील! यांना तसं करणं भाग हावं
यासाठीच मी तो यां या हाती जाणूनबु जून िदला आहे ! अं गराज, दुयाधन आिण
िपतामह हा ित्रकोण आता कधीही तु टणार नाही!”
यानं शे वट या पायदं डीवर पाय ठे वला! ने हमी गूढ बोलणारा अ व थामा
कस यातरी सखोल िवचारात दं ग होता. आ ही सभागृ हातील चं दर् प्रितमे चं दशन
घे यासाठी चाललो. वै शाखाचं उ ह रणरणत होतं ! वाला लहलहत हो या!
**

चोवीस
दुस या िदवशी या रात्रीच सहभोजनाचा कायक् रम पार पडला. यु वराज
दुयाधन, दु:शासन, मामा, जयद्रथ, राजपु त्र कौरव सव जण उपि थत होते . वत:चं
अ न वत: िशजवून खा या या आश्रमातील सवयीमु ळे केवळ अ व थामन् ते वढा
आला न हता.
अं गराजानं अपूप आिण नवनीत यांचं आकंठ भोजन घे तलं , तर इतर सवांनी
लटवाक प या या मांसा या पदाथां वर यथे छ ताव िदला! तांबल
ू से वनापूवी जु या
मधाचं म घे ऊन प्रभं जन भोजनगृ हात आला. सवां या हाती एक-एक चषक दे ऊन
उभट चं चुपात्रातून तो ते चषक भरत गे ला. यु वराज दुयाधन बै ठकीव न उठू न चषक
उं चावून बोलू लागला.
‘‘माझा सखा अं गराज कण यानं िदि वजय क न िपतामह, गु द्रोण, कृपाचाय
आिण महाराज पांडू यांनी कधीही िमळवून िदली न हती एवढी अफाट कीती कु
रा याला िमळवून िदली आहे ! याचा हा पराक् रम असाच वाढत राहावा अशी माझी
इ छा आहे . िदि वजयाचा आनं द साजरा कर यासाठी हातातील मधु र सोमरस तु ही सव
कु ं नी प्राशन करा. िदि वजयी अं गराज कणऽऽ!”
‘‘जयतु ! जयतु !’’
यानं चषक ओठाजवळ ने ऊन तो एका घोटातच प्राशन कर यापूवी घोषणा
िदली.
सवांनी चषक िरते केले . प्रभं जनानं चपळाईनं ते पु हा भरले ! सवांचा उ साहभं ग
होऊ नये हणून आ ही दोघं या जळजळीत द्रवाचे घोट डोळे िमटू न घे ऊ लागलो! एक
चषक कसातरी सं पवून मी अं गराजा या हातातील चषकाकडे पािहलं . प्रभं जनानं तो
पु हा भरला होता! तसे आ ही यु ापूवी हु प ये यासाठी सोमरस घे त होतो, पण तो
इतका मादक न हता. आम या चषकांत भरले लं म मात्र खूपच मादक होतं , हणूनच
मी अं गराजाला पु टपु टत सूचना केली, ‘‘हा सोमरस नाही! अिधक प्राशू नकोस!” यानं
तो पायां शी ओतून टाकला! पण प्रभं जनानं तो पु हा सवांसमोर भरला! दादाचा
नाइलाज झाला. सव जण सहभोजनासाठी एकत्र जमले त की म िप यासाठी ते
कळे ना. शं भर राजपु त्र, शकुनी आिण जयद्रथ सव जणच पा यासारखे म िपऊ
लागले ! अ या एक घटकेतच बै ठकीचं व प पालटलं !
झुकांड ा खात उठले ले मामा हातांची पोकळी कानाजवळ ने त आत त
ू ाचे फासे
अस याप्रमाणं ती हलवीत दादासमोर ये ऊन बोबड ा श दांत हणाले , “कऽऽण,
टु यासारखे ऽऽ छप नऽऽय िडि वजयऽऽ मीऽऽ या फा यांनीऽऽ क न दाखवीनऽ!
बोऽऽल काय ऽऽ डान आहे टु ऽऽ झं ? काऽऽ य हणालास? पाऽऽच हे बघ पाऽऽ च टर
पाच!”
हाती काही नसतानाही यांनी फासे फेक याचा हावभाव केला! “पाऽऽच’’ ते
झुकांड ा खातच मोठ ानं ओरडले ! नसले ले फासे गोळा कर यासाठी हणून धाडकन

खाली कासळले .
मला यांची कीव आली.
दुस या एका कोप यात तर दु:शासन एका दगडी तं भाला त्री समजून ितची
व त्रं फेड यासाठी हणून या तं भाभोवती िफरत होता! “डासीऽऽ, डाऽऽसी!” हणून
ू हसत होता.
पु टपु टत होता! खदखदन
णातच सव राजपु त्र बरळू लागले ! आ हाला पु रे सं म न घे ताही भोवळ
यायची वे ळ आली! कुणी हातपाय आपटू न लहानासारखा आक् रोशत होता, कुणी
गडाबडा लोळू लागला! िदि वजयात एखा ा राजानं आमचा पराभव केला असता, तरी
बसला नसता एवढा प्रचं ड ध का ते बरळणं ऐकू न मला बसू लागला!
शे वटी वत: यु वराज दुयाधन बरळत उठला! ‘‘अं गराजऽऽ टु झा िडि वजय
यट् य आहे !! या अजु ऽऽनानं िकराटऽऽ पाट याऽऽ शं कराचाऽ पराभव ये लाय – टो
अजु नऽऽ अिजं य आऽऽहे ! ट ाला तू कसा िजं कणार? णु सटं अ य डे ऊन काय उपयोग?
अजु ऽऽ न! अऽऽऽ जु ऽ न!” याचा तोल जात होता. शरीर वादळात या कळकी या
बे टासारखं झुलत होतं ! श द पानं कसं तरीच करकरत होतं !
“दुयोधन!” दादा इत या मोठ ानं ओरडला की, प्रभं जना या हातांतील
चं चुपात्र िनसटू न खाली पडलं ! श याकडून भूजपत्रावर िलहन
ू घे ताना जो साि वक
सं ताप या या डो यांतन
ू उफाळत होता, यापे ा िकतीतरी अिधक प्रकषानं तो
सं तापले ला होता! या या नाकाचं अग्र र तवणी झालं होतं . आग पाखडणारे डोळे
अिधक गरगरत होते की कपाळावरची धमनी अिधक थडथडत होती ते च समजे ना! याचे
श द या या बाणापे ाही अिधक वे गवान होते ! हातातील चषक थरथरत होता. ताडकन
आप या आसनाव न उठू न वषाॠतूतील मृ गाची सर कोसळावी तसा तो बोलू लागला,
‘‘राजपु त्र हणिवणा या धुं द म यांनो, म ानं जर तु म यासार या ित्रयांचंही अशा
गदभात ि थ यं तर होत असे ल, तर िध कार असो या म ाचा आिण तु हा म यांचा!
पांडवांसारखे बलशाली शत् िजवं त असताना या म ानं तु हाला यांची आठवणही
उरली नाही या म ाचा िध कार असो! मी अं गराज कण आज अशी प्रित ा करतो की,
जोपयं त अजु नाचा वध मी करणार नाही तोपयं त चु कू नही म िपणार नाही! इतकंच
काय; पण या या र तानं च केवळ धु वावयाचे हणून मी माझे पायही तोपयं त धु णार
नाही!!
“अजु नाला अिजं य हणणा या दुयाधना, माझा िदि वजय तु ला पु रे सा वाटत
नसे ल, माझी सूयाराधनाही यासाठी कमी पडली असे ल, माझी पु याई कमी वाटत
असे ल तर यापु ढं मी माझी पु याई दानधमानं भ न काढीन! पण अजु ना या भयानं
दबले या दुबला, मी याला ठार मारीनच मारीन!” दादा थांबला आिण पु हा िनधारानं
गरजला, ‘‘आजपासून कोणताही याचक अं गराज कणा या ारातून कधीच िव मु ख परत
जाणार नाही! कुडीत प्राण असे पयं त!” हातातील चषक फेकू न दे ऊन तो झपाझप चालत
क ाबाहे र गे ला. पे ट या शे पटा या बाणासारखा!
ती याची घोर प्रित ा ऐकू न मा या िदि वजयाचा आनं दही मावळला!
भिवत यात काय आहे या शं केनं मी िख न-सु न मनानं या या मागून बाहे र पडलो.
सोसाट ा या वा यांनतर आम्रवृ ाखाली फलांचा सडा जसा अ ता य त पडतो, तसे
कु ं चे म धुं द शं भर राजपु त्र आता क भर िनपिचत पडले होते ! यांचं असं ब बरळणं

बं द झालं होतं .
**

पंचवीस
वै शाख सं प यामु ळे वषाॠतूला सु वात झाली! मु सळधार पावसानं नगरातील,
कोट, बु ज, गोपु रं आिण कळस यां वर जलदानाचा वषाव सु केला! दादा या दाना या
प्रित े ची वाता सव नगरात पसरली! थोडीशी उघडीप िमळताच याचक राजवाडयावर
गदी क लागले ! कुणी पावसापासून र ण कर यासाठी घराचं सािह य, कुणी पा यामु ळे
अकू र याधीनं मे ले या घोड ाऐवजी दुसरा घोडा, कुणी धन, कुणी धा य, कुणी धे न,ू
कुणी धरती अशा अने क माग या घे ऊन याचक वाड ावर जमू लागले . सकाळची
आि हकं आटोप यानं तर प्रथम सव याचकांना दानं क न मगच वसु दादा भोजन घे ऊ
लागला. राजवाड ाला याचकां या अखं ड ये या-जा यामु ळे यापारपे ठेचं व प आलं !
दुयाधना या पायां वर पु रे शी घालूनही उरले ली िदि वजयातील सं प ी गाड ागाड ांनी
होती. आयवतातील सव रा यांतील याचक आले असते , तरीही ती सं पली नसती! या
सं प ीचं दान क न तो आता जनमनांची रा यं िजं कू लागला! दीन, दुबल, अपं ग, रं जले गं जले , ब्रा ण, अनाथ, यािधग्र त, सव त्री-पु षांना एकच आधार िमळाला –
दानशूर कण!
दानशूर कण!
राजवाड ासमोर या प्राकारी चौकात या दगडी चौथ यावर बसून जो जी
मागे ल याला ती व तू दे ताना मला वसु दादाचं िवल ण आ चय वाटू लागलं . प्र ये क
याचकाचं प्रथम तो मधु र हसून वागत करीत असे . हे हा य जर िदि वजयातील
प्र ये क सै िनकाला पाहायला िमळालं असतं , तर यासाठी दं डकार य पार क न ते
आयावताबाहे र महारठ् ठातही गे ले असते ! जे सै िनकांना पाहायला िमळालं न हतं ते
याचकांना मात्र िमळत होतं ! जी सं प ी वणवण भटकू न यानं िमळिवली होती ती तो
आता हसतमु खानं सहज हजार ना दे ऊ लागला.
अ व था यानं आप या पत्रात िनसगातील मनोरम दृ यं पाहन
ू होणारा आनं द
हा दहा िदि वजयातील िवजयानं दापे ाही श्रे ठ असतो, असं हट याचं मला प ट
आठवत होतं . एका वृ े ला भरजरी व त्र दे ता-दे ता अं गराजानं आम या शे जारी उ या
असले या, अ व था याला िवचारलं , ‘‘गु पु त्रा, दहा िदि वजयांतील िवजयानं द,
अने क िनसगर य दे खावे पाहताना होणारा आनं द, आिण – आिण अशा एका अनाथ
िनरािश्रत, गांजले या दुबलाचे अश् पु सताना होणारा आनं द यांतील सवश्रे ठ आनं द
कोणता?”
अ व था याजवळ याचं उ र काही न हतं ! तो नु सता हसला!
आद्रा न त्रामु ळे आकाशात साचले ले ढग अनपे ि त वषू लागले . जणू ते ढगच
सां गत होते की, ‘दुबलाला दातृ वानं सबल कर याचा आनं दच सवश्रे ठ आहे !’
पावसा या सरीनं िभजणा या याचकांत हालचाल सु झाली. अं गराजानं
मा यावर छत्र धरणा या से वकाला दरू क न िभजत-िभजतच दान दे त राहणं प करलं .
मला तर मु सळधार कोसळणारा पाऊस आिण दानांमागं दानं दे णारा वसु दादा यांची

दातृ वाबाबत पधाच चालली आहे असं वाटलं !
ू यां या मु ठी-मु ठी तो याचकां या झोळीत
सु वण, मोती, प्रवाळ, िहरे , वै दय
मु तपणानं िर या क लागला. राजवाड ा या सौधाव न िपतामह आिण महामं तर् ी
िवदुर हे पाहत होते याची याला जाणीवही न हती! याचं दान याचका या झोळीत नीट
पडावं हणून अ व थामा प्र ये क याचकाला झोळी भर यास मदत क लागला! आ ही
पावसात िभजत आहोत याचं भान आ हा ितघांपैकी कुणालाही न हतं .
सव याचक दान घे ऊन ‘‘दानवीर कण औ वं त होवो!” असं पु टपु टत महा ारातून
बाहे र पडले . केवळ दोनच याचक िश लक रािहले ! ते दोघं ही इतके वृ होते की,
िभज यामु ळे कुडकुडत होते ! यांतील एकाचं शरीर नीलवणाचं होतं ! यु वराज अजु न
आिण यादवराज श्रीकृ ण यां िशवाय नीलदे हाची अ य कुठलीच य ती कुठं ही
पािह याचं मला आठवत न हतं . याचक अस यामु ळे याला तसं काही िवचारता ये णं
श य न हतं . दुसरा वृ गोल मु दर् े चा होता तो एकसारखा अं गराजा या पायांकडे च
पाहत होता!
‘‘दानशूर कणा, दान दे !” नीलदे हा या या वृ ानं हातातील काठी लडलड
हलवीत श द उ चारले .
‘‘काय दे ऊ बाबा? धन, धा य, धे न,ू धरती, धाम?”
‘‘या सव गो टी जीव अि त वात उरला तरच कामा या आहे त! आ ही पावसात
िभज यामु ळे थं डीनं गारठू न मरतो आहोत! आ हाला वाळले ली लाकडं दे मोळीभर!”
दात थडाथड आपटत या वृ ानं आपली यथा सां िगतली!
‘‘वाळले ली लाकडं ...” अं गराजानं चमकू न अ व था याकडे आिण मा याकडे
पािहलं . वृ ाची काठी तर लडलडतच होती. पांढ या दाढीव न पा याचे थब िनथळत
होते . याची मागणी पूण केली नसती, तर तो खरं च गारठू न मे ला असता!
‘‘शोण, याला या वे ळी लाकडं कुठली दे णार? आद्रा या या वषणा या पावसात
वाळले ली लाकडं कुठं िमळणार?” अं गराज सिचं तपणानं मा याकडे पाहू लागला.
िदि वजयात या या या िव मयचिकत करणा या क पना मी िवसरलो न हतो! काय
सां गणार होतो मी याला? काही सु चलं असतं तर ते याचं यालाच!
‘‘थांब शोण, यांना इथं थांबवून घे ! यांचं दान यांना िमळे लच!” मो याची मूठ
एकाएकी तबकात िरती क न तो चौथरा सोडून तसाच झपाझप पायदं डया चढत
आप या क ात िनघून गे ला.
“थाडऽऽ थाडऽ” कस यातरी आघाताचे आवाज या या अं त:पु री क ातून
िनघून राजवाड ा या प्राकारात घु मू लागले .
अ या एक घटकेतच तो पायदं ड ा उतरत पु हा चौथ याकडे ये ऊ लागला.
या या खां ावर लाकडाची मोळी होती! रणां गणात वायु िजतावर आ ढ होऊन
हातातील खड्ग िवजे सारखं िफरिवणारा से नापती कण आिण खां ावर मोळी घे ऊन
िनषाध पवतातील एखादा िभ ल पवताची उतरण उतरतो तसा पायदं ड ा उतरणारा हा
दाता कण एकच आहे , हे ितथं केवळ एकट ा मलाच माहीत होतं . आप या क ातील
छताला आधारासाठी आड या टाकले या दोन चं दनी तु या यानं वत: उपसून
काढ या आिण परशूनं या नीट फोडून, वायु िजता या वे गात बां धन
ू ते मोळीचं
लोकिवल ण दान खां ावर टाकू न तो सं थपणे पायदं ड ा उतरत होता. माझं मन सं िमश्र

भावनांनी भ न गे लं. णभर वाटलं की, याचा स खा बं ध ू हणवून घे याची कोणतीच
पात्रता आप यात नाही.
‘‘हे आपलं दान! मा यासाठी फार काल ित ठत राहावं लागलं आप याला!”
खां ावरची मोळी नीलदे हा या वृ ा या चरणां वर ठे वताना हात जोडून दादा हणाला.
‘‘जयतु दानवीर कण!” या वृ ानं या या म तकावर हात उं चावीत आशीवाद
िदला!
मोळी उचलताना तो वृ
सौधावर या िपतामह आिण महामं तर् ी िवदुर
यां याकडं पाहन
ू का हसला ते मात्र मला समजलं नाही! या याबरोबर या गोल
मु दर् े या वृ ानं जाता-जाता पु हा एकदा दादा या पायां वर कटा टाकला! कमरे तून
वाकले ले ते दोघे ही वृ मोळी घे ऊन महा ाराबाहे र पडले . नीलदे हा या या वृ ाला
महा ाराचं ते िदं डी ार ओलांडताच एकदम ताठ उभा रािहले ला पाहन
ू एक णभर मला
भास झाला की, तो वे ष पालटले ला श्रीकृ ण तर नसे ल? आिण या याबरोबरचा तो
दुसरा वृ यु िधि ठर तर नसावा!
दान सं पलं होतं . पावसा या सरी थांब या हो या, पण मा या मनात िवचारां या
सरी ओघळतच हो या! दादाचं सार य प क न मी मोठी चूक केली होती! यामु ळे मला
याचा रथ हाकता ये त असला तरी याचा से वक होता आलं न हतं . से वक असतो तर
िदवसभर दानासाठी उभं रािह यामु ळे थकणा या या या तळपायांना चं दनी ते ल
चोळ याचं अपूव भा य मला िमळालं असतं ! धाकट ा भावा या ना यानं से वा करीन
हटलं तर दादा याला तयार झाला नसता.
**

स वीस
धाव या रथचक् राचे आरे एकामागून एक पु ढं सरकतात तशी वषांमागून वषं
सरकत होती! िदि वजयी कण ही दादाची कीती मागं पडून दानवीर कण ही कीती आता
सवांमुखी झाली. या या सव पु त्रांना दानवीराचे सु पुत्र हणून सव जण आदरभावानं
वागवीत होते . िहमालया या सलग पवतिशखरांसारखे ते आता िध पाड झाले होते .
िप यासारखे यु शा त्रात िन णात झाले होते . सवांत ये ठ वृ षसे नानं तर बाहुकंटक सव
कौश यासकट ह तगत केला होता! वृ षसे न, सु षेण आिण वृ षकेतु हे वृ षालीविहनींचे तीन
पु त्र तर मा यािप यांचे सवच गु ण घे ऊन आले होते . िचत्रसे न, सु शमा, प्रसे न आिण
भानु सेन हे सु िप्रया विहनींचे चार पु त्रही गु णिवशे षांत कुठं ही कमी पडत न हते ! ते
स तपु त्र यायामशाले कडे िनघ यापूवी दानासाठी उ या असले या िप या या चरणांना
हात लावून पु ढं जाताना पाहन
ू मला दादाचं जीवन कृताथ झा याचं समाधान िमळू
लागलं ! अ व था यासारखा मी जीवनाचा सखोल अ यास केला न हता, दादासारखे
सु खदु:खां या घटनांचे रस भरले ले चषकही पचिवले न हते ! माझं जीवन हणजे
फोफावले या िपका या रोपट ांनी सु शोिभत केले या शे ता या बां धावरील गवतासारखं
वाढले लं होतं . दु न पाहणा याला ते गवतही िपकासारखं च वाटतं ! अं गराजाचा बं ध ू ही
उपाधी सोडली तर वतं तर् अशी माझी काय यो यता होती? केवळ या यामु ळेच, मीही
सवांमुखी झालो होतो! हणूनच जीवन हणजे एक महान योगायोग आहे , असं मला
िन य वाटत होतं .
पूवज मी या पु याई या ॠणानु बंधावरच आ ही दोघांनी राधामाते या कुशीत
ज म घे तला होता. ज मभर हातात हात घालून िवशु मनानं सोबत केली होती.
माती या घड ा या तु कड ानं प्रयाग े तर् ी वृ षालीविहनींचं अं गराजाशी नातं जोडलं
होतं ! जीवनाचे घडे पु ढं यांनी प्रेमरसानं भरले होते ! आता तर ते काठोकाठ भरले होते !
गु द्रोणांनी सामािजक सं केतांपोटी दरू सारले ला धनु धर कण, यां याच
पु त्रानं – अ व था यानं मात्र िजवाभावाचा ने ही मानला होता! िपतामह भी मांनी
एकवार िध कारले या कणाचं िदि वजयी यो ा हणून वागत केलं होतं . हे
पर परिवरोधी घटनांचं ं पाहताना मला एकच वाटत होतं की, ‘जीवन हा एक महान
योगायोग आहे !’
ही क पना मी जे हा दादापाशी बोलून दाखिवली या वे ळी तो हणाला, “नाही
शोण, जीवन हा योगायोग नाही! ज म हा योगायोग आहे ! जीवन योगायोगापे ा
कतृ वावर अवलं बन
ू आहे .’’
याचा प्र ये क िवचार, प्र ये क क पना इतकी सडे तोड होती की, िवरोधाला
अथच उरत न हता. तरीही तो पु कळ वे ळा मला परामश का िवचारीत असावा हे मात्र
समजत न हतं .
‘‘शोण, मी दान दे तो. सव मला दानशूर हणतात, पण माझं हे दानशूर व
सं कुिचत नाही वाटत तु ला? हि तनापूर आिण आसपासची चार रा यं यांपे ा बाहे र या

इ छुकांना मी काय दे ऊ शकलो आहे ? िदि वजयासाठी आपण सव आयावतात िफरलो,
पण दानासाठी िफरलो का? सां ग, याला उपाय सां ग!” यानं मला एकदा िवचारलं .
‘‘तीच जर तु झी इ छा असे ल तर याला एकच माग आहे . तु या स तपु त्रांचे
िववाह! आिण ते ही दरू दे शीं या सारिथक यां शी! या िनिम ानं सव रा यांतील याचक
इथं िनमं ित्रत करता ये तील. यांना ये णं श य नसे ल, यांना आप या आ ते टांकडून
आपण धन, धा य, व त्रं पाठवून दे ऊ शकू .’’ मला या या पु त्रांचे िववाह श यतो
लवकर हावे त, असं मनापासून वाटत होतं ! कारण ते सव आता िववाहयो य झाले ले
होते !
‘‘ठीक आहे , तु झी क पना यो य आहे . तू व स यसे न जा आिण वधूक या पसं त
क न या. अवं ती, काम प, कांबोज, का मीर अशा दरू दे शांतील या असा यात.
स यसे न पि चम उ रे कडे जाईल. तू पूव आिण दि णे कडे जा. आिण ल ात असू दे ,
मीना ीसाठी आम या पु त्रांपे ाही सु व प वर तू शोधून आणला पािहजे स! आता
मोठी झाली आहे ती!”
‘‘एवढा सु व प वर कुठं िमळणार?”
‘‘का नाही? तु ला श य नसे ल तर ते काम मी करीन! मथु रारा यात या
िनिम ानं तरी जाता ये ईल मला. मीच पाहीन ितला यो य वर!’’
यानं मा या क ये साठी वरसं शोधनाचं काम आप याकडे घे तलं !
**

स ावीस
दे शोदे शी िफ न मी आिण स यसे नानं वधूक या पसं त के या. दादानं
मीना ीसाठी मथु रारा यातील वर िनवडला. सवत्र आमं तर् णं गे ली. या आमं तर् णांत
न या आ ते टांना अिधकांत अिधक अनाथ, अपं गांना घे ऊन ये याची िवनं ती आग्रहानं
केली गे ली होती. राज योितषांनी आिण पु रोिहतांनी सां िगतले ला शु भिदवस आला!
राजनगरात सवत्र िफ न वृ षाली आिण सु िप्रयाविहनींनी अ ता वाटू न सवांना
आमं तर् णं िदली होती. नगराबाहे र या िवदुरां या पणकुटीत जायलासु ा या िवसर या
न ह या!
पहाटे पासूनच राजवाड ावर नगारे घु मत होते . आप या िदि वजयी से नापती या
आिण दानशूर महामानवा या पु त्रां या िववाहांचा आनं द य त कर यासाठी सवांनी
आपली िनवासं सजिवली होती. ही सूतपु त्रांची ल नं आहे त, असं हण याचं धाडस
आता एकाही राजानं केलं नसतं ! राजवाडा तर एखा ा नववधूसारखा नटिव यात आला
होता! आमचे थकले ले मातािपता दे हांची कुरकुर िवस न नातवां या िववाहांत
उभारले या भ य मं डपातील बोह याभोवती या मं गलकलशां वर श्रीफलं ठे वीत होते .
जीवन वे डावलं होतं . आम यावर सौ याचं मु त ह तानं दान करीत होतं . िदि वजयातील
सव राजे हि तनापु रात आले होते . जे ये ऊ शकले न हते यांचे प्रितिनधी हणून यांनी
अमा य, महामं तर् ी, से नापती कुणी ना कुणीतरी पाठिवलं होतं . ते सव जण वधू-वरांना
बघ याऐवजी मं डपाबाहे र ब्रा ण, ॠिषमु नी, अनाथ, आपद्ग त यांना दान दे त
असले या दानवीर अं गराजाला पाह यासाठीच अिधक गदी क लागले .
‘‘महाराज धृ तरा ट् रांसारखा मी नगराचा अिधपती असतो तर ‘हि तनापूर’ हे
नाव बदलून मी ‘कणपूर’ हे च नाव ठे वलं असतं या नगराचं !” सव सोहळा पाहन
ू
भारावले ला िवदभराज मी मला हे हणाला.
िववाह पार पडले . दे शोदे शींचे तृ त याचक ‘जयतु कण, जयतु !’ असे आशीवाद
दे त िनघून गे ले. या रात्री सव नगरभर समयांची रोषणाई पाहताना वग आकाशात
आहे की धरतीवर याचा मला सं भर् म पडला!
आप या सु नांना आशीवाद दे ताना दादानं काढले ले उद्गार मा या कानांत
घोटाळत होते .
“राजवाड ात आलात तरी तु ही सारिथक या आहात हे कधीच िवस नका!” हे
ते उद्गार होते . ते आठवताना मला जगाचा िवसर पडला. नाही हणायला मना या
कोप यात कुठं तरी दरू वर मात्र पांडवांची मृ ती वळवळत होती! यांना वनवासाला
जाऊन दहा वषं झाली होती! कुठ यातरी अर यात, एखा ा जीण पणकुटीत अं धाराचं
काळं व त्र पांघ न ते झोपले असतील! मन अ व थ होतं .
मीना ीला पितगृ ही पाठिवताना होणारं दु:ख, ित यासार या सात मीना ी
सु नां या पात वाड ावर वावरताहे त हे पाहन
ू मी िगळू न टाकलं ! याचकांना दे ऊन िरती
झाले ली कोठारं िववाहांत या दे ण यां या पानं पु हा भरली होती! गं गे या पात्रासारखं

दादाचं दानसत्र अखं ड चालूच होतं . एकही याचक िव मु ख परत जात न हता. जाणार
न हता!
पितगृ ही जाताना मीना ीनं अं गराजांसाठी – आप या वं दनीय काकांसाठी – एक
सं देश िदला. िववाहा या धामधु मीत तो मी याला सां गू शकलो न हतो. ‘‘तु म या
कुंडलां शी खे ळणा या नातवांना पाह यासाठी मी लवकरच परत ये ईन!” असा तो सं देश
होता. तो सां गन
या या प्रस न मु खावरचं हा य खु लवावं हणून मी या या
ू
महाला या ारात उभा रािहलो. पण – पण सूयादय झाला तरी या या क ाचं ार
बं दच होतं ! आठ-दहा वे ळा ठोठावलं तरी आतून प्रितसाद काही ये ईना! शं केनं मन
झाकाळू न गे लं. असं पूवी कधीच घडलं न हतं !
“दादाऽऽऽ ार उघड दादा!” मी भयानं कसातरी बोललो.
‘‘कोणऽऽ शोण?” आडदं ड दरू झाला. ार उघडलं गे लं. सोने री केसां या कुर या
बटा िवखु र यामु ळे याचं सदै व प्रस न िदसणारं मु ख िचं ताग्र त िदसत होतं ! पाठीवर
हातांची गु ं फण बां धन
ू तो एकसारखा क ात इकडून ितकडे अशा अव थे त फे या घालू
लागला.
‘‘का काय झालं ? तु झं मु ख एवढं लान का?” मी न राहवून िवचारलं .
‘‘काहीऽ काही सु चत नाही शोण!”
‘‘कशाब ल बोलतो आहे स तू?’’
‘‘ व नाब ल! रात्री मी एक अद्भुत व न पािहलं आहे .”
‘‘कोणतं व न? अरे , व नं काही स य नसतात!’’
‘‘नाही शोण! हे व न स य ठरणार असं माझी मनोदे वताच मला सां गते आहे .
या व नात सा ात सूयदे वां शी माझं सं भाषण झालं आहे !’’
‘‘काय, काय झालं सं भाषण?”
‘‘ते हणाले की, उ ा प्र य इं दर् याचक हणून तु या ारात ये णार आहे !
धन, सं प ी, व त्रं, गायी यांपैकी काहीच न मागता तो मागणार आहे ....”
‘‘काय मागणार आहे ?”
‘‘कवच आिण कुंडलं , शोणा! कवच आिण कुंडलं ! आिण तीही अजु नासाठी!!” तो
द् तगतीनं अ व थ फे या घालू लागला.
‘‘नाही दादा! काही झालं तरी हे दान मात्र तू मु ळीच दे ऊ नकोस! हे दान नाही;
दा य ठरणार आहे !” मी जवळ-जवळ िकंचाळलो. माझं शरीर थरथरत होतं !
‘‘हे च मला सूयदे वांनीही िन न
ू सां िगतलं आहे . कवच-कुंडलं िदलीस, तर तु झा
सवनाश होईल असं ते पु न:पु हा आवजु न हणाले .”
‘‘मग काय उ र िदलं स यांना तू?’’
‘‘शोण, मी िदले लं उ र तु ला आवडणार नाही – ऐकवणार नाही.”
‘‘सां ग! लवकर सां िगतलं नाहीस तर माझा वास थांबेल!”
‘‘सूयदे वांना वं दन क न मी सां िगतलं आहे की, प्र य इं दर् याचक हणून
मा या ाराशी ये णार असे ल, तर अशा याचकाला शोभणारं कवच-कुंडलांचं दानही मी
अव य दे ईन!” याचे श द त त लोहरसासारखे मा या कानांत िशरले .
‘‘का? कशासाठी वत: या प्राणां शी हे महाभयानक त
ू तु ला खे ळावं सं वाटतं
आहे ?”

‘‘शोण, तु ला कधीच कळणार नाही! हे दान केवळ कीतीसाठी मी दे णार आहे !”
“कीती-कीती! आतापयं त काय तु ला कमी कीती प्रा त झाली? ‘कीती’ हणजे
तरी काय? फसवी वारां गना नाही तर काय? कसली कीती पािहजे आहे तु ला आणखी?”
‘‘बल आिण वृ तर् ासु र यांना ठार मारणा या, वगाचा अिधपती असले या,
दे वांचाही दे व हणवून घे णा या कीितश्रे ठ इं दर् ाचा वरदाता कण अशी कीती मला
सं पादन क न यायची आहे ! शोण, उ ा प्र य
वग या पु रातन धिरत्रीकडे िभ ा
माग यासाठी ये णार आहे ! या वै भवासाठी कवच-कुंडलं च काय; पण मी प्राणही होमून
टाकीन! वीरां या ज म-मृ यू या क पना वे ग या असतात! कीितहीन मनु य हा िजवं त
असला तरी मृ तवतच असतो! कीितवं तालाच वगाची ारं मु त असतात! कीती ही
माणसाला मृ ती या पानं अमर नवजीवन दे णारी दुसरी माताच असते ! कीितहीन
जीवन हे जीव मृ ताचं जीवन असतं ! िदनरात्र भोजन, िनद्रा, धन, प्रेम यांसाठी धावणं
हणजे जीवन न हे ! जीवनाची गणती कीती या मानदं डानं च होत असते ! तसे
महासागरात शे कडो वषं जगणारे दे वमासे नसतात का? पण कुणीही यांना अमर नाही
हणत! केवळ िजवं त असणं हणजे जगणं न हे ! कसं िजवं त असावं हे कीती ठरवीत
असते ! तसे पृ वी या या िवशाल पाठीवर प्र यही हजारो जीव ज म घे तात आिण मृ यू
पावतात! यां यासाठी अश् ढाळ याइतका अवसरही कुणाला नसतो! पण यां या
जा यानं मनामनांचे कुंभ िवयोगा या िवदारक यातने नं भं ग पावतात ते च खरे कीितमान!
ते च ख या अथानं जगले आिण ख या अथानं मे ले! हणूनच जीवन आिण कीती यांपैकी
काय िनवडणार आहे स, असं िवचारणा या सूयदे वांना मी ‘कीती!’ असं च उ र िदलं आहे !
कीती कलं िकत क न िमळणारं जीवन मी कधीही वीकारणार नाही!”
‘‘मग असलं हे कीती प्रा त क न दे णारं दान दे ताना एवढा अ व थ तरी का
झाला आहे स? दादा, जीवनाची आशा ही सव आशा-आकां ापे ा श्रे ठ असते हे
नाका नकोस! िजवं त असताना कीती िमळाली तर आ मस मानाचं सौ य तरी िमळे ल,
पण मृ यूनंतर या कीतीचा उपयोग तरी काय? सु गंधी फुलांची माला प्रेतावर चढवून
ितचा सु वास ते प्रेत काही अनु भवू शकत नाही. जगात अि त वात असणं – कोण याही
मागानं अि त वात असणं , हाच खरा पराक् रम आहे ! ते च खरं जीवन आहे ! तु या ाराशी
इं दर् ाला पाठिवणा यांची तरी दुसरी कोणती उदा क पना आहे ? ते केवळ जगू
पाहताहे त! जगणं हा िजवाचा थाियभाव आहे हणूनच तु झं मन आज कातर झालं आहे !
जग यासाठी! कारण तु लाही माहीत आहे की, कवच-कुंडलांमुळे तू यु ात अव य आहे स!
अिजं य आहे स! अजु नासारखा धनु धरसु ा तु झा पराभव क शकणार नाही. दादा,
मना या स य व पाला साथ दे ! कवच-कुंडलं दान दे ऊ नकोस! अजु नवधा या
प्रित े ची तरी आठवण ठे व!”
‘‘शोण, फार बोललास! मा या सहवासात राहन
ू कधी बोलला न हतास ते ही
बोललास! सरोवरात फुलले या कमलपु पां या मकरं दाची गोडी सरोवर या पा यालाही
कळत नसते ! ती कळते दरू थ भ्रमरांना! तु झीही तीच ि थती आहे ! जीवनभर मी कसा
वागलो, हे तु लाही कळू नये याचं आ चय वाटतं ! मा या सहवासात राहन
ू , खां ाला
खांदा लावून जगूनही तू असं हणावं स? िजवा या भयानं मी कातर आहे , अ व थ झालो
आहे आिण यामु ळेच मला काही सु चत नाही, असं च तु लाही वाटतं ? शोण, मी कातर
झालो आहे , अ व थ झालो आहे , काही सु चेनासं झालं आहे मला – हे सारं खरं आहे ; पण

ते का?”
“का?’’
तो रह याचं जाळं अिधकच गु ं फत होता.
‘‘शोण, अं गावरचं हे अभे कवच आिण ही तळपणारी कुंडलं दे वराज इं दर् ानं
मािगतली, तर याला ती कशी व कुठू न कापून काढून ावीत, हे सु चत नाही हणून मी
अ व थ आहे !! कसं श त्र चालवू मी या अभे शरीरावर? कीतीचा समोर आले ला हा
कुंभ कवच-कुंडलां या अभे पणामु ळे भं गणार की काय? मी अ व थ आहे तो केवळ
यासाठी! रात्रभर िवचार करतो आहे ; पण अजून माग काही सु चत नाही! सां ग शोण,
कसं आिण कुठू न कापू शकणार मी हे कवच?” तो पु हा पाठीवर हात गु ं फून अ व थअ व थ फे या घे ऊ लागला.
मी मान खाली घातली. या या गगनचु ं बी िवचारांसमोर खरोखरच मला माझे
िवचार अितशय ु दर् वाटले ! िकतीतरी काल आ ही तसे च शांत होतो. शे वटी मला
क ात सोडून तो अ यदानास जा यासाठी कोरडं उ रीय घे ऊन िनघून गे ला.
वृ षालीविहनींसह सवांना ती वाता सां गन
ू जागृ त ठे व यासाठी मी राजवा तू या
क ाक ांतन
ू िफ लागलो, पण याचा कठोर िनधार सवांना पूण माहीत होता. कवचकुंडलं -दाना या िनणयापासून याला परावृ
कर याचं साम य आता आ हापै की
कुणातही न हतं !
**

कण

अठ्ठा वीस
िन यासारखं नान, आि हकं आिण अ यदान आटोपून तो दाना या चौथ यावर
ये ऊन उभा रािहला! याचकांची पं ती लांबवर पसरली होती. यात दे वे द्र िदसतो का
हणून मी बारकाईनं कानोसा घे तला! तो कुठं च िदसत न हता. समाधानानं मागे ल ती
व तू मी अं गराजा या हाती दे त होतो. सु वण, व त्रं, मोती, धा य, ते ल यांचं मु त
ह तानं दान झालं . सव याचक सं पले . सौधावर िचते नं याकू ळ होऊन उभे रािहले ले
मातािपता, वृ षालीविहनी आिण स तपु त्र सु टकेचा िन: वास टाकू न समाधानानं आत
परतले ! ‘ व न हे व नच ठरलं हणायचं ,’ असं पु टपु टत मी खाली सांडले ले चार मोती
तबकात टाकले . इत यात एक कृश शरीराचा ब्रा ण महा ारा या पोट ारातून आत
िशरला आिण णभर ितथं च थांबला! माझं मन शं केनं थरारलं !
‘‘कोण आहे ते ?” अं गराजानं िवचारलं .
‘‘एक दिरद्री ब्रा ण! एक याचक!”
‘‘ये बं धो, वरा कर! दानाचा समय सं पत आला आहे . लवकर ये !”
कमरे वर दो ही हात टे कवून वाकत तो ब्रा ण चौथ याजवळ आला. डोळे
बारीक क न मु खाचं बोळकं चाळवीत उभा रािहला!
‘‘ब्र
ा, काय दे ऊ? धन, धे न,ू धरती, धाम, अ व, व त्रं? फुलं , पु पं , मधु र
रस? से वक, से िवका की ग्रंथले खनासाठी भूजपत्रं? काय दे ऊ? बोला!”
‘‘कण, तु झी दानवीर ही अभं ग कीती ऐकू न दरू दे शाहन
ू मी आलो आहे ! मला धन
नको, मी धनलोभी नाही! धे न ू नको, मी गोपाल नाही! धरती नको, मी राजा नाही! िजथं
जाईन ते च माझं धाम आहे हणून मला धामही नको! अ व, अ न, फलं , पु पं काहीच
नको! मी ग्रंथले खन करणारा कुणी ॠषीही नाही हणून मला तु झी भूजपत्रंही नकोत!”
‘‘मग पािहजे तरी काय? मी वत: आपला से वक होऊ का? आप या मागून
सां गाल ितकडे ये ऊ काय? ब्र वया, सां गा, सं कोचू नका! एक वे ळ मे घ सागरा या
ारातून िव मु ख जातील, पण याचक कणा या ारातून कधीही नाही िव मु ख परत
जाणार! कधीच नाही!!”
‘‘हा तु झा खोटा दं भ आहे ! तु झा लौिकक भं गू नये हणून मी परत जातो आहे ,
कारण मी जे मागणार आहे , ते तू कधीच मला दे णार नाहीस!” ब्रा ण परतून
महा ाराकडे चालू लागला. अं गराजानं चौथरा सोडून धावत जाऊन याचे चरण धरले .
‘‘मा या धवल कीतीला असा कािळमा आणू नका. हे म तकही मी आप या
चरणां वर उत न ठे वीन, पण आपण िर त ह त परतू नये ! सां गा, आपली इ छा काय
आहे ती?”
‘‘दानवीर हणवून घे णा या कणा, आप या दानशूर वाचा तु ला एवढा गगनभे दी
अिभमान असे ल, तर दे मला तु या कवच-कुंडलांचं दान!!” ब्रा णानं दो ही हात
पसरले ! दादा अ नीचा झटका बस यासारखा ताडकन उठला. याचे नीलने तर् पा यानं
डबडबले होते , ओठ थरथरत होते .

‘‘दे वराज इं दर् ! या कणासार या सामा य सूतपु त्रा या ारातऽऽऽ आपण? एका
वृ ब्रा णा या वे षात? मी कुठं आहे ? ही धरती आहे की वग आहे ? वगातील
अमृ ताचं प्राशन क न अ सरागणांत रमणारा दे वांचा राजा म यलोकातील एका
सूतपु त्रा या ारात हात पस न उभा आहे ? हे स य आहे की व न? शोण, आज... आज
आपला िदि वजय ख या अथानं पूण झाला आहे ! चारी िदशां या वर एक पाचवी िदशाही
असते ! आज तीही पराभूत आहे ! दे वराज अं गराजा या ारात प्र य याचक हणून
उभा आहे ! या, दे वािधदे वा, मी आपलं सहष वागत करतो आिण कवच-कुंडलांचं दान
आप या झोळीत टाकतो! पण... पण यासाठी मोठी झोळी घे ऊन या दे वराज! माझं हे
सवां ग अभे आहे . यावर श त्र नाही चालू शकत! हणून... हणून वास प्राण
जाईपयं त रोखून मी माझं मृ त शरीरच या झोळीत फेकू न दे ईन. वगात गे यानं तर
आप या रा या याभोवती असले या सोने री कुंपणावर ते वाळत टाका! मा या थं ड
र ताचं बा प होऊन जाईल! हे सु वण-कवच अखं ड िमळे ल! हवं तसं ! अभे कवच छे दणं
हाती नसलं , तरी वास रोधणं हाती आहे मा या!”
अं गराज थोडा वे ळ थांबला आिण हणाला, ‘‘पण का पािहजे आहे आप याला
ते ? वगा या भांडारातील सु वणाचा साठा सं पु टात आला हणून? की आप या
िसं हासनावरचं याघ्रािजन जीण झालं आहे या जागी नवं घाल यासाठी हणून? की
आप या हातातील वज्राला शोभणारी कवच ही एकच एक दुसरी व तू िव वात आहे
हणून? सां गा दे वराज, वगा या या पायदं ड ा उत न तु ही आज धरतीवर आलात
यां वर पायघडी हणून घाल यासाठी तर आपणाला हे माझं सु वणी कवच नको आहे ना?
बोला महे द्र, त ध का? िनदान मला हे कवच आप या चरणां वर ठे व याचा उपाय तरी
सां गा! कारण... कारण मा यासार या सूतपु त्रा या प्राणाला वगात थान कुठलं
असणार? केवळ कवच आिण कुंडलं च घे ऊन जाणार आहात ना आपण? मग यासाठी ती
ू े सव
ज मानं एकत्र जोडले ली अभे असताना िवलग कशी क मी? कुठू न क ? मदच
धागे उसवून मी उपाय शोधतो आहे आिण तो न िमळा यामु ळे माझी िवमल कीती आज
कलं िकत होणार हणून लि जत मु खानं आपणासमोर उभा आहे ! कुंिठत मती होऊन. पूण
पराभूत होऊन!”
‘‘नाही कण, तु झी कीती कधीच कलं िकत नाही होणार! कमरे चं खड्ग काढ आिण
कमलदलासार या तु या तलम मु खातून खड्गाचं धारदार पातं चालव! कवचाचा एक
िवलग पापु द्रा हाती ये ईल! तो ध न वत: या हातांनी वृ ावरची साल काढावी तसं
कवच िवलग क न काढ! कण, पाची िदशांचा िदि वजय केवळ तु ला आिण तु लाच श य
आहे ! जगात तू आिण एकमे व तूच दानवीर ठरशील!!”
‘‘दे वराज, मी आपला कसा ॠणमु त होऊ? मला हे सु चू शकलं नाही. आपण
ध य आहात!” याचे डोळे िवल ण आनं दानं तळपले .
झपाझप चालत तो चौथ यावर या ने हमी या जागी आला. यानं सरकन
कमरे चं खड्ग यानाबाहे र खे चलं . या आवाजाबरोबर भीतीचा एक सखोल शहारा सरकन
मा या सवां गावर तरळू न गे ला. या या हातातील खड्ग रोखत मी कळवळू न या या
पायांना िमठी मारत हणालो, ‘‘दादा, नको रे नको! तु या कानांतील कुंडलं आज पु हा
िन ते ज पडली आहे त! कधी न हे अशी काळी िठ कर झालीत ती! नको रे क स कवचकुंडलं दान! नकोऽऽ नकोऽऽ!’’

‘‘शोण, आज कुंडलं िन ते ज पडणार ती शे वटची! आिण ती पडली तरी याची
मला आज मु ळीच ि ती नाही! यां यापु ढं आज सा ात वगही िन ते ज पडणार आहे !
दरू हो!” यानं खड्ग मा या हातून िहसकावून घे तलं . मी या या चरणां वर म तक ठे वून
ते थडाथड आपटत आक् रोशू लागलो, ‘‘दादा, एवढी िभ ा मलाही घाल! मलाही दे दान.
श त्र कवचावर नकोस चालवू!’’ माझं म तक गरग लागलं .
याचं कुणाकडे ही ल न हतं . फासे फेकताना शकुनीमामा झाले न हते एवढा
दादा आज कसा काय धुं द झाला होता! सहभोजना या िदवशी म पी दुयाधन झाला
न हता ते वढा कणराज धुं द झाला होता!
डोळे िमटू न, सूय तोत्र हणत िव फारले या आप या मु खात यानं खड्गाचं
धारदार पातं डोळे िमटत खसकन खु पसलं ! र ताची एक-दोन कारं जी दे वे द्रा या
किटव त्रावर उडाली!
“दादाऽऽऽ दादाऽऽऽ” मी लहानपणी या या रथामागून जे वढ ा काकुळतीनं
क् रं दलो न हतो ते वढ ा तीव्रते नं मी हं बरडा फोडला, पण तो याला या वे ळी गे ला
तसा आज काही ऐकू गे ला नाही! वृ ावरची साल काढावी तसा तो आप या हातांनी
आपलं अभे कवच अलग क लागला. अं िजराचं फल कापताच आतला र तवणी गभ
उघडा पडावा तसं याचं मांसल शरीर णा णाला उघडं पडू लागलं ! गं गे या घाटावरील
बु ज ित याच पा यात िनथळतो तसा तो या याच उ ण र तधारांत िनथळू लागला!
मा या सवां गात असं य बाणांची अग्रं खु पस या या अस यातना होत
हो या! चौथरा गरगरत होता. भोवळ ये त होती मला! म तक दाबून, मांडीत खु पसून मी
मटकन खाली बसलो! आता सव जणच खालीच बसणार होते !
हसत-हसत व त्र उतरावं तसं कवच उत न यानं ते दे वराजा या हाती िदलं .
णाधात कुंडलं ही कापून यावर ठे वली. तो मं द-मं द हसत होता. एवढा कसला आनं द
िमळाला होता याला? आ हा सवां या आशा-आकां ां वर अं गार ठे वून यानं
दे वे द्रां या पायांखाली पु पं िवखु रली होती! कसलं सौ य िमळालं असे ल याला,
हणून या या मु दर् े कडे मान उं चावून मी पािहलं ! मृ यूसु ा इतका भे सरू नसे ल!
सवां गावरचं कवच काढ यामु ळे उघडं पडले लं र ताळले लं याचं शरीर आिण कानांची
तु टकी पाळी यांमुळे तो इतका भे सरू , िवद् प िदसत होता की, माझी दातिखळीच बसली!
वण यात या अधवट पे टून िवझले या िवशाल वटवृ ासारखा तो चौथ यावर उभा
होता! वत:ला कसं तरी सावरीत मी उठलो! मी िजवं त आहे की मृ त; ते च मला समजे ना!
तो वीर धनु धर, अनु पमसुं दर, िदि वजयी से नापती, दानवीर कण – छे ! आता तो कोणी,
कोणी न हता! तो हणजे िव पते चा केवळ एक िवकृत पु तळा िदसत होता! मा याकडं
पाहन
ू तो ने हमीसारखा हसला! पण मला याचं हसू ने हमीसारखं िदसलं नाही! र तवणी
मु खा या आतून बाहे र डोकावले ले याचे दोन चकचकीत सोने री दात भयानक िदसत
होते ! िशरावरचे सुं दर सोने री केस कवचाबरोबरच समूळ गे यामु ळे ते गदे सारखं नु सतं च
गोल िदसत होतं ! तु ट या पा यांजवळ पूवीसारखी जां भळट सोने री िकरणं न हती. ितथं
होते साकळले ले र तिबं द!ू केवळ र तिबं द!ू
‘‘वसूऽऽऽ!” याला या िव प अव थे त पाहन
ू राजवाड ा या पायदं ड ां व न
मूि छत होऊन धाडकन कोसळले ली राधामाता गडगडत ये ऊन, िकंकाळत चौकात
धपकन आदळली! या तशा िव प अव थे तही पु ढं जाऊन यानं ितला सावर याचा

य न केला! पण आप या उ ण र ता या पशानं ित या अं गावर फोड उठताहे त, हे
पाहन
ू पु हा तो दरू झाला! केवढा असाहा य झाला होता तो! या र ताळले या िव प
शरीरातील िवशाल मन पाहन
ू हसावं की दै वगतीला रडावं ; ते च मला समजे ना! कवचकुंडलं हाती धरले या इं दर् ाचे हातही आता पोळले होते ! याचं मन मात्र िनवलं होतं !
याचा अजु न सु रि त रािहला हणून? की एक अद्िवतीय दानवीर पाहायला िमळाला
हणून? ते समजणं अथातच श य न हतं ! राजवाड ा या पायदं ड ा उत न वृ षाली
आिण सु िप्रया विहनी दानवीराकडे झे पाव या, पण याही याला पशू शकत न ह या!
दु नच ‘‘नाथऽऽ महाराजऽऽऽ वामी!’’ हणून या दयद्रावक हं बरडा फोडत, घायाळ
गायींसार या हं बरत हो या. माझं म तक सु न झालं होतं ! राजवाड ाचे सगळे सौध
भ न गे ले होते ! िदि वजयी स दयशाली वीराचं िव प पु त यातील पांतर सव जण
डो यांतन
ू अश् ढाळत पाहत होते ! याचकांचे अश् ओघळले होते याच चौथ यावर
या या र ताचं थारोळं आज दाटलं होतं ! सव जण ‘हायऽऽ हाय!’ हणून हळहळू
ू घे तले ! मा या कानांना या या जयजयकारािशवाय
लागले ! मी कान हातांनी आ छादन
काहीही ऐक याची कधीच सवय न हती. या या िव पते पे ा ही सवांची िवफल
सहानु भत
ू ी मला अस झाली होती!
चौथरा सोडून तो दे वे द्राजवळ आला. मं दपणे ! या या चरणांना वाकू न हात
लावीत तो हणाला, ‘‘दे वराज, कुणा याही दयाला यातना दे त जग याची माझी इ छा
नाही! मा यासाठी या सवांचं दय तीळ-तीळ तु टतं आहे ! श य अस यास माझं शरीर
सु प कर... नाहीतर... नाहीतर हे खड्ग या कंठाव न िफरव! आता माझं म तक सहज
धडावे गळं होईल!” हातातील र तरं िजत खड्ग यानं दे वराजा या चरणां वर ठे वलं ! मान
खाली टाकली! ने हमी सु वणासारखी तळपणारी याची रसरशीत पाठ आता त त
लोहरसारखी लालबु ं द िदसत होती.
‘‘ऊठ! अं गराज कणा, तू ध य आहे स! मी सं तु ट होऊन तु ला एक अमोघ अ त्र
दे त आहे ! तु या केवळ एकाच शत् ला वधू शकणारं वै जयं ती अ त्र!’’ दे वे द्रानं याला
वर उठिवलं आिण या या सवां गाव न हात िफरिवला. आशीवादासाठी णै क या या
म तकावर ठे वला. याचं शरीर हळू हळू सु प िदसू लागलं . धु कं िनवळावं तसा र तवण
िनवळला! कवच जाऊन कातडं आलं !
‘‘जयतु दानवीर कण!’’ आशीवाद दे ऊन ब्रा ण वे शातील दे वे द्र
महा ाराबाहे र िनघून गे ला! िठबकणारी कवच-कुंडलं घे ऊन! आिण वत:चा पराभव या
चौथ यावर मागं ठे वून!
अं गराजाचं कवच गे लं हे िवस न अने कांनी एकदम पु ढं होत याला कडकडून
आिलं गन िदलं ! कुणीतरी घोषणा िदली – ‘‘दानवीर कण! जीवे त् वषािण शतम्!’’ मला
या घोषणा ऐकू ये त न ह या. कवचातून िठबकले ले अखे रचे र तिबं द ू मी अिनिमषपणे
डोळाभर पाहू लागलो. व न राजवाड ा या पार सौधाव न फुलं उधळली गे ली – ती
वगातून उधळली होती की आणखी कुठू न हे पाहायला कुणालाही अवसर न हता!
सवांनी याला प्रेमापोटी घे न टाकलं होतं . याला काय वाटत होतं ते सां गता ये णं
श य न हतं . पु ढं होत यानं राधामाते ला वं दन केलं .
‘‘वसूऽऽ’’ ितचा कंठ दाटू न आला होता.
‘‘वसू न हे – वै कतन माते !” तो शांतपणे हणाला.

ितनं या या तु टले या कानांची पाळी थरथर या बोटांनी चाचपून पािहली! वे डं
होतं ितचं मातृ पर् े म! ितला सावरीत तो राजवाड ा या पायदं डया शांतपणे चढू लागला.
याचे पु त्र, सु ना, आ ते ट, मी, कुणाचं ही याला भान न हतं ! दुथडीचे मु ध प्रे क
भावनावे गानं या मातापु त्रां वर पु पं उधळीत होते ! याचं कवच-कुंडलहीन शरीर पाहणं
नको हणून सूय मात्र पि चम ि ितजाव न िन यापे ा लवकर टळला होता!
सगळीकडे सं याछाया दाटत होती!
कवच-कुंडलं दान क न दादानं काय िमळवलं होतं ? इं दर् ाचं , कोण याही एका
महान यो याला गतप्राण क शकणारं अमोघ वै जयं ती अ त्र! आिण िद कोनात
दुमदुमणारी, िद य िदगं त, कालजयी कीती! अभं ग, अतु ल, अजोड दानवीर कण अशी!!

एक
‘‘मा या सव आशा-आकां ावं र तू पाणी ओतलं आहे स! कशाला केलं स तू
कवच-कुंडलांचं दान? या दानानं दानवीर हणून त्रैलो यात तु झी कीती दुमदुमली
असे लही; पण अं गराज, याच दानानं , वीर हणून मात्र समथां या रा यातील दान आज
तु या उलटं पडलं आहे ! कवच-कुंडलां िशवाय कण हणजे फ यािशवाय भु जंग!
आयाळीिशवाय िसं ह! िशखरािशवाय िहमालय! आता अजु नासमोर तू यु ात कसा काय
उभा राहणार?’’
मा या कानांची तु टकी पाळी पाहन
ू यु वराज दुयाधनाचं काळीज तीळ-तीळ
तु टत होतं ! मा यासमोर तो एकसारखा जखमी याघ्रासारखा फे या घे त होता.
‘‘कवच-कुंडलां वरच मा या पराक् रम अवलं बन
ू होता, असं तु ला वाटतं की काय?
यु वराजा, कवच-कुंडलां िशवाय मी अजु नाचा अं त करीन!’’ मी या या सां वनासाठी
काहीतरी बोलत होतो; पण मा या मनातही दरू वर कुठं तरी यूनते ची िटटवी ककशतच
होती! साम यािशवाय यो ा हणजे सु यािशवाय ह ी! ती ण नखाग्रां िशवाय िसं ह!
माझी कवच-कुंडलं हणजे माझं साम य होतं . कीतीचा अवघड सोपान चढ यासाठी मी ते
कमी क न बसलो होतो.
‘‘कवच-कुंडलांना जप!’’ हणणा या िपतामहांना ायला मजजवळ उ र न हतं .
तरीही कोण याही पिरणामा या भयानं माझं मन थरकत न हतं ! उलट मा या मनाला
मा या कृ याचा अिभमानच वाटत होता. तो श दां िकत क न दुयाधनाला समजावून
सां गणं श य न हतं . भाषा िकतीही समृ असली तरी मनाचे सवच भाव य त
कर यासाठी ती पु रे शी पडते च असं नाही. या या राजकारणी मनाला भावने ची तीव्रता
समजणं कधीच श यच न हतं . तो अ व थपणे फे या घे त होता.
‘‘कण, आहे ! तु ला साम यशाली हो याचा केवळ एकच माग आता उरला आहे .’’
म ये च थांबन
ू जाड भु वया उं चावीत तो लगबगीनं हणाला.
‘‘कोणता?’’ मी आ चयानं िवचारलं .
‘‘ब्र ा त्रप्रा तीचा!’’
‘‘कुणाकडे आहे ते ? सां ग यु वराजा, मी यासाठी आकाशपाताळ एक करीन.’’
‘‘कण, हे ब्र ा त्र तू आपणा सवांसाठी आता प्रा त क न यावं असं मला
वाटतं ! ते तु ला िमळालं काय आिण मला िमळालं काय सारखं च आहे . मा या दृ टीनं तूच
असा एक धनु धर आहे स की, जो ब्र ा त्रासाठी सवाथानं यो य आहे स. पांढरे शु भर्
बळकट सु ळे के हाही बलाढ ह ीलाच शोभून िदसतात.’’
‘‘मा याकडे ब्र ा त्र नाही हे तु ला एवढ ा प्रकषानं जाणवत असे ल तर मग
मी ते िमळवीनच. वाटे ल ते क न मी ते ह तगत करीन. तु झी याबाबत काय योजना
आहे ते वढी सां ग.’’
‘‘तु ला यासाठी गु द्रोणांकडे जायला हवं ! हि तनापु रात केवळ एकटे द्रोणच
ब्र ा त्रिव ा जाणतात. सवश्रे ठ ब्र पु त्र भगवान परशु रामांनीच ते यांना िदलं

आहे , हणून तु ला गु द्रोणांकडे च जायला पािहजे !’’
‘‘यु वराजा, काय बोलतोस तू हे ! यांनी ल ावधी नगरजनांसमोर मा या मनावर
अपमानाचे रसरशीत त त अं गार ठे वले यां याकडे मी लाचार होऊन जाऊ? यां या
अं तरात या कणाब ल श दाची मायासु ा रािहली नाही यां यापु ढं नतम तक होऊन
उभा राह?ू इं दर् ाला याचक हणून ारी उभा करणारा मी, द्रोणां या ारी िभ ु क हणून
उभा राह?ू काय बोलतोस तू हे !’’
‘‘होय कण, जीवन हे कुंभकारा या चक् रासारखं आहे ! काळ हा कुंभकाराचं प
घे ऊन हे चक् र पािहजे ते वढ ा गतीनं िफरवीत असतो. ितथं कुणा याही इ छे ला
कसलाच थारा नसतो आिण हणूनच काळा या या कुंभाराला हवे तसे घट तयार करता
ये तात. जीवनात असे ही काही-काही ण असतात की, या णी अपमान बाजूला ठे वून
कत याची कास धरावीच लागते . तू जर आज या गो टीला नकार दे शील तर – ’’
‘‘तर काय होईल?’’
‘‘या दुयाधना या जीवनातलाही तो एक पराजय ठरे ल! मी शकुनीमामांना
तु याब ल वचन दे ऊन आलो आहे ; तु ला न िवचारताच!’’
‘‘काय वचन िदलं आहे स यांना तू?’’
‘‘मा यासाठी कण गु द्रोणांकडे जाऊन ब्र ा त्र िशकेलच! तो नाही गे ला
तर – तर मी वत: जाईन! मात्र या वे ळी कण-दुयाधन ही सां गड तु टले ली असे ल!’’
‘‘यु वराजा! हीच का परी ा केलीस तू माझी? तु या प्रेमासाठी वे ळ पड यास
मी त्रैलो यालासु ा लाथ मारीन, पण या द्रोणां या दारात हात जोडून मी कसा उभा
राह?ू कण एक वे ळ मरण प करील; पण आपला वािभमान, आपलं ‘कणपण’ तो कधीच
म दे णार नाही! कस या िविचत्र अडचणीत गु रफुटू न टाकलं आहे स तू मला? काय क
मी?’’
‘‘नाही! तु ला इत या यातना होत असतील तर माझा तु ला द्रोणांकडे
जा यासाठी मु ळीच आग्रह नाही. पण ल ात असू ा, ‘अं गराज कण,’ दुयाधन प्रेम
करतो तसाच तो कठोर कटु ताही जाणतो. यापु ढं अं गराज कण हे आयावतातील एक
मा यवर राजे हणूनच दुयाधनापु ढं ये तील! िमत्र हणून न हे ! चलतो मी.”
‘‘थांब यु वराज, मी जायला तयार आहे ! जे मी वत:साठी कालत्रयीही केलं
नसतं ते केवळ तु यासाठी मी करीन! मला ने हमीच उपे े या खारट समु दर् ात प्राण
घु टमळे पयं त बु डिवणा या द्रोणां या दारातही एक िश य हणून उभा राहीन! केवळ
तु यासाठी! तु या-मा या मै तर् ीसाठी! आजच राज योित यांना बोलावून घे आिण
जा यासाठी सु मुहत
ू शोधून काढ. ते ब्र ा त्र आहे , मं गल घिटका पाहन
ू गे लेलं बरं !’’
‘‘शा बास कण!’’ यानं माझा हात हातात घे ऊन तो आनं दाितशयानं दाबला.
या या या पकडीतून याची मा याब लची भावना तीव्रते नं प्रकट होत होती. याचे
डोळे आनं दानं चमकत होते . मा याकडे तो भारावून एकटक पाहत होता. या या घा या
डो यांतन
ू मी पूवी कधीही पािह या न ह या; अशा कृत भावना प्रकट होत हो या.
मा या मना या गाभा यात आता केवळ ‘ब्र ा त्र! ब्र ा त्र!’ हे च श द
फेर ध न उलट-सु लट नाचू लागले . ते अ त्र भयं कर मानवसं हारक आहे , असं मी
अ व था याकडून ऐकलं होतं . माझं मन उलट-सु लट िवचारां या तडा यात सापडलं . हे
ब्र ा त्र कशासाठी िनमाण झालं असावं ? ते नु सतं च मानवसं हारक न हतं , तर या

अ त्रामु ळे सग याच दृ य व तूंची अ रश: राख होणार होती! िन:श द वायूबरोबर
केिवलवाणी सळसळ करीत ती राख मानवां या मूखपणाची चचा करणार होती.
िवधा या या या रमणीय जगा या िनिमतीला िकती ल ावधी वषं लागली असतील!
पण या ब्र ा त्रामु ळे ते जग णाधात हो याचं न हतं होणार होतं ! समाधानानं जगता
यावं , यासाठी िनसगानं मानवाला इतर प्रा यां हन
ू श्रे ठ अशी बु ी िदली की – की
वत: या िवनाशासाठी ितचा भयानक उपयोग कर यासाठी ती िदली? ब्र ा त्र
वापरणा या या अचाट मानवाला ‘ते मी वापरलं !’ यापे ा खरोखरच दुसरं कोणतं
समाधान िमळणार होतं ? ‘असलं ब्र ा त्र कुणी िमळवावं तरी काय?’ असा प्र न मला
िवचारला गे ला असता तर याला ‘नाही!’ असं च उ र मी िदलं असतं ! कारण माझा मूळ
वभावच शांततािप्रय होता! आपण जगावं – मानानं जगावं आिण इतरांना स मानानं
जगवावं हीच माझी खरी िवचारसरणी! प्रसं गी वे ळ पड यास मी वत:चं मरण वीकारलं
असतं , पण केवळ वाथासाठी जगायचं च हणून इतरांना पायदळी तु डिवणं हे मला
कधीच पटणारं न हतं ! शांततापूण सहअि त व हा माझा मूळ वभाव होता! पण –
पण मा या इ छे चा प्र न आता बाकी रािहलाच न हता! ते अ त्र अजु नाकडे
होतं ! मला ने हमीच िडवचणा या प्रित प याकडं होतं ! मी ते िमळवलं नसतं तर? मा या
प्रित प याला कसा थोपिवणार होतो मी? जीवनात या सवच गो टींचा िनणय काही
त व ाना या िनसट या भूमीवर उभं राहन
ू नाही घे ता ये त! यासाठी काही-काही वे ळा
यवहारा या कठीण का या पाषाणावर उभं राहावं लागतं ! मा यासाठी आता केवळ
एकच एक असा अटळ माग उरला होता आिण तो हणजे ब्र ा त्र प्रा त क न घे णं!
माझी इ छा असो वा नसो – आजूबाजू या पिरि थतीनं च मला ते भाग पाडलं होतं !
काळानं च मला तयार केलं होतं ! काळ हा ने हमीच एखा ा क् र याघ्रासारखा असतो.
मानवजातीची अने क र य-र य व नं तो ने हमीच सहजपणे आप या पाठीवर
सावजासारखी टाकू न सु साट धावत असतो! काय िनघणार आहे या ब्र ा त्रातून?
खरोखरच काय उपयोग आहे या िव वं सक अ त्रांचा? पण कोण उ र दे णार याचं ?
सगळे च काळाचे दास! कुणाचं क याण साधलं जाणार या अ त्रानं ? िजथं सगळं च जळू न
खाक होणार ितथं कशाचं सु ख? आिण शांतता तरी कशाची?
माझं मन अशा या प्र नां या सतत या ससे िम यानं अगदी कातावून गे लं.
दुयाधनाला होकार दे यात आपण काही चूक तर केली नाही ना? हजार वे ळा हा प्र न
मी वत:ला िवचारला, पण एकदाही समाधानकारक उ र काही नाही िमळालं ! मला
अ व था याची अ यं त आव यकता भासू लागली! या या त डातून अमृ तात घोळले ले
चार श द बाहे र पडले ले ऐकले की, एक अवणनीय आगळं असं समाधान िमळत असे .
मना या द्िवधा अव थे त याचं सहज फू त त व ान मला ने हमीच धीर दे त आलं होतं .
मनु य भावनां वर जगतो हे स य असे ल, पण तो केवळ भावनां वरच जगत नाही.
त व ान हा याला प्रसं गी अटळ हणून वीकारावा लागणारा माग आहे ! मी
ब्र ा त्रप्रा तीचा घे तले ला िनणय हा त व ानाचाच एक भाग न हता काय? यवहार
की त व ान? काही समजत न हतं ! मी डो यावरचा राजमु कुट काढला. अं गावरची
राजव त्रं उतरली. एक साधं व त्र ने सन
ू , खां ावर उ रीय टाकू न अ व था याकडे
हणून यु शाले या मागानं पायीच िनघालो. मी राजा या वे षात न हतो आिण रथही
जोडायला सां िगतला न हता, हे पाहन
ू दासदासी मा याकडे आ चयानं पाहत होते .

िवचारां या तं दर् ीतच चालत के हा यु शाले पाशी आलो ते च मला समजलं
नाही. आत या आवारात तीन-चार पणकुट ा हो या. यांत अ व थामा, गु द्रोण
आिण काही ॠिषकुमार राहत होते . तसा मी अधूनमधून अ व था या या पणकुटीत
जात-ये त असे , पण प्रसं गवशात! अशा वे ळी तो ने हमीच हसतमु खानं माझं वागत करी.
भु ईचं पका या फुलासारखा याचा वभाव चोहोबाजूंना आनं द िनमाण करणारा होता. गु
द्रोण ने हमीच एकटे एका पणकुटीत राहत. यांची ती पणकुटी म यभागी होती. यां या
शे जारची पणकुटी अ व था याची होती.
ने हमीप्रमाणं मी या या पणकुटीसमोर उभा रािहलो. ितथलं ते िजवं त दृ य
पाहन
ू ब्र ा त्राब लचे माझे अने क िकचकट िवचार वा यानं मे घ पां गावे त तसे
कुठ या कुठं दरू पां गले गे ले.
समजायला कठीण अशा जीवन, मु ी, आ मा, सं यम अशा िवषयांसंबंधी सदै व
बोलणारा, मला ने हमीच आकाशासारखा िवशाल वाटणारा अ व थामा एखा ा लहान
मु लासारखा आठ िदवसांपव
ू ी ज मले या एका ग डस वासराबरोबर बोबडे बोल बोलत
वत:ला िवस न गे ला होता! या वासराची ग डे दार शे पटी तो मधूनच आप या िनतळ
गालां व न िफरवीत होता! मला पाहताच तो गं भीरपणे पणे या वासराला हणाला,
‘‘वृ षभपु त्रा, आप याकडे कोण आलं य पािहलं स काय? वचनपूतीसाठी दे वराज इं दर् ाला
कवच-कुंडलांचं दान दे णारे , हे हि तनापु रातले सवश्रे ठ धनु धर आहे त! सूयदे वांचे लाडके
िश य आहे त. दारी आले या कुणाही अितथीचं ते वागत करतात. तूही यांचं वागत
कर. नु सतं कोरडं वागत क न भागणार नाही बाबा! तु या वाटणीतलं अधं गरम-गरम
ू आज तु ला यांना ावं लागणार! आहे स ना तयार?’’ यानं या वासरा या
दध
कानाजवळ आपलं त ड ने त याला िवचारलं .
या वासरानं ही आपले बोरासारखे टपोरे डोळे मा यावर रोखत णभर कान
टवकारले . शे पटीचा नाजूक ग डा वर उचलून याला एक लािडक झटका िदला आिण ते
“ह माऽऽ’’ हणून मोठ ानं हं बरलं . अ व था याची भाषा याला जशी काय समजलीच
होती! याला याचा होकार होता! अ व थामा या या हं बर यानं अितशय प्रस न
झाला. यानं या या कपाळावरची नाजूक कोवळी लव एकदम आप या लांबसडक
बोटांनी णभर खाजिवली. मी या दोघांकडे मु धपणे पाहत रािहलो! चै त याची
िवलोभनीय अशी दोन पं च वाटली मला ती! णभर वाटलं मीही ॠिषकुमार झालो
असतो तर माझं जीवन असं च झालं नसतं का? अ व था यासारखं !
या या पणकुटीत मृ गािजनावर बसून आ ही अने क िवषयां वर ग पा मार या.
बोलताना मी सहज ब्र ा त्राचा उ ले ख केला ते हा तो झटकन अितशय गं भीर होत
हणाला, ‘‘कण, जीवन हे काही केवळ का या-पांढ या पट् ट ांनी िचतारले लं व त्र
नाही. यावर राकट रं गा या काही गद छटाही आहे त!’’ मला तो काय हणाला ते नीटसं
ू िपऊन याचा
कळलं नाही, पण मी माझी उ सु कता वाढू िदली नाही. यानं िदले लं दध
िनरोप घे ऊन पणकुटीबाहे र पडलो. बाहे र िटपूर व छ चांदणं पडलं होतं . राजवाड ाकडे
जाता-जाता मला वाटलं – ‘जीवन हे केवळ का या-पांढ या रं गां या पट् ट ांनी
िचतारले लं व त्र नाही. के हा-के हा यावर राकट रं गा या गद छटा असतीलही, पण
या व त्राची िकनार मात्र िनि चतच पे री-चं देरी असली पािहजे !’ कारण या िनतळ,
शीतल चांद यात सग या चराचराला सुं दर चं देरी झालर चढली होती! धरतीचं बालक

चांद या या सरोवरात मनसो
डुंबत होतं .
धीमी पावलं टाकत, चांद याचा मनसो
आनं द लु टत ब याच कालानं तर
राजवाडया या महा ाराजवळ आलो, ारपालानं मला न ओळखताच हटकलं , ‘‘कोण
ते ?’’
मान वर क न मी या याकडे पािहलं . मा या कानांची छे दले ली पाळं हलली.
ती पाहताच मात्र यानं मला पटकन ओळखलं . काय होतं य ते समजाय या आतच यानं
मा या पायां वर सरळ लोळणच घे तली! तो कळवळत हणाला, ‘‘अं गराज, मा
असावी. आप या आज या वे शामु ळे मी आपणाला ओळखलं च नाही!’’
काहीच न बोलता या या दं डाला ध न मी याला वर उठिवलं . शे जारी
पडले ला याचा भाला या या हातात पु हा िदला. याचा खांदा णभर थोपटू न मी
महा ारातून आत पाऊल टाकलं . मला उगाच जाणवलं . ‘जीवन हे केवळ का यापांढ या रं गां या पट् ट ांनी रं गवले लं व त्र नसतं , कधी-कधी यावर राकट रं गा या गद
छटाही असतात, याला चं देरी िकनारही असते आिण अशा िकनारीचा एखादा उसवले ला
धागा उगाचच बाहे र ल बत असतो! या वे ड ा ारपालासारखा!’
सकाळी मला शोणाकडून समजलं की, ब्र ा त्रप्रा तीसाठी गु
द्रोणां याकडे जा याचा सु मुहत
ू राज योित यांना िवचा न यु वराज दुयाधनानं शोधून
काढला होता. सु दैवानं तो आिद यवारच होता. सं याकाळ या गोरज मु हत
ू ावर मला
यां याकडे जायचं होतं . आता कदािचत यापु ढं गु द्रोणांसमवे त यु शाले तच मला
राहावं लागणार होतं . मा या प चात अं गदे शाची सव रा य यव था दुयाधनानं पाहायचं
ठरिवलं होतं . आमची ही योजना मी, दुयाधन आिण शोण यां िशवाय अ य कुणालाच
मािहती न हती.
**

दोन
रिववारचा िदवस उजाडला. भ या पहाटे पासून मी गं गे या पा यात उभा होतो.
सकाळपासून दुपारपयं त माझं त ड पूवकडे होतं . दुपारनं तर मी ते पि चमे कडे वळिवलं .
दुपारनं तर सूयदे व खाली ढळू लागताच शांतपणे डोळे िमटू न घे तले . िमट या डो यांपुढं
ते ज वी िकरणांचा अफाट समु दर् पसरला होता. सगळीकडे नु सता प्रकाशच प्रकाश
होता. ते ज वी आिण िन:श द नीरवता. या अफाट जगातील दोनच गो टी मला स य
वाटत हो या. एक अनं त काळ आप या िद य प्रकाशानं चराचर उजळणारे सूयदे व आिण
यां या प्रकाशिकरणांनी िजचा अणु रेणू आजपयं त फुलला होता ती असं य व पात
नटले ली पु रातन धरती! सूयदे व आिण धरती... धरती आिण सूयदे व! या दोहोत मी कोण
होतो? दोह ना सां धणारा एक प्रकाशिकरण, की धरतीवरचा केवळ एक मातीचा कण?
िवचारांची चक् रं िफरत होती. जीवनाची िनिमती कशासाठी आहे ते शोधीत होती!
डो यांपुढचा तो ते ज वी प्रकाश धूसर होतो आहे असं वाटताच मी डोळे
उघडले . पि चम ि ितजावर ड गरकडां या पलीकडे परशू या आकाराची एक कोर
आकाशात उभी होती. काठावर या ओलसर वाळू त माझी वाट पाहत दुयाधन उभा होता.
तो के हा आला होता आिण िकती वे ळ उभा होता कोण जाणे ! या या हातांत फळांनी
भरले लं एक तबक होतं . यात दुधाची एक उं च ग याची चरवी होती. याला पाहताच
माझं मन िमत्रप्रेमानं भ न आलं . मा यासाठी हातांत फळाचं तबक घे ऊन उभा
राहणारा तो हि तनापूरचा राजपु त्र आहे हे कुणालातरी कधी खरं वाटलं असतं काय?
िकती सावध आिण त पर होता तो! आमचा दोघांचा हा ब्र ा त्रप्रा तीचा प्रय न
इतर कुणालाही कळू नये , यासाठी यानं फळांचं तबक घे यासाठीसु ा एखादा दास
बरोबर आणला न हता! या या या िनभळ प्रेमाला सा ीदार कोण होतं ? नु सती
गं गाच!
पा याबाहे र आलो. काठावर ठे वले लं कोरडं व त्र वा यानं उडून दरू गे लं होतं !
जवळ जाताच दुयाधन मा या हातांत तबक दे त हणाला, ‘‘कण, अगोदर फलाहार क न
ू घे , सकाळपासून तू काहीच खा ले लं नाहीस!’’
दध
मी या या हातांतन
ू तबक घे तलं . एक िमत्र हणून तो मला वटवृ ासारखाच
िवशाल वाटला. एक कु श्रे ठ वीर एका य:कि चत सूतपु त्रासाठी हाती फळांचं तबक
घे ऊन घटकान्घटका गं गे या िनजन तटावर ित ठत उभा रािहला होता! दुयाधनाला
वाईट हणणारे लोक शतमूख आहे त! ख या अथानं तो वीर आहे अन् िमत्र तर आहे च
ू घे तलं . ते वढ ात माझं दरू वर गे लेलं व त्र दुयाधनानं
आहे . थोडी फळं खाऊन दध
आणलं ! मला झटकन शोणाची आठवण झाली.
अं गावरचं ओलं व त्र बदललं . दुयाधनानं आप या खां ावरचं उ रीय मा या
खां ावर टाकलं , मी न राहवून याला हणालो, ‘‘यु वराजा, तू आता परत जा. मी
ब्र ा त्र िमळवीनच. िव वास ठे व, हा कणाचा श द आहे .’’
यानं एकदा मा याकडे पािहलं . या या दाट भु वया णकाल ितथ या ितथं च

फुर या. मावळ या सूयदे वांचा एक चु कार िकरण या या मु खावर पडला होता. यात
याची र तवणी मु दर् ा एका वे ग याच आनं दानं उजळली होती. यानं आप या भरग च
तळहातांनी माझे खांदे घट् ट पकडले . णभर ते गदागदा हलवून काही एक न बोलताच
तो परतला, पण याचे पाणीदार डोळे प टपणे मला सां गत होते . ‘जा, मा या
शु भकामना तु याबरोबर आहे त.’ तो िफरला आिण राजवाड ा या िदशे नं चालू लागला.
खाल या वाळू त भ कम पाय रोवीत. धीरगं भीरपणे ! वाळू दरू वर चरचर वाजत गे ली.
राजवाड ा या मागानं याची उं च िध पाड आकृती पि चमे कडे हळू हळू लहानलहान होत गे ली. भ कम पायांची एक प ट चाकोरी दरू वर खाल या ओलसर वाळू त
उमटत गे ली. मी वत:शीच पु टपु टलो, ‘‘दुयाधना, कण या िदशे नं चालतो ती आपलीच
क न टाकतो! िनधा त अस!” गु द्रोणां या पणकुटी या िदशे नं मी पाऊल उचललं .
मन शांत आिण खं बीर होतं . आकाशातून कारं डव प यांची चु कार-मु कार जोडगोळी
कलकलत काठावर या ब यावर या घरट ाकडे परतत होती. सगळीकडे सं याछाया
पसरली होती. मी यु शाले या िदशे नं द्रोणां या पणकुटीकडे जात होतो. तो माग अने क
नागमोडी वळणांनी यु
होता. जीवन ही अशीच वळणांची पायवाट आहे असं च मला
वाटलं ! मा या जीवनातील आजचं हे वळण सवांत मह वाचं होतं . दुयाधनासाठी मी
िश य हणून द्रोणाचायां या दारात उभा राहणार होतो! खरोखरच जीवना या
वाटचालीत कुठ या वळणावर कुणाची कशी गाठ पडे ल काहीच सां गता ये त नाही! आिण
या भे टीगाठीतून काय- काय िनघे ल हे तर कधीच सां गता ये त नाही! चार िदवसांपव
ू ी,
इं दर् ाची गाठ पडे ल आिण तो कवच-कुंडलांचंच दान मागे ल, याची तरी क पना कोणी
कधी केली होती? पण ते ही घडलं होतं . या घटने मुळेच आज मला गु द्रोणां या दारात
उभं राहावं लागत होतं !
िवचारां या तं दर् ीतच गु द्रोणां या पणकुटीसमोर आलो! सं याकाळची नीरव
अन् िन:श द शांतता सगळीकडे पसरली होती. यु शाले भोवती या दगडी तटा या
फटीत कुठं तरी रात्रिकडे लयीत िकरिकरत होते . काही चु कार प ी अजूनही घरट ाकडं
परतत होते . पणकुटीत शांतता होती. एका कोप यात अि नकुंड होतं . यातून उडणा या
त त िठण या पणकुटी या िवरल कुडामु ळे बाहे न प ट िदसत हो या. थोडा वे ळ
बाहे रच उभा रािहलो. मला तो आखाड ाचा िदवस प ट आठवला! तो जीवघे णा
अिध े प अजूनही मा या मना या कुंडात कुठं तरी तसाच पडून होता! तो आता
णा णाला उफाळू न वर ये ऊ लागला. माणूस एकवे ळ सौ याचे आिण आनं दाचे ण
िवस शकतो, पण दु:खाचे आिण िवशे षत: अपमानाचे ण तर याला प्रय न क नही
कधीच िवसरता ये त नाहीत. अपमािनत मन हणजे अखं ड तडफड! या गु द्रोणांनी
एकदा कळत नकळत का होईना; पण मला सह त्रावधी नगरजनांसमोर अ रश:
लाथाडलं होतं , यां याकडं परत लाचार होऊन जायचं काय? विभमानाला बळी दे ऊन
खोटं -खोटं हसायचं काय? छे , जीवन हे एक लहरी बालकच; नाहीतर दुसरं काय? बालक
हातातील खे ळणं हवं तसं गरगर िफरवतं . जे हा लहर लागे ल ते हा फेकू न दे तं! जीवनही
माणसाला तसं च हवं तसं गोल गरगर िफरवतं ! हवं ितथं फेकू न दे तं! या या हाती
वत: या जीवनाची सं पण
ू वाधीनता आहे असा एक तरी मनु य या जगात असे ल काय?
श यच नाही! माणूस जगात पराधीन आहे . तो न की कुणा या अधीन आहे , हे सां गता
ये णार नाही; पण तो कुणा या ना कुणा यातरी अधीन आहे न की. माणसांची ही बाहुली

कोण िफरिवतो कोण जाणे ! आिण ही अखं ड िन अिवरत धडपड कशासाठी चालली आहे
ते ही काही सां गता ये त नाही. ती केवळ जग यासाठी चालली आहे काय? असे लही! पण
माणसाला जग याची तरी इतकी तीव्र ओढ का? मी गु द्रोणां या दारात उभा होतो
तो या ओढीपोटीच काय? छे ! मी वत:साठी आलो न हतो! मला मा या परमिप्रय
िमत्राचे मनोरथ पूण करायचे होते ! वत:साठी मी मु ळीच आलो न हतो. कधी आलोही
नसतो. वत:साठी जगतो तो माणूस कसला? दुस या या सु खासाठी मला माझा
वािभमान आज खं बीर मनानं होमायचा होता. अपमान हा कधी-कधी बाजूला सारावा
लागतो. तो सं पण
ू पणं बाजूला सारणं श य नसे ल, तर काही काळ तो मु काट िगळावा
लागतो!
िनधार क न पणकुटीचं बं द कवाड डा या हातानं आत लोटू न मी पणकुटीत
पाऊल टाकलं ! या पणकुटीत ये याचा मा या आयु यातला हा पिहलाच प्रसं ग होता.
गु द्रोण एका याघ्रचमावर डोळे िमटू न पद्मासन घालून शांत बसले होते .
मा या पावलांचा आिण कवाडाचा आवाज ऐकू न यांनी हळु वारपणे डोळे उघडले . मी
झटकन पु ढं होऊन यांना वं दन केलं . कसे ही असले तरी ते माझे आता गु होणार होते .
‘‘कोण ते ?” पणकुटीत या माती या पणतीतील अं धक
ू प्रकाशात माझी मु दर् ा
नीट न िदस यामु ळे यांनी मान उं चावून िवचारलं .
‘‘मी कण आहे !” मी मान नमवून उ र िदलं . माझे हात जोडले लेच होते .
अं तयामी असं य यातना हो या. पिरि थतीनं घे रले या – जीवनानं समोर ठे वले या
लाचारी या!
‘‘कण! अशा अवे ळी?”
‘‘मला ब्र ा त्रिव ा िशकायची अतीव इ छा आहे . आप या चरणांजवळ
राहन
ू ती मी िशकावी हणतो.”
‘‘ब्र ा त्रिव ा? ती िव ा केवळ ित्रयांसाठी आहे , हे तु ला माहीत नाही
काय?” यां या समोर या य कुंडातील िठण या तडतड या!
‘‘मीसु ा आता ित्रयच आहे . मी अं गदे शाचा अिभिष त राजा आहे .
िदि वजयी वीर आहे ! मा या कवच-कुंडलांचं दान मी प्र य दे वराज इं दर् ाला केलं आहे
गु दे व!”
‘‘तू ित्रय नाहीस! अं गदे शाचा राजा झालास हणून वत:ला ित्रय
समजतोस की काय? याघ्राचं कातडं पांघर यानं गदभाला कुणी याघ्र हणत नाही!”
‘‘सगळे नगरजन मला ‘ ित्रय’ हणूनच आता मानतात. ‘िदि वजयी’ हणून
नमतात. ‘दानवीर’ हणून आदर करतात!’’
‘‘ते तु ला मु ळीच मानत नाहीत! दुयाधना या राजदं डाला मानतात ते ! तू
दुयाधना या दृ टीनं ित्रय असशील; पण जगा या दृ टीनं तू एक सूतपु त्र आहे स!
हीन आहे स! ु दर् आहे स! गाव या चौकात राहन
ू ओरडणा या सारमे यानं वनराजाचा
आव कधीच आणू नये ! जा.’’
यांचा एक-एक श द शूलाग्रासारखा मा या अं त:करणात घु सत होता.
काटे फड ानं झोडप यासारखं माझं मन आक् रं दत होतं . कोण िसं ह आिण कोण सारमे य?
याची कसोटी काय? केवळ कुल! कुला या श्रे ठते चा तोच तो पु रातन कळकट वज
आजही हाती नाचवीत हे लोक कुणाकुणाला पायदळी तु डिवणार आहे त? माझी नस नस

सरसर तापू लागली. तरीही सं यमानं वत:ला सावरीत मी हणालो, ‘‘मी सूतपु त्र आहे
हा काय माझा दोष आहे ? कुठ या कुलात ज माला यावं हे काय मानवा या हातात
आहे ? मी एक िश य हणून आप या चरणांपाशी सदै व राहीन. ब्र ा त्रासाठी आपण
सां गाल ते महान िद य करीन. िश य हणून आपली से वा करीन!’’
‘‘तू सूतपु त्र आहे स. तु या हाती ब्र ा त्र हणजे वानरा या हाती
वडवाग्री!’’ यांनी पु हा डोळे िमटू न घे तले .
यां या या अहं तेने भरले या क् र श दाघातांनी मा या ये यवादी मना या
शतश: िचं धडया झा या. कुणीतरी खड्गा या एकाच फट यात माझं म तक धडावे गळं
केलं असतं ; तरीही मला एवढं दु:ख झालं नसतं . इत या अस यातना झा या नस या.
सहनशीलता हा सद्गुण असे लही, पण लाचार त धता हा दुगुणच नाही काय? मा या
त त म तकावरची धमनी थडथड उडू लागली. डो यांत य कुंड पे ट यासारखं वाटू
लागलं . सव श ती एकवटू न मी कसातरीच ओरडलो, ‘‘गु द्रोण, कुणाला बोलता
तु ही? मी सूतपु त्र आहे हे च तु हाला पु न:पु हा ओरडून सां गायचं आहे काय? तर मग
मीच आजपासून कंठरवानं गजु न जगाला सां गेन की, ‘मी सूतपु त्र आहे ! मी सूतपु त्र
आहे !!’ ज माला ये णं हे दै वा या हाती आहे , पण पु षाथ मा या दं डात आहे , दं डात!
मला तु म या ब्र ा त्राची मु ळीच आव यकता नाही आिण भासलीच तर मी ते एक
सूतपु त्र हणूनच िमळवीन! वतं तर् पणे ! तु म यािशवाय!’’
पणकुटीचं कवाड लाथे नं ढकलून मी ितिडकेनं बाहे र पडलो. अ व थामा
कुटीबाहे र ये ऊन के हातरी उभा रािहला होता. आमचं दयभे दक सं भाषण या या
कानां वर गे लं असावं . तो आपले दो ही हात िव ता न मला आडवा झाला. मी याचे हात
िझडका न िदले . आता – आता कुणाचं ही त व ान ऐकायचं न हतं मला!
‘‘कण, थांब! कण, थांब!” हणून तो आत वरात ओरडत होता. याचे श द नु सते
मा या कानांत घु सत होते . यांचा अथबोध मला काहीच होत न हता. अपमान! अपमान!
अपमान! मन आक् रोशत होतं . माझं जीवन हणजे केवळ अपमानच आहे की काय? कण,
‘सूतपु त्र, सूतपु त्र’ हणून तु झा घोर अिध े प क न जग तु ला क डून ठार मारणार की
काय? जगाकडून ‘सूतपु त्र, सूतपु त्र’ हणवून घे यासाठीच का तु झा ज म आहे ? छे , मी
सूतपु त्र आहे तर मग मला हे श द काळजात बाण घु स यासारखे का खु पतात? मी
एकदा अपमान सहन केला याचा जगानं अथ तरी काय लावला आहे ? मला के हाही
िडवचता ये ईल, के हाही मला काय वाटे ल ते बोलता ये ईल, असं च जगाला वाटतं की
काय? कणाब ल या जगा या आज क पना तरी काय आहे त? तो हीन आहे , ु दर् आहे ,
याला वािभमान असा नाहीच. वत:चं असं थान नाही, असं च सवांना वाटतं की
काय? मा या म तकात प्र नांचे असं य रथ हवे तसे दौडू लागले . अं गातलं र त
सरस न तापलं होतं . काळजात बाण लागले या काळिवटासारखा मी सु न मनानं
राजवाड ाकडे झपाझप चाललो होतो.
सगळीकडे अं धकार होता! जीवनावरचा िव वास उडिवणारा अं धकार! प्रकाशाचे
असं य िकरण पचवून उरणारा काळाकुट् ट अं धकार! आप या हाती काळा या का या
सु या घे ऊन का या व त्रांची, का या धा यांनी अखं ड काळीकुट् ट िनिमती करणारा
काळाकुट् ट अं धकार! मा या उरात अपमान होता, सभोवती काळाकुट् ट अं धकार होता.
अं धकार आिण अपमान! अपमान आिण अं धकार! माझा जीव प्र ये क ण णाला

गु दम लागला! सभोवती रात्री या अं धार पी सम्राटाचे ह तक होऊन रात्रिकडे
बबी या दे ठापासून ओरडत होते . ते काळे ओंगळ प्राणी! ु दर् िकडे ! ते सु ा आज मला
‘सूतपु त्र! सूतपु त्र!’ हणून िडवचत होते .
आज जगच उलटं झालं होतं की काय? प्र ये कानं कणाला श य असे ल ते वढं
िडवचायचाच िवडा उचलला होता की काय? अपमानाचा खरा कळस के हा होतो? तो
पिह या प्रथमच सहन केला जातो ते हाच! यानं कोण याही कारणासाठी एकदा
अपमान सहन केला, यानं आप या यि तम वा या िजवं त मरणा या सरणाचा पायाच
घातला! भिव यात यानं िकतीही पराक् रमाचे पवत उभे करावे त, जगा या दृ टीनं याची
िकंमत शू य! जग या याकडे अवमािनत, ु दर् , टाकाऊ हणूनच पाहत असतं . छे ! कुठं
जावं ? काय करावं ? ही दय जाळणारी यथा सां गावी तरी कुणाला? अपमान! अपमान!
पदोपदी अपमान! मी हा सहन कसा क शकलो? खरोखरच मी िजवं त आहे की प्रेतवत
झालो आहे ?
ू र आदळत होते .
श दांचे आिण िवचारांचे घणाघात चोहोबाजूंनी मा या मदव
अं तरा मा याकू ळला होता. म तक सु न झालं होतं . काहीच सु चत न हतं . समोरचं काही
िदसत न हतं . मागं वळू न पाहवत न हतं ! अं गावरची व त्रं पे टले ला माणूस
भांबावले या अव थे त नाकासमोर कसातरीच धावत सु टतो, तसाच मी नाकासमोर
झपाझप चालत होतो. माझं मन पे टलं होतं . माझं कुल मला असाहा य करीत होतं . मी
सूतपु त्र आहे ! कशाला झालो मी सूतपु त्र? यापे ा, यापे ा ज मलो नसतो तर काय
िबघडलं असतं ? अरे , हे काय जीवन आहे जे घे ऊन ये तं घोर कलं क? हा जीवने ितहास
शू य नसता का रािहला जर िवधीने टाकले नसते अं क! कशाला मी सूता या घरात
ज माला आलो?
बरं , आलो तो आलो – मला घोडा आिण प्रतोद यांचं आकषण वाट याऐवजी या
श त्रा त्रांचं का वाटावं ? मी अं गराज तरी कशाला झालो! या हि तनापु रात आलो तरी
कशाला? अरे , हे काय वीरांचं नगर आहे ? हे काय याया यायाची चाड असले लं नगर
आहे ? गु द्रोणासार या वृ ख डाकडून मना या कस या मोठे पणाची अपे ा आता
करायची? काळा या िवशाल पु षाचे असं य फटके खाऊन-खाऊन शु क झाले ली यांची
वृ मनं जगाला आता काय ान दे णार? मा या पे टले या मनातून भडक िवचारां या
वाळा कशातरीच बाहे र पडत हो या. पायांखालचे खडे फोडीत मी राजवाड ाकडे
चाललो होतो. मी िदि वजयी न हतो, एक सवमा य यो ाही न हतो. होतो एक
सूतपु त्र! ु दर् सूतपु त्र! रथावरची धूळ आिण सूतपु त्र सारखे च!
जीवनाला श्रीफळाची ग डस उपमा दे णारा अ व थामा आता मला महामूख
वाटू लागला! जीवन श्रीफळासारखं कधीतरी असे ल काय? ते मी ने हमी हणत आलो
याप्रमाणं समरां गणही नाही! कारण समरां गणात झालं तरी केवळ साम याला िकंमत
ू ारखं तर नाहीच नाही! जीवन
असते . वे ड ा अ व था या, ते तू हणतोस तसं दविबं दस
हणजे केवळ एक वणवा आहे ! कुणीतरी पे टवले ला! कसातरी पे टणारा! कुणालातरी
जाळू न काढणारा! आिण के हातरी असाच आपोआप िवझणारा!! मला तो वणवा आज
होरपळू न काढतो आहे ! कवच-कुंडलं हरवले या मा या या िवशाल दे हाची मूठभर राख
होणार! नाही, ते श य नाही! मी द ध होणार नाही! न ट होणार नाही! मी ब्र ा त्र
िमळवीनच िमळवीन!

चवताळले या साळुं यांनी नागसपांचा करावा तसे सु साट िवचार माझा
पाठपु रावा करीत होते . या अव थे तच मी राजवाड ा या महा ारात आलो. दुयाधन
अजूनही माझी वाट पाहत महा ारात उभा होता. याला पाहताच माझं मन सु न झालं .
कोणतं उ र मी याला दे णार होतो? यानं मला थांबवून उ कंठे नं िवचारलं च, ‘‘कण,
काय झालं ? इत या लवकर का परतलास?’’
‘‘यु वराजा, आय त्री आपलं वै ध य आप याच त डानं सां गत नसते . सै िनकयो े
आपला अपमान आप याच त डानं सां गत नसतात. जाऊ दे मला.” मी याचाही हात
िझडकारला! मला आज कुणािवषयीच काहीही वाटत न हतं ! पा या या गरगर
िफरणा या भोव यात सापडले या वाळ या तृ णपा यासारखं मन एकाच िवचाराभोवती
सारखं िफरत होतं . सूतपु त्र! अपमान! साम याची परी ा, ब्र ा त्र!
‘‘अपमान? कण, तु यासार या बलदं ड आिण िदि वजयी वीराचा अपमान कुणी
आिण का केला?” माझे दं ड घट् ट पकडून ते गदागदा हलवीत, भु वयांची कमान ताणत
यानं िवचारलं .
‘‘तु हा कौरवां या वं दनीय गु दे वांनी! द्रोणांनी! का केला, कसा केला, मला
काही-काही िवचा नकोस. जगात या कटू स यांनी माझा जीव आता गु दमरला आहे .
या वे ळी तू मला असाच एकटा सोड.” या या हातांची पकड मी बोटांनी सोडिवली.
‘‘तु या यातना मला कळतात, पण यासाठी तु ला उद्िव न होऊन नाही
चालणार. या ब्र ा त्रासाठी द्रोणांनी तु झा अपमान केला ते यां या नाकावर
िट चून तु ला िमळवावं च लागे ल. कणाचं ‘कणपण’ केवळ यातच आहे हे ल ात ठे व.”
माझा हात हातात घे ऊन तो हणाला.
‘‘ते मी िमळवीनच. या यासाठी सा ात भगवान परशु रामां याकडे मी
महद्रपवतावरही जाईन!”
‘‘मला याचा िव वास आहे .”
‘‘भगवान परशु रामांचा िनवास स या महद्रावर आहे . उ ाच मी महद्रावर
जाईन. आता मात्र एक पळभरही मला इथं थांबवू नकोस. मा या मन: ोभाचं मला
वणनही करता ये त नाही. सोड मला.” मी माझा हात सोडवून घे तला आिण
राजवाड ा या पायदं ड ा झपाझप चढू लागलो. चढताना खां ावरचं उ रीय घरं गळू न
खाली पायदं ड ां वर पडलं . पण मला ते उचलून यावं असं ही वाटलं नाही! पायांचे तळवे
तापले होते . यांना पायदं ड ांचा थं डगार पश जाणवत होता. त त तळपाय या
गु ळगु ळीत दगडां या थं ड-थं ड पशानं णकाळ तरी िनवत होते , पण माझं पे टले लं मन?
छे , पे टले लं कसलं ? भडकले लं! ते कशानं शांत होणार होतं ? कोण याचं सां वन करणार
होतं ?
मी क ात आलो. दार लावून घे तलं . मला पूण एका त हवा होता. तोच एकटा
आता मला शांत करणार होता. पण खरोखरच का यानं तरी मनाला शांतता िमळणार
होती? अवमािनत मनाचं वा य एका तात पारच उद् व त होऊन जातं . अ व थ
मना या नगा यावर तडतडणा या भरकटले या िवचारां या िटप या णा णाला मला
अशांत क लाग या. िवचारा या अखं ड मं थनातून केवळ एकच एक िनणय प का होत
होता, दृढ होत होता. ब्र ा त्र! महद्रपवत! भगवान परशु राम! ब्र ा त्र
िमळिवले ला समथ कण! शि तशाली कण! सूतपु त्रच, पण साम यशाली सूतपु त्र कण!

परशु रामांचा िश य कण!
**

तीन
दुस या िदवशीच कुणाचीही भे ट न घे ता शोणाला सां गन
ू वायु िजताव न
हि तनापु रातून िनघताना मा या मनात केवळ परशु रामां िवषयीच िवचार घोटाळत होते .
कसे असतील ते ? अने कां या त डून ऐकले ला यांचा वृ ा त जीव थरकिवणारा होता.
ित्रय े टे , शीघ्रकोपी आिण लहरी असं च सवांनी यांचं वणन केलं होतं . श्रीकृ णानं
मामाचा वध केला होता तो अ यायी होता हणून! पण परशु रामांनी प्र य आप या
माते चा – रे णु केचा वध केला होता! िप याची आ ा हणून! ते िपतामहांचे तर धनु वदाचे
गु होते ! आिण एकवीस वे ळा, कातवीयां या शं भर पु त्रांचा नाश कर यासाठी यांनी
है हेय राजांना सरळ धूळ चारली होती! शे वटी- शे वटी एवढा पराक् रम क न धारण केले लं
रा य आपले गु क यपॠषी यां या चरणां वर दंु दुभी या िटपरीसारखं फेकू न ते
महद्रपवतावर आश्रम थापून ि थरावले होते ! अशा, ऐकतानाच भयावह वाटणा या,
महापु षाकडे मी चाललो होतो. मन यांची का पिनक मूती रे खाटत होतं , पण ती काही
नीटशी जमत न हती! घोडा महद्राकडे धावत होता.
जाताना लागणारे माग िदि वजयात पायांखालून गे लेच होते हणून कुठलाही
सां गाती न घे ता मी एकटाच िनघालो होतो. मागात पांचाल, काशी, पूव दशाण अशी
रा यं लागणार होती. कुठ याही दे शा या राजनगरात थांब याची आता इ छा न हती!
कुठ याही मं िदरात उतरायचं , िवश्राम यायचा आिण वाटचाल करीत श य ितत या
लवकर प्रथम महद्रपवत गाठायचा असं मी ठरिवलं ! महद्रपवत किलं ग रा यात
अस यामु ळे मला अिधक पे च पडला होता! राजा भानु मंतासह सव नगरजन मला ितथं
पूण ओळखू शकले असते ! हणूनच सं याकाळ या धूसर समयी मी यां या रा यात
प्रवे श करणार होतो. एखादा िव वासू नगरजन बघून वायु िजताला या या वाधीन
के यािशवाय महद्र चढता ये णं मला श य न हतं !
प्रवासा या अशा योजना आखीतच मी पांचालां या रा यात आलो. कां िप यनगरातील सु दामनची गं गेकाठची समाधी मला मोहवू लागली, पण जर कुणीही मला
ितथं पािहलं असतं तर, पांचालराज द् पदाला वाता दे ऊन माझा पु ढचा प्रवास
थांबिवला असता! यांचं वागत आिण आदराित य वीकार याइतकाही आता मला
अवसर न हता! मन महद्रपवता या दशनासाठी नु सतं आसु सलं होतं ! ब्र ा त्रासाठी
तळमळत होतं , हणूनच कुणालाही चाहल
ू न दे ता मी पांचालदे श सोडणार होतो. तरीही
काही िचिक सक पांचाल सं शयी दृ टीनं मा याकडे टवका न पाहत होते . कानांची
छे दले ली पाळी पाहन
ू नकारदशक मान डोलवून जात होते ! अं गावरची राजव त्रं इतरांचं
ल वे धन
ू घे णार हणून ती एका सं याशाला दे ऊन मी याची व त्रं मािगतली! आपली
भगवी व त्रं मा या हाती दे ताना तो हणाला, ‘‘या व त्रातही कुठं तरी माझी आस ती
अडकू न रािहले ली आहे की काय याची परी ा घे यासाठीच परमे वरानं तु ला
मा याजवळ धाडलं आहे ! घे , ही व त्रं घे आिण तु झी ती मौ यवान राजव त्रं गं गेला
अपण कर! जा!’’ यानं िभ े या झोळीचं व त्र ल जार णासाठी कटीभोवती गु ं डाळू न

मा या हाती आपली भगवी छाटी िदली! ती अं गावर धारण करताना माझं मन या या
उदा िवचारांनी दबून गे लं. याचा आदर राख यासाठी हणून कां िप यनगर सोडताना
मी माझी राजव त्रं गं गेला खरं च अपण केली! आता मनात कसलीही खळबळ न हती!
कसलाही उद्रेक न हता. अं गावर भगवी व त्रं होती! वर िनळं आकाश होतं ! समोर
महद्राचा माग होता!
कां िप यनगर सोडून काशीरा याकडे चालू लागलो. आता मी िदि वजयी
से नापती न हतो. मा या मागून ल -ल यो े न हते ! ह ी-घोड ांची ची कारणारी,
िखं काळणारी पथकं न हती! इतकंच काय; पण भारभूत झाले ली कवच-कुंडलं ही आता
मा या दे हावर न हती! होय – मी दानवीरही न हतो! होतं भगवं व त्र! शांत मन!
मा यावरचं िनळं आकाश!
काशीरा या या सीमे तील प्रयाग आलं ! हे वृ षालीचं नगर होतं ! पण मी नगरात
जाणार न हतो. वायु िजताला पाणी पाज यासाठी हणून गं गा, यमु ना आिण शरयू यां या
ित्रवे णीसं गमावर याला आणलं ! परतताना ने मका याच िठकाणी वायु िजत थांबला िजथं
वृ षालीची पिहली भे ट झाली होती! ितथं वृ षाली न हती, शोण न हता, फुटले ला घडा
न हता! मा या मनातही ितला प्रथम पाहताना िनमाण झाले ली ती अबोध भावने ची
अद्भुत खळबळ न हती! सगळं कसं शांत होतं . नाही हणायला एकच िवचार प्रकषानं
मनात डोकावून गे ला! वृ षाली या या फुट या घड ाचा तो तु कडा मा याजवळ असता,
तर मी तो िजथून उचलला याच जागी ित्रवे णी सं गमाला प्रणाम क न, हळु वार हातानं
पु हा तसाच ठे वून टाकला असता!
मृ तीची सव कवाडं बं द कर याचा मी य न करीत होतो, पण ते जमत न हतं .
यां याशी झुंजत-झुंजत काशीरा य सोडलं .
पूव दशाण दे श मागं टाकताच महानदीपलीकडील पूव सागरा या साि न यात
बसले ला किलं गदे श आला. सु िप्रये चा दे श हणून एरवी याची ओढ वाटायला हवी
होती; पण ती वाटत न हती. सव नगरी बाजूला टाकू न जवळ या मागानं एका िदवशी
सूया ता या प्रशा त समयी महद्रा या पाय याशी आलो. या या िन या िशखरां या
दशनानं मन पु लिकत झालं . म तकातील िवचारांचं थै मान थांबलं ! आता सव िवसरायचं !
तो आखाडा, ते वयं वर, ते त
ू , तो िदि वजय, ते दानसत्र, ती कवच-कुंडलं ! सव
िवसरायचं . मनाचा िनधार केला. िश य हणून परशु रामां या आश्रमासमोर उभं
राह यासाठी! या िनधारानं , पण िवनम्रपणे पवतिशखर चढायचं होतं !
खां ावर नां गर टाकू न परतणा या एका कृिषजना या दशनानं वायु िजताचा
प्र न िमटणार हणून माझं मन िनघार झालं . पाय याशी शे ती क न राहणा या या
क टक यानं वायु िजताची यव था चां गली राखली असती. भोवती या लु सलु शीत
गवतात चरायला सोडून या यावर दृ टी ठे वली असती. याला खरारा केला असता.
‘‘कृिषवरा, मी ये ईपयं त माझा हा अ व तू जतन करशील काय?’’ मी याला
थांबवून वायु िजता या पाठीवर थाप मारीत प्र न िवचारला. वायु िजताची धवल पाठ
णभर थरथरली. भरग च केसांची शे पट
ू वळवळली.
‘‘कोण तू?” कृिषवरानं मा या भग या व त्रांकडे आिण तु ट या कानांकडे पाहत
िवचारलं .
‘‘मी वै कतन! मा या या तु ट या कानांमुळे तू मला सहज पु हा ओळखशील!”

‘‘सं यासी आहे स! आण तु झा घोडा. मी जतन करीन!” यानं वायु िजताचे वे ग
आप या हाती घे तले . प्रामािणकपणे साथ दे णा या या एकिन ठ जनावराची पाठ मी
दोन वे ळा थोपटली. या या आयाळीचे शु भर् केस बोटं घालून चाळवताना मा या
िनधारी मनाचं पाणी होऊन डो यांत उभं रािहलं .
‘‘जा! सु खानं राहा!” मी याचाही िनरोप घे तला.
सूया ता या दीघ सोने री िकरणांत महद्राची उभट चढण चढू लागलो. शाल,
िकंशु क, पु नग, तमाल, सांतवण, डं डणी या वृ ां वरची आपली घरटी गाठ यासाठी
िच र, सारं ग, धनछडी, चं डोल, चक् रवाक यांचे थवे पं ख फडफडत, कोलाहल करीत होते .
उतरणीवर गु रं चा न परतणारे गोपाल गायीं या घं टानादांबरोबर बासरीवर आलाप घे त
होते ! सगळं चराचर कसं िवश्रामासाठी आसु सलं होतं .
‘‘सं याशा, थांब!’’ मागून कुणीतरी मलाच हाक घालीत होतं हणून थांबलो.
मा यासारखीच भगवी व त्रं पिरधान केले ली एक मानवी आकृती हळू हळू पु ढं सरकत
होती.
‘‘कुठं चाललास तू?” जवळ ये ताच या य तीनं िवचारलं . तो एक आश्रमिश य
असावा. मा यापे ाही वय क होता तो!
‘‘आश्रमाकडे ! भगवान परशु रामां या!” पिरचय नसताही साद घालणा या या
आश्रमिश याकडे आ चयानं पाहत मी उ रलो.
‘‘मीही ितकडे च चाललो आहे , यांचाच िश य आहे मी! अकृतव्रण माझं नाव!
चल, िमळू नच जाऊ आपण!” यानं मा या कानांकडे पाहत सां िगतलं .
आ ही दोघं ही चढण चढू लागलो.
‘‘कशासाठी आला आहे स आम या आश्रमाकडे तू? भगवानां या दशनासाठी?”
यानं चढता-चढता िवचारलं .
‘‘नाही! केवळ दशनासाठीच नाही! अ ययनासाठी आलो आहे मी! िश य
हणून!’’
‘‘िश य हणून? तू ब्रा णकुमार आहे स ना? भगवानांची प्रित ा आहे .
ब्रा णकुमारािशवाय कुणालाही िश य करवून घे त नाहीत ते ! पण तू कोणती िव ा
िशक यासाठी आला आहे स?”
‘‘ब्र ा त्र!’’ मी उ र िदलं ; पण मा या आकां े वर पाणी पडणार काय? असा
प्र न मनात घोटाळत होता. मी ब्रा णकुमार न हतो.
‘‘ब्र ा त्र! मग तर तू िनि चतच ब्र कुमार असला पािहजे स! उगाच
िवचारला मी तु ला प्र न! पण – पण तु या कानांची पाळी कशानं तु टली?” यानं पु हा
प्र न केला!
याला तसाच ितथं टाकू न धावत चढण उत न पु हा वायु िजतावर आ ढ होऊन
तडक हि तनापूर गाठावं असं णभर मला वाटलं . पण – पण मी ब्र ा त्रािशवाय परत
हि तनापूरला परतणं आता श यच न हतं !
‘‘ वगाची िखं डारं बु जिव यासाठी कानांचं मांस एका िभ ु काला िदलं आहे मी!’’
या या प्र नाचं उ र दे णं भागच होतं हणून मी हणालो.
‘‘मला नाही समजलं .” तो आ चयानं हणाला.
‘‘समजणारही नाही.” मी याचं सां वन क शकत न हतो. भगवान परशु रामांनी

िवचारलं , तर यांना कोण या कुलातील ब्रा णकुमार आहे हणून सां गणार होतो मी?
मन माग शोधीत होतं . काही सु चत न हतं .
पिरि थतीनं मा याकडून एका असाहा य अबले या ल जे वर त डसु ख घे याचं
पाप करवून घे तलं होतं . आता ती मा याकडून अस य बोल याचं पापही करवून यायला
तयार झाली होती! सा ात परशु रामांसमोर उभं राहन
ू अस य बोलायचं की आ या
मागानं ब्र ा त्र न घे ता िर त ह तानं परत िफरायचं ? पु हा सं भर् म! पु हा जीवनाची
घु समटिवणारी क डी!
इं दर् ाला कवच-कुंडलांचं दान दे ऊन िमळाले लं पु य परशु रामां शी अस य
बोलताना द ध होऊन जाणार होतं ! पु हा मी सूतपु त्रच राहणार होतो! आहे तसा!
महद्रा या पवतिशखराव न कोसळणा या धबध यासारखे िवचार मा या अं तमनावर
कोसळू लागले ! काय करावं ? परत िफरावं ? होय परत िफरावं !
‘‘चलतो मी परत!” मी म ये च थांबन
ू अकृतव्रणाला ध का िदला.
‘‘का? घाबरलास? भगवान परशु रामां या आश्रमात िशरताना िसं हाचं काळीज
पािहजे ! केवळ भृ गू कुलातील ऋिषकुमारासारखी गोल चयाच घे ऊन आला होतास की
काय?” तो आश्रमिश य अस यामु ळे िनधाकपणे बोलून गे ला!
‘भृ ग’ू कुल! िसं हाचं काळीज! काही नाही. ब्र ा त्र घे त यािशवाय परत
जायचं नाही! परशु रामांची प्रित ा भं ग कर याचं साम य एका सूतपु त्रात आहे हे ही
जगाला आता िदसून ये ईल! काय करतील कोिप ट परशु राम अस य बोलणा या कणाचं !
जाळू न र ा! करोत! पण ती र ाही सां गेल की, ब्र ा त्रासाठी तळमळणा या एका
सूतपु त्रानं परशु रामांनाही आपली प्रित ा भं गायला लावली!
मनाचा एक कोपरा ‘नको!’ हणून आक् रोशत असतानाच मी पु हा चढण चढू
लागलो! परशु रामांनी तु झं कुल कोणतं हणून िवचारलं च तर ते ‘भृ ग’ू हणून सां गायचं !
नाव काय िवचारलं तर ‘भागव’ हणून सां गायचं , असं वत:ला बजावलं .
आता चांद यात िनथळणारा महद्र भयावह वाटू लागला. कारण भ य
शोध यासाठी बाहे र पडले ली वापदं गजना करीत चांद यालाही थरकापवू लागली.
महद्रावरील अकृतव्रणा या पणकुटीसमोर आ ही दोघं उभे रािहलो ते हा पूव
रात्र उलटली होती. सव आश्रम अने क लहान-मोठ ा पणकुट ांनी भ न गे ला होता.
आवाराभोवती सं र णासाठी गोलाकार असं काटे री वे लींचं भ कम कुंपण होतं . सव
िदशांकडून आश्रम थाना या म यभागी ये ईल असं एक भ य य कुंड होतं . मी
पािहले या सव य कुंडांत एवढं भ य य कुंड मला अ यत्र कुठं ही आढळलं न हतं !
एका कोप यात गायींचा लांबलचक गोठा तट थ उभा होता. महद्रावर च न थकले या
गायी या गोठ ात सं थपणे रवं थ करीत असा यात! कारण मधूनच ये णा या यां या
ग यातील घं टांचा तु टक-तु टक अशा आवाजानं भयाण शांतते चा भं ग होत होता! सव
पणकुट ा पाय दुमडून िवसावले या ह ीं या कळपासार या िदसत हो या. िश यगण
िनद्राधीन झा यामु ळे कुठं ही समईचासु ा प्रकाश न हता. चं दर् ा या चं देरी रसाचा घट
आकाशाचा महापु ष पृ वी या सवां गावर ओतत होता! आश्रमाभोवती या कुंपणातील
गचपणात रात्रिकडे लयब िकरिकरत होते !
केवळ एकाच पणकुटी या कुडातील तडतडणा या िठण या बाहे न प ट िदसत
हो या! पु टपु ट यासारखे अ प ट मं तर् ो चार ऐकू ये त होते . म यरात्र झाली तरीही

कुणीतरी जागृ त होतं ! यानपूव तयारी करीत होतं .
‘‘कोण आहे या पणकुटीत?” मी अकृतव्रणाला या या मागून या या
पणकुटीत िशरताना िवचारलं .
‘‘भगवान! उ ा पौिणमा आहे . यांचं व णव्रत पूण कर यासाठी यांना दर
पौिणमे ला आिण अमाव ये या आद या रात्री असं य कुंडासमोर बसून सिवतृ मं तर् ाचं
गायत्री छं दात अखं ड पु र चरण करावं लागतं ! मग दुस या िदवशी ते महद्र उत न
किलं गरा यात खाली जातात. पूवसागरा या फेसाळणा या कटीभर पा यात उभं राहन
ू
सूयाला िदवसभर अ यदान दे तात! यांचं दशन घे यासाठी पौिणमे ला आिण
अमाव ये ला कािलं गांची गदी सागरिकनारी लोटले ली असते ! अने क वे ळा मीही
यां यासह सागरिकनारी गे लो आहे ! तु लाही ती सं धी एखा ा वे ळी िमळे ल!” दभा या
दोन पथा या अं थ न यां वर दोन कांबळी टाकताना अकृतव्रण हणाला.
स यसे न, शोण, अ व थामा, दुयाधन अने क य ती मा या जीवनक् रमात
हो या. यांतच अकृतव्रणाची भर पडली. फलाहार क न दभा या या थं डगार श ये वर
शरीर िवसावताना मा या मनात एकच एक प्र न रगाळत होता. परशु रामांनी उ ाच
आप याला किलं गां या रा यात चल हटलं तर? काय उ र ायचं यांना? सव किलं ग
तर आपणाला पूण ओळखतात! कसं जायचं यां यासह किलं गां या रा यात? िवचार
करता-करताच िनद्राधीन झालो! क ात या मऊ श ये वर लागली नसती इतकी शांत
होती ती परशु रामां या आश्रमातील पणु टीतील – पिह या रात्रीची िनद्रा!
**

चार
पहाट झाली. ‘‘ॐऽऽ ईशावा यािमदं सवं ऽऽऽ’’ िश यगणां या मु खातून बाहे र
पडणा या प्राथने या मधु र आलापांनी मी जागृ त झालो. आि हकं आटोपून सवांसमवे त
परशु रामां या पणकुटीसमोर ओळीत उभा रािहलो. सूयादय झाला आिण गु हे तन
ू
आयाळधारी िसं ह बाहे र पडावा तसे दाढीधारी परशु राम पणकुटी या बाहे र आले !
यां या खां ावर या परशूचं धारदार भ य पातं चमकन झळाळलं ! दानसत्रा या आिण
िदि वजया या वे ळी तसे मी अने क ॠषी पािहले होते . पांडवां या राजसूय य ात तर
धौ य, धनं जय, सां िदपनी, क व, ब्र गा य यांसारखे महान तप वी िदसले होते .
कोिप ट हणून िव यात असले लया दुवासांचीही भे ट झाली होती, पण खां ावर
तळपणारा परशू टाकणारा का याभोर दाट दाढीचा एवढा भ य ॠषी मी आज प्रथमच
पाहत होतो! कैलास सोडून जणू दाढी-जटाधारी महे शच या पणकुटीतून बाहे र
पड याचा भास मला झाला! या महे शानं म तकावरची चं दर् कोर काढून ती ित्रशूलदं डात
गोवून परशू या पानं आप या बळकट आिण िव तीण कंधावर टाकली होती! ने तर्
िव वाचा भे द कर याइतके ते ज वी होते . बरे चसे श्रीकृ णा या ने तर् ांसारखे िदसत होते !
पूवसागराकडे जा यासाठी हणून मं द-मं द पद े प टाकीत ते चालू लागले .
पु पांची ओंजळ यां या चरणां वर अपून यांचे श्र ावान िश य धडाधडा यां यापु ढं
लोटां गण घे ऊ लागले ! सवांत शे वटी मी उभा होतो!
समोर ये ताच मी यां या चरणांना हात लावून यांची चरणधूली म तकी लावली.
अितशय भा याचा वाटला मला तो ण व तो पश.
‘‘कोण तू?” गदे वर गदा आदळावी तसा होता यांचा आवाज!
“मीऽऽ मी भागव! भृ गू कुलातील!’’ माझं अं तमन रथा या चक् राखाली
सापडले या र ताळले या हातासारखं ल जे नं काळवं डलं होतं . खोलवरचा कुठलातरी
स यिप्रय कण कळवळत होता!
‘‘इथं कशासाठी आलास?”
‘‘ब्र ा त्र िशक यासाठी!”
बराच वे ळ आ चययु त नजरे नं मा याकडे पाहत गु दे वांनी आपले ने तर् िमटू न
घे तले . ण, दोन ण जाताच पु हा तीव्र नजर रोखीत हटलं , ‘‘आश्रमा या िनयमांचं
पालन काटे कोरपणे करावं लागे ल! करशील?”
‘‘आ ा गु दे व!”
‘‘ठीक आहे ! जा, प्रवासानं मिलन झाले लं व त्र व छ धु ऊन घे ऊन तयार
राहा. मी परत ये ताच आज या शु भमु हत
ू ावर तु ला ब्र ा त्रापूवी या नमनाचे मं तर्
िशकवीन!”
धीरगं भीर पद े प टाकीत तो िवशालदे ही जमदि नपु त्र आश्रमाबाहे र पडला.
तळपणारा परशू परावितत िकरणांची वलयं फेकीत सवां या दृि टआड होऊ लागला.
सोबत अकृतव्रणही काही आश्रमबं धस
ूं ह चालू लागला! यां या पाठमो या आकृतीकडे

पाहताना मा या मनात कुठं तरी खोलवर पराभवाची जाणीव सलत अस याचा मला भास
झाला! जीवनात पिह या प्रथमच! कुठं तरी काहीतरी भयानक चु कत होतं ! जीवन िजद्म
बाणासारखं वाकडंितकडं चाललं आहे असं च वाटू लागलं !
**

पाच
िदवसांमागून िदवस जात होते . राजवाड ातील यो याचं जीवन अं गवळणी
पडलं न हतं एवढ ा लवकर आश्रमातील िश यजीवन आता अं गवळणी पडलं .
कुणाचीही मृ ती मा या मनाला प्र ु ध क शकत न हती. ब्र ा त्राचे महामं तर्
अधअिधक पाठ झाले . याचा पिरणाम हणूनच की काय; पण मन शांत होत गे लं.
राजवाडयात परतावं असं ही वाटत न हतं . जीवनमु ीसाठी धडपडणा या असं य
सहका यां या सहवासात घटका आिण पळं उजळू न िनघत होती. अकृतव्रणाचा सहवास
तर अचूक अ व था याचीच आठवण क न दे णारा होता! जीवनात या सव अं गांचा
याचा सखोल अ यास ऐकताना मला काळाचं भान राहत न हतं .
मिह याकाठी एक िदवस असा असे की, या िदवशी सव िश यगणाला गु दे वांना
कोणताही प्र न िवचार याची सं धी दे यात ये ई. जीवनाची वाटचाल करताना मनु य
केवळ वत: याच बु ी या जोरावर सव िनणय अचूकपणे करील असं नाही! यासाठीच
अशा िदवशी अने क िवषयां वर मनमु त चचा होई. शं का िवचार या जात.
जे काही मी आजवर िशकलो न हतो ते अशा चचांमधून न यानं िशकायला
िमळालं .
अशाच एका िनयु त िदवशी मीही भगवान परशु रामांना प्र न िवचारला,
‘‘भगवन, सवांत श्रे ठ आनं द कोणता?”
‘‘तु या क पने नं कोणता श्रे ठ? प्रथम तूच सां ग भागवा!’’ यांनी उलट
मलाच प्र न टाकला.
“दानाचा!” मा यापु ढं कवच-कुंडलं दानाचा प्रसं ग उभा रािहला.
‘‘नाही! दानातही मी कुणालातरी दान केलं ही अहं पणाची जाणीव मागं राहते च!
यासाठी प्रथम सवांत श्रे ठ काय हे पारखून घे तलं पािहजे . भागव, सवांत उं च पवत
कोणता?”
‘‘िहमालय, गु दे व!” मी हणालो.
‘‘नाही! सवांत उं च पवत मनाचा! मना या उं चीसमोर िहमालयही ठगणा आहे !
हणूनच मन हे सु दृढ पािहजे ! असं सु दृढ मन बलवान शरीरातच असू शकतं . बलवानाला
सवांत श्रे ठ आनं द प्रा त होतो. बलहीनाला आनं द नाही, सौ य नाही, मु ती नाही!
हणूनच आप या आश्रमात श त्रा त्रांचंही िश ण दे यात ये तं. हे ान मानवते या
सं हारासाठी नाही, पण श त्रा त्रांचं हे ान मानवते या उ ारात अडथळा आणणा या
क् रौयाचा सं हार कर यासाठी मात्र आव यक आहे . तु ला मी ब्र ा त्रिव ा िशकवतो
आहे तीही यासाठीच!”
‘‘गु दे व, मानवता तरी जगात कशासाठी अि त वात पािहजे ? केवळ कोट वधी
वषं जग यासाठी? तसं नसावं ! हणूनच मला जीवनातला सवश्रे ठ अं ितम आनं द
कोणता हे जाणून यायचं आहे . आपण हणता तो मनाचा आनं दच अं ितम आहे काय?”
‘‘नाही! याहीपे ा श्रे ठ असा आनं द आहे . तो अं ितमच न हे ; तर अखं डही

आनं द आहे ! तो आनं द मना या वे टनात अवगु ं ठून बसले या आ याचा आहे ! आपण
कोण आहोत! या िव वात का आलो? कुठं जाणार? हे चराचर िव व कुठ या सूतर् ात
गु ं फलं आहे ? आप या आश्रमातील ही गायींची ग डस पाडसं का बागडतात? एक
िदवसाचं च याचं जीवन आहे ती फुलापाखरं िन फुलं ही वे ली या डहाळीवर
वायु लहरींबरोबर हसत-हसत का डोलतात? मे घ का गजतात? वारे कशामु ळे वाहतात?
पाऊस कुणामु ळे पडतो? सग या िव वाचा कण कण चै त याची प्रणवगीतं गात
अिवरतपणे कसा काय गितमान राहू शकतो? अफाट जीवनसृ टीचा हा अखं ड नं दादीप
कुठला जीवनरस घे ऊन सतत ते वत असतो? हे सव जाण यासाठी, हे सव पाह यासाठी
एक अद्भुत, सु त असा ने तर् आप या या शरीरातच आहे ! ‘आ मा ’ हे याचं नाव आहे !
इ छाश ती या बलावर हा ने तर् या वे ळी आपण उघडू शकतो या वे ळी सवच सम या
िमटले या असतात! सगळं िव व एक िदसू लागतं ! महाभयानक वाटणा या िव वं सनानं
दु:ख होत नाही! महान िनिमतीची पं पाहन
ू वाटणारा खोटा आ हादही उरत नाही.
उरतो केवळ प्रकाश! सूयिकरणांसारखा ते ज वी प्रकाश! हणूनच आ मानं द हाच
सवश्रे ठ आनं द आहे !” यांनी आपले िवशाल ने तर् बोलतानाच एकदम िमटू न घे तले !
जणू या प्रकाशा या साम्रा यात जा याची यांना तीव्रतम ओढच लागली होती.
यांनी ने तर् िमटले की, प्र न थांबिव याचा तो यांचा सं केत आहे हे आ हाला पिरिचत
झालं होतं .
सवांनी हात जोडले . “ॐऽऽ ईशावा यम्ऽऽ इदम्ऽऽऽ’’ प्राथने चे धीरगं भीर
वनी पु हा आश्रमा या आवाराबाहे र पडून महद्रा या कडे कपा यांत घु मू लागले .
**

सहा
एक वष के हा िनघून गे लं ते समजलं ही नाही. भगवान परशु रामां या सहवासात
राह याचं भा य इतकं मोठं होतं की, मी एक िदि वयजी से नापती आहे , एक दानवीर आहे
या मना या धुं द करणा या क पना के हाच अ प ट झा या. मी एक आ ाधारक, नम्र
िश य झालो. एक याित्रक झालो. झळाळतं ते सु वण नसतं हे मला कळू न चु कलं . केवळ
पराक् रम हाच जीवनाचा अथ नसतो. डोळस िचं तन असावं लागतं हे मला उमगलं !
लवकरच मी गु दे वांचा िप्रय िश य झालो. इतर िश यांना माझा हे वा वाटावा
असं वातावरण िनमाण झालं ! आश्रमातील प्र ये क िदवस, मा या पूवज मी या
पु याईमु ळे परशु रामां या सहवासात उजळू न िनघत होता! अने कदा गु दे व मला
किलं गां या रा यात ये यासाठी आग्रह करीत! पण काहीतरी िनिम सां गन
ू ते मी
टाळी. तसं करताना अथात मला यातना होत आिण दुसरं मोठं श य डाचत राही ते
अस य सां िगतले या कुलाचं ! कधी-कधी या जािणवे नं भोवती या पणकुट ा खायला
उठ यासार या वाटत! मनाची घोर कुचं बणा होई! कुठ यातरी सांदीकोप यात आपण
रगडले जातो आहोत असं वाटे ! अशा वे ळी मनाला िवरं गुळा िमळावा, कुठं तरी एक-दोन
घटकांसाठी ते गु ं तले लं असावं , या क पने नं धनु य घे ऊन मी मृ गये साठी महद्रा या दाट
अर यात एकसारखा िफरत राही! झाले या मगृ या एका िभ लाला दे ऊन म तकावरचा
घाम िटपत पु हा चढण चढून आश्रमात परतत असे . मनसो त भटक यामु ळे तो िदवस
उ हासात जाई! पु हा न या हु पानं आश्रमजीवन सु होई.
असाच एकदा, मनाची अ व थता पाठपु रावा क लागली हणून, धनु य
उचलून आश्रमाबाहे र अर यात िनघालो! दोनप्रहर टळू न गे ला होता. फांदीवर फांदी
घासून पडले या िठणगीनं , दरू वर कुठं तरी धु मसणा या वण या या धु राचा लोळ मला
महद्रा या एका कड ा या बाजूला प ट िदसत होता! या उ णते मुळे पि गण िनवारा
गाठू न शांत झाले असावे त. सं यासमयापयं त खूप भटकू नसु ा एकही वापद आढळलं
नाही. मन यामु ळे उदास झालं . िख नपणे परतून महद्राची चढण, आश्रम गाठ यासाठी
हणून चढू लागलो. कानां या छे दले या पा यां व न घामाचे िबं द ू लवकर खाली
िठबकत न हते ! दोन टोकांमुळे ते दो हीकडे िवभागून वारं वार अधवट तसे च थांबत होते !
ते हातांनी िनपट याची आता मला सवय झाली होती! तसे ते एकदा िनपटले !
‘‘सररऽऽऽ खसऽऽ खस!” कुठलं तरी वापद िनवा याची जागा सोडून बाहे र पडत
असावं ! या या हालचालीनं मागाकडे ची एक झुडपांची जाळी खसखसू लागली.
आवाजाचा ल यभे द कर याची ही फार िदवसांची सु संधी चालून आली होती! धनु य
उचलून मी एक अमोघ बाण चढिवला. प्र यं चा कानापयं त खे चन
ू आवाजा या िदशे नं तो
झटकन सोडून िदला! अं गठ ा या पशानं कानाची भ न पाळी पु हा हलली! सूँ ऽऽऽ
असा आवाज करीत बाण पणझडीत िशरला! तो अथातच चु कणार न हता!
‘‘हऽऽ माऽऽ!’’
बाणा या ममभे दानं रान वापदाऐवजी एका गायीचा प्राणां ितक हं बरडा मा या

कानां वर आदळला! णात शरीरावर सरस न रोमांच उभे रािहले ! हातांतील धनु य
आपोआप गळू न पडलं ! सगळं शरीरच कंप पावू लागलं ! भोवतीचे लतावृ गरगर
िफरताहे त असं वाटलं . असं कसं झालं ?
‘‘शु ऽऽ भऽ दे ’’ कुणीतरी मोठमोठ ानं दु न हाका दे त होतं . झुडूप एकसारखं
खसखसत होतं . हाका णा णाला वाढत हो या.
धावत जाऊन झुडपाची दाटले ली पणझडी हातांनी दरू सारताच पलीकडचं दृ य
पाहन
ू सगळं शरीरच थं ड पडतं की काय, असा भयानक भास मला झाला! एक शु भर् वणी
गाय आपले खूर झाडीत तळमळत खाली पडली होती! माझा अमोघ बाण ित या
म तकात िकतीतरी खोलवर तला होता! एका वे लीत अडकले ली िशं गं काढून घे याचा
ितचा य न तसाच रािहला होता! ती वे लीत तशीच अडकले ली होती. सगळं झुडूप
उद् व त झालं होतं . सारं िविचत्र िदसत होतं . झुडपाव न उडी घे ऊन मी ित या
म तकातील बाण काढ याचा यथ प्रय न क लागलो. पण तो ित या कवटीत खोलवर
तला होता! बाणा या हालचालीमु ळे होणा या यातने नं ती इतकी दयभे दक हं बरडा
फोडू लागली की, यामु ळे मा या तु टले या कानां या आतील सु रि त असले ले पटलही
फाटू न जाताहे त की काय; असाच णकाल मला भास झाला! जीभ लांब काढून, ती
मृ यूशी िनकरानं झुंजताना भयानक आचके दे ऊ लागली! गु डघे टे कू न मी मटकन खालीच
बसलो. शरीराचा पाषाण झाला आहे असं च णभर वाटलं ! सगळं िव वमं डल गरगरतं
आहे की काय? या बाणांनी माजले या उ म ांची िशरं तोडावीत यातीलच एक या
कुवे ळी गायी या म तकात होता!
‘‘शु ऽऽ भऽ दे ! शु भदे !” हाका जवळ-जवळ ये त हो या. काही पळांतच एक वृ
ब्रा ण मा यासमोर उभा ठाकला, अं गावर कोसळणा या कड ासारखा!
आप या गायी या म तकात बाण घु सले ला पाहन
ू एकदम तो केवढ ातरी
मोठ ानं िकंचाळला. या या आक् रोशानं , रणां गणातील वीरांचे आिण वा ांचे
हलक लोळ पचिवणारं माझं खं बीर मनही थरकलं . मी डोळे घट् ट िमटू न घे तले .
‘‘शु भदे , कुठ या चांडाळानं तु या ममावर हा प्राणां ितक बाण सोडला?” पु ढं
होऊन गायी या म तकातील बाण उपसून काढ याचा तोही िन फळ य न क लागला.
या यातनांनी ती अिधकच तडफडू लागली! गगनभे दी हं बरडा फोडू लागली. खूर झाडून
डोळे वासू लागली. ित या त डातून फेसाची अखं ड धार लागली. ‘‘आता मा या
कुटु ं बाचा भार कुणावर टाकू ? तु या दुधावर पोसले लं हे शरीर कशाला िजवं त ठे वू?” तो
ू जाणारं गभका य
वृ गायीचं त ड कुरवाळीत फुंद ू लागला. एवढं काळजाला छे दन
स य मी कधीच पािहलं न हतं . मा या मृ गये मुळंच ते िनमाण झालं होतं . या
आवाजा या ल यभे दा या कले नं एकवार मला आखाड ात गौरवा या िशखरावर
चढवलं होतं , तीच कला आज मला रौरव नरका या खोल गतत गाडून टाकीत होती! मी
कण, िदि वजयी से नापती, दानवीर, परशु रामांचा पट् टिश य – छे , मी हणजे केवळ एक
गोह यारा होतो! महान पापी होतो! अिनवाय घटनांनी लाथाडले लं िनमा य होतो!
प्राणां ितक यातनांनी तडफडून, खूर झाडून गायीनं शे वटचा आचका िदला!
वे तकमलासारखं गोल म तक लु ळं होत फेसाळले ली जीभ लडबडत ितचा प्राण गे ला!
ित या डो यां या िन प्राण कवड ा, मामां या त
ू ा या कवड ां हन
ू ही िकतीतरी
भयानक वाट या मला! णात ित या प्रेताला ह तगत कर यासाठी रानमाशांनी

ित याभोवती घ गावयाला सु वात केली. मी माझं मु ख ल जे मुळं... िवदारक यातनांनी
ओंजळीत झाकू न घे तलं !
‘‘सं याशा, तु ला काय दे ऊ मी? मीच आज लु टलो गे लो!” या वृ ानं मा या
खां ावर हात ठे वून उद्गार काढले ! मा या सवां गाचं या पशानं तर पाणीच पाणी
झालं . मी या या गायीचा वध केला असे ल, असं मा या व त्रामु ळे याला चु कू नही
वाटलं नसावं ! वाकू न या या चरणां वर हात ठे वून मी कळवळत हणालो, ‘‘ब्र न,
मा असावी. आपली शु भदा... आपली गाय, मा या – मा याच बाणानं प्राणाला
मु कली! मृ गया करताना चु कू न, वापद समजून आपली गाय, मा या – मा याच बाणानं
प्राणाला मु कली! मृ गया करताना चु कू न, वापद समजून मी ित यावर अनवधानानं बाण
टाकला! मला मा करा. मी आपणाला पाच गाई दे ईन!”
जीवनात प्रथमच मी याचक झालो! दीन झालो! लाचार झालो!
‘‘दरू हो!’’ यानं मला तसं च लोटू न िदलं . णापूवी आप या गायीसाठी
बालकासारखा रडणारा तो वृ , णात य कुंडासारखा सं त त झाला! याचे ओठ
थरथरत होते . डोळे आग पाखडत होते . ‘‘सं यासी असून मृ गया करतोस? अं गावरची
भगवी व त्रं जाळू न का टाकीत नाहीस? एका गायीसाठी पाच दे णा या गोह या या,
तु झी एक माता गतप्राण झाली तर जगात या पाच ि त्रयांना तू माता हणशील काय?
तु या सं यासी तप ये पे ा माझं ब्र ते ज प्रखर अस याचं आज मी तु ला दाखवून
दे ईन!”
‘‘नकोऽऽ! मी – मी सं यासी नाही! मी एक यो ा आहे ! परशु रामांचा िश य
आहे !’’ मी पु हा याचे चरण धरले !
‘‘दरू हो! तु झा पशसु ा गोह ये इतकाच भयानक आहे ! ‘यो ा-यो ा’ हणून
धुं दपणे गायीवर बाण टाकणा या अधमा, तु या रथाचं चक् रही ऐन यु ा या समयी
भूमीत तून बसे ल!! या गायी या म तकात तले या तु या बाणासारखं ! िकतीही जीव
तोडून आटािपटा केलास तरी ते कधीही बाहे र िनघणार नाही! चालता हो!’’ तो थडाथड
पाय आदळत अनावर सं तापानं वत:च िनघून गे ला. आप या गतप्राण शु भदे ला तसाच
टाकू न! माझं जीवन शापद ध क न! माझा ल यभे द क न! माझी मृ गया क न!
या या शापानं माझं मन सु न अन् बिधर झालं . अं गावरची भगवी व त्रं,
व त्रं नसून चोहोकडून ह या तशा भडकले या अि न वाळाच आहे त असं वाटू लागलं !
सगळं जीवनच सम यांचे पिलते घे ऊन मा याभोवती आता फेर ध न नाचत होतं ! कुठं
जाणार होतो मी?
शरीराचं ओझं उचलून आश्रमाकडे चालताना शािपत मन नै रा यानं पार
पोख न गे लं होतं . आज क् र दै वानं मा यातील वीर कणाची ममभे दी मृ गया केली
होती! या शापानं सगळं जीवनच कुठं तरी खोलवर तून बसलं आहे असं च मला वाटू
लागलं ! मन या गायीसारखं तडफडत होतं – आक् रोशत होतं ! मूकपणं ! िन:श दपणं
आत या आत!
या िभ लाला रोजची मृ गया दे त होतो, याला गायीचा मृ तदे ह पु न टाकायला
सां गन
या या हाती अभद्र धनु य िवसिजत क न याला हणालो, ‘‘आजपासून
ू
मृ गया सं पली!’’
महद्राची चढण चढताना पोट याचे नायू कधी न हे ते दाटू न आले !

आश्रमा या आवारात पाऊल टाकताना गायीं या गोठ ातील मं जळ
घं टा
ू
ने हमीप्रमाणं मला मधु र वाट या नाहीत! मशानवा ासार या भयानक भे सरू वाट या
या! काही न खाताच, प्राथनाही न हणता तसं च दभा या पथारीवर शरीर झोकू न िदलं !
िनद्रेची आराधना करावी असं सु ा वाटे ना! मृ यूलाही लाजिवणारी शु कता मनाला
घे न टाकत होती! आश्रमाभोवती या कुंपणातील रात्रिकडे ककशपणे िकरिकरतच
होते !
**

सात
या एकाच घटने नं, कवच-कुंडलं िवलग करताना शरीराला झा या न ह या,
एवढया सखोल यातना मा या मनाला झा या! आश्रमात ते दु:ख कुणाजवळ बोलताही
ये णं श य न हतं ! काही-काही दु:खं च अशी असतात की, ती याची यालाच मूकपणं
सहन करावी लागतात. मृ ती या अशा दु:खांचे काळे व त्र उसवून धागे काढून
टाक यात कोणीही कधीच यश वी होऊ शकत नाही. तरीही यांचा काळे पणा कमी
कर याचा य न मन करीत असतं ! यालाच जीवन हणायचं ! आनं दाची वृ ी नसली तरी
दु:खाची तीव्रता कमी करणं याचं च नाव जीवन!
या मन:ि थतीत अकृतव्रणाचं साहा य अमोल लाभलं . अ पावधीतच याचे
माझे ने हसं बंध दृढ झाले होते . माणूस िजथं राहतो, ितथ या सव व तूंब ल याला एक
अबोध आकषण वाटत असतं . जवळीक वाटत असते . महद्रपवताब ल मला तशीच
जवळीक वाटू लागली. सिमधा गोळा कर यासाठी या या द यािशखरांतन
ू िफरताना
कधी-कधी कुरणातील तृ णपा यां वर दाटले ले झळकणारे दविबं द ू पािहले की, ‘जीवन
ू ारखं च असतं ,’ असं हणणा या अ व था याची आठवण होई. यानं अने क
दविबं दस
प्रसं गी ऐकिवले ले िद य िवचार मनातून उफाळू न ये त. ‘कण, तू कोण आहे स हे
आ मपरी णानं जाण! आप या अं तररं गाचं ऐ य साध! खं बीर हो!’ याचे िवचार मा या
दृ टीनं अिव मरणीय न हते काय?
तशीच कधीतरी पवतावरील एखादी सते ज रानकेळ वृ षालीची आठवण क न
दे ई! घायपाताचा उभा दं ड पाहताना िनरामय प्रेमाचा शोण डो यांसमोर उभा राही!
डे रेदार वटवृ पािहला की, मन िपतामहां या जीवनाची या याशी तु लना कर यात
गढून जाई! महानदीचं शांत पात्र मातािप यांची मृ ती जागृ त करी. या पात्रातील
पा याचा भोवरा पाहताना मात्र यु वराज दुयोधनच यात मला िदसे ! एखादं काटे फडं
पािहलं की, गु द्रोणांची आिण पाणथळले या जागे तील िहरवं शे वाळं पािहलं की,
हटकू न शकुनीमामांची मूती डो यांपुढं उभी राही! मृ ती या वत: या छाये सार या
असतात! या अिवरतपणे मनाचा हा असाच पाठपु रावा करतात. भगवान परशु रामांना
पािहलं की, श्रीकृ णाची मृ ती होई. डो यांसमोर िशशु पालवधाचा प्रसं ग प ट उभा
राही. या िदवसांनंतर एकदाही कृ ण मला भे टला न हता!
असं हे आश्रमजीवन काळा या हातात हात घालून चाललं होतं . रात्री
िनद्राधीन होताना बालपणापासून घडले या प्रसं गांचं दशन घे ऊन थकले लं मन,
भिवत याचा वे ध घे याची धडपड करी; पण तसा तो कुणालातरी कधी अचूकपणे घे ता
आला आहे काय? अ ात भिवत यात काय-काय लपले लं आहे हे माणसाला कळलं असतं
तर – तर जीवनाचा अहारोत्र चालले ला सं घष, कोलाहल, धडपड सव के हाच थांबलं
असतं ! पण असं काही होत नसतं . प्र ये क जण आशे वर जगत असतो. मीही तशीच
आशा उराशी ध न ब्र ा त्राची आराधना करीत होतो! हि तनापूर सोडून आता दोन
वषांचा काळ लोटला होता. ब्र ा त्राचे िद य मं तर् सं पत आले होते . या अ त्रामु ळे

सूयिकरणां वरही िवजय िमळिवता ये णार होता. िद य आिण दीि तमान प्रकाशझोत
सोडून कोणतीही कठीण व तू यात िवतळू न टाकता ये णार होती! सव अ त्रांमधील
श्रे ठतम असं अ त्र होतं ते !
आिण अशी साम यशाली िव ा भगवान परशु रामांनी एका पौिणमे ला
अिभचारा या मं तर् ांसह, सं पण
ू पणे मा या वाधीन केली! आचमनाचं पाणी मा या
हातावर सोडताना ते गं भीरपणे हणाले , ‘‘भागव, ही ब्र ा त्रिव ा आहे ! दुबल आिण
िन:श त्र यां यावर ती कधी सोडू नकोस! तसा प्रय न करशील तर ती तु यावरच
उलटे ल! साम याचा अथच दुबला या ह कांचे सं र ण हा आहे !’’
‘‘आ ा भगवन्!” मी मातािप यां यितिर त प्रथमच एका िद य महापु षा या
चरणां वर श्र े नं माझं म तक टे किवलं ! जीवन ध य झालं असं च वाटलं मला. मा या
डो यांतील ध यते चे अश् यां या पु यवान चरणां वर ओघळले .
‘‘आिण तु या सु दैवानं आजच माझं व णव्रत सं पतं आहे ! याची सां गता
हणून मी आज पूवसागरात िदवसभर उभा राहणार आहे ! रात्रभर गायत्री मं तर् ाचं
पु र चरण क न-क न डोळे ताठरले आहे त! गे ले चार िदवस उपोषणात गे ले! ते हा तूच
आज मा याबरोबर कािलं गरा यात चल! थोडा थकवा आहे शरीरात!” यांनी
याघ्रचमाव न उठताना मला आ ा केली!
मा यासमोर य प्र न उभा रािहला! मनाचा िनधार क न मी होकाराथी मान
डोलिवली. टाळाटाळ केली नाही. महद्र सोडून जाताना, यांची ही शे वटची आ ा
िनिम सां गन
ू टाळू नये असं च मला वाटलं ! िश यगणां या जयजयकारा या घोषणातच
आ ही दोघं आश्रम सोडू लागलो. अकृतव्रणाचा िनरोप घे ताना माझा हात थरथ
लागला!
पिह या प्रहराची सु वात होत असतानाच आ ही आश्रमाचं कुंपण ओलांडलं !
कवच नस यामु ळे अलीकडे मला उ हाची ितरीप जाणवत होती! तरीही गु दे वांसमवे त
महद्राची चढण उतरताना मन कसं समाधानानं भ न आलं होतं ! ब्र ा त्रा या
प्रा तीमु ळे साम याची जाणीव सु खवीत असावी!
‘‘भागव, तु ला कधीच िवचारला नाही – पण आज एक प्र न िवचार याची
इ छा होते आहे !”
‘‘िवचारा गु दे व! यथामती उ र दे ईन!” मीही यांना िवनयानं हणालो.
‘‘तु या कानांची पाळी कशामु ळे तु टली आहे त?” यां या परशूचा आघात
म तकावर झा याचा मला भास झाला.
‘‘एका वृ
ब्रा णाला मा या कानांतील कुंडलं हवी होती! कान
काप यािशवाय ती दे ता ये णं श य न हतं . हणून ती मी कापून िदली!” मी स य सां गन
ू
टाकलं !
‘‘छान! भृ गुकुलाला शोभे ल असं च तु झं वतन झालं ! तु या हाती माझी
ब्र ा त्रिव ा सु रि त आहे असं मी मानतो!” यां या परशूचं पातं तळपत होतं !
माझा कंठ शु क झाला होता! आता यांनी या ब्रा णाचं नाव िवचारलं तर? पण ते
काहीच बोलले नाहीत!
चालत-चालत आ ही शे वटी एका िवशाल वटवृ ाखाली आलो. उतरण
उतरताना होणा या त्रासामु ळे घामाघूम झालो होते . वटवृ ाखाली गद छाया

िवश्रांतीसाठी मोहवीत होती.
‘‘भागव, फार थकवा आला! थोडा िवश्राम घे ऊ या वटवृ ाखाली आिण मगच
पु ढं जाऊ!” गु दे वांनी आ ा केली. चार िदवसां या उपोषणानं ते श्रांत झाले होते ,
आवाज ीण होता. वृ ा या छाये त अं गावरचं याघ्रचम पस न यावर ते पहुडले !
उपोषण, जागरण आिण पवत उतरताना होणारे श्रम यांनी ते पार थकले होते . यां या
व णव्रताचा आजचा शे वटचा िदवस होता. ‘‘भागव, म तकाखाली आधारासाठी एखादा
पाषाण आण!” ते डोळे िमटू न घे ताना मला हणाले .
मी आवतीभोवती पाषाण शोधला. तो िमळाला नाही.
यानं मला
ब्र ा त्रिव ा िदली या महान तप याची एवढी ु लक मागणीही पूण करता ये त
नाही, हे पाहन
ू माझं मन क टी झालं .
झटकन पु ढं होत खाली बसून यांचं जटाधारी िवशाल म तक श्र े नं उचलून
घे त मी मा या मांडीवर ठे वलं ! मांडीवर या भग या व त्रा या पशानं यांनी डोळे
उघडून मा याकडं अिभमानानं पाहत सां िगतलं , ‘‘भागव, हीच तु झी गु दि णा मानतो
मी! पण िनद्रा पूण झा यािशवाय मला उठवू नकोस! िनद्रा आिण वचन कधीच अपूण
राहू दे ऊ नये त!”
तो महान यो ा, िद य तप वी, जमदि नपु त्र, वीरांतील वीर, मा या... सूतपु त्र
कणा या... मांडीवर शांतपणे िनद्रा घे ऊ लागला! मा या भािवक मनात भावनांचा
हलक लोळ दाटला! अने कांनी मा यावर फुलं उधळली होती, माझा जयघोष केला
होता! पण एवढा परमो च भा याचा िदवस अखं ड जीवनात मी कधीच अनु भवला
न हता! महान-महान ित्रयांनासु ा थरकिवणारं , ात्रते ज मा या मांडीवर िवसावलं
होतं !
यांची दाढी तळपत होती. वास मं दगतीनं चालला होता. माझी िवचारचक् रं
मात्र वायु गतीनं धावत होती. जीवना या कृताथते चा तो िदवस होता. ध यते चा होता!
एक घटका सं पली आिण वटवृ ा या फां ा चु कवून काही प्रखरं िकरणं यां या
दाढीधारी सते ज मु दर् े वर पडली! यांची िनद्रा चाळवली जा याची ल णं िदसताच मी
दो ही हातांचं छत्र या प्रखर िकरणांना थोपिव यासाठी म ये धरलं ! गु दे वांचा वास
पूववत मं दपणे लयब चालू झाला!
िकरणांचे चटके हातां वर झे लत मी िन: वास सोडला!... वाटत होतं की, गरगर
धावणारी िनयती इथं च कुठं तरी अशीच थांबावी. अ यायी आिण अ याचारी नराधमांना
आप या परशूनं कंठ नान घालणारा तो वीर यो ा मा या मांडीवर तसाच शांत िनद्रा
घे त पहुडावा! अनं त काळ!
यांनी शे जारी ठे वले या परशू या धारदार पा यावर श्र े नं मी दृ टी टाकली.
यावर एक ती ण दातांचा काळा कीटक आप या पायांची वळवळ करीत िफरत होता!
या या शरीर रचने व न तो लाकडं पोखरणारा ती ण दातांचा ‘अलक ’ कीटक होता हे मी
ओळखलं ! करमणूक हणून मी या ु दर् कीटका या हालचाली बस याबस याच
एकटक याहाळू लागलो. परशू या पा यावर यानं एक-दोन मं डलं सहज घे तली! ती
पाहताना मला वाटलं प्र ये क माणसाचं जीवन हे या कीटकासारखं च असतं ! जगा या
परशूवर ते अशीच मं डलं घे त असतं !
एकाएकी तो अलक परशू या धारे व न खाली घसरला! मी भगवान

परशु रामां या म तकाखाली िदले या मा या मांडी या रोखानं च हळू हळू सरकू लागला!
हातांनी याला तसाच दरू उडवून लावावा असा एक िवचार आला; पण यामु ळे माझं
शरीर हललं असतं आिण वरची प्रखर िकरणं िनसटू न गु दे वां या मु खावर पडली असती.
यांचा िनद्राभं ग झाला असता! ‘िनद्रा आिण वचन कधीच अपूण राहू दे ऊ नये त! तु झी,
मी हीच गु दि णा मानतो!’ हे यांचे उद्गार कानांत घु मत होते ! तसाच िन चल बसून
रािहलो! ये ईल या प्रसं गाला त ड दे या या खं बीर िनधारानं !
हळू हळू अलक सरळ मा या अगदी मांडीखाली आला! भगवी व त्रं कुरतडून
यानं आपले ती ण दात मा या मांडी या कातड ात कचकन घु सिवले ! अस वे दने ची
एक तीव्र सणक मांडीतून सरकन तरळू न म तकापयं त गे ली! या वे ळी अं गावर अभे
कवच असतं तर िकती बरं होतं , असं ही णभर प्रकषानं वाटलं , पण तो िवचार मी
झटकू न टाकला! यापु ढचं सव जीवन मला केवळ कण हणून धै यानं जगायचं होतं !
वत: या पराक् रमावर! असं असतं तर आिण तसं नसतं तर असं रडगाणं गायचं न हतं !
अलक मांडीची एकलगीनं नस नस कुरतडू लागला. र तप्रवाहानं भग या व त्रांचा वण
र ताळ झाला! वे दने चे असं य बाण मांडीकडून िनघून णा णाला म तकात घु सू
लागले ! कवच दान करताना झा या न ह या एवढ ा या यातना भयाण हो या! डोळे
िमटू न, ओठ दातांखाली रगडत या सहन के यािशवाय गु दि णा पूण होणार न हती!
भ्रमरानं वृ ाची फांदी पोखरावी तसा तो अलक कणाकणांनी माझी मांडी पोखरत होता!
जे र त वारणावता या घनदाट अर यातील क् र वाघाला िपता आलं न हतं , ते तो
ु दर् कीटक मनसो त पीत होता! सूतभरही हलता ये त न हतं ! मनाचा िनधार आिण
शरीरा या वे दना यांची एवढी घनघोर पधा मा या जीवनात प्रथमच सु झाली होती!
हा स वपरी े चा ण होता! िनधाराचा ण होता! सहनशीलते ची परी ा बघणारा ण
होता! मना या समतोलाचा ण होता! मांडीची नस नस फोडून र ताचा जीवनरस पीत
अलक कणाकणांनी पु ढं -पु ढं च सरकत होता.
तीव्र यातनांनी र ताचं पाणी होऊन घामा या पात मा या कपाळावर दाटलं !
ते िनपट यासाठीसु ा हात हलिवता ये त न हते ! घाम आिण र त! या दोह िशवाय
गु दि णा हणून भगवान परशु रामांना मी अिधक मौ यवान असं काय दे ऊ शकलो
असतो? ते िवचार यासाठी हणूनच र ताचा एक लोट सरळ वाहत-वाहत परशू या
पा या या धारे पयं त गे ला! णात यानं परशूचं पातं माखून टाकलं ! धार अदृ य झाली!
अलकानं माझी मांडी पूणपणे पोख न मा या भिवत यालाच एक िछद्र पाडलं !
िछद्रातून मांडीवर ये ऊन तो भगवानां या दाढी या केसांत वळवळू लागला! आता
यांचा िनद्राभं ग होणार हणून माझे ओठ थरथ लागले ! तो अलक यां याही
शरीरावर चाल करणार होता की काय? एक ु दर् कीटक दोन िजवांचा िज हाळा पोखरणार
होता की काय? यानं गु दे वां या शरीराला पशू नये हणून आकाशाकडे पाहत मी
सवशि तमान सूयदे वांना प्राथू लागलो! एकाएकी मा या मांडीतून वाहणा या उ ण
र ता या पशानं गु दे व खडबडून जागे झाले !
आप या दाढीत वळवळणारा तो अलक यांनी झटकू न टाकला! मा या मनात
भावनांचं एवढं प्रचं ड आं दोलन चाललं होतं की, ते साकार करणारे श दच मला सु चेनात!
आता भगवान हणणार होते की, ‘‘भागव, जगात अने क िश य झाले , होतीलही! पण
तु झी गु दि णा ध य आहे !” पण – पण तसं काहीच घडलं नाही!

गु दे वां या ल ात सारा प्रकार णाधात आला असावा. र तात माखले ला
आपला परशू उचलताना यांनी भु वयांचे केस जटे त िमसळतील इतकं कपाळाचं कातडं
ताणून िवचारलं , ‘‘इतकी सहनशीलता? एवढं आ मसं यमन? भागव, बोल! तू कुठ या
कुलातील आहे स?”
“भृ गऽ
ू !” मी र ता या थारो यातून मांडी उचलताना उ र िदलं ! र ताळले या
मांडीपे ा ते उ र दे ताना माझं मन र ताळले लं होतं !
‘‘अस य! तू ब्र कुमार नाहीस! एवढी िहमिगरीची सहनशीलता ब्र कुमारात
असूच शकत नाही! कुठ या ित्रय कुलातील आहे स तू? सां ग! खरं बोल!”
‘‘मी... मी ित्रयकुलातील नाही! मी कण आहे ! सूतपु त्र!” मांडी पोखरली जात
असताही केला न हता एवढा िनधार क न मी बोललो. काय हायचं असे ल ते होईल!
परशूची धार म तकावर कोसळे ल! प्राणाचं पाख शरीराचा पं जर सोडून िनघून जाईल!
क्
परशु राम परशूचा प्रहार म तकात घालतील! भा याचा मृ यू परशू या धारे नं
वगाची वाट दाखवील.
‘‘कण, हि तनापूरचा कवच-कुंडलधारी तो तूच कण काय? इं दर् ाला कवचकुंडलांचं दान करणारा तो तूच कण?”
‘‘होय! आता कवच नाही अन् कुंडलं ही नाहीत. इं दर् ाला मी ती दे ऊन टाकलीत
अलकानं मांडी फोडावी हणून!”
‘‘दानात सम्राट ठरले या कणा, या परशु रामा या आश्रमात ये याचं धै य कसं
काय केलं स तू? अस य का बोललास तू? बोल! नाही तर जाळू न भ म करीन तु झं इथं
आिण फेकू न दे ईन पूवसागरा या फेसाळ या लाटांत!” यांचे ने तर् आर त झाले होते .
क् रोधा नीचा वषाव करीत होते .
‘‘भगवान, मृ यू या भयानं कण कधीच िव हल होत नाही! ब्र ा त्रासाठी मी
गु द्रोणां या ारात गे लो, यांनी मला मी ित्रय नाही हणून नाकारलं ! तु म या
ारी उभा रािहलो, तु ही ब्र कुमारािशवाय कुणालाही ब्र ा त्र दे यास तयार नाही!
मग – मग आ ही सूतांनी कुठं जावं ? स य आिण अस य काय? ते काय उ च कुलातील
लोकां या गोठ ात बां धन
ू ठे वले लं जनावर आहे ? सां गा, मी अस य कसा?’’
‘‘कणा, तू आिण तूच समोर आहे स हणूनच मी माझा साि वक क् रोध सावरतो
आहे ! ल ात ठे व अस य ते अस यच! या ब्र ा त्रासाठी तु ला, मलाही अस य
सां ग याची दुबु ी झाली ते ब्र ा त्र तु ला ऐन यु प्रसं गी मरणार नाही! जा,
चालता हो! महद्रा या सीमा सोडून परशु रामा या क् रोधा नी या क े बाहे र जा!
चालता हो!’’
यांनी पाय याकडे बोट उचलून मला आ ा केली. आप या हातातील परशूवरचे
र ताचे डाग पु स याचा ते प्रय न करीत होते , पण ते जात न हते ! जाणार न हते !
र ताळले ली मांडी आिण क दटले लं मन घे ऊन जखमी याघ्रासारखा मी
महद्राची उतरण उत लागलो! कोण या क पने नं हि तनापूर सोडून मी इथं आलो
होतो आिण काय ह तगत क न परतत होतो? जीवन हे एक अराजक आहे ! कीटका या
पानं आज यानं कणा या िदि वजयाला, दानशूर वाला पोखरलं न हतं काय? मांडीतून
िठबकणा या र ाची मला शु न हती! अं गावर या मळकट माखले या भग या
व त्रांची शु न हती! महद्राची िनळी िशखरं दु नच साजरी होती! ती मागं पडताहे त

हणून खे द होत न हता! िवचारांचे अ व मना या पटां गणावर उधळले होते ! महद्राची
उतरण के हा उतरलो ते समजलं ही नाही! या कृिषजनाकडे वायु िजताला सोपिवला होता
या या पणकुटीसमोर उभा राहन
ू वायु िजताला हाती घे ताना यानं माझी कानांची पाळी
िनरखून पािहली हणून मांडीतील िछद्र याला दाखवून हणालो, ‘‘ही एक खूण आणखी
ल ात ठे व हवी तर, पण माझा घोडा दे स वर!”
‘‘सं याशा, थांब! तु या जखमे वर औषधी वन पतीचा रस सोडू या!” तो भाबडा
कृिषजन हात उं चावून िवनवीत होता. याचे श द मा या कानांत घु सतच न हते .
हि तनापु राकडे उधळले या वायु िजता या खु रांखाली उडणारी धूळ मांडीवर या
जखमे वर साचत होती!
**

आठ
शािपत िव ा आिण भ न दय घे ऊन हि तनापु रात िशरताना मनाची तयारी
केली. सं कटािशवाय, प्रितकू लते िशवाय कुणा याही पराक् रमाची परी ा होत नसते . या
अव थे तही अजु नाला चीत करीनच करीन, ही मनाची उभारी सु टली न हती. आप या
सं कटांचं अर य दन क न काय उपयोग? वीर असतात ते प्रितकू ल अव थे तही िन प्रभ
होत नाहीत! सं कटां या मा यावर पाय दे ऊन उभे राहू शकतात!
पु ढं होऊन वायु िजताचे वे ग हाती धरताना स यसे न डोळे िव फा न मा याकडं
पाहत होता. नगरातील कुणीही मला, अं गावर या भग या व त्रांमुळे ओळखू शकत
न हता! दोन वषांनंतर हि तनापु रात प्रवे शत होतो! जाताना राजव त्रं होती, आता
मात्र काषाय व त्रं घे ऊन परत आलो होतो!
‘‘स यसे न, यु वराज दुयाधन नगरात आहे त काय? अस यास याला मी आ याचं
सां ग!” पायदं ड ा चढतानाच मी याला आ ा िदली. माझं र त राजवा तू या
पायदं ड ांना पिह यानं च लागत होतं .
आता मला सगळं िवसरायचं होतं ! जीवन मागं वळू न बघणा यां या समोर ने हमी
द या िनमाण करतं ! कुठ याही प्रसं गांचे ठसे आता पटलावर नको होते ! भूतकालात
मी कोण होतो, काय होतो याचा िवचारही मला करायचा न हता! मी आज कसा आहे ?
पु ढं कसा राहीन? हे ठरिव याचा काल ये ऊन ठे पला होता! िनकरानं झुंज याचा!
भगवी व त्रं उत न राजव त्रं पिरधान केली! वृ षालीनं कसलीतरी वन पती
आणवून घे ऊन ितचा रस मांडी या जखमे वर ओतला. चोथा तसाच मांडीवर थापला.
अं गावर या अं शुका या पदराचा शे व झटकन फाडून या पट् टीनं मांडी बां धली!
ने हमीसारखं ‘‘जखम कसली!” असं चौकसपणानं ितनं िवचारलं नाही! ती सु प नी
होती. प्रवासानं थकले या पतीला डोळाभर पाहन
ू च समाधान मानावं , हे ती वया या
अनु भवानं आता िशकली होती! िकती प्रौढ िदसत होती ती! ितची सोबत मा या
जीवनात या अने क जखमांना अशीच पट् टी बां धत आली होती! तीन तपांची वाटचाल,
मी ितचा हात हातात ध न केली होती! ये ईल या दु:खाचा पिलता मी ित या प्रेमा या
चषकात बु डवून िवझिवला होता.
‘‘वृ षाली, माता-िपता, शोण, पु त्र- नु षा सव कुशल आहे त ना?” ितनं मला
जखमे ब ल काही िवचा नये हणून मीच ितला िवचारलं !
‘‘होय! सवांना आप याच कुशलते ची िचं ता होती! वृ षसे न, सु षेण, सु शमा यांना
तर आपण ओळखणारच नाही इतके ते या दोन वषांत वाढले आहे त! आिण – आिण
वृ षकेतु तर आप यासारखाच िन यने मानं गं गािकनारी जातो! अ यदानासाठी!’’ मा या
हाती दुधाचा चषक दे त ती हणाली.
‘‘वृ षाली, माता घडवील ते च पु त्राचं जीवन असतं ! या दुधासारखं ! शकरा
टाकावी अमृ त होईल याचं ! पण ार टाकला तर – तर नासे ल ते ! आप या पु त्रांचं
सं गोपन तु यासारखी प्रेमळ माता करताना ते शूर आिण िवजयी नाही झाले तरच

नवल!’’ मी दुधाचा चषक िरता केला. इत यात स यसे नाचा सं देश िमळाले ला दुयाधन
हाताव न घसरणारं उ रीय सावरीत झपझप चालत क ात आला.
‘‘प्रणाम विहनी!” यानं वृ षालीला अिभवादन केलं . ते वीका न वृ षाली िनघून
गे ली.
‘‘अं गराज, ब्र ा त्र?” यानं पिहलाच प्र न केला!
‘‘यु वराज, ब्र ा त्र प्रा त के यािशवाय मी कसा परते न!” याला आधार
दे ताना माझं अं तरं ग खोलवर कुठं तरी सलत होतं .
‘‘जय हो! साधू! आता पांडवांचा न ा उतरवायला अिधक काल लागणार नाही!
आजपासूनच बारा वषांचा वनवास सं पवून ते एक वषा या अ ातवासावर िनघाले
आहे त!”
‘‘मग – मग तु झे गु त हे र यां याभोवती आजपासून पे न टाक! या वषात
यांना शोधून काढलं की, पु हा बारा वषांचा वनवास ये ईल यां या वाट ाला!”
मा यासमोर इं दर् ाला पु ढं क न, अजु नाला सरं ण दे णा या पांडवां या कुिटल
राजनीतीचा अनु भव िजवं त होता. जीवन त व ानावर कधीच चालत नसतं , यासाठी
यवहाराची कास धरावी लागते .
ू के हाच चोहोिदशांना गे लेले
‘‘कण, आप या से नेतील सव कुशल गु त दत
आहे त! प्र ये क रा यात, अर यात, वृ जनात, नगरात, तीथ े तर् ात इतकंच काय; पण
गु हे तसु ा पांडवांना शोधून काढ यासाठी ते िजवाचं रान करतील! पांडवांचा पाठपु रावा
कर यासाठी मी तळमळतो आहे , पण – पण घरभे ांनी यांना पाठीशी घातलं आहे !
िपतामह, महामं तर् ी िवदुर, अमा य आिण गु द्रोण हे सवच िदसतात तसे नाहीत!
इथली सव वाता दररोज पांडवांना अचूक कळत असली पािहजे ! ’ ’
‘‘यु वराज, फार तर काय होईल? पांडव प्रकटतील! यु ाचं आ हान दे तील! ते
वीकार याचं साम य ा दं डात असताना कोणीच तु झं अिन ट करणार नाही!”
‘‘अं गराज, तु या साम यावरच तर मी उभा आहे ! तसा प्रसं ग आलाच, तर तूच
कु ं चा पिहला से नापती हो यास सवथै व यो य ठरशील!’’
‘‘ब स, याच िनधारानं वाग! तु ला िदले लं वचन मीही पूण करीन! अजु नाला
विध यािशवाय मी कधीही माझे पाय धु णार नाही!”
‘‘चलतो मी. तू िवश्रांती घे .” तो उठला आिण ह ी या म चालीनं क ाबाहे र
गे ला. मला अं गराज क न मा या जीवनात क् रां ितमय बदल करणारा तो वीर यो ा
होता.
अ ातवासाचं एक वष! गवा ातून गं गे या पात्राकडे पाहत मी िवचार क
लागलो. सहा कारं डव प यांचा एक थवा पात्राव न आकाशात उडाला! पूव िदशा
ध न झे पावू लागला. मात्र यातील एक म ये च मागं रगाळला! फडफडत चोच
वळवून तो सरळ राजवाड ा या िदशे नं पि चमे ची बाजू ध न उलट गतीनं झे पावत ये ऊ
लागला! थ यातील पाचांपासून तो प्र ये क णा णाला उलट गतीनं दरू दरू ये त होता!
मी गवा ाचं कवाड लोटू न घे तलं !
अ ातवासाचं एक वष! तसं पािहलं तर प्र ये काचं जीवन हाच एक अ ातवास
असतो! दु:खापासून दरू जा यासाठी प करले ला! पण अिधक प्रभावी दु:खांनी घे रले ला!
माझं जीवनही तसं च होतं . पं चाह र वषांचा हा दीघ पट् टा घटनांची, भावनांची,

उ कषापकषाची िकती अवघड वळणं घे ऊन आला होता! कशाची कशाला सं गती लागत
न हती. पु ढं तरी कधी ती लागणार होती की नाही? कोण जाणे !
**

नऊ
ू ांना
मिह यांमागून मिहने जात होते ; पण पांडवांचा शोध कुठ याच गु त दत
काही लागत न हता. भीमा या जािणवे नं दुयाधन तर अ व थ झाला होता. कांबोज,
का मीर, गां धार, पं चनद, िसं ध, कुिलं द, तं गण, िवदे ह, पांचाल, कोसल, िकरात, वं ग,
मगध, चे दी, दशाण किलं ग, िवदभ, अवं ती, ारका, सु रा ट् र, आनत, मथु रा, िवराट अशा
ू ांना मदत हणून यानं अने क पथकांनी नवे दत
ू
सव रा यांतील पूवी या गु त दत
दे शोदे शी धाडले . वे ष पालटू न ते या- या रा यात पांडवांचा कसून शोध घे त होते .
नकाराचं कटू िनवे दन दर स ताहाला राजवाड ावर ये ऊन थडकत होतं ! दुयाधनाची
अ व थता वाढतच होती. सं देहाचे मे घ दाटत होते .
ू ांनी श्रीकृ णा या क ातील से वकांची जागासु ा ह तगत
ारकेत तर काही दत
केली होती! यां या गु त िनवे दनानु सार गां धारपयं त वत: दुयाधन जाऊन आला होता!
याला एवं ढही समजू शकलं नाही की, श्रीकृ ण याची िदशाभूल करणं श य होतं .
ू ाकडून िनवे दन आलं की, पांडव िवराटरा यात
एकदा तर ारके या दत
िवराटनगरातच कुठं तरी लपले आहे त! याप्रमाणं दुयाधन यां या शोधासाठी ितकडे
जायला िनघालाही! िवराटांचा म यदे श तर हि तनापूर या सवांत नजीकचा दे श होता.
ितथं राहायचा धोका पांडव प क शकले नसते ! केवळ यमु ना पार केली की, िवराटाचं
रा य असताना ते वढं धै य कसं करतील? माझा कयास होता की, पांडव िहमालयात
कुठं तरी लपले असावे त! िनजन, थं ड गु हे त! यासाठी िहमालयातील दरीखोरी, गु हा
धुं डाळ यात आ या. धमार य, नै िमषार य, वारणावत, सव अर यं पालथी घाल यात
आली. सोम, पािरयात्र, िवं य, िनषाध, गोवधन शु ि तमत, मे कल, ॠ , म ल,
ू थकले . गौतम, ज ह,ू दुवास, वा मीकी विस ठ, घोर
गं धमादन सव पवतां वर भटकू न दत
आं िगरस, क यप, भृ ग,ू यवन, हिरत आिण ॠ यशृं ग या ॠषीं या नावां वर चालले या
आश्रमांत, िश यगणांत कुठं तरी पांडव लपले असतील, या क पने नं ते -ते आश्रमही
कसून धुं डाळ यात आले . कुठं च पांडंवाचा शोध लागत न हता! अजु नासाठी कवचकुंडलांचं दान मागायला ये णा या दे वेदर् ांनं भयामु ळे यांना वगात तर लपवून ठे वलं
नसे ल ना, अशी शं का मनाला पशून जात होती!
हि तनापु रात प्रभं जन तर िवदुरां या पणकुटीवर दृ टी ठे वून ठाण मांडूनच
बसला होता! आप या राजमाते ला भे ट यासाठी हणून के हातरी पांडव ये तील, काही
नाही तरी एखादा सं देश कुणाकरवी धाडतील! पण ते ही घडत न हतं ! ते न ट तर झाले
नसावे त? असं वाटावं इतका सं शय िनमाण झाला! अ ातवासाचं वषही सं पत आलं . एकू ानं
दोन िदवस रािहले आिण सवांना ध का दे णारी वाता िवराटनगरा या गु त दत
हि तनापु राकडे पाठिवली. िवराटांचा से नापती कीचक याचा कुणीतरी मु ि टयु ात
नु स या बु यांनीच वध के याची ती वाता होती! अिव वसनीय वाटणारी ती वाता
ऐकताच म यदे शी िदि वजयात मा याशी लढले ला िध पाड कीचक डो यांसमोर उभा
रािहला! याला मार याचं साम य एकट ा भीमातच काय ते होतं ? भीम िवराटनगरातच

असला पािहजे ! आिण अजु नही! – िवचारांची चक् रं भराभर धावू लागली!
दुयोधनानं त काळ तातडीची राजसभा बोलािवली. अ व था यासह सवांना
कु ं या अ नाला जाग याचं भावनामय आवाहन कर यात आलं . सवांनुमते िवराटां या
गौळीवाड ातील शे कडो गायी हरण कर या या िनिम ानं िवराटनगरावर चढाई
कर याचा िनणय घे यात आला. गायींसाठी पांडव अ ातवास िवस नही प्रकट झाले
असते . ते मग वचनभं गा या कैचीत सापडणार होते ! पु हा यांना वनवासावर जावं
लागणार होतं !
एकाएकी रणवा ं वाजू लागली. कु ं चं ल -ल सै य राजवाडयासमोर या
भ य पटां गणात एकत्र झालं . पूवी मा याबरोबर िदि वजयासाठी धावणारं ते सै य आज
गोहरणासाठी धावायला िस झालं होतं ! काहीतरी चु कत होतं ! मा या मनाचा सखोल
क पा सं भर् िमत झाला होता! जीवनाची नौका कुठं तरी डगमगत होती! भटकत होती!
आ ही कुठं जाणार हे दुयाधन आिण मी यािशवाय कुणालाही माहीत न हतं .
‘‘िवराटनगर!’’ से नापती दुयाधनानं आपले हात उं चावून सै याला आक् रमणाची
िदशा दाखवली. लाखो घोड ांचे वे ग िहसकले गे ले! शं खांचे वनी िननादले .
‘‘यु वराज दुयाधनांचाऽऽ!’’
‘‘िवजय असो!” गगनभे दी आरो या िननाद ू लाग या. या िकती उं च गे या
आहे त हे ताड यासाठी मी वायु िजताव न मान उं चावली! राजवाड ा या शु भर् सौधावर
एक शु भर् केशां िकत वृ सिचं त उभा असले ला मला िदसला! िपतामह भी म हनु वटीला
हात टे कवून उभे होते ! आकाशा या कधीही न पाझरले या पोकळीकडे पाहत! आप या
श दाला कु ं या राजसभे त कवडीमोलाचं ही थान आता न रािह याची खं त करीत!
अ व थामा, मामा, दु:शासन, शोण आिण मी सव जण एक-एक से नापथका या
अग्रभागी राहन
ू िवराटनगरा या िदशे नं दौडू लागलो. सवां या पु ढं खड्ग उपसून
ु
दयाधन होता! िपतामहांचं वृ ने तृ व आता कुणालाच मा य न हतं ! शालवृ ासारखा
दुयाधनच यासाठी यो य होता!
आप यावर आक् रमण होईल याची क पनाही नसले ले िवराट असावध होते !
आप या दै नंिदन जीवनक् रमात गढले होते . दु:शासनाची अ वसादसे ना, ती सं धी साधून,
बाणासारखी िवराटां या गौळीवाड ाकडे घु सली! हजारो गायीं या कंठातील कंठबं ध
कचाकच तोड यात आले ! घोड ां या खु रां या टपटपीनं भे दरले या सह त्र-सह त्र
गायी हं बरडा फोडत, दु:शासनाचे सै िनक हाकतील तशा, िशं गावर िशं ग आपटत
गौळीवाड ातून कुंपणं तोडून बाहे र पड या! पांढ या, का या, राकट, ताम्रट अने क
वणां या भरदार पु ट कासं डी या या सह त्र गायी सभोवतीनं घे न दु:शासनाचं
अ वसै य िवराटां या सीमे बाहे र पडलं ! यां या खु रांखाली कुरणं या कुरणं उद् व त
होऊ लागली.
आपलं गोधन हरण केलं जात आहे , हे पाहन
ू िवराटांनी कलकलत सै याची
जमवाजमव केली होती! शं ख, आनक, नगारे यांचे वनी गजू लागले . आमचा पाठपु रावा
करीत िवराट मागून धावू लागला.
एका कुरणातील एक िवशाल शमीचा वृ मागं टाकू न आ ही िवराट आिण
हि तनापूर यां या सीमा दाखिवणा या यु मने या तीरावर आलो! आता यमु ना ओलांडली
की हि तनापूर होतं ! केवळ एक नदीच म ये होती!

एकाएकी वळीव पावसानं आकाश भ न यावं तसे शे कडो बाण आम या
सै या या मागून झे पावत ये ऊन िचत्ररथ प यासारखे यमु ने या िकना यावर अचूक
उत लागले ! सग या िकना याला घे रणारं एक भ कम कुंपणच या बाणांनी णात
समोर उभं केलं ! ते कुंपण पाहन
ू , धावून-धावून थकले या गायी िबथर या आिण त ड
वळवून पु हा उलट िदशे नं िवराटां या नगराकडे च धावू लाग या! आमचे सव
से नाप्रमु ख यांना थोपिव यासाठी यां यामागून पु हा परतले . समोर िवराटांचं सै य
उभं होतं ! अग्रभागी िनळसर वणाचा एक सारथी उभा होता! तो सारथी होता की
से नापती हे च कळत न हतं ! एकसारखे अनवरत बाण तो फेकत होता! मी याला िनरखून
पािहलं . तो अजु नच होता! ते रा वषांनंतर मा यासमोर उभा ठाकले ला माझा शत् !
अजु न! मा या जीवनसिरते ला जागजागी बां ध घालणारा! मा या सु दामन या
कोव या दे हाला िचरणारा! नीलकमलांची माला वत: या कंठात घालून िमरवणारा!
“अजु ना, थांब!”
धनु य सरसावून मी या यावर धावलो! डा या हाताकडून शोण आिण
उजवीकडून अ व थामा मला सं र ण दे त पु ढं सरसावले ! बाणाला बाण िभडले !
िठण यांचे तारे िदवसा चमकू लागले ! एक घटका मागं पडली. दो ही सै यां या
रणधु माळीमु ळे ग धळले या गायी इत तत: पां गन
ू शे जार या अर यात आश्रयासाठी
िनघून गे या हो या. यु ाचा िनणय लागत न हता. सूयदे व तळपतच होते .
एकाएकी आम या सव सै या या िदशे नं गु ं गी आणणारा मादक असा सु गंध
असले ले वारे वाहू लागले ! सै िनकां या नाकांत ते िशरताच उ यानं च ते धडाधड खाली
कोसळू लागले ! तो अजु नानं सोडले या सं मोहा त्राचा पिरणाम होता. सं मोहा त्र! गु ं गी
आणणा या मादक वायूचा मारा करणारं अ त्र! लाकडी निलकांम ये ठासून भरले या
मोहा या फुलां या चूणाचा फुंकर घालून अजु न पज य वषावत होता. यावर कुठलं
अ त्र योजावं हे आठवू लागलो. मा या भोवतीचं िव वही गरग लागलं ! हातातील
धनु य गळू न पडलं . रथनीडावर म तक आदळत मीही धाडकन खाली कोसळलो! जाणीव
न ट झाली!
जे हा जागृ त झालो ते हा अ व थामा मा या मु खावर पा याचा िशडकावा
करताना समोर प्रथम िदसला. ताडकन उठू न मी सभोवार दृ टी फेकली. माळरानावर
पाषाण इत तत: पडावे तसे सह त्रावधी कु सै िनक िन चे ट पडले होते ! सवां या
अं गां वरची िविवधवणी उ रीयं कुणीतरी िहसकावून घे तली होती! मा या अं गावरही
माझं िनळं उ रीय न हतं ! िचखलात तले या ह ीसारखा वीर दुयाधन िवराटां या
सीमे तील कुरणावर पालथा पडला होता! अ व थामा सवां या मु खावर िशर त्राणातील
पा याचा िशडकावा क न यांना जागृ त कर याचा य न करीत होता! अपमाना या,
अपयशा या, माग यु त जीवना या जािणवे नं माझं दय तीळ-तीळ तु टू लागलं .
अ व था यानं मला जागृ त केलं नसतं तर? मूि छताव थे तील अबोध नीरवते त मी
तसाच पडून रािहलो असतो तरी बरं होतं ! अपयशापे ा मू छा बरी! ितथं जािणवे चे कटू
अं कुश नसतात!
एकाएकी हातातील यमु नेचं पाणी भरले लं िशर त्राण फेकू न दे त, अ व थामा
ू
दय फाड यासारखं िकंचाळला! शे पट
ती आत िकंकाळी
ू तु टले या शादलासारखी
होती!

‘‘कणऽऽ धाव!”
काय झालं ? भीतीचं खड्ग कंठाव न िफर याचा मला भास झाला! आ या या
अमर वाचं त व ान वे ळोवे ळी मला ऐकिवणारा तो प्र ावं त, गु पु त्र, अ व थामा
असा का िकंचाळला? शरीराचं न वर व सां गणारा तो बु द्िधमं त का कळवळला?
मध या सै िनकां या मूि छत दे हां व न पटापट उड ा घे त मी याला गाठलं .
समोरचं दृ य पाहन
ू मा या शरीरातील र ताचा कण कण थं ड पडतो की काय असं च
मला वाटू लागलं ! सं मोहा त्र नसतानाही मू छा ये ऊ लागली! धरतीचा िवशाल पटल
बाणा या पा याएवढा ु लक वाटू लागला! मा या प्राणिप्रय बं धच
ू ं ‘वसु दादा
वसु दादा’ हणणारं मु खकमल अजु नानं धडापासून िवलग क न धु ळीत फेकलं होतं !!
जीवना या सु खदु:खांचा तो माझा एकमे व साथीदार अचे तन झाला होता! कवच-कुंडलांचं
अ यायीपणे ने लेलं आप या दादाचं धन पु हा प्रा त कर यासाठी वगाची दारं ठोठावत
होता!
आता वसु दादाचा जै तर् रथ कोण हाकणार होतं ? ‘मला सोडून कुठं चाललास? ’
हणून रथामागून हात उं चावीत कोण धावणार होतं ? ‘विहनी, विहनी’ हणून
वृ षालीमागून अजाण बालकासारखं िन य कोण घोटाळणार होतं ? गं गेवर िवसावले लं
माझं उ रीय रणरण या उ हातून जाऊन आता कोण आणणार होतं ? दाना या व तू
हसतमु खानं कोण मा या हाती दे णार होतं ? राधामाते या डा या कुशीत आता कोण
िबलगणार होतं ? अपूपांचा आग्रह क न कोण मा या सां गाती भोजन घे णार होतं ?
मे घमाला आिण मीना ी यांना वसु दादाचं प्रेम कोण पटवून सां गणार होतं ? ‘दादा, तु झी
कुंडलं िन ते ज पडलीत!’ असं कळवळू न मला कोण सावध करणार होतं ? मा या पायांना
हातांचा घट् ट िवळखा घालून ‘दादाऽ, नको की रे क स दान कवच- कुंडलं ’ असं कोण
हणणार होतं ? णापूवी घोड ावर बसून खड्ग िफरिवणारा माझा शोण खु रांखाल या
धु ळीत पडला होता! टळटळीत प्रकाश असूनही मला घनघोर अं धार यासारखं वाटू
लागलं ! डो यां वर िव वासच बसत न हता. मु ख शु क झालं होतं . म तक बिधर झालं
होतं .
‘‘अ व थामन्, शोण गे ला!” गु पु त्रा या खां ावर म तक टे कवून
असाहा यपणे मी फुंद ू लागलो! मा या जीवना या रथाचं एक चक् रच उखडून गे लं
होतं ! आता खु रडत, रखडत चलायचं ! जग यासाठी जगायचं !
‘दादा, तू जाशील का रे ग ड प यासारखा उं च-उं च? ’ असं हणणा या शोणा,
आज तूच कुठं उं च गे लास? कधीही न िदस यासाठी!
‘‘कण, शांत हो!” गु पु त्र आपले डोळे िनपटत माझं सां वन कर याचा यथ
प्रय न क लागला!
या नगरातच िदि वजया या प्रसं गी शोणाचं िशर त्राण खाली पडलं होतं ! एका
ह ी या पायाखाली सापडून दामटलं होतं , या जािणवे नं तर दया या िचं धड ा होऊन
िवखु रताहे त, असं मला वाटू लागलं ! याचं गोल गौरवणी िशर प व कोकम फल गळू न
पडावं तसं कसं तरीच धु ळीत पडलं होतं ! िन प्राण धड लाकडा या ओड यासारखं
धु ळीला कवटाळीत पडलं होतं !
खाली वाकू न हळु वार हातांनी मी याचं म तक उचलून घे तलं ! अश् ं चा लोट
मा या ने तर् ांतन
ू पाझ लागला. या या िवशाल कपाळाचं आवे गानं अवघ्राण क न

मी कळवळत हणालो, ‘‘शोण, एकदा... एकदाच मला ‘वसु दादा ’ हणून हाक मार!
वगाची ारं फोडून मी तु ला परत आणीन!” पण तो बोलत न हता. बोलणार न हता.
या या शरीरात थोडी जरी धु कधु क असती तरी, ‘दादा, वायु िजता या खु रां वर िन य
औषधी रस सोडत जा! तु झा तो िद य मु कुट भूषणागारात सु रि त आहे ! राधामाते ला
सां भाळ! वृ षालीविहनींना माझा शे वटचा प्रेमपूण प्रणाम सां ग! गं गामाते या काठी मी
गोळा केले ले माझे बालपणीचे िशं पले , मीना ी या पु त्राला दे ! आिण... आिण दुस या
कुणालाही सारथी हणून आप या रथावर ने म ू नकोस! मी तु या से वेला ये णार आहे
वऽसु ऽदाऽदाऽ प्रणाऽम!’ असं हणत अखे रचा वास यानं सोडला नसता काय? पण...
पण ते कधीच घडलं न हतं ! घडणारही न हतं ! जीवनभर सु खदु:खां या गो टी बोलणारे
आ ही बं धब
ू ं ध ू या या अखे र या िनवाणी या णी ते वढे एकमे कांना भे टूसु ा शकलो
न हतो! आता वृ षालीला कोणता भावोजी दे णार होतो मी? राधामाते चे अश् कोण या
सां वना या व त्रानं िटपणार होतो मी? मे घमाले या म तकावरचा कुंकुमितलक
कुठ या धै यानं पु सणार होतो? कुणा या हाती कु ं चा िदि वजयी राज वज दे णार होतो?
कुणाशी जीवनातील सु खदु:खांची बोलणी करणार होतो? ‘शोण, लहानांनी आ ा
कराय या नसतात, ’ असं कुणावर रागावणार होतो? ‘शोणऽऽ शोणऽऽ!’ ग्री मात या
चातकासारखं माझं मन आक् रोशत होतं . आज ख या अथानं मी एकाकी पडलो होतो.
जीवन हणजे न वरते चा महासागर वाटत होता. अथशू य कलहाचा अनं त अणव वाटत
होता. आकाशाएवढ ा िवशाल पोकळीचा खड्डा पोटात पडला होता! पं चप्राणांचा
महापूर अश् ं या पानं डो यां या कडा फोडून वाहत होता! कवच-कुंडलं दान
करताना, महद्रावर मांडी पोखरली जाताना एवढं र तही शरीरातून पाझरलं न हतं
मा या.
याचे अधवट उघडले ले ने तर् मी तजनीनं कायमचे पूण िमटू न टाकले . आपलं
अशु भ, अभद्र, असमथ शरीर यानं पाहू नये असं च मला वाटलं . एरवी सुं दर िदसणारं हे
क् र जग पु हा या या दृ टीलासु ा पडू नये हणून मी याचे ने तर् िमटवून टाकले !
मा या िन ते ज पडणा या कुंडलांबरोबरच भाव पालटत ने हमी काळे पडणारे याचे
भावपूण िवशाल ने तर् िमटवून टाकले !
‘जा शोण, िन:सं कोच जा. जगानं त ड िफरिवले या या कणाकडे शे वटी तूही त ड
िफरिवलं स! तरीही िन:सं कोच जा! ’ मनोमन पु टपु टत याचं तु टले लं म तक तसं च
धडाला जोडून ठे वलं ! याचं मु ख आ छाद यासाठी मा याजवळ व त्र न हतं ! जगाला
तलम, उं ची व त्रं दान दे णारा मी! मा या बं ध ू या मृ त शरीरावर टाकायला मा याजवळ
व त्र न हतं ! मन आक् रं दत होतं !
अ व थामा आपला पण मोडून आप या म तकावरचं व त्र या या मु खावर
आ छाद यासाठी व त्राची गाठ सोडू लागला! याचा हात साव न मी वायु िजता या
पाठीवर या पालाणाचं व त्र फाडून घे ऊन याचा मृ तदे ह झाकला! या अपु या
व त्रातून मा या िप्रय बं धच
ू ा एक हात बाहे र डोकावत होता! या हातात यानं
्
मरतानाही घट् ट धरले लं खडग तसं च होतं ! खाली वाकू न मह प्रयासानं या या मु ठीतून
मी ते कसं तरी सोडिवलं ! वर उठू न ते हातात उं चावीत केवढ ातरी मोठ ानं ओरडलो,
‘‘शोणाऽऽ! जगात एक कण िकंवा अजु न िजवं त राहील! एकच!’’ अजु ना या
मृ तीनं सु ा शरीरात िवष िभन यासारखं होत होतं . सवां ग सं तापानं थरथरत होतं . शोक,

क् रोध या िवरोधी भावनांनी दे हाचा भाता तडकणार की काय, असं वाटत होतं .
मी प्रित ा केली; पण काय उपयोग? अजु नाला ठार मा न शोण परत ये णार
होता थोडाच! तो या जगात नाही हे स य, कटू असलं तरी स यच होतं . हातातील खड्ग
फेकू न शोणाचा मृ तदे ह आ छादले या व त्रावर कोसळू न मी ढसढसा रडलो! मी
अं गराज न हतो. िदि वजयी से नापती न हतो. दानवीर न हतो, परशु रामांचा िश य
न हतो. इतकंच काय; पण मी कणही न हतो! आप या िप्रय बं ध ू या क् र वधानं
िव हल झाले ला, तळमळणारा, क् रं दणारा मी एक बं ध ू होतो! केवळ माणूस होतो! एक
माणूस!
**

दहा
शोणाचा पािथव दे ह यमु नातीरावर दहन क न परतताना माझं मन सु न झालं
होतं . िज हा याचे ते वढे सां गाती जीवना या यात्रेत म ये च असे का सोडून जातात?
काय आहे जीवन हणजे ? केवळ दोन घटकांचा खे ळ! काहीच समजत न हतं , सु चत
न हतं , शोणा या मृ यूनं नै रा याचं जाळं िवणले लं मन घे ऊनच हि तनापु रात परतलो.
या या आत गाठीसारखा एकच भाव दृढ होता. अजु नाचा प्रितशोध! मा या स या
बं धच
ू ा वध करणा या प या शत् चा वध!
घड या घटने ची वाता कुणीतरी पूवीच राजवाड ावर पोहोचिवली होती.
राधामाता, वृ षाली आिण मे घमाला यांचा िवलाप अस झाला. ‘‘माझा शत् ं तप कुठं
आहे ?” हणणा या राधामाते ला ायला मजजवळ उ र न हतं . ‘‘भावोजी, माझं सव व
कुठं आहे हो?” असं िवचारणा या मे घमाले चं सां वन करायला श द न हते . “भाऽवोऽजी!
भाऽवोऽजी!’’ हणून छाती िपटणा या वृ षालीकडे तर पाहवत न हतं .
पं धरा िदवस गे ले तरी शोण आप यात नाही, हे कुणालाच स य वाटत न हतं .
काितका या थं डीनं राजवाड ाचे पाषाण गोठले होते . शोणा या मृ यूनं आ हा सवांची
मनं गोठली होती, पण हे कुठं तरी थांबायला पािहजे होतं . कुणा याही उ ण अश् ं नी
िवरघळायला मृ यूचं मन काही िहमाचं नसतं ! ते कठीण पाषाणाचं असतं ! दु:खाचा जे वढा
िवचार करावा ते वढं ते अिधकच वाढत जात असतं . िव मृ ती हा एकमे वच उपाय यावर
पिरणामकारक ठरतो! िव मृ ती ही िनसगानं मानवाला िदले ली सवांत श्रे ठ दे णगी आहे !
ती नसे ल तर? िविवध मृ तीं या ससे िम यानं माणूस वे डा होऊन जाईल!
मनाचं सं यमन क न मी वत:ला सावरलं . मला जगायचं होतं . शोणा या
कंठनालाचा छे द घे णा या अजु ना या ग यात धनु य अडकवावयाचं होतं ! सगळं जीवन
भावनांची उलथापालथ पाह यात, अनु भव यात गे लं होतं . आता एकच भाव उरला होता!
प्रितशोधाचा! अजु नवधाचा! यासाठी पडे ल ते मोल ायची तयारी मी मनोमन केली
होती. िमळे ल ते थन
ू शोधून काढून मी अजु नाला ठे चणार होतो!
यासाठीच ‘‘सै य सु स ज ठे व’’ असं सां गावं हणून मी दुयाधना या क ात
आलो. ‘‘यु वराज, मी सां गेन ते हा मला सै य पािहजे ! कशासाठी ते िवचा नकोस!’’
‘‘अं गराज, माझं सै य काय पराक् रम क शकतं य ते मीच काय सारा आयावत
जाणतो... तरीही मी िचं ताग्र त आहे !” तो भु वया आक् रसत हणाला.
‘‘का? कसली िचं ता?’’
‘‘आजच द् पद राजाकडून सिचव ये ऊन गे ला. पांडवांना अधं रा य दे ऊन समे ट
करा, असा प्र ताव घे ऊन तो आला होता! मला याची क पना मा य करावीशी
वाटते !’’
‘‘नाही! समे ट नाही, सं धी नाही! तु ला श य नसे ल तर मी एकटा पांडवां शी
लढे न; पण शरणागती नाही!” मला याचा चं चलपणा काहीच कळे ना. िवराटनगरात या
पराभवामु ळे तो भे दरला असावा.

‘‘नाही कण, पांडवांकडून सं धीचा प्र ताव घे ऊन पु हा श्रीकृ ण ये णार आहे !
िवराटनगरातून बाहे र पडून पांडव उप ला य नगराला ये ऊन रािहले आहे त. श्रीकृ ण
उप ला य नगराला आला आहे . पांडवांचं साम य वाढत आहे .”
‘‘यु वराजा, जीवनभर मी तु झं ऐकत आलो! आता यापु ढं माझं ऐक! पांडवां शी
सरळ-सरळ यु करायला मी के हाही तयार आहे ! यांना यु ाचं आ हान दे !”
‘‘कण, मलासु ा पांडवांना काही ावं असं वाटत नाही! पण एकट ा अजु नानं
आमची िवराटनगरात जी शोभा केली ती पाहन
या पाचां शी कसं काय त ड दे णार
ू
आपण, याची काळजी मला वाटते !”
‘‘मी िदि वजयात पादाक् रांत केले ले सव राजे आप याला साहा य करतील.
आजच यांना सं देश धाड. पाच काय; प नास पांडवही आप यापु ढं िटकाव ध शकणार
नाहीत. अथात ते जर नीतीनं लढले तर!”
‘‘ठीक आहे . तशी मदतीची आशा असे ल, तरच पांडवांना अं गावर घे यात काहीच
चु कणार नाही! मी सवांना पत्रं धाडीन... पण ती तु या नावाची असतील! यांनी होकार
िदला, तरच मी श्रीकृ णा या सं धी या प्र तावाला ठोक न दे ऊ शकेन.”
ू !” मी याला मा या नावे दे शोदे शीं या राजांना पत्र पाठवायला
‘‘पाठव दत
मा यता िदली. केवळ एकच शं का मनाला ग्रासत होती... श्रीकृ णाची!
**

अकरा
ू परत आले . अवं ती, चे दी, मगध, सं श तक,
दुयोधनानं दे शोदे शी धाडले ले दत
िसं ध अने क बलाढ दे शां या राजांनी आ हाला ससै य पािठं बा दे याची तयारी
दशिवली.
उप ला याहन
ू श्रीकृ ण प्र ताव घे ऊन ये णार अस याची कुणकुण सवांना
लागलीच होती. याप्रमाणं याचे पु रोिहत ब्र गा य ॠषी एकदा हि तनापु रात ये ऊन
िवदुर आिण िपतामहांची भे ट घे ऊन गे लेही. यांची काय-काय बोलणी झाली कुणालाच
कळलं नाही. श्रीकृ ण कोण या िदवशी ये णार हे मात्र समजलं . काितकातील पौिणमा
ध न तो ये णार होता. पांडवां या रा यातील अधा रा यभाग तो मागणार होता. याला
नकार दे याची क पना कु यो यांनी उचलून धरली होती. शोणा या वधाचं सलणारं
दु:ख एकट ा मलाच न हे ; तर सव कु यो ांना पोळू न काढत होतं . मा या मनाचा
ग ड तर सं तापा या िशखरावर चढून बसला होता! एकच िनधार कायम होता! पांडवां शी
यु ! िनणायक आिण अं ितम यु ! अजु नाला कंठ नान! जरी हा िनधार कायम होता;
तरीही इतरांपर् माणं च मला प्र ताव घे ऊन ये णा या श्रीकृ णाब ल आदर होता.
काितकी पौिणमे चा िदवस धु याचं पटल फाडीत उजाडला! जे -जे नगरजन
श्रीकृ णप्रेमी होते यांनी आप या िनवासांसमोर अशोक आिण आम्रवृ ां या
पणशाखां या वे शी उभार या हो या. अं गणं सु गंधी जलानं िसं चन
ू , सं माजून यां वर
िठकिठकाणी सु दशना या आकारा या नानािवध मोरपं खा या रां गो या िचतार या
हो या. गु ढ ा, तोरणं पु पमालांनी मढवून उं च उभारली होती. एका श्र ाळू
श्रीकृ णभ तानं तर आप या त्रीकडून अं गणात िशशु पालवधाचा प्रसं ग रां गोळीत
िचता न घे तला होता. प्र ये क उं बरठ ावर सु वणकलश गं गे या जलानं भ न ठे वले
होते . सु नात सु वािसनी िनरांजनं उजळ यात गढून गे या हो या. महामं तर् ी िवदुरांनी
कु ं चा खास राज वज कळसावर चढिवला. आज हि तनापूरकरांना फार िदवसांनी
श्रीकृ णाचं दशन घडणार होतं ! पांडवांकडून सं धीचा प्र ताव घे ऊन ये त होता, तरी मला
श्रीकृ णिवषयी अनादर मु ळीच वाटत न हता. माझं वै र पांडवां शी होतं . यांनी केले या
मा या घोर उपे े शी होतं . माझा एक पु त्र आिण प्राणिप्रय बं ध ू वधणा या िनदय
अजु नाशी होतं ! एका सूतपु त्राचं एका ित्रयाशी होतं ! ते श्रीकृ णाशी न हतं ! प्र ये क
व तूत मला शोण आिण सु दामन िदसत होते . हणूनच अजु नाचं नावही ऐकवत न हतं .
उप ला याहन
ू िनघून श्रीकृ णानं गं गेकाठ या वृ क थल उपनगरात ये ऊन तळ
टाकला. नगरजनांनी ते थपयं तचा माग सजवून घे तला. सूयोदयाची सव पशी कोवळी
िकरणं हि तनापूरला िबलगली आिण सीमे वरील अगिणत वा ांचा गजर नगरात या
राजवाडयावरही प ट ऐकू ये ऊ लागला. श्रीकृ ण सीमे वर आ याचा तो सरळ सं केत
होता. अ व था याला समवे त घे ऊन मी याला सामोरा जा यासाठी सीमे पयं त गे लो.
वृ क थल सोडून तो आता हि तनापु रात प्रवे शत होता.
चार पांढ याशु भर् घोड ां या सु वणमं िडत ग ड वज रथात बसले ली चार माणसं

होती! यु यु धान, ब्र गा य, श्रीकृ ण आिण सारथी दा क! श्रीकृ णाचं नीलवणी सवां ग
याच ते जानं झळाळत होतं . जसं ते इं दर् प्र थात मी िकतीतरी वषांपव
ू ी पािहलं होतं ! ते
पाहताना आप या शरीरावर आपलं िन याचं कवच नाही, या जािणवे नं माझं मनं िवष ण
झालं ! कमतरते ची जाणीव दय कुरतडू लागली. मा याकडे पाहन
ू यादवराज श्रीकृ ण
मं द हसला! हि तदं तासारखे याचे शु भर् दात सोने री सूयिकरणांत झळाळले ! मी या या
म तकावर या मु कुटाकडे िनरखून पािहलं . तो मा या भूषणागारात या या मु कुटा या
घडणीसारखाच असले ला पाहन
ू मला आ चय वाटलं !
‘‘प्रणाम यादवराज!” उ रीय सावरीत मी याला वं दन केलं . याला
मा यावर या अजु नानं केले या अ यायाचं काहीच का वाटत न हतं ? ‘‘जयतु कण!” तो
हळु वार पु टपु टला.
िपतामह, िवदुर, वृ षवमा, द्रोण यांनी वे ढले ला याचा रथ हि तनापु रात िश
लागला! वा ांचा गजर राजमागावरील दुथडी या वृ ांची पानं थरथर हलवू लागला.
नगरजन भ तीनं सु गंधी पु पांचा आिण कुंकुमाचा या यावर वषाव क लागले .
हात जोडून, सु हा य वदनानं तो सवां या प्रेमाचा वीकार क लागला. दा काची व त्रं
माखून गे ली. याला श्रीकृ णाला वाहन
ू ने णारा रथ नीट हाकताही ये ईना, कारण
घोड ांचे डोळे कुंकुमानं भ न गे ले आिण यातूनच शे कडो नगरजन यां या खु रां वर,
श्रीकृ णापु ढं हणून धडाधड लोटां गणं घे त होते ! अ या एका घटके या अवधीत याचा
रथ काही हातच पु ढं सरकू शकला होता! घोड ां या खु रां वर सु वािसनींनी ओतले या
जलकुंभांनी यांनीच क ट घे ऊन िचतारले ली रां गोळी धु ऊन जाऊ लागली! सूयदे व
मा यावर चढू लागले .
‘‘यादवराज भगवान श्रीकृ णऽऽ!” शोणाचा दय िपळवटणारा अं त िवस न
वे डावले ले नगरजन गजत होते . ‘‘जयतु ! जयतु !!” कुणा याही जयजयकारानं पूवी
दुमदुमलं नसे ल, असं आज हि तनापूर दुमदुम ू लागलं . पांढ या वणाचे घोडे कुंकुमामु ळे
र तवणी िदसू लागले . श्रीकृ णाचं पीतांबर पीतवणाचं आहे हे वत: यालाही सां गता
आलं नसतं , इतकी कुंकुमाची पु टं या या पीतांबरावर चढली होती. सग या राजमागावर
पु पांचा सडाच सडा पडला होता. शांत िच ानं या राजयात्रेतून वायु िजताव न
जाताना मला णभरच भास झाला की, मी वगा या साम्रा यातच आहे . मात्र या
एवढ ा चै त यमय हषा मादात दुयाधन कुठं च िदसत न हता!
दोन प्रहर या रसरस या उ हात श्रीकृ णाचा पु पांनी आ छादले ला आिण
कुंकुमानं माखले ला ‘ग ड वज’ हि तनापूर या पु रातन राजवाडया या महा ारात उभा
रािहला. सवां गावरील कुंकुम झटकत, उ रीय सावरीत तो शांतपणे रथातून खाली
उतरला. इतर ि त्रयांबरोबर वृ षालीनं पं चारतीनं याला ओवाळलं . कुंकुमाचा एक ितलक
थरथर या हातानं ितनं या या िवशाल भाली चढिवला. ित या जीवनातील,
श्रीकृ णाला पाह याचा तो पिहलाच योग होता!
राजवाड ा या कळसावर या ित्रकोणी, भग या राज वजाकडे पाहत यानं
महा ाराचा उं बरठा ओलांडला. कुणीतरी हणालं , ‘‘राजवा तू आज पावन झाली!’’
‘‘राजा, मला इतरत्र कुठं च ये याची इ छा नाही! सरळ सभागृ हात चल!’’
वागतासाठी उ या असले या महाराज धृ तरा ट् रां या िमटले या ओलसर पाप यांकडे
पाहत तो घं टेसार या वरात हणाला.

‘‘चला यादवराज,’’ आवाजा या रोखानं मान हलवीत महाराजांनी याला
अनु मती दशिवली. सव कु यो यांसह तो सभागृ हाकडे िनघाला. राजवाड ा या
पायदं डया चढताना तो ने मकी एकच पायदं डी उरली असताना एकशे पाचा या
पायदं डीवर अचूक थांबला! मा या कानांतील तु ट या पा यांकडे पाहन
ू हसतच यानं
एकशे सहा या आिण शे वट या पायदं डीवरही पाय िदला! मला आता या पायदं डयांचं
काही औ सु य रािहलं न हतं . श य असलं तर या सवच ढासळू न दे ऊन यांनी मी
शोणाची समाधी बां धली असती!
राजसभागृ हात िशरताच श्रीकृ णानं या पु रातन िसं हासनाला मान नमवून
प्रणाम केला. कु ं चं मानिच ह असले या चं दर् दे वां या ओतीव रज प्रितमे कडे पाहतपाहतच तो अमा य वृ षवमांनी दाखिवले या आसनावर शांतपणे िवराजमान झाला!
सवांनी आपापली आसनं घे तली. महाराज धृ तरा ट् र आिण महाराणी गां धारीदे वी
राजिसं हासनावर थानाप न झाले . ही िनवाणीची, कदािचत शे वटची अशीच राजसभा
होती! कृ णा या दशनासाठी वे डावले या यो यांनी सभागृ ह तु डुंब भ न गे लं होतं .
मा या आसनावर बसून मी मा या पायांकडे पाहू लागलो. ते िनमु ळते का असावे त, याचं
कोडं जीवना या या प्रदीघ धावे त अ ाप मला कधीच सोडिवता आलं न हतं !
अमा य वृ षवमा यांनी सभे चं प्रयोजन सां गन
ू , श्रीकृ णाचं कु ं या वतीनं
रसभरीत वाणीत वागत केलं . खाली बसताना ते हणाले , ‘‘...आता यादवराज भगवान
श्रीकृ ण आप या आगमनाचं प्रयोजन वत:च सां गतील. सव कु ं नी याचा शांतपणे
िवचार करावा. समय िनवाणीचा आहे ! अटीतटीचा आहे !’’
उ रीय सावरीत श्रीकृ ण आसनाव न शांतपणे उठला! या या उ रीया या
सु रकु यांत साचले लं कुंकुम या या या हालचालीनं पीतांबराव न ओघळत खाल या
पायघडीवर पडलं ! कणीदार भे दक वरात तो बोलू लागला. याचे दीघ ओठ फडफडू
लागले , भे दक ने तर् सभागृ हावर मं डलाकृती गरग लागले !
“िदि वजयी कण, िपतामह भी म, महाराज धृ तरा ट् र, द्रोण, कृप, िवदुर,
अ व थामा, शकुनी, जयद्रथ, दु:शासन आिण दुयाधन! इथं उपि थत असले या कु
यो यांनो, मी यादवराज हणून आज तु म या राजनगराला आलो नाही! पांडवांचा
आते बंध ू हणूनही आलो नाही! श्रीकृ ण हणूनही आलो नाही! एका या य प ाचा
कैवारी हणून या पु रातन राजिसं हासनाकडे आज याय माग यासाठी आलो आहे ! कारण
या िसं हासनाची याती यायदानासाठीच अिखल आयावतात तळपते आहे !
‘‘चांदर् प्रितमे चं मानिच ह मानणा या प्राणिप्रय वीर कु ं नो! पांडवांना तु ही
याय दे णार आहात काय? मी सं धीचा प्र ताव घे ऊन आलो नाही. स याचा वज्रपट
घे ऊन आलो आहे ! आजपयं त पांडवां या सहनशीलते ची स वपरी ा तु ही
मयादे पलीकडे ताणली आहे ! राजमाता कुंतीदे वींसह पांडवांना ला ागृ हात द ध कर याचं
यु शा त्र आपणाला कुणी िशकिवलं हे यु वराज दुयाधन आज मला सां गेल काय?
िपतृ छत्र हरवले या पांडवांना खांडववनाचं काटे री लतावृ ांनी दाटले लं, रान वापदांनी
आप या गजनांनी दणाणून सोडले लं लोकिवल ण साम्रा य दे णारे शकुनीमामा
आप या रा याची... गां धार दे शाची राजनगरी सोडून मी यांना दं डकार याचं रा य
िदलं , तर ितथं जाऊन न यानं राजनगर वसवून दाखवतील काय? माझं ारकेचं रा य
पणाला लावून मी आज त
ू खे ळायला बसलो, तर गां धार दे श पणाला लावून मा याशी

आज त
ू खे ळतील काय? आपली प नी पणाला लावून ती हरली, तर रज: वला असली
तरी ितला या सभागृ हात सवांसम खे चन
ू आण याची सं मती मला ते दे तील काय? ते रा
वषां या यातनामय वनवासभर अनवाणी राहतील काय? िवराटनगरातून गोहरण
कर यासाठी सव कु यो े या नगराबाहे र पडले तसे मथु रा- ारकेतील सव यादवयो े
आिण पांडव हे या नगरात गोहरणासाठी घु सले तर ते तु हाला चाले ल काय? तु हा
प्र ये कात शा वत असा एक शु
वनी आहे . याला सा ठे वून सां गा, कोणता याय
तु ही पांडवांना आजपयं त िदला आहे ? याय हणजे काय हे आज तु हाला माहीत तरी
आहे काय?
‘‘तरीही तु ही आिण पांडव मी एकच मानतो! सवांना कु मानतो. हणूनच आज
भूतकालात या कटू कृ यांना अ नी दे ऊन मी सां गत आहे की, राजा धृ तरा ट् रा!
पांडवांना यांचं अधं रा य दे ऊन भिवत यातील िव वं सनाचा िवराट वणवा िवझवून
टाक! वा तिवक सम्राट पांडूंनी ‘िव व त’ हणून र णाथ वाधीन केले लं हे रा य
जसं या तसं अखं डच तू यां या पु त्रांना परत केलं पािहजे . बोल, तू तयार आहे स काय
या यायदानाला?”
आसु डा या प्रहारासार या या या श दाघातांनी सवत्र भीितदायक शांतताच
शांतता पसरली. याला उ र दे यासाठी महाराज उठत न हते ! कुणीच काहीच हालचाल
करीत न हतं !
‘‘सां गा, कुणीही सां गा. तु मचा अं ितम िनणय आहे तरी काय?” तो पु हा
सभागृ हावर गरगर दृ टी िफरवीत सवांना उ े शन
ू हणाला. या या कणीदार, नादमय
आवाजाची तीव्रता िवल ण ताणली गे ली होती.
‘‘मी सां गतो! तु या अफाट व त यानं गारठू न गे ले या कु यो यांचा अं ितम
िनणय मी आज तु ला प ट श दांतच सां गतो! पांडवांना अधं रा यही िमळणार नाही!”
दुयाधन ताडकन उठू न भु वया उडवीत, आपली आखूड; पण पु ट बोटं डोलवीत हणाला!
‘‘का नाही?”
‘‘ यांचा या रा याशी काहीच सं बंध नाही! ते महाराज पांडूंचे पु त्र असले ; तरीही
नाही! रा याचं आजचं िवभाजन उ ा याचे शत आिण परवा सहस्र तु कडे पाडील!
रा य हणजे दहा आश्रमकुमारांनी वाटू न यावं असं एक श्रीफल वाटतं य की काय
पांडवांना?”
‘‘अधं रा य नसे ल तर नसू ा – पण खांडववनातील इं दर् प्र थाचं , यांनी
वसिवले लं, भरभराटीला आणले लं यांचं रा य तरी यांना परत दे ऊन टाकाल काय? जे
या य आहे , स य आहे याला दुराग्रहात क डू नको दुयाधना!’’
‘‘नाही! यांनी ते त
ू ात हरवले लं रा य आहे ! ते तर यांना कधीच परत िमळणार
नाही!” दुयाधन गदे चा प्रहार के यासारखा बोलत होता! िठण यांना िठण या पशत
हो या. सवसं हारक वण याला आमं तर् ण दे त हो या.
‘‘आश्रयासाठी िनवारा हणून या िवशाल हि तनापूर रा यातील पाच ग्राम
तरी या पाच बं धन
ूं ा ायला तू तयार आहे स काय?” हाताची पाची बोटं एकत्र क न
श्रीकृ णानं पाचांचा आकडा दशिवला. सव सभासद-यो यांची दयं हे लावली. कुजबु ज
सु झाली. ती वाढू न दे ताच दुयोधन वर यावर तडकाफडकी हणाला,
‘‘नाही! नाही! नाही! ित्रवार, ित्रकाल नाही! पाच ग्रामं च काय; पण सु ई या

अग्रावर थरथरत उभा राहणा या धु ली या कणाएवढाही भाग या रा यातून पांडवांना
कधीच यु ािशवाय िमळणार नाही! इतकंच काय; पण हा नकार घे ऊन परत जाणा या
तु या पायांना िचकटू न ये णारे धूिलकणसु ा पांडवां या हाती पडू नये त हणून मी
से वकांकरवी ते झाडून घे तले असते , पण – पण भगवान हणवून घे णा या चे ट या आिण
ढ गी श्रीकृ णा, या िनिम ानं सु ा मा या से वकांचेही हात तु या गा या मलमूतर् ानं
बरबटले या, अमं गल पायांना लागू नये त, अशी माझी इ छा आहे !! जा, तु या सं धी या
प्र तावाची ल बती ल तरं पीतांबरावर लपे टून घे ऊन तू हि तनापूर या सीमे बाहे र जा!
नाहीतर....”
“दुयोधनऽऽ!” श्रीकृ णाचे ओठ थरथ लागले . ने तर् आर त झाले ! सव
सभागृ ह णापूवीचा याचा झाले ला वागतसोहळा म न ‘हाय! हाय!’ हणून
हळहळलं ! िक ये क तर िवजे चा चटका बस यासारखे उठू न उभे च रािहले . माझे कान सु न
झाले . डोळे िमटले गे ले. मा या कानां शी आपले ओठ आणून दुयाधन धुं दपणे पु टपु टला,
‘‘कण, सव उलथापालथीचं मूळ असले या या गव यालाच मी आज ब करणार आहे !
नगरजनांचा वागत-सोहळा आठवत-आठवत मथु रे या कारागृ हात ज मले ला हा गवळी
कु ं या कारागृ हात या अं धारातच न ट झाला पािहजे ! तीच याची यो य जागा
आहे !!” याचे श द मा या कानांत त त लोहरसासारखे िशरले ! वळवळणा या िवषारी
भु जंगासारखे ते मा या म तकाला डं ख मा लागले . कधी न हता तो िवरोध दशवीत मी
या यावर ओरडलो, ‘‘दुयाधना! तू शु ीवर आहे स काय? कुणाला ब कर याची व नं
पाहतो आहे स तू?’’
‘‘कण, या या रा यात असतील ते वढे साखळदं ड आणून साम य असे ल तर
मला ब कर हणावं !” श्रीकृ णानं णात आपले िवशाल ने तर् िमटू न घे तले . णभर
माझं मन हरपलं . मला भास होऊ लागला की, उतू जाणा या दुधासारखं याचं शरीर
कणकणांनी फु लं गू लागलं आहे . णाधात या या मु कुटाचा िशरपे च सभागृ हा या
थे ट छताला जाऊन िभडला. याचं ते िवशाल प धारण केले लं शरीर पु हा एकदा िद य
ते ज:कणांनी ओतप्रोत भरलं ! वादळी वा यालाही मागं टाकतील असे ते ते ज:कण
चरणांपासून म तकापयं त िकतीतरी प्रचं ड गतीनं नु सते गरगर िफ
लागले !
सभागृ हातील पाषाणाचे कोरीव तं भ या या िद य शरीरातून िनघणा या अस
प्रकाशवलयांनी िवतळतील की काय; असं च मला वाटू लागलं ! सव कु यो े , ॠिषमु नी,
से वक-से िवका भयग्र त होऊन या िवराट दे हापु ढं लोटां गण घे ऊ लागले . अं गावर कवच
नस यामु ळे या या ते ज: व पाची झळ आता मलाही पोहोचत होती! सोसवत न हती.
कुंभासार या गोलाकार असले या या ते ज वी मु खातून श दसु ा ते जाचं प घे ऊनच
बाहे र पडू लागले . सभागृ हा या छताला छे द ू लागले ... मी भानावर आलो या वे ळी
श्रीकृ णाचे श द मा या कानां वर पडले ....
‘‘यु ! यु ानं कुणाचे ही प्र न िमटणार नाहीत! यु हा मानवी क् रौय उखडून
काढ यासाठी योजावा लागणारा, पण ते वढाच कठोर अं ितम उपाय आहे ! यु ामु ळे
मानवजातीचं कधीही क याण होणार नाही! कारण ते जीवनाचं अं ितम ये य न हे !
जीवनाचं अं ितम ये य आहे प्रकाश! ानाचा, िव ानाचा, आ याचा प्रकाश! तु हा
सवांना तो प्रकाश यु ातील मृ यूतच िमळणार असे ल, तर मीही पािहजे तसलं भयाण
महायु पे टवीन! या मातीतून तु ही ज माला आलात, िज या अं तरं गातून रस घे तले लं

धनधा य खाऊन वाढलात, या मातीतच तु मचं उ ान शरीर चै त यहीन क न िमसळू न
टाकीन! हे यु जगाला तु मचा अहं कार, माग यु तता, कपट, क् रौय, सूड या रा सी
िवकारांचीच कथा िपढ ान्िपढ ा ऐकवीत राहील! हणूनच ल ात ठे वा, या यु ात मी
वत: हाती श त्र धरणार नसलो; तरीही धरतीला भारभूत झाले ली तु मची माजले ली,
उ म शरीरं ित याच मातीत एक प करीन!!”
वाचा बं द झा यासारखे सव जण िन:श द झाले होते ! एकट ा महाराज
धृ तरा ट् रांना दृ टी नस यामु ळे राजसभे त काय प्रकार घडतो आहे , याची नीट
क पनाच आली नसावी. िसं हासनाव न उठू न ते भयग्र त आवाजात हणाले ,
‘‘यादवराज, आजचं भोजन वाड ावर घे ऊन जा!’’ ते ऐकू न या राजा या घनघोर
अं ध वावर हसावं की रडावं हे कुणालाच कळे ना.
‘‘राजा, आज मी हि तनापु रातच भोजन घे णार आहे ! पण तु या या यायभ्र ट
राजवाड ावर नाही – तर ते िवदुरा या पणकुटीत! राजमाता कुंतीदे वीं या हातचं !” तो
आपलं आसन सोडून, या शांत चालीनं सभागृ हात आला होता याच शांत चालीनं
बाहे र िनघाला. याला िनरोप दे यासाठी हणून िपतामह, द्रोण, कृप, अ व थामा सव
जण या या मागोमाग राजवाड ा या महारा ारापयं त खे च यासारखे सरसावले ! ते
भयभीत झाले होते ! याकू ळ झाले होते ! मनोमन पार हादरले होते !
श्रीकृ ण कोण असावा? एक गोपाल? एक यो ा? यादवराज? पांडवांचा
मामे बंध?ू की – की दुयाधन हणाला तसा चे ट या? मा या म तकात प्र नांचे घणाघात
बसू लागले .
छे ! श्रीकृ ण िनि चतच असामा य आहे ! ई वरी अं श असले ला आहे ! िवचारांचे
अचूक बाण शं कांचं म तक फोडत होते !
मीही उठू न सवांसमवे त याला पोहोचिव यासाठी महारा ापयं त आलो. उं बरठा
ओलांडताना तो णभर थांबला. मागं वळू न यानं सवांना प्रणाम केला. मीही माझे हात
जोडले . घडू नये ते घडलं होतं – आणखी घडणार होतं .
‘‘कण, ये !” यानं उज या हाताची बोटं मु डपून मलाच जवळ बोलािवलं ! जवळ
जाताच एकदम माझा हात यानं आप या हाती घे तला! अननु भत
ू सं वेदनांची एक
िशरिशरीच या या या िद य पशामु ळे मा या सवां गात णात तरळू न गे ली. यानं
सवांतन
ू मला एकट ालाच का जवळ बोलवावं ? राजसभे त भाषणा या प्रारं भी
सवप्रथम माझाच िनदश का करावा? काही समजे ना!
एका हाती माझा हात घे त, दा काला मागं बस याचा सं केत क न, यानं
दुस या हातानं आप या चपळ घोड ांचे वे ग आखडले ! मागं वळू नही न पाहता तो
आप या धवलवणी चार घोड ांचा ग ड वज रथ िपटाळू लागला. माग या बै ठकीत
यु यु धान, ब्र गा य आिण दा क बसले होते . माझं मन सं िमश्र भावनांनी ग धळू न
गे लं! यानं सवांना सोडून मला एकट ालाच का आप या समवे त वह ते रथात चढवून
घे तलं होतं ? कुणाचाही हात हाती न घे णा या श्रीकृ णानं एकट ा माझाच हात आप या
हाती आज का घे तला होता? या या रथचक् रांबरोबर माझी िवचारचक् रं धावत होती.
कडे या एका डे रेदार आम्रवृ ा या गद पणझडीतून एक कोकीळप ी स तसु रांतील तान
घे त आम या रथाव न झे पावत सरकन पि चमे कडे गे ला. या याकडे पाहताना मला
मावळती या सूयदे वाचं दशन झालं ! ‘आजचं सं याकाळचं अ यदान रािहलं च!’ मी

वत:शीच पु टपु टलो! कडे चे कदं ब, अशोक, आम्र, िप पल, वटाचे िकतीतरी वृ
तीरासारखे सरासर धावत मागं पडत होते . रथ नगराबाहे र जा यासाठी धावतच होता!
मा या जीवनाचा राजरथही या या सहवासात कीती या राजमागाव न सु साट धावत
होता! श्रीकृ णा या र तवणी, मृ दुल, उबदार हातात हात गु ं फून! वायूबरोबर फरफरणारं
याचं पीतांबर मा या मांडीला सतत घासत होतं ! वळणं घे ताना कलले लं याचं नीलवणी
शरीर मा या शरीरावर िन:शं कपणे पु न:पु हा रे लत होतं !
िजथून िवदुरांची पणकुटी प ट िदसे ल, अशा एका गद वटवृ ाजवळ ये ताच
यानं वे ग आखडत रथाची गती कमी केली. नगरा या सीमे जवळ आ ही के हाच आलो
होतो. समोरचं शे कडो वषं जलदान करीत वाहणारं गं गेचं पात्र दरू वर मावळती या
प्रदीघ सु वणिकरणांत झळाळत होतं . ग डांचा एक थवा िकतीतरी उं चाव न आपले
भ कम पं ख फडफडवीत मै नाक पवतावर या आप या िनवास थानाकडे परतत िनघून
गे ला. हे पाहताच मला शोणची आठवण झाली. एकदा यानं िवचारलं होतं , ‘दादा, तू
जाशील का रे ग ड प यासारखा उं च-उं च?’ आज शोण न हता. हो या या या दय
हे लावणा या मृ ती! एकदम वे ग आखडले गे ले. रथ थांबला. माझी िवचारचक् रं ही थांबली.
नगराबाहे रची सीमा सं पली होती.
‘‘चल कण!’’ यानं मला एका डे रेदार वटवृ ा या दाट छाये खाली चल याचा
सं केत केला. रथ मागावर तसाच सोडून तो माझा हात हाती घे त या िवशाल वृ ा या
एका गद शाखे खाली आला. एका का या पाषाणावरची दाटले ली धूळ आप या
उ रीयानं झटकत तो यादवांचा ते ज वी नायक यावर बसला! शे जारी जागा असूनही
मी या या चरणांजवळ बसलो. किलं गदे शात महद्रावर अशाच एका वटवृ ाखाली
भगवान परशु रामाचं म तक मी आप या मांडीवर घे तलं होतं , तो िदवस मला आठवला!
आज माझा हात श्रीकृ णा या हाती होता! तसाच वटवृ मा यावर होता! सूया ता या
ितरकस सोने री िकरणांत श्रीकृ णाचं िनळं शरीर तळपत होतं . कंठातील पु कराज,
ू यांचे गु ं फ या या वासो छ्वासाबरोबर मं द लयीत
मािणक, मौि तक, िहरे , वै दय
वरखाली होत होते . म तकावरचा सोने री मु कुट परावितत प्रकाशवलयं फेकत होता. मी
बसले या िहरवळीवरचा एक चपळ मातकट कीटक या या कुंकुममय पीतांबरावर चढत
असले ला मला प ट िदसू लागला!
‘‘कण, तु ला प्रचं ड ध का दे णारं एक स य सां ग यासाठी मी आज तु ला
सग यांमधून एकट ालाच नगराबाहे र आणलं आहे ! ते मावळतीचं ते ज बघ आिण मी
काय सां गतो ते नीट ऐक.” दोन ड गरकडांत रगाळणा या सूयदे वाकडे बोट दाखवून तो हे
िज हा यानं हणाला. याचा आवाज मु रलीसारखा मधु र होता.
‘‘सां ग, यादवराज, धरतीची उलथापालथ झाली तरी मला आता कोणताही
ध का बसणार नाही!” मी या या धारदार नाकाकडे पाहत हणालो.
‘‘कण – कण, तू सूतपु त्र नाहीस राधा आिण अिधरथ यांचा पु त्र नाहीस तू!”
मा या डो यांत खोलवर उडी घे ऊन यानं मा या मनाचं सरोवर पार घु सळू न टाकलं .
ताडकन उठू न मी िकतीतरी मोठ ानं िकंचाळलो, ‘‘काय हणतोस? मी सूतपु त्र नाही?
राधामाते चा पु त्र नाही? नाही! यादवराज हे अस य आहे ! अस य आहे !! एकवे ळ तु झं
सु दशन चालव, पण हे असं िजभे चं खड्ग नको चालवूस.”
‘‘मी सां गतो आहे ते स य आहे ! तू ित्रयांचाही ित्रय शोभशील, अशा एका

िद य कुलातील आहे स! तू – तू राजमाता कुंतीदे वींचा प्रथम पु त्र आहे स! पि चम
ि ितजावर – तु ला तु झं कुल सां ग यात माझी काही चूक तर होत नाही ना! – हे
काटे कारे पणे पाहणा या सा ात सूयदे वां या िहर यगभाचा ते जपु त्र आहे स तू!” यानं
पि चम ि ितजाकडे बोट उं चावलं . मा या सवां गात या र ताचे कण कसे या या
श दांबरोबर उधळू लागले . हष, अिभमान, महानते ची जाणीव यांनी मनाचा कोश फुटू न
ने तर् ा या प हाळीतून सरसर पाझ लागला! ‘‘मी सूयपु त्र आहे ! मी सूयपु त्र आहे !’’
हणून आनं दानं ओरडत धुं द होऊन थयथय नाचावं असं वाटू लागलं . मा या जीवनाचं
राजव त्र सामािजक सं केतां या, वाथा या, अहं म यते या धु ळीत तप तप िनदयपणे
तु डिवणा यांना गजून सां गावं सं वाटत होतं की, ‘‘मी सूयपु त्र आहे ! मी सूयपु त्र आहे !
ते जाचा पु त्र आहे ! हीन नाही! ु दर् नाही!”
‘‘कण, तू राधे य नाहीस, क ते य आहे स! हणूनच पांडवांचा स खा बं ध ू आहे स!
थोरला!’’ पाषाणाव न उठत श्रीकृ णानं मा या खां ावर हात ठे वला. या या
श दांपे ा याचा पश शीतल होता!
‘‘श्रीकृ णा, स य काय आिण अस य काय ते च मला समजे नासं झालं आहे ! मी
क ते य आहे तर कुंतीदे वींपासून दरू कसा? पांडव आहे तर पांडवांपासून अलग कसा?
सूयपु त्र आहे तर अं धारा या साम्रा यात चाचपडत असले ला कसा?’’
‘‘ती एक महान कथा आहे ! जगात या कोण याही पाषाण दयी मानवाचं ही
अं त:करण पाझरावं अशी क णामय आहे ! समाजा या सं केतां या क् रौयाची! एक
माते या मूक क् रं दनाची!’’
‘‘कुंतीदे वीला कौमायाव थे त दुवास ॠषीं या िद य मं तर् ामु ळे तू सूयापासून
प्रा त झालास! या वे ळी ती भोजपूर रा यात होती. कौमायाव थे त पु त्रप्रा ती ही
समाजा या दृि टकोनातून राजक ये ला कलं िकत करणारी गो ट ठरणार होती. तु ला घे ऊन
ती कधीच जगली नसती! जगानं ितला जगूच िदलं नसतं ! आिण ती जगली नसती तर –
तर तूही अि त वात रािहला नसतास! हणून मनावर िहमालयाएवढा पाषाण ठे वून या
महान त्रीनं तु झा अ वनदीत याग केला! ज मलास या िदवशीच! अ वनदीतून,
चम वती, यमु ना आिण गं गा असा पे िटकेतून प्रवास करीत तू एका प्रभाती अिधरथाला
गं गेत सापडलास! ते हापासून आतापयं त तू सारथी वत: या िद य कुलाचा वारसा
माहीत नस यामु ळे दुदवा या चक् रात सापडलास! कण... कण, तू सारथी नाहीस!
दुयाधना या अ यायी प ाला उभा राहू नकोस!
‘‘जगात कुणालाही नसतील असे तीन िपते आिण तीन माता तु ला लाभ या
आहे त! सूयदे व, महाराज पांडू आिण अिधरथ यांचं िपतृ छत्र तु यावर आहे ! कुंतीदे वी,
राधा आिण गं गा यांचं मातृ व तु यासाठी तळमळतं आहे ! कण, आजचा एकच िदवस
तु या जीवनाला आमूलाग्र वळण दे याचा आहे ! तु झं कुल श्रे ठ आहे ! तु झा वारसा
िद य आहे ! पांडव तु झे स खे बं ध ू आहे त! तू सवांत पिहला पांडव आहे स! ये ठ क ते य
आहे स!”
या या प्र ये क श दाश दाबरोबर भावने ची एक-एक प्रचं ड लाटच मा या
मना या िकना यावर घ गावत, गजत आदळू लागली. णातच, जे हा चं पानगरीहन
ू
हि तनापु रात आलो या िदवसापासूनचं माझं जीवन, या या िवराट पात या उज या
हाती धरले या सु दशनासारखं डो यांसमोर गरग लागलं ! घटनांचे असं य ती ण आरे

उरात सलू लागले ! सा ात ते जाचा पु त्र असूनही या दीघ जीवनक् रमात अपमान,
वं चना, अवहे लना, उपे ा यां िशवाय मी दुसरं काय अनु भवलं होतं ! कुठू न मी कुठं आलो
होतो? जीवनाचा अथ तरी काय? कुणा यातरी अपराधाची दय िपळवटणारी एवढी
महान िश ा दुस या कुणालातरी िमळावी हे च जीवन आहे काय? सा ात सूयपु त्र
असूनही िनयती या क् र थपडा खात आलं होतं माझं आयु य! की – की या
अि नम यातून मी ज माला आलो, या अ नीचा कधीच िवसर पडू नये हणूनच
िनयतीनं ही जीवनाची आग मु त ह तानं मा या सु वणम तकावर ओतली होती!
सूतपु त्र! छे ! सूयपु त्र! राधे य! छे ! क ते य! एकशे एकावा कु ! छे ! पिहला
पांडव! माझं मलाच नीट समजे ना की मी कोण आहे ? कुठू न आलो? कुठं जाणार?
श्रीकृ ण सां गत होता हणूनच ते मी स य मानू शकत होतो! नाहीतर....
‘‘कण अ ानानं तू आजपयं त कौरवांसाठी सतत िझजलास! यथ िझजलास!
पांडवांचा े ष करीत आलास. स या बं धच
ूं ा अ ानानं दु वास करीत आलास! आता
स य समज यानं तरही तू तसाच राहणार आहे स काय? ल ात ठे व, िवकास आिण वाढ
हीच जीवनाची ल णं आहे त! आजपयं त तू क दटले ला रािहलास, कीतीनं असामा य
झालास; तरीही मनानं जखडले लाच रािहलास! मी – मी तु झा मामे बंध ू या ना यानं तु ला
आज आवाहन करतो आहे ! चल, परत आप या घरकुलात चल! र तात चल! पांडवात –
आप या बं धत
ूं चल!” तो उप ला या या िदशे नं तजनी उं चावून बोलत होता.
मला ते ऐकताना मा या जीवनाचा आम्रवृ क् र काळानं काटे फड ात का
लावावा ते समजे ना. एकदम मन बिधर झालं ! अगदी ऐन िनवाणी या प्रसं गी
िव वासघात क न कु ं ना सोडायचं काय? सार यां या दलदलीत पडले लं माझं
जीवनकमल आप या हातांनी एका रात्रीत राजिसं हासनावर चढिवणा या दुयाधना या
पाठीत खड्ग खु पसून पांडवांकडे चालतं हायचं काय? िजनं मा या सु खदु:खांना आप या
स या पु त्रा या सु खदु:खापे ा श्रे ठ मानलं होतं , या राधामाते ला िध का न
कुंतीदे वीला िमठी मारायची काय? नाही! नाही! मी क ते य नाही, मी राधे य आहे ! नाही!
मी सूयपु त्र नाही! मी सूतपु त्रच आहे ! सं कारांनी घडिवलं ते च माझं जीवन आहे !
िनयतीनं दाखिवली तीच माझी िदशा आहे !!
‘‘कण, असा सं भर् मात पडू नकोस! चल, मा यासमवे त रथा ढ हो आिण सरळ
उप ला याला चल! धमशा त्राप्रमाणं तू पांडू राजाचा कािनन पु त्र! ये ठ पांडव
आहे स. वे दवे या ब्रा णांत राहन
ू तू आपलं धम ान वाढिवलं आहे स. ब्र चय आिण
अ यदान, आ मसं यमन, दानसत्र यांनी तू मह पदाला पोहोचला आहे स! प्र ये क पांडव
एकेका गु णात श्रे ठ आहे , तू तर सव गु णांनी यु त आहे स! ‘पिहला पांडव’ हे साथ
नामािभधानच तु ला शोभ यासारखं आहे . चल, कण अजूनही शा वत मागाकडे चल!
समय गे लेला नाही! माझं हणणं मा य कर!
‘‘चल, िचरिवरह सोसणा या आप या कुंतीमाते कडे चल. बं धुपर् े मासाठी उ सु क
असले या बां धवांकडे चल. या सव रा याचा अिभषे क वडील बं ध ू हणून पांडव तु लाच
करतील. हाताम ये पांढरीशु भर् चवरी घे ऊन यु िधि ठर ती तु या म तकावर िवनयानं
जीवनभर ढाळीत राहील! तू रथात चढ यानं तरच पािरचारक हणून तु यामागून तो
रथात चढे ल! साम यशाली भीमसे न तु या म तकावर िवनयानं छत्र धरील आिण
याला तू अ ानानं आजपयं त शत् मानत आलास तो तु झाच बं ध ू धनु धर अजु न तु या

रथाचं सार य करील! नकुल, सहदे व, द्रौपदीचे पाच पु त्र, धृ ट ु न सारे -सारे तु या
िनग्रही – अिनं ने तृ वाचे अनु चर होतील! वज्रासार या एकमागी वचनाचे िवनयशील
दास होतील! तु या वायु िजताला खरारा करतील! तु या जै तर् रथाचं प्राणपणानं र ण
करतील!
‘‘इतकंच नाही तर – तर वृ णी आिण अं धक कुलांतील सव पराक् रमी यो यांसह
प्र य , वत: मीही तु झा अनु चर होईन! उ व, बिलराम, सा यकी, उग्रसे न, पांडवराज
हणून सारे -सारे तु यासमोर आदरानं नतम तक होतील! प्र ु न, चा दे ण, सु दे ण,
िचत्रगू, भानु सेन हे माझे पु त्र तु या आ ां िकत राह यात वत:ला ध य मानतील. वीर
अिभम यू तु या चरणांना पश के यािशवाय कधीही रथा ढ होणार नाही! आिण
सु गंधी शरीराची शामल आया द्रौपदी, पती हणून तु या तळपायांना चं दनिमिश्रत
गं िधत उटणं चोळील! चल, गे ली तप तपं अखं डपणे पु त्रिवयोगा या दा ण यातनांनी
होरपळू न गे ले या तु या ज मदा या माते चं दय, तु झे दोन अश् िबं द ू ित या वृ
चरणां वर ओघळताच कृताथते या जािणवे नं शांत होईल! राजा वसु षेण हणून तु या
कीती या िडंिडमानं आयावताचे च न हे ; तर त्रैलो याचे ही िद कोन दुमदुमन
ू जातील!
सम्राटांचा सम्राट हणून आयां या ये णा या िपढ ान्िपढ ा तु झं शु भनाम सु पर् भाती
मु खातून उ चारतील!
‘‘नाहीतर – नाहीतर कौरवां या अ यायी प ाला साथ दे ऊन अहं पणे सा या
आयावताला यु ा या खाईत लोटणारा, खोट ा आदशांना उराशी कवटाळीत वत:
जळू न इतरांना द ध करणारा, ते जाचा पु त्र असून अं धारात अं त पावले ला अशाच तु या
मृ ती कोटी-कोटी आयांची मनं ल -ल वषं अनु कंपे नं सदै व पोखरत राहतील! चल,
मा यासमवे त रथा ढ हो!’’ माझा हात ध न यानं मला रथा या िदशे नं ओढलं .
िनग्रहानं धरतीत पाय रोवून मी हणालो, ‘‘नाही मधु सद
ू ना, कुणा या मृ ती
कशा राहतील यां याशी मला काहीच कत य नाही! केवळ आजची ही मृ ती मात्र मी
जीवनभर नाही िवसरणार. कधीच नाही िवसणार. मे घ यामा, माझा हात तु या मृ दुलतम
हातात आहे ! मी सूयपु त्र आहे या जािणवे नं तो थरथरतो आहे ! जीवना या ध यते चा
अ य कोणताच अथ मला मा य नाही! तूच सां ग, मी सूयाचा पु त्र आिण ये ठ क ते य
असताना या िद य कुलाला शोभे ल असा वागू की पदभ्र ट होऊ? सूयाचा िकरण
कधीतरी वक् र गे ला आहे काय? एकदा धरली ती िदशा, ती बाजू, तो प ! त्रैलो याचं
रा य, सं प ी, कीती, प्रेमबं ध कोणताही पाश सूयिकरणांना ब क शकत नाही! तू
रा य िदलं स तर ते ही मी दुयाधना याच चरणां वर घालीन! पांडव माझे अनु चर झाले तर
यांना से वक हणून राजा दुयाधना या सभागृ हात उभे करीन! कण आिण पांडव या
ज मानं िनगिडत अशा जीवनरे षा असतील, पण – पण माधवा, दुयाधन आिण कण या
पूवज मानं िनगिडत अशा जीवनरे षा आहे त! सां ग, एकाच डहाळीवर उमले ली सवच पु पं
गोपालांनी तु या तरी चरणां वर कधी अपण केली आहे त काय? या या िनभळ ने हावर
मी तप तपं अखं डपणे समु दर् वलयां िकत रा यसु खाचा आजवर अिमत उपभोग घे तला
या दुयाधनाला िव वासघाता या खोल गतत लोटू न वाथापोटी आिण प्रेमापोटी
पांडवांचा प कसा वीका ? सूयपु त्राला ते शोभा दे णारं आहे काय? या वृ षालीनं
सारिथक या असूनही – द्रौपदीनं कधी िदली नसती अशी – भावगं िधत साथ मला
जीवनभर िदली आहे या मा या प नीला केवळ द्रौपदी या सु गंधी स दयासाठी

लाथाडू? क ते याला ते कीितप्रद होईल काय? िजनं माझं मलमूतर् काढतानासु ा ‘वसू,
वसू’ हणून मा या म तकाचं प्रेमानं पु त्र हणून अवघ्राण केलं आहे , या राधामाते ला
केवळ ज माचं दान दे ऊन नाळही न तोडता मला अ वनदी या घ गावणा या पात्रात
सोडणा या भ्रांतिच माते साठी – कुंतीदे वीसाठी दरू लोटू ? नाही! िषकेशा, ते श य
नाही! प्र य मृ यूचा मु त वषाव मा या म तकावर झाला तरीही चाले ल; पण
व वाचं एवढं घनघोर मरण मी कधीच प करणार नाही!!
‘‘आज या या प्रसं गी एका िविचत्र योगायोगाचं मात्र मला नवल वाटतं आहे !
तू एका ित्रय कुलात ज मलास आिण दुभा यानं गोकुळात या गोशाळे त वाढलास!
यशोदामाते नं तु झं सं गोपन केलं ! मीही एका िद य कुलात ज मलो आिण दुवशात
चं पानगरीत अ वशाले त वाढलो! राधामाते नं माझं सं गोपन केलं ! त व हणून आपला
मामा कंस या यावर तु ला मु ि टप्रहार करावा लागला! मलाही त व हणून उ ा
बं धव
ूं र प्रहार करावा लागणार आहे ! पण – पण –”
‘‘पण – काय कण? बोल, प टपणे बोल!” तो मा या डो यात पु हा खोलवर
पाहत हणाला.
‘‘वासु देवा, तू यशोदामाते चा केलास तसा मी राधामाते चा याग नाही रे क
शकत! तू गोकुळात या गोपालांना भु ललास तसा मी कधीही चं पानगरीतील सार यांना
नाही भु लू शकत!
‘‘आयावताला यु ा या खाईत लोटणारा, वत: जळू न इतरांना द ध करणारा,
ते जाचा पु त्र असून अं धकारात अं त पावणारा अशा कटू मृ तींनी आयांची कोटी कोटी
मनं ल -ल वषं मा यासाठी कधीच सलत राहणार नाहीत! मात्र ती सलत राहतील
तु यासाठी! मा यासाठी कुठ या या य प ा या सं धीचा प्र ताव घे ऊन आज तू
आला आहे त? ‘बारा वषांचा वनवास आिण एक वषाचा अ ातवास पांडवांनी भोगला’
हणून कळवळू न सां गणा या श्रीकृ णा, यासाठी ते त
ू खे ळले होते हे तरी तू नाकारत
नाहीस ना? पण – पण कोणतं ही त
ू न खे ळता मी जीवनभर जो घोर, घृ णामय
अ ातवास प करला आहे , यासाठी तु या यायिप्रय मनाला कुठं तरी तीव्र यातना
होतात काय? या झा या अस या तर – तर तू मला पांडवांकडे ये याचा आग्रह कधीच
केला नसतास! घननीळा, एक राजकीय मु स ी हणून ये ऊनही तू मला भावनामय
आवाहन आज करतो आहे स! केशवा, कटू असलं तरी हे स य आहे . प टपणे ते बोलतो
आहे हणून मला उदार दयानं मा कर. तू महान आहे स. िद य आहे स. मा या
अं त:करणात तु जिवषयी श दातीत असा िनता त प्रेमादर आहे ! हणूनच जो महाय तू
पे टिवणार आहे स याम ये मा या दे हाची ही सु वणसिमधा मी िन:शं कपणे सहष अपण
करणार आहे . जगात कधी झाला नाही, पु ढं कधीही होणार नाही असाच तो िद य
महाय असे ल! पु षो मा, पांडवां या आिण कणा या समे टाचा समय के हाच िनघून
गे ला आहे !
‘‘जा, कृ णा, मला पूण माहीत आहे की, या महाय ाचा अ वयू तूच आहे स! होता
किप वज अजु न आहे . सै िनक-यो यांचा ते ज वी िवक् रम हे च आ य आहे . ब्र , ऐंदर् ,
व ण, अ नी, पाशु पत या अ त्रां या िन े पणा या वे ळी यो यांनी उ चारले ले
महामं तर् हे च य मं तर् आहे त. अजु नाचं अ य बाणांनी यु त गांडीव ही नु चा आिण
याचा पु त्र अिभम यू यानं वीरांना चे तावणी दे यासाठी उ चारले ले िसं हनाद हे च या

य ाचं सामगायन ठरणार आहे ! गगनभे दी आवाजाचा भीम, उद्गाता धमपरायण
यु िधि ठर ब्र , नकुल-सहदे व, शािमत्र आिण तु या यादव कुलातील िवक् रमी
सा यकी यात उपअ वयू ठरणार आहे ! रणवा ांचे वनी, गगनमं डल भे दणारे शं खांचे
आवाज, वीरां या िसं हगजना ा या महाय ातील पिवत्र ॠचा होणार आहे त!
वजदं ड, रथनीड आिण ह ीवरील अं बा या या पशु बली दे याचे महान यूप होणार
आहे त. गदा, खड्ग, बाण, ित्रशूल, तोमर, भाला, चक् र ही अ त्रं दभ ठरणार आहे त.
यु वराज दुयाधनानं आपली कु से ना ही प नी मानूनच या िद य महाय ाची आज
ित यासह दी ा घे तली आहे ....
...आिण – आिण या महाय ात मी मा या या सु वणशरीराची हे मसिमधा
हसतमु खानं समपण करणार आहे ! ‘न भूतो न भिव यित’ असाच हा महाय होईल.
शामसुं दरा, िनयतीनं मला आज तु लाही नकार दे या या घनघोर ि थतीवर आणून सोडलं
आहे . हणूनच माझं – तु या ा आते बंधच
ू ं अं तरं ग आज अ रश: तीळ-तीळ तु टतं
आहे . जा यादवराजा, श य अस यास या दुदवी कणाला यासाठी मा कर! पांडवां या
आिण मा या जीवनरे षा सं पण
ू िभ न आहे त! आता या प टपणे एकमे कींना ग्रासणार
ू
आहे त. कद्रिबं दची कुंतीमाताही आता या कधीच सां ध ू शकणार नाही....”
‘‘मनमोहना, फलाम ये िट चून भरले ला रस असतो, आत काही बीजं असतात.
रस असतो तो कुजून बीजांना खत पु रवावं हणून! मी – मी या रसासारखाच आहे !
मा या आ मापणावर पांडवांची बीजं अं कुरावीत, फोफावावीत असाच िनयतीचा उ े श
असावा.
‘‘जा, अ वनदी या पात्रासारखा समे टाचा तो समय के हाच वाहन
ू गे ला आहे !
आता कण िकंवा पांडव हे भिवत य अटल आहे . मी मृ यू या थरकिवणा या अदय
जविनकेपलीकडे के हाच गे लो आहे ! सूतपु त्र, अं गराज, दानवीर, िदि वजयी, महारथी,
धनु धर कण यांपैकी कोण याच आवे शानं आता मी लढणार नाही! मी लढणार आहे
अं धारा या सघन साम्रा याचा उदरभे द करणा या प्रखर सूयिकरणासारखा! िपता सूय,
माता कुंतीदे वी, मामे बंध ू श्रीकृ ण, बं ध ू पांडव या सवां या ना याला शोभे ल असा! वीर
कण हणून!!
‘‘जनादना, इं दर् ाला कवच-कुंडलं दान करणारा कण यु ात यो यांचे हात, पाय
आिण कवचभे द करणार आहे ! सूयदे वांना जीवनभर अ यदान करणारा कण रणां गणात
वीरांना कंठ नान घालणार आहे . जीवनभर राधामाते चे चरण धु णारा कण यु ात वीरां या
र तानं आता या पु यपावन आयभूमीचे चरण धु णार आहे . जीवनभर शािपत ठरले ला कण
सवांना वगाचं वरदान करणार आहे ! जीवनभर अवमािनत झाले ला कण सं गर् ामात
सवांना गौरिवणार आहे ! जा, यदुकुलो प ना, शांत िच ानं महाय ा या तयारीला लाग!
आणखी एकच िवनं ती आहे . पांडवांना मी यांचा ये ठ बं ध ू आहे असं कधीच सां गू
नकोस! मग ते मा याशी कधीही प्राणपणानं लढणार नाहीत! जा बं धुराजा, कणाचं
राजर न पांडवां या राजमु कुटात कधीच बसू शकत नाही, हे यांना तु या रसाळ वाणीनं
पटवून सां ग! आिण या सूतपु त्राचा हा िनवाणीचा भावप्रणाम उदार अं त:करणानं मा य
क न घे ! िषकेशा, तु ला दे यासाठी हा – हा एवढा भावप्रणामच आता मा याजवळ
िश लक आहे !” मी या या चरणांना पश कर यासाठी ओणावलो. मा या ने तर् ांतन
ू
ओघळले ले दोन अश् िबं द ू या या िनतळ नील चरणां वर िठबकले . णभर थरथरले

आिण खाल या मातीत एक प झाले ! अदृ य झाले !
‘‘जयतु राधे य कणी!” यानं माझे खांदे ध न हळु वारपणे मला उठिवलं आिण
गाढ-प्रगाढ आिलं गन िदलं ! ध यते या भावने नं ओघळणारा मा या ने तर् ांतील
अश् ं चा पूर या या िन या पाठी या रे खीव प हाळीतून पाझ लागला! याचे ही
अश् िबं द ू मा या म तकावर पडताच जीवनाचा िदि वजय पूण झाला असं च मला
वाटलं ! एवढा सौभा याचा, एवढा गौरवाचा, एवढा ध यते चा – कृताथ कळसाचा ण
कोणताच न हता! कोणताच असणार नाही!
आप या हातातील माझा हात हळु वारपणे सोडून, पि चम ि ितजावर एक
ृ
दि ट े प टाकीत, मं दपणे चालत तो रथा ढ झाला. वे ग हाती घे ऊन रथनीडावर उभा
रािहला. आप या शु भर् घोड ां वर प्रहार कर यासाठी यानं आसूड उं चावला, याचीमाझी ही अं ितम भे ट होती. मना या भांडारात पडले लं एक दय पोखरणारं शे वटचं दु:ख
मला या या वाधीन करायचं होतं ! सवांपासून पूणत: मु त हायचं होतं ! वायूसारखं !
सूयिकरणांसारखं !
‘‘माधवा, थांब!” हात उं चावून याला मी साद घातली. आसूड तसाच उं च ध न
तो आ चयानं मा याकडे पाहू लागला. धावत जाऊन या या रथनीडावर हात ठे वून
सं थपणे याला हणालो, ‘‘मी कधीच तु याकडे काही मािगतलं नाही! आज मागतो
आहे ! माझं एक काम करशील काय? तू – केवळ तूच यासाठी यो य आहे स!”
‘‘सां ग! कसलं काम राधे या?’’ यानं भु वया उं चाव या.
‘‘अ यु ता, या िवशाला ी, शामल भावगं िधत द्रौपदीला सां ग की – की
कणा या अं त:करणा या वीणे ची एक भ न तार तु या झा या – के या अवहे लने या
जािणवे नं सदै व ककशपणे झणकारतच रािहली आहे ! परं तु पाच पतींची प नी असूनही
पाितव्र या या पिवत्र कळसावर पोहोचले या या एकमे व आयला – पांचालीला –
सां ग की – की श य अस यास यासाठी या कणाला मा कर!’
वे ग उडवून यानं रथ िवदुरां या पणकुटी या िदशे नं वळिवला. चक् राखाली
उडणारी धूल मला प ट िदसत होती! थोड ा अवकाशातच ती शांत झाली, पण मा या
मनातील िवचारांचा लोळ शांत झाला न हता. या पणकुटीत राजमाता होती ितकडे
पाठ िफरवून मी राजवाड ाकडे परतलो. राजमाता होती ती मला ज म दे णारी!
राजवाड ात राधामाता होती! जो काही मी होतो तो घडिवणारी! मला िनमाण करणारी!
**

बारा
श्रीकृ ण िनघून गे ला. मा या जीवनाचा राजचषक आप या चरणांनी लवं डून!
मा या भिवत याचा यातील दु धरस कसातरीच ओघळावयास लावून. समाधान एकच
होतं की, हा राजचषक या या पु यपावन चरणांनी लवं डला जात होता. माझं ज मवृ
मला या याकडून समजलं होतं .
मा या जीवनाचा रह यभे द क न याच सहजपणे तो रथातून िनघून गे ला होता;
या सहजते नं गोकुळात तो गोपालांसह गायी चार यासाठी गोवधन पवता या
उतरणीवर गे ला असे ल! मी मात्र सं पण
ू अ व थ झालो होतो. एक राजकीय मु स ी
हणून आले या या या प्रलोभनांना बळी पडायचं नाही, यासाठी मी याला नकार
िदला होता – पण – पण मीही एक माणूसच होतो! कुणाला आप या जीवनाची एवढी घोर
िववं चना िन पं द ठे वील? काय दोष होता माझा की, माग चु कले या रान याघ्रानं
मढरां या कळपात वाढावं तसं मी जीवनभर वाढावं ! मी सूयपु त्र असूनही जीवनभर
ल -ल नगरजनांचे दय फोडणारे िध कार खाली मान घालून मला सहन करावे
लागले होते ! पे ट या पिल यासारखं मन घे ऊन जीवनभर सु साट धावत जगावं लागलं
होतं ! िहमालयात ज म पावणा या गं गेचं मधु र जल सागराला िमळताच ारमय होऊन
जातं ; तसं च माझं जीवन न हतं काय? आता उगम थाना या धवल िहमालयाचा काय
उपयोग होता? मी िद य कुलातील आहे , माझी परं परा श्रे ठ आहे , माझे पूवज पराक् रमी
होते , मा यवर होते या िठसूळ चं दनका ठाला उगाळू न मला आता काय िमळणार होतं ?
हि तनापु रातील राजचौकात उभं राहन
ू कंठशोष क न जरी आज मी ओरडलो असतो
की, ‘मीही ित्रयच आहे ! मी हीन नाही, तु छ नाही, ु दर् नाही!’ तरीही यावर
कुणाचा िव वास बसला असता काय? मा या जीवना या या फरफटीला उ रदायी
कोण? अं तरं गात दाटले ले हे िवफल जीवनाचे अस कढ कुणाला दाखवावे ? कुणासाठी
मी यु ात उतरणार होतो? भिवत याला भु लवीत खोट ा आदशांना उराशी कवटाळत
कुठवर धावायचं ? जु नं सव उधळलं होतं , न ट झालं होतं – जे काही नवं होतं ते सापडत
न हतं ! भल याच मागानं धावत जाताना मा या जीवनाची अ वनदी आता सं भर् मा या
िनषाध पवताला थडकू न म ये च थांबली न हती काय? दाटणारी पा याची क डी
णा णाला अिधकच दाटत न हती काय? केवळ मरे पयं त जगणं यािशवाय जीवनाला
कसला अथ उरला होता?
उ या ठाकले या पवतप्राय सम यांना त ड ायला या वे ळी आ मिनभरपणे ,
िसं हा या धै यानं , सावध िच ानं मी उभं राहावं , ने म या याचवे ळी हे िवचारवै िव य मला
पोख लागलं होतं ! कुठला एकही भाव असा सापडत न हता की, िजथं अं तरं गातील
सं घष िमटावा! सगळीकडे केवळ िवचारांची साचले ली डबकी! तीच ती पु रातन! तीच ती
माझी मलाच िकळसवाणी वाटणारी! व वाला हरण करणारी! साम यहीन, शि तहीन,
िवक् रमशू य, आ मिव मृ त, आ मघातकी ठरणारी! द्रौपदी या घोर अवहे लने ची!
पांडवां या े षाची! अजु नवधा या प्रित े ची! काय करावं ? कुठं जावं ?

पि चम ि ितजावर दृ टी टाकू न, जगाला कोट वधी वषं उजळणारा माझा िपता
तरी मला काही आ मधै य दे ईल काय हणून मी ड गराकडे पािहलं ! हि तनापु राला
कवटाळणारी यांची त त िकरणं मला प ट सां गत होती, ‘कण, धै य सोडू नको! धु ळीत
पडला तरी िहरा काही का या अं धकाराची िकरणं पिरवितत नाही करत! तु या शरीरात
असले लं माझं सु त ते ज एक िदवस जगाला िदपवून टाकील! सवांचं ने तृ व करीत मानानं
तू िमरवशील. सा ात श्रीकृ ण तु यासमोर नतम तक होईल! यासाठी एकच कर!
आ मसं भर् म टाळ! द्िवधा मन:ि थती फेकू न दे ! तु यासाठी एकिच हो याचा केवळ
एकच माग आहे ! कु
हणून लढणं !’
झपाझप पावलं उचलीत राजवाड ाकडे परतताना मा या मनाचे सव िवभ्रम
शांत झाले . आपण सूयपु त्र आहोत ही एकच जाणीव सवां गावर हषाचे रोमांच फुलवीत
होती. सं याकाळ होत आ यानं कडे या गद वृ ा या पणझडीत रात्रिकडे िकरिकरत
होते , पण यां या िकरिकर यामु ळे आता मनाला अ वथपणा जाणवत न हता.
रात्रिकडे च काय; पण सारं जग उलटं उभं रािहलं तरी याची ि ती आता उरली न हती.
प्र ये क पावलागिणक गतजीवनात या ठळक प्रसं गांचा अथबोध होत होता.
माझं शरीर अने क प्रसं गी का त त झालं होतं , मला अ यदानाची ओढ का होती, अं गावर
कवचं -कुंडलं का होती, सं कटापूवी सं केत दे यासाठी ती का िन ते ज पडत होती,
सवां गाचा वण िहर यमय कसा होता या सव रह यांचा भे द श्रीकृ णा या मु खातून झाला
होता. माझे पाय यु िधि ठर का िनरखीत होता, इं दर् प्र थातील राजवा तू या िभ ीवर
अथपूण िचत्र कुणाचं होतं , राजमाता कुंतीदे वींनी मा या िववाहात भे ट का पाठिवली ा
सव घटनांची अथपूण सं गती लागत होती आिण तरीही जीवना या घोर फसवणु कीनं ही
मनाचे तट यामु ळे आता थरकत न हते ! िव हळत न हते ! उलट सूयपु त्र या जािणवे नं
मृ यूलाही पायदळी तु डवून या या म तकावर उभं राह याइतकं मन िनधारी झालं होतं !
आता सं भर् म न हता, िकंकत यता न हती, ग धळ न हता! एकच माग! एकच िदशा!
महायु ाला त ड दे णं!
राजवा तूत ये ताच पाच सोने री कुंभ आनं दाितशयानं कवे त दामटू न टाकले !
सवयीप्रमाणं ‘शोण’ हणून हाक घातली. तो न हता. असता तर मी याला सां िगतलं
असतं , ‘तु झी कवचं -कुंडलांसाठी असले ली तक् रार मी के हाच दरू केली आहे आिण आता
तर ना याचे बं ध तोडूनही मी खराखु रा सूतपु त्र झालो आहे ! मी सूतपु त्र आहे , सूयपु त्र
आहे , कु आहे , पण – पण पांडव नाही! कण आहे ; पण क ते य नाही! शोणाऽ, तु झा बं ध ू
कण आहे .’
शोणाला घातले ली साद ऐकू न, से वेत त पर असले ली वृ षाली मात्र क ात
आली. ‘‘काय हवं य?” ितनं आपु लकीनं िवचारलं .
‘‘काही नको!” कुणाकडूनही मला आता खरोखर काहीच नको होतं . मन तृ तीनं ,
कृताथते नं, ध यते नं दुथडी भ न नु सतं ओसं डत होतं . या भाववषावात मी हाऊन,
िनथळू न िनघत होतो. एकच अडचण होती. घडले या घटने तील एक अवा रही
राधामाता, वृ षाली, सु िप्रया, माझे पु त्र – कुणालाही सां गता ये णारं न हतं . काही असीम
आनं दाचे णही असे िविचत्र असतात की, िजवाला जीव दे णा या िजवलगांनाही
यांतील एक कणसु ा उचलून नाही दे ता ये त!
‘‘वृ षाली, आज मला खूप-खूप अपूप खायचे आहे त! तु या हातचे नाही!

राधामाते या!” मी ितला माझी इ छा सां िगतली. ती आ चयानं मा याकडे पाहत
हणाली, “का? आज एवढा कसला आनं द झाला आहे अं गराजांना?”
‘‘तूच सां ग, तु झा सु दामन िजवं त होऊन आता पु हा तु यासमोर उभा रािहला
तर केवढा आनं द होईल? मग ते वढाच आनं द झाला आहे मला! कशामु ळे ते िवचा
नकोस! राजकुमारी दु:शलादे वीनं तु ला मा यािवषयी िवचारले ला प्र न जसा तु ला कधी
सां गता आली नाही, तसं च या आनं दाचं कारणही मला नाही सां गता ये णार!” मी
गवा ाहन
ू बाहे र पाहत ितला हणालो. पौिणमे चा तोच िटपूर चं दर् आकाशात उभा
होता. या या चं देरी प्रेमाचं दान घे ऊन गं गामाते चं पात्र तळपत होतं . िकती अनं त
काल ते तसं तळपत आलं होतं आिण पु ढं तळपणार होतं याचा िवचार करताना मला उ र
सापडत न हतं .
अपूपांची तयारी कर यासाठी वृ षाली िनघून गे ली. जाताना इं गुदीचं ते ल घालून
क ातील सव समया ितनं वत: पिल यानं उजळ या हो या. मा या जीवना या
भावक ाही ितनं अशाच, आयु यभर प्रेमा या पिवत्र समया उजळ या न ह या काय?
मी सूयपु त्र आहे , असं ितला मी कवे त घे ऊन सां िगतलं असतं तर – तर पती या मानानं
आप या हीनते या जािणवे नं या हळ या त्रीचं दय भं ग पावलं नसतं काय? ितनं
एका सार यावर प्रेम केलं होतं – सूयपु त्रावर न हे ! काही वे ळ मौन हे च िकती महान
काय साधतं !
अपूपांचं आकंठ भोजन क न सु िप्रये नं िदले ला तांबल
ू मु खात घालताना मन,
शरीर सव कसं हलकं झालं होतं ! जीवनाची क डी फुटली होती! वृ षालीजवळ होतं ते
अने क र य मृ तींचं सा ीदार असले लं माझं उ रीय ित याकडून मागून घे ऊन ते
अं गाभोवती लपे टीत चांद यात भटक यासाठी राजवाड ाबाहे र पडलो. दरू वर
यु शाले या िदशे नं लोखं डी थाळीवर लाकडी दं डानं आघात क न रात्री या से वक
ारपालानं पिह या प्रहरा या घटकांचे िदले ले टोल प टपणे ऐकू ये त होते . चांद यात
िनथळले लं चं देरी हि तनापूर शांत होतं . गजशाले त या कुठ यातरी ह ीचे सु ळे
आत या लाकडी खांबावर आपट यामु ळे ऐकू ये णारी खटखट, घोड ांची चु कार फुरफुर
आिण रवं थ करणा या गायींनी गवतातील कीटक माने वर चढताच माने ला िदले या
झट यामु ळे होणारी घं टांची अ प ट खणऽ खणऽ यािशवाय कसलाच वनी ऐकू ये त
न हता.
धावत जाऊन शोणानं िजथून एक मांजरीचं िप लू राजमाता कुंतीदे वीं या
रथाखाली सापडू नये हणून उचललं होतं ते िठकाण आलं ! आज शोण न हता, ते िप लू
न हतं , राजरथही दुयाधनानं उद् व त केला होता! होतो आ ही दोघं ! राजमाता आिण
मी! या िवदुरां या पणकुटीत श्रीकृ णाबरोबर आप या सु खदु:खा या गो टी करीत
बस या असतील. गोपालांत रािह यामु ळे क या खा याची आवड असले या
श्रीकृ णानं आप या आते ला आज याच िशजिव याला सां िगतलं असे ल! िवदुर
आग्रह क न या याला वाढीत असतील! सव िचत्र मा या डो यासमोर प ट उभं
रािहलं , आज ते याला ऐकवावं तो शोण सां गाती नाही ही उणीव फार प्रकषानं
अ व थ क लागली!
राजमागाव न पु ढं चालू लागलो. अशोक, आम्र, शाल, िपं पळ अशा अने क
वृ ांनी चांद याला थोपवून ध न धरतीची उ सु कता ताणली होती! काही झरो यांतन
ू

िनसटले या गोल-गोल चं दर् िकरणांनी मात्र राजमागावर िवलोभनीय रां गोळीच
िचतारली होती! ती पाहताना िदि वजयाहन
ू परत यावर नगरजनांनी केले या
प्रेमवषावाचा िदवस आठवला. पण यानं मन उचं बळू न नाही आलं ! ये णारही न हतं !
कीती, प्रित ठा, गौरव हे णाचे बु डबु डे आता काही मन मोहवू शकत न हते . यु शाला
आली. ित या ारात उभं राहताच आतील तो चौथरा िदसला! यावर चढून हात
उं चावून मी सूयदे वांना गु
मानलं होतं ! या चौथ याजवळ अजु ना या आिण
मा याम ये एका भु जंगाचं वे टोळं पडलं होतं ! यावर असं च बसून एक पढा भरले ला
प ी वृ ाला टां गन
ू शोणानं धरले या पिल या या प्रकाशात या या डो यां या
बाहु या बाणानं िटप या हो या!
शे वटी नगराबाहे र आलो. या िठकाणी गु द्रोणांनी पधचा आखाडा उभारला
होता ते भ य पटां गण आलं ! णभर ितथं थांबताना या पध या िदवसा या मृ तींची
पाखरं मनात डोकावून गे ली. ते अने क श त्रा त्रांचे आखाडे ! ते प्रवे श ाराबाहे र
तळमळत उभं राहणं ! ते प्रे कगणांचे हषाद्गार! अजु नाचा ल यवे ध! टा या! ते
शोणाचं कळकळीचं सां गणं ! तमाल वृ ावरची ती पत्ररथ प ीण! पायदळी तु डिवली
गे लेली नीलकमलांची माला! सूतपु त्रा या िध कारानं दुमदुमले लं भावनाशू य पोकळ
आकाश! सगळं प ट िदसत होतं – पण मनावर ते कोणताही पिरणाम आता क शकत
न हतं ! असली भाविचत्रांची रां गोळी को न यायला मनाचं अं गण आता िरकामं
न हतं ! ितथं होतं दाटले लं महायु !
म या ह रात्री या समयी गं गािकनारी आलो. आकाशात चं दर् ऐन मा यावर
आला होता. गं गे या पात्रातील दुसरा चं दर् पाहन
ू काळवं डले या या या मु खावर
काळा डाग िदसत होता! भु रके ढग म ये च याला वे ढीत होते .
एका पसरट पाषाणावर बसलो. राधामाते नं िदले ली दं डातील चांदीची पे टी काढून
हलकेच ती गं गे या पात्रात सोडून िदली! ती िचमु कली पे टी जललहरींव
ं र िहं दोळे खात
दरू -दरू जाऊ लागली! दृि टपलीकडे ! गं गेला ती िवचारणार होती – ‘सां ग, तु या
जललहरींची सं या अिधक आहे की मा या वामीं या जीवनातील मी पािहले ले
भावप्रसं ग अिधक आहे त?’
ितला हात उं चावून िनरोप दे ऊन राजवाड ाकडे परतलो. शांत िच ानं मा या
सोमवं शीयां या प्राचीन वा तूत गाढ झोपी गे लो!
**

तेरा
ह ीं या अिवरत ची कारांनी सकाळी जागृ त झालो. ते हा गवा ातून बाहे र
पाहताना चारी िदशांना दे शोदे शीं या िवराट से नांचे हि तनापु राभोवती पडले ले तळ
ू ांना
िदसले , दुयाधना या त परते चं आ चय वाटलं ! पांडवां या शोधासाठी पे रले या दत
पर पर तातडीचे सं देश पाठवून यानं दे शोदे शींचे सै िनक आप या प ाला कुशलते नं
वळवून घे तले होते .
मगध, मद्र, चे दी, अवं ती, कुिलं द, िसं ध, किलं ग बहुसं य दे शांचे वज
हि तनापु राभोवती मं डलाकृती उभे होते ! यांत ारकेचा ग ड वज कुठं च िदसत न हता!
दुयाधनाला यादवांचं मह व पटले लं नसावं ! याचा भ्रम दरू क न याला प्रथम
ारकेला पाठवावा हणून तसाच क ाबाहे र पडलो.
अमा य, िपतामह, सं जयकाका, दु:शासन, मामा, जयद्रथ सव आपाप या
कामात यग्र असले ले िदसले . दुयाधनानं सवांना खा या अ नाला जाग याचं आ हान
केलं होते . कुणीही टाळाटाळ करीत न हतं ! भयग्र त िदसत न हतं !
‘‘यु वराज, महायु ाची तयारी पूण करताना तू यादवांकडे कसं काय दुल केलं
आहे स?” दु:शासनाला दे शोदे शीहन
ू आले या सै िनकांना अ नपु रवठा कर या या सूचना
ु
दे णा या दयाधनाला मी िवचारलं .
‘‘नाही! कण, मी या कृ णाकडे कदािपही जाणार नाही!’’ तो ताठ उभा राहत
हणाला.
‘‘आता तु या इ छे चा प्र न नाही! हि तनापु राभोवती एकित्रत झाले या या
अफाट से नेचा हा प्र न आहे ! तु ला ारकेला जावं च लागे ल! दुयाधन हणून न हे – या
अफाट महायु ाचा िनयोजक हणून!’’
‘‘कण, हा –’’
‘‘हा – तो – तु झं मी काही ऐकणार नाही! या यु ासाठी तु ला माझी आव यकता
असे ल तर – तर तु ला ारकेला जाऊन श्रीकृ णाला आप या प ाकडे उभा केलाच
पािहजे ! ल ात ठे व, श्रीकृ णाला – या या सात अ ौिहणी अफाट सै याला न हे !’’
‘‘कण, श्रीकृ ण आप या प ाला ये ईल असं अजूनही वाटतं तु ला?” तो भु वया
उं चावत हणाला.
‘‘होय! तू या यासमोर आजही नतम तक झालास तर! याची
मा
मािगतलीस तर!” मला श्रीकृ णा या उदारते ची खात्री वाटत होती!
“श य नाही! तो ये णार नाही, असं भासवून मी तु झी िदशाभूल करीत नाही! पण
माझी खात्री आहे , मी या या चरणां वर म तक घासलं तरी तो ये णार नाही! आिण ते मी
कधी घासणारही नाही!’’
‘‘मग – मग एक तरी अव य कर! याला तट थ राहायला सां ग! ारकेतच!’’
तोच एक िनवाणीचा माग होता.
‘‘ठीक आहे ! तु या इ छे साठी मी ारकेलाही जाईन! श्रीकृ णाला वळिव याचा

य नही करीन! तू, िपतामह, अ व थामा यु भूमी तयार करवून या! िपतामहांना
िवचा न यु ाचे िनयम ठरवून या! श त्रा त्रं, रथ, लोहत्राणं , रणवा ं यांची तयारी
ठे वा! आले या सव सै िनकांना धनधा य आिण सोमरस यांचा पु रवठा िन यने मानं
काळजीपूवक करा!’’
आपला सारथी प्राितकामन याला आ ा दे ऊन ारकेला जा यासाठी यानं
त काळ रथ जोडायला सां िगतलं . मी सु टकेचा िन: वास सोडला. यानं श्रीकृ णाला
तट थ ठे वला तरी पु रे सं होतं ! केवळ श्रीकृ ण पाठपु रावा करीत होता हणून पांडव वीर
गणले जात होते . नाहीतर एरवी ते समथां या रा यातील िभ ु क होते .
**

चौदा
हि तनापु रात महायु ाची तयारी सु झाली! दुयाधन ारकेला िनघून गे यामु ळे
श त्रा त्रं, यु भूमी, गजदलं , अ वसे ना या सवांची पाहणी मलाच करावी लागत होती.
ने हमी मदतीला त पर असणारा शोण सं गती न हता. याची जागा दुयाधना या
आग्रहामु ळे अ व था यानं भ न काढली होती. तो मा याबरोबर िफरत होता. एक
आश्रमवासी हणून न हे – त व
हणून न हे , आता एक यो ा हणून! राजिन ठ
यो ा हणून!
दु:शासन म लपथकं, आ या से नेची यव था, यांची सं चलनं या गो टी वत:
पाहत होता. शकुनीमामा, यु ात भाग न घे णा या राजांना कौश यपूण पत्रं धाडून
यांना आप या प ात सामील क न घे यात म न झाले होते . महापु रात या सव
न ांचा पाणलोट वायु गतीनं सागराकडचं धावतो तसे हि तनापूर या सभोवतीचे राजे
चतु रं गदल सै यासह हि तनापूर गाठीत होते . गं गे या िवशाल िकना यावर, सै िनकां या
िशिबरांचे असं य तळ पडत होते !
बाण, भाले , खड्गं, ित्रशूल यांची ल ावधी पाती तयार कर यात गढून गे लेले
लोहकार घणां वर घण घालून लोहशाला दणाणू लागले ! िठण या उडू लाग या.
घोडयां या पाठीवर पालाणं चढवून यां या त डी वे ग दे ताना अ वपाल थकू लागले .
शे कडो घोडयां या खु रांना लोहनाल ठोक यात अ वपाल गढून गे ले. हं डयाहं डयांनी
पाकशाले त अ न िशजवताना पाकशाले या पालकांना िनद्रा घे याइतकाही अवसर
सापडत न हता. रथाची मोडतोड पु हा नीट करणारे रथकार अवजारं परजून
मधमा यांसारखे अिवरत क टत होते . अिधषणात कुटू न टाकले या सोमव लाींचा चोथा
म शाले भोवती इतका दाटला होता की, दु न ित या िभ ी ओळखू ये णं श य न हतं !
िशिबरं उभार यासाठी लागणारे पटल िवणताना िवणक यां या डो यां भोवती जाळी
तयार हो याची वे ळ आली! यांनी कु ं चा, ठे वणीतील भगवा, ित्रकोणी राज वज काढून
या या ित्रकोणी काठाभोवती तलम अशा िन या रे शमी धा यांची न ी िवणून,
म यभागी चं देरी धा यात चं दर् प्रितमा िवणली होती! एका भ यामोठ ा ढाली या
आकाराएवढा तो मान वज महामं तर् ी िवदुरांनी आप या ह ते िपतामह भी मां या
वाधीन केला!
‘यु आप या िवचारसरणीला कधीच मानवणारं नाही!’ असं सां गणारे महामं तर् ी
िवदुर, कुणाचीही मनधरणी न ऐकता यु ापूवी िहमालयात जाणार असं राखीव गोटात
िन चयपूवक बोललं जात होतं ! जा यापूवी राजमाता कुंतीदे वींना ते उप ला याला
पोहचतं करणार अस याचं ही मला प्रभं जनाकडून समजलं होतं . आयु धं परजताना
होणारी खसखस, घोड ां या खु रांची टपटप यांचं अिवरत सं गीत ऐकत यु घाटत होतं !
श्रीकृ णा या अभूतपूव महाय ाची महान स जता होत होती.
आयावतातील कोण याही तीथ े तर् ावर भावु क याित्रकांची महायात्रा भरत
नसे ल एवढी मोठी सं गर् ामयात्रा हि तनापु राभोवती दाटले ली होती! यातील प्र ये क

सं गर् ामयाित्रकाला वगाची गं जले ली महा ारं आपु या पु ट बाहं न
ू ी ठोठावयाची होती!
श त्रां वर श त्रं रचून या िद य सोपानानं वलाकां या साम्रा यात म पणे प्रवे श
करायचा होता! उ ा या भीषण कालाची ती यायिन ठु र मागणी होती! ती पूण
कर यासाठी एकित्रत झाले ले आ मिनभर आिण बलदं ड असे ल -ल सै िनक
राजनगरा या सव राजमागाव न उ नत छातीनं िनभयपणे िफरताना मला
राजवाडया या सौधाव न रोज प ट िदसू लागले ! नवीन ये ऊन िमळणा या सै िनक
पथकां या असं य ह ी, घोड ांनी घु सळ यामु ळे गं गेचं एरवी िहमासारखं िदसणारं
पांढरं शुभर् पात्र दरिदन अिधकच गढूळ होत होतं ! आयु धागारांतील ल ावधी आयु धं
बाहे र काढून परज यात आली होती. कु
े तर् ा या यु भूमीभोवती समरां गणाची क ा
दाखिवणारी असं य छोटी-छोटी, पांढरी िनशाणं उभार यात आली. दे शोदे शींचे िविवध
वणांचे, िविवध आकाराचे लहानमोठे शं ख, शं खागारांत लाकडी बै ठकींम ये रचून ठे व यात
आले होते . नगरातील िनवासा-िनवासांमधील शयनगृ हांतील दगडी समया कधी न ह या
या म या ह रात्रीपयं त जळत ते वत राहू लाग या! महाराज ह तींनी वसिवले या
राजनगरा या जीवनक् रमातील िनवाणीचा समय ये ऊन ठे पला होता! मागशीषा या
धु याचे दाट ढग राजवाड ा या तटाभोवती दाटू लागले !
महायु ! मा या आयु यातील हे ितसरं महायु होतं ! पिहलं पांचाली या
वयं वरात अने क राजांनी िमळू न कां िप यनगरात मांडले लं! दुसरं यु वरा ी भानु मतीचं ,
यु वराज दुयाधनानं हरण केलं या प्रसं गी मला लढावं लागले लं! ा दो ही महायु ांत
अने क दे शांचे राजे होते . आता हे ितसरं महायु होतं ! पूवीची दो ही महायु ं आम या
दे शापासून फार दरू – दुस या खं डात झाली होती! आ हा कु ं ना याची प्र य झळ
कधीच पोहोचली नाही! पण – पण हे ितसरं महायु आता दुस या या खं डात न हतं ! ते
आम या दे शानजीक ये ऊन ठे पलं होतं ! अगदी हि तनापु राजवळ! कु
े तर् ावर! या वे ळी
अं तगत सं घष िमटवून िमळतील यांचं, िमळे ल ते साहा य घे ऊन उभं ठाकणं हे च
सु पणाचं न हतं काय?? माझं मन याच िनधारा या िनणयावर ये ऊन ठे पत होतं !
कोण याही कारणासाठी ते आता कधीच डळमळणार न हतं ! पिरि थतीचं आ हान
वीका न मी उभा ठाकलो होतो! इतरांना धै य दे त होतो! प्रथम कु ं या साम्राजाचा
वृ बळकटपणे धरतीत मु ळे रोवून ताठपणे उभा रािहला पािहजे ! तरच यावरची कण,
दुयाधन, अ व थामा, महाराज धृ तरा ट् र, िपतामह ही घरटी सु रि त राहू शकली
असती! प्रथम दे श, रा ट् र, मग य ती आिण यांचा िवचार! सह त्रावधी कु हातात
हात गु ं फून एकमनानं झुंजतील तर िहमालयच काय; पण या या पलीकडे ही जे दुलं य
असे ल, अिजं य असे ल ते ही पादाक् रांत करणं सहज श य होतं .
ू ांकरवी पांडवां शी िवचारिविनमय क न िपतामहांनी यु िनयम ठरवून घे तले .
दत
अ व थामा आिण दु:शासन, आपले पर पर िभ न वभाव िवस न ते िनयम सह त्र
यो ां या सै िनकदलांना समजावून सां गत होते .
‘एकदा वाप न धरणीवर पडले लं श त्र पु हा हाती घे ऊन वाप नका,
िन:श त्र, शरणागत, िवरथ, मृ त यां वर श त्र उचलू नका. प्रेत दहन करणारे , सोमरस
पु रिवणारे , अ न िशजवणारे यांना वधू नका! पदातीनं पदाती, अ वसादानं अ वसाद,
गजातीनं गजाती, गदाधरानं गदाधर, खड्गधारकानं खड्गधारक, र यानं रथी असा एका
एकाशीच सं गर् ाम करा. सूया त होताच श त्र थांबवायला चु कू नका. ’ अशा अने क

प्रकार या सूचना ते सै िनकांना दे त होते . ते चु कू नये त हणून यां याकडून प्रा यि क
करवून घे त होते . ऐन मागशीषातील कडा याची थं डी असूनही राजनगरातील वातावरण
त त झालं .
पांडवांकडून पांचालीचा बं ध ू धृ ट ु न यु भूमी आख यासाठी कु
े तर् ावर
आला. िपतामहही हि तनापु रातून गे ले. कु
े तर्
हि तनापूरहन
थोडं दरू
ू
इं दर् प्र थालगत होतं ! यावर सूय, ब्र अशी अने क सरोवरं होती. दृष ती, सर वती
अशा न ा हो या. पं धरा-एक योजनांचा प्रश त भूपर् दे श यु भूमी ठरणार होता.
गज, अ व, पायदळ आिण रथदळ यांची थानं िनि चत करवून घे ऊन
हि तनापु रात एक पळभरही न थांबता, जाता-जाता राजमाते ला िवदुरां या पणकुटीत
भे टून धृ ट ु न पर परच उप ला याला िनघून गे ला. आखले ली यु भूमी पाहन
ू आले ला
स यसे न काळजीनं हणत होता की, दि णे या िदशे नं ती उतरती होत गे ली आहे !
याची स यता पटवून यावी हणून वत: मीच समरां गण पाहन
ू आलो. तो हणाला ते
स य होतं . िकतीही भर घातली असती तरी यु भूमीवरील दि णे कडील उतरण
समपातळीत आणता आली नसती, कारण ितचं े तर् अवाढ य होतं .
यु भूमीची एक राहो, पण माझी जीवनाची उतरण आता कशानं समपातळीत
ये णार होती?
मागशीषातील पं चमी मागं पडली. थं डीचा कडाका थोडा कमी झाला. ारकेहन
ू
परतले ला दुयाधन नगरात िशरताना या या रथात श्रीकृ ण िदसतो काय हणून मी
सौधाव न मोठ ा औ सु यानं पािहलं ! या यामागून यादवांची सात अ ौिहणी
अफाट से ना नगरात घु सली! श्रीकृ ण मात्र कुठं च िदसत न हता! यु वराज दुयाधनानं
याला तट थ ठे व यात यश िमळिवलं असावं . तसा तो िकमयागार आहे , हणून मी
याला सामोरा गे लो, पण तो अधवट यश वी – छे यश वी कसला – पूण अयश वी
होऊनच ारकेतून परतला होता! या या राजकीय धूतपणालाही श्रीकृ णानं बाजू िदली
होती. ‘एकीकडे िन:श त्र मी आिण दुसरीकडे सश त्र अशी बलदं ड सै िनकयो द्यांची
सात अ ौिहणी यादवसे ना यांपैकी काय पािहजे तु ला?’ असा मोह टाकणारा िविचत्र
प्र न श्रीकृ णानं याला टाकला होता! मा या सव सूचना दरू सा न दुयाधनानं शे वटी
यादवसे नाच वीकारली होती!
‘मला िन:श त्र, हात बां धले ला, अबोल कसाही केवळ तूच पािहजे स – तसा तू
ये णार नसशील तर ारकेत व थ बसून राहा – मला तु झी यादवसे ना नको!’ असं
श्रीकृ णाला ारकेतच ब करणारं तो काहीही बोलला न हता! उलट पं धरा ल
यादवसे ना हि तनापु राकडे वळिव यात आपण राजकीयदृ ट ा िकती यश वी झालो
आहोत, ते सां ग यासाठी तो दौडत वे गानं ये ऊन हणाला की, ‘‘कण, िन:श त्र श्रीकृ ण
आिण अजु ना या रथावरचा वजदं ड यांत कोणतं अं तर आहे ? तो अजु नाचं सार य
करणार आहे ! श त्राऐवजी वे ग आिण आसूड हाती घे णार आहे ! आप याकडे सारथी
काय कमी आहे त! याला आण यापे ा याची पं धरा ल से ना आणून मी कु ं चं
से नासाम य बळकट केलं आहे , असं नाही तु ला वाटतं ?’’
‘‘यु वराजा, यु ात ‘बु ी’ नावाचं श त्र सवांत अिधक प्रभावी असतं , हे तु ला
माहीत नाही काय? अजु ना या रथाचं सार य करणारा श्रीकृ ण घोड ाचे वे ग आखडील,
पण िजभे चे सै ल सोडील हे तु ला कसं समजलं नाही? याला मूकपणे सार य कर याची

अट जरी तू घालतास तरी बरं होतं !” असं या राजनीितकुशल हणणा या नरे शाला
सां गावं , असं मला वाटलं – पण मी ते टाळलं . चु का मा य करणं , या सु धार यासाठी
धडपडणं , सवांना िव वासात घे णं हे हि तनापु रासार या बलाढ दे शाचं ने तृ व करणा या
या यु वराजा या जीवनात आताशा कुठं च िदसत न हते ! ये ऊ घातले लं महायु ,
आवतीभोवती या वलं त सम या, िपतामह, गु द्रोण यांसार या वृ वानं िन प्रभ
झाले या कु ं या हाती असले ली दीघकालची रा यसूतर् ं , िनवाणी या प्रसं गी असा या
लागणा या एका मते चा अभाव ा सा या अडचणींमुळे दरू दृ टीचा माग कुठं ही सापडत
न हता! को या या जा यात सापडले या कीटकासारखा यु वराज िजतका धडपडत
होता, िततका अिधकच गु रफुटत चालला होता. मला हे प ट िदसत होतं ! तो आिण
यानं िनवडले ला रा यकारभाराचा माग, सवच महान धो यात ये त होतं ! काही आशे चा
िकरण िदसतो काय, यासाठी मी तळमळत होतो.
मात्र आपण एकटे च साम यशील आहोत, कुणीही आप यासमोर िटकाव ध
शकणार नाही, हि तनापूरचं प्राचीन रा य कर याची बु द्िधकुशलता केवळ आप या
आिण आप या एकट ा या अं गीच एकवटली आहे , या िविचत्र अहं गंडानं दुयाधन
इतका घे रला होता की, कुणालाही िव वासात यायला तो तयार न हता! माझी सूचना,
माझा परामश हा एका आप यावर िनता त प्रेम करणा या जीवि मत्राचा िवचार आहे ,
हे ही याला पु रे सं पटत न हतं !
श्रीकृ ण सोडून तो यादवसे ना घे ऊन आला होता!
एकू ण सै यसं या आता अकरा अ ौिहणींवर गे ली होती! से नापतीची िनवड
क न या या ने तृ वाखाली से नापथकांची योजना कर याचा समय आला होता! एक-एक
पथक हि तनापूर सोडून कु
े तर् ा या यु भूमीकडे माग थ झालं होतं . कु
े तर् ा या
दि णिदशे ला सै याची िशिबरं पडली होती. राजनगर सु नं-सु नं भासत होतं ! सै िनकांना
िनरोप दे णा या ि त्रया उं बरठे गृ हागृ हांत आप या कुलदै वताला आळवीत नं दादीप
जाळत हो या. पथकांची यव था पाह यासाठी मीही हि तनापूर सोडलं .
राजनगरातील सव वदळ कु
े तर् ाभोवती दाटली होती. मधा या पो याला
मधमाशा दाटीवाटीनं एकमे कींना पं ख िभडवून िचकटले या असतात तसे ल ावधी
सै िनक कु
े तर् ा या समरां गणा या पि चम िदशे ला िचकटले होते .
अं ग, अं गारक, अल ध, अं ब टक, अलं बुस, आ चॠंगी हे रा सराजे आपले
िवशाल दे ह सावरीत गजदलातील सह त्रावधी गजांना आखले या जागे त उभे कर यात
म न झाले होते .
अन वस, अनु शा व, अपरािजत, अचल, अिर टसे न, िवं द, अनु िवं द, अं गद
अ यु तायू, अशोक, अ वकेतू, आषाढ, आजव, इं दर् वमन, ई वर, उग्रतीथ, उग्रम यू,
उलूक हे िन णात अ वत
अ वसादांना सूचना दे ऊन अ वदलं एका-एका रां गेत उभे
कर यात वत:ला िवसरले होते .
े मधूती, े मशमन, भगद , कृतवमा, बृ हद्बल, बाि हक, नील वज, िचरवारस,
दीघप्र , िनयु तायू, प ड्रक, दीघायू हे िव यात रथसम्राट आपाप या र यांना यांची
िनयु त थानं दाखवीत होते .
गु द्रोण, कृप, श य, शकुनीमामा, जयद्रथ, अ व थामा, दुयाधन, दु:शासन
सव जण, महापु रातील गं गेसार या चोवीस लाख से नेचं अनु शासन पाहत होते .

मगध, मद्र, बाि हक, गां धार, अवं ती, िनषाध, िसं ध, किलं ग, चे दी सव दे शांचे
िविवध आकारांचे, िविवध वणांचे राज वज फरफरत होते . कु
े तर् ाला वळसा दे ऊन
वाहणा या सर वतीचं व सं थ दृष तीचं पात्रही िदवसागिणक थरथरत होतं .
सै याची िशिबरं यवि थत उभी रािहली याची खात्री होताच मी राजनगराकडे
परतलो.
उप ला याहन
ू मागशीष मासातील व द्िवतीये चा िदवस श्रीकृ णाकडून
िनयु त झाला.
**

पंधरा
श्रीकृ णाकडून यु ाचा िदवस िनि चत होऊन ये ताच कु सै यात से नापती या
िनवडीची चचा सु झाली. दुयाधन सवांना माझं च नाव यासाठी आग्रहानं सां गत
होता. अ व थामा, दु:शासन, मामा, जयद्रथ, इ यादींचा याला पािठं बा होता. मला
मात्र, ये ठ हणून िपतामह भी मांनी से नापतीपद वीकारावं असं च वाटत होतं , पण
सवांनी मलाच आग्रह केला तर तो नाकारता ये णं श य न हतं . यासाठी मा या
िप याला अ यदानासाठी ओंजळी अपून यांचा आशीवाद घे णं माझं कत य होतं . ही
यु ापूवीची अ यदानं होती. िपता, पु त्र, सखे सोबती, अशा कोण याच प्रेमपाशात
मनाचा कोणताही धागा या वे ळी अडकता कामा न हता! श्र ा, एकाग्रता यां िशवाय
अ य कोणताच भाव मनातून य त होता उपयोगी न हता.
असाच एका सु पर् भाती मी मा या भावसाधने त यग्र होतो. सगळीकडे नीरव
शांतताच शांतता होती. िकना यावर या िव णु मंिदरातील घं टे या, कु यातरी भ तानं
िनमाण केले या नादलहरी अधूनमधून कानां वर आदळत हो या. मा या ओंजळीतील
पा याचा प्र ये क थब टप-टप असा आवाज क न गं गेला िवचारीत होता की, ‘तु ला
आठवतं य काय या कणानं आप या आयु यात आजवर िकती ओंजळीनं दान केलं आहे ?’
गं गा आप या असं य लहरीं या ने तर् ांनी वर मु ख क न मा या िप यालाच
याचं उ र िवचारीत होती. यांचा तो अबोल सं वाद मला समजत होता. दोघांनाही
एकमे कांना उ र दे ता ये त न हतं हणून मीच यांना सां गत होतो, ‘गं गामाते , तु या
जललहरींइत या आिण सूयदे व, तु म या प्रकाशलहरींइत या असं य अ यदानां या
ओंजळी मी तु हां ला अपण के या असतील! यांतच आणखी थोड ांची आज ही भर
घालतो आहे ! यांनाही सामावून या! उ ानाला ताट यांचा, आकाशाला तारकांचा,
आम्रवृ ाला कमी-अिधक फुलले या मोहोराचा, माते ला आप या पु त्रांचा कधीतरी
भार वाटला आहे काय? मग मा या या श्र े नं, प्रेमानं आिण भि तभावानं काठोकाठ
भरले या ओंजळी तु हाला तरी कशा भारभूत वाटतील! तु हीच माझे मातािपता! गं गे,
तू मला तारलं स; सूयदे व, तु ही मला धो याचे सं केत क न, चे तावणी दे ऊन उजवळलं त!
मी तु मचाच पु त्र आहे ! दुयाधन, मामा, अ व थामा, िपतामह, िवदुर, महाराज धृ तरा ट् र
कुणाकुणाशी आता एकही श द बोलावासा नाही वाटत! जीवना या यात्रेत
मा याभोवती णभर जमले ले हे असं य याित्रक आहे त! तु ही मात्र, यां यासाठी
मी ही िबकट यात्रा चालून आलो ते सा ात ित्रकालाचे परमे वर आहात! बोला,
काहीतरी मा याशी बोला! सां गा, या यात्रेत काही प्रमाद मा या हातून घडला आहे
काय? ‘कण’ या नावातील कतपणाला कुठं कािळमा लागला आहे काय? मी िनवडले ला
कौरवप मा या वाथासाठी आहे काय? कौरव नसतानाही मी जे कु ं साठी केलं ते
मातािपता असून तु ही मा यासाठी तरी कधी केलं आहे काय? सगळं हि तनापूर
हणतं य की, कवच-कुंडलं नसले ला, शापद ध झाले ला कण िन प्रभ आहे ! यांना मी कसं
पटवू की, ढगाळलं हणजे काही अं धकाराचं रा य जगावर आलं असं होत नाही! सां गा,

कण दुभागी आहे , साम यहीन आहे असं हण याचा अिधकार कुणाला आहे काय? शे वटी
भा य, साम य, यश ांना मोज याचा मापदं ड तरी काय? सं प ी? रा य? कीती? केवळ
जग यासाठी जगले लं शे कडो वषांचं दीघायु य? नाही! मी यांतला कोणताच पयाय
कधीही िनवडला नाही. गं गे, तु या लपलपणा या असं य जललहरींसारखं च माझं जीवन
आहे ! सूयदे व, चै त याचं ले णं घे ऊन ये णा या, तु म या सहस्र िकरणांसारखं च माझं जीवन
नाही काय? कधी-कधी पावसाची सर कोसळू न जाते आिण तु म या िकरणशलाकेतून
पांढरा, िहरवा, िनळा, जां भळा, असे स त वण फेकणारं इं दर् धनु य तयार होतं !
आखाड ाचा िदवस, पांचालीचं वयं वर, वृ षालीशी िववाह, कवच- कुंडलाचं दान,
श्रीकृ णाला नकार हे मा या जीवनातील अने क भावांचं प्रकटन करणारं तसं च
इं दर् धनु य नाही काय?
जवळ-जवळ ये त चालले या महायु ात, तु म या नावाला आिण कुलाला
शोभे ल असं लढ याचं साम य मला ा. मा या भावश्र े या या ओंजळी मा य क न
या.’
एक, दोन, पाच, दहा, प नास, शं भर मा या हातांतील पा या या ओंजळी
गं गे या पात्रात एक प होत हो या. भोवती या जगाचं मला काहीही भानही न हतं .
णा णाला मन अिवचलपणे िहमालयासारखं ि थरावू लागलं !
भर म या हीचा समय आला. सूयदे व मा यावर आले . गं गेकाठची वाळू तापूनतापून थकली असावी, कारण उ ण-उ ण वायू या लहलहणा या वाळा मा या उघड ा
दं डांना प ट जाणवू लाग या! अ या शरीराला गं गे या पा याचा शीतल पश, तर
अ याला त त वायूचा दाहक पश! जीवनातील सु खदु:खं ही अशीच एकमे कां शेजारी
पहुडले ली नसतात काय? गं गेचं शीतल पात्र आिण कडे ची त त म भूमी पडले ली असते
तशी! फार समय झाला हणून पात्राबाहे र पड यासाठी वळलो, कारण से नापती या
िनवडीची बै ठक मा यािशवाय सु होणार न हती.
िजकडे अं गावरचं उ रीय ठे वलं होतं या ने हमी या कदं ब वृ ा या बाकदार
फांदीकडे चाललो. मन ि थर आिण अिवचल होतं . पा याबाहे र पडताच त त वाळू चे
चटके तळपायांना पोळू लागले ! दुयाधनानं से नापतीपदाचा आग्रह मा यासाठी धरला
तर! िपतामहांचं मह व सव यो यांना कसं पटवावं ? यांनीच से नापतीपद प करणं यो य
आहे हे दुयाधनाचं मन न दुखिवता याला कसं सां गावं ? िकतीही झालं तरी िपतामह
ये ठ आहे त! यांनी तपं िन तपं कु ं चं ने तृ व केलं आहे . ते च से नापती होणं यो य नाही
काय? आपण यां या ने तृ वाखाली लढावं . िवचारां या तं दर् ीतच कदं बाजवळ आलो.
मान उं चावून या या शाखे वरील उ रीय वा यानं उडून गे लं की तसं च आहे , हे
पाह यासाठी एक दृि ट े प टाकला!
समोर जे पािहलं ते स य आहे की व न या साशं कते ने मना या म भूमीवरचे
मृ तींचे असं य वालु काकण भु रभु र वै र उडू लागले ! मी पात्रात आहे , िकना यावर या
त त वाळू त आहे , कण आहे की अ य कोणी आहे ; काहीच समजे ना! मा या जीवनात
मला प्रचं ड ध के दे णारे अने क समरप्रसं ग ये ऊन गे ले होते . सद्भावाला सा ी ठे वून,
श य असे ल ते वढ ा धीरोदा पणे मी यांना त ड िदलं होतं , पण जे मी समोर पाहत
होतो, ते माझा सवाथानं कडे लोट करणारं होतं !!
मा या उ रीया या छाये त, सूयदे वांपासून आपलं त ड लपिव यासाठी, कदं ब

वृ ाखाल या त त वाळू त, शु भर् केशां िकत कुंतीदे वी सवां ग अवगु ं ठून उ या हो या.
यां या केवळ दशनानं च मा या जीवनाचं रथचक् र मा यासमोर गरगर िफ
लागलं ! िकती घटना! िकती आरे ! अ वनदीचं पात्र! िहं दोळणारी लाकडी पे िटका!
सार यां या पणकुटी या जीण कुडाचा आश्रय घे ऊन वाढले लं माझं पोरकं बालपण!
‘सूतपु त्र, सूतपु त्र!’ हणून लाथाडले लं माझं एकाकी, क दटले लं, अवमािनत यौवन!
भरकटले या भ न नौकेसारखं पिरि थती या िनदय, क् र, लाटां या अगिणत थपडा
खात आले लं माझं सं पण
ू जीवन! मनाची जाणीवही या वे ळी मनाला न हती ते हापासून
पु ढं उभा ठाकले ला िनदय अपमान!
ही त्री तीच होती, िजनं एका भ कम पाषाणापासून सु डौल मूती कर याऐवजी
याची सवांनी पायदळी तु डवावी अशी मळकट पायदं डी केली होती! हीच ती त्री होती,
िजनं मा या जीवना या राजव त्राची ल तरं क न समाजा या काटे री कुंपणावर
िन:सं कोच टां गली होती! ही तीच त्री होती, िजनं मा या आयु याचं राजकमल
अ वनदी या मळकट पा यात फेकू न याचा कदम कर याचा क् र कट केला होता! ही
तीच त्री होती, िजनं राजमु कुटात बसवावं असं राजर न एका सार या या कंठातील
ू ात गु ं फून टाकलं होतं ! कशासाठी ती आज मा यासमोर उभी होती? त्री
फुट या वै दय
माता, मां ग याचं मह मं िदर, मातृ वाचं मृ द ू माहा य, महाकवींनी आिण ॠिषमु नींनी
विणले लं पिवत्र पूजा थान, िस , साधक, गं धव, चारण, दे व यांनी म तक नमिवले लं
मु ि त थान! मा यासमोर मात्र कोण या व पात ते उभं होतं ? नु कतं च ज मले लं
िप लू खाणारी याघ्रीण आिण समोरची त्री यांत कोणतं अं तर होतं ? ती याघ्रीण
आप या िप ला या असं य यातना याला खाऊन शे वटी आप या उदरात पु हा घे ऊन
मातृ वाची लाज तरी राखते ! पण या त्रीनं आप या प्रित ठे या दातांनी माझी कोवळी
मान मोडून मला अधवट मे ले या ि थतीतच अ वनदी या जलमय अर यात टाकलं
न हतं काय?
पायांखाल या त त वाळू नं तळपाय पोळत होते , यापे ा ित या दशनानं माझं
मन पोळू लागलं ! सगळं ब्र ांडच गोल गरगर िफरत मला ओरडून सां गत होतं की,
‘कणा, तू सूतपु त्र आहे स! तू सूतपु त्र आहे स!’ यातच समोरची त्रीही आपला आवाज
िमसळू न तसं च ओरडत अस याचा मला भास झाला! म तक दो ही तळहातांनी घट् ट
ध न डोळे ग च िमटू न घे तले ! आकाशात या सूयदे वांचा त त ते जोगोल मा या
म तकावर कोसळू न तो मला णाधात िवतळू न टाकील तर बरं होईल असं च वाटू
लागलं ! तरीही ती िनदय त्री मा या िवतळले या शरीरा या पाटावर पाय दे ऊन परत
जायला मागं -पु ढं पाहणार नाही, या क पने नं मला वे ड तर लागणार नाही? अशी भयं का
मला याकू ळ क लागली. ‘चालती हो!’ हणून ओरड यासाठी मी डोळे उघडले ! ती
तशीच मा या उ रीया या छाये त अवगु ं ठून उभी होती! ितची-माझी ही पिहलीच भे ट
होती! ही एकच सं धी होती की, ितला ‘सूतपु त्र’ या श दा या दयाला तं पाडणा या
अस यातना मला ऐकिवता ये णार हो या! सु दैवानं जीवनातील हा एकच फासा
मा याकडून पडत होता!
‘‘हा राधे य सूतपु त्र आपणाला वं दन करतो आहे वं दनीय, प्रात: मरणीय
राजमाता!” पु ढं होऊन त त वाळू त गु डघे टे कवून ितला मी वं दन केलं ! आ याला
आ यानं च शु ीवर आणावं लागतं !

“ कणऽऽ! ऊठ – उठा!” ितनं दं डाला ध न मला उठिवलं .
‘‘मला आपण आदराथी सं बोधू नका राजमाता! महाराज धृ तरा ट् रां या रथाचे
घोडे हाकणा या, यांना खरारा करणा या सारथी अिधरथाचा मी पु त्र आहे ! सु दैव नाही,
नाहीपे ा आप याही राजरथाचे वे ग हाती ध न मी आपलीही सार यसे वा केली
असती!”
‘‘कण, मला अहो-जाहो हणू नको! श्रीकृ णानं सव सां िगतलं असताही असं
काळजाला घरं पाडणारं भे दक काही बोलू नकोस! पु त्रा, तू जाणतोस मी कोण आहे ते !
तु ला पूण माहीत आहे की, तू कोण आहे स ते ! सां ग, मा या ने तर् ातील अश् तरी तु ला
पिरचयाचे वाटतात की नाही?’’ ती आपलं श्रांत मु ख ओंजळीत घे ऊन फुंद ू लागली.
‘‘अश् ? अश् ं नी भडकले या दयाचे वणवे कधीच िवझत नसतात! तु झे
अश् च काय; पण म तक आपटू न इथं र ताळले लं कपाळही तू मा यासमोर धरलं स
तरी या र ताचीही मला आता ओळख लागणार नाही! या त त म भूमीसारखं असले लं
माझं जीवन तु या राजजीवना या शीतल गं गापात्राला कधीच पशू शकत नाही! मी
कोण? कुठला? तू राजमाता! पांडवांची भा यशाली जननी!’’
‘‘कण! आप या माते ला राजमाता हणून ित या वृ मनावर जळजळीत अं गार
ठे वू नकोस! पु त्रा ये , मला आिलं गन दे !” ितनं आपले थरथरणारे हात िव तारले .
पाणावले ले डोळे फडफडिवले .
‘‘माता! माता हणवून घे णा या िनदय ि त्रये , खरोखरच एखादा धगधगीत
अं गार तु या दयावर कुणी धै यानं ठे वलाच, तर तोही गारठू न ितथं राख होईल इतकं
तु झं दय पाषाणी आहे !! माता हणवून घे याचा कोणता अिधकार गाजिव यासाठी तू
मा यासमोर उजळमा यानं आज आली आहे स? आजच तु ला मातृ वाचा एवढा
कळवळता पु ळका का आला? ना याची लटकी ढाल घे ऊन ये णा या िनदये , माझी माता
आहे अ वनदी, चम वती, गं गा! मला आप या पणकुटी या जीण कुडाखाली आश्रय
दे णारी राधामाता! आिण शे वटी आप या कुशीत िचरिवश्राम दे णारी ही माझी
पु यपावन आयभूमी! ‘माता’ हा श द आप या कलं िकत िजभे नं उ चा न याचं पािव य
भ्र ट कर याचं महापातक पु हा या कणासमोर क नकोस!
‘‘जा, पांडवां या पराक् रमी पं चकडीत रममाण हो! िवदुरां या पणकुटीत पु य
गाठीशी बां ध यासाठी व्रतवै क यं कर! श्रीकृ णाला क या खायला घालून दाता या
क या होईपयं त सां ग, ‘अिधरथाचा पु त्र माजला आहे ! याला भीमा या गदे नं ठे चूनच
काढला पािहजे !’ जा, अ वनदीवर सोडले या मा या जीवननौकेला आता िव वा या
महासागरात थोपिव यासाठी तु या सु रकुतले या हातांचं सु काणू मु ळीच समथ नाही!
नाळही न कापता सोडले लं बाळ आप या पु त्रांचा काळ होतं आहे , हे भाळी आले लं
पाहन
ू मु काट अश् ढाळ! जे मी जीवनभर सहन केलं आहे ते तू काही णांसाठी सहन
क न बघ! जा, कण तु झा पु त्र नाही – तू याची माता नाहीस! वै रीसु ा करणार नाही
एवढी अ य िश ा तू एका अजाण, अबोध, नवजात बालकाला केली आहे स!’’
‘‘कण, कौरवां या सहवासात राहन
ू दुयाधन, दु:शासनासारखं बोलताना तू हे
िवसरतो आहे स की, तु झी महान दु:खं सहन कर यासाठी तु ला दै वानं पु षाचं खं बीर
काळीज तरी िदलं आहे ! पण मी? – अरे , मी सोसत असले या यातना या मरणाहन
ू ही
भयानक आहे त! बालपणापासून दै व मला क् र थपडा दे त हवं ितथं हाकारत आलं आहे !

मी केले ला तु झा याग हा एका माते नं आप या पु त्राचा केले ला याग नाही!
पु त्रप्रा तीसाठी असं य ि त्रयांची मनं यिथत होत असताना कोणती माता आप या
पु त्राचा सु खासु खी याग करील? पण – पण तु झा ज मच अशा प्रसं गी झाला की, तू
आिण मी आप या दोघांनाही जीवनात मानानं जग याचा दुसरा कुठलाच मागच न हता!
पु त्रा, तु या िवयोगानं गे ली सहा तपं क् रं दणारं माझं मातृ दय मा या पाच पु त्रांना
कधीच िदसलं नाही. श्रीकृ ण, िवदुर भावोजी, िपतामह यांना कळलं नाही आिण आज तू
ते समजावून यायला तयार नाहीस! तु झा िवयोग, वै ध य, पु त्रांचा वनवास, तु झी
िनभ सना, द्रौपदीची िवटं बना आिण आज तु ही बं धब
ू ं धन
ूं ी अ ानानं एकमे कां िव
थोपटले लं दं ड पाहताना एखा ा त्रीला वे ड लाग यािशवाय राहील काय?
‘‘जगाला उजळणा या, याला अं धकारातून माग दाखिवणा या तु या या
ते जवं त िप यानं कधीतरी मला माग दाखिवला आहे काय? तु झं जीवन तरी उजळलं आहे
काय? नाही! कण, सामा यांची दु:खं सामा य असतात, असामा यांची दु:खं ही
असामा यच असतात! तु ला ती डोळे िमटू न, मूकपणे सहन केलीच पािहजे त! तू ती
केलीही आहे स! आता यांचा शे वट कर. चल, मा या पु त्रांत चल! सवांनी तु ला
रा यािभषे क केले ला मला एकदा डोळाभर पाहू दे ! चल, मा या ने तर् ांची िनरांजनं ,
अश् ं ची इं गुदी घालून ते वढ ासाठीच मी गे ली सहा तपं सतत ते वत ठे वली आहे त!
पु त्रा, दु ट दुयाधनानं तु या मनात मा या पु त्रां िवषयी, तु या बं धिूं वषयी े षाचा
अं गार, तु झी वे ळोवे ळी तु ती क न, मनधरणी क न सदै व य कुंडासारखा धगधगतच
ठे वला आहे !
‘‘चल, तु या बं ध ूं या आनं दाश् ं नी तो शांत क न टाक! मा या आ े साठी एक
प नी आप यात िवभागून घे णारे माझे पु त्र, मा या श दासाठी तु या चरणां वर आपली
म तकं ठे वून ढसढसा रडत तु झी मा मागतील! तु यावर उगारले ला आसूड भीम
आप या हातानं तु या हाती दे ऊन आपली िवशाल पाठ, याचे प्रहार सोस यासाठी
तु यापु ढं ओणावून धरील! प्राण गे ला तरी तो हुंकारही भरणार नाही! तु यावरील प्रेम
य त कर यासाठी आपला अ य बाणांचा भाता आिण अिजं य गांडीव धनु य तु या
रा यािभषे क समारं भा या समयी पे ट या य कुंडात अजु न आप याच हातांनी टाकील!
ने हमी तु या िनमु ळ या पायांचं वणन मा यासमोर करणारा तु झा बं ध ू यु िधि ठर सव
न ाचं पिवत्र जल घे ऊन यानं तु झे चरण धु वेल. सवां या सहवासात आयु य कंठले ली
माझी िवनयी नु षा द्रौपदी उविरत आयु य तु याच से वेसाठी वे चील! आिण – आिण
तु यासाठी केवळ तु याचसाठी मना या अं धा या गु हे त तळमळणारा माझा अं तरा मा
दे हाचं अं शुक फेकू न समाधानानं वलाकाची ारं ठोठावील! चल, कण, आप या बं धत
ूं
चल!” ितनं माझं दं ड ध न मला गदागदा हलिवलं !
‘‘इं दर् ाला पु ढं घालून माझी कवच-कुंडलं लु टणारे तु झे वीर पु त्र, सु दामन आिण
शोण यांचा बळी घे णारा अजु न, ‘सूतपु त्र’ हणून मला लाथाडणारी तु झी नु षा, ‘सारथी’
हणून माझी प्रकट िवटं बना करणारा भीम आिण भूक लाग यानं तर याला
रड यािशवाय दुसरं काहीच माहीत नाही अशा अजाण, िन पाप, िनरागस आिण
कोव या अभकाला अ वनदी या महापु रातील पात्रात लोट याइतकी िजची
मातृ पर् े माची गं गा पिवत्र आहे अशी तू... तु ही सव जण माझा परत बं ध,ू पती आिण
पु त्र हणून वीकार करायला आज तयार असाल, तर खरोखरच तु ही महान ढ गी

आहात! ढ ग हे सनातन आहे हे िस कर यासाठीच मीही तु याबरोबर ये ऊ काय? श य
नाही! कपटी, दु ट, कुिटल आिण दयशू य माणूससु ा ढ गी माणसापे ा सहस्रपट
श्रे ठ आहे ! जा! सं प ी, रा य, प्रेमपाश यांनी िवचार बदलता ये णं तु ला श य वाटत
असे ल, तर िदि वजयातील सव सं प ी मी तु या चरणां वर घालतो. घालशील तू
आप या पाची पु त्रांना या सूतपु त्रा या चरणां वर? नसले या पु त्रप्रेमाची कृतक ढाल
या कणासमोर यथ ध नकोस. या हातांनी आसूड आिण राजदं ड सार याच भावने नं
पे लले या या हातांनी तु ला वं दन केलं यातच भा य मान आिण चालती हो!”
‘‘नसले लं पु त्रप्रेम! सां ग, मा या रथाला सहा घोड ां ऐवजी पाचच जोडले ले
तु ला कधीच िदसले नाहीत काय? तु या िववाहातील शालू आिण अं गुिलत्राण तु ला
आठवत नाहीत काय? िदि वजयाहन
ू परतलास या वे ळी ॠिषक ये नं भाली चढिवले ला
कुंकुमितलक तू इत यात िवसरलास काय? राजसूय य ाला आलास या वे ळी तु या
पायांत सौधाव न पडले लं मा या हातातील ह तभूषण तु या पु त्रासाठी –
वृ षसे नासाठी होतं हे तरी तु ला स य वाटे ल काय? इं दर् प्र थातील राजवा तू या
िभ ीवर िचतारले या िचत्रातील क् रं दणारी राज त्री मीच आहे , हे या िभ ी तु ला
आजही सां गतील; यावर तरी तु झा िव वास बसे ल काय? आखाड ातील तु झा पराक् रम
पाहन
ू तु या िवयोगानं दाटले या दुधा या पा ामु ळे िभजले ली माझी कंचु की तु ला
ऐकू न तरी माहीत आहे काय? सां ग, तू माझा पु त्र आहे स असं या हि तनापूर या
चौकाचौकांत मी आज गजून सां िगत यानं तरच तु झा मा या मातृ वावर िव वास
बसणार आहे काय? बोल, तशीच तु झी इ छा असे ल, तर मी यालाही आज तयार आहे !”
‘‘तू खूप तयार असलीस तरी ते मा य कर याची आज जगाची तयारी आहे काय?
आिण मला तर याची आज आव यकताही नाही! ज म याबरोबर माझा याग करताना
काहीही न बोलून तू मला अधवट मारलं स आिण – आिण नको या ने म या ऐनवे ळी
नको ते वारे माप बोलून तू मला सं पण
ू ठार मारलं आहे स! केवळ आजचाच शु भमु हत
ू तु ला
मा यासमोर ये यासाठी यो य वाटला काय? सां ग, या वे ळी मा या िठकाणी तु झा
भीमच असता तर? हातातील गदे चा प्रहार, कसलाही िवचार न करता तु या या
म तकावर क न तु या र तानं पायांखालची म भूमी िभजिव याचा िवक् रम करायला
तो िवसरला असता काय? मा याऐवजी यु िधि ठर असता तर –? राजव त्रं फेकू न दे ऊन
भगवी व त्रं पांघ न सं य त हणून तु हा सवांना टाकू न तो िहमालयात गे ला नसता
काय? तु झा प्राणिप्रय अजु न असता तर? आपलं गांडीव तु या कंठात अडकवून यानं
आज तु ला गदागदा हलिवलं नसतं काय? पण – पण मी मात्र तु ला वं दन केलं आहे .
उगाच लीन व प क न खोटा मान िमळवायचा हणून न हे – तर श्रीकृ णानं
सां िगतले या ना याची जाणीव जागती ठे वली आहे हणून! मात्र तू मला काय िदलं
आहे स? शत् ही दे णार नाही असे दु:खाचे कढ! डोळे फाडले तरी काहीही िदसणार नाही
असा क दटिवणारा सं भर् म! जा राजमाते , केवळ पु त्राला ज म िद यानं कोणतीही त्री
माता होत नसते . उलट ज म न दे ताही सं कारांनी एखा ा माती या गो याची मूती
करता ये ते, हे एका राज त्रीला न जमले लं मह काय एका ु दर् त्रीनं – राधामाते नं
क न दाखिवलं आहे ! जा, राजि त्रये , राजवाड ात, अर यात कुठं ही जा. तू एक
भ्रांतिच माता होतीस आिण राहशील. रामासाठी तडफडून मरणारी कौस यामाता
तु ला कळली नाही! ‘मातृ व ’ हा त्री हणून िमळाले ला सवांत श्रे ठ वर तू शाप

हणून जीवनभर वागवलास! याचक हणून आली नसशील तर स वर इथून दरू जा! या
गं गे या पिवत्र िकना यावर णभरही उभं राह याचा तु ला कोणताच अिधकार नाही!!’’
‘‘नाही! मी जा यासाठी आले नाही. तु ला ने यासाठी आले आहे ! रामासाठी
प्राण यागणारी कौस या राजक ात होती – ितचा कोणताही पु त्र रावणाला िमळाला
न हता! मी पणकुटीत आहे ! कशासाठी? राजमाता हणून िमरिव यासाठी? नाही! पु त्रा,
तु या धवल जीवनावरचा कलं क धु ऊन काढ याची सं धी कधीतरी िमळे ल हणूनच
िनकरानं मी िजवं त रािहले आहे ! आिण प्राणदं डानं च माझं मातृ पर् े म तु ला पटणार
असे ल, तर मी ते ही करीन आ ा – या णी गं गे या सा ीनं , या गं गेत तु ला सोडलं
ितलाच वत:ला अपून! पण तू दुयाधनाकडून लढू नकोस! आप या दाहक पराक् रमात
आप याच बं धन
ूं ा द ध क नकोस!” ती त काळ तडक गं गे या पात्राकडे चालू लागली!
वत:चा दे ह गं गेला समिपत कर या या िनधारानं !
मा या दे हाचा वजदं ड ढासळू लागला! अ यदानानं खं बीर केले लं मनही
डळमळू लागलं !
‘‘थांब!’’ मी ितला िन न
ू सां िगतलं . वे ग आखडताच राजरथ थांबतो तशी ती
थांबली. जवळ जात सौ यपणे मी हणालो, ‘‘सां ग, तु झी काय इ छा आहे ? दुयाधनाचा
प न सोडता मी तु यासाठी काय क ?”
‘‘मा या पाची पु त्रांना अभय दे ! यांना – आप या बं धन
ूं ा वधू नकोस. माता
असूनही मी तु याकडे पदर पस न िभ ा मागते ! इं दर् ाला कवच-कुंडलं िदलीस, दीनदिलतांना धनधा य, व त्रं िदलीस. मला – मला एवढं तरी दान दे ! पाच जीवनांचं!’’
आपलं थकले लं मु ख ओंजळीत घे ऊन राजवाड ावर सवांची माता हणून मा यता
पावले ली ती राज त्री फुंद ू लागली. माझं अं तरं ग तीळ-तीळ तु टू लागलं . मा या
निशबी आले ले एक-एक प्रसं ग प्र य वत: या आयु यात पाह याचा प्रसं ग प्र य
या दै वावर तरी कधी आला होता काय? माझी ज मदात्री मजसमोर वत:ला याचक
समजत होती!
‘‘िदलं ! हे अभय या कणानं तु ला िदलं आहे ! यु ात एका अजु नािशवाय मी
कुणालाच वधणार नाही! जा, अजु न मारला गे ला, तर मला ध न तु झे पाच पु त्र िजवं त
राहतील आिण मी मारला गे लो तर तु झे पाच पु त्र तसे च सु रि त राहतील! ल ात ठे व,
हे दान आहे असं मात्र कुणाला सां ग याचा य न क नकोस! हे अभय आहे , वचन आहे !
िव वा या या अफाट पसा यात कोण कुणाला आिण कसलं दान क शकणार?
‘‘जा, तु या पु त्रांना रा य, सं प ी, िसं हासन आिण कीती पािहजे आहे .
अमर वाचं ले णं घे ऊन आ यासारखं ते ती अखं ड उपभोगणार आहे त, असं च तु लाही
वाटतं ! पण ल ात ठे व, कणाला काय पािहजे हे तु ला समजलं नाही, हि तनापु रातील
कुणालाच ते कधीही समजलं नाही! ऐक, याला पािहजे आहे आयां या भावी िपढ ां या
कोटी-कोटी मनांचं अभं ग, अतु ल रा य! पांडवांचा वडील बं ध ू हणून मी यांना अभय
ायचं ते िदलं आहे , असं समज. शे वटचं हे कत य करताना मला कोणतं ही दु:ख होत
नाही. पांडवांचं जगणं हे मा या मरणा या पायावरच उभं राहणार असे ल, तर तो
पाय याचा पाषाण होणं ही मी आनं दानं मा य करतो! जा, यु ात तु या चार पु त्रां वर
माझं ‘िवजय’ धनु य, ममभे दी शरांचा वषाव कधीच करणार नाही! तु झा सवश्रे ठ पु त्र
कोण हे कालच ठरवील!’’

‘‘पु त्रा, तू ध य आहे स! माते या जीवनाव नच सवश्रे ठ पु त्र कोण हे ठरणार
असे ल, तर मा या यातनांपे ाही सखोल यातना जीवनभर मु काट साहणारा तूच माझा
खरा सवश्रे ठ पु त्र आहे स! ये , तु या यातना मला दे ! मा या िमठीत ये ! एक वे ळ मला
‘माता’ हणून हाक मार! मा या वृ कानांची रं धर् ं आिण पटलं यासाठी आसु सली
आहे त! कणा, एकदाच मला ‘माता’ हण! आिलं गन दे !’’
थरथरणा या वे लीसारखी ती भावनावे गानं लडलडू लागली. पण मला आज
जगातील कोणतं च दृ य िवरघळवू शकत न हतं ! उ ा कु ं चा से नापती होणारा मी आज
पांडवां या माते या िमठीत कसा काय िश शकणार होतो?
‘‘नाही! तो अिधकार केवळ राधामाते चा आहे ! जा तू!” कदं बावरील उ रीय
ओढून अं गावर घे त तजनीनं ितला मी िवदुरांची पणकुटी दाखिवली. कडे या त त
वाळवं टा या उ ण वालांनी ितचे शु भर् केश भु रभु रत थरारले . कसे तरीच!
मान डोलवत ती िनधारानं हणाली, ‘‘माझं च चु कलं ! यात तु झा काही दोष नाही.
तु ही पु षांनी सदै व आप या िप याचा आदश जपावा. तु यासार या आकाशपु त्रांनं तर
आप या आकाशिप याचाच आदश जपावा! मा या पु त्रा, तु या आकाशिप याला तरी
कुठं माहीत आहे , या या माते चं नाव!! िनघते मी.’’
ओघळणा या अश् ं चा पूर न सावरता ती वळू न वाळू तु डवीत चालू लागली.
ित या पायां या ठशांची चाकोरी वाळू वर एकसर उमटत चालली! ती पाहताच मला
शोणाची एकदम आठवण झाली! या या पायांची अशीच चाकोरी मी अने क वे ळा या
गं गा िकना यावर पािहली होती. शोण आज न हता, पण या या मृ ती मा या
अं तरं गात िजवं त हो या. ‘वसु दादा, वसु दादा’ हणणा या या सारिथपु त्राचा मा याशी
तसा र तामांसाचा कोणता सं बंध होता! तरीही िनभळ प्रेमाची बकुलफुलं यानं मला
जीवनभर वािहली न हती काय? तो गे ला होता; तरीही सु कले या बकुलफुलांचा सु गंध
मागं रगाळतो तशा यां या आठवणींचा सु गंध मा या अं तरं गात आजही दरवळत होता.
एक सारथी असूनही एका ित्रयावर िनहतु क प्रेमाचा वषाव यानं केला न हता काय?
आिण – मी! मी मात्र माझा भार नऊ मास उदरात बाळगणा या मा या प्र य
ज मदात्रीला आज लाथाडीत होतो. तपातपांचा पु त्रिवयोग सहन करणा या मा या
माते ला ठोकरत होतो. बरं -वाईट कसं ही असो, मला िमळाले लं हे जीवन ित यामु ळेच
अि त वात आलं न हतं काय? या यो यां या जगात एक ‘से नापती’ ही सवांनी
लादले ली मोठे पणाची धुं दी घे ऊनच पु ढं जगायचं काय? ितनं वत:साठी मा याकडे असं
काय मोठं मािगतलं होतं ? एकदा ‘माता’ हणून मी मारले ली हाक! जीवनभर सगळी
कत यं काटे कोरपणे करणारा मी, पु त्रकत यापासून मात्र आज वं िचत होत कुठं तरी
चाललो होतो. ती मला पु हा भे टेलच असं कसं हणता ये ईल? सवांनी वं िदले ली ती
राजमाता, एका पि णीसारखी मा या उ रीया या छाये त िकती काल ित ठली होती,
हे ही मला कसं काय उमगू शकलं नाही? कीतीची आिण मोठे पणाची धुं दी म ा या
धुं दीपे ा अिधक असते हे च खरं नाही काय? कोण कुणाचा से नापती? कसला यो ा?
कसला महारथी? जो आप या माते ला लाथाडतो याला कुठं तरी असले या वगा या
प्रा तीची आशा कर याचा काय अिधकार? मातृ शर् ा हाच वग! ते च मु ि त थान!
मातृ ॠण हे च सवश्रे ठ ॠण!
‘‘माते थांब!’’ दो ही हात उं चावून दरू गे ले या ितला मी काळीजदे ठापासून हाक

घातली. अर यात माग चु कले या वासरा या हं बरड ाचा हुंकार ऐकू न एखादी गाय
शे पटीचा ग डा िव फा न, कान टवका न धावत सु टते , तशी ती आपलं वय, थान,
वे ळ, काळ सव िवस न माझा ‘माते ’ हा श द ऐकताच धावत सु टली! ित या
िवरहा नीसमोर वाळवं टा या लहलहणा या वाळासु ा मला िफ या वाट या! जवळ
ये ताच ित या चरणां वर लोटां गण घे त हणालो, ‘‘माते , मा कर तु या या कणाला!
ू े ण िमळाले ... आनं दाचे , लोकिप्रयते चे,
तु या पाच पु त्रांना तु यामु ळे परमो च िबं दच
वै भवाचे , गौरवाचे ! यासाठी यांनी जीवनभर तु ला शत-शत वार वं दनही केलं असे ल!
माते , तु या प्रथम पु त्राचं हे तु ला पु त्र हणून आज पिहलं च वं दन आहे ! कदािचतकदािचत ते शे वटचं ही ठरे ल! कशासाठी करतो आहे ते मी? यासाठीच की, तु यामु ळे...
ू ा ण िमळाला... यातनांचा!’’ मा या
केवळ तु यामु ळेच मलाही एक परमो च िबं दच
ने तर् ांतील अश् ं ची धार ित या चरणां वरचे वाळू कण धु ऊ लागली! ित या ने तर् ातून
ओघळले लं ित या पिवत्र आ याचं पाणी मा या म तकावर टपटपू लागलं ! हा या
कणा या जीवनातील भाविदि वजयाचा सवश्रे ठ अिभषे क न हता काय? आता दे हाची
मूठभर वाळू होऊन खाल या वाळवं टात िवलीन झाली असती, तरी काय िबघडणार
होतं ?
‘‘ऊठ!’’ मा या म तकावर हात िफरवून थरथर या हातांनी ितनं मला उठिवलं .
काप या वरात, भर या ने तर् ांनी ती हणाली, ‘‘िकती–िकती उं च झालास रे तू!
मा यापे ाही!’’ आवे गानं ओढून जवळ घे त ितनं मला आप या गाढ आिलं गनात
कवटाळलं ! ित या ठग या दे हातील, िहमालया या उं च िशखरांनाही लाजवील असं
मातृ दय पाहन
ू माझं जीवन कृताथ झालं ! ने तर् ांतील कृताथते चे, ध यते चे दविबं द ू
ित या म तकावरील शु भर् केसां वर पडून ितला सां गू लागले , ‘माते , तु या धवल
केसांसारखं च तु झं जीवन धवल आहे , पिवत्र आहे ! शु िचभूत आहे , माझा याग केलास
तरीही! मग जग काहीही हणो!’
णभर ितनं आपलं म तक मा या छातीवर टे किवलं . मा या काळजा या
धडधडीतून ‘माते ... माते !’ अशी साद ऐकू ये ते काय, हे तर ितला ऐकायचं नसे ल?
ित या आिण मा या सं िमश्र अश् ं नी पायाखालची त त वाळू ही णभर शांत
झाली. सभोवती या वाळवं टाला कोण आनं द झाला होता! ते जा या पु त्राचं या या
ते ज वी माते शी झाले लं हे पु नमीलन सूयदे वांना सां ग यासाठी त त वाळवं टािशवाय
ितथं दुसरं होतं कोण? यातून वळवळत िनघणा या त त झळा उं च-उं च जाऊन
गगनमं डलात मा या िप याला सां गणार हो या, ‘तु या िचरिवरही पु त्राला याची
िचरिवरिहणी माता आज भे टली!’
‘‘ही तु झी मी जपले ली आठवण!’’ ितनं अं शुका या शे वात बां धले ली, मी
िदि वजयाहन
ू परतताना आश्रमक ये या करं डकात टाकले ली माझीच अं गठी मा या
तजनीत चढिवली! ित यातील पु कराज तळपू लागला!
‘‘ये तो मी!’’ पु हा एकदा ित या चरणांना वीरासनी पश क न मी वाळू तु डवीत
चालू लागलो. तीही पणकुटी या िदशे नं माग थ झाली! आता मात्र िदवस खरोखरीच
मालवू लागला!!
**

सोळा
‘‘दानशूर, िदि वजयी अं गराज महाराजऽऽऽ कण!” घोषकारानं घोषणा िदली तसे
िशिबरातील नील वज, जलसं घ, भगद , सहदे व, सिमितं जय, महौजस, हे मकंपन,
सायं मनी, िवपाट, िचपवा, वीरध वा, वसु िमत्र, जयवमन, जयद्रथ, प्रताप, सु तंजय,
दरद, सु नामन – सव से नाप्रमु खांनी उभं राहन
ू मला प्रेमाची साथ िदली. से नापतीची
िनवड कर याचा प्र ताव अ व था यानं िवशे ष बै ठकीत मांडला. चचला सु वात झाली.
दुयाधनानं ताडकन उठू न माझं नाव से नापतीपदासाठी सु चिवलं . अने कांनी आपले
हात उडवून याला उ फू त साथ िदली. ते िवसरत होते की, सा ात परशु धारी
परशु रामांचा पराभव करणारे िपतामह आप यात आहे त! हणून मीच उठू न उभा रािहलो.
सवांना वाटलं , मी से नापतीपद वीकार यासाठीच उभा आहे !
‘‘आप या कु से नेचं सै नाप य परशु रामांचाही पराभव कर याचं साम य अं गी
असले या िपतामहांनी वीकारावं अशी माझी प ट इ छा आहे !” मी सवांचा भ्रम दरू
केला. एकमु खानं सवांनी िपतामहांचा से नापती हणून जयकार केला. यात केवळ
दुयाधनानं च काय तो आपला आवाज िमसळला न हता. मला से नानायक करावं , या
या या क पने ला मीच ध का िदला हणून! पण सव यो ांपुढं याला काही बोलता
ये त न हतं !
िपतामहांनी आसनाव न उठू न से नापतीपद वीकार याची घोषणा केली.
राजपु रोिहतांनी यां या मनगटात धवलपु पांची माला बां धन
यांना अिभषे कानं
ू
सालं कृत केलं . कु ं चे से नापती यु ाची योजना से नाप्रमु खांना ऐकवू लागले .
‘‘ल ात ठे वा, यु िनयमांचा भं ग कोणीही के यास यु ाला भलतीच िदशा
लागते ! तु ही यो े आहात. केवळ ह यारे न हे ! तु म या धै यशाली साहा यावर मी
प्रित ा करतो की, श्रीकृ णाला श त्र हाती धरायला लावीनच. से नानायक हणून मी
या- या पथकप्रमु खांची यासाठी नावं सां गतो आहे , यांनी यांनी आपापली थानं
कोण याही सूचने िशवाय सोडायची नाहीत. ‘आ ापालन’ हाच िवजयाचा आ मा आहे .”
‘‘सारिथदलाचा प्रमु ख प्राितकामन राहील. तो मद्रराज श या या
ने तृ वाखाली सार यांचं वाटप करील. यानं हे ल ात ठे वलं पािहजे की, आपली
रथसं या दोन ल , चाळीस सह त्र आहे ! कुठं ही सारथी कमी पडणार नाहीत, याची
द ता श य आिण प्राितकामन घे तील!
‘‘गजदलाचं ने तृ व दु:शासन करील. याला अलं बुस, अलायु ध, अं गारक हे
रा सराज मदत करतील. रथदलाएवढ ा सं ये या गजदलातील प्र ये क गजावर
अं बारी चढवून घे या या तयारीला ते आजच लागतील.
‘‘अ वदलाचं ने तृ व शकुनी करील. याला सं जय, े मधूती, िचरवासस,
अ व थामा हे मदत करतील. सात ल , एकवीस सह त्र एवढं अ वदल यां या
आ े िशवाय कधीच हलणार नाही.
‘‘पायदलाचं ने तृ व दुयाधन करील. याला जयद्रथ, समु दर् से न, इं दर् वमन

साहा य करतील. बारा ल , तीन सह त्र इतकं पायदल कधीही आप याच
गजदलासमोर ये णार नाही याची ते काळजी वाहतील.
‘‘चोवीस ल , पाच सह त्र, सातशे इतकी सै यसं या असले लं आपलं सै य
चार प्रमु ख िवभागांत िवभागले लं असे ल. रथ, ह ी, घोडे आिण पायदळ! कोणतं ही दल
िकतीही िनवाणीचा प्रसं ग आला तरी एकमे कांत िमसळू न अराजक िनमाण करणार नाही,
याची द ता या- या दलनायकांनी काटे कोरपणे यायची आहे !
‘‘प ा, से नामु ख, गु म, गण, वािहनी, पृ तना, चमू, अनािकनी यांची शासनब
हालचाल करीत प्र ये क अ ौिहणी िवजयाकडे वाटचाल करील! या महायु ात सवांत
अिधक पराक् रम रथदलावर अवलं बन
ू आहे ! हणून रथदलातील महारथी, अितरथी,
अधरथी, रथी यांची िनयु ती मी आता करणार आहे . द्रोण, कृप हे महारथी सदै व सव
सै यावर दे खरे ख ठे वतील.
‘‘अ व थामा, जयद्रथ, शकुनी, दुयाधन, िवकण, श य, िचत्रसे न, िविवशं ती,
दु:सह, जय, स यव्रत, पु िमत्र हे महारथी आहे त! ते के हाही रथदलाचं ने तृ व क
शकतील.
“ े मधूती, ल मण, िवं द, अनु िवं द, अपरािजत, उलूक, सहदे व, भगद हे
अितरथी यां या मागून पु ढे सरसावीत यांना बळकटी आणतील.
‘‘कुहर, करका , अं ब टक, आजव, क् रथ, गवा आिण कण हे ‘अधरथी’
आहे त!! कणाला मी ‘अधरथी’ हणतो आहे , याचा सवांना िव मय वाटे ल, पण कवचकुंडलहीन आिण शापद ध असा आजचा कण अधर याहन
ू अिधक यो यते चा नाही!”
ते ऐकताच अं गाची लाही झाले ला दुयाधन अनावर सं तापानं ताडकन उठला, पण
ते वढ ाच त पर आवे गानं मी याला खाली खे चलं . शांतताच शांतता णै क क दटली.
सवांत ये ठ, िनरपे , यायिन ठु र आिण स यिप्रय मानला गे लेला कु ं चा यो ा
से नापतीपदाची सूतर् ं हाती ये ताच बु द्िधभ्रंश झा यासारखा माझा िनदश ‘अधरथी’
हणून क लागला! हि तनापूर या सीमांबाहे र काय आहे , हे या या पराक् रमाला कधी
माहीत न हतं , तो एखा ा म यासारखा िदि वजयी से नापतीला अधरथी हणून याचा
सव ये ठ यो यांसमोर लोकिवल ण गौरव करीत होता! एके काळी मा यासमोर
धडधडीत शरणागती प करले या शत-शत यो यांसमोर मा याब ल झाले ला हा उ ार
ऐकू न मला सं भर् म पडला की, या या म तकावरचे केश वया या अनु भवानं पांढरे झाले
होते की सूयिकरणांनी? थरथरणा या शरीराबरोबर याची बु ीही हादरत होती की काय?
वासं ितक आखाड ात माझा अिजं य धनु धर हणून गौरव करणारा तो यायिप्रय, वीर
यो ा हाच होता काय? णापूवी याची से नापती हणूनही िनयु ती कर यासाठी सवांनी
उ फू त प्रितसाद िदला होता, यालाच लगे च ‘अधरथी’ हणताना याला चळ लागला
होता की काय? मा या म तकावर अने कांनी ठे वले या अवहे लने या अं गारांत काहीतरी
कमी पडलं होतं हणूनच ऐन यु ापूवी तो हे पिवत्र कम आज वत: करीत होता की
काय? जगातील स य या या व पात अजूनही िजवं त आहे असं मानणा या मला तोच
ते माझं मानणं अस य आहे , हे माझे च कान िपरगळू न सवांना पटवून दे त होता की काय?
मला लाथाडणा यांत कोणताही वृ पाय आजवर न हता, ही उणीव तो आज सव
यो यांसम मला अधरथी हणून लाथाडून पूण करीत होता की काय? भी म!
गं गापु त्र, परशु रामिश य, शं तनु पुत्र, श्रीकृ णभ त भी म! एका से नापती या

यो यते या, िदि वजयी वीराचा एक ु दर् अधरथी हणून आज िनदश करीत होता! छे !
जगात थोडं सु ा स य अि त वात रािहलं नसावं , असं मला प्रकषानं वाटू न गे लं.
कानांची रं धर् ं सरासर तापू लागली. कंठा या धम या ताठर झा या. डो यांचे
चं दर् -सूय सं त त झाले . आज या मानभावी वृ ाचं दानही या या झोळीत घालावं च
लागणार तर! तो गं गेत उभा राहन
ू तप करणारा सूयभ त असूनही याला प्र य
सूयपु त्राची ओळख काही आज पटत न हती! याला ती आज पटवावीच लागणार तर!
ठीक आहे ! कत य करताना श्र ा आिण िज हाळा यांना इत या कठोरपणे दरू च सारावं
लागणार असे ल तर मी यालाही तयार आहे ! ढोलीत बसले लं िदवाभीत आिण
अिधकारा या बै ठकीला िचकटले ला औिच यशू य दां िभक वृ यांत कोणतं ही अं तर
नसतं ! दोघं ही अं धच होतात! अ ानानं िकंवा आ मश्र े नं यांना जगात काय चाललं
आहे ते कधीच िदसत नाही! ते यांचे डोळे उघडून यांना दाखिव याचा समय आला
होता! मी ताडकन उठलो!
‘‘िपतामह, मी अधरथीच काय; पण साधा अं शरथीही नाही! मी आहे केवळ एका
सार याचा पु त्र! पण ल ात ठे वा, तु म या अहं भावी ने तृ वाखाली एक साधा
वािभमानी पदाती सारिथपु त्रही कधीच मु ळीच लढू इि छत नाही, हे या सव िवक् रमी
यो यांना मला आज दाखवून ायचं आहे ! जोपयं त अजु ना या अमोघ बाणांनी तु ही
महारथी हणवून घे णारे से नानायक, र याला आिण महार याला सार याच यो यते नं
आप या उराशी कवटाळणा या समरभूमी या या धरतीवर, घायाळ होऊन पतन
पावणार नाही, तोपयं त हा कण हाती श त्र धरणार नाही! जा, तु म या ने तृ वाचे
असतील ते वढे पै लू पणाला लावून एकातरी पांडवाला कंठ नान घाल याचा िवक् रम
क न मगच या कणाला तु म या महारिथपदाचं गौरवगान ऐकवा! पांडवांची री ओढ यात
खची पडले लं तु मचं हे उभं आयु य तो िवक् रम कर यास असमथ आहे .
‘‘कु ं या से नाप्रमु खांनो, मला मा करा! मी तु हाला एकाकी टाकू न जातो
आहे ! पण आज सगळं च उलटं झालं आहे ! िहमालया या िशखरातूनही वालामु खीचा
उद्रेक होतो आहे ! कंठातली पु पमाला भु जंग होऊन कु ं या कंठनाळालाच आज डं खते
आहे ! हणूनच सावधानते चा सं केत दे तो आहे ! सां भाळा! या दं भी आिण मानभावी वृ
से नापतीचं पतन होताच मला हाकारा. मी से वेला त पर आहे ! वचनाला जाग क आहे !
श दाला एकिन ठ आहे ! आज मात्र मला मा करा. पृ वी डळमळू न सवनाश झाला;
तरीही या अहं म य से नापती या ने तृ वाखाली मी कदािपही लढू शकत नाही. मी
रणां गणा या भयानं पाठ िफरवून पलायन करतो आहे असा अ यारोप कर याचं धै य
कुणीही क नये , कारण मी रणां गण सोडणार नाही! यु भूमीवरचं माझं िशिबर सोडून मी
कारणािशवाय राजनगरात जाणार नाही!”
कुणाचीही प्रितिक् रया काय होते न पाहता मी तडक ते थन
ू बाहे रच पडलो.
खवळले या महासागरात लाटांबरोबर झुंजता-झुंजता थपडा खा ले ला शु क लाकडी
ओंडका शे वटी सागरिकना यावर ये ऊन िनश्रे ट पडतो, तसं माझं मन भावशू य आिण
सं ाहीन होऊन शरीरात कुठं तरी िन चे ट झालं होतं .
यु भूमी या िकना यावर राहन
ू इतरां या पराक् रमाचं वणन ऐक यापे ा आता
मला काही-काहीच करता ये णार न हतं .
आता िपतामह भी म घायाळ होऊन पडले नाहीत तर? केवळ या िवचारानं च

मन अिधकच सु न, उद्िव न झालं !
**

सतरा
मा या िशिबरातून यु भूमीचं िवशाल पटां गण समोर प ट िदसत होतं .
स यसे नािशवाय िशिबरात कुणीही न हतं . दुयाधन आिण अ व थामा यां िशवाय
कुणालाही प्रवे श दे ऊ नकोस, अशी कडक आ ा मीच याला िदली होती. तो सै यातील
मह वा या वाता रोज मला ऐकवीत होता. िवदभाहन
ू आले या धै यशाली मीराजाला
दुयाधनानं आप या सै यात सामावून घे तलं नाही. तो पांडवांना ऐनवे ळी साहा य करील
याचं याला भय वाटत होतं . मात्र नकुल-सहदे वांचा स खा मामा असले ला मद्रराज
श य यानं वीकारला होता! इतकंच काय; पण सार याचं दल या या वाधीन क न
आप या से नेचं सु काणू िपतामहांनी पांडवां या आ ते टां या हातीच िदलं होतं !
मी, भूिरते जस आिण भूिमपाल हे राजे दोह कडून तट थांत समजले गे ले.
दो ही सै यांत यांचे वज कुठं च िदसत न हते . पांडवांची िशिबरं पूवला ध न
कु
े तर् ाभोवती तळ टाकू लागली. म य, पांचाल, रा स यांचे वज समोर फरफरताना
िदसू लागले . यांची सै यसं या फारच कमी िदसत होती. पं धरा ल ां या आसपास
असले लं यांचं सै य कु ं या धडकेसमोर िटकाव ध शकणार नाही, असा स यसे नाचा
कयास होता. पांडवांकडून धृ ट ु नाला से नापती हणून िनयु त के याची वाता
कु से नेत पसरली.
मा यासमोर अजु नाचा नं दीघोष रथ मा यावर किप वज घे ऊन डौलात उभा
होता! मात्र माझा जै तर् रथ मा यावर, ह ी या साखळदं डाचं िच ह असले ला वज
घे ऊन रथदलात तसाच पडून होता! िपतामहांनी याची चक् रं उखडून टाकली होती! का?
आयु या या शे वटी-शे वटी एवढं महान पातक या वृ ानं कशासाठी केलं होतं ?
अजु नावर या प्रेमासाठीच काय? आसनावर बसून िशिबरा या भु र या छताला मी
असं य प्र न िवचारीत होतो. एकाचं ही उ र िमळत न हतं ! रात्री जळणा या
पिल यासारखं मन जळू न रात्रींना जागवत होतं . राधामाता, अिधरथबाबा, वृ षाली,
सु िप्रया, स यसे न, मे घमाला, माझे सात पु त्र, मीना ी हीच ते वढी माझी खरी माणसं
न हती काय? पण प्रित े मुळं यांना राजनगरात जाऊन भे टता ये णं श य न हतं .
वृ षसे न, िचत्रसे न, सु दामा, प्रसे न, सु शमा आिण भानु सेन हे माझे सहा पु त्र
यो ा या वे षात मजसमोर उभे रािहले . ते काहीच बोलत न हते . मी प्र न िवचारताच
सवांत ये ठ वृ षसे न धै यानं हणाला, ‘‘महाराज, आपण रणां गणात उतरणार नाही तर
आ हीही हे वे ष उत न व थ बसणार!” यां या िवचारांनी मला ध काच बसला.
िप याशी एकिन ठ राहताना ते राजिन ठा पायदळी तु डवीत होते .
‘‘मा या पु त्रांनो, ल ात असू ा, तु ही माझे पु त्र असलात तरी कु ं चे यो े
आहात! तु मचा से नापती दे ईल तीच आ ा तु ही सदै व िशरसावं मानली पािहजे !
आप या माते चे, महामाते चे आिण बाबांचे आशीवाद घे ऊन से नापतीमागून समरां गणात
उतरा! जा, ही तु म या िप याची तु हाला आ ा आहे !” मी िशिबरा या जाळीदार
गवा ातून बाहे र या दृष ती या पात्राकडे पाहत यांना आ ा िदली.

‘‘आ ा तात!” ते मला वं दन क न िनघून गे ले. यां यात वृ षकेतु कुठं च िदसत
न हता!
‘‘वृ षू कसा नाही आला मला भे टायला?” मी काहीसा वत:लाच प्र न
िवचारला!
‘‘तो तु म यावर ट आहे ! आपण राजनगरात यायला तयार नाही हणून!”
स यसे नाला वाटलं मी यालाच काहीतरी िवचारलं असावं हणून यानं त परते नं पु ढं
होत उ र िदलं .
‘‘स यसे न, जा या अ लडाला काहीही सां गन
ू िशिबरापयं त आण! याची
समजूत मला घातलीच पािहजे .”
**

अठरा
कु
े तर् ाभोवती या तळातील िशिबरं चांद यात िनथळत शांत उभी होती!
मा या जीवना या िशिबरावर प्रेमाचं चांदणं वषवणारी माझी माणसं राजनगरातील
क ात होती. मी कु
े तर् ा या िकना यावर िशिबरात श ये वर पडून न ये णा या िनद्रेची
उगाच मनधरणी करीत होतो!
फार वषांपव
ू ी हि तनापु रात शोणासह ये ताना कुणीही मला सां िगतलं असतं की,
तु या भावी जीवनात अशा अशा घटना घडणार आहे त, तर माझा यावर या वे ळी
कधीच िव वास बसला नसता. आज ते -ते घडलं होतं ! अनपे ि त, िव मयज य, िजद्म
बाणासारखं नागमोडी! आता यांतील अने क वळणं नीट आठवतसु ा न हती! जी काही
िवसरावीशी वाटत होती ती काही के या िवसरली जात न हती! मा या िशिबराभोवती
तळ टाकू न पहुडले या असं य िशिबरांसार या मा या आठवणीही असं य हो या!
आकाशात चं दर् ाबरोबर चमचमणा या तारकांसार या या अगिणत हो या! दृष ती या
लाटांसार या या मोजता ये त न ह या! यां या जािणवे नं िनद्रा मा यावर सं तु ट होत
न हती! हणून श ये व न उठू न चांद या मा यावर घे त यु भूमीवर आलो!
पांढ याशु भर् र े चे पट् टे अं गावर घे तले लं ते समरां गण पाहन
ू ाचा
ू एकदम मामांचा त
पटच आठवला! या धरती या पटावर उ ापासून असं य िजवां या जीवनांचं त
ू खे ळलं
जाणार! मृ यू टाकेल तो फासा प्र ये काला वीकारावा लागणार! मूकपणं ! एका-एका
थानाला िनयतीनं िकती पु यपावन केले लं असतं ! या भूमीवरच महाराज कु ं नी असं य
महाय केले होते . उ ापासून इथं जीवनय सु होणार! ओणवून एक मूठभर माती
हाती घे ऊन मी ती म तकी लावली. माती! दुयाधनाची राजनीती, अ व था याचं
आ याचं सखोल त व ान, मामांचं कपट, दु:शासनाचा अिवचार, िपतामहांची िववश
तट थता, गु द्रोणांची सामािजक आदशाची भ्रांत क पना, महाराज धृ तरा ट् रां या
अं ध डो यां आड लपले ला डोळस वाथ, िवदुरांचा अयश वी सं यास, माझा
जीवनभरचा सं भर् म, पांडवांचं मा यािवषयीचं अ ान, कुंतीमाते चं दय िपळवटणारं
दु:ख, गां धारीदे वींचे ठरवून िमटले ले ने तर् , राधामाते ची पाषाणालाही पाझर फोडील
अशी अबोल, मूक ममता, शोणाचा िनरलस प्रेमभाव, वृ षाली-सु िप्रये ची शालीन त्री–
दयं , मा या पु त्रांचा आ ाधारकपणा, कु ं या आिण पांडवां या से नांतन
ू श त्र हाती
घे ऊन उ या ठाकले या प्र ये क सै िनकाची असीम राजिन ठा, िमत्रिन ठा वा
त विन ठा, श्रीकृ णातून प्रकट पावले लं अद्िवतीय ात्रते ज हे सव-सव या
मातीतूनच िनमाण होऊन वाढलं न हतं काय!
मी ती मूठभर माती मा या उ रीयां या शे वात श्र े नं बां धन
ू घे तली.
चांद यात उठू न िदसणारे र े चे पट् टे उ ा अि त वात राहणार न हते . ने हमी पावसा या
वषावािशवाय कशानं ही न िभजणारं हे कु
े तर् उ ा र त, घाम आिण अश् यांनी
िभजणार! द्रवाला द्रव िमळणार, पं चमहाभूतांना मूलत व िमळणार, आ यां या अमर
योती परमा या या ते जोिनधीला िमळणार! या यु भूमीचे िननाद पु ढं यु गानु युगं

आयभूमीत उमटत राहणार! चाळीस ल यो यां या ऐंशी ल बाहं च
ू े पराक् रम वणन
करताना भावी िपढ ांचे कोट वधी हात थकणार! यांचं गु णगान करताना कोिटकोटी मु खं
श्रांत होणार! सर वतीचं धवल पात्र असं च वाहत राहणार! या यु भूमीवरचे अबोल,
नीरव, िन:श द धूिलकण सूयप्रकाशात अनं तकाळ असे च तळपत राहणार!
‘हे पु यपावन आयभूमी प्रणाम!’
दो ही हात जोडून मी या सं गर् ामभूमीला म तक नमवून प्रणाम केला.
िशिबरात ये ऊन श ये वर पडताच मला गाढ िनद्रा लागली!
**

एकोणीस
श्रीकृ णानं िनयु त केले ला व द्िवतीये चा िदवस सु वणिकरणांचं ले णं घे ऊन
उजाडला!
िशिबराबाहे र ये ऊन मी सभोवती दृ टी िफरवली. वा ळातून मुं या बाहे र
पडा यात तसे लोहत्राणं घातले ले सै िनक-यो े एकामागून एक पटापट आपापली श त्रं
पे लत िशिबरातून अिवरतपणे बाहे र पडू लागले . नं दक, िनकुंभ, द् मसे न, प्रभं कर,
िचपवा, लिल थ, वसु चंदर् , से नािजत, सु धनू, भूिरश्रवा, जयरात,
मरथ, िस ात,
भानु द , गोवासन, शा व, जय से न, दमन, शतचं दर् , शु क्रदे व, धृ तायु ध, िवभू,
वज्रह त, सोमद , सं यमन सव जण आपापली पथकं रचू लागले .
दोन ल चाळीस सहस्र रथदला या महासागरात िनवडक रथी, अितरथी,
आिण महारथी समािव ट झाले ! िशिबरं ओस पडली. सात ल करडी, पांढरी राकट,
काळी आिण ताम्रवणी सश त घोडी खां ाला खांदे िभडवून पालाणं िमरवीत रां गा
ध न उभी ठाकली! यांना आवरणारे वे ग वळवळू लागले . हजारो शे पट ांचे िपसारे
फुलले . कानांची अग्रं टवकारली. अडीच ल ह ींचा काळा महासमु दर् पाठीवर
अं बा यांचे घु मट घे ऊन पं द ू लागला. फडफडणा या, पसरट का या कानां या लाटा
यावर उमटू लाग या. म ये च एखा ा दे वमाशां या कळपातील असं य मासे
जलपृ ठा या वर उमळावे त तशा पु ट, का या, घणसर स डी राजहं सा या ितरकस
माने सारखी ढं गदार वळणं घे ऊन उमळू लाग या! बारा ल पायदलांतील अधअिधक
पदाती यांना मै रेयक म ाचे हं डे पाजू लागले ! प ी, से नामु ख, गु म, गण, वािहनी,
पृ तना, चमू, अनािकनी आिण अ ौिहणी साकार होत राजदं डा या आकाराची सै यरचना
क लाग या. यां या हालचालीत थरारणा या बाण, भाले , ित्रशूल, खड्ग, तोमर
यां या पा यां व न परावितत झाले ले तळपणारे िकरण, आकाशा या अनं त पोकळीत
वगाचं साम्रा य कुठं लपलं आहे याचा शोध घे ऊ लागले ! िपतामह, गु द्रोण,
कृपाचाय, अ व थामा, जयद्रथ, मामा, दुयाधन, दु:शासन, भगद , िवकण, कृतवमा,
सोमद , सहदे व, केतु मत, िवं द, अनु िवं द हे महारथी िशर त्राणं चढवून चतु रं गदलात
िफरत सै यरचना क लागले .
तो िदवस उजाडत होता याची जीवनभर मागप्रित ा कर यात मी ण- ण
वे चला होता – पण िशिबरा या ारात उभं राहन
ू , जीवनाचं तांडवनृ य पाहणा या एका
त्रय थ प्रे कािशवाय मी या वे ळी तरी काही क शकत न हतो!
‘‘कण चलतो आ ही!” दुयाधन आिण अ व थामा मला आिलं गन दे ऊन पद े प
टाकीत आप या श त्रा त्रांनी ठासून भरले या वजमं िडत महारथां वर आ ढ झाले .
मा या सहा पु त्रांनी माझी चरणधूली म तकावर घे तली.
‘‘आप या मातांचा, राधामाते चा, बाबांचा, स यसे न-मे घमाले चा आशीवाद
घे तलात काय? शोणकाकां या समाधीवर सु गंधी पु पं चढवून आलात काय? आप या
प नींची म तकं अं गठ ातील उ ण र तानं सौभाि यत केलीत काय?’’ अशा प्रकारे मी

यांना अने क प्र न िवचारले .
‘‘सवांचे आशीवाद घे तले ! आपले हवे त!” कमरे चं खड्ग यानातून उपसून ते
आडवं धरीत गु डघे टे कले ला वृ षसे न मान नमवून हणाला. तो सवांत ये ठ होता. माझी
उणीव भासू दे णार न हता.
‘‘जा, मा या वीर पु त्रांनो, एकिन ठे नं लढा!” मी या सहांनाही दो ही भु जा
पस न एकदमच कवे त घे तलं ! मा या िप यानं मला जीवनभर हवं तसं गरगर िफरवलं
असलं , तरी मला मा या पु त्रांना िपतृ वापासून णभरही वं िचत करायचं न हतं ! यांचे
खांदे थोपटू न, बोट उं चावून यांना सां िगतलं , ‘‘जा, कण यु ात नाही ही उणीव
कोण याच सै िनकाला भासता कामा नये ! आिण – आिण रणां गणावर पाऊल टाक यापूवी
दृष ती या िनतळ पात्रातून पाच-पाच ओंजळींचं अ यदान प्रथम सूयदे वांना ायला
िवस नका! जा.’’
ते शांत िच ानं से नेत समािव ट झाले . रणभे री, आनक, गोमु ख, दंु दुभी, मृ दंग,
नगारे आिण िडंिडम या रणवा ांचा गगनभे दी सं िमश्र क लोळच क लोळ उठताच
अधवट झोपे त असले ली पाखरं , घरटी सोडून भे दरट कलकलाट करीत मै नाक पवताकडे
ू र उडून गे ली! ह ींचे भे दक ची कार, घोड ां या प्रेरक िखं का या, कु यो यांनी
दऽ
महाराज धृ तरा ट् रां या नावे केले या ककश रणगजना
ांनी दृष ती या चं चल
जललहरीसु ा भे द न अिधक थरथ लाग या. प्राज ता या पु पांचा दाट सडा पडावा
तसे सै िनक दाटले होते !
काषाय वणाचा, उं च वजदं डा या मा यावर फरफरणारा कु ं चा ित्रकोणी पूण
िवकिसत चांदर् िच हाचा राज वज िपतामहांनी आप या ‘गं गौध’ नावा या राजरथावर
धारण केला! याची फडफड िन या आकाशाला थपडा मा लागली! दो ही हातां या
पोकळीत वळणदार, सु ल णी, ‘ब्र चे तस’ नावाचा शु भर् शं ख घे ऊन से नापती भी मांनी
गालांचं कातडं तट् ट फुगवून दाढीचे दाट, धवल केश ताणीत तो केवढ ातरी मोठ ा
अवसानानं फुंकला! याचे लोमहषक िननाद सव आसमं तात पसरले . वीरांचे बलदं ड बाहू
णात फुरले .
‘आऽऽ ऽऽढ! आऽऽरोऽऽह!! आऽक् रऽम!!! ’ दो ही हात उं चावून यांनी धनु य
पे लत आ ा के या! कु ं ची पं चवीस ल से ना पु ढं राजदं डाचा आकार ठे वून र े चे पट् टे
उ लं घन
े तर् ा या समरां गणावर, वषाॠतू या पूवीचे गजणारे मे घ दाटीवाटीनं
ू कु
आकाशमं डलात सरसावतात तशी पु ढं सरसावली! मी अपार अस ते नं णभर ने तर्
िमटते घे तले ! यां यासाठी मी मा या बं धच
ूं ं , माते चं नातं झुगा न कत य हणून
कु ं ना िचकटू न रािहलो ते मा यावर जीवापाड प्रेम करणारे शूर यो े आज
मा यािशवाय लढणार होते ! यांना रणगजना क न चे तावणी ावी तो मी, यांचे
पराक् रम दरू बसून इतरे जनांकडून श्रवण करणार होतो! जीवनभर पाठपु रावा करणारं
क् र दै व इथं तरी मा याशी हातिमळवणी कसं करणार?
यांचा राजदं ड िजवाचा पण लावून मी आयावतात ऐ वयानं िमरिवला होता
यांचं आज िनवाणी या समयी मा यावाचून कुठं च काहीही अडत न हतं ! य ती, मग
ती िकतीही श्रे ठ असो, यागी असो, योजनाकुशल असो ित यासाठी समाज कधीच
थांबणार नाही! समाजाची अखं ड गं गा वाहतच राहणार! आतील जलिबं द ू बदलतील,
आजचे जातील, उ ा नवे ये तील, गं गा तशीच वाहत राहील. मी तरी माझं जीवन एवढं

मोलाचं का मानावं ? कुठ याही य तीनं ते तसं कधीच मानू नये , असं च ती कु ं ची
अवाढ य से ना मला सां गत होती. ि थर भावानं या सं गर् ामो सु क शूर वीरांकडे
पाहताना मी वत:ला, वत: या सु खदु:खांना, जीवना या क पनांना, कुटु ं बीयांना –
सवांनाच िवस न गे लो.
जीवन-मृ यू या पशरे षा िकती सहजपणे कु
े तर् ाभोवती एकवट या हो या!
या शूर वीरांना एकत्र पाहताना आकाशातील असं य तारे च इथं कुणी पसरले त असं च
कुणालाही वाटलं असतं ! पवतां या सलग रां गांसारखे िध पाड दे हाचे महारथी प्रचं ड
सं ये नं रथा ढ झा याचं हि तनापु रातील राजवाड ा या कळसानं कधी पािहलं होतं ?
बाि हक, िसं ध, कुिलं द, मद्र, कांबोज, गां धार, म य, अवं ती, दरद, आनत, दशाण, चे दी,
ारका, काशी, पांचाल, मगध, िवदे ह, कोसल, अं ग, किलं ग, वं ग कोण या दे शाचा
राज वज कु
े तर् ाला मं डल दे ऊन याला मानवं दना ायला आला न हता? केवढ ा
भा याचा, सं मरणीय िदवस कु ं ची राजनगरी आज पाहत होती.
श्रीकृ णा या पांचज य शं खाचा आकाशाचं िवतान भे दणारा वनी ऐकताच
माझी तं दर् ी भं ग पावली. अजु नाचा किप वज धारण केले ला नं दीघोष रथ पं धरा ल ांची
से ना पाठीशी घे ऊन समो न पु ढं सरसावला! धु ळीचे लोळ उठू लागले . या या
रथावरचा नीलवणी सारथी श्रीकृ ण मात्र हसत होता. पं धरा ल से ना पांडू महाराजांचा
जयघोष करीत होती. तीत अिमतौजस, िवक् रांत, द् पद, कुंितभोज, वाध े मी, दं डधार,
बृ ह त्र, धृ ट ु न, सा यकी, अिभम यू, कािशराज, त्रंजय, चे िकतान, िवराट,
यु धाम यू, ये निजत आिण यु यु धान हे महारथी होते . बभ् , अिदन, प्रितिवं य, पु िजत,
श्रेणीमान, शतािनक हे अितरथी होते . िसं हचं दर् , सु त्र, शै य, रोचमान, रथसे न,
यु गं धर, मिणमान, महाओजस, िमत्रवमन, ब्र दे व, तपन, सु पा च, जनमे जय, सु दामा,
सु तेजस, िचत्रकेतू, उग्रसे न असे िकतीतरी राजे यां यामागून पु ढं सरसावत होते .
अजु न, यु िधि ठर, भीम, नकुल, सहदे व, सा यकी, यु यु धान, धृ ट ु न हे अग्रभागी होते .
सु दशनचक् रा या आकाराची रचना केले ली यांची से ना गरगरत समो न पु ढं सरसावू
लागली. राजदं डा या आकाराची रचना क न उ या असले या िपतामहांनी हात उं चावून
कु से नेला शं ख फुंकीत ‘चाली’ची आ ा केली. पांडवांनीही आपआपले शं ख फुंकले .
रणवा ां या सं िमश्र िननादानं भे दरले ली घोडी िखं काळू लागली, ह ी िच का लागले .
खड्ग, बाण, भाले , शूल यांची अगिणत पाती तळपू लागली. रथांची चक् रं घरघ
लागली. दे शोदे शीचे राज वज फरफ लागले . वगाची गं जले ली महा ारं करक
लागली. धु ळी या लोळानं आकाशाचं िनळं िवतान काळं पडू लागलं . आवतीभोवती या
वृ ांची पानं , तृ णपाती अं ग झटकू न थरथरली! वषानु वषं मना या भा यात क डले ले
भावने चे बाण एकमे कांना मु तह तानं दान कर यासाठी उ ु त झाले ले दो ही से नांतील
चाळीस ल यो े समोरासमोर उभे ठाकले ! दोन महा से नासागर यो यां या लाटा
उफाळीत गजू लागले !
िशिबरा या ारात उभं राहणं मला अस होऊ लागलं . जीवनभर कु ं चं ने तृ व
करणारा मी पाषाणमूितवत दरू उभा राहन
ू तो रणसं गर् ाम कसा पाहणार? माझी
जीवनभराची सूतपु त्र हणून झाले ली क डी एवढी कधीच अस वाटली नाही, एवढा
समोरचा महासं गर् ाम दरू उभा राहन
ू पाहणं अस झालं होतं ! शरीराची लोहधाव तापूनतापून रसरसली होती. र तिबं द ू उधळले होते . उभं राहणं अश य होतं हणून आत ये ऊन

आसनावर बसलो. म तक दो ही हातांनी घट् ट पकडलं तरी र ताची सळसळ काही थांबत
न हती. िवचारां या िठण या लु त होत न ह या. सु दामन! शोणाचं उद् व त
िशर त्राण! प्रित े चं पालन! अजु नाचे प्राण! याला िपतामहांनी म ये च वधला तर!
मी वचनभ्र ट होणार! िख नपणे पायांकडे पाहताना िकतीतरी िदवस ते न धु त यामु ळे
साचले ली धूळ प ट िदसू लागली! उरात, डो यांत, म तकात सलू लागली! बाहे र या
वा ांचा क लोळ िशिबरा या पटलावर आदळतच होता. कानांची रं धर् ं सु न झाली.
जािणवे पे ा धुं दी बरी! अशा असाहा य जीवनापे ा आता गु रफटणारी मू छा बरी!
“स यसे न!” मी केवढ ातरी मोठ ानं ओरडलो.
‘‘अं गराज – आ ा!” बाणासारखा आत घु सून तो मा यासमोर उभा रािहला.
‘‘जा, सोमरसाचा कुंभ भ न आण!”
‘‘अं गराज, सोमरसाचे सव हं डे िरते झाले त! दोन थबही सोमरस आता िश लक
नाही!” तो तसाच शांत उभा होता.
याला काहीही सां ग यासाठी मी जीभ उचलली; इत यात एकाएकी सव
रणवा ांचा िननाद थांबला! सगळीकडे शु कशु काट झाला. नीरवता, िन:श दता पसरली!
भयाण शांतता!
‘‘का – काय झालं स यसे न? जा, पांडवांनी शरणागती वीकारली काय पाहन
ू
ये !’’ सोमरस िवस न मी यु भूमीकडे बोट उचलून याला आ ा िदली.
घोडा उधळीत स यसे न िनघून गे ला. अने क शं कांनी मा या मनात काहरू
उठिवलं . रणवा ं एकाएकी का थांबावीत? यु ाला कोणती िदशा िमळाली असावी? काय
झालं ?
दोन घटका िनघून गे या; तरीही स यसे न माघारी िफरला नाही. माझं मन
िवचारांची गदा िफरवून-िफरवून शे वटी श्रांत झालं ! तडक समरां गणावर जावं आिण
काय झालं हे पाहन
ू यावं , असा एक अनावर िवचारही मनात तरळू न गे ला, पण
िपतामहां या पतनािशवाय यु भूमीवर यु ात उतरणार नाही, ही माझी प्रित ा फेर
ध न डो यांसमोर नृ य क लागली! अस अ व थता सतावू लागली.
टप्ऽ टप्ऽ टप्ऽ टप्ऽऽ स यसे नाचा करडा घोडा िशिबराकडे ये ताना शे वटी
जाळीदार गवा ातून झळकला! ताडकन उठू न बाहे र जात मी याचे वे ग हाती ध न
याला थोपिवलं .
‘‘काय झालं स यसे न? रणवा ं का थांबली? यु ाचं काय झालं ? कोण शरण
आलं ?” मी प्र नांचे अने क बाण या यावर फेकले !
‘‘िवशे ष काही झालं नाही महाराज! अजु नानं आपले गु , काका, मामा, बं ध,ू
िपतामह, सृ द यांना समोर पाहन
ू प्रेमावे गापोटी हातातील ‘गांडीव’ य त क न रथ
सोडला! ‘आ तजनां शी यु खे ळ यापे ा तीथ े तर् ावर िभ ा मागून जगले लं काय
वाईट?’ असा प्र न यानं श्रीकृ णाला िवचारला. श्रीकृ णानं याला काहीतरी
अद्िवतीय बोध िदला हणूनच तो आता पु हा रथा ढ झाला आहे ! िपतामहांना आिण
द्रोणाचायांना वं दन क न यानं धनु य सावरलं आहे !” यानं िनपटले या घामाची सर
खाली कोसळली!
पु हा रणवा ांचा क लोळ उठला. शं खांचे वनी िननादले . णाधात कु
े तर् ाचं
भ य समरां गण बाणफेकीनं झाकाळू न गे लं. धु ळीचे लोळ, आकाशाचा िनळे पणा स य

आहे की अस य ते पाह यासाठी वै रपणे उधळले ! घोषणा, गजना, ची कार, वा ांचे
िननाद, रथांची घरघर यांचं रौद्र सं गीत िव वक याला जागृ त क लागलं !
‘‘जा, स यसे न तूही यु भूमीवर जा!” िशिबरात िशरताना मी याला सूचना
केली. तरीही मी एकाकी राहणार हणून तो तसाच रगाळला. मजवरील प्रेमामु ळे तो
हळवा झाला होता.
‘‘ही आ ा आहे स यसे न!” मी तजनी उं चावून याला यु भूमी दाखिवली.
शत नी या दं डासारखा तो झे प घे ऊन आप या घोड ावर आ ढ झाला. वे ग उडवीत,
टप्ऽ टप्ऽ आवाज काढीत िनघून गे ला. मी एकटाच मागं रािहलो! सभोवतीची िनिवकार
िशिबरं , समोरचा जू जिमनीवर टे कले ला माझा जै तर् रथ, सु वणमं िडत िवजय धनु य,
िदि वजयात साथ करणारा उं च वायु िजत यां िशवाय दुसरं मला कोण सोबत करणार होतं ?
िशिबरात बसणं अस होतं , अश य होतं ! गं गेचं पात्र दरू -दरू रािहलं होतं .
आता िपतामहां या पतनापयं त दृष तीचा सहवास! साधने ची कास! म तकावरील
लोहिशर त्राण उत न सा या वे षात प्रकाशाचा अं ितम सखोल यास! शे वट या
अ यां या ओंजळी दृष तीतून!
माझी पावलं ित या पु यपावन पात्राकडे आपोआप वळली. वा ांचा
कलकलाट अ प ट होत होता. प्रकाशा या साम्रा यात िशर यासाठी ओढग्र त
झाले लं माझं मन शांत होऊ लागलं .
‘ॐ भूभुवः व: त सिवतु वरे यं भगादे व य धीमिह िधयो यो न: प्रचोदयात!’
सिवतृ मं तर् ब्र ाचं गायत्री छं दातील अमृ त घे ऊन ओंजळीतील दृष तीचं िहमवत
शु भर् जल पु हा ित याच पात्रात पडू लागलं ! आवतीभोवती शु भर् , धवल, प्रकाशच
प्रकाश दाटू लागला. पाठ तापू लागली. गोठणा या दुधासारखं मन णा णाला
िनग्रही, खं बीर आिण िनधारी होऊ लागलं !
**

वीस
नऊ िदवस झाले . या दीघ कालात समरां गणावर काय घडलं , काय नाही याचा
साग्र वृ ा त प्र ये क िदवशी सं याकाळी स यसे नाकडून समजत होता. आपला करडा
घोडा चतु रं गदलात मु तपणे गरगर िफरवून डो यांनी िटपले ली
णिचत्रं रोज
सं याकाळी िशिबरात मा यासमोर िवनयानं उभा राहन
ू तो मला ऐकवीत होता. ती
णिचत्रं डो यापु ढं उभी राहताच सवां गाची लाही-लाही होत होती.
गु द्रोण, कृपाचाय, जयद्रथ, अ व थामा, श य, शकुनीमामा, जरासं धाचा
वीर पु त्र सहदे व, कृतवमा, बृ ह ल, बाि हक, भगद , भूिरश्रवा, े मधूती, दुयाधन,
दु:शासन, िपतामहांचे सव महारथी समरां गणावर होते , पण म य आिण िवराट यां या
ल ावधी से नेला मार यापे ा यांना कुठ याही पांडव-यो याला इत या िदवसांत
कंठ नान घालता आलं नाही! पराक् रमाची सीमारे षा ओलांडता आली नाही.
आप या गु ला– सा ात जामद य परशु रामांनाही पराभवाचा काळा कलं क
प करायला लावणारे िपतामह भी म से नापती हणून असताना पांडवापु ढं ते कसे काय
िन प्रभ झाले ? केवळ वृ व हे च याचं कारण न हतं ! केवळ श्रीकृ णाचे रणकुशल
डावपे च हे ही याचं उ र न हतं ! यांना प्रेमाचे कोमल पाश तोडवतच न हते ! प्रेमा या
आस तीची, यि त य तीला घे न रािहले ली लोचट बं धनं
ित्रय असून
रणां गणावरही यांना सोडवत न हती! श्रीकृ णानं ती तोडली होती; पण याचा भ त
हणवून घे णा या िपतामहां या महारथाबरोबर मात्र ती समरां गणात यां या
छाये सारखीच यांचा पाठपु रावा करीत होती. प्रेम! प्रेम ही प्रसं गी महान ठरणारी
प्रेरकश ती कधी-कधी आिण ने मकी ऐन िनवाणी या प्रसं गी िपतामहांसार या शूर
यो यालाही दुबल करीत होती. िपतामहां याबाबत हे रोज ऐकायला िमळत होतं ! मन
पांडवांकडे आिण शरीर कु सै यात अशा द्िवधा मन:ि थतीतच ते लढत होते ! यु ारं भी
िकंकत य झाले ला अजु न श्रीकृ णा या उपदे शानं तर सावरला होता. मात्र सं भर् िमत
िपतामह तसे च रािहले . आप या व य मामाला मारणा या श्रीकृ णाचा आदश ते
िवसरले होते ! िप या या आ े साठी आप या माते चं – रे णु केचं म तक धडावे गळं
करणा या आप या प्र य गु चा – परशु रामांचा आदश ते िवसरले होते ! जीवनभर
उचलले ली पांडवांची तळी ते ल -ल कु सै िनक भीमा या गदे ला आिण अजु ना या
बाणांना पणाला लावून यु ातही उचलून धरीत होते ! हे च यांना करायचं होतं , तर
महामं तर् ी िवदुरांसमवे त यांनीही िहमालयाची वाट का धरली नाही? िपतामहांनी आपलं
धवल चािर य केवळ प्रेमापोटी कळं जून का यावं , ते च मला समजत न हतं ! कु
हणून िपतामह श्रे ठ ठरले , जीवनभरा या अलांछन ब्र चयांनं मह पदाला चढले ,
पण से नापती हणून? पांडवां शी सौ य यु क न कु ं ची िदशाभूल कर याऐवजी ते
सरळ-सरळ पांडवांकडूनच लढले असते , तरी एक यो ा हणून मी यांचं वागत क न
यांचे चरण धरले असते . या- या वे ळी यु ाची महान िवषारी बीजं अं कुरत होती याया वे ळी एका तट थ आिण हतप्रभ त्रय थाची भूिमका घे ऊन रं गिवले या शोका त

नाट ाचा हा शे वटचा अं कही ते याच तट थते नं पार पाडीत होते !
यांची यायिप्रयता आखाड ासार या काही अटीतटी या प्रसं गी मला प ट
िदसली होती हणूनच यां यािवषयी िनता त आदर असले लं माझं मन िवचारीत होतं ,
‘िपतामह असे का वागतात?’ स यसे नानं कथन केले ली णिचत्रं व थ बसू दे त
न हती. रात्री या दाटले या अं धारातही िनद्रेला पारखी झाले ली डो यांची पाखरं
िशिबरा या छताला रोज टोचा मारीत होती! समरां गणा या प्र ये क िदवसाची िचत्रं
यावर कोरीत होती.
पिह या िदवशी या ऐन उ साहपूण यु ात सा यकी िव
कीितवमन,
िवराटपु त्र उ राला कंठ नान घालणारा श य, इरावान आिण श् तायु यांचं घनघोर
यु , कुंितभोजाला घे रणारे िवं दानु िवं द, द् पदावर धावून जाणारा जयद्रथ, बृ ह लाला
घायाळ करणारा अिभम यू, अ व था यानं िपटाळले ला िशखं डी इ यादी सव प ट
िदसत होतं . मन मात्र एकाच वीराभोवती या रात्री रगाळलं होतं ! पांचालराज
वे ताभोवती! पांडवांकडून लढताना या वीरानं पिह या िदवसा या अिवरोध
नायक वाचा मान पटकावला होता! िपतामहांना सं तर् त क न यानं सह त्रावधी
सधव, गां धार, किलं ग आिण कुिलं द कापून काढले . भयग्र त से ना िपतामहां या नावे
आक् रोशत यां या महारथाचा आश्रय घे ऊ लागली, ते हा िपतामहांनी वे ताला सरळ
आप या अं गावर घे तला आिण या या वे त नावाला शोभणारा कंठभे द क न या या
धवल कीतीचा माग सु लभ क न िदला. सं याकाळी यु थांबलं ते हा सव सै िनकयो यांची झुंबड वे ताचं चे तनाहीन शरीर पाह यासाठी एकवटली होती. पिह या महान
िदवसाचा शे वट वे तानं वे तपूण केला!
मागशीष व तृ तीया या िदवशी िपतामहांनी केले ली सारं ग प यासारखी
सै यरचना िन प्रभ करावी हणून पांडवां या से नापती धृ ट ु नानं आपली से ना क् र च
प या या आकारात उभी केली! तो वत: अग्रभागी उभा राहन
ू आप या िप याला –
द् पदाला पराभूत करणा या गु
द्रोणांना आपले र तवणी अ नीसारखे ने तर्
िव फा न अथक शोधत होता! सूयादय होताच हात उं चावून िसं हासारखी गजना करीत
तो अ व था यावर तु टू न पडला. श य शं खाला िभडला. िपतामहांनी पांचालांची से ना
बाणांनी झाकू न टाकली. अिभम यू ल मणावर चालून गे ला. धु ळीचे लोळ उठले . आपला
कोण आिण परका कोण, कुणाचा कुणाला मे ळ लागला नाही. सा यकी या झं झावाती
गजनायु त भ्रमणानं दुसरा िदवस िननादला. िपतामहांचा सारथी ठार क न यानं
आप या वृ णी कुलाची खरी ओळख सवांना क न िदली! प्रेतांचे िढगारे िहमालयाची
उं ची मोजू लागले ! नाराच, बि तक, पद्म, सूची, गोमु ख, गवा थी या फेकले या असं य
बाणांचे पवत झाले !
व चु तथीचा ितसरा िदवस उजाडताच िपतामहांनी ठे वणीतील ग डाकार
सै यरचना आखली! ितला ग्रास यासाठी अजु नानं अधचं दर् ाकार सै य उभं क न
उज या हाताशी रथाचा चक् रर क हणून भीमाला घे तला. प यां या िकलिबलाटांत
खड्गांचा खणखणाट िमसळत यांनी कौरवांचा म या हकालापयं त क् र पाठपु रावा
केला. कोसल, केकय, गां धार, सं श तक, ित्रगत यां या से नापथकांतील शे कडो
अ वसाद, रथी आिण पदाती िनपटले . यांना थोपवायला कुणीच समथ न हतं ! भयग्र त
होऊन ‘वाचवा, वाचवा!’ हणत कु सै य दुयाधना या आश्रयाला धावलं . से नापती

झाले या िपतामहां वर सौ य यु खे ळ याब ल दुयाधन प्रचं ड खवळला! या या
ममभे दक वा ताडनानं सं त त होऊन भी मांनी पांडवसे ना इतकी मागं िपटाळली की, ती
आता रण े तर् ाबाहे र पळू न जाणार असं िदसू लागलं . ते पाहताच हाती श त्र न
धर याची प्रित ा केले या श्रीकृ णानं अजु नाचा नं दीघोष रथ टाकू न धरतीवर झे प
घे तली! कुठ यातरी रथाचं उखडले लं चक् र हाती पे लन
ू तो सरळ िपतामहां वर सरसावून
धावला! दहा पावलं तो पु ढं सरसावला नसे ल, तोच अजु नानं रथातून खाली झे पावत
याला थोपिवला. ितसरा िदवस धरतीवर अं धाराचे काळे दाणे पे रत श्रीकृ णाची प्रित ा
भं गन
ू िनघून गे ला! मला पु न:पु हा वाटत होतं की, िपतामहांना भे टावं , यांना असाच
िनकरानं सं गर् ाम करीत राह याची िवनं ती करावी! पण ते श य न हतं . एक अधरथी –
एका महार या या – एका से नापती या िशिबरात कसा जाणार?
चौ या िदवसापासून अं धार वाढायला सु वात झाली! या िदवसापासूनच
कले कले नं य पावणा या चं दर् ासारखी से ना िन प्रभ होऊ लागली! तो िदवस भीम
आिण घटो कच यांनी आप या हाती घे तला होता! खवळले या भीमानं
महासागरासारखी आपली िवशाल काया फुलवीत िसं हनाद करताच ह ीं या अं गावरील
केशसु ा ताठ उभे रािहले ! वृ षप याकडून िमळाले ली आपली गदा पे लत तो गजदलात
धु माकू ळ घालून कु ं चे ह ी कु ं वरच उलटवून लावीत होता! वषाॠतूतील
पाणलोटासारखा आवतीभोवती या सै याचे तट ढासळीत होता. ‘तो भीम नाही, यम
आहे ’ हणत कु सै य सै रावै रा धावू लागलं . या सै रभै र झाले या सै याला अिधकच
ग धळू न टाक यासाठी घटो कच मोठमोठे वृ उखडून यांचे माग रोखीत होता!
भीमासमोर उभं राह याचं साम य एकाच गदावीरात आहे , हे जाणून सवांनी दुयाधनाला
या यावर सोडला. खवळले या दोन ह ींसारखे ते एकमे कांना िभडले . प्रहारावर प्रहार
क न िठण यांचे फुि लं ग वषवू लागले . यु सोडून सै िनक यांची गरगरणारी, वे ध
घे णारी मं डलं पाहू लागले ! दुयाधनानं म तकाजवळ एक ममभे दी प्रहार करताच
िहमालयाचा कडा कोसळला तसा भीम उ मळू न खाली पडला! धरती हादरली! कु से नेनं
दुयाधनाचा गगनभे दी जयजयकार केला. पण – पण घडीभरात पु हा उठले या भीमानं
शु क्रदे व, केतु मान, स य, स यदे व, से नापती, भानु मान, जलसं ध, उग्र, वीरबाह,ू दुलाचन
या दुयोधनबं धन
ूं ा िवदीण केलं . उपाशी याघ्रासारखे , पिल याप्रमाणं असले ले र तवणी
ने तर् गरगर िफरवीत झं झावातासारखा तो चतु रगं दलात अिवरोध भ्रमण क न सापडे ल
याला आ हान दे ऊन अं गावर घे ऊ लागला. आप या अवजड गदे नं अने क बलदं डांना
िछ निविछ न क न अं गी मृ यू सं चार यासारखा सोमरसाचे कुंभ या कुंभ िरचवीत
‘‘दु:शासन दाखवा! दु:शासन दाखवा!” हणत थयथय नाचला!
व ष ठी या, पाच या िदवशी या यु ात आम या से नेनं केले या मकराकृतीवर
अजु नाची ये न प याकृती पांडवसे ना चालून आली. सव कु
े तर् ाभोवती अं कुश, दं ड,
पालाणं , खं िडत पाती, भ न रथचक् रं यांचे ढीग साचले होते . हात, पाय, म तक, धड यांचे
पवत उभे होते . मै नाक पवतावरील गृ ध, कुकर, कुररी ा मांसभ क प यांचे थवे च थवे
यु भूमीभोवती उतरायला सु वात झाली होती. पाच या िदवसाचा नायक होता
भूिरश्रवा! यानं सा यकी या दहा पु त्रांना यमसदनाला धाडून पु हा सा यकीला
अं गावर घे तलं होतं ! अिभम यू आिण ल मण यांतील श्रे ठ कोण ते ठरत न हतं !
सारं गप या या आकाराची कु से ना सहा या िदवशी रणां गणावर उतरली ते हा

समोर पांडवसे नेचा िवशाल मकर पाहन
ू िपतामहही थरकले असावे त, कारण यां या
सम रथातून खाली उत न हाती गदा घे तले ला भीम क् रोधानं द्रोण, अ व थामा,
श य यांचे रथ एकामागून एक उलटे क न उचलून सरळ दरू फेकू लागला! याचं धै य
धोकादायक ठ नये हणून धृ ट ु नानं याला थोपवून पु हा रथा ढ केला! यानं
मूि छत केले या दुयाधनाला समरां गणाबाहे र काढ यासाठीही अ व था याला माग
सापडत न हता, असे कु सै िनक धृ ट ु न, भीम आिण अजु न यां या आक् रमक
ह यांना घाब न वै र पळत होते !
यु ाचा िनणय दरू च राहो, पण सै याला एकत्र बां ध याची साधी हातोटीही
िपतामहांकडे न हती असं कोण हणू शकलं असतं ? पण काही घडत न हतं ! कधीच
घडणार न हतं . सातवा िदवसही िनघून गे ला. पराभवाची दाट छाया मा याच काय; पण
सवच यो यां या मनाभोवती दाटू लागली! पं चवीस ल ांची अफाट से ना आिण
अनु भवी से नापती असून यु कु ं या दृ टीनं एक पाऊलसु ा पु ढं सरकत न हतं . का
सरकत न हतं ? आठ या िदवशी रात्री सं तर् त आिण िचं ताम न झाले ले शकुनीमामा
आिण दुयाधन मा या िशिबरात आले !
‘‘कण, हाती श त्र घे ! श्रीकृ णाची प्रित ासु ा आता भं ग पावली आहे ! चल,
तु या ने तृ वाखाली िपतामहांना अधरथी हणून लढायला भाग पाडीन मी!’’ दुयाधनाचा
श द श द या या दयाची असाहा य याकू ळता प ट य त करीत होती. मृ यू या
ारात माणसा या दोनच प्रितिक् रया होत असतात! एक पराकोटी या क् रौयाची िकंवा
पराकोटी या हळवे पणाची! तो हळवा झाला होता. कण हणजे के हाही यु ात रथाला
जु ं पावा असा जणू घोडा वाटत होता याला!
‘‘िमत्रा, सवां या प्रित ा भं गतील, धरतीचं उदर भं गेल, कणाची प्रित ा
मात्र कधीच नाही भं गणार! तु ला जर खरोखरच माझी से नापती हणून आव यकता
वाटत असे ल, तर िपतामहांना श त्र टाकू न दरू हायला सां ग!” मी दुयोधनाला वाटे ला
लावलं .
कु ं ची दहा ल से ना कामी आली होती. िपतामहांचं क् र त
ू काही थांबत
न हतं . यांना मोहाचे -प्रेमाचे पाश तोडता आले न हते !
मा या िशिबरातून बाहे र पडले ला दुयाधन तडक िपतामहां या िशिबरात िशरला
असं मला कळलं . यांची काय बोलणी झाली हे मला कळलं नाही, पण दुयाधनानं यांना
प टपणे से नापतीपदाचा याग करायला सां िगतलं असावं , कारण नव या िदवशी
सवतोभद्र आकारात सै यरचना क न िपतामहांनी पांडवांना सं तर् त क न टाकलं .
शतािनकासारखा महारथी ठार क न आशे चे नं दादीप उजळले . आता काहीतरी घडे ल,
अशी आकां ा िनमाण झाली. दशमीची चं दर् कोर मा यावर घे ऊनच या रात्री िनधा त
कु ं ची िशिबरं िवसावली होती! दृष तीचं पात्र खळाळत धावतच होतं ! याचा धवल
वण यु भूमीवरची र तगं गा िमळा यानं लाल झाला होता! िनयती गरगरत होती.
चां गले नऊ िदवस!
व एकादशीचा िदवस आला! यु सु झा यापासून दहावा िदवस उजाडत
होता. ने हमीपे ा थं डीचा कडाका थोडा अिधक जाणवू लागला. यु भूमी धु याचं पटल
सोडायला तयार न हती! आकाशही झाकोळलं होतं . सूयोदयाबरोबर प्रलय वनी
ऐक याचा सराव झा यामु ळे दृष तीला िकना यावरची शांतता पाहन
ू काहीतरी

चु क यासारखं वाटत होतं . मलाही काहीतरी चु क यासारखं च वाटू लागलं , कारण समोर
उभा रािहले ला दुयाधन जे सां गत होता, यावर कसा िव वास ठे वावा हे च समजत
न हतं .
‘‘काल रात्री िपतामहां या िशिबरात यु िधि ठर ये ऊन गे ला! यां या सं वादात
वारं वार िशखं डीचा िनदश होत होता!” दुयाधनाचे श द माझं म तक सु न करीत होते .
से नापती असताना िपतामहांनी यु िधि ठराची एका तात भे ट घे तलीच का? या याशी
घटकाभर िववाद केलाच का? आिण इतकं क न पु हा सवांना अं धारात का ठे वलं ?
कोण या योजना आख यात आ या? िशखं डीचा यात काय सं बंध? काहीच अथसं गती
लागत न हती!
‘‘यु वराज दुयाधना, आज मा या सहनशीलते चा खरोखरच कडे लोट होतो आहे !
आज पांडवांपैकी एक तरी िव यात महायो याला िपतामहांनी पाडलं नाही, तर वत:चं
पतन वीकारावं ! मी हाती श त्र धरीन! जर आज यांपैकी काहीच घडलं नाही तर... नाही
तर तू मा या िशरी चढिवले ला राजमु कुट तु या पायां शी टाकू न मी चं पानगरीचा माग
वीकारीन! दहा िदवस रणवा ांचे आिण श त्रा त्रांचे वनी दु न ऐकू न-ऐकू न आता
मला काहीच ऐकू ये ईनासं झालं आहे ! माझा रणां गणिप्रय वायु िजत िदवसिदवस थकत
चालला आहे ! जै तर् रथाबरोबरच मा या कीतीवर धूल साचते आहे ! जा, िपतामहांना सां ग
की एकतर यु ाची क डी फोडा नाहीतर कणाचा कंठनाळ फोडा!” दुयाधनाला
रणां गणावर धाडताना, िनवाणीचा सं देश दे ताना अगितकेची पोकळी लपिवणं मला श य
न हतं . तो तरातर िनघून जाताच मी वायु िजतासह आणखी चार शु भर् घोडे जै तर् रथाला
जु ं पले . यानं जीवनभर मा या सु खदु:खांचा वाटा वत:चाच हणून सहष उचलला होता
या शोणा या समाधीवर पु पमाला चढिव याचं कत य मागं राहू नये , ही तीव्र मनीषा
होती. कु
े तर् सोडून, राजनगर एका हाती टाकू न िवराटां या सीमां वर असले या
या या समाधीकडे माझा रथ धावू लागला. रणवा ांचे कलकलाट मागं पडले .
सं याकाळपयं त परतणं च भाग होतं . दोहो बाजूस दोन-दोन साथीदार घे ऊन, मला ने हमी
शोणासारखाच वाटले ला वायु िजत शे पटीचा िपसारा फुलवीत दौडू लागला. या या
शे पटी या झुप यातील अगिणत दाट अशा शु भर् केशांसार याच शोणा या आठवणी
असं य हो या, शु भर् हो या!
यमु ने या तीरावर उ या असले या शोणा या िन: त ध समाधीचे दगड
ृ
दि ट े पात ये ताच मला हात उं चावून बोलावू लागले . ‘वसु दादा, ये ! क् र आिण
अ यायी जगाला तु झं मन कधीच कळलं नाही! सां ग, तु ला काय सां गायचं असे ल ते
मा या कानात सां ग! हा सारथी आपली सु ख-दु:खं उरात जतन क न ठे वणार नाही असं
का वाटतं य तु ला! मी िजवं त असतो तर सूयपु त्रा, तु या रथा या घोड ांचे वे ग मी
वागिवले असते ! तु झं लोहत्राण तु या दे हावर चढिवलं असतं ! पण – पण उलट आज
तूच मा यावर फुलं चढिवणार आहे स! कशाला आणली आहे स ती पु पमाला! लहानांना
कोणी कधी फुलं अपीत नसतात!’
यमु नेचा शांत – गं भीर प्रवाह आिण याची समाधी सगळं -सगळं
मा याप्रमाणं च अबोल होतं – पण अबोलपणाचा बोलका िज हाळा मी अनु भवीत होतो.
यमु ने या व छ पात्रात ह तमु ख ालन क न हातांतील पु पमाला समाधीवर
वाहताच मन शांत झालं ! पात्राकडे पाहताना अ व था यानं असे च कधीतरी ऐकिवले ले

उद्गार मन च स
ूं मोर उभे रािहले . ‘जीवन ही ज म-मृ यू या तासातून वाहणारी नदी
आहे !’
‘ये तो शोण!’ गु डघे टे कवून मी समाधीला वं दन केलं . मावळतीची सौ य िकरणं
पाठीवर घे त वायु िजत पु हा कु
े तर् ाकडे धावू लागला. आता कसलीच िचं ता न हती.
पायांत अडखळणारं काही न हतं ! मागं वळायचं कारण न हतं ! तो पु रा िदवस दौड करीत,
यु थांबिव याचा सं केत करणारं रणिशं ग वाजत असतानाच मी रथ मा या िशिबरासमोर
आणला. सगळं कसं शांत-शांत भासत होतं . ने हमी एकमे कां या पराक् रमाचं त डभर
वणन एकमे कांना ऐकवीत परत िशिबराकडे िफरणारे सै िनक मला कुठं च िदसे नात! इतकी
नीरव, भयाण शांतता का? यु थांबलं असूनही सै िनक मागं का िफरकत नाहीत? काय
झालं ? भयं केची तीव्र सणक सावरतच मी वायु िजताला रथापासून मोकळं केलं .
एक िटटवी दृष ती या काठानं ककशपणे केकाटत पळाली. ितची िकंकाळी मला
कशीतरीच वाटली! सं याछाये चा धूसर प्रकाशही अ प ट होत होता! व एकादशीचा
सघन काळोख दो ही से नां या िशिबरां भोवती दाटत होता! पिलते उजळू नही तो दरू
करता ये णं श य न हतं !
सूया त होऊन एक घटका झाली तरी स यसे न िशिबराकडे माघारी का ये त
नाही? की, कुणीतरी यालाच आज या यु ात अचूक घे रलं काय?
िशिबरा या
ाराचा पटल हाता या मनगटाभोवती गु ं डाळू न-गु ं डाळू न
फाट या या घाईला आला! अं धाराचा भे द क न कु
े तर् ावर रोधले ले माझे डोळे पार
थकले ! काय झालं होतं ? काय घडलं होतं आज? शे वटी टप्ऽ टप्ऽ टप्ऽ टप्ऽ टापा कानी
आ या. स यसे नाचा घोडा िन या या ऐटदार लयीत ये त न हता! याची दौड
चु कतमाकत होत होती.
‘‘अं गराज, िपतामह पडले !” तो मा यासमोर ये ताच घोड ाव न कसातरीच
खाली ये त हणाला.
अं गावर िहमालय कोसळ याचा भास मला झाला. ‘‘कुणी केला हा िद य
पराक् रम!” मी याचे खांदे गदागदा हलवून याला ची कारत िवचारलं .
“अजु नानं ! षं ढ असले या िशखं डीला पु ढं घालून!”
‘‘ याकू ळ असले या िपतामहांना सव जण भे टून गे ले. तरीही तळमळत ते अजून
कुणाचीतरी वाट पाहताहे त! आिण – आिण,” म ये च अडखळत तो हणाला.
‘‘आिण काय स यसे न?”
‘‘आपला भानु सेन गे ला... आप या ह ते अ नी दे यासाठी याचं शव सवांनी
थांबिवलं आहे !” यानं मान िफरवून आप या डो यांना अधरीयाचा शे व लावला.
‘‘भानु सेन गे ला? स यसे न, जा, याला अि नसं कार ा. तु ही ा! मा यासाठी
थांबू नका!”
वायु िजतावर आ ढ होऊन मी तसाच यु भूमीकडे िनघालो! मनात िवचारांचं
थै मान होतं . भोवती अं धार होता. िपतामह पडले ! कु ं चा राजदं ड पडला! यांचे आिण
आपले मतभे द आहे त. एका सार यापे ा ते आपणाला अिधक मानत नाहीत! यां या
मनी एका अधर यापे ा अिधकसं आपणाला मोल नाही! तरीही मन यां याकडे का
ओढ घे त होतं ? ही आ मवं चना आहे काय? नाही! नाही! जो यो ा मृ यू या दारात
घायाळ होऊन पडला आहे याची भे ट घे ताना कसली आलीय वै यि तक पधा? कसला

मानपान? कोणते मतभे द? आता काही णांचीच सोबत करणा या या महापु षाचे
प्रमाद मनात तसे च उगाळीत बसायचं की काय? इतर कुणाला ते श य असे ल. कणाला
नाही! यांची भे ट घे तलीच पािहजे ! पु त्राचं दहन बाजूला ठे वून!
मा या मनीचे भाव जाणून दाटले या गदीजवळ वायु िजत आपोआप एका
िशिबरासमोर थांबला! पिल यांचा प्रकाश, अं धार उजळ याऐवजी याला अिधकच
भे सरू करीत होता. लान चय या सै िनकाचं कडं कु ं या, शरपं जरी पडले या से नापतीचं
दशन घे यासाठी दाटलं होतं ! राजक ात सु खश ये वर िनद्रा घे णारा तो वीर, शरां या –
तृ णपा यां या श ये वर पडला होता! दाढी या शु भर् केसात दोन- तीन शु क शरा या
तृ णकाठ ा अडक या हो या! म तकावरचा गौरवशाली मु कुट िदसत न हता! ठायीठायी शरीरात तले ले बाण तसे च होते ! डो यां भोवती का या सु रकु यांची वलयं दाटली
होती! यां या शरीराखालचं तृ ण ध य झालं होतं ! पावन झालं होतं ! या यावर यांची
िन सीम भ ती होती या गु तु य शं पाक ब्रा णानं यांचं म तक सावरलं होतं .
‘‘महाबाहो भी म!” भावनावे गात िपतामहां ऐवजी ‘भी म’ हे श द ओठातून
िनसट याचं मला जाणवलं ; पण ते के हाच यां या कानापयं त जाऊन पोहोचले होते !
परता घे ता ये त न हते .
पाप यां या सु रकु यां आड लपले ले ते ज वी ने तर् िकलिकलले . दीघ ओठांची
अ प ट हालचाल झाली. तोच, पाषाणावर बाणाचं पातं आदळताच होतो तसा कणीदार
आवाज या वृ , श्रांत आिण मृ यु श ये वरील जजर शरीरातूनही पु हा उमाळू न आला.
भावनांची आिण आपु लकीची वलयं घे ऊन.
‘‘कोण? कण! ये ... असा जवळ ये !” दो ही हात हलवून भोवती या से वक आिण
सै िनकांना दरू जा याचा सं केत झाला. ढणढणत जळणा या पिल यािशवाय भोवती
कुणीही उभं रािहलं नाही. म तक सोडून शं पाकही िनघून गे ला. ‘‘होय मी कणच आहे !
सूतपु त्र अधरथी कण! कसा जवळ ये ऊ? का ये ऊ?” मा या वािभमानाचा घोडा कुठं तरी
अडखळत होता.
‘‘कण, कोण सूत? कोण ित्रय? कोण रथी, अधरथी िन कोण महारथी? सग या
अस य क पना! ये मा याजवळ – अगदी जवळ ये ! एक यो ा हणून तरी अ तं गत
से नापतीची आ ा पाळ!”
मी जवळ गे लो. िहमालया या उ या कड ाचा शे वटी आडवा िवं याद्री झाला
होता! इतका हळु वार वनी! इतका िज हाळा कधीच अनु भवला न हता! या रीतीनं
आयु यभर यांनी स याला कवटाळलं होतं ; तशाच आपु लकीनं एक हात िव तारत
एकदम जवळ ओढून यांनी मला कवटाळलं ! पु हा सवां गावर रोमांचाची िशरिशरी
तरळली. परशु राम, श्रीकृ णानं तर झाले ला हा ितसरा िद य आिण अिव मरणीय पश
होता!
‘‘कण, तू सूतपु त्र नाहीस! तू राजमाता कुंतीचा सवांत प्रथम पु त्र आहे स!’’
णभराची शांतता पिल यांची फुरफुर प ट ऐकवू लागली. यांना वाटत होतं की, यांनी
सां िगतले ले स य प्रथम यां याच त डातून मला ऐकायला िमळत असावं . मला आता
याचं कुतूहल न हतं . मी सूतपु त्र नाही – कुंतीपु त्र नाही – सूयपु त्रही नाही – मी एक
िजवं त माणूस आहे – ये ईल याला िनधारानं त ड ायला उभा ठाकले ला एक सै िनक
आहे ! एवढीच माझी क पना होती!

‘‘का? हे ऐकू न तु ला काहीच कसं वाटलं नाही?” यां या छातीवरचे तले ले बाण
बोलताना मं द पं दत होते .
‘‘नाही! हे स य मी पूवीच ऐकलं आहे !’’
‘‘मग – मग मी तु झा ठायी-ठायी अिध े प केला, अवमान केला हणून
मजिवषयी तु झं मनं ितर कारानं , क् रोधानं भ न गे लं असे ल – पण पु त्रा, तसं नाही रे !
तु झी अवहे लना करावी हा माझा हे तू कधीच न हता! तु ला अधरथी हणून यु ापासून
दरू सार यात तू – तू ना या या अ ानानं आप या स या बं धश
ूं ी लढू नये स एवढाच
पिवत्र उ े श मी उराशी बाळगला होता! वृ ांची मनं ही ऐरणीसारखी असतात! त त
लोखं ड मा यावर यायचं आिण वर घणाचे आघातही! इतकं क न जगाला ऐकायला
िमळतात ते लोखं डाचे आिण वर घणाचे टण कार! ऐरण मात्र िन: त ध असते !
यासाठीच ितचा ज म असतो! तू भे टीला आलास हे क याणकारकच झालं ! मजिवषयीचे
सव िकंतू मनातून काढून टाक! तू अधरथी न हे स; तर महार यांचाही महारथी आहे स!!”
मरणप्राय यातनांनी िव हल होऊन ते णभर थांबले .
एक दीघ िन: वास सोडून यांनी डोळे उघडले .
‘‘िपतामह!’’ कंठ दाटू न आ यानं मलाही काही बोलवे ना.
‘‘कण, काशीरा यात भानु मतीचं हरण करणा या दुयाधनावर कोसळले या
दे शोदे शीं या राजांना तू एकट ानं थोपिवलं स हे कोण िवसरणार? जरासं धाला तू
चारले ली धूळ मगधांनाच काय मलासु ा ि तिमत करणारी होती! तु या सं पण
ू
आयावता या िदि वजयाचा िडंिडम अजूनही मा या कानात घु मतो आहे !
श त्रा त्रांत, बाहुबलात तू अजु नाहन
ू श्रे ठ आहे स! आिण क ते या, गे ली अने क तपं
तू जगून दाखिवले लं जीवनाचं त व ान यु िधि ठराला खाली पाहायला लावील असं च
आहे ! तु झा बाहुकंटक भीमाचे प्राणही क डून टाकील इतका प्रभावी आहे ! पु त्रा, तू-तू
सा ात श्रीकृ णासारखा दे दी यमान आहे स! जा, आप या बं धत
ू जा! िजनं दु:खािशवाय
अ य काहीच पािहलं नाही, राजमाता असून एका योिगनीचं खडतर जीवन िज या
वाट ाला आलं , तु या दशनासाठी िज या ने तर् ांचे आतु र प ी जीवनभर फडफडत
रािहले , मूक दय आक् रं दत रािहलं ; या तु या कुंतीमाते या चरणां शी जा! मा या
मृ यूबरोबरच हा वै र वाचा िवनाशी वणवा िवझू ा! तू गे लास की, दुयाधन प्र यं चा
तु टले या धनु यासारखा िन प्रभ होईल! ल -ल यो यांचे अकारण प्राण वे चणारं हे
महायु इथं च थांबेल! जा, पांडवांकडे जा!’’ यां या ने तर् कडांजवळ या सु रकु या
पाणाव या हो या. मा या पाठीवरचा हात पं दत होता. उरातील बाण थरथरत होते .
पु हा तीच मोहाची कत य यु त करणारी मं डलं मा याभोवती गरगरत होती! पु हा
िनधारानं काहीतरी ऐकवायला पािहजे होतं .
‘‘िपतामह, हीच क पना श्रीकृ णानं मा यासमोर अशाच भावपूण श दांत
मांडली होती – एक राजकीय कुशल पे च हणून! राजमाते नंही हाच मोह मा यासमोर
उभा केला होता – आप या पु त्रांना मा याकडून अभय िमळावं हणून! मात्र तीच
योजना तु ही मांडताहात आिण िकती स याथानं ! मृ यु श ये वर राहन
ू मला तु ही हे
सां गाताहात, यात तु मचा मजवरचा िनतांत िज हाळाच प ट होतो आहे , पण – पण
माझा माग चु कला आहे ! आता तो तसाच चालत जाणं यािशवाय मा या हाती काही
नाही! जसा पांडवांना वासु देव आहे तसाच मी कौरवांना साहा यकारी होईन. माझं धन,

शरीर, आ तजन, तशीच कीती मी दुयाधनासाठी सोडून िदली आहे . वायू अ नीला करतो
तसाच मी अजु नासह सव पांडवांना सं त त करीन. मा करा – पण मोहा या
महासं भर् मात आता मला पु हा टाकू नका! मला काही दे णारच असाल, तर केवळ
आशीवाद ा!”
‘‘कण, ध य आहे स! कुंतीचा पिहला पु त्र हणवून घे याची पात्रता तु झीच
आहे ! जा वै रभाव टाकू न कु ं चा से नापती हणून हाती धनु य घे ! एक ित्रय हणून
िनरहं कारी वृ ीनं से नेचं ने तृ व कर! दे वािदकांचा वै भवशाली लोक तु या उ च
अं तरा याला प्रा त होईल! जा, माझे आशीवाद तु या पाठीशी आहे त! सदै व आहे त!”
यां या ने तर् ांचा िहमालय, शरांची श या िसं च यासाठी िवतळू लागला. यां या दे हात
घु सले ले बाण मा या उरात सलू लागले .
उठू न यांना अिभवादन क न प्रदि णा घालताना सावरले ला मनाचा कुंभ
तडकला! अखं ड ब्र चयव्रत पाळले या, स यभाषी अशा िपतामहांनाही मृ यू वे ढू
शकतो तर मग जगात शा वत तरी काय आहे ? कशासाठी अजु नानं , किटखां ावर
खे ळिवले या िपतृ तु य महामानवाचा असा लाकडी ओंडका क न शरां या तृ णां वर
फेकला होता?
मा या ने तर् ांतन
ू िनसटले या अश् ं ची मौि तकं यां या पु यपावन चरणां वर
टपकली! हात उं चावून यांनी आशीवाद िदला ‘जयतु कण!’ जीवनभर सूयदे वांना अ य
दे णारा, वृ शरीरात सृ दृढ मन वागिवणारा तो से नापती सूयदे व उ र आयनात ये ईपयं त
मृ यूलाही थोपिवणार होता! सूय उ र आयनात जाताच आप या दे हा या किटखाल या
अपिवत्र आयनातील पं चप्राण म तकातील ब्र रं धर् ा या पावन उ रायनात,
योगबळावर आणून, सूयदे वां या िहर यगभी कद्रात ते िवसजन करणार होता! यां या
अं ितम साधने त य यय नको हणून मी िशिबराकडे परत चाललो, भोवतीचे पिलते
भकभकतच होते . दाटले या अं धाराला साथ दे त रात्रिकडे तालब पणे ककश ओरडत
होते !
मना या वीणे ची एकच तार दे हा या गहन गं भीर गाभा यात दरू वर सखोल
कुठं तरी अजूनही छे डली जात होती! राधामाते चा आशीवाद यायला िमळाला न हता!
बाबांचे चरण म तकी लावून घे याची सं धी सापडली न हती! वृ षालीची भे ट झाली
न हती! सु िप्रये ची वाता समजू शकत न हती! राजवाड ावर रािहले ला एकटा वृ षकेतु
कोण या क पना करीत असे ल सां गवत न हतं ! से नापती या िनवडी या प्रसं गी
घडले या आकि मक घटनांमुळे राजनगरात पाऊलही टाकलं गे लं न हतं ! कशी भे ट
होणार सवांची? उ ा तर समरां गणावर उतरायचं आहे !
**

एकवीस
भानु सेनाला अि नसं कार दे यासाठी हणून गे लेला स यसे न परतला न हता.
मा या मृ त पु त्राचा आ मा; यासाठी मी आलो नाही हणून मजवर ट होणार न हता
याचा मला िव वास होता! सं गर् ामात वीराचं मरण प करणा या या शूराला माहीतही
न हतं की, या भीमाकडून याचा वध झाला तो याचा चु लताच आहे ! अ ाना या पोटी
हणून का होईना; पण भीमानं मा या एका पु त्राचा बळी घे तला होता! श्र े चे, माये चे,
ना याचे उरले सुरले अं कुरही मा या मनातून यामु ळे होरपळू न गे ले होते . मन बिधर
होतं ! शरीर सु न होतं ! मधूनच िपतामहांची िवकलां ग मूती िशिबरा या पटलापटलां वर
िदसत होती. ‘वै रभाव न ठे वता यु कर – िनरहं कारी ने तृ व कर!’ यांचे िनवाणीचे बोल
फेर ध न डो यांसमोर नाचत होते . डोळे िमटू न आसनावर बसलो होतो. बै ठकीची मऊ
श या काटे री भासत होती!
‘‘अं गराज, बाहे र आप या भे टीसाठी कोण आलं आहे पाहा!” वायूची झुळू क
नकळत आत िशरावी तसा स यसे न के हा िशिबरात िशरला ते च समजलं नाही.
‘‘स यसे न, जा, आता कणा या भे टीसाठी मृ यूिशवाय कुणीच ये ऊ शकत नाही!
मला कुणाचीही भे ट यायची नाही! समरां गणात अजु नािशवाय!” ितिडकेनं मी
िशिबरा या ाराकडे बोट उं चावून याला बाहे र जायला सां िगतलं .
‘‘नाही अं गराज, जी य ती बाहे र उभी आहे ितला पाहताच आपण मृ यूलाही
घडीभर तसाच थांबवाल! बाहे र वृ षाली उभी आहे !’’
स यसे न बं ध ू हणून आपलं कत य करीत होता की एक कुटु ं बव सल हणून
प नीला आणून पतीशी भे टवत होता – की उ ा से नापती होणा या नायकाची
मन:ि थती जाणणा या सै िनकाचं कत य पार पाडीत होता? मा या भोवती या या सव
माणसांनी काही हातचं न राखता मा यावर एवढ ा िनहतु क प्रेमाचा वषाव का करावा?
मी खरोखरच या पात्रते चा आहे काय?
‘‘वृ षाली? मग ितला बाहे र का उभी केलीस स यसे न?” मी िशिबराबाहे र पाहत
याला िवचारलं .
‘‘ितची क पना आहे की, यु ापूवी एका से नाप्रमु खा या िशिबरात याची त्री
पाहन
ू उ ा सै िनक हणतील की, ‘आम या सा यां या ि त्रया अशाच िशिबरात आ या
तर चाले ल काय?’ महाराज यांना काय उ र दे तील? हणूनच ती बाहे र उभी आहे !
आपण दशन ावं अशी ितची तीव्र मनीषा आहे महाराज, माझीही! हणूनच अं धाराला
न मानता मी हि तनापु राहन
ू ितला आणलं आहे ! ितचा बं ध ू हणून!” तो भारावला होता.
याचा प्र ये क श द मला िवनवीत होता.
“चल.” मी या यावाचून िशिबराबाहे र आलो. पिल या या धूसर प्रकाशात
माझी प नी उभी होती! भानु सेना या मृ यूची वाता ितला स यसे नानं सां िगतली नसावी,
हणूनच ती शांत होती. मा या जीवनाची साथीदारीण यु भूमीवरही मला साथ दे णार
होती काय?

‘‘वृ षाली, आत ये !’’
‘‘अं गराज – ” ती सं कोचत होती.
‘‘ये वृ षाली, कुठलाही कु सै िनक तु या आगमनानं कपा याला आठ ा घालणार
नाही! आदश – आदश हणून मी उराशी कवटाळले या सव क पना समाजा या दृ टीनं
कवडी मोला या ठर या आहे त – आता कसला आदश तू पाळते आहे स? सं कोचू नकोस.’’
म तकावर लपे टले लं अं शुक सावरीत ती िशिबरात आली. मी सां िगतलं असतं , तर ती
पे ट या वण यातही िशरली असती!
‘‘वृ षाली, तू एकटीच आलीस?” मला अिधक काहीच बोलवत न हतं !
‘‘माताजी आिण मामं जी आता फार थकले त. ते इथपयं त ये ऊ शकत नाहीत.
सु िप्रया भानु सेनासाठी शोक करणा या वृ षकेतूला सां भाळ यासाठी मागं रािहली आहे –
मीच ितला ठे वलं आहे !”
‘‘ हणजे तो गे याचं तु ला समजलं ? कुणाकडून?”
भानु सेन गे ला तरी ती शांत कशी काय राहू शकत होती? कणप नी हे ब्रीद ती
िकती िनधारानं पार पाडीत होती!
‘‘स यसे नदादाकडून! आिण – आिण आपण या या दहनिवधीला गे ला नाहीत
हे सु ा सवांना समजलं य!” दु:खावे गानं ितनं मान खाली टाकली. अं शुकाचा पदर
डो यांना लावला.
‘‘वृ षाली – ’’ मला काय बोलावं ते सु चेना.
‘‘मला माहीत आहे अं गराज, मा यासार या एका ु दर् सारिथक ये शी सं सार
कर यात आपलं जीवन यथ गे लं आहे ! पण आपण आप या माता-िप यांना कसे
िवसरलात? यांचं दशन यावं असं ही आपणाला का वाटलं नाही? का आला नाहीत
राजनगरात?’’
‘‘कुणी – कुणी सां िगतलं तु ला मी सारथी नाही हणून?’’
‘‘राजमाता कुंतीदे वींनी! गं गेकाठी तु ही यांना िदले लं वचन घे ऊन दुसरं कुणीही
िनधा तपणे परत गे लं असतं – पण या मलाही भे ट या. एवढ ासाठीच की – ”
“कशासाठी?’’
‘‘अजूनही यांचं मन तु म यासाठी तळमळतं आहे यासाठी! प नी हणून मीही
तु हाला काहीतरी सां गावं हणून! महाराज, तु म यािवषयी या यां या प्रेमाला बं ध
माहीत नाहीत. आम यासाठी नाही – पण यां यासाठी तरी तु ही हे यु थांबवा!’’
‘‘वृ षाली, तु लाही असं च वाटतं य का की, माझं जीवन तु याशी सं सार कर यात
यथ गे लं? नाही! नाही! नाही! तु म यासाठीच मी श्रीकृ णाला नकार िदला आहे ,
राजमाते ला परत पाठिवलं आहे , िपतामहांची अं ितम इ छा दरू सारली आहे ! मी सारथी
होतो आिण तसाच आजही आहे ! अगितकते नं न हे ; तर अिभमानानं मी कुणालाही सां गेन
की, मी राधामाते चा आिण अिधरथबाबांचा पु त्र आहे ! आिण तू पहाटे पयं त थांबशील तर
उगव या सूयदे वांनाही तु यासम सां गेन की – ’’
“काय?”
‘‘की वृ षालीसारखी प नी लाभणार असे ल तर एकच काय शत ज मही मी
सूतपु त्र हणून वीकारीन! पण – पण यु ािवषयी काहीच बोलू नको! ते आता थांबणार
नाही.”

‘‘अं गराज, हीच आशा उराशी बाळगून राजमाता भे टून गे यापासून मी आपला
फुट या घड ाचा तु कडा गे ले पं धरा िदवस अश् ं या पु पांनी पूजते आहे ! आपण
आमचे च आहात – आ हाला अं तर दे ऊ नका!” ित या गोल गौरवणी मु खाचं वे तकमल
ू ी डवरलं ! पु ढं होऊन ितनं मा या चरणांना ओणवून ह त पश केला.
अश् ं या दविबं दं न
माझं मन अिभमान, प्रेम, िज हाळा या भावलहरींनी तु डुंब भ न आलं .
‘‘वृ षाली, ऊठ, शं तनूमहाराजांनी म यगं धेला कधी अं तर िद याचं तू आजवर
राजनगरात कुणाकडूनही ऐकलं आहे स काय? ययाती महाराजांनी शिम ठे ला दरू
लोट याचं कधी तु ला कुणी सां िगतलं आहे काय? मी याच नगरात, याच राजवा तूत
वाढलो आहे . पितप नी हे पूवज मानं एकत्र जोडले या दोन दे हांतील एकाच
आ यासारखे असतात! समाज, धम, नीती कुणी-कुणी यांना िवलग नाही क शकत.
खोटी प्रित ठा या पिवत्र बं धनाला तोडू शकत नाही. ऊठ! शांतपणे नगरात जा आिण
श य अस यास या घड ा या तु कड ातील अधा सु िप्रये लाही दे ! तू सु आहे स.
ये ठ आहे स. ऊठ!” ित या दं डांना ध न मी थरथर या हातांनी ितला वर उठिवलं .
वृ ाला वे ल िबलगते तशी एकदम ती मला कडकडून िबलगली. ित या दाट कुरल
केशपाशाव न िफरणारा माझा हात ितला सां गत होता, ‘वृ षाली, जगलो वाचलो तर
पु हा गं गेचा िकनारा आहे च! यमु ने या जललहरी आहे त – नाहीतर वगं गेकाठी पु हा
भे ट!’
‘‘ये ते मी.” ितनं आम या िववाहात राजमाता कुंतीदे वींनी िदले लं अं गुिलत्राण
आप या अं शुका या शे वातून काढून मा या उज या हाता या अं गठ ावर चढिवलं .
ित या अं गावर तोच सोने री िठप यांचा िनळा शालू होता! दो ही व तू ितनं
राजमाते याच िनवड या हो या.
‘‘ये – आिण उ ा सूयोदयापूवी दशन आिण आशीवादासाठी वाड ावर ये तो
आहे असं राधामाते ला सां ग!” मी हणालो. अं शुक मु खाभोवती लपे टून िशिबराचा
िवणले ला पटल दरू सारीत ती बाहे र पडली. बाहे र या स यसे नाचे डोळे आनं दात चमकत
अस याचं मला पिल या या प्रकाशात प ट िदसलं . िकतीतरी त परते नं एका हाती
पिलता घे ऊन तो रथनीडावर चढला. वृ षाली रथात बसताच यानं वे ग आखडले .
जािणवे ची एक सू म तार मा या मनात कुठं तरी छे डली गे ली! एक मह वाचा
सं कारिवधी मी पती असूनही िवस न गे लो होतो!
‘‘स यसे न थांब!” िशिबरा या ारातून हात उं चावून मी याला थोपिवला. जे
वृ षालीला ायला पािहजे होतं ते मी पार िवस नच गे लो होतो. एका हाती ती ण
पा याचा सपबाण घे ऊन रथाकडे जवळ-जवळ धावतच गे लो. ते दोघे ही ि तिमत होऊन
पाहत होते .
‘‘वृ षाली, तु झं सौभा यले णं रािहलं !” हातातील बाण डा या अं गठ ात टोचून
यावर तरळले ला एक टपोरा र तिबं द ू मी उज या अं गठ ानं ित या िवशाल भाली
चढिवला! ती या कुंकुमितलकानं िकतीतरी सुं दर िदसत होती! शु िचत िदसत होती!
इं दर् ाला कवच-कुंडलं दान कर यात कण चु कला हणणा यांना काय कळणार की, या
वे ळी अं गावर अभे कवच असतं तर – तर मी वृ षाली या भाली तसला मं गल ितलक
लाव या या भा याला मु कलो असतो.
स यसे नानं वे ग झटकले , घोडे उधळताच या या हातातील पिल याची योत

फरफरत राजनगराकडे धावू लागली. दरू वर या वळणाआड ती अदृ य होईपयं त मी
एकटक ित याकडे पाहत होतो.
**

बावीस
उ ा पे टणा या महायु ात मा यासमोर एकच पयाय होता. लढणं ! आप या
परं परे ला शोभे ल असं . कीतीला ने ईल असं कु ं साठी लढणं . कु ं या भूमीसाठी!
कुणी माझी फसवणूक केली हे कारण कधीच सां गता ये णार न हतं ! दुयाधनानं
इत या वषां या दीघ कालात काय केलं ते मी कुणाला सां िगतलं असतं तरी ते पटलं
असतं काय? शकुनीमामा, दु:शासन, महाराज धृ तरा ट् र कोण याही राजकीय
य तीसाठी उ ाचं महायु न हतं च. ते केवळ आिण केवळ मलाच लढावं लागणार होतं !
असे ल या श त्रा त्रािनशी! असे ल या आयु धािनशी! यातच माझं ‘कणपण’ होतं !
यातच मा या परं परे ची प्रित ठा होती! कु ं ची होती! कु ं या भूमीची होती!
ही भूमी! या भूमीसाठी कुणी-कुणी आिण िकती महान िदपवणारी बिलदानं केली
आहे त! हि तनापूर या राजिसं हासनाचं र ण कर यासाठी िकती नरवीरांनी, बालकबािलकांनी, त्री-पु षांनी आपली जीवनकमलं या महान य ात सहा य अपण केली
आहे त! आसमं तात भ्रमण करणा या यां या आ यां शी एकिन ठ राह यासाठीच मला
उ ा लढायचं होतं ! अं तगत भावनांचं माजले लं िवडं बन मी वे ळीच थां िबवलं नाही तर?...
नाही तर काय होईल ते मलाही सां गता ये णारं न हतं !
जीवनभराचा हा अर यात वाट चु कले या प्रवाशासारखा सं भर् म आता कुठं तरी
थांबवायलाच पािहजे होता!
तसा तो थांबवून, शांतपणे मनाची बां धणी क न मी िनद्राधीन झालो.

श्रीकृ ण

एक
मला माहीत होतं की, यु हे काही कधीच अं ितम स य ठ शकत नाही.
यु ामु ळे कधीच सम या िमटत नाहीत, प्र न सु टत नाहीत. उलट यु ातील िवराट
िव वं सनानं मानवजात अश्र हो याचाच भयाण धोका असतो. समाज पतनशील
हो याचं भय असतं . रा ट् राचा सां कृितक पायाच उखडला जा याची श यता असते .
मानवजातीनं िपढ ान्िपढ ा आप या उराशी कवटाळले ली र य व नं भ न होऊ
शकतात. जीवनाचा मूलभूत अथ शोधताना सं भर् माची काळी-काळी पु टं ित या बु ीला
घे शकतात. तरीही मी कु ं चं आिण पांडवांचं महायु पे टिवलं होतं ! ल -ल
यो यांचा बली चढिवणारा मृ यूचा महाय मांडला होता! मनामनां या क डीत
साठले या सु त क् रौयाचा मु त िव फोट करणारा रोमांचक खे ळ मांडला होता!
कणाकणांतील या चै त यामु ळे िव व सं चिलत होतं या ते ज वी कणकणांचा लोमहषण
सं घष मांडला होता! का? कशासाठी? मी काय एक पाषाण दयी विधक होतो हणून?
जगात कोणीच िजवं त असू नये , असं मला वाटत होतं हणून? क् रौयाचं , अश्र े चं,
अराजकते चं, वै राचाराचं साम्रा य आयावतावर यावं हणून? मु ळीच नाही!
यु पे टिवलं होतं मी, हातातील गांडीव धनु य टाकू न ना यां या प्रेमात
सं भर् िमत झाले या, कंठ सु कले या अजु नाला पु हा धनु य हाती पे लायला प्रवृ
क न! वत: याचे घोडे वागिव यासाठी हाती या या नं दीघोष रथाचे वे ग ध न!
यु ा या ितस या िदवशीच, हाती श त्र न धर याची प्रित ा भं ग याची तमा न
बाळगता! का केलं होतं मी हे सव? कशासाठी? द्रौपदी या अकलं क चािर याची घोर
िवटं बना करणा या दुयोधन-दुःशासन यांना केवळ शासन दे यासाठी? शकुनीमामां या
कपटा या राजकारणाला कायमचं उखडून काढ यासाठी? भी म-द्रोणां या मूक
िववशते ला आिण असमथनीय तट थते ला वाचा फोड यासाठी? धृ तरा ट् रा या अं ध
डो यांत स याचं झणझणीत अं जन घाल यासाठी? कणा या माग यु त, पथभ्र ट आिण
अखं ड सं भर् िमत जीवनाला वगाचा सु यो य माग दाखिव यासाठी? नाही! केवळ
असाच काही माझा हे तू असता तर माझं काय सोपं होतं . िविश ट हे तप
ू ु रता िविश ट
उपाय योजून मी ते पूण केलं असतं . या प्र ये काला एकएकटं गाठू न िनखं दणं काय
अश य होतं मला? केवळ दोन राजिसं हासनांचाही प्र न मा यापु ढं न हता. मग
कशासाठी मांडला होता हा थरारक महाय मी? का?
मा यापु ढं प्र न होता, अिखल मानवजातीचा! प्र न होता िचरं तन अशा अं ितम
स याचा! प्र न होता शरीरा-शरीरांचे िविवधढं गी आिण अगिणत कुंभ धारण क न
राहणा या अमर आ मत वाचा!
जगातील अं ितम आिण कधीही न बदलणारं शा वत स य आहे प्रकाशमय
अमर चै त य! कुणालाही याचा अनु भव आप या िवलासी रं गमहालात राहन
ू कधीच
नाही घे ता ये णार! केवळ जगायचं च, या शु लोचट आस तीला, पा यातील ह ीला
मगर िचकटतो तसं िचकटू न याचा प्र यय कुणालाही कधीही नाही घे ता ये णार!

यासाठी, िदवसामागून रात्र असते तसा जीवनामागून मृ यू असतो; याचा शरीरातील
पे शीपे शींना दाट आिण अमळ पिरचय हावा लागतो! मन, शरीर, बु ी, सव िनकोप,
आ मिनभर हावं लागतं . मग स य कुणीच दुस यानं सां गावं लागत नाही, पटवावं
लागत नाही. ते आपोआपच शरीरा-शरीरांतन
ू च प्रकटन पावू लागतं . मु ती िकंवा
सवश्रे ठ आ मानु भव ही कधीही िभ ा मागून िमळणारी व तू न हे ! दुस यांनी अ न
खाऊन आपली भूक कधीच शमत नाही, दुस यांनी पाणी प्राश यानं आपली तृ णा
कधीच तृ त होत नाही. अगदी तसं च कुणा याही केवळ उपदे शामु ळे कुणाचाही कधीच
उ ार होत नाही. होणारही नाही! िजथं -िजथं जीवन असतं ितथं -ितथं प्रकटनाचीही
अनावर ओढ असते – मु तीची तळमळ असते . बाहे न ती िदसत नसे ल, पण आतून
अखं डपणे हे च काय चालले लं असतं . ‘जीवन’ हणजे प्रकटन!
कधी-कधी या प्रकटनाचा प्रलयकारी दे खावा मानवजातीपु ढं यावा लागतो!
कारण ग्रंथ, उपदे श, नीितत वं यांपलीकडे जाऊन ती आस त झाले ली असते !
खु शालवादी झाले ली असते ! जगात दृ य व तूं या पलीकडे आणखी काही सू म जगत्
आहे हे पाहायलाही ितला अवसर नसतो! या वे ळी घटकाभर ितला कुठं तरी थांबवावं हे
लागतं च! आिण यासाठी यु ासारखा दुसरा अ य प्रभावी असा मागच असत नाही!
मी यु पे टिवलं होतं ते यासाठी! केवळ यासाठीच!!
**

दोन
यु दहा िदवस भयं करपणे घु मलं होतं ! गजलं होतं ! माझा प्राणिप्रय भ त
असले या अजु ना या नं दीघोष रथा या रथनीडावर बसून या या गितमान रथाचे
पांढरे शु भर् घोडे सावरत ते मी मु तपणे चतु रं गदलांत भ्रमण करीत पािहलं होतं . ते
पाहताना या पांडवप ाचा पाठपु रावा कर यासाठी सारथी हणून का होईना मी
कु
े तर् ावर उतरलो होतो; या पांडवां या िवजयाची िनि चती पिह या िदवसापासूनच
ठामपणे वाटत होती. कारण – कारण अजु नासह पाची पांडवांना कृता त काळासारखा
वाटणारा, असीम िवक् रमी, सूयपु त्र कण समरां गणात भी माचं पतन होईपयं त
उतरणारच न हता! या यासारखा अखं ड साधने नं शु िचभूत, योजनाकुशल, जाळ या
पराक् रमाचा, िदि वजयी से नानायक दो ही प ांत दुसरा कोणीच न हता! हणूनच
िश टाईसाठी हि तनापु रात गे लो असताना याला या या िद य कुलाची प ट जाणीव
दे ऊन पांडवांकडं परतिव याचा आटोकाट प्रय न मी केला होता, पण महासागरासार या
या या िनधाराला परतिव यात सु दशन धारण करणारे माझे हातही अयश वी ठरले
होते ! मा या स य कथनामु ळे याचा थोडा काही ते जोभं ग होईल काय हणून
हि तनापु राहन
ू िनघताना मी िवचार केला. तसं होणं श यच न हतं . जे भं ग पावतं ते
ते जच नसतं ; हे च यानं िस केलं होतं ! उलट आपण सूयपु त्र आहोत, हे समजताच
याची झाले ली प्रितिक् रया सवांना िदपिवणारी होती. माझी भे ट घे ऊन परत यावर ‘मी
सूयपु त्र आहे ! मी सूयपु त्र आहे !’ असं आनं दानं धुं दपणे गजत यानं पाच सोने री
जलकुंभ नु सते कवे तच दामटू न टाकले ; असं नं तर िवदुराकडून मला कळलं होतं ! असा हा
कण, भी माचं पतन होईपयं त समरां गणात पायच टाकणार न हता! इं दर् ानं पूवीच याची
कवच-कुंडलं आप या पु त्रासाठी, अजु नासाठी हणून दाना या िमषानं कौश यानं
या यापासून ह तगत केलीच होती. परशु रामांनी, ‘तु ला ऐन यु प्रसं गी ब्र ा त्र
फुरणार नाही’ असा ममभे दी शाप याला िदला होता. महद्रपवतावर या ब्रा णाचे
‘तु या रथाचं चक् र भूमीही यु ात अशीच तवून ठे वील!’ हे उद्गार कोणीही िवस
शकत न हतं . कुंतीदे वीला तर यानं चार पु त्रांचं अभय पु त्रकत यापोटी िदलं होतं ! कण!
सूयपु त्र असून, पिहला पांडव असून, ये ठ क ते य असून मा या इतकीच – हणजे
एका सार याएवढीच याची आता पात्रता न हती काय??
पण खरोखरच हे असं होतं का?
यु ाचा अकरावा िदवस उजाडला! गु द्रोण कौरवांचं ने तृ व कर यासाठी,
कु ं चा ित्रकोणी भगवा राज वज पे लन
ू िनग्रहानं आम यासमोर उभे ठाकले ! द्रोण!
द्रोण हणजे सव श त्रा त्रांचा सा ात चालता बोलता श त्रवे द होता! भी मा या
दहा या िदवशी या पतनामु ळे रात्रभर िवकल झाले ली कु से ना द्रोणांना से नापती या
वे षात पाहन
े तर् ाचा
ू गजना क लागली. कु
ू पु हा रणो सु क होऊन, आवे शानं चे तन
मु त आसमं त यां या गगनभे दी अखं ड जयजयकारानं दुमदुम ू लागला!
आज पिह याप्रथमच द्रोणां या ने तृ वाखाली प्रचं ड रथदलाचा प्रमु ख

हणून कण समरां गणात उतरला होता! लतावे लींनी सु शोिभत केले या, तळप या शु
सु वणानं मं िडत अशा आप या जै तर् रथावर तो, िहमालयावर कैलासपवताचं उ ुं ग िशखर
शोभून िदसतं तसा सवांत उं च अस यामु ळे शोिभवं त िदसत होता. ह ी या साखळदं डाचं
सु िच ह असले या या या रथावरचा काषायवणाचा तलम राज वज इतका फरफरत
होता की, या फरफर यामु ळे याला धारण करणारा अणकुचीदार टोकाचा सु वणी
वजदं ड लडलड हलत होता!
सवां गावर लोहत्राण पिरधान केले ला कण हणजे राखे त झाकाळले या त त,
धगधगीत अं गारासारखाच होता. या याजवळ कवच-कुंडलं न हती; याचं जीवन
शापद ध होतं ; तरीही तो अं गारासारखाच दाहक होता! शापद ध असला तरी तो सा ात
सूयपु त्र होता! िकतीही लहान झाला तरी अ नीचा फुि लं ग सदा फुि लं गच असतो!
मला पूण माहीत होतं की, ता या दमा या कणापु ढं अजु नाला आण यात काहीच
सु पणा ठरला नसता! हणूनच िशिबरात भरले या रात्री या बै ठकीत कणा या
भयामु ळे िचं ताक् रांत होऊन पु न:पु हा ‘ या सूतपु त्र राधे याचं काय?’ हणणा या
यु िधि ठराला मी पटवून िदलं होतं की, जीवनभरा या जाळणा या अवहे लने नं, ठायीठायी झाले या मानभं गामु ळे पे टले या कणा या झं झावातापु ढं अजु न जीण
पणकुटीसारखा णात धाडकन के हाही कोसळू न जाईल! याला थोपिव याचं साम य
एकातच होतं . पवतकाय एकट ा भीमात! हणूनच प्रथम भीमाला कणावर सोड याचा
िनणय पांडव िशिबरात सवानु मते आ ही घे तला होता. वचनिप्रय असले ला अमषी कण
कुंतीदे वीला िदले या वचनाचं कधीच िव मरण होऊ दे णार न हता! भीमाला वधणार
न हता! अजु नािशवाय कुणावरही प्राणां ितक ह ला करणार न हता. दात पडले ला
भु जंग आिण नखाग्र छाटले ला िसं ह यांसारखाच आता याचा िवक् रम होता!
भी मा या ने तृ वाखाली िनकरा या ै रथ, ं द, सं कुल आिण पाषाणफेकी या
यु ात पांडवांचे पाच ल यो े कामी आले होते . भीम, वे त, सा यकी, अजु न,
धृ टद्यृ न, यु यु धान यांनी कौरवाचे दहा ल यो े यमसदनाला धाडले होते . तरीही
कौरवांची सै यसं या अ ाप अिधक होती. कण आिण द्रोण यांना मु खाशी ठे वून पं धरा
ल ांचा सै िनक महासागर एकसारखा खवळत होता. आम या नं दीघोषामागं दहा ल
से ना उभी होती.
सूयादय झाला तसं , आप या खां ाइतकं उं च आिण िविवध आभूषणांनी
सु शोिभत असं पु पमाला व सु वणमं िडत, नावाप्रमाणं च ‘िवजय’ असले लं आपलं अवजड
धनु य रथदलाचा प्रमु ख हणून कणानं खूप उं चावून गरगर िफरिवलं . आपला
‘िहर यगभ’ नावाचा शु भर् धवल टपोरा शं ख यानं आप या सते ज कंठा या, घोड ां या
वे गासार या िदसणा या, टपटपीत, र तमय धम या फुगवीत िकतीतरी मोठ ानं
फुंकला!! कुणा याही शं खाचा न हता इतका याचा नाद गगनभे दी होता. नाकासमोर
धावणा या आप या सहस्रर मी िप याला तो शं खनाद ऐकवून जसा काही तो सां गत
होता, ‘अं धकाराला जाळणा या तु म या िकरणशलाकेसारखे च माझे अमोघ असे नाराच,
सपमु ख, सु वणपं ख, सूची, िजद्म, बि तक, गजा थी, गोमु ख, चं दर् प ी, गृ धपत्र असे
िविवध बाण आज अजु नाला या या से नेसह द ध करतील! मा या राज वजावरील
ह ी या साखळदं डात या या वजावरील किप- वानर मी आज करकचून आवळू न
टाकीन!’ पु न:पु हा िहर यगभाचा, यो यां या अं गावरील केश ताठ करील असा भे दक

शं खनाद क न यानं आप या िवराट रथदलाला पु ढं सरसाव याची भे दक अशी
चे तनामय आरोळी िदली! ‘आऽऽ ऽढ! अाऽऽक् रऽम!!’ याचे िनळसर डोळे क् रोधामु ळे
गद-गद िनळे िदसू लागले . से नापती द्रोण आहे त हे िवस न याला अनु सरणा या
हजारो महार यांनी ‘अं गराज कणऽ जयतु ! जयतु ! जयतु !!’ असा या या नावाचाच
अिवरत क लोळ माजिवला.
वण यात पे टले या िनषाध पवतासारखा िदसणारा तो पिहला पांडव पाहताना
सूयच दुसरं प धारण क न पांढ या घोड ा या वे गवान रथावर आ ढ झाला आहे की
काय; असा भास प्र ये क पांडवयो यालाच काय; पण मलाही
णै क झाला!!
पवकालातील महासागरासारखा, पु न:पु हा आपलं िवजयधनु य उं चावून तो गजत होता.
नदी या डोहात िशरणारा िवशालकाय मगर सरासर पाणी कापत पु ढं धावतो तसा तो
णातच पांडवसै यात बाणासारखा घु सला! याचे क्
डोळे एकसारखे अजु ना या
रथावर या वजाचाच वे ध घे त होते , पण – पण अजु नाला वे ढत मा या सं केतानु सार
पु न:पु हा भीमच याला सामोरा जाऊ लागला! मी कौश यानं अजु नाचा नं दीघोष
णाधातच कणापु ढं न ये ऊ दे ता द्रोणापु ढं आणला!
केवळ एका रथात बसून, गरगर भ्रमण करीत िदि वजयात समग्र आयावत
पादाक् रांत करणारा, दान, साधना, धै य, शु िचता यांनी त त लोखं डासारखा िदसणारा तो
पिहला क ते य आिण बकासु र, िहिडं ब, िकरिमर, जरासं ध, यांसार या िध पाडांना वधणारा
बलाढ म ल भीम एकमे कांसमोर उभे ठाकले !
दोन म वनगजांसारखे ते एकमे कां वर तु टू न पड यापूवी णकाल थांबन
ू
पर परांचा ममवे ध घे ऊ लागले . णातच यां या िच थरारक, लोमहषण सं घषाला
सु वात झाली. बाणां वर बाण ट करले ! क्
भुं जगांसारखे उ ण िन: वास टाकत
बाणफेकीनं यांनी पळात सगळं अवकाश झाकाळू न टाकलं . मृ गात या अिवरोध
पज यासार या बाणां या एकलग सरींवर सरी कणा या धनु यातून सु टून भीमा या
पथकात लढणा या िवराट, म य, पांचाल यांना सं तर् त क लाग या. मा यावर या
सूयानं वाळवं टातील वाळू चा कण कण सडकू न तापवावा, तसे याचे दाहक अि नबाण
पांडवसै याला पोळू न काढू लागले . या या बाणांनी वे ढला जाणारा भीम इतका अ व थ
झाला की, यानं हातातील धनु य टाकू न प्रथम मै रेयक म ाचे कुंभ या कुंभ पोटात
ू िबं
िरचवून घे ऊन आप या र ताचा िबं दन
् द ू फुलवून घे तला! गु ं जेसारखे लाले लाल डोळे
गरगर िफरवीत तो आवे शानं अशा चे तने त कणावर तु टू न पडला की, यानं सतत आठ
वे ळा या या ‘िवजय’ धनु याची बळकट प्र यं चा तडातड तोडून टाकली. पाच वे ळा
याचे रथ उद् व त क न याला िवरथ केला. सारथी स यसे नाला घायाळ केला.
स यसे न रथनीडाव न कोसळताच कणानं हातातील धनु य फेकू न िदलं . स यसे नाचं
थरथरणारं म तक मांडीवर घे ऊन तो याला साव लागला. ‘स यसे नऽऽ स यसे न’
हणत याची मू छा घालवू लागला. एवढ ात क्
भीमानं सरळ आप या रथातून
या या रथावरच उडी घे ऊन या या भ कम रथाचं चूण-चूण केलं .
स यसे न पडला; तरीही कण अितशय सौ यपणे लढत होता! माते ला िदले या
वचनाला जागत होता! भीमाचे वे षाचे आघात नु सते च थोपवीत होता! पण मै रेयक म
अं गी िभनले ला भीम समु दर् वा यासारखा अनावर होताच कणानं आपले गद िनळे डोळे
क् रोधाने िव फारले ! वै शाखा या पे टणा या रणरणीत उ हासारखा िमळे ल याला जाळत

तो भीमावर असा तु टू न पडला की, णातच गं गेचं िवशाल पात्र दाट धु यानं झाकाळू न
टाकावं , तसा िवशालकाय भीम यानं आप या अमोघ बाणां या सं तत वषावात णात
पार झाकाळू न टाकला! शरीरात जागजागी ममभे दी बाण घु सले ला भीम, डे रेदार,
शाखाश्रीमं त शालवृ उ मळू न पडावा तसा रथातून धाडकन खाली कोसळला! धरती
हादरली! वायु पु त्र भीम मूि छत झाला! झोपतानासु ा धरतीला कधी पाठ न दे णारा
अिजं य म लयो ा भीम उताणा झाला!
डो यांतन
ू िवजयानं दा या िठण याच िठण या वषवत आप या रथातून सरळ
खाली उडी घे ऊन कण वायु गतीनं या या मूि छत दे हाकडे धावला! याला रोध याचं
साम य कुणातही न हतं !
काही णातच सावध होऊन र तवणी ने तर् ांची िकलिकलत उघडझाप करीत
उठणा या भीमा या कंठात आप या िव यात िवजय धनु या या प्र यं चेचा िवळखा,
कंठबं धासारखा घालून यानं याला गदागदा हलवीत, ‘सूतपु त्र’, हणून भीमानं
आखाड ात सवांत प्रथम िनदयपणे हे टाळले ला तो सूयपु त्र उपहासानं हणाला;
िकतीतरी मोठ ानं –, ‘‘अरे , अमाप खादाडा! हातात आसूड घे ऊन आज तु या
माजले या पाठीचा कातडी ल बे पयत, सारथी हणून खरारा क
काय? जा,
मा यासमो न चालता हो! िजथं पं चप कात्रांचे हं डे उतरले असतील या पाकगृ हात
जाऊन आप या चं चल िजभे चे चोज पु रव! िवराटां या ब लव आचा या! ते च तु झं यो य
थान आहे ! सूतपु त्रा याही पात्रते चा नाहीस तू! पु हा कधीच या कणासमोर ये याचं
धाडस क नकोस! जा! चालता हो!!’’
लि जत भीम मान खाली टाकू न िजवाचं दान या िव यात दानवीराकडून घे त
माघारी िफरला! आज पिह यानं च भीमाचं सं पण
ू गवहरण होत होतं !
ु
ु
भीमानं वधले या दमुख, दजय, िवकण या दुयाधनबं धच
ूं ी प्रेतं कु ं नी कशीतरी
रण े तर् ाबाहे र काढली! िवकणाला मारताना भीमा या डो यांसमोर
त
ू ानं तरचा
व त्रहरणाचा प्रसं ग उभा रािहला. रथातून खाली उत न यानं मु कुट काढून घे त
िवकणा या मृ तदे हाला वं दन केलं . कणा या िवराट िवक् रमाची धा ती घे तले ला यु िधि ठर
सरळ-सरळ यु समा तीची – समे टाची भाषा बोलत होता. भीमाचा अहं भाव हरण क न
अकरावा िदवस मावळत होता. िशिबरात यु िधि ठराला मात्र झोप ये त न हती! बारा या
िदवशी, सै यरचने त कुशल असले या राजिन ठ द्रोणांनी शं खा या आकाराची सै यरचना
क न पिह या प्रहरापयं तच चे िकतान, दृढसे न, पु िजत, वजकेतू, वीरकेतू, वृ क, शं ख,
मिणमान, सु िचत्र, अं शुमत आिण िव यात द् पदराजाला कंठ नान घातलं ! तसं काही
काळ यु थांबलं ! पाचही पांडव आप या वशु रा या कले वराभोवती एकवटले . सगळे च
शोकम न झाले . मी सवांना सावरलं , पण िश य प्रेमापोटी अजु नाशी मात्र द्रोण सौ य
यु खे ळत होते . िन ठा डळमळत होती! शे वटी प्रेम हे दुबळं च असतं !
अचल, उग्रम यू, दीघायू, व ट, सौश् ती हे िव यात रथी अजु नानं कोसळिवले .
सा यकीनं अ व थामा, दु:शासन, शकुनी यांना सं तर् त क न टाकलं . दोन-दोन प्रचं ड
पाषाण एकमे कां वर आदळताच यावर रां गणा या िकतीतरी असं य मुं या या पं ती
चग नच ठार होतात तसे प्र ये क पथकातील िकती-िकती सै िनक कामी आले ाची
गणती करणं अश य झालं ! यु ा या क लोळात ह ी, घोडे , रथ यांखाली सापडून
प्राणां ितक िकंका या फोडत अने कांनी दे ह टाकले ! यु भूमीवर तु टले या स डा, हात,

पाय आिण मु कुटमं िडत म तकं यांचा खचच खच पडला होता.
क्
िसं हासारखा खवळले ला कण चतु रं गदलात अजु नाला गाठ यासाठी
िवमु तपणे गरगर िफरत होता, पण अजु ना या रथाचे वे ग मा या हाती होते ! कणा या
रथावरील साखळदं डा या वजाकडे एकटक बारीक ल ठे वून मी श यतो अजु नाला
या या िव
िदशे ला ने त होतो! याचा क दटले ला पराक् रम िकती द ध करणारा होता,
हे भीमाला यानं िदले या जीवनदानाव न कोणालाही समजलं असतं ! अजु न कुठं च
िदसत नाही हे पाहन
ू अिधकच खवळले ला कण, यु िधि ठर, नकुल, सहदे व यांना पु न:पु हा
गाठू न िवरथ क न यां या कंठात आपलं धनु य अडकवून क्
ने तर् ांनी अ नीचा
वषाव करीत यांना सं तापून िवचारीत होता – ‘‘सां गा, मा या सु दामन आिण शोणाला
डं ख करणारा तो िनळा सप कुठं आहे ?” काही न बोलता ते िवरथ पांडव आप या
पराजयाचं श य पचवीत णभरही या यापु ढं न थांबता लि जत होऊन सरळ धावत
होते !
राजमाते या वचनात सापडले ला तो सूयपु त्र अगितकते नं उ ण िन: वास टाकत
पांचाल, िवराट, म य, रा स यांची पथकं या पथक कापणी या हं गामात एखा ा
कृिषवरानं उ या िपकाची कणसं तोडावीत तशी कापत चोहोकडे िवजे सारखा मन माने ल
तसा तळपत होता. एकदा तर यानं यु िधि ठराला मूि छत क न सरळ याचा रथ
उचलून दरू फेकू न िदला! सै िनक-यो यांनी याला समरां गणाबाहे र ने ऊन शु ीवर
आणला. कण हणजे धु मसणा या वालामु खीचा अि नरस ओतणारा प्रलयकारी
िव फोट होता! गजणारा प्रभं जन होता! कुणीही या यासमोर णभरही िटकाव ध
शकत न हतं . गरगरणारा बारावा िदवसही सं पला! प्र ये क िदवशी यु भूमीवर इत या
प्रेतांचा खच पडत होता की, रोज समरां गण बदलावं लागत होतं !
अजून एकही पांडव यु ात पडत नाही हे पाहन
ू या िदवशी रात्री, ना याची सव
ु
बं धनं झुगा न दे ऊन दयाधन से नापती द्रोणां वर कठोर श दांत उखडला, ‘‘बारा िदवसांत
बारा ल कु से ना कामी आली तरी एकही पांडव मात्र गतप्राण होत नाही! माझे
चोवीस बं ध ू भीमानं न ट केले तरी एकही पांडव न ट होत नाही! हे यु आहे की,
िदि वजयी से नेनं आनं दाप्री यथ मांडले लं भोजन? गु द्रोण, पांडवांना कंठ नान
घाल यासाठी तु मचं धनु य असमथ असे ल तर तु म या राजरथावरचा राज वज उ ा
कणा या हाती ा!’’ याचा प्र ये क श दन्श द द्रोणाचं दय अवहे लने नं फोडीत
होता! यानं आपली श त्रिव ा अहोरात्र क ट क न जीवनभर कु -पांडवांना िन ठे नं
िशकिवली या यां या िश यगणांपैकी कुणीही यां या भावनांची आज ि ती करीत
न हता! यांना आपला अं गठा तोडून दे णारा, कटीभोवती राकट व कलं बां धणारा,
िनषाध पवता या घनदाट रां गेत वणवण िफरणारा, का या शरीराचा, पण धवल
अं त:करणाचा एकल यच क् र काळानं गु द्रोणांचा एकमे व िन ठावान िश य ठरिवला
होता! सामािजक सं केतापे ा याग आिण िन ठा ही के हाही श्रे ठ असते .
सवां या प्रेमाला आप या िवशाल भा या या पोकळीत क बून गु द्रोण
िनधारानं उभे ठाकले . शु भर् दाढी णकाल थरथरली!
‘‘मा या पराक् रमाची िववे कशू य शं का घे णा या दुयाधनाला उ ाच मी दाखवून
दे ईन की, एक ना एक सवश्रे ठ पांडवाचं चक् र यूहात पडले लं कले वर पािह यािशवाय
उ ाचा सूय मावळणारच नाही!” तरातरा चालत ते बै ठकीतून िनघूनही गे ले!

**

तीन
ू ानं बै ठकीतला सव वृ ा त ऐकला तसा ये ऊन आम यासमोर
आम या गु तदत
िनवे दन केला. अजु नासह सव जण पु हा िचं ताक् रांत झाले . चक् र यूह! भे दनाला सवांत
िकचकट सै यरचना! कुणाला ायचं उ ाचं से नापतीपद? कोण भे दणार चक् र यूह?
सिचं त पांडवांना काय-काय सु चतं ते त ध राहन
ू मी अधा घटका नु सतं ऐकलं ! सव जण
भीमाला पु ढं घाल याचीच योजना बोलत होते . िकतीही पराक् रमी असला तरी भीम
चक् र यूहाचा भे द कधीच क शकणार न हता! याला चक् र यूह भे दनासाठी धाडणं
हणजे याला गमावणं होतं . या यािशवाय पांडवांना सं र णासाठी ढाल दुसरी कुठली
होती?
मी एका से वकाकडून अिभम यूला बोलावून घे तलं . बै ठकी या िशिबरात ये ताच
याला मी हटलं , ‘‘अिभऽ!’’ ने हमीसाखं अिभम यू न हणता ‘अिभ’ हणताच
श दातील िज हाळा या अजु नपु त्रानं त काळ अचूक जाणला! या या धारदार
नाकाखाल या दीघ ओठांमागचे उ कांसारखे धवल दात णभर चमकले . झटकन पु ढं
होत िवनयानं मला वं दन करीत तो सं यत वरात हणाला, ‘‘आ ा मामाऽ’’
याचा िवनय आिण समज पाहन
ू , यादव आिण पांडव यां या र ताची एकमे व
लसलसती खूण असले या, एका वषापूवीच िववािहत झाले या या सोळा-सतरा
वषां या यु वकाला उ ा पणाला लावावा लागणार हणून णभर मीही सं भर् िमत
झालो! काही ण काहीच बोलवे ना.
सवांची त धता पाहन
ू तोच हणाला, ‘‘आपण सवच असे त ध का?
िचं ताक् रांत का?’’
‘‘उ ा गु द्रोण चक् र यूहाची अवघड सै यरचना करणार आहे त. ती फोड याचं
काय – ’’ मला याला काहीच प ट सां गता ये ईना! या या गभवती प नीचं – उ रे चं
िवमल मु ख डो यां आड करता ये ईना.
‘‘ते काय मा यावर पडणार असे ल तर माझं ते सौभा य आहे ! आपले सवांचे
आशीवाद असतील तर ते मी आनं दानं वीकारीन!’’ सवांना श्र े नं अिभवादन क न,
ये ठ आिण वडीलधा यांत बस याची सं कारहीनता माहीत नसले ला तो सु भद्रापु त्र,
यमु नेव न परतणा या घोड ां या शांत चालीनं िशिबराबाहे र पडलाही. सवांची मनं
हे लावली. यु भूमीवर या याएवढ ा कोव या वयाचा कोणताही यो ा न हता!
व चतु दशीचा िदवस उजाडला. यु ातील ते रावा िदवस होता तो. गु द्रोणांनी
चक् र यूहाची रचना पहाटे या पिह या प्रहरापासूनच, सै िनक िशिबराबाहे र काढून
शु क्रा या अं धक
ू प्रकाशात मांडली होती! मु खावर ते वत: उभे होते . गु हे या
ारावर या िसं हासारखे !
दुसरा अजु नच वाटणा या अिभम यूनं पांडवसे नेचं ने तृ व करीत शं ख फुंकू न
रणघोष िदला, ‘आऽऽरोऽह! आऽऽचलं !’ भीम, नकुल, सहदे व, यु यु धान याला सं र ण
दे त या यामागून पु ढं सरसावले .

पलांडूवरचे पापु द्रे उचकटावे त तशी से नेची एकामागून एक कडी फोडत
अिभम यू कौरवसे नेत िशरला. द्रोण, शकुनी, दु:शासन, जयद्रथ, कृतवमा, कृप,
अ व थामा, दुयाधन सवांना घायाळ करीत तो से नेची मं डलांमागून मं डलं फोडत,
वा ळात भु जंग घु सावा तसा कु से नेत घु सला! णा णाला मागं रािहले या भीमात
आिण या यात अिधक-अिधक अं तर पडत चाललं ! पण बाहू फुरण पावले ला,
फुलले ला, वत:ला िवसरले ला वीरश्रीम
अिभम यू मागं वळू नही न पाहता
ू डे बाणासारखा चालला! हजारो रथी, गजाती, अ वसाद यांना
चक् र यूहा या कद्रिबं दक
ू कद्र थाना या आठ या मं डलातही
कंठ नान घालीत तो एकटाच सात मं डलं भे दन
घु सला! या या आवतीभोवती नु सते ल -ल कु सै िनक होते ! तरीही एकाकी लढत
यानं शत् ं जय, त क, स यश्रवस, चं दर् केतू, जय से न आिण मे घवे ग यांसारखे
अितरथी धरतीवर धडाधड कोसळिवले !!
सं याकालचा प्रहर आला तरी अिभम यू काही हटत नाही हे पाहन
ू बारा
िदवसांत कधी लागला नसे ल असा घोर कािळमा यु ाला लागला! कद्र थानावर एकाकी
सापडले या या सु भद्रापु त्रावर द्रोण, कृप, कृतवमा, अ व थामा, बृ ह ल आिण कण
हे सहा महारथी एकाच वे ळी चालून गे ले! यांत कणही होता! जीवनभरचा सं भर् म आता
याला कुठं ही खे चन
ू ने ऊ शकत होता! या सवांनाही अिभम यू शरण गे ला नाही. शे वटी
दुयाधनपु त्र ल मण आिण याचं घनघोर गदायु चक् र यूहा या ने म या कद्रिबं द ू या
थानी जु ं पलं ! एकमे कां वर एकाच वे ळी ममभे दी प्रहार क न दोघे ही पाठोपाठ मूि छत
झाले .
प्रथम ल मण सावध झाला, यानं कसलाही िवचार न करता आप या गदे चा
एक ममभे दी क् र प्रहार िन चे ट, मूि छत अिभम यू या म तकावर उतरिवला!!
र तवणी कमल पु पांसारखं िदसणारं याचं मु ख िछ निवि छ न झालं ! मृ यूपव
ू ी
जािणवे ची एक अ फुट तार या या मु खातून छे डली गे ली, “काऽऽका भीम काऽ...का!”
ती ऐकताच सवांची खं बीर मनं ही णभर पाझरली, पण एकटा जयद्रथ दै यासारखा पु ढं
झाला िन तो खरोखरच मृ त झाला आहे की नाही, याची खात्री क न घे यासाठी,
धरतीकडे मु ख क न पडले या अिभम यूचं िन चे ट कले वर यानं तसं च उलटं
कर यासाठी उ म पणे लाथे नं ढकललं ! ल मणा या गदे या सखोल प्रहारानं
अधअिधक धरतीत तले लं याचं िछ निभ न म तक तसं च धरतीत रािहलं ! नु सतं धडच
उलटं झालं ! या िवक् रमी अजु नपु त्राला आपलं ते ज वी मु खकमल कोण याही
कौरवयो या या दृ टीलासु ा पडू नये , असं वाटत होतं हणूनच यानं ते सवादार
ू र याचं िवि छ न कले वर तसं च
धरतीत लपिवलं होतं ! चक् र यूहा या अचूक कद्रिबं दव
पडलं होतं !
जयद्रथा या क् रौयाचा वृ ा त अजु नाला कळताच यानं आपले िवशाल ने तर्
िव फा न गांडीव धनु य उं चावीत घोर प्रित ा केली, ‘‘मा या िप्रय पु त्रा या
कले वरावर ल े चा प्रहार करणा या सं कृितहीन, रानटी जयद्रथाला उ ा
सूया तापूवीच कंठ नान घालीन. नाहीतर वत: अि नप्रवे श क न माझं िपतृ छत्र
वगात अिभम यूवर धरीन!’’
अिभम यू या प्रेताभोवती फुंदत प्रदि णा घालणा या पाथाला पाहतच
ते रावा िदवस पि चमे या रं गक ात घोड ांचे वे ग आखडत िनघून गे ला! या ते रा

िदवसांत कु
े तर् ा या ते रा िवशाल पटां गणांची समरभूमी झाली होती! प्रेतांचा खच
पडला होता. मूळ समरां गण आता िकतीतरी मागं पडलं होतं !
रात्री िशिबरात कुणालाही न घे ता मी एका राज योित याला बोलावून घे तलं .
भूजपत्रावर अं क मांडून, बोटं घालीत तो गिणत क लागला. म यरात्रीला यानं
आपली मान वर उं चावली. कानां वर ओघळणारी कानटोपी सावरीत तो हणाला,
‘‘यादवराज, आहे ! उ ा या अमावा ये ला खग्रास सूयग्रहण आहे ! ितस या
प्रहरानं तर!’’ मी मा या कंठातील मौि तकांची माला या या अं गावर फेकीत याला
हि तनापु रात याच पावली परत याची सूचना केली! वं दन क न घनदाट अं धारात तो
अदृ य झाला.
यु ाचा चौदावा िदवस उगवला! ितस या प्रहरापयं त अजु नाचा नं दीघोष मी
कु ं या पथका-पथकातून िफरवून आणला, पण जयद्रथ कुठं च िदसत न हता!
िदसणारही न हता. कु ं नी याला समरां गणात आणलाच न हता! सहस्र यो यांनी
र ण िदले या एका भ कम िशिबरात तो तळावरच बसला होता! जयद्रथ सापडत नाही
हे पाहन
ू भडकले ला, िववश अजु न िनयु तायु , िमत्रदे व, दं डधार यांना कोसळवीत
पथकामागून पथकं हत करीत ‘जयद्रथ दाखवा! जयद्रथ दाखवा!’ हणत िवजे सारखा
समरां गणभर तळपला. यु म न असले या सै िनकांना एकाएकी ितस या प्रहरानं तरच
आकाश कसं काय झाकाळू न आलं ते समजलं ही नाही!
काही पळांतच सूय सं पण
ू ग्रासला गे ला. सगळीकडे धूसर अं धार पसरला. तसे
कलकलणा या प यांचे थवे घरट ांकडे परतले . रात्रिकडे ककशपणे करक लागले .
कु
े तर् ाचा आसमं त शे कडो पिल यांनी उजळला गे ला! सवांना वाटलं िदवस ढळला!
प्रित ाभं ग झाले या अजु नासाठी पांडवसे नेकडून िचता रच यात आली.
सवांना ती प ट िदसावी हणून कु ं या आिण पांडवां या िशिबरां या म ये मोकळी
असले ली प्रश त जागा यासाठी िनवड यात आली! भ्रांतिच , लि जत अजु नानं
मला, यु िधि ठराला, भीमाला आिण आप या वृ माते ला अश् पूण ने तर् ांनी वं दन केलं
आिण आज आप याबरोबरच आप या गांडीव धनु याचा पराक् रमही सं पला हणून ते
भा यासह शरीरावर तसं च ठे वून तो या आठ हात उं ची या भ य िचते वर अवमािनत
नतम तक होत अि नप्रवे शासाठी चढला! हात जोडून यानं ने तर् िमटले ‘ॐ
भूभुवः वः त सिवतु ऽऽ ॐ... ’ सिवतृ चा धै यपूण मं तर् पु टपु टत तो मृ यूला स मु ख
झाला! एका से वकानं थरथर या हातानं िचते ला पिल याची योत िभडवली. मी
आवतीभोवती कुठं जयद्रथ िदसतो का ते पाहतच होतो. उ रीयाचा शे व, ि त्रया
घे तात तसा मु खाभोवती लपे टून घे ऊन तो दुयाधनामागं ये ऊन गु पचूप अजु नाचा
अि नप्रवे श पाहन
ू आप या क् र डो यांची आग शांत कर यासाठी आला होता!
एकदम सूयग्रहणाचे वे ध सु टले ! फुटले या घड ातून पा याची एक-एक सर
बाहे र पडते तशी िकरणांची एकेक सलग शलाका बाहे र पडली! समरां गणावर या
पिल यांना हसत-हसत पि चम ि ितजावर सूयदे व पूववत् उभे ठाकले ! प ी कलकलत,
पु हा घरटी सोडून चरायला रानात िनघून गे ले! रात्रिकड ांची ककश करकर एकाएकी
थांबली!
‘‘पाथा, तो पहा सूय आिण तो पहा जयद्रथ!” मी उज या हाताची तजनी
सूयाकडे आिण डा या हाताची जयद्रथाकडे उं चावीत तो लपले ली जागा याला अचूक

दाखिवली. मा या डा या बोटाचं अग्र अचूक पकडत, आवाजाचाही ल यभे द कर यात
पारं गत असले या अजु नानं , हातात पे लले या गांडीवावरचा िजद्म बाण णाधातच
असा फेकला की, अने क नागमोडी वळणांमागून वळणं घे त, मध या सवांना सरासर
ू गे ला! काय आिण कसं घडलं ते प्र य
चु कवीत तो अचूक जयद्रथाचाच कंठनाल भे दन
अजु नालाही कळलं नाही!!
अजु नासाठी रचले या या भ य िचते वर कु सै िनकांनी चढिवले लं जयद्रथाचं
प्रेत जळत असले लं पाहतच चौदावा िदवस सूयग्रहणाची हल
ू दे ऊन मावळत होता!
आता यु ात काय होईल कुणालाही सां गवत न हतं !
सं त त दुयाधनानं त काळ आप या िशिबरात सव पथकप्रमु खांना बोलावून
घे तलं . णापूवीच घडले या िच थरारक नाट मय घटने नं सवच भांबावले होते . यां या
परामशा या बै ठकीत कधी न हती एवढी फुटीरता, उ े गज यता प्रथमच ज माला
आली. पांडवां या दृ टीनं मला हवं ते च घडत होतं !
अजु नानं वधले या आप या भिगनी या सौभा यासाठी हळहळणा या
दुयाधनाला धै य दे यासाठी कण हणाला, ‘‘यु वराजा, काितकेयानं इं दर् ाला िमळवून
िदला तसा िवजय मी तु ला िमळवून दे ईन. इं दर् ानं िदले ली अमोघ वै जयं तीश ती
ू टाकीन. ’’
अजु नावर फेकू न पांडवां या साम याचं मूळ मी िनखं दन
कृपाचायांना कणाची ती क पना हा या पद वाटली. ताडकन उठू न ते हणाले ,
‘‘सूतपु त्रा, तु झा सव ज म केवळ गगनभे दी प्रित ा आिण व गना कर यातच गे ला
आहे ! यांतील एक तरी पूण करणं तु ला कधीतरी श य झालं आहे काय? िचत्रसे न
गं धवाबरोबर या यु ात, िवराट नगरातील गोहरणा या यु ात, भीमाबरोबर या ै रथ
यु ात तू सदै व पलायनच केलं आहे स! पलायन हाच तु झा ज मभराचा धम आहे ! िकरात
पात या शं कराला िजं कणा या, अिमत साम यवान आिण श्रीकृ णासारखा पाठीराखा
असणा या अजु नाला िजं क याचं साम य कुणातही नाही!”
कृपाचायांचा तो ममभे दी आघात ऐकताच भर या बै ठकीतच कण यां यावर
खड्ग उपसून धावला. ‘‘पदोपदी माझा भे दक अवमान क पाहणा या िवप्रा, आज तु झी
उ छं ृ खल जीभच शाकटू न टाकतो!” हणत यानं आपलं खड्ग सरळ यां या कंठावर
धरलं ही. दुयाधनानं म य थी क न ते मागं यायला लावलं . या घटने नं एक घडू नये ते
स य मात्र साकारलं .
आप या मामाचा – कृपाचायांचा तो यो यां या भर बै ठकीतला अवमान, मानी
अ व थामा कसा काय सहन क शकणार? यानं ही आपलं खड्ग उपसलं ! कणावर!!
आप या प्राणिप्रय िमत्रावर! ‘‘मा या मातु लाचा घोर अपमान करणा या बढाईखोर
कणा, अजु ना या अगोदर तु झाच कंठनाल छे दला पािहजे . ’’ हणत तो कणावर सरळसरळ धावला! जीवनभर मन, बु ी, आ मा या जीवना या सखोल अं गांचा िवचार करणारे
ते एकमे कांचे प्राणिप्रय सखे होते हे या बै ठकीत कुणालाही स य वाटलं नसतं ! पटलं
नसतं ! हणूनच स य हे कधी-कधी क पने पे ा भयानक असतं ! दुयाधनानं कौश यानं
अ व था यालाही शांत केलं , पण ने हमी शांत असणारा माणूस जे हा-के हा एकदा
खवळतो ते हा याचा सं ताप या याच मयादे बाहे र जातो! अ या मवा ाचा तर जातोच
जातो!
‘‘या सूतपु त्राचं पु न च त डही पाहणार नाही!” असं िनधारानं बै ठकीत या

सवांना िन न
ू सां गन
ू तो गु पु त्र अ व थामा तरातरा चालत िशिबराबाहे र िनघूनही
गे ला! महानदीकाठचं
ने हमं िदर उद् व त झालं ! िजवापाड
ने ह करणा या
अ व था यानं आज आपला अ ानानं – सूतपु त्र हणूनच िनदश करावा, या अस
दु:खानं कणानं मान खाली घातली!
जयद्रथा या आकि मक वधानं द्रोण, कृप, कण अ व थामा सवच खवळले
होते . कधी न हती ती आता रात्री या यु ाला सु वात झाली! शे कडो पे ट या
पिल यां या टळटळीत प्रकाशात गु द्रोण िशबी राजावर चालून गे ले. सोमद
सा यकीवर धावला. पु हा घनघोर सं गर् ामाला सु वात झाली. रात्री या वे ळी उं च
पवतावरचं वे ळूचं बे ट पे टताच तडातड वे ळू फुटावे त तसे गजत श त्रांचे खणखणाट
दृष ती या पात्राला िभववू लागले . िशबी, बाि हक यांना कंठ नान घालीत गु द्रोण
पांडवसै याची धूळदाण क लागले . पाची पांडवांनी एकाच वे ळी चोहोकडून घे रले ला कण
सवांना आप या बाणां या सरीत झाकाळू लागला. यानं िपटाळले ला पराभूत यु िधि ठर
द्रोणासमोर उभा ठाकला! नकुल शकुनीला सामोरा गे ला. प्रथमच अजु न-कणाची गाठ
पडली!
रात्रीयु ाचा सराव असले ला कण अजु नाला पु न:पु हा िव क लागला.
ताप या रसरशीत लोखं डा या रसाचा एक महानदच या या पानं पांडवसै यात पािहजे
ितकडे मु तपणे िफ लागला! आता याला मागं खे चणारे कसले च बं ध उरले न हते !
केकय, पांचाल, महारथ यांची पथकांमागून पथकं तु डवीत याचा वायु िजत नावासारखाच
वै र भ्रमण क लागला. क्
िसं हानं गजना करीत मृ गांचे कळप या कळप उधळू न
लावावे त तसा तो अिमत साम यवान कण पांडवसे नेतील सहस्र-सहस्र यो यांना
रणां गणातून पलायन करणं भाग पाडू लागला. झं झावाती प्रभं जनानं महासागर घु सळू न
काढावा तसा यानं समोर िदसे ल तो से नािवभाग घु सळू न काढला! आपला िपता – सूय
आकाशात आता नाही हे जाणून याचं कु
े तर् ाला पोळ याचं काय पु त्र हणून
रात्री या वे ळी तोच िन ठे नं क लागला! सा यकी, धृ ट ु न, यु यु धान, भीम,
यु िधि ठर, नकुल-सहदे व, अजु न कोणीही – या ते जा या महानदी या महापु रात कुणीच
िटकाव ध शकत न हतं ! सकाळपयं त ‘हा राधे य आमची थोडीतरी से ना मागं ठे वणार
की ितचं दृष तीसारखं केवळ एका र तमय िन:श द नदीत पांतर करणार?’ असा प्र न
भयभीत यु िधि ठर प्र ये क वीरयो याला गाठू न िवचा लागला. कणाला थोपिवला
नाही, तर उ ाचा िदवस पांडवसे नेला िदसणारच नाही, असा िबकट समय आला! काय
करावं ? हा प्र न पांडवांसमोर उभा ठाकला!
यासाठी एकच यो ा आता पात्र होता. मायावी यु खे ळणारा घटो कच! भीम
आिण िहिडं बेचा पु त्र! भीमाकरवी मी याला बोलावून घे तलं . आप या पराक् रमाला
कुठं च वाव न िमळाले ला तो िध पाड भीमपु त्र सव पांडवांचे आशीवाद घे ऊन ककश
शीळ घालणा या अर यवा यासारखा कौरव से नेवर आप या रा सपथकांसह तु टू न
पडला. प्रचं ड िशळा, िवशाल वृ आिण चक् रं , पिरघांसारखी अवजड श त्रं, कुिलं द,
सधव, यादव, गां धार, मद्र, अव य यां या पथकां वर गजना करीत फेकू लागला!
बकासु राचा बं ध ू अलायु ध आिण याचं एक घटका घनघोर रा सी क् रौयाचं यु झालं .
अनवधानानं िक ये क वे ळा यांनी आपले च सै िनक िचरडून मारले !!
शे वटी म यरात्री अलायु धाचा, घटो कचानं अं गावर रोमांच उभे करणारा,

थरकिवणारा असा वध केला. भयभीत कु सै य, ‘िदि वजयी, से नापती कण, वाचवा!
अं गराज, वाचवा!’ हणत माग िदसे ल ितकडे धावू लागलं ! याला प्र ये क मागावर
थोपवून कण घटो कचाला त ड दे यासाठी िनधारानं पु ढं सरसावला!! भरती या
खवळले या सागरासारखे ते एकमे कां वर कोसळले ! सव सै िनक अवाक होऊन या
सूयपु त्राचा आिण भीमपु त्राचा मृ यूला थरकिवणारा महासं गर् ाम वत:चं यु िवस न
प्रे कांसारखे पाहतच रािहले !
णात आकाशात; तर णात धरतीवर अशी कणाला मायावी हल
ू दे त घटो कच
मे घासारखा गु रगु रत प्रचं ड पाषाण, उखडले ले वृ , अवजड गदा, रथाची चक् रं आिण
मृ त ह ींची प्रेतं यांचा या यावर दोन घटका अिवरत नु सता वषाव करीत होता, पण
गै िरकपवताव न धातु त्रावासारखे पाझरणारे असं य व्रण अं गावर हसत झे लत पलाश
वृ ासारखा तसूभरही न हलता कण या यावर अने क िद या त्रं फेकत होता. पु न:पु हा
सूय तोत्र हणत गोल गरगर िफरत बाणांचे प्रपात अखं ड वषवत होता! हजारो
कु सै िनक घटो कचा या िदङ्मूढ करणा या मायावी यु ात गतप्राण होत होते .
प्राणां ितक िकंकाळत होते . खवळले या कणानं घटो कचा या रथावरील सारथी
िव पा याला एकाच ममभे दी बाणानं खाली कोसळिवला. िचं ताक् रांत दुयाधनानं
म ये च कणा या रथाजवळ ये ऊन याला हात उं चावून सूचना केली! ‘‘कण, इं दर् ानं
िदले ली वै जयं तीश ती या घटो कच रा सावर सोड! नाहीतर उ ाचा िदवस कु से नेला
िदसणारच नाही! अं गराज, वै जयं ती सोड!”
‘‘नाही दुयाधन! मु ळीच नाही. वै जयं ती अजु नासाठीच जतन केली आहे . ते वढा
एकच फासा जीवनभर या त
ू ातून आता माझी ल जा राख यासाठी मा या हाती
आहे !” दुयाधना या कानठ या बसा यात इत या मोठ ानं ओरडून कणानं िनकराचा
नकार िदला!
घटो कचानं भयभीत केले ले कु सै िनक गु डघे टे कत ल -ल
मु खांनी
केिवलवा या वरात ओरडले , ‘‘दानवीर अं गराज कणऽ, वै जयं ती सोडा! आमचे प्राण
वाचवा! घटो कचाला वधा, आ हाला प्राणांचं दान ा! प्राणदान – अं गराज – दानवीर
प्राणदान ा!!’’
दान! तो दोन अ री श द याला जीवनभर सदै व मोहवीत आला होता! या
श दाशी कणाकणांनी िनगिडत असले ला याचा उ चा मा णात द्रवला! डोळे िमटू न
यानं णभरच िचं तन केलं आिण आप या भा यातील, इं दर् ानं , सं तु ट होऊन भे ट
िदले ली, वै जयं तीश ती – एकमे व हाती उरले ली अं ितम श तीही घटो कचावर फेकली!
आता याचं जीवन अ रश: िर त भा यासारखं च झालं होतं !
आकाशाचं छतच कोसळू न अं गावर पडत आहे असं च वाटावं इतका िवशाल दे ह
धारण क न मायावी घटो कच कसातरीच अक् राळिवक् राळ ओरडत, केकाटत खाली
कोसळला, अशोकवृ कोसळताच याखाली वा ळातील अगिणत मुं या चग न ठार
हा यात तसे नु सते चग नच िक ये क कु सै िनक या या िवराट, अवजड दे हाखाली ठार
झाले !
रात्रीयु सं पलं !
कणाला वै जयं ती िवरिहत हणजे िनकामी कर याचं घटो कचाचं जीिवतकायही
सं पलं ! कुठं तरी दरू वर एका रानक बड ानं सूयादयाची बां ग िदली. पं धरावा रोमांचक

िदवस उजाडला! शु

प्रितपदे चा अिव मरणीय िदवस होता हा!
**

चार
पद्माकर सै यरचना क न गु द्रोण अग्रभागी उभे ठाकले . रात्री या
अिवश्रांत यु ामु ळेसु ा थोडं ही न थकले ले दो ही से नांचे यो े पु हा एकमे कांसमोर उभे
रािहले . इं गुदी सं पले या जागजाग या पिल यांमधून नु सताच कडवट धूर बाहे र पडत
होता! अजु नाचं नायक व लाभले ली पांडवसे ना कु ं ना िभडली. कु
े तर् ावर या से ना
जसजशा ीण होत हो या तसतशा सर वती आिण दृष ती मात्र वीरां या उ ण र तांचे
पाट घे ऊन फुगत हो या! सग या यु भूमीवर र त, मांस आिण धूल यांचा कदम साचला
होता! दि णे कडची बाजू उतरती अस यामु ळे दररोज तो हळू हळू सरकत दि णे कडे
साचत चालला होता! धडधडणा या िचतांची प्रितिबं बं दृष ती या र तमय पात्रात
भे सरू िदसत होती. यु भूमीवर ना पांडवांचं रा य होतं , ना कु ं चं . अदय, िवकराल
मृ यूच ितथला अनिभिष त सम्राट झाला होता. हवा याला मु तपणे कवटाळत होता.
िदि वजयाचे घोडे धावडीत होता! अ य सवांचे िदि वजय, नग य हणून यानं िनकालात
काढले होते !
दोन प्रहरापयं त गु द्रोण िनकरानं लढले , पण एकाएकी कुणीतरी ‘अ व थामा
पडला! अ व थामा पडला!’ अशी मायावी आरोळी ठोकली. वा तिवक अ व थामा
नावाचा एक ह ी मालव प्रांता या इं दर् वमा या राजाचा होता. तो ठार झाला होता.
स यास याची परी ा पाह यासाठी द्रोणांनी सग या समरां गणातून िफरवीत
आपला रथ शे वटी स यिप्रय यु िधि ठरा या रथाजवळ आणला, ‘‘यु वराज यु िधि ठरा,
सव जण आक् रोश करताहे त की, ‘अ व थामा पडला!’ खरोखरच माझा िप्रय अशू
गतप्राण झाला काय! सां ग, या गु द्रोणाची गु दि णा हणून तरी स य काय ते
सां ग! माझा तु या स यिप्रयते वर िव वास आहे !”
‘‘गु दे व, अ व थामा पडला हे स य आहे ! पण तो मानवांतील की ह ींतील ते
मला माहीत नाही!!” यु िधि ठर जीवनात प्रथमच अस य बोलला! दुसरं वा य अ प ट,
त डात या त डातच याला वत:लाही ऐकू न ये ईलसं बोलला!
तसं हातातील धनु य फेकू न पु त्रिवयोगा या दु:खानं िव हल झाले या द्रोणांनी
रथातच पद्मासन घालून यान धरलं . या न वद वषं वया या, दृढ मना या वृ ाची
जीवनावरची श्र ाच भं ग पावली. िमट या डो यांनी दे हा या अं धा या गु हे त
आ याची योत कशी प्रकाशत असते , हे पाह यासाठी यानं मनाचे ने तर् उघडले .
इत यात आर त ने तर् ांचा धृ ट ु न कोसळणा या िवजे सारखा आप या रथातून खाली
उतरला! कमरे चं खड्ग उपसून धावला. पांडव, ‘थांब, थांब’ हणून ओरडत मागून धावत
असतानाच द्रोणां या रथावर एका झे पेतच चढला. कुणाला काही समजाय या आतच,
म तकावर एकत्र बां धले ले या वृ ाचे , पांढ या घोड ा या दाट शे पटीसारखे िवपु ल
केश, मु ठीत घट् ट ध न एका प्रहारातच याचं धड म तकावे गळं करताना तो डोळे
िव फारत ओरडला, ‘‘मा या िप याचे हात बां धन
ू याची िधं ड काढायला लावणा या,
याचा वध करणा या अधमा, अ व थामा गज की नर हे आता वगात या इं दर् ा या

ऐरावतालाच िवचार!’’ आिण हातातील म तक दो ही से नां या म ये यानं सरळ धु ळीत
फेकू न िदलं !! सवांनी दयिवदारक यातने नं डोळे िमटू न घे तले . ‘ॐईशावा यम् इदम्
सवम्’चा िद य सं देश वषानु वष हि तनापु रातील शे कडो यु वकांना िशकिवणारं , शु भर्
कमलासारखं सते ज मु खकमल र तानं माखले या धु ळीत पडलं ! मनामनां वर प्रेमाचं
रा य करणारा गु श्रे ठ धु ळीत पडला होता. शे वटी कणाला पदोपदी नाकारणा या
द्रोणांनाही अदय मृ यूनं नाकार याचा िदवस उगवला होता.
अफाट से नेतील गजणारं यु ‘द्रोण पडले !’ हे ऐकताच, आपोआप थांबलं , दो ही
से नांतील िक ये क यो े दाटले या कंठांनी यां या रथाभोवती जमले ! अ व था यानं
अश् ं चं िसं चन करीत आप या िप याचं म तक पु हा धडावर बसिवलं ! सा ात धनु वद
शांत झाला होता.
जीवनभर द्रोणांनी लाथाडले ला कणही पाझरला! पु ढं होऊन यां या अचे तन
चरणांना ह त पश करताना या या डो यांतन
ू ओघळले ले अश् द्रोणां या अमर
आ याला हणाले असतील, ‘गु दे व, जीवनभर तु ही मला कधीच ओळखलं नाहीत!
कधीच नाही!’
काहीच न बोलता यानं प्रेमभरानं अ व था या या खां ावर आपला हात
ठे वला! सव िवस न! अं गभूत ने हानं !
िप या या दयनीय अं तामु ळे खवळले या अ व था यानं नारायणा त्राचा
प्रयोग केला. अ व था या या नारायणा त्रानं हजारो पांडवसै िनक जाळू न-पोळू न
काढले गे ले. शे वटी मी वत:च पु ढं होऊन ते िद य अ त्र शांत केलं !
सं यासमयाची भीषण छाया कु
े तर् ावर या िशिबरा-िशिबरां भोवती दाटत
होती. गु द्रोणां या पे ट या िचते कडे पाहताना दुयाधनाचं अं तरं ग पे टत होतं .
शोकिव हल झाले या अ व था याचं दु:ख िकती गहन गं भीर असावं याचा िवचार आिण
गु पु त्राचं समाधान कर याचं ही भान याला रािहलं नाही. झपाझप पावलं उचलीत,
मनगटाव न उ रीयाला वारं वार झटके दे त, जखमी ह ी नदी या पात्रात घु सतो तसा
तो ारावरचा जाळीदार पटल दरू फेकत अ व था या या िशिबरात घु सला. काय
बोलावं , कसं बोलावं ते च याला सु चत न हतं . एखादं घनदाट अर य अिवचारानं
पे टिवणारा मनु य या या भडकले या वण यात वत:च सापडावा तशी याची अव था
झाली होती! तो काहीच बोलत नाही हे पाहन
ू , िप या या धवल व त्रात लपिवले लं
आपल मु ख थोडं सु ा वर न उं चावता अ व थामाच याला कातर वरात हणाला,
“यु वराजा, मा या िप या या क् र वधाचा िततकाच क् र प्रितशोध मी घे ईन!
उ ा या यु ासाठी... उ ा या यु ासाठी तळप या िवक् रमा या, िदि वजयी सूयभ त
कणालाच से नापतीपद दे !’’
या या मनातील कणा या िमत्रप्रेमाचा झरा आटणं कसं श य होतं ?
या या िशिबरातून तसाच बाहे र पडले ला दुयाधन म यरात्र टळे पयं त कणा या
िशिबरातच होता. पं जाची नखं शाकटू न टाकले या याघ्रासारखा तो इकडून ितकडे
फे या घे ताना पु न:पु हा कणाला हणत होता, ‘‘अं गराज, िपतामह आिण गु द्रोण
यांनी कु ं या अफाट से नेचं से नापतीपद भूषवावं , असं मला मनापासून कधीच वाटलं
न हतं ! माझा िव वास आहे की, तु या से नापती वाखाली एकवार िदि वजयाचा िडंिडम
िमरिवणारी कु से ना उ ा पु हा कु
े तर् ालाही पादाक् रांत करील. कण, अ यदानासाठी

तु या ओंजळीतून ख या िन ठे नं गं गे या पिवत्र पा याचं ल -ल थबांचं अ यदान
सूयिकरणांत तळपत पडलं असे ल, तर उ ा ल -ल पांडव सै िनकही मृ त होऊन
वगप्रा तीसाठी तु या चरणां वर पडतील! अजु नाचं िनळं शरीर तु झा जै तर् रथ समोर
उभा ठाकताच काळं -िनळं पडे ल! याचं नाव ऐकताच मा या सवां गाचा त त लोहरस
होतो आिण याने मा या बं धन
ूं ा िनदयपणे वधलं अशा क् र भीमाचं शरीर तु या अमोघ
बाणांनी या या आर त ने तर् ासारखं च र तवणी होईल! तु या िनमु ळ या चरणांकडे
पाह यासाठी वारं वार खाली जाणारी यु िधि ठराची मान, से नापती हणून तु झा उ ाचा
पराक् रम पाहताना कायमची खाली जाईल! तु या वायु िजता या टवकारले या कानांचं
य पाहताना नकुल-सहदे व या बं धु याला अं गावर प्रभं जन आ याचा भास होईल
आिण – आिण सव कलहाची सूतर् ं िकना यावर उभा राहन
ू हलिवणारा तो, तो मथु रेचा
चे ट या... तो काळा गवळी प्राणदाना या याचने नं अजु नाचा रथ सोडून याचक हणून
तु या रथाकडे दीनवाणा होऊन हात पसरत धावे ल!! कण, उ ाचा से नापती तूच
राहशील. िमत्रा, तूच राहशील!” तो बोलत होता, क यातून सु टले लं रथचक् र लडबडत
हवं तसं धावतं तसा!
पण कण िशिबरा या जाळीदार गवा ातून समोर या दृष ती या िकनारी
िदसणा या, धडपडत पे टणा या गु द्रोणां या िचते कडे अचलपणे पाहत नु सताच
िन:श द बसून होता! दुयाधनाचे कोण याही चे तावणीचे श द आता या या कानांत
िशरतच न हते . िशरले तरी णभरही ितथं ि थर होत न हते ! शे वटी तो एवढं च हणाला,
‘‘यु वराजा, तु ला िवजय िमळवून दे यासाठी मी पं चप्राणही पणाला लावीन. मला
सार याचा सम्राट करणा या सि मत्रा, सं पण
ू ने हभावानं तु या सहवासात घालिवले लं
जीवन समरां गणातही तु या सहकायासाठीच साथकी लागे ल. जा, िनद्रा आिण वचन
कधीच अपूण राहू नये त!” िनद्रेची आवरणं पांघरत रात्र ढळू लागली. पिल यांची शरीरं
आता वत: याच ितर कारानं जळू लागली!
**

पाच
सोळा या िदवशीची पहाट सु वणिकरणां या प्राज फुलांचा सडा कु
े तर् ावर
िशं पत उजाडत होती. शु द्िवतीये चा िदवस होता तो!
सव दे वािदकांनी असु रां या नाशासाठी कंदाला केला तसा सव कु सै याला
एकत्र क न दुयोधनानं से नापतीपदाचा अिभषे क कणाला केला. या मूळ थानावर
यु ाला सु वात झाली होती ते थान आता तीन कोस उ रे कडे रािहलं होतं ! रोज
समरां गणं बदलली जात होती. दि णे कडे सरकत होती.
ौमवे ि ठत औदंु बरा या आसनावर बसले या कणा या उज या मनगटावर
दुयोधनानं धवलपु पांची िनिशगं धाची सु गंधी माला करकचून बां धली आिण आप या
कमरे चं धारदार खड्ग उपसून अवकाशात ते गरगर िफरवीत यानं कंठरवानं घोषणा केली,
‘‘कौरव-से नानायक िदि वजयी अं गराज कणऽऽ!’’
‘‘जयतु ! जयतु ! जयतु !!’’ हातातील िविवध वणांची सु गंधी पु पं आप या
से नानायकावर उधळताना कौरवसै िनक भी म-द्रोणाचं पतनही णभर िवसरले ! ब्रा ण,
ित्रय, वै य व ु दर् सवच से नापतीचं तळपतं मु ख णभर तरी दृ टीला पडावं हणून
दाटीवाटी क लागले . पु रोिहत व बं िदजनांनी या या सोने री कुरल केशां वर सु गंधी ते लं
िसं चली. मु हत
ू ाची घिटका दाखिवणारं िछद्रमय पात्र पा यानं भरले या हं ड ात
डु बऽऽऽ असा वनी करीत बु डालं तसा दुयाधनानं तबकातील से नापतीचा िव यात
िकरीट या या म तकावर चढिव यासाठी उचलला. याला हातानं थोपवीत, क ते य
असूनही ‘राधे य’ हणून वत:ला ध य मानणा या या महार यानं शे जारी उ या
असले या पु त्राकडे – वृ षसे नाकडे सहे तुक पािहलं . वृ षसे नानं लागलीच एक तबक
िवनयानं िप यासमोर धरलं . यावरचं तलम व त्र हळु वार हातानं दरू सारीत सूयपु त्रानं
या तबकावरील एक दुसराच सोने री िकरीट, दुयोधनानं याला हात लाव यापूवी वत:च
उचलून आप या म तकावर धारण केला!
तो िकरीट अचूक मा या िकरीटा या बां धणी या आकारासारखाच होता!
पूव ि ितजावर आकाशाचा सम्राट सिवतृ आप या िकरणांचे सहस्र घोडे
उधळीत उभा रािहला. िति र, चक् रवाक, सारं ग, धनछडी, रानराघू आिण चकोर
ू ी
प यांनी याचं वागत कर यासाठी घरटी सोडून आकाशात झे पा घे त या. दविबं दं च
मौि तकं तृ णपा यां वर झमझम तळपू लागली. वायु लहरींबरोबर णातच कु
े तर् ा या
सवादार भूमीत िव लागली. सगळं चराचर नवचै त यानं नाचू लागलं .
से नापती झाले या कणानं ‘कणिटला’ नावा या एका उं च टे कडीवर चढून
आप या सै यरचने साठी सोयीची जागा हे रली. कौरवसे ना एका िवशाल मगराचा आकार
ध न यु सं मुख उभी ठाकली.
या मगरा या ने तर् भागाची थानं शकुनी व उलूक यांनी घे तली होती.
म तकाची जागा सं त त अ व था यानं वीकारली होती. डा या पाया या थानी
कृतवमा आिण उज या पाया या थानी गौतम उभा ठाकला होता. मागचा पाया या

जागी मद्रराज श य उभा होता आिण या मगरा या मधोमध लाखो कु ं या वे ढ ात
दुयोधनाला लपवून वतः कण मु खाग्रावर उभा होता! याचं सु वणमं िडत िवजय धनु य
सूया या सोने री िकरणांत तळपत पांडवसे नेला जणू सां गत होतं , ‘मी आज बाण
फेकणारच नाही! फेकणार जळजळीत त त िकरण!’ या या रथाचे शु भर् घोडे कान
टवका न, काही णांतच बसणारा वे गाचा िहसका वीकार यासाठी जबडे तयार ठे वून
उतावळे पणे पायां या खु रांनी कु
े तर् ाला उकरीत होते . या या जै तर् या सवांत उं च
रथावर या उ कांसार या वे तपताका, फरफरणा या साखळदं डाचं िच ह मा यावर
िमरिवणा या, काषायवणा या तलम वजाला चोहोबाजूंनी घे रीत वा यावर डुलत
हो या. लहान-लहान सु वणघं टा वजदं डाबरोबर मं द-मं द लडलडताना मधु र िकणिकणत
हो या. पट्िटश, शूल, तोमर, चक् र, व थ, गदा, शत नी, खड्ग, ित्रशूल, भाले व परशु
यांनी रथाचा पृ ठभाग, ठासून भरला होता. असं य प्रकार या बाणांना पोटी वागवताना
शं भरावर भाते अपु रे ठरत होते . सव रथां वर चट् ट ापट् ट ांची याघ्रचम, आ छादली
होती!
मगरा या म यातून दुयाधनानं ‘दु:सह ’ नावाचा शं ख फुंकू न चढाईचा सं केत
करताच कणानं आप या हातातील पु पमालांनी सु शोिभत िवजय धनु य उं चावून गरगर
िफरवलं . आपला िहर यगभ शं ख आप या कंठा या, घोड ा या वे गांसार या टपटपीत
िदसणा या, र तमय, धम या टरा न फुगवीत इत या मोठ ानं फुंकला की,
समरां गणाभोवती आशाळभूतपणे रगाळणारे िति र, गृ ध, वा गु द यांसारखे धिटं गण
मांसभ क प ीही भे द न आकाशात उडाले ! ह ी या अं गां वरील केश ताठ झाले . तो
शं खनाद न हताच – जणू आप या अवमािनत राजमनाचे तपा तपाचे साचले ले उ ण
िन: वासच तो पिहला क ते य भु जंगासारखे फेकत होता!
‘आऽऽरोऽह! आऽ क् रऽम!’ लोहत्राणातील आप या िपळदार बळकट भु जा
खूप उं च उं चावीत यानं कु सै याला आ े ची गगनभे दी आरोळी िदली. कु से नेचा
िवशाल मगर कणाचा जबडा क न पांडवांना िगळ यासाठी पु ढं सरपटला! कलकलणारा!
गजणारा! वे डावले ला! रणम !
अजु ना या से नापती वाखाली आज पांडवसे ना अधचं दर् ाचा आकार ध न पु ढं
सरसावली. मी हाती वे ग धरले या अजु ना या नं दीघोष रथा या उज या हाताला
धृ ट ु न उभा होता. डा या हाताला, एका ह ीवर आ ढ होऊन गजपथकाचं ने तृ व
कर यासाठी लाल ने तर् ांचा भीम सरसावला होता. शे जारी यु िधि ठर उभा होता. कणाला
समोर पाहताना याचं मन भीतीनं थरकत होतं . हात उं चावून अजु नानं णभर आप या
से नेची सोने री चं दर् कोर थोडी मागं घे तली आिण दे वद शं ख फुंकू न एकदम मगरावर
सु साट सोडली! या या रथाचे घोडे धावडवताना मला वाटलं , अजु नाला आपण कुणाशी
लढतो ते माहीत नस यामु ळे आिण कणाला ते माहीत अस यामु ळे यां या यु ाचं
व प िकती फसवं – िविचत्र झालं होतं !
समो न शु भर् घोड ां या उधळले या रथातून िसं हनाद करीत ये णा या कणाला
पाहताच पांडवसे नेला कळे ना की, ड गरमा यावर तळपणारा सूय आकाशात आहे की
समोर या सो यानं सं पण
ू मढिवले या तळप या उं च रथात आहे ? कधी न हतं इतकं
याचं मु ख िकरणांत तळपणा या सु वणकुंभासारखं झळाळत होतं . पु ट खां ां वर
ळणा या कुरल केशांचा भरग च बटा रथा या चक् राला हबका बसताच णभर

खां ापासून िवलग होत हो या, पु हा खां ां वर ळत हो या! तो वृ ष कंध ये त होता,
अर यवा याचं िवकराल प घे ऊन! पवकाल या खवळले या महासागरासारखा! समोर
िदसे ल याला जाळू न भ म कर यासाठी उतावीळ झाले या वालामु खीसारखा! याचे
िनळे डोळे गरगर िफरत किप वजाचा वे ध घे त होते . आज मी एक शहाणपणा केला होता.
ने हमी समोर या से नेला प ट िदसे ल असा फरफरणारा आम या रथावरचा वज परतून
असा लावला होता की, यावरचं कपीचं िच ह केवळ पांडवसे नेलाच िदसे ल! दो ही से ना
गजत एकमे कींना िभड या.
किप वज कुठं च िदसत नाही हे पाहन
णभर ग धळले या राधे यानं आपला रथ
ू
सरळ आम या प्रचं ड गजदलाकडे वळिवला! अग्रांना िवष लावले ले असं य बाण तो
मृ गधारे सारखे इतके सलग फेकत होता की, पिह या एका प्रहरातच यानं प्रचं ड
गजदल सरळ उधळू न लावलं . िवष अं गात िभनले ले ह ी झडू फुटताच परतले आिण
हजारो पांडवसै िनकच पायांखाली रगडत वाट फुटे ल ितकडे धावू लागले ! गतप्राण
होऊन खाली कोसळताना कशीतरी तग ध न िजवं त राह यासाठी धडपडणा या घायाळ
यो यांना चग लागले .
कणानं चालिवले ला ह ीचा क् र सं हार थांबवावा हणून क् रोधानं धावणा या
भीमाला अ व था यान म ये च थोपिवलं . यांचा सं गर् ाम हणजे दोन क्
याघ्रांची
पं जेफाड होती. सा यकी िवं द-अनु िवं दाशी िभडला होता. धृ ट ु न कृपाला घे रत होता.
श् तकीती मद्रराज श यावर धावून गे ला. सहदे व आिण दु:शासनाची बाणफेकींची झुंज
जु ं पली होती. दुयोधनानं मगराचं कद्र थान सोडून आपला रथ सरळ यु िधि ठरापयं त
आणताच यु िधि ठरा या सं र णासाठी मी अजु नाचा रथ या याजवळ ने ऊन िभडिवला.
सूय वर चढू लागला तसतसे धु ळीचे लोळ आकाशमं डलाला झाकाळू न टाकू लागले .
ह ीं या एकलग ची कारांनी श त्रांचे खणखणाटही ऐकू ये ईनासे झाले . अजु न कुठं च
दृ टीला पडत नाही हे पाहन
ू खवळले या कणानं पांचाल व म य यांची पथकं आप या
जै तर् रथाखाली सरळ रगडून टाकली. जसजसा सूय ि ितजापासून वर वर सरसरत होता
तसतसा याचा रथ अिधकच गितमान होत होता. कधी शूल, कधी तोमर, कधी गदा यांचे
हात बदलताना तो कानां या पा यां वर घामाचे िबं द ू िनपट यासाठीच ते वढा एक लवभर
काय ते थांबत होता!
सूय मा यावर आला आिण भीमानं े मधूती या समथ यो याला रथाव न
खाली कोसळिवला. सं श तकाशी िभडले या अजु नानं दं ड व दं डधार या राजांना
कंठ नान घातलं हणून अ व था यानं चवताळू न या यावर झे प घे तली. या पांचालपथकात कण घु सला होता ितथं सरळ-सरळ सं कुलयु ाला सु वात झाली होती. समोर
िदसे ल याला प िवचा न लढ याचं आ हान दे त प्र ये क यो ा ितथं यु ाची मिदरा
अं गी िभन यासारखा भानरिहत झाला होता.
म य आिण पांचाल यांचे वीर पथकप्रमु ख कणासमोर धडाधड कोसळताहे त हे
पाहन
ू याला बां ध घालव यासाठी मी मा या पांजज य शं खातून िविश ट वरातील
सांकेितक बोल काढून नकुलाला पु न:पु हा सां गत होतो. ‘नकुलऽऽ! नकुलऽ! कणाकडे रथ
वळव!’ माझा सं केत नकुलाला या घनघोर धु म चक् रीत अ या घटकेनं तर कसातरी
समजला! दोन प्रहर टळत असताना यानं आपलं सै यदल आप या मागं घे त
म यां या पथकात प्रवे श केला आिण पु ढं होत सरळ कणाला अं गावर घे तलं .

पण यानं अं गावर घे तले ला से नानायक हणजे शीतल पा याचा प्रपात न हता.
तो होता िवजे चा लोळ! तो नकुलाचे बाण सहज परतवीत याला पु न:पु हा िवरथ क न
हसत हसत याची त्रेधा पाहू लागला. शे वटी आपला उं च रथ या या रथाजवळ
िभडिवताना िन:श त्र केले या नकुलाला तो हणाला, ‘‘जा, आप या ये ठ बं धल
ू ा–
या अजु नाला मा यासमोर पाठवून दे ! यासाठीच तु ला हे जीवनदान दे तो आहे !”
लि जत नकुल मान खाली घालून या यासमो न परतला ते हा याला
वत:लाच माहीत न हतं की, या या माद्रीमाते नं पतीसह सती जाताना कुंतीदे वीं या
हाती िदले लं याचं जीवनपु प तो पिहला क ते य ये ठबं ध ू या ना यानं जतन करतो
आहे ! राजमाता कुंतीदे वीला िदले लं वचन सवां गातील र तकण यु ा या सवग्राही
वण यात पे टून राख हायची वे ळ आली होती, तरीही तो राधे य िन ठे नं पार पाडीत होता!
सं याकाळ या वे ळी यु िधि ठरपु त्र प्रितिवं य यानं िचत्रराजाला कंठ नान घातलं !
सं याकाळची ितरपी सौ य िकरणं कु
े तर् ाभोवती उं च वृ ां या लांबट
पडछाया पसरवीत असतानाच मी अजु नाचा नं दीघोष रथ पिह यानं च कणा या उं च
जै तर् रथासमोर आणला! एकमे कांना समोर पाहताच ते भयानक िबथरले ! वा याला पाहन
ू
वणवा खवळतो तशा या दोघां या मु दर् ा सं त त झा या! ते दोघे ही िकतीतरी मोठ ानं
एकमे कां वर ओरडले ! यां या आरो यांनी गां गरले ले आवतीभोवतीचे ह ीसु ा दे हधम
क लागले . एकमे कांचा वे ध घे त यांनी आपाप या अवजड धनु यांतन
ू बाणांची अशी
अनवरत फेक केली की, णात आकाश मृ गातील मे घांनी झाकाळू न टाकावं तसं यांनी
आकाश झाकाळू न टाकलं . एक घटकाभर यांचे अमोघ, वे गवान, नादमय बाण
भयानकपणे एकमे कां शी ट करले . यां या लोखं डी अग्रांतन
ू िठण याच िठण या
उफाळत हो या. रात्र हो यापूवीच, सं यासमय असूनही या िठण यांमुळे आकाशाचा
भ य घु मट तारकांनी डवर यासारखा िदसत होता. या िठण यांनी कणाचा सारथी
स यसे न पोळू न काढला. अजु ना या बाणांनी तो मृ त झाला!! कणाजु नांनी बाणफेकीनं
झाकाळू न टाकले लं या िदवशीचं , कु
े तर् ावर छत्रचामर ढाळणारं आकाश पु हा
िनवळलं च नाही! कारण रात्री या मायावी यो यानं अं धारा या का या िकरणांचे बाण
फेकू न याचे बाणही णात झाकाळू न टाकले ! शु द्िवतीये चा िबकट असा सोळावा
िदवस कसातरी सं पला.
**

सहा
रात्र घनदाट अं धाराची अथां ग आवरणं कु
े तर् ाभोवती लपे टू लागली.
सगळीकडे काळाकुट् ट अं धार होता. नाही हणायला या अं धाराला घटकाभर उजळू न
गे ली ती दृष ती या शांत आिण िन:श द िकना यावर तडतडत पे टणारी स यसे नाची
िचता!!
स यसे न हा केवळ कणा या रथाचे वे ग वागिवणारा सारथी न हता, केवळ
प नीचा बं ध ू न हता, नु सता कु ं चा एकिन ठ से वक न हता, तर कणा या राजकीय
जीवनात अिनवाय पिरि थतीमु ळे धो यात आणणा या अने क समर प्रसं गां यावे ळी
याला सावधानते चे सं केत करणारा चौघडा होता! डोळस िहतकता होता. हणूनच
वत:ला हरवून तो स यसे ना या िचते कडे पाहत एकाकी होऊन दृष ती या काठी बसला
होता.
अं धारा या का याकुट् ट ह ीला एकलग चाटणा या स यसे ना या िचते तील
िपवळसर अि न वाला पाहताना याला प्र ये क वाले त स यसे नच िदसत होता.
अपरात्री खां ावर घडा घे ऊन गं गे या नीरव काठी गाठ पडले ला!
कवच-कुंडलं दान क न, अने क ममभे दी अिभशापांची मरणप्राय अवजड
गाठोडी पाठीशी मा न, वचनांचं मु
दान करीत, सा ात ते जाची खाण असूनही केवळ
अितसामा य िजणं साहत जगत तो ये थवर आला होता. हाती राखले ली शे वटची –
िनवाणीची वै जयं तीश ीही घटो कचावर फेकू न तो आता पु रता िरकामा झाला होता.
एकाकी झाला होता!
पण या एकाकीपणातही या या उभारी या जाितवं त वीर मनाची, साधना आिण
सूयाराधना, यांनी उजळू न िनघाले या िद य आि मक ते जाची एक अजोड आिण अशरण
ऊमी याला सतत धै य दे त आली होती!! ही ऊमी हे च याचं सं पण
ू जीवन होतं . जे हाजे हा तो चापातून सु टले या बाणासारखा झे पावत गे ला ते हा- ते हा या एकाच आि मक
ऊमी या जोरावर! आपण कुठ यातरी महान ते जाशी िनगिडत आहोत, आप या
अं तरं गात सु तपणे काहीतरी िद य प्रेरणा दे त आहे ही इतर कुणालाही न लाभले ली
दुमीळ जािणवे ची तार या या जीवनाचं सं गीत गु ं फत आली होती. खरोखरच तो
समजावून यायला अितशय अवघड होता. या या जीवनाचे दोन प ट भाग होते .
सूयकद्राशी गूढ जािणवे या सू म धा यांनी िनगिडत असले ला याचा उ चा मा! आिण
भोवती या सामािजक जगाशी दै नंिदन िनगिडत असले लं याचं शरीर आिण मन! कधीकधी या दोन भागांचं अत य असं अकि पत िमश्रण होई. यातूनच याचं जीवन इतकं
सं घषमय, इतकं सं भर् मपूण आिण पराकेाटीचं गूढ आिण रह यमय वाटे .
याचा सारथी – स यसे न हाही आता कधी न सं पणा या अनं ता या प्रवासाला
िनघून गे ला होता. याला पूण माहीत होतं की, महार याचं अधअिधक यश हे या या
कुशल सार यावरच अलवं बन
ू असतं ! तो ने ईल तीच याची िदशा असते , तीच गती
असते . याचा ने हमीचा सारथी गे यामु ळे आतापयं त पांडवां या चतु रं गदलात मु पणे

भ्रमण करणारा याघ्रचमां िकत आजे य जै तर् रथ आता कु
े तर् ावर साचले या
दलदलीत के हाही तून बसू शकला असता!
शू य मनानं , डो यां या पाप याही न हलवता स यसे ना या लहलहणा या
िचते कडे एकटक पाहत तो दृष ती या नीरव िकनारी एकटाच उभा होता. लानी
आ यासारखा? बिधर? आ मिव मृ त? की – की इं िद्रयातीत झा यासारखा? आपण
ू पार गे यासारखा? मा यािशवाय ते कुणालाच
होऊन ि ितजा या सव धूसर कडा छे दन
कळू शकत न हतं !
मला पूण माहीत होतं की, याचा पराक् रम मोठा होता, याग मोठा होता,
लोकिप्रयता मोठी होती आिण या सवां हन
याची सूयाराधना मोठी होती. याची
ू
साधने नं लाभले ली शु िचता मोठी होती – पण – पण पांचाली या धवल पािव यावर यानं
भरसभे त उडिवले या राळीत ते सव-सव माखून गे लं होतं . सव जण हणत होते की,
दुयाधनानं च कणाचं जीवन हे असं अनु कंपनीय केलं – पण – पण कुणालाही माहीत
न हतं की पांचालीमु ळेच याचं जीवन ख या अथानं अनु कंपनीय झालं होतं . मानवते चा
अवमान एकवे ळ य ठ शकतो – पण या त्री या कुशीतून मानवता ज म घे ते या
त्री वाचा एवढा िनघृ ण अवमान कधीच
य नसतो. या समाजात आिण रा ट् रात
त्री व लि जत होतं तो समाज आिण ते रा ट् र िवनाशा या खोल गत या काठावर
आपसूक जाऊ शकतं !
तरीही या या िवक् रमाचं भय पांडवसे नेला आहे हे ही मला ात होतं , कारण
पांचाली या त्री वाचा यानं केले ला अपमान राजमाता कुंतीदे वी या त्री वाचा
गौरव क न यानं काहीसा धु ऊन टाकला होता. कुंतीशी असले लं वत:चं नातं यानं
जगाला जर उघड क न सां िगतलं असतं , तर पांडव कौरवां िव
उभे च राहू शकले
नसते . अगदी पांचाली या िवटं बने चा सूड घे यासाठी हणूनसु ा ते कौरवां वर उठू शकले
नसते !
वत: या पु त्राचा ज मत:च अ वनदीत याग करणा या या माते या
लौिककाचा ती वै भवा या िशखरावर असताना खरा जर कोणी सां भाळ केला असे ल, तर
तो कणानं आिण तोही वत:ची सव प्रकारची शारीिरक, मानिसक आिण आि मक क डी
प क न! भरसभे त पांचालीची िवटं बना क न ओढवून घे तले लं पाप यानं कुंतीसार या
महान त्रीचा गौरव याप्रकारे राखून अं शत: धु ऊन काढलं न हतं काय?
पांचाली या पाितव्र याची अ य मानखं डना आप याकडून झाली आहे याची
जाणीव कणानं वत: या िद या याशी जीवनभर सतत वागिवली होती. मा याजवळच
यानं पांचालीसाठी आवजून िनरोप िदला होता – ‘श य अस यास मला मा कर
हणावं !’
िहर मयीनं सां िगतले ली पांचालीची कणाब लची मोहकामना आिण दोन-दोन
मिह यांची सहा जणांची वाटणी यानं वृ षाली या त डून ऐकली न हती काय? तरीही तो
कौरवां या प ाकडून समजून-उमजून समरां गणात उतरला होता. प्राणाचं मोल दे णार
होता. एका अथानं हा पांचालीचा िवशे ष प्रकारचा गौरव न हता काय?
आिण हणूनच मी जाणून होतो की, अशा या कणाचं शौय पांडवांना या
ि थतीतही भीितदायक होतं !
काहीसा िनधार क न कण पाषाणाव न उठला. अं धारातून न िदसणा या पूव

ि ितजाकडे यानं उगाच लवभर एकटक पािहलं ! एक दीघ िन: वास सोडू तो आप या
िशिबराकडे , शांतपणे िनद्राधीन हो यासाठी वळला. इत यात... ‘दाऽऽदा’ अशी एक
दय थरकवणारी आत िकंकाळी दृष ती या पात्रासह सभोवती या सघन अं धाराला
चराचर िचरत गे ली! ती ऐकू न स यसे ना या िचते तील वालासु ा णकाल थरथर या!
ती वृ षाली होती! स यसे नाची बहीण! कणाची प नी!
स यसे न पड याची वाता अ वसाद पाठवून अ व था यानं ितला हि तनापु रात
कळिवली होती. ती ऐकताच कुणाचीही वाट न पाहता, सार यकमात िनपु ण असले ली ती
सारथी- त्री आप या बं ध ू या या अं यदशनासाठी बां ध फुटले या नदीसारखी वत:च
रथ घे ऊन सु साटपणे हि तनापु राहन
ू िनघाली होती.
अं गावरचं व त्र पे ट यासारखी ती स यसे ना या पे ट या िचते कडे सु साट धावत
होती. ितला न पाहताही ित या केवळ िकंकाळीव नच ितला सहज ओळखले या कणाचं
मृ तीचं सरोवर एकदम उसळलं गे लं असावं . एकच एक िवचाराचा भोवरा या या
म तकात आवत घे त भ्रमण करीत असावा... ‘सूतपु त्र! सूतपु त्र!’
याचा अबोल अचलपणा, िन:श द िन: त धपणा, सव-सव ितला पाहताच
णात कुठ या कुठं दरू पळालं !
आवे गानं पु ढं होत, सु साट धावणा या आप या भानरिहत िप्रय प नीला, यानं
आप या भ कम बाहं ू या बळकट कवे त घे तलं !! िकतीतरी िविवध भावनांची थरथर या
िमठीत सामावली होती!!!
‘अं गराज – अं गराज’ हणत ती आपलं कुंभासारखं गोल मु ख या या िवशाल
छातीवर थडाथड आपटू लागली. ख या अथानं ती कणप नी होती, कुटु ं बव सल होती,
प्रेमळ होती – इतरांसाठी तळमळणारी होती, यागी होती.
श्रमश्रांत झाले लं म तक ितनं या या िवशाल छातीवर िवसावलं .
यांचं ते िविचत्र मानिसक अव थे तील गाढ आिलं गन पाहायला भोवती या
का याकुट् ट अं धारालाही डोळे फुटले होते ! दृष ती या सं थ लाटाही उसळत हो या!
कु
े तर् ाचं समरां गण सजग होत होतं !
तरी तो मात्र काहीच बोलत न हता! ित या टपो या डो यांतन
ू पाझरणारी
अश् ं ची सं तत धार या या थं ड पडले या – शांत झाले या – ि ितजावर गे ले या
मनाला पु न:पु हा पे टवीत होती.
िचते या वालांत णकाल तळपून पु हा अदृ य होणारे या दोघांचे गदे या
िशरोभागासारखे गोलच गोल चे हरे एकच एक झाले होते ! एकमे कांत िव न गे ले होते –
लय पावले होते ! एक प झाले होते !
या या थडाथड उडणा या र तमय धम यांचं पं दन ितला अबोध सां वन दे त
असावं . ‘उ ा एक तर अजु न या सवादार कु
े तर् ाला कायमचा कवटाळील... नाहीतर –
नाहीतर तु झा पती सूयिबं बाचा सु यो य स माग वीकारील!’
जीवनभराची िनलाभ साथ दे णा या आप या िप्रय प नीला, आप या
जै तर् रथात बसवून यानं वत: हि तनापु रातील कु ं या राजक ावर पोहोचतं केलं .
**

सात
वाडयातून बाहे र पडता-पडता तो चौकातील पगु ळणा या राजहं सांकडे मात्र
पाहायला चु कला नाही!! पिल यां या धूसर प्रकाशात या तलावात पडले ली या
ऐटदार राजप यांची लांबट प्रितिबं ब पा यात खळखळ माजवून िवरवून टाकावीत असं
याला वाटलं . झटकन हातातील पु कराज मणी धारण करणारी अं गठी काढून यानं ती
तलावात फेकली! िबं बं थरारली! पडछाया हे लाव या! पगु ळले ले ते प ी णात घाब न
जागे झाले ! इत तत: पायांची व ही मा लागले ! तलावात लाटा िनमाण क लागले !
यां या धावपळीकडे पाहताना तो णभर वत:शीच हसला!
झपाझप पावलं उचलीत िशिबराकडे ये यासाठी कु ं या या भ य राजक ा या
प्राकाराचं प्राचीन महा ार ओलांडू लागला! महा ारात
णकाल थांबन
यानं
ू
वृ षाली या क ावर दृ टी टाकली. एका गवा ात या या सवांत लहान पु त्राला –
वृ षकेतूला घे ऊन वृ षाली उभी होती! तो एकटाच कणपु त्र यु ा या वण यापासून दरू
हि तनापु रात होता! आपला हात उं चवावा हणून यानं णकाल चाळवाचाळव केली
आिण राजवाड ासमोर या शु भर् वणी आिण एकलग सलग वर चढत गे ले या
पायदं डयां वर एकवार दृ टी िखळवून यानं हात न उं चावताच महा ार ओलांडलं !
िनग्रहानं आिण अबोध िनधारानं ! सरोवरातून बाहे र पडणा या ह ीसारखा तो
राजवाडयाबाहे र आला! मनात िनग्रह बां धन
ू – उं बरठ ात नाती टाकू न!!
म या ह रात्रीनं तर तो आपला रथ घे ऊन आप या िशिबरासमोर कु
े तर् ावर
आला. या या िशिबरा या दारात उ कंठे नं वाट पाहत दुयाधन उभाच होता!
आपला उ ाचा से नापती चं पानगरीला तर गे ला नाही ना या शं केनं दुयाधन
त्र त झाला होता! पण कणाला समोर पाहताच याचं मु ख पु हा उजळू न गे लं.
िशिबरा या दारातून बाणासारखा पु ढं सरसावत यानं वत:च कणा या रथाचे घोडे
थोपिव यासाठी या या वायु िजता या पाठीवरील पालाणाची कातडी गु ं फण आप या
भ कम मु ठीत पकडली. धापावणारे घोडे थांबले . फेस पाझ लागला. उ ण िन: वास िव
लागले .
याला रथातून खाली उतर याएवढीही उसं त न दे ता दुयाधनानं याला पु ढं होत
िवचारलं , ‘‘अं गराज, तु झा स यसे न पडला. उ ा तु या रथा या सार याचं काय?’’
दुयाधनाचं धारदार नाक पिल या या धूसर प्रकाशातही प टपणे तरारले लं िदसत होतं .
‘‘यु वराजा, मला एक कुशल असा प्रामािणक सारथी दे , हणजे उ ा माझा रथ
वा याचाही गव हरण करणा या गतीनं समरां गणावर वै र धावताना तु ला िदसे ल!’’
‘‘कुशल सारथी? प्रामािणक सारथी?’’ आप या िन ं द, उब या कपाळावर
आठ ांची रां गोळी रे खीत डा या गु बगु बीत उज या हाताची वळले ली भ कम मूठ दोन –
तीन वे ळा थडाथड आपटत दुयाधन िवचारम न झाला. या या आठ ां या जाड
प हाळीत घामाचे पाट दाटले होते . वक् र िन जाड भु वया अिधकच वक् र झा या.
पिल यां या तांबसर, िपवळट प्रकाशात याचं र तवणी मु ख अिधकच उग्र िदसत होतं .

ू े
भे सरू िदसत होतं . घारे टपोरे डोळे भिवत याचा वे ध घे यासाठी सं कुिचत होऊन मदच
काने कोपरे धुं डाळीत होते . या या िनग्रही चयवरसु ा सू मपणे पाहणा याला िचं तेची
काळी छटा प ट जाणवली असती.
कणा या रथाचं सार य कुठ या समथ यो या या हाती ावं ; या एकाच
िवचारात तो आपली असं य वळणं घे त आले ली जीवननौकाही पार िवस न गे ला होता.
या या भ कम बाहव
ू न ने हमी घरं गळू पाहणारं तलम वीणे चं, उं ची राजव त्र, कु ं चं
मौ यवान उ रीय घरं गळू न के हाच खाली पडलं !! ने हमीसारखा भ कम झटका दे ऊन ते
सावर याचं भानही याला रािहलं न हतं !
ते दोघे ही णकाल शांतच उभे रािहले . कु ं या राजक ातील पाषाणमूतीसारखे !
‘‘अं गराज, खे द मानणार नसशील तर असा एकच यो ा मला सु चवावासा वाटतो,
जो आज सव दृ टींनी तु या रथाचं सार य कर यासाठी एकटाच यो य आहे !’’
दुयाधनाची पाषाणमूती बोलकी झाली.
‘‘कोणता?’’ कणानं िशरावरचा मु कुट आिण अवजड लोहत्राण काढून ते तबकात
ठे वलं . याचे कुरल, दाट सोने री केश शरदात या प यांसारखे िवमु
िवखु रले , भरग च
माने ला, लोहत्राण ठे वताना तीच मोहक वळी पडली.
‘‘मद्रराज श य!’’ दुयाधनानं आपला बळकट उजवा हात या या िवशाल
खां ावर चढिवला!
‘‘श य? राजा, तू िवसरतोस की श य हा पांडवांचा मामा आहे ! राजमाता
माद्रीदे वींचा स खा बं ध ू आहे ! हे यु
त
ू ातून िनमाण झालं असलं तरी या िनवाणी या
वे ळी तू त
ू ाचं यु आता पु हा खे ळू नकोस!’’ यानं आपले कानांकडे िनमु ळते होत
गे लेले िनळे डोळे ताणले . सोने री कपाळावर आठ ांचे वे ग आखडले !
‘‘कण, श याला या यु ापूवीच मी सव राजां हन
ू वे गळी अशी मानाची वागणूक
िदले ली आहे . मद्र दे शाहन
े तर् ाकडे जायला िनघाला होता ते वा तिवक
ू तो कु
ू
पांडवांना िमळावं हणूनच! पण जागजागी या या मागावर वे शी उभा न, राजदत
ठे वून, याला बहुमोल दे ण या दे ऊन मी याला आप या प ाकडे वळवून घे तलं आहे .
यु ात कु ं शी एकिन ठ राह याची यानं मिदनीची प्रित ा घे तली आहे . गे ले सोळा
िदवस तो प्राणपणानं , िन ठे नं आप यासाठी लढला आहे , वारं वार भीमाला अं गावर
घे ऊन यानं अने कांना आपलं समथ सं र ण िदलं आहे . िव वास ठे व, श य आता कधीच
मागं परतणार नाही. ित्रय प चा ाप करीत नसतात. परतत नसतात – प्रसं ग
पड यास पावन हो यासाठी मृ यूलाही कवटाळतात. तु ला माहीतच आहे . नाती ही
सामा यांसाठी असतात, राजां यासाठी िनराळीच नाती असतात, ती असतात – वचन –
एकिन ठा – रणां गण!’’ यानं कणा या उ राची वाटही न पाहता एक जोरदार टाळी
िदली. णातच प्रभं जन िशिबरात घु सला.
‘‘प्रभं जन, जा, मद्रराज श यमहाराजांना पाचारण कर!’’ यानं श या या
िशिबरा या िदशे नं बोट उं चावले .
णातच श य या दोघांसमोर उभा ठाकला. याची अपे ा होती की, एकटा
ु
दयाधनच िशिबरात असे ल, फार तर अ व थामा असे ल, शकुनी असे ल, पण समोर
कणाला पाहताच या या कपाळावर आठ ा चढ या! याला काहीच माहीत न हतं की,
कण ख या अथानं याचा कोण होता ते ! िशवाय, िदि वजयातील कणानं यांची केले ली

जीवघे णी होलपटही तो िवसरला न हता. या याकडे उपहासानं पाहन
ू श यानं
उ रीयाचा शे व उगाच झटकला. या सूयपु त्राला श या या या दां िभक ित्रय वाचा
राग वाटला नाही, ितर कार वाटला नाही, खे द वाटला नाही! तो अचल होता, त ध
होता!
‘‘मद्रराज, एका मह वा या िनणयासाठी मी तु हाला या अवे ळी पाचारण
केलं य!’’ दुयाधनानं दाटले ली क डी फोडली.
‘‘कोणता िनणय कौरवराज?’’ श यानं कणाकडे पाठ िफरवीत आपले डोळे
ु
दयाधनावर रोखले .
‘‘उ ा या िदवसाचं सव यश आता केवळ तु म याच हाती आहे !’’ घारे डोळे
रोखत दुयाधनानं श याला घे रलं .
‘‘मा या? ते कसं काय?’’ श यानं बोल याचा रोख न कळ यामु ळे आठ ा
वाढवीत िवचारलं .
‘‘मद्रराज, उ ा... उ ा कु ं या से नापती या महारथाचं सार य... केवळ
तु हीच क शकता!’’ दुयाधनानं बळकट हात श या या खां ावर चढिवला आिण
या या मनाचा अं त घे यासाठी या यावर घारे डोळे रोखले !
“यु वराजाऽऽ...!’’ ही दोनच अ रं मोठ ानं उ चा न श य णभर शांत झाला.
णात कणाकडे त ड वळवून, तो सार यानं घोड ा या शे पटीतील िव प िदसणारे केश
तटातट उपसावे त, तसे श द ओतू लागला –
‘‘या सूतपु त्रानं मा यावर सूड उगिव याचा हा एवढा घोर अन् नीच माग तु ला
शे वटी सु चिवला की काय? पांडवां वर न उगिवता आले ला प्रितशोध तो तु या
म य थीनं आता मा यावर उगवू पाहतोय काय? कौरवश्रे ठा, एका सार या या रथाचं
सार य करायला तू एका उ च कुल थ ित्रयाला सां गतो आहे स!! यानं आम या
रथाचे घोडे वागवावे त, यांना अ वखा चारावं , या या घोड ांचे वे ग मी हाती घे ऊ?
आ ही असताना तू याला से नापती केलं स हे च मु ळात चूक आहे – अवा तव आहे !”
श य कडाडला.
तरीही तो राधे य त ध होता! अिवचल होता!! जाळीदार गवा ातून एकटक
बाहे र या अं धाराकडे पाहत होता!
‘‘मद्रराज, या कु ं या वतीनं लढ यासाठी तु ही आज आला आहात या
कु ं नी अं गराज कणाला ित्रय वाचा बहुमान सव नगरजनांसमोर एकमु खानं अपण
केला आहे – रा यािभषे क क न यांना से नापतीपद िदलं आहे ! िशवाय कु ं या वतीनं
लढ यासाठी आले ले सव राजे िदि वजयी अं गराजाचे मांडिलक आहे त हे िवस नका.
मला सं धी आिण स ा असती, तर अं गराज कण पिह याच िदवशी कु ं चा से नापती
झाले ला तु हाला िदसला असता! मला वत:ला सार यकम कुशलते नं करता आलं
असतं , तर मीच या या रथाचे घोडे आनं दानं आरो या दे त वागिवले असते ! िनणय
तु म या हाती आहे ! कु ं चा ये ठ यु वराज हणून ल -ल यो यां या प्राणां शी
िनगिडत अशा तु म या सार यकले ला, माझं या िनवाणी या वे ळी हे आवाहन आहे !’’
दुयाधनानं शे वटचा गदे चा हात िफरिवला!
उफाळले ला श य णात िवचारम न झाला. कणा या िनमु ळ या पायांकडे
एकटक पाहू लागला. डोळे बारीक क लागला. कपाळावर आठ ांची जाळी िवणू

लागला आिण थोड ा वे ळानं िवचारपूवक हणाला, ‘‘कौरवराज, मी तयार आहे !”
िशिबराबाहे र पडताना श यानं आप या उ रीयाचा शे व उपहासानं उडिवला नाही!
तो बाहे र जाताच दुयाधनानं आवे गानं पु ढं होत कणाचे पु ट दं ड आप या हातात
धरले ....
‘‘अं गराज, जे िपतामहांना श य झालं नाही, गु द्रोणांना श य झालं नाही ते
तूच उ ा श य क
शकशील. तु ला आठवतोय वासं ितक आखाड ात या
नीलकमलां या माळे खाली िचरडला गे लेला धनु धर कण? आठवतोय तु ला
कां िप यनगरातील वयं वर – मं डपातील तलावात काळं पडले या मु खाचं प्रितिबं ब
पाहणारा वीर कण? आठवतोय – सु दामन या िचते चा गं गेकाठचा भडका तु ला?
आठवतोय – शोणा या िशर त्राणाचा भु गा? आठवतोय ना तु ला िपतामह, गु द्रोण,
शोण आिण स यसे न यां या तडफ या पराक् रमाचा आक् रोश? अं गराज, उ ा अजु ना या
धनु याची प्र यं चा अशी तु टली पािहजे की, प्र य ित या तु ट या बं धाचा िवळखाच
पाशासारखा अजु ना या िन या ग याभोवती करकचून आवळला गे ला पािहजे ! या या
रथावर या िन या सार याला कळताही कामा नये की, अजु न काळा – िनळा होऊन
एकाएकी कसा कोसळला. बोल, अं गराज बोला!” यानं याचे दं ड गदागदा हलिवले .
याचे घारे डोळे कणा या िवशाल कपाळावर आपलं भिव य वाच यासाठी िभरिभरत
होते !
‘‘कौरवश्रे ठा, तु ला िवजय िमळवून दे यासाठी मी प्राणही पणाला लावीन,
जा, पण भोवती या नगरातील याचकांना उ ा मु दान िमळे ल अशी दवं डी िफरव!!”
यानं दुयाधनाला धै य िदलं .
घरं गळले लं उ रीय आनं दानं पु हा साव न याचे पीळदार, पु ट दं ड थोपटू न
ु
दयाधन या या िशिबरातून बाहे र पडला. भोवती या पिल यांतील एक पिलता हाती
घे ऊन प्रभं जन याला माग दाखवू लागला. दोघां याही आकृ या दुयाधना या िशिबरात
िश न लय पाव या. सोळा या िदवसाची – शु द्िवतीये ची रात्र, उ ा या पोटात
काय आहे याचा कानोसा घे त, मांडीवर या कु
े तर् ाला झोपिव यासाठी दृष ती या
काठ या थं ड वायूचे हात क न याला थोपटीत होती. तरीही कु
े तर् ाला झोप काही
ये त न हती!! ये णार न हती!!!
ू ानं सव इितवृ ा त धावत ये ऊन आ हाला िनवे दन केला. तो ऐकताना
दत
कुणीतरी एक हा या पद क पना मांडली. ‘‘मद्रराज श या या पांडवां शी असले या
ना या या रे शमी धा यांची आठवण दे ऊन फोड यासाठी नकुल – सहदे वांना या या
िशिबरात पाठवावं ! ते श य झालं नाही तर – िनदान श याला असं सु चिवलं जावं की
उ ा या यु ात सार य करताना कणाला ममभे दी बोलून श यानं वारं वार या या हीन
कुलाची याला जाणीव क न दे ऊन कणाचा ते जोभं ग तरी करावा!” िकती िविचत्र
क पना होती ही!
ती मांडणा यांना याची जाणीवही न हती की, श यासारखा मानी राजा आप या
धवल ित्रय वाला कलं क लावणारं असं काहीही कृ य कर यास कधीही तयार झाला
नसता! ना या या लोभापोटीसु ा!! तसं याला वाटलं असतं , तर सोळा िदवस सतत
गजणा या, घु मणा या यु ात यानं कौरवांचा के हाच िव वासघात केला असता!
कौरवांकडून लढणं याला मा य झालं नसतं , तर आपलं िवशाल सै य घे ऊन तडक तो

पु हा मद्रदे शाला माघारी िनघून गे ला नसता काय?
आजवर यु ात वीरांना एक वे ळ य असले लं क् रौय िदसलं होतं – िव वासघात
न हे !!
आिण श यानं खूप मनात आणलं असतं तरी कणाचा ते जोभं ग होणं कधीतरी
श य होतं काय?
आप या ज मदा या माते कडून पांडवां शी आपलं कोणतं नातं आहे हे ऐकू नही
कौरवां या बाजूनंच लढ यासाठी जो समरां गणात उतरला होता – तो कण आता काही
झालं तरी अिधक सं हारकच ठरणार होता. मरणा या दारातील िपतामह भी मांनी
सां िगतले ला स ला यानं वचनपूतते साठी कवच-कुंडलांसारखा णात दरू सारला होता
तो कण आता, आपण सूयपु त्र आहोत हे याला कळ यावर श यासार याकडून कसा
काय ते जोहीन होणार होता?
तसं काही श यच न हतं . श याकडून आिण कणाकडूनही!!
मी सवांना शांतपणे झोपी जायला सां िगतलं ! मला माहीत होतं , अमाव या
सं पली असली तरी आता ये णा या रात्री अिधक अं धा या हो या!
यु ाचा सतरावा िदवस उजाडला. शु तृ तीये चा िदवस होता तो! दो ही
प ांकडील सै यसं या आता अ याहन
ू अिधक कमी झाली होती! अने क िशिबरं आत
यो े नस यामु ळे तशीच सु नी होती. घोडे काढले या अ वशाले सारखी!
पहाटे या सं िधप्रकाशात कौरवांचा से नापती झाले ला तो पिहलाच पांडव, ‘कण
िक ला’ नावानं गे ले सोळा िदवस याची सै याची हालचालीं या टे हळणीची जागा
हणून सवपिरिचत झाले या टे कडीवजा िक यावर उभा रािहला. ती सव टे कडी दवं डी
िदली गे लेली अस यामु ळे कु
े तर् ाभोवती या नगरांतील याचकांनी घे रली होती!
ू , मोती, प्रवाळ यांनी काठोकाठ
िनरिनरा या आकारांची सु वणतबकं िहरे , माणकं, वै दय
भ न या या सभोवती मांडली होती. िदि वजयात िमळिवले या अलोट सं प ीतील
उरलासु रला धनभागही तो आज मु
ह तानं सवांना दान करणार होता!
या या म तकावर मा या मु कुटा या आकाराचाच मु कुट होता. मनगटात
िनिशगं धा या माला हो या!
राजपु रोिहतानं सु चिवले या पहाटे चा सु मुहत
ू ये ताच यानं आपले गु लाबी तळवे
िहरे माणकां या ठासून भरले या तबकांत खु पसले . मु ठी भरभ न तो समोर ये णा या
प्र ये क याचकाला दान क न पु हा दो ही हात जोडून िवनयानं वं दन करीत होता. याचं
जे म तक जरासं धासमोर नमलं न हतं , श य, शीघ्र, मरथ या मानी राजांसमोर नमलं
न हतं , िवक् रमी पांडवांसमोर नमलं न हतं , एखाद-दुसरा प्रसं ग सोडून कधी मा या
समोरही नमलं न हतं , कसोटीचा प्रसं ग ये ताच जमदि नपु त्र परशु रामासमोरही नमलं
न हतं ; ते च पु ट, गोल, िहर यवणी सूयफुलासारखं म तक तो कानटो या घातले ला कृश
याचकांसमोर मात्र प्र ये क वे ळी आदरानं नमवीत होता!! का? कशासाठी? मी ते समजू
शकत होतो, कारण... सामा यां या िनलप शु भे छा कोण याही आशीवादापे ा अिधक
श्रे ठ असतात! तो आता सामा यांचे आशीवाद घे त होता. एक अशरण यो ा हणून!
याचं दानसत्र पूण होत आलं तरी ने हमीसारखा सूयिकरणां या सोने री
प्राज तफुलांचा सडा काही कु
े तर् ावर पडला नाही! आकाशाचं िनळं छत पांढरट
भु र या ढगांनी झाकाळलं होतं !! ने हमी सूयोदयाबरोबर िचत्रिविचत्र आवाजांचा

कलकलाट करणारे कु
े तर् ाभोवती उ या असले या कदं ब, िककर, मधु क, िकंशु क या
िहर या डे रेदार वृ ां वरचे पि गण उगाच चोचीत या चोचीत घु मत होते . एरवी
सूयोदयाबरोबरची तरतरणारी कु
े तर् ावरची जाड तृ णपाती माना टाकू न तशीच अधवट
झोप यासारखी मलूल होती. यां यावरचे शारदीय दविबं द ू चमकत न हते ! चमकणार
न हते !! कारण वातावरण कुंद होतं !
**

आठ
आजचं रण े तर् ं ‘अमीन’ नावा या एका अितशय उं च टे कडी या पाय याजवळ
िनवड यात आलं होतं ! पूवकडून कु ं ची आिण पि चमे कडून पांडवांची से ना
रणभूमीजवळ दाटत होती.
मद्र, मगध, म य, मथु रा, मालव, व स, वं ग, िवदे ह, िवदभ, कुिलं द, िकरात,
काशी, कोसल, कांबोज, काम प, िनषाध, आिभर, गां धार – आयावतातील सव – सव
दे शांचे यु ो सु क यो े यु ाचा शे वट काय होणार या साशं कते ने कु
े तर् ाभोवती दाटले
होते . एकिन ठे ने लढ यासाठी िस झाले होते . शाकल, िगिरव्रज, िवराटनगर, अवं ती,
प्रयाग, ताम्रनगर, कुसु मपूर, कुंिडनपूर, चं दनावती, का ठमं डप, वाराणसी, अयो या,
चं पावती, मिह मती, पु करावती सव राजनगरांचे िविवध रं गांचे वे गवे ग या आकाराचे
सव राज वज रण े तर् ाला मानवं दना दे त डोलू लागले .
आज कु सै यानं सूयिबं बासारखा गोलाकार आकार घे तला होता!! िकतीतरी
योजनं घे राचा हा गोल, से नापती कणा या जै तर् रथा या मागं पसरला होता! या
राधे यानं आप या जै तर् रथाला वं दन क न प्रदि णा घातली. डोळे िमटू न तो
सूय तोत्र हणत होता.
मृ यु दे व यमाचं वाहन असले या मिहषासारखा आकार घे ऊन पांडवांचं सै य
अजु ना या नं दीघोष रथामागं आज उभं होतं ! याचं शे वटचं पथक सरळ अमीन
टे कडी या पाय याशी जाऊन िभडलं होतं .
मनगटांत िनिशगं धा या टपो या क यां या माला करकचून बां धले ला कण,
शूल, तोमर, पट् टे, गदा, िद या त्रं, खड्ग, चक् र, भीिदपाल, शत नी आिण असं य
प्रकार या बाणां या भा यांनी याचा पा वभाग ठासून भरला आहे अशा,
साखळदं डां िकत वज मा यावर िमरिवणा या आप या जै तर् रथात आपला उजवा पाय
पायदं डीवर ठे वून चढला! या या भारानं कचले या रथावर या घं टा लडलडताना
िकणिकण या, पु पमाला डोल या, मा यावर या ह ी या साखळदं डाचं सु िच ह
अं गावर असले ला वज णभर कचून पु हा ताठ झाला! तो वीर से नापती रथा ढ होताच
याचा सारथी श य रथनीडावर झे पावला. यानं या या हि तदं तासार या शु भर् धवल
िदसणा या उं च, पु ट घोड ांचे वे ग हाती घे तले . यांतला एक घोडा खूप उं च होता.
याघ्रचमानं वे ढले या घु मटात खोचले ला प्रतोद उपसून श यानं हातात घे तला.
श य – पांडवांचा मामा – सारथी! मी वत:शीच हसलो. काळानं श यावर फार
मोठा सूड उगिवला होता!
पांडवसै या या अग्रभागी उ या असले या अजु नाला मी रथा ढ हायला
सां िगतलं , पण तो तसाच उभा रािहला. मी रथा ढ होऊन हाती वे ग व प्रतोद
घे त यािशवाय तो आज नं दीघोषावर चढणारच न हता. णभर हसून मीही नं दीघोषावर
पाय ठे वला. जाणीवपूवक डावा! हातात आसूड पे लन
ू याचा अवकाशात दमदार आवाज
काढला.

रथा ढ होऊन मी मा या शु भर् पांचज य शं खातून यु प्रेरक बोल काढताच
अजु नही रथा ढ झाला. आप या दे वद शं खातून तो मा या बोलांचं वर वर अचूक
अनु करण क लागला!
आज पिह यानं च आम या से नेनं आम या दोघां या नावांचा जयघोष क न
क लोळ माजिवला. या जयघोषांचे आवाज अमीन टे कडी या भ कम िभ ीला थडकू न
ू गे ला.
पु हा पांडवसे नेत घु मू लागले . कु
े तर् ाचा पिरसर िननादन
ू
आकाश अजूनही क दटले लंच होतं ! कु
े तर् ावर या िन या छताला भे दन
जाणा या ने हमी या जयघोषां या तु मु ल आवाजानं च ते आता कधीतरी िनवळलं तर
िनवळणार होतं !
पांडवसै यातील जयनाद ऐकताच कु ं चा तो से नापती सरसरत फुलणा या
सूयफुलासारखा एकदम फुलून िनघाला – आता तो केवळ कण न हता, राधे य न हता,
क ते य न हता, नाती तर यानं कवच – कुंडलांसारखी के हाच दरू सारली होती. तो होता
केवळ से नापती – केवळ जाळता सूयपु त्र! यानं णभर पूवकड या क दटले या
ि ितजाकडे पािहलं .
आपला टपोरा, शु भर् ‘िहर यगभ’ शं ख दो ही हातां या िवशाल पोकळीत घट् ट
पकडून यानं मागं पसरले या कु सै या या गोलाकृतीवर एकदा दृ टी टाकली.
दुस याच णी पु ट ह ी या पायासारखा िदसणारा याचा कंठभाग फु न िनघाला.
र तमय धम या ताठर या. आप या िवशाल छातीत आवतीभोवतीची हवा क डून तो
ितचे यो यां या अं गावर रोमांच उभे करणारे , प्र य मलाही अपिरिचत असले ले,
कसले तरी िद य बोल मान गगनगामी उठवीत आप या िहर यगभ शं खातून एकलग
ू ही या या
बाहे र काढू लागला! दंु दुभी, नगारे , मृ दंु ग, िडंिडम या रणवा ांचा आवाज भे दन
शं खाचे बोल मला पांडवसे नेपयं त प ट ऐकू ये त होते ! ते वनी न हते च – सळसळणा या
आवे गी प्रकाशलाटाच हो या या!!
आप या उज या हातातील िवजय धनु य पु न:पु हा उं च उं चावीत,
‘आऽऽरोऽऽह, अाऽऽक् रम’ अशी घोषणा दे त तो पवकालातील खवळले या
समु दर् ासारखा गजना करीत ये ऊ लागला! ये ऊ लागला, िपसाट अर यवा याचं मृ यु गीत
बरोबर घे ऊन! ये ऊ लागला, िवजे चा लोळ बनून सभोवतीचा भूभाग जाळणारा
वालामु खी बनून! ये ऊ लागला, झाकाळले या सूयाचं कु
े तर् ाला पोळ याचं काय
पु त्रकत य हणून वत: पार पाड यासाठी, प्रितसूय होऊन!!
या ते वढ ा अफाट कौरव – पांडव सै यात मा यािशवाय एकालाही माहीत
न हतं की, तो सा ात सूयपु त्र आहे !! कु ं चे सै िनक ‘अं गराज ’ हणून याचा जयघोष
करीत होते . पांडवांचे सै िनक ‘राधे य ’ हणून या या पराक् रमाची आपणाला काहीच
धा ती नाही, अशी वत:ची वे डी समजूत घालीत होते . कोणी – कोणीही याला
‘सूयपु त्र’ हणत न हतं !!! तरीही आता वत:ला पूण जाणून घे तले ला तो सूयपु त्र
अडग, अ यु त, अिमत वीयवान, अमषी, अशरण दानवीर चालून ये त होता!
याला सं र ण दे त याचे पु त्र वृ षसे न व िचत्रसे न, अ व थामा, शकुनी,
ु
द:शासन, कृप, दुयाधन, कृतवमा, सव अितरथी, कौरवयो े ही वे षानं पांडवसे नेवर
चालून ये त होते .
मी नं दीघोषातून पु हा खाली उतरलो. िशिबरात जाऊन रथक याला

लाव या या वं गणाची का ठनिलकापात्र घे ऊन आलो! आम या नं दीघोषाला सं र ण
दे त भीम, सा यकी, उ मौजा, धृ ट ु न, नकुल, सहदे व, यु यु धान यांचे रथ दौडू लागले .
धु ळीचे प्रचं ड लोळच – लोळ अवकाशात झे पावू लागले . रणवा े , जयघोष, ह ींचे
ची कार, घोड ांचं िखं काळणं , रथचक् रांची घरघर, ताणले या प्र यं चांचे टं कार या
सवांचा िमळू न तयार झाले ला एक िविचत्र सं िमश्र आवाज अमीन टे कडी या तटबं दीला
थडकत घु मून प्रित विनत होऊ लागला. रणभूमीवर या खाचखळ यांतन
ू दौडणा या
वजदं डां वरील वजपताका हबके घे ऊ लाग या. आसु डा या फटका यांचे आवाज
घोड ां या िखं काळ यांत िव लागले . ग ड प यांचे दोन एकमे कां िव
िदशे नं ये णारे
नवे थवे क् रोधानं एकमे कावर पं खांची थरकािवणारी सणकारती फडफड करीत भयानकपणे
आदळावे त तसे दो ही सै यांचे यो े , बाण फेकीत एकमे कां वर भयं करपणे आदळले .
सै याला सै य िभडलं ! यु ाला त ड फुटलं !
रथातून फेकले ले मै रयक म ाचे िरकामे कुंभ कु
े तर् ावर घरं गळत इत त: धावू
लागले ! याव न झे पावताना िक ये क रथांचा तोल जाऊन आिण यातच मागचे
अ वसाद अं गावर आ यामु ळे अने क रथांचा चु राडा झाला!
कणाचा जै तर् रथ धरतीला भयानक हादरे दे त या या हं सवणी पाच पांढ या
घोड ांनी असा खे चन
ू आणला की, णापूवी यु भूमी या एका कडे वर समोर उभा
असले ला तो अिरं दम महावीर, पांडवसे नेतील पांचाला या ह ी, घोडे , पायदळ ा
ित ही िवभागांनी ठासून भरले या आघाडी या फळीत के हा घु सला हे कळलं ही नाही!
तो अभय से नापती कंठरवानं असा आरो या दे त होता की, रथांतन
ू व घोड ां व न
कोसळले ले कु सै िनक, याला िनसटताही बघताच पु हा चे तावून उठत होते . िमळे ल या
वाहनावर आ ढ होऊन पांचालां वर झे पावत होते . समु दर् ाला िमळणा या महानदानं
वत:बरोबर असं य लाटांचं तांडव नृ य घे ऊन गजत यावं तसा तो म व रणम ती
अं गात िभनले ली कु ं ची घोडे , ह ी व पदाती यांची भानरिहत, उफाळले ली शे कडो पथकं
घे ऊन आला होता. या या उज या व डा या बाजूला िचत्रसे न व प्रसे न आिण या या
पाठीमागून वृ षसे न असे याचे तीन िवक् रमी पु त्र ित्रदळी िब वपत्रासारखं याला
सं र ण दे त दौडत आले होते .
िकरणांसह सूयिबं ब अं गावर झे पावून आलं आहे की काय; असा भास यांना
एकत्र ये ताना पाहन
ू पांडवसे नेला झाला.
याला तसा समो न ये ताना पाहन
ू आम या मागून उधळले ली इं दर् प्र थाची
पथकं थोडा वे ळ थांबवावीत हणून अजु नाचा रथ मी म ये च थांबिवला, कारण मला
माहीत होतं की, माझा रं ग आप या िन या डो यांनी अचूक िनरखून तो अजु नावरच
चालून ये त होता. या या चपळ हालचालीच ते सां गत हो या.
तो जवळ-जवळ ये ताच आम या थोडं सं पु ढं गे लेलं डा या हाताचं , धृ ट ु नाचं
पांचाल सै य एकदम आडवं घु सून आम या से नेसमोर उभं ठाकलं ! धृ ट ृ नाला
पिह या प्रहराची ही चाल मी रात्रीच नीट समजावून सां िगतली होती. यानं
ठर याप्रमाणे आम या समोर आपली पांचाल से ना घु सवून या वालामु खीला अं गावर
घे तलं ! अचानकपणे पांचालांची पथकं समोर पाहन
ह ी सरोवरात घु सतो
ू घायाळ क्
तसा तो सरळ पांचालां या पथकात घु सला. हातातील िवजय धनु य उं च उं चावीत, गोल
गरगर िफरत, िवषारी बाणां या सं तत मृ गधारे सार या, सरींवर सरी पांचालां या अफाट

गजपथकावर वषवू लागला. िवष अं गी िभनले ले ह ी खवळू न इत तत: सै रावै रा धावू
लागले . यां या ककश ची कारांनी पांचालां या पथकात काय – काय चाललं आहे , हे
कुणालाच समजे ना! धु ळीचे लोट क दटले या आकाशाला क दटू न टाकू लागले !
या पांचाल यो यांनी द्रौपदी या वयं वरा या वे ळी याची झाले ली भर
मं डपातील अवहे लना हा याची खसखस िपकवत पािहली होती, यांना आता तो
सूयपु त्र मृ यूचं प घे ऊन प्राणभयानं ची कारायला लावीत होता. रसरसले लं य कुंड
सिमधां या मो यांची जाळू न राख करतं तसे याचे अि नबाण पांचालवीरांना जाळू न
काढीत होते . तांबड ा फुलांनी फां ाफां ावर डव न गे लेला पलाश वृ
यावर तांबसर
सारं ग प यांचे थवे या थवे उतरताना िजतका र तवणी व भडक िदसे ल िततका तो
सं त त राधे य भयावह िदसत होता. पाय याजवळ दाट कुरणात भडकले ला वणवा
सरसरत अर याकडे धावतो तसा तो िनभयपणे पांचालां या सं र णा या फ यां वर
फ या फोडत, आप यामागून ये णा या वीरांना चे तावणी दे त पु ढं – पु ढं च धावत होता.
जीवनभर अं गी िभनले ला सं भर् म यानं आता दरू सारला होता. आता या या
अं गी केवळ यु ाची सहजासहजी न उतरणारी एकमे व मिदरा िभनली होती. तो दौडत
आला होता. कुरणात चरणा या रानघोड ा या कळपात एखादा क् , उपाशी िसं ह
डरका या फोडीत घु सावा तसा तो पांचालां या पथकांत घु सला होता.
केवळ अ या घटकेतच यानं पांचालांची आघाडीची सव पथकं उधळू न लावली.
टोळधाडींसारखे च याचे बाण होत. मृ गा या सतत कोसळणा या पावसा या थबांसारखे
ते एकमे कांचे शे पट
ू पकडत अखं ड कोसळत होते . हाता या चारी बोटां या खोबणीत पाचसहा िमळतील ते वढे बाण एकदम घे ऊन तो एका – एका फेकीतच ते सारे अचूक फेकीत
होता. डो यांचं पातं लवतं न लवतं तोच अशा असं य फेकी या या अवजड धनु यातून
चारी िदशांना दौडत हो या. भा यातून बाण के हा काढून, तो ते के हा प्र यं चेवर चढवून,
यांची फेक के हा साधत होता ते च कळत न हतं . नदी या ओघातील ल हाळं पा या या
धारे बरोबर एकसारखं लडलड हलत राहतं तसे याचे दो ही हात आिण डोळे फेक करताना
सतत हलत होते ! णा णाला पांचाल पटापट खाली कोसळत एक-एक पाऊल मागं –
मागं सरकू लागले ! फळी दुभंगत होती. पांचालांचा नायक धृ ट ृ न माघार घे ऊ लागला.
पांचालाची माघार थोपवावी हणून चे दी, सा यक व इं दर् प्र थाची पांडवपथकं
यां या साहा यासाठी धावली, पण बाहे र या ओढ ाचं पाणी अं गावर यायला तयार
नसले या भरती या समु दर् ासारखा तो दीघबाह,ू पिहला पांडव यांना परतवून लावू
लागला. चे दीं या गजदलात घु सून यानं असा काही क लोळ माजिवला की, चे दींना
आपला कोण आिण शत् कोण हे ही कळे ना! पिह या घटकेतच कणानं भानु देव,
िचत्रसे न, से नािबं द,ू तापन आिण शूरसे न या िव यात पांचालवीरांना कंठ नान घातलं .
शे कडो हजारो चे िदवीर आिण सा यक या या उं च रथाखाली रगडले गे ले. िवजे चा
अिनबं ध लोळ कडाडत गगनमं डलात वै रसं चार करतो तसा तो चतु रं गदलात ‘हाणा...
मारा... ’ असं ओरडत िफ लागला!
मी पांचालांमागूनची अजु नाची पथकं हळू च काढून ती सं श तकां या से नेला
िभडिवली. अजु नाचे अमोघ बाण मा या मा याव न सूँ ऽ सूँ ऽऽ असा सलग आवाज
करीत उधळत होते , सं श तक वाट फुटे ल तसे धावत होते . अजु नाची से ना यांना
पाठलाग क न गाठू लागली. बाणफेकीनं िटपू लागली.

**

नऊ
आघाडीची रणफळी फोडून आत घु सले या कणाची आिण यु िधि ठराची गाठ
पडली! धमिप्रय यु िधि ठराचा रथ समोर िदसताच यानं पिह याच बाणात या या
रथावरची वे तपताका सरळ खाली पाडली. तु रा कापून टाकले या मोरासारखा याचा
रथ कणापासून बचाव यासाठी चपळाईनं हालचाली करीत होता, पण प्र ये क मु खावर
याला कणच सामोरा जात होता! प्र य अं गावर बाण न फेकता रथा या दं डांत आिण
लाकडी भा यां या त डावर कण असे बाण तवीत होता की, हातात धनु य असूनही या
तले या बाणांमुळे यु िधि ठराला काही हालचालच करता ये त न हती! बराच काळ
यु िधि ठराची अशी त्रेधा क न शे वटी यानं याचा सारथी इं दर् से न याला रथाव न
कोसळिवला. इं दर् से न णातच गतप्राण झाला.
एकाकी पडले या यु िधि ठराला साहा य कर यासाठी धृ ट ृ न, सा यकी,
द्रौपदीचे पाची पु त्र, िशखं डी, भीम व नकुल – सहदे व धावले . यांचं भोवती पडले लं कडं
तो राधे य असा भे दीत होता की, यांना एकवटू न ह ला कर याची सं धीच िमळत न हती.
पिहला प्रहर सं पत आला तशी आकाशातील अभ्रं आता िनवळू न िनघाली.
कु
े तर् ाची भूमी उजळू न िनघाली. आप या िकरणांनी सव चराचरांत चै त य ओतणारा
आकाशाचा सम्राट सिवतृ पूवला उभा ठाकला! याचे उबदार िकरण, दं डाला पशताच
कणानं एक णभरच आपलं िवजय धनु य थांबिवलं . डो यांचं मु ख क न तो या
तळप या सूयिबं बातील ते जोरस घटाघटा िपऊ लागला. याची तीच मिदरा होती. याचं
धनु य थांबले लं पाहन
याचा सारथी श य ‘सूतपु त्र, सूतपु त्र’ हणून याला
ू
सावधानते चा सं केत क लागला! श याला स य माहीत न हतं – आिण असतं तरी ते
आकलनीय न हतं च न हतं !
सूयदशन होताच शरीराबरोबर या महावीराचं मनही फुलून िनघालं . समोरची
यु भूमी या सोने री आकाशवीराला क पटासमान वाटू लागली. क् र च प या या
िपसांसारखे रं गीत बाण फेकत तो प्रभद्रक, चे दी आिण पांचाल यां या पथकांत
ू
शादलासारखा
गजना करीत घु सला.
तो यु ात गु ं तला आहे ही सं धी साधून महापराक् रमी भीम कौरवसे नेतील मद्र,
गां धार, सधव यां या पथकातील हजारो सै िनक, भरती या समु दर् ानं धुं दपणानं िकनारा
तोडावा तसे तोडीत चालला, आप या शि तशाली पु त्राचा – घटो कचाचा अं त कणानं
केला याचं श य मनात तले ला वायु पु त्र भीम समरां गणावर कुठं कणाचा पु त्र आप या
भ कम बाहं ू या िवळ यात कवटाळायला िमळतो काय; याची िभरिभर या डो यांनी
सं धी पाहत होता आिण याला ती सं धी िमळाली!
सं कुलयु ा या धु माळीत कणापासून णा णाला दरू होत चालले ला प्रसे न;
या या दुदवानं ने मका भीमासमोरच आला! िहमालया या लांब ं द आिण उं च
िशखरासमोर िनषाधपवताचं टे काड उभं असावं तसा तो भीमासमोर िदसत होता, पण
िनषाधपवता या भ कमपणानं च तो भीमासमोरही उभा ठाकला! तो िवक् रमी कणपु त्र

भीमाशी अधा घटका लढला, पण – पण शे वटी भीमानं फेकले या एका चं दर् मु ख बाणानं
घायाळ होऊन धरतीवर कोसळला. तडफडून गतप्राण झाला.
‘प्रसे न पडला! प्रसे न पडला! भीमानं पाडला.’ ही वाता कणापकणी होत शे वटी
कणा या कानां वर पडली.
चे दी, पांचालांची पथकं दरू सारीत तो भीमा या वजावर ल ठे वीत आप या
गतप्राण पु त्राजवळ आला. याचं िन चे ट कले वर पाहन
ू या या हातातील िवजय
धनु य थरथरलं आिण णातच हातातून खाली कोसळलं .
‘प्रसे ना, प्रसे ना’ हणत तो रथाव न धरतीवर झे पावला. आप या पाल या
पडले या िप्रय पु त्राचा मृ तदे ह सरळ क न याचं धु ळीत माखले लं मु ख यानं
ओंजळीत घे तलं ! या या डो यांतन
ू ओघळणा या अश् ं या सरींनी या मु खावरची
धूळ थोडी वाहन
े तर् ा या भूमीत िवरले !
ू ने ली! काही जळजळीत त त अश् कु
वर उठू न यानं णभर आकाशाकडे पािहलं ! या या उं च, िवशाल दे हा या
छाये त पडले ला या या पु त्राचा महािनद्रा घे णारा दे ह कौरवां या प्रेत उचलणा या
पथकप्रमु खांनी उचलला. यानं िनग्रहानं पाठ िफरिवली! जीवनातील स य वाटणा या
आभासांकडे ! यो ाला ठायी-ठायी महापाशात ब करणा या मायावी जगाकडे !
ह ीं या गं ड थळावर िसं हानं झे प यावी तशी तरातर चालत ये त यानं पु हा आप या
उं च रथावर झे प घे तली. क यांची घरघर चालू झाली. िठकिठकाणी असले ले खाचखळगे
पार करताना रथाला बसणा या हाद यांनी या या रथचक् रातील डा या चक् रावरची
लोखं डी काढणी आता िझजत आली होती! पण याकडे ल दे याएवढा समयही याला
आता न हता. क् रोधा नी ओकणारे याचे डोळे भीमाला शोधीत होते ! तो कडाडला,
‘‘मद्रराज श याऽ भीमाला गाठ.” श याचा आसूड कडाडत पांढ या घोड ां या उ हात
तळपणा या तजे ल पाठींवर उडू लागला!
समरां गणा या डा या िदशे ला याचा ये ठपु त्र वृ षसे न आिण नकुल यांची
अं गावर रोमांच उभारणारी पं जेफाड जु ं पली होती. नकुलासार या कसले या
पांडवयो ालाही तो ये ठ कणपु त्र कुठं च हार जात न हता. उलट आप या
पराक् रमाला वाव िमळणारी ही सं धी एकिन ठे नं उपयोगात आणीत होता. नकुलाला
सं तर् त करीत होता. ‘मी कणपु त्र वृ षसे न!’ हणून नकुलाला िडवचून अं गावर घे त
यानं याला एक प्रहरापयं त बाणफेकीनं पूण घे न ठे वलं . जसं कणापु ढून केलं तसं
वृ षसे नापु ढून पलायन कर यािशवाय दुसरा मागच नसले ला, िवरथ नकुल आप या
साहा यासाठी इकडे -ितकडे उ कंठे नं पाहत होता, पण अजु नासह तीनही पांडव
सं कुलयु ात कुठं -कुठं लढताहे त हे याचं यालाही कळे ना! यानं शं ख फुंकू न मदतीची
आत हाक दे णारे क ण बोल काढले . ते ऐकताच पांडवांखालोखाल सै यात याचा
अग्रक् रम लागत होता तो महापराक् रमी, यादव से नापती सा यकी नकुला या मदतीला
धावला.
सा यकी आिण वृ षसे न यांचं घनघोर यु जु ं पलं , पण अ या एक घटकेतच
सा यकीनं एक िवषारी िल त बाण मा न वृ षसे नाला मूि छत केलं . लढून – लढून
थकले ला तो ये ठ कणपु त्र, िशखराव न पाषाण कोसळावा तसा धाडकन उ यानं च
रथात कोसळला. चपळाईनं पु ढं होत दु:शासनानं या मूि छत वीराला समरां गणाबाहे र
आणलं . िवशे ष प्रेमामु ळे न हे ! तर दु:शासनाला भीमापासून दरू जायचं होतं हणून!!

चे दीं या कशातरी सावरले या गजदलावर नरगज कण पु हा तु टू न पडला. उरले
– सु रले ह ीही स डांची वळवळ करीत आता चींऽ चींऽ ची कारत सै रावै रा धावू लागले .
धृ ट ु न, उ मौजा, सा यकी, यु यु धान – कोणताही पांडववीर या अ नी या
महानदा या महालोळापु ढं िटकाव ध शकत न हता! आजचा अमषी कण सवांनाच
अनावर झाला होता.
वासा य, िनषाद आिण सधव यां या चतु रं गदलसे नेचा आप या गदे नं चु राडा
करीत थयथय नाचून भीम, ‘दु:शासन दाखवा! दु:शासन दाखवा!’ अशा कणककश
आरो या दे त होता.
सु श या या ने तृ वाखाली लढणा या सं श तकां या से ना रगडीत आमचा
नं दीघोष कौरवसे नेचा सूयगोल अधाअिधक पार क न पु ढं आला होता!
ू गे ले या
अमीन टे कडी या पाय याशी सं िमश्र आवाजां या आघातांनी िननादन
कु
े तर् ावर केवळ तीनच वीर सव से नेत अिनबं ध िफरत होते – कण, अजु न आिण भीम!
ते ितघे ही क ते य होते . एकमे कांचे बं ध ू होते . यां याशी लढणा या से ना माघार घे त धावू
लाग या.
िठकिठकाणी सं कुलयु ाची मधाची पोळी फुटली होती! वसं तॠतूतील फळांनी
लडलडले या िप पल वृ ावर प यांचे थवे या थवे झे पावे त तसे दो ही सै यांतील यो े
पथका-पथकांनी एकमे कां वर आवे षानं कोसळत होते . कोण कुठं लढतो आहे , याची दाद
उं च रथावरील पांडव व कणादी यो े सोडले तर आता कुणालाच लागत न हती.
**

दहा
आप या पराभवाचा प्रितशोध घे यासाठी अ व थ झाले ला यु िधि ठर द्रािवड
आिण िनषाद यांची राखीव पथकं घे ऊन पु हा समरां गणात कणासमोर उभा रािहला! पण
आप या पु त्रा या वधामु ळे क् रोधानं भडकू न गे ले या या महार यानं पिह या
धडकेतच यु िधि ठरा या दं डधार व चं दर् दे व या चक् रर कांना धरतीवर धाडकन
लोळिवलं ! वत: या पराक् रमावर वत:च िचडले ला यु िधि ठरही िनकरानं या या
रथाला िभडला. या सतरा िदवसांत यु िधि ठर एवढा खवळले ला कधीच िदसला न हता!
‘‘सूतपु त्र – सूतपु त्र!” हणत यानं बाणफेकीनं कणाचा रथ झाकाळू न टाकला.
‘‘िनि क् रय, नाममात्र ित्रया!” हणत कणानं याचं बाणाचं आवरण णात
उधळू न लावलं .
नाराच, सपमु ख, कंकमु ख, िजद्म, स नतपव, िनिशत, बि तक जे हाताला
लागतील ते बाण केवळ यां या शे पट ां या िनसट या, पशानं अचूक ओळखून
आव यक ते वढे च प्रभाव दे ऊन तो यु िधि ठरावर ते असे फेकू लागला की, धु या या
जाड थरांनी िहमालयाचं िशखर वे ढून टाकावं तसं यानं याला वे ढून टाकलं ! या या
मदतीसाठी धावले ले सा यकी, यु यु सू कोणीही या कौरवां या अजे य से नापतीला त ड
दे ऊ शकत न हते .
याची बाणफेक अस होताच यु िधि ठर, सा यकी आिण यु यु सू एकाच रथात
चढले आिण पु हा समरां गणाबाहे र पळू लागले ! जाता-जाता यु िधि ठरानं फेकले ला एक
सूची बाण या राधे या या उज या कानाजवळ या मम थानावर अचूक बसला. मूि छत
होऊन तो खाली कोसळतो आहे , हे वळू न पाह यासाठीसु ा या ितघांपैकी एकही मागं
थांबला नाही! कण मूि छत होऊन कोसळला.
श यानं रथात कोसळले या कणा या म तकातून बाण काढला. रथात ठे वले या
चामडी िपशवीतील थं ड पा याचा िशडकावा या या मु खावर करताच तो पु हा थोड ा
अवधीनं तर शु ीवर आला. या या मनात िभनले ली यु ाची मिदरा एका अं शानं ही
उतरली न हती! उतरणार न हती!
कणासमो न पळाले ला यु िधि ठर रणां गणा या बाहे र जाऊन िशिबरात व थ
बसून रािहला होता. याचं काही बरं वाईट झालं की काय; या भयानं साशं क झाले या
अजु नाचे वे ध चु कू लागले . याला यु िधि ठर सु ख प आहे , हे पट यािशवाय तो
ि थरिच होणारच न हता. नं दीघोषाची गती मं द – मं द करीत मी अजु नाला से नेबाहे र
काढलं . याचा रथ यु िधि ठरा या िशिबरासमोर आणला. रथचक् रांचा आवाज ऐकू न
यु िधि ठर धावतच बाहे र आला. याला वाटलं की, पु न:पु हा आपला पराभव करणा या
सूतपु त्राला ठार मा नच याचा िप्रय पाथ ती वाता सां ग यासाठी आला आहे !!
अजु नानं आपणाला कण अजून समरां गणात भे टलाच नाही, असं खाली मान
घालून याला सां गताच तो सं यमी आिण शांत हणून सवांनी गौरिवले ला भूिमपु त्रही
खवळला.

‘‘हातातील गांडीव धनु य कु
े तर् ावर या सूयकुंडात फेकू न का दे त नाहीस तू
अजु ना?” असं यानं अजु नाला भान सोडून क् रोधानं हणताच, यु ात लढून या या
सवां गातील र तकण, रसरसून तापले होते असा अजु न आपलं गांडीव धनु य उं चावून,
जीवनभर िपतृ वत मानले या आप या प्राणिप्रय ये ठ बं धव
ू रही सरळ धावून गे ला!
जे वढ ा क् रोधानं अ व थामा कणावर धावला न हता ते वढा अजु नाचा आवे श होता!
काही – काही प्रसं ग माणसा या सं यमाचे बां ध फोड यासाठी िनयतीनं योजले ले
असतात. आज ती िनयती यु िधि ठर-अजु न यां याम ये उभी ठाकली.
मी म ये होऊन या दोघा क ते यांचा समे ट घडिवला. ‘‘कणाला वध यािशवाय
िशिबराकडे परतणारच नाही!’’ अशी घोर प्रित ा क न अजु न पु हा रथा ढ झाला! मी
वत:शीच हसलो! िन या या सवयीप्रमाणं !
ितकडे रणात कण आिण सा यकी यांची गाठ पडली होती! अनु भवानं समृ
सा यकी आिण िवक् रमानं अशरण असले ला कण एकमे कां वर वळीव पाऊस घे ऊन
ये णा या िन या मे घासारखे ट करले होते . आजवर या सोळा िदवसांत सा यकीनं
कुणापु ढं ही हार खा ली न हती. सा यकी हणजे पांडवां या सं र णाचं यादवी भ कम
कवच होतं . जो सा यकी भी म-द्रोणांना परािजत करता आला न हता; तो कणापु ढं
मात्र आज िन प्रभ झाला होता!
नकुल, सहदे व व धृ ट ु न यांनी दुयाधनाला घे रलं होतं . यु ातील प्र ये क
फासा उलटा पडत चालला होता; तरीही तो घायपाता या उं च दं डासारखा अहं म य
दुयाधन आपले घारे डोळे िव फारीत या ितघां शी िनकरानं झुंज दे तच होता! पांचाली या
िवटं बने ची श यं मनात सलणारा धृ ट ृ न, आप या भिगनी या अवहे लने चा जाब
िवचार यासाठी नै िमषार यातील रानसावजा या सु यासारखी दो ही हातांत दोन खड्गं
घे ऊन या यावर धावला! उमाळी घे ऊन सारथी प्राितकामन याचा णात कंठभे द
क न तो दुयाधनाला िटप याचीच सं धी पाहत या या रथाभोवती फे या घालू
लागताच, सव िवनाशाचं मूळ असले या या अहं ते या महान वटवृ ानं कणाला
मदतीची हाक दे णारा शं ख फुंकायला सु वात केली! ‘‘अं गराज, कणाऽ! धाव!” कारण तो
एकटाच याचा आधार होता!
शे वट या वासापयं त याची पाठराखण कर याची प्रित ा घे तले ला तो
वचनिप्रय, दानवीर सा यकीला तसाच सोडून दुयाधना या मदतीसाठी िनकडीनं धावला!
याची आिण दुयाधनाची रणात सां गड जमू नये , हणून याला आड या
आले या याघ्रकेतू, सु शमा, िचत्र, उग्रायु ध, जय, शु ल, रोचमान, िसं हसे न या आठ
िव यात र यांना या सूयपु त्रानं जीवनमु ीचं सहज दान िदलं !
या या रथा या पांढ या घोड ांचा, पांढ या व त्रासारखा एक सलग पट् टा
िदसावा इतके याचे घोडे गितमान होऊन धावत होते . णात पूवकडून पि चमे कडे ; तर
णात दि णे कडून उ रे कडे असा तो, मन माने ल तशा आकाशात भरा या मारणा या
ग ड प यासारखा समरभूमीवर झे पावत होता.
दुयाधनाभोवती माजले या सं कुलयु ात प्रलयकारी रणधु माळीत यानं िज णू,
िज णु कमा, दे वापी व दं ड या वीरांना रथांतन
ू खाली कोसळिवलं . आता पांडवसै याला
कण कोठू न ये ऊन के हा आप यावर कोसळे ल याची काहीच शा वती रािहली न हती.
शरदात ये णा या समु दर् प यासारखे याचे बाण अनपे ि तपणे ये ऊन कोसळत होते !

गती, श ती, आकार, प्रभाव व िदशा हे सव – सव याचे दास झाले होते ! रथचक् रांची
अखं ड घरघर बरोबर घे ऊन तो वाळवं टात या वादळासारखा ये त होता! पावसा यात
कावे या खडकातून वाहणा या र तासार या लाल पा याचे पाट अं गावर झे लणा या
गौिरक पवतासारखा तो शरीरावर र त वाहिवणा या असं य जखमा झे लत ये त होता!
या या तु टले या कानां या पा याव न वाहणारे घामाचे ओघळ अं गावर या
जखमांतन
े तर् ावर टपऽ टपऽ
ू वाहणा या र तात िमसळत होते . रथातून ओघळ कु
िवरत होते . बाणफेक करताना म तकावर दाटले ले घामाचे िबं द ू िनपटतानासु ा श याला
पटत न हतं की, तो सवश्रे ठ ित्रय आहे !! तो याला ‘सूतपु त्र, सूतपु त्र!’ हणत
चढाईची िदशा िवचारीत होता! सूय आकाशात जसजसा वर – वर चढत होता तसतसे
कणाचे पु ट बाहू गतीनं हालत होते .
आता सूय ऐन मा यावर आला होता. एरवी हलू दे णा या यो यां या पडछाया
आता यां याच तळपायांखाली आ या! जखमी होऊन पडले ले, घायाळ सै िनक उ हाची
ितरीप साहवत नस यामु ळे अधवट चु राडा झाले या रथांखाली आश्रयासाठी रखडतरखडत जाऊ लागले . र तमांसा या रटरटले या िचखलात पडले या घोड ां या
शे पट ा, ह ीं या तु ट या स डा, यो यांचे हातपाय वळवळू न जीवनाची आस ी
िकती िचवट असते हे दाखवू लागले ! आतापयं त कणानं पांडवसे नेची महान हानी केली
होती.
शु ीवर आले या वृ षसे नाला घे ऊन दु:शासन पु हा कौरवसै या या खवळले या
महासागरात पाणलोटासारखा घु सला! ये ऊ नये ितथं ने मका दुयाधन, कण, शकुनी
यां याबरोबर भीम, नकुल, सहदे व व धृ ट ु न यां या सं कुलयु ा या जागीच आला!
वाघासमोर – पाणवठ ावर जाणा या काळवीटासारखा!
याला समोर पाहताच िवषारी भु जंगाला पाहन
ू क् रोधानं अं गावरील केश
िपसका न ची कारत उं च उमाळी घे णा या मुं गुसासारखा भीम काखा फुगवून रथातच
उं च उमाळी घे ताना गगनभे दी वरात ओरडला! याची आरोळी इतकी भे दक, कणककश
होती की, णभर काय झालं हणून सवच यो यांनी हातांतील श त्रं तशीच थां िबवली.
प्र य भीमा याच रथाचे सश त आिण घामात िनथळणारे , तांबडे घोडे या भयाण
आवाजानं घाब न पाय मु डपून णभर गपकन खालीच बसले ! याचा सारथी िवशोक
खाली उतरला व यानं चु चका न पु हा यांना कसं तरी उभं केलं ! अगोदरच लाल
असले ले भीमाचे डोळे मै रेयक अमाप या यामु ळे अिधकच गु ं जलाल िदसत होते . तशात
दु:शासन समोर पाहताच या या िभरिभरणा या र तामु ळे तर ते भयानक लाल िदसू
लागले ! या या भरदार िमशांचे केस एकदम फुरण पावले ! टपो या नाका या गोल
नाकपु ड ा िव फार या! कुंभासार या गोल गरगरीत मु खावर घामाचे थब तरा न
दाटले ! आपला िवशाल जबडा ताणून तो ची कारत होता, ‘‘नीचा, थांब!’’
आप या अं गावर कण, शकुनी, कृप, धृ ट ृ न यां या रथांतन
ू आले ली
िचत्रिविचत्र श त्रं कुठं तरी मम थानावर बसतील याचं भानही न रािहले या क्
भीमानं िवशोकाला दरू सा न आप या रथाचे वे ग वत:च आप या हातांत घे तले !
म ये -म ये ये णा या आप या आिण कौरवां या सै िनकांना सरसहा आप या
रथाखाली िचरडत यानं णात दु:शासनाला गाठलं ! मनातील सूडाची भावना अनावर
ू िवकटपणे मोठ ानं हसला! या या
झाले ला तो वायु पु त्र आकाशवा यासारखा गदगदन

या िवकट हा यानं च दु:शासन िथजून गे ला! अं गावर कोसळणारा पवताचा कडा
चु किवता आला तर चु कवावा हणून आप याच घरट ात अं ग चोरणा या ये न
प यासारखा रथात अं ग चो लागला. झं झावातापु ढं कशीतरी तग ध न असले या,
ढासळू पाहणा या बु जासारखा तो िदसत होता!
त
ू ानं तर या व त्रहरणात
रानघोड ासारखा िखं काळणारा दु:शासन, आत रानमांजरासारखा अं ग चोरत होता!
या या अं गावर, शे तात घु सणा या वृ षभासार या धावून जाणा या भीमाला रोध याचं
साम य भोवती या कुठ याही कौरवयो यात न हतं ! भीमा या सवां गाचा आता वादळी
वारा झाला होता! मृ यूलाही थरकापायला लावील अशी – ‘‘दु:शासना, नीचा!’’ अशी
ककश आरोळी ठोकीत तो दु:शासना या रथाला सरळ िभडला!
रथा या भ कम दं डाला ध न खाली उतरायला तयार नसले या दु:शासनाला
या या रथात चढून भीमानं बळानं खाली खे चलं !
गवता या गं जीतून पिढका खे चावी तसं दु:शासनानं द्रौपदीला सव
राजि त्रयांसम
राजसभे त खे चलं होतं . आता सव कौरवयो यांसम
महासाम यशाली भीमानं याला, भर या िपकात त ड खु पसणा या ख डाला द
शे तक यानं कंठबं धाला ध न बां धाबाहे र खे चावं तसं रथातून खाली खे चलं ! याची
रथातून घरं गळले ली गदा धुं द भीमानं लाथे नंच उडवून या या अं गावर फेकली.
धडपडणा या दु:शासनानं कशीतरी ती पे लली!
सवां या अं गावर शहारे आणणारे यांचे तु मु ल गदायु
जु ं पलं ! ‘ठ णऽऽ
ठ णऽऽ’! एकमे कां वर आदळणा या यां या गदांमधून अ नी या िठण याच िठण या
उडू लाग या! एकमे कांचा प्राणघातक ममवे ध घे णा या यां या क्
डो यांतन
ू
क् रोधा नी या िठण याच िठण या वषू लाग या! मम थानाचा वे ध घे यासाठी ते
एकमे कां वर डोळे रोखून, णभर थांबन
ू श य या सावधपणे एक – एक पाऊल उचलत
सं धी िमळताच ‘ठऽ ण ठऽ ण’ अशा भ कम प्रहारां या िवजाच िवजा एकमे कां वर
कोसळवू लागले ! प्रथम-प्रथम दु:शासन आक् रमक वाटला! िच यासारखे पाय रोवून
तो अचूक झे प घे याचा प्रय न करीत होता, पण एरवी बोजड िदसणारा भीम गदायु ात
गदे या आवाजानं वायु लहरीपे ाही चपळ होतो ते याला माहीत न हतं !
अधा एक घटका यांना एकमे कां िशवाय कु
े तर् ावर या इतर लाखो यो यांचं
भानच न हतं !
शे वटी भीमानं एका भ कम प्रहारानं याला खाली पाडलं . सावरीचा काटे री वृ ,
वादळात उ मळू न पडावा जसा तो अविचारी िध पाड दु:शासन खाली कोसळला! भीमानं
हातातील गदा फेकू न िदली! या वायु पु त्रानं चपळाईनं पु ढं धावत, गजत, यानं गदा
पे लले ला याचा उजवा हात आप या दो ही हातां या भ कम पकडीत पकडला!
ह ी या पायासारखा आपला जडशीळ उजवा पाय यानं दु:शासना या उज या
नायु पु ट काखे वर दाबून ठे वला. या वे ळेचा भीम हणजे ितस या ‘लोका’वर पाय दे ऊन
तो झाकू न टाकणा या वामनासारखा भयावह िदसत होता. दु:शासना या हातातील गदा
भयं केनं गळू न पडली.
एक-दोन वे ळा भीमानं दु:शासनाचा बाहू वे ध घे यासाठी सां यातून खालीवर
हलकेच हलवून पािहला! दुस या णी ‘‘पांचाली या पिवत्र प्रावरणाला पश करणारा
हा पापी बाहू मी मु ळासकट उखडून हा असा आकाशात फेकू न दे तो आहे ! जयऽ

अं िबके!!” असं डोळे िमटू न मोठ ानं ओरडत, या अचाट श ती या गदावीरानं
दु:शासनाचा बाह,ू िकरातानं रानपलांडूचा भरग च गड्डा भूमीतून उपटू न काढावा; तसा
एका दमदार झट यातच खां ा या सां यातून मु ळसकट उखडून काढला!! र ता या
फवार या िचळकांड ाच िचळकांड ा भीमा या अं गभर सपकार या!धुं दपणानं
आकाशाकडे पाहत यानं तो िविवध आभूषणांनी भूषिवले ला िनदय र तरं िजत बाहू
गरगर गोल िफरवून, यो ावर गदा फेकावी तसा, िदशाहीन कुठं तरी दरू फेकू न िदला!!
सव यो यां या अं गावर रोमांच तरारले !
ते वढ ानं ही या भानरिहत भीमाचं समाधान काही झालं नाही! दु:शासनाचीच,
हातातून िनसटले ली गदा यानं उचलली! आप या डो या याही वर ती खूप उं च उं चावून
यानं ितचा एक भ कम आघात िव हळणा या दु:शासना या उ त व ावर घालून,
एखा ा मदम त ह ीनं पायाखालचं मुं यांचं वा ळ फोडून टाकावं तसं याचं उ म
व िछ निवि छ न क न टाकलं ! गगनभे दी आत अं ितम ची कार फोडून दु:शासन
शांत झाला! र ताची कारं जी उफाळली! अश् ं ची तळी फुटली! रोमांचक ची कार
उमटले !
हातातील गदा फेकू न दे ऊन भीम गु डघे टे कू न खाली बसला! ‘‘या! कोणात
साम य असे ल तर या रानसावजाचं र त िपणा या पांडुपु त्र वनराजाला थोपवा!” भोवती
दरू वर उ या असले या दुयाधन, शकुनी, कृप, अ व थामा आिण कण या सव – सव
कौरव-यो यांना उ े शन
ू तो भयानक ओरडला. याचे लाल डोळे याहन
ू लाल
क् रोधा नीचा पाऊस पाडत होते .
तहानले या वाघानं पाणवठ ावर ओढ ात त ड खु पसावं तसं दु:शासना या
छातीतून वाहणा या र ता या पाटात आपलं वाघासारखं गोल गरगरीत त ड खु पसून
दु:शासनाचं उ ण – उ ण र त तो कंठाचं टपोरं हाड मागं – पु ढं हलवीत, मै रेयक म ाचे
कुंभ यावे त तसं यथे छ घटाघट यायला!! सवां या अं गावर काटाच काटा उभा
रािहला!
सवांनी डो यां वर हात ठे वले ! िक ये क मूि छत झाले ! मा या हातांतील
नं दीघोषाचे वे ग थोडं सु ा डगमगले नाहीत!
मै रेयकापे ाही दु:शासना या र ताची नशा भीमाला अिधक चढली! आपले
र तमय हात उं च नाचवीत तो समरां गणातून िशिबरा या िदशे नं ‘पांचाली... पांचाली!’
हणत ओरडत पळत सु टला. आज पहाटे च यानं आप या िशिबरात पांचालीला आणून
ठे वलं होतं ! आपली घोर प्रित ा पूण क न ितचा काळा केशसं भार दु:शासना या र तानं
तो सावरणार होता! व त्रहरणापासून मु त सोडले ले ितचे िवपु ल दाट केश साव न तो
आज वत: दं तवणी हाती घे ऊन एवढ ा वषांनंतर ितची केशभूषा करणार होता! भीम धुं द
होऊन समरां गणातून बाहे र पळाला तसे आवतीभोवती या यो यांनी सु टकेचे िन: वास
सोडले !!
**

अकरा
आता यु भूमीवर काय आिण कसं घडे ल ते सां गता ये त न हतं . भय, क् रौय,
शौय – सव वै र भावनांचा िव फोट के हा होईल ते सां गता ये त न हतं . आता यु ा या
य कुंडाचं सवग्राही वण यात पांतर झालं होतं .
भीम, कण, अजु न या ितघांनीच लाखो यो े यमसदनाला धाडले होते . िजथं -िजथं
ते ितघे समोर िदसत, ितथं -ितथं सै िनक सै रावै रा धावू लागले !
रणभूमीवरचा र तामांसाचा िचखल यो यां या, ह ी-घोड ां या पायांखालून
आिण रथचक् रां या धावांखालून सरकत ओघळत णा णाला दि णे कड या उतर या
भागाकडे साचत चालला होता! या भागावर एक दलदलीचा पट् टाच तयार झाला होता!
कोणताही द व कुशल सारथी आपला रथ या भागाकडे यायला तयार न हता!
उज या बाजूला चालले लं नकुल व कणपु त्र वृ षसे न यांचं यु आता िनकराला
पोहोचलं होतं ! कुणीच कुणाला शरण जात न हतं !
पांचालीची वे णी साव न परतले या क्
भीमाची आिण कणाची गाठ पडली!!
एकमे कांना पाहताच यांनी शतशृं गावर या दोन मदम त ह ींनी हि णी या
प्रा तीसाठी मांडावी तशी झुंज मांडली!! दोघे ही अिमत साम यवान, िनडर, यु कुशल
आिण भयावह होते . कणाचं सोने री शरीर सूयिकरणांसारखं उजळू न िनघालं होतं , भीमाचं
र तवणी शरीर ग्री मातील तांबड ा फुलांनी डवरले या पलाशवृ ासारखं पे टून िनघालं
होतं ! दोन प्रचं ड महानद एकमे कां िव
ये ऊन आदळावे त तसे ते एकमे कां वर कोसळले ,
भीमा या मनात श य होतं घटो कचाचं ! कणा या मनात आखाड ातील आसु डाचं !
भीमानं वधले या पु त्राचं !
आकाशातले महातारे िनखळू न पडताना एकमे कां वर अवकाशातच आदळावे त तसे
ते एकमे कां वर भयानक आघात चढिव यासाठी आदळू लागले . शूल, तोमर, चक् र, गदा,
खड्ग िमळे ल ते श त्र हाती घे ऊन, मम थानाचा वे ध घे ऊन, सलग फेकू लागले . अने क
वे ळा कणाला भीमावर प्राणांतक बाण फेक याची सं धी ये त होती. तरीही तो
जाणीवपूवक आप या अचूक बाणांची चवड या या केवळ दं ड आिण मांडी या मांसल
भागावरच करीत होता! मधून-मधून ते दोघे ही ममभे दी आघात होताच मूि छत होत
होते . शु ीवर ये यासाठी औषधी वन पतीची लाकडी निलका सार यानं नाकावर धरताच
झोपे तन
ू उठले या वनराजासारखे णात ताठ उभे राहन
ू गजत श त्रफेक करीत होते .
या या यु क े त जा याची छाती कुणालाही होत न हती. एक घटका ते
महाग्रहासारखे िदसणारे दोन महारथी अथक लढले ! कोणीच कुणाला हटे ना!
ट करणा या लोहश त्रां या िठण या थांबेनात! अटीतटीचा सं गर् ाम सं पेना!!
एवढ ात रथ उधळत आले ला अ व थामा कणा या रथाला िभडला! ‘‘अं गराज,
तु झा पु त्र वृ षसे न अजु ना या बाणां या जा यात पाणघोड ासारखा घु टमळतो आहे !
धाव! याला सं र ण दे !’’ मागं वळू नही न पाहता मा यावरचं फरफरणारं व त्र सावरीत
तो वृ षसे नाला सं र ण दे यासाठी उधळला! उर या-सु र या दहा-पं धरा दुयाधनबं धन
ूं ी

पु ढं होऊन भीमाला सरळ आप या अं गावर घे त कणाला मोकळं केलं .
रणां गणा या दि णे कडील िचखला या पट् टयाला घासून कसातरी श यानं
याचा जै तर् रथ वृ षसे नाभोवती िभडले या पांडवां या कड ाजवळ आणला! पार
दि णे कडे !
आता समरां गणाचे सरळ – सरळ दोन भाग पड यासारखे झाले होते . उ रे कडे
भीम, सा यकी, धृ ट ृ न, सहदे व, यु िधि ठर यां याशी लढणारे दुयाधनबं ध,ू कृप, सधव
यांचा भाग व दि णे कडे वृ षसे न, अ व थामा, शकुनी, दुयाधन यां या कड ातून अचूक
वृ षसे नाला िटप यासाठी टपले या अजु न, नकुल, उ मौजा यांचा दुसरा भाग! या
दुस या भागात अमीन टे कडीचा पायथा ध न वृ षसे नाभोवती पडले या कड ापयं त तो
दलदलीचा पट् टा पसरला होता. ितकडे कुणीही सरकत न हतं .
आप या पु त्राला अजु ना या बाणजालातून वाचिव यासाठी आले ला कण
कसातरी प्रयासानं वृ षसे नाभोवती दडले या कड ापयं त ये ऊन थडकला! एवढ ात
शकुनी, अ व थामा, दुयोधन यांना आ हान दे णा या अजु नानं नु क याच समोर उ या
ठाकले या कणालाही, ‘‘सूतपु त्रा! हा तु झा पु त्र वृ षसे न आज तु हा सवां या सम ठार
करतो आहे ! जसा तु ही माझा िप्रय ‘अिभ’ मारलात तसा!!” असं मोठ ानं ओरडून एक
चं दर् मु ख बाण असा फेकला की, पूवीच बाणां या कुंपणात रथात िखळले या, पण
सांबरासार या ऐटदार िदसणा या वृ षसे नाचं म तक णात धाडकन धरतीवर कोसळलं !!
असं य िजभा दातांखाली आ या! ये ठ कणपु त्र वृ षसे न पडला.
पांडवसै यानं आम या रथामागं रणवा ांचा क लोळ केला! अजु नासमोर थांबणं
नको हणून जीव घे ऊन धावणारे कु सै िनक िदशाहीन झाले !
आपला पु त्र पडला हे पाहन
ू कणानं आप या जीवनात कधीही घातली न हती
ती प्र य समरां गणात मान खाली घातली! वृ षसे ना या मृ त दे हाजवळ आणून श यानं
याचा रथ थांबिवला. धनु य फेकू न रथातून तो खाली उतरला. आयाळ कापले या
िसं हासारखा! आप या िन या ने तर् ांतन
ू धावणा या उ ण अश् धारा या महावीरालाही
थांबिवता आ या नाहीत! दरू उडाले लं वृ षसे नाचं म तक यानं उचललं ! सूयाला
अ यदान करणा या, याचकांना धनधा य दान करणा या, िवजय धनु य उं चावून
पे लणा या, या या ओंजळीत आज या या िप्रय आिण जीवनाची सव – सव आशा –
आकां ा असले या या या ये ठ पु त्राचं िशरकमल होतं !!
वृ षसे नाचं िशर या या धडावर पु हा बसिवताना या सूयपु त्राचा धरतीवर या
ु दर् , आशा – आकां ां या दलदलीवर या प्रेमाचा िव वासच उडाला! धरती या
पाठीवर साचले या कुलाकुला या उ चनीचते चा, अहं भावी साम याचा, आभासमय
िमत्र वाचा तो मना या िनधारानं , कणाकणानं याग क न उभा रािहला!
मृ तपु त्रा या दे हाला यानं फुंदत एक प्रदि ण घातली. आता या या
सवां गाचा धूमकेतू झाला होता! कोण याही ना याचे पायांत अडखळणारे पाश आता
याला मोहवू शकतच न हते ! कीतीचे व प्रीतीचे कसले ही धागे याला आता थोपवू
शकत न हते ! आता याचं नातं एकाशीच होतं – असीम, अमयाद, अनं त अशा िन या
आकाशाशी! मा यावर या त त, शा वत सूयकद्राशी!!
खाली वाकू न वृ षसे ना या कपाळाचं एकदा दीघ अवघ्राण क न उठताच यानं
कंठभाग फुलवून गगनभे दी आरोळी ठोकली – ‘आऽऽक् रम!’

**

बारा
अजु ना या पराक् रमानं भयभीत होऊन धावणारे कु सै िनक िख यासारखे
जाग या जागी थांबले ! थांबले ते परतून पांडवसै यावर प्राणाचा पण लावून ह ला
चढिव यासाठी!
कु ं चं उरलं सुरलं सव सै य एकत्र बां धन
ू तो आता आम या नं दीघोषाकडे
समु दर् वा यासारखा ये त होता! आता ितसरा प्रहर सु झाला होता!
दि णे कड या िचखला या दलदलीत याचा रथ उतरिव यािशवाय श याला
याचा रथ आम या रथासमोर उभाच करता ये णार नाही, अशा मो या या जागी मी
नं दीघोष उभा केला!! कुशल श यानं या दलदली या पट् टयात चार हात तरी कोरडी
जागा िमळते काय हे पाह यासाठी याचा रथ या पट् टयाभोवती िकतीतरी वे ळ गरगर
िफरिवला! शे वटी िन पायानं थांबन
ू तो कणाला हणाला, ‘‘राधे या, आजचा िदवस
अजु नाशी यु कर यासारखा नाही! या दलदलीत रथ घाल यात धोका आहे !!’’
तो हसला! नु सताच हसला! काही न बोलता यानं दलदली या पट् टया या म ये
रथ ने यासाठी बोट उं चावून श याला आ ा केली!
आमचा आिण याचा रथ आता प्रथमच एकमे कांसमोर उभे ठाकले !!
झटकन खाली उत न मी वं गणाचा एक जाड ले प आम या रथा या दो ही
बाजूं या चक् रांना सगळीकडे िदला! न जाणो या या रथाचा पाठलाग करताना
आ हाला आमचाही रथ या दलदलीत घालावा लागे ल! अशा वे ळी वं गणा या
सु ळसु ळीत ले पामु ळे तो हाडामांसा या िचखलात फस याची श यता न हती! वं गणा या
का ठनिलका घे ऊन मी पु हा नं दीघोषावर चढलो! वाका या जाळीदार िवणीत या पु हा
हो या तशा बसवून आसूड हातात घे तला.
वे डावले या दो ही से नांतील सै िनकयो यांनी आप या रथां वर या, यु ामु ळे
अधवट तु टले या पु पमाला सं पण
ू तोडून, जयघोष करीत यांचा आपाप या
से नानायकावर गजत वषाव केला. कुणीतरी वे ध साधून फेकले ली एक सूयफुलाची माला
समोर या रथातील राधे या या कंठात अचूक पडली! मी मा या कंठातील नीलकमलांची
टपोरी माला रथनीडाव नच अजु ना या िन या कंठात चढिवली! आज माझीही परी ा
होती! होय परी ाच! चतु र त्र सार याची!!
आदशवादाला प्राणापलीकडे जपणारा पिहला क ते य िजवं त ठे वायचा की
यवहारवादाची सरळ-सरळ कास ध न पाच क ते य वाचवायचे , अशी ती अितशय िबकट
स वपरी ा होती! माझं मन अिधकािधक यवहाराकडे च झुकत होतं !! कारण एकटा
अजु न ढासळला की, इतर पांडवही आपोआपच ढासळणार होते ! पांडवहीन इं दर् प्र थ
काय िकंवा हि तनापूर काय कवडी मोलाचं च न हतं काय?
प्र य मामाला वधताना माझे बाहू मु ठीचा प्रहार करताना थरथरले न हते !
दं तवक् र, िवदुरथ, शतध वा, शृ गाल, शा व, प ड्रक यांना शासताना मा या छातीचे
ठोके कधीही वाढले न हते ! िशशु पालासार या आते बंधव
ू र तर सु दशन फेकताना कधी

मा या ने तर् कडा पाणाव या न ह या! पण – आज – आज हातातील नं दीघोषाचे वे ग
मं द-मं द पं दताहे त हे प टपणे मला जाणवत होतं ! कारण – कारण मला माहीत होतं की,
आपली िनघृ ण अवहे लना झाली हणून या दानवीरानं जरी भी म, अजु न, भीम या
सवांना आिण प्र य द्रौपदीलाही ितत याच प्रबळ िनरोधानं प्रसं गी छे डलं असलं
तरी मजिवषयी असले ली याची अबोल, मूक िनरामय भ ी या या-मा या भे टी या
वे ळी या या असाहा य ने तर् ांतन
ू मा या पाठी या प हाळीवर ओघळले या अश् ं तून
मला पूण कळू न चु कली होती! या यासाठी अं त:करणा या राजव त्राची णा णाला
चाळण करणारी, िजला मी माझी माताच मानली या राजमाता कुंतीदे वींची आिण याची
अबोल, मूक, सोिशक नाती मला पूण कळू न चु कली होती! मा या जीवनयात्रेत
यां या मूक भ ीला, यागाला आिण प्रेमाला तोड न हती अशी माझी हणून खरी
चारच माणसं होती. माता दे वकी, राजमाता कुंतीदे वी – कण – आिण – आिण गोकुळातील
राधा!!
िवचारांची आवतं थांबावीत हणून मी माझा ‘पांचज य’ आवे गानं फुंकला!
िकतीतरी मोठ ानं !!
चं दनउटी ले पले ले आपले भ कम, पु ट, मांसल दं ड साव न कणाजु नानी
आपापले शं ख िशरा ताणून प्राणपणानं फुंकले ! दो ही सै यातील रणवा ांनी शे जारची
टे कडी थरथ लागली! िहमालया या दोन धवल आिण उ नत िशखरांसारखे ते
एकमे कांसमोर उभे रािहले ! यां या डो यां या पाणीदार बाहु या एकमे कां या बाहं व
ू र
िखळ या. हातांची थोडीशीसु ा हालचाल अचूक हे न समोरचा यो ा आता कुठलं
श त्र फेकणार याचा कयास ते अचूक क लागले ! आणक, दंु दुभी, गोमु ख, मृ दंग, िडंिडम
या रौद्र रणवा ांचा तु मु ल सं िमश्र आवाज णा णाला वाढू लागला. णभर डोळे
िमटू न कणानं सूय तोत्र हटलं . अजु नानं ही माझी प्राथना करणारे लोक डोळे िमटू न
पु टपु टायला सु वात केली! हातातील शं ख यांनी लाकडी खोबणीत होते तसे पु हा
ठे वले ! श त्रफेकीसाठी आपले दीघ बाहू सरसावले .
एका णाचीच शांतता पसरली आिण मग यांनी एकदम कानठ या बसिवणा या
रणआरो या फोडीत एकमे कां वर अिवरत बाणांची भयानक फेक सु केली! यांचे बाण
अवकाशातून असे सु टत होते की, तारकामं डलासह आकाशच कोसळू न अं गावर पडलं
आहे की काय; असा भास दो ही सै यांना झाला! गे या सोळा िदवसांत अशी
िच थरारक बाणफेक प्र य मीही पािहली न हती! भी म, द्रोण, अिभम यू यांनी
केले या सं गर् ामापे ा यांचा सं गर् ाम सवसं हारक होता. सवां या अं गावर रोमांच उभे
करणारा होता! ित ही लोक दोलायमान करणारा होता!
टोळधाडीसारखे यांचे बाण अगिणत होते . क डले या खु राड ातून िविवधरं गी
घोडे , दार उघडताच वै र उधळावे त तसे ते भा यातून णात प्र यं चेवर वार होऊन
उधळत होते ! यां या ती ण टापांखाली असं य यो े जीवनाचे अं ितम वास वे चू
लागले ! ग्री मात िवतळणा या िहमालयासार या दो ही से ना ीण होऊ लाग या.
मानस सरोवराभोवतीचा तु टले या बफाचा कडा सरोवरात कोसळू न पडताच
पांढ याशु भर् अशा लाखो राजहं सांचे थवे या थवे जीव घे ऊन वर उधळावे त तसे यांचे
पांढरे िजद्म बाण यां या िवशाल धनु यां व न मु पणे उधळू लागले ! सूं साट
नागमोडी वळणं घे त एकमे कां वर टक लागले . यां या धावे त णभर झाकाळले लं

आकाश यांची ट कर होताच फुलणा या तारकांसार या फुि लं गांनी एकदम ल खकन
उजळू न िनघू लागलं !
शे कडो, हजारो किपश बाण आकाशात फेकू न ते यांतन
ू मृ गधारे सारखा शत् वर
पाऊस पाडू लागले . यातूनच पांढ या िजद्म बाणांची िवजे सारखी असं य नागमोडी
वळणं रे खून या िजद्म बाणांनी एक-एक पथकाचा प्रमु ख अचूक िटपून पर परांची से ना
ीण क लागले ! साम य कमी क लागले ! सै िनकांना कळे ना की, बाण कोठू न ये ताहे त!
वा ळातून मुं या बाहे र पडा यात तसे यांचे बाण होते ! शतशृं ग पवता या धारदार कडा
आपला बळकट नखाग्रांनी पकडून उभी असले ली राकट ग डप यांची रां ग
मा यावर या, मे घांनी दाटले या आकाशात िवजे चा भयं कर गडगडाट होताच पं ख
फडफडवीत एकदम उधळावी तसे यांचे राकटवणाचे असं य किपश बाण उधळत होते !
णात गगनमं डल झाकाळू न टाकीत होते ! धम े तर् कु
े तर् ाला थरकावीत होते !!
या या रथाचा सारथी िनबल कर यासाठी अजु न मा या मा याव न या या
घोड ा या िदशे नं बाणांची चवड फेकू लागला, पण – पण श य खरोखरच कुशल सारथी
होता. आप या हातांतील वे गांना झटके दे ऊन णात तो पाचही घोड ांना गु ड यात पाय
मु डपून खाली बसवीत होता, णात मागील पायां या भ कम खु रां वर पाचही घोडे
वजदं डा या पाय याइतके उं च फेकीत होता! काही-काही वे ळा तर उं च िध पाड
घोड ांसह याचा श त्रा त्रांनी ठासून भरले ला अवजड रथ तो एकदम गरकन असा
वळवीत होता की, या या लोखं डी पा वभागावर थडाथड आदळणारे अजु नाचे बाण वे ध
चु क या या क् रोधानं िठण या फेकीत खाल या िचखलात टपाटप िन प्रभ होत कोसळू न
पडावे त!!
आता रथाभोवतीचा िचखल अिधकच रटरटू लागला! आपाप या से नानायकाला
प्रो साहन आिण चे तावणी दे यासाठी भोवतीचे यो े यां या नावांचा अखं ड जयघोष
क लागले . आता तो आवाज कोण याही आवाजापे ा णा णाला जा तजा तच
गगनभे दी होत चालला होता! एक घटकाभर यांनी वे डाव यासारखी नु सती पर परां वर
बाणफेकच केली. यां या अं गावरची भ कम लोहकवचं असं य बाणां या ती ण टोकांना
दाद दे त न हती! मात्र दोघां याही उघड ा दं डां वर या जखमांतन
ू उ ण र ताचे पाट
वाहू लागले . ितकडे ल दे याइतका अवसरही यांना न हता! या र ताचा पर परां शी
नाजूक नाते संबंध आहे , हे फुलले या कणा या आता ल ातही रािहलं न हतं !!
म य, पांचाल, सधव, गां धार यां या दलांतील शे कडो सै िनक डो यांदेखत
िपक या औदंु बर फळांसारखे टपाटप खाली कोसळताहे त हे पाहन
ू दो ही से नांतील
भयभीत यो यांनी आप या हातातील श त्र थां िबवली!! या दोघांसाठी सं पण
ू
समरां गण खु लं सोडून ते िव फारले या डो यांनी केवळ प्रे क झाले ! डोळे ताणून या
दोघांचा प्रलयकारी सं गर् ाम पाहू लागले !
आता ते दोघे ही प्राणा या मोलानं , अतीव क ट क न प्रा त केले ली
िद या त्रं एकमे कां वर फेक यासाठी स ज झाले . या वे ळी यांना ज म दे णारी राजमाता
– प्र य कुंतीदे वी जरी समरां गणात आली असती तरी ितनं सु ा ते दोघे एकमे कांचे बं ध ू
आहे त हे मा य केलं नसतं ! जीवना या दोन पर परिवरोधी ध् वां या अगदी कडे वर
जाऊन ते आता उभे रािहले होते ! यां यापु ढं एकच एक दृ य िदसत होतं – समोर या
यो याचं िन प्राण कले वर!! यासाठी ते आसु सले ले होते ! वत:ला सं पण
ू िवसरले होते !

चं दना या चूणात याचं अग्र सतत मु रत ठे वलं होतं असा सोने री भा यातील
एक सपमु ख असा िद य अज त्र बाण यानं अजु नावर फेक यासाठी बाहे र काढला!
याला नकळतच या बाणावर एका नागश तीनं सं चार केला होता! अजु ना या कंठाचा
वे ध घे ऊन यानं मं तर् पु टपु टत, तो भयानक बाण डोळे िव फा न सोडला! तो बाण
आप या कंठाचा वे ध घे त वायु वे गानं ये तो आहे ; याचं अजु नाला थोडं सु ा भान रािहलं
न हतं .
मी हातातील वे ग चपळाईनं आखडून एक असा झटका घोड ां या पाठीवर िदला
की, पाचही घोडे एकदम पाय मु डपून गपकन खालीच बसले ! अजु ना या कंठाचा
प्राणघातक वे ध कसातरी चु कला! रथ खाली झुक यामु ळे या या म तकावर या
िकरीटावर खणकन आदळले या या भयानक गितमान बाणानं याचा सोने री मु कुट
उधळू न लावला. खणखणत तो कु
े तर् ा या भूमीवर कोसळला! याखाली असले लं
गोलाकार िशर त्राणही घरं गळू न रथात पडलं . अजु नानं सु टकेचा दीघ िन: वास टाकला!
याचे काळे , कुरळे केश िवखु रले . या याकडे पाहन
ू मी हसलो!
कमरे भोवती लपे टले ला पांढराशु भर् शे ला काढून अजु नानं आप या िवपु ल
केशां भोवती त परते नं गु ं डाळला! िनयतीचं आ हान आता तर अिधकािधक उग्र होऊ
लागलं !
िहमालयाव न कोसळणा या गं गोत्रीसारखा पांढ या बाणांचा ओघ वषवून
अजु नानं या या सार याला – श याला िपं ज यातील ये न प यासारखा एकाजागी
क डून टाकला! आता या कुशल सार याला इकडे -ितकडे हलताच ये ईना! समोरचा
गजशृं खला – वजां िकत जै तर् रथ आता एका जागी ि थर झाला!!
कणाचे िनवडक बाण मा या िकरीटाव न धनछडी प यां या थ यासारखे सूँ ऽ
सूँ ऽ असा आवाजाचा पट् टा रे खत धावत होते ! या घटकाभरा या घनघोर यु ात यानं
कधी चु कू नसु ा एकही बाण मा या िदशे नं काही फेकला नाही!
सं त त झाले या अजु नानं मना या िनधारानं म तकावरचं ओघळणारं व त्र
साव न आग्रेया त्रापूवीचे सूचक मं तर् पु टपु टायला सु वात केली! अं जनी या
फुलले या वृ दं डासारखाच आता तो फुलून िनघाला होता! एक प्रकारचं अतीव िद य
ते ज या या मु दर् े व न ओसं डू लागलं ! लालभडक िपसांचे भरग च तु रे मा यावर
िमरिवणारे हजारो कारं डव प ी दृष ती या पात्रावर एकदम झे पावावे त तसे अजु ना या
गांडीव धनु यातून सु टले ले अगिणत अि नबाण मा या डो याव न आग ओकत
फरफरत धावू लागले ! सग या आकाशमं डलाचं य कुंडच झालं आहे की काय; या भयानं
कौरवसै िनक भयभीत होऊन धावू लागले ! सूयिबं ब फुटू न यातून त तरसच अं गावर
कोसळतो आहे , या िविचत्र भयानं अने क मूि छत झाले ! अजु नाचे बाण अ नीचा पाऊस
पाडू लागले !
अजु ना या अि नबाणांना िन प्रभ कर यासाठी कणानं गु डघे टे कू न व णा त्राचे
िद य मं तर् डोळे िमटू न आळिवले ! या या ओंजळीतून अ यदान करताना पडले लं
पाणीच आ ाधारक से वक हणून या या साहा यासाठी का या मे घांबरोबर िवजांचं
अिनबं ध तांडवनृ य घे ऊन धावलं ! यानं फेकले या, शे पटाला ह ी या कानासारखे
चामडी पं ख जोडले या अमोघ बाणांची सं या इतकी होती की, कु
े तर् ावरची हवे ची
पोकळी यांनी णात समूळ हलवून टाकली! गगनमं डळातील सभोवतीचे काळे ढग

णातच रणभूमीवर दाटले ! गडगडत मु सळधार पावसाचा वषाव क न यांनी
अजु ना या अि नबाणां या मागं लपले ली या या मनाची आगही िवझवून टाकली! या
पा या या दानानं या दानवीरानं अधवट मे ले या जखमी वीरांनाही पु हा जीवनाचं दान
केलं !
पण – पण याला माहीत न हतं की, या याच व णा त्रानं या या
रथचक् राभोवती िचखल अिधकच दाटत चाललाय!!
कणा या व णा त्राचे वषणारे मे घ परतवावे त हणून अजु नानं िनवारक अशा
वाय या त्राची कुशल योजना केली! सु साट, घ गावत धावणा या वा यानं आकाशात
दाटले ली मे घांची क डी उधळू न लावली! कु
े तर् पु हा सूयिकरणांनी उजळू न िनघालं !
अजु ना या वाय या त्रानं अने क रथां वर या वजपताका खे ळणी हणून उडवून
लाव या. आनं िदत झाले या अजु नानं जयनाद करीत वज्रा त्राचं अिभमं तर् ण क न ते
असं य ती ण श त्रं घे ऊन धावणारं अ त्र कणावर फेकलं ! आप या िदशे नं
िचत्रिविचत्र आकारांची श त्रं गतीनं ये ताहे त हे पाहन
ू ही कणभरही न चळले या या
कणानं प्र यु र हणून महद्रपवतावर प्रा त केले या भागवा त्राची योजना केली!
दो ही अ त्रातील िद य आिण सं हारक श त्रं भयानक खणखणाट करीत एकमे कां वर
ट करली! फुि लं ग वषवून धरतीवर िन प्रभ होत कोसळली.
अजु नानं फेकले या िद य अशा सवनाशी ब्र ा त्राचं ही िनवारण यानं
िनधारानं केलं ! एवढं च काय; पण या या अचूक बाणांनी आम या नं दीघोषावर
फरफरणारी वजपताकाही िठकिठकाणी फाटू न िनघाली! रथधावे चा आधार घे ऊन तो
बाण फेकीत होता! वळू न ते आम या रथात घु सत होते ! िपनाक, पाश, तोमर, िभं दीपाल,
चक् र, ित्रशूल सव-सव प्रकारची श त्रं यांनी एकमे कां वर फेकली! कोणी थकत
न हतं ! यु ाचा िनकाल लागत न हता! ितसरा प्रहर सं पवून सूय पि चमे कडे कलू
लागला!!
इं दर् आिण बली, नहुष आिण इं दर् , जरासं ध आिण भीम ा सवां हन
ू यांचा
सं गर् ाम अित भयानक होता! िच थरारक होता! णा णाला उग्र होत होता!
िनिशत, नाराच, िजद्म, स नतपव, कंकपु ं ख, बि तक,
मपु ं ख, ु र अशा
असं य बाणांचा जाळीदार खचच खच सं पण
ू समरां गणावर पडला होता! यांची इ छा
नसतानाही यांनी फेकले या िद य अ त्रांनी असं य यो े कामी आले ! दो ही से नांतील
वीर आता केवळ हजारांनी मोजता ये तील एवढा भयानक सं हार या दोघांनी केला होता!
दोघे ही हटत न हते ! णभरही थकत न हते ! सोळा िदवसांत झाले या यु ापे ा यांचं
एक िदवसाचं यु आता कु
े तर् ालाही पाहवत न हतं ! ते धम े तर् ही भे दरलं होतं !
िनवाणीचं हणून यानं अित क ट क न महद्रपवतावर प्रा त केले लं
परशु रामाकडील अथवण अ त्र अजु नावर फेकलं ! याचा वे ध चु किव यासाठी मी सव
घोडे गरकन गोल िफरिवले ! एक-दोन कासरे नं दीघोष असा मागे घे तला की, तो आता
िचखला या पट् टयात उतरला! रथचक् रांना वं गणाचा ले प मी एवढ ाचसाठी िदला होता!
अथवण अ त्राचा मारा चु कला!
आमचा रथ या या रथा या िदशे नं पाठमोरा होऊन ये त असले ला पाहन
ू श य
दात-ओठ खात हल याचा य न क लागला – पण बाणां या िपं ज यात जखडून टाकला
गे यामु ळे याला लवभरही हालता काही ये ईना! तरीही घोड ांना चे तावणी दे यासाठी

िशरा ताणून हाकारा दे त यानं हातातील वे ग फटाफट पांढ या घोड ां या पाठीवर
आदळले ! घोड ांनी खर पवून सव साम यािनशी वळिव यासाठी िजवाची शथ केली
पण - पण एक सूतभरही तो रथ काही हलला नाही!! आता तो हलणार न हता!
अधा-एक घटका एका जागीच दलदलीत िखळले ला तो रथ सूयिकरणांनी ती
दलदल तापवून-तापवून घट् ट के यामु ळे धरतीनं घट् ट पकडून ठे वला होता! या या
रथचक् राभोवतीची दलदल सूयिकरणांनी तापवून घट् ट केली होती! आता आप या
पु त्राची अिधक कोणतीही मानखं डना क
ायला प्र य
याचा िपता सूयच तयार
न हता! तो याला या या िचरं तन िनजधामाकडे घे ऊन तर जाणार न हता!!
थकले या श यानं रथातील बाणभाते सोडून सव अवजड श त्रं खाली
फेक याची कणाला सूचना केली! तो भराभर सव श त्रं बाहे र फेकू लागला. िनसरड ा
रणभूमीवर पु न:पु हा पायांचे खूर ने टानं पवून- पवून रथ उ रताना घोड ां या
त डाला फेस आला! तरीही रथ एक कणभरही पु ढं सरकला नाही! या या रथाचं डावं
चक् र रणभूमीत फसलं होतं !! महद्रपवता या िचखलात वाट चु कले ला ख ड फसतो
तसं !!
मी अजु नाचा नं दीघोष या या रथाभोवती प्रथम मं डलाकृती गरगर िफरवू
लागलो! तरीही तो बाण फेकीतच होता!
‘‘अं गराज, रथ हलत नाही! डावं चक् र धरतीनं िगळलं आहे !” श य भयाकुल
वरात कसातरीच ओरडला.
‘‘माद्रेया थरकू नकोस! रथचक् र बाहे र खे चतो!” पाठीवरचा भाता आिण
हातांतील अखं ड बाणफेक करणारं िवजय धनु य सावरीत तो रथातून एका झे पेतच खाली
उतरला! खाली! पि चम ि ितजाचा सोपान उतरणा या सूयासारखा!
मा या मनात िवचारांचं काहन
ू उठलं ! तो – रथातून खाली!
सूतपु त्र – अं गराज – से नापती – िदि वजयी – दानवीर – अिजं य धनु धर कण –
की – की ये ठ क ते य – पिहला पांडव!!
यानं उजवा हात डा या रथचक् रा या एका भ कम आ याला घालून ते
उ र यासाठी सव साम य एकवटलं ! या या दं डाचे भ कम, िपळदार, िचवट नायू
टरारले ! ताणले या कपाळावर घामाचे थबच थब दाटले ! एक दमदार झटका बसला!
रथचक् र हललं नाही! रथचक् राचा तो भ कम आराच खळकन या या हाती आला!
या या हातात धनु य पाहन
ू अजु न बाण फेकीतच होता! ते बाण या या
उघड ा दं डात पू लागले ! तो खाली बसला! पे ल िततकं धनु य धरतीत खाली पवून
यानं ते ि थर केलं ! आता यानं बाणफेकीचा बै ठा पिवत्रा घे तला.
डा या हातानं आप या पाठीवरचे बाण काढून तो या एकाच हातानं ते िवजय
धनु यावर चढवू लागला! दाता या भ कम पकडीत प्र यं चा पकडून ती ताकदीनं खे चन
ू
दातांनी अचूक बाणफेक साधू लागला! उज या हातानं रथचक् र उ र यासाठी िनकरानं
झुंजू लागला!! आणखी एक-दोन भ कम आरे िनखळले , पण रथचक् र काही हललं नाही!!
हलणार न हतं !! यानं एका हातानं फेकले या एका ममभे दी बाणामु ळे अजु न मूि छत
झाला! कोसळला! ते पाहन
ू िनधारानं यानं हातातील िवक् रमी िवजयी धनु यही खाली
ठे वलं ! िचखलात दो ही हात खु पसून सव-सव साम यािनशी रथचक् र बाहे र
काढ यासाठी!!

सकाळपासून हा एकच एक ण असा ये त होता की, या या हातातील धनु य
दरू होत होतं ! एकच ण! िनवाणीचा एकच ण!! हा चु कला तर – तर??
मी लाकडी नळीतील औषधी वन पती अजु ना या नाकासमोर धरली. तो णात
सावध होऊन पु हा उभा रािहला.
याला िन:श त्र पाहन
ू मात्र अजु नानं आपलं गांडीव धनु यही खाली घे तलं !!
िन:श त्रावर श त्रफेक कशी करायची हणून!
गोकुळातील कुरणात अं गाला अं ग घासत घु सणा या गायीं या कळपासारखे ,
मा या मना या प्रां गणावर िवचार उधळले ! नं दीघोषा या पाच घोड ांचे हातातील वे ग
मी थडाथड यां या पाठीवर एकलग आदळू लागलो. काही-काही सु चत न हतं !
मह वाचा एकच ण नाहीतर – नाहीतर रथचक् र उ न तो आकाशवीर पु हा
जै तर् रथावर झे पावणार होता. मग अजु नाचं खरोखरच काहीही खरं न हतं !
मा या हातांत वे ग पाच होते ! आसूड मात्र एकच! एक की पाच? वे ग की आसूड?
आसूड की वे ग? पाच की एक? छे ! काही-काही कळे ना. एवढ ात िवचाराचा एक
प्रकाशिकरण तरळू न गे ला! अितशय यावहािरक? अितशय िनिववाद!
वे गामु ळे घोडे आवरले जातात!! आसु डामु ळे घोडे उधळले जातात!! णात मी
उज या हातातील आसूड रथावर या याघ्रचमा या पोकळीत खु पसून ठे वला! वे ग उं च
उडिवले ! उज या हाताची तजनी या रथचक् र उ र यासाठी झुंजणा या वालामु खीवर
रोखून अजु नाला हणालो, “अजु ना, अधचं दर् ाकृती अं जिलक बाण!!”
‘‘पण – तो िन:श त्र आहे ! पद थ आहे ! मी रथा ढ आहे !!” अजु न चाचरला.
पु हा सं भर् िमत झाला!
“अजु ना, ही आ ा आहे .” माझा वर कठोर झाला, धारदार झाला! डोळे
िव फारले !
आ ाधारक अजु नानं अं जिलक बाण सरकन भा यातून खे चन
ू , प्र यं चा ठीक
आहे की नाही हे पाह यासाठी ती िचमटीत ध न ितचा एकदा टं कार केला! ते वढा –
अगदी ते वढा सू म आवाज ऐकू नही यानं रथचक् रावरचे आपले डोळे आम याकडे
गरकन िफरिवले ! अजु नानं फेकीसाठी सावरले लं धनु य पाहन
ू डावा तळहात िव फा न
तो मनगटातून गदागदा डोलवीत तो ओरडला –
“अजु ना, थांब! मी िन:श त्र आहे ! पद थ आहे ! िन:श त्र पद थावर श त्र
फेकणं हा यु धम नाही!! तू वीर आहे स! ित्रय आहे स!!’’ ते वढ ात यानं महद्रावर
प्रा त केले लं ब्र ा त्र आठव याचा प्रय न केला असावा. ते याला काही के या
मरे ना!
मला माहीत होतं – तो मरणाला कधीच िभणार न हता! केवळ या श त्रावर
यानं जीवनभर िजवापाड प्रेम केलं ते श त्र हाती असताना ये णारा मृ यूच याला
पािहजे होता! – पण तोही आता याला िमळणार न हता! ते यो य न हतं – आिण आता
तर ते श यही न हतं !
याचे भे दक उद्गार ऐकू न अजु नही भांबावला! चलिबचल झाला! या या
हातातील सावरले लं धनु य, पु हा हळू हळू खाली ये ऊ लागलं ! िनधार डळमळू लागला!
याचे ओठ पु हा सु कले .
आता या राधे याला जीवनाची एकही घटका दे यात अथ न हता – कारण –

याचं स य जीवन कोणालाही पे लवणारं न हतं ! यासाठी अजु ना या मनाची भ कम
तयारी कर यासाठी यवहाराचं ग डस त व ान मलाच पु हा कणाला ऐकिवणं भाग
होतं ! तो आ हानत होता तो धमच या या अं गावर उलटवून मला आता अजु नाला
गत मृ तींची आठवण दे ऊन खं बीर करायचं होतं ! ढासळले ला, सं भर् िमत अजु न मला
आता पु हा ताठ उभा करायचा होता! मा या मु खातून श दांची यमु ना धावू लागली –
फेसाळणारी – महापु रासारखी.
‘‘धम! राधे या, धमाचा अथ तु ला माहीत तरी आहे काय? सूतपु त्रा, कु ं या
प्राचीन सभागृ हात पांचालीला वारां गना हणताना तु झा हा िद यधम कुठं गे ला होता?
पाचही पु त्रांसह वनात अनवाणी जाणा या कुंतीदे वीला पाहताना तु झा धम कुठं लपला
होता? ला ागृ हात पांडवांची राख झाली ही वाता ऐकताना तु झा धम का आक् रोशला
नाही? सोळा वषां या कोव या अिभम यूला तु ही सहा जणांनी घे रलात ते हा, हे
सूतपु त्रा, तु ला तु झा आता आठवणारा धम या वे ळी का आठवला नाही? अजु ना, वे ध
साध!” मी तजनी कणा या कंठा या िदशे नंच अचूक रोखली!
तरीही तो हसला! यानं दो ही हात जोडले ! कुणालाही िवनं ती कर यासाठी नाही
– मला केवळ मलाच वं दन कर यासाठी!! मी – केवळ मीच ते समजू शकत होतो! याचं
रणां गणावरचं अं ितम वं दन! मूक, अबोल डो यांतन
ू ओसं डणारं .
अजु ना या धनु यातून झं कारत िनघाले ला सु साट अं जिलक बाण या या
ू
भरग च कंठावर असले या लोह-कवचाचाही भे द क न याचा कंठनाल अधवट छे दन
कचकन तून बसला! तो महारथी रथचक् राजवळ िचखलात कोसळला! िवजयधनु य दरू
उडालं . याचं अधरीय रथचक् र उ र या या झटापटीत िचखलात माखून गे लं होतं !
िझजले ली डा या रथचक् राची काढणी यानं यातने चा एक ममभे दक झटका दे ताच
तटकन तु टली! रथचक् र क यातून उखडलं ! ‘कण घायाळ होऊन पडला!!’ ती वाता
ऐकताच दो ही सै यातील सै िनकांनी श त्रं टाकली! ती वाता कोणालाच स य वाटत
न हती. जो-तो आवतीभोवती या यो याला ‘काय झालं ? काय झालं ?’ हणून िवचा
लागला.
हा कठोर िनणय घे यासाठी याला िनवाणी या वे ळी सूतपु त्र हणताना या
असं य यातना मला झा या या मा या मलाच माहीत! हातांतील वे गही मी खाली
टाकले ! समाजरचने साठी उभारले ली मनाची, त विन ठे ची उभारीही ढासळली!
मी रथाव न खाली उत न या या घायाळ दे हाकडे ‘राधे या!’ हणत हात
उं चावून सु साट धावू लागलो! या यावर िजवापाड प्रेम करणारा अ व थामा तर
के हाच या या रथाजवळ ये ऊन पोहोचला होता! तो पडला ही वाता ऐकू न दुयाधन
मूि छत झाला. यु थांबवून रथातच कोसळला! उ मळू न पडणा या ती ण काठा या
कड ासारखा!
अ व था यासह पाच िध पाड यो यांनी आप या से नापतीचा जखमी दे ह
िशिबराजवळ या कोरड ा जागे वर आणला. र ताची या या कंठातून लोहत्राणावर
उधळली.
याचे अधवट िमटले ले िनळे डोळे एकटक िन या आकाशाकडं च पाहत होते !
अ व था यानं आपलं मु ख या या डो यांपुढे ने ताच यानं िनकरानं डोळे उघडले !
‘‘गु पु त्राऽ...!’’ अ व था या या म तकावर या व त्राकडे पाहत तो तु टक पु टपु टला!

याचे ओठ फुरत होते .
सव िवस न अ व थामा धावला या आनं दात कणाला काहीच बोलवे ना!
अ व था यानं याचे भाव अचूक जाणले ! झटपट म तकावर या हनु वटीखालची गाठ
उचकटू न यानं ते व त्र खाल या धु ळीत फेकू न िदलं . या या मा यावर कणा या
मांसल कुंडलासारखाच एक ज मजात लालवणी मांसल मणी होता!! या दोघां िशवाय
कोणालाही या िद य दे ण या िमळा या न ह या!
या अं ितम वास मोजणा या महार याचा उजवा हात हळु वार उचलून तो
अ व या यानं दाट या ने तर् ांनी आप या मा यावर या मांसल म यावर ठे वला!! या
म याचा िद य पश होताच याला आप या दरू -दरू गे ले या कुंडलांची मृ ती झाली!
याचे िनळे डोळे सताड उघडले गे ले! या दोघां याही त डून एकही श द फुटत न हता!
अ व था याचे अश् या या अश् ं त िमसळत होते ! यानं फेकले या व णा त्रातील
ू ारखे चमचमताना मला प ट िदसत
पावसाचे काही थब दरू वर दृष ती या काठी दविबं दं स
होते ! चमचमणारे दविबं द!ू आता णातच एक वायु लहर ये ईल आिण ते भूमीत िवरतील!
यु िधि ठर अजु नासह – पाचही पांडव आिण सव यो े यांनी या याभोवती
मुं गीही िशरणार नाही, असं दाट कडं केलं होतं !
याचा पु त्र िचत्रसे न या याजवळ अश् पूण ने तर् ांनी बसला होता! सगळे च
त ध होते . याचे णात िमटणारे ; णात अधवट उघडणारे डोळे सवां वर गरगर िफ
लागले ! तो बहुधा दुयाधनाला पाहू इि छत असावा! तो याला भोवती कुठं च िदसत
न हता!
मा याकडे पाहताच या तशा ि थतीतही या या मु खावर हा याची एक अ फुट
लकेर प ट चमकू न गे ली! िनकरानं यानं पु हा आपले डोळे सं पण
ू उघडले ! अवजड
वाटणारे दो ही हात हळू हळू वर उचलीत यानं आप या म तकावरचा मु कुट काढून तो
मा या चरणां वर हळु वार हातांनी ठे वला!
राजसूय य ा या िदवशी तो अनावृ त म तकानं य मं डपात बसले ला पाहन
ू मीच
तो अ व था याकरवी या या म तकावर ठे वला होता! आता तो मु कुट ते वढ ाच
अबोलपणे तो मा या चरणां वर ठे वीत होता! गाढ भ तीनं !
यानं चरणां वर ठे वले ला तो मु कुट मी खाली वाकू न वर उचलला! कधी न हे ते
मा या डो यांतही दोन अश् िबं द ू तरळले !! आता याचा या मु कुटावर काहीच
अिधकार न हता! मी पीतांबरानं यावरची धूळ पु सली! पांडवांसह सव यो े ते पाहताना
िवि मत झाले ! यांना काय कळणार होतं ? कसं कळणार होतं , तो कोण होता हे !
सगळीकडे शांतताच पसरली! आप या डो यातील आ मजल रोखीत िचत्रसे न या या
मु खात पिवत्र न ांचं जल घालू लागला! वास रोखून, आप या अधवट तु टले या
कंठाखाली ते जल घोटताना याला होणा या असं य यातना प्र ये क जण डो यांत
प्राण आणून पाहू लागला! गं गेत अ यदान करणारा तो भ
गं गेचं पिवत्र जल पीत
होता!
**

तेरा
‘‘अरे ऽऽ कोणीतरी दानवीर या धरतीवर आज िश लक आहे काय?’’ थरथरणारे
वृ बोल कुठू नतरी आले . भोवती या शांतते ला िचरत गे ले. सवांनी एकदम माना
वळिव या! पराकोटी या आ चयानं !
एका वृ ब्रा णानं यु ात कामी आले या आप या पु त्राचं प्रेत शोधून
काढलं होतं – पण – पण – याचा दहनिवधी कर यासाठी लागणारं ही धन, िनधन अशा
या एकाकी वृ ाजवळ न हतं ! तो आतपणे ची कारत भे टेल या िजवं त, जखमी
यो याला गाठू न आपला सु रकुतले ला हात पसरत समरां गणावर गरगर िफरला होता!
यु ा या वण यात माणु सकी होरपळू न िनघा यामु ळे एकही यो ा या या आक् रोशाकडे
ल
ायला तयार न हता! गदी पाहन
ू आशे नं तो आ ही उभे होतो ितथं आला होता!
यो ा या कड ात कोणता महावीर अं ितम वास मोजतो आहे वगै रे काहीच माहीत
नस यामु ळे तो बाहे नच ओरडत होता!
‘‘अरे ऽऽ कोणीतरी दानवीर या धरतीवर आज िश लक आहे काय?’’ याची मान
लडलडत होती, हातातील आधाराची काठी थरथरत होती!
याचे थरथरणारे कातर बोल जखमी कणा या जडशीळ होणा या कानांत
िशरताच ‘दानवीर’ या श दाशी िनगिडत असले ला याचा िद या मा णात पाझरला!
याचं सं पण
ू शरीर एकदम कसं तरीच थरथरलं ! साथ न दे णारे कंठाचे धागे ही यानं णात
नमवून टाकले ! िचत्रसे नाकडे पाहत तो बोलला – अगदी प ट –
‘‘िचऽ त्रऽसे ऽन - याऽ चऽक!”
िचत्रसे न त काळ उठला. लगबगीनं कड ाबाहे र जात यानं या वृ
ब्रा णा या हाताला ध न याला आत आणून िप यासमोर उभं केलं ! या वु ाचे भु रके
पांढरे केस िवखु रले होते ! सु रकु यां या जा यात डोळे गु रफटले होते ! मान लडलडत
होती.
“बोऽ ल, ब्र ऽ वरा इ छा काय?” समोर हात पसरले या या वृ ाला पाहताच
या जखमी से नापतीचे ओठ थरथरले !
या महावीरा या कंठातून ओघळले ले दाट र ताचं थारोळं पाहन
ू तो वृ
वत: या पु त्रिनधनाचं भयानक दु:खही िवसरला! आजवानं हणाला – ‘‘काही नाही!
अं गराज, काही नाही!!” या वृ ानं अने क वे ळा या याकडून दान घे तलं होतं ! तो अशा
घायाळ ि थतीत, एकाकी, मरणो मु ख ि थतीत या याकडे आता काय मागणार होता?
ही आिण हीच वे ळ भोवती या पांडवांना खरा ये ठ क ते य कसा आहे हे
दाखिव याची होती! पांडवांना लौिकक आिण याला पारलौिकक श्रे ठ व दे याची होती.
मी पु ढं होत या या कानाजवळ जात हणालो, ‘‘या वृ ाजवळ यु ात कामी
आले या पु त्राचा अं यसं कार कर यासाठी लागे ल एवढं ही धन नाही! तो यासाठी
एखादा दानवीर शोधत आहे !”
‘दाऽऽ नवीऽर!’ तो वत:शीच अ फुट पु टपु टला. एकदम यानं आपले डोळे

गपकन िमटले ! इत तत: हातपाय हलवून तो तळमळू लागला! असाहा यते नं मु ठी वळू
लागला! या याचकाला कोणतं दान ावं ते याला सु चेना! याची क डी फुटे ना!
छातीवरचं लोहत्राण लपलप खालीवर होऊ लागलं !
काय करणार होता तो आता? याचं दानशूर व आता या अं ितम णी कळं जून
जाणार होतं ! लोखं डी श त्र आिण लोहत्राण यां िशवाय भोवती या कुठ याही
यो या या अं गावर एक साधा फुटका मणीही न हता! सोने री िकरीट उरले होते ; पण ते
पांडवां या म तकां वर!!
याचे तळमळणारे हातपाय एकदम एकाएकी थांबले ! कस यातरी िनधारानं यानं
पु हा आपले िनमु ळते डोळे उघडले ! यांतन
ू एक अनावर, अद्िवतीय ते ज नु सतं ओसं डून
चाललं होतं !
‘‘िचऽऽत्र से न, पाऽऽषाऽऽण!” यानं िचत्रसे नला आ ा केली. आप या
िप याची आ ा पाळणारा िचत्रसे न उठला. यानं दरू वर जाऊन एक पाषाण खं ड
आणला! िचत्रसे नाला समोर पाहताच याचे िनळे डोळे एका िवल ण, अबोध अशा
ते जानं तळपू लागले !
तो धडाधडा बोलू लागला – सव श ती एकवटू न!
‘‘िचत्रसे न... या – पाषाणानं ... मा या मु खातील... सोने री दात – दात – पाडून
... ते – ते – याचकालाऽऽ!” ताण पड यानं तो णभर थांबला. कंठातील बाणांमुळे
होणा या तीव्र यातनांना थोपिव यासाठी यानं डोळे घट् ट िमटले !
िचत्रसे न उ या-उ याच थरथ लागला! या या िप यावर याचं िनता त प्रेम
होतं ! या अं तकाळी या या चरणां वर फुलं उधळायची सोडून - प्र य
याचे दात
पाडायचे हे कठीण – महाकठीण कम तो कसा काय क शकला असता? या
पं चिवशीत या उभारी या त णा या अं गाला कंप सु टला – कपाळावर घामाचं थारोळं
साठलं !
“िचत्रसे न!” या या आवाजाला धार आली. लोहत्राणावर आदळणा या
बाणा या पा यासारखा याचा आवाज होता!
‘‘तु ला... तु ला कु ं या से नापतीची... ही... ही आ ा आहे !! िचऽत्रसे ऽन!”
या या आवाजात अिधकाराची िवल ण धार होती! याची आ ा भोवती या कुठ याही
वीराला मोडता ये णार न हती. भोवती या यो यां या कानावर िव वास बसत न हता!
सवांचे डबडबले ले डोळे िचत्रसे नावर िखळले . तो थरथर कापतच होता. िदवसभर
रणां गणात िसं हासारखा लढणारा तो वीर आता सशासारखा थरथरत होता! एका जागी
सं वेदनाहीन झा यासारखा िखळला होता. या या कपाळावरचे घामाचे थब हातात या
पाषाणावर टपकले !
“िचत्रसे नऽऽ!” याचे ओठ आता थरथ लागले . डोळे आग पाखडू लागले . तो
क् रोधानं आप या पु त्राकडे पाहू लागला! अव ा करणा या सै िनकाकडे से नापतीनं
पाहावं तसं !
अं गावर वीज पड यासारखा िचत्रसे न झटकन पु ढं झाला! तो िकतीही झालं तरी
याचाच अं कुर होता! िचत्रसे नाला पु ढं झाले ला पाहताच याचे डोळे आनं दानं चमकले .
णातच यानं ते घट् ट िमटू न कंठाभोवती या वे दनां हन
ू
ू आता दातां या मु ळांतन
ये णा या अस वे दना सहन कर यासाठी आप या हातां या भ कम मु ठी वळ या.

िनमु ळ या डो यां भोवतीचं सोने री कातडं सं कोचलं . ने हमी सूय तोत्राचे पावन मं तर्
उ चारणारं आपलं िवमल मु ख यानं िव फारलं ! पूण उमलले या टवटवीत
सूयफुलासारखं सूयफुलातील परागदं डासारखे च दाटावाटीनं बसले ले शु भर् दात चमकले !
यांतील दोन दात सु यासारखे सं पण
ू सो यानं मढिवले होते ! ते िपवळी सते ज िकरणं
फेकू लागले ! सूयते जात तळपू लागले !
उरातून उफाळणारा उमाळा िनकरानं ग यातचं थोपवून िचत्रसे नानं हातातील
पाषाण उं चावला! अने कांनी डोळे िमटू न घे तले ! कोण याही यु भूमीवर साकारलं नसे ल
असं स य कु
े तर् ावर साकारत होतं !
‘खाऽड! खाऽड!’ दोन आवाज कु
े तर् ा या भूमीत िवरले ! हातातील पाषाण
फेकू न अनावर झाले ला हुंदका आप या वीर िप याला ऐकवणार नाही, कधीही मानवणार
नाही हणून िचत्रसे न तीरासारखा भोवतीचं कडं फोडून फुंदत- फुंदत बाहे र धावला!
शि तपात झा यासारखा!
या दानवीराचे सुं दर सोने री दात िनखळू न या याच त डात पडले !! या दातां या
मु ळांतन
ू उफाळले लं र त गालाव न ओघळत या या कंठावर या जखमे या र तात
िमसळू लागलं ! टपऽ टपऽ कु
े तर् ावर िठबकू लागलं . भोवती या यो यांचे अश् ही
पाझ लागले . यानं मोठ ा क टानं त डातील दात हातात घे तले ! आता याचे डोळे
िवल ण असाधारण ते जानं तळपत होते ! कधीमधी उमटणारी खळी गालावर उमटत
होती!
तो थरथरत तु टकपणे बोलू लागला – ‘‘याचका, हे दान... र तानं माखले लं हे
अपिवत्र दान – कसं ... कसं – तु या पिवत्र – हातावर ठे वू?” पु हा सवां या अं गावर
काटा उभा रािहला! याची जीवनाची अचूक क पना काय होती हे च मा यािशवाय
भोवती या कुणालाही समजू शकत न हतं ! समजलं तरी ते कधीही पचू शकत न हतं !
हातातील दातां वरचे र ताचे डाग कसे घालवावे त, हे न समज यानं पु हा
असाहा य झाले या या या तळपणा या नीलवणी डो यांतन
ू अश् ं ची सं तत धार
पाझ लागली! डबडब या ने तर् ांनी यानं अमीन टे कडीकडे कलत चालले या
आकाशातील आप या िप याकडे णभर पािहलं ! एकटक! अिवचल!
दुस याच णी जािणवे ची एक अद्भुत, गूढ, सू म तार याला चे तावणी दे ऊन
िनघून गे ली! जीवनभर जे -जे अत य होतं ते -ते असाच तो करीत आला होता.
डो यांतन
ू पाझरणा या अश् ं या धारे त यानं हातातील र तमय दात धरले !!
अिवरतपणे , अखं डपणे डो यांतन
ू अश् पाझरत राहावे त हणून तो अिवचलपणे ,
एकटकपणे सूयिबं बाकडे पाहतच रािहला! या या अथां ग मनात भावनांचा कसला
महाभयानक क लोळ माजला असे ल याची क पनाही करता ये त न हती! प्र य
मलाही!
या या सोने री दातां वरचं र त या या िवशु अश् ं त वाहन
ू गे लं! दात व छ
झाले ! सूयिकरणांत चमचम तळपू लागले ! परावितत िकरणं फेकू लागले ! याहन
ू याचे
डोळे आनं दा या िवल ण समाधाना या ऊमीनं तळपू लागले .
मनगटातील अधवट तु टले या िनिशगं धा या माले तील एक फू ल उपटू न यानं
ते दातां वर ठे वलं ! ते दान आप या भ य कपाळाला लावून यानं हसत-हसत हात
उं चावला! याचकाला दान दे यासाठी! आता ते दान सव िवधीिनशी पूण शु िचत दान झालं

होतं !
जगात अने कांनी दान केलं असे ल पण – पण मरणा या दारातील एवढं
िच थरारक, उ ुं ग एकिन ठ, अजोड दान तो एकटाच क जाणत होता – पिहला पांडव!
ये ठ क ते य!! सूयपु त्र!! अजोड दानवीर.
सभोवताल या असं य मु खांतन
ू सहजोद्गार बाहे र पडले – “साधु ऽ साधु ऽ!
ध य! ध य!’’
थरथरणारा वृ ब्रा ण पु ढं झाला! आता ते दान वीकारणं च भाग होतं !
थरथर या ओंजळीत यानं ते दान घे तलं ! या या वृ डो यांतन
ू पाझरले ले कृत
अश् या दोन सोने री दातां वर आिण अधवट तु ट या िनिशगं धा या फुलां वर पडले !
या वृ याचकाला वं दन कर यासाठी तो मान झुकिव याचा प्रय न क लागला.
कंठातील बाणानं याला ते श य होईना! तो वृ न राहवून बोलला, ‘‘दानवीर कण! िजनं
तु ला ज म िदला ती माता ध य आहे ! या भूमीनं तु झा दे ह पोसला ती ही भूमी ध य!
दानवीर कण, आयावतात तु यासारखा एकिन ठ दानवीर झाला नाही - भिव यात कधीही
होणार नाही!!” ते बोल तळमळीचे होते .
थरथरणारी मान आिण ओघळणारे अश् सावरीत तो वृ ते अजोड दान घे ऊन
आप या पु त्रा या मृ त दे हाकडे जा यासाठी वळला. तो वृ ब्रा णवे षात आले ला
प्र य सूयदे व तर न हता?
याला समाधानानं परतताना पाहन
णाचाच सोबती असले या या
ू
दानवीरा या मु खावर एक अ प टशी हा याची लकेर तरळू न गे ली! कोणतं समाधान होतं
या हा यात? सवांनाच ते समजू शकत न हतं !
अजु ना या हातातील धनु य आिण भीमा या खां ावरील गदा आता थरथरत
होती! एवढी अचाट सहनश ती पाहन
ू ही यांना कळत न हतं की, तो सूतपु त्र न हता –
नाही!
तो सूयपु त्र होता – क ते य होता – यांचा – यांना शोभून उरणारा ये ठ बं धच
ू
होता! पण यांना ते अ ाप माहीत न हतं !
याचे समाधानी डोळे अजूनही िभरिभरत कुणालातरी शोधतच होते !...
दुयोधनाला!
शु ीवर आले ला दुयाधन पळत धापावत आला! मगरानं पाणी फोडावं तसं
भोवतीचं कडं फोडून आत घु सला! “महाबाहोऽ िमत्रवर, अं गराजऽऽ!” तो याला
पाहताच िकतीतरी भे दकपणे ची कारला! आयु यात कधी – कधी न हते ते या या
घा या डो यांतही अश् तरळले ! याचे स खे ऐंशी बं ध ू ठार झाले होते – पण–
यां यासाठीसु ा तो कधीही एवढा िवरघळला न हता! कळवळला न हता!
यानं दुयाधनाला डो यां या सं केतानं च आप या जवळ बोलावलं . आता तो
अगदी शे वटचं दान क इि छत होता! शे वटचं आिण मह वाचं दान – िवचारांचं दान!
‘‘िमत्रवर, मा या... मा या मृ यूबरोबरच हे ... हे िवनाशी यु ... यु थांबव!!”
याचे थरथरणारे ओठ पाहताना सव हळहळले ! खरोखरच याचं अं तरं ग अथां ग होतं .
‘‘नाहीऽऽ! अं गराज – िमत्रा, तु यासार या महापराक् रमी वीरानं मा यासाठी
बिलदान प करावं आिण – आिण मी मात्र मृ यू या भयानं समे ट करावा हे मला
लां छना पद आहे ! जर मृ यू िपतामहांना, गु द्रोणांना आिण आज तु लाही घे

शकतो, तर – तर मी काय आिण कुणीही काय िचरं जीव नाही! तु यासाठी – तु यासाठीच
ते चालू राहील.” दुयाधनानं एक जळजळीत कटा मा यावर आिण अजु नावर फेकला!
दुस याच णी गु डघे टे कू न याचा दीघबाहू हातात घे ऊन तो एवढा िनग्रही कौरवने ता
फुंद ू लागला! िचत्रसे नाहन
ू भयानक! कणानं दुस या हातानं थोपटू न-थोपटू न
दुयाधनाला शांत केलं ! आता तो कणाकणांनी पृ वीचा याग क इि छत होता! दात
आिण कंठ यांतन
ू झाले या अिवरत र त त्रावानं याला आता वारं वार लानी ये ऊ
लागली! अ व था यानं पु ढं होत याचं म तक प्रेमभरानं आप या मांडीवर घे तलं !
र त त्रावानं आता या या डो यां वर एकसारखी झापड ये ऊ पाहत होती!
मला वाटलं होतं की, दुयाधन याला या अं तकाळी याची अं ितम इ छा काय
आहे हणून िवचारील! पण – पण दु:खावे गानं याला ते वढं भानच रािहलं न हतं !
दुयाधनाचं जीवन आता क यांतन
ू िनखळले या रथचक् रासारखं झालं होतं ! िदशाहीन!
या दानवीराचे वास आता अडखळू लागले ! अधवट झापडले ले डोळे
सूयिबं बाशी एक प होऊ लागले ! लय पावू लागले ! याचा सुं दर दे ह अचल होत होता!
या या दमदार वासो छ्वासाबरोबर लयीत वरखाली होणारं िवशाल छातीवरचं
लोहत्राण आता मं द-मं द पं द ू लागलं !
याची अं ितम इ छा िवचार याचं सव-सव नै ितक उ रदािय व आता केवळ
एकट ा मा यावर ये ऊन पडत होतं ! केवळ एकट ा मा यावरच!!
झटकन मी पु ढं झालो! या या पाळं तु टले या कानांजवळ त ड ने त हळू च
पु टपु टलो. ‘‘क ते या, तु झी अं ितम इ छा?’’
यानं झापडणारे िनमु ळते डोळे िनधारानं पु हा उघडले ! दोन अश् िबं द ू या या
डो यांत तरळले ले मला प ट िदसत होते ! कसले होते ते ! दु:खाचे ? प चा ापाचे ? छे ;
ध यते चे!! कृताथते चे!! मी – वत: मी याला ‘क ते या ’ हटले लं ऐकू न ध य झा याचे !
तोही हळू हळू पु टपु टू लागला, ‘‘ ारकाधीशा... माझी अं ितम इ छा! इ छा की... तू –
तूच माझा अं यसं कार... एका... एका... कुमारी-भूमीवर करावा!! कुमारी-भूमी!!” याचा
आवाज अ यं त ीण झाला होता.
‘‘कुमारी-भूमी!! हणजे ?” याला अचूक काय पािहजे होतं ते मला नीटपणे
कळलं नाही हणून मी पु टपु टलो.
‘‘होय... कुमारी! या भूमीवर... कधी – कधीच... तृ णांकुरसु ा... उगवले
नसतील... उगवणार नाहीत! माझी दु:खं ... ती... ती पु हा - पु हा या म य भूमीवर –
कधीच – कोण याही पात उगवू नये त!!! हणून... ही – ही पं चमहाभूते... कुमारी-भूमीत
– लय – लय...!’’
याचा आवाज आता अ यं त ीण व अ प ट होत चालला होता. याची ती
ध का दे णारी िवल ण अं ितम इ छा ऐकू न मीही ि तिमत झालो! तो अधवट बोलत
होता. याला आणखी काही सां गायचं तर नसे ल हणून मी माझे कान या या अगदी
ओठांजवळ ने ले. टवका न ऐकू लागलो. एकिच ानं !
तो अ प ट अधवट श द उ चारत होता –
‘‘ली... ली... माता... माता... ण... न!”
तो काय हणू इि छत होता ते मा यािशवाय कुणालाच प ट सां गता आलं
नसतं ! तो वृ षाली हणत होता की पांचाली! तो कुंतीमाता हणत होता की राधामाता!!

शोण हणत होता की अजु न!!! मी ताडलं - तो दो हीही हणत होता!!!
आता या या त डातून अ प ट श दही बाहे र पडे नासे झाले ! सूयिबं बावर
िखळले या िन या बाहु या कणभरही न ह या! या या ओठां या हालचालींव न तो
काय हणत होता ते मी ओळखू शकत होतो! अ यदान करणा या एका एकिन ठ
सूयपु त्राचे ते शे वटचे श द होते . ओठां या हालचालींव न न कीच सिवतृ मं तर् ाचे ,
गायत्री छं दातले ते िद य बोल होते !!
‘‘ॐ भूभुवः व: त सिवतु वरे यं ऽऽऽ!” एकाएकी या या ओठांची तीही
हालचाल णात थांबली! सवांनी वास रोखले ! याचा आकाशद
वास पूण थांबला!
छातीवरचं पं दणारं लोहत्राण आता शांत झालं ! ि थर झालं .
महान ते ज वी असा, डोळे िदपिवणा या एका प्रखर ते जाचा प्रचं ड त्रोत
णात सवांसम
या या
कमलातून बाहे र पडून आकाशमं डलातील पि चम
ि ितजावर अमीन टे कडी या मा यावर रगाळणा या िवशाल अशा लाल-लाल
सूयिबं बाकडे प्रचं ड गतीनं झे पावला! णात या रसरशीत त त िहर यगभात लय
पावला!! या जा या महान ते जानं सभोवती या सवांचे डोळे िदपले ! अं धारले !
या मृ यु ं जय महावीराचं महािनवाण झालं !!!
**

चौदा
कण पडला ते हा टे कडी या मा यावरचा मावळणारा सूय णभर एकाएकी
सते ज होऊन परशूचा आकार घे त दुस या णासाठीही न रगाळता पटकन ि ितजापार
झाला. सारी पि चम अं धक
ू िदसू लागली. वायु लहरींत चमचमणारे दविबं द ू खाली पडून
िवरले . चारी िदशा प्रकाशहीन झा या. धरती दीन झाली.
अ व था यानं आवे गानं पु ढं होऊन कणा या भ य कपाळाचं दीघ अवघ्राण
केलं . दुयाधनानं याचा हात घे ऊन वत: या कपाळाला लावला. िचत्रसे न या या या
िनमु ळ या – िनतळ चरणां वर कोसळला!
कणाचा िद या मा या िचरं तन दे दी यमान प्रकाशकद्रातून आला होता या
ते जोिनधीत परत िवराम पावला. तरीही याची कुडी सप्राण िदसावी इतकी सते ज िदसत
होती. थोड ा वे ळापूवी कणानं चरणापण केले ला मु कुट मी उचलला आिण पु नरिप
या या दाट सोने री केसां वर हळु वार हातानं बसिवला.
कु ं चा ितसरा से नापती िचरिनद्रा घे त होता.
अ व था यानं या या कंठात तून बसले ला तो अं जिलक बाण बाहे र उपसून
टाकला आिण वत: या म तकावरील या िन या या धवल व त्रानं याचं
ू टाकलं .
सूयिबं बासारखं गोल मु ख आ छादन
पांडवांना घे ऊन मी िशिबराकडे वळलो. सारं आसमं त भयानक अन् भे सरू िदसत
होतं ! सारे च अबोल होतो. कुठं तरी लांबवर िटटवी अशु भ झा याचं ककशत होती. दरू
लांबवर एक उं चसा पांढरा घोडा थकू न जाऊन िचखलपट् टीत खाली बसले ला िदसत होता.
िजवं त घोडा आिण बसले ला! मला आ चय वाटलं .
पांडवासमवे त मी अजु ना या िशिबरात आलो या वे ळी मूक झालो होतो. दारात
राजमाता उभी पाहताच माझं मु ख अिधकच शु क पडलं . अजु नाला वाटलं , आपण
कणाला आज समरां गणात कंठ नान घातलं ते हा आपलं कौतु क करायलाच ती ये थवर
िशिबरापयं त धावत आली असावी.
‘‘माते , आशीवाद दे !” झटकन पु ढं होऊन यानं आप या माते या चरणांना वं दन
केलं आिण अिभमानानं आशीवादाची मागणी केली.
माते या मु खातला अं शुकाचा बोळा याला िदसावा इतका उजे ड भोवती न हता;
ते वढं भानही अजु नाला न हतं आिण िदसून तरी आता याचा काय उपयोग होता?
मी राजमाते या थरथरणा या पाठीवर हात ठे वून ितला िशिबरा या आतील
दालनात ने या या िमषानं तो प्रसं ग सावरला. णमात्रच मी, ती आिण पांडव एकत्र
आलो, पण यु व त्र बदल या या िनिम ानं पांडव बाहे र पडले . िशिबरात केवळ मी
आिण कुंतीदे वीच उरलो आिण मग मात्र या महान त्रीचा मनोिनग्रह बां ध फोडून
फुंद ू लागला.
‘‘केशवा, ...अरे याचं अखे रचं दशन तरी!”... दाटू न आले या उमा यामु ळे ितला
अिधक बोलावलं नाही. ओंजळीतलं मु ख वरसु ा करवलं नाही!

‘‘वीर जननी राजमाते , शोक आवर! एक तर आता गे लाच आहे , हातचे पाच
घालवू नकोस! आज म यरात्री मी तु ला याचं दशन घडवीन. या णी तरी गौ य –
गौ यच राहावयास हवं !”
ितनं ने तर् कडा िटप या.
अने क िवटं बना, असं य समरप्रसं ग पािहले ली ती िनग्रही वीरमाता म यरात्री
कणा या प्र य कले वराजवळ आली या वे ळी मात्र वादळात सापडले या एखा ा
कवं डाळी या वे लीसारखी थरथर कापू लागली. जिमनीशी िखळले ली ितची पावलं पु ढं
पडता पडे नाशी झाली. मी ितचा हात ध न ितला बळे च ित या सूयपु त्राजवळ आणलं .
ओंजळीत झाकले लं आपलं मु ख वर कर याचं धै यच ितला होईना.
अ व था यानं आ छादले लं व त्र मी कणा या िशराव न दरू केलं . वरची
फुलं इत तत: िवखु रली गे ली. कण कसा झोप यासारखा शांत-शांत िदसत होता! याचा
सोने री मृ तदे ह पिल या या धूसर प्रकाशातही तळपत होता!
मोठ ा िनधारानं ओंजळ दरू क न ितनं ने तर् वर उचलले मात्र आिण दुस याच
णी –
‘‘पु त्रा –!” असा टाहो फोडून ती सं वेदनाशू य होऊन खाली कोसळू लागली –
मी ितला सावरली. हो, आता मीच एकटा ितला जीवनभर सावरणारा होतो.
**

पंधरा
यु ाचा अठरावा िदवसही सं पला. भीमानं दुयाधनाची मांड िचणून आपली
प्रित ा पूण केली. पांडवांचा िनिववाद िवजय प्र थािपत झाला. एकोिणसा या
िदवसा या मावळती या लांबट पडछाया रण े तर् ावर अ ता य त पसर या हो या.
समरां गणभर प्रेतांचा खचच खच पडला होता! अमीन टे कडी या थे ट पाय यापयं त अशी
वीतभरसु ा जागा मोकळी न हती की, ित यावर प्रेत पडले लं न हतं ! दरू वर एक शु भर्
अ व िदसत होता. होता मात्र बसले ला.
माझं कुतूहल जागृ त झालं आिण मी या घोड ा या िदशे नं चालू लागलो.
के हाचातरी मी कणाचं कले वर धुं डाळत होतो. घोड ाजवळ ये ताच मला आ चयाचा
ध का बसला. माझी शं का खरी ठरली. तो कणाचा वायु िजतच होता आिण ध या या
शवाजवळ अ ाप बसून होता! शे पटाची चवरी ध या या मु खावर ढाळीत! माझा ऊर
भ न आला. पाझरले या डो यांनी मी या मूक जनावराला पाहन
ू घे तलं . पांडवां या
िवजयाचं उरलं सुरलं समाधानही आता नाहीसं झालं होतं . वाटत होता तो िनयतीचा
अनाकलनीय िव मय!
उज या हातातला आसूड डा या हातात घे त मी पु ढं झालो. प्रेमभरानं या
जनावराला थोपटलं तसं याचं शु भर् कातडं शरीरभर थरारलं . सारथी हणून असले या
मा या अनु भवाचा उपयोग झाला!
‘चकचक’ क न सं केत करताच ते जाितवं त जनावर उमगलं आिण खूर जिमनीवर
बळानं रोवून पटकन उठू न उभं रािहलं !
या या ध याचा सोने री मृ त दे ह मी अलगद उचलून या या िवशाल पाठीवर
आणून ठे वला. ध याची अखे रची दौड नीट सां भाळू न यावयास हवी, या काळजीनं तो
वायु िजत अ व आता मं द-सं थ चालू लागला. आ हां ला अमीन टे कडी चढून जायचं होतं .
वाटे त मी कृपा या िशिबरातून जळणारा पिलता बरोबर घे तला.
मी आिण वायु िजत टे कडी चढून वर आलो या वे ळी अं तधानी या
सूयनारायणाची अ प ट कोर ि ितजावर डुबली!
टे कडी या या मा यावर एक िव तीण काळा कातळ पसरले ला होता.
अि नसं काराचं सािह य अगोदरच ितथं तयार ठे व याची यव था मी केली होती. या
कुमारी- भूमीवर चं दना या मो यांची िचता रचले ली होती.
वायु िजता या पु ट पाठीव न मी माझा कण उचलला आिण सरणावर ठे वला.
पिलता हातात घे ऊन मी णभर याचं मु ख याहाळ याचा य न केला. थरथर या
हातानं पिल याची योत लाकडां या चवडीला िभडवली. थोड ाच वे ळात वालांचे
िपवळे , तांबडे अि नप ी आकाशात झे पावू लागले . अि नकद्रातून ज माला आले ला
तो आकाशपु त्र जीवनभरची आग पचवून आता शे वटी अि नमय होणार होता. तसा
वायु िजत िखं काळू न थयथयाट क लागला. मी हातातील पिलता िख नपणे िचते त
फेकला आिण या जनावराजवळ आलो. याला सां भाळावयास हवं होतं ! मी याला

चु चकारलं आिण याची आयाळ कुरवाळू लागलो. मलाही याची सोबत हवीशी वाटू
लागली. माझं मन सु न-सु न होतं . बिधर मनानं मी िचते कडे बघत होतो आिण
वायु िजताची आयाळ पु न:पु हा कुरवाळीत होतो.
एकाएकी तो वे त अ व फुरफुरला आिण कान टवका न आ ही आलो होतो या
वाटे कडे मान वळवून पु न:पु हा पाहू लागला. शु भर् व त्र धारण केले ली एक त्री
हळू हळू पु ढं ये त होती. मी चरकलो; ती – ती वृ षाली होती!
एकटक, अचल डोळे , अं गावरची व त्रं ओली! एक-एक धीमं पाऊल टाकीत ती
ये त होती! आकाशक ये सारखी!! ितचे दो ही हात जोडले ले होते . इकडे -ितकडे कुठं च न
पाहता ती थे ट िचते जवळ जात होती. पांढ या पाषाणा या चाल या मूतीसारखी!
खां ावरचं अं शुक पडून गे याचं भानही ितला न हतं . मा या समो न ती पु ढं -पु ढं गे ली
आिण तडक समोर या िचते त िशरली!! मी तं िभत झालो!
भान आ यावर मी वृ षालीला मनोमन आशीवाद िदला. आसु डा या दं डानं ितचं
अं शुक िचते त टाक यासाठी उचललं . पदराला गाठ पाहन
ू ते मी िचते त न झोकता
आ चयानं मागं घे तलं .
अि नप्रवे श क न पतीला िचरािलं गन दे यास िनघाले या सतीला हा मोह तरी
कशाचा? शं केनं मी गाठ सोडली. खापराचा तु कडा! फुट या घड ाचा एक तु कडा! मी
सं भर् िमत झालो.
कणाचा अं यसं कार आिण वृ षालीचं आ मसमपण यांची मृ ती हणून जवळ
राहू ावा, या इ छे नं मी तो तु कडा िचते त फेकू न दे यासाठी उं चावले ला हात तसाच
खाली घे तला आिण तो तु कडा मा या पीतांबरा या शे वात बां धन
ू घे तला.
आसूड खां ावर टाकू न वायु िजताचा कंठबं ध पकडून मी परत िनघालो. टे कडीची
उतरण उत लागलो. या वे ळी मा या शोधात असले ले पांडव िचते या वाला पाहन
ू
टे कडीवर धावत ये त असले ले मला प ट िदसत होते , कारण फरफरणा या पिल यांची
सं या पाच होती! ते पांडवच होते !!
पण आता उशीर झाला होता; फार-फार उशीर झाला होता!!

वातावरणिनिमतीसाठी या कादंबरीत काही कठीण श द योजावे लागले .
यांचा सुलभ श दाथ

संदभ ग्रंथांची यादी
ही कादं बरी साकार कर यासाठी खालील ग्रंथ आिण पु तकांचा सं दभ मागदशक
ठरला. हणूनच कणा या मनाचे अितशय गु ं तागु ं तीचे धागे इत या सू मपणे उकलू
शकलो. यासाठी या- या ग्रंथक यांचा मी सदै व ॠणी आहे .
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भाषांतराला ‘कद्रीय सािह य अकादमी’चा पु र कारही प्रदान कर यात आला.
१९८० साली सावं तांनी छत्रपती सं भाजीराजां या जीवनावरील ‘छावा’ ही
कादं बरी िलहन
ू वाचकांसमोर ठे वली. ितचाही िहं दी अनु वाद ानपीठाने प्रिस केला
आहे . ही कलाकृतीही महारा ट् र रा य पु र काराची मानकरी ठरली.
सावं तांनी १९७५ साली िलिहले ले ‘मृ यु ं जय’ हे नाटक मोहन वाघां या
चं दर् ले खा या नाट सं थे ने मराठी रं गमं चावर पु रे एक तप सादर केले . ‘छावा’ नाटकही

यांनीच सादर केले .
१९८३ साली सावं त बडोदा सािह य सं मेलनाचे अ य होते . १९८६म ये
बे ळगावला द. महारा ट् र सािह य सं मेलनाचे उद्घाटन यांनी केले होते . तसे च ते
महारा ट् र सािह य पिरषद, पु णे या सं थे त उपा य ही होते .
१९८६ साली अॉग टम ये सावं तांनी महारा ट् रा या कृिष-औ ोिगक
आघाडीवर आ जनकाचे काम करणा या पद्मश्री डॉ. िवठ् ठलराव िवखे पाटील यांची
‘लढत’ नावाची द्िवखं डा मक चिरतकहाणी वाचकांना सादर केली. यांची ‘सं घष’ ही
गोदी व माथाडी कामगारांचे झुंजार ने ते भाई मनोहर कोतवाल यां यावरील चिरतकहाणी
प्रकािशत झाली आहे .
िविवध पै लम
ू य जीवन लाभले या व भारतीयांना सदै व प्रेरक आदश असले या
योगयोगे वर श्रीकृ णा या चिरत्रग्रंथावर ‘यु गं धर’ ही कादं बरी यांनी िस केली.
रामकृ ण िमशन या हिर ार मठा या प. पू. वामी अकामानं द यां या ह ते पूजन िवधी
होऊन ‘यु गं धर’ शिनवार िद. २९ जु लै , २००० रोजी समारं भपूवक प्रकािशत झाली.
२००२म ये यांची माननीय पी. के. अ णा पाटील यां यावरील ‘पु षो म नामा’
ही चिरत्रकहाणी प्रकािशत झाली. याच वषी भारतीय ानपीठाने ‘यु गं धर’चा िहं दी
अनु वादही प्रकािशत केला.
सावं तांचा एकस टी समारोह बालगं धव रं गमं िदर ये थे शिनवार, िद. ३० िडसबर,
२००० रोजी प्राचाय िशवाजीराव भोसले यां या शु भह ते व ये ठ सािहि यक भा. द.
खे र यां या अ य ते खाली सं प न झाला.
७६वे अिखल भारतीय मराठी सािह य सं मेलन क हाड ये थे सं प न होणार होते .
यासाठी अ य पदा या उमे दवारी या प्रचाराथ सावं त दौ यावर असताना यांना िद.
१८ स टबर, २००२ रोजी मडगाव-गोवा ये थे आकि मक तीव्र दय आघातामु ळे वै कीय
उपचार प्रय न क नही मृ यू आला.
सावं तां या मागे यां या प नी मृ णािलनी, क या कादं िबनी धारप व मु लगा
अिमताभ असा पिरवार आहे .
सं पक : ए-९०२, द गे टवे , भारती िव ापीठ शाळे जवळ,
बाले वाडी, पु णे – ४११०४५.
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