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िव.	वा.	िशरवाडकर
नािशक–२.
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ि य	िशवाजीराव,
‘मूित	पुर कारा’साठी	तुमचं	मन:पूवक	अिभनदंन.	‘मृ युजंय’	आता

महारा ा या	नकाशातून	भारता या	नकाशात	गेला	आहे	आिण	तु हीही.
हा	गौरव	 तुमचा,	 तुम या	 लेखनाचा	आिण	पयायान	ंमराठीचाही	आहे.
फार	आनदं	वाटला.	माझे	शुभाशीवाद	 तुम या	सोबत	सतत	आहेतच.
ीकृ णही	असाच	िद वजयी	हाईल	–	होवो!	िद ीतील	तुमचं	भाषणही
आवडलं.

ी.	कोतवालांवरील	 तुमचा	 ंथही	 िमळाला.	 एक	 े 	 िन ाशील
आिण	 िनमळ	कायक याचं	च र 	तु ही	 लिहलंत	–	यासाठी	ध यवाद!
वसंतराव	 गु 	ेमाझे	 िम ,	यांचे	 ते	जवळचे	आ 	आिण	 नेही.	 यामुळे
अ धक	समाधान.

आपला,	
िव.	वा.	िशरवाडकर



आचमन

‘युगंधर’	श द प	झाली!	मन	एका	अननुभतू	कायपतूी या	अवणनीय	आनंदानं	कसं
िशगोशीग	भ न	आलंय.	खरंतर	या	वेळी	‘मनोगत’	 हणनूसु ा	एकही	श द	िलह	ूनये,
असं	अबोध	मना या	तळवटातनू	पर्कषानं	जाणवतं	आहे.	‘जे	काय	बोलायचं	असेल,	ते
जाण या	भारतीय	मनावर	गेली	हजारो	वषं	िनिववाद	अिधरा य	गाजिवणा या
‘का याला’	 या या	वणासार याच	गडद	‘करंद’	भाषेत	मनमु त	बोल	ूदेत.	आपण	आपलं
आता,	गेली	तीस	वषं	हा	‘कृ णवेध’	घेणा या	थक या	देहमनाला	कथा
‘शर्ीकृ णापणम तु’	 हणनू	पर्थम	पुरेसा	िवशर्ाम	 ावा.’
हे	‘आचमन’	घेताना	–	‘आचमन’	हे	शीषक	िलिहतानाच	या	मनोगताला	‘आचमन’	हे	नाव
का?	हे	 प ट	करणं	भाग	आहे.	‘आचमन’	 हणजे	सदहे्तनंू	सम टी या	शरे्यसासाठी,
क याणासाठी	परमश तीला	मनोमन	आवाहन	क न	पर्ाशन	केलेली	जलांजली!
‘युगंधर’	वाचनू	झा यावर	वाचकाला	याचा	न कीच	पर् यय	येईल,	याचा	शर्ीकृ णकृपेनं
पणू	िव वास	आहे.	 हणनू	तर	हे	मनोगताचं	पर्कट–अपर्कट	श द	िमसळलेलं	आचमन!
या	वेळी	काही	शर् ेय	सु दां या	तीवर्	 मरणानं	लेखणी	 णैक	मु ध– त ध	झालीय.
यांनी	वेळोवेळी	‘कुठवर	आलाय	युगंधर?’,	‘कधी	पडणार	हातात?’	अशी	आ मभावानं
वारंवार	केलेली	िवचारणा	ऐकताना	मलाच	उ र	मािहती	नस यामुळे	देहू या	तु या
वा यासारखा	माझा	मा याशीच	मकू	संवाद	जंुपत	असे.	 या	संवादाचा	काहीच	शेवट	होत
नस यामुळं	काहीही	उ र	न	देता,	मी	वरवर	नुसताच	हसत	मौन	प करी.	 या	सु दांना
खोटं	िदलाशाचं	उ र	दे याचं	धैय	काही	मा या यानं	होत	नसे.	 यांतील	दोन	तर
यां या	बहा र	हजार	धम यांतनू	सािह याचं	आिण	माणुसकीचं	परे्म	अहोरातर्
थडथडत	होतं,	असेच	होते.
पिहले	ऋिषतु य,	शर् ेय	ता यासाहेब!	इथनू	ितथवर	पसरले या	सािह य	रिसकांचे
कंठमणी	किविशखर	कुसुमागर्ज	–	िव.	वा.	िशरवाडकर!	दुसरे	पु या या	कॉि टने टल	या
मराठी	पर्काशनाचे	अनंतराव	कुलकणी!	‘युगंधर’चा	मा या	प तीनं	सवांगीण	अ यास
झाला.	शर्ीकृ णचिरतर्ाशी	िनगिडत	मथुरा,	उ जैन,	जयपरू,	कु ेतर्,	पर्भास,	 ारका
(वेरावळ),	सुदामपुरी,	करवीर	असा	शोधक	पर्वास	झाला.	आव यक	 या	संबंिधत
िव ानां या	मुलाखती	झा या.	कथाव तलूा	पर् य 	िभड यासाठी	मन	झट ा	घेऊ
लागलं.	याच	वेळी	नािशक या	गोदाकाठावर	भरले या	 या यानमालेचं	एक	आमंतर्ण
आलं.	आदरणीय	कुसुमागर्जांना	भेटायचं,	असं	मनोमन	योजनू	मी	ते	लगेच	 वीकारलं.
या	वेळी	आकृितबंधाची	अडचण	 यां यासमोर	ठेवताना	मी	 हणालो,	“शर्ीकृ णा याच
त डून	आ मचिरतर्	शैलीत	संपणू	कथाव त	ूबांधायची	 हणतोय.”



कुसुमागर्ज	अरागस	बालकासारखे	पर्स न	हसले.	‘शर्ीराऽम’ची	नांदी	उठवनू	पटकन
हणाले,	“छान	आहे	क पना,	करा	पर्ारंभ!”
िनधारानं	पु याला	परतलो.	योगायोगानं	याच	वेळी	हिर ार	(उ र	पर्देश)	येथील
रामकृ ण	सेवाशर्माचे	पू य	 वामी	अकामानंद	महाराज	पु यात	आले	होते.	 यानीमनी
नसताना	डॉ.	इनामदार	या	 यां या	िश यांसमवेत	ते	घरी	आले!	 यांना	बघताच	मनानं
लगेच	कौलही	िदला	–	‘या	पर्दीघ	िलखावटीचा	शुभारंभही	यां याच	िशवह ते	गंधफुलं
वाहनू,	यां याच	उज या	अनािमकेनं	िशवकर	 वि तक	रेखनू	करायचा!’	 यांनीही	हसत
लगेच	संमती	िदली.	 यां या	ह तेच	अगदी	साधं	घरगुती	प तीचं	पजून	करवनू	घेऊन,
मी	नमर्भावानं	 यां या	चरणांवर	माथा	टेकिवला.	पाठीवर	आपला	परे्मळ	हात	ठेवनू
वामीजी	अपार	परे्मानं	 हणाले,	‘तथाऽ तु	–	शुभं	भवतु!’
शर्ीकृ णा या	पिह याच	‘शुभकर’	पर्करणाला	हा	असा	अनपेि त	पर्ारंभ	झाला.
लेखिनका	सौ.	सुधाताई	लेले	नेमाने	मा या	िनवासी	येऊ	लाग या.	शर्ीकृ णाचं	पर्दीघ
िनवेदन	हाच	मी	िनवडलेला	या	सिह यकृतीचा	‘आकृितबंध’	होता.	दोनशे	पृ ठं	िलहनूही
झाली.
अशाच	एका	धाव या	भेटीत,	पु हा	पु यात	आले या	 वामीजीनंा	पणू	झालेलं	िलखाण
वाचनू	दाखिवलं.	गीते या	सखोल	अ यासामुळं	ते	परम	शर्ीकृ णभ त!	ही	भ ती
अथातच	आज या	िव ानसंप न	काळामुळं	डोळस	आहे.
शर्ीकृ णचिरतर्ातील	श य	िततके	चम कार	कठोरपणे	टाळून	 या या	जीवनकायाचा
वा तव	वेध	घे याचा	मी	 वीकारलेला	सािहि यक	वसा	 यांनाही	 पशनू	गेला.	िलखाण
यांना	मनःपवूक	आवडलं.	मग	तासभर	आ ही	शर्ीकृ णा याच	चचत	दंगलो.
िलखाण	पुढं	चाल	ूझालं.	अशातच	का	कुणास	ठाऊक	माझं	मलाच	पर्कषानं	जाणव	ूलागलं
की,	एकट ा	शर्ीकृ णानंच	बोलणं	–	एकूणच	 या या	गीते या	अनुषंगानंही	यो य	नाही!
पु हा	थांबलो.	मग	िक येक	मिहने	थांबलोच.	लेलेबा कडून	झालेलं	िलखाण	पु हा	िनदोष
िलहनू	घेतलं.	 याही	कधीच	कंटाळ या	नाहीत.
मराठी	पर्काशक	अनंतरावांचा	आ मभावानं	एकच	एक	धोसरा	सतत	सु 	होता	–	“के हा
देतोस	युगंधर?”
मी	आपला	नमनालाच	घडाभर	तेल	खचनू	मुकाट	बसलेला.	अशातच	नािशकला
या यानासाठी	जा याचा	पुन च	योग	आला.	 या	रामतीथात	गे या–गे या	 ये ठ
बंधुतु य	व	सािह यअ व थ	ता यासाहेबांना	नेहमीसारखा	सवपर्थम	भेटायला	गेलो.
या	पर् ना या	मा याला	मी	मनोमन	िबचकून	‘कसं	उ र	 ावं?’	याची	तयारी	करीत
होतो,	नेमका	तोच	पर् न,	मी	 यांचे	चरण पश	क न	उठताना	माझे	दो ही	दंड	ध न
ता यासाहेबांनी	हसतच	मला	िवचारला,	“पर्थम	सांगा	–	काय	 हणतोय	युगंधर?”
यांनी	‘कुठवर	आलाय	युगंधर?’	असं	काही	नेहमीसारखं	िवचारलं	न हतं.	ए हाना
यां या	बोल यातील,	दोन	ओळीमंधला	सु त	आशय	जाणनू	घे याची	मला	चांगलीच
सवय	झाली	होती.
मी	िन र	–	 त धच!	काही	 ण	असेच	गेले.	कुसुमागर्जां या	इशारतीवर	आलेला	चहा



झाला.	मग	ते	 वतःशीच	बोल यासारखे	 हणाले,	“कशात	अडलाय?	तसा	तो
अडिवणाराच	आहे	–	नुस या	यमुनाकाठ या	गवळणीनंाच	नाही	–	वेध	घेणा यालाही!”
मी	आकृितबंधाचीच	अडचण	पु हा	सांिगतली.	तसे	कुसुमागर्ज	अगदी	अरागस	हसले.
हणाले,	“तुमचा	मृ यंुजयाचाच	फॉम	काय	वाईट	आहे?”	हा	 यां या	शैलीपर्माणं
सचूनावजा	स ला	होता.	काही	वेळ	िवचार	क न	मी	 हणालो,	“वाचकांना	ते
मृ यंुजया या	आकृितबंधाचं	अनुसरण	वाटेल.”
“मुळीच	नाही!	आणखी	दहासु ा	कादंब या	तु ही	याच	आकृितबंधात	महाभारतावर	िलहू
शकता!	पर् न	आहे	तो	 यि तरेखा	पर्थम	तु हाला	िकती	कळलीय	याचा.	मुळीच	थांबू
नका.	मृ यंुजया या	फॉमम ये	‘युगंधर’	पणू	करा!”
मी	ग पगार	झालो.	केवढं	तकशु 	उ र	ता यासाहेबांनी	 णात	िदलं	होतं.	पर् य
शर्ीकृ णानं	अजुनाला	एका	ल णीय	 णी	‘हा	सयू;	हा	जयदर्थ!’	असा	रोकडा	दाखला
िदला	होता.	(मी	अजुन	नाही,	हे	मला	पणू	मा य	आहे.	तरीही	िव.वा.	िशरवाडकर	उफ
कुसुमागर्ज	हे	मराठी	सािह य ारकेतील	 ारकाधीशच,	हे	ल ात	घेता,	)	 यांचा	स ला
पणू	िवचारांती	मला	शरे्यसा या	आ ेसारखाच	वाटला!
नािशकहनू	परततानाच	‘युगंधर’	म ये	कुणाकुणाला	‘मुखर’	करायचं,	बोलकं	करायचं
याची	मा या	मनात	दीघ	चाळण	सु ही	झाली.	महाभारताचा	सश त	कणा	असले या
शर्ीकृ णाभोवती	श दश:	हजारो	 तर्ी–पु ष	नांदनू	गेलेले.	कुणाला	िनवडायचं?	कुणाला
टाकायचं?	का?	कसं?	 याची	कसोटी	काय?	असं	पर् नांचंच	जंगी	महाभारत	मनी	जंुपलं!
यासाठी	िनकष	कोणते	लावायचे?
‘शोध’	होता	शर्ीकृ णाचा!	एका	बहुआयामी	व	 णात	 हटलं	तर	 वतःलाच	दर
वासागिणक	 प ट	जाणवणा या	िजवलगाचा	व	 णात	िनळंभोर	आकाश	 यापनू,
का याकरंद	अवकाशापार	जाणा या	वजनरिहत	बर् ांड	 यापणा या	एका	ऊजा	कदर्ाचं
कदर्	असले या,	मोरपंखी,	कालजयी,	अजर	 यि तम वाचा!
जसजसा	अिधकािधक	सखोल	िचंतनात	गेलो,	तस–तसं	पर्कषानं	 प ट	होत	गेलं	की,
शर्ीकृ ण	 या या	अिधकात	अिधक	आयामांसह	–	जीवन छटांसह	एकवेळ	अंशमातर्ानं
समजनू	घेणं,	मकूपणं	श य	आहे;	पण	तो	इतरांना	समजावनू	सांगणं	–	तेही	लिलत
सािह यातनू	समजावनू	सांगणं,	कमकठीण	आहे.
मग	एकच	एक	 यास	सु 	झाला.	असं	का	होतं	की,	शर्ीकृ ण	जवळातला	जवळही	वाटतो
व	हां–हां	 हणता	ि ितजापासनू	दरू–दरू	कुठंतरी	िनघनूही	का	जातो!	अनाकलनीय	एक
अनािमक	हुरहुर	लावनू	का	जातो?	असं	का	होत	असावं,	याचाच	शोध	घे याचा	मग
यास	जडला.	 यासाठी	िन य	पर्ाणायामावर	आधारलेली	साधना	सु 	झाली.
यातनू	पिहलाच	िवचारकौल	आला	तो	हा	की,	‘शर्ीकृ ण’	आप यात	अंश पानं	असनूही
तो	आपणाला	जाणवत	नाही,	याचं	कारण	तो	गेली	पाच	हजार	वषं	एकाहनू	एक
चम कारांनी	कसा	अंतबा 	नुसता	लडबडून	गेला	आहे!	भाबड ा	अंधभावां या
गंुतावळयात	अडकून	पडलाय.
याला	िवराट	 पातला,	सहसर्	हाता–मुखांचा	क पनू;	महाभारताची	जी	हजारो	वषांची



वाटचाल	झाली	आहे,	 यात	अनेक	पर् ासंप न	महाकवीनंी	आप या	दीि तमान
पर्ितभे या	तेज वी	सिमधा	अपनू	 याला	सामा यांपासनू	कोट वधी	योजनं	दरू	नेऊन
ठेवलं	आहे!	हे	 यांनी	कोण या	हेतनंू	नाही	केलं.	अगदी	िनकोप;	पण	भाबड ा	रससंप न
भि तभावापोटी	हे	 यां याकडून	सहज	व	आपापत:	झालं	आहे.	तसं	तर	अगदी
अलीकड या	इितहासातील	आ याहनू	आपली	बहुतेक	सव	माणसं	व	जनावरं	यांसह
िशताफीनं	सहीसलामत	सुटणा या	िशवाजीराजांना	त कालीन	समाजपु षानं	आदरभावानं
‘िशवाचा	अवतार’	मानलं	होतंच.
साधनाम न	िनकोप	व	तट थ	मनाला	‘युगंधर’चं	अतीव	मोलाचं	पिहलंच	सािह यस य
पशनू	गेलं.	शर्ीकृ णाचा	या	िव ानयुगा या	िशगेला	पोहोचले या	शतका या	अंता या
ल णीय	वळणावर	उभं	राहनू	वेध	घेताना	 या या	चिरतर्ाभोवती	भावुकपणानं
िचकटवलेली	श य	तेवढी	चम काराची	पुटं	कठोर,	िनधारी	मनानं	दरू	सारली	पािहजेत.
हेच	काम	पर्थम	अवघड	होतं.
भारताचाय	िचं.	िव.	वै ांसार या	त 	व	अ यास	ूभा यकारानं	शर्ीकृ णाचं	एकूण	वय
सांिगतलं	आहे,	ते	आहे	एकशे	एक	वषं!	हे	श य	आहे	काय?	आहे!	हेच	 याचं	(आज या
पर्दिूषत	वातावरणातील	मानवी	वयोमानाचा	िनकष	लाव याचा	तकदोष	न	करता.)	 प ट
व	 व छ	उ र	आहे.
शर्ीकृ णा या	या	पर्दीघ	जीवनातील	अगदी	ज मा या	 णापासनू	असा	एकही	िदवस	व
ण	जात	नाही	की,	जया या	सा ीनं	काही	ना	काही	‘घडत’	नाही.	शर्ीकृ ण	हा	सवाथानं

जीवन	‘घडिवणारी’	िवभतूी	आहे.	 याचा	सवांत	मोठा	गुणधम	आहे	तो	हा	की,	अंस
घडिव यासाठी	िजथं-िजथं	 हणनू	जीवन	िबघडिवणा या	दु ट	व	अिशव	श ती	आड या
आ या	 या- या	 यानं	चाणा 	दरूदृ टी या	बुदि्धयोगानं	पर्थम	अचकू	हेर या.	मग
िवलंब	न	लावता	 या	समळू	िनपटून	काढ या.	वेगवेग या	बुदि्धकुशल	मागांनी!
या	िनपटताना	 यानं	दरवेळी	आप या	थ क	करणा या	पौ षाचा	सव वी	नवाच,
अकि पत	असा	आिव कार	घडिवला.	दरवेळी	एकच	श तर्	नाही,	एकच	उपाय	नाही,	तर
पर् येक	पर्संगी	वातावरणानुसार	यो य	उपाय	 यानं	हाताळला.	इथंच	 याचं
भारतवषा या	 या या	पवूी या	ऐितहािसक,	सां कृितक,	सामािजक	व	एकूणच	समगर्
भारतीय	जीवनाला	वळण	देणारं	‘युगंधरी’	 प	 प ट	होत	नाही	काय?
‘वाढव	िवकास’	या	जीवना या	मलूभतू	ल णां या	आड	येणा या	अिशव	श ती	नुस या
िनपटणं	 हणजे	पर् य 	जीवन	घडवणं	ठरतं	का?	नाही!	ती	जीवनातली	 प ट	एकारलेली
नकारा मक	दृ टी	ठरते.	शर्ीकृ णानं	जीवन	घडिवणारी	जी	सकारा मक	दृ टी	व	तीही
पावलोपावली	 या	डोळसपणे	राबिवली,	ती	मला	आज या	 ान,	िव ान	व	पर् ाना या
सळसळ या	युगात	सािहि यक	 हणनू	फार-फार	मोलाची	वाटते.
जीवनात	भेटले या	श दश:	हजारो-लाखो	 तर्ी-पु षांशी	तो	िनखळ	बाव नकशी
‘परे्मयोगानंच’	वागला.	यासाठीच	शर्ीकृ ण	कधीच	िशळा	िकंवा	टाकाऊ	होणार	नाही,	हा
मला	पटलेला	िस ा त	आहे.
उपिनषदकालापयंत	िपढ ाि पढ ा	िझरपत	आलेलं	एक	वैिदक	सयूिकरणवत,	शा वत
स य	की,	‘निह	मनु यात	शरे् ठतर	िकंिचत!’	जे	शर्ीकृ णाला	कळलं	ते	तेवढ ा



आयामांनी	या	देशात	 या यापवूी	कुणालाच	कळलं	नाही,	हे	 या या	चिरतर्ाचा	अ यास
करताना	पर्कषानं	मा या	 यानी	आलं.	हाच	िवचारधागा	िपंजताना	आणखी	एक
मह वाचा	शोध	लागला.	शर्ीकृ णचिरतर्ातील	केवळ	गीताच	तेवढी;	आपण	वैि वक
त व ानातील	अ यु च	आिव कार	 हणनू	 वीकारली.	िपढ ाि पढ ा	वषानुवषं	आपण
ती	श दश:	अंधपणानं	एकांगी	नुसतीच	घोकत	रािहलो.
‘गीता’	त व ानाचा	सवशरे् ठ	आिव कार	तर	आहेच	आहे;	 यािवषयी	कुणाचंही	दुमत
अस याचं	कारण	नाही.	माझं	तर	नाहीच	नाही.	मातर्	पणू	अ यासानंतर	सभान	मी	िवधान
करीत	आहे	की,	‘ या या	पायठशाबरोबर	एक	‘अनुभवगीता’	जी	उमटत	गेली,	ित याकडं
आ ही	पणू	दुल 	केलं!	तेही	 या याच	भारतभमूीत	ज मनू!’
उदाहरणासाठी	केवळ	दोनच	गो टी	इथं	देतो	–	शर्ीकृ णा या	आठ	रा यांपैकी	एक	च क
‘आिदवासी’	क या	होती!	ऋ वान	पवतातील	जांबवान	या	आिदवासी	राजाची	क या	–
जांबवती	ही!
पणू	अ यास	व	िचंतनानंतर	मी	 हणनूच	 या या	‘युगंधरी’	चिरतर्ाला	समोर	ठेवनू
िवधान	करतो	आहे	की,	 या यापवूी	एकाही	 ितर्य	वा	उ च	वणीयानं	या	जीवनगंगेला
समळू	वळण	दे याचं	आदश	कम	केलेलं	नाही.
या	 णी	आवजनू	सांिगतलं	पािहजे	की,	सवािधक	कठोरपणं	भ या-भ यांनी	आगर्हानं
झोडपलं	आहे,	ते	एकट ा	शर्ीकृ णाल!	तेही	गीतेतीलच	एका	 लोकाला	सतत	पुढं	क न
की	–	‘चातुव यं	मया	सृ टम!्’
इथंच	पर्थम	सावधपणानं	 यानी	ठेवलं	पािहजे	की,	महाभारत	ही	‘भाकडकथा’	नाही.	तो
भारतवषाचा	जु यात	जुना	उपल ध	ऐितहािसक	द तऐवज	आहे.	फ त	पर्ि तांची	पुटंच
पुटं	चढलेला!
पर् य 	महाभारताची	अठरा	पवांत	व	एक	ल 	 लोकांत	झालेली	आजची	पिरणती	ही
अनेक	पर् ावंत	ऋषीं या	पर्ि त	(घुसडले या)	रचनांनी	वाकून	गेलेली	संिहता	आहे.
मळू	‘भारत	सािवतर्ी’	िकंवा	‘हा	जय	नावाचा	इितहास	आहे’,	या	पोवाडासदृ य	एकच
का य-गरं्थ	तेरा	पट	वाढून	आज या	अठरा	पवांत	चांगला	एक	ल 	 लोकांत	िवकिसत
झालेला	आहे!	भारतीय	जीवनपर्णालीचा	पर्माणभतू	गरं्थ	 हणनू	तो	िव वमा य	आहे.
यातील	‘गीता’	हा	त व ानपर	उपा यानाचा	एक	भाग	आहे.	‘गीता’	ही	महाभारता या
कथासागरातील	अशी	मौ यवान	घागर	आहे	की,	िज यातील	थबाथबात	मानवी
जीवनाचा	सागर	श दश:	घुसळून	काढ याचं	साम य	आहे!	कौरव-पांडव,	शर्ीकृ ण	यांचा
संदभ	या	गीतापवांत	आव यक	ते हाच	व	तेवढाच	आला	आहे.
यि तगत	जीवनात	जांबवती	 ा	एका	आिदवासी	क येशी	िववाह	क न	ितला	 ारकेत
आणणारा	व	प नी	 हणनू	गौरवाचं	 थान	देणारा	एकमेव	कृ णच	आहे.	राजसयू	य ात
आमंितर्तांची	उ टी	पातर्	तो	उचलतो,	आप या	ग ड वज	रथा या	चारही	घोड ांचा	तो
वत:	खरारा	करतो,	सारथी	दा क	याला	रथा या	मागील	घेरात	िवचार	करायला	सांगनू
वत:	वेग	साव न	‘ग ड वज’	रथाचं	सार य	करतो.
जीवन	घडिवणारं	कुठलंच	कम	तो	कधीच	िनिष 	मानत	नाही.	मग	तो	वणाशर्माचा	मीच
कता	असं	कसं	काय	 हणेल?	हे	साधं	तकशा तर्ही	आपण	हजारो	वषं	मा य	केलेलं	नाही.



कुठ याही	िवचारवंतानं	शर्ीकृ णचिरतर्ातील	जांबवती	हे	स य	 यानी	घेऊन	हा	पर् न
कधीच	का	उभा	केला	नाही,	काही	कळत	नाही!	मला	सवािधक	आ चय	याचंच	वाटतं.
शर्ीकृ णाचा	गरीब	सुदा याशी	असलेला	िनरपे 	 नेह,	सारथी	दा क	या याशी
असलेला	मनोभाव,	गोकुळातील	गोपांशी	असलेला	 याचा	मनमेळ	िनकोप	मनानं
बघणारा	कोणता	अ यासक	याला	‘वणिनमाता’	 हण	ूशकतो?	यासाठी	िव ांनाना
‘गुणकम’	अशा	लट या	ढालीमागे	लप याची	आव यकताच	काय?
मा या	िचंतनचाळणीतनू	अशी	अनेक	पर्खर	स यं	मला	‘शर्ीकृ ण’	या	 यि तम वात
प ट	जाणवली.	 या	सव	स यांना	मी	या	दीघ	सािह यकृतीत	यथाश ती	 पश	केला
आहे.
शर्ीकृ णाचे	 यानं	मानलेले	सखे	अनेक	आहेत.	प ासह	सव	गोप,	बलराम,	सुदामा,
दा क,	सा यकी,	अजुन,	संजय,	महा मा	िवदुर,	भी म	अशी	 यांची	मोठी	नामावली	आहे.
यातच	उ व	हा	 याचा	चुलतबंध	ूहा	तर	परमसखा	आहे.	शर्ीकृ णानं	केवळ	 या यासाठी
गीतेनंतर	‘उ वगीता’	सांिगतली.	तेच	‘शर्ीमद	्भागवत’.	भारतीय	यु ानंतर	एकट ा
उ वाची	 यि तगत	सेवा	शर्ीकृ णानं	शेवटपयंत	 वीकारली.	‘ती	का?’	असा	पर् न
आजवर	कुणी	उभा	केला	नाही.
अथ	 प ट	आहे.	उ व	शर्ीकृ णाचा	नुसताच	चुलतबंध	ूव	एक	िजवलग	यादव	 हणनू
सखा	नाही,	तर	आहे;	 याचा	‘भाविव व त’.	महाका य	रामायणात	शर्ीरामाचा
‘भाविव व त’	जसा	भरत	होता,	तसाच	िकंबहुना	 याहुन	मातर्ाभर	वरचढमहाका य
महाभारतात	‘उ व’	हा	शर्ीकृ णाचा	भाविव व त	होता,	हे	या	िचंतनात	मला	तीवर्पणे
सवािधक	 पशनू	गेलं.	वाचकांनी	बारका यानं	उ व	अव य	वाचावा.
युगंधरात	बोलणा या	 या	िनवडक	 यि तरेखा	आहेत,	 या	शर्ीकृ ण,	 ि मणी,	दा क,
दर्ौपदी,	अजुन,	सा यकी	व	उ व	अशा	क्रमानेच	व	सातच	आहेत.
यातील	नायक	शर्ीकृ णािवषयी	मी	वेळोवेळी	बोललो	आहे,	िविवध	लेख	िलिहले	आहेत,
माझं	 या या	 यि तरेखेिवषयीचं	सवांगीण	आकलन	 प ट	 हावं,	 हणनू	एक	पर्दीघ
पर् तावनाही	िलिहलीय.	ती	१९९६	म ये	‘मेहता	पि लिशंग	हाऊस’	माफत	पवूीच
पर्कािशत	झाली	आहे.	या	पु तकात	िव तारानं	सव	िलिहलं	आहे.	िचिक सक	जाण यांनी
‘युगंधर	–	एक	िचंतन’	हे	पु तक	अव य	वाचावं.
इथं	शर्ीकृ णातील	‘शर्ी’	या	िवशेषणािवषयी	व	तो	‘जलपु ष’	कसा	व	 याचे	अ य	दोन
जलपु षांशी	असलेले	मकू,	गढूव	सखोल	भावबंध	कसे	एवढ ा	मोज याच	गो टीचंा
ऊहापोह	करतो.	‘शर्ी’	या	सं कृत	आदरवचनाला	िह यासारखे	अनेकानेक	पैल	ूआहेत.
‘शर्ी’चे	अनेकाथ	आहेत.	शर्ी	 हणजे	‘स दय’,	‘अरोध	साम य’,	‘अलौिकक
बुदि्धम ा’,	‘अगिणत	संप ी’,	‘अनंत	गुणव ा’	असे	ते	अथ	आहेत.	नुसता	‘कृ ण’
शर्ीकृ णचिरतर्ाशी	िनगिडत	‘शर्ीमद	्भागवत’,	‘महाभारत’,	‘हिरवंशपुराण’,	काही
िनवडक	पुराणं	या	संदभगरं्थातनू	कुणाही	िचकाटी या	अ यासलूा	सापडू	शकतो.	‘शर्ी’ने
यु त	कृ ण	सापडायला	व	मांडायला	लिलतलेखकाचीच	आव यकता	आहे,	असं	माझं
नमर्;	पण	ठाम	मत	आहे.
महाका य	रामायणाचा	नायक	राम	 वगुणां या	बळावर	‘शर्ीराम’	झाला.	महाभारताचा



नायक	कृ ण	तसाच	 वगुणव े या	बळावर	‘शर्ीकृ ण’	झाला	आहे.	या	दो ही
महाका यांत	चुकूनही	इतर	 यि तरेखांना	‘शर्ी’	उपाधी	लावनू	शर्ील मण,	शर्ीभरत
िकंवा	शर्ीअजुन,	शर्ीभीम	 हटलेलं	नाही.
व छ	व	 प टच	नाही	काय	की,	शर्ीकृ णातील	‘शर्ी’	पर्थम	रचनाकाराला	जाणवला
पािहजे.	 याला	तो	नीट	आकळला	पािहजे.	मग	वीणावादक,	 ानदेवता,	सर वती या
रि तम	करांगुलीचा	 या या	पर्ितभेला	 पश	झाला,	तरच	 याला	गवसलेली	नायकाची
मतूी	श द पात	आली	तर	मांडता	येणार.	मला	पणू	िव वास	आहे	की,	आता
महाभारतातील	 यि तरेखां या	आकलनात	पर्ग भ	झाले या	वाचकाला	‘युगंधर’
मधील	पर् येक	पर्संगात	‘दोन	ओळीमं ये’	सु तपणं;	पण	िनःसंशय	वावरणारा	‘शर्ी’
नेमका	 पशनू	जाईल.
या	िचंतनात	एक	थरारक	नवं	आकलन	मला	 पशनू	गेलं.	‘शर्ीकृ ण’,	‘भी म’,	व	‘कण’	या
पंचमहाभतूांपैकी	‘जल’	या	मह वा या	त वा या	‘जलपु ष’	 यि तरेखा	आहेत.
आप या	भेटीत	 या	एकमेकांना	अबोल-मकूपणं	आदर	राखतात.	बालपणी	ज मतःच
िप या या	म तकाव न	महापुरातील	यमुनेत	टोपलीतनू	जीवनपर्वासाचा	पर्ारंभ
करणारा	‘शर्ीकृ ण’,	तसाच	जीवनारंभ	अ वनदी,	चम वती,	गंगा	अशा	न ांव न
पेिटकेतनू	खडतर	पर्वास	करणारा	‘कण’	व	सा ात	गंगा	या	जलमातेचाच	पुतर्	असलेला
‘गांगेय	भी म’	यां या	सु त-अबोध	मनातील	‘जलपु ष’	हे	नातं	पकडत	वाटचाल	केली,
तर	आपण	या	ित ही	महान	 यि तरेखां या	थेट	गा यांनाच	िभडतो,	हा	माझा	अनुभव
आहे.	मग	या	 यि तरेखा	आतबाहेर	वेगळयाच	िदस	ूलागतात.	एकदम	वेगळयाच	भाषेत
या	रचनाकाराशी	बोल	ूलागतात.
युगंधरात	आलेले	‘नीलवणी’	सखे	‘शर्ीकृ ण-अजुन’	यासाठीच	वाचकांनी	बारका याने
वाचावेत.
शर्ीकृ णाला	सखे	अनेक,	गु 	दोन,	भिगनी	तीन,	माता-िपता	दोन,	प नी	आठ,	पुतर्
ऐशी,	क या	चार;	पण	स या	दोनच	–	पिहली	राधा	व	दुसरी	दर्ौपदी.
‘राधा’	या	जनमानसात	प या	 जले या	 यि तरेखेला	भागवत,	महाभारत,
हिरवंशपुराण	या	शर्ीकृ णाशी	िनगिडत	अिधकृत	संदभगरं्थांपैकी	एकातही	िनसटताही
संदभ	नाही!	उपि थतां या	एखा ा	दीघ	यादीत	ितचं	नावसु ा	नाही!
काय	करायचं	राधेचं?	असं	आहे	तर	ही	राधा	शर्ीकृ णचिरतर्ाला	िचकटली	तरी	के हा?
कशी?	तर	पंधरा या	शतकात	‘गीत	गोिवंद’	या	शंृगाररसाला	वाहनू	घेतले या	जयदेव
कवी या	अ यंत	जनिपर्य	झाले या	शंृगाररसपर्धान	रसाळ	खंडका यातनू
शर्ीकृ णचिरतर्ाला	िचकटली.	या	‘गीत	गोिवंदा’चा	आधार	घेऊन	 यानंतर	अनेक	शतकं
या	राधेला	पर्ितभावंत	कवीनंी	नाना	आिव कारांत,	का यांतनू	मनसो त	मढवनू
शर्ीकृ णासह	सादर	केलं.	राधेचा	पदर	ध न	िहंदी	का य ेतर्ात	तर	लंपट	शर्ीकृ णानं
शतकानुशतकं	नुसता	असमथनीय	धुमाकूळ	घातला.	इथनूच	वा तवात	भेटले या
पर् येक	 तर्ीचा	आदर	करणारा	शर्ीकृ ण	 तर्ीलंपटतेकडं	भरकटत	गेला	आहे.
खपू	िवचारानंतर	‘राधा’	ही	 यि तरेखाच	संपणू	दरू	ठेवायची,	या	कठोर	िनणयाला	मी
आलोही!



िचंतना या	अटीतटी या	या	धंुदळीत	कसा	कुणास	ठाऊक,	पण	कवडशासारखा	एक
िवचार	आला.	तो	िवचार	असा	होता	की	–	शतके शतके	शर्ीकृ णभ त	‘राधेकृ ण’	हा	घोष
घुमवीत	आलेत.	 या	‘राधा’	या	श दाचा	नेमका	मकूाथ	तरी	काय	आहे,	तो	एकदा	नीट
बघ	ूया	तरी!
मग	श दकोशांचा	धांडोळा	सु 	झाला.	 या	 णी	मला	‘राधा’	श दाचा	अचकू	अथ
गवसला	 या	 णी	मा यातील	सािह यकार	थरा न	उठला.	आजही	मी	तो	 ण	िवस
शकत	नाही.
‘राधा’	हा	जोडश द	आहे!	‘रा’	 हणजे	लाभो-िमळो.	‘धा’	 हणजे	मो ,	जीवनमु ती!
‘राधा’	 हणजे	मो ासाठी	तळमळणारा	जीव!	या	श दाथामुळं	माझी	संपणू	िचंतनतळी
घुसळून	िनघाली.	मी	दरू	सारलेली	‘राधा’	आता	िकतीतरी	पर्चंड	आवेगानं	मनःकुहरात
आपोआप	येऊ	लागली.	मला	गोकुळातील	पर् येक	गोपीत	आता	च क	राधा	जाणवू
लागली!	ते	सवच	तर	मो ासाठी	अपार	तळमळणारे	जीव	होतं.	एक	खणूगाठ	मनी	प की
झाली	–	राधा	ही	‘पर्ाितिनिधक	गोप तर्ी’	 हणनू	घेणं	अ याव यक	आहे.
शर्ीकृ णकथेत	राधा	अटळ	आहे.	ती	घेताना	मातर्	सावध	संयमानंच	घेतली	पािहजे.	इथं
मी	ती	तशीच	घेतली	आहे.
शर्ीकृ णा या	भिगनी	 हणनू	दोनच	 यि तरेखा	सवांनी	मान या	आहेत.	एक	घरचीच
सुभदर्ा,	दुसरी	मानसभिगनी	दर्ौपदी.	पण	ितसरीही	एक	आहे,	ती	तर	अनु लेखा या
घनघोर	अंधारात	लपलेली	आहे.	ती	आहे,	नंद-यशोदा	यांना	नंतर	झालेली	एकानंगा.
शर्ीकृ णाची	पालकभिगनी	‘एका.’	इथं	ितला	सीिमत;	पण	यो य	 याय	देऊन	यो य
तेवढ ाच	सािहि यक	मातरे्नं	हेतुत:	घेतलेलं	आहे.
शर्ीकृ णाचे	गु ही	दोन	आहेत.	जीवनारंभीचे	क यप	कुलो प न	सांदीपनी	सव ात
आहेतच.	इथं	 यां या	आशर्मिश य	युगंधराचं	अवंती या	‘अंकपाद’	आशर्मातील
जीवन	पर् ययकारी	व	िचतर्दशी	शैलीत	पर्थमच	भेटत	आहे	की	नाही,	ते	वाचकांनीच
ठरवायचं	आहे.	जगाला	ललामभतू	झालेला	पर्ग भ	शर्ीकृ णाचा	कालजयी,	अमर
त व ानपर	गरं्थ	 यां या	बर् हिव े या	िशकवणुकीमुळे	साकारला	ते	शर्ीकृ णाचे
अ यंत	मह वाचे	दुसरे	गु 	–	आचाय	घोर	आंिगरस!	 यां या	सव	जीवन छटांसह	इथं	ते
पर्थमच	वाचकांशीही	संभाषण	करतील,	याचा	मला	िव वास	आहे.
या	कथाव ततू	दोन	तशा	वरवर	सामा य	वाटणा या	 यि तरेखा	आहेत	–	दा क	व
सा यकी.	पिहला	शर्ीकृ णा या	‘ग ड वज’	रथाचं	शर्ीकृ णा या	महािनवाणापयंत
सार य	करणारा	आ ाधारक,	पर् ाशील	व	कुशल	सारथी.	 वत:	शर्ीकृ ण	सार यांचा
सारथी	आहे.	यातील	ल णाथ	फार	मािमक	आहे.	तो	िवचाररथांचं	सार य	करणारा	आहे.
िवचारवंतांचा	िवचारवंत	आहे.	 हणनू	तर	कृ ण	–	िकसन,	क है या,	गोपाळ,	गोिवंद,
मोहन,	दामोदर,	मुरलीधर,	मधुसदून,	 याम,	मुकंुद,	िमिलंद,	माधव,	शर्ीकृ ण,
यामसंुदर,	चक्रधर,	गदाधर,	अ युत,	नंदनंदन,	यशोदानंदन,	देवकीनंदन,	 ारकाधीश	व
वासुदेव	–	अशा	एकाहनू	एक	िवशेषगुणयु त	नावांनी	िव विव यात	झाला.	अशा	या
िवचारवंतां या	िवचारवंताचं,	सार यां या	सार याचं	जीवनभर	सार य	कर याचं
परमसौभा य	अखेरपयंत	दा काला	लाभलं.	दा क	हा	शर्ीकृ णा या	सहवासात



ि मणीहनू	अिधक	काळ	रािहलेली	एकमेव	 यि तरेखा	आहे!
मा या	सािहि यक	आकलनाला	दा काम ये	सकस	व	सु त	अशी	पर्भावी	 यि तरेखा
पर्कषानं	 पशनू	गेली.	शर्ीकृ णचिरतर्ाशी	िनगिडत	सवच	संदभगरं्थात	हा	दा क	सखा
व	सारथी	फारच	जुजबी	बोलला	आहे.	 याला	मन	व	मुखभर	बोलता	करणं	मा या
लेखकीय	मनाला	आ हानाचं	वाटलं.	 याचाच	मकूपणा	धारण	क न	मी	ते	 वीकारलं.
शर्ीं या	चारही	दधूरंगी,	शुभर्धवल	व	चैत यशील	पु ट	अ वांसह	शर्ीसारथी	दा क
आपली	 हणनू	एक	‘सारथीगीता’	इथं	खोलनू	दाखवतोय	की	नाही,	ते	अथातच
वाचकांनीच	ठरवायचं	आहे.
जी	गत	दा काची	तीच	वेग या	अंगानं	यादव	सेनापती	सा यकीची	आहे.	शर्ीकृ णानंतर
एकट ा	सा यकीचा	‘आजानुबाह-ूमहारथी’	असा	 प ट	संदभ	येतो.	हे	 याचं
‘आजानुबाह’ू	महारथीपणच	मला	 या या	कथेत	बोलका	कर यासाठी	भाग	पाडून	गेलं.
शर्ीकृ ण	जीवनभर	 या- या	अरेराव	दु टांशी	बुदि्धचाप यानं	लढला	 याव नच	तर	तो
जगातील	अिजं य	यो ा	ठरला.	गीतेमुळं	सवशरे् ठ	त व 	ठरला.	(असा	हा
‘िफलॉसॉफर-वॉिरयर!’)	मा या	िचंतनात	िविवध	ढंगांनी	चाल	ूलागला	की,	 या या
सावलीसारखा	हटकून	चालायचा	तो	अजुनच.	पण	हा	शर्ीकृ ण	िवशर्ामासाठी,
कस याही	परामशा या	चचसाठी	बसला	की,	 या या	सावलीची	जागा	हटकून	घेत	आला
तो,	हा	अठराकुलीन	लाखो	यु संमुख	यादवांचा	महािवक्रमी,	अनुभवी	व	वय क	असा
सेनापती,	आजानुबाह	ूसा यकीच!
शर्ीकृ ण	अंतःपुरी	क ात	मनःपतू	बोलला	ते	िपर्य	प नी	 ि मणीशी.	 याचं	‘ तर्ी व’
या	जीवनस यासंबंधी	वाद-िववाद,	भर्मण,	संभाषण	झाल,	ते	सखी	दर्ौपदीशी.	तो
या या	िपर्य	ग ड वज	रथावर	होता,	ते हा	तो	बोलला	ते	सखा	अजुनाशी,	 ारकेत,
कु ेतर्ावर या	िशिबरात	 यानं	मनःपवूक	स लामसलत	केली,	ती	आजानुबाहू
सा यकीशी	आिण	–	आिण	महाभारतीय	यु ानंतर	 ारकेत	आ यानंतर	पु हा	महषी	घोर
आंिगरसांशी	भेट	व	संभाषण-चचा	झा यानंतर	 ारकेतील	 या या	उतारवयातील,
िचंतनशील,	अंितम	वर्त थ	झाले या	(मनानं	वानपर् थ	 वीकारले या.)	शर्ीकृ णा या
मह वा या	 ारकेतील	अंितम	वा त यात	 याचा	भाविव व त	झाला,	तो	एकमेव
उ व!
या	महाकथाव ततूील	‘उ व’	ही	मा या	सािहि यक	भावकदर्ाला	सवािधक	 पशनू
गेलेली,	सवािधक	रससंप न	 यि तरेखा	आहे.	कसलंही	समथन	दे याचं	दािय व	न
मानलेली	शर्ीकृ णानंतरची	माझी	ती	िपर्य	भाव यि तरेखा	आहे.	शर्ीकृ ण	व	कण	या
जशा	एकाच	ना या या	दोन	 प ट	बाज	ूआहेत,	तशाच	फार	वेग या	व	सखोल	अथानं
शर्ीकृ ण	व	उ व	याही	एकाच	ना या या	दोन	बाज	ूआहेत!	त व ाना या	ना या या.
अजुनासारखं	श तर्	घेऊन	उ व	शर्ीकृ णाबरोबर	जीवनात	उतरला	असता	तर?	बलराम,
अजुन,	कण	यांना	मागं	टाकून	गेला	असता	काय?	िचिक सकाला	जागीच	िखळवनू	िवचार
करायला	लावणारा	हा	पर् न	आहे.
कुठलंही	श तर्	हाती	न	धरले या	सुिमतर्	सुदा याला	म तकावर	शर्ीकृ णा या	िवमल
नेतर्ांतनू	पाझरले या	 नेहल	आ मरसात	अिभषेक	हो याचं	दुलभ	भा य	लाभलं.	तो



ध य	झाला.
हातचं	कुठलंही	श तर्	कधीच	न	वापरलेला	उ वही	शर्ीकृ णाचा	भाविव व त	झाला.
तोही	बदरीकेदारावर	शर्ीकृ णानंतर	 या या	नावाचा	आशर्म	उठवनू	ध य	झाला.	कृताथ
झाला.	अमर	झाला.
सुदामा	व	उ व	या	दोन	टोकां या	 यि तरेखा	आहेत.	गोकुळातील	गोपी	व	काम पातील
शर्ीकृ णानं	िवमु त	केले या,	पु हा	पुनविसत	केले या	सोळा	हजार	नारी	ही	दोन
टोकांची	 तर्ी	जीवनस यं	आहेत.	आचाय	सांदीपनी	व	घोर	आंिगरस	ही	दोन	टोकांची
परमो च	गु त वं	आहेत.	यादवशरे् ठ	वसुदेव	व	गोपनायक	नंद	ही	दोन	टोकांची	वंदनीय
िपतृ थानं	आहेत.	पराकोटीचे	भावआघात	सोसलेली	माता	देवकी	व	आतबाहेर	िनखळ
भाबड ा,	परे्मळ	गोपगोपीचंी	िनरलस	माता	यशोदा	ही	दोन	टोकांची	पजूनीय	मातृ थानं
आहेत.	गोपसखी	रािधका	व	पांडवसखी	दर्ौपदी	या	दोन	कस याही	लौिकका या
संक पने या	िचमटीत	न	सापडणा या	दोन	टोकां या	भावस या	आहेत.
यािशवाय	बलराम,	रेवती,	अमा य	िवपृथ,ू	कौरवांकडील	भी म,	महा मा	िवदुर,	संजय,
अजुनासह	सवच	पांडव,	कंुतीआ या,	पांचालांकडील	धृ ट ु न	अशा	पांचाल,	यादव,
कौरव,	िवराट	पांडव,	म य,	मदर्	अशा	श दश:	सहसर्ावधी	 तर्ी-पु षांनी	कदर् थानी
मानलेलं	‘वासुदेव’	 हणनू	वंदनीय	ठरिवलेलं	‘शर्ीकृ ण’	हे	योगयोगे वर	पणू प	आजही
तु हा-आ हाला	‘ दय थ’	वाटतं,	ते	का?	िव ानानं	िकतीही	झपाटा	मारला	तरी	 ान,
िव ान	व	पर् ान	 यापनू	दशांगुळं	उरणारा	हा	‘शर्ी’	उ ाही	असाच	मनामनांत	सतेज
राहणार	तो	कसा?	तो	‘युगंधर’	च	आहे,	याचा	इथं	यथाश ती,	यथामती	वेध	घे याचा	हा
िवनमर्	पर्य न	आहे.

शेवटी	गीते या	साथ	श दांतच	 हणतो	:
कम येवािधकार ते	मा	फलेषु	कदाचन।
मा	कमफलहेतुभमूा	ते	संगोऽ	 वकमिण।
हे	‘आचमन’	घे यापवूी	मलाच	काय	कुणालाही	 हणावंच	लागेल,	तेच	 हणनू	थांबतो-
।।	शर्ीकृ णापणम तु।।

मे,	२००३

िशवाजी	सावंत
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१

शर्ीकृ ण

मलाही	आज	 बोललंच	 पािहजे!!	 असं	 चमकू	 नका!	 ‘िश टाई’	 करणारा,	 पट्टीचा
संभाषणचतुर	 हणनू	 तु ही	मला	चांगलंच	जाणता.	पण	मी	कसलीही	 ‘िश टाई’	आज
करणार	नाही.	कसलंही	चतुर	समथन	मी	मुळीच	देणार	नाही.	मग	मी	बोलणार	आहे	तरी
का?	कसं	आिण	कशासाठी?

माझी	 ‘गीता’	युगानुयुगं	तु ही	ऐकलीत.	वषानुवषं	माझी	 ‘उ वगीता’	अ यासलीत.
मा या	जीवनाची	 हणनू	एक	 ‘कृ णगीता’	आहे.	ती	मला	 कुणालातरी	सांगायची	आहे.
कुणालातरी	का	–	सवांनाच	कधीतरी	सांगायचीय,	हे	मातर्	कुणीच	 यानी	घेतलेलं	नाही.

“त	ून हतास	–	मी	न हतो.	असा	काळ	कधी	झाला	नाही.	पुढे	कधी	होणार	नाही,	”
असं	मी	मा या	 िपर्य	सखा	अजुनाला	गीतेत	 हणालो!	आज	मी	 पु हा	सांगतो,	 ते	मी
केवळ	 एकट ा	अजुनाला	 नाही	 हणालो!	 ‘जीव’	 हणनू	 जगणा या	 पर् येक	 तर्ी-
पु षाला	व	तेही	सवकाळसाठी	 हणालो.	त व पानं,	िवचार पानं	पर् येक	िजवात	मी
अंश पानं	नांदतो	आहे.	तेही	सवकाळासाठी!	आजचा	तुमचा	व	माझाही	काळ	‘िव ाना’
चा	आहे.	नुस या	 ानाचा	नाही,	भौितका या	िवशेष	 ानाचा	आहे.	िव ान	आज	 हणतंय
‘काळ’	अखंड	आहे!	 याला	आिदही	नाही	व	अंतही	नाही!

आिण	मी	तर	गीतेत	 प ट	व	 तेही	 के हाचंच	 हणालो,	 “मीच	काळ	आहे!	 प टच
नाही	काय?	तुम याशी	मनमोकळं	बोल याचा	मला	जसा	काल	अिधकार	होता;	तसाच	तो
आजही	आहे,	उ ाही	राहील.	थोडा	शांत	िवचार	क न	बघा	–	हे	न कीच	पटेल.”

तर	अखंड	काळाबरोबर	अिवरतपणे	भोवतीचं	जड	व	चैत यमय	जीवन	सतत	बदलत
आहे!	 ‘तरंगवाद’	 हाच	 याचा	 थाियभाव	आहे.	 हा	 ‘तरंगवाद’	 हणजे	 तरी	काय?	 तर
मानवांसह	 सव	जीवसृ टी	आचार-िवचार	 यांचं	कधी-कधी	अ यु च	 िशखर	 गाठते.	 तर
कधी-कधी	 ती	 पाऽर	 रसातळापयंतही	 जाऊन	 पोहोचते...	 मातर्	 वजनरिहत	 ऊजनं
यापलेलं	हे	चैत यमय	जीवन	अनंत	आहे;	असीम	आहे.	अखंड	व	िचरंतन	आहे	ते.	वाढ	व
िवकास	हीच	 याची	ल णं	आहेत.	 हणनूच	बदल या	जीवनाबरोबर	 ते	सवदरू	समजनू
घे याची	भाषाही	आज	बदलणार	नाही	का?

गीतेतील	 दहा या	 अ यायात	 मी	 नानापरीनंी,	 िविवध	 दाख यांनी	 मा यातील
‘शर्ीकृ ण’	 हणजे	 कोण,	 ते	 प ट	 मांडलं	आहे.	 तो	 समजनू	 घे याची	 भाषाही	आज
बदलणार	नाही	का?	तर	 या	बदलले या	भाषेतच	तुम याशी,	आज	मी	बोलणार	आहे.

पण	 नेम या	कोण या	ना यानं	आज	मी	 हे	 तुम याशी	बोलतो	आहे?	बालवयातच
नाना	नावां या,	नानािवध	 पां या	असुरांना,	रा सांना,	लीलया	वधणारा	 ‘'लीलापु ष'’
हणनू?	अ य	 वाटावी	अशी	 नानम न	 गोपीचंी	 व तरं्	 चोरणारा	 ‘'नटखट	 चोरटा'’



हणनू?	 पर्थम	गोपांचा	 िन	 पुढे	यादवांचा	 पर्मुख	झालेला	 ‘'यो ा'’	 हणनू?	 या या
िप या या	घरी	द ा-दुधाचे	 डेरेच	 डेरे	असताना	 यांची	चोरी	करणारा	खट ाळ	चोरटा
हणनू?	‘'अवतार'’	या	ग डस	उपाधीची	झलू	पांघरणारा	िकमयागार	 हणनू?	दर्ौपदीला
नेम या	 णी	 ल जार णासाठी	 व तरं्	 पुरवणारा	 िकमयागार	 हणनू?	 की	 महाका य
महाभारताचा	एकमेव	कणा	 हणनू?	की	अठरा	अ ौिहणी	बलदंड	यो ांचा	रोमहषण,
पर्ाणांतक,	 अनाव यक	 समरखेळ	 मांडणारा	 लहरी	 खेळगडी	 हणनू?	 याचा	 एकमेव
नायक	 हणनू	मी	हे	बोलतोय?

यासाठीच	आज	 हे	मी	 प ट	आिण	मनमोकळेपणानं	 बोलताना	माझा	 एक	आ ेप
आहे.	मला	असं	माननूच	तर	सवांनी	आजवर	 वतःपासनू	िकतीतरी	योजनं	मला	दरू-	दरू
ठेवलं!	कटा ानं	आिण	चतुर	कौश यानं!	दे हा यात	केवळ	पुजनू	चालवावा	असा	नुसता
‘देव’	क न	ठेवलाय	तु ही	सवांनी	माझा!

मी	 ‘'िव णचूा	 अंश'’	आहे,	 हे	एका	पायावर	मा य	करायला	 तु ही	आनंदान	लगेच
तयार	होता.	आजही	आहात,	उ ाही	असाल.	शेकडो	वषं	मी	आवजनू	सांगत	आलो	–	‘मी
अंश पानं	 तु हा	पर् येकात	नांदतो	आहे.’	 ते	मातर्	आकलनू	 यायला	 तुमची	 मुळीच
तयारी	नाही!

खरं	सांगा,	मी	हे	तुम याशी	बोलतोय	 हणजे	तु ही	तुम या	 वतःशीच	बोलत	नाही
काय?	मला	 कृपा	क न	 तुम यापासनू	दरू,	 दे हा यातील	 ‘वासुदेव’	मान	ूनका.	 तुम या
मना या	दे हा यातील	‘अ युत’	च	तुम याशी	बोलतोय	असं	माना.

फार-फार	 वषं	झाली	आपला	 संवाद	 होऊन.	 सुमारे	 पाच	 हजारांहनूही	अिधक	 वषं!
आता	मनसो त	मनमोकळं	बोललं	तर	पािहजेच.	बोलायला	मी	तयार	आहे	आिण	तु हीही
ऐकायला	उ सुकच	आहात.

माझा	 संपणू	जीवनपट	थरारक	घटनांनी	कसा	 तुडंुब	भरलेला	आहे.	फांदी-फांदीवर
िहरवे,	 गुलाबी,	 क चे,	 प के,	 फळांचे	 घोसच	 घोस	 लहडलेले	 असावेत,	 अशा	 डेरेदार
औदंुबर	 वृ ासारखं	 होतं,	माझं	जीवन.	अ व थासारखं	न हे,	औदंुबरासारखंच!	श दश:
शेकडो-हजारो	 तर्ी-पु ष	 यि तरेखा	या	 वृ ाभोवती	 फेर	ध न	 गे या.	 िकती	फां ा!
यावर	लहडलेले	घटनांचे	िकती-िकती	अगिणत	घोस!
मा या	जीवनगाथेची	 वाटचालही	तशी	 सुखासुखी	 व	सरळ	झालेली	नाही.	अनेक

पर् ावंत	ऋिषमुनीनंी	माझी	ही	जीवनगाथा	 वतःला	भावेल,	 चेल,	तसलं	अंगडं-टोपडं
चढवनू	मनसो त	सजवली,	मढवली.

गेली	सुमारे	पाच	हजार	वषं	अनेक	पुटंच	पुटं	चढलीत	मा या	जीवनपटावर.	मी	आज
ठरवलंय;	मा या	ख या	अि त वावर	चढलेली,	भावुकतेनं	नकळत	चढिवलेली	ही	सव-
सव	 पुटं	 िनधारानं	 श य	 तेवढी	 खरवडून	 काढायची.	 परखड	 भाषेत	 केवळ	 खंर	 तेच
बोलायचं!	खरं	 तेच	बोलायचं;	ही	तर	माझी	ज मजात	खोडच	आहे.	 यासाठी	 मुळाचा
शोध	 घेणारे	 पर् नच	 पर् न	 पर्थम	 तु हाला	 व	 वतःलाही	 िवचारायचे.	मग	 पटतील
अशी	 यांची	तकशु 	िनदोष	उ रं	शोधायची!	माझी	गीता	 हणजे	तरी	दुसरं-ितसरं	काय
आहे?	कठीणांत	कठीण	पर् न	आिण	सो यात	सोपी	रसाळ	उ रंच	नाहीत	काय	ती?

हजारो	 वषं	मी	सवां याच	नानािवध	 पर् नांना	नाना	 पर्कारची	 केवळ	 उ रंच	 देत
आलो.	ती	पटली	 हणनू	तर	तु ही	मला	अिभजात,	शरे् ठ	त व 	मानलंत.	एक	अतुल
दाशिनक	 मानलंत.	 ते	 ठीकही	आहे.	 पण	 या	 त व ाचा	 अगदी	 सहज	 कुणालाही	 न



कळेलसा	 तु ही	च क	अवतारी	 ई वर	क न	टाकलात!	 या	त व पणाचा	अिधकारी
हणनू	मी	आज	एकच	–	केवळ	एक	पर् न	िवचारतो	आहे,	अगदी	सवांसाठी.	िमळेल	काय
मला	याचं	समपक	असं	उ र?	आज	तरी?

काय	 क न	 ठेवलंय	 गे या	 हजारो	 वषांत	 मा या	जीवनचिरतर्ाचं	 सवांनी	 मा या
िन सीम	 भ तांनी	 तसंच	 कड या	 िवरोधकांनीही.	 कुठून	 कुठूवर	आणनू	 ठेवलंय	 मला!
भाबड ा	भ तांनी	 यां या	सोईनं	माझा	‘देव’	केला,	तर	िवरोधकांनी	‘कृ ण	कार थानी,’,
‘कपटी’	अशी	िनवडक	उपाधी	मला	देऊन	हात	झटकले.	मला	कुिटल	कार थानी	ठरिवलं!

यासाठीच	मा या	जीवना या	 व छ	नीलवणी	सरोवरावर	हजारो	वषं	दाट	दाटलेलं
सव	 शेवाळं	आज	 माझं	 मलाच	 िनधारानं	 दरू	करायचं	आहे,	 केवळ	 मा याच	 आंतिरक
समाधानासाठी.	 हणनूच	 तु ही	 िपढ ानिपढ ा	 वाचलेलं,	 त डपाठ	 केलेलं,	 पारंपिरक
पोथीिन ठ	‘शर्ीकृ ण-चिरतर्’	मी	मुळीच	सांगणार	नाही!	आज	या	 णी	माझं	जसं	घडलं,
तसं	चिरतर्	सांिगत यािवना	मकूच	राहणंही	मा या	हातात	नाही.	फार	तर	काय	होईल?
एखादी	 नग य	 घटना	 पणूत:	 दरू	 राहील.	 घटनांचा	 क्रमही	 कुठंतरी	 मागं-पढ़ंू	 होईल.
एखादा	छोटासा	संदभ	समळू	िनसटेलही.	 यामुळे	खरोखरच	फारसं	काही	िबघडत	नाही.

आज	 या	 णी	 मी	 पहुडलो	आहे,	 तो	सौरा ट्रातील	 ‘भालका	 तीथा’	 वरील	 एका
फां ाच	फां ा	असले या,	 डेरेदार	पर्ाचीन	अ व थ	 वृ ा या	तळी.	का	आलो	मी	इथं?
मा या	अ यंत	िपर्य	मेघपु प,	बलाहक,	शै य	आिण	सुगर्ीव	या	पांढ याशुभर्,	पु ट	चार
घोड ांचा	खरारा	आजवर	मी	 वतःच	करीत	आलो	होतो.	तो	माझा	मला	सवांत	 िपर्य
असा	 नुसताच	 कमयोग	 न हता,	 तो	 सहज	असा	 परे्मयोगही	 होता.	 ‘घोडा’	 या	 मला
सवािधक	 आवडणा या	 गितशरे् ठ	 पर्ा यावरचा.	 यां या	 खरा यासाठी	 लागणा या
काटेरी	रानवेळी	या	अर यात	िफ न,	िनवडून	मी	नुक याच	गोळा	के या	आहेत.	 यांची
काटेरी	 पुरचंुडी	मा या	 पु कराजमंिडत,	अंगठीधारी	उज या	 मुठीत	घट्ट	धरलेली	आहे.
या	 पु कराजावर	म तकावर या	 तळप या	सयूाची	 िचरत ण	 िकरणंच	 िकरणं	 उतरलीत.
मा या	र तातील	पेशीपेशीनंा	या	िकरणांचा	दाट	िचरपिरचय	आहे.

िदवस	 गर्ी माचे	 आहेत.	 या	 पणसंप न	 अ व था या	 पणांची	 िनरामय	 वरसंुदर
सळसळ	 अर यभर	 पसरलेली	 आहे.	 मला	 ती	 प ट	 ऐकूही	 येत	 आहे.	 या	 वृ ा या
बंु याशी	सावलीत	मी	माझं	म तक	 िवसावत	 ठेवलं	आहे.	माझा	शतको र	 –	अचकूच
सांगायचं,	तर	एकशे	एकोणीस	वषांचा	 उंच-िनंच	 िनळसर-सावळा	 देह	आता	 इथं	शांत,
शांत	 िवसावला	आहे.	 िकती	अ द,	अ द	पािहलं,	अनुभवलं,	घडवलं,	परतवलं,	 जवलं
मा या	या	नीलवणी	 देहानं!	 देहानं?	 छे!	 यातील	 ‘शर्ी’	 हणनू	 िव वमा य	झाले या
अमर	त वानं!	‘वासुदेव’	 हणनू	सव वीकृत	झाले या	अजर	त वानं!

मा या	कंठात	पांढ याशुभर्	फुलांची,	म येच	िहर याकंच	पानांचे	कलाशर्ीमंत	गु छ
गंुफलेली	टवटवीत	‘वैजयंतीमाला’	िवसावलेली	आहे.	टपो या	मो यांचे	कौ तुभमणीधारी
कंठेच	 कंठे	आिण	 िकतीतरी	 सुवणी	अलंकार	छातीवर	 पंदनू	 ळताहेत.	 याखाली	फार
िदवसांनी	 आज	 हेतुत:	 मी	 अंगी	 धारण	 केलेलं	 सोनवखाचं	 लोहकवच	 आहे.	 मा या
कमरे या	 िन या	 शे यात	 नेहमी	 बांधलेला,	 मी	 िक येकदा	 पर्ाणदेठापासनू	 फंुकलेला
माझा	िपर्य	व	सुल णी	पांढराशुभर्	‘पांचज य’	शंखही	आता	भमूीवर	िनवांत	िवसावला
आहे.	 दो ही	 दंडांत	 तलेली	 सुवणी	 बाहुभषूणं	ध न	 उतरणा या	घामा या	 उ ण-उ ण
धारा	मा या	मलाच	 प ट	जाणवताहेत.	मा या	झळझळीत	 पीतांबरावर	अ व थाची



पानं	 चुकवनू	उतरलेले	सयूिकरणांचे	काही	 चुकार	कवडसे	ऐसपैस	पसरलेत.	कटीभोवती
लपटले या	नीलवणी	तलम	शे याला	तर	रानगवताची	काही	धीट	पाती	सहजच	िचकटली
आहेत.	 अधवट	 मुडपले या	 उज या	 गुड यावर	 आडवा	 िवसावता	 सोडलेला	 माझा
पीतांबरधारी	डावा	पाय	मला	 प ट	िदसतो	आहे.	 याचा	गुलाबी	तळवाही!	होय!	मा या
अथक	 िन	 उदंड	भटकंती	 केले या	या	चक्रवती	 तळ यातच	 ‘जरा’	 नावा या	 याधानं
नुकताच	सोडलेला,	खोलवर	 तलेला	 एक	सचूी	 बाणही	मला	 प ट	 िदसतो	आहे!	या
तळ यातनू	टपकणा या	व	पीतांबराव न	खाली	उतरले या	उ ण-उ ण	र ताचा	 पशही
माझा	मला	 प ट- प ट	जाणवतो	आहे.	जिमनीवर	टेकले या	उज या	पाया या	टाचेशी
दाटलेलं	मा याच	दुलभ,	उ ण	र ताचं	थारोळंही	पसरलेलं	मला	 प ट	िदसतं	आहे.

र त!	खरचं	 र त	 हणजे	असतं	 तरी	काय?	 तो	असतो	 चैत यानं	अखंड	काळाला
सा ी	 देऊन	 िदलेला	 सं कारशील	 हंुकार!	 िपढ ानिपढ ा या	 दीघ	 साधने या
सं कारशील	 वाटचालीनं	 लाभलेला.	 माणसू	 सव	 सवकाही	आप या	 बुदि्धकौश यानं
िनमाण	क 	शकतो.	क 	शकत	नाही	िनमाण,	र ताचा	एक	साधा	थबही	खरचं	कसं	होतं
माझं	 हे	 र त!	 या	 णी	 माझं	 मलाच	जाणवत	आहे	 की,	फारच	 दुमीळ	 रंगसतूर्ां या
गुणांनी	 यु त	होतं	 ते.	 या	 रंगसतूर्ांचा	वाण	आिण	पोत	नीट	कळला.	तरच	 कुणालाही
कळली	तर	कळणार	माझी	ही	‘जीवनगीता’	.

या	 णी	मा या	तळ यातनू	आवेगानं	 तर्वणा या	र तधारांनी	माझा	 मृितकोश	–
अगदी	बालपणापासनूचा	 मृितकोश	फोडला	आहे.	 मृतीं याही	धारा,	र तधारांसार या
आवेगी	 चैत यानं	 भरले या.	 िकती	 मृती,	 िकती	 धारा!	 यातील	 पिहलीच	 उसळती,
उफाळती	 र तधार	 मला	 प ट	 िदसते	 आहे	 ती,	 मा या	 ममबंधात या	 सुगंधी	 ठेव
असले या	कुपीला	जाऊन	िभडलेली.	थेट	गोकुळाला	िभडलेली!

गोकूळ!!	कसं	होतं	हे	माझं	पर्ाणिपर्य	गोकूळ?	तशी	वर्जभमूीत	आणखीही	सतरा-
अठरा	 गोकुळं	 होती.	 यातील	 माश	 गोकूळ	 पर्मुख	 होतं,	 सव-सव	 पर्कार या
पर्दषूणांपासनू	 दरू.	 िनसगद ,	 टवटवीत.	 इथं	 नुसतेच	 गोपगोपी	 तर्ी-पु ष	 न हते
राहत.	आयावता या	 बर् ावत	 या	 गंगा-यमुने या	 खो यातील	 ते	 एक	 नांदतं,	छोटं
गर्ामच	होतं.	आयावताचा	 घेरही	चांगला	 दंडकार यापासनू	गांधारापयंत	पसरला	होता
या	 वेळी.	 गोकुळांत	 कृिषवलांपासनू,	 सुवणकार,	 का ठकार,	 उपलेपक,	 रजक,	 धीवर,
कंुभकार,	 लोहकार,	 चमकार	 अशा	 अठरापगड	 ातीही	 गु यागोिवंदान	 नांदत	 हो या.
याही	‘गोप’	च	मान या	जात	हो या.
चांग या	 तीन–चार	 योजनांचा	 घेर	 होता,	 मा या	 पर्ाणिपर्य	 गोकुळाचा.

याचाभोवती	चंदर्कोरीसार या	स वशील,	जलमय	यमुनेनं	अधवतुळी	फेर	धरला	होता.
उ या	गोकुळाला	वेळूचं	व	मेसकाठ ांचं,	भ कम	संर क	 कंुपण	िफरलं	होतं.	वाघ,	िसंह,
को हे,	लांडगे,	 तरस	 या	 िहं तर्	 वनचरांपासनू	आ हा	 गोपां या	 पर्ाणिपर्य	 गोधनाचं
र ण	कर याची	द ता	होती	ती.	यािशवाय	गोधना या	संर णाचा	अिधक	भार	होता,	तो
कु यांवर.	मळूची	नाना	वाणांची	 रानकुतर्ी	मा या	क टाळू	गोपांनी	अपार	क ट	 घेऊन
माणसाळवनू	घेतली	होती.	 यात	लांबट	अंगलटीची,	कमरेत	िचवळ	अशी	तामर्वणाची,
काळीशार	तर	काही	काळी–बाळीही	होती.	दि णेला	कंुपणाबाहेर	िकतीतरी	वाव	लांबीचा
खंदकासारखा	एक	चर	होता.	तो	पवूजांनी	िकतीतरी	वषीपंवूीच	खोदला	ते हाच	चुनखडीनं



आिण	िचकणमातीनं	िलंपनू	घेतला	होता.	 यात	गोधनाचं	मतूर्,	गोमय,	गवतकाडी	रोज
सकाळी	व	 सं याकाळी	 नेमानं	टाकलं	जाई.	या	गोमया या	 खंदकावरही	पसरट	लाकडी
झाकणं	होती.	 यांची	उघडझाप	कर यासाठी	 यावर	भ कम	लाकडी	हातमुठी	हो या.

पर्चंड	संर क	 कंुपणाला	उगवतीला	एक	व	मावळतीला	एक,	अशी	दोन	भ कम	व
उंचच	 उंच	लाकडी	महा ारं	होती.	 िककर	 वृ ा या	टणक	 िटकाऊ	लाकडांची	तीन	 पु षी
उंचीची	होती	ती.	या	महा ारां या	दो ही	वीतभर	जाडी या	व	दोन	वाव	 ं दी या	जोड
फ यांवर	 आ हा	 गोपांची	 गोकुळातील	 कुशल	 सुतार-गोपांनी	 खोदलेली	 आकषक
मानिच हं	 होती.	 शेपटी	 फुलवले या,	 नाकपुड ा	 िव फारले या,	जबड ातनू	लाळेची
तार	 ओघळणा या,	 पर्ित प याशी	 म तक	 िभडवायला	 उतावीळपणे	 उधळले या,
माजावर या	दोन	पु ट	ख डांची.	या	ख डांची	पु ट,	मांसल	विशंडं	उजवीकडं	कलली	होती.
जिमनीपयंत	 टेकू	 बघणारी	 यांची	 चुणीदार	 पोळी	 यांचा	 माज	 खुलवीत	 होती.	 यांना
बघताना	वाटायचं,	आता	 णात	पोळी	वर	खेचत	डुरकून	ते	पणू	आसमंत	कसा	दणाणनू
सोडतील!

एकदम	वर या	बाजलूा	पणूाकृती	चंदर्पर्ितमा	खोदली	होती.	ितचा	अधा	भाग	डा या
ारावर	 व	 उरलेला	अधा	 भाग	 उज या	 ारावर	 खोदनू	 पणू	 केला	 होता.	आ ही	 गोप

‘अिभरभान’ू	 हणजे	 ‘चांदर्वंशीय-सोमवंशीय’.	 याचं	 हे	 पर्तीक	 होतं,	 वंशिच ह	 होतं,
रोज	सं याकाळी	 ारपाल	गोपांनी	ही	 ारं	िमटली	की,	पौिणमेची	पणूाकृती	चंदर्पर्ितमा
आपोआप	पणू	होई.	उधळलेले	दो ही	ख ड	एकमेकांना	म तकं	 िभडवनू	आतील	गोपांचं
संर ण	कर यास	िस 	होत.	या	दो ही	महा ारांना	खांबांसारखे	गोल,	िशसमाचे	घोटीव	व
पर्चंड	अडणे	 होतं.	 रातर्ी या	 रहदारीसाठी	छोटा	 िदंडी	 दरवाजा	वापरला	जाई.	आज
आ ा	या	 णीही	 या	भ य	महा ारांची	मी	कैकवेळा	ऐकलेली	‘करकर’	मला	 प ट	ऐकू
येत	आहे.	 पवू या	 ारा या	 करकरीशी	 तर	 मा या	 िकतीतरी	 मृती	 िनगिडत	झा या
आहेत!

रोज	पवू या	महा ारातनू	गोकुळात	 शेकड ांतच	गणना	होईल,	असं	आमचं	गोधन
चरणीसाठी	 हंबरत	 बाहेर	 पडे.	 यांनी	 उठिवले या	 चैत या या	 सलग	 हंबरांनी	 माझं
पर्ाणिपर्य	गोकूळ	कणाकणांतनू	फुलनू	जागं	होई.	 ‘इडा’	 देवीचं	नाव	 घेऊन	 िन या या
कमयोगाला	जंुपनू	घेई.	मावळतीचं	महा ारं	यमुने या	पातर्ाला	जवळ	होतं.	सं याकाळी
ते	च न	 तृ त	झालेलं	गोधन	 या	 ारातनू	यमुनेचं	 पाणी	 पोटभर	 िरचवनू,	 वासरां या
ओढीनं	चौखुर	उधळतच,	 शेपटी	चाळवीत	परते.	 या	 वेळी	मावळती या	सयूिकरणांत
उठलेले	गोरजांचे	थरच	थर	या	मावळती या	महा ारावर	हलके-हलके	उतरत.	 ारपाल
गोप	 ही	 महा ारं	 मग	 यमुनाजलानं	 पाषाणी	 कप यांनी,	 खरवडून	 दर	 दोन	 स ताहांनी
व छ- व छ	धुऊन	काढीत.
िफरलेलभोवती्या	 संर क	 मु य	 कंुपणाला	लागनूच	आत या	बाजलूा	तशाच;	पण

छोट ा	 कंुपणांचे	 वेगवेगळे	 गौळगोठे.	 अशा	 दोन	 गोठ ांम ये	 गोधनां या	 चा यांनी
रचलेले,	वाळवी	लाग	ूनये	 हणनू	अधांतरी	 ठेवलेले;	चौकोनी	 उंच	लाकडी	मचाण	होतं.
रानगवता या	 छपरांनी	 आ छादलेले	 होतं	 ते.	 पर् येक	 गोठ ासमोर	 सुघड	 दगडांनी
उभारलेले	 पा याचे	चर	 होतं.	 ते	सतत	 िनतळ	 िन या	यमुनाळलानं	भरलेले	असत.	 हे
गौळगोठे	वेगवेग या	अठराकुलीन	गोपांचे;	तसेच	इतर	अठरापगड	जातीं या	गोधनांचेही
होते.	 सांडांने;	 तसेच	 लहानथोर	 वासरांचे	 गौळगोठे	 वतंतर्	 होतं.	 उगवती या



महा ारालगत	सवांत	 मोठा	 पर्श त	 गौळगोठा	 होता,	 तो	 मा या	 बाबांचा	 –	 नंदांचा,
िकतीतरी	 शेकड ांनी	गोधन	होतं	 यात.	माझे	बाबा	गोकुळातील	सव	गोपांचे	 ‘मुिखया’
होतं.	सव	जण	 यांना	आदरानं	 ‘नंदबाबा’	च	 हणत.	वर्जातील	इतर	गोकूळं	आम या
गोकुळाला	–	बाबां या	नावानं	‘नंदगर्ाम’	 हणनू	ओळखत.

या	गोकुळात	म यभागी	 वेगवेग या	ग लीबोळांची	वसाहत	होती,	 सुरिचत	अशी.
ग यांना	एकमेकीसं	जोडणारे	छोटेच;	पण	 व छ	आडवे–उभे	पायर ते	होतं.	 यां या
दुबाजवांना	सांडपा याचे	चरही	होतं.	घरं	साधीच	 –	मातीची,	 व छ	 िन	कौला 	होती,
सवच	गोपांची.	 यां या	 िभ ी	कावेनं	सारवले या	हो या.	 यात	 चुनकळीनं	 िचतारलेली
जोडकासे या	 पु ट	 गा ची,	 शेपट ा	 फुलवनू	 हंुदडणा या	 वासरांची,	 हंबरणा या,
फुसफुसणा या,	 पु ट	 सांडांची,	 डेरेदार	 वटवृ ाखाली	 रवंथ	 करीत	 िवसावले या
िख लारांची	 िचतरं्	 होती.	 आ ही	 गोप	 ‘अिभरभान’ू	 वंशाचे.	 वंशदेवता	 हणनू	 ‘इडा’
देवीची	 नाना	आिव कारांतील	 िचतरं्	 होती.	 ‘गोप’	 मशुरे या	 यादवांचे	 मांडिलक	 होतं.
यासाठी	 यादवांची	 होती,	 हणनू	 ही	 ‘इडा’	 आमचीही	 वंशदेवता	 होती.	 आ पु ष
अिभरभानूंपासनू	 नंतर	झाले या	अनेक	गोपराजांची	 िचतरं्ही	जमतील	 तशी	 रेखाटली
होती.

पर् येक	घरात	हटकून	दही-लो यासाठी	सात-आठ	वाकांची	 िशंकाळी	होतीच.	ताक
घुसळणी या	 रांजणाशेजारी	 दोरब ,	 दातेरी	 उंच	 मथ याही	 हो या.	 ओसरीवर	 स ,ू
कुळीथ,	सावा,	ओदन,	गोधुम	अशा	धा यां या	कणगीचंी	मंडावळीही	िफरली	होती.

या	व ती या	बरोबर	म यभागी	मा या	बाबांचा	चांगला	आठ	खणी	पर्श त	िचरेबंद
‘मुिखयावाडा’	होता.	 या या	समोरच	भरघेराचा	चौक	होता.	 याला	 ‘गोपसभेचा	चौक’
हणत.	कधी	 िनिम 	घडलं,	तर	इथंच	गोकुळातील	 ‘गोपसभा’	भरत	होती.	वाड ा या
उज या	 हाताला	काही	 अंतरावर	 घुमटी या	आकाराचं	 एक	छोटं	 पाषाणी	 िशवालयही
होतं.	 या या	गाभा यात	गंडकी	पाषाणाची	शाळीगर्ामी,	वजर्लेपी	िशविपंडी	होती.	ती
अिभषेक	पातर्ातनू	वषणा या	 संतत	यमुनाजलधारेत	अहोरातर्	 हाऊन	 िनघे.	 या या
दशनी	चौकात	 िशववाहन	 नंदीची	घोटीव,	 बैठी,	 पाठमोरी	 पर्ितमा	 होती.	आ ही	गोप
मळूपु ष	अिभरभानूं या	 प नीपासनू	 –	 मळूमातेपासनू	 ‘िशवभ त’	 होतो.	 वाड ा या
डा या	हाताला	काही	कासरे	अंतरावर	म लिवघेचा	आखाडा	होता.	 यात	लाकडी,	लोखंडी
गदा,	दगडी	गुड,	घोटीव	म लखांब	यांनी	सुस ज	अशी	पर्श त	 यायामशाळाही	होती.

असं	 हे	 गोकूळ	 होतं,	 वर्जभमूी या	 गालावर या	 लािडक	 खळीसारखं!	 िनसगाला
पडले या	गोड	पहाट व नासारखं!	माझं	पहाट व न	मातर्	अनेक	लहानथोर	 रसरशीत
वभावा या	 िजवंत	 तर्ी-पु षांनी	कसं	ख चनू	भरलेलं	होतं.	ही	सव	लहानथोर	माणसं
उ क्रांती या	दुस या	ट यातील	पर्ारंभी या	काळातील	होती,	 हणनूच	तर	ती	अगदीच
पर्ाकृितक	 होती.	 यांचे	 राग,	 लोभ,	 मद,	 मोह,	 म सर	 हे	 सारे	 िवकारही	 यां या
र तासारखेच	दाट	होते.	नैसिगक	होते.	आिण	होय;	 यांचं	िनभळ,	िनकोप,	िनलप	परे्मही
तसंच	 घनदाट	 होतं!	 िनसगसंुदर	 होतं.	 यां या	 बोल या-वाग याला	कसलेही	आतले-
बाहेरचे	 हणनू	वेगवेगळे	क पेच	न हते.	 यांचा	 थाियभाव	एकच	होता.	परे्मासाठी	परे्म
हा!	परे्मयोग	हा!

येथील	पर् येक	माणसू	हा	परे्माचा	एक	 िनकोप	व	 रसवंत	 कंदच	होता.	भावमधानं
िशगोशीग	िट चनू	भरलेला.	 हणनूच	गोकुळातील	ही	लहानथोर	 तर्ी-पु ष	माणसं	मी



िवस 	 हट यानं	कधी	िवस च	शकत	नाही.	िकती	माणसं	–	िकती	भाव,	िकती	 वभाव,
िकती	िवभाव!

माझे	 बाबा	 –	 नंदबाबा	 –	 गोपांचे	 मुिखया.	 वै य	 जातीचे.	 भरग च	 शरीरय टीचे,
िनमगौर,	गोलचयचे,	ठगणे.	माझी	माता	–	यशोदामाता	–	सश त,	बाबांहनू	िकंिचत	उंच,
गौर,	चंदर्मुखी,	सदा	हसरी.	माझे	आठ	काका	–	सुनंद,	उपनंद,	महानंद,	नंदन,	कुलनंदन,
बंधुनंद,	 केलीनंद	आिण	पर्ाणनंद	असे.	 िदसायला	जवळ-जवळ	सारेच	 नंदबाबांसारखेच.
एकजात	सगळेच	 पुढ या-माग या	वयाचे.	आिण	 यां या	आठ	 तर्ीया	 हणजे	मा या
आठ	काकू.	 यांना	 यांना	पती या	नावानंच	आ ही	 सुनंदकाकू,	 नंदनकाकू,	 केलीनंदकाकू
असे	ओळखत	व	हाकारत	अस.ू	यातील	पर् येक	काका	कशा	ना	कशाततरी	िन णात	होता.
कुणी	गोधना या	ऋतुनुसार	 येणा या	 िवकारांवर	अचकू	 गुणकारी	औषधी	वन पती	 देई.
कुणी	बाबां या	अनुपि थतीत	 यांची	सव	कामं	 यां या	इत याच	कौश यानं	पार	पाडी.
कुणी	 स तसुरां या	 दावणीला	 बांधनू	 संगीताचे	 नाना	 राग	 सहज	 आळवी.	 कुणी
उपिनषदांचा	आधार	घेतं	 संुदर	पर्वचनं	 देई.	यातील	केलीनंदकाका	 हे	तर	 हुतुत,ू	हमामा,
लगोरी,	 त यात-म यात,	 खो-खो,	 आट ापाट ा,	 सुरपारं या,	 जलतरण,	 म लिव ा
अशा	िकतीतरी	क्रीडापर्कारांत	पारंगत	होते.	 हणनूच	माझे	ते	सवांत	िपर्य	काका	होते.
माझी	 दुसरी	माता	होती	 –	रोिहणीमाता,	यशोदामातेहनू	थोडीशी	 उंच,	गौर,	सडसडीत.
मा या	 ये ठ	बंधचूी	–	बलरामदादाची	आई.

बलरामदादा!	 वयानं	 मा यापे ा	 थोडासाच	 मोठा.	 तांबसूगौर,	 बाळसेदार.	 दाट
जावळाचा.	 पटकन	 संतापणारा,	 तसाच	 चटकन	 िनवळणारा.	आ ही	 सावतर्बंध	ू होतो.
यशोदामातेला	आ ही	दोघंही	आदरानं	 ‘थोरली’	 हणत	अस.ू	साहिजकच	रोिहणीमातेची
आपसकूच	‘धाकली’	आई	झाली	होती!

आ हा	दोघा	भावांना	नंतर	लाभलेली	आणखी	एक	बहीण	होती.	थोरलीला	मा यानंतर
काही	वषांनी	झालेली	–	एकानंगा.	आम या	लिडवाळ	कौतुकानं	झालेली	‘एका.’	सवांचीच
अ यंत	लाडकी	एका!

या	 णी	मला	सवािधक	डो यां या	समोर	 येत	आहेत,	 ते	माझे	सवांत	 िपर्य	 वृ
आजोबा	–	नंदबाबांचे	बाबा	–	िचतर्सेन!	िचतर्सेन	आजोबा	होते,	भरग च	पांढ याशुभर्,
भछूतर्ी	 िम यांचे.	जाड	 भुवयाही	पांढ याशुभर्	झालेले.	सदैव	तांबलू	खाणारे.	तो	रवंथ
के यासारखा	त डात	सतत	चघळत	 ठेवणारे.	 यांची	 घंुगुरवाली	 चंची	 बाळगणारे.	थोर
हाडापेराचे.	 म तकी	 िपळाचं,	 िवटकरी	 वणाचं,	 गोपपागोटं	 गंुडाळणारे.	 कपाळी
गोपीचंदनाचा	ठसठशीत	 िटळा	 रेखणारे.	अंगातील	बाराबंदीवर	घ गडीचंच	उपरणं	दो ही
खांदाभर	 वेढून	 पांघरणारे.	 कमरेला	 कावेत	 रंगिवले या	 करवंदी	 काठधारी	 धोतराचा
गुड यापयंत	करकचनू	आवळलेला	बळकट	‘गोपका टा’	कसलेले.	हातात	वरखाली	होणारं
ठसठशीत	 कुलिच ह	 –	 चांदीचं	 कडं	 यालेले.	 उज या	 कानपाळीत	 वर या	 बाजलूा
टोचलेलं,	मोतीधारी	ल बतं	सोनेरी	कणभषूण	असलेले.	थक यानं	नेहमी	वाकलेले.	हातात
भ कम,	घंुगुरवा या	गवळकाठीचा	आधार	घेतच	‘इडा	आईऽऽ’	 हणत	उठणारे.

या	आजोबांनीच	तर	मला	गोकुळात	माझी	‘जीवनगीता’	िकतीतरी	ढंगांनी	गोपभाषेत
नीट	समजावनू	िदली	होती.	कुठलाही	माणसू	जसा	सावलीला	सोडू	शकत	नाही;	तसाच
मी	या	िचतर्सेन	आजोबांना	कधीच	िवस 	शकत	नाही.



तसं	माझं	बालपण	हे	ितर्कुटाचं	होतं.	भावितर्कोणाचं	होतं.	मी	बलरामदादा	–	नंतर
तर	 नुसता	 दादा	 आिण	 आ ही	 चांगले	 पाच–सहा	 वषांचे	 चे	 झा यानंतर	 आ हाला
लाभलेली	एकुलती	एक	लाडकी	बहीण	एकानंगा	–	आमची	िपर्य	एका.

आमचं	 हे	 ितर्कूट	वाड ात	असताना,	अिधक	 ते	आजोबां या	भोवतीच	 घुटमळत,
गरगरत	राही.	बाबा,	थोरली,	धाकली,	सव	काका–काकू,	चुलत	भावंडं	यांनी	कसं	गजबजनू
गेलेलं	 होतं,	 ते	 आमचं	 अिभरभानवंूशीय	 गोपकुटंुब.	 बाहेर	 गोकूळ	 िन	 वाड ातही
गोकूळच!

थोरली	सांगत	आली	तसं	सांगायचं,	तर	अगदी	दधूिपता	अस यापासनू	मी	अितशय
बाळसेदार	होतो.	सदा	हसरा,	अनावर,	नटखट,	खट ाळ	होतो.	 िकती	बाळसेदार?	तर
थोरली,	धाकली,	गोकुळातील	 यां या	स या,	सव	लहानथोर	गोपी	 णभर	काही	मला
खाली	 ठेवीत	नसत.	मला	 णभरही	 िवसंबत	नसत.	एकदा	तर	थोरलीनं	मथणीनं	ताक
घुसळीत	 असताना	 गंमतच	 केली.	 केली	 कसली?	 ित याकडून	 आपसकूच	 झाली	 ती.
शेजारी	धाकली	आई	रांजणाजवळ	ताक	घुसळत	बसली	होती.	काहीतरी	गुणगुणत	होती.
आ ही	दोघं	 –	 हणजे	मी	 िन	दादा	 रांजणाला	ध नच	उभे	होतो.	ताकात	लोणी	 के हा
उभ न	 वर	 तरंगेल	 िन	 याचा	 गोळा	 पटकन	 मटकवता	 येईल,	 या	 लालचेनं.	 दोघंही
नागडेच	होतो!	कमरेला	 केवळ	 चंदेरी	कडदोरे	काय	 ते	 िफरले	होते.	पायांत	चांदीचे	वाळे
होते	–	दोघां याही.

थोरलीची	एक	खोड	होती.	ताक	घुसळताना	ती	म येच	डोळे	िमटून	 वतःला	हरवनू
अगदी	त मयतेनं	लयीत	गोपगीतं	गुणगुणे.	 या	िदवशी	मी	लो या या	गो या या	वाट
बघनू–बघनू	अगदी	कंटाळलो	होतो.	रांगत,	लडखडत	चालत	ित या	पाठीमागंच	जाऊन
उभा	 रािहलो.	ब याच	 वेळानं	 ितनं	 घुसळणं	थांबवलं.	 रांजणात	हात	घालनू	 गुणगुणतच
लो याचा	ताकिनथळता,	थबथबता	गोळा	 हलकेच	 ितनं	बाहेर	 घेतला.	मला	ती	आता
रांजणामागे	बघ	ूलागली.	मी	िदसलो	नाही	तशी	ती	ग धळली.	‘इत यात	कुठं	गेला	हा?’
असं	 वतःशीच	पुटपुटत	दालनभर	बघ	ूलागली.

मी	आधारासाठी	ितचं	नेसचंू	व तर्	ध न	ित या	मागंच	तर	उभा	होतो!	 णभर	ती
िफरेल,	तसा	मी	आपोआपच	गोल	िफरलो.	थोड ाच	वेळात	ित या	ल ात	आलं	की,	मी
ित या	 पदराआड	 –	 पाठीमागंच	 तर	 उभा	आहे.	 मला	 बघताच	लोणीभर या	 हातांनीच
पटकन	वर	उचलनू	घेतं	ितनं	अगोदर	माझे	मटामट	मुकेच	मुके	घेतले.	अिधक	ते	मा या
गालावर या	 खळीचे.	 मी	 घुसमटलो.	 टाहो	 फोडून	 रडू	 लागलो.	 मा या	 पसरले या
टा यातच	हात या	ता या	लो याचा	गोळा	चटकन	भरला	 ितनं.	तसा	मी	आपोआपच
मुकाट	 झालो.	 माझं	 अवघं	 रडणं	 अवगंुठलं	 ते	 केवळ	 डो यांत.	 हसतच	 ितनं	 या
गोरसक ा या	कोनाड ात	ठेवले या	गु छातील	एक	टवटवीत	मोरपीस	खेचलं.	िकतीतरी
रंग छटांनी	 अंगभर	तळपत	होतं	 ते.	 िन या,	जांभ या,	 िहरवट,	सोनेरी.	मा या	दाट,
कुर या	केशात	ितनं	 ते	मोरपीस	झटकन	माळूनही	टाकलं.	 ते हापासनू	 हे	मोरपीस	मला
िचकटलं	 ते	सदैवच.	मोरपीसही	मा या	जीवनाचं	 पुढं	अथपणू	पर्तीकच	झालं.	मा या
बलरामदादाला	मातर्	ते	काही	आयु यात	कधी;	कधीच	नाही	िमळालं!!

हे	सारं	तो	दरूव न	बघतच	होता.	धाकली या	रांजणाशेजारी	 घुटमळत	होता.	काय
झालं	 कुणास	 ठाऊक;	 एकाएकी	 तो	आम याच	 रोखानं	यायला	 िनघाला.	 तो	थोरलीला
येऊन	 िभडलाही.	 ितचं	 नेसचंू	व तर्	ओढत	मला	खाली	उतरवनू	आपणाला	वर	 यावं



हणनू	 खुणावत	 केवढा	आक्रोश–आकांत	मांडला	 यानं.	 सनू	हातपाय	 नुसते	दणादण
आपटू	लागला.	मा यामुळे	थोरली या	काही	 ते	 यानीच	आलं	नाही.	 यामुळे	तर	तो
िबथरलाच.	फुरंगटून	थेट	दालना या	म येच	जाऊन	बसला.	वरचं	छत	उडून	जाईल	असा
टाहो	 फोडून,	 सटासट	 हातपाय	 झाडत	आक्रोश	ू लागला.	 मला	 पटकन	 खाली	 ठेवनू
थोरली	 व	 रांजणाजवळून	 धाकली	 दोघीही	 धाव या.	 याला	शांत	कर यासाठी	 यांनी
नानापरी	 के या.	तो	काही	आवरत	न हता.	 दोघीनंी	धरलं	तरी	 उसळी	 घेऊन	 हातपाय
झाडत,	टाचा	आपटत	नुसता	फुसफुसत	होता.	आता	तर	 याला	धड	 वासही	घेता	येत
न हता.	शेवटी	तर	तो	क ात	म येच	च क	आडवा	पडून	िनपिचत	पडला.	आता	मातर्
मी	 एकेक	 पाऊल	 टाकत	 या याजवळ	 गेलो.	 तो	 डोळे	 िमटून	 िनपिचत	 पडला	 होता.
बंधुपरे्मानं	मी	 याची	दाट	केशावळ	मा या	हातांनी	घुसळली.	 यानं	डोळे	उघडले.	मला
पािहलं,	पण	पर्ितसाद	काहीच	नाही.	आता	मीही	 सलो.	 याला	पाठमोरा	होऊन	चालू
लागलो.	 तस	 यानं	 पाठोपाठ	 येऊन	 मला	 गाठलंच.	आता	 तर	च क	 तो	 हसत	 होता!
केवढ ातरी	मोठ ानं.	मनमोकळं.	मीही	 या या	ग यात	 पडून	खळीळ	 हस	ूलागलो.
आ हाला	 असं	 बघनू	 खेच यासार या	 आम या	 दो ही	 आया	 धावत	 आ या.	 यांनी
पटापट	 उचलनू	 मुके	 घेत–घेतच	आ हाला	 भुजेवर	 हेतलं.	 मी	 होतो	 –	 धाकली या	 –
रोिहणीमाते या	भुजेवर,	माझा	दादा	–	बलरामदादा	होता	–	थोरली या	–	यशोदामाते या
भुजेवर!

ितनं	 सांिगतलेली	 एक	आठवण	 तर	 सततच	 मा याबरोबर	 राहणार	आहे.	 मा या
छातीवर या	ज मजात	केशमय	व सिच हासारखी.

मी	कळता	झा यावर	एकदा	गाई	चा न	असाच	 सं याकाळी	 परतलो.	 संगीत	तर
मा या	िजवाचं	मम थान	होतं.	सवांत	िपर्य.	 या	िदवशी	समोर	गोधनाचे	तांडे	हाकीत	मी
मुरलीवर	 संगीताची	 वेगळीच	धनू	 वतःला	 िवस न	 घुमवीत	होतो.	आसावरी	 रागाची.
गोधना या	 खुरांलगत	उधळले या	 घुळीं या	ढगांत	मी	व	माझे	 तोककृ ण,	शर्ीदामा,
दामन,	 व थप,	 दर्सेन,	 भदर्सेन	 व	 प ा	असे	 िकतीतरी	 गोपिमतर्	 एकमेकांना	 नीट
िदसतही	 न हतो.	 मावळतीची	 िकरणं	 पाठीवर	 घेतं	 गा या	 तांड ांसह	 आ ही	 सव
पि चमे या	 महा ारातनू	 गोकुळात	 िशरलो.	 गायी	 सवयीनं	 या– या	 गौळगोठ ाकडे
पांग या.	मी,	दादा	व	सेवकांनी	आमचं	गोधन	दावणीला	बांधलं.	रातर्भर	रवंथ	व	 यां या
मतेनुसार	 िचंतन	 कर यासाठी	 यां यासमोर	 चारा	 टाकला.	 मग	 वाड ाकडे	 परतलो.

दादा	धाकलीला	भेटायला	ित या	क ाकडे	गेला.
घंगाळातील	 पाणी	 पायांवर	 घेऊन	 मी	 नेहमीसारखा	 थोरली या	 क ात	 आलो.

खां ावरचं	 कांबळं	 खंुटालीला	 टांगलं.	 हातची	 घंुगुरवाली	 गवळकाठी	 दालना या
कोनाड ात	नीट	ठेवली.	हातची	मुरली	व	िशदोरी या	लोट याचं	गठुडं	कोनाड ात	ठेवलं.
समोर	 उ या	असले या	 थोरली या	 चरणांना	 नेहमीसारखं	 म तक	 िभडवनू	 सांज–वंदन
केलं.	 ितनं	मा या	खां ांना	ध न	मला	पटकन	वर	उठिवलं.	 णभर	मा या	डो यांत
खोलवर	डोळे	रोवले.	ितची	चयाच	िकतीतरी	वेगळी	िदसत	होती	आज.	ित या	नेतर्कडा
प ट	 पाणथरले या	 हो या.	 मी	 तर	 दचकलोच.	 ितचे	 दो ही	 हात	 मायेनं	 हाती	 घेऊन
लगबगीनं	 हणालो,	“काय	झालं	थोर या	आई?	अशी	काय	िदसतेस	त	ूआज?	इथं	असनू
दऽूर	कुठंतरी	रानात	गे यासारखी?”

“आता	मुरली	तचू	वाजवलीस	ना?”	ितनं	िवचारलं.



“हो.”	मी	मान	डोलावली.
“केवढं	 िपळवटून	 टाकलं	 रे,	 तु या	 मुरली या	अनोळखी	 लयीनं!	 खंत	 वाटली	 रे,

तु यासाठी	मनात	काधी	काळी	डोकावनू	 गेले या	एका	 दु ट	 शंकेची.	त	ूज मलास	 या
रातर्ीची.	अिभिजत	न तर्ाची	रातर्	होती	ती.	शर्ावणात या	वघ	प ा या	अ टमीची.
उभं	िव वच	चैत यानं	क दनू	मोह न	उठलं	होतं,	 या	घनघोर	वादळी	रातर्ी.”

“दु ट	 शंका?	कसली	 शंका?”	मी	 ितचे	हात	गदागदा	हलिवले.	 ‘बस’	 हणतच	 ितनं
लगत या	बैठकीवर	मलाही	बसतं	केलं.	 हणाली,	“त	ूज मलास	 या	रातर्ी	पर्सतूी या
वेदनांनी	मी	मिू छतच	झाले	होते.	िकतीतरी	मोट्ठं	गजतं,	पर्लयंकर	वादळ	झालं	होतं
या	 रातर्ी.	 गोकुळातले	 िकतीतरी	 पर्चंडपुराणे,	 गाठाळ,	 उंच	 वृ ,	 कडाडत	 धडाधड
कोसळने	होते,	 या	 रातर्ी.	पहाटे–पहाटे	कधीतरी	मी	यमुनेव न	 येणा या	गार	 सुगंधी
शर्ावणझुळकीबरोबर	जागी	झाले.	त	ू कुशीतच	तर	होतास.	नवजात,	ताजा,	टवटवीत.
एकसारखा	टाहो	फोडणारा,	 भुकेजलेला.	 तुला	पाज यासाठी	जवळ	 यावं	 हझणनू	मी
तुला	पिहलाच	लपेटता	 पश	केला.	आिण	 या	 पशाबरोबरच	मला	ती	दु ट	शंका	आली	–
अगदी	आतलू	 –	 सरस न	 की,	 ‘हे	 काही	 माझं	 मलू	 न हेऽऽ!’	 मी	 साशंक	 डो यांनी
तुड ाकडे	 नुसती	 बघतच	 रािहले.	 त	ू टाहो	फोडून	 हातपाय	झाडतच	 होतास.	 भुके या
आवेगानं	त	ूमा या	 उघड ा	 तनापगर्ाला	 िकती	 पटकन	 लुचलास!	मा या	 पाया या
नखांपासनू	 डोकी या	 केशावळीपयंत	 या	 णीच	 एक	 भाववीजच	जशी	 काही	 चमकून
गेली,	सरस न.	 पवूी	कधीही	न	अनुभवलेली	 –	सखोल	मातृ वाची!!	माझी	जाणीवच
बदलली	रे	–	शंकेची!	ितची	जागा	घेतली	व सल	मातृ वानं!	तु या	ओठां या	पिह याच
पशाबरोबर!	त	ूमकू	ओठी	जसा	काही	मला	सांगनू	गेलास	–	‘मी	–	मीच	तर	तुझा	छकुला
–	तुझा	पुतर्.	त	ूतचू	माझी	माता.’

“मा या	मना या	तळाशी	पडून	असलेली	ती	आठवण,	ती	शंका,	तु या	मुरलीनं	आज
पु हा	जागृत	झाली!	उसळून	वर	आली.	कृ णा,	मा या	सो या,	मला	 मा	कर	 रे,	कधी
काळी	आले या	 या	मा या	शंकेसाठी!”

मी	 या	 वेळी	 नुसता	हसलो	होतो.	केवळ	हसलो.	रानात	एखा ा	आवड या	गाईची
कधी–कधी	झुबकेदार	शेपटी	मी	लाडानं	त डाव न	िफरवनू	घेतं	असे,	तसेच	ितचे	दो ही
गुलाबी	तळहात	गालांवर	हळुवार	िफरवनू	घेताना	 हणालो,	“वेडीच	आहेस	थोर ये!	तुला
मा	करायची	यो यता	तरी	आहे	काय	माझी?”
मी	आत	जायला	 िनघालो	तसं	माझे	हात	आवेगानं	दाबनू	ती	 हणाली,	 “यमुने या

पातर्ाकडे	फारसा	जात	जाऊ	नकोस	क है या!”	का	कुणास	ठाऊक,	पण	यमुना	माझं	हरण
करणार	असंच	ितला	वाटत	असावं.

ही	झाली	 ितनं	सांिगतलेली	आठवण	फार	 पुढची.	मा या	बारशाची	आठवणही	 ितनं
मला	अनेकदा	 वतःला	 िवस न	 ऐकवली	आहे.	 ितनं	 सांिगतलेली	 ती	आठवण	 मला
आजही	 प ट	आठवते.

तो	िदवस	होता	भादर्पदा या	चतुथीचा.	आज	माझं	नामकरण	अस यानं	कालच	सारं
गोकूळ	 गोप–गोपीनंी	 अंगपिरशर्म	 क न	 सुशोिभत	 केलं	 होतं,	 कालच
गौळगोठ ांकड या	गोपांनी	कासे	कसनू	गोधनाची	व	वासरा–सांडांची	िशंगं	नाना	रंगांनी
सुरेख	 रंगवनू	 काढली	 होती.	 यां या	 ग यांत	 िनरिनरा या	 माटां या	 न या,	 घुम या
घंटां या	 माळा	 चढिव या	 हो या.	 सवच	 जनावरां या	 कपाळावर	 कंुकुमा या	 मुठी



उधळ या	 हो या.	 आंबवती	 व	 नाना	 फुलांनी	गोकुळातील	घरं,	चौक,	 वाडे,	 िशवालयं,
यायामशाळा,	महा ारं	 शंृगारली	होती.	 ठेवणीतील	गोपव	 तरं्	 याले या	 तर्ी–पु ष,
बालक–बािलका	घरां या	सारवले या	अंगणांत	पहाटेपासनूच	येरझारत	होते.	म यभागी
असले या	 दवंडी	 चौथ यावर	 नगारे,	 चौघडे	 व	 िपपा या,	 अगदी	 बर्ा ीमुहतूापासनू
घुमत	हो या.

मुिखयावाड ाचा	 अंतःपुरीचा	 क 	 अनंत,	 चंपक,	 जा वंदी या	 आिण	 िकतीतरी
रानफुलां या	माळांनी	 शंृगारला	होता.	म यभागी	 वेलबुट्टी या	 िशसमी	लाकूडकामाचा
न ीदार,	झुलता	पाळणा	दो	बाजूं या	उंच	अडं यांवर	टांगला	होता.	तोही	फुलामाळांनी,
मो यां या	 व	 नाना	 म यां या	 माळांनी	 शंृगारला	 होता.	 क ात	 िविवधरंगी	 व तरं्
यायले या	 गोपीचंा	 अनावर	 उ साही	 कलकलाट	 कसा	 नुसता	 क दला	 होता.	 तलम
दुपट्ट ात	 लपेटले या,	 काजळतीट	 लावले या,	 गदेदार	 सोनफुलांची	 कंुची	 धारण
केले या	 मला,	 थोरलीनं	 हळुवारपणे	 सजले या	 पाळ यात	 ठेवलं.	 राजपुरोिहतांनी
िदले या	 सुमुहतूावर	 ितनं	 मा या	 कंुचीत या	 कानाजवळ	 ‘कुऽऽ नऽऽ’	अशा	 मा या
नावाचा	हळुवार	उ यार	क न	‘कुरऽऽऽर’	अशी	कानकुरी	उठवली!	उ या	गोकुळात	सारे
जण	एकमेकांना	 उरांत	न	मावणा या	अमाप	ओसंड या	 उ साहानं	व भेट	 घेतं	सांगत
होते,	‘‘आप या	नंदबाबा या	नवसा या	मुलानं	नाव	आहे,	‘कुऽ नऽऽ!	िकऽशऽन!!”’

क् न	–	कृ ण!	आकषनू	घेणारा	तो	–	आकषक	कृ ण!	मोहनू	टाकणारा	–	मोहक	तो
कृ ण!	 धाक या	आईनं	आप या	 मायाळू	 पाठीचा	 पाळ याला	 हलकेच	 एक	 पाठझोका
िदला.

गोकुळभर	नाना	वाघां या	क लोळ या	लयीच	लयी	झड या.	गोपगोपी	 धंुद	होऊन
चौका–चौकांत,	अंगणात	िझ मा,	िटपरी,	फुगड ा	खेळले.	दंगले,	 वतःला	िवसरले.

वाड ावर	 गोपगोपीं या	 झाडून	 सा या	 अठरापगड	 लहानथोरां या	 पं तीमागनू
पं ती	उठ या.	माझे	बाबा	तृ त	झाले	होते.	नवसानं	व	पिह यानंच	पुतर्	झाला	 हणनू!

माझी	आई	कृताथ	झाली	होती,	मला	आपला	माननू!	माझी	धाकली	आई	ध य	झाली
होती,	ित या	पुतर्ाला	–	बलरामाला	खेळायला	बंध,ू	सवंगडी	िमळाला	 हणनू!

दुसरा	 पर्हर	 टळला	आिण	 मुिखयावाड ा या	ओसरीवर	मह वाची	 बैठक	 बसली.
यासाठी	तर	कालच	गगमुनी	मथुरेल	गोकुळात	आले	होते.	 यांना	 कुणी	पाठिवलं	होतं,
कुणास	ठाऊक!	ते	मथुरेतील	शरूसेन	रा या या	यादवांचे	खरंतरं	राजपुरोिहत	होते.	मातर्
आवजनू	आले	होते,	 ते	गोप	अिभरभान	ू वंशा या	 –	 नंदपुतर्ा या	नामकरणिवधीसाठी.
बाबा	आिण	ते	रातर्भर	गु त	क ात	–	एकांतात	बराच	वेळ	काहीतरी	बोलत	बसले	होते.

या	 बैठकीत	 माझे	 म यमवय क	 आठही	 काका–काकू,	 यांची	 मुलं,	 सव	 गोपांचे
आदर थान	असलेले	 िचतर्सेन	आजोबा	बसले	होते.	 िनवडक	गोपांसह	शेजारीच	उज या
हाताशी	 बसले या	 नंदबाबांवर	 व	आमचे	 गोकुळातील	 पुरोिहत	अिभरनंदावर	आपली
स वशांत,	तपःशील	दृ टी	गगमुनीनंी	एकदा	िफरिवली.

गगमुनी!	सतेज,	शांत	चयचे.	 दंडातील	भ मावर,	म तकी या	जटाभारावर	टपो या
दर्ा माळा	 आवळलेले.	 यादवांचे	 क पक	 वा तुशा तर् !	 यां या	 राजकुळाने

भिव यवेधी	जातकशा तर् .	ते	डोळे	िमटूनच	बोल	ूलागले	–	मना या	अंतमना या	पार
पलीकडे	 गे यासारखे.	काहीतरी	 िचतर्ासारखं	 व छ,	समोर	बघत	अस यासारखे.	 यांचे
स वभािरत	बोल	जम या,	उ सुक	गोपां या	कानां या	िशंप यांत	खोलवर	उत 	लागले



–	“गोपराज	िचतर्सेन	आिण	नंदराज	ऐका.	सम त	गोपजनहो	ऐका!	तुम या	या	िपर्य	व
नवजात	सुपुतर्ाचं,	शा तर्	सांगतं	ते	–	जातक	 यानपवूक	ऐका	-

तुमचा	हा	गोपपुतर्	नावापर्माणंच	‘कृ ण’	होईल!	सवांनाच	मोहनू,	आकषनू	टाकील
तो.	देहा–मना या	दो हीही	स दयांनी.	यापवूी	कुणीच	केला	नाही,	असा	एक	नवाच	योग
िनमाण	 करील	 हा.	 ‘परे्मयोग’	 नावाचा!	 तु ही–आ ही	 ‘कोण’	 आहोत;	 याचा	 शोध
घे यासाठी	उभं	जीवन	 यतीत	करतो.	 यासाठी	नानािवध	कम	करतो.	तप या	करतो.	हा
ज मतःच	जाणतो,	तो	 ‘कोण’	आहे	ते!	तु ही	रोज	जेवढ ा	 प ट	 पात	नाना	 रंगां या
तुम या	गाई	बघता;	 तेवढंच	 व छ	हा	 िनखळ	स य	सवांगांनी	बघ	ूशकतो,	नानािवध
पैलूंचं!	जशा	तु ही	वेगवेग या	रंगां या	गाई	दु नच	ओळखता;	तसंच	हा	समोर	आलेला
पर् येक	माणसू	ितर्कालाचा	वेध	घेऊन	अिल तपणे	अंतबा 	पाह	ूशकतो.

“तु हा	सवांनाच	तो	िनकोप	परे्माचा	अिव मरणीय	असा	लळा	लावील.	परे्मयोगाची
िद य	दी ाच	तो	मकूपणे	 देईल.	मातर्	–	मातर्	 तुम या	या	गोकुळात	अिधक	काळ	तो
राहणार	नाही!	 याचा	सदैवच	हवाहवासा	वाटणारा	 िनकोप	व	परे्मळ	सहवास	 तु हाला
अिधक	काळ	काही	लाभणार	नाही!”

गगमुनी	 िमट या	 डोळी	 णभर	 शांत–शांत	 झाले;	 िन: वासले.	 भजूपतर्ावर	 हे
अलौिकक	जातक	 िलहनू	 घेणारा	 यांचा	 िश य	 यां याकडे	 बघतच	 रािहला.	जम या
गोपांनी	िक येक	िन: वास	सोडले.

अ ाता या	 दरू या	 ट यावर	 पोहोचले या	 यानि थत	 गगमुनीचें	 ठणठणीत
जातकबोल	 पु हा	 उमटू	 लागले.	 गोपसभे या	 पर्श त	 क ा या	 दगडी	 िभंतीवरही	 ते
रोमांच	उठव	ूलागले.

“हा	 सुपुतर्	 यायाचा,	 धमाचा	 प 	 र यासाठी	जीवनभर	 सतत	 द 	कम	करीत
राहील.	 यायी	 असनू	 अपार	 अ याय	 सोसले या	 एका	 िव थािपत	 व	 िवक्रमी
राजकुला या	प ाचा	हा	अटीतटीनं	पाठपुरावा	करेल.	 यांना	 याय	िमळवनू	दे यासाठीच
हा	अिखल	 िव वानं	कधीच	 िवस 	नये,	असं	 ‘न	भतूो	न	भिव यित’	असं	एक	 पर्चंड
महायु ही	खेळवील!	अिखल	मानवजातीनं	िनरंतर	जप यासाठी	व	जोपास यासाठी	अशी
िकतीतरी	 शा वत	 जीवनत वं	 या	 महायु ातनू	 तावनू–सुलाखनू	 र नांसारखी	 उभ न
येतील.	 यासाठी	यानं	 केलेला	 िहतोपदेश	अिखल	मानवगंगेला	 युगानुयुगं	 िशरी	धारण
करावा,	असा	मागदशक	िस 	होईल.	िचरंतन	होईल	तो.

“हा	 अंश पानं	 पुढंही	 पुनःपु हा	 अवतरेल.	 हा	 अनेक	 अ यायी	 राजे	 व	 रा ये
िनदाळून,	 िनखंदनू	टाकील.	आयावता या	जीवनगंगेचा	ओघ	अनंत	काळासाठी	अरोध
पर्वािहत	करेल.	 वत:	मातर्	 कुठ याच	राजिसंहासनाचा	अिधकारी	असणार	नाही	हा.
याचं	 हे	 कृ य	 युगायुगांसाठी	 सम त	 मानवांना	 माग	 दाखवील.	 तर्ी वाचा	 याला
समजलेला	 स याथ	 हा	 पर् य 	आच न	 दाखवील.	 भेटणा या	 पर् येक	 तर्ीला	 हा,
‘ तर्ी	एक	शा वत	िनसगत व’	 हणनू	गौरवील.

“एका	समथ	 राजकुलाचं	 थलांतर	क न	 याचं	 पि चम	सागरावर	 हा	 सुिनयोिजत
पुनवसन	करील.	 तेथे	 पर् थािपत	 केले या	 राजकुलातील	लोक	स य	 िवस न	 उ ाम,
उ म 	झालेले	बघनू	हा	 यांचा	तेवढ ाच	िनलप,	अिल तपणानं	िवनाशही	करील!	एरवी
कुणालाही	असा य	असले या	चौदाही	िव ा	या या	िनवासात	पाणी	भरतील.	 यातील
एकएका	 कलेसाठी	 कलावंत	 अटीतटीचा	 आटािपटा	 जीवनभर	 करतात,	 तपःसाधना



करतात	 या	 चौस ठही	 कलांचा	 हा	 पिरपणू	 अिधकारी	 असेल.	 चौदा	 िव ा	 या या
पायां या	 दासी	 असतील.	 पर् य 	 सामवेदासारखं	 संगीत	 तर	 या याभोवती	 सदैव
स तसुरांत	 ं जी	घालत	राहील.	न हे	हा	 हणजे	सा ात	 ‘संगीत’	असेल!	हा	युगानुयुगं
आप या	गु ं या	नावे,	तसेच	मातां या	नावे	ओळखला	जाईल.	खरोखर	याला	िशकवनू
गु 	 व	 पालनपोषण	 क न	 माता	 अजरामर	 व	 ध य	 होतील.	 स दयाचे	 सव	 िनकष
ओलांडणारं,	अलौिकक,	पौ षी	स दय	हा	सहज	 अंगी	 िमरवील.	 या	स दयाला	साजेल
अशीच	 उज वल	 िन	 कणमधुर	 असेल	 याची	 वगीय	 वेणु–वाणी.	 पर्संगी	 ती	 अस
गगनभेदीही	 होईल	 –	 सौदािमनीसारखी.	 अशा	 स दयालाच	 शोभनू	 िदसणा या	 एका
अपर्ितम	सुवणनगरीचं	हा	पि चम	सागरिकना यावर	यो य	वेळी	िनमाणही	करील.	ितथं
आप या	 सुल णी	आठ	 ि तर्यांबबरोर,	 पुतर्पौतर्ांसह,	 हा	 िपढ ानिपढ ांनी	आदश
ठेवावा,	असं	कुटंुबव सल	व	भावसमृ 	अजोड	जीवन	जगेल.

“गोपजनहो!	 यानं	 केले या	 कोण याही	 चम कारांनी	 िदपनू	 जाऊन	 याला
ओळख याची,	पारख याची	चकू	कधीही	क 	नका!	हा	सदेह	 तुम यात	नांदणार	आहे,
हाच	सवांत	मोठा	चम कार	आहे!!	पंचभतूांतील	‘जल’	या	त वाचा	अिधकारी	जलपु ष
आहे	हा.	 हणनूच	याचे	भाविवभाव	अ यंत	तरल,	सदैव	पर्वाही	व	िनमाणशील	असतील.

“जसं	जल	कधीच	एका	जागी	ि थर	राहत	नाही,	जीवनांचं	िनमाण	व	िवकसन	करीत
पर्वािहत	राहतं;	तसाच	हा	जीवनभर	जलपु ष	 हणनू	कायशील	राहील.	अखंड	भर्मंती
करील,	चक्रवती	होईल.	युगकता	होईल.	युगधारक	होईल.

“तो	नुसताच	स य	जाणणारा	जलपु ष	नाही,	तर	तो	योगी	आहे.	पणू	योगयोगे वर
आहे!!”	 ते	 शांत	 ठणठणीत	 लयीत	 बोलत	 होते.	आता	 यांची	 योगमुदर्ा	 पराकोटीची
तेजवंत	िदस	ूलागली.

आप या	 अद	्भुत	 जातकाचा	 समारोप	 करताना	 मुिनवय	 गग	 पणूत:	 देहातीत
झा यासारखेच	 िदस	ूलागले.	अपार	 तेजानं	 यांची	चया	आता	 िकतीतरी	उजळून	 गेली.
सवाचे	डोळे	अचलपणे	 ित यावरच	 िखळले.	 या	अपवू	जातका या	 भैरवीचे	अमृतबोल
जम या	गोपांना	ध य–ध य	क 	लागले.

“िपर्य	गोपजनहो!	आ ही	ऋिषजन	 िनलप	 याना या	सामथावर	 ‘ई वरा’	चा	 वेध
घेतो.	तरीही	 ‘ई वर’	 हणजे	काय	 हे	अ ाप	आ हांपैकी	 कुणालाही	नीट	सांगता	 येणार
नाही	 पुढं	सांगता	 येईल	असंही	वाटत	नाही.	ई वर,	 देव,	अवतार	या	मनाला	भरकटत,
भुलवत	 नेणा या	भर्ामक	क पना	आहेत.	तो	आहे	की	नाही,	 हे	मलाही	सांगता	 येणार
नाही.	मातर्	तुमचा	हा	सुपुतर्	िनःसंशय	पणू	योगयोगे वर	आहे	–	सवाथानं	िवभिूतपु ष
आहे.	महान	 पणूपु ष	आहे.	 केवळ	अतुल	 व	अजोड.	याचासारखा	 हाच	आहे.	 तुम या
देव वा या	सव–सव	क पना	तु ही	िनःशंकपणे	या या	पायी	अपनू	मोकळं	 हावं.	कारण
हा	 पणूत:	 अनास त	 राहील.	 जसा	 याचा	 थाियभाव	 परे्मयोग	 आहे;	 तसाच	 तो
अनास ती	 व	 िवसजनयोगही	आहे.	 हा	 या– या	 णी	 ते–ते	 कम	 िनदोषपणे	 क नही
फलमु त	 राहील.	 यात	 कधीच	 गुरफटणार	 नाही.	 षडिरपंु या	 वासनांपासनू
कमलदलासारखा	 सदैव	 िनलपच	 राहील	 हा!	 हणनूच	 तर	 तो	 दैवी	 िकमयागार	 वाटेल
तु हाला.

‘वासुदेव’	या	अ यु च	उपाधीपयंत	जाईल	हा.	श दश:	ल ावधीनंा	हा	जीवन	 हणजे
काय,	ते	कसं	जगावं,	हे	सहज,	सो या	भाषेत	सांगनू	जाईल.	 वत:	दैनंिदन	जीवनातील



छोट ा–छोट ा	घटनांतनूही	पर् य 	तसं	वागनू	दाखवील.
“नंदगोपां या	 या	 बंिद त	 वाड ात	 यानं	 पिहलाच	ज महंुकार	 घेतलाय.	 मातर्	 हा

‘वासुदेव’	 एका	 िनजन	 घोर	 अर यात	 अ व थ	 वृ ा या	 दाट	 छायेत	 िवमु त
आभाळाखाली	मु तपणे	 देहिवसजन	करील.	अगदी	साधेपणानं!!	पणू	एकांती.	इित	शुभं
भवतु!”	डो यांसमोर	काहीतरी	भ य–िद य,	 तेज वी	 बघत	अस यासारखे	 मुिनवर	गग
णभर	 त ध	झाले.	भावरत	झाले;	हरवने.	दो ही	हात	जोड़न	म तकाला	िभडवीत	मान

झुकवनू	हळूच	पुटपुटले	–	“कृ णापणम तु!”
शांत	 िच 	झालेले	गोप	मनाशी	 ‘क् न,	 कृ ण’	असा	नाममंतर्	जपतच,	मितगंुग

होऊन	एक–एक	करत	वाड ातनू	बाहेर	पडले,	 या	िदवशी.
थोरलीचा	‘कृ ण–क हैया’	 हणजे	मी,	मातर्	पाळ यात	शांत	पहुडलो	होतो!
लवकरच	रांगत,	दौडत,	सांडलवंड	कर यारचे	िदवसही	संपले.	दो ही	आया	व	काकांचे

यासाठी	धपाटे	घे याचे	िदवस	मागे	पडले.	मी	आिण	दादा	आता	कळते	झालो.	आठ–दहा
वषांचे.	काही	 िदवसांपवूी	आ हाला	लाभलेली	एकानंगा	ही	ग डस,	 संुदर	बहीणही	आता
आम यासारखीच	रांगनू	व	चालनू,	सांडलवंड	क न	मोठी	होऊ	लागली.	आिण	मा या
आयु यातील	तो	िदवस	उजाडला.	मला	पर् य ात	‘गोप’	करणारा.	गोपदी ेचा	िदवस.

आज	 मला	 व	 दादाला	 गोधनाला	 चार यासाठी	 गोकुळुबाहेर	 पसरले या
यमुनेकाठ या	 घनदाट	 कुरणांत	 पर् य 	 यायचं	 होतं,	 नंदबाबांनी	 पर्थेपर्माणं	 या
गोपदी ेसाठी	िशवकर	मुहतूही	काढला	होता.	मधुरे या	 यापारपेठेतनू	आ हा	दोघांसाठी
जरीकाठाची	 मऊ	 व तरं्	आणली	 होती.	 िकती	आकषक	 होती	 ती!	 मा यासाठी	 होतं,
िपवळंरंजन	मऊ	व तरं्.	बलारामदादासाठी	होतं,	िनळंशार	संुदर	व तरं्.	 यांची	ही	िनवड
बरोबरच	होती.	मा या	वणाला	शोभेसंच	माश	व तरं्	होतं	आिण	बलरामदादा या	वणाला
साजेसंच	 याचं	व तरं्	होतं,	 याचा	कोकमी,	तांबसू	गौरवण	 खुलिवणारं	 िनळंशार.	कसा
होता	 मा या	 वण?	 मा या	 िपर्य	 िमतर्ा या	 –	 लोहारपुतर्	 व थपा या	 िप या या
लोहारशाळेत	 एकदा	 गेलो	असता,	 मा या	 वणाशी	 िमळती–जुळती	 रंग छटा	 एकदा
पर्थमच	अनायासं	मला	पर् य 	बघायला	िमळाली.

व थपा या	 घामाघमू	 झाले या	 िप यानं	 या	 िदवशी	 भा यासमोर या	 रसरशीत
फुलले या	 िनखा यांत	 अंगभर	 तावतावनू	लालेलाल	झालेली	 वृषभरथाची	लोह–कांब
सांडशीनं	 पकडून	 चपळाईनं	 ऐरणीवर	 घेतली.	 हातातील	 घणानं	 लागलीच	 सपासप
ित यावर	 पर्हारांवर	 पर्हार	 उतरिवले.	 तशा	 िठण याच	 िठण या	चौफेर	 उधळ या.
कांबेची	 दो ही	 टोकं	 णांत	 चपखल	 जुळली.	 आिण	 जवळच	 असले या	 लाकडी
जलकंुडातील	 पा याचा	 सपकारा	 या	 लालेलाल	 कांबीवर	 या	 लोहारगोपानं	 सपकन
मारला.	 णात	 ‘चरऽऽ’	 अशा	 आवाजासह	 धावे या	 कडेला	 तांबसर,	 िनरभर्
आभाळासारखी,	नीलवणी	–	कडेला	सोनेरी	रंग छटा	साकळत-साकळत	जमा	झाली.	मी
ते हा	ती	एकटक	नुसती	बघतच	रािहलो.	हा	–	हा	असाच	तर	होता	मा या	देहाचा	वण!
िनळसर,	तांबसर	िपकू	बघणा या	पाडा या	जामुनफळासारखा!

हे	िकतीही	वणेनू	सांिगतलं,	तरी	मला	माझी	थोरली	व	धाकली	आई	सहजच	 हणत
आली	 होती	 –	 याम.	 हणजे	 च क	 काळा!	 अचकूच	 सांगायचं	 तर	 ‘काळासावळा’.
‘ याम’	 हणजे	सावळाच	तर	होतो	मी!	भावओ या	शर्ावणसं येसारखा!	आिण	आ ाच
व	 प टच	सांगनू	ठेवतो,	या	सावळेपणाचा	मला	ऊरभर	ठासनू	अिभमानही	होता;	आजही



आहे!	मला	तर	 ‘ याम’	हे	नाव	मनापासनू	अितिपर्य	झालं	होतं,	दादाचं	एक	आपलं	बरं
होतं,	 याला	सव	जण	गोरागोमटा	 हणत.	चुकून	कधी	धाकली	काय	ती	 याला	‘संकषण’
हणे.	परे्मानं	 याचा	‘संकू’ही	करे.	 हणनू	मीही	 याला	कधी-कधी	‘संकूदादा’च	 हणे.
तर	आज	आमची	 गोपदी ा	 होती.	 मी	 व	 बलरामदादा	 गोपवेष	 धारण	क न	 िस

झालो.	कसा	 होता	आमचा	 हा	 गोपवेष?	 तर	 डुईला	 िचतर्सेन	आजोबांनी	 गंुडाळलेलं
गोपपागोटं	होतं,	 िपळे	 िदलेलं.	 िवटकरी	वणाचं.	कमरेला	आवळलेली,	बाबांनी	 नुकतीच
आणलेली	 िनळी-िपवळी	 व तरं्	 होती;	 जरी	 काठाची,	 मऊ	 झुठझुळीत.	 आता	 समोर
येणा या	 रानातील	 कमयोगाला	 बांधनू	 घे यासाठी	 आ ही	 सोईनं	 यांचे	 वर	 घट्ट
गोपका टेच	कसले	होते.	आम या	खां ावर	गोकुळात याच	मढ ां या	बाळलोकरी या
घ गडी या	खोळी	चढ या.

आम या	खां ावर या	 घ गडी या	खोळीत	 िशदोरीचं	 गठुडं	 होतं,	 यात	 चांग या
सात-आठ	दश यां या	घडीत	चवदार	लसणी या	चटणीची	मठू	दाबनू	बसिवलेली	होती.
त डाशी	पळसाचं	पान	 देऊन,	व तर्ानं	त ड	आवळून	बांधलेलं	कवडीदार,	घट्ट	द ाचं
लोटकंही	होतं.	 नुकतेच	वड ावर या	गोपसेवकांनी	 रानातनू	उपटून	आणलेले	चार-सहा
रानपलांडंूचे	कंदही	होते.	 यां या	िहर याकंच	पातीसंह.

मा या	घ गडी या	खोळीत	आज	मी	पहाटेच	एक	धारदार	छोटी	कोयतीही	 ठेवली
होती.

गोपदी े चे	िवधी	सु 	झाले.	वाड ाचे	गोपपुरोिहत	अिभरनंद	नादमधुर	सं कृत	मंतर्
हण	ूलागले.	भोवती	 रांगो या	 रेखले या	 वेलबुट्टी या	चौरंगावर	मी	व	दादा	बसलो
होतो.	वाड ाचा	हा	क 	देवघराचा	होता.	शेवटी	पुरोिहत	अिभरनंदांनी	सोनेरी	कंुभातील
मंितर्त	 जल,	 आं या या	 पानांनी	 आम यावर	 िशंपडलं.	 आम या	 समोरच	 िचतर्सेन
आजोबा,	नंदबाबा,	दो ही	आया	उ या	हो या.	आज	हा	‘देवक ’	आम या	झाडून	सा या
आठही	 काका-काकंूनी	 ग च	 भरला	 होता.	 दीड-दोन	 वषांची	 एकानंगा	 इकडे-ितकडे
लुडबुडत	 होती.	 सव	 िवधी	 संपताच	 पर्थम	 थोरलीनं	 आिण	 मग	 धाकलीनं	 तेव या
िनरांजनां या	 योतीनंी	 आमचं	 औ ण	 केलं.	 आम या	 त डात	 केशरसंुठिमिशर्त
खरवसा या	मधुर	वड ा	सोड या.	 यांनी	हातातील	िनरांजनं	खाली	ठेव यानंतर	आमचे
भरग च	शरीरय टीचे	 नंदबाबा	चौरंगासमोर	आले.	खां ावरील	उपर यासारखी	घ गडी
सावरत	 यांनीही	 मला	 व	 बलरामदादाला	ओवाळलं.	आप या	छातीवरचं	अिभरभानू
वंशाचं	पर्तीक	असलेलं	अ टकोनी	चंदेरी	पदक	हलकेच	उतरवनू	 यांनी	ओंजळीत	घेतलं.
ते	तसंच	म तकाशी	िभडवनू	डोळे	िमटत	ते	काहीतरी	पुटपुटले.	दुस याच	 णी	ते	मा या
कंठात	चढवनू	मा या	कपाळाचं	अवघर्ाण	करीत	ते	 हणाले,	“कृ णा,	आज	त	ूिविधयु त
खरा	गोप	झालास!	माझा	वंशज	झालास!	मा या	 मतेनुसार	मी	गोकुळातले	लहानथोर
गोप	आजवर	सांभाळले.	आजपासनू	 हे	कत य	 तुझं	आिण	 तु या	दादाचं	आहे.	गोप	तर
सांभाळाच,	पण	 याहनू	कटा ानं	या	गोकुळातलं	गोधनही	सांभाळा.”

मी	 शेजारी	 बसले या	 बलरामदादाकडे	 बिघतलं.	 पवूीच	 आ हाला	 ओवाळले या
आजोबांनी	 या या	कंठातही	चढिवलेलं	असलंच	पदक	कुरवाळीत	तो	हसत	होता.	 णात
आ ही	दोघं	डो यांनीच	खपू	काही	बोलनू	गेलो.

चौरंगाव न	उठून	पर्थम	आ ही	 दे हा यातील	 ‘इडा’	या	आम या	 वै यकुळी या
अिभरभानूं या	कुलदेवीला	सा टांग	दंडवत	घातले.	तसेच	ते	िचतर्सेन	आजोबा,	नंदबाबा,



दो ही	आयांना	आिण	पुरोिहत	अिभरनंदांना	घातले.	 यांनी	आम या	कपाळांचं	अवघर्ाण
केलं.	सग या	काका-काकंूचे	आ ही	चरण पश	घेतले.	देवक 	सोडून	आ ही	गोकुळा या
रानात	जायला	िस 	झालो.

ओसरी या	 कोनाड ातनू	 उचलले या,	आम यापे ाही	 हातभर	 उंच,	 िकणिकण या
बारीक	 घंुगरां या,	कलाकुसरीं या	दोन	 ‘गवळकाठ ा’	नानापरीनं	आमचं	संर ण	करणार
हो या.	आ हाला	 या	ठायी-ठायी	उपयोगी	पडणार	हो या.

वाड ा या	 पवू	 महा ारात	 आले या	 दो ही	 आयांनी	 आम या	 हातांवर	 दळदार
द ा या	कणीदार	कवड ा	सोड या.	 या	ओठांआड	करताना	मी	 णभर	डोळे	 िमटले.
या	मधुर	द ाची	 िजभेवर	रगळणारी	अवीट	गोडी	आजही	मला	 प ट	जाणवते	आहे.
बाहेर	जमले या	गोपिमतर्ांना	आ हाला	गाठायचं	होतं,	 हणनू	मी	वळू	लागलो	आिण
थांबलो.	मा या	 पायाला	 िमठी	 होती	 –	एका	 िचमुक या	 िजवाची.	ती	 होती,	 दीड-दोन
वषांची	मला	‘कु नदादा’	 हणणारी.	सतत	मा याभोवती	घुटमळणारी	माझी	पर्ाणिपर्य
भिगनी	एकानंगा	 –	एका.	 िवधी या	या	ग धळात	 ित याकडे	 कुणाचंच	ल 	न हतं.	ती
मातर्	मला	काही	िवसरली	न हती.	िकती-िकती	गोड	हसली,	ती	मा याकडं	बघनू!	मला
काही	राहवलं	नाही.	मी	 ितला	पटकन	उचलनू	 ित या	गोब या	गालाचा	पर्थम	आवेगी
मुका	घेतला.	ितची	दाट	केशावळ	घुसळून	टाकली.	तसंच	ितला	दादाकडे	िदलं.

बाहेर	 वाड ासमोर	 पटांगणात	आम याच	 वयाचे	चांगले	 पंधरा-वीस	 गोप	सवंगडी
जमले	होते.	आ हाला	 बघताच	 ते	 िखदळले,	 “आला	आमचा	 िक ना-	का होबा!	 कृ ण-
क हैया!	बलरामदादा	–	बलीदादा!”

पर्थम	 या	 सवांशी	आमची	 कडकडून	 गळाभेट	 झाली.	 लागलीच	आमचा	 तांडा
गौळगोठ ांकडे	 वळला.	 बांधलेली	 गोधनं	 आ ही	 दावणीतंनू	 मोकळी	 केली.	 काही
वेळातच	एकमेकीनंा	 अंग	घासणारा,	 िशंग	खटखटिवणारा,	 हंबरणारा	नाना	 रंगांचा	एक
पर्चंड	 चैत याचा	 तांडाच	 तांडा,	 यां या	 पानं	 िनघाला.	 गोकुळा या	 उगवती या
महा ारातनू	 तो	 तांडा	 बाहेर	 पडला.	 खां ावर या	 घ गड ा	 सांभाळत,	 हातांत या
िकणिकण या	गवळकाठ ा	 उंचावनू	नाचवत	यमुने या	तीरावर	चौफेर	पसरले या	दाट
कुरणांपयंत	 आ ही	 यांना	 दबावनू	 आणलं.	 आता	 शेकडो	 शेकडो	 गाई	 णाधात
समजतूदारपणे	आपोआप	पांग या.	 यां या	ग यांतील	 घंटा	नाजकू	लयीत	 िकणिकणू
लाग या.	मधनूच	साळंु या,	कोतवाल,	परटीण,	रानिकरवे,	रानकाक	बोचुरडे	असे	प ी
यां या	पाठीवर	हळूहळू	 उत 	लागले.	यमुने या	 येणा या	गार	वा यां या	 झुळकीनंी
लुसलुशीत	 िहर या	 कुरणांवर	लाटाच	लाटा	उठू	लाग या.	 यावर	टपाटप	उड ा	 घेणारे
िहरवेगार	 टोळ	 िदस	ू लागले.	 गा या	 चर या,	 हल या	 पाठीवंरचे	 कीटक,	 प ी
वार यासाठी	 गोल	लयीत	 शेपट ा	 नाचिवणा या	 गोधना या	लाटाही	 डुल	ूलाग या.
यां या	 चरणीचा	 कमयोग	 घंटानादावर	 लयीतं	 सु 	 झाला.	 तसं	 मी	 व	 बलरामदादा
सवंगड ांसह	हंुदडायला	व	मन	मानेल	तसं	नाना	खेळ	खेळायला	मु त	झालो.

समोर	इथनू	 ितथवर	पसरलेलं,	यमुनेचं	 िन याशार	पा याचं	लखलखीत	पातर्	 िदसू
लागलं.	मी	गोधन,	सगळे	सवंगडी	आिण	होय	बलरामदादालाही	सोडून	एकटाच	िकतीतरी
आवेगानं	 यमुनेकडे	 धावत	 सुटलो.	 नकळतच	 खेच यासारखा.	 का	 कळत	 न हतं,	 पण
यमुनेचं	पिहलं	दशन	झा यापासनूच	मा या	काळजात	ही	अशी	अनावर	खळबळ	माजत
आली	होती.	मनात	अनेकानेक	पर् न	उठत	असत.	कशी	असेल	पलीकडची	मधुपुरी	 –



मथुरा?	शरूसेन	गणरा यातील	यादवांची	राजनगरी?	कोण	असेल	ितथला	राजा?	आजोबा
आिण	बाबांसह	सारे	िकती-िकती	बोलतात	 या	राजनगरीब ल!	कानावर	नेहमी	नावं	पडत
असतात.	उगर्सेन	महाराज,	महाराणी	पदम्ावती,	सेनापती	सा यकी,	अनाधृ टी,	मंतर्ी
कंक,	अक् र,	सारथी	दा क,	अमा य	िवपृथ	ूबंिद त	वसुदेव	आिण	 यांची	असहाय	 तर्ी
देवकी.	देवी	देवकी!	 या	नुस या	श दांबरोबरच	माझं	बाल	गोपमन	नाकळ या	वेदनेनं	कसं
ठणकत	 राही!	 पर् य 	 िप याला	 रा यलोभासाठी	 कारागृहात	 क डणारा;	 उगर्सेनांचा
कुपुतर्,	िनदय,	िनमम	कंस!	कसा	असेल	तो	कंस?	कसे	असतील	मथुरेतले	अठराकुलीन
यादव?

यमुने या	 लपलप या	 अिवरत	 लाटा	 येत	 हो या.	 िकना यावर या	 वाळू या
समुदर्ाला	थंडावत	मकूपणी	मुरत	हो या.	माझे	शासर्वे े 	पर्ाणनंदकाका	नेहमी	सांगत
आले,	 ते	खरंच	होतं,	ही	 ‘यम’	 हणजे	 बंध	नसलेली	सागरासारखीच	 –	जलमाता	होती.
यमुना	–	यमुना!	मी	पर्थम	ितचं	अधवतुळाकार	मान	िफरवनू	डोळाभर	दशन	घेतलं.	ितचं
चैत यमय,	सतत	हलतं,	 पडं	मनात	साठवनू	घेतलं.	ितला	वंदन	कर यासाठी	माझे	हात
आपोआपच	के हा	जोडले	गेले,	िन	म तकाला	िभडले	ते	कळलंच	नाही.

खां ावरची,	िशदोरीचं	गाठोडं	असलेली	काळीशार	मऊ	घ गडी	मी	पायी या	वाळूवर
अलगद	 उतरिवली.	 यावर	 डुईचं	 पागोटं	 हळुवार	 ठेवलं.	 घ गडीशेजारी	 गवळकाठी
टेकवली.	आतनू	कडदो याला	कसले या	 लंगोटीवरचं	 पीतांबर	 हलकेच	 उतरवलं.	 तेही
घ गडीवरच	हलकेच	ठेवलं.	समोरची	यमुनामाता	मला	के हाची	लाटांचे	सहसर्	हात	क न
सादवीत	होती.	नाना	आकाराचे	लहान-मोठे	प ी	ित यावर	उ या-आड या	मु त	िघरट ा
घेतं	होते.	वर	िनळंभोर	अथांग	आभाळ	होतं.	दरूवर	ितलाच	िभडलेलं.	पायीची	ओली	वाळू
मी	 धावतच	 पार	 केली.	अनावर	 वेगानं,	 लंगोटीधारी	असा	 मी	 यमुनामाते या	 कुशीत
िशरलो.	अंगावर	कसा	सरकनऽ	काटा	तरारला	मा या!!

डंुबणीला	पडलो.	मनसो त.	कधी	सपासप	हात	मारीत	सरळ	समोर,	तर	कधी	तसेच
मागे	हात	फेकत	च क	उलटा	असा	मी	िकतीतरी	वेळ	यथे छ	डंुबतच	रािहलो.	यमुने या
उबदार	 पा याचा	 व सल	 पश	 अंगांगांवर	 मुरवनू	 घेऊ	 लागलो.	 मा या	 आजोबांचे,
बाबांचे,	 थोर या	 व	 धाक या	 आईचे	 िकतीतरी	 अमोल	 बोल	 मनात	 िफरत	 रािहले.
यात या	 शासर्वे या	 पर्ाणनंदकाकांचा	 एक	 अमृतबोल	 तर	 बर् कमळा या
अंकुरासारखा	मना या	सरोवरात	सरसरत	उभा न	येऊन	डुल	ूलागला.	कानामनात	कसा
घुम	ूलागला.	तो	होता,	“बाळ	कृ णा,	नीट	 यानी	ठेव.	‘जल’	या	श दाचा	खोलाथ.	‘जल’
हणजे	‘जायते	य मात	्च,	लीयते	यि मन	इित	जल:।’	पुतर्ा,	जीव	 यातनू	ज म	घेतो
आिण	 यात	लय	पावतो,	ते	पंचमहाभतू	 हणजे	जल.	सवांत	बलशाली	व	मह वाचं	आहे,
हे	महाभतू.	जल	 हणजे	जीवनच.

मा या	पाठोपाठ	बलरामदादा या	मागनू	 येऊन	 या यासह	सव	सवंगडीही	के हाचे
येऊन	यमुनेत	 डंुबणीला	पडले	होते.	मला	 ते	बराचवेळ	समजलंही	न हतं.	पा यातनूच
यांनी	 िदले या,	 ‘कृ णाऽ	 िकसनाऽ	 क है याऽ	 गोपालाऽ’	अशा	 हाकांनी	 मी	 भानावर
आलो.	 यांना	गाठलं.	 यां यावर	 पा याचे	 बोचणारे	 वेगवान	 सपकारेच	 सपकारे	 मारले.
यांना	 घुसमटवनू	टाकत,	हसत,	 िखदळत	 पु हा	 िकतीतरी	 वेळ	मनसो त	 डंुबलो.	आता
सयू	 मा यावर	 येत	 चालला.	 तसा	 मी	 पर्थम	 बाहेर	 पडलो.	 पाठोपाठ	 दादा	 व	 सव
सवंगडीही	बाहेर	आले.	सा यांनी	उ हातच	अंगं	सुकिवली.	आपापले	वेष	चढिवले,	आिण



आ ही	एका	मोठ ा	 कुरणाकाठ या	 डेरेदार,	पानागिणक	टपोरे	 सुगंधी	गद	ओळंबले या
कदंब	 वृ ाकडे	सरकू	लागलो.	वाटेत	 िहर या-	 िपव या	 रंगीत	 रेघां या	 वेळंूचं	एक	 बेट
लागलं.	 यातील	एक	लांबसर,	एकदम	कोवळीही	नाही	 व	जनूही	नाही,	अशी	म यम
बाळफोक	मला	आवडली.	घ गडीतील	कोयतीनं	छाटून	मी	ती	बरोबर	घेतली.

आमचा	गोपतांडा	 या	डेरेदार	कदंबाखाली	आला.	 या	फुलां या	मादक	वासानं	आिण
यावर	 घ गावणा या	 मधमा या,	 भूं यां या	 गंुजारवानं	आसमंत	 कसा	 क दला	 होता.
सवांनी	आपापली	 िशदोरीची	गठुडी	अलगद	बाहेर	काढली.	आपापली	घ गडी	 अंथ न
यावर	 बसत	 सवांनी	 दादासह	 सुरेख	 मंडल	 धरलं.	 शेवटी	 माझी	 घ गडी	 मधोमध
अंथर यात	आली.	 यावर	रानकेळीचंी	व	पळसाची	मोठी	पानं	पस न	 यावर	िशदोरीचा
‘गोपाळकाला’	 शर्ीदामन	 व	 भदर्सेन	 यांनी	 तयार	 केला.	 एकीकडे	 दश यांची	 चवड,
जवळच	 चटणीचा	 मोठा	 गोळो,	 रानपलांडंूचे	 िकतीतरी	 कंद,	 दुसरीकडे	 द ात
कालिवले या	 गुरगुट ा	ओदनाचा	 ढीग	आिण	 सवांभोवती	 का या,	 मातकट	 रंगांची
मांडलेली	द ाची	मंडलाकृती	लोटकी.	असा	आमचा	‘गोपभोग’	िस 	झाला.

ए हाना	मी	दरूवर	कदंबा या	 बंु याला	सोबत	आणले या	 रंगीत	 वेळू या	फोकाची
मान	वाऽक	वाकडी	क न	कोयतीनं	ताऽसतासनू	नवी	घाटदार	सुरेख	मुरली	तयारही	केली
होती.	पीतांबरावर	पसरलेली	सालपटं	झटकली	होती.	सयू	आता	अगदी	थेट	म तकावरच
आला.	तसं	इकडे	न या	मुरलीची	सरावाची	धनू	मी	उठवायला	आिण	ितकडे	मा या	िपर्य
गोप-सवंगड ांनी	मला	हात	उभा न	सादवायला	एकच	गाठ	पडली.	 ते	 मंडल	ध नच,
हात	उंचावनू	वेगवेग या	आवाजात	ओरडत	होते,	“कृ णाऽ	िक नाऽ	चल.	गोपाळकाला
तयार	झाला.

दादाशेजारी	 बसनू	 सवांशी	 खोड ा-म करी	 करत	आ ही	 गोपाळकाला	 संपिवला.
तोककृ णानं	 िवचारल,	 “कृ णा,	 सांग	 तरी	 बघ	ू एकदा,	 तुला	 मनापासनू	 िपर्य	 व तू
कोणकोण या	आहेत?”	मी	 या याकडे	हसनू	बघत	उ रलो,	“ तोका,	फुलांत	 हणशील,
तर	मला	पर्ाज ताचं	 फूल	अिधक	आवडतं.	 यातही	शरदातील	पहाटवा यात	 अंगावर
दिहवर	 घेतलेलं	 पर्ाज ताचं	 पहाटफूल.	 केवढा	अजोड	 सुगंध	 फेकतं	 नाही	 ते!	 याचा
इवलासा	केशरी	देहदंड	िकती	संुदर	िदसतो	नाही!	फळांत	 हणशील,	तर	मला	आमर्फल
अिधक	भावतं.	 यातही	िपकू	घातलेलं	शदरी	वणाचं!	प यांत	 हणशील,	तर	–	पिह याच
मृगसरीचा	नाद	ऐकून	डेरेदार	िपसारा	फुलवनू	थयथय	नाचणारा,	िपसाराशर्ीमंत	रंगवैभवी
मयरू	मला	लोभावतो.	 रसांत	 तु यासह	आ हा	सव	गोपांचा	गोरस	मला	 िपर्य	आहेच.
आिण	अतर्ात	 हणशील,	तर	मला	काय	आवडतं	ते	हा	संकूदादाच	सांगेल.”	संधी	साधनू
मी	पर् न	हलकेच	कौश यानं	दादाकडं	वळिवला.	तसं	 तोका या	पाठीवर	भारदार	थाप
देत	 दादा	 मान	 मागे	 टाकून	 हसनू	 हणाला,	 “वेड ा	 तोका,	 द ात	 कालिवलेला,
लवणाची	िचमट	सोडलेला	गुरगुट ा,	मऊ	ओदन	याला	फार	आवडतो!

सगळे	सवंगडी	यमुनेवर	जाऊन	पाणी	 िपऊन	आले.	 कुणीतरी	मा यासाठी	 येताना
दोन	लोटकी	भ न	आणली.	कदंबा या	 बंु याखाली	मी	तयार	 केलेली	नवी	 मुरली	हाती
घेत	डोळे	िव फा न	दादा	 हणाला,	“कसं	काय	जमतंय	तुला	हे?	हे	न हे;	सगळंच!”	मी
नुसताच	हसलो.	तसं	तोच	पु हा	 हणाला,	“तुझं	हे	हसणं	सवांहनू	वेगळं	वाटतं.	नेमकं	कसं
ते	मातर्	नाही	सांगता	येत!	दरवेळी	वेगळंच	असतं	तुझं	हसणं.	त	ूहसायला	लागलास	की,
तु या	गुलाबी	ओठांआडचे	कंुदक यांसारखे	शुभर्	दात	तळपायला	लागतात.	ते	ऐकून	मी



नुसताच	हसलो.
माझी	घ गडी	एका	उंचशील	पाषाणाला	अंथरती	टेकवनू	आता	मी	आडवा	पहुडलो.

यामुळे	मा या	म तकावर	कदंबा या	पानांतनू	येणारे	चुकार-मुकार	िकरणही	आपोआपच
िनवारले	 जाऊ	 लागले.	 मी	 मोठ ानं	 हणालो,	 “ तोका,	 व थपा,	 दामना	आिण	 सव
सवंगड ांनो	 ऐका,	 माझं	 सवांत	 िपर्य	 वा 	 कोणतं	 ते!”	 डोळे	 िमटून	 मी	 त मयतेनं
हाती या	 मुरली या	 एकामागनू	 एक	 अणीदार	 सुरावटी	 घुमव	ू लागलो.	 तसं	 भोवती
पसरले या	लहानथोर	आमर्,	 अंजन,	 खैर,	जांभळू,	 िशसम	 वृ ां या	सावलीत	घ गडी
टाकून	माझे	सव	सवंगडीही	जागा	 िमळेल	तसे	 िनवांत	 िवसावले.	डोळे	 िमटून	पड या-
पड या	माझा	‘संगीतयोग’	त मयतेनं	ऐकू	लागले.	 वतःला	िवस न.	 यांचा	तो	सवांत
िपर्य,	 यां या	अशर्ाप	िजवाचा	–	 यांनाच	अ ात	असा	‘िवशर्ामयोग’	होता!

सयू	कलनू	ितसरा	पर्हर	सु 	झाला	होता.	ए हाना	यमुनेव न	येणा या	पर्थम	उ ण-
उ ण	जाणवणा या	 वायुलहरी	आता	 िकतीतरी	 थंडाव या	 हो या.	 यांचा	शीतल	 पश
जाणवताच	माझी	 ‘संगीतयोगा’ची	समाधी	 भंगली,	मी	हळुवार	डोळे	उघडले.	भोवतीचं
दृ य	बघताच	ताडकन	उठून	घ गडीवर	बसलो.	कुरणात	कुठं-कुठं	दरू	पांगले या	िकतीतरी
गाई	आिण	कुठं-कुठं	िवसावलेले	माझे	 तोककृ ण,	व थप,	गोपराम,	शर्ीदामन,	भदर्सेन,
सुदामा,	प ा	असे	झाडून	सवच	गोपजीव	मा याभोवती	दाटले	होते!	मी	हसलो.	घ गडी
झटकत	उठलो.	पुढ या	कामाला	लागलो.	मन	मोकळं	करणा या	नानािवध	खेळां या.

आता	आ ही	 सवच	 यमुनेकाठ या	 वाळू या	 पर्श त	 पटांगणावर	 उतरलो.	 मला
वाटलं	तसे	िनवडून	सवंगड ांचे	मी	दोन	समतोल	चम	ूतयार	केले.	 यांतील	दोन	सश त
सवंगडी	बघनू	 यांना	 ‘मुिखया’	केलं.	आिण	सुदृढ	आिण	बांधेसदू	अंगलटीमुळे	 यातील
एक	 मुिखया	 तर	 बलरामदादाच	झाला.	 दुस या	चमचूा	 ‘मुिखया’	 हणनू	सगळे	मलाच
आगर्ह	क 	लागले.	मी	 यांना	नाना	कारणं	सांगनू	समजावलं.	 दुसरा	 ‘मुिखया’	 केला
तोककृ णाला.	तसं	बलरामदादानं	पटकन	िवचारलं,	“मग	त	ूकरणार	तरी	काय	धाक या?”
“मी?	मी	होणार	पंच!”	मी	हसलो.
तसा	सग यांनीच	 संमतीचा	क लोळ	 केला.	 “चालेल	 –	चालेल	आ हाला	आमचा

पंच	क है या	–	का होबा.	न कीच	तो	िनःप 	िनवाडा-िनणय	देईल.”
यमुनाकाठी	 आमचा	 हुतुत	ू रंग	 रंगला.	 हुतुत	ू हा	 खेळच	 इरेसरीचा	 होता.

पर्ित प याला	असावध	बघनू	अचकू	 िटप याचा.	 क्रीडांगणा या	मयादेत	 खेळ याचा.
अखंड	 वास	 िटकव याचा.	 आ हा	 गोपां याच	 काय	 कुणा याही	 जीवनाचं	 पर्तीकच
न हता	काय	तो?

हुतुतनंूतर	आट ापाट ा	झा या.	लगो या	झा या.	हमामा	झाला.	ए हाना	सांजावत
आलं	होतं.	कलकलणा या	रानरा यांचे,	धनछड ांचे,	 येन,	सारस,	चंडोल,	क्र च	अशा
िकतीतरी	 प यांचे	 थवेच	 थवे	 िचतर्िविचतर्	 कलकलत	 कोटरांकडे	 परत	ू लागले	 होते.
च न	 तृ त	झालेलं	आमचं	गोधन	यमुनेचं	 पाणी	 पोटभर	 िरचवनू	 हंबरत	 परतलं	 होतं.
मावळतीला	सयूा या	तेजोमय,	लाल	गो याचं	तबक	यमुने या	पातर्ाला	येऊन	अलगद
िभडलं	होतं.

एका	अनािमक	परे्रणेनं	मी	ओरडलो,	“आज	माझी	गोपदी ा	झाली	आहे.	 यासाठी
तु हाला	एक	नवाच	खेळ	मी	िशकवणार	आहे.	तु हाला	न कीच	आवडेल	तो.	मी	सांगेन	ते



काम	मातर्	पर् येकानं	उरकायचं	आहे	–	पटापट!”
“होय.	 सांग	 आ हाला	 आ ही	 काय	 केलं	 पािहजे	 ते	 कृ णा!”	 सवांनी	 एकदमच

क लोळता	पर्ितसाद	िदला.
“मी	 आिण	 बलरामदादा	 इथं	 पलीकडेच	 थांबणार	 आहोत.	 तुम यात या	 वडजा,

सुदामा,	 दर्सेन,	भदर्सेन	अशा	काहीनंी	लोट यातनू	लागेल	तेवढं	यमुनेचं	पाणी	आणनू
ायचं	आहे.	काहीनंी	भोवती या	रानातनू	पांढरीशुभर्	ताजी	 फुलं	आिण	 बेलाची	ताजी

पानं	आणनू	 ायची	आहेत.	काहीनंी	 ताजं,	 धारो ण	 दधू	लोट यांतनू	आणायचं	आहे.
बाकीचे	आम या	सोबत	राहतील.	चला	आटपा!	लागा	लवकर	कामाला.”

सगळे	 पांगले.	 मी	 सांिगतले या	 आपाप या	 कामाला	 लागले.	 मी	 आिण
बलरामदादानं	यमुनेकाठ या	वाळू या	 मैदानातील	एक	 व छ	 िनकोप	जागा	 िनवडली.
यमुनेकाठ या	मऊ,	काळसर	ओ या	वाळूला	आ ही	िभडलो.	सरासर	हात	चालवनू,	मोठे-
मोठे	 िनबर	खडे	 वगळून	 बारीक	मऊसतू	 वाळू	 एकवट	क 	लागलो.	 ती	 पा यात	मळू
लागलो.	आ ही	 जे	 काही	 घडव	ू ते	 रातर्भर	 िटकणार	 होतं.	 मी	आिण	 बलरामदादानं
सवंगड ां या	सोबतीनं	हां-हां	 हणता	ितथं	एक,	आम या	कमरभर	उंचीची,	वाळूची	घट्ट
िशविपंडच	 तयार	 केली!	 डौलदार	 बैठ ा	 नंदीसह.	 िपंडीची	 शाळंुका	 नगा या या
आकाराची	होती.	ितचं	िनमुळतं	टोक	उ रे या	रोखानं	ठेवलं.	िकती	 रेखीव	िदस	ूलागली,
ही	िशवपर्ितमा!	लोट यातील	पा यानं	हात	धुतले.

मावळतीला	रगाळलेली	सयूकोर	सा ीला	ठेवली.	मी	दादाला	पर्थम	 या	िपंडीवर
लोट यांतील	ता या	दुधाचा	अिभषेक	करायला	सांिगतला.	 यानं	केला.	पाठोपाठ	मी	व
सग या	सवंगड ांनीही	तसाच	 केला.	 पु हा	लोट यांतील	पा यानं	अिभषेक	 केला.	मी
सांगताच	सव	सवंगड ांनी	आणलेली	पांढरीशुभर्	फुलं	आिण	बेलपानं	िपंडीवर	वािहली.
आ ही	 सवांनीच	 डोळे	 िमटून	 ितला	 हात	 जोडले.	 सवांचेच	 ओठ	 िशवमय	 झाले	 –
“िशवाका त	 शंभो,	 शशांकाधमौले।	 महेशान	 शिूलन,्	 जटाजटूधािरन:।	 वमेको
जग ापको	िव व प।	पर्सीद	पर्भो	पणू प।।”	सवांची	िशव तुती	एका	लयीत	झाली.

ितकडे	मावळतीला	सयूकोर	पणू	डंुबली.	तसं	काही	वेळानं	सवपर्थम	डोळे	उघडून	मी
समोर या	 िशवपर्ितमेकडे	 बिघतलं.	 ित या	 नुस या	 धसूर	 कडा	आता	 िदसत	 हो या.
सवंगड ांना	मी	 हणालो,	“दादा,	गड ांनो	ही	िशवपर्ितमा	आ ही	अिभरभान	ूवंशा या
गोपांनी	पवूापार	िपढ ान	्िपढ ा	पजूली	आहे.	काय	सांगते	ती?	तर	यातील	शाळंुका	आहे
तर्ीचं	पर्तीक!	िपंड	आहे	पु षाचं	पर्तीक!	िशव	 हणजे	शंकर.	शंकर	 हणजे	‘शं’	करोित
इित	शंकर:!	जो	उदि्व न	मन	शांत	करतो,	तो	शंकर!	या	शांतीसाठीच	आव यकता	पडते,
ते हा	तो	तांडवनृ यही	करतो.	अ यायाचा	िवलय	करणारं	असतं	ते.	िशव	ही	अिन टा या
िवलयाची	 देवता	आहे.”	 सारे	 ऐकतच	 रािहले.	 गगमुनीनंी	आपले	 गोपपुरोिहत	 हणनू
गोकुळात	मागे	 ठेवले या	अनुयायांचे	 –	अिभरनंदांचे	ऐकलेले	बोलच	मी	बोललो	होतो.
वत:	माझं	मी	काहीच	बोललो	न हतो.
तृ त	 मनानं	 आ ही	 पटापट	 घ गड ा	 उचल या.	 धावत-पळत	 हातात या

गवळकाठ ा	नाचवीत	पांगलेलं	गोधन	आ ही	एकवटून	तांड ात	आणलं.	गोकुळा या
पि चम	 ाराकडे	 मी	आिण	 दादा	आता	 सवंगड ांसह	 परत	ू लागलो.	 मी	 घ गडी या
खोळीतील	 मुरली	 काढली.	 नाना	 रागां या	 सुरावटी	 मना या	 उमीनं	 चालता-चालता
सहजच	त मयतेनं	आळव	ूलागलो.	मुरलीची	माझी	िफरत	वाढत	गेली.	तसं	एका	अ यु च



णाला	कुणीतरी	धावत	येऊन	माझा	हात	पकडला.	मुरली	आपोआप	थांबली.	मी	अधवट
उघडलेले	डोळे	पणू	उघडले.	ती	एक	गोप तर्ी	होती.	त ण,	सश त,	गोरीपान,	अरागस,
मा यापे ा	 वयानं	 मोठी,	 उंच,	 िकतीतरी	 रेखीव.	 अपर्ितम	 संुदर.	 सवंगड ांना	 मी
कुतहूलानं	िवचारलं,	“कोण	ही?”

“ही	 रायाण	 गोपाची	 –	 तर्ी	 राधा!	 ही	 आप या	 मामा या	 गावातनू	 –
अिर टगर्ामातनू	गोकुळात	आली	आहे.	कुणीतरी	उ र	िदलं.

ए हाना	 राधेनं,	 “िकती	 सैरभैर	 करतोस	 रे,	 ही	 मुरली	 वाजवनू	 क है या!”	 हणत
मा या	गालांव न	हाताची	बोटं	 िफरवनू	 घेऊन	आप या	कानशीलावर	कडाकड	मोडत
माझी	इडापीडाही	 घेतली	होती.	 िकतीतरी	 वेळ	हातची	 मुरली	तशीच	 ठेवनू	मी	 त धच
रािहलो	 –	 सवंगड ांत	 नस यासारखा!	 ित या	 या	 पिह याच	 पशात	 मा या	 दो ही
आयां या	मायेचा	वाण	होता.	मा या	छोट ा	भिगनीचा	एकानंगेचा	िनरागसपणा	होता.
आिण	असं	िकतीतरी	होतं;	जे	श दांत	काही	मला	पकडता	आलं	नाही.	 हणनूच	ते	सांगता
तर	कधीच	येणार	नाही!

मा या	बलरामदादाकडं	बघनू	मातर्	ती	नुसतीच	हसली.	 या याशी	ती	तसं	काहीच
बोलली	नाही!	मा या	खां ावर	हात	ठेवनूच	ती	गोकुळा या	पि चम	 ारा या	उताराकडे
चाल	ूलागली.	आ हा	सवांसह.	चालतानाच	 हणाली,	 “तुझी	 मुरली	ऐकली	की	वाटतं
क है या,	आपणसु ा	मुरलीच	 हावं!”

ती	मुरलीसह	 या	 णी	मला	येऊन	िभडली,	ते हाच	मला	कळून	चुकलं	होतं	की,	ही
मा या	 देहाचाच	एक	अवयव	आहे!	नकळत	मी	माझा	हात	 ित या	 उबदार,	 गुबगुबीत
हातात	 िदला	 होता.	 ितनं	 तो	 अशा	 काही	आवेगानं	 धरला	 होता	 की,	 तीच	 मला	 पुढे
चालिवणार	 होती!	आज	माझी	गोपदी ा	झाली	 होती.	आिण	 नेमकी	आजच	मला	 ही
भेटली	होती.	हीसु ा	मला	एक	दी ाच	देणार	होती.	सव	ना यां या	पलीकडे	जाऊन	 तर्ी
हणजे	नेमकं	काय	िनसगत व	आहे,	ते	कसलं	िनसगस य	आहे	याची!!
गोधन	 के हाच	 मावळतीचं	 ार	 पार	 क न	 गोकुळात	 िशरलं	 होतं.	 गोपसवंगडी	 व

बलरामदादासह	मीही	गोकुळात	 िशरलो;	राधेसह.	ए हाना	 ितचा	हाती	धरलेला	ओलसर
हात	मी	सोडला.	माझे	खांदे	हळुवार	थोपटून	ती	आप या	व तीकडे	 िनघनू	 गेली.	 ितला
पाठमोरी	बघताना	पठण-पाठणात	कुशल	मा या	पर्ाणनंदकाकांनी	कधीतरी	सांिगतलेला
‘धा’	या	श दाचा	अथ	मनी	उफाळून	आला.	‘धा’	 हणजे	मो .	मी	खपू	खटपट	केली.	पण
‘रा’	 हा	श द	काही	मला	थारा	 देईना!	जरासु ा	जवळ	 घेईना!	 नीट	समजेना.	आ ही
गोधनाला	 दाव या	 टाक या.	 घंगाळातील	 पाणी	 पायांवर	 घेतलं.	 िदंडी	 दरवा यातनू
मुिखयावाड ात	आलो.	अंगावरचा	गोपवेष	जाग या	जागी	ठेवला.

आ या-आ या	 मी	 थोरलीला	 दोन	 गो टी	 हसत-हसत	 सांिग या.	 “आज	 आ ही
यमुनातीरी	हीऽ	भलीमोठी	िशवपर्ितमा	उठिवली.	ओ या	वाळूची.	आिण	आ ाच	मला
राधाही	भेटली.	मधाळ	आवाजाची!	ती	आप या	गोकुळातीलच	आहे.”

थोरली	 नेहमीसारखीच	 पर्स न	 हसली.	 वयंपाकघरा या	क ात	आमची	 जेवणाची
तबकं	मांडताना	 हणाली,	“वेडाच	आहेस	त	ूकृ णा!	वाळूची	 िपंडी	ती	अशी	 िकती	काळ
िटकणार?	आिण	त	ू हणतोस	ती	 राधा	 –	 रायाण	गोपाची	 तर्ी	आहे.	 तु या	 मुरलीवर
भाळली	तर	काहीच	नवल	नाही.	अरे,	माझाही	ठाव	उडतो	कधी-कधी	ती	ऐकताना!	पण
जपनू	राहा!	ितचा	पती	रायाण	फार	तापट	 वभावाचा	आहे	हं!”



दो ही	आयांनी	मांडले या	जेवणा या	तबकाजवळ	आ ही	बसलो.	िचतर्ाहुती	िदली.
तबकात	 दश या,	 दही-दधू,	चटणी	 होती.	ता या	खरवसा या	 वड ांसह	अपपूही	 होते.
आजोबा,	काकांचं	भोजन	 के हाच	झालं	होतं.	 ते	बाहेर या	ओसरीवर	 नेहमी या	 बैठकीत
बसले	होते.	आ ही	हात	 ाळून	ओसरीत	आलो.	सव	 ये ठांना	नम कार	क न	आ ही
दभी	 बैठकांवर	 बसलो.	 संगीतात	 िन णात	 असले या	 आम या	 महानंदकाकांनी
गोपवा ां या	थरक या	लयीं या	साथीत	काही	गोपगीतं	 हटली.	 िचतर्सेन	आजोबांनी
यां या	 काळ या,	 पवूी या	 आम या	 अिभरभान	ू वंशा या	 पवूजां या	 काही	 थरारक
िवक्रमकथा	सांिगत या.

या	 ऐक यासाठी	 धाकली,	 थोरली	 व	 झाडून	 सव	 काकू	 बैठकी या	 ओसरी या
क ा या	 ारामागे	 येऊन	 बस या.	 यां याम येच	 आपाप या	 आयांसमोर,	 आमची
आपाप या	घरी	पर्ाथना	क न	आलेली	चुलत	भावंडं	बसली	होती.	छोटी	एका	 तु तु
चालत	 येऊन	सरळ	मा या	मांडीवरच	बसली!	मी	पर्ाणनंदकाकांना	मनात	बराच	 वेळ
रगाळणारा	एक	पर् न	शेवटी	िवचारलाच,	“पर्ाणकाका,	सं कृतात	‘रा’	 हणजे	काय?”	ते
शेजारीच	बसले	होते.	मा या	पाठीवर	परे्मानं	थोपटत	हसनू	 हणाले,	 “क हैया,	त	ूतर
सवांना	सव	काही	देतोस.	आनंद	तर	नेहमीचाच,	हे	आज	िमळ याचं	काय	िवचारतोस?	अरे,
‘रा’	 हणजे	िमळो-लाभो-पर्ा त	होवो!”

मा या	मनात	मुरलीची	एक	सुरावट	सरकन	िफरली.	पणू	झाली.	‘रा’	 हणजे	लाभो.
‘धा’	 हणजे	मो .	 ‘राधा’	 हणजे	मो 	लाभो	 हणनू	तळमळणारा	जीव!	चांग या	दोन
घिटका	 परत या.	 गोकुळात या	 दवंडी	 चौथ यावर या	 समयपालकानं	 लोहतबकावर
घिटका	 िनदशक	ठणठणते	टोल	 िदले.	गोकुळात या	घरट ा-घरट ातले	करंजेल	 तेलाचे
पणतीसंारखे,	ठाणव सारखे	िदवे	मंदावले.	तसं	 यां या	कडवट	धुरा या	वासानं	घरट ा-
घरट ांतील	 वृ 	 दोन-तीनदा	खोकून	 मग	 मातर्	 िनदर्ाधीन	झाले.	अवघं	 गोकूळ	 पगू
लागलं!

मुिखयावाड ातील	 आम या	 त पर	 पुरोिहतांनी	 चढ ा	 सुरांत	 पर्णवाचा	 नाद
घुमिवला.	‘ओऽमऽ्ऽ’	आिण	हात	जोडले.	तसे	आजोबां या	मागनू	सवच	लहानांनीही	हात
जोडून	डोळे	िमटले.	मीही	मांडीवर या	छोट ा	एकाचे	हात	ओंजळीत	िमटते	घेऊन	डोळे
िमटले.	सवांचं	बघनू	छोट ा	एकानंही	डोळे	 िमटले.	 मुिखयावाड ात	 बैठकी या	क ात
आ हा	अिभरभान	ूवंशजांची	पवूापार	चालत	आलेली	सामिूहक	ईश तवना	सु 	झाली	—

“ॐ	ईशावा यिमदं	सवं	यि कंच	जग यांजगत।्
तेन	 य तेन	भुि जथा	मा	गृध:	क यि व नम।्।”

‘हे	जगत	ई वराचं	वा त य थान	आहे.	या	सृ टीत	जे-जे	काही	आहे,	 या	सवांम ये
परमा मा	वास	करतो.	 हणनू	ई वर	आपणास	जे	काही	 देईल	 याचाच	उपभोग	घे.	इतर
कोणा याही	धनाची	इ छा	क 	नकोस.’

पाठोपाठ	त डून	स याचा	वेध	घेणारी	ऋ वेदातील	अमर	ऋचा	िफ न	गेली	–
“ॐ	िहर मयेन	पातरे्ण	स य यािपिहतं	मुखम।्
त वं	पषू नपावृणु	स यधमाय	दृ टये।।”

‘सुवणापर्माणं	 योितमय	 अशा	 पातर्ानं	 आिद यमंडळा या	 िठकाणी	 असले या
बर् ाचं	 मुख	 झाकलेलं	आहे.	 बर् ाची	 उपासना	 हाच	 याचा	 धम	आहे,	अशा	 मला



बर् ाची	उपल धी	हो याकिरता	हे	सयूदेवा,	त	ूते	झाकण	दरू	सार	व	स याचं	–	बर् ाचं
मला	दशन	घडव!!’

बाहेर	गोकुळा या	समयदशक	लोहतबकावर	घिटकेचे	टोलांमागनू	टोल	पडतच	होते!
गौळगोठ ांत	नानािवध	घंटांचे	नाद	घुमतच	होते.

शयनागारात	श येला	पाठ	 टेकताना	आज	मा या	मनात	एकच	एक	श द	खोलवर
रगाळून	गेला.	‘राऽधाऽ’	–	मो 	िमळो	 हणनू	तळमळणारा	जीव!

दुस याच	िदवशी	अगदी	बर्ा ी	मुहतूावर	मला,	दादाला	आिण	सव	सवंगडी	चुलत
भावंडांना	केलीनंदकाकांनी	हलवनू	जागं	केलं.	मुखं	पर् ाळून	आ ही	पर्ातिवधी	आवरले.
धारो ण	 दुधाचे	 गडवे	 िरचवनू	आ ही	 यांनी	 सांिगतलं,	 तसं	 वाड ा या	 बैठकचौकात
आलो.	आ हा	सवांनाच	 यांनी	काही	सचूना	के या.	अिधक	 या	मला	आिण	दादाला,	हे
नेहमीच	असं	 होत	आलं	 होतं,	 िचतर्आजोबा,	 नंदबाबा,	 कुलपुरोिहत	अिभरनंद,	 दो ही
आया,	 सव-सव	 काका,	 सग या-सग या	 काकू	 जे	 काही	 करायचं	 ते	 उज या	 हातानं,
वर या	मापानं	केवळ	आम यासाठीच	सदैव	करत	आले	होते.	‘असं	का?’	मनात	उठणा या
या	आिण	अशा	अनेक	पर् नां या	मा यांनी	मी	कधी-कधी	वैतागनू	जात	असे.

बलरामदादा	तांबसूगौर	आहे,	मीच	 तेवढा	 िनळसर	 –	च क	काळसावळा	का?	मला
एकट ालाच	अशी	यमुनेची	ओढ	का?	काय	आहे	 संबंध	या	गोकुळाचा	 या	मथुरेशी?
मथुरेचे	उगर्सेन	महाराज	 हे	कोण?	 यांना	कैदेत	क डणारा	 यांचा	पुतर्	कंस	असा	कसा
झाला?	 आिण	 होय	 कारागारात या	 या	 वसुदेवांना-देवकीदेवीला	 मला	 एकसारखं
पर्कषानं	 भेटावसं	वाटतं,	 ते	का?	मथुरेला	जा यासाठी	माझं	मन	अनावर	ओढ-झट ा
घेतं	ते	का?	अशा	मा या	पर् नांची	कधीच	उ रं	िमळत	न हती.	काय	िन	कसला	संबंध
आहे	माझा	मथुरेशी?	कालच	मला	भेटले या	राधेला	माझी	एवढी	ओढ	का?	मला	पडतात
तसेच	 पर् न	 बलरामदादालाही	 पडतात	का?	याचं	 उ रही	 कुणी	 देणार	 न हतं.	 शेवटी
वतःशीच	हसनू	मीच	 यांची	उ रं	देत	होतो.	माझीच	मला.	आिण	तीच	खरी	िनघाली	की,
हसत	होतो.	मा याशीच	मी!

आज	केलीनंदकाकांनी	अगदी	बर् वेळेलाच	आ हा	भावंडांचा	कुमारतांडा	वाड ा या
िदंडीदरवा यातनू	बाहेर	काढला.	आजवर	आ ही	गोकुळा या	पवू ारातनू	गोधन	बाहेर
काढत	 होतो,	तसंच!	 यांनी	आ हाला	गोकुळा या	 थेट	 यायामशालेत	आणलं.	अजनू
गोकूळ	जागं	 हायचं	होतं.	हवेत	यमुने या	पातर्ाव न	उतरलेला	 सुगंधी,	 सुखद	गारवा
होता.

आ ही	 यायामशाळेत	आलो.	ित या	 ारातच	 यायामानंतर	धळूमाखली	अंगं	 व छ
धु यासाठी,	यमुनाजलानं	भरलेला,	घडीव	व	पाषाणी	पर्श त	कंुड	लागला.	शाळेत	चारी
कोनाड ांत	 िछदर्ांत	 सेवकांनी	 खोचलेले	 करंजेलाचे	 पिलते	 ढणढणत	 होते.	 यां या
िपवळसर	 उजेडात	 यायामशाळा	कशी	 उजळून	 गेली	 होती.	म ये	भरघेराचा	 पर्श त,
खोल	व	मंडलाकृती	‘आखाडा’	खोदला	होता.	 यात	पसरलेली	लाल	माती	चमकत	होती.
तीही	 करंजेलाचे	 हात	 देऊन,	 घडा	 घडाभर	 ताकाचा	 सडा	 िशंपनू	अनेक	 गोपम लांनी
फावड ांनी	 चांगली	 मळून	 तयार	 केली	 होती.	 रोज	 ते	 फावड ांनी	 ती	 म लमाती
उलथीपालथी	करत.	 याला	ते	‘आखाडा	खोदणं’	 हणत.	या	आखाड ाभोवती	चौबाजूंना
लोहा या	पाट ा	ठेवले या	हो या.	 या,	बाबांनी	कुठं-कुठं	गोपसेवक	धाडून	य कंुडांतनू



आणले या	 पिवतर्	 र े नं	 भरले या	 हो या.	आखाड ात	 म लिव े चे	 डाव-पर्ितडाव
खेळून	घामाघमू	झाले या	म लांची	अंगं	या	र े नं	िटपनू	कोरडी	केली	जायची.	ही	र ा
बाधक	 तर	 मुळीच	 न हती.	 उलट	 य कंुडांतील	 नाना	 िनवडक	 सिमधांची	 अस यानं
गुणकारी	होती	ती.

यायामशाळेत	उगवतीला	त ड	क न	आ हा	अिभरभान	ूवंशा या	कुलदेवीची	‘इडा’
देवीची,	गंडकी	पाषाणाची	एक	घोटीव	मतूी	इथंही	मखरात	होती.	काकांनी	सांिगतलं	तसं
आ ही	 सवांनीच	 ितला	 पर्थम	 पर्िणपात	 केले.	 काकांनाही	 पर्िणपात	 केले.	 सव	 जण
यायामाला	िभडलो.	जोरदंडांचे	घुम कार	घुम	ूलागले.	िफरती	मृद	्गलं,	दशरंग	िफरताना
‘चकाचक’	 वाजणारे	 म लखांब,	अवजड	 पाषाणी	 गंुड	 उचलनू	 खाली	 फेकताना	 होणारे
दणादणीचे	नाद	यांनी	 यायामशाला	कशी	क दनू	गेली.	अंगं	चटका	बसावीत,	अशी	उ ण
होताच	काकांनी	मला	व	दादाला	एकदमच	मागनू	आखाड ात	ढकललं.	 वत:	तेही	उतरले.
पाठोपाठ	िकतीतरी	गोपसवंगडी	उतरले.	अनेक	जोड ा	लढू	लाग या.	 यायाम	करताना
कसलेले,	कावेत	 रंगले या	गोपधोतराचे	का टे	आ ही	कमर	आवळून	 पु हा	नीट	कसनू
घेतले.	 ‘क ाबंधन’	क न	आ ही	 िस 	झालो.	आता	दहा-बारा	जोड ा	दणादण	शड्डू
ठोकत	आखाड ा या	म ल	मातीत	अटीतटीनं	कुद	ूलाग या.

काकांनी	मा या	मानगुटीला	हात	घालनू	एक	जोरदार	दशरंगी	हासडा	िदला.	तसं	मी
यां या	 थेट	 पायांशी	 कोलमडत	 मातीत	 धाडकन	 त डघशीच	 पडलो!	 काकांनी	 तसाच
पर्हार	देऊन	दादालाही	मातीत	लोळिवलं.	आम या	नाकात डात	गेलेली	माती	तजनीनं
आ ही	िनपटली.	काकाळत	कसेबसे	उभे	रािहलो	नाही	तोच,	मा या	कानिशला या	जवळ
केलीनंदकाकांनी	दाणकन	एक	जोरदार	थ पड	िदली!	माझे	डोळे	 या या	दण यानं	गपकन
िमटले!	 यां यासमोर	आभाळातले	 तारेच	 तारे	 णाधात	 िठण यांसारखे	 चमकून	 गेले!
भोवतीचं	अवघं	बर् ांडच	गरगर	िफ न	गेलं.	हा	अनुभव	वेगला	होता.	कधीच	न	िवसरता
येणारा!

डावी-उजवी	 मान	 झटकून	 मी	 कसाबसा	 उभा	 रािहलो.	 तसं	 मा या	 पाठीशी	 येत
काकांनी	आप या	दणकट	पायाचा	एक	जबरद त	तडाखा	मा या	पोटरीवर	मारला.	मी
कळवळून	मातीत	 गुडघेच	 टेकले!	काही	 वेळानं	काका	जवळ	आले.	माझे	खांदे	परे्मानं
थोपटून	मला	वर	 घेत	माझी	 कुरळी,	दाट	 केशावळ	 घुसळत	 ते	 िकतीतरी	अपार	मायेनं
हणाले,	 “का होबा,	 यमुनेत	 त	ूआपणहनू	 घुसनू	 के हा	 पोहायला	 िशकलास	 कुणाला
कळलंच	नाही.	तसं	नाही	चालत	इथं!	ही	म लिव ा	आहे.	या	माती या	नदीत	पोहायचं,
तर	पोहणा याचं	भय	पर्थम	 चेपावं	लागतं.	काळीज	घडावं	लागतं.	 यासाठीच	 तुला	 हे
नमनाचे	कठोर	दशरंगी	पर्हार	पर्थम	िदले	मी.	असे	पर्हार	तुला	रोजच	खावे	लागतील.
जे हा-के हा	तचू	असा	पर्हार	पर्ित प याला	सहज	देऊ	शकशील,	ते हाच	त	ूखरा	म ल
हणनू	तयार	होऊ	शकशील	–	एक	िन णात	म लयो ा	होशील.	िवचार	कर	आिण	मला
एकदाच	िनणय	सांग,	आहे	का	तुझी	तयारी?”

यांनी	 माझा	 हाती	 धरलेला	 हात	 िकतीतरी	 परे्मानं	 दाबला.	 मी	 हसलो.	 हणालो,
“आहे	तर	तयारी	माझी	केलीकाका.”	शेजारीच	उ या	असले या	दादा या	आिण	मा या
हातात	पायतळीचीच	माती	 यांनी	ललकारीचं	आ हान	 हणनू	िदली.	आ ही	थडाथड	दंड
थोपटून	पर परांना	पर्ित पधी	 हणनू	समाहवान	केलं.

आपले	 दंड	थोपटून	काकांनी	आ हाला	डो यांनीच	खुणावलं.	आ हीही	 दंड	थोपटले.



आता	आ ही	एकमेकांचे	 बंध	ून हतो.	 कुणाचेच	 कुणी	न हतो!	होतो	 केवळ	म लयु ाचे
पर्ित पधी!	 भोवती या	 गोपसवंगड ांनीही	 दंड	 थोपटले.	 आता	 यायामशाळा
कानठ या	बसिवणा या	शड्डूच	शड्डंू या	गज या	नादांनी	कशी	दणाणनू	गेली.	 णात
अटीतटीनं	एकमेकांना	डोकी	 िभडवीत,	दातओठ	खात,	मी	व	दादा	 िनकरानं	एकमेकांशी
लढू	लागलो.	काका	आ हाला	अ याकष,	कीलवजर्िनपात,	अवरोध	व	बाहुकंटक	असे
म लिव े चे	बारका यांसह	िकतीतरी	िकचकट	डाव-पर्ितडाव,	म येच	थांबवनू	समजावनू
देऊ	लागले.

आ ही	 िकती	 वेळ	एकमेकांना	 िभडलो	 तेही	कळलं	नाही.	घामा या	धारांनी	 शेवटी
दोघेही	कसे	अ टांगी	िनथळून	िनघालो.	आखाड ाकाठ या	पाट ांतनू	कुणी-कुणी	मठूमठू
पावक	 राख	आणनू	आम या	 पाठीवर	 िशवरली.	आधीच	सावळा	 मी,	 पांढरट	काळसर
राखे या	 लेपानं,	 च कं	 काळरातर्ीचं	 काळकुट्टं	 भतू	 िदस	ूलागलो!	 पर् य 	 थोर या
यशोदामातेनं	मला	असं	या	 णी	पािहलं	असतं,	तर	ती	भयानं	च क	िकंचाळलीच	असती!

दीड	घटकेनंतर	एक	जोरदार	 दीघ	 दंड	थोपटून	 केलीनंदकाकांनी	 यायाम	 संप याचं
मकूपणेच	घोिषत	केलं.	दादा,	माझी	दमलेली	चुलत	भावंडं,	गोपसवंगडी	घामाघमू	होत,
आखाड ातील	 मातीत	 कुठं-कुठं	 जागा	 िमळेल	 ितथं	 िनपिचत	 पहुडले.	 मीही
आखाड ा या	 मधोमध	 पालथा	 आडवा	 झालो.	 मा या	 आिण	 दादा या	 घामेज या
सवांगावर	 केलीनंदकाकांनी	 खो यानं	 आखाड ातील	 नेहमातर्ा	 िदलेली	 सं कािरत
मऊसतू	माती	के हा	पसरली	ते	कळलंच	नाही.	पर्ावरणासार या	ित या	उबेतनू	लवकर
बाहेर	 पडावं,	असं	 वाटेचना.	यमुनेत	मनसो त	 डंुबताना	 ितनं	मला	 पटवनू	 िदलं	 होतं.
‘जल’	 हणजे	काय	 ते.	 डंुबतानाच	एकटक	सयूाकडे	बिघत यानं	मला	कळलं	होतं	 ‘तेज’
हणजे	काय	ते.	आज	या	आखाड ातील	ही	सं कािरत	माती	मला	कानात	सांगत	होती;
‘माती’	 हणजे	–	‘पृ वी’	 हणजे	काय	ते!	अगदी	मकूपणं!

आता	गोकुळातील	आम या	 िदवसांना	जसे	काही	मोरपंखच	 फुटले.	हां-हां	 हणता
केवढातरी	 िपसारा	 झाला	 यांचा!	 पर् येक	 पंखावर	 वेगवेगळे	 डोळे.	 अशा	 अगिणत
डो यांचे	िकती-िकती	अगिणत	पंख!

गोकुळात	असं	एकही	घरं	न हतं,	जे	आ हाला	ठाऊक	न हतं!	 या	पर् येक	घरातील
असा	एकही	गोरसक 	न हता,	िजथं	मी	व	बलरामदादाची	िनवडक	सवंगड ांसह	चोरधाड
पडली	न हती.	आम या	मुिखयावाड ात	ढीग	सारं	दही,	दधू,	लोणी	असताना	का	िशरत
होतो,	आ ही	असे	 गुपचपू	 गोकुळा या	 घराघरांत?	 तर	आ हाला	 –	 िकमान	 मला	 तर
सगळंच	गोकूळ	एक	भलंमोठं	घरच	वाटत	होतं	 –	माझंच!	तसंच	 या	सवांनाही	वाटावं,
अशी	माझी	पर्बळ	इ छा	होती.	इथलं	एकही	गोप	 तर्ी-पु ष	जोडपं	मला	अपिरिचत
न हतं.	 इथली	गोपबालकं,	बािलका	मला-दादाला	आम या	 चुलतभावंडांसारखी	आिण
आम या	एकासारखी	भावंडंच	वाटत	होती.

जसा	 पाणी,	 पर्काश,	 माती,	आकाश	 यांचा	आम या	 र ता या	 थबाथबाशी	 दाट
पिरचय	 येत	 गेला,	 तसे	आम या	गोकुळा या	 संर क	 कंुपणा या	आतील	 व	 बाहेरील
मनमु त	क्रीडापर्कार	आता	िदवसागिणक	वाढतच	चालले.	 यांना	सीमा	 हणनू	कसली
ती	रािहलीच	नाही.	सांगायचं	 हणनू	ठरवलंच,	तर	 यांचंच	एक	केवढंतरी	रामायण	होईल.



न	 संपणा या,	 िवराट	कांडांचं!	 यातील	काही	 िनवडक	 क्रीडाघटना	मातर्,	मीही	कधी
िवस 	शकलेलो	नाही.	 या	सांगणं	भागच	आहे.	िशताव न	भाताची	येते,	तशी	 याव न
आम या	खोड ा-क्रीडांची	सागर्	क पना	यायला	हरकत	नाही.

कधी	गर्ी मात	चांद या	 रातर्ी	 अंगणात	 दोन	खाट यांवर	 एखादं	जोडपं	 वारंघशी
झोपलेलं	असे.	 यातील	गोपाची	लांब	दाढी	व	गोपी या	लांब	वेणीची	नागीण	यांची	मी	व
बलरामदादा	हल या,	अलवार	हातांनी	घट्ट	गाठ	 गंुथत	अस!ू	चांगले	चार-पाच	सवंगडी
आम या	हातांपे ा	अलवार	खां ांनी	एखा ा	पंचक-स तकात	घोरणा या	गोपाचं	खाटलं
अलगद	 उचलनू	 ते	 थेट	 पि चमे या	महा ाराजवळ	 िनवांत	 नेऊन	 ठेवीत.	आम या	या
उ छादी	 पराक्रमामुले	 उभं	 गोकूळ	 कसं	 तर् त-तर् त	 झालं.	 रोज	 चढ या	 क्रमानं
तणतणत	येणा या	अिववािहत,	त ण,	िववािहत,	म यम	वय क,	वय क,	पर्ौढा	गोपीचें
जथे या	जथे	 मुिखयावाड ावर	 नेमानं	 लोटू	 लागले.	 कलकलत,	 एकदमच	 एकमेकीशंी
बडबडत	 या	गा हाणी	घाल	ूलाग या.	अटीतटीनं	सांग	ूलाग या,	 “यशोदेऽ,	रोिहणीऽ
आ ही	 गोकुळात	 राहावं	 की	 कसं?	 की	 वाट	 फुटेल	 ितकडे	 त ड	 घेऊन	 जावं?	 तु ही
आप या	 पोरांना	 आवरणार	 की	 नाही?	 उ छाद-उ छाद	 मांडलाय	 तु या	 लाडानं
शेफारले या	या	माजुडया	कारट ांनी.”

दोघी	आया	मग	नाना	आजवं	क न,	 यांची	समजतू	घालनू-घालनू	थकत.	 शेवटी
ठेवणीतलं	 पर्भावी	 अ तरं्	 उपसत.	 तडकून	 ऐकवत	 –	 “आता	 आ हीच	 देतो	 कृ ण-
बलरामाला	 हाकलनू	 गोकुळाबाहेर	 एकदाचं.	 कुठंतरी	 लांब	 दरू या	 गोकुळात!	 पाऽर
कंटाळलोत	आ हीही	 यां या	खट्चाळ	खोड ांना!”

ही	हेमगभाची	मातर्ा	मातर्	सवच	गोपीनंा	अचकू	लाग	ूपडे.	 यांचा	चढा	सरू	 णात
खाली	 येई.	 या	आपसात	 कुजबुजत,	 “तसंच	काही	नाही	आमचं	 हणणं!	पण	पोरां या
जातीनं	मयादेत	असावं	एवढंच.”

मग	 दो ही	 आयांनी	 िदलेली	 दधू-ताकाची	 लोटकी	 िरचवनू,	 दुस याच	 िवषयांवर
कलकलत	 या	 मुखभर	 हसत.	 ‘बलराम-िकशन,	 याम-राम’	 हणत	 बाहेर	 पडत!
माजघरातील	 दाराआडून	 यांना	 बघताना	 आ हाला	 या	 गोकुळातील	 उगवती या
महा ारातनू	बाहेर	पडणा या	गोधना या	तांड ासार याच	वाटत	–	अशर्ाप,	िनरागस.

आता	 संर ण	 कंुपणाबाहेर	 तर	 मी	 व	 बलरामदादा या	 पायाचा	 ठसान	्ठसा
यमुनेकाठ या	वाळवंटातील	कणाकणांवर	उमटला.	दरूवर	पसरले या	 कुरणा-कुरणांतील
गवता या	 काडी-काडीचाही	 आ हाला	 दाट	 पिरचय	 झाला	 होता.	 वर या	 िन या
आभाळाखाली	व	गोकुळा या	यमुनाकाठ	ध न	पसरले या	पिरसरात	आ ही	खेळ	 हणनू
खेळलो	तरी	िकती!	 याला	सीमा	नाही.	अंत	नाही.	वर	िभरिभर या	प यां या	यमुने या
वाळवंटात	पडले या	मायावी,	धाव या	साव या	पकड यासाठी	मी	व	दादा	धाव-धाव
धावत	आलो	होतो.	झाडावरील	 वैर	उड ा	मारणा या	वानरांना	दात	िवचकून	वाकु या
दाखव या	 हो या.	 गर्ी मात	 चढ ा	 सुरांत	 ओरडणा या,	 झाडां या	 गचपणातनू	 न
िदसणा या	 कोकीळ	 नरां या	आवाजाचं	 चढ या	 सुरांत	 अनुसरण	 केलं	 होतं,	 ‘कुऽहऽू!
कुऽहऽू!

आताशा	मातर्	आम या	 दृ ट	लागावी	अशा	गोकुळावर	 संकटामागनू	 संकटं	सतत
कोसळू	 लागली.	 एकदा	 रानातनू	 अचानक	 उगव यासारखा	 एक	 अक्राळ-िवक्राळ
रानगदभ	आम या	गोधना या	कुरणात	उतरला.	मजेत	डुलणा या	कुरणा या	गवता या



अंगावरही	काटा	उठेल,	असा	 केवढातरी	गगनभेदी	 िखंकाळला!	नाकपुड ा	 िव फा न
याला	अंगावर	धावत	येताना	बघनू	आमचं	गोधन	पार	भेदरलं!	िबचा या	नाना	रंगां या
गाई	 भेदर यामुळे	 शेपट ा	ताठ	 उभा न	 हंबरत	चौखरू	कशातरीच	 उधळ या.	आमचे
गोपसवंगडीही	 खां ावर या	 घ गड ा	 सावरत,	 घंुगुरकाठ ा	 नाचवत	 केवढ ातरी
पोटितडकीनं	 भेद न	आ हाला	मोठ ामोठ ानं	हाका 	लागले,	 “कृ णाऽऽ	बलीदादाऽऽ
धावा,	क है याऽऽ,	संकूदादाऽऽ	लवकर-लवकर	पळाऽऽ!”

मी	व	बलरामदादा	होतो	 ितथनू	 सुसाट	धावत	 गेलो.	आम या	 अंगचं	सव	साम य
आिण	कौश य	पणाला	लावनू	 या	धुडाला	एकदमच	िभडलो.	घिटकाभर	झंुज	घेऊन	 या
िवक्राळ	 रानगदभाला	 हां-हां	 हणता	 आ ही	 िनपिचत	 क न	 टाकलं.	 मग	 जमलेले
आनंदिवभोर	गोप	आम या	नावाचा	जयजयकार	उठवत	आ हाला	खां ांव नच	नाचवत,
वाजत-गाजत	गोकुळात	घेऊन	गेले.

आम या	या	पराक्रमा या	वाता	वर्जभमूीतील	इतर	सग या	गोकुळांत	आपोआप
पसर या.	 आनंदी	 झालेले	 भोवती या	 गोकुळागोकुळातले	 गोपाळ	 अपार	 कौतुकानं
आम या	 गोकुळात	आता	 तांड ांनी	 येऊ	 लागले.	 िचतर्आजोबा,	 बाबा,	 सव	 काकांना
आम यािवषयी	 नाना	 पर्कारांनी	 िवचा 	 लागले.	 यातील	 काही	 तर	 आ हाला	 थेट
चरणी या	 कुरणात	 येऊनही	 भेटू	लागले.	अशातच	 ितकडे	 दरू	 यमुने या	 एका	 सखोल
डोहात	 रािहलेला	 एक	 मोठा	 अज तर्	 सप	 गोपाल	 आिण	 गोधन	 यांना	 रोज	 सतावू
लाग याची	 वाता	आ हाला	 लागली.	 तो	अजगरासारखा	 केवढातरी	 लांबलचक	 होता.
या या	 नुस या	 फुसफुस या	 णैक	 दशनानंही	 बघणारा	 हबकूनच	 जाई.	 कधी	 तो
अज तर्	सप	दाट,	अफाट	 कुरणात	आशर्य	 घेई,	तर	कधी	यमुने या	डोहात	दडी	मारे.
या या	मागावर	राहनू	आ ही	दोघांनी	पर्थम	 या या	हालचाली	नीट	हे न	घेत या.
एके	 िदवशी	अशा	 टेहळणीसाठी	मी	एकटाच	डोहाकाठी	 गेलो	होतो.	टळटळीत	भर

दुपार	होती.	पा याबाहेर	 येऊन	तो	सप	दाट	कुरणात	 िशरला.	कुरणात	 याला	काहीतरी
सावज	 िमळालं	असावं.	 ते	मटकावनू,	 सु तावनू	तो	 कुरणातच	रगाळला.	ही	 संधी	छान
होती.	मी	कमरे या	पीतांबरात	बांधनू	 ठेवले या	एका	 गुणी	दगडा या	दोन	 िचपा	बाहेर
काढ या.	 एक	 चीप	 दुसरीवर	 घासनू	 समोर या	 दाट	 वाळले या	 कुरणात या	 तृणावर
िठणगी	 टाकली.	 हां-हां	 हणता	 कुरणाचा	गगनगामी	 वणवा	 पेटला.	 टळटळीत	 उ हात
पर्चंड	वण या या	िपव याधमक	अि न वाळा	उसळ या.	तसं	गोप	पोराटोरांसह	सगळं
गोकूळ	 आरडाओरडा	 करत,	 यमुने या	 डोहाकडे	 धाव	ू लागलं.	 ए हाना	 वण यात
होरपळलेला	तो	भयानक	सप	िचतर्िविचतर्	आळेिपळे	देत,	फू कारत,	वळवळून	होलपटत
बाहेर	आला.	डोहाकाठी	येऊन	िजभ या	चटाचट	वासत	िन पर्ाण	होऊन	पडला.

दरूव न	ऊर	 िपटत	धावत	 येणा या	थोरलीनं	मला	 सुख प	बघनू	आवेगानं	पर्थम
करकचनू	िमठीत	घेतलं.

माझे	पटापट	मुके	घेताना	ती	बडबडतच	रािहली.	“म 	 दे	तो	सप!	मेलाच	आता.	तू
चल	बघ	ूवाड ाकडे	अगोदर	का हा!”	मा या	नेहमी या	सवंगड ांतील	चौघांनी	पटकन
उचलनू	मला	खां ावरच	 घेतलं!.	बलरामदादासह	 ते	सव	वाजत-गाजत	व	नाचत-गजत
गोकुळाकडे	चाल	ूलागले.	कुणीतरी	कंठनाळ	फोडून	उसळती	िकलकारी	िदली,	“गोपराज
कृ णाचाऽ	िवजय	असो	–”	पु हा	घोषणा	िदली	–	“जयतु	–	जयतुऽ	नंदनंदन	कृ णक हैया
जयतु!”



आ ही	सवच	गोकुळात	असे	आनंदी	होतो.	मातर्	हा	आनंद	काही	फार	काळ	िटकला
नाही.	 आता	 गोकुळावर	 एक	 जोडसंकट	 कोसळलं,	 व य	 पर्ा यांचं	 आिण	 िनसगाचं.
आम या	संर क	कंुपणाबाहेर	कुरणात	चर या	गोधनावर.	रानारानांतनू	उतरणारे	बुभुि त
वाघ,	लांडगे	आिण	तरस	फारच	सताव	ूलागले.	कधी-कधी	संर क	 कंुपणाभोवती	िफ न
जबडे	वासनू	 हाऽ	 हाऽ	क 	लागले.	आम या	िशकाऊ	कु यां या	भंुकून-भंुकून	आकांत
मांडणा या	कठोर	पर्ितकाराला	िभईनासे	झाले.

एखा ा	 चुकार-मुकार	 वासराची	 गदन	 गपकन	 अचाकन	 पकडून	 याला	 रानाकडे
फरफटत	 ने याचा	 उ ोग	 यातील	 एखादा	 वाघ	मांडी.	 ते	 बघताच	चपळ	गोप	धावत
येऊन	 बाबांना	 वाता	 देत.	 मग	 माझे	 िनभय	 नंदबाबा	 गोपका टा	 कसनू	 वाड ा या
ओसरी या	 कोनाड ातला	 बळकट	 काठीचा	 भाला	 त परतेनं	 उचलत.	 तो	 हाती	 पेलत
कुणाचीही	वाट	न	बघता	सुसाट	धावत	सुटत.	बाणासारखे.	मग	सव	गोपही	हातीचं	काम
तसंच	टाकून	 यां यामागनू	धावत.

अचकू	 वेध	 घेऊन	 वीतभर	 पा याचा	 हातीचा	भाला	 फेकून	 बाबा	धाव या	 वाघाला
िटपत.	 आकांती	 हंबरडणारं	 वास 	 सोडायला	 भाग	 पाडत.	 या	 अधमे या	 घायाळ
वासराला	 हातां या	 झु यांव न	अलगद	 वाड ात	आणनू	 या या	 वर्णांवर	 गुणकारी
वन पतीचंा	औषधी	रस	सोडत.	 याला	अपार	मायेनं	थोपटत-कुरवाळत.	 हे	सव	समोर
बघताना	मला	बाबांचा	ऊरभर	अिभमान	वाटे.

यांचे	 हे	 संर णाचे	 उपाय	 मातर्	 िथटे	 पडले.	 वाघांनी,	 लांड यांनी	 िन	 तरसांनी
गोकुळाला	तर् त-तर् त	केलं.	अशातच	भोवती या	कुरणातील	चाराही	आता	गोधनाला
पुरेनासा	झला.	आता	ही	 कुरणं	वषभर	तरी	 ‘ओस’	 ठेवावी	लागणार	होती.	होय.	आमचं
पर्ाणिपर्य	गोकूळ	सोडून	आ हाला	दुसरी	बसकण	गाठायची	होती.	दुसरं	गोकूळ	वसिवणं
भाग	होतं,	िन याचं	वसलेलं	काही	काल	 यागायचं	होतं.	मा या	जीवनातील	पर्ाणिपर्य
काहीतरी	सोड याचा	पिहला	 ण	आला.

मुिखयावाड ात	 यासाठी	बाबां या	पुढाकारानं	बैठक	बसली.	सव	साधक-बाधक	चचा
झाली.	 गोपांनी	 गोकूळ	 सोड यानंतर	 मागे	 राहणा या	 माणसांची,	 धनाची,	 वाड ांची
यव था	 कशी	 करायची	 ते	 ठरलं.	 न या	 वसाहतीसाठी	 जाण यांनी	 स ताहभर	 चौफेर
शोधक	 भटकून	 नवं	 गोकूळ थान	 िनवडलं.	 याला	 साजेसं	 यो य	 नाव	 सवांनी	 मलाच
िवचारलं.	या	 थानात	सवतर्	वनंच	वनं	दाटली	होती.	जसाकाही	हा	एक	वनांचा	चमचू
होता.	 मी	 नाव	 िदलं	 –	 ‘वंृदावन!’	 सवांनाच	 ते	फार	आवडलं.	काही	जाण या	 गोपांनी
लागलीच	 पुढे	होऊन	 वंृदावनाला	लाकडी	 कंुपणही	टाकलं.	 पुरोिहतांनी	काढून	 िदले या
शुभिदवशी	गोकुळा या	उगवती या	महा ारातनू	 वृषभरथांचे	तांडे	बाहेर	पडले.	 ते	माठ,
रांजण,	 मथ या,	 उखळी,	 दावी,	 िशंकाळी,	 कु कुटांची	 डालगी,	 िटप या,	 लेझमी,
व तर्ांची	बोचकी,	पेिटका	यांनी	खचाखच	भरलेले	होते.

सवांत	शेवटी	आमचं	मुिखया	गोपकुल	बाहेर	पडलं.	मी	होतो	सुमारे	बारा	वषांचा.	दादा
असेल	मा यापे ा	वषभरानं	मोठा.	माझा	डावा	हात	थोरलीनं	मायेनं	धरला	होता.	दादाचा
धाकलीनं.	छोटी	‘एका’	मोठ ा	काकू या	कडेवर	बसली	होती.	आम या	मागनू	आजोबांना
सावरत	 चालणारे	 नंदबाबा,	 यांना	 नेहमीच	 मदत	 करणारे	 सव	 काका,	 काकू,	 पुरोिहत,
चुलत	भावंडं	 होती.	अिभरभान	ू वंशाचा	आमचा	गोपमेळ	चालला.	न या	वसाहतीकडे.
न या	गोपजीवनाकडं.	गोकुळातनू	वंृदावनाकडं!!



वंृदावन!	तसं	पर् येका या	 अंतःकरणात	नसतं	का	एक	भाववंृदावन?	 पण	माझं	 हे
वंृदावन	अगदी	आगळंवेगळं	होतं.	कसं	होतं	 हणनू	सांगावं	 ते?	छे!	 या यासारखं	 तेच!
इथली	 घरं,	 माग,	 आमचा	 वाडा,	 सगली	 गोकुळाचीच	 पर्ितकृती	 होती.	 आमचा
मुिखयावाडा	 केवल	 चौसोपी	 होता.	 तोही	 रानगवतानं	आ छादलेला.	 इथंही	 िशवालय
होतं.	 यायामशाळा	होती.	वंृदावना या	मावळतीला	लागनू	िनरिनरा या	वृ ा-प यांनी
भरलेलं	दाट	 ‘मधुबन’	होतं.	पर्मुख	असं.	 याला	लागनू	आमर्वन,	केतकवन,	िककरवन,
चंपकवन	अशी	अनेक	उपवनं	होती.	इथ या	संर क	कंुपणापलीकडेही	चौफेर	चराऊ,	दाट
गवताळू	 कुरणं	 पसरली	 होती.	 यालगत	 यमुनेनं	 डौलदार	अधचंदर्ाकृती	 घेर	 टाकला
होता.

म य	 भागात	 ह्रत	्कमळासारखं	 वंृदावन	 तर	 िनसगस दया या	 क दणातला	 पाचचू
होता.	 इथं	 चंपक,	जामुन,	औदंुबर,	आमर्,	साग,	कदंबा या	 िनळसर	 िहर या	 रंगा या,
जाड	पानां या	वािटकाच	वािटका	पसर या	हो या.	 या	भार ाज,	चातक,	चंडोल,	मयरू,
कोकीळ	 अशा	 िकतीतरी	 प यां या	 कलकलाटांनी	 कशा	 िननादनू	 उठत.	 यात	 काही
िठकाणी	झुळझुळ	वाहणारे	िनतळ,	 फिटकशुभर्	पाणलोटांचे	रानझरे	होते.	काही	िठकाणी
रातरं्िदवस	अिवरत	कोसळणारे	लहान-मोठे	धबधबे	होते.	 या	धबध यां या	धसधस या
आवेगी	धारांखाली,	म तकं	 तगती	 ठेवनू	मी	 व	 दादा	जागीच	 तरंगायला	 िशकलो.	या
सरावानं	 पा याचा	 ‘आवेग’	 हणजे	 काय,	 ते	आ हाला	 चांगलंच	 कळून	 चुकलं.	 वरचं
आभाळ	तर	कसं	मोरिपसा या	अकानं	ओतनू	काढलेलं	िनळं.	िनळंशार	होतं!

वंृदावनाला	लाभलेली	सवांत	संुदर	देणगी	होती	ती;	उगवतीला	पवूला.	ितथं	संर क
कंुपणापलीकड या	 कुरणाला	 लागनू	 एक	 पर्चंड	 वृ 	 होता.	 शेकडो	 गोल	 पसरले या
फां ांचा,	 िहर याकंच	ग च	पानांनी	आ छादलेला.	 याचा	सात-आठ	गोपांनी	हात या
िमठ ा	घालनू	फेर	घातला,	तरी	कवेत	न	मावणारा	थोराड	बंुधा	गाठाळ	होता.

आ ही	 वंृदावनात	ये यापवूीपासनूच	या	वृ ाला	सव	वर्जभमूीतले	गोप	‘भांडीरवृ ’
हणनू	ओळखत.	 याची	 याती	अठरा	गोकुळांत	सवतर्	पसरली	होती.	एखा ा	पर्श त
महापु षासारखा	 िकंवा	 वा तुपु षासारखा	 िदसे	 व	 भासे,	 तो	 िवशाल	 भांडीरवृ .	 या
वृ ा या	 पलीकडे	 याची	 उंचच	 उंच	 िशखरं	आभाळात	 िभडली	आहेत,	असा	 उंच	 व
आडवा	 पसरलेला	 भ य	 पवत	 होता.	 वर्जभमूीतील	 सव	 गोकूळं	 याला	 ‘इंदर्पवत’
हणत.	या	पवता या	सवांत	उंच	िशखरावर	केवढ ातरी	दगडी	मंिदरात	उंचच	उंच	अशी
इंदर्ाची	 का पिनक,	 भ य	 अशी	 पाषाणी	 पर्ितमा	 उभी	 केली	 होती.	 तो	 आभाळाचा
अिधकारी	आहे,	असं	िबंबिव यासाठी	 या या	पायाशी	दगडी,	भ य	ढगां या	आकृ याही
खोद या	 हो या.	 या	 इंदर्पवतावर	 दरवषी	 पावसाळा	 सु 	 हो यापवूी	 एक	 मोठा
‘इंदर्ो सव’	 होई.	 तेवढ ा	 स ताहासाठी	 काय	 तो	 हा	 पवत	 वर्जभमूीतील	 सामा य
गोपालांसाठी	मु त	राही.	एरवी	या	िकतीतरी	योजनां या	पवतालाही	काटेरी	कंुपणं	होती.
गोपांना	या	पवतावर	 मुळीच	पर्वेश	न हता.	पवतावर	 कुठंतरी	राहणा या	 इंदर्ाला	तसं
कुणीच	कधी	 पर् य 	 पािहलं	न हतं.	तरीही	 याचा	धाक	मातर्	मनोमन	सव	गोपांवर
खोलवर	बसला	होता.	िपढ ान	्िपढ ा	 जिवले या	सखोल	सं कारांमुळे	हे	घडलं	होतं.

वंृदावनात	आले या	वषीचा	पावसाळा	सु 	हो यापवूी	इंदर्पवतावर	साजरा	होणा या
इंदर्ो सवाला	जा यासाठी	गोपसभा	बसली.	बराच	वेळ	ती	चालली.	बाबा,	िचतर्आजोबा,
काका,	 वंृदावनातले	काही	जाणते	गोप	सव	आपाप या	परीनं	बोलले.	सवांचा	सरू	एकच



होता.	सजनू-धजनू	इंदर्ो सवाला	कसं	जायचं?	इंदर्ाला	‘खंडणी’	 हणनू	गोरसाचे,	द ा-
तुपाचे	 शंृगारलेले	 िकती	 रांजण	 घेऊन	कसं	 िनघायचं,	 हा.	सवांचं	शांतपणे	ऐकून	 घेऊन
सवांत	शेवटी	मी	बोललो.	सवच	वडीलधा यांना	िनकरानं	ठाम	िवरोध	कर याचा	मा या
जीवनातील	हा	पिहलाच	कठोर	पर्संग	होता!	मी	ठामपणानं	 हणालो,	 “यापुढे	 मुळीच
जायचं	नाही	कुणीही	इंदर्पवतावर!	खंडणी-करभार	तर	कधीच	 ायचा	नाही!	कुणालाही!
कोण	हा	 इंदर्?	कशासाठी	मानायचा	 याचा	हा	धाक?	नाही	साजरा	करायचा	इथनू	 पुढे
कधीच	हा	 इंदर्ो सव!	हा	पवतच	मी	 मु त	करणार	आहे,	वर्जातील	सा या	गोपांसाठी!
जायचं	असेल,	तर	तु ही	सारे	जा	–	मा यािशवाय	–	माझा	श द	मोडून!”

मा या	 शरीरातील	 र तकण	 उधळ यासारखे	 धाव	ू लागले.	 एका	 अद य
आ मिव वासानं	माझं	मन	कसं	काठोकाठ	भ न	आलं.	 वास	चढीला	पडले.	हा	अनुभव
फार	वेगळा	होता.	मला	खोल-खोल	जाणवलं,	बोलला	तो	या	गोपालांचा	कृ ण	न हताच	–
कुणीतरी	वेगळाच	होता	तो!	माझं	हे	 प	गोपमंडळानं	यापवूी	कधीच	बिघतलं	न हतं.	ते
सवच	अवाक	झाले.	बघतच	 रािहले.	 “हा	 कृ ण	 हणतो	 ते	मलाही	पटतं.	 कुणाचा	धाक
माननू	 तसे	 आपण	 वर्जातील	 गोप	 कधीच	 सुखी,	 समाधानी	 होणार	 नाही.”	 मा या
डो यांतील	थडथडत	उतरणारे	भाव	जाणनू	घे याची	पणू	श ती	आता	पर्ा त	झालेला
केवळ	बलरामदादा	तेवढाच	मला	पािठंबा	देत	िनधारानं	बोलला.

“इंदर्ो सव	 बंद	 करणार	 मी.	 इंदर्पवत	 मु त	 करायचाय	 मला.	आहे	 मला	 सवांचा
पािठंबा?”	मी	कुणालाच	कसलाही	िवचार	क 	न	देता	लागलीच	पर् न	घातला.	आताशा
मला	बारका यानं	व	चांगलं	कळून	 चुकलं	होतं	की,	फार	 िवचार	क 	 िदला	की,	माणसं
अडचणीचें	का पिनक	फाटे	हटकून	फोडतात.	दरूचे	–	परके	तर	फोडतातच;	पण	आपले	–
जवळचे,	घरचेही	फोडतात.

नंदबाबांनाही	आताशा	 मी	 कसं	 िन	 काय	 बोलतो,	 हे	 पारख याची	 चांगलीच	 दृ टी
आली	होती.	ते	 वंृदावना या	गोपसभेचा	अंितम	िनणय	ठासनू	घोिषत	करताना	 हणाले,
“कृ ण	 हणेल	तसं	आिण	तसंच	होईल!	आतासाठीच	न हे,	सदैवच!

या	 िनणया या	 दुस याच	 िदवशी	मातर्	 वंृदावनावर	कायमचं	ल ात	 राहील,	असं
संकट	कोसळलं.	 िदवस	टळतीला	लागला	नाही	तोच;	अचानक	 िन याभोर	आकाशात
ह ी या	माटाचे	अगडबंब,	काळेशार	ढगच	ढग	गजत,	गरगरत	 िफ 	लागले.	अचानक
िवजांचा	 पर्चंड	 कडकडाट	 सु 	 झाला.	 पाठोपाठ	 अगदी	 स डे या	 धारांनी	 आभाळ
वेडाव यागत	कोसळू	लागलं.	र राव या	पर्चंड,	घनघोर	वादळात	भले	थोराड,	गाठाळ
वृ 	कडाकड	कोलमडू	लागले.	ती	सं याकाळ	ध न	रातर्भर	मुसळधारांचा	पाऊस	गजत,
कोसळतच	रािहला.

पुरं	 वंृदावन	 पा याखाली	चाललं.	 तसं	 बाबांसह	 इरली	 घेतलेले,	कांबळी	 पांघरलेले
गोप,	 यां या	ि तर्या,	बालकं,	आपला	पती	रायाणसह	राधा	असे	सवच	एकमेकांना	हाका
देत,	 धीर	 देत	 झोपड ांबाहेर	 पडले.	 भेदरलेला,	 हादरलेला	 गोपमेळ	 पर्चंड
भांडीरवृ ाखाली	 आशर्यला	 आला.	 सगळं	 वंृदावन	 भांडीरवृ ा या	 पंखाखाली
आशर्याला	 आलं.	 िवजा	 कडकडतच	 हो या.	 मुसळधार	 धारा	 कोसळतच	 हो या.
र राव या	वा यात	झाडं	 वेडीवाकडी	होत	होती.	काही	तर	होलपटून,	उ मळून	कडाडत
कोसळत	 होती.	 दोन	 िदवस	 सतत	 िनसगाचं	 हे	 वाय	ू व	 जल	 यांचं	 रौदर्भीषण	 तांडव
चाललंच	होतं.	अशातच	बलरामदादा	 हणाला,	 “कृ णा,	या	घनघोर	क लोळात	सवांना



धीर	येईल,	तो	केवळ	तु या	मुरलीनंच!”
मी	हसलो.	मा या	कांबळी या	झोळीतील	 मुरली	मागे	 वंृदावनातच	रािहली	होती.

िवसरली	होती!
सवांनी	दादाचा	पर् ताव,	“हो,	हो,	मुरलीच	वाजव	कसा	क है या!”	असा	कुडकुडत,

दात	 थडथडवीत	 उचलनू	 धरला.	 पण	 माझा	 िन पाय	 होता.	 मुरलीच	 तर	 न हती
मा याजवळ!

कुणालाच	कळणार	नाही,	अशी	माझी	साथ	 दे यासाठी	एक	 तर्ी	मा या	जीवनात
आली	होती.	माझी	पर्ाणिपर्य	सखी	 राधा.	थरथरत,	काकडत	ती	 पुढे	आली.	 ितनं	तर
मा याच	 घ गडीची	 खोळ	 पांघरली	 होती.	 हातातील	 माझी	 मुरली	 पुढे	 करत	 ती
अिधकारवाणीनं	 बोलली.	 “आता	 मातर्	 वाजवच	 तुझी	 वगीय	 मुरली	 क है या!
भेदरले यांना	धीर	दे	कसा!”

ित याकडे	िकतीतरी	परे्ममय	दृ टीनं	बघत	दादाला	व	सव	गोपांना	एकदा	िनरखत	मी
पु हा	हसलो.	िवजा	लखलखतच	हो या.	वारा	र रावतच	होता.	पाऊस	कोसळतच	होता.
ह ी या	स डधारांनी	 –	 मुसळधारांनी.	नाभी या	जीवदेठापासनू	मी	 मुरलीची	पिहलीच
केवढीतरी	अनोळखी	सुरावट	फंुकली.	भोवती या	कोसळ या	धारांत	िचंब	 हाऊन	ती	हां-
हां	 हणता	वंृदावना या,	इंदर्पवता या	आसमंतात	सवतर्	पसरली.	गारठलेलं,	िभजलेलं,
पर्ाणभयानं	 िथजलेलं,	 पर्लया या	 आशंकेनं	 भेदरलेलं,	 आमचं	 गोपकुटंुब	 आिण
आबालवृ 	 गोप	 तरारले,	 सावरले.	 कुणीतरी	 कोसळ या	 जलधारां याही	 अंगी	 काटा
सरकेल,	अशी	कंठनाळ	फोडून	ललकारी	िदली,	“वंृदावनतारक,	मुरलीधर,	गोपालकृ णऽऽ
जयतु	–”	“जयतुऽऽऽ!	जयतुऽऽऽ!!”	सवांनीच	 याला	पर्ितसाद	 िदला.	 ते	ऐकत	पाऊस
सुमारला.	वादळ	उतरलं.	रातर्ी या	पर्लयात	इंदर्	वाहनू	गेला	की	काय	नकळे!

दुस याच	िदवशी	इंदर्पवता या	भोवतीचं	कंुपण	उचकटून	फेकायला	वंृदावनातले	गोप
एकवटले.	या	 कंुपणाचा	पिहला	खांब	 मुळासकट	उपटून	दरू	 फेकताना	 अंतःपरे्रणेनं	मी
घोषणा	 केली,	 “आजपासनू	 हा	 पवत	 ‘गोवधन’	 पवत	झाला	आहे!	 इथनू	 पुढं	 यावर
‘गोवधनो सव’	साजरा	होईल.	आता	वर्जातील	अठरा	गोकुळां या	आम या	गाई	इथं
मु त,	मु त	चरतील.	आमची	िख लारं	वाढतील.	वधन	पावतील.”

जम या	 गोपांनी	 एकमेकां या	 कानांशी	 लागत	 या	 पवताचं	 नाव	 प कं	 केलं	 –
‘गोवधन!	गोवधन-पवत!’

गर्ी माचा	कडक	ताव	वंृदावनाची	गद	िहरवाई	पोळून	काढ याचा	य न	क न	थकला.
तावनू-तावनू	गर्ी म	परतला.	 मृगसरीचंा	माग	 देणारे	सजल	 यामल	ढग	 वंृदावना या
िन याशार	आभाळात	आता	गडगडू	लागले.	ठायी-ठायी	पसरले या	वंृदावनात	केका	देत
फुलले या	 िपसा यांचे	म 	मयरू	 ‘तालनृ य’	क 	लागले.	 इव या	 पंखां या	 वाळवीचं
िभरंच	िभरं	आभाळात	उठलं.

एके	 िदवशी	 मधुवनात	 मा या	 िपर्य	 सखीनं	 –	 राधेनं	 मला	 हाताला	 ध न	 सव
सवंगड ांतनू	 जवळ-जवळ	 खेचतच	 बाजलूा	 एका	 वृ ाखाली	 आणलं.	 पानागिणक
फुललेले	टपोरे	शदरी	गद	 िमरवणारा	आ हा	सवांचा	आवडता	 डेरेदार	कदंब	 होता	तो.
या या	फुल या	गदाचा	धंुद	गंध	कसा	सवतर्	क दला	होता.
राधेला	मला	काही	 भेटव त	ू ायची	होती.	आप या	गोपव तर्ा या	ओ यात	 ितनं



ती	अपवूाईनं	लपवनू	आणली	होती.	एका	पाषाणखंडावर	मी	बसलो.	ती	जिमनीवर	उभी
रािहली.	 हणाली,	“मनमोहना,	आज	मी	तुला	एक	अपवू	भेट	 देणार	आहे.	 यासाठी	तर
सवांतनू	इकडे	बाजलूा	आणलंय	मी	तुला.	न कीच	आवडेल	तुला	माझी	ही	भेट	मुकंुदा.”
ितनं	ओ यात	जपनू	आणलेली	 भेट	बाहेर	 घेऊन	मा यासमोर	धरली.	 इव या-इव या
िहर याकंच	 पानां या	 रानवेलीचंा	 एक	 मुकुट	 होता	 तो!	 यात	 तळहाता या	आकाराचं
ितरकस	 खोचलेलं,	 एक	 रंगवैभवी	 टपटपीत	 मोरपीस	 खुलनू	 िदसत	 होतं.	 मी	 तो
मोरपीसधारी	मुकुट	डोळे	िव फा न	बघतच	रािहलो.	मग	काही	एक	िवचारानं	रािधकेकडे
हसनू	बघत	मी	तो	मुकुट	पटकन	म तकी	धारण	केला.

ितचे	 डोळे	 कधी	 न हे	असे	 पाणथ न	 लकाकले.	 णातच	 दाट	 पाप यांचे	आपले
म यनेतर्	ितनं	भावमु धतेनं	िमटून	घेतले.	िमट या	डोळी	ती	बराच	काळ	तशीच	 त ध
रािहली.	 मु ध.	 मी	 ित या	 अलौिकक	 पाकडं	 भान	 हरपनू	 एकटक	 बघतच	 रािहलो.
मधुवनावर	सांजवेळ	ध न	आली	होती.	आ ही	दोघंही	सवंगड ांसह	पाठीवर	गोरजाचे
धळूलोट	घेत,	वंृदावनाकडं	परतलो.

राधेनं	 आजच	 िदलेला	 मोरपीसधारी	 मुकुट	 वीका न	 मी	 ित या	 सा ीनं	 पणू
िवचारपवूक	तो	म तकी	धारण	केला	होता.	का?	ते	मोरपीस	होतं,	एका	िनरामय	शा वताचं
अितशय	 अनु प	 असं	 नाजकू	 पर्तीक.	 सम त	 तर्ी वा या	 िनमाणशील	 अशा
परमपिवतर्	 मंगल	 योिन ाराचं	 पर्तीक	 होतं	 ते!	 मी	 ते	 पणू	 िवचारांती	 जाणीवपवूक
जीवनारंभी	 व छपणे	म तकीच	धारण	केलं	होतं!	पुढे	जीवनभर	करणार	होतो!

खरंच	राधा	माझी	पिहलीच	‘ तर्ीगु ’	होती.	 तर्ी वा या	सव	भाविवभावांची	मला
दी ा	देणारी.	कधी	खपू	बोलनू,	कधी	श दही	न	बोलता	मकू	राहनू	ही	दी ा	िदली	होती
ितनं	 मला.	 वासनारिहत,	 भावभिरत,	 अतुल	 परे्मयोगाची,	 मधुरा	 भ तीची.	 माझी
िपर्यसखी,	पिहली	 तर्ीगु 	 हणजे	रािधकाच!

लवकरच	कोजािगरी	पौिणमेची	चंदेरी	रातर्ही	वंृदावनावर	हल या	पावलांनी	उतरली.
तबकाएवढा	चांदणशर्ीमंत	चंदर्	 वंृदावनावर	व	पि चमेला	असले या	मधुवनावर	चंदेरी
रस	ओतत	तळप	ूलागला.	आ हा	चांदर्वंशीय	अिभरभान	ूगोपांची	िपढ ान	्िपढ ा	चालत
आलेली	 एक	 भावपणू	 पर्था	 होती.	 वर्जभमूीत या	 अठरा	 गोकुळांखेरीज	 संपणू
आयावतात	ती	इतरतर्	 कुठंच	न हती.	ती	पर्था	अखंड	 चंदर्रस	ओतणा या	 चंदर्ाला
सा 	 ठेवनू,	 वतःला	 िवस न	 तर्ी-पु षांनी	 मु त	 मनानं	 रातर्भर	 नृ याचा	 ‘रास’
खेळ याची!

ठर यापर्माणं	 आज	 झाडून	 सारं	 वंृदावन	 मधुवनात	 एकवटलं.	 िन या,	 काषाय,
केशरी,	 शुभर्	 कमळांनी	 भरले या	 नेहमी या	 नील	 सरोवराकाठी	 सारे	 एकवटले.	आज
पिह या	 पर्हरात	 सव	 गोपबालकं	 व	 वृ 	 जोडपी	 िटप या	 खेळत,	 गाणी	 हणत
आनंदिवभोर	होऊन	मनसो त	नाचणार	होती.

रासाचे	वयोवृ 	मानकरी	होते	–	अथातच	माझे	िचतर्सेन	आजोबा.	जम या	गोपां या
मंडलात	 ते	आले.	 डुईचं	 ठेवणीतलं	 भलंमोठं	 पीळदार	 गोपपागोटं	 सावरत	 थरथर या
मानेनं	 यांनी	कडेधारी	हातांनी	शुभारंभाची	कंुकुम-ओंजळ	‘जै	इडाऽई’	 हणत	आभाळात
उधळली.	 या	 ठो यावर	गज या	 वा ांनी	 व	 पायांनी	 एकदमच	मनमु त	 रासाची	लय
पकडली.	रातर्भर	न	थांब यासाठी.



आता	 िटप या	झडू	लाग या.	 िपढ ान	्िपढ ा	चालत	आलेली	मधुर	गोपगीतं	 घुमू
लागली.	बालक-वृ ांचा	रासाचा	पिहला	जथा	नाचनाचनू	थकला.	मधुवनावर	आता	चंदेरी
म यरातर्	 चढत	 चालली.	 चांद यात	 चढ या	 लयीचे	 अगिणत	 वरांकुर	 फुटले!
सरोवराकाठी	पर्चंड	पाषाणी	चुलवाणावर	एक	पर्श त	काहील	चढवली	होती.	ित यात
केशर	आिण	 मधुशकरा	 िमिशर्त	 गोरस	 काठोकाठ	 भरला	 होता.	आभाळात या	 शुभर्
चांद याला	लाजवीत	तो	केशरमंगल	गोरस	यमुनालहरीवंर	थरकू	लागला.

म यरातर्	झाली.	 िचतर्सेन	आजोबांनी	हातची	 घंुगुरवाळी	गवळकाठी	 उंच	उभवनू
भुईवर	आदळ याचा	 संकेत	करताच	कािहलीत या	 गोरसाला	लहानथोर	 गोपगोपी	 ‘जै
इडामाऽय...’	गजत	 िभड या.	म तकावर या	 चंदर्ाला	सा ी	 ठेवनू	गोपांनी	लोट या-
लोट यांनी	गोरस	आकंठ	पर्ाशन	 केला.	शेवटी	आ ही	 हणजे	मी,	बलरामदादा,	दो ही
आया,	आजोबा,	बाबा,	सव	काका-काकू	आिण	होय	राधा	आिण	ितचा	पती	रायाण	सवच
गोरसाला	 िभडलो.	 आ हीही	 गोरसाची	 लोटकीच	 लोटकी	 िरचवली.	 मा यावरचा
कोजािगरीचा	पणू	चंदर्	आता	िकंिचत	ढळला.

रास	खेळगड ांचं	मु य	िनवडक	पथक	आता	रासमंडळात	उतरलं.	आम या	परे्माची
मृती	सदैव	राख याचा	राधेनं	आज	कसलातरी	 िनधारच	 केला	होता	जण.ू	आजही	 ितनं
मा यासाठी	 एक	 अनमोल	 र न	 आप या	 ओ यातनू	 लपवनू	 आणलं	 होतं!	 मी,
बलरामदादा,	आमचे	गोप	सवंगडी,	 चुलत	भावंडं	 मंडलात	उतरताच	राधेनं	माझे	दो ही
हात	ध न	मला	सवां या	मधोमध	आणलं.

गौरवणी	अन	्चंदर्मुखी	हसरी	राधा	मा या	हातांची	ओंजळ	आप या	हातात	घट्ट
दाबनू	 हणाली,	 ‘क है याऽ,	 मी	आज	 देणार	आहे	 ती	 भेट	 माझी	 ‘पर्ाणभेट’	 हणनू
वीकार.	ती	कधीच	 णभरही	दरू	होऊ	 देऊ	नकोस.	ती	याच	 पात	 तु यासोबत	सतत
असली	पािहजे.	करशील	ना	–	ही	एवढी	माझी	–	या	भाववेडीची	–	तु या	सखीची	मागणी
पणू?	दे	वचन!”	ितनं	उजवा	हातपंजा	पुढे	केला.	उजवा	हातपंजा	ित या	पसर या	पंजावर
ठेवनू	मी	 हणालो,	 “अव य,	 तुझी	इ छा	मी	अव य	 पुरी	करीन.	सांग	काय	आहे	ती.
िदलं	वचन.”

ितनं	ओ यातनू	पांढ याशुभर्,	ता या	टवटवीत	फुलांची,	म येच	िहर याकंच	पानांची
कुसर	केलेली	भरग च	माला	हातात	घेतली.	ती	मा या	कंठात	चढिवताना	ती	पुटपुटली,
“ही	माला	–	माझी	 ‘वैजयंतीमाला’	ही	रोज	अशाच	न या	ता या	फुलांत	अशीच	 गंुफून
घेत	जा!”

ित या	 डो यांत	 तरळणारं	 कोजािगरीचं	 चांदणं	 मा या	 डो यांतील	 चांद याशी
एक प	झालं.	मी	ग यातील	भावरसरशीत	माला	 वर	 उचलनू	एकदा	 व भर	खोलवर
हंुगली.	 व 	 काठोकाठ	 भ न	 घेतलं.	 चांगली	 गुडघाभर	 उतरलेली	 ती	 माला	 दुहाती
कुरवाळली.	आजोबांनी	उधळली	तशीच	मीही	 कंुकुमाची	ओंजळ	आता	आभाळात	 ‘जय
इडामाताऽ’	गजत	मु तपणे	उधळली.

सवपर्थम	मु य	रासाचा	पर्ारंभ	 हणनू	मी	शे यातील	मुरली	खेचनू	ितची	सांकेितक
लय	 घुमिवली.	 िटप याच	 िटप या	झड़ू	लाग या.	 दंुदु या	 घुम	ूलाग या.	उ ररातर्ीचा
रासम न	चंदर्	जसजसा	वरवर	चढू	लागला	तसतसा	मधुबनातील	रास	रंग	ूलागला.

नाचनाचनू	 राधा	थकली.	 ित या	कपाळी	घामाचे	थब	तरारले.	आता	आ ही	सवच
मनमु त	नाच	ूलागलो.	आमचा	 देहभाव	उधळ या	 कंुकुम-मुठीबंरोबर	यमुनापार	 के हाच



गेला	होता.	मी	आिण	राधा	–	राधा	आिण	मी.	मी	आिण	गोप-गोपी	–	गोप-गोपी	आिण	मी
–	पणूत:	उ मनी	झालो	होतो.	राधा	 तर्ी	न हती,	मी	पु ष	न हतो!	राधा-कृ ण	ही	दोन
शरीरं	उरलीच	न हती.	दोघां याही	 पाने	एकच	एक	थरकती	जीव योत	रासमय	झाली
होती!	एक प	झाली	होती!!

आ हाला	क पनाही	न हती	की,	आता	रासाचा	आनंद	 घेत	भोवताली	बसनू	 मंडल
घेतलेले	आबालवृ 	 दंग	झाले	होते.	 यांनीही	डोळे	 िमटून	एकाच	लयीत	टा या	 िपटत
एकच	एक	नादमय	ठेका	धरला	होता.	‘राधा-कृ ण,	राधा-गोिवंद,	राधे-कृ ण,	राधे-गोिवंद,
राधे	गोिवंदऽऽ	राधेऽऽ	 कृ णऽऽ	 ‘	तो	ऐकताना	मला	समाधान	एकाच	गो टीचं	झालं	 –
यांनी	घोषात	एका	 तर्ीला	–	मा या	सखीला	अगर्मान	िदला	होता.

वंृदावनातले	 भावमंतरलेले	 िदवस	 हां-हां	 हणत	 सरले.	 ितकडं	आमचं	 मळू	 गोकूळ
आता	 पु हा	 अंगभर	कसं	 िहरवंगार	झालं	होतं.	तसं	बाबांनी	मळू	गोकुळात	परत याची
दवंडी	िपटवली.	मा या	आिण	राधे या	अनेक	भाव मृती	ठायीठायी	अंगी	वागिवणा या
वंृदावनाचाही	िनरोप	घे याचा	समय	आला.	हे	असं	िनरोप	घेणं,	जणकूाही	ज मत:	मा या
अंगवळणी	पडलं	होतं!	 वंृदावना या	या	वा त यात	टवटवीत	ता या	िनसगानं	भरभ न
मला	िदलं.	िकंबहुना	 याहनू	काकणभर	वरचढ	मला	िदलं,	ते	मा या	सखी	राधेनं!

राधेनं	कधी	घटकान	्घटका	सतत	बोलनू,	कधी	वर्त थ	मौन	राखनू,	कधी	हाता या
मशानं,	तर	कधी	उदंड	बोल या	मकू	डो यांनीच	जे-जे	मला	 िशकवलं	 ते	अजोड	होतं.
तर्ी	 ही	 िवधा याची	 िनकोप	 परे्माची	 वासनारिहत	 कसली	 सं कारशील	 िवधायक
कलाकृती	आहे,	याची	मकू	गु दी ाच	जशी	काही	मला	ितनं	िदली.

वंृदावनाचा	 िनरोप	 हणजे	राधाकृ णा या	 तुलनाच	करता	 येणार	नाही,	अशा	 िवशु
भावपरे्माचा	िनरोप	होता.	आ ही	दोघांनी	तो	अंतःकरण	कठोर	क न	घेतला.	तो	घेताना
मी	 राधेला	 हणालो,	 “आजपासनू	 त	ू वंृदावनाची	 वािमनी	झालीस.	 िजथं	 कुठं	 तर्ी-
पु षां या	मनी	वासनारिहत	िनकोप	भाववंृदावन	असेल,	ितथं	राधा	असेलच	असेल.”	सव
गोपमंडळांसह	 मी,	 राधा	 व	 दादा	 पु हा	 मळू	 गोकुळात	 परतलो.	 हे	 ऐन	 ता या या
त डावरचे	 िदवस	होते.	ता य!	गगनाला	गवसणी	घालणा या	अ वांचा	 रथ	हाकणारं!
जमेल	िततकी	भमूी	पायाखाली	तुडव	ूबघ याची	इ छा	बाळगणारं,	समुदर्ाचं	उफाळणारं
पाणी,	बाहे न	येणारं	वरकड	पाणी	पर्थम	बाहेरच	फेकून	 देतं;	तसं	 ‘अश य’	हा	श दच
मनाबाहेर	फेकणारं!

गोकूळ,	वंृदावन	आिण	आता	पु हा	गोकूळ	असा	वर्जातील	पर्ाणदायी	वारा	िरचवनू
आमची	 व ं	आता	 िनभय	 व	 बळकट	झाली	 होती.	 केलीनंद,	 पर्ाणनंदकाकां या	कठोर
देखरेखीखाली	 घेतले या	काटेकोर	 यायामानं	आमची	शरीरं	कसलेली,	 पीळदार	 बनली
होती.	धारो ण	गोरस	 कंुभाकंुभांनी	आकंठ	िरचवनू	ती	सतेज	झाली	होती.	दादा	तर	आता
मा याहनू	 िकतीतरी	सश त,	थोराड,	म लच	 िदस	ूलागला	होता!	आम या	ओठांव न
ता यदशक	चमकती	लालसर	लव	उमटून	िफरली.

अलीकडे	 माझे	 आजोबांना	 आिण	 बाबांना,	 दो ही	 आयांना	 आिण	 काका-काकंूना
भंडावणारे	पर् नच	पर् न	वाढले	होते.	मी	 या	सवांना	सतत	िवचारत	होतो,	“मथुरे या
यादवराज	 उगर्सेन	 महाराजांना	 यां याच	 पुतर्ानं	 –	 कंसानं	असं	 कसं	 काय	 टाकलंय
कैदेत?	 यानं	 कैदेत	 टाकले या	 देवकीमातेला	आिण	 वसुदेवमहाराजांना	 सोडिव याचा



य न	कुणी	कसा	काय	नाही	केला?	यादवांची	अठरा	कुळं	आिण	 यातील	शेकडो-हजारो
यादव	काय	करीत	होते	 या	वेळी?	मला	तर	 यांना	भेटावं	असं	सतत	का	वाटतं?	 यांची
मु तता	करावी	यासाठी	मन	उठाव	का	करतं?”	मा या	पर् नावलीपुढे	 िचतर्आजोबा,
बाबा	व	दो ही	आया,	सव	काका-काकू	िन र	होत.	मा याहनू	अनुभवी	 हणनू	दादाचे,
आता	ग च	भरलेले	 िपळदार	 दंड	घट्ट	 पकडून	मी	 याला	कधी-कधी	 िवचारी,	 “अरे,
बलरामदादा	–	िपर्य	संकूदादा,	त	ूतरी	मला	सांग.	एकसारखं	मथुरेला	जावंसं	का	वाटतं
मला?	 कैदेत या	वसुदेव,	 देवकीनंा	एकदातरी	 भेटावं	असं	का	होतं?	 तुला	नाही	का	असं
कधीच	वाटत?	का?”	दादा	मा या	डो यांत	नुसता	बघत	राही.	 हणे,	“ याचं	उ र	तुला
सापडत	नाही.	ते	मला	कधीतरी	देता	येईल	काय	छोट ा?”

मा या	 एकाही	 पर् नाचं	 समाधानकारक	 उ र	 काही	 मला	 िमळत	 न हतं.	 िदवस-
रातर्ीचे	आट ापाट ाचे	 खेळगडी	एकमेकां या	 हातावर	टा या	 देत	 पाट ा	ओलांडत
होते.	 कृ ण	 या	 ऐन	 ता या या	 उंबरठ ावरील	 गोपा या	 मनावरचं	ओझं	 मणामणांनी
नुसतं	वाढत	होतं.

अखेर	 तो	 िदवस	 गोकुळावर	 एकदाचा	 उजाडला!	 मी	 व	 बलरामदादा	 सवंगड ांसह
िख लारं	 घेऊन	 या	 िदवशी	सायंकाळी	 नेहमीसारखे	 परतलो.	मावळती या	महा ारात
कधी	न हे	तो	उभा	ठाकलेला	एक	तुकतुकीत,	का याशार,	पु ट	पाच	घोड ांचा	सुशोिभत
राजरथ	 िदसला.	 तो	 बघनू	 मी	 व	 दादा	 चमकलोच.	 कारण	 रथात	 कुणीच	 न हतं.	 दादा
धावतच	गोकुळात	िशरला.	मी	मातर्	खेच यासारखा	पर्थम	घोड ां या	रथाजवळ	गेलो.
या	 सतेज	 का याशार	 अ वां या	 खु यांवर	 थाप	 मा न	 यां यातील	 चैत य	 पारखू
लागलो.	 यांना	डोळाभर	िनरख	ूलागलो.	तेही	िखंकाळत	फुरफुरत	पर्ितसाद	देऊ	लागले.
मला	ते	पर्ाणी	फार	आवडले.	थोड ाच	वेळात	बाबांसह	दादा	पु हा	गोकुळाबाहेर	आला.
एरवी	िकतीही	संकटं	आली,	तरी	हसतमुख	असणा या	नंदबाबांची	चया	आज	मातर्	पार
काळवंडलेली	होती.	िचंतागर् त	िदसत	होती.	लगबगीनं	ते	 हणाले,	‘कृ णा,	असाच	चल.
याच	पावली.	तुला	 यायला	मथुरेहनू	राजमंतर्ी	आलेत.	वाड ात	िवशर्ाम	घेताहेत	ते.”

आ ही	 ितघंही	लगबगीनं	चाललो.	सवांत	 पुढे	मी	होतो.	आम या	 मुिखयावाड ात
येताच	एक	राजवेषधारी	म तकी	 मुकुट	 पेलणारा	 उंच	व	 िध पाड,	दाढीधारी	 पु ष	मला
िदसला.	आ हाला	दृ टीस	पडणारा	जीवनातील	पिहलाविहला	यादव	समोर	उभा	होता!

पुढे	 होऊन	आदरानं	 याला	 नम कार	 कर यासाठी	 मी	 झुकलो,	 तसं	 यांनी	 मला
वर यावर	उठिवलं.	पोटाशी	आवेगानं	 िभडवलं.	बाबांनी	 यांचा	पिरचय	क न	 िदला,	 “हे
कंस	महाराजांचे	मंतर्ी	–	अक् र!	तुला	 यायला	आलेत.	आमंतर्ण	घेऊन	–	धनुयागाचं.
या	–	या	बलरामालाही	आहे	बोलावणं.	”	बाबांचे	श द	थरथरते	तुटक	होते.	अक् र	मातर्
िकतीतरी	वेळ	मला	एकटक	नुसतंच	िनरखत	रािहले.	थोड ा	वेळानं	भानावर	येत	 हणाले,
“कंस	महाराजांची	इ छा	आहे,	तुमचा	पराक्रम	बघ याची!	तु हा	दोघांना	एकदा	डोळाभर
बघ याची.	 यासाठी	 यांनी	 खास	 दतू	 हणनू	 मला	 धाडलंय!	 तु हाला	 धनुयागाचं
आमंतर्ण	देऊन!”

“पर्थम	आपण	मला	 हे	सांगा	अक् रकाका,	हा	एवढा	भलामोठा	 राजरथ	मथुरेहनू
यमुनापार	क न	 तु ही	गोकुळात	आणलातच	कसा?”	मी	 नेमका	पर् न	 यां या	कानी
घातला.



“एका	पर्श त	नौकेतनू	आमचा	रथ	आिण	सारथी	आला.	दुसरीतनू	मी	उतरलो	तु या
गोकुळात	 –	 यमुनाकाठावर.	अ ाप	 दो ही	 नौका	 यमुनेतच	 नांग न	 पड या	आहेत.”
अक् र	दाढीभर	मंद	हसत	उद	्गारले!	मा या	खां ावर	हात	टाकूनच	ते	अंतःपुरी	क ात
पर्वेशले.

रातर्ीचं	भोजन	 उरकलं.	आज	आम या	अिभरभानूं या	 ईश तवनात	 पाहुणे	 हणनू
आलेले	अक् रही	बसले.

यां या	 अचानक	 आगमनानं	 वाड ातील	 पर् येक	 जण	 अ व थ	 झाला	 होता.
आपाप या	 क ात	 ते	 नाना	 शंकांनी	 पछाड यानं	 श येवर	 तळमळू	 लागले.	 बाबां या
शयनागारातील	पिलतेही	बराच	 वेळ	ढणढणत	होते.	मी	आिण	बलरामदादाही	 शेजारी–
शेजारी	 उ ा	मथुरेला	जायचं,	या	 िवचारानं	जागेच	 होतो.	थोरली	आिण	धाकली,	 तर
श येवर	बसनू	हो या.	एकमेकीशंी	बोलताना	म येच	मुसमुसत	हो या.

आ हाला	वाटलं	होतं,	पर्वासानं	िशणलेले	अक् रकाका	शांत	झोपले	असतील.	पण
तसं	काही	घडलं	न हतं.	म यरातर्ीचे	 टोल	 पडले	आिण	क ातनू	 हाती	 टभा	 घेतलेले
अक् रकाका	बाबांसमोर	उभे	ठाकले.	"नंदराज,	मला	तु याशी	काही	मह वाचं	बोलायचं
आहे	 –	एकांतात.	त	ूएकटाच	मा या	 िवशर्ामक ात	 ये.	पर्थम	आपण	दोघं	बोल.ू	मग
तुझे	दो ही	पुतर्ही	ितथं	लागतील	मला!	चल.”

अचानक	आलेलं	आमंतर्ण,	 कंसाची	 कानावर	आलेली	 कु याती	 यांनी	 ग धळलेले
बाबा	अिधक	ग धळून	राजमं यांमागोमाग	 यां या	क ात	गेले.

अक् रकाकांनी	 पर्थम	 दार	 लावनू	 घेतलं.	 मग	 आप या	 क् र	 कंसराजाचा,
धनुयागा या	िनिम ानं	आखलेला	कपटी	बेत,	दब या	आवाजात	बाबां या	कानी	घातला.
“गोपराज	नंददेवा,	धनुयाग	हे	फसवं,	खोटं	आमंतर्ण	आहे.	मथुरेत	राजवाड ावर	तु या
दो ही	पुतर्ांना	कपटानं	मार याचं	कुिटल	कार थान	िशजतंय!	ितथं	म 	पाजलेले	पर्चंड
ह ी	आिण	 तसलेच	 म ल	 तु या	 पुतर्ांवर	अचानकच	 सोडले	 जाणार	आहेत.	 यांना
ह ी या	 पायांखाली	 िकंवा	 म लां या	 कातरीत	 कुचललं	 जाणार	आहे.	 यांना	आजच
सावध	केलं	पािहजे.	जा,	 यांना	घेऊन	ये.”

बाबा	आम या	क ात	आले.	भेदरले या	बाबांनी	अधवट	झोपले या	मला	व	दादाला
उठिवलं.	आणनू	अक् रकाकांसमोर	 उभं	 केलं.	 यांनी	 मा या	 डो यांत	खोलवर	 डोळे
रोवनू	बोलायला	सु वात	केली.

आ ही	पािहलेला	पिहलाच	यादव	केवढ ातरी	भारद त	वाणीत	बोल	ूलागला.	 यांचे
श द श द	 िठण यांसारखे	 उमटू	 लागले.	 मी	 कधीच	 घेतला	 न हता	 एवढ ा	 पर्चंड
भाविनक	क लोळाचा	अनुभव	 या	एकाच	 रातर्ी	 घेतला.	मा या	सग याच	पर् नांची
धडाधड	 उ रं	 एकामागोमाग	 एक	 मला	 िमळत	 होती.	 पण	 ती	 केवढ ातरी	 िविचतर्
स याला	 ध न	 होती!	 यादवां या	 राजसभेत	 मुरलेले	 अनुभवी	 अक् रकाका	 दब या
वरांत	बोल	ूलागले,	 “कृ णा,	बलरामा!	मी	सांगतोय	 ते	नीट	शांत	मनानं	ऐका.	ऐकूनही
िनधारानं	 धैयशीलच	 राहा.	 उ ा	 तुम यावर	धनुयागा या	 िनिम ानं	 होणार	आहेत,	 ते
पर्ाणघातक	 क् र	आघात.	 तु ही	यादवांचं	आदर थान	असले या	वसुदेवमहाराजांचे	व
देवकीदेवीचें	पुतर्	आहात!	तु हाला	यादव	 हणनूच	हे	आमंतर्ण	आहे.	पण	िमतर्	यादव
हणनू	न हे,	तर	शत् 	यादव	 हणनू!
“कृ णा!	 पुतर्ा,	 कंसानं	 पर् य 	 आप या	 ज मदा या	 मा यािप यांनाही



रा यलालसेनं	कारागृहात	क डून	घातलंय.	तु या	माते या	िववाहा या	वेळी	ऐकले या
एका	आकाशवाणीनं	हा	 भेदरला;	 िबथरला.	 तु या	माता-िप यांनाही	 यानंच	कारागृहात
क डलं	आहे.	कृ णा,	पुतर्ा,	यानं	तुझे	स खे	सहा	नवजात,	सहोदर	बंध	ूवधलेत.	िशळेवर
आपटून!	सम त	यादवांना	ल जेनं	मान	खाली	घालायला	लावेल	अशा	रीतीनं	क् रपणे
यांची	 ज मतःच	 ह या	 केली	आहे.	 बलरामा,	 पुतर्ा,	 त	ू एकटाच	 या या	 तावडीतनू
दैवयोगानं	सुटला	आहेस.	कृ ण	तुझा	बंध	ूआहे!!

“वसुदेवांचा	मांडिलक	असले या	या	 नंदराजानं	 यां याशी	 बोलणी	क नच	 तु हा
दोघांनाही	 इथं	 ठेवनू	 घे याचं	 कठीण	 दािय व	 प करलं.	 तुम या	 ज मापासनू	 नंदराज
चांगलं	जाणतो,	तु ही	मळूचे	कोण	आहात	ते!

“नंदराज,	कत यकठोर	मनानं	उ ा	 यांना	िनरोप	दे.	आजवर	अिभरभान	ूवंशाची	सेवा
केली,	तशीच	पुढे	यदुवंशाची	हे	सेवा	करतील,	असा	मला	िव वास	आहे.”

यांनी	भावनावेगानं	आ हा	दोघांनाही	एकदमच	जवळ	घेतलं	होतं,	 यां या	आवेगी,
पिह याच	 भेटीत	 मला	 िकतीतरी	अथ	जाणवले.	 यां या	 शेवट या	 बोलांनी	 नंदबाबा
चांगलेच	सावरले.	 यांचा	चरण पश	घेऊन	आ ही	 यांचा	िनरोप	घेतला.

इतर	सारे	 या	 रातर्ी	 मुिखयावाड ात	शांत	 िनदर्ाधीन	झाले	होते.	माझे	ज मदाते
बाबा	 नंदबाबा	 नाहीत,	 तर	 वसुदेवबाबा	 आहेत.	 ते	 िकतीतरी	 वषं	 मथुरेला	 कंसा या
कारागारात	आहेत.	मा या	सहा	भावांची	क् र	ह या	मा या	मातेसमोरच,	पर् य 	चुलत
मामा	 असले या	 कंसानंच	 केली	 आहे.	 खरंतर	 कुठ याही	 मामाला	 कुठलीही	 भाचरं
पर्ाणिपर्य	असतात.	जीवनशा तर्ाचा	नैसिगक	िनयमच	आहे	तो.	तरीही	मामा	असनूही
कंस	आमचा	कदनकाळ	का	झाला?	एक	कारण	होतं,	 यानं	ऐकलेली	–	‘देवकीचा	आठवा
पुतर्च	 तुझा	वध	करेल!’	ही	 मृ युभय	घालणारी	कठोर	आकाशवाणी.	 दुसरा	होता	केवल
रा यलोभ.	 यानं	 यादवां या	 राजा-राणीला	 पर् य 	 आप या	 माता-िप यांनाही
यासाठीच	क डून	टाकलं	आहे.	यादवांची	अठरा	 कुलं	 देशोधडीला	धाडली	आहेत.	मीही
एक	यादवच	आहे.	 वृ णी-अंधक	या	 कुलशाखेचा.	मथुरेचा	कपटी	व	अ यायी	राजा	 कंस
माझा	 चुलत	 मामा	आहे.	 मामा?	 हा	 कसला	 मामा?	 तो	 बलाढ 	आहे.	 बलांध	आहे.
आ हाला	 मथुरेत	 पाचारण	 क न	 तो	 आ हांवर	 पर्ाणघातक	 चाल	 करणार	 आहे.
कशासाठी?	का	भय	वाटतं	आमचं	 याला?	तर	 यानं	ऐकले या	एका	आकाशवाणीमुळं!
याची	प की	खातरी	आहे	की,	मी,	 देवकीचा	आठवा	 पुतर्	 –	 याचा	काळ	ठरणार	आहे.
मीच	 याचा	वध	करणार	आहे!

कसे	असतील	माझे	वसुदेवबाबा?	माता	 देवकी?	यादवांचे	महाराज	उगर्सेन?	 यांची
राणी	पदम्ावतीदेवी.

उ ाच	 तर	 मथुरेला	 जायचंय.	 ितथ या	 धनुयागा या	 मंडपात	 कंस	 अचानक
आम यावर	म धंुद	 ह ीचे	आिण	मदो म 	म लांचे	 पर्ाणघातक	मारे	सोडणार	आहे.
जायचं	 याला	शरण?	जायचं	बळी?	पवूी	सहा	गेले	तसे?	नाऽऽऽऽही!	कधीच	नाही!!	मी
या	 गोपांचा	 मुरलीधर	 –	 यादवांचा	 कृ ण,	 िनणयाचा	 अ युत	 या	 कंसाचा	 काटा
काढ याखेरीज	कधी	–	कधीच	राहणार	नाही.	न कीच!	कंस?	कंस?	बघ	ूया	तरी	कस या
करणीचं	नाव	आहे	कंस	–	कस या	िवषाची	वेल	आहे	ही?

‘ॐ	 िहर मयेन	 पातरे्ण!	 स य यािपिहतम	् मुखम.्..’	 मा या	 सु त	 मनावर
ऋ वेदातील	पर्ाणपरे्रक	अथपणू	 ईश तवना	 िफ न	 गेली.	माझे	 वास	 णात	शांत,



ि थर	झाले.	केवढातरी	उदंड,	अशरण	आ मिव वास	 यात	ठासनू	भरला	होता.	मी	गाढ
झोपी	गेलो.

दुसरा	 िदवस	 उजाडला.	 मा या	आयु यातील	 सवांत	 मह वाचा	 िदवस	 होता	 हा!
गोकूळ	 सोड याचा.	 कदािचत	 कायमचं!!	 मथुरेला	 जा याचा...	 कदािचत	 कायमचंच!
मा या	जीवनयातरे्त	सवांत	मोठं	आिण	मह वाचं	वळण	होतं	हे!

आज	 नेहमीसारखंच	उठून	मी	आिण	दादानं	आि हकं	आवरली.	कशी	 कुणास	ठाऊक
‘मी	 आिण	 बलरामदादा	 मथरेूला	 जाणार	 –	 धनुयागासाठी’	 ही	 वाता	 हां-हां	 हणता
गोकुळात	 रातर्ीच	 पसरली	 होती.	 सारं	 गोकूळ	 आम या	 मुिखयावाड ावर	 भ या
सकाळीच	 झंुडी-तांड ांनी	लोटलं.	एवढी	माणसं	जमली	 होती,	तरी	सारं	कसं	 िचडीचपू
होतं,	सवां या	चया	पार	उतरले या.	असेल	 ितथनूच	 ते	डो यांत	पर्ाण	आणनू	आ हा
दोघांचं	िमळेल	तेवढं	िनसटतं	दशनही	असोशीनं	िटपत	होते.	मी	उठ या-उठ या	दादाला
बजावलं	होतं,	‘ याकूळ	मुळीच	 हायचं	नाही	बिलदादा.	ल ात	ठेव.	ही	न या	जीवनाची
सु वात	आहे.	मला	तु या	छायेसार या	सोबतीची	िनतांत	आव यकता	आहे.”

बाबा,	आजोबांनी	 सांिगतलं	 तसं	आ ही	 देवक ातील	 इडादेवीसह	 अिभरभानूं या
कुलदैवतांना	 दंडवत	घातले.	आम या	 अंगी	 नेहमीचेच	 वेष	होते	 –	 िपव यारंजन	आिण
िनळया	व तर्ांचे.	मा या	म तकी	मोरपीसधारी	मुकुट	होता.	ग यात	राधेनं	िदलेली	नवी,
टपोरी,	 ताजी	 वैजयंतीमाला	 होती.	आज	 मी	 नेहमीची	 कांबली	 उचलली	 नाही.	 केवळ
ित या	जवळ	गेलो.	ितला	अलवार	हातानं	एकदा	कुरवाळलं.	ित यावर	परे्ममय	कटा
टाकला.	तसाच	तो	 घंुगुरधारी	गवळकाठीवरही	 टाकला.	 णैक	ती	 उचलनू	 पायघडीवर
ठकाठक	आपटून	 मन	 भ न-भ न	 टाकणारा	 मधुरसा	 ित या	 इव या-इव या	 घंटांचा
िकणिकणाट	 कानभर	 ऐकला.	 पु हा	 ती	 गवळकाठी	 होती	 तशी	 हळुवार	 ठेवनू	 िदली.
घ गडी या	 खोळीतील	 केवळ	 माझी	 िपर्य	 मुरली	 हळुवार	 उचलनू	 शे यात	 खोचती
घेतली.

उंच,	थोराड	दादा	 पुढे	चालला.	मी	 या या	मागे	झालो.	 नेहमी	आम या	हातावर
द ा या	 कवड ा	 सोडणारी	 थोरली	 व	 धाकली	 आज	 मातर्	 कुठंच	 िदसत	 न ह या.
आप या	अंतःपुरी	क ात	दोघी	रातर्भर	अश् 	ढाळीत	बस या	हो या.	 यां या	चया
ओढले या	 िन	 डोळे	 सुजट	 िदसत	 होते.	 आ हाला	 िनरोप	 दे यासाठी	 यांना	 बाहेर
येववतच	 न हतं.	 नेहमी	 इकडं-ितकडं	 अडखळणारी	 छोटी	 एकाही	 कुठं	 दृ टीस	 पडत
न हती.	कुणीतरी	आम या	हातावर	द ा या	कवड ा	सोड या.	मग	आ हीच	आपणहनू
मनं	 बांधनू	 दो ही	आयां या	 अंतःपुरी	क ात	 िशरलो.	 केवढ ा	 बदलनू	 गे या	 हो या
यां या	चया	एका	रातर्ीत!	मला	बघनू	थोरलीनं	तर	 दयभेदक	हंबरडाच	फोडला,
“कृ णाऽऽ,	क हैयाऽ!	नको	की	रे	जाऊस	त	ूमथुरेला,	 या	कपटी	राजाचं	हे	आमंतर्ण

खरं	नाही	रे!	एकदा	त	ू या या	तडा यात	सापडलास	की,	पु हा	 हणनू	काही	कधीच	नाही
रे	िदसणार	त	ूमला!

“असा	कसा	रे,	शेवटी	यमुनेनं	डाव	साधला?	त	ूज मलास	ते हा	माझा	पुतर्	न हेस,
अशा	आले या	 शंकेसाठी	का	 रे,	ही	घोर	 िश ा	मला	त	ू देतो	आहेस?	क हैयाऽ	नको	 रे
जाऊस,	मला	एकटीला	अशी	टाकून!”

मा या	ग यात	पडून	ती	हमसनू-हमसनू	ढसढसली.	एवढी	हमसली	की,	 पुढे	 ितला



वास	क द यानं	नीट	हमसताही	 येईना!	घनघोर	वादळात	भोवरवेल	 नुसतीच	थरकापत
राहावी,	तशी	शेवटी	ती	माझी	पर्ाणिपर्य	थोरली	माता	मा या	ग यात	पडून	नुसतीच
असहाय	थरकापत	 रािहली.	मी	अ यंत	 िनधारी	मनानं	 ितला,	 “थोरले,	शांत	हो!	सावर
वतःला,”	 हणत	 नुसता	थोपटत	रािहलो.	 ितकडे	दादाही	धाकलीला	असंच	कसोशीनं
शांतवत	होता.

आ ही	दोघीचें	चरण पश	 घेतले.	दरू	कोप यात	 िभंतीशी	त ड	क न	 मुसमुसणा या
पाठमो या	एकाला	थोपटून	शांत	क न	मी	ितला	थोरली या	हाती	सोपिवली.	क ाबाहेर
सग या	काकू,	आजोबा,	बाबा	आिण	काका	दाटले	होते.	आ ही	सव	काका-काकंू या	पाया
पडलो.	सारे	हमसतच	होते.	जमले या	सव	 चुलत	भावंडांना	आ ही	परे्मानं	 कुरवाळलं.
डोळाभर	सवांना	एकदा	डो यांत	भ न	घेतलं.

शेवटी	आम या	थकले या	िचतर्सेन	आजोबांना	जसे	आ ही	सा टांग	दंडवत	घातले,
तसं	एरवी	 शंभरावर	 गेलेलं	 हे	 वृ 	गोकुळी	कदंबाचं	झाड	 अंगभर	थरारलं!	आजोबांनी
आप या	उज या	हातातील	चांदीचं	कड	खेचनू	ते	मा या	उज या	मनगटात	भरलं.	काहीच
न	 बोलता,	 मकूपणं.	 मला	कडकडून	 िबलगतं	 घेतलं.	 मा या	कपाळपट्टीवर	आप या
झुपकेदार	 िम यांचे	ओठ	 ठेवनू	 ते	 शेवटी	भसाड या,	घोगरट	 सुरात	 हणाले,	 “कृ णाऽ,
पुतर्ा,	मा या	गगमुनीवंर	पणू	िव वास	आहे.	तुला	काहीच	होणार	नाऽही!	मला	खातरी
आहे.	तुझे	केसही	पांढरे	होतील	–	अगदी	मा यासाखेच!	एकच	मागणं	आहे	पुतर्ा!	कधी,
कधीच	िवस 	नकोस	या	 हाता याला!”

सवांत	 शेवटी	 नंदबाबांना	 दंडवत	घालनू	आ ही	 यां यासमोर	 िनधारी	मनानं	आिण
छातीनं	 उभे	 ठाकलो.	मी	आजवर	कयास	 केला	 होता,	तसेच	 िनघाले	या	 णीही	माझे
पर्ाणिपर्य	 नंदबाबा!	पर्थम	 यांनी	आ हा	दोघांनाही	 दुहाती	एकदमच	आवेगानं	घट्ट
िबलगतं	घेतलं.	मग	आम या	म तकावर	हात	ठेवनू	मुखभर	आशीवाद	देत	ते	पाणझर या
डो यांनी	 हणाले,	 “पुतर्ांनो!	 एकवेळ	 मला	 िवसरलात	 तरी	 चालेल!	 पण	 इथ या
गोपगोपीनंा	आिण	 तु हाला	भरभ न	गोरस	 देणा या	 तुम या	गोधनाला	कधी,	कधीच
िवस 	नका!	तुम या	गोपकुळाची	भेट	 हणनू	या	पर्संगी	तु हा	दोघांना	मी	दोन	श तरं्
देत	आहे.	ती	जपा.	तु ही	जीवनात	यशकीतच	 हाल.	अिभरभान	ूआिण	यदुवंशाचं	दोह चं
नाव	कीतीकर	कराल	 तु ही.”	 शेजारीच	 एक	 तबकधारी	गोपसेवक	 उभा	 होता.	 या या
तबकातील,	एक	कोटबंद	खड्ग	बाबांनी	उचललं.	 णैक	आप या	म तकी	 ते	 िभडवनू	 ते
मा या	 वाधीन	करताना	 हणाले,	“हे	माझं	“नंदक”	खड्ग.	कृ णा,	हे	सांभाळ.”	दुस या
सेवकानं	 सांभाकळलेलं	 अंगभर	 उंचीचं,	 िशसमाचं,	 घोटीव,	 काळं	 कुळकुळीत	 मुसल
दादा चा	हाती	देत	ते	 हणाले,	“हे	गोपांचं	मुसल	यादवांचं	र ण	करो!	'सौनंद'	नाव	आहे
याचं.	 बलरामा,	 हे	 त	ू सांभाळ.”	आ ही	 वीकारलेली	 श तरं्	 म तकी	 िभडवनू	 तशीच
सेवकाकडे	िदली.	ती	तशीच	अक् रकाकां या	रथाकडे	धाड यात	आली.

गोपसभे या	चौकात	 बैठकीवर	बसलेले	अक् रकाका	आमची	वाटच	बघत	होते.	 पुरा
चौक	भाव याकूळ	गोपगोपीनंी	कसा	खचाखच	 िट चनू	भरलेला	होता.	 यातील	 िक येक
तर	अक् रकाकां याकडे	ितर कारनं	बघत	आपसात	पुटपुटले,	“हा	कसला	अक् र?	हा	तर
पणू	क् रकमा	िदसतोय!	क् रांत	क् र!”	वाड ाबाहेरही	गोपच	गोप	दाटले	होते.	आ ही
सभे या	 चौकात	आलो.	 पुढे	अक् रकाका,	 मागे	 बलरामदादा	 व	 मी	आिण	 पाठीमागे
आमचं	िवरह याकूळ,	अिभरभानवंूशीय	सव	गोपकुटंुब	असे	मुिखयावाड ाबाहेर	िनघालो.



तसे	चौफेर	दबलेले,	क दलेले,	हंुदकेच	हंुदके	कानी	पडू	लागले.
आ ही	 मुिखयावाड ा या	बाहेर	आलो.	मी	मागे	वळून	अिभरभानूं या	 या	 पुरातन

वा तचंू	डोळाभ न	दशन	घेतलं.	 याला	दो ही	हात	जोडून	ते	कपाळाशी	िभडवत	नमर्
वंदन	केलं.

यमुनेकडे	जायला	वळलो.	समोरच	ती	उभी	होती!	 –	माझी	 िपर्य	गोपसखी	 राधा!
राधा	–	मो ासाठी	तळमळणारा	जीव!	तट थ	मतूीसारखी	उभी	होती	ती.	मतूीलाच	पाझर
फुटावा,	तसे	 ितचे	डोळो	 णात	एकलग	अिवरत	 नुसते	पाझ 	लागले.	 ते	मातर्	आज
हरव यासारखे	िनभाव	वाटत	होते.	आिण	होय,	ित या	पाठीमागे	आज	ितचा	पतीही	होता
–	रायाण.	तोही	हंुदकणारा,	समळू	िपळवटलेला.

मी	 खेच यासारखा,	 मतूीसार या	 तट थ	 असले या	 राधेसमोर	 उभा	 ठाकलो.
छातीवरची	वैजयंती	िकंिचत	उचलनू	ितला	 हणालो,	"तुझी	ही	भावभेट	िवसरणार	नाही
मी	–	कधीच	राधे!	मीही	तुला	आज	एक	भावभेट	देणार	आहे.	त	ूती	कधीच	िवस 	शकणार
नाहीस!	घे.”	 हणत	मी	शे यातली	अव या	गोकुळाचा	व	 वंृदावनाचा	आसमंत	 िननादनू
सोडणारी	माझी	 पर्ाणिपर्य	 मुरली	 खेचनू	 ित यासमोर	धरली.	ती	 हाती	 घेऊन	तशीच
ओठांना	टेकवताना	आता	मातर्	ती	उ या	देही	गदगदली!	ती,	‘क हैया,	क हैया’	 हणत
गुदम न	 हमसत	असतानाच	 रायाणाचे	खांदे	 थोपटून	 मी	झटकन	 पुढंच	सरसावलोही.
फंुदत	आक्रोशत	 पायांवर	 पडणा या	 गोप-गोपीचंी	कड ांमागनू	कडी	 तोडत	आ ही
अक् रकाकां या	मागोमाग	झपाट ानं	यमुनेकडे	चाललो.	आता	मातर्	सैरभैर	झालेला
लहानथोर	 गोप	 तर्ी-पु षांचा	 ल ढाच	 ल ढा	 "कृ णाऽ,	 रामाऽ,	 क हैयाऽ,	 बलरामाऽ,
गोपालाऽ,	 संकषणाऽ,	 नका	 रे	 जाऊ	 तु ही	 गोकूळ	 सोडून,	आ हाला	 यागनू!	आता
गेलात	की,	पु हा	 हणनू	कधी,	कधीच	नाही	िदसायचे	आ हाला	तु ही!	लाड यांनो,	नका
रे	असे	कठोर	होऊ,	 कृ णाऽ,	बलरामाऽऽ	नका	 –	नका	की	 रे	जाऊ,	 ”	असं	आक्रोशत
आम या	पाठीमागनू	फरफटत	येऊ	लागला.

गोकुळाला	उलटा	फेर	टाकून	आ ही	पि चम	 ाराबाहेर	आलो.	इथं	अक् रकाकांचा
सारथी	अ वदमन	हा	रथ	घेऊन	उभाच	होता.	 यात	पर्थम	अक् रकाका	चढले.	मग	दादा
आिण	सवांत	 शेवटी	मी	आ ढलो.	सार यानं	आसडू	ओढताच	 रथाचे	काळेभोर,	सावध
घोडे	 पुढील	 टाचा	 उभा न	 िखंकाळत	 उधळले.	 चालला	 –	 दोन	 गोपांचा	 जीवनरथ
यादवां या	राजनगरीकडे	–	मथुरेकडे	चालला.

मी	 मागे	 वळून	 पािहलं.	 गोकुळा या	 पि चममेकडील	 पर्श त	 ारात	 मिू छत
पडणा या	थोरलीला	–	यशोदामातेला	–	नंदबाबा	 वतःला	सावरत	ितलाही	सावरत	होते.
िकतीतरी	गोपगोपी	धाय	मोकलनू	आभाळात	हात	उडळून	व 	 िपटत	आक्रोशत	होते.
यात	माझे,	आता	 िकतीतरी	थोराड	झालेले	भदर्सेन,	 दर्सेन,	शर्ीदामा,	 तोककृ ण,
दामन,	प ा,	व थप	असे	झाडून	सारे-सारे	सवंगडी	होते.	माझे	आठही	काका-काकू,	माझी
चुलत	भावंडं	होती.	 यां याशी	माझी	काहीना	काही	आठवण	 गंुफली	होती,	असे	सव
अठरापगड	 गोप	 तर्ी-पु ष	 होते.	 आज	 सकाळपासनूच	 माझी	 मुरली	 ऐकायला	 न
िमळा यानं	 सैरभैर	 झालेले	 िकतीतरी	 गोधनातील	 अशर्ाप	 जीव	 कसेतरीच	 हंबरत
यां याभोवती	 घुटमळताना	मला	 प ट	 िदसत	 होते.	 तेही	आज	कधी	 न हे	 ते	अश्
ढाळत	होते.	रथ	यमुनेकडे	िदड या	चालीनं	धावतच	होता.	िकतीतरी	गो टी	मागे	टाकत!
बघणा यालाच	 िदस	ू शकलं	 असतं	 की,	 वंशिच ह	 असलेले	 लाकडी ारावर	 खोदलेले



ट करी या	पिव यातले	पु ट	ख डही	आज	 ार	िमटताच	एकमेकां या	मानेवर	मान	टाकून
अश् 	ढाळ या याच	तयारीत	होते!

आता	मातर्	मी	िनधारानं	पाठ	िफरवली.	गोकूळ	मागे	पडत	चाललं.	वंृदावन,	मधुवन,
गोवधन	 सवच	 तर	 याहनू	 मागंच	 रािहलं	 होतं,	 आजोबा,	 बाबा,	 दो ही	 आया,
चुलतभावंडांसह	 मुिखयावाडा	 मागे	 पडला.	 गोधनासह	 गोपाल	 मागे	 रािहले.	 होय,
मा यातला	गोपांचा	नायक	 मुरलीधर,	 याम,	मोहन,	गोिवंद,	दामोदर,	गोपाळ,	माधव,
िमिलंद	मागे	रािहला.	यादवांचा	नायक	 ‘कृ ण’	आता	पर् य 	जीवना या	रासमंडळात
उतरणार	होता.

शरूसेन	रा याची	राजनगरी	असले या	मथरेू या	भमूीवर	अक् रकाकांना	 पुढे	 ठेवनू
दादासह	मी	पाय	 ठेवला!	यमुने या	या	 िकना यावर	हाती	गदेदार,	शदरी	कदंब	फुलांची
ताजी,	 टवटवीत	 भरग च	 माला	 हाती	 घेऊन	 केवळ	 एकच	 एक	 यादव	 मा या
वागतभेटीसाठी	आला	होता.	मा याहनू	थोडा	लहान	वयाचा	होता	तो.	मला	बघताच
पायीची	वाळवंटी	बाळू	चराचर	तुडवत	तो	खेच यासारखा	आवेगानं	धावतच	पुढे	आला.
फुल या	डो यांनी	मा या	ग यात	हातची	कदंबमाला	 यानं	चढवली.	च क	वाळूतच
गुडघे	टेकवनू	मा या	पायांवर	आपलं	म तक	नमर्	भि तभावानं	ठेवताना	तो	केवढातरी
भावभर	 पुटपुटला,	 "दाऽदा,	 ओळखलंस	 काय	 रे,	 तु या	 या	 छोट ा	 भावाला?”	 मी
या या	दो ही	 दंडांना,	ध न	 याला	परे्मभरानं	वर	 घेतलं.	मी	 या या	परे्मळ,	 िनतळ
डो यांत	खोलवर	बघत	असतानाच	अक् रकाका	उद	्गारले,	“कृ णा,	हा	उ व!	वसुदेवबंधू
देवभाग	आिण	 देवी	 कंसेचा	 पुतर्!	याला	 िचतर्केत	ूआिण	 बृहद	्बल	असे	आणखी	 दोन
बंधहूी	आहेत.	 तुझा	चुलत	 बंध!ू”	माझी	आिण	 याची	डोळाभेटीतच	पणू	ओळख	पटली
होती.	 ज मज मांतरीची!	 उत	् धव	 हणजे	 पिवतर्	 य ा नी	 –	 सदैव	 वर-वर	 जाणारी
जीव योत!

‘उ वाऽ!	 उधोऽ!!	 िपर्य	 बंधो!!!’	 हणत	मी	 याला	व ाशी	घट्ट-घट्ट	 िबलगतं
घेतल.	यापुढचं	जीवन	या	उधोशी	कधीच	सांगता	येणार	नाही,	अशा	भावबंधांनी	रमणार
होतं!	 उ व	 तर	 मा या	 भावजीवनाचा	 ‘भाविव व त’च	 होणार	 होता.	 याला	 संगती
घेऊन	मी	व	दादा	यमुनेची	बाळू	 तुडव	ूलागलो.	आम या	पर् येक	पावलावर	अ ाताचं
वाळवंट	चरच 	लागलं!

धनुयागा या	सज या	पर्ाकारात	आज	पायीच	जा याचा	 िनणय	मी	 के हाच	 घेतला
होता.	 काही	 एक	आडाखा	 बांधनू-ठरवनू!	 म येच	 एका	 िनधारी	 िवचारानं	 मी	 थांबलो.
उ वा या	खां ावर	हलकेच	हात	चढवनू	तो	थोपटत	 हणालो,	"उ वा,	त	ूमाझं	एक	काम
करशील?	तु यािशवाय	अ य	कुणीच	 याला	यो य	नाही.	त	ूअसाच	नौकेतनू	गोकुळाला
जा.	मा यासाठी	िवरह याकूळ	झाले या	यशोदा	व	रोिहणीमातेची	व	सव	गोपगोिपकांची
समजतू	घाल.	मी	केलं	असतं,	तसंच	राधेचं	िन	एकेचं	सां वन	कर.”

आनंदभर या	चयनं	आिण	फुल या	डो यांनी	उ वानं	 णैक	मा याकडे	बिघतलं.	तो
पटकन	 हणाला,	“जशी	तुझी	इ छा!”

मी	 याला	खांदाभेट	 िदली.	नौकेकडे	जाताना	मातर्	 याचे	पाय	काहीसे	अडखळले.
तो	आनंदला	 होता,	मी	 या यावर	 पिह याच	 भेटीत	 िव वासानं	मह वाची	कामिगरी
सोपवली	 हणनू.	 याचे	पाय	अडखळले	होते,	 ते	मातर्	मा या	 िचंतेनं!	 नुकतंच	तर	मी



या या	डो यांत	मा यावरचं	िनतळ,	िनरपे 	परे्म	 व छ	बिघतलं	होतं,
लवकरच	यादवांची	राजनगरी	मधुपुरी	–	मथुरा	 दृ टी या	ट यात	आली.	मथुरेतील

मंिदरांची	गोपुरं	व	राजवा तूंचे	आभाळात	घुसलेले	सुघड	कळस	िदस	ूलागले.	सीमा	पार
करताच	आ हाला	पिहलीच	सामोरी	आली	ती	फुलांची	 यापारपेठ.	नाना	रंगां या	फुलांचे
हार	आिण	 उंचच	 उंच	 िविवधरंगी	 पु पमालांनी	सजलेली	 िवकानंच	 िवकानं	 िदस	ूलागली.
पु पमालांवर	 घ गावणा या	 मधमा या	 गंुजारव	 करीत	 इशंही	 िनभयपणे	 मध	 शोधत
हो या.	तो	 पु पानंद	 घेत	आ ही	चाललो	होतो.	 ‘गुणक’	नावा या	 फुल	 यापा यानं	 पुढे
होत	आ हाला	िकतीतरी	फुलमाळा	व	फुलं	अपण	केली.

जशी	अक् रकाका	आ याची	वाता	गोकुळात	पसरली	होती.	तशीच	‘गोकुळचे	कृ ण-
बलराम	मथुरेत	आलेत,’	ही	वाताही	मथुरेत	हां-हां	 हणता	वादळी	वा यासारखी	पसरली.
हातात	खड्	गं,	भाले,	परशु,	मुसल,	गदा	अशी	िमळतील	ती	श तरं्	हाती	पेललेले	हजारो
त ण	वीर	यादव	िनघाले.	 यांना	आवरणं	आता	अक् रकाकांना	श यच	न हतं.	मी	व	दादा
यांना	मुळीच	आवरणार	न हतो,	तसं	आमचं	रातर्ी	गोकुळांतच	ठरलं	होतं!
हां-हां	 हणता	 भरती या	 समुदर्ासारखा	 गज या	 मथुराकर	 यादव	 वीरांचा	ल ढाच

ल ढा	 आमचा	 पाठीशी	 उभा	 ठाकला.	 वषानुवषं	 कंसा या	 अिनबंध	 अ यायी
वरवंट ाखाली	िनदयपणे	रगडले	गेलेले	ते	अशर्ाप	जीव	होते.	काल	एका	रातर्ीत	मी	जे
अनुभवलं	 होतं,	 ते	 यांनी	 आयु यभर	 सोसलं	 होतं,	 यांचा	 गुदमरलेला	 संताप	 आज
उफाळला	होता.	अनावर	झाला	होता.	शेकडो,	हजारो	क दटलेले	संत त	यादव	कंठनाळ
फोडून	गज	ूलागले,	“कृ ण,	बलरामऽऽ	जयतु-जयतु!”

आता	 आमची	 पिहलीच	 मथुरायातर्ा	 ग लीबोळ	 पार	 क न	 मथुरे या	 पर्श त
राजमागावर	आली.	 मी	आिण	 दादानं	 मागे	 वळून	 बिघतलं.	 दृ टी	 ठरणार	 नाही,	असे
कंुकुमानं	माखलेले	िनधारी,	धंुद	यादव	वीरच	वीर	आम या	मागनू	गजत	पुढे	सरकत	होते;
समुदर्ासारखे!	 म तकं	 कंुकुमानं	 माख यामुळे	 यां या	 पानं	 र तवणी	लाटाच	लाटा,
जशा	काही	वावटळीसार या	पुढे	सरकत	हो या.	ए हाना	आ ही	दोघे	तर	 कंुकुमात	पुरते
हाऊन	िनघालो	होतो.	आमचे	देह	–	देह	िदसत	न हते.	िदसत	होते	केवळ	र तवणी	दोन
कंुकुमदंडच!

गोकूळ	सोडतानाच	माझा	आिण	दादाचा	ऊर,	एका	 िनधारी	आ मिव वासानं	ठासनू
भ न	गेला	होता.	या	 णाला	तर	माग या	गज या,	धंुद	हजारो	यादवांचा	क लोळ	बघनू
तो	गगनभेदी	झाला	होता.	आ हा	दोघांचीही	शरीरं	मोरिपसांसारखी	हलकी	झाली	होती.
मनात	ठासनू	भरली	होती,	ती	केवळ	िनभयता!	अद य,	अशरण	िनधार!

आ हाला	त डावर	ठेवनू	उफाळले या	यादवांचा	सागर	कंसा या	अ यायी	कदर्ा या
गड्ड ावर	 –	 राजवा तवूर	 र रावत	आदळला!!	 मी	आिण	 दादा	 वेषानं	 धनुयागा या
पर्ाकारात	 घुसलो.	तोच	 ‘महामातर्’	नावा या	माहुतानं	 अंकुशाची	 वमी	 टोच	 िदलेला,
पहाटेपासनू	 मैरेयक	 म ाचे	 हंडे	 पाजनू	अनावर	 धंुद	 केलेला,	 एक	 केवढातरी	 िध पाड
मदम 	ह ी	आम या	 अंगावर	ची कारत	अचानकच	चालनू	आला.	 ‘कुवलयापीड’नाव
होतं	 याचं.	तो	िचंऽऽ	िचंऽऽ	असा	नुसताच	पर्थम	िकतीतरी	भेदक,	भयानक	ची कारला.
आम यासह	कसंतरी	क न	पर्यासानं	आत	 घुसलेले	यादव	 याचे	 गंुजेसारखे	लालेलाल
डोळे	 बघताच	 थरकले.	 भेद न	 पांगले.	 मी	 आिण	 दादानं	 ग यात या	 कंुकुममंिडत
पु पमाला	 णात	दरू	फेक या.	मा या	छातीवर	रािहली,	ती	केवळ	 कंुकुममय	वैजयंती!



आ ही	 पीतांबराचे	 व	 नीलव तर्ाचे	 बळकट	 गोपका टे	 कसनू	 यु ाचा	 पिवतर्ा	 के हा
घेतला,	 तेच	 कुणालाही	 समजलं	 नाही.	 पर्ाकारात	 समोर या	 बाजलूा	 दरूवर	 उंचशा
िसंहासनावर	 मथुरेचा	 िनदय,	 माजोर,	अरेराव	 राजा	 कंस	 –	आमचा	 मामा	 –	 बसलेला
अ प ट	 िदसत	होता.	 याला	 घे न	राजमंडल	आिण	सभेचे	मानकरी	यादव	होते.	 यात
याचे	 यगर्ोध,	कंक,	शंकु,	सुह,ू	रा ट्रपाल,	सृ टी,	सुनामा	आिण	तुि टमान	असे	स से
आठ	 बंध	ू होते.	 तशाच	 अंतःपुरी	 क ात	 अ ती	 आिण	 पर्ा ती	 या	 यां या
महारा यांसमवेत	 कंसवती	 कंका,	 शुरभ,ू	 रा ट्रपािलका	 आिण	 कंसा	 अशा	 या या
भिगनीही	बस या	हो या.

आ ही	ह ीला	पिहलीच	चमकदार	हलू	िदली.	तशा	टा याच	टा या	पड या.	 णात
दादा	 या	वळवळ या	पर्चंड	 धुडा या	ताठ	व	आखडू	 शेपटाकडे	 गेला.	मी	चाप यानं
स डेकडे	झालो.	आम या	 पानं	दोन	 िवजेचे	लोळच	जसे	काही	 या	मद	आिण	उ म
गजश तीला	िनकरा या	िनधारानं	िभडले.	पु ट	गदनीला	झटके	देऊन	स ड	नाचिवताना
‘िचंऽऽ	िचंऽऽ’	असे	पर्ाणभेदक	अखंड	ची कार	तो	गज	अिवरत	काढू	लागला.	भोवतीचे
सव	िथजनू	नुसते	बघतच	रािहले.

आ ही	समोर या	गजश तीचे	दोन	भाग	जसे	काही	आपापत:	नकळतच	वाटून	घेतले.
मी	 ह ी या	 स डेला	 चुकवनू	 िकतीतरी	 चपळाईनं	 या या	 पोटाखाली	 गेलो.	 दादानं
शेपटीचाच	दोर	क न	एका	छलांगीतच	 या या	पाठीवर	 णात	 झेप	 घेतली.	डो यांच
पातं	लवाय या	आतच	 यानं	 या	धुडाचं	मदरसानं	पाझरतं	गंड थळ	गाठलंही.	ह ी या
चालिनयंतर्क	माहुतालाच	तो	 िभडला.	बलदंड	दादानं	 या याशी	झ बी	क न	 णात
याला	अंकुशासह	उचलनू	सरल	खाली	फेकून	िदलं!
मी	 या	धडा या	 पुढ या	पायां या	फटीतनू	सुटून	ह ी या	स डेसमोरच	उभा	ठाकू

लागलो.	 या या	धंुद,	लालेलाल	डो यांत	डोळे	रोवनू	तो	कशी	हालचाल	करणार,	याचा
अचकू	माग	घेऊ	लागलो.	 याला	चपळ	हुली	देऊ	लागलो.	आ हान	देत	चेतव	ूलागलो.
आता	 ह ीवर	आमचं	 पणू	 िनयंतर्ण	आलं.	 ए हाना	 खाली	 उत न	 दादानं	 जिमनीवर
पडलेला	 अंकुश	उचलला	होता.	 भेदरलेला	माहतू	 कुठंतरी	दरू	पळून	 गे यानं	 िदसेनासा
झाला	होता.	पाठीमागनू	अंकुशाची	सतत	टोच	ह ीला	देऊन	गरगर	िफरणारा	चक्रवत
दादा	आिण	पुढून	 या या	स डेत	न	सापडता,	हलू	देत	 याला	नुसताच	गरगर	िफरवणारा
चक्री	 मी,	 असा	 गोल	 आवतांचा	 दृ टी	 ठरणार	 नाही,	 असा	 गितमान,	 थरारक	 खेळ
घटकाभर	चालला.	हा	तर	म लिव ेतील	 ‘अ याकष’	हा	आमचा	अ यंत	आवडता	डाव
होता.	पर्ाणकाकांनी	घोटळून	घेतलेला.

आता	ह ीला	कळेना,	 कुठं	 िफरावं,	 कुठं	वळावं.	गोल	गरगर	 िफर यामुळं	ह ीला
मैरेयक	म 	अिधकच	िभनलं.	म 	आिण	िगर या	यांनी	चक्रावलेला,	भोवंडलेला	ह ी
आ ते-आ ते	 भेलकांडला.	 कोसळला!	 भयानक	 फुसफुस	ू लागला.	 यामुले	 या या
स डेशी	 पायबंदीवर	 घुळलोट	 उडू	लागले.	 मी	झटकन	 या या	 स डेशी	 होत,	 याचा
हातभर	लांबीचा	शुभर्,	वक्र	उजवा	दात,	 ‘जय	इऽऽडा	माऽता’	गजत	िवजेसारखा	एका
झट यातच	 मुळातनू	 िनखळून	काढला.	तशी	र ताची	 िचळकांडीच	 िचळकांडी	फवारली.
आजोबांनी	भरलेलं	मा या	हातातील	 चंदेरी	कडं,	उडाले या	गजर ता या	 िचळकांडीत
अंगभर	 हाऊन	 िनघालं,	माझं	 कंुकुममय	पीतांबर	 या	गजर तात	 िचंब	झालं.	हात या
दंतश तर्ाचेच	 टोकदार,	 ती ण	 पर्हारच	 पर्हार	 मी	 या या	 तर्वणा या,	 मदो म



गंड थळात	सपासप	उतरिवले.	दादानं	ए हाना	 या या	शरीरावर	अंकुशाची	टोच	नाही,
अशी	बोटभरही	जागा	ठेवली	न हती.	आ ही	दोघंही	घाम	आिण	र तानं	पुरेपरू	िनथळून
िनघालो	होतो.

कंसानं	 घातले या	 पिह या	 मारेक यानं	 मदो म 	 राजह ीनं	 –	 कुवलयापीडानं
चारीही	पाय	ताणत,	अिवरत	फुसफुसनू	एकदाचे	पर्ाण	सोडले!	एक	पर्चंड	शि तकदर्
िन तर्ाण	झालं.	दबले या,	िथजले या	भोवती या	यादवांनी	आता	डुयीचंी	पागोटी	हवेत
उडवत,	अनावर	 टा याच	 टा यांचा	अिवरत	 गजर	 करत	 िनभयतेनं	 उ फूत	 घोषणा
ठोक या	‘कुवलयापीड	पडला,	कुवलयापीड	पडला!	साधुsऽ	साधुsऽ;	कृ ण-बलराम	जयतु!
जयतु!!’	 या	 रोमहषक	 घोषणा	 ऐकून	 बाहेर	 थांबलेले	 आता	 अनावर	 झालेले	 यादव
रेटारेटी	करत,	घोष	 देत	राजवा तू या	भ य	महा ारातनू	पाणमुसांड ासारखे	 थेट	आत
घुसले.

दरूवर	राजवेदीजवळ	मथुरेचा	राजा	कंस	आता	आसनाव न	तडक	उटून	उभा	रािहला.
संतापानं	तो	 नुसता	अंगभर	कसा	थरथर	कापत	होता.	 या या	जाड	 भुवया	चम कािरक
आक्रसनू	कशातरीच	 वक्र	झा या	 हो या.	डोळे	 नुसते	आगच	आग	ओकत	 होते.	तो
केवढ ातरी	मोठ ा	 भेदक	 राजगवानं	कडाडला,	 ऽऽअमाss य!	धनुयागासाठी	 पाचारण
करा	 या	गावंढळ	गवळटांना!	 या	मंडलात.”

या या	 वेदीसमोरच	 िककरा या	 खांबांना	 दोरखंडांनी	 आवळले या	 कंुपणात
लालमातीचा	 पर्श त	 आखाडा	 होता.	 यात	 मधोमधच	 एका	 वेलबुट्टी या	 तलम
आ तरणावर	पु पमालांनी	मंिडत	धनु य	होतं.

कंसाचा	अमा य	 िवमृथ	ूआम याजवळ	आला.	 तो	आदेश	 देतच	कडाडला,	 “चला,
धनुिव े चं	 कौश य	 दाखवा	 आता!”	 मी	 व	 बलरामदादा	 दंड	 थोपटतच	 आखाड ात
उतरलो.

दादा	 भोला	 होता.	जवळ	जाऊन	 तो	 यागासाठी	 मांडलेलं	 धनु य	खरोखरच	 िनरसू
लागला!	 मी	 मातर्	 या या	 शेजारी	जाऊन	 चौफेर	 दृ टी	 िफरवत	 सावधिच 	 उभाच
रािहलो.	मला	माहीत	होतं,	धनुयाग	ही	फसवी	चाल	होती.	इत यात	कुठूनतरी	दणादण
दंड	 थोपट याचे	आवाज	 उठलेच.	 पाठोपाठ	 कासा	 कसलेले	 दोन	 केवढेतरी	 िध पाड	 व
िपळदार	राजम ल	आखाड ात	उतरलेही.

यातील	एक	होता	चाणरू,	दुसरा	होता	मुि टक!	 यांनी	पु हा	दणादण	शडडू	ठोकले.
‘मथुरािधपती	अिजं य	म लवीर	कंस	महाराऽऽज	जयऽतु!	जयऽऽतु!!’	अशा	दो ही	हात
ऊंचावनू	नाचतच	आरो या	ठोक या.	 यां या	 नुस या	दशनानंच	सवतर्	 भेदक	भयंका
पसरली.

आता	दादाही	सावरला	होता.	 यातील	चाणुरानं	म ये	 ठेवलेलं	आ तरण	धनु यासह
सरळ	उचललं.	मा याकडे	िकतीतरी	ितर कारनं	बघत,	केवढंतरी	िवक्राळ	हसत	 यानं	ते
आखाड ाबाहेर	च क	 फेकूनही	 िदलं!	आम या	 अंगावर	मठूमठू	माती	 उधळत,	चाणुर
मला	 िभडला	 आिण	 मुि टक	 दादाला	 लगटला.	 योजनापवूक	 मंडपात	 पेरलेले	 न
िदसतीलसे	मांडलेले	भ य	राजनगारे	आता	एकदमच	धडधडू	लागले.	भयकातर	क लोळच
क लोळ	क दला.

चाणुरानं	 कानिशलाजवळ	 िदले या	 पिह याच	 तडा यात	 मा या	 डो यांसमोर
िठण याच	 िठण या	उडा या!	कानांत	 केलीनंदकाकांचा	म लवेद,	 या या	सव	ऋचांसह



णात	 िफ न	 गेला.	 श द	 घुमले,	 ‘असाच	 दशरंगी	 तडाखा	 त	ू पर्ित प याला	 जे हा
देशील,	 ते हाच	 त	ू खरा	 म लवीर	 होशील!’	 णाधांतच	 फुल या	 िनखा यांवरील
ला ांसारखे	माझे	र तकण	फुलनू	आले,	उधळले!

आता	 मला	 समोरचा	 म लही	 मघा या	 ह ीसारखाच	 िदस	ूलागला,	 एका	 ु लक
िढगासारखा!	एका	अपार	 तेजाचं	वलय	मा या	 अंगभर	 णात	 िफ न	 गेलं,	समोर या
म लाला	समजेना	मी	समोर	आहे;	 पाठीशी	की	 डा या	 हाताला!	कानिशलावर	थपडा
देतोय	की	पाठीत	 गु े 	घालतोय.	एवढ ाशा	पहारीनं	 केवढातरी	पाषाण	 णात	उलटून
लावावा;	तसे	कधी	आकडीचे,	कधी	पछाडीचे,	कधी	छडी	टांगेचे	डाव	टाकून	मी	 याला
झपाझप	आदळत	घायाळ-घायाळ	क न	टाकलं.	 शेवटी	तो	जिमनीवर	पालथा	पडला
असताना	 या या	 पु ट	मानेवर	 गुडघा	 ठेवनू	 याचा	खरपसू	रगडा	काढला.	पर्ित पधी
धापावला	 तसा	 मी	 ठेवणीतला	 बाहुकंटक	 बाहेर	 काढला.	 याचा	 पर्ाणांितक	 चाप	 मी
दातओठ	खात	 या या	कंठावर	आवलला.	जीभ	बाहेर	काढून	डोळे	गरगरा	िफरवत,	र त
ओकओकून	 टाचा	 घासत	चा ह	 सुट यासाठी	 पर्ाणांितक	 धडपडू	लागला.	 मी	 याला
तंशी	 संधी	 देणारच	 न हतो.	 हा	 म लिव ेतील	 पर्ाणघातक,	 अंितम	 डावपेच	 होता	 –
बाहुकंटक!	बाहुकंटक	 हणजे	पर्ित प या या	कंठाभोवती	करकचनू	आवललेला	पर् य
मृ यचूा	काटेरी	चापच!

तो	 धडपडेल	 तसा	 बाहुकंटकाचा	 चाप	 या या	 कंठाभोवती	 मी	 अिधकच	 घट्ट
आवळतच	चाललो.	 तसा	 टाचा	 घा-घासनू	 कंसाचा	 िध पाड	 म ल	चाणरू	 मान	 टाकून
गतपर्ाण	झाला.	ितकडे	दादानंही	मुि टकाला	तसाच	पर्ाणदंड	िदला	होता.

हषो फु ल	झालेले	मथुराकर	यादव,	हवेत	उ रीतं,	पागोटी	फेकत,	 ‘कृ ण,	बलराम,
जयतुऽऽ	जयतुऽऽ!’	असे	अखंड	गजत	आखाड ात	घुसले,	तसा	राजवेदीजवळ	संतापानं
थयथयाट	 करणारा	 कंस	 केवढ ातरी	 मोठ ानं	 कडाडला.	 “बघता	 काय?	 अमा यऽऽ
सेनापतीऽऽ	अनाधृ टीऽ,	तोशलकाला,	कूटाला	सोडा	 या	गवळटांवर!	शल,	कौशलाला
धाडा	 यां यावर.”	 याचा	 बंध	ू सुनामा	 याला	 धीर	 देत	 म येच	 हणाला,	 “मी	 घेतो
समाचार	 या	थोर या	गव याचा.”

णातच	 एकीकडून	 तोशलक,	 कूट	 मला	 आिण	 दुसरीकडून	 सुनामा,	 शल,	 आिण
कौशल,	दादाला	िभड यासाठी	आखाड ात	उतरलेही!	श तर्धारी	सेवकांनी	मथुराकरांना
बाहेर	हाकललं.	दणादण	शडडू	ठोकत	आता	म लांनी	पर्ाकार	कसा	थरकावनू	सोडला.
णात	 ते	आ हाला	 िभडलेच.	 राजसेवकांनी	चाणरू	आिण	 मुि टक	यांचे	 मृतदेह	उचलनू

आखाड ाबाहेर	के हाच	नेले	होते.
आ हाला	 वास	 यायलाही	 उसंत	 न	 देता,	 न या	 कसाचे	 पु हा	 दोन	 िध पाड

शत् म ल	 एकदमच	आ हांवर	कोसळले.	 मला	 तोशलक	आिण	 कूट,	 दादाला	 सुनामा
आिण	शल,	कौशल	–	एकदमच	िभडले.

तोशलक	व	कूट	या	िध पाड	म लांसमोर	मी	 हणजे	गोवधना या	जोडिशखरांसमोर
एक	नग य	टेकडी	होतो.	दादाला	िभडलेला	सुनामा	हा	तर	कंसाचा	िपर्य	राजम ल	बंधचू
होता.	 याला	दुहाती	जोड	होती	–	शल,	कौशलांची!	आ हा	दोघांनाही	मातर्	समोर यांचं
मोठेपण	आिण	सं या	कसली	ती	जाणवतच	न हती!	आ ही	मानवी	देह	न हतोच.	झालो
होतो	गगन पशी	चैत य योती!

आता	 तोशलक,	 कूटाशी	 माझं	 म तक	आळीपाळीनं	 िभडलं.	 पर्थेची	 लाल	 माती



देताच	 यां या	भरग च,	 पु ट	मानांना	मा या	 पंजाचा	वजर्िपळा	आलटून-पालटून	पडू
लागला.	िकतीतरी	चपळाईनं	अमाप	गतीनं.	दादाही	तसाच	 या	ितघांशी	एकटाच	िनकरानं
झंुज	ूलागला.

डो यांत	पर्ाण	आणनू	आम या	पर् येक	बारीकसारीक	हालचालीकंडे	एकटक	बघत
होता,	तो	एकमेव	जीव.	राजवेदीवरचा	यादवांचा	मदो म 	राजा	–	माझा	मामा	–	अरेराव
कंस!

मी	 आिण	 दादा	 आता	 घामानं	 िनथळलो	 तरी	 आम या	 चमकदार	 हालचालीतं
लवभरही	 त् टी	 आली	 न हती.	 घामा या	 िनसरडेपणाचाही	 पर्ित प यांना	 सटासट
चकवनू	त डघशी	पाड यासाठी	आ ही	 कुशल	लाभ	उठव	ूलागलो.	एवढे	मोठे	 िध पाड
तोशलक	व	सुनामा	आिण	 यांचे	साथीदार	हलूभर या	चपळ	चक यांमुळे	मातर्	धडाधड
कोसळले.	ते	बघनू	आनंदा या	उक या	फुटणारे	यादव,	‘घे	 या	नराधमाला	मांडाखाली,
सोडू	नको.’	असे	उ फूतपणेच	गज	ूलागले.

आमची	ही	अंितम	अटीतटीची	झटापट	चांगली	घटकाभर	घुमली.	शेवटी	मी	तोशलक
व	 कूटाला	 आिण	 दादानं	 सुना याला	 व	 शल,	 कौशलाला	 म लवेदाची	 िनवाणीची
बाहुकंटाची	मातर्ा	िभडवली!	एक-एक	करत	पाचांनाही	आ ही	िनपटलं!

आता	 मातर्	 धनुयागाचा	 मंडप	 उडून	 जाईल	 अशा	 यादवां या	 कंठाकंठातनू
िनघाले या	 िवजयो मादा या	 गगनभेदी	 अखंड	 घोषणाच	 घोषणा	 तडतडू	 लाग या,
‘कृ ण,	राम	जऽयऽतु,	जऽयऽतु,	राम,	कृ ण	जऽऽयऽऽतु	–	जऽऽयऽऽतु.’	कुणीतरी	 यात
उ ेजक	घोषणा	सोडून	िदली,	 ‘नराधम,	अ यायी	कंसाचाऽऽ	–	िध कार	असो!	िध कार
असो!’

ए हाना	आखाड ा या	ल कडकोटाव न	मी	तडक	उडीच	घेतली.	शरूसेन	रा याचा
सवािधकारी	 राजा	 हणवनू	 घेणा या	 बलदपी,	 मदो मत	 कंसा या	 थेट	 अ यायी
राजवेदीसमोरच	ताठ	उभा	ठाकलो!!

राजवेदीसमोर	 थरथरत	 असले या	 केवढ ातरी	 उंच,	 िध पाड	 अशा	 मा या
कंसमामाला	माझे	पापछेदक,	खलदाहक,	अस यभेदक	डोळे	 थेट	 िभडले!	या	डो यांनी
जाणलं;	 या	डो यांआड	काय	लपलं	आहे	ते!	 या	डो यांना	समजनू	चुकलं;	कसला	 ण
अवतरलाय	ते!	तो	थरथरत	होता	–	आता	मातर्	संतापानं	मुळीच	न हे	तर	–	पर्ाणभयानं!
हा	–	हाच	तो	 ण	होता	–	अ यायाला	समळू	िनखंद याचा!	हा,	हाच	 ण!!	हाच	तो	 ण
होता	–	क दले या,	दबले या	असं य	िजवांना	मु त	 वास	दे याचा!

एक	गगनद 	आिण	मलाच	पणूत:	अिभनव	असा	माझा	जीवनघोष	मलाच	 प ट	ऐकू
येऊ	लागला,	‘कृ णाऽ!	हो	पुढं,	सरसाव.	तुझा	ज मच	यासाठी	झाला	आहे.	अ यायाला
पायांखाली	 िचरड यासाठी!	 गुदमरले या	 यायाला	खां ावर	 घे यासाठी.	ल ात	 ठेव,
वाढ	 व	 िवकास	 ही	आिण	 हीच	जीवनाची	ल णं	आहेत!	 उखडून	 टाक	समळू	 हा	 या
जीवनगंगे या	िवकसनातील	तंुबा!

‘र ताची	नाती	 मुळीच	 यानी	 घेऊन	चालणार	नाही	या	 णी	 तुला.	 िजवािजवांची
आकाशनाती.	 यां याशी	ज मानं	आलेलं	कत य	कधीच	िवस न	चालणार	नाही	तुला.	तू
कुणाचा	 भाचा	 नाहीस,	 कुणी	 तुझा	 मामा	 नाही,	 कंसाचा	 तर	 त	ू कुणी-कुणीच	 नाहीस!
अधमाचं	िनखंदन	आिण	स यधमाचं	उ थान	हे	आिण	हेच	तुझं	जीिवतकाय	आहे!’

राजवेदीसमोर	 यदुवंशाचं,	 शरूसेन	 रा याचं	 घोर	 अस य	 –	 मिूतमंत	 िध पाड	 पाप



पर्ाणभयानं	थरथरत	उभं	होतं.
पर्चंड	आ मिव वासानं	मन	आिण	अमोघ	आकाशी	साम यानं	 भरलेला	 पाठकणा

घेऊन	मी	समोर या	राजवेदीवर या	पायदंड ा	झपाझप	मागे	टाक या.	एका	झेपेत	थेट
कंसालाच	िभडलो.	डोळे	िकतीतरी	मोठे	िव फा न	तो	मा याकडे	भेद न	नुसता	बघतच
रािहला	–	गिलतगातर्.	िन पर्भ.	हतपर्भ.	 णात	 या या	हाताला	मी	एक	वीजझटका
देताच	 तो	 पायदंड ांव न	 गडगडत	 समोर या	 वेलबुट्टी या	 पायबंदीवर	 उताणा
कोसळला.	 याचा	तो	उ म 	सोनेरी	 मुकुट	घरंगळत,	ठणठणत	 कुठंतरीच	फेकला	 गेला.
याचे	राठ,	दाट	केश	अ ता य त	िवसकटले.
मा या	सहा	नवजात	बंधूंना	म तकाहनू	उंच	उचलनू	िशळेवर	आपटणारे	 याचे	िनदय,

िनमम,	बलशाली	केशाळ	बाह	ूआज	असे	िनबल	का	झाले?	कारण	 प ट	होतं.	बलशाली
पापही	 जे हा	 मृ यु या	 दारात	 उभं	 राहतं	 ते हा	 ते	 असंच	 िनबल	 होतं!	 आपोआपच
िनःस व	होतं	ते!

राजवेदीवर या	 पायदंडीव न	 पु हा	 िवजेची	 झेप	 घेऊन	मी	 या या	 उ म ,	 पु ट
व ावर	आ ढ	झालो.	िच यानं	कुवलयापीडा या	ध याचं	गंड थळ	गाठलं!	 याचे	दाट,
राठ	 केश	 डा या	 मुठीत	 घट्ट	 पकडले.	 याची	 मदो म 	 मान	 वर	 उचलनू	 मी	 ती
पायदंडीवर	 साताठ	 वेळा	 थडाथड	 आदळली.	 पाठोपाठ	 उज या	 चंदेरी	 कडेधारी
वजर्मुठीचा	केवढातरी	जोरदार	भ कम	पर्हार	 या या	उ म 	व ावर,	"घे,	यादवां या
कुलघात या”	 हणत	डोळे	िव फारीत	उतरिवला!

मग	हीच	 िक्रया	अखंड	 सु 	झाली.	डा या	 मुठीत	 याचं	गवो मत	म तक,	 याची
राठ	 केशावळ	 पकडत	 थडाथड	 आदल याची,	 पाठोपाठ	 कडेधारी	 उज या	 हाता या
वजर्मु टीचे	बळकट	पर्हारांमागनू	पर्हार	 या	गवो त	व ावर	उतरिव याची.	पर् येक
पर्हाराबरोबर	मा या	त डून	आपोआपच	बोल	िनघ	ूलागले,	"हा	पिह या	बंधू या	वधाचा
–	 जैऽ	 इडामाता	 –	 हा	 दुस या या	 –	 हा	 ितस या या	 –	 जै	 देवकीमाता	 –	 हा	मा या
माते या	िनघृण	छळवादाचा	–	हा	िप या या	घनघोर	अवमानाचा	–	हा	त	ूयादवांची	कुळं
मथुरेलतनू	 देशोधडीस	 धाडलीस	 याचा.	 जैऽ	 जैऽ	 इडामै या!”	 पर्हारांवर	 पर्हार	 –
बळकट	वजर्मु टी या	पर्हारागिणक	वर	उफाळणारं	अ यायी	र ताचं	कारंजं!	 यात	िचंब
िभजणारं	माझं	पीतांबर!	िवदीण,	उद् व त	होणारं,	उ म ,	असहाय	व !

भोवतीचे	 िवजयो मादानं	 वेडावनू	 गेलेले	अठरा	कुलीन	मथरूाकर	यादवच	यादव	 ‘हा
पिहला,	हा	 दुसरा’	असं	 हणत,	मा या	जागी	 तेच	जसे	काही	 कंसा या	उरावर	बसलेत
असे	हवेतच	आवेशी	पर्हार	करीत	पर्ो साहनपर	लयीत	गज	ूलागले!	जसा	मी	न हेच	–
तेच	मथुरे या	अ यायी	राजा या	उरावर	बसनू	 याचा	वध	करीत	होते!

कंस	थडाथड	टाचा	झाडून,	तळमळत	मला	व ाव न	दरू	फेक याचा	आटोकाट	य न
करीत	होता.	माझी	जंघापकड	घट्ट	होत	होती	–	मगरीसारखी!	मुठीत	आिण	भुजेत	अरोध
अवणनीय	 महान	 साम य	 उतरलं	 होतं.	 कपाळ	 घामानं	 डबडबलेला	 कंस	 जाड	 भुवया
कशातरी	वाकड ा-ितकड ा	आक्रसत,	र त	ओकत,	टाचा	घासघासनू	गुरगुरत,	क हत
एकदाचा	शांत	झाला.	मथुरेत	 गेली	अनेक	वषं	 र रावत	गजणारं	एक	अ यायी,	 क् र,
भयाण	राजवादळ	शांत	झालं.

पर्थम	 भेदरलेले,	 नंतर	अनावर	 क्रोधानं	मा याच	रोखानं	धावनू	 येणारे	 कंक	आिण
यगर्ोध	असे	 याचे	आठ	बंध,ू	दादानं	आडवं	होत	आप या	अंगावर	घेतले.	खवळले या



यादवां या	साहा यानं	 यांनाही	बंिदवान	केलं.

कंस	आिण	 याचे	स लागार	यांनी	बुदि्धकौश यानं	आखलेला	धनुयागाचा,	समारोह
संपला	होता.	िवजयानं	आिण	परे्मानं	उचंबळणा या	यादवांनी	आनंदाितरेकानं	मला	आिण
दादाला	उचलनू	खां ावरच	 घेतल.	 कंठ	मोकळे	सोडत,	हातवारे	करत	 यांनी	गगनापार
अनावर	 ललका याच	 ललका या	 घुमिव या.	 "यादवराज	 कृ ण-बलरामss	 जयतुssऽऽ
जयतुsऽ”	आनंदान	गजत	 यांनी	आ हाला	राजवेदीजवळ	नेऊन	उभं	केलं.	मी	दो ही	हात
उंचावनू	यादवांना	उ ेशनू	 हणालो,	“मथुरे या	मा या	िपर्य	यादव	बांधवहो!	शांत	 हा!”
गेले	जवळ-जवळ	तीन	घिटका	चाललेला	घोषणा,	आरो यांचा	घोषय 	 णाधात	शांत
झाला.	या	 णाला	माझी	मलाच	तीवर्पणे	सखोल	जाणीव	झाली	की,	आप या	 कंठात
एक	आकाशद ,	पर्णवाचा	अिधकार	सांगणारा,	अजोड	 वर	सु तपणे	पहुडला	आहे!	तो
पर्कटताच	 शेकडो-हजार ना	 णातच	 त धपणे	 ऐकणंच	 भाग	 पडतं.	 मला	 माझा
जीवनसरू	गवसला!

राजवेदीजवळ	 दादा या	 उज या	 हाताशी	 राहनू	 चौफेर	 दृ टी	 फेकत	 मी	 संथपणे
हणालो,	 “आजपासनू	मथुरा	 ‘कंसमु त’	झाली	आहे.	 वतंतर्	झाली	आहे!	 िनजतंतर्
झाली	आहे.	शरूसेन	 रा य	 मु त	झालंय.	 तु हा	 सवांचं	 पाठबळ	लाभलं,	 तर	आणखी
बरचसं	 काही	 मु त	 होणार	आहे!	 तु हा	 सवां या	आशीवादानं	 असाच	 मा या	 माता-
िप यां या	वाड ात	जाऊन	पर्थम	 यांना	 यां या	वषानुवषां या	बंिदवासातनू	मी	मु त
करणार	 आहे.	 कारागृहात	 जाऊन	 आप या	 उगर्सेन	 महाराजांची	 आिण	 प ावती
महाराणीचंी	सुटका	करणार	आहे.

“नगरजनहो!	ठाम	िव वास	बाळगा,	मथुरे या	या	राजिसंहासनावर	आपले	उगर्सेन
महाराजच	 पु हा	आ ढ	 होतील	 –	 इथले	 अमा य	 जे	 कोणी	 असतील,	 यांनी	 स वर
मा यासमोर	यावं.”

मा या	िनधारी	बोलांनी	भोवती या	यादवांत	कुजबुज	माजली.	सवांनी	वाट	क न	देत
एका	म यमवय क,	गोल	चय या	तरतरीत	नाका या,	दाढीधारी,	भरग च	शरीरय टी या
ग हाळ	यादवशरे् ठाला	पुढे	केलं.

हात	जोडून	भयानं	थरथरतच	ते	मा यासमोर	आले.	कंसराजाला	 या या	कारभारात
सहकाय	 के यामुळे	मी	 पर्ाणदंडाचीच	 िश ा	करणार,	या	आशंकेनं	 ते	भयकातर	झाले
होते.

“नाव	काय	तुमचं?”	मी	 यांना	िवचारलं.
“िवssऽऽ	िवपृथ!ू”	ते	भेदरत	तर्ोटक	पुटपुटले.
“घाब 	नका	अमा य.	मी	तु हाला	कसलीही	िश ा	करणार	नाही.	शांत	असा.	तुमचा

कसलाच	 दोष	 नाही.	 तु ही	 केवळ	आ ापालक	आिण	 रा यपोषक	आहात.	अमा यानं
सदैव	असंच	असायला	हवं.	या	 णापासनू	नीट	 यानी	 या.	इथलं	 कंसरा य	 संपु टात
आलं	आहे.	लवकरच	 उगर्सेन	 महाराजांचं,	 यादव	 नायकांचं,	लोकक याणी	 रा य	 सु
होईल.	 यासाठी	 यां या	शा तर्यु त	रा यािभषेकाची	 यव था	करा.”

भेदरलेले	 िवपृथ	ूमा या	अकि पत	अभयाचं	अवसान	 घेत	सावरले.	 हणाले,	 “जशी
यादवशरे् ठांची	 आ ा!	 आपण	 मला	 अभय	 देऊन	 जीवनदान	 केलंत,	 हे	 मी	 कधीच
िवसरणार	नाही!	आणखी	काही	आदेश	अस यास	 हावेत!”



“अमा य,	भयानं	पिरवारांसह	परागंदा	झाले या	वृ णी,	अंधक,	भोज,	दाशाह,	कुकुर,
सा वत	अशा	अठराही	 यादवकुलांतील	 पौर	आिण	 जनपदजनांना	 स मानपवूक	 पु हा
स वर	मथुरेत	पाचारण	करा.	 यांचं	पुनवसन	करा.	कंसानं	बलात	अपहरण	केलेली	 यांची
संप ी	आिण	भू ेतरं्	काटेकोर	सचूी	क न	 याची	 याला	परत	करा!”

“जशी	आया ा.”	अमा य	उ रले.
“िवपृथ,ू	 यापुढे	 मला	 तुमचं	 ठायीठायी	 खपूच	 सहकाय	 लागणार	 आहे.	 आजच

पुरोिहतांना	सांगनू,	आज या	इथ या	‘धनुयागा'त	वाया	गेले या	‘बाणां’चं	–	तोशलक,
मुि टक,	 सुनामा,	 कूट,	 चाणरू	 या	 सवांचं	 िविधपवूक	 दहन	 करा.	 आिण	 हो,	 यां या
शेजारीच	राजगज	कुवलयापीडालाही	सिवध	अि नदाह	 ा.

“यमुनेकाठी	तपणासह	कंसाचं	राजिविधपवूक	चंदनका ठिचतेत	यथासांग	दहन	करा.
‘मरणांतािन	 वैरािण’	 हे	आपलं	 पुरातन	बर्ीद	आहे.	इथ या	सेनापतीचं	नाव	मला	सांगा.
यांना	स वर	पाचारण	करा.”
“आ ा	आयांची.	 यादव	 सेनापती	आहेत	अनाधृ टी.	 ते	आपले	 काकाच	आहेत,	 ”

हणत	अमा यांनी	अनाधृ टीनंा	हातसंकेतानं	राजवेदीकडे	बोलावनू	घेतलं.
पु ट,	 वृष कंधी,	 िध पाड,	 सावळे,	 उभट	 चयचे	 अंगी	 लोहकवच	 धारण	 केलेले,

दाढीधारी,	तरतरीत	नाकाचे,	 िनभय	अनाधृ टी	समोर	आले.	मी	 यांना	 िवचारलं,	 “काय
हणावं	तु हाला	मी	–	अनाधृ टीकाका	की	सेनापती?”
“सव	 यादव	 ‘यादवशरे् ठ’	 असंच	 हणतात.	 आयांनीही	 तसंच	 हटलेलं	 आवडेल

आ हाला.”	सेनापती	िनभयपणे	उ रले.
“काम	मोठं	आहे.	धैयाचं	तसंच	कौश याचंही,	यादवशरे् ठ	सेनापती!	तु ही,	कंसप नी

–	आम या	मामी	अ तीदेवी	व	पर्ा तीदेवी	यांना	सश तर्	अ वसादां या	सोबतीनं	 वत:
यां या	माहेरी	मगध	 देशात,	राजधानी	 िगिरवर्जाला	 सुख प	पोहोचवनू	यायचं	आहे!
िविधकाय	उरकताच	िनघा.	पतीनं	िनमाण	केले या	शत् ं या	गराड ात	 या	इथं	सुरि त
राहचू	शकत	नाहीत!”

आता	मी	 णभरही	थांब	ूशकत	न हतो.	 कंसाचा	धनुयाग	 हणजे	 –	धनुय 	 संपला
होता.	माझा	जीवनय 	या	 णापासनूच	 सु 	होत	होता.	 यात	कसलीही	त् टी	पडता
कामा	न हती!

“चल!	आप या	माता-िप यांना	मु त	क न	 यांचं	दशन	 यायचं	आहे,	”	 हणत	मी
बलरामदादाचा	 हात	 परे्मानं	 हाती	 घेतला.	 कंसाला	 िनपटून	 धनुयागा या	 पर्ाकारातनू
आ ही	चाललो.	आम या	माता-िप यां या	राह या	वाड ाकडे.	आम या	ज म थानाकडे!
मी	आिण	दादानं	काहीच	आ ा	केली	नाही,	तरीही	िवपृथ,ू	अनाधृ टी-सा यकी,	अक् र,
कृतवमा,	 देवभाग,	 िवकद् ,	आहुक,	 पर्भंजन	असे	 िकतीतरी	 पर्मुख	 यादव	आम या
मागनू	आपोआपच	चाल	ूलागले.

ती	वा त	ूआली;	 िजथं	माझा	ज म	झाला	होता!	इथले	सव	पहारेकरी	आिण	सेवक,
सेिवका	 कंसा या	पतनाची	वाता	ऐकताच	 के हाच	 कुठ या	 कुठं	पसार	झाले	होते!	 या
भ य	वाड ात	आता	 िचटपाख ही	न हतं.	 या	क ात	आमचे	माता-िपता	होते,	 ितशं
आ ही	आलो.	लोह ाराला	भलं	मोठं	लोहटाळं	लटकत	होतं.	लोखंडी	गजाआड	आमचे
थकलेले,	डो यांतच	पर्ाण	एकवटलेले,	 याकूळ	माता-िपता	होते.



कुणातरी	यादवानं	पुढं	होत	गदे या	एका	पर्हारातच	आमचं	ममबंधाचं	नातं	क डणारं
ते	 टाळं	 तोडलं!	मधलं	लाकूड,	लोखंडाचं	भ य	 ार	करकरत	 संपणू	 उघडलं.	 िकतीतरी
िदवसांनी	 –	वषांनी	 –	 छे,	 युगानंतर!	मी	व	बलरामदादा	 ितला	 –	आम या	मातेला	
कंठांनी	जाऊन	भेटलो!	दोघांनाही	एकदमच	कवेत	िबलगतं	घेत	ती	िकतीतरी	वेळ	उ या
देहीच	नुसती	गदगद	हमसतच	थरथरत	रािहली!	आमची	माता	–	देवकीमाता.	दाढीधारी
वसुदेवबाबाही	आ हाला	उरी	भेटताना	असेच	हमसले.	कारागृहा या	 या	ओसरीनं	इतकी
माणसं	आज	पिह यानंच	बिघतली.	जसं	काही	आज	पिह यानं	तेही	मु त	झालं!

आता	वसुदेवबाबा,	देवकीमाता	यां यासह	आ ही	पाठीशी	िनवडक	यादवांचा	मेळ	घेत
उगर्सेन	महाराजां या	मु ततेसाठी	पर्मुख	कारागृहाकडे	िनघालो.

जे हा	आ ही	मथुरे या	कारागृहात	जाऊन	यादवां या	वृ 	महाराज	उगर्सेनां या	व
महाराणी	पदम्ावतीदेवीं या	पायात या	लोखंडी	शंृखला	सैिनकांकरवी	तोड या,	ते हा	ते
वृ 	 जोडपं	 घळाघळा	 रडलं.	 अंधा या	 कोठडीत	 अस यानं	 आ हाला	 व	 सोबत या
यादवांना	कोनाड ातील	ट यां या	 अंधकू	पर्काशात	 यांचे	अश् 	नीट	 िदसनूही	आले
नाहीत.

मथुराकर	 पर्जा	 िनदयी,	अ याचारी,	अरेराव	 राजा	 कंसा या	 जाचातनू	 सुट यानं
जेवढी	 संतोषली,	 याहनू	 िक येक	 वषं	 बंिदवान	 झा यामुळे	 न	 िदसले या	 महाराज
उगर्सेन	व	राजमाता	पदम्ावतीदेवी	यां या	दशनानं	आनंदली.

मा या	कृ णगीता	या	जीवनकथेतील	पिहलं	पव	संपल	होतं	–	कंसपव!

अमा य	 िवपृथूंनी	यादवांचे	 राजपुरोिहत	गगमुनीशंी	शा तर्चचा	क न	 िशवमुहतू
काढला.	मथुरेतील	यादवां या	पर्श त	 राजवा ततू	उगर्सेन	महाराजांचा	शा तर्यु त
रा यािभषेक	 संप न	 झाला.	 यासाठी	 जमले या	 सव	 यादवांनी	 आगर्ह	 के यामुळे
उगर्सेनां या	 म तकावर	आता	जलािभषेकयु त,	 िविवध	 सं कारांनी	 पिवतर्	 केलेला,
तोच	सुवणी	मुकुट	मी	पु हा	चढिवला!

िसंहासनावर	 आ ढ	 होताच	 उगर्सेन	 महारांजानी	 यादवां या	 भर या	 सभेवर
कृत तेची	 दृ टी	 िफरवनू	 घोषणा	 केली.	 हणाले	 "या	 िसंहासनावर	 बस याचा	 खरा
अिधकार	आहे,	तो	या	वसुदेवां या	 पुतर्ाचा	 –	 कृ णाचा!	कस याही	कारणासाठी	 यानं
नकार	 िदला,	 तर	 या या	 ये ठ	 बंधचूा	 –	 बलरामाचा!	 मला	 कळत	 नाही,	 यानं	 या
वृ ाव थेत	मा यावर	या	शरूसेन	रा याचं	मोठं	दािय व	 पु हा	का	सोपिवलं	आहे?	मी
याला	 मुखभर	उदंड	आशीवाद	 देतो.	आता	 यानंच,	शरूसेन	रा या या	राजसभेत	फार
वषांनी	एवढ ा	 सं येनं	पर्थमच	एकवटले या	अठरा	 कुळांतील	सम त	यादवांना	आज
यो य	ते	मागदशन	करावं.”

मी	उठून	उभा	रािहलो.	पर्थम	उपि थत	लहानथोर	यादव	डो यांत	नीट	सामावनू
घेतले.	 यां या	 दयांशी	 मा या	 दयाची	 एक	 तार	 छेडत	 हणालो,	 “िपर्य
यादवबांधवहो!	 तु हाला	अनावर	 झालेला	अ यायी	 कंस	 यादवच	 होता!	 तरीही	 मला
याला	वधावं	लागलं	आहे,	तो	मामा	असनूही!	आता	सवांत	मोठं	 संकट	या	मथुरेवर
कोसळणारं	 असेल	 ते	 कंसा या	 वशुराचं	 –	 मगधसमर्ाट	 जरासंधाचं.	 आप या
जामाता या	वधाची	वाता	ऐकून	कधीही	 व थ	बसणार	नाही	तो.	पर्ितशोधा या	अ नीनं



लालेलाल	झाला	असेल	तो	ए हाना!
“ यानं	िगिरवर्जा या	कारागृहात	ऐंशीवर	राजे,	संकि पत	‘शतराजशीष	मेधा’	साठी

नृपबली	 हणनू	 क डने	 आहेत.	 भोवती या	 िकतीतरी	 िनबल	 राजांना	 यानं	 कृतक
मैतर्ी या	कवेत	के हाच	घेतलं	आहे.	कंस	गेला	हे	ल ात	ठेव यापे ा	–	जरासंध	चालनू
येणार	 हे	 तु ही	 कधीच	 िवस 	 नये,	 असं	 मला	 वाटतं!	 यासाठी	 उगर्सेन	 महाराजांचा
अनुभव	गाठीशी	घेऊन	तु ही	सदैव	संघिटत	िस 	असावं.	 यां या	आ ेत	असावं.

“आप या	अठराही	 राजकुलांतील	लहानथोर	 यादव	 यांची	आ ा	 मानतील,	असे
उगर्सेन	महाराज	हे	एकमेव	आदरणीय	वृ 	मला	िदसताहेत.	 हणनूच	मी	 यां यावर	 हे
दािय व	सोपिवलं	आहे.	उ ण	र ताने,	त काळ	श तर्ाला	हात	घालणारे,	भडक	मा याचे
यादव	 एकतर्	 येणं	 कठीण.	 एकतर्	 नांदणं	 याहनू	 कठीण.	 यासाठीच	 तुमचं	 नेतृ व
कर याची	 िवनंती	 मीच	 अनुभवी	 उगर्सेन	 महाराजांना	 तुम याच	 वतीनं	 करीत	 आहे.
राजपुरोिहत	गगमुनी	यांनी	 यांना	आशीवाद	 ावा.”

मी	हसतच	िकंिचत	झुकून	गगमुनीकंडे	बिघतलं.	राजपुरोिहत	उठले.	उ रीय	सावरत
हणाले,	 “शरूसेन	 रा या या	सम त	यादवजनहो!	मी	 तुमचा	 पुरोिहत	 हणनू	महाराज
उगर्सेन	व	महाराणीनंा	मनःपवूक	आशीवाद	देऊन,	 याहनू	मनःपवूक	सांगतो	आहे	–

“या	वसुदेव	पुतर्ाचं	–	कृ णाचं,	 या या	ज मसमयी	मी	गोकुळात	जातक	घोिषत	केलं
होतं,	 याचा	 पडताळा	 मला	 तरी	 प ट,	 प ट	 येतो	 आहे.	 यादवजनहो,	 जो	 काही
शा तर्ा यास	मी	केला	आहे,	जी	काही	साधना,	 यानधारणा	िन ठापवूक	मी	केली	आहे,
ित या	कसावर	एका	अथपणू	उपाधीचा	मी	नमर्भावे	आज	पर्थमच	उ यार	करतो	आहे.
िव वास	आहे	–	तु हालाही	ही	उपाधी	यथाथच	वाटेल.	वेदापासनू	उपिनषदांपयंत	‘शर्ी’
ही	 पर्णवसदृश	 एका री,	 उपसगी	 उपाधी	 सवशरे् ठ	 मानली	 आहे.	 सवशरे् ठ
नरो मालाच	ती	यो य	समयीच	पर्दान	करणं	सवथा	उिचत	होय.

“	 ‘शर्ी’	 हणजे	साम य,	शर्ी	 हणजे	स दय,	शर्ी	 हणजे	अगिणत	 संप ी,	शर्ी
हणजे	अशरण	बु ी.	असे	‘शर्ी’चे	अनेकानेक	अथ	आहेत.	अमाप	यश	असाही	एक	अथ
आहे.	 अनेकानेक	 सदगु्णांची	 अमाप	 यशदायी	 संप ी	 या	 वसुदेवपुतर्,	 यौवनशर्ीमंत
कृ णाठायी	एकवटलेली	तु हा	सवांना	 प ट	िदसत	नाही	काय?	मला	तर	ती	 प ट	िदसते
आहे.

“कंसवधानंतर या	या	यादवसमहूातील	मह वा या	धािमक	व	 राजकीय	 िवधी या
वेळी	आपण	सव	गोकुळात या	सवतारक	कृ णाला,	आज	अठरा	यादवकुलां या	सा ीनं,
मथुरेतील	‘शर्ीकृ ण’	 हणनू	गौरवणार	नाही	काय?

“उ ाच	मा या	पौरोिह याखाली	याच	राजवा ततू	मी	कृ णाचा	सिवध	उपनयनिवधी
करणार	 आहे.	 तुमचे	 आ 	 कुलपवूज	 महाराज	 यदपूासनू	 तु हा	 यादवांना	 झालेला
तथाकिथत	 ितर्य वा या	लोपाचा	दोष	मी	संपणू	न ट	करणार	आहे.	आव यक	ते	सव
सं कारिवधी	यथासांग	संप न	क न.

“हा	कृ ण	उपनयनानंतर	िविधयु त	 ितर्य	होईल.	कृ णाचा	‘शर्ीकृ ण’	होईल!	आहे
मा य	तु हा	सवांना?”	गगमुनीचंी	तीच	धारदार	दृ टी	सभागृहभर	सरासर	िफरली.	 यांना
उ र	 दे याऐवजी	यौवनशर्ीमंत	यादवांची	अठरा	 कुलं	 एका	 सुरात	 एकमुखी,	 उ फूत
गजली,	‘यादवराज	शर्ीकृ णssऽऽ	जयतु,	जयतु!!’

दुस याच	 िदवशी	 गगमुनीं या	 पौरोिह याखाली	 सुमुहतूावर	 माझा	 उपनयनिवधी



संपतर्	 झाला.	 यािनिम 	 आठ	 िदवस	 मथुरानगर	 आनंदा या	 कारंजात	 कसं	 नुसतं
हाऊन	िनघालं.	मी	कृ णाचा	सवमा य	‘शर्ीकृ ण’	झालो!	जनाथानं	एकदाचा	‘ ितर्य’
झालो!	उपनयनिवधी	झा यानं	दि्वज	झालो.	पण	खरोखरच	मी	केवळ	 ितर्य	वा	दि्वज
होतो	की	 याहनू	वेगळाच	काही	होतो?

ितकडे	 मगधां या	 राजधानी	 िगिरवर्जातही	 मगधसमर्ाट	 जरासंधाची	 राजसभा
चांग या	तीन	घटकां या	उलटसुलट	चचनंतर	एका	ठाम	िनणयावर	आली	होती.	मथुरेवर
सश तर्	 िनणायक	 आक्रमण	 कर या या!!	 यासाठी	 या	 सभेत	 क ष	 देशाचा	 राजा
दंतवक्र,	सौवीर	 देशाचा	 राजा	 शै य	आिण	होय;	 चेदी	 देशाचा	 राजा,	दमघोषाचा	 पुतर्
िशशुपाल	व	िवदभाचे	राजे	भी मक	आिण	 यांचा	पुतर्	 मी	यांनी	जरासंधाला	सवतोपरी
साहा य	 कर या या	 आपाप या	 कुलदैवतांना	 सा ी	 ठेवनू	 िगिरवर्जात	 सामिूहक
आणाभाका	घेत या	हो या.

जरासंधाचे	 यु शा तर्ातील	 िनपुण	 सेनापती	 होते	 हंस	 व	 िडंभक	 या	 नावाचे	 दोन
िन णात	 म ल.	 मगधांचं	 सामर्ा य	 महाबलाढ 	 होतं.	 उ या	 आयावतभर	 यांचा
शि तपर्भाव	होता.

मथुरेतील	आम या	गु तहेरांनी	वाता	आणली,	तसं	हंस	आिण	िडंभक	या	सेनापतीनंा
सामोरं	 ठेवनू	 जरासंधा या	 िवराट	 चतुरंग	 सेनेचं	 पिहलं	आक्रमण	 लवकरच	 मथुरेवर
र रावत	येऊन	कोसळलं!

शेकडो	नौकांतनू	हे	सश तर्	सै य	यमुनापार	कर यात	आलं	होतं,	 यांनी	यमुनाच	पार
क 	नये	 हणनू	आम या	नौकादलानं	बाणवषाव	करीत	शथीची	जलझंुज	 िदली.	तरीही
बंध	 नसले या	 यमुने या	 पातर्ाला	 िमळेल	 ितथं	 पार	 क न	 शत् सै य	 हजार या,
लाख या	सं येनं	मथुरेभोवती	एकवटलं.

सुदैवानं	मथुरेला	 ं द	घेराचा,	पा यानं	तुडंुबलेला	आिण	नाना	अडथळयांनी	भरलेला
खंदक	होता.	चारी	सीमांची	िदंडी ारांनी	यु त	महा ारं,	उलट ा	अणकुचीदार	िख यांनी
अभे 	केलेली	होती.	आम या	यादवसेनेत	अनाधृ टी,	सा यकी,	अवगाह,	कृतवमा,	पृथ,ू
शत ु न,	 कंक,	 िशनी,	बभ् 	असे	एकाहनू	एक	रथी-महारथी	होते.	जरासंधानं	मथुरेचा
खंदक	पार	कर याने	तसेच	पवू,	पि चमेची	महा ारं	पर्चंड	मागधी	ह ी	लोटून	फोड याचे
आटोकाट	य न	केले.

एक-दोन	न हे,	चांगले	स ावीस	 िदवस	 हे	 िनकराचं,	घनघोर	 यु 	चाललं.	मागधांना
कशातही	यश	आलं	नाही.	मथुरे या	तटबंदीपार	बाणांनी	 पेटते	टभे	टाकून,	शत नीतंनू
पाषाणखंडांचा	अिवरत	वषाव	कर	क न	मागध	थकले.	 संधी	 िमळेल	तसं	 िदंडी ारातनू
यां यावर	चढाया	क न	आमचे	यादव	सैिनकही	शर्मले.
स ािवसा या	िदवशी	हाती	शुभर्	पताका	देऊन	जरासंधानं	आपला	राजदतू	मथुरे या

पवूमहा ारासमोर	 सोडला.	 मा या	 आ ेनं	 याला	 आत	 घे यात	 आलं.	 आले या
राजदतूाबरोबर	संदेश	होता.	अितशय	धतू	व	फसवा.	 ‘म ल	सेनापती	 हंस	आिण	 िडंभक
यां यापैकी	 एकाशी,	 तु हापैकी	 कुणाही	 एका	 समबल	 यादव	 म लयो यानं	 िनणायक
म लयु 	 खेळावं!	 यातील	 िवजय	 अंितम	मान!ू’	म लयु ातील	 िवजयावर	 यु ाचाही
िनणय	ठरणार	होता.

जरासंधाचा	हा	डाव	मी	ओळखला.	 याला	म लयु ात	पराभतू	झाले या	यादवाला



बधायचं	 होतं.	 म लयु ानंतर या	 उठणा या	 कोलाहलात	 महा ारा या	 िदंडी ारातनू
काही	जीव यागी	मागध	 सैिनक	 घुसवनू	 यां याकरवी	आतनू	महा ार	उघडायचं	होतं,
एकदा	का	महा ार	उघडलं	की,	िवराट	मागधांसमोर	यादवांचा	पाडच	लागणार	न हता.

राजदतूाचा	 संदेश	ऐकून	मी	दादाकडे	 नुसतं	बिघतलं.	 यानं	उठून	सरळ	 ते	आ हान
वीकार याचं	घोिषत	केलं.	मी	 या याकडे	बघनू	नुसताच	हसलो.	दतूानं	तसा	संदेश	परत
नेला.

आ ही	 दादासोबत	 धाडायचे,	 शा तर्पारंगत	 व	 िन णात	 म ल	 िनवडले.	 हे	 ं
मथुरे या	महा ारासमोर	खु या	पटांगणात	मोठ ा	आखाड ात	ठरलं.	दादानं	िडंभकाशी
म लयु 	खेळ याचं	 वीकारलं.

ठर यावेळी	मागध	व	यादवां या	क लोळ या	 वेढ ात	बलरामदादा	आिण	 िडंभक
एकमेकांना	 िभडले.	बाहेर या	म लयु ाची	खडान	्खडा	वाता	 वत:	 िवपृथचू	मला	 देऊ
लागले.	मी	 वत:	आ ाच	मगध	सैिनकां या	दृ टीस	पडणं	यो य	न हतं.

‘आता	 यु 	 होणार	 नाही.	 मागधां या	 आिण	 यादवां या	 वैमन याचा	 िनकाल
म लयु ानं	पर पर	सुटणार,’	अशीच	हवा	तटाबाहेर	मी	गु तचरांकरवी	पस न	िदली.	ती
ऐकून,	 िडंभका या	 यशावर	 पणू	 िव वास	 असलेला,	 सेनापती	 हंस	 िगिरवर्जाकडे
परत यासाठी	िनवडक	सैिनक	घेऊन	नौका ढही	झाला;	एकटाच	यमुना	पार	क 	लागला.

इकडे	 आखाड ात	 बलरामदादा	 आिण	 िडंभक	 एकमेकांवर	 दातओठ	 खात	 डाव-
पर्ितडाव	 क न	 घामाघमू	 झाले	 होते.	 आज	 पिह यानं	 दरू	 राहनू	 म लयु 	 अंगी
संचारलेला,	बघता-बघता	टरा न	फुगलेला,	लालेलाल	दादा	सवांना	बघायला	िमळाला.
दृ ट	लागावी	असा	संुदर	िदसत	होता	तो.	हे	थरारक	म लयु 	बघायला	आखाड ाभोवती
मागध	व	यादव	 सैिनकांनी	क लोळतं	कडं	टाकलं.	बलरामदादा	 िडंभकालाच	काय;	पण
पर् य 	जरासंधालाही,	पर्संग	आला	तर	वरचढच	ठरला	असता.	घिटकाभरातच	 यानं
िडंभकाला	उंच	उचलनू	दाणकन	धरतीवर	आदळला.	लगेच	 या या	कंठाभोवती	आप या
िपर्य	बाहुकंटकाचा	िबनतोड	चाप	चाप यानं	आवळलाही!	सवच	ब यांनी	ते	बघनू	‘आता
िडंभक	संपलाच’	 हणनू	डोळे	िव फारत	 वास	रोधले.

सचूनेपर्माणं	 िवपृथूंनी	 मला	 ही	 वाता	लागलीच	 िदली.	 मी	 यांना	 तसंच	 परतवनू
लावलं.	 दो ही	 सेनेत	 ‘बलरामा या	 बाहुकंटकात	 िडंभक	 वधला	 गेला’	 अशी	 हलू
पसरव याची	सचूना	 केली!	तीच	वाता	नौकेतनू	 वेगानं	पाठलाग	क न	 हंसा या	कानी
पडेल,	अशी	 यव था	कर याचीही	 यांना	सचूना	केली!

मा या	 सचूना	 घेऊन	 ते	 िदंडी ातनू	 बाहेर	 पडले.	 थोड ाच	 वेळात,	 मी	 वतःच
सा यकी	आिण	अनाधृ टी	यांना	 डावं-उजवं	 घेतं	 िदंडी ाराबाहेर	आलो.	मला	 बघताच
आम या	यादवांत	आिण	मागधांत	एक	धावती	लकेर	 प ट	िफ न	गेली,	‘तो	आलाs!	तो
आलाss!	दरू	 हा!	हटा!’	आखाड ातील	म लयु 	आता	उ कट	िशगेला	पोहोचलं	होतं.
बलरामदादा	काही	िडंभकाला	बाहुकंटकाचा	पर्ाणांितक	चाप	आवळ यािशवाय	सोडणार
न हता.

मी	 झपाझप	 चालत	 आखाडा	 गाठला.	 ओणावनू	 दादा या	 घामानं	 थबथबले या
पाठीवर	 याला	 थोपटलं.	 तसे	 या या	 तामर्गौर	 िचंब	 पाठीव न	 घामतुषार	 चौफेर
उडाले.	 मी	 हणालो,	 "सोड	 याला.	 ं यु ाचा	 शेवट	 जरी	 पर्ाणा त	 असला,	 तरी
िवजे याचा	अभय	दे याचा	अिधकार	हाही	शेवट	आहे,	हे	िवस 	नकोस!”



अपार	 क टी	 होत,	 ए हाना	 िनखारालाल	 झाले या	 दादानं	 केवळ	 िन पायानं
मा याकडे	 बघत	 बाहुकंटकाचा	 चाप	 अखेर	 िढला	 सोडला!	 तसा	 िडंभक	 पर्ाणांिनशी
बचावला.	चटकन	धडपडत	उठला.	ते	बघनू	मागध	सैिनक	आनंदान	ओरडू	लागले,	“'मगध
समर्ाट	जरासंध	महाराजss	जयतु,	जयतु!”	ते	ऐकताना	मला	हस	ूआलं.

ितकडे	यमुने या	पातर्ावर	आप या	पर्ाणिपर्य	िडंभका या	वधाची	अस 	कटू	वाता
ऐकून	 याकूळ	झालेला	 हंस	 पर्थम	 नौकेत	 मटकन	 खालीच	 बसला.	 मग	 पर्ाणिपर्य
िमतर्ासाठी	आक्रोशत,	ऊर	 िपटत	 यानं	आपला	 देह	 थेट	यमुने या	 पातर्ात	झोकून
िदला!	िडंभका या	भेटीला	जा यासाठी!

या या	सोबती या	सैिनकांनी	 याला	यमुनेत	 धंुडाळ याचे	आटोकाट	पर्य न	केले.
मग	तसंच	परतनू	मगध	सेनेत	 भेदक	वाता	आणली.	 ‘सेनापती	 हंस	यमुनेत	 बुडाले!’	ती
ऐकून	 म लयु ात	 घामाघमू	 होऊनही	 िजवािनशी	 सुटलेला	 िडंभक	 आता	 िबथरला!
आप या	पर्ाणिपर्य	िमतर्ाचा	शोध	घे यासाठी	त परतेनं	नौकेतनू	थेट	यमुनेत	िशरला.
िजथं	 हंसानं	आपला	 देह	यमुनेत	झोकून	 िदला	होता,	 ितथंच	 िडंभकानंही	आता	 याला
शोध यासाठी	आक्रोशत	आपला	देहही	यमुनेत	झोकून	िदला!	यमुना	–	अंत	न	लागणारी
अशीच	नदी	होती!	यम-ना!

मी	यमुनेचा	 िवचार	करीत	असताना	 ित याव नच	मागधां या	चतुरंगसेना,	नौका-
नौकांनी	आ या	तशा	परतत	हो या.	दोन	यु कुशल	सेनापती	हरवनू.	पणू	पराभतू	होऊन!
पु या	स ावीस	िदवसांनंतर!

मागधां या	या	पिह याच	स ावीस	 िदवसां या	जोरदार	आक्रमक	व	 िचवट	 यु ात
सवािधक	नुकसान	झालं,	ते	आम या	कृिष ेतर्ाचं.	लाखो	अशर्ांची	दलं,	हजारो	ह ीचंी
दलं	आिण	 िकतीतरी	पदाती	 यु कालात	आम या	शेतीभातीत	यथे छ	 धुमाकूळ	घालनू
गेले.	 पिरणाम	 एकच	 झाला.	 अगदी	 पोटरीला	 आलेली	 हातात डाची	 सव	 पर्कारची
भरग च	 िपकं	 धुळीला	 िमकाली.	 धा य-कोठारात	 कसातरी	 वषभर	 पुरेल	 एवढाच
धा यसाठा	आता	 उरला	 होता.	आता	मा यासमोर	अगर्क्रमाचा	 पर् न	 उभा	 ठाकला
होता,	तो	अठरा	 कुलांतील	लढूत	शर्मले या	ल ावधी	यादवांना	अ नाभावी	जगवावं
कसं?	 यासाठी	शेती	तगवावी	कशी	हा!

मा या	भराभर	आशा	सुट या.	 या	हातांनी	गेले	िक येक	िदवस	अवजड	श तर्ा तरे्
पेलली	होती,	 याच	हातांनी	 शेतीची	नांगर,	पाभर,	 कुदळ,	फावडं	अशी	अवजारं	 ‘इडा’
देवीचा	 जयजयकार	 करत	 उचलली.	 आम या	 अठरा	 राजकुलांतील	 सश त	 युवकांची
पथकामागनू	 पथकं	 यमुनेला	 िभडली.	 यां या	 शर्मसेने या	 मुखावर	 होतो,	 पर् य
आ ही	 –	खां ावर	पर्चंड	फाळाचा	डौलदार	 ‘संवतक’	नावाचा	 िककरी	नांगर	 घेतलेला
बलरामदादा	आिण	हातात	वृषभांसाठी	पर्तोद	घेतलेला	मी!

महाराज	यदूंचा	व	क्रो टंूचा	गगन पशी	जयजयकार	चालला	असताना	मी	हातातला
पर्तोद	खाली	 ठेवला.	पीतांबराचा	काचा	करकचनू	कसला!	दादानं	नीलांबराचा	कसला.
यमुने या	ओलसर	काठावर,	शरूसेन	 रा या या	भमूीवर	ओणवनू	 िशव	 मुहतूावर	 ‘जय
इडा’	 हणनू	 पिहली	 कुदळ	 उतरिवली.	 मा या	 पाठोपाठ	 दादानंही	खां ावरचा	 नांगर
खाली	 ठेवनू	 कुदळ	 उतरिवली.	 पाठोपाठ	 शेकडो	 युवा	 यादवां या	 कुदळीच	 कुदळी
यमुने या	 काठाला	 िभड या.	 यमुने या	 पा याचा	 एक	 पर्श त	 चर	 यादवां या
कृिष ेतर्ापयंत	 खोद याचा,	 पवूी	 कधीच	 न	 झालेला	 आमचा	 पर्वास	 सु 	 झाला.



म या हीपयंत	आ ही	िकतीतरी	वाव	अंतर	यमुनेला	आम याकडे	वळवनू	घेतलही.	एका
पर्चंड	िवधायक	अिभयानाला	पर्ारंभ	झाला.

सं याकाळपयंत	आ ही	यमुनेचं	जीवनदायी	जलत व	मधुरे या	कृिष ेतर्ाला	नेऊन
थेट	िभडवलं.	यमुना	यादवाळली	वळली.	‘शर्ी’	 हणजे	अमाप	संप ी	हे	िस 	करायला.
यमना	असलेली	आमची	िपर्य	नदी	आ ही	भिव यासाठी	आम यापुरती	चरा या	बंधनात
आणली.

दादानं	आपला	 भलामोठा	 नांगर	खां ाव न	 वाहनू	आणनू	 एका	 चौफेर	 घेरा या,
पर्श त	 शेतात	उतरिवला.	दोन	डौलदार	 िशंगां या	ढव या,	 िख लार	सांड	जोडी या
पु ट	खां ाशी	तो	ज	ूबांधनू	जंुपला.	मी	हातातील	पर्तोद	 या	सांड	जोडीतील	एका या
खु यावर	 टेकून	 याला	 ठोसरल.	 मा या	 जीवनगाथेतील	 पश	ू आिण	 पर्तोद	 यां या
पवाचा	पर्ारंभ	झाला!	पाठोपाठ	िकतीतरी	नांगरजो या	शरूसेन	भमूीत	सांडांना	कृिषवल
यादवांनी	िदले या	हाक याबरोबर	जीवन	उगिव यासाठी,	वाढवनू	ते	मोट्ठं	कर यासाठी
िफ 	लाग या.

या	 सं याकाळी	 खां ावर	 भलाथोरला	 नांगर	 टाकलेला	 दादा	 व	 हाती	 पर्तोद
घेतलेला	 मी,	 पाठीशी	 यादवांचे	 युवा	जथे	 घेऊन	 मथुरे या	 पि चम	 ाराकडे	 परतलो.
गोकुळात यासारखे	–	गोरजाचे	धळूलोट	पाठीवर	घेत.	मातर्	आता	गोपाल	 हणनू	न हे,
तर	कृिषवल	यादव	 हणनू!	मी	दादाला	हसतच	 हणालो,	“तुला	आजपासनू	मी	‘हलधर’
हटलं	तर	रागावणार	तर	नाहीस	ना	?”
“छे!	अव य	 हण.	त	ूजे-जे	करशील	आिण	 हणशील	ते-ते	मला	मा य	आहे.	सदैवच!

आिण	 तुला	 प कं	 माहीत	 आहे	 की,	 मळू	 वभावापर्माणं	 मी	 रागावलो	 तरी	 लगेच
िनवळतो.”	दादा	उ रला.	शरूसेन	रा याचे	यादव	आता	कुठं	ि थरावले.	तरीही	मगधांची
चार	वषांत	चार	आक्रमणं	कोसळली.	मोठ ा	 िनकरानं	 –	शथीनं	आ ही	ती	परतिवली.
याच	काळात	दादाला	दोन	स से	बंध	ूलाभले.	धाकलीला	दोन	पुतर्	झाले.	समारंभपवूक
बारशी	क न	 यांची	नावं	 ठेव यात	आली	 –	गद	व	सारण	अशी.	गद	सारणापे ा	दोन
वीषांनी	मोठा	होता.	दादानंच	 याचं	नाव	ठेवलं	होतं,	गद	असं	–	 या या	लाड या	‘गदा’
या	श तर्ाला	 म न.

आता	गगमुनीनंी	रा यारा यांत	धाडलेले	सेवक	आव यक	ती	मािहती	घेऊन	मथुरेत
परतले.	 यातील	 पांचालराज	 द् पदांनी	 धाडलेली	 मािहती	 अ यंत	 मह वाची	 होती.
द् पद	 वसुदेवबाबांचे	 िज हा याचे	 नेही	 होते.	 आप या	 रा याला	 अधनूमधनू	 भेट
देणा या	अवंती या	क यप	 कुलो पतर्	आचाय	सांदीपनीचंी	 यांनी	 कंठभर	 वाखाणणी
केली	होती.

सांदीपनी!	वाराणसीचे	क यपकुलो प न,	आयावतभर	 िठकिठकाणी	आपले	आशर्म
सु थािपत	 केलेले	 थोर	 बर् षी.ं	 वसुदेवबाबा,	 उगर्सेन	 महाराज	आिण	 गगमुनी	 यांनी
एकमुखानं	 िवचारपवूक	 िनवडलेले,	 माझे	आिण	 बलरामदादाचे	 भावी	आचाय	 –	 गु देव
सांदीपनी.

कुठंतरी	दरू	दि णेला	अवंती या	अर यात	 यांचा	‘अंकपाद’	नावाचा	आशर्म	होता
हणे.	 ‘अंक’	 हणजे	पोहोचणे.	 ‘पाद’	 हणजे	 वंदनीय	चरण.	 ‘अंकपाद’	 हणजे	 वंदनीय
आचायां या	चरणापयंत	पोहोच याचं	 थल!	नाव	तर	अथपणू	होतं.	ऐकताच	आवडलं.
आ ही	 या	नगराचं	आिण	आचायांचं	नावही	कधी	ऐकलं	न हतं!	 जे हा	 ते	ऐकलं	 ते हा



यांना	न	बघताच	–	नुसतं	नाव	ऐकूनच,	उ वा या	पिह या	भेटीतच	वाटलं	तसंच	मला
वाटून	गेलं	–	श दांत	न	बांधता	येणारं!	मोठं	नादसंप न	नाव	होतं,	सांऽ	दीऽ	पऽ	नीऽ!

मथुरे या	 राजमंडळानं,	 आम या	 कुटंुबपर्मुखांनी	 आिण	 गगमुनीनंी	 शरूसेन
रा यासाठी	िनणय	घेतला	–	बलराम,	शर्ीकृ ण	जीवना या	सवांगीण	िश णासाठी	आता
आचाय	 सांदीपनीं या	 अंकपाद	 आशर्मात	 जातील	 –	 अवंतीला.	 यां या	 सोबतीला
जाईल	 यादवशरे् ठ	 देवभागपुतर्	 उ व.	 यांना	 ितथपयंत	 राजरथातनू	 सुख प	सोडून
येईल	राजसारथी	दा क!	एके	 िदवशी	मा या	सचूनेपर्माणं	अमा य	 िवपृथूंनी	धाडलेला
सेवक	दा क	मा यासमोर	येऊन	उभा	ठाकला.

मा यासमोर	येताच	तो	िकतीतरी	नमर्पणे	हात	जोडून	नुसताच	उभा	रािहला.	जवळ
जाऊन	 याचे	 खांदे	 हाता या	 पकडीत	 घट्ट	 ध न,	 मी	 या या	 डो यांत	 खोलवर
डोकावनू	 हणालो,	 “दा का,	मला	घोडा	हा	पर्ाणी	फार	 िपर्य	आहे.	 याची	वा याशी
पधा	मांडणारी	धावगती	माझी	सवािधक	आवडती	आहे.	अशा	चार–चार,	सात–सात
घोड ांना	लीलया	आवरताना	मी	 तुला	अनेकदा	पािहलं	आहे.	 हणनूच	घोड ाइतकाच
तहूी	 मला	 िपर्य	आहेस.	आवडेल	 तुला	 माझी	 सेवा	 करणं	 ?	 –	 पर्संग	 पडलाच	 तर
जीवनभर	?”	काहीही	न	बोलता	झटकन	वाकून	दो ही	गुडघे	टेकत	आपलं	म तकंच	 यानं
सरळ	मा या	चरणांवर	 ठेवलं.	मी	पटकन	 याला	वर	 घेत,	 उ वासारखंच	 थेट	व ाशी
िबलगतं	घेतलं.

गगमुनीनंी	 अवंतीकडे	 पर् थान	 ठेव यासाठी	 सांिगतलेला	 शुभ	 िदवस	 उजाडला.
दा कानं	राजवा तू या	महा ारासमोर	तांबसू,	का या,	बदामी,	काळाबा या	अशा	चार
वेगवेग या	 रंगां या	 पु ट	 घोड ांचा	 रथ	आणनू	 उभा	 केला.	 मी	आिण	 दादानं,	 बाबा,
देवकीमाता	व	रोिहणीमाता,	गगमुनीसंह	सव	राजमंडळाचे	आशीवाद	घेऊन	िनरोप	घेतला.
उ वानं	आप या	माता–िप यांचा,	भावंडांचा	 िनरोप	 घेतला.	आ ही	सव	जण	चाललो.
मथुराकर	यादवांचा	िनरोप	घेऊन	अवंतीकडे.	सांदीपनीं या	‘अंकपाद’	आशर्माकडे.	रथात
आ ढ	 होताच	मी	 दा का या	कानाशी	 पुटपुटलो,	 “िमतर्ा,	 तुझे	घोडे	आवडले.	 यांचे
वेगवेगळे	वण	मातर्	मुळीच	नाही	आवडले!	माझा	आशर्मयोग	पणू	होताच	मला	माघारी
यायला	येशील	ते हा	मातर्	वेगवेग या	रा यातले,	भर	उंचीचे,	दुधी	वणाचे	शुभर्,	एका
िशणेचे,	पु ट	चार	सुल णी	घोडे	जोडलेला	रथ	आणायला	िवस 	नकोस!	काय	?	राहील
ल ात	?	शुभर्	आिण	चारच	घोडे!”

गोकूळ,	 मथुरा	 सोडून	 दरू या	 प याचा	 असा	 हा	 मा या	 जीवनातील	 पिहलाच
पर्वास	होता.	दा का या	 रथासह,	पर्श त	नौकांतनू	 िकतीतरी	न ा	ओलांडत	आ ही
चाललो.	पर् येक	 पंधरा–वीस	योजनांवर	बदलणारा	इथ या	भमूीचा	नयनहर	 िनसग	मी
डो यांत	 असोशीनं	 साठवीत	 चाललो.	 िकतीतरी	 पडाव	 आ ही	 मागे	 टाकले.	 बरोबर
आणले या	 िश याचं	भोजन	 िस 	करणं,	वनातनू	 िनवडक	फळं	आणणं,	मा यासाठी	व
दादासाठी	एखा ा	 डेरेदार	अशोक,	आमर्वृ ाखाली	आ तरण	अंथरणं	ही	कामं	उ व	व
दा क	त परतेनं	आिण	 केवढ ातरी	आ मभावानं	करीत	होते.	चांग या	एका	मासानंतर
अवंतीचं	 अर य	 एकदाचं	 आलं.	 घनदाट,	 िनिबड,	 नानािवध	 पशुप यांनी,	 पर्ा यांनी
भरलेलं.	असं यात	पशुप यां या	आवाजांनी	कुदणारं.

िकतीतरी	लहानमोठ ा	 न ा	 पार	 क न	 शेवटी	आ ही	 िव यात	 ि पर्ा	 नदी या
काठी	आलो.	 ि ऽपर्ा!	 ि पर्ा	 हणजे	अरोध	 –	गितमान.	मा या	ममबंधाची	ठरलेली



आणखी	एक	ठेव!	ती	लांब– ं द	होती.	 फिटकधवल	पा यानं	भरलेली,	पर्श त	होती.	पण
यमुने या	मानानं	 िकतीतरी	लहान,	अटकर.	अवंती या	या	अर याचं	मी	 िटपलं	 ते	एक
खास	वैिश ट 	होतं.	ि परे्ला	ध नच	लहान–मोठ ा	सरोवरांनी	हे	अर य	भरलेलं	होतं.
िन या,	काषाय,	 शुभर्,	 र तवणी	कमलफुलां या	भरग च	ताट यांनी	ही	सरोवरं	सदैव
खचाखच	भरलेली	असत.	मोठी	नयनहर	व	िच ाकषक	िदसत	ती!

शेवटी	 एका	 भ यामोठ ा	 नौकेतनू	 आ ही	 रथासह	 ि पर्ा	 ओलांडली.	 अवंती
रा यातील	 आिण	 आयावतातील	 िव यात	 अशा	 आचाय	 सांदीपनीं या	 अंकपाद
आशर्माभोवतीचं	 भ य	 लाकडी	 कंुपण	 एकदाचं	 आम या	 दृ टीला	 पडलं.	 तसं	 मी
दा काला	 रथ	 रोधायला	 सांिगतलं.	 रथातील	 लहानथोर	 व त	ूआ ही	 सवांनी	 भुईवर
उतरवनू	 घेत या.	 कडकडून	 आिलंगन	 देत	 मी	 दा काला	 िनरोप	 िदला.	 तो	 ितथनूच
परतला.	 आता	 आम या	 िनवडक	 व त	ू खां ा–पाठीवर	 घेत	 आ ही	 ितघं	 पायीच	 –
अनवाणी	चाल	ूलागलो.	यादवांचं	 राजमंडळ,	 ितथले	पर्ासाद,	 कुलाचार,	सगळं–सगळं
वैभव	ि परे्काठीच	टाकून,	केवळ	आ ाधारक	आशर्मकुमार	 हणनू!

आता	आ ही	ितघं	आचायां या	‘अंकपाद’	आशर्मा या	पवूकडील	क यप	नावा या
भ कम	 लाकडी	 पर्वेश ारासमोर	 उभे	 ठाकलो.	 नुकतंच	 उजाड यामुळे	 अवघा
आशर्मपिरसर	 सुवणी	सयूिकरणांत	कसा	उजळून	 गेला	होता.	 हे	 िव वच	 वेगळं	होतं	 –
‘ ानयोगा’	 चं	 –	साधनापवाचं.	आत	पर्वेश	कर यापवूी	आ ही	 ितघांनीही	 या	पिवतर्
पिरसरा या	भमूीला	ह त पश	क न	तो	कपाळाशी	 िभडवत	भि तभावानं	सादर	 वंदन
केलं.

आम या	 वागतासाठी	आचायांनी	 धाडलेले	 दोन	आशर्मकुमार	अग यानं	 सामोरे
आले.	आमची	 यांची	व भेट	झाली.	मी	आशर्मा या	पिरसरावर	उ या–उ याच	 दृ टी
िफरिवली.	हेही	एक	गोकुळच	होतं	तर	–	साधनागोकूळ,	 ानगोकूळ!	सं कारगोकूळ!!

इथंही	 केवढ ातरी	मोठ ा	पिरसराला	 घे न	 संर क,	भ कम	लाकडी	 कंुपण	 िफरलं
होतं.	आशर्मा या	 गोधनाचं	 िहं तर्	 पशूंपासनू	 र ण	 कर यासाठी.	 पर्ारंभीच	 पर्मुख
ारा या	 डा या–उज या	 हाताशी	 र क	 कु यांची	 बंिद त	 कवाडं	 होती.	 आत	 चौफेर

पणकुट ां या	 ितहेरी	 रांगाच	 रांगा	 िदसत	 हो या!	 याम ये	 गोधनांचा	 चारा	 रचलेले
लाकडी,	अधांतरी	 मचाणही	 होते.	 कंुपणालगतची	 रांग	आशर्मात	 सदैव	 गु सेवेसाठी
असले या	 जु या	 कमचारी	 आशर्मकुमारांसाठी	 होती.	 मधली	 रांग	 िश य
आशर्मकुमारांसाठी	 होती.	 या	 रांगेतील	 कुट ा	 पवूकडील	किलंग,	 अंग,	 वंग,	मगध,
काम प	 दि णेकडील	 पांड 	 वनवासी,	 अ मक,	 िवदभ,	 कोसल,	 महारट्ट,	 पंुड्र,
पि चमेकडील	आनत,	सौरा ट्र,	सौिवर	आिण	उ रेकडील	पंचनद,	का मीर,	कु जांगल,
पांचाल,	व स,	चेदीपासनू	आले या	शंभरावर	आशर्मकुमारांनी	भर या	हो या.	बाहेरची
रांग,	 िनरिनरा या	 िवषयांतील	 िन णात,	उप–आचायांसाठी	होती.	 िश यांवर	सदैव	 दृ टी
राहावी,	यासाठी	 यांना	सवांम ये	ठेव यात	आलं	होतं.

या	सवांनी	मधोमध	येईल	अशी	एक	उंचच	उंच	व	केवढीतरी	पर्श त	‘आचाय	कुटी’
उभी	होती.	 ित या	मा यावर	वावभर	लांबीची,	 ितकोनी	 शुभर्	आशर्मपताका	फरफरत
होती.	मु य	कुटी या	डा या	हाताला	गवताळू	छपराचा	अनेक	कोठारांचा	लांबलचक	क
होता.	 हे	आशर्माचं	 ‘भांडारगृह’	 होतं,	 ते	 नानािवध	 धा यं	 व तरं्,	 श तरं्,	 वनौषधी,
लाकूडफाटा	व	अनेक	आशर्मउपयोगी	व तूंनी	भरलेलं	होतं.	उज या	हाताला	लांबच	लांब



असे	आशर्मीय	गोधनाचे	‘गौळगोठे’	होते.
आचायांनी	 धाडले या	 आशर्मकुमारांमागनू	 आ ही	 चाललो.	 म ये	 बलरामदादा,

या या	 उज या	 हाताशी	 मी	 व	 डा याशी	 उ व.	 यादवां या	 अठरा	 कुलांतनू	 या
आचायां या	आशर्मात	असे	येणारे	आ ही	पिहलेच	वृ णी	व	अंधक	यादवकुमार	होतो.	हा
सुयोग	घडवनू	आणणा या	–	कधीच	न	पािहले या	–	द् पदांचे	मी	मनोमन	आभार	मानले.
कसे	िदसत	असतील	आिण	वागतील	इथले	आचाय	सांदीपनी	आम याशी	?

आशर्माचं	 दयच	 असले या	 मध या	 आचायकुटीत	 आ ही	 पर्वेशलो.	 ित या
म यभागी	 एका	 मृगािजना या	 पर्श त,	 खाली	 दभाचं	 आवरण	 असले या	 उंचशा
आसनावर	आचाय	 बसले	 होते.	 या	 णीही	 यानि थत	 होते	 ते.	 यांचा	जपमालाधारी
उजवा	हात	 यांनी	लाकडी	अडंगीवर	अधांतरी	िवसावता	ठेवला	होता.

आ ही	आचायांचं	 ते	 प	 बघत	 जागीच	 िखळलो.	 माझी	 दृ टी	 यां या	 गौरवणी
सतेज,	चाफेकळी	नािसकेवर या	दोन	भुवयां या	म येच	ि थरावली.	 यापवूी	ितनं	िटपलं
होतं	 की,	 केळी या	 गा यासार या	 सतेज,	 तांबसू,	 गौरवणी	 कांतीचे,	 कृशसे,
दर्ा माळांनी	केशभार	सावरलेले,	कपाळी	गोपीचंदनाचे	आडवे	पट्टे	असलेले	आचाय,

आजपयंत	 मी	 बिघतले या	 सव–सव	 पु षांत	 वेगळेच	 होते.	 िकती–िकती	 तेजवंत,
स वशील,	 शांत	 िदसत	 होती	 यांची	 यानमुदर्ा!	 भुईतनू	 नुक याच	 उगवले या
भुईचंपका या	 क यासारखी!	 समुदर्मंथनातनू	 नुक याच	 वर	 आले या	 ल मी या
हातांतील	उभट,	धवल,	घाटदार	शंखासारखी!	तशीच	िनतळ.	तशीच	पावन!

आजपयंत	मी	अनेकदा	अनुभवलं	होतं	की,	मला	बघताच	 कैक	जण	 खेच यासारखे
मा या	जवळ	 येतात.	आज	मातर्	उलटं	झालं.	आचायांनी	न	बघताच	मी	 यां याकडं
खेच यासारखाच	 पुढं	 झालो!	आपोआप.	 पदम्ासनातील	अ प ट	 िदसणा या	 यां या
उज या	 चरणाला	 म तक	 िभडवनू	 मी	 सा टांग	 दंडवत	 घातले.	 या	 पशानं	 डोळे	 न
उघडताच	 ते	 प ट	उद	्गारले,	 “ये	यादवकुमार	शर्ीकृ णा,	 वृ णी–अंधकां या	 युगतारका,
के हापासनू	 वाट	 बघतो	 आहे	 मी	 तुझी!	 तुझं	 वागत	 असो!”	 पाठोपाठ	 यांनी
कमलदलांसारखे	आपले	 नेतर्	हळूहळू	उघडले.	माझी	 यांची	पिहलीच	 दृ टादृ ट	झाली.
ज मज मांतरीची	ओळखखणू	दोघांनाही	पटली.	मी	हसलो.	तेही	हसनू	 हणाले,	“दंडवत
पुरे!	उठून	बैस!”

पाठोपाठ	बलरामदादा	आिण	उ वानंही	 यांना	 दंडवत	घातले.	आचायां या	भोवती
िकतीतरी	मृगािजनांची	आसनं	होती.	पण	ती	आता	सव	िर त	होती.	आ ही	 यातील	िर त
आसनांवर	साव न	बसलो.

आ हाला	आशर्माचा	 िदनक्रम	समजावनू	सांगताना	आचाय	अ यंत	 संथ	लयीत
बोलले.	मला	फार–फार	जाणवलं,	गोकूळ	सोडताना	मी	राधे या	 वाधीन	केले या	मा या
मुरलीसारखाच	तर	 यांचा	आवाज	होता	–	िकतीतरी	नादमधुर,	आ मीय,	 वगीय!	ऐकतच
राहावासा	वाटणारा.

ते	 हणाले,	 “बलराम,	 शर्ीकृ णा,	 उ वा	 तुमची	 राजव तरं्	 उतरवनू	 ती	 वेता या
पेिटकांत	नीट	घड ा	घालनू	आशर्मा या	भांडारात	 ठेवा.	 तुमचे	 सुवणी	 मुकुट	 ितथ या
अिधकारी	 –	उप–आचायां या	 वाधीन	करा.	 ितथले	पर्मुख	 देतील,	ती	आशर्मव तरं्
अंगी	धारण	करा.	ल ात	 या	की,	 उ ापासनूच	 तुमचं	आशर्मजीवन	 सु 	 होत	आहे.
जीवनय ातील	सवांत	मह वाचा	असा	‘बर् चयाशर्म’	आहे	हा.



“मा या	 योजनेपर्माणं	 तो	 चौस ट	 िदवस	काटेकोर	 चालेल.	जगाला	 तो	 तुटपंुजा
वाटेल.	मातर्	तु ही	एवढं	ज मजात	शरे्यस	घेऊन	इथं	आला	आहात	की,	मला	हा	काळ
सवथा	 पुरेसा	 वाटतो!	 इथं	 तु ही	 कुठ याही	 राजकुलाचे	 कुमार	 नाहीत!	 यापवूीच
तुम यासारखेच	आणखीही	शंभरावर	आशर्मकुमार	इथं	 िश ण	 घेताहेत.	 तु हीही	तसेच
सवांसारखे	 एक	 साधे	 आशर्मकुमार	 आहात	 –	 तुमची	 राजवा ततूील	 राजकुलाची
आचारसंिहता	 तु ही	मनःपवूक	या	 णापासनू	 ि परे्त	 बुडवनू	 ठेवावी.	मा यासाठी	तर
तु ही	केवळ	एक	आशर्मकुमार	आहात.	मला	‘पुतर्वत’	आहात.”

म येच	 यांनी	आपले	डोळे	 िमटते	 घेतले.	कसलीतरी	अबोध	तीवर्	 वेदना	 यां या
चयवर	तरळलेली	मला	 प ट	जाणवली.

ते	 पुढे	 हणाले,	 “इथं	 वेदांपासनू	 वादांपयंत	जीवना या	सवांगाचं	 िश ण	 तु हाला
सागर्पणे	 िदलं	 जाईल.	 यासाठी	 मा या	 एवढ ाच	 ान मतेचे,	 नानािवध
महाजनपदांतनू	आपणहनू	आलेले,	िन णात	असे	अ य	आचायही	पर् येक	शाखेत	आहेत.
मा याएवढाच	आदर	 यांनाही	 ायला	कधीच	चुकू	नका.	इथला	िदनक्रम	नीट	समजावनू
या.	 याचं	काटेकोर	पालन	करा.	या	तु ही	ितघंही.”
मावळतीचा	सयू	सं ये या	शीतल	क ात	अलगद	िशरावा,	तसे	डोळे	िमटून	आचाय

सांदीपनी	शांत	झाले.	आ हापासनू	 णात	िकतीतरी	योजनं	दरू	गेले	असावेत	ते.	असावेत
कसले?	गेलेच!

बर्ा ी	 मुहतूावर	 लवकर	 उठून	 गायतर्ी	 छंदातील	 ‘सिवतृ’	 मंतर्ा या
पुर चरणापासनू	इथला	 िदनक्रम	कसा	 सु 	होतो.	 यानंतर	शांतवेळी	पर् य 	आचाय
सवांना	अमोल	 ानबोध	कसा	देतात,	मग	 मतेपर्माणं	पर् येकानं	आशर्माची	शर्मकमं
कशी	 करायची,	 यानधारणा,	 भोजन,	 िवशर्ांतीनंतर	 िशकले या	 िवषयांचा	 पाठपुरावा
करायचा.	 सं याकाळी	 सवांसह	 सां यवंदना	 करायची.	 रातर्ी	 ईश तवना	 करायची.
िदवसभर	 घेतले या	 ानाचं	 िचंतन–मनन	करीत	 िनदर्ाधीन	 हायचं,	 इ यादी	 िदनक्रम
पर्मुख	सतूर्धारकानं	आ हाला	बारका यानं	समजावनू	सांिगतला.

पिह याच	 रातर्ी	आ हाला	 िदले या	 पणकुटीत	 दभा या	आ तरणावर	 झोपताना
मला	माझे	गोकुळातले	आजोबा,	 नंदबाबा,	थोरली	व	धाकली,	लाडकी	एका,	सव	काका–
काकू,	गोप–गोपी,	सव	सवंगडी	आिण	होय,	माझी	 मुरली	सांभाळणारी	 राधा	पर्कषानं
आठवली!	पाठोपाठ	मथुरेतील	देवकीमाता,	बाबा,	गगमुनी,	उगर्सेन	महाराज,	सा यकी,
अनाधृ टी,	िवपृथ,ू	देवभागकाका	आिण	न	बिघतले या	मागधकर	जरासंधाचीही	आठवण
झाली!	मन	तरी	िकती	चम कािरक	असतं!	 याला	के हा	आिण	काय	आठवेल	सांगता	येतं
काय?	 मी	 वतःशीच	 हसलो.	 आचायांनी	 आजच	 सांिगतलेलं	 िकती	 लवकर	 िवस न
चाललो	 होतो	 मी!	 गोकूळ–मथुरे या	आठवणी	 काही	 काळासाठी	 मी	 िनधारानं	 णात
ि परे्त	सोडून	िद या!	गाढ	झोपी	गेलो.

बर्ा ी	मुहतूावर	काही	आशर्मकुमारांनी	एका	पाठोपाठ	एक	लयीत	शंख	फंुकले.	तसं
पाठोपाठ	 गोठ ांतनू	 रवंथ	 करतच	 उठणा या	 गा या	 कंठांतले	 घंटानाद	 िननादले.
नानािवध	प ी	संिमशर्	कलकल	ूलागले.	सांकेितक	लयीचें	शंखनाद	घुम	ूलागले.	 यां या
मधुर	नादांवर	जागा	झालेला	आशर्म	हल	ूलागला.	आपाप या	कमयोगाला	 िभडला.
कुट ाकुट ांतनू	अि नहोतर्ां या	 कंुडांतनू	उसळलेले	 धुराचे	लोट	 भेलकांडत	आकाशात
चढू	लागले.	नादमय,	गंभीर,	पर्ातः तवन	अ प ट	ऐकू	येऊ	लागलं	–	‘ॐ	इशावा यम्



इदम	्सवम.्..	िस नम.्..	सवऽिप	सुिखन:	स तु	मा...	दुःखम	्आ नुवात!’
मी	दभा या	आ तरणाव न	उठलो.	हातांची	ओंजळ	समोर	ध न	पर्थम	करदशन

केलं.	पाय	ठेव यापवूी	भमूीची	 मा	मागत	‘पाद पशं	 म व	मे’	असं	 हणनू	ितला	वंदन
केलं.	 अ ाप	 उजाडायचं	 होतं.	 आशर्मातील	 पणकुट ां या,	 वृ ां या	 आकृ या
साकाराय या	 हो या.	 नदीकडे	 सरकलेली,	 मळलेली	 पांढरट	 पायवाट	 काय	 ती	 तेवढी
अ प ट	िदसत	होती.	मी,	दादा	आिण	उ व	ितघंही	एकमेळानं	ि परे्कडे	चाललो.	मुखं
पर्ा ाळून	ि परे् या	उबदार	पा यात	उतरलो.	 नानं	आव न	परतलो.

आचायकुटीत	जाऊन	पर्थम	आचायांचं	आ ही	दु नच	दशन	केलं.	ते	के हाच	जागे
होऊन	 सव	 आि हकं	 आव न	 ए हाना	 यान थच	 बसले	 होते.	 यां या	 शेजारी
अि नहोतर्ाचं	कंुड	धुरकटत	होतं,	गु प नी	आत	काही	गृहकमात	गढ या	हो या.	आ ही
यांचंही	 दु नच	 दशन	 घेतलं.	 नंतर	 गौळगोठ ात	 जाऊन	 आ ही	 गोदशन	 केलं.
गोरसा या	क ात	जाऊन	चांगला	 कंुभ–कंुभ	 धारो ण	 गोरस	आ वादला.	ओठांवर या
पांढरधारा	पाल या	मुठीनंीच	िनरप या.

आता	आचायां या	‘ ानबोधा’	चा	समय	झाला.	 यासाठी	शंखांची	एक	िविश ट	दीघ
लय	आशर्मभर	 घुमली.	 तसा	 ितचा	 संकेत	 पकडून	 िश यकुट ांतनू	 चमचूमूंनी	 िश य
बाहेर	 पडले.	 आपाप या	 काखेतील	 दभासना या	 बैठकां या	 छोट ा	 वळया	 सावरत
आचायकुटी	जवळ	क 	लागले.	आशर्मा या	अ प ट	आकृ या	आता	सु प ट	झा या.
आ हादक	 सकाळ	 अंकपाद	 आशर्मावर	 पसरली.	 आचायकुटीत	 खचाखच	 भरले या
आ हा	आशर्मकुमारांची	िमट या	डोळी	परमशांततेत	गु वंदना	सुर	झाली.

‘ॐऽऽ	 गु बर् ा,	 गु िव णु,	 गु दवो	महे वर:।	 गु :	सा ात	परबर् हा,	त मै	शर्ी
गुरवे	नम:।।’	आता	सवांचे	डोळे	आचाय	 मुदरे्वर	 ि थरावले.	 यांचे	 वगीय	बोलीतील
अमृतबोल	ऐक यासाठी	कानाकानांचे	िशंपले	उ सुक	झाले.	एकागर्पणे	आसावले.	आचाय
सांदीपनी	सव	 िश यागणांवर	परे्मळ	 दृ टी	 िफरवनू	पर्थम	 मंद,	मधुर	हसले.	शारदीय
पहाटेला	मानस	सरोवरावर	 नुक याच	उमलले या	बर् कमळा या	क यासारखं	होतं	 ते
हा य!	मग	साधना नात,	बासरीवत	नादमधुर	सुरात	ते	संथपणे	बोल	ूलागले.

“िपर्य	आशर्मकुमारहो!	 यात	 तु ही	पर् येकानं	पारंगत	झालं	पािहजे	अशा	िव ा
आहेत	 चौदा.	आज	 मी	 यां यािवषयीच	 िव तारानं	 बोलणार	आहे.	 यानशील	 होऊन
ऐका.”	कुटीभर	शांतताच	शांतता	पसरली.

“ या	 िव ा	अशा	 –	ऋ वेद,	यजुवद,	सामवेद	व	अथववेद.	या	चार	 वेदां या	चार
वतंतर्	आ िव ा	मान या	आहेत.	 ‘िवद’	 हणजे	जाणणं.	 ‘वेद’	 हणजे	 जे	जाणलं	 ते
सांिगतलं.	 हे	चारही	 वेद	 दरू	गांधार	 देशात	 ‘मा यवत’	पवतावर	 िनमाण	झाले.	अनेक
अनाम,	 पर् ावंत	ऋषीनंी	 ते	 उ फूतपणे	 मौिखक	 कथन	 केले.	 िपढ ाि पढ ा	 कुठं	 व
कधीच	 यांनी	 आपले	 नामिनदश	 केले	 नाहीत.	 हणनू	 या	 चारी	 वेदांना	 ‘अपौ षेय’
मान यात	येतं.	यातील	पिहला	ऋ वेद.	उषा	व	व ण	या	देवतां या	 तुितपर	व	िवल ण
लयब 	ऋचांनी	तुडंुबला	आहे	हा.	दसूरा	यजुवद.	हा	परमा याला	सवंकष	समपणा या
ऋचांनी	साकारला	आहे.	 या या	शु ल	यजुवद	व	कृ ण	यजुवद	अशा	दोन	शाखा	आहेत.
ितसरा	सामवेद.	 संगीता या	सवंकष	 वरऋचांनी	 संुदरला	आहे	हा.	चौथा	अथववेद.	हा
शत् या	िवनाशा या	व	आप या	संर णा या	पर्ाथनां या	पर्भावी	ऋचांत	पर्कटला
आहे.	आप यावर	येणारी	संकटं	टाळ यासाठी	आत,	आि मक	सादही	 यात	आहे.	वेद	हे



खरं	‘वाङ्	मय’	होय.	ते	‘वाचेतनू’	सहज फूत	पर्कटलेलं	जगातील	पिहलं	सलग,	सुसंगत
व	संप न	असं	सािह य	आहे.

“या	चार	 वेदां या	चार	 िव ा	आहेत.	तशीच	 यांची	सहा	 अंगं	आहेत.	 यातील	 जे
पिहलं	 अंगं	आहे,	 याला	 िश ा	 हणतात.	 िश ा	 हणजे	 वेदां या	श दां या	 िनदोष,
यो य	व	कणमधुर	उ यारांच	शा तर्	होय.	वेदांचं	सव	साम य	अचकू	व	 प ट	उ चारांतच
आहे.	या	उ चारांचे	 हणजेच	वाणीचे	चार	 प ट	पर्कार	आहेत.	परा,	प यंती,	म यमा
आिण	वैखरी	असे.

“वाणीचा	वैखरी	हा	पर्कार	सवांत	गौण	आहे.	दैनंिदन	 यवहारात	तो	िन य	व	नकळत
योजला	जातो.	जीभ,	ताळू,	ओठ	यां या	साहा यानं	केवल	कंठातनू	सहज	बाहेर	येते,	ती
वाणी	 हणजे	वैखरी.	िहचा	मनाशी,	 दयाशी,	बु ीशी	व	आ याशी	काही	संबंध	असेलच
असं	नाही.	रोज	अशा	मुखदेख या	वैखरीचा	सवच	जण	सरास	उपयोग	करतात.

“ दयापासनू	िवचारपवूक	बाहेर	पडते,	ती	दुसरी	वाणी	 हणजे	म यमा.	ितसरी	वाणी
हणजे	 िजचा	 थाियभाव	 परे्म	 व	 इतर	 भावभावना	 असतो,	 अशी	 ‘नाभी’	 पासनू
िनघालेली	वाणी	 हणजे	प यंती	आिण	िजवा या	देठापासनू	 हणजे	मलूाधार	कदर्ापासनू
जी	 पर्कटते	 –	आ मश तीतनू,	 वा याय	 व	साधनेतनू	जी	आपोआप	 पर्सवते	 ितला
परावाणी	 हणतात.	सवशरे् ठ	असते	ही	वाणी.	ती	 कुणीही	पटवावी	लागत	नाही.	ती
इतकी	सश त	व	 वयंभ	ूअसते	की,	सव	िजवांना	आपोआपच	जाणवते	ती!	‘परा’	 हणजे
दुस याची.	परावाणी	ही	उ चारणा याची	नसतेच.	 दुस याच	कुणाचीतरी	–	कशाचीतरी	–
अलौिककच	असते	ती!”

भोवती या	 भारावले या	 कुमारमंडलावर	 दृ टी	 िफरवत	 आचाय	 णैक	 थांबले.
मा यावरच	 दृ टी	 ि थरावत	 हणाले,	 “शर्ीकृ णा!	समजलं	काय	 तुला	 ?	 तुला	 कुठली
आवडेल	यातील	वाणी	?”

मी	 णैक	 थांबलो.	 िवचारपवूक	 उ रलो,	 “मला	 चारीही	आवडतील!	 पण	 याहनू
एखादी	पाचवी	वाणी	नाही	का	अि त वात,	आचाय	?”	मी	हसतच	पर् न	केला.

“नाऽही,	 हणजे	 शा तरं्	 एवढ ाच	 मानतात!”	 आचायही	 सहेतुकच	 िकतीतरी
गढूमधुर	 मंद	 हसले.	 मग	 आ ही	 एकटक	 एकमेकांकडे	 बघतच	 रािहलो.	 सारे	 मातर्
आम याकडेच	 बघत	 रािहले.	 आम या	 दृ टी–दृ टीमागे	 लपलेली	 िनःश द	 वाणी
आचायांना	समजली	होती.	मलाही	समजली	होती.	ती	होती	परमा याची	वाणी.	परे्माची
वाणी	–	परे्मवाणी.	िजला	लौिकक	देहाचा	कुठलाही	अवयव	सामाव	ूशकत	न हता.	िजला
आदीही	न हता,	अंतही	न हता!

“वेदां या	 दुस या	अंगाचं	नाव	आहे,	 ‘छंद.’	 ”	आचाय	 पुढे	बोल	ूलागले,	 “गायनाचे
वर,	ताल	व	लय	यांचं	त वशु 	 ान	 हणजे	छंद!”	आचाय	आता	 पुरते	 रंगनू	बोलत
होते.

“भाषे या	 िनदोष	आकलनाचे	 िनयम	 यात	आहेत,	 ते	 ितसरं	अंग	 हणजे	 ‘ याकरण’
होय.

“वेद	सहज फूत	आहेत.	 हणनूच	 यां या	अथांनाही	मयादा	नाहीत.	 वेदांवर	सोपं;
पण	अथपणू	िन पण	करणं,	या	चौ या	अंगाला	‘िन त’	 हणतात.

“कालमापन,	गर्हगोल,	न तरं्	आिण	ह तसामुिदर्क	यांची	चचा	 यात	आहे,	 या
पाच या	अंगाला	‘ योितष’	 हणतात.



“धािमक	िवधी	व	सं कार	यांचा	ऊहापोह	 यात	आहे,	ते	सहावं	अंग	 हणजे	‘क प’	.
या	 अंगात	अकि पत	अवडंबरं	 के हाही	 घुस	ूशकतात!	शहा यानं	सदैव	 यां यापासनू
सावधच	असलं	पािहजे.	अशा	माजले या	अवडंबरां याच	पुढे	अंधशर् ा	 हायला	समय
लागत	 नाही!	 अशा	 अंधशर् ांना	 कठोरपणं,	 पु षाथानं	 िनखंदतो,	 तो	 युगपु ष,
योगयोगे वर	 िस 	होतो.	 ‘अव’	 हणजे	खाली.	तार यासाठी	खाली	 येतो	तो	अवतार!
भोवती या	 असं य	 अंधशर् ाधारकांना	 तार यासाठी	 खाली	 उतरतो,	 तो	 अवतारी
युगपु ष	ठरतो.	युगंधर	िस 	होतो!”	आचाय	अंमळ	थांबलेच.	एकटक	मा याकडेच	रोखनू
बघत	 हणाले,	“काय	शर्ीकृ णाऽ	समजलं	काय	?”

“अकि पत	धािमक	अवडंबरां याच	 पुढे	अंधशर् ा	होतात,	 हे	नीट	समजलं.	पण	 ते
‘अवतारा’	चं	काय	 हणालात,	ते	मातर्	काही	नाही	समजलं	आचाय!”	मी	चया	चौकस,
चौरस	केली.

“समजलं	 नाऽही!	 ठीक	 आहे	 –	 समजेल.	 समजेल	 समयानुसार!”	 आ ही	 दोघंही
एकदमच	 खळाळ	 हसलो.	 तसं	 सवच	आशर्मकुमार	 चक्रावनू,	 ग धळून	आम याकडे
बघतच	रािहले.	हसनू	डो यांत	तरळलेले	पाणथब	तजनीनं	िनरपनू	आचायांनी	 वतःला
सावरलं.	सवतर्	दृ टी	िफरवत	ते	 हणाले,	“तर	आशर्मकुमारहो!	चार	वेद	व	ही	सहा	अंगं
ध न	अशा	दहा	िव ा	झा या.”

आचायां या	वाणीला	आता	 वगीय	तेज	चढलं	होतं.
“आता	रािह या	 केवल	चार	 िव ा	 –	 ‘मीमांसा’,	 ‘तक’,	 ‘पुराणं’	व	 ‘धम’	ही	 यांची

सवमा य	 नावं	 आहेत.	 मीमांसा	 हणजे	 चचला	 घेतलेला	 िवषय	 सव	 यु त–अयु त
िवचारांनी	 उकलनू	 दाखिवणं.	श य	 तेवढ ा	सखोल	 िवचारानं	 याची	 िचिक सा	करणं.
याचं	सवांगीण	िव लेषण	करणं.
मीमांसा	 दोन	 पर्कार या	 असतात.	 एक	 पवू	 व	 दुसरी	 उ र	 मीमांसा.	 याय–

अ यायाची	 यात	चचा	असते,	 या	िव ेला	तकिव ा	 हणतात.
“पुढची	 िव ा	 हणजे	महापुराणं.	ही	आहेत	अठरा.	यातील	पिहलं	आहे	 ‘बर् ’	व

अखेरचं	आहे	‘बर् ांडपुराण’	.	बर् ,	पदम्,	िव ण,ू	िशव,	भागवत,	नारद,	माकंडेय,	अ नी
ही	यातील	पर्मुख	महापुराणं	आहेत.	िशवपुराणाला	‘वायुपुराण’	असंही	 हणतात.	यांसह
भिव य,	बर् वैवत,	िलंग,	वराह,	 कंद,	वामन,	कूम,	म य,	ग ड,	बर् ांड	अशी	िमळून
अठरा	महापुराणं	आहेत.	वेगवेग या	जीवनिवषयाला	वािहली	आहेत	ही	पुराणं.

“मातर्	 पुराणांतील	 गहन	 अथाचा	 भाग	 थोडा	 व	 कमकांडांचं	 अवडंबरच	 अिधक.
यामुळे	ती	लोकमानसापासनू	दरू	रािहली	आहेत.

“आता	शेवटची	िव ा	ऐका.	सवांत	मह वाची	आहे	ही	िव ा.	‘धम’	हे	ितचं	नाव.	या
िव ेचा	 अथ	 नीट	 यानपवूक	 समजनू	 या.	 ित यावर	 तु हीही	 िचंतन,	 मनन	 करा.
जीवनाचे	चार	बळकट	पु षाथ	 ानवंतांनी	मानले	आहेत.	चार	भ कम	खांबच	जसे.	धम,
अथ,	काम,	मो 	ही	 यांची	नावं	आहेत.	या	धमाचा	 प ट	अथ	आहे,	‘धृ	–	धारयित	इित
धम:।’	 िजवा या	पणू	 िवकासासाठी	 याची	 सं कारशील	 िनकोप	धारणा	करतो,	तो	 ‘धम’
होय!!

“िवस 	नका.	अशा	जीवनदायी	स यधमासाठी	जीवनात	चारी	 पु षाथांची	 िनतांत
आव यकता	आहे.	 शु क	कमकांड	 हणजे	धम	न हे!	धमालाही	कधी–कधी	 लानी	 येऊ
शकते.	तो	समळू	लडखडू	शकतो.	अधमाचा	पर्भाव	वाढ यानं	अशा	कोसळ या	धमाला



िनकरानं	सावरावं	लागत.
“ ितर्यांचं	 तर	 ते	 आ 	 कत यच	 आहे.	 ते	 पार	 पाड यासाठी	 मला	 वाटते,	 ती

सवसंमत	चौदा	िव ांिशवाय	सवांत	मह वाची	िव ा	आ ाच	सांगनू	ठेवतो.	ती	 हणजे
‘यु िव ा’	 .	 ‘श तर्’	आिण	 ‘अ तर्’	अशी	 ितची	दोन	पर्मुख	 अंगं	आहेत.	अ तर्ांत
व ण,	वाय,ू	अ नी,	पाशुपत,	पज य,	पर् वाप,	नारायण	व	बर् ा तर्	ही	पर्मुख	आहेत.
यांचं	 मंतर्ासह	पर् ेपण	व	पर पर	 िनरोधन	मी	 क्रमश:	 तु हाला	 िशकवीन.	श तर्ांत
खड्ग,	तोमर,	गदा,	भ ल,	भृशंुडी,	मुसल,	शत नी,	पिरघ,	अि नकंकण,	चक्र,	शर–चाप
इ यादी	 पर्मुख	 आहेत.	 शर–चापालाच	 धनुिव ा	 हटलं	 आहे.	 काही	 जाण या
भा यकारांनी	तर	अमोघ	गती	व	अचकूता	 यानी	 घेऊन	या	 िव ेला	 वेदाचं	 थान	 िदलं
आहे.	ल ात	 या,	‘धनुिव ा’	हा	पाचवा	वेदच	मानला	आहे.

“या	 धनुवदाची	 पर्मुख	 अंगं	आहेत,	 चार.	 दी ा,	 संगर्ह,	 िस ी	आिण	 पर् य
पर्योग	ही	ती	चार	अंगं	होत.

‘दी ा’	 हणजे	 हाताळावया या	 धनलूा	 पर्थम	 समंतर्	 वंदन	 करणं.	 नंतर	 धनु य
डा या	हातात	 या या	अचकू	म य	पकडून	तोलनू	धरणं.	पर्थम	खालील	टोक	धरतीला
टेकवनू	थोडंसं	उभं	उचलनू	हा	म य	काढावा	लागतो.	लागलीच	उचललेलं	खालील	टोक
पु हा	धरतीला	 टेकवनू	डा या	हातानंच	वरील	टोकाकडे	जावं.	 याच	हातानं	धनु याला
एका	 झट यात	 बाक	 ावा.	 उज या	 हातानं	 िनिमषात	 याची	 पर् यंचा	 चढवावी.
पर् यंचेचा	एक–दोनदा	टण कार	काढून	धनु य	 सुल णी	आहे	की	नाही,	याची	खातरी
क न	 यावी.	 ल याकडे	 बघत	 पाठीवर या	 तणूीरातनू	 पशानंच	 ओळखनू	 हवा	 तो
िजदम्,	 सचूी,	 सुवणपंख,	 चंदर्मुखी,	 नाराच,	 बि तक	 बाण	 खेचनू	 यावा.	 या	 सव
पर्काराला	‘दी ा’	 हणतात.

“‘संगर्ह’	 हणजे	घेतलेला	बाण	म तकी	लावनू	गु मरण	क न,	पर् ेपणाचा	मंतर्
डोळे	 िमटत	 वतःशीच	उ चारणं.	बाण	पर् यंचेवर	चढिवणं.	 याचं	कानाकडील	 पु छ,
धनुधर	 हणनू	एक	डोळा	िमटलेली	आपली	दृ टी,	ल याचा	ममवेध	या	सवांचा	‘संगर्ह’
साधावा.

“‘िस ी’	 हणजे	यातील	योगाचं	 अंग	आहे.	 संगर्ही	 ि थतीत	वाह या	हवेचा	 वेध
घेत,	पािहजे	 तेवढ ा	समतोल	हवेनं	व 	भ न	 यावं.	पिवतर्ा	 ि थर	व	 िस 	करावा.
धनचूा	योग	िस 	होईल.

“‘पर्योग’	 हणजे	 शराचं	 पर् य 	 पर् ेपण.	 िनिमषात	 वेधले या	 ल यावर	 बाण
अचकू	पर् े िपत	करावा.	भरलेलं	व ही	िरतं	करावं.”	 यां या	धीरगंभीर	बोलांनी	कुटीभर
शांतताच	शांतता	पसरली.

“जशा	चौदा	 िव ा	आहेत,	तशा	जीवनाला	सवांगसंुदर	व	पिरपणू	करणा या	कला
आहेत,	चौस ट!	श यतो	 या	सवच	तु हाला	अथांसह	यथाक्रम	िवकलनू	दाखवीन	मी.
या	कलांत	सवशरे् ठ	पिहली	कला	आहे,	ती	 हणजे	‘संगीत’	.	सा,	रे,	ग,	म,	प,	ध,	िन	असे
ितचे	अमर	स तसरू	आहेत.	खज,	पंचम,	स तक	अशा	 यां या	गती	आहेत.	भपू,	म हार,
यमन,	 मालकंस,	 कानडा,	 आसावरी,	 भैरवी	 अशा	 िकतीतरी	 िविवध	 राग,	 उपरागांचा
िवशाल	वटवृ 	हे	मळू	स तसरू	समथपणे	पेलनू	धरतात.

“संगीतच	 सवशरे् ठ	 लिलतकला	 का?	 तर	 कुठ याही	 म य थािशवाय	 संगीत
शर्ो यां या	थेट	आ यालाच	िभडू	शकतं.	संगीता या	एका	आलापात	सांगता	येईल	ते



महाका या या	एका	पवातही	नाही	सांगता	 येणार.	तरीही	 संगीत	ही	 ‘िव ा’	मानलेली
नाही;	ती	‘कला’	च	मानलेली	आहे,	हे	िवस 	नका.”

अ यंत	 खोल	 व	 धारदार	 झालेली	 यांची	 अमृतवाणी	 आता	 ाना या	 अथांग
आकाशातील	तारकाच	तारका	खुडून	उधळू	लागली.

“चमच ूंना	 हणजे	दृ टीला	िदसतं	ते	‘िव व’	.	 यापलीकडे	अनंत	आहे,	ते	‘बर् ांड’
.	या	असीम	 िव वातील	आपली	धरती	 िकतीतरी	मलूभतू	अशा	महाभतूां या	 िनयमांनी
ब 	आहे.	यातील	पृ वी,	आप,	तेज,	वाय	ूआिण	आकाश	ही	पंचमहाभतंू	पर्मुख	आहेत.

“शांतपणे	नीट	 यानी	 या,	आकाश	 व	अवकाश	यांत	 प ट	 अंतर	आहे!	आकाश
िन या	वणात	 व छ	िदसतं.	अवकाश	 या	पलीकडे	आहे.	अनंत,	असीम	आहे.	कृ णवणी
–	काळं	आहे	ते!	काय	बलरामा,	समजलं?”	 यांनी	म येच	दादाला	चाचपलं.

तो	पटकन	उ रला,	“कृ ण	आहे	ते–ते	असीम	आहे,	अनंत	आहे!”	आचाय	आिण	मी
दोघंही	दादाकडे	बघनू	 या या	 दुहेरी	उ राला	हसलो.	तो	मातर्	अरागस,	चौकस	चया
क न	तसाच	रािहला.

आचाय	पुढे	बोल	ूलागले,	“अवकाशावर	चैत यमय	पर्काश पी	पर्ाणत व	पर्भाव
टाकतं.	मगच	जड	व	चैत ययु त	िव व	साका 	लागतं.	हे	िव व	क्रमश:	िवकसन	पावतं
आहे.	 या	 िवकसनाचा	एक	परमो च	 िबंद	ूठरलेला	आहे.	 यानंतर	मातर्	 पु हा	 हे	 िव व
संकोच	पावणार	आहे.	 यासाठी	एक	परमनीच	 िबंद	ूठरलेला	आहे.	 यानंतर	अवकाशावर
पु हा	 पर्ाणत वाचा	 पर्भाव,	 पु हा	 िवकसन,	 पु हा	 संकोचन	 असं	 हे	 चक्र	 सतत
कोट वधी	वषं	चाललं	आहे.	चालणार	आहे.

“हे	 जीवनस य	 कळ यासाठी	 तु हाला	 आणखी	 एक	 जीवनस य	 शांतपणे	 नीट
समजावनू	 घेतलं	पािहजे.	 ते	 हणजे	 ‘काळ’	 हे	होय.	 िदवस,	रातर्,	मास,	वष,	तप,	 युग
यांनी	आपण	 काळ	 मोजतो.	 बारा	 वषांचं	 एक	 तप	 होतं,	 हजार	 तपांचं	 एक	 युग	 होतं,
बर् ाचा	एक	िदवस	अशा	एक	हजार	युगांचा	असतो.	अशा	िकतीतरी	बर् 	िदवसांनी	एक
‘क प’	साकारतो.	थोड यात	‘क प’	 हणजे	चारशे	ब ीस	दशल 	वषं	होतात!”

सव	िश यांना	िकचकट	िन	ि ल ट	गिणता या	कोड ात	घालनू,	 णैक	थांबनू	आचाय
वतःशीच	मंद	हसले.	पर् न	क न	 याचं	उ रही	देताना	 हणाले,	“असा	हा	अनंत	काळ
कुणालातरी,	कधीतरी	मोजता	येईल	काय?	नाही.	 हणनूच	काळ	हा	अखंड	आहे!	 याला
आदी	आिण	 अंतही	नाही.	 याला	ध न	 ‘जीवन’	 हे	असीम	आहे,	अनंत	आहे,	 िचरंतन
आहे.	हे	स य	जाणणारा	तो	दर् टा	होय.	आिण	 प टपणे	मी	‘काळ’	च	आहे	आिण	जे–जे
जीवन	 हणनू	आहे,	 तेही	 मीच	आहे,	असं	 हणणारा,	 ते	 भान	अहोरातर्	 ठेवणारा,	 तर
‘परमदर् टा’	होय.	कुणी	सांगावं,	तुम यातच	असा	एखादा	परमदर् टा	असहूी	शकेल!”

अचानक	 थांबनू,	 खाडकन	 डोळे	 उघडून	 आचाय	 ठणठणीतपणे	 हणाले,	 “काय
शर्ीकृ णाऽ?”

मा याकडे	 बघनू	 ते	 पु हा	 मंदपणे	अथगभ	 हसले!	 मीही	 यांना	 पर्ितिबंब	 वाटावं
असंच	 केवळ	हसलो.	बोललो	मातर्	काहीच	नाही.	सव	आशर्मकुमार	आ हा	दोघांकडे
पु हा	नुसतं	बघतच	रािहले.

िवषय	 संपणू	 पालटत	आचाय	 पुढे	 हणाले,	 “आप या	आ मश ती या	 सवांगीण
िवकासाला	मोठी	खीळ	घालतो,	तो	 ‘अहंकार’	 .	 याचे	नाना	पर्कार	आिण	 पैल	ूआहेत.
स ेचा,	साम याचा,	 संप ीचा,	स दयाचा,	कीतीचा	 कुठलाच	अहंकार	 िजवाला	कधीच



णभरही	पुढे	जाऊ	देत	नाही.”
“बलरामा,	सांगशील	काय,	सवांत	घातक	अहंकार	कोणता	तो?”	आचायांनी	दादाला

अचानक	पेचात	टाकलं!	तो	पु हा	पटकन	उ रला,	“	साम याचा	अहंकार	आचाय!”
‘‘नाही	बलरामा,	 ानाचा!	आ याि मक	सा ा कारा या	 ानाचा	अहंकार	हा	सवांत

घातक!	फलभारांनी	वाकलेला	आमर्वृ 	असावा	तसा	सा ा कारी	 ानवंत	सदैव	नमर्
असावा.	तसं	झालं	तर	 ाना या	सुवणाला	स याचा	 वगीय	सुगंध	पर्ा त	होतो.

“ल ात	 या	–	जीव	नेहमी	तीन	पिरमाणांत	वावरत	असतो.	लांबी,	 ं दी,	उंची	िकंवा
खोली	ही	ती	पिरमाणं	होत.	अखंड	काळाचं	चौथं	पिरमाण	 याला	कळलं	व	 ते	 यानं
नमर्पणे	 वीकारलं	 तोच	 ‘पु षो म’	 होय.	 दुसरीही	 काही	 पिरमाणं	आहेत.	 ती	 नंतर
कधीतरी	 सांगेन.	अपणम तु!”	 पिहले	 काही	श द	ओठांतच	अधवट	 पुटपुटत	आचाय
सांदीपनीनंी	हलके–हलके	आपले	डोळे	िमटले.	ते	सहजसमाधीत	गेले.

पर्थम	मी,	दादा	आिण	उ व	असं	ितर्कूट	एकाच	कुटीत	राहत	होतं.	काही	िदवसांतच
आम या	 कुटीत	आणखी	एक	 नेही	आशर्मकुमार	आला.	सौरा ट्राचा	 सुदामा.	आता
ितर्कुटाची	चौकडी	झाली.

सुदामा	 िकरकोळ	 अंगय टीचा,	 काटक,	 गौरवणी	 व	 अगदी	 साधासुधा,	 अशर्ाप,
अरागस	 बर् कुमार	 होता.	 आजवर या	 िविवध	 अनुभवानं	 माझी	 नेहािवषयी	 एक
बळकट	व	सव	त हे या	उलटसुलट	चाच या	लावनू	बांधलेली	प की	धारणा	तयार	झाली
होती.	िनखळ	 नेहाला	तो	कसा	 फुरतो,	वाढतो	व	दृढ	होतो,	याची	काही	श दांत	सांगता
येतील	अशी	कारणं	नसतात.	 ‘ नेह’	 हणजे	ज मज मांनी	साधलेला	जीवमेळ	असतो.
याचा	उगम	शोधायचा	नसतो.	अंत	क पायचा	नसतो.	 नेह	केवळ	अनुभवायचा	असतो.
उ फूत	 नेहभावाचं	 बोलणारा	 सुदामा	 मला	आिण	 दादाला	लवकरच	 पर्ाणिपर्य

झाला.	उ व	तर	आमचाच	होता.	आ ही	चौघे	न हतोच.	देहा–मनानं	एक प	झालेलं	एक
चौकोनी	अि त वच	आम या	 पानं	आचाय	सांदीपनीं या	 अंकपाद	आशर्मात	 सुखानं
नादूं 	लागलं.

नेहमी या	 ानबोधा या	सतर्ात	आचायांनी	 एकदा	 पर्थमच	लिलतकलांना	 पश
केला.	आसावले या	आिण	उ सुक	अशा	आ हा	सवांना	 यािदवशी	अपार	परे्ममय	दृ टीनं
िनरखनू	 मग	 ते	 नादमधुर	 वरात	 शांतपणे	 हणाले,	 “मि पर्य	 आशर्मकुमारहो!
संगीतानंतर	दुसरी	मह वाची	कला	आहे,	ती	‘आलेख’	ही.	आलेख	 हणजे	सािह य	आिण
िचतर्कला.	 ‘स’	अिधक	 ‘िहत’	 हणजे	सािह य!	वाचकांचं	कणभर	तरी	 िहत	साधतं	 ते
सािह य.	 याचं	 नकळत	 कणभर	 तरी	 उ नयन	 करतं	 ते	 स याथानं	 ‘सािह य’!	 थेट
वाचकां या	 दयालाच	 िभडतं	 ते.	 संगीतासारखीच	आहे	ही	कला.	मलूाधार	कदर्ापासनू
हणजे	िजवा या	देठापासनू	जशी	परावाणी	 तर्वते,	तसं	जािणवे या	देठापासनू	 तर्वतं
याला	 ‘अ र’	 हणजे	 य	नाही	असं	सािह य	 हणतात.	 ‘परासािह य’	 हणतात.	मी
सांिगतलेले	सव	वेद	असे	अ र	सािह याचे	उ कृ ट	नमुने	आहेत.	डो यांवाटे	 दयाला
िभडणा या	िचतर्ाचाही	या	आलेख	कलेत	समावेश	आहे.

“संगीत	 काय,	 सािह य	 काय,	 िचतर्	 काय	 चौस ट	 कलांपैकी	 कुठ याही	 कले या
िनिमतीला	 सश त	 असावं	 लागतं,	 ते	 कलावंताचं	 परा पश	 झालेलं	 िनकोप,	 िनलप,
िनरामय	 मन!	 असं	 िनकोप	 मन,	 िनकोप	 शरीरातच	 वास	 क 	 शकतं.	 यासाठी	 देह	 हे



िव वदेवाचं	देऊळ	आहे,	असं	वेदकारांनी	पर्ारंभीच	अथपणूपणे	 हटलं	आहे.	अशा	िनकोप
देहसंप ीचं	 वगीय	लेणं	मानवाला	देणारी	योगासारखी	दुसरी	िवधा	नाही.

“मी	तर	 ‘योग’	ही	 पंधरावी	 िव ाच	मानतो.”	आचाय	मनी	काहीतरी	योजनू	थांबले.
यांनी	आपली	शांत	 दृ टी	 िश यगणांवर	एकदा	चौफेर	 िफरिवली.	मग	ती	मा यावरच
अचल	 रोखनू	 ते	 हणाले,	काहीसे	आ ा	 के यासारखे,	 “शर्ीकृ णा!	 ितथनू	ऊठ!	 तु या
दादासह	व	उ व,	सुदा यासह	हा	असा	मा या	सरळ	समोरच	येऊन	बैस!”	 णांतच	मी,
दादा,	उ व	व	सुदामा	आ ाधारकपणे	नमर्तेनं	उठलो.	त परतेनं	 यां यासमोरच	येऊन
बसलो.	आता	पर् य 	आचायांनीच	डोळे	िमटून	घनगंभीर	सुरांत	गु वंदना	सा ात	उभी
केली.	 हा	 अनुभव	 सवांना	 पर्थमच	 येत	 होता.	 पर् य 	 गु ं या	 िवमल	 मुखातनू
गु बर् ाची	स ववंदना	सु 	झाली.

‘ॐ	गु बर् ा,	गु िव णुऽ’	मा या	मनात	एक	िवचार	पटकन	तरळून	गेला	–	‘खरंच
आचायांचे	आचाय	 कोण	असावेत!...’	आता	 पणकुटीतील	छतर्ाची	 कशामुळेही	असो
गवतकाडीही	 तुटली	तरी	ऐकू	 येईल,	अशी	शांतताच	शांतता	पसरली.	 गु देव	सांदीपनी
मला,	दादा,	उ व,	सुदामा	व	सवांनाच	‘योगवेद’	ऐकव	ूलागले.	नेहमीपे ा	 यांची	वाणी
खपूच	 वेगळी	व	 तेजवंत	झाली.	परावाणीत	लय	पावली.	 ितला	सा ात	 देवी	शारदे या
वीणावाणीचा	झंकार	लाधला.	पणूत:	आ मलीन	होत	 यांनी	नेतर्	िमटते	घेतले.	 यां या
कंठातनू	श दसर्ोत	 तर्व	ूलागला.	 िहमालया या	उ ुंग	 िशखरातनू	 िहमगंगेचा	अरोध
ओघच	लयीत	कोसळावा	तसा.	हा	शर्वणानंद	केवल	अवणनीय	होता.	अिव मरणीय	होता
तो.

“शर्ीकृ णाऽ,	बलरामा,	उ वा–सुदामा,	सव	िश यहो!	आता	मनःपवूक	ऐका!	 याला
‘सां ययोग’	 हणतात	तो!	सवांत	मह वाचा	आहे	हा	जीवनयोग.

“कुठ याही	 िजवा या	 नाभी थानाजवळ	आहे	 तो	 िजवाचा	 ‘मलूकंद’	 होय.	 तेथनू
बहा र	हजार	नाड ा	 िनघतात.	 या	सव	 देहभर	 यव थेनं	पसरले या	आहेत.	पर् येक
मानवी	 शरीरात	 सहा	 चक्रं	 आहेत.	 यातील	 किट थानाखाली	 मलूाधार	 चक्रात
‘कंुडिलनी’	नावाची’	शदरी,	भगवती	श ती	सपापर्माणं	वेढा	घालनू	अधोमुख	अशी	ठाण
मांडून	बसलेली	आहे.	के हापासनू	ते	कुणालाही	नाही	सांगता	आलेलं!

“ित या	वर	दहा	आिण	खाली	दहा	अशा	मु य	नाड ा	आहेत.	दोन–दोन	आड याही
गेले या	 नाड ा	आहेत.	 अशा	 एकूण	 चोवीस	 पर्मुख	 व	 उप	 नाड ांम ये	 र त पानं
पर्ाणश ती	अहोरातर्	सदैव	वाहत	असते.	सयूिकरणवत	अरोध	नांदत	असते.	यासाठी
जीवन	 हणजे	काय	हे	नीट	कळ यासाठी	पर् येकाला	पर्थम	र त	 हणजे	काय	हेच	नीट
कळलं	पािहजे!

“र त	 हणजे	िजवाचा	सं कारशील	हंुकार!	तो	अहोरातर्	वाहनू	नेणा या	दहा	पर्मुख
नाड ा	अ यंत	मह वा या	आहेत.	इडा,	िपंगला,	सुषु ना,	गांधारी,	हाि तिज हा	अशा
पाच	व	पुषा,	यशि वनी,	अलंबुषा	आिण	कुह	ूशंिखनी	अशा	नावा या	दुस यां	पाच	आहेत.
या	दहा	नाड ांतही	इडा,	िपंगला	आिण	सुषु ना	या	तीन	अितमह वा या	सवांत	पर्मुख
नाड ा	आहेत.

“शरीरा या	डा या	भागातनू	वाहणा या	अनेक	नाड ांचे	फाटे	 घेऊन	सतत	कायरत
असते,	ती	‘इडा’	ही	नाडी	होय.	शरीरा या	उज या	भागातील	अनेक	र तशाखांना	घेऊन
कायरत	 असते,	 ती	 ‘िपंगला’	 नाडी	 होय.	 या	 दोघीं या	 मधनू	 पाठक या या



म जार जतूनू	सतत	कायरत	असते,	ती	सवािधक	मह वाची	नाडी	 हणजे	 ‘सुषु ना’
होय.	या	सुषु नेतील	सवांत	खाल या	मलूाधारचक्रात	उलटे	त ड	क न	ती	कैव यदायी,
िद य,	भगवती	श ती	सपाकार	बसली	आहे.	ती	आहे	ही	जाणीवच	पर्थम	पवूपु याईनं
फार	थोड ांना	होते.	ितला	जागृत	कर याची	इ छा	 यातील	काहीनंाच	होते.	 यातनू	यश
तर	मोज यांनाच	 िमळतं	आिण	 ितला	पर्बळ	 इ छाश तीवर	 हवं	तसं	 खेळवणं,	 हे	तर
‘परमदर् ट ा’	अशा	एखाधा	योगयोग वरालाच	साधतं!	ती	भगवती	 कंुडिलनी	जागृत
होऊन	सहा	चक्रं	 भेदनू	म तकांतील	 बर् रंधर्ाला	 िभडू	शकते.	 या	 कैव य ारातनू
पर् य 	असीम,	 तेजोमय,	अनंत	 परमा याशी	 संधान	साध	ूशकते.	 परमा मा	 हणजे
असीम,	 थलकालातीत,	िनमाणशील,	भाररिहत	ऊजचं	भान!

“ही	भगवती	कंुडिलनी	श ती	जागृत	करणा या	िनयमब 	शा तर्ालाच	‘सां ययोग’
हणतात.	या	योगाची	आठ	 अंगं	आहेत.	यम,	 िनयम,	पर् याहार,	आसन,	पर्ाणायाम,
यान,	धारणा	आिण	समाधी	ही	ती	आठ	अंगं	आहेत.	तशी	ही	आठही	अंगं	मह वाची
असली,	तरी	 यातील	पर्ाणायाम	 हे	सवांत	मह वाचं	 अंग	आहे.	 ‘पर्ाणायाम’	 हणजे
िजवाची	पर्ाणश ती	जो	‘ वास’	 याचंच	केलेलं	‘शा तर्शु 	िनयमन’	होय.

“नीट	 यानी	 धरा	 –	 वास	 हा	 तर	सयूगतीशीच	 िनगिडत	आहे!	 –	सहसा	 िदवसा
उज या	 नाकपुडीतनू	 वसन	चाल	ूअसतं.	 याला	 ‘सयू वर’	 िकंवा	 ‘सयूपर्वाह’	 चालू
आहे,	असं	 हणतात.	रातर्ी	डा या	नाकपुडीतनू	 वसन	चाल	ूअसतं,	 याला	 ‘चंदर् वर’
िकंवा	 ‘चंदर्पर्वाह’	 हणतात.	 वासावर	 िनयंतर्ण	आणनू	काही	योगी	 िदवसा	व	रातर्ी
दो हीही	नाकपुड ांनी	 वसन	चाल	ूठेव	ूशकतात.	जे	िदवसा	चंदर् वर	व	रातर्ी	सयू वर
चाल	ू ठेव	ूशकतात,	असे	योगी	मातर्	 विचतच	असतात.	 यात	कोणताही	 ‘चम कार’
नसतो!	हे	सव	देहशा तर्यु त	आहे.	अखंड	अ यासानं	सहजसा य	आहे.

“कुमारहो!	असे	िकतीतरी	महानुभाव	आप या	या	‘अंकपाद’	आशर्मात	आहेत.	तु ही
ितर्यकुमार	 आहात;	 हणनू	 यानी	 ठेवावं.	 नाडीचा	 सयूपर्वाह	 चाल	ू असताना

शा तर्ा यास	 करणं,	 कठीण	 िव ांचं	 पठण	 करणं,	 हे	 िहतकर	 ठरतं.	 तसंच	 शत् या
िनदालनाचा	 िनगर्ह	 करणं,	 हाती	 श तर्	 धारण	 करणं,	 ह ी,	 घोड ावर	 वार	 होणं,
इ यादीही	िहतकर	ठरतं.

“चंदर्पर्वाह	सु 	असताना	दान	करणं,	 याधीचंी	 िचिक सा	करणं,	 मैतर्ीसाठी	संधी
करणं,	इ यादी	कमं	िहतकर	ठरतात.

‘‘‘सुषु ना’	 नाडीवर	 िनयमन	असताना	 केवळ	जगदी वराचं	 मरण	 व	 िचंतन	करणं
यो य.	जगा या	क याणाची	 इ छा	क न,	या	 वेळी	 यु 	असलंच	तर	 केवळ	 ‘परमेश
िचंतन’	च	यो य	ठरतं.	 या	यो याची	 सुषु ना	नाडी	सयू वरात	वाहत	असेल,	 याला
िदलेला	कोणताही	शाप	 यथ	जातो.	तो	कधीच	कायी	लागत	नाही.

“हा	 सां ययोग	जगातील	 इतर	 कुठ याही	शा तर्ापे ा	 समजनू	 यायला	 कठीण
आहे.	 आचरायला	 याहनू	 अिधक	 कठीण!	 मातर्	 तो	 एकदा	 अंगवळणी	 पडला	 की,
जीवा मा	सहजपणे	भतू,	वतमान,	भिव य	अशा	 ितर्कालांत	व	पाताळ,	धरा,	 वलोक
अशा	ितर्लोकांतही	संचा 	शकतो.	वाय	ूव	पर्काश	यांहनूही	अिधक	गती	 याला	पर्ा त
होऊ	शकते.	या	शा तर्ाचा	अ यास	िकंवा	 वा याय	करताना	कुठ याही	जीवा याला
काही	‘िस ी’	सहज	पर्ा त	होऊ	शकतात.	ख यां	यो यानं	 यांचा	फारसा	उपयोग	मातर्
कधीच	क 	नये.	 यामुळे	अंती	शि त य	होतो.



“जागृत	 कंुडिलनी या	 साम यावर	 बर् रंधर्ाचा	 भेद	 क न	 जे हा	 जीवा मा
बर् ांडसंचारी,	 अनंत	 व	 असीम	 परमा याशी	 एक प	 होतो,	 ते हा	 याला
‘समािधि थती’	 असं	 हणतात.	 या	 समािधि थतीत	 लहानथोर	 काय	 करणा याला
‘योगे वर’	 हणतात.

“अशा	समािधि थतीत	कैव य प	 हणजे	कृताथ	होऊन	जो	जीवा मा	देह	 यागतो,
तो	 मो ापर्त	 जातो.	 अशा	 मो ाचीही	 कसलीच	 अपे ा	 न	 धरता	 परे्मासाठी	 परे्म,
कमासाठी	कम,	असं	जीवनभर	वावरताना	देठ	सोडून	फळानं	वृ 	 यागावा	तसा	सहज	तो
देह	 यागतो,	 याला	 ‘योगयोगे वर’	 हणतात!!	 यानं	सहज	उ चारलेली	जीवनत वं
मानवजातीला	 युगानुयुगं	 मागदशक	 ठरतात.	 ती	 त वं	 युगायुगांची	 धारणा	 करतात
हणनूच	 या	त वांचा	अिधकारी	पु ष	‘युगंधर’	ठरतो.”
सां ययोगाची	दुलभ	मािहती	सांगताना	आपोआप	डोळे	िमटले या	आचायांनी	आता

हळूहळू	डोळे	सताड	उघडून	 ते	मा यावरच	रोखले.	 िकतीतरी	 वेळ	 ते	मा याकडे	तसेच
एकटक,	अचल,	अबोल	नुसते	बघतच	रािहले.	पु हा	आशर्मभर	दृ टी	िफरवनू	 हटलं	तर
सव	आशर्मकुमारांना	नाहीतर	कुणालाच	नाही,	असं	उ ेशनू	 ते	 हणाले,	“कुणी	सांगावं,
तु हा	आशर्मकुमारांत	असा	परमदर् टा	 युगंधर	 ‘योगयोगे वर’	नाही	 हणनू!”	 यां या
अशा	चकभलू	करणा या	िवधानांचा	मला	आता	चांगलाच	पिरचय	झाला	होता.	हा	असला
ि ल ट	 िवषयच	 टाळावा	 हणनू	 मीच	 यांना	 पर् न	 केला.	 तोही	 नेहमी या	 प तीनं
हसतच,	 “आचाय,	आपण	आतापयंत	 सांिगतलं	 या	 ‘तंदुल–कुसुमावली,	 ‘उदकघात’,
‘धारणमातृका’	आिण	‘आकार ान’	या	लिलतकला	आ हाला	थोड ा	अिधक	समजावनू
सांिगत या	तर	बरं	होईल!”

ते	ऐकून	आचाय	लहान	 मुलासारखे	खळाळ	हसले.	मग	 हणाले,	 “ठीक	आहे.	ऐक!
‘तंदुल–कुसुमावली’	 हणजे	 तांदळू–फूल	 यां या	 साहा यानं	 सुरेख	 रांगोळी	 िकंवा
कलाकुसर	 काढणं.	 ‘उदकघात’	 हणजे	 जलक्रीडा	 करणं	 िकंवा	 िपचकारी	 मारणं.
‘धारणमातृका’	 हणजे	 मरणश ती	वाढव याची	कला.	 ‘आकार ान’	 हणजे	भगूभातील
खाणीचंं	सखोल	 ान	आिण	आजची	मह वाची	कला	 हणनू	ऐक.	तुला	तर	ती	ऐकावीच
लागणार.	शर्ीकृ णा,	ितचं	नाव	आहे	छिलकयोग!”	सवांनाच	ग धळात	टाकत,	ते	लहान
बालकासारखं	पु हा	खळाळ–खळाळ	हसले.

आचायांचे	 बोल	 ऐकत	 असताना	 नकळतच	 सव	 माना	 मा याकडे	 वळ या.	 मीही
यांना	 हसनू	 उ र	 देताना	 सहज	 हणालो,	 “मला	 चांगली	 माहीत	 आहे	 ही	 कला!
‘छिलकयोग’	 हणजे	चाणा पणा	करणं,	सदहे्तनंू	छलकपट	करणं!	 पण	आपण	 मला
संपाठ ,	मानसीका यिक्रया,	अ रमुि टकाकथन,	अिभधानकोष	आिण	 लि छत	कला–
िवक प	या	कलांिवषयी	काही	सांगावं.”	मीही	 यांना	चाणा पणे	तसंच	दुसरीकडे	नेलं!

“अगदी	सोपं	आहे	 ते.	 ‘संपाठ ’	 हणजे	 दुस याचं	ऐकून	 ते	जसं या	तसंच	 हणणं.
हणजे	थोड यात	दुस याचं	अनुकरण	करणं,	पर्त	बनिवणं.	‘मानसीका यिक्रया’	 हणजे
शीघर्किव व,	‘अ रमुि टकाकथन’	 हणजे	करप लवी	क न	हाता या	मकूपणे	नुस या
हालचाली	क न	 संदेश	 देणं.	 ‘अिभधानकोष’	 हणजे	अमोघ	व तृ व,	तसंच	 लि छत
कला–िवक प	 हणजे	िवदेशी	भाषा	जाणणं.”

आता	 संपणू	आचायकुटीतील	आशर्मकुमारांचं	 यान	 लिलतकलांकडे	 वेधलं	 गेलं
होतं.	 याचा	लाभ	 उठवत	मी	आचायांना	अिधक	बोलतं	कर यासाठी	 हेतुत:	 िवचारलं,



“गु देव,	 ‘दुवाचयोग’,	 ‘व तर्गोपन’,	 ‘िक्रयािवक प’	अशा	 कलांचा	 िनदश	आप या
काल या	बोल यात	िनसटता	झाला.	 या	आ हा	सवांना	कळ या	तर	बरं	होईल.”

“ठीक,	ठीक”	 हणत	आचाय	 पु हा	 वतःशीच	हसले.	 यांनी	 याही	कला	 िवकलनू
दाखिव या.

“शर्ीकृ णा,	 ‘दुवाचयोग’	 हणजे	 कठीण	श दांचा	 यो य	असा	 सोपा	अथ	लावणं.
‘व तर्गोपन’	 हणजे	 फाटलेलं	 व तर्	 पु हा	 अचकू	 िशवणं,	 थोड यात	 आव यकता
वाट यास	 िठगळ	लावणं!	आिण	त	ू िवचारलीस	ती	 ‘िक्रयािवक प’	ही	कला	तर	फार
कौश याची	आहे.	एखा ा	व तू या	 िक्रयेचा	पर्भाव	पालटणं,	असा	 ितचा	अथ	आहे.
हणजे	पा यापासनू	शीतलता	दे याऐवजी	उ णता	देणं,	उलट	अ नीपासनू	उ णतेऐवजी
शीतलता	िनमाण	करणं!

“वा ,	 नृ य,	नाट 	या	कलांचा	तर	 तु हा	सवांना	इथं	 ये यापवूीच	चांगला	पिरचय
झालेला	असणार.	आता	नाट ाब ल	अिधक	बोलतो.	नाट 	 हे	जीवनाला	नुसता	दपण
दाखवतं.	नाट गृहात	दशक	पृ वी या	गतीपर्माणंच	डावीकडून	उजवीकडे	आपली	दृ टी
सहज	 िफरवतो.	 हणनू	 नेप यही	 उजवीकडे	 चढ या	 क्रमानं	 आशयपणू	 व	 आकषक
मांडावं.	 यासाठी	 ‘नेप य’	 हीसु ा	 वतंतर्	 कला	 मानली	 आहे.	 रंगमंचा या	 डा या
कोप यात	 नेहमीच	 पातर्ांचे	 पिरचय,	 िवनोद	 व	 हल याफुल या	 घटना	 घडा यात.
म यभागी	 नेहमी	 संघषमय	 मह वा या	 घटना	 आिण	 समरपर्संग	 यावेत.	 उज या
कोप यात	खोलवर	कटकार थाने	व	मृ युपर्संग	दाखिवणं	पर्भावी	ठरतं.

“	‘र नपरी ा’,	‘शयनरचना’,	‘देशभाषा	 ान’,	‘मालागंुफन’	आिण	‘ तू’	या	कलाही
तु हाला	चांग याच	मािहती	असणार.”

“ तू	 ही	 कला	आहे	 की	 काय	आचाय?”	 विचतच	 पर् न	 िवचारणा या	 उ वानं
म येच	पर् न	केला.

“होय,	कपट	न	करता	काही	काळ	मनोिवनोदनासाठी	केलेलं	 तू	खेळासारखंच	रंजक
मानलेलं	आहे.”	आता	आचाय	एकापाठोपाठ	एक	लिलतकलांचा	अथ	आम या	कानी	घालू
लागले.	कला	कलेकलेनं	 रंग	ूलाग या.	 ‘‘‘िवशेषक छे ’	 हणजे	 ितलक	लाव यासाठी
साचे	 करणं,	 ‘पु पा तरण’	 हणजे	 फुलांची	 समतल	 श या	 तयार	 करणं,	 ‘दशन	 वसन
नागराग’	 हणजे	 दात,	 व तर्	 व	 शरीराची	 िविवध	 अंगं	 कलापणू	 ढंगानं	 सजिवणं.
‘मिणभिूमकाकम’	 हणजे	 ऋतुमानापर्माणं	 घर	 रंगवणं.	 ‘उदकवा ’	 हणजे	 जलतरंग
वाजवणं.	 ‘िचतर्योग’	 हणजे	 वृ ाला	त ण	करणं.	 ‘केशशेखरािपऽयोजन’	 हणजे	 मुकुट
तयार	करणं.	‘कणपतर्भंग’	 हणजे	पानाफुलांची	कणफुलं	तयार	करणं.	‘गंधयु ती’	 हणजे
सुगंधी	दर् यं	तयार	करणं.	‘भषूणयोजन’	 हणजे	अवयवांनुसार	सुयो य	अलंकार	घालणं,
‘इंदर्जाल’	 हणजे	 यु कलेतील	चाणा पणा.	या	 इंदर्जालांचं	शर्ीकृ णा,	 तुला	अिधक
प टीकरण	आव यक	आहे	काय?”	आचायांनी	मा यावर	डोळे	रोखनू	िवचारलं.
“मुळीच	नाही.	आचायांनी	पुढे	चलावं.”	मी	हसत	उ रलो.
‘‘‘कौचुभारयोग’	 हणजे	कु पाला	सु प	करणं.”
यां या	 मुखातनू	 एक–एक	 लिलतकलेचा	 अथ	 ऐकताना	 िश यांत	 मंद	 हा याची

अधनूमधनू	लाट	 िफ 	लागली.	जीवन	 िकती	 िविवध	 ढंगी	आहे,	 हे	 यांना	आकळत
चाललं.

“कुमारहो!	 ‘भ यिवकारिक्रया’	 हणजे	 वयंपाक	 करणं	 होय.	 ‘पानकरस’	 हणजे



औषधी	काढे	तयार	करणं	होय.	‘सतूर्कम’	 हणजे	वेलबुट्टी	काढणं.	‘पर्ितमाला’	 हणजे
अं या राची	यो यता	ठरवणं.	‘सिूचतरंग’	 हणजे	िशवणकाम	करणं.	‘पर्हेिलका’	 हणजे
उखाणे	घालणं.	 ‘पु तकवाचन’,	 ‘केशमाजन’,	 ‘यंतर्मातृका’	 हणजे	 यंतर्	 िनमाण	करणं,
याही	कला	मान या	आहेत.”

“यंतर्	या	श दाचा	नेमका	अथ	काय	होईल	आचाय?”	बलरामदादानं	म येच	पर् न
केला.	तो	फारसा	बोलत	नसे,	पण	बोलला	की	मातर्	नेमकं	बोले.	िखळवनू	ठेवणारं.

काही	 वेळ	 थांबनू	आचाय	शांतपणे	 उ रले,	 “यंतर्	 हणजे	 अंगभतू	 रचनेवर	 गती
घेणारा	आकारसमहू!	तसं	बिघतलं	तर	 तु ही	आशर्मात	आलात	तो	 रथ	 हे	एक	 यंतर्च
होतं.	िवस 	नका,	यंतर्ाचा	पाया	आहे	चक्र!”

आम या	आशर्मजीवनाचं	 ानचक्र	असं	चौस ट	िदवस	अिवरत	िफरलं!	काय	आिण
िकती	 िशकलो	 आ ही	 या	 चौस ट	 िदवसांत?	 याला	 पार	 असा	 काही	 उरला	 नाही.
नावांनाही	अंत	नाही	असे	िकतीतरी	िवषय	बारका यांसह	समळू	िशकलो	आ ही.	चौस ट
युगां या	यो यतेचे	ठरले	 हे	चौस ट	 िदवस!	सव	 िव ा,	चौस ट	कला,	 वेद,	 उपिनषदं,
मीमांसा,	बर्ा यं,	आर यकं	पुराणं	अशा	झाडून	सा या	िवषयांत	आ ही	पारंगत	झालो.
आिण	 तो	 िदवस	 पर्कटला.	 जो	 जीवनात	 मी	 कधीच	 िवस 	 शकलो	 नाही	 तो	 –
गु दि णेचा!

सवपर्थम	आज	आचाय	 बर्ा ी	 मुहतूापवूीच	 उठले.	 ते	 एकटेच	 ि परे्त	 सु नात
होऊन,	 सव	 आि हकं	 आव न	 आप या	 कुटीत	 आले.	 िश यां या	 भावी	 जीवना या
वाटचालीला	िनरामय	शुभे छा	दे यासाठी	मृगािजनावर	 यानरत	झाले.	के हाच	देहातीत
होऊन	बसले	होते	ते.

यां या	पाठोपाठ	िनदरे्तनू	जागे	होणारे	आ ही	चौघेच	होतो	–	 यातही	मी	पिहला.
आता	बलरामदादा,	उ व	आिण	 सुदामाही	जागे	झाले	होते.	आमची	चौकडी	एकमेळानं
िनघाली.	 आशर्मा या	 भांडारगृहात	 ठेवले या	 आम या	 व तूं या	 वेतपेिटका	 आ ही
पर्मुखांकडून	 आता	 परत	 वीकार या.	 आ ा	 कुठे	 नेहमी या	 शंख वनीवर	 इतर
पणकुट ांतील	 िश यगणांची	हालचाल	ऐकू	 येऊ	लागली.	अ ाप	पणू	उजाडायचं	होतं.
झंुजमंुूजमुूळे	 अधवट	 िदसणा यां	 पांढरट	 पायवाटेनं	 आ ही	 आम या	 नेहमी या
डंुबणी या	सरोवराकडे	चाललो.	का	 कुणास	ठाऊक,	 सुदामा	आज	अगदी	ग प–ग पसा
होता.	मी	उ वाला	िवचारलं,	“उधो	बंधो,	आचायां या	िशकवणुकीतील	तु या	 दयाला
अिधक	काय	िभडलं?	अ तर्िव ा,	श तर्िव ा	की	चौस ट	कला?”

“मला	 हणशील	 तर	 दादा,	 सवांत	 आवडलं	 ते	 अिव मरणीय	 असं	 आचायांनी
सांिगतलेलं	 जीवनाचं	 सखोल	 त व ान!	 वाटतं	 यां या	 चरणांवर	 गु दि णा	 सादर
करावी.	इथनू	परत	जा यापे ा	जीवनभर	या	आशर्मातच	गु ऋणात	 यां या	चरणांशी
वा त य	 क न	 यां या	 सेवेतच	 राहावं.	जीवनच	 गु दि णा	 हणनू	अपावं	 यांना.”
उ व	आता	आमलूागर्	बदलला	होता.	जाता–जाताच	मी	हसत	 याचे	खांदे	थोपटले.

दादाला	पर् न	 केला,	 “बलरामदादा,	 तुला	काय	भावलं	आचायां या	साि न यात?”
यानं	 व 	 फुलवीत	 पटकन	 उ र	 िदलं,	 “मला	आचायांची	 यु कलेची	 िशकवण	सवांत
अिधक	 पशनू	 गेली.	 आपण	 केलीनंदकाकांकडून	 िशकलो,	 ती	 म लिव ा	 इथं	 मला
अिधक	खोलाथानं	समजली.”



हसनू	शेवटी	मी	 सुदा याला	पर् न	केला,	 “िमतर्ा	 सुदामना,	 तु यावर	काय	ठसलं.
आचायां या	 िशकवणुकीतील?”	 याचं	 मा या	 पर् नाकडे	 मुळी	 ल च	 न हतं!	 तो
कस यातरी	 वेग याच	 तंदर्ीत	 िकंवा	 िचंतेत	 होता.	 जाता–जाताच	 याला	 गदागदा
हलवनू	मी	िवचारलं,	“अरे,	ल 	कुठं	आहे	तुझं	सुदामा?	तुला	काय	आवडलं	गु देवां या
िशकवणुकीतील,	असं	िवचारतोय	मी?”

तसं	 चाचरत	 तो	 हणाला,	 “म	 –	 मला	आवडली	 यांची	आदश	 गृह थाशर्माची
िशकवण.”

ए हाना	आमची	चौकडी	एका	पर्श त	नील	सरोवरा या	काठी	आली	होती.	आ ही
हातांतील	वेतपेिटका	काठ या	दभकुरणात	अलगद	ठेव या.	मानेवरची	आशर्मव तर्ाची
गाठ	उचलनू	 याचाच	पोहणीसाठी	कासा	कसला.	चौघंही	सरोवरात	उतरलो.	पाणी	आज
नेहमीपे ा	 िकतीतरी	 उबदार	 होतं!	 वडीलकी या	 अिधकारानं	 दादानं	 िवचारलं,	 “आज
ि परे्कडे	 न	जाता	 इकडे	कसा	काय	 वळिवलास	सवांचा	 पुढा	 त?ू	 तुझी	करणी	 नेहमी
कोड ाची	असते	 हणनू	िवचारलं!”

“ितथं	 ि परे्वर	 सवच	 िश यांची	 दाटी	असणार	आज	 दादा.	आिण	 इथं	 सरोवरात
आहेत,	 तशी	कमलफुलंही	 नाहीत	 ि परे्त.	 गु देवांसाठी	काही	 यावीत	 हणतो	 मी.”
सरोवरात	सपासप	हात	मारत	मी	हसनू	उ र	िदलं.

आ ही	सहज	पांगलो.	 डंुबणीला	पडलो.	घिटका	परतली.	 दरूवर	पवूळा	अवंती या
अर यातनू	सयूिबंब	वर	उठलं.	अर य	अंगभर	उजळलं.	जागतं	झालं.

इकडे	 आशर्मात	 कुमारांचे	 जसजसे	 मनमेळ	 झाले	 तसतसे	 जुळून	 आलेले	 चमू
आचायांना	 गु दि णा	अपनू,	आपाप या	 रथातनू	 परतहूी	 लागले	 होते.	आशर्मा या
पवू या	 ‘क यप’	नावा या	 मुख ारासमोर	सजलेले	अनेक	राजरथ	 येऊन	 के हाचे	रांगेनं
ित ठत	उभे	ठाकले	होते.

सयूिबंब	पणू	वर	आलं.	सरोवराला	 मंडलं	 घेऊन	दमलेले	दादा,	उ व	आिण	 सुदामा
काठ या	 दभकुरणावर	 उतरलेले	 मला	 प ट	 िदस	ूलागले.	 पेिटकांतनू	आपआपली	सव
व तरं्	काढून,	धारण	क न	ते	ितघंही	माझी	वाट	बघत	बाहेरच	थांबले	होते.

मी	 मनसो त	 डंुबत	आिण	 नुसता	 डंुबतच	 रािहलो.	 हेतुत:!	 माझा	 या	अवंती या
अर यात	हा	मह वाचा	अंितम	िदवस	होता.	मनी	आचायांचा	बोध	िफरत	होता.	पा यावर
हात	िफरत	होते.	‘जल	 हणजे	–	जायते	य मात	्च	्लीयते	यि मन	्इित	जल:’	‘आकाश	–
आ	 हणजे	 पयंत,	 काश	 हणजे	 पोकळी.	 दृ टी	 िभडेल	 ितथपयंत	 पसरलेली	 पोकळीच
पोकळी.	 “पृ वी	 हणजे	 –	 पृथ	 हणजे	 िवपुल	आहे,	 ती	 पृ वी.’	 मी	 मा या	 र ता या
कणाकणांतनू	 जलाचा	 अथ	 मुरवनू	 घेताना	 आकाशातील	 सयूाचं	 िहर यवणी	 तेजही
डो यांत	 श य	 तेवढं	 काठोकाठ	 साठवनू	 घेत	 होतो.	 हा	 अनुभवच	 आगळा	 होता.
मा यातला	 अनेकाथी	 ‘शर्ी’	 आचायां या	 दी े नंतर	 मला	 समळू	 सापडलाच,	 असं
तीवर्पणे	माझं	मलाच	जाणवत	होत.

आता	तर	सयू	चांगला	दोन	हात	वर	आला.	 ‘शर्ीकृ णा,	दादा,	 िमतर्वरा	बाहेर	 ये’
अशा	काठ या	 कुरणातनू	मारले या	आरो या	मला	 प ट	 ऐकू	 येऊ	लाग या.	माझा
जलत वाशी	आव यक	असलेला	 ‘ नेहयोग’	ही	पणू	झाला	होता.	सरोवराला	 शेवटचं
डंुबतं	 मंडल	 घेताना	मी	हाती	लागतील	ती	नीलवणी	कमळं	 खुडून	 घेत	चाललो.	 यात
कमळक या	 हो या,	अधिवकिसत	 पु पं	 होती.	 बाहेर	 पडलो	 तोच	 काखेत	 यांचा	 एक



भलामोठा,	 संिमशर्	पढा	 घेऊनच.	हातांतील	एका	कमळक या या	 देठाची	साल	नखानं
पाक यांपयंत	उकलनू	ितनंच	घट्ट	आवळलेला	फुलांचा	ओलेता	गु छ	मी	सुदा या या
हाती	िदला.

ए हाना	दादा	व	उ वानं	आपले	राजवेष	व	 सुदा यानं	कानटोपी,	पायघोळ	अंगरखा
आिण	लाल	काठाळीचं	धोतर	असा	बर् वेष	धारण	केला	होता.	नेहमीसारखं	दभकुरणावर
उिकडवं	बसनू	सयूिकरणांवर	खरपसू	 अंग	 सुकवनू	मी	उठलो.	उ वानं	माझी	 वेतपेिटका
समोर	आणनू	उघडली.	आिण	आचायां या	क पक	दरूदृ टीनं	मी	थ कच	झालो.	सवांत
वरती	होती,	ती	टपो या,	ता या	शुभर्	फुलांची	गंुफलेली	रसरशीत	सुगंधी	वैजयंतीमाला!
ित या	 नुस या	 दशनाबरोबरच	 गोकुळातील	 मा या	 िपर्य	सखी	 राधे या	 िकती–िकती
मुदर्ाच	मुदर्ा	िफ न	गे या	मा या	डो यांसमोर.

उ वानं	 हलकेच	ती	माला	 उचलली.	मा या	 हाती	 िदली.	मी	ती	एकदा	मनसो त
व भर	 हंुगली.	 िहर या	 दभकुरणावर	अलवार	 ठेवली.	 उ व	 हाती	 देईल	 तशा	 एक-एक
व त	ू वीकारत	मी	माझा	राजवेष	धारण	केला.	कमरेला	झळझळीत,	मऊसतू	सोनपीतांबर
कसलं.	 याभोवती	िनळा	शेला	आवळला.	बाह	ूव	भुजभषूणं,	टपोरे	मोतीकंठे	धारण	केले.
यातील	एकात	ठसठशीत	‘कौ तुभ’	मणी	होता.	दादानं	पुढे	होत,	सयूिकरणांत	तळपणारा
वेलबुट्टी या	 कुसरकामाचा,	मोरपीसधारी,	 सुवणी	 मुकुट	मा या	दाट,	का या-कुर या
केशांवर	घट्ट	बसिवला.

शेवटी	उ वानंच	दभावरची	टवटवीत	वैजयंतीमाला	उचलनू	मा या	कंठी	चढिवली.
टपोरे,	 भावभरे,	 िनतळ	 डोळे	 िव फारलेला,	 तांबसू-गौरवणी,	 चंदर्चयचा	 माझा	 िपर्य
उ व	 पर्थम	अवाक	 होऊन	 दोन	 पावलं	मागंच	सरकला.	एकटक	मा याकडे	 नुसताच
बघत	रािहला.	मग	अमाप	आनंदिवभोर	होऊन	भराभर	बोलला,	“दादाऽ,	अरे	दादा!	दृ टी
नाही	 ि थरावत	 रे	 तु या	 या	 पावर!	 वाटतं	 तु या	 मुखमंडलाव न	 फाकणा या
शतसयूांची	आभा	 बघनू	आकाशीचा	 सयूही	 लाजत	 असेल	 या	 णी!	 दृ टच	 काढली
पािहजे	तुझी.	थांब!!”	 हणत	सुदा या या	हातातील	गु छातीलच	एक	टपोरं	नीलकमल
यानं	श दश:	खेचनू	घेतलंही.	आिण	मा या	म तकापासनू	पायापयंत	तीनदा	ते	वरखाली
घेत	 इडािपडा	टाळत,	 यानं	 णात	माझी	च क	 दृ टही	काढली!	हातचं	नीलकमलांचं
िनमा य	सरोवरा या	नील	पा यात	 यानं	तसंच	फेकून	िदलं.	 यामुळे	दरूवर	िवरत	जाणारे
तरंगच	तरंग	उठले!	 या या	 या	िनरागस	बंधुभावानं	मला	पटकन	हस	ूफुटलं.

आ ही	चाललो	आचाय	कुटीकडे.	गु दि णेसाठी!	पुढे	दादा	आिण	उ व.	मागे-मागे
मी	आिण	माझा	पर्ाणिपर्य	सुिमतर्	सुदामा.	पुढ या	दोघांना	मी	हेतुत:	तसं	थोडं	पुढंच
जाऊ	 िदलं.	 रगाळत	 चालनू	 सुदा या या	 खां ावर	 परे्मानं	 हलकेच	 थोपटत	 याला
चाचपनू	 िवचारलं,	 “पहाटेपासनू	 बघतोय	 मी	 -	 त	ूआज	असा	 उदास-उदास	 का	 िपर्य
सुदामना?	ग प-ग प	का	आहेस?”	तो	थांबला.	 हणाला,	 “िमतर्ा,	मी	फार	 पेचात	आहे
आज.	मा या	सौरा ट्रातील	दिरदर्ी	माता-िप यांकडून	आचायांना	दे यासाठी	कसलीही
गु दि णा	नाही	आलेली!	तशी	ती	येऊही	शकत	नाही.	काय	देणार	मी	आज	आचायांना
गु दि णा	 हणनू?”	चालता-चालता	कुणीतरी	बळानं	रोखावं,	तसा	थांबलाच	तो.	अपार-
अपार	वेदनेनं	 याची	पर्ाज तगौर	चया	 णातच	काळवंडून	आली.

“एवढंच?	 व थिच 	हो	 सुदामना!	मी	 तु या	हाती	हा	जो	नीलवणी	कमलफुलांचा
गु छ	िदला	आहे,	तो	उगाच	नाही!	यापवूी	िदला	होता	का	कधी	तुला	असा	तो?	माझं	ऐक!



ही	‘नीलवणी	कमळं’	च	आचायां या	पायांवर	‘गु दि णा’	 हणनू	शर् े नं	अपनू	मोकळा
हो.	नंतर	आशीवाद	माग	त	ू यांचा.	िव वास	ठेव.	ते	इतरांपे ा	शुभदायी	आशीवाद	देतील
तुला!”

सुदा यानं,	थांबनू	मा याकडे	पािहलं.	 या या	मनावरचं	मळभ	 कुठ या	 कुठं	पसार
झालं	होतं.

जे हा	आ ही	 दोघं	आचायां या	 पणकुटीसमोर	आलो,	 ते हा	 सयू	 म तकावर	 येऊ
लागला	 होता.	 इतर	 सव	 िश य	 गु दि णेचा	 िवधी	 पणू	 क न	 साशीवाद	आपाप या
देशोदेशी	के हाच	िनघनू	गेलेले	होते.	आचायकुटी	िवल ण	शांत-शांत	होती.

आ ही	चौघेही	आचायांसमोर	आलो.	मी	 संकेत	करताच	पर्थम	दादा	व	उ व	 पुढे
झाले.	 गुडघे	 टेकून	आचायां या	चरणांना	 हात	 व	 म तक	 िभडवनू	 पर्थम	 दादा	काही
बोलणार	तोच	आचायच	 हणाले,	डोळे	 िमटूनच	 -	गाढ	समाधीतनू,	 “त	ूबलराम	आहेस!
यादवांचा	 ये ठ	सुपुतर्!”

आचायांनी	 आपणाला	 डोळे	 िमटलेले	 असतानाही	 कसं	 ओळखलं	 हणनू	 थ क
झालेला	दादा	ओणवनू	नमर्पणानं	 हणाला,	“होय	आचाय,	मी	बलरामच!	मथुरेहनू	माझे
बाबा	 वसुदेव	 व	 महाराज	 उगर्सेनांनी	 पाठिवले या	 दुभ या	 गाई	 आिण	 अ वपथकं
अलंकारांसिहत	 गु दि णा	 हणनू	 मी	कालच	आशर्मा या	 भांडारात	अिपली	आहेत.
मला	जीवनयातरे्साठी	आशीवाद	 ावा	आपण.”

आचाय	िकंिचत	हस यासारखे	वाटले.	दादा या	म तकावर	हात	ठेवनू,	डोळे	िमटूनच
हणाले,	 “बलरामा,	 तुझं	 उभं	जीवन	यशदायीच	 होईल.	 ये ठ	 हणनू	सारं	जग	 तुला
नावाजेल.	 एकच	 कर.	 श य	 अस यास	 कधीतरी	 तुला	 फसिवणारा	 मनोवेग	 िनधारानं
आवर याचा	य न	कर!	तथाऽ तु!”

मग	 मी	 नेतर्संकेत	 देताच	 उ व	 पुढे	 झाला.	 गुडघे	 टेकून	आचायां या	 चरणाला
म तक	िभडवनू	तसाच	थांबला.

डोळे	 िमटूनच	आचाय	 याचा	 पश	अचकू	 पारखनू	 हणाले,	 “त	ू उ व.	 मधुरे या
देवभाग	यादव	आिण	आया	कंसेचा	सुपुतर्.”

“होय	आचाय,	मी	उ वच.”	टपो या,	 िनरागस	डो यांचा,	गोल,	पर्ाज ती	 मुदरे्चा
उ व	भारावनू	नमर्पणानं	 हणाला,	 “आचाय,	मी	आप यासह	 येथील	सव	आचायांना
व तरं्,	पर्ावरणं	व	सवांसाठी	धनधा यां या	गोणी	आशर्मा या	भांडारात	भर या	आहेत.
उदार	 दयानं	मला	जीिवतयातरे्साठी	िशवाशीवाद	 ावा.”

आचायांचा	 हात	 कुबडीव न	 प ट	 वर	 उठला.	 ते	 िकतीतरी	 वेग या	 आवाजात
घनगंभीर	 वाणीत	 हणाले,	 “उ वा,	 त	ूसाथ	 भ त	आहेस.	 एखा ा	 योगयोगे वराला,
परमदर् ट ाला	 िपर्य	 हो याची	 मता	 एकट ा	 तु या	 ठायी	 आहे.	 अशा	 िपर्य	 व
त व 	 यो याचा	 सेवक	 होशील.	आिण	 याचा	 िव व त	 हणनूच	जगाला	 त	ू िपर्य
होशील.	मनावर	अवजड	पाषाण	ठेवनूच	एक	अ यंत	कटू	धमकत य	तुला	उ रजीवनात
करावं	लागेल!	होय	 तुलाच!!	जा,	माझे	 तुला	 शुभाशीवाद	आहेत.”	वर	उठिवलेला	हात
यांनी	थेट	उ वा या	म तकावरच	ठेवला.
आता	 रािहलो	आ ही	 दोघेच.	 सुदामा	आिण	 मी.	 शेवटी	 यालाही	 मी	 नेतर्संकेत

केला.	पुढे	होत	सुदा यानं	हातातील	नीलकमलांचा	गु छ	आचायां या	चरणांवर	नमर्भावे
ठेवला.	 यावरच	 आपलं	 म तक	 िभडवलं.	 णभरात	 गुदम न	 तो	 फंुद	ू लागला.



दािरदय्ा या	 दयभेदक	अस 	सलानं.
समोर	 सा ात	 गु बर् 	 होतं.	 ितर्काल ानी!	 यांचे	 नेतर्	 अधवटच	 उघडले.

समािधरत	अव थेतच,	आचाय	श दांनीच	 सुदा याला	सां वनाचं	थोपटत	 हणाले,	 “तू
सुदामन,	अंगावर या	हीन	व तर्ामुळे	तुला	‘कुचैल’	असंही	 हणतात!	मातर्	ल ात	ठेव,
तु या	 िनरामय	परे्मळ	आ याला	लाभले या	पवूपु याई या	अदि्वतीय	वसनांमुळे	तू
खरंतर	 ‘सुचैल’	आहेस!	 तुला	 लाभलेली	 वगीय	 नेहाची	 संप ी	 केवळ	 दुलभ	आहे.
यासाठीच	त	ूजगत	्िव यात	होशील.	परम नेही	 हणनू	ती	 नेहसंप ी	सदैव	जप.	माझे
तुला	उदंड	कृपाशीवाद	आहेत.”

आता	 तर	सयू	आशर्मा या	 थेट	म तकावरच	 तळप	ूलागला.	मी	 पुढे	सरसावलो.
आचाय	 सांदीपनीचंा	 सवांत	 शेवटचा	 आशर्मिश य	 –	 यादवांचा	 शर्ीकृ ण	 हणनू!
पदम्ासनातील	अ प ट	िदसणा या	आचायां या	चरणांना	थेट	म तक	िभडवनू	मी	 यांना
सरळ	अ टांगी	दंडवतच	घातला!	तसं	डोळे	न	उघडताच	तो	 पश	अचकू	पारखनू	आचाय
हसत-हसतच	 उद	्गारले,	 “यादवराज	 शर्ीकृ ण!	 वृ णी,	 अंधकांचं	 युगानुयुगांचं
जीवनशरे्यस	–	शर्ीकृ ण!	वसुदेव-देवकीचंा	आठवा	पुतर्!	गोकुळातील	गोपांचा	गोपाल,
मा या	 अंकपाद	आशर्मातील	माझा	परम	 िश यो म	शर्ीकृ ण!”	मा या	 पशाबरोबर
यांचे	 यान थ	म यनेतर्	पणकुटी या	कवाडांसारखे	आता	आपोआपच,	हळूहळू	 प ट
होत	सताड	 उघडले.	तोवर	हात	जोडून	मी	 यां यासमोर	ओणवा,	नमर्	 उभा	 रािहलो.
यांनी	मा या	डोळयांत	डोळे	घालनू	सखोल	बिघतलं.	ही	 दृ टीच	पाऽर	 वेगळी	होती.
मीही	पवूी	कधीच	न	अनुभवलेली!	ते	मंदसं	हसले.

“आचाय,	सव-सव	 िश यांनी	काही	 ना	काही	 गु दि णा	आप या	चरणांवर	अपनू
आपले	कृपाशीवाद	घेतलेत.	मला	–	मला	मातर्	आपण	उदारहदयी	 मा	करावी	–	 मा
अशासाठी	की,	आप यासाठी	यो य	गु दि णा	दे यासाठी	मा याकडे	या	 णी	खरोखरच
काहीही	नाही!!”	मी	हसलो.	नेहमीपे ा	ते	हा य	न कीच	आगळं	असावं.	काही	 ण	 या
हस याचा	माग	घेत	सा ात	आचायांकडूनही	तसंच	हा य	िनसटलं!	पाठोपाठ	आचायही
नेहमी याच	शांतपणे	उद	्गारले,	 “अरे,	 पुरे	कर	ही	छिलकिव ा!	इथं	हवी	आहे	 कुणाला
गु दि णा!	योगयोगे वरा!!”	 ते	 नेहमीचं	खळाळ	बालकहा य	हसले.	 हणाले,	 “मा या
आशर्मात	त	ूआशर्मकुमार	 हणनू	इतके	िदवस	सदेह	वा त याला	होतास.	सांग,	याहनू
दुसरी	 कुठलीही	शरे् ठ	 गु दि णा	अस	ूशकते	काय	या	अशा वत	जगात?”	 ते	 पु हा
हसले.	 िनरागस,	 नवजात	 बालकासारखं.	 तसं	 मा या	 मुखावरही	 या	 हा या या
पर्ितिबंबासारखं	हा य	पसरलं.

मा या	 डो यांना	 डोळे	 िभडवनू	 यांनी	 नेतर्ांनीच	 एका	 अबोध	 श तीचा	 पात
मा यात	 केला.	 िकतीतरी	 वेळ	आ ही	 उभयता	 भानरिहत	 झालो.	 एकमेकांकडे	 नुसते
बघतच	रािहलो.	 गु देव	सांदीपनीं या	या	 िद य	शि तपातापासनू	मी	आशीवाद	 हणनू
काय-काय	संपादन	केलं,	ते	केवळ	माझं	मलाच	ठाऊक!

ते	 उद	्गारले,	 “जा.	 शर्ीकृ णा,	 मा या	 परमिपर्य	 िश यो मा	 –	 तुझे	 माग	 सदैव
िशवकर	आिण	िशवकरच	होतील.	यदुनंदना,	एकच	कर.	माझा	संदेश	 हणनू	तु या	पुढील
जीवनात	 श य	 होईल,	 ते हा	 एकदा	 पर्याग ेतर्ी	 जा.	 आंिगरसां या	 आशर्मात
असले या	ऋिषवर	घोर	आंिगरसां या	चरणी	जा.	 यांचीही	बर् ानाची	दी ा	अव य
घे	नंदनंदना!



“नावापर्माणेच	 ‘घोर’	 तप येचे	 अिधकारी	आहेत	 ते.	 अ नीचे	 ज मजात	 नैि ठक
पजूक	आहेत.	आ 	आंिगरसांचे	यथायो य	उ रािधकारी	आहेत	आज	ते.	िवस 	नकोस.
अ नीसारखाच	 वभाव	आहे	 यांचा!	मयादेत	रािहलास,	तर	उबदार.	उ लंघन	केलंस,	तर
तसाच	 दाहक!	 जा.	 काही	 काळच	 ते	 पर्याग ेतर्ी	 थांबतील.	 नंतर	 के हाही	 रैवतक
पवताकडे	सरकतील.	 यांना	आताशा	आकषनू	टाकणा या	एका	 पंथाचा	तीथंकर	 हणनू
पर्चार	व	पर्सार	कर यासाठी.

“तुझं	 याचं	नेमकं	नातं	यथासमय	समजेल	 तुला!	जा	शर्ीकृ णा,	जा!	 यांना	भेटीत
माझे	पर्णाम	सांग.	आिण	माझी	ही	तुला	देतोय	ती	भेट	–	वैजयंतीमालेसारखीच	परे्मानं
वीकार	व	सदैव	जप.”	 यांनी	आज	पहाटेपासनूच	कमंडलतू	घालनू	 ठेवलेलं	व	अपार
जपलेलं	एक	मंतर्भािरत,	काषायवणी,	उ फु ल	कमलपु प	मा या	हाती	परे्मानं	िदलं.	मी
ते	भि तभावानं	ओंजळीत	 वीका न	म तकी	िभडवलं.

गृहकमात	म न	असले या	 गु प नी	फारशा	कधी	बाहेर	 येत	नसत.	आज	या	 णी
मातर्	 या	बाहेर	आ या	हो या.	मी	सवांसह	 यांना	नमर्	 दंडवत	घातले.	 या	 मुखभर
आशीवाद	 देऊन	 तट थच	 उ या	 रािह या.	 मतूीसार या!	 यां या	 दो ही	 नेतर्ांतनू
झरझरणा या	 पाणधारा	 यां या	मौनी	 वेदनेचं	कारण	मला	 णात	सांगनू	 गे या.	मी
यांना	अभय	 देत	 िनधारानं	 हणालो,	 “आशर्ममाते,	शंखासुरानं	बलात	पळवनू	 नेले या
आप या	सुपुतर्ाला	–	द ाला	मु त	क न	मी	आप या	 वाधीन	करीन.	माते,	 हे	वचन
आहे.	 आचायांना	 ायची	 ती	 गु दि णा	 मी	 िदली	 आहे.	 यांनी	 ितला	 यो य	 असे
आशीवादही	मला	 िदले	आहेत.	आपण	द ाची	 मु तता	हीच	दि णा	मानावी.	 यासाठी
मला	जीवनसंघष	िजंक याचे	आशीवाद	 ावेत.”

डो यांतील	 पाणधारा	 अंशुका या	 पदरानं	 िनवारताना	 गु प नीं या,	 आम या
आशर्ममाते या	डो यांतील	भाव	 णात	पालटले.	 केवढ ातरी	भावभर या	डो यांनी
मा या	म तकावर	हात	ठेवला	 यांनी.

आचायांना,	आशर्ममातेला	 पाठ	न	 दाखिवता,	काढ या	 पायांनी	मागे	 होत	आ ही
आचायकुटीबाहेर	पडलो.

सुदामा	 कुठेच	 िदसत	 न हता.	 वेता या	 पेिटका	 उचलनू	 मी,	 दादा	 व	 उ व
आशर्मा या	 पर्मुख ारात	आलो.	समोर	 दा क	 उभाच	 होता.	 पुढे	 येत	 तो	 माझे	 पाय
पश याची	लगबग	क 	लागला.	मी	 याला	 पुढं	होत,	तसंच	अधांतरी	वर	उचलनू	 दृढ
आिलंगनात	 घेतलं.	 याची	 चया	 अपार	 उजळून	 िनघाली.	 याच	 वेळी	 याला	 मी
जीवनभरासाठी	कानमंतर्	िदला,	“दा का,	यापुढे	त	ूमाझा	केवळ	सारथी	वा	सेवक	कधीच
असणार	नाहीस.	असशील	मा याबरोबर	सतत	जीवना या	सव	आघाड ांवर	साथ	देणारा
पर्ाणर क	सखा.	आज	तर	त	ूनाहीस,	मीच	करणार	आहे	सार य!”

याला	 पुढे	 ठेवनू	 आ ही	 ितघंही	 यानं	 आणले या	 राजरथापयंत	 आलो.	 िकती
आकषक	 होता,	 दा कानं	अलंकृत	क न	आणलेला	आजचा	 राजरथ!	 याचं	 कुसरकाम
केलेलं,	 शु 	 सुवणी	छत	सयूिकरणांत	कसं	झळझळून	उठलं	होतं,	 या या	मा यावर,
जरीकाठाची	 मऊ	 ितकोनी	 भगवी	 ग ड वजा	 उड या	 सुवणी	 ग डप या या
मानिच हासह	अिवरत	फडफडत	होती.	छताची	मागील	बाज	ू मृग	आिण	 याघर्चमांनी
आ छादलेली	 होती.	 रथा या	 लयीवर	 मधुर	 िकणिकणणा या	 अशा	 इव या-इव या
सुवणी	घंटा	छताला	ध न	ओळंबत	हो या.	बरीच	माणसं	व	श तरं्	सहज	माव	ूशकतील



एवढा	मोठा	पर्श त	होता,	 याचा	मागील	 घेर.	किटभर	 उंची या	चार	बळकट	आरेदार
चक्रांनी	तो	 सुघड	 रथ	अलवार	समतोल	तोलनू	धरला	होता.	 िककर	 वृ ा या	बळकट
रंगीत	 लाकडाचं	 कुसरकाम	 केलेलं	 घोटीव	 लांबलचक	 ज	ू होतं	 याला.	 पिह याच
दृि ट ेपात	माझं	िच 	आकषनू	घेतलेले	चार	िहमधवल,	दधूरंगी	–	पांढरेशुभर्,	उंच,	पु ट
अ व	दा कानं	जोडले	होते	 याला.	ते	सार या	शेपट ा	चाळवनू	कान	टवकारीत	होते.

यांना	 बघताच	 मी	 देहभान	 िवस न	 खेच यासारखा	झपाझप	 चालत	 या	 चपळ
पर्ा यांजवळ	गेलो.	कानांत	आचायांचे	श द	के हाच	िफ न	गेले	होते,	 ‘वा याशी	 पधा
करणारा	अ व	हा	पर्ाणी	माणसाचा	सवांत	पिहला	िव वास	ूिमतर्	आहे.	अ व	जे हा	तीन
पायांवरच	 उभा	 राहनू	चौथा	अधांतरी	 लंगडा	 ठेवतो;	 ते हा	तो	धावणीला	 िन पयोगी
झालेला	असतो.	आप या	 वामीची	 पशांतील	व	श दांतील	भाषा	जी	अ वाला	कळते,
ती	कधी-कधी	माणसांनाही	नाही	कळत!’

वतःला	 हरवनू	 समोरच	 उ या	 असले या	 मा या	 खां ाएवढ ा	 या	 अ व
चौकडीतील	 एका	 पर्ा या या	 पु ट	 खु यावर	मी	 परे्मभरानं	थाप	 िदली.	 यानं	 शेपटी
फुलवनू	सरकन	अंगभर	भोवरा	िफरिवला.	परे्रक	िखंकाळत	कान	टवकारले.

मी	दा काला	िवचारलं,	“कुठून	ह तगत	केलास	हा	 ाितवंत	वाण?”
तो	 हसत	 उ रला,	 “ यासाठी	 उभा	 पंचनद	 जनपद	 पालथा	 घातलाय	 मी	 आय.

चंदर्भागा	व	इरावती	या	न ां या	कुरणसंप न	खो यातील	आहे	हा	वाण.	जसा	िध पाड
आहे,	तसाच	धावणीलाही	वेगवान	आहे.	आ ाधारक	तर	फारच	आहे.”

“छान	काम	केलंस	हे	दा का.	या	अ वाला	‘शै य’	 हणणं	आवडेल	मला!	तुला	कसं
वाटतंय	हे	नाव?”

“त	ू ठेवले या	 नावाला	 तो	 कसा	 काय	 नावं	 ठेवील,	 धाकट ा?”	 हणत
बलरामदादानंही	हसत-हसत	 या	अ वा या	पाठीवर	थाप	मारली.

यालगत या	अ वा या	त डाजवळ	 गेलो.	 याची	भरग च	आयाळ	 णैक	 घुसळून
टाकली.	जसा	उ वा या	िकंवा	सुदा या या	ग यात	टाकत	होतो,	तसाच	मा या	हाताचा
लपेटता	 वेढा	 या	 अ वा याही	 पु ट,	 भरदार,	 लवचीक	आिण	 नायुसंप न	 माने या
भोवती	टाकला.

उ व	नुसता	त वांचा	शु क	का याकूट	करणारा	बोलघेवडा	न हता,	चांगला	यो ाही
होता.	 यानं	मला	सहज;	पण	अचकू	छेडलं.

“या	 अ वाला	 शोभेसं	 नाव	 सांग	 बघ	ू आता	 तचू	 दादा.”	 मी	 हसत	 या या
ढालीसार या	गोल	व	तांबसू-गौर,	पर्ाज ती,	साि वक	चयवर	दृ टी	िफरवत	 हणालो,
“उ वा,	या या	ग याभोवती	मी	सहज	हात	लपेटला,	इथंच	याचं	नाव	आपोआप	िस
नाही	का	झालं?	अरे,	हा	तर	आप या	रथाचा	सुगर्ीव!”

“सुगर्ीव!	सुरेख	मानेचा!”	एवढंच	 हणनू	उ व	एकदा	मा या	कंठातील	वैजयंती	व
सुगर्ीवा या	आयाळसंपतर्,	 शुभर्	 मानेकडे	 बघतच	 रािहला.	 हणाला,	 “दादा	 कळत
नाही,	 तु् या	नीलवणी	 देहावरची	पांढरीशुभर्	 वैजयंतीमाला	अिधक	शोभनू	िदसते	आहे
की	या	 सुगर्ीवा या	भरग च	मानेवर या	 शुभर्	आयाळीला	लपेटलेला	 तुझा	नीलवणी
हात	अिधक	सुरेख	िदसतो	आहे!”

“हा	उ नत	पु ट	मानेचा,	सावध	अ व	िव यात	कांबोज	जनपदातनू	आणला	आहे	मी
वामी.”	दा कानं	नमर्पणे	पुढची	मािहती	िदली.



आ ही	 ितघंही	 पुढ या	अ वाजवळ	 गेलो.	 तसा	 तो	 थोडासा	 फुरफुरला.	अि वनी
सं याकाळ या	 पांढ याशुभर्	 ढगा या	आकाराचा	आिण	 पवतासारखा	 बळकट	 िदसत
होता	तो.

“हा	अ व	दरू	गांधार	महाजनपदातनू	आणला	आहे,	यादवशरे् ठ.	 यासाठी	मी	 या
देशी या	पु कलावती	या	राजनगराला	गेलो	होतो.”	दा कानं	मी	न	िवचारताच	मािहती
पुरिवली.

मा या	 नेहमी या	खट ाळ	 वभावापर्माणं	मी	 बलरामदादाला	 छेडलं,	 “दादा,	तू
सुचव	बघ,ू	या	अ वासाठी	एखादं	यो य	नाव.”

बराच	 वेळ	 त ध	राहनू	काहीच	न	सुच यानं	तो	िहरमुसनू	 हणाला,	“वाटलंच	होतं
मला,	त	ूअजनू	कशी	काय	मा या	खां ावर	थाप	मारली	नाहीस	ते!	हे	असलं	बौदि्धकाचं
काम	कसं	काय	सांिगतलंस	मला	त?ू	हवं	तर	सांग	हा	अ व	असाच	उचलनू	थेट	अलगद
खां ावर	घेऊन	दाखवतो!	नाविबव	ठेवणं	तुलाच	जमतं!”

“होय	खरंच.	या	अ वाला	यो य	नाव	 देणं	कठीण	आहे.	तचू	 ते	सांग	ूशकशील,	 ”
उ वानं	 याला	जोड	िदली.

“आपण	 याला	 ‘बलाहक’	 हण	ू या.	 बलाहक	 हणजे	 शुभर्,	 झेपावता	 बक	 प ी!”
अंगलटीव न	मी	ताडलं	तो	अ व	 ‘मागधी’	होता.	“संुदर!”	दा कासह	दोघंही	आनंदानं
ची कारले.

ए हाना	 आ ही	 रथाची	 दुसरी	 बाज	ू भ कम	 सांभाळणा या	 चौ या	 व	 शेवट या
अ वाजवळ	आलो	होतो.	तसे	 हे	चारीही	अ व	एकमेकांशी	 पधा	करणारे	पांढरेशुभर्च
होते.	या	अ वाचा	शुभर्पणा	थोडा	अिधक	होता.	सू मपणे	बघणा यालाच	तो	जाणवला
असता!	िहमालयात	कोसळणा या	नदीतील	िहमजला या	फेसासारखा	होता	 याचा	वण.
मी	 या या	 लांबट	 मुखड ावर	 थोपटत	 दा काला	 िवचारलं,	 “न कीच	 त	ू हा	 जीव
िहमवंता या	पिरसरातनू	कुठूनतरी	आणला	असावास.”

“होय	 आय.	 यासाठी	 दरू	 काम प	 जनपदात	 पर्ाग योितषपुराला	 जावं	 लागलं
मला.”	हसत	दा कानं	मािहती	िदली.

“याला	 ‘मेघपु पा’	 िशवाय	 दुस या	 कुठ या	 यो य	 नावानं	 हाक	 मारणार	आपण?
िहमालयाला	तटले या	पांढ याशुभर्	ढगाचं	फूलच	नाही	काय	हे?”

“दा का,	 माझे	 हे	 शै य,	 सुगर्ीव,	 बलाहक,	 मेघपु प	 असे	 चारीही	 अनंता या
फुलासारखे	शुभर्धवल	अ व	मला	पर्ाणिपर्य	झालेत.	आजपासनू	ते	आयावता या	चारी
िदशा	 पादाक्रांत	 कर यासाठी	 चौखुर	 उधळतील	 –	 मा या	 संकेतानं	 न हे.	 आचाय
सांदीपनीं या	आशीवादांनी.

“आ हा	यादवां या	िविजगीषु	र ताचा	वसा	आहे	प ीराज	ग डाचा.	िवशाल	बळकट
पंख	 फुलवनू	तो	गगनवेध	 घेतो.	 याच	प ीराज	ग डाचं	 मरण	 देणारी	 वजा	आहे	या
रथाची.	 आचाय	 सांदीपनीचंं	 या	 णी	 मी	 नमर्भावे	 मरण	 करतो.	 तु हा	 िजवलग
सु दां या	 सा ीनं	 या	 राजरथाचं	अिधकृत	 नाम	 घोिषत	 करतो	 मी	 –	 ‘ग ड वज!’”
कस यातरी	 अनािमक	 आवेगानं	 मी	 डोळे	 िमटते	 घेतले.	 यां यासमोर	 संुकारत
नीलाकाशात	आवेगानं	 झेपावणारे	 सुवणी	ग डप ीच	 प ी	मला	 िदसले.	 दादा,	 उ व,
दा क	 कुणीतरी	 कळ	 दाब यासारखे	 एकच	 सुरात,	 एकाच	 मेळात	 ची कारले,	 “साध!ू
ग ड वज,	ग ड वज!	संुदर,	अजोड”



“तु ही	आत	बसा	सारे.”	असं	 हणत	रथनीडावरची	सार याची	जागा	मी	एका	झेपेतच
घेतली.	चारही	अ वांचे	सोनेरी	कलाबतूंनी	मंिडत	बळकट	आठही	वेग	हाती	पेलले.

शेवटचं	 हणनू	मा या	 िपर्य	 अंकपाद	आशर्माचं	 डोळाभर	 दशन	 यावं,	यासाठी
आशर्मपिरसरावर	दृ टी	िफरिवली;	आिण	येणारी	एक	बोटभर,	पांढरीशुभर्	 रेष	बघनू	मी
अंतयामी	 चरकलो.	 दरूव न	आशर्म	 कंुपणा या	 कडेकडेनं	 खां ाला	आप या	 िपर्य
व तूंची	झोळी	 टांगलेला,	खालमानेचा	 सुदामा	फरफट या	जड	 पावलांनी	 रखडत	 येत
होता.

याला	आम याहनू	खपू	दरू	जायचं	होतं,	सौरा ट्राला.	मातर्	 या यासाठी	कुठलंही
पर्वासी	 साधन	 वा	 कुणी	 माणसूही	आलं	 न हतं.	 मागे	 घेरात	 बसले या	 उ वाला	 मी
त काळ	 हणालो,	“उधो,	असाच	पटकन	आत	जा	आिण	मा या	परम नेही	सुदा याला
हाताशी	 वागवनू	 घेऊन	 ये.”	 उ वालाही	 सुदा याचं	 एकलेपण	 जाणवलं.	 तो	 पटकन
उठलाच.	 उडी	 घेतच	ग ड वजातनू	 उतरला.	 परे्मानं	 हाती	ध न	 सुदा याला	 घेऊनच
आला.	आता	दोघंही	रथावर	आ ढले.

आचाय	सांदीपनीं या	अंकपाद	आशर्मा या	भ य	क यप	पर्वेश ारातनू	माझा	रथ
उधळला.	 मी	 वेगांना	 झटके	 देताच	 चार	 पर्ामािणक,	 आत-बाहेर	 शुभर्	 जनावरांनी
िखंकाळत	 झेप	 घेताच	 ग ड वज	 उधळला!	 माझा	 जीवनरथ	 कमयोगा या	 अखंड
तीथयातरे्ला	िनघाला.	समोर	जीवनाची	अथांग	ि पर्ा	नदी	ठेवनू!

माझा	आिण	 दा काचा	 सार ययोगावरील	 संवाद	 सु 	झाला,	 “दा का,	अ वाला
काय	मानतोस	त?ू”	मी	िवचारलं.	तो	पटकन	उ रला,	“मानवाचा	एकिन ठ	िमतर्.”

“तेवढंच	नाही.	मला	अ व,	सयूा या	वेगवान	िकरणांसारखाच	जाणवतो.	तो	एकिन ठ
िमतर्	तर	आहेच.	 याची	एकिन ठा	उबदार	 नेहाचीच	असते.”	मी	 हणालो.

“धाव या	अ वांचे	कसले	आवाज	तुला	ऐकू	येतात	दा का?”	परत	िवचारलं.
“लयीत	धावणा या	 यां या	खुरांचे,	िखंकळ याचे.”
“ब स	–	एवढेच?	दा का,	सार यकमा या	जाणकार	यो याला	तर	धावणी या	वेळेची

अ वां या	काळजाची	धडघड	आिण	 वासांची	 फुरफुरदेखील	 प ट	ऐकू	आली	पािहजे,
नीट	 कळली	 पािहजे!	 धाव या	 अ वाची	 काळजाची	 धडधड,	 आभाळी या	 सयूा या
अिवरत	लपलपीशी	िचरंतन	लयब 	असते!	तुला	हे	कळलंच	पािहजे.	ल ात	ठेव,	अ व
हा	सयूपुतर्च	आहे.”	 ते	ऐकताच	दा क	मकू	व	 िवचारगत	झाला.	मी	 याला	 या याच
िवचारां या	सुरावर	पुढे	नेत	 हणालो,	“सयूाला	‘िमतर्’	 हणतात.	कारण?	तो	सतत	साथ
देतो	 हणनू.	 दा का	 कधीच	 िवस 	 नकोस.	 अ व	 हा	 ‘सयूपुतर्’	 आहे.	 माणसाचा
सवपर्थम	व	सवािधक	जवळचा	िन	सततचा	पर्ािणिमतर्	आहे	तो.	काय?”

“होय	 वामी,	आलं	ल ात.”
“अ वाची	िनकोप	पर्कृती	कशी	पारखशील	त	ूदा का?”	मी	 याला	सार ययोगा या

खोलात	घेऊन	चाललो.
“अ वा या	चारी	पायांवर	समतोल	उभा	राह या या	डौलदार	पिव यावर.”	मागात

येणारं	 वळण	 घेताना	 रथ	कलला	 तसं	काठाळी या	आधारानं	शरीर	 तोलत,	 घे यातील
दा क	उ रला.

“तेवढ ावरच	परी ा	पणू	होत	नाही	दा का.	 यासाठी	 या या	त डाजवळ	कान	नेत,
या या	 वासा या	 फुरफुरीची	 लयही	 पारखावी	 लागते!	 घोडा	 डो यांतनू	 खपू-खपू



बोलतो.	तो	आप या	शेपटी या	अखंड	चाळवाचाळवीतनूही	आपलं	नेमकं	चैत य	सांगत
असतो.	वा या या	हल या	झुळकीबरोबर	घोडा	अंगभर	भोव याची	वलयं	उठिवतो.	 या
लाटा	बघताच	न	 िदसणारा	वारा	 कुठून	 कुठं	वाहतो	आहे,	याचा	मागही	ख या	 िन णात
सार याला	अचकू	आला	पािहजे	दा का!”	मी	घोड ाचे	 वेग	वागवीत	 यांना	 ‘शै याऽ
बलाहकाऽ’	अशा	नावानं	हाकारत	दा काची	सार ययोगाची	तयारी	पारस	ूलागलो.

याला	मी	िवचारलं,	“अ वां या	अंगची	बुदि्धम ा	जाणतोस	त	ूदा का?”
“होय	आय,	अर यात	वाट	 चुकले या	 वारानं	 वेग	 सैल	सोडून	 िक्रयाशू य	 केवळ

बळकट	 मांड	 घेतली,	 तरी	अ व	 याला	अचकू	 िन या या	अ वशाळेत	 परत	आणनू
सोडतो.”

“बरोबर.	आप या	खुराला	लोहमेख	ठोकून	घेणं	धावणी या	दृ टीनं	आव यक	आहे,	हे
घोडा	जाणतो.	लोहमेखी या	वेळी	मकू	लेटूनच	संमती	देतो.	वाळवंटात	डो यांत	वाळूचे
कण	जाऊ	नयेत	 हणनू	ते	िमटते	घेतले,	तरी	 वाराला	अपेि त	िदशेनंच	घेऊन	जातो	तो.
वारा या	मांडातील	हलका	दबावही	 याला	नेमका	कळतो.	तो	धावणीत	 गंुतला	असला
तरी	 या	 दबावावर	अचकू	 िदशा	बदलतो.	अ वाची	शर्वणिदर्यं	फार	ती ण	 व	त पर
असतात.	 तो	 वा या या	 हल या	 झुळकीचाही	 नाद	अचकू	 हेरतो.	अ वाला	आप या
वामीची	बोलभाषा	व	 पशभाषाही	चांगलीच	समजते.
“दा का,	अ व	जिमनीवर	बसनू	िकंवा	आडवा	होऊन	कधीच	िनदर्ा	घेतं	नाही.	खरंतर

तो	िनदर्ा	अशी	कधी	घेतच	नाही!	उ याउ याच	हलकी	अशी	डुलकी	घेऊनच	तो	धावता
िवशर्ाम	 घेतो.	अ व	 हा	 पर्ा यातील	 ‘या	 िनशा	सव	 भतूानाम!्’	असा	ज मतःच	 वर
लाभलेला	 ‘योगीशरे् ठ	पर्ािणवर’	आहे.	जसा	त	ूआहेस,	हा	उ व	आहे,	तसा	यांतील
पर् येक	अ व	 माझा	 सखाच	आहे.	 या	अ वस यांची	 यांची	 हणनू	 एक	खास	अशी
‘अ वगीता’	आहे!	ती	यो यवेळी	मी	तुला	सांगेनच.	कुणी	सांगावं	पर्संगी	मलाच	िनदोष
सार ययोगाचं	पर्ा यि क	दाखवावं	लागेलही!	काय	दा का?”	मी	 या या	मनाचा	अ व
कुठ यातरी	खोलवटात	नेऊन	तसाच	अधांतरी	सोडून	िदला!

योजनांमागनू	योजनं	मागे	टाकत	आ ही	चाललो.	काही	पडाव	पडले.	आिण	अशा
एका	 ितठ ावर	 रथ	 आला	 की,	 िजथनू	 समोर	 तो	 मथुरेला	 जाऊ	 शकत	 होता	 िकंवा
डावीकडे	सौरा ट्राला	जाऊ	शकत	होता.	काही	पळ	मी	रथ	थांबिवला.

“आता	 तर	 मथुरा	 मोज याच	 पडावां या	 ट यात	 आली.”	 दादा	 मथुरे या
रथमागाकडे	बघत	 हणाला,	“सरळ	मथुरेला	जाणार	ना	आपण?”

“नाही!	आपण	डावीकडे	सौरा ट्राला	जाणार	आहोत	दादा.	या	 सुदा याला	 िकमान
या या	 गावाजवळ	 सोडू.	 मगच	 मथुरेला	 परत.ू”	 मी	 िनणय	 िदला	आिण	 हातचे	 वेग
झटकून	 रथाला	 गतीही	 िदली.	 सौरा ट्रा या	 िदशेनं.	 मागे	 वळून	 सहेतुक	 हसत
सुदा याकडे	पािहलं.	 याची	चया	अपार	उजळून	िनघाली	होती.

पु हा	काही	पडाव	पडले.	शेवटी	आमचा	ग ड वज	अशा	िठकाणी	आला	की,	ितथनू
पुढे	तो	जाऊच	शकत	न हता.	सुदा याचं	गावही	आता	जवळ	आलं	होतं.	ितकडे	जाणारी
पिरिचत	पांढरी	व	नागमोडी	पायवाट	बघनू	तो	 हणाला,	“िमिलंदा	–	िमतर्वरा,	थांब	ूया
आता.	मी	जाईन	पायी.”

मा या	 आयु यातील	 तो	 ण	 आला	 –	 ने ाचा	 िनरोप	 घे याचा!	 हातचे	 वेग



रथनीडावर	 तसेच	 टाकून	 मी	 एका	 झेपेतच	 खाली	 उतरलो.	 सुदामाही	 मागनू	 खाली
उतरला.	उ व,	बलरामदादा,	दा क	घेरातच	थांबले.

सुदामा	अगदी	मा यासमोरच	आला.	खां ावरची	ओघळती	झोळी	सावरत	 हणाला,
“शर्ीकृ णाऽ	 िमतर्ा,	 या	 गरीब	 बर् पुतर्ाची	 आठवण	 ठेव.	 आपण	 आचायां या
आशर्मात	एकतर्	िशकलो,	हा	पवूज मीचा	ऋणबंध	मानतो	मी.	िमतर्वरा,	एकच	ऐक	–	”
याचा	कंठ	दाटून	आला.
मी	 याचे	दो ही	खांदे	घट्ट	पकडून	 या या	डो यांत	खोल	बघत	 हणालो,	 “बोल

िमतर्वरा	सुदामा!	तुला	मी	कधीच	िवसरणार	नाही.	िनःसंकोच	मोकळं,	मोकळं	बोल.”
संकोची	 वभावापर्माणं	 तो	 थोडासा	 अडखळला.	 मग	 हणाला,	 “शर्ीकृ णा,

आशर्मातले	तु या	सहवासातले	मंतर्भारले	िदवस	कसे	गेले,	ते	समजलंच	नाही.	 याची
आठवण	सदैव	जागती	राहावी	 हणनू	–	 हणनू	त	ूमला	–	त	ूमला	तुझी	एखादी	व तु	भेट
हणनू	दे!	 नेहभेट	दे.	जीवनभर	पर्ाणापलीकडे	सांभाळीन	मी	ती.”

यानं	मला	कोड ात	टाकलं.	मी	हसनू	 हणालो,	“िमतर्ा,	अरे	 वेडािबडा	आहेस	की
काय	 त?ू	 गु दि णे या	 िदवशी	 आचायांचा	 आशीवाद	 घेताना	 मी	 पर् य 	 यांना
हणालो,	ते	ऐकलं	नाहीस	का?
“मी	 यांना	 हणालो,	 ‘तुम या	 यो य	 गु दि णेसाठी	 मा याकडे	काहीही	 नाही!’

तरीही	िमतर्	 हणनू	त	ूपु हा	आज	मा याकडे	 नेहभेट	मागतोयस.	काय	देऊ	तुला	मी?
िमतर्ा,	तुला	यो य	 नेहभेट	दे यासारखं	या	 णी	खरोखरच	मा याकडे	काहीही	नाही!”

मी	 म तकी	 धारण	 केले या	 मोरपीसधारी	 सुवणी	 मुकुटाव न	 सुदा याची	 दृ टी
िफरली.	 तो	 ग धळला.	 याची	 दृ टी	 मा या	 कंठातील	 कौ तुभमणीधारी	 मो यां या
माळेवर	 गेली.	 दंडातील	व	 भुजेवरील	 सुवणभषूणांव न	खाली	सरकली.	सवांत	 शेवटी
मा या	 पायांतील	 चंदनी	 खडावांवर	 दृ टी	 जाताच	 मातर्	 या या	 डो यांतील	 भाव
सरासर	पालटले!	िकतीतरी	हषिवभोर	होऊन	तळपनू	उठले	 याचे	डोळे.	काही	एक	प या
िनधारानं	झटकन	वाकून	आप या	हातांची	घट्ट	पकड	मा या	चंदनी	खडावांना	लपेटती
घालत	 तो	 िकतीतरी	 आवेगानं	 हणाला,	 “ही	 –	 हीच	 दे	 अमोल	 भेट	 मला	 तु या
िमतर्परे्माची	िमतर्वरा!	हीच	यो य	आहे.”	पाठोपाठ	 यानं	आपलं	म तकही	थेट	मा या
खडावांना	 िभडवलं.	एरवी	 नेहमीच	 हसणारा	मी	आता	मातर्	 गंभीर	झालो.	माझे	 पाय
खडावांतनू	अलगद	मागे	 गेले.	मला	नकळतच.	तसं	मा या	पर्ाणिपर्य	 सुदा यानं	 या
खडावा	पटकन	आप या	झोळीत	टाक याही.

मी	 याला	झटकन	वर	उठवनू	कडकडीत,	दीघ	आिलंगनात	 घेतलं.	 याची	 ओंजळ
हळुवार	 थोपटून	 याचा	 िनरोप	 घेतला.	 पायवाटेनं	 पुनःपु हा	 मागे	 वळून	 पाहणारी
सुदा याची	 बोटभर	 पाठभोरी	 आकृती	 अ प ट	 होऊन	 िदसेनाशी	 होईपयंत	 मी	 ती
डो यांत	साठवनू	घेतं	 या	ितठ ावर	 नेहब 	तसाच	थांबलो–	िकतीतरी	वेळ!

मथुरेत	आमचं	 पर्चंड	 उ साहानं	 वागत	झालं.	 उभं	यादवनगर,	 गुढ ा–तोरणांनी,
फुलमाळांनी	सजलं	होतं.	दारादारात	 िचतर्मय	रांगो या	 रेखनू	 तर्ी-पु ष	नगरजनांनी
आ हाला	ओवाळून	फुलं	उधळली.	नगरा या	चौकाचौकात	नगारे	दुडदुडत	होते.	इकडून
ितकडे	उ साहात	चपळाईनं	दौडणारे	अ वसाद	व	भ लाईत	 मुठीमुठीनंी	साखर	वाटीत
होते.	 यातील	 एक	 तर	 अितउ साहानं	 ग ड वजा या	 रथनीडापयंत	 चढून	 मा याच



हातात	 साखरभरली	 मठू	 सोडत	 ‘उ ाच	 होईल	 नामकरण...’	असं	अ प ट	 काहीसं	 न
कळणारं	धावतं	पुटपुटत	िनघनूही	गेला.

आ ही	 मथुरे या	 पर्श त	 राजवा तसूमोर या	 पर्ाकारी	 चौकात	 आलो.	 या
चौका या	 आघाडीला	 आज	 महाराज	 उगर्सेन,	 वसुदेवबाबा,	 थोरली	 असं	 राजमंडल
िदसताच	आ ही	ितघंही	झपाझप	पाय या	चढून	 यां याजवळ	गेलो.	मी,	दादा	व	उ व
ितघांनी	पर्थम	वसुदेवबाबांना	वंदन	केलं.	मग	उगर्सेन	महाराजांना	केलं.	महाराज	आता
िकतीतरी	थकलेले	 िदसत	होते.	 हणाले,	 “गदाधरा,	त	ूनसताना	मोठ ा	 िनकरानं	आ ही
जरासंधाची	सात-आठ	आक्रमणं	परतिवली	आहेत.	आता	तचू	आलास,	 िचंता	 िमटली.”
थोरलीला	 वंदन	करताना	मला	पर्कषानं	जाणवलं	 इथं	धाकली	 –	आमची	 रोिहणीमाता
कुठंच	िदसत	न हती.	मथुरेत	आ यापासनू	 देवकीमातेलाच	 ‘थोरली’	 हण याचा	पर्घात
पडला	होता.	अगदी	आपोआप	 कुणीही	न	सांगता.	मी	थोरलीला	 िवचारलंही,	 “धाकली
नाही	िदसत	कुठं	ती?”	तसं	मुखभर	िनमल	आिण	व सल	हसत	ती	 हणाली,	“अरे	ती	कशी
येईल	इथं?	ती	पर्सतू	झालीय	नुकतीच!	तु हाला	बहीण	िमळालीय!	या	बलरामासारखीच
आहे	िदसायला	ती.	तांबसूगौर,	गुटगुटीत,	बाळसेदार!”

“ यासाठी	 उ ा	 सजायचं	 हे	 नगर	 तुम या	 वागतासाठीही	 आजच	 सजलंय.”
वसुदेवबाबा	 हणाले.

“उ ाच	 नामकरण	 िवधी	आहे	 तुम या	 भिगनीचा,	 शर्ीकृ णा.”	 उगर्सेन	 महाराज
हणाले.	नगर	कशासाठी	सजलंय,	याचा	 नेमका	बोध	आ हाला	आ ा	झाला.	 दुस या
िदवशीच	आम या	 नवजात	भिगनी या	 नामकरणासाठी	यादवां या	 तर्ी	 –	 पु षां या
तसेच	 नगरजनां या	 झंुडी	 राजवा तवूर	 लोट या.	 मा या	 वसुदेवबाबांनी	 वषानुवषं
सोसले या	दु कर	जीवनाचा	पिरपाकच	 यां या	परे्मानं	पर्कटला	होता.	आज	यदूंची	ही
राजवा त	ू तर्ी-पु षां या,	बाल–बािलकां या	संिमशर्	कलकलाटानं	िकतीतरी	वषांनंतर
पर्थमच	गजबजनू	उठली.

माझा	एकूणच	मथुरेतला	व	शरूसेन	 रा यातला	गोतावळा	हरळी या	जाळीसारखा
िकती	िवशाल	आहे,	याचा	शोध	मला	या	िनिम ानं	लागला.	दादानंतरचे	धाकलीचे	गद	व
सारण	असे	माझे	 बंध	ूआता	मोठे	झाले	 होते.	 ित या	 पोटी	ज मले या	या	 पिह याच
मुली या	 बारशासाठी	आवजनू	जमले यांत	 माझे	 देवभाग,	 देवशर्वस,	आनक,	 संृजय,
यामक,	 कंक,	 शमीक,	अनाधृ टी,	 गंडष,	 व सक	आिण	 वृक	असे	 स खे	 काका	 होते.
यातील	उ वाचे	िपता	 हणनू	 देवभागकाका	मा या	आिण	दादा या	अिधक	सहवासात
यापवूीच	 आले	 होते.	 रािहलेले	 यानंतर	 पर्संगवशात	 येणार	 होते.	 कंसवधा या	 वेळी
बंिदवान	असले या	यांतील	काहीनंा	मी	पिह या	स ताहातच	मु त	केलं	होतं.	 मतेनुसार
पु हा	यो य	पदी	िनयु तही	केलं	होतं

यातील	 देवशर्वसकाकांची	प नी	होती	 कंसवती.	 कंसाची	स खी	बहीण	होती	ही.	 हे
जोडपं	अितशय	परे्मळ	होतं.	 यांना	शत् न,	 सुवीर	व	 ईशुमान	असे	तीन	 पुतर्	होते.
यातील	शत् न	हा	मातर्	लहानपणीच	अर यात	हरवला	होता.	हे	एक	ममाचं	श य	होतं
यांचं.	आनककांना	 पु िजत	आिण	स यिजत	असे	दोन	 पुतर्	होते.	 यांची	प नी	आमची
काकू	 कंका	 हीसु ा	 कंसाची	 बहीणच	 होती.	 यांचे	 धनु	 व	 वजर्	 नावाचे	 पुतर्	 होते.
यानंतर या	 यामक	या	मा या	काकांचे	 पुतर्	होते,	 िहर या 	व	हिरकेश.	 यांची	प नी
होती	शरूभकूाकू.	हीसु ा	कंसाची	बहीणच	होती.	 हणजे	मा या	स या	काकंूतील	चार



पर् य 	कंसा या	भिगनीच	हो या.
यानंतर या	शमीककाकांना	एकच	 पुतर्	होता.	पर्ित तर्	नावाचा.	या	काकंूचं	नाव

होतं,	सौदािमनी.	 यानंतरचे	काका	होते	कंक,	व सक,	वृक.	क्रमश:	 यां या	प नी	हो या
किणका,	 िमतर्केशी	आिण	दवूा ी	या	मा या	काकू.	 यांना	 क्रमश:	 कृतधामन	व	जय,
वृक	त 	आिण	पु कर	असे	पुतर्	होते.	यातील	कंककाका	कंसा या	रा यकारभारात	मंतर्ी
हणनू	सदैव	ल 	घालत	अस यामुळे	चांगलेच	अनुभवी	होते.
अनाधृ टीकाकांची	 प नी	 अ मकी.	 यांना	 यश वी	 नावाचा	 एकच	 पुतर्	 होता.	 हे

अनाधृ टीकाका	िकतीतरी	वषं	यादवांचे	पराक्रमी	सेनापती	 हणनू	गाजले	होते.	गंडष	 हे
एकमेव	काका	मातर्	अप यहीन	 होते.	मला	स या	माव या	 हो या	सहा	 –	सहदेवा,
शांितदेवा,	शर्ीदेवा,	 देवरि ता,	 वृकदेवा	व	उपदेवा.	यांतील	शांितदेवा	मावशीला	काही
अप य	झालं	न हतं.	देवरि ता	व	उपदेवा	या	मा या	माव या,	मा या	सावतर्माताही
हो या.	मला	अनेक	मावसभाऊ	व	सावतर्भाऊ	होते.	धाकलीची	ही	नवजात	क या	मातर्
एकच	भिगनी	अस यामुळे	सवांची	अ यंत	लाडकी	होणार	होती.

थोड यात	मला	गोकुळासारखाच	अनेक	काका,	काकू	व	चुलत	भावंडं	यांचा	गोतावळा
इथंही	होता.

साहिजकच	 ही	 नामावली	 ऐकून	 कुणा याही	मनी	 पर् न	 उठेल	की,	महामंडले वर
वसुदेव	हे	आपले	बंध	ूकैदेत	असताना	या	सवांनी	केलं	तरी	काय?

मलाही	हा	पर् न	िकतीतरी	वेळा	सतावनू	गेला	होता.	यातील	आमचे	देवभागकाका
मातर्	पणूत:	सवांहनू	वेग या	 वभावाचे	व	िवचारांचे	होते.	साि वक	व	अतीव	परे्मळ
होते.	ते	परे्मळ	तर	होतेच,	पण	यादवांचे	िहतैषी	होते.	 यांचं	पर्ितिबंबच	पडलं	होतं	जसं
काही	 यां या	पुतर्	उ वात.

या	सव	काकांतील	कंक	आिण	आनक	हे	काका	कंसा या	राजमंडळात	पर् य 	सेवेतच
होते.	 देवभागकाका	सोडून	इतर	सव	काका	 कंसा या	 िशरजोरीला	दबनू	 गेले	होते.	आज
पिह यानं	ते	सव	एकतर्	येत	होते.

मा या	थोर या	आईकडून	 –	 देवकीमातेकडून	मला	स खे	चार	मामा	होते.	 देववान,
उपदेव,	सुदेव	व	देवरि त	या	नावांचे.	थोरलीला	आणखी	बिहणी	हो या.	 यातील	उपदेवा
व	 देवरि ता	या	मा या	वसुदेवबाबां या	प नी	 हणजे	मा या	सावतर्	माताच	हो या.
मला	आणखीही	दहा	साप नमाता	हो या!

धाकली या	या	 सुल णी	 मुली या	ज मिदनी	बाळंतिवडे	 घेऊन	अ यंत	मह वाचे
असे	 चार	 राजदतू	 देशोदेशीहनू	 मथुरेला	 आले	 होते.	 यांची	 ओळख	 क न	 देताना
वसुदेवबाबांनी	 खपू	 बारकावे	आ हाला	 सांिगतले.	 कारण	 हे	 राजदतू	 यां या	 स या
बिहणीं या	 –	मा या	आ यां या	राजधा यांतनू	आले	होते.	 यातील	एक	राजदतू	होता
चेदी	 देशाहनू	 आलेला,	 माझी	 आ या	 श् तशर्वा	 व	 ितचे	 पती	 दमघोष	 यांचेकडून
आलेला.	या	मा या	आ या	व	आतोबांना	मा या	एवढाच	एक	 पुतर्	होता	 –	 िशशुपाल
नावाचा!	मा या	गु तचरांनी	आणले या	वातनुसार	हा	पणूत:	जरासंधा या	क ात	गेला
होता.	 यानंही	यादवांशी	असलेलं	वैर	डो यांसमोर	ठेवनू	याला	आप या	सेनािवभागाचा
च क	 सेनापतीच	 केलं	 होतं.	 एकूणच	 जीवनात	 हा	 मला	 खपू	 नडणार	 होता.	 दुसरा
बाळंतिवडा	आला	होता	अवंती	रा यातनू.	माझी	दुसरी	आ या	राजािधदेवी	व	ितचे	पती



जयसेन	यां याकडून.	या	दांप याला,	आम याबरोबर	आचायां या	आशर्मात	 िशकलेले
िवंद,	अनुिवंद	नावांचे	पुतर्	–	माझे	आतेबंध	ूहोते.	अवंती या	अंकपाद	आशर्मजीवनात
ते	फारसे	आम या	सहवासात	आले	न हते.

ितसरा	 राजदतू	आला	 होता	 क ष	 देशाहनू.	 माझी	आ या	 श् तदेवा	 व	आतोबा
वृ शमन	यां याकडून	आलेला.	 यांना	पुतर्	होता	–	दंतवक्र!

यातील	एक	बाळंतिवडा	मातर्	कुठ याही	राजदतूाकडून	आलेला	न हता.	तो	आला
होता,	 एका	 ऋषीकंडून	 आिण	 तोही	 वनातनू!	 हणनूच	 या	 ऋषीनंी	 सांिगतलेले	 सव
बारकावे	मी	 यानपवूक	 ऐकले.	 िन यासाठी	 ते	मनात	 न दवनू	 घेतले.	 तो	आला	 होता,
कंुतीदेवी	या	मा या	आतेकडून.	ती	िबचारी	जीवनाशी	महाधैयानं	लढा	देत	हि तनापरूची
महाराणी	असनू	गंधमादन	वनात	आपले	पती	पांडुराजांबरोबर	 हणजे	मा या	आतोबांसह
पोहोचली	होती.	‘िकदम’	नावा या	ऋषीं या	एका	शापामुळे	हे	सारं	घडलं	होतं.

ितची	ज मापासनूची	कथा	सांगताना	वसुदेवबाबां या	डो यांत	तर	अश् च	तरळने.
“आम या	 कंुतीला	 ितचे	 वतःचे	तीन	 –	 युिधि ठर,	भीम,	अजुन	नावाचे	 पुतर्	आहेत.
मादर्ी	या	सवतीचे	नकुल	व	सहदेव	या	नावांचे	जुळे	पुतर्ही	ितनं	आपलेच	मानले	आहेत.
हे	क तेय,	मादरे्य	असे	पाचही	पुतर्	पांडू	या	िप या या	नावानं	‘पांडव’	 हणनू	ओळखले
जातात.	शर्ीकृ णा,	कंसा या	कैदेत	मी	आिण	तु या	मातेनं	सोसलं	ते	काहीच	नाही.	एवढं
कंुती	या	 तु या	आतेनं	ज मापासनू	सोसलं	आहे.	जीवनात	ती	 तुला	कधी	 भेटलीच,	तर
ितचा	साथ	आदर	कर.	तुला	श य	होईल	तो	आधार	दे	ितला.”

दतू	 हणनू	आले या	ऋषीसंमोर	बाबाही	ित या	आठवणीनं	गदगदले	होते.

धाकली या	 मुली या	 नामकरणा या	 मुहतूा या	 वेळी	 पुरोिहतांनी	 ितला	 िवचारलं,
“नाव	काय	ठेवायचं?”	तसं	ितनं	भर या	दालनात	केवळ	मा याच	रोखानं	बघत	जशी	काय
आ ाच	केली,	“सांग	रे	शर्ीकृ णा,	तचू	िहला	शोभेसं	एखादं	नाव!”

मी	 धाकलीचा	 आगर्ह	 िशरोधाय	 माननू	 त काळ	 तडीला	 लावत	 हणालो,	 “मी
आचायां या	आशर्मातनू	परतलो	ते	बरंचसं	‘भदर्’	घेऊन.	मथुरेत	आलो	तोच	कळलं	की,
ते	भदर्	 िकती	 ‘संुदर’	आहे	 ते!	मी	 िहला	 ‘सुभदर्ा’	 हणणार!”	मथुरेचे	नगरजन	साखर
खात,	 िटप या	 मृदंगांवर	 नाचत,	 वसुदेवबाबां या	 पिह याच	 मुलीचं,	 मा या	 आिण
बलरामदादा या	भिगनीचं	नाव	एकमेकांना	सांगत	होते	–‘सुभदर्ा!’

या	 िदवशी	 ईश तवना	क न	श येला	 पाठ	 टेकताना	 मा या	 िमट या,	जाग या
डो यांसमोर	दोनच	श द	सारखे	िफरत	होते.	कंुतीआ या	आिण	ितचे	सव	पांडव!

माझं	 आिण	 दादाचं	 आ कत य	 होतं,	 गु पुतर्	 द ाची	 मु तता.	 अवंतीहनू
आ यापासनू	हा	एकच	एक	िवचार	माझा	सदैव	पाठपुरावा	करीत	आला	होता.

अमा य	 िवपृथूंनी	 देशोदेशी	 धाडले या	 गु तचरांनी	 वाता	आण या	 हो या.	 यात
पि चमेकड या	 गु तचराला	अचकू	यश	लाभलं	 होतं,	 द ाचं	 हरण	क न	अवंतीपासनू
कुठ या	 कुठं	 पि चमसागर	 िकना यालगत	 रैवतक	 िकंवा	 उ जयंत	 पवता या	 जवळ
ने यात	आलं	होतं.	 वेत	सागरातील	एका	 ीपावर	राहणा या	शंखासुर	नावा या	बलाढ 			
असुराचं	 हे	 कुकम	 होतं.	 या	 पि चम	 सागरालाच	 या या	 फेसाळ या	 लाटांमुळे
िकनारपट्टीचे	 लोक	 ‘ वेतसागर’	 हणत,	 पि चम	 िकनारपट्टीवरचे	 भयभीत	 जन
शंखासुराला	‘पंचजन’	अशा	दुस या	नावानंही	ओळखीत	होते.



मी	 उ वासह	 बलरामदादाला	 घेऊन	 एकदा	 यमुनातीरी	 आलो	 असताना	 द ाचा
नाजकू	 िवषय	 यां याजवळ	 काढला.	 शंखासुर	 कस याही	 अ य	 पर्कारांनी	 दबणार
न हता.	तो	एका	सुरि त	 ीपावर या	गुहेत,	िनवडक	आसुरी	सै य	पदरी	ठेवनू	िनधा त
राहत	होता.	खपू	चचा	क न	मी	व	दादानं	प का	 िनणय	 घेतला.	 शंखासुरावर	सश तर्
आक्रमण	कर याचा!	पर्संगी	सागरातील	 ीपाला	िभड यासाठी	छोट ा–मोठ ा	नौका
ह ीव न	वाहनू	ने याचा	िनणय	आ ही	केला.

यादवां या	राजसभेत	हा	 िनणय	उगर्सेन	महाराजां या	 संमतीनं	मी	सवां या	कानी
घातला.	या	दरू या	अिभयानासाठी	लढाऊ,	काटक	यादवयो े 	िनवडले.	 यात	पर्मु यानं
सा यकी,	उ व,	कृतवमा,	शैनेय,	अवगाह	असे	होते.

ठर या	िदवशी	आमचं	चतुरंगदल	सै य	वाजत-गाजत	मधुरे या	पि चम	महा ारातनू
बाहेर	पडलं.	पडावांचे	ट पे	टाकीत–टाकीत	चांग या	दोन	मासांनंतर	आमचं	सै य	पि चम
सागराला	येऊन	िभडलं.	मा या	जीवनातील	हे	पर्थमच	सागरदशन	होतं.

सागर!	 पर्वाही	 अनंत	 जलकणांची	 अमोघ	 श ती	 लाटांत	 मयािदत	 करणारं
महासाम यशाली	 पंचत व!	सदैव	गजणा या	 या	जलत वाला	मी,	दादा,	उ वासह
पर्थम	 नमर्	 वंदन	 केलं.	आम या	 िवराट	 चतुरंग	 सेनेचा	 पडाव	 सागरिकनारी	 पडला.
जवळच	उंचच	उंच	व	िकतीतरी	लांब	पसरलेला	रैवतक	पवत	होता.

आमचे	 िन णात	 गु तचर	पि चम	सागरात	नौकांसह	चौफेर	पांगले.	 यांनी	नौकांनी
ीप	पार	क न	सं याकाळपयंत	शंखासुराची	गुहा	अचकू	शोधनू	काढली.	गुहेत	लपले या

शत् वर	 रातर्ी	कसलंच	 यु तंतर्	वापरता	 येणार	न हतं.	 यासाठी	 पुळणीवर	छोट ा
राहुट ा	उभवनू	समुदर्ाची	गाज	ऐकत	आ ही	पडाव	टाकला.

समुदर्!	 िदवसा	 लाटांवर	 अिवरत	 खळखळणारा	 समुदर्.	 रातर्ी	 याच	 लाटांची
लयमधुर,	गढूर य	गाज	धरतो.	जसा	काही	 याचा	पर्ाणमय	 वासच	भासतो.	 यामुळे	तो
घनगंभीर	वाटू	लागतो.	आज,	मी	रातर्ीचा	सागर	िकती	नाना	कळांत	व	आप याच	एका
सागरबोलीत	बोलतो,	हे	अनुभवत	होतो.

सागरा या	 या	 पिह या	अनुभवात	 मी	 या या	 परे्मात	 पडलो.	 मला	 हा	 पि चम
सागर	खपू−खपू	सादिवणारा,	आवाहक	आिण	 हणनू	आवडणारा	झाला	–	नकळतच!

दुस याच	 िदवशी	 आमचे	 लढाऊ	 यादव	 सैिनक	 शेकडो	 नौकांतनू	 िन याशार
सागरलाटा	पार	करीत	क छ या	आखातातील	 शंखासुरा या	 ीपावर	 उतरले.	 या या
गुहेत	 िकती	असुरसेना	होती,	याचा	कयास	काही	लागेना.	आ ही	सश तर्	 सैिनकां या
लाटांवर	लाटा	 ीपावर या	गुहेत	लोट	लागलो.

आमचे	सैिनक	लढून,	दमनू,	भागनू,	शेवटी	हताश	होऊन	परत	ूलागले.	काही	शत् ं ना
िनपटून	आतच	धराशायी	पडू	लागले.	एक	िदवस	नाही,	दोन	नाही;	चांगला	स ताहभर	हा
असुरसंगर्ाम	चालला	होता.	पिरणामशू य,	अिनणायक.

हे	असं	िकती	िदवस	चालणार?	यु तंतर्ातील	काहीतरी	‘इंदर्जाला’	चं	बुदि्धचातुय
वापर यािशवाय	शंखासुराचा	हा	ितढा	काही	िनखळणार	न हता!	आचायांनी	िदले या	सव
उपदेशांचं	मी	 मरण	क न	 बिघतलं.	तोड	काही	सापडत	न हती.	आमचे	 सैिनक	 यथ
िकती	पणाला	लावायचे	काहीच	सुचत	न हतं.

असाच	मी	नव या	 िदवशी	पि चम	सागरातनू	वर	उठणा या	सयूदेवांना	अ य	 देत
असताना	एक	केवढातरी	मोठा	मासा	पा यातनू	वर	उसळला.	एक	चंदेरी	वीजच	 णभर



जशी	काही	तळपली.	 णातच	 लु तही	झाली.	मला	जाणवलं.	 शंखासुर	 गुहेतनू	 बाहेर
आला	पािहजे.	 यासाठी	आता	गुहेत	सैिनक	घुसवनू	चालणार	नाही.	गुहेत	धुराचे	पर्चंड
लोट	घुसले,	तर	िबळातनू	सप	बाहेर	येतो,	तसा	तो	बाहेर	पडेल.	झालं!	आ ही	सव	सैिनक
पर्थम	मागे	घेतले.

ीपावर	िमळेल	 या	झाड	झाडो यांची,	माडा–ताडां या	लाकडांची	एक	पर्चंड	धुनी
गुहे या	त डावर	 पेटिवली.	ही	मातर्ा	बरोबर	लाग	ूपडली!	असुर	 सैिनकांचे	तांडेच	तांडे
धुरा या	धस यानं	ओरडत,	धापावत,	खोकत	बाहेर	पडले.	पाठोपाठ	केवढातरी	बलाढ ,
िध पाड	शंखासुर,	गंुजलाल	डोळे	िव फा न	गजत	वीतभर	 ं द	तळप या	पा याचं	खड्ग
पेलत	बाहेर	आला.	 या या	डा या	 केशाळ	हातात	एक	 केवढातरी	मोठा	टपोरा	आिण
बाकदार	 वळणाचा	 पांढरा	 शुभर्	 तळपता	 शंखही	 होता.	 दादानं	 याला	 ठर यापर्माणं
म ला या	 ं ाचं	आ हान	िदलं.	दोघांनीही	श तरं्	खाली	ठेवली.

ीपावर या	पुळणी या	वाळूत	दणादण	शड्डू	ठोकत	दोघं	एकमेकांना	िभडले.	 यापवूी
शंखासुरानं	हातचा	शंख	एकदा	आसमंत	थरकावनू	टाकत	केवढ ातरी	मोठ ानं	कसातरीच
फंुकला.

शंखफंुकीचं	 हणनू	काही	एक	शा तर्शु 	संगीत	असतं.	 याला	 यातील	ओ	की	ठो
काहीसु ा	माहीत	न हतं!	मग	 यानं	हातचा	शंख	च क	दरू	फेकला.	ए हाना	 पुळणीवर
जंुपले या	यु ात	अनेक	असुर	सैिनकांना	यादवांनी	यमसदनाला	धाडलं	होतं.	म लिव ा
ही	दादासाठी	आता	कला	िकंवा	िव ा	रािहली	न हती.	तो	 याचा	 वासच	झाला	होता.
घटकाभरातच	 यादवां या	 आिण	 शरण	 आले या	 सैिनकां या	 क डा यात	 दादानं
शंखासुराला	 बाहुकंटका या	 बळावर	 िनपिचत	 केलं.	 आम या	 सेनेनं	 उठिवले या
रणघोषाची	लाट	सागरलाटांना	िभडली.	‘यादववीर,	बलराम,	शर्ीकृ ण	जयतुऽऽ	जयतु!’

मी	 पुढे	होऊन	 शंखासुरानं	 िकतीतरी	वषं	पर्ाणपणानं	जपलेला	आिण	आता	वाळूत
कसातरीच	 फेकलेला	 याचा	 शुभर्	 टपटपीत	 व	 सुल णी	 शंख	 ओणावनू	 हळुवारपणे
उचलला.

शंखा या	सव	सुल ण	कसोट ांवर	तंतोतंत	उतरत	होता	तो!	तो	शंख	न हताच,	होतं
एक	 अनमोल	 र नच!	 एक	 अजोड	 स य.	 दादा,	 उ व,	 दा क,	 सा यकी	 के हाच
मा याभोवती	कुतहूलानं	गोळा	झाले	होते.	मावळतीचा	सयू	पि चम	सागराला	िभडला
होता.

सवांसह	 चालत	 मी	 पि चम	 सागरा या	 गज या	 फेसाळ या	 लाटांत	 गुडघाभर
पा यात	 उतरलो.	 एका	 दुद य	अनािमक	आ मिव वासानं	 माझा	ऊर	काठोकाठ	 भ न
आला.	दादा,	उ व,	सा यकी,	 िवपृथ,ू	दा क	सव	मावळती या	सयूाला	सागरजलातच
अ य	 देत	 होते.	 मा या	 डो यांतील	 भाव	 पारखनू	 िपर्य	 उ वानं	 पर्थम	 ओंजळभर
सागरजल	 शंखावर	सतत	धारेनं	सोडलं.	मी	 केवढ ातरी	 त मयतेनं	 वतःला	 िवस न
म तक	आकाशगामी	श य	 तेवढं	 उंच	उठवनू,	 िमट या	डो यांनी	धम या	 फुगवीत	तो
िद य	शंख	पर्ाणपणानं	फंुकला!	तसं	मा या	रंधर्ारंधर्ावर	 णांत	रोमांच	तरा न	उठले.
सागरातील	नानािवध	पर्कारचे	मासे	तो	 शंखनाद	ऐक यासाठी	वर	उसळले.	 चंदर्रंगात
तळपनू	पु हा	 णात	पा यात	लु त	झाले.

स याला	पोषक	व	परे्रक	अशा	 या	शंखा या	 विनलहरीनंी	 वेडावलेले	यादवसैिनक
कंठनाळ	 फुलवनू	आनंदानं	जयघोष	 देत	 नाच	ूलागले,	 ‘यादवराज	शर्ीकृ णाऽ	जयतुऽ



जयतुऽऽ!’	तो	अस याचा	पाठलाग	क न	 याचा	िनःपात	करणारा	िद य	शंख	होता!!	 या
शंखा या	 वरब 	 विनलहरीचंा	 िवदारक	 नाद	 बंिद त	 असुरसैिनकांना	 अस 	 झाला.
वतःला	यादवां या	दोरखंडांतनू,	पर्ाणभयानं	सोडवनू	घेत	िनकरानं	ते	दरू	पळू	लागले!
यां या	पळपुट ा	पायांखालची	पि चम	सागरावरची	वाळू	जशी	चरचरत	रािहली	–	‘तो
आला	आहे	–	तो	आला	आहे!	 यानं	िजंकलं	आहे!	दु टांनो,	दुरा यांनो	पऽ	ळा!’

मी	सा यकीला	आ ा	 केली,	 “सेनापती,	असेच	 गुहेत	जा	आिण	 बंिदवान	 गु पुतर्
द ाला	पर्थम	स मानपवूक	मु त	क न	बाहेर	घेऊन	या.”

‘आ ा	आय’	 हणत	सा यकी	िनवडक	श तर्धारी	सैिनक	घेऊन	गुहेत	िशरला.
शंखासुराचं	िविधयु त	दहन	कर या या	आ ा	मी	के या.	 या	िठकाणाला	‘शंखो ार’

हणतच	आम या	सैिनकांनी	नौका	हाकार या.	 या	 ीपातनू	दरूवर	सागरात	जात	दुस या
ीपाला	जोडणारा	 प ट	भभूागही	आ हाला	िदसला.	िन याशार	लाटांचा	पि चम	सागर

आ ही	खाडीतनू	ओलांडला.	माझं	ल 	 या	हवेशीर	 ीपानं	पुरतंच	आकषनू	घेतलं.
द ाला	 समवेत	 घेऊन	 िनघाले या	 आम या	 सेनेचा	 पिहलाच	 पडाव	 रैवतक

पवता या	पाय याशी	पडला.	याला	‘उ जयंत’ही	 हणत.	या	पवतावर	रैवत	कुलो पतर्
ककुदि्यन	राजाचं	रा य	होतं.	पवत	िशखरावरच	 याची	 रैवतनगर	ही	पर्श त	राजनगरी
होती.	इथं	थोडासा	िवशर्ाम	 यायचा,	अशी	आमची	योजना	होती.	इथला	रिहवास	वाढेल,
याची	काहीच	क पना	कुणालाही	न हती.	आमची	मनं	ओढ	घेतं	होती.	अवंती या	आचाय
आशर्माकडे	जा यासाठी.	 िद या	 वचनापर्माणं	 द 	 या	 गु पुतर्ाला	आशर्ममाते या
वाधीन	करायचं	होतं.	 यांचे	 मुखभर	आशीवाद	म तकी	धारण	करायचे	होते.	 दुस याच
िदवशी	आमची	सेना	पहाटेची	आि हकं	उरकत	असताना	पवताव न	आलेला	एक	राजदतू
मा यासमोर	राजा	ककुदि्यन	यांचं	भजूपतर्	 घेऊन	उभा	ठाकला.	 यांनी	आ हा	सवांना
राजनगरीला	भेट	दे यासाठी	सहष	व	सगौरव	पाचारण	केलं	होतं.

आमचा	सेनापती	सा यकी	याला	द ासह	पुढे	जाऊन	ि परे् या	काठावर	थांब याची
मी	सचूना	 िदली.	तसा	तो	 पुढे	 िनघनू	 गेला.	मी,	बलरामदादा,	उ व	व	 िवपृथ	ू िनवडक
यादववीरांसह	रैवतका या	राजदतूासमवेत	तो	उंचशील,	घनदाट	पवत	चढू	लागलो.

रैवतकांचा	 राजा	 ककुदि्मनानं	 आमचं	 मोठं	 वागत	 केलं.	 भोजनो र	 मौ यवान
अलंकार	 व	 गाई,	 अ व	 भेट	 िदले.	आिण	 सवांत	 वडीलधारे	 हणनू	 िवपथूूंसमोर	 एक
अनपेि त	पर् ताव	ठेवला...	“यादवां या	 ये ठ	सुपुतर्ानं	–	बलरामानं	माझी	सुल णी,
िवनयशील	उपवर	क या	रेवती	िहचं	प नी	 हणनू	पािणगर्हण	करावं.”

अमा य	अचानक	समोर	आले या	या	पर् तावानं	ग धळलेच.	 यांना	काय	बोलावं	ते
सुचेना.	“मी	–	मी	हा	िनणय	–	कसा	–	कसा”	अमा य	अडखळले.	दादा	मा याकडे	बघनू
एकदा	 केवळ	 मंदपणे	काय	तो	हसला!	 याचा	अथच	होता	की,	हा	पर् ताव	आता	मीच
मागी	लावावा.

“रैवतकांनो,	तुमचं	हे	अकृितर्म	परे्म	आ हा	यादवांना	मा य	आहे.	हा	िववाह	अव य
होईल.	आ हाला	भिव यात	तुम या	सहकायाची	िनतांत	आव यकता	आहे.	मला	वाटतं
आम या	भावी	विहनीनंा	दादानं	प नी	 हणनू	एकदा	तरी	बघावं!	कसं?”	मी	िनणय	घोिषत
केला.

राजा	 ककुदि्मनां या	 डो यांत	 लाख–लाख	 िदवे	 उजळले,	 यांनी	 भराभर	 आ ा
ायला	 सु वात	 केली.	 काही	 वेळातच	 उंची	 राजव तरं्	 याले या	 रैवतक	 राजक या



रेवतीदेवी	आम यासमोर	सभागारात	एखा ा	 िश पासार या	अधोमुख	उ या	ठाक या.
मा या,	उ वा या	या	भावी	विहनी	होणार	हो या.	आ ही	 यांना	नीट	िनरखलं,	उंचशील,
सश त	आिण	 याला	शोभा या	अशा	दादासार याच	हसतमुख	व	कोकमवणी	हो या	 या.

मी	आिण	उ वानं	पुढं	होऊन	 यांना	अपेि त	नसलेलं	वंदन	करताच	 या	गडबड या.
झटकन	 मागे	 हटत	 हणा या,	 “हे	 काय	 भलतंच”	 णात	 यांची	 चया	 तर्ीसुलभ
ल जेमुळे	कशी	नुसती	लालेलाल	झाली.

“रेवतीविहनी,	आपलं	नातं	प कं	झालं.	मी	नाही,	दादानंच	घेतलाय	हा	िनणय.”	मी
आदरानं	 हणालो.

आमचा	सव	यादव	गोतावळा	मागे	मथुरेत	होता.	ही	अडचण	सोडिवताना	महाराज
ककुदि्मन	 हणाले,	आ ही	रैवतकां या	प तीनं	इथं	नुसतं	‘रेवती’	चं	 वयंवर	उरकू.	तु ही
सिवध	मंगल	िववाह	नंतर	मथुरेत	संप न	करावा.

यांनी	पर् ताव	ठेवला,	तसं	 वयंवर	आव न	िनवडक	सखीसंह	रेवतीविहनीनंा	सोबत
घेऊनच	 आ ही	 रैवतक	 पवत	 उतरलो.	 या	 पवताची	 वळणदार	 व	 लांबलचक	 आिण
िसंहगजनांनी	सतत	दणाणनू	जाणारी	उतरंड	उतरताना	मला	सतत	जाणवत	रािहलं	–	‘या
रैवतक	पवताशीही	माझा	दृढ	भावबंध	जुळून	येणार.	पु हा	मला	इथं	यावं	लागणार.	का	ते
मातर्	आ ाच	सांगता	येत	न हतं!	मलाच	ते	माहीत	न हतं.’

आता	अवंतीपयंत	जायला	 इथले	 सैिनकही	 मदत	करणार	 होते.	 यां यासह	 िनघनू
आ ही	 ि परे्काठी	पडाव	टाकले या	सा यकीला	गाठलं.	नौकांतनू	 ि पर्ा	पार	क न
द ासह	मी,	दादा,	उ व	अंकपाद	आशर्मात	आलो.	द ाला	आशर्ममाते या	 वाधीन
केलं.	फार	वषां या	िवयोगानंतर	 याला	िमठीत	घेताना	िकतीतरी	वेळ	ती	माउली	नुसती
अंगभर	गदगदली.

मला	 के हा	एकदा	सोबतचा	आणलेला	 दुमीळ	व	 सुल णी	 शंख	मा या	आचायांना
दाखवीन	असं	झालं	होतं.	आशर्मातील	आता	नवे	आलेले	िश य	आचायकुटीत	बाहे नच
डोकावनू	 मला,	 दादा	 व	 उ वाला	 पाहनू	 आपसांत	 कुजबुजत	 परतत	 होते.	 रातर्ी
भोजनो र	ईश तवना या	वेळी	मी	मा या	मनातील	एक	सल	आचायां या	समोर	ठेवला,
“मागधांचं	सामर्ा य	बलाढ 	आहे.	आमचं	शरूसेन	जनपद	 या	मानानं	िकतीतरी	छोटं,
नग य	आहे.	 कंसा या	वधानं	 दुखावलेला	 याचा	सासरा	जरासंध	मथुराकरांना	 सुखाची
िनदर्ा	 काही	 घेऊ	 देत	 नाही.	 आजपयंत	 याची	 पंधरा–सोळा	 सश तर्	 आक्रमणं
परतिवलीत	आ ही!	आपण	यातनू	काहीतरी	माग	सांगाल	काय?”

माझा	पर् न	ऐकून	ते	हसले.	अगदी	लहान	मुलासारखे.	 हणाले,	“नुकतंच	सागरदशन
क न	आला	आहेस	त	ूशर्ीकृ णा.	तुला	नाही	वाटत	 या या	सहवासात	राहावं	असं?	ते
असो.	त	ू वेतसागराहनू	आणलेला	तो	सुल णी	शंख	नाही	दाखवणार	काय	मला?”	 यांनी
जाणीवपवूक	माझा	पर् न	व	िवषय	कुठंतरीच	वळिवला	व	नुसतंच	हसले.	मीही	ते	जाणनू
तसाच	हसलो.

कटी या	िन या	शे यात	करकचनू	बांधलेला	तो	झळझळीत	सुल णी	शंख	हलकेच
गाठ	सोडून	मी	एकदा	म तकाला	लावला,	मग	आचायां या	चरणाजवळ	अलगद	ठेवला.
आशर्ममाता	 पहाटवेळी	 पर्ाज ताखाली	 पडलेलं	 दिहवरभरलं	 फूल	 जेवढ ा	 अलवार
हातांनी	उचलेल,	तसाच	उचलला	तो	शंख	आचायांनी!	 या या	नुस या	 पशाबरोबर	 यांचे
डोळे	आपोआप	हळूहळू	िमटले.



आप या	 नादमधुर	 आवाजात	 ते	 हणाले,	 “शर्ीकृ णा,	 तु या	 कंठातील
वैजयंतीमालेला	 शोभेल	 असंच	 हे	 दुसरं	 अमोल	 र न	 आहे.	 ‘पांचज य’	 या	 साथ
नामािभधानानं	ते	िव यात	होईल.	त	ूगु दि णा	पणू	केलीस.	तुला	मी	आज	एक	अशीच
अमोल	भेट	 देणार	आहे.	तुला	धनुवद	िशकिवला	आहेच.	 याची	कीती	वाढिवणारी	ठरेल
ही	भेट.	तेही	एक	र नच	मानावंस	त.ू”

यांनी	 कुटी या	आत या	क ात	उ या	असले या	आशर्ममातेकडे	 नुसतं	पािहलं.
मधुमालती या	 संुदर	 पु पमालांनी	 मंिडत	असं	बाकदार	धनु य	आिण	बाणभरला	भाता
द ा या	साहा यानं	 या	माउलीनं,	तोलनू	आचायांसमोर	आणला.	त परतेनं	 पुढे	 होत
आचायांनी	धन	ू पेलनू	धरलं.	 या	 वळणदार	धनु या या	 पर् यंचेचा	 णात	 एक	भरीव
टण कार	उठिवला.	धन	ूपेललेले	आचाय	हे	दृ य	एरवी	दुमीळच	होतं.	आचाय	काहीतरी
अ प ट	पुटपुटले.	ते	 हणाले,	“ही	माझी	तुला	भेट.	‘अिजतंजय’	नाव	आहे,	या	गुणवंत
धनु याचं.”	 उठून	 म तकी	 लावत	 आचायांचा	 पर्साद	 हणनू	 ती	 भेट	 मी	 नमर्पणे
वीकारली.	अिजतंजया या	बळकट	पर् यंचेचा	कणीदार	टण कार	मीही	उठूवन	पािहला.
िकतीतरी	 वेळ	 याचा	पर्भावी	नाद	कुटीभर	भ न	 घुमतच	रािहला.	थोडावेळ	खां ावर
मी	ती	अपवू	भेट	वागिवली.	मग	ित याकडे	िनिमष	नेतर्ांनी	बघणा या	बलरामदादा या
हातात	मी	ते	यशवंत	धनु य	िदलं.	 यानंही	ते	खां ावर	तोलनू–पेलनू	बिघतलं.	उ वानं
ए हाना	भा यातले	बाण	िनरखले	होते.

या	आनंदा या	 णी	एखादा	पंखसंुदर	प ी	सरोवरावर	उतरावा	तसा	मजेदार	िवचार
मा या	मनात	सरस न	उतरला.	आचायांकडे	एकटक	बघत	मी	िवनवणी	केली,	“गु देव,
एकदा,	 केवल	एकदाच	आपण	हा	 शंख	 फंुकावा!	आम या	सम .	असुरां या	सहवासात
राहनू	 या या	पािव याला	आलेला	अमंगलाचा	दोष	सदैवचा	 िनवारावा.	सवांगी	पावन
करावा,	या	पांचज याला.”

आचाय	 िनरागस	 हसले.	 याघर्चमावरचा	 पांचज य	आप या	 िनमुळ या	 बोटां या
ओंजळीत	 घेत	 उठले.	 पणकुटी या	छताकडे	 मान	 उंचावनू	आम या	 पजूनीय	आचाय
सांदीपनीनंी	 िमट या	डोळी	हातचा	 िद य	पांचज य	 शंख	धम या	 फुगवीत	उ च	 वरात
आवेगानं	फंुकला.	 यांची	गौरवणी	चया	 णात	कशी	लालावनू	आली.

मी	बघतच	रािहलो.	मला	िनणय	घेता	येईना.	आचायांची	भरग च	दाढी	अिधक	शुभर्
होती,	 यांचे	लहान	बालकासारखे	हसणारे	दात	अिधक	शुभर्	होते,	की	 यांनी	ओंजळीत
धरलेला	पांचज य	 शंख	अिधक	 शुभर्	होता,	की	 रोमांच	 अंगी	उठवणारा	तो	अलौिकक
शंख वनी	अिधक	शुभर्धवल	होता!

या	 वेळी	 जे हा	आ ही	 मथुरेत	 परतलो	 ते हा	 मा याकडे	चार	अमोल	 र नं	 होती.
वैजयंतीमाला,	 पांचज य,	 अिजतंजय	 आिण	 हटलं	 तर	 चौथं	 र न	 हो या,	 आम या
रेवतीविहनी!

आ ही	मथुरेत	परतलो.	उगर्सेन	महाराजांनी	आ हा	सवांचं	मथुरे या	सीमेवर	येऊन
वागत	केलं.	मथुराकरांनी	फुलं	उधळून,	जयघोष	देत	रेवतीविहनीचंा	सहष	 वीकार	केला.
उभं	नगर	 यां या	 वागतासाठी	 गुढ ा–तोरणांनी	सजलं	होतं.	मा या	पांचज याचा	हा
शरूसेन	रा यात	पर्थम	पर्वेश	होता.	तो	 यानी	येऊन	दादानं	सीमेवरच	मा या	खां ावर
परे्मानं	 सहेतुक	 हात	 ठेवला.	 तो	 दाबत	 अचकू	 सचूना	 केली,	 “धाकट ा,	 पांचज य!”
या याकडे	 व	 रेवतीविहनीकंडे	 बघत	 मी	 हसलो.	 सीमेवर	 आज	 गगमुनीसंह	 अठरा



यादवकुळांतील	झाडून	सारे	पर्मुख	यादव	लोटले	होते.	गद	आिण	सारण	यांना	आघाडीवर
ठेवत	न या	िपढीचे	यश वी,	िचतर्केत,ू	बृहद	्बल	असेही	िकतीतरी	 यात	होते.

मथुरेला	चंदर्ाकृती	घेर	टाकून	पसरले या	नाच या	लहरीं या	यमुनेला	मी	डोळाभर
एकदा	 बघनू	 घेतलं.	 राजवा ततू	 माझी	 वाट	 बघणा या	 वसुदेवबाबांचं	 व	 देवकीमातेचं
मरण	क न	शरूसेन	रा या या	सीमेवर	मी	हातचा	ओंजळीत	न	मावणारा	 शुभर्धवल
टपोरा	पांचज य	शंख	जीवदेठापासनू	पर्थम	फंुकला.

हा	 शंख	हाती	आ यापासनू	मा या	 िच वृ ीच	पार	बदलनू	 गे या	हो या.	पवूीचा
कृ ण	जसा	काही	लु तच	झाला	होता.	मी	जे–जे	काही	मनी	योजलं	होतं,	योजणार	होतो,
याचा	खोलाथ	 या	 शुभर्धवल	 शंखा या	रोमहषक	 वगीय	लहरीनंी	 के हाच	यमुने या
लहरीनंा	िबलगनू	कथन	केला	होता.

वाजत–गाजत,	 पर्चंड	 वागतात	आमचं	 मथुरेत	आगमन	झालं.	 पण	 मागधां या
मदांध	समर्ाट	जरासंधाला	शरूसेन	रा यातील	यादवांना	समळू	उखडून	काढ यािशवाय
मनःशांती	कशी	ती	िमळणार	न हती.	मागधां या	राजधानी	िगिरवर्जात	 या या	क या
व	 कंसा या	 रा या	 अि त	 व	 पर्ा ती	 याला	 णभरही	 ‘यादवांचा	 उ छेद	 आिण
पर्ामु यानं	 शर्ीकृ णाचा	 लवकरात	 लवकर	 वध’	 यािशवाय	 दुसरा	 िवचारच	 क 	 देत
न ह या.

शत् चा	शत् 	 तो	आपला	 िमतर्	या	 राजकीय	 िस ा ताला	ध न	क ष	 देशाचा
राजा	 दंतवक्र,	 चेदी	 देशाचा	 दमघोषपुतर्	 िशशुपाल	यां याशी	 यानं	 राजकीय	 संधान
बांधलं	होतं.	खरंतर	 ते	दोघंही	माझे	आतेबंधचू	होते.	पण	 ते	उगव या	सयूाला	नम कार
करत	साम यशाली	समर्ाट	जरासंधाला	शरण	 गेले	होते.	 िशशुपाल,	 दंतवक्र,	जरासंध
या	ितर्कुटानं	िवदभाचा	एरवी	दरूदृ टीचा	राजा	भी मक	यालाही	आप या	प ात	ओढलं
होतं,	सौवीर	देशीचा	राजा	शै य,	कािशराज	व स,	िवदेहराज,	शा व,	मदर्राज,	ितर्गत,
दरद	अशा	चौफेर	मांडिलक	 राजांचं	मोहोळ	समर्ाट	जरासंधानं	 राजधानी	गीरीवर्जात
पाचारण	केलं.	यादवांना	समळू	न ट	कर यासाठी	आता	सव	शत् श ती	एकवट या.	एक
स ताहही	झाला	नाही	तोच,	मा या	 पांचज यासमोर	मागधां या	 पर्चंड	आक्रमणाचं
आ हान	पु हा	उभं	ठाकलंच.

हे	जरासंधाचं	सतरावं	आक्रमण	होतं.	गोमती,	शरय,ू	 गंडकी,	कौिशकी,	अशा	न ा
पार	 क न	 पर्चंड	 चतुरंगदल	 सै य	 िगिरवर्जात	 चौबाजंुनी	 एकवटलं.	 नौकानौकांनी
यमुना	पार	क न	गजत	मथुरेला	येऊन	िभडलं.	आजवर	कोसळले या	सोळा	लहानथोर
आक्रमणांपे ा	 हे	 आक्रमण	 िकतीतरी	 पर्चंड	 व	 िनणायक	 होतं.	 पर् य 	 जरासंधच
मागधां या	 िवराट	 सेनेचं	 सेनाप य	करायला	यमुना	पार	क न	आज	मथुरेवर	सश तर्
उतरला	होता.	हजारो	मोठ ा	नौका	यमुने या	िवशाल	पातर्ात	नांग न	पड या.	मागध
हे	तसे	यु संमुख,	शरू	व	लढव येच	होते.

उगर्सेन	महाराज	व	बाबा	यां या	नेतृ वाखाली	आ हा	यादवांचीही	राजसभा	भरली.
या	 सभेत	 मी,	 दादा,	 सेनापती	 अनाधृ टी,	 युयुधान	 तथा	 सा यकी,	 उ व,	 अक् र,
कृतवमन,	सतर्ािजत,	 िशनी,	माझे	सव	काका,	मामा	आिण	अठरा	यादवकुलांतील	सव
पर्मुख	यादव	यो े 	 िनधारानं	एकवटले.	या	सवांत	दादा,	सा यकी,	 कृतवमा,	अनाधृ टी
यांचा	 एकच	 िनणय	 होता.	 काहीही	 क न	 पराक्रमाची	 शथ	 गाजवनू	 मागधांचं	 हेही
आक्रमण	शथीनं	परतवनू	लावायचंच.



मा या	तंतर्ापर्माणं	मी	गु तचरांकडून	पर्थम	सव	सू म	व	अचकू	वाता	उचल या.
मला	कळून	चुकलं	की,	हे	आक्रमण	एकट ा	मागधांचं	िकंवा	जरासंधाचं	न हतं.	यादवांचं
शत् व	करणा या	सग या	लहान–मोठ ा	श ती	जरासंधाला	 पुढे	क न	एकवट या
हो या.	ही	लढाई	िकतीतरी	असमतोल	व	दीघकालची	होती.



िवराट	मागधांपुढे	यादव	 हणजे	ह ीसमोर	मषूकच	ठरणार	होते.	तरीही	राजसभेत	मी
उ साही	यादवांचा	 िनधार	मकूपणे	ऐकून	 घेतला.	पर् य 	अनुभव	आ यािशवाय	संत त
म तकाचे	यादव	कधीच	सावध	होणार	न हते.	 सुधारणार	न हते.	मी	सवांना	मकूसंमती
िदली.	सभेतील	एकमुखी	ठरावापर्माणं	यादव	मागधांशी	लढायला	िस 	झाले.

यापवूी या	अनुभवापर्माणे	मथुरे या	कोटाची	चौबाजूंची	सव	महा ारं	 बंद	झाली.
बाहेर	 मागधां या	 िवराट	 चतुरंग	 सेनेचा	 कोटाला	 गजता	 वेढा	 पडला.	 रणदुदंु या
कडाड या.	 नगारे	 िननादले,	 रणभे या	 फंुक या	 गे या.	 समा तीचा	 िदवस	 न	 सांगता
येणा या	एका	दीघकालीन	िचवट	व	घनघोर	यु ाला	त ड	फुटलं.

आता	संर णाला	बांधलेले	यु स ज	यादव,	बाहेर	तटात	घुसायला	आक्रमणस ज
उतावीळ	मागध	असं	 िचतर्	उभं	ठाकलं.	मागध	 भृशंुडी,	शत नीतंनू	पर्चंड	पाषाणखंड
आिण	पेटते	पिलते	बाहे न	सतत	मथुरे या	तटात	फेकू	लागले.	आतनू	यादवही	 याला
तसंच	 उ र	 देऊ	लागले.	आठ–एक	 िदवस	 गेले.	 यु ाचा	 िनणय	काही	लागत	न हता.
मथुरेबाहेर	शरूसेन	रा याची	बहुतेक	शेतीवाडी,	ह ी,	 उंट	घोड ां या	पायांखाली	न ट
होऊ	लागली.

जरासंधाचे	श तर्स ज	अ वसाद	गावोगावी	िफ न	शरूसेन	रा या या	पर्जाजनांना
सताव	ूलागले.	कधी	ध न	आप या	सेनेत	क डून	ठेव	ूलागले.	धाकानं	धनधा य	खंडणी
वसलू	क 	लागले.	दहा	 िदवसांनंतर	मी	महाराज	उगर्सेनांना	 िवचारांती	एक	दरूदृ टीची
सचूना	 केली.	 यांना	 एकांतात	 काही	 एक	 गु त	 असा	 िनणय	 मी	 ऐकिवला.	 यादवांची
राजसभा	 त काळ	 बोलाव याची	 सचूना	 केली.	आजपयंत	 यादवां या	 यु ापवूी	आिण
समा ती या	वेळीच	अशा	राजसभा	भर या	हो या.	 याही	रातर्ी या.	कुणालाही	क पना
नसताना	यु ात	म येच	भरणारी	ही	पिहलीच	अनपेि त	राजसभा	होती.

सभेला	 त ड	 फोडताना	 वृ 	 महाराज	 उगर्सेन	 राजसभेतील	 ढणढण या	 ट यांकडे
बघत	 हणाले,	 “आपण	 यादवांनी	 श तर्स ज	 आिण	 बलाढ 	 मागधां या	 सतत या
आक्रमणांना	 िनधारानं	 त ड	 िदलं	आहे.	आज	आप या	 रा यात	 पिरि थतीचं	 अचकू
मू यमापन	क न	यो य	 िनणय	 घे याची	 मता	लाभलेला	शर्ीकृ ण	हा	एकमेव	यादव
रणनेता	मला	तरी	 िदसतो	आहे.	 तु ही	सवांनी	 याला	अनुसरावं	व	तो	 हणेल	 ते	पालन
करावं,	असं	मला	 वाटतं.	शर्ीकृ णाचं	मत	आहे	 हे	 यु 	थांबवावं!	मागध	मा य	करत
नसतील,	तर	यादवांनी	एकांगी	थांबवावं.”

“याचा	अथ	काय?	सोळा	वेळा	िनकरानं	लढून	आता	आ ही	शरणागत	प करावी	की
काय?	 ते	श य	नाही.”	 नेहमी या	उ साहानं	सा यकी	उसळून	 हणाला.	बलरामदादानं,
अनाधृ टीसह	अनेक	िनधड ा	यादवांनी	 याला	उठून,	“बरोबर	आहे.	आ ही	पर्ाणपणानं
लढूच	 लढू,	 ”	 हणत	 पािठंबा	 िदला.	 ब याच	 वेळ या	 उलटसुलट	 चचनंतर,
पर् नो रां या	गदारोळानंतर	सभागृहात	 प ट	दोन	तट	पडले.	एक	यु 	नको	 हणणारा.
दुसरा	कुठ याही	हानीपोटी	यु 	िनकरानं	िनधारी	लढव	ूव	िजंकूच	 हणणारा.

मी	 मा या	आसनावर	 शांत	 बसनू	 मकूपणंच	 सव	 नुसतं	 ऐकत	 रािहलो.	 या	 वेळी
यादवांतील	एक	ज मजात	गुणधम	मला	पर्कषानं	जाणवला.	 यां यात	एकी	असते	तोवर
ते	 वाटतात,	 वागतात,	 िदसतात	 आिण	 असतातही	 अ यंत	 बलशाली,	 अिजं य.	 पण
कुठलाही	अहंकार	 दुखावला	की,	एकदा	 ते	 दुफळीनं	 िबथरले	की,	 यांना	सावरणं	मी–मी
हणणा यांना	अश य	होतं.



उगर्सेन	महाराजांनी	शांतपणे	पर्ारंभ	केलेली	यु पिरि थतीची	ही	रातर्ीची	राजसभा
अटीतटी या,	उलटसुलट	पर्चंड	वा ताडनांनी	अनावर	ताणावर	पडली.	कोण	 कुणाशी
काय	बोलतो	आहे,	तेच	काही	कळेना.	तरीही	मी	शांतच	होतो!	शांतच	शांत.

शेवटी	िवकद् 	नावाचे	सभागृहातील	सवांत	वृ 	व	 ये ठ	यादव	आसनांव न	उठून
उभे	रािहले.	 यांची	पांढरीशुभर्	भरग च	दाढी	मानेबरोबर	थरथरली.	दो ही	हात	उंचावनू
अिधकारवाणीत	 केवढ ातरी	 मोठ ानं	 ते	 कडाडले,	 “मुकाट ानं	 शांत	 हा	 सारे!	 मी
केशिपक या	वया या	अिधकारानं	 जे	सांगतो	आहे,	 ते	शांतपणे	ऐका.	आिण	तसं	नीट
वागा.”

हातारबुवा	 खाकरले,	 अंगभर	 थरथरले,	 बोल	ू लागले,	 “कशासाठी	 डोकीफोड
करताहात	ही?	 यथ	आहे!	 कंसाचा	सासरा	असलेला	जरासंध	का	 िबथरला	आहे,	 याचं
मळू	कारण	तरी	तु हाला	ठाऊक	आहे	का?	ते	कधीतरी	नीट	 यानी	घेणार	की	नाही	तु ही?
तु हा	यादवांशी	 याचं	वैर	असायचं	तसं	काहीच	कारण	नाही.	शर्ीकृ ण	हा	एकमेवच	या
सवांचं	 मळू	कारण	 नाही	काय?	 या यामुळे	आपला	 वध	 होणार,	 या	आशंकेनं	 कंसानं
या यावर	नानािवध	पर्ाणघातक	शत् 	सोडले.	 यातनू	चतुराईनं	सुटून	यानंच	 याचा
वध	 केला.	 कंसाचा	सासरा	 हणनू	जरासंधाला	या	सवांचा	शर्ीकृ णावर	सडू	 यायचा
आहे.	 यासाठीच	जरासंध	वारंवार	मथुरे या	यादवांवर	ससै य	कोसळतो	आहे.	एक	न हे,
दोन	न हे	चांगलं	सोळा	 वेळा	 हे	आक्रमण	धडधडत	आलं	आहे.	 कुठवर	मारणार	 तु ही
आमचे	 त ण	 यादव	 –	 मागधां या	 आक्रमणाखाली?	 समर्ाट	 जरासंधा या	 अनावर
संतापाखाली?

“संपणू	 यादवां या	 िहतासाठी	 मला	 यातनू	 एकमेव	 उपाय	 िदसतो	आहे.	शर्ीकृ ण
वयानं	लहान	आहे.	तो	न	रागावता	मी	काय	 हणतो,	ते	नीट	समजनू	घेईल,	असा	मला
िव वास	वाटतो.	मला	 प ट	वाटतं	आहे	–	यापुढे	शर्ीकृ ण	आिण	बलराम	यांनी	मथुरेत
णभरही	न	थांबता	 कुठंतरी	दरूदेशी	अ ातात	 िनघनू	जावं!	 यामुळे	मागे	 रािहले या

मथुराकरांना	शांतता	व	 वा य	लाभणार	आहे.	या	सव	पेचपर्संगात	हाच	एकमेव	तोडगा
यो य	वाटत	नाही	काय?”

“काय,	शर्ीकृ णा,	काय	आहे	तुझं	यावर	 प ट	मत?”	वृ 	िवकद् 	अंगभर	थरथरत
आिण	 मा याकडे	 रोख या	 डो यांनी	 एकटक	 बघत	 तसेच	 उभे	 रािहले.	 एका	 वृ
यादवा या	ममभेदी	बोलांनी	सव	यादव	थरारले.	सवांना	हे	अगदी	अनपेि त	होतं.

मी	शांतपणे	 उठलो.	खचाखच	भरले या	भरग च	यादव	सभेवर	 एक	धावती	 दृ टी
िफरिवली.	गोकुळात या	 मुरलीशी,	पि चम	सागरा या	 शंखाशी	नातं	सांगणारी	माझी
परावाणी	 फोटून	उठली.	“सम त	यादवहो!	हे	वंदनीय	िवकद् बाबा	बोलले	ते	साथ	नाही
काय?	कटू;	तरीही	कठोर	स य	आहे	ते.	वृ ांचे	बोल	हे	गुणकारी	औषधीसंारखेच	नसतात
काय?	 यादवां या	 सांपर्त या	 वेदनेचं	 अचकू	 िनदान	 यांनी	 िनभयपणे	 केलं	 आहे.
जरासंधाला	सवपर्थम	बघायचा	आहे,	तो	यादव	शर्ीकृ णाचा	र तथब!	मी	पुरता	जाणनू
आहे	की,	मा या	हातनू	 या या	जामाताचा	वध	झाला	आहे,	तो	शि तशाली	जरासंध
हाच	माझा	सवशरे् ठ,	सवपर्थम	शत् 	आहे!	आज	तो	साम या या	अिजं य	िशखरावर
आ ढ	 झाला	 आहे.	 केवळ	 मा यासाठी	 अशर्ाप	 यादवांना	 आप या	 िवराट	 सेने या
पायांखाली	िचरडू	बघत	नाही	काय?	यापवूी	सोळा	वेळा	 यानं	हे	न	थकता	केलेलं	आहे.

“िवकद् बाबांचं	 हणणं	यथाथ	नाही	काय?	एकासाठी	अनेकांना	ताप	का?	जर	मी



यादव	आहे,	तर	सम त	यादवांसाठी	मा या	 यि तगत	ब या–वाईटाचा	िवचार	मी	सोडून
ायला	नको	काय?
“या	 िवकद् बाबांचे	 केश	 िपकले	 ते	 अनुभवाचे	 ट के–टोणपे	 खा यामुळेच.

ऊनतापी या	मा यामुळे	न हे!	वयानं	लहान	 हणनू	मी	 यांना	नमर्पणे	सांग	ूइि छतो.
‘ यांनी	 िदली	ती	सचूना	पर् य ात	आण यासाठी	मीच	उगर्सेन	महाराजांना	आज या
या	सभेचा	 पर् ताव	 िदला	 होता.’	अगदी	याच	श दांत	 प ट	सांगनू	की,	 ‘यादवां या
वेदनेचं	कारण	 ठर यापे ा	 मीच	 बलरामदादासह	आज या	आज	 मथुरा	सोडून	जाणार
आहे!’

“मला	माहीत	आहे,	यामुळे	 पुढ या	 िपढ ा	मला	 कुि सतपणानं	 ‘रणछोडदास’	 ही
हणतील!	 ते	 गालबोट,	 जीवनातलं	 ते	 अपशरे्यही	 मी	 आनंदानं	 वीकारणार	 आहे!
यादवांनी	अकारण	 मर यापे ा	 एका	 यादवानं	 ‘रणछोडदास’	 होणं	 मला	 पणू	 िवचारांती
मा य	आहे!”

सभागृहभर	मी	 दृ टी	 िफरिवली.	मी	मथुरा	सोडून	जाणार	 हणनू	 िकतीतरी	 सैरभैर
झाले या	 याकूळ	चया	मला	 प ट	िदस या.	गोकूळ	सोडताना	गोपगोिपकां या	चयाही
अशाच	झा या	हो या.

महाराज	उठले.	 हणाले,	“यादवहो,	शर्ीकृ णानं	हा	िनणय	मला	पवूीच	सांगनू	 यानंच
ही	सभा	भरिव यास	सांिगतलं.	मला	वाटतं,	शर्ीकृ ण	तसा	तु हा–आ हांपैकी	कुणालाही
नीट	समजनू	ये यासारखा	सोपा	नाही!	मला	जेवढा	कळला	व	जाणवला	आहे	तो	 म न
तु हा	सवांसमोर	मथुरेचा	राजा	 हणनू,	घोिषत	करतो	की,	 तुमची	वा	 कुणाचीही	इ छा
असो	नसो,	शर्ीकृ ण	आता	मथुरेत	पळभरही	थांबणार	नाही!	 कुठंही	थांबणं	हा	 याचा
वभावच	नाही.	जल	आिण	वाय	ूकधी	थांबलेत	का?	थांबतील	का?	आकाशिकरण	कधी
थांबलेत	का?	थांबतील	का?	तो	कुठंही	असला	तरी	 याची	मथुरेशी	असलेली	भावनाळ	मी
असेपयंत	तरी	अशीच	अखंड	व	अ ु ण	िजवंत	राहावी,	एवढीच	माझी	 याला	हात	जोडून
पर्ाथना	आहे.”

यादवांची	िवशेष	रातर्सभा	संपली.	मी	आिण	बलरामदादानं	 या	रातर्ीच	उ वासह,
िवपृथूंना	घेऊन	िनवडक	यादव	यो ांसह,	भुयारी	मागानं	यमुनेचा	िकनारा	गाठला.	भ य
नौकांतनू	आ ही	मोजकेच	यादव	दि ण	िदशेला	चाललो.

हे	करताना	‘शर्ीकृ ण	पळाला!	मागधांना	घाब न	शर्ीकृ ण	मथुरा	सोडून	पळाला!’
अशा	 वाता	मागे	मागधां या	 सै यतळावर	 गु तचरांकडून	 पसरावयाला	आ ही	 चुकलो
नाही.	 या	 वाता	 ऐकून	जरासंध	आम या	 पाठलागावर	 पड यािशवाय	कधीच	 राहणार
न हता.	 याचा	 सै यतळ	उठताच,	आमचे	 िनवडक	यादवयो े 	आ हाला	सश तर्	आिण
एकमेळानं	 येऊन	 पु हा	 दि णेकडे	 ठरावीक	 िठकाणी	 िमळणार	 होते.	 सांपर्त	 मथुरा
आक्रमणमु त	होणार	होती!

आ ही	मोज या,	िनवडक	यादवांनी	मथुरा	सोडली.	पण	दि णेकडे	झालं	तरी	जायचं
कुठं	 हा	 पर् न	 होताच.	 याचा	 िवचारही	 हा	 िनणय	 घे यापवूी	मी	क न	 ठेवला	 होता.
मा या	 गु तचरांनी	आणले या	वातांनुसार	दि णेकडे	आम या	आ त	यादवांची	आणखी
चार	 रा यं	 होती.	 ही	 रा यं	 आमचे	 मळूपु ष	 महाराज	 यद,ू	 यांना	 नागक यांपासनू
झाले या	चार	 पुतर्ांनीच	 थािपली	होती.	 यातील	एक	होतं	नमदा	तीरावर	मािह मती
इथं.	मािह मतीचं	रा य	हे	मुचकंुदांनी	दि ण	ऋ वान	पवता या	शेजारी	वसिवलं	होतं,



पुिरका	नावाचं	पर्िस 	शहरही	या	रा यात	होतं.
दुसरं	 महाबली वरम या	 जवळचं	 पदम्ावत	 रा य	 होतं.	 यदुपुतर्	 पदम्वणानं

स ादर्ी या	 पठारावर,	 वे णा	 नदी या	 काठावर	 उभारलेलं.	 या	 रा या या	 अंतगत,
पंचगंगा	 नदी या	 तीरावर	 करवीर	 नावाचं	 वेदकालापासनू	 पर्िस 	 नगरही	 होतं.	 तेही
नागवंशीय	शृगाल	नावा या	मांडिलक	राजा या	आिधप याखाली	पदम्ावत	रा यातच
होतं.	सव	करवीराला	‘दि णकाशी’	 हणत	व	मानत.

या या	दि णेला	 ितसरं	यदुपुतर्	सारसानं	 थापन	 केलेलं,	 ‘क्र चपरू’	 हे	 राजनगर
होतं.	 या	नगराचा	पिरसर	तांबड ा	मातीचा	व	अ नधा यानं	सुपीक	होता.	या	रा याला
‘वनवासी’	असं	 हणत.

चौथं	 रा य	 होतं,	 यदुपुतर्	 हिरतानं	 पि चम	 सागरिकना यावर	 वसिवलेलं.	 ितथले
िन णात	कोळी	समुदर्ात	डु या	मार यात	पर्वीण	होते.	अ यंत	कौश यानं	ते	सागरा या
उदरातील	मोतीभरले	िशंपले,	पर्वाळ,	शंख	सागराबाहेर	सहज	आण	ूशकत	होते.

या	चारही	रा यांकडे	अमा य	िवपृथूंनी	आमचे	दतू	संदेश	 देऊन	पवूीच	धाडले	होते.
मा या	 दृ टीनं	सवांत	 मह वाची	 गु तचर	 वाता	 होती,	 ती	 हणजे	 पदम्ावत	 रा यात
वे णा	नदी या	 िकना यावर	जमदि नपुतर्	सा ात	भगवान	परशुराम	आप या	 िनवडक
िश यगणांसह	उतरले	आहेत	ही!

मी	दादाशी	िवचारिविनमय	क न	िनणय	घेतला,	तो	पर्थम	परशुरामां या	दशनाला
जा याचा.	आ हाला	काहीच	क पना	न हती	की,	 यासाठी	 िकती	न ा	आिण	अर यं
ओलांडावी	लागणार	होती.	मथुरा	सोडताना	आ ही	िहरे,	माणकं,	मोती,	र नं	व	सोनं	अशी
भरपरू	 संप ी	 सोबत	 लपवनू	 यायला	 िवसरलो	 न हतो.	 मागे	 रािहले या	 सेनापती
सा यकीला	द ते या	अनेक	सचूना	िद या	हो या.	जरासंधाचा	सै यतळ	उठताच	िनवडक
व	लढाऊ	यादवयो े 	 घेऊन	तो	गोमंत	पवत	जवळ	करणार	होता	व	आ हाला	 िमळणार
होता.

या	 दि ण	यातरे्त	चांग या	तीन	मासांनंतर	आम या	समोर	आलं,	 ते	सवांत	मोठं
आ हान	दंडकार याचं!	िवं य,	सातपुडा	आिण	पिरयातर्	या	पवतरांगांचं.

हे	अर य	 पार	कर यासाठी	 केवळ	 एकच	 िन ं द	माग	 होता.	 ‘दि णापथ’	 नावाचा!
याची	चकवा	 देणारी	सव	वळणं,	वाकणं	 याला	खडान	्खडा	माहीत	आहेत,	असा	एक
अनुभवी	वनवासी	 मुिखया	आ ही	बरोबर	 घेतला.	दा कानं	अ वपारखी	 दृ टीनं	 िनवडून
िवकत	घेतलेले	िध पाड	व	काटक	अ वच	काय	ते	आम याबरोबर	होते.

दि णापथ!	ही	वाट	 िकती	 िन ं द	होती?	तर	कसाबसा	एकच	अ वसाद	अ वांचे	 वेग
हाती	 ध न	 काय	 ते	 या या	 मागनूच	 एक–एक	 पाऊल	 पुढे	 टाकू	 शकत	 होता,	 तेही
आड या	आले या	 काटेरी	 रानवेली	छाटून	 दरू	 सारत,	 तस–ूतसनंू	 मह पर्यासानं	 पुढे
जाऊन!

“धाकट ा,	या	घनदाट	अर यात	रातर्	होईल	ते	कसं	काय	जाणणार	आहोत	आपण?
रातर्ी	मु काम	करायचा	तो	कसा?	हा	पर्वास	चालणार	तरी	िकती	िदवस?”	एरवी	िनधोक
बोलणारा	दादा	शंकाच	शंका	उठवीत	 हणाला.

कधी–कधी	दादा या	खां ावर	हात	ठेवनू	मी	 या याशी	अतीव	परे्मानं	हसत	बोलत
असे.	तसंच	बोलताना	मी	 हणालो,	“दादा,	हलधरा,	िचंता	क 	नकोस.	या	दि णापथावर
रातर्	कशी	सु 	झाली,	 हे	आता	 िदवसाही	अ प ट	करकरणा या	रातिकड ां या	 प ट



वाढले या	 दाट	 लयीवर	 समजनू	 यायचं	 आपण!	 प यांचे	 आवाज	 मातर्	 या	 वेळी
आपोआपच	थांबलेले	असतील	नाही	का?	िहं तर्	 वापदां या	डरका याही	अधनूमधनू
पथ	थरा न	सोडतील	रातर्ी या.

“पडावासाठी	हातातील	परशूंनी	काटेरी	रानवेळी	छाटून,	 व छता	क न	छोट ा–
छोट ा	राहुट ा	उठवा या	लागतील.	 याभोवती	चकमकीनं	 िठण या	पाडून	 धुनीसाठी
खणले या	 चरात	 रातर्भर	 पेट या	 लाकडां या	 धु या	 तेवत	 ठेवा या	 लागतील.	 या
अ नीमुळे	 िहं तर्	 वापदंही	 जवळपास	 िफरकणार	 नाहीत.	 वणवा	 पेटू	 नये	 हणनू
िठण यांवर	 मातर्	 ल 	 ठेवावं	 लागेल.	 िनदरे्करी	 व	 सश तर्	 पहारेकरी	 यांची	 पथकं
आलटून–पालटून	बदलनू	व ती	रातर्भर	कडक	जागती	ठेवावी	लागेल.

“पहाटे	राहुट ा	आव न,	आगट ा	माती	लोटून,	 िवझवनू	 पु हा	 पुढे	मागक्रमणा
करावी	 लागेल.	 सोबत	 आणले या	 िश याचा	 काटेकोर	 वापर	 करावा	 लागेल.	 एक
मासानंतर	 िनसगदेवतेचं	 हे	अवाढ य	 िनिबड	 दंडकार य	आपण	 सुख प	पार	क 	शकू!
डोळाभर	सयूदशन	घेऊ	शकू.	अर य	पार	क न	मोक या	हवेत	येताच	पर्थम	एक	िदवस
तर	चुक या–चुक यासारखंच	वाटेल	सवांना.	अचानक	घडणा या	सयूदशनामुळे!”

आमचा	हा	घनघोर	पर्वास	एकमेकांना	साथ,	आधार	देत	अथक	िनधारानं	आ ही	पार
केला.	एक	मासानंतर	आ ही	अ वांसह	अर य	ओलांडलं	एकदाचं.

लगतच	असले या	 िवदभ	 रा या या	सीमेव न	गोदावरी	नदी	पार	 केली.	अ मक
रा यात	 उतरलो.	 शर्ीराम	 उतरला	 होता,	 तो	 कंुतल	 रा यातील	 जन थान	 पवताचा,
नािसकचा	 पिरसर	 उज या	 हाताशी	 ठेवनू	 आ ही	 भीमा	 नदीही	 ओलांडली.	 पदम्वण
राजा या	पदम्ावत	रा या या	सीमेवर	आलो.

आता	 महाबली वरमलगतचा	 वे णा	 नदीकाठ या	 अर यातील	 परशुरामांचा	 ‘भृगू
आशर्म’	जवळ	आला	होता.	तसं	भगवानांना	आम या	आगमनाची	वाता	 दे यासाठी	मी
एक	 अगर्दतू	 धाडला.	 एक	 िदवस	 सीमेवरच	 िवशर्ामासाठी	 व ती	 केली.	 मी	 आिण
बलरामदादा	 पहाटे	आमचा	 िनवडक	 दीड–दोनशे	 यादवांसह	 भृग	ू परशुरामांन	 भेटायला
िनघालो.

पर्थम	आ ही	कृ णा	व	कोयना	 ां या	संगमावरचं	करहाटक	 हे	तीथ ेतर्	संगमात
नान	क न	ओलांडलं.	वे णा	नदी या	पिरसरात	आलो.	परशुरामांनी	धाडलेले	 यांचे	दोन
जटाधारी,	 भृग	ूपरमिश य	खां ावर	 दोन	तळपते	परश	ू पेलनू	 वागतासाठी	आ हाला
सामोरे	 आले.	 यां यासह	 मी	 आिण	 दादा	 आदरानं	 ये ठ	 आिण	 शरे् ठ	 भृगूंना
भेट यासाठी	िनघालो.	आ ही	भृग	ूआशर्मा या	लाकडी,	उंच	पर्वेश ारापाशी	आलो.

गेला	दीड	मिहना	मी	मनाशी,	क पनेनं	 िचतारलेलं	परशुरामांचं	 िचतर्	साफ	 पुसनू
टाकीत,	सा ात	जमदि नपुतर्	पर्वेश ारात	हसत	हात	पस न	उभे	ठाकलेले	आ हाला
िदसले!	 मला	 तर	 ध काच	 बसला.	 जसा	 आचाय	 सांदीपनीनंा	 बघताच	 ओढला	 गेलो,
आपोआप	 खेचला	 गेलो	 होतो,	 तसाच	 या	 ये ठ	 भृगुवायांना	 बघताच	 ओढला	 गेलो.
दादाला	 पाठीशी	 घेत	 झपाझप	 पुढे	 झालो.	 आशर्मा या	 पर्वेश ारातच	 मी	 यांना
नमर्भावानं	आदरपवूक	सा टांग	 दंडवत	घातले.	दादानंही	घातले.	मला	झटकन	उठचनू
गाढ	आिलंगनात	 घेत	 भृगूंनी	 संथ	 लयीत	आशीवाद	 िदला.	 “जयोऽ तु	 यादवशरे् ठ!’
तसाच	दादालाही	 िदला.	दादाअगोदर	 यांनी	पर्थम	मला	आिलंगनात	 घेतलेलं	मलाच
जाणवलं.



गोकुळात	असताना	मला	न	कळणारी	यमुनेची	अ व थ	ओढ	ितचं	दशन	घेताच	शांत
होत	असे.	मथुरा	सोड यापासनू	मला	लागलेली	 भृगुशरे् ठ	परशुरामांची	 केवळ	मलाच
समज	ूशकणारी	ओढ	 यां या	पर् य 	दशनानंच	शांत	झाली.

शुभर्धवल	िहमकणां या	वणाची	भरग च	दाट	दाढी	होती	 यांची.	शुभर्च	उ रीय	व
अधरीय	 यांनी	 अंगी	 पिरधान	 केलं	 होतं.	 म तकी	 दर्ा माळांत	 पीळदार	 बांधलेला
तसाच	जटाभार	होता.	िकतीतरी	वय क	तरीही	सतेज	मुदरे्चे,	पर्शांत	नेतर्ांचे	भृगुशरे् ठ
परशुराम	शांतपणे	हसले.	 हणाले	“तु या	आगमनानं	या	भमूीचा	उ ार	झाला	आहे.	मी
जाणतो	त	ूकोण	आहेस	 ते!	चल	आशर्मात.	पर्थम	 िवशर्ांती	आिण	फलाहार	 घे.	मग
बोल.ू”	 यांचे	बोल	पाषाणखंडावर	आदळणा या	परशू या	 वनीसारखे	कणीदार,	ठणठणीत
व	पर्णवमधुर	होते.

िवशर्ांतीनंतर	 भृगुवय	 परशुरामांनी	अितशय	आ थेनं	आम या	 पर्वासाची	 खोदनू
िवचारणा	केली.	मी	 यांना	यादवांना	डोकेदुखी	ठरले या	जरासंधा या	आक्रमणाचा	सल
यथासांग	िवशद	क न	सांिगतला.

माझा	दि ण	यातरे्चा	 वृ ा त	ऐकून,	जरासंधाचा	 पेच	समजनू	 येताच	 ते	 िवचारात
पडले.	काही	 ण	डोळे	 िमटून	 घेत	 ते	जसे	आ मलीनच	झाले.	मग	 हणाले,	 “यादवराज
शर्ीकृ णा,	मथुरा	सोड याचा	त	ूघेतलेला	िनणय	अगदी	यो य	आहे!	इतरांना	िन	पर् य
यादवांना	पटेल,	असं	 याचं	कारणही	त	ूघोिषत	 केलं	आहेस.	मी	जाणतो	त	ूमथुरा	का
सोडलीस	ते!

“मथुरेतच	का	 कुठेच	त	ूकधीच	 ि थर	 राहणार	नाहीस.	त	ूआहेस	चक्रवती!	सदैव
िफरणारा.	 तु या	 पायांचा	 पश	 होईल,	ती–ती	भमूी	 उ रणार	आहे.	यासाठी	त	ूसतत
चालतच	राहणार,	राहावास!	जरासंध	 तुझा	असशील	 ितथं	शोध	 घेत	 येणारच।	यासाठी
माझा	तुला	संकेत	आहे	की,	त	ूतु या	लोकांसह	आता	बळकट	व	सुरि त	नैसिगक	वृजन
असले या	 अशा	 ‘गोमंत’	 पवतावर	 जावंस.	 तुझं	 यादवसै य	 ितथं	 तुला	 िमळताच
जरासंधाचा	यथासांग	समाचार	 यावास.	तु या	गोमंता या	िवजयानंतर	पु हा	भेटीला	ये.
तु यासाठी	एक	अमोल	आिण	अपवू	अशी	िद य	भेट	मी	युगानुयुगं	जपनू	ठेवली	आहे!	ती
वह ते	 तु या	 वाधीन	क न	 मु त	होईन	मी	एकदाचा!	अ य	 कुणालाच	मी	ती	 देऊ
शकत	नाही!”

ए हाना	आम या	चचत	भाग	न	घेणारा;	पण	आचायां या	पर्भावी	दरूदृ टीनं	िदपनू
गेलेला	बलरामदादा	धाक	चेप यानं,	धैयानं	 हणाला,	“भगवन!्	लहान	त डी	मोठा	घास
घेत यासारखं	होईल.	 मा	असावी.	 िवचारावं	की	नको	या	 संभर्मात	आहे	मी.	अनु ा
असेल	तरच	िवचारावं	 हणतो.”	दो ही	हात	जोडून	दादा	भृगूंसमोर	नमर्	लवला.	हे	 याचं
प	मला	सवथा	आगळंच	होतं,	असा	नमर्	तो	पर् य 	आई–बाबांसमोरही	मला	कधी

िदसला	न हता.
“िनःशंक	िवचार	बलरामा.”	भृगतेूज	हसतच	शांतपणे	उ रलं.
“भगवन,्	नेहमी	खां ावर	पेलता	असणारा	आपला	तळपता	परश	ूआम या	भेटी या

वेळी	 आप या	 कंधावर	 कुठं	 िदसला	 नाही	 तो!	 काय	 आप या	 ितर्यां या
दमनसतर्ा या	पर्ित ेत	पालट	झाला	आहे?	की	काही	 हणतात	 यापर्माणं	आम या
यदुमहाराजांपासनू	 ितर्य वाचा	लोप	झाला	आहे?”	दादानं	हलकेच	खां ाव न	उत न
ठेवले या	सोनेरी	फाळा या	नांगराकडे	बघत	भृगुशरे् ठ	 णभर	दाढीभर	हसले.	 हणाले,



“मी	नाही,	तुझा	 बंध	ूशर्ीकृ णच	 देईल	याचं	तुला	पटणारं	समपक	उ र!”	 यांनी	अपार
शांत	दृ टीनं	सहेतुकपणे	मा याकडे	बिघतलं,	माझी	आिण	भृगुशरे् ठांची	दृि टभेट	होताच
दोघंही	हसलो.

भृगुशरे् ठांनी	िदलं	असतं	तेच	नेमकं	उ र	दादाला	व	आम या	यादवांना	उ ेशनू	मी
पटकन	 िदलं.	 “भृग	ू व	 यादवजनहो!	 परश	ू हे	 एक	 पर्तीक	 आहे!	 बु ीत या	 तणांची
व छता	करणारं!	भगवानांचं	 ितर्यां या	 ातीशी	कधीच	 वैर	न हतं!	 ितर्य वा या
नावाखाली	उ त	व	बलांध	झाले या	 या	अिवचारी	श ती	जीवना या	वाढ	व	िवकास
या	मलूभतू	ल णात	खंड	आणीत	हो या,	 या	वृ ीशंी	वैर	होतं	 यांचं!	आव यक	ते	काय
पार	पडताच	 यांनी	 हेतुपवूक	आप या	खां ाव न	परश	ूउत न	 ठेवला.	 याचं	पर्तीक
हणनू	 यां या	िश यांनी	पर्था	 हणनू	तो	खां ावर	धारण	केला	आहे.	दादा,	उ ा	तहूी
तुझं	काय	होताच	खां ावरचा	नांगर	असाच	उत न	ठेवशील	–	तरीही	तु या	नावाला	तो
सदैव	िचकटूनच	राहील.	‘हलधर’	 हणनूच	ओळखेल	उ ाचं	जग	तुला.

“आप या	 ितर्य वासंबंधी	 हणशील,	तर	तेही	ज मावर	कधीच	न हे,	तर	अंगी या
िवक्रमावर	 अवलंबनू	 आहे.	 मला	 वाटतं,	 भगवानांनी	 यासाठीच	 आपणाला	 सचूक
आशीवाद	 िदले	 आहेत.	 मला	 ायची	 अमोल	 भेट	 यांनी	 यासाठीच	 राखनू	 ठेवली
असावी!”

“बरोबर!	 मला	 माहीत	 होतं,	 हा	अचकूच	 बोलेल.	 शर्ीकृ ण–बलरामा,	 माझे	 तु हा
दोघानाही	उदंड	आशीवाद	आहेत.	कृ ण–रामा,	जयतु,	जयतु,	जयऽऽतु!”

उज या	 हाताशी	 मला	आिण	 डा या	 हाताशी	 दादाला	 िबलगतं	 घेत	 परशुरामांनी
आ हा	दोघांचेही	खांदे	परे्मानं	थोपटले.	 यां या	 पशात	िकतीतरी	आ वासक	ऊब	होती.
वे णेकाठ या	भृग	ूआशर्मात	भगवानांचा	दोन	िदवस	अग याचा	पाहुणचार	घेऊन	आ ही
गोमंत	पवताकडे	िनघालो.

गोमंत!	आ ही	आजवर	ओलांडले या	सव	पवतांत	अितशय	घनदाट	अर याचा	होता
हा	पवत.	लांबच	लांब	पसरलेला.	उंच	व	दुलं य	असा.	या या	पाय याशी	उंच,	दाट	आिण
जाड	पानांची	सागा या	वृ ांची	घनदाट	वनंच–वनं	पसरली	होती.	 यामागे	क्रमश:	उंच–
उंच	 होत	 गेले या	 या	लाबंलचक	 पवतावर	जांभळू,	आमर्,	 ऐन,	 खैर,	 अंजन,	 िशसम,
कजळ,	कांचन	अशा	िकतीतरी	वृ ांची	घनदाट	व	िकररऽऽ	रानं	पसरली	होती.	पवता या
िशखरावर	 तेवढा	काही	भाग	पठारासारखा	मोकळा	 होता.	तोही	 दाट	 हरळी	 व	 तुरळक
झाडो यानं	 यापला	होता.	या	पठाराव न	पि चमेला	कदंब	वंशा या	गोमंतक	रा याचा
भाग	 प ट	िदसे.

मी	आिण	दादा	पाठीशी	आमचे	 िनवडक	यादव	 घेत;	गोमंता या	घनदाट	अर यात
िशरलो.	 सं याकाळपयंत	आ ही	पवताचं	 िशखर	गाठलं.	लागलीच	परश,ू	कोयते,	 कुठारी
चालवनू	आम या	 यादव	 पथकानं	 काही	 भ कम	 पणकुट ा	 पठारावर	 उठिव या.	 या
िदवशी	 या	 उंचच–उंच	 पाषाणखंडावर	 चढून	 डो यांवर	 हाताची	 झड	 घेत	 मी	 दरूवर
अनंतात	 िदसणारी,	 पि चम	 सागराची	 दरूवरची	 पेरी	 पाणरेघ	 डोळाभर	 बघनू	 घेतली.
शेजारी	असले या	दादाला	 हणालो,	“मला	कळत	नाही.	गोकुळात	असताना	मला	नेहमी
यमुनेची	ओढ	लागे.	आिण	जे हापासनू	शंखासुरा या	िनिम ानं	हा	पि चम	समुदर्	जसा
एकदा	बिघतला	आहे,	ते हापासनू	याचीही	तशीच	अनावर	ओढ	का	लागली	आहे?”

एकदा	समोर या	पाणरेघेकडे	आिण	एकदा	मा या	डो यांकडे	बघत	दादा	 हणाला,



“तुला	 पाणीदार	 समुदर्ाची	 ओढ	 लागते.	 आम यासार यांना	 मातर्	 तु या	 पाणीदार
डो यांचीच	ओढ	लागते!	 कुठं	रािहली	असेल	मथुरा	आिण	 कुठं	आहे	हा	गोमंत	पवत?
धाकट ा,	कुठ या	कुठं	आलो	आहोत	आपण!”

मग	िकतीतरी	वेळ	आ ही	दोघंच	 या	पाषाणखंडावर	सुख–दुःखां या	िकतीतरी	गो टी
बोलत	 बसलो.	 माझी	 शोधक	 दृ टी	 संपणू	 गोमंत	 पवता या	 पिरसरावर	 मावळती या
संिधपर्काशात	सरासर	िफरत	रािहली.

मी	 दादाला	 मा या	 गु तचरांकडून	 ह तगत	 केलेली	 दि ण	 देशाची	 मािहती	 देऊ
लागलो.	पवूकडे	बोट	क न	 हणालो,	“हे	समोर	िदसतं	आहे	ते	वनवासी	रा य.	 या या
खाली	दि णेला	दरूवर	पांड 	आिण	मलय	अशी	रा यं	आहेत.	ही	आयभमूी	िजथं	संपते
ितथं	 ‘कुमारी’	नावाचं	भटूोक	आहे.	उजवीकडचा	पि चमसागर,	पवूचा	पवूसागर	याहनू
िकतीतरी	 मोठा	असा	 या	 दोह ना	 शेवटी	 दि णेला	आडवा	 िमळणारा	 दि णसागरही
आहे.”

पशुप यांनी	गजबजले या,	नयनर य	अशा	गोमंतावर	आमचे	 िदवस	कसे	आनंदात
चालले.	मी	आिण	दादानं	एका	स ताहातच	बघता	येईल,	तेवढा	हा	पवत	मनमु त	िहंडून
िफ न	बिघतला.	या	पवताला	उतरणी या	दृ टीनं	कुठं–कुठं	वाव	आहे,	 या	उतारवाटाही
बघनू	घेत या.	नीट	 यानी	ठेव या.

इथ या	 रसपणू	 िविवध	फळांनी,	लोहयु त	 पा यानं	आिण	 झुळझुळ या,	 थंडगार
पि चम	वा यानं	मी	आिण	 दादा	या	पवता या	गाढ	परे्मातच	पडलो.	आनंदानं	 तुडंुब
भरलेले	िदवस	पवतावर	के हा	चढत	व	मावळत	ते	 यानीही	येत	नसे	आम या.

आम या	 अगर्दतूांनी	 िनरोप	 िद यापर्माणं	 जसजशी	 दि णेतनू	 मािह मती,
पदम्ावत,	वनवासी	आिण	हिरत	या	आम या	यादवरा यांतनू	सश तर्	लढाऊ	चतुरंग
सै यदलं	गोमंत	चढून	येऊ	लागली,	तसतशी	आम या	आनंदात	भर	पडत	चालली.	 याचा
कळस,	 मागे	 िनरोप	 ठेव यापर्माणं	 जे हा	 महारथी,	आजानुबाह	ू सेनापती	 सा यकीही
ससै य	 येऊन	 िमळाला	 ते हा	झाला.	आता	गोमंत	पवतावर	झाडां या	गचपणात	 िजथं
जागा	 िमळेल,	 ितथं	यादवसेने या	 राहुट ाच	 राहुट ा	पड या.	पाय या या	सागवानी
तळापासनू	 िशखरा या	 पठारी	 पिरसरापयंत,	 रोज,	 सश तर्	 सेनादतू	 उ या	 गोमंतक
पवताची	 खडान	्खडा	 मािहती	 उचलनू	 आ हाला	 देऊ	 लागले.	 पवताला	 पर्चंड
सै यिशिबराचं	 प	आलं.

दंडकार य	 पार	करताना,	 भृगुशरे् ठ	 परशुरामांन	 भेटताना	आिण	 इथं	आ यापासनू
मा या	मना या	वनात	शंके या	अनेक	रानकाक	प यांची	करकर	सतत	ऐकू	येऊ	लागली,
‘इथं	न कीच	काहीतरी	घडणार!	भिव यकाळा या	 िपढ ांसाठी	सतत	 मरणात	 राहावं,
असं	काहीतरी	नाट 	इथं	रंगणार!’

घडलंही	 तसंच!	 इथं	 येऊन	 आ हाला	 एक	 मास	 लोटला	 नाही	 तोच,	 एक	 िदवस
उगवती या	 सयूिबंबाबरोबर	 पवता या	 पाय याकडून	 उठलेला	 दंुदुभी,	 रणहल या,
रणढोल	 यांचा	 संिमशर्	 गजता	 क लोळच	 क लोळ	 गोमंता या	 घनदाट	 वनराईला
िभडला.	चढ या	सयूाबरोबर	तो	 रणक लोळ	वाढतच	चालला.	इतकी	 रणवा ं 	कडाडत
एकाच	 वेळी	गज	ूलागली	की,	एरवी	मनमु त	कलकलणा या	प यांतील	काही	अिधक



मोठ ानं	कलकळत	भेद न	उडून	दरू	कुठंतरीच	िनघनू	गेले.	काही	जाग या	जागी	िथजनू
आपाप या	कोटरांत	िचिडचपू	झाले.

मी,	दादा,	सा यकी,	दि ण	 देशी या	आ हा	यादवांचे	सेनापती	सारेच	पठारावर या
उंच	पर्श त	पाषणखंडावर	चढलो.	पवता या	पाय याचा	 वेध	 घेत	बघ	ूलागलो.	खाली
ह ी,	 घोडे,	 पदाती	 यांनी	 भरले या	 मागध	 सेने या	 लाटाच	 लाटा	 हेलावत	 हो या.
कलकळत	हो या.	मागधां या	ितर्कोनी,	शदरी	 वजां या	रांगाच	रांगा	सवतर्	पसर या
हो या.	पाठीमागे	चेदीं या	चंदेरी	 वजां या	पताका	रांगेत	िदस	ूलाग या.

अथ	 प ट	 होता.	 पर्ितशोधानं	 तारत याची	 सीमा	 ओलांडली	 होती.	 जरासंधानं
मा यासाठी	मथुरेवर	धाडलेलं	सतरावं	आक्रमण,	शेपटू	ताणत	थेट	दि णेकडे	घुसिवलं
होतं,	 ‘जामात	 कंस’	वधला	 हणनू	मा यावरचा	 याचा	मनः ोभ	 िदवसागिणक	वाढत
आता	 पराकोटीला	 पोहोचला	 होता.	 चेिदराज	 िशशुपालासह	 तो	 मा या	 पाठलागावर
पडला	होता.	इथं	दरू	दि णदेशी	येऊन	थेट	गोमंत	पवताला	िभडला	होता.	 या याबरोबर
किलंगराज	श् तायु,	का मीरराज	गोनद,	िक नरराज	द् म,	मालवराज	सयूा ,	वेणुदारी,
छागली,	सोमक	आिण	दरद	असे	राजेही	होते.	आपाप या	सेनेसह	आलेले.

आता	आम या	पवतावर	 िच ाचपळ	हालचाली	 सु 	झा या	हो या.	मी	पाठोपाठ
आ ा	धाडून	पाय याचे	सागवानी	वनांतील	आमचे	 सैिनक	त काळ	पर्थम	वर	 घेतले.
पाठोपाठ	सव	 सेनादलाची	 पवता या	 रचनेपर्माणं	 िवभागणी	 केली.	 संर णाचा	 प का
पिवतर्ा	घेतला.	जरासंधा या	मागधांना	संयम	आिण	शांतता	ज मातच	कशी	ती	माहीत
न हती.	ते	आले	ते	सागवानी	वनात	तडक	घुस	ूबघ	ूलागले.	पिवतर्ा	धरले या	आम या
यादवसेनेनं	 िनकरा या	 पर्ितचढाया	 के या.	 यांना	कापनू	काढलं.	 यामुळे	नवीन	 घुसू
बघणारे	भयानं	परतले.	पळू	लागले.

जरासंध	आिण	िशशुपाल	रोज	न या	अवसानाचे	सैिनक	सागवानी	दाट	फळीत	लोटू
लागले.	 यातील	 िकतीतरी	 वनामुळे	 लढायलाही	 वाव	 नस यामुले	 अकारण	 कोसळू
लागले.	 गोमंत	 पवता या	 अ या	 उंचशील	 अंगावर	 पसरलेले	 आ ही	 यादव	 होतो.
पाय या या	पठारावर	पसरलेले	जरासंध,	 िशशुपालाचे	अगिणत	मागध,	 चेदी	 िन	 इतर
सैिनक	 होते.	 म ये	 घनदाट	 सागवन.	 असा	 हा	 यु ाचा	 देखावा	 एक	 तसहूी	 शत् ं ना
पवता या	वनराईत	िशरकाव	न	क 	देता,	तट थच	रािहला.

अथक	पाठलाग	क न	 के हा	एकदा	मथुरे या	यादवां या	का याला	गाठतो,	असं
जरासंधाला	झालेलं	होतं.	गदे या	पर्हारांनी	 याचा	के हा	चदामदा	क न	टाकतो,	अशी
दातओठ	 खात	 व नं	 रचणारा	 मागधािधपती	 जरासंध	 पायाला	 खीळ	 बस यासारखा
झाला.	कवचधारी	जरासंध	रोज	आप या	सेनापती	िशिबरांतनू	चतुरंगदलात	गरगर	िफरत
होता.	पवता या	पाय याशी	 येत	होता.	हतपर्भ	होत,	मान	 उंचावनू,	 भुवयांवर	हाताची
झड	 घेत	बारीक	डो यांनी	 िशखराकडे	एकटक	बघत	होता.	 िन पायानं	अगितक	होऊन
हाताखाल या	सेनािधका यांवर	भयाण	खेकसत,	कडाडू	लागला.

मला	आिण	बलरामदादाला	गोमंत	पवतातनू	बाहेर	मोक यावर	खेच यासाठी	 यानं
िनणय	घेतला.	उभा	गोमंत	पवतच	जाळावर	घाल याचा!	 यानं	पाय याशी	िभडिवलेली
आपली	गज	आिण	अ वपथकं	आता	एकाएकी	पटापट	मागे	घेतली.	हातात	पेटते	पिलते
घेतलेली,	 िशर तर्ाणधारी,	 कवचधारी	 पदाती	 पथकं	 पवता या	 पाय यालगत	 पुढे



आणली.	लागलीच	मला	कळून	 चुकलं	की,	तो	आता	कसली	आग	ओकणारी	 यु चाल
खेळणार	आहे.

मा या	आिण	दादा या	त काळ	सटासट	आ ा	सुट या.	िमळेल	 या	वाटेनं	सवांनी
पवत	सोडून	पाय या या	पि चम	पठारावर	एकवटावं.

मागधांनी	 पेटते	 पिलते	 िभडिवताच	सागवाना या	 भुईवर	 पडले या	तबकांसार या
वाळ या	अगिणत	सागपणांनी	 णात	कपुरासारखा	धडाधड	पेट	घेतला.	हां–हां	 हणता
अ नी या	 लवलव या,	 चटपटीत	 पर्चंड	 वाळांनी	 गोमंताचा	 पुरा	 पायथा	 आप या
लपेटीत	 येरगटून	 घेतला.	 वा या या	 जोरावर	 णा णाला	 लवलव या,	 भेलकांडत
आकाशात	झेपावणा या	पर्चंड,	िपव या	धमक	अि नलोळांनी	हाहाकार	माजिवला.

एरवी	 नाना	 वापदां या	 गगनभेदी	 गजनांनी	 सारा	 गोमंत	 पवत	 कसा	 दणाणनू,
हाद न	जाई.	आता	मातर्	ती	तरस,	लांडगे,	िच ा,	वाघा,	िसंहासारखी	िवक्राळ,	िहं तर्,
अर य वापदं	 भेदरली.	 पर्ाणभयानं	 वीस–वीस	 हात	आकांती	 उड ा	 घेत	 अ नीबाहेर
आक्रोशत	 पड यासाठी	 पर्ाणांतक	 धडपडू	लागली.	 काही	 चपलाईनं	 िनसटली.	 काही
म येच	 ढेपाळून	अ नीत	कोसळली.	 यांचा	आयाळी,	केशावळ	व	जळ या	मांसखंडांचा
अस 	 उगर्	 दप	 सवतर्	 पस 	 लागला.	 वाळांचे	 चटके	 बसताच	 िध पाड	 ह ीचें
कळप या	 कळप	 पर्ाणा त	 ची का 	 लागले.	 वळवळ या	 स डाच	 स डा	 उभा न,
पर्ाणभयानं	कणकठोर	ची का 	लागले.	 एकमेकांना	 ढकळत,	 डांगलत,	आवेशानं	धावू
लागले.	 यातील	काही	 िनसटले.	काही	म येच	कोसळले.	 होरपळले.	अस 	तळमळत
शांत	झाले.

हरणं,	ससे,	 िचतळं,	काळवीटं,	 रानडु करं,	 रानगवे,	लांडगे,	 भेकरं,	को हे,	यांची	तर
वाट	 फुटेल	 ितकडे	आक्रोशत	 उड ा	 घेत,	 पांगापांग	 झाली.	 भेद न	 उड ा	 घेताना
एकमेकांना	 धडकूनच	 िक येक	 पश	ू वनागर्ीत	 कोसळले!	 पर्ाणा तानं	ओरडणारे	 ग ड,
कोकीळ,	 कपोत,	 क्र च,	 धनछडी,	 मयरू,	 ससाणे,	 रानरावे	अशा	 प यांतील	 िकतीतरी
नुस या	 झळांनीच	 पंखहीन	 झा यासारखे	 धडाधड	 कोसळले.	 िबळािबळांतील	 नाग,
अजगर,	धामण,	घोणस	यांसारखे	सप	आिण	घोरपड,	सरडा,	गणेश	असे	पर्ाणी	वळवळत
बाहेर	पडले.	िक येक	सुटले,	िक येक...	अ नी या	भ य थानी	म येच	वळवळत	पडले.
करपनू	गेले.	साग,	ऐन,	अंजन,	कांचन,	खैर,	कजळ,	जांभळ,	िहरड	बेहड	अशा	उंचच–उंच
वृ ांचा	उ या	 देही	 पेटून	 फुटताना	पर्चंड	 संिमशर्	कडकडाट	होऊ	लागला.	जसजशी
पवताची	वनराई	भ य	अि नकंुडाचं	भयाण	दाहक	 प	घेऊन	रसरस	ूलागली,	तसे	जळ या
राखेचे	उ ण–उ ण	तुषार	हवे या	झोतांवर	सवतर्	िवखरत	चालले!

पेट या	 गोमंत	 पवता या	झलीनं	 हबकलेले	 पर् य 	जरासंधाचे	आघाडीचे	 मागध
सैिनकही	धगमार	न	साहवनू	अधा–एक	योजन	पर्थम	 भेद न	आपोआप	मागे	 हटले!
मागध	 तळांवर	 आप या	 राहुट ांत	 जरासंध	 आिण	 िशशुपाल	 यांनी	 तर	 आप या
सेनापतीसंह	 आनंदा या	 हषिवभोर	 आरो या	 ठोक या.	 मैरेयक	 म ाचे	 कंुभच–कंुभ
िरचवायला	पर्ारंभही	 केला!	 यांनी	प का	कयास	 केला	होता,	उपोषणासाठी	लागणारे,
चुलखंडात	ताप या	राखेत	रताळंूचे	रानकंद	होरपळून	काढतात,	तसे	शर्ीकृ ण,	बलराम
गोमंता या	या	पेट या	चुलखंडात	पणू	देही	होरपळून	गेले	असणार!!

इकडे	 झाडून	 सारे	 यादव	 सैिनक	 पि चमे या	 दुस या	 िदशेनं	 पर्थम	 सुरि त
पवताबाहेर	काढून	मी	आिण	बलरामदादानं	सवांत	शेवटी	पवत	के हाच	सोडलाही	होता.



एकदा	 धनु यातनू	 सोडलेला	 बाण	 जसा	 या या	 गतीनंच	 थांबायचा	 ते हा	 कधीतरी
थांबतो.	तसा	आता	हा	गोमंत	पवताचा	पेटलेला	अनावर	वणवा	 या याच	लयीनं	कधीतरी
आपोआप	थांबणार	 होता.	तो	 पेटिवणं	जरासंधा या	 हाती	 होतं.	थांबिवणं	मातर्	आता
या या,	मा या,	दादा या	वा	कुणा याच	हाती	न हतं!
एकीकडून	 वनवासी	 रा याचा	 आिण	 दुसरीकडून	 गोमंतक	 रा याचा	 पिरसर

उजळणा या	 या	 वण याला	 सा ी	 ठेवनूच	आम या	 सै यानं	 दि ण	 देशी या	 सेनेशी
पर्थम	हातिमळवणी	 केली.	मग	या	जोड	यादवसेनेनं	पवताला	 पुरता	वळसा	घातला.
म धंुद	असावध	जरासंधावर,	िशशुपालावर...	िनकरा या	आक्रमी	 ‘जै	इडादेवी!’	अशा
रणघोषणा	देत	ही	सेना	अचानक	कोसळली!	मागध,	चेदीनंी	उठून	श तरं्	सावर यापवूीच
यु ाला	त ड	फुटलं.	मोक या	पठारावर	आले या	आम या	सेनेनं	रणवा ां या	गजरात
आवेगी	चढाई	करताच	समोरचा	अगोदरच	वण या या	धगीनं	 िदपनू	 गेलेला	मागधांचा
सेनासागर	िथजनूच	गेला!	भांबावला.	 यांना	कसं	िन	कुठं	धावावं	तेच	सुधरेना.

तसे	 मागध	 यु ात	 िन णात,	 धैयशील,	 पराक्रमी	 आिण	 आता	 तर	 सं येनं
आम यापे ा	 िकतीतरी	अिधक	होते.	तरीही	आम या	शरू	 सैिनकांना	 चेतावणी	 देत	मी
आिण	दादा	पर्थम	ह ीवर या	 अंबारीतनू	शतरं्वरू	कोसळलो.	दादाची	पर्ारंभीच	गाठ
पडली	ती	राजा	दरदाशी.	हां–हां	 हणता	आप या	संवतक	नांगरानं	आकडीसारखं	ध न
दादानं	 याला	 रथातनू	 भुईवर	 दाणकन	खाली	 खेचलंच.	मग	सौनंद	 मुसला या	एकाच
भ कम	पर्हारानं	जागीच	वधलं.

मागधां या	यापवूी या	 यु ात	असं	कधी	घडलं	न हतं.	 पण	आज	घडलं.	समर्ाट
असनू,	आयावतात	 पराक्रमी	 धाक	असनूही	जरासंध	 हटला!	च क	 पाठ	 िफरवनू	 पळू
लागला!!	तसं	 याचं	चतुरंगदली	सै यही	काढता	पाय	घेऊन	 या या	मागनू	पळू	लागलं.
आता	मागधां या	पाठलागावर	आमचं	चेतलेलं	िवजयी	यादव	सै य	पडलं.	हाती	सौनंद
मुसल	 पेललेला	मी	आिण	 संवतक	नांगर	सरसावलेला	दादा	रथातनू	 याचं	 नेतृ व	क
लागलो.	पुढे	मागध,	चेदी	आिण	पाठीमागे	उ र–दि णेचे	यादव	असा	पाठलागाचा	खेळ
सं याकाळपयंत	चालला.	शेवटी	 यांना	वनवासी	रा या या	सीमेबाहेर	िपटाळून,	मगच
सं याकाळ	झा यामुळे	आ ही	परतलो.

पु हा	 गोमंत	 पवता याच	 पाय याशी	आलो.	 िजथं	 जरासंध,	 िशशुपालाचा	 पडला
होता,	 ितथंच	 आमचाही	 तळ	 पडला.	 अ ाप	 पवत	 पेटतच	 होता.	 िदवसासार या
वाटणा या	 या या	उजेडात	आम या	सैिनकांनी	आता	न या	राहुट ा	ठोक या.	रातर्ीचं
अ न	 िशजवलं.	 गेले	 िक येक	 िदवस	लढून	आिण	आज	पाठलाग	क न	थकलेले	आमचे
सैिनक	राहुट ा–राहुट ांत	समोर या	मोक या	पटांगणात	िवसावले.

दुस या	 िदवशी	 आम या	 िवजयी	 सेनेनं	 पु हा	 भृगुशरे् ठ	 परशुरामां या	 शपूारक
आशर्माची	 वाट	 धरली.	 या	आशर्मातील	 भृगूंना	आम या	 जरासंधावरील	 िवजयाची
वाता	आपोआप	समजली	होती.	 यांनी	आमचं	वा ां या	गजरात	सहष,	पर्चंड	 वागत
केलं.	आता	 मला	ओढ	लागली	 होती,	 ती	 परशुरामां या	 िदपिवणा या	 तेजवंत	आिण
दरूदृ टी या,	भ य	मुदरे् या	पर् य 	दशनाची.	िकती	अचकूपणे	 यांनी	मला	गोमंताकडे
जा याचा	संकेत	केला	होता!	 यांची	माझी	भेटच	झाली	नसती	तर?	जरासंधानं	आ हाला
मोक या	पठारावरच	कुठंही	गाठलं	असतं	तर?	अ ाप	 भृगुशरे् ठ	 वे णानदी या	काठीच



होते.
शपूारकांचा	 पाहुणचार	 घेऊन	 मी	 व	 बलरामदादा	 आम या	 िवजयी	 सेनेसह	 या

आशर्माकडे	चाललो.
दंडकार याचा	 पर्वास	 क न	आम या	 पाठोपाठ	 दि ण	 देशात	 उतरलेला	आमचा

सेनापती	 सा यकी	 बरोबर	 होता.	 तो	 नुक याच	 िमळाले या	 जरासंध,	 िशशुपाल
यां यावरील	 िवजयामुळे	 अ यंत	 पर्भािवत	 झाला	 होता.	 पु हा	 चालले या	 कोयना
घाटी या	पर्वासात	तो,	मी	आिण	दादा	एकाच	रथात	होतो.	आ हाला	मथुरा	सोडून	बरेच
मिहने	झाले	होते.	 ितकडील	काहीच	वाता	मध या	धामधुमीत	समज	ूशकलेली	न हती.
ती	एक–एक	क न	सा यकीकडून	मी	काढून	घेत	होतो.	काही	गो ट	तो	 वतःच	िनवेदन
क न	सांगत	 होता.	 हणाला,	 “मथुरेतील	 उगर्सेन	महाराज	आिण	जवळ–जवळ	सव
पर्मुख	यादव	या	सतत या	यु ांना	कंटाळले	आहेत.	त	ूआिण	बलरामानं	मथुरा	सोडली
तरी	 यांना	भीती	वाटते	ती	मागध	पु हा	येतील	याची.”

“सेनापती,	आता	जरासंध,	 याचे	 िमतर्	आिण	मागध	 पु हा	कधीच	मथुरेवर	चालनू
येणार	 नाहीत!	 मीही	 एक	 प का	 िनणय	 मनाशी	 घेतला	 आहे.	 दि ण	 देशी या	 या
भर्मणानंतर	 पु हा	मथुरेत	 गेलो	की,	यादवां या	 राजसभेत	मी	तो	 पर्कटपणे	मांडणार
आहे.	 या	 ि थतीत	आिण	 या	प तीनं	मी	मथुरा	सोडली	आहे,	तो	सल	मा यापे ा
यादवांनाच	अिधक	जाणवतो	आहे.	मी	ते	जाणतो.	तो	काढून	टाकला	पािहजे.	यो यवेळ
येताच	मी	ते	करणार	आहे.”	सा यकीला	मी	खां ावर	हात	ठेवीत	धीर	िदला.

आ ही	वे णा	नदीकाठ या	भृग	ूआशर्माजवळ	आलो.	माग या	वेळी	मी,	दादा,	िवपृथू
आिण	मोजके	यादव	होतो.	या	वेळी	आम याबरोबर	दि णेचं	िवजयी	यादवसै यही	होतं.
या	 वेळी	 तर	 झाडून	 सा या	 िश यगणांसह	 पर् य 	 भृगुशरे् ठ	 परशुरामच	आ हाला
सामोरे	आले!	आिण	होय	 –	 यां या	खां ावर	वीतभर	 ं दीचा	परशहूी	या	 वेळी	तळपत
होता!	मी,	दादा,	सा यकी	सवांनी	 या	 तेज वी	व	दर् ट ा	योगपु षाला	आशर्मा या
महा ारात	आदराचे	दंडवत	घातले.

यां या	पर्श त	आचायकुटीकडे	चालताना	मा या	खां ावर	हात	 ठेवनू	 ते	परे्मानं
हणाले,	“जरासंधानं	िनसगानं	शेकडो	वषांची	साधना	क न	समृ 	केलेला	गोमंतासारखा
पवत	वण यात	जाळून	टाकला	 हणनू	त	ूहळहळलास.	ते	यो यही	आहे.	पण	मला	 प ट
िदसतं	आहे.	 पर् य 	 तुलाही	असा	 िनणय	भिव यात	 यावा	लागेल,	याहनू	घोर	 वन
जाळ याचा!	आिण	 तेही	 तुला	मानवां या	क याणासाठीच	करावं	लागेल.”	 ये ठ	 भृगू
पांढ याशुभर्	दाट	दाढीभर	हसले.

आ ही	 यां या	 आचायकुटीत	 आलो.	 फलाहार	 झाला.	 कुटीत	 म यभागीच	 एक
अहोरातर्	धगधगतं	पर्श त	य कंुड	होतं,	 या या	शेजारी	एका	चौरंगासार या	लाकडी,
उंच,	 याघर्ािजन	अंथरले या	आसनावर	भृगुशरे् ठ	परशुराम	बसले.

मी	आिण	दादा	म ये	य कंुड	 ठेवनू	 भृगूं या	समोरच	 मृगािजनावर	बसलो.	आम या
यादवसेनेतील	 सैिनक	 कुटीबाहेर	आशर्मभर	 पसरले.	जसा	आचाय	सांदीपनी	घनगंभीर
नादमय	सुरात	आ हाला	अंकपाद	आशर्मात	बोध	करीत,	 याच	गु भावानं	आम याशी
बोलताना	परशुराम	 हणाले,	“रामा–शर्ीकृ णा,	यापवूी	आयावताचं	दि णटोक	असलेलं
दंडकार य	ओलांडून	 केवळ	दशरथपुतर्	शर्ीराम,	ल मणासह	आला	होता.	आता	 तु ही



आलात.	आिण	तुम या	भेटीचा	मलाही	योग	लाभला.
“तु ही	इथनू	भेटून	गे यापासनू	मी	िवचार	करतो	आहे,	काय	हेत	ूअसावा	िनसगाचा

आिण	परमेशाचा	तुम या	मा या	भेटीमागं!	तुम यापे ा	वया या	अिधकारानं	िकतीतरी
संव सरांचा	 मला	अनुभव	आहे.	 याला	अनुस न	 मी	 थोड यातच	 तुमचं	मला	 प ट
िदसणारं	जीिवतकाय	सांगतो	आहे,	ते	नीट	ऐका!

“दुबळां या	 अिधकारांचं	 व	 जीवन	 जग या या	 ह कांचं	 संर ण	 करतं,	 ते	 खरं
ितर्य व,	तोच	खरा	पु षाथ!
जीवन	 हणजे	 काय,	अिधकार	 हणजे	 काय,	 यापे ा	 उ रदािय व	 हणजे	 काय

िनसग	 हणजे	काय,	हे	 ान	सुलभ	रीतीनं	समजावनू	सांगतं,	ते	बर् व!
“मी	ज मानं	बर् कुमार	असलो,	तरी	कमानं	 ितर्य वाचं	कत यिन ठ	पालन	केलं.

सवांगीण	जीवनाला	अडसर	ठरणारं,	कुणालाही	न	मानणारं	मदो म 	 ितर्य व	िनखंदनू
टाकलं.	 कुठ याही	 रा या या	 िसंहासनाचा	लोभ	न	धरता,	 भृगूंचे	आशर्म	आयावतभर
उठवनू	 ानदानाचं	बर् कम	जीवनभर	िन ठेनं	करीत	आलो.

“थोड यात	मला	समजला	तो	जीवनाचा	अथ	सांगतो	–
ान,	िव ान,	पर् ान	ही	जीवनाची	तीन	पर्मुख	अंगं	आहेत.	 ान	 हणजे	भोवती या

चराचर	सृ टीची	सखोल	मािहती.
“िव ान	 हणजे	 िवशेष	 ान.	सू मातलं	सू म	 ान.	 बर् ा तर्ासार या	 िव े या

पर्ा तीनं	मी	ते	िमळवलं.
“पर् ान	 हणजे	 वतःसह	 संपणू	जीवनाचं	सखोल	 ान.	आप यात	आिण	पर् येक

सजीव–िनजीव	यांत	वावरणा या	िचरंतन	चैत याचा	अंितम	शोध	घेतं	ते	पर् ान.
“आता	तु हाला	मी	जे	सांगतो	आहे,	ते	 ानिव ानापलीकड या,	पर् ान	 ेतर्ातलं

आहे	 हणनू	मह वाचं	आहे.
रामा–शर्ीकृ णा,	 तु ही	 ज मानं	 यदुकुलो प न	 असलात,	 तरी	 केवळ	 यादवां या

अठरा	 कुलांचेच	 नाहीत!	 नुस या	 शरूसेन	 रा याचेही	 नाहीत.	 दंडकार याला	 िभडून
संपणा या	 केवळ	आयावताचेही	नाहीत!	 तु ही	सतत	वाहणा या	मानवी	जीवनगंगे या
घाटावरचे	िचरंतन	तेवणारे	दीप	आहात.	तु हाला	कुला या,	 थलकाला या	मयादा	पडूच
शकत	नाहीत.

“काही	 एक	 िनि चत	 दृ टी	 समोर	 ठेवनू	 मी	जीवनभर	 भटकलो	आिण	काय	 केलं.
शर्ीकृ णा,	 याचा	उ रािधकारी	 हणनू	नेतर्ांतनू	तुझी	खणू	पट यामुळेच	मी	तुला	आज
एक	अमोल	व	 वगीय	अशी	भेट	देणार	आहे.	ितचा	अथ	समज याची,	यो य	वेळी	ितचं
पर् ेपण	कर याची	आिण	पर्संगी	ती	िवसजन	कर याची	सव	 मता	मला	तु या	ठायी
िदसते.	तचू	यासाठी	सवथा	व	एकमेव	यो य	आहेस.	तचू	माझा	उ रािधकारी	आहेस.”

ये ठ	 भृगूंनी	 आपले	 नेतर्	 हळूहळू	 िमटले.	 योगमुदरे्तील	 यांची	 चया	 आता
समोर या	 य कंुडातील	 पर्दी त	 अ नीसारखी	 णात	 रसरशीत	 त त	 िदस	ू लागली.
मा या	 पांचज याशी	 नातं	 सांगणा या	 नादासारखे.	 मी	 पवूी	 कधीच	 न	 ऐकलेले,
पर् ेपणापवूीचे	 मंतर्घोष	 यां या	 मुखातनू	 बाणासारखे	 सटासट	 सुटू	 लागले.	 या
मंतर्घोषांनी	हां–हां	 हणता	 णात	भोवती या	सवांना	मितगंुग	आिण	 िदङ्	मढू	क न
टाकलं.	मा या	 मृितपटलावर	मातर्	ते	आपोआपच	भराभर	कोरले	जाऊ	लागले.	मा या
देहाचा	कण कण	रसरशीत	आिण	अननुभतू	असा	पुलिकत	झाला!



णाधात	 ती	 आचायकुटी	 क दनू	 टाकणारे,	 घ गावणारे	 िविवध	 वरसंप न	 नाद
पर्थम	 ऐकू	 आले.	 तो	 वरदंड	 णा णानं	 वाढतच	 चालला.	 हणता– हणता	 डोळे
दीपिवणा या	शतकोटी	सयूां या	आभेला	लाजिवणा या	तेज:पंुज	पर्काशानं	कुटी	कशी
िदपनू	गेली.

यान थ,	 शुभर्	 दाढीजटाधारी,	 तेज वी,	 ये ठ	 भृगूंची	 उभिवलेली	 उजवी	 तजनी
णैक	 ि थर	 झाली.	 ित यावर	 एक	 बारा	 आ यांचं,	 वजर्नाभीचं,	 िकतीतरी	 गतीनं
वतःभोवती	सरासर	िफरणारं	तेजयंतर्ाचं	सुल णी	चक्र	 णात	िदस	ूलागलं.	पहाटवेळी
मानस	सरोवरावर	ठेवले या	बर् कमळा या	क यासारखं	ते	िदस	ूलागलं.	 या या	िद य
तेजानं	 कुटीत या	 सवांचेच	 डोळे	 गपकन	 िदपनूच	 गेले.	 यांना	 तेजािशवाय	 काहीच
िदसेना!	ते	भयकातर	होऊन	लटलटत	एकमेकांना	ध न	सावर यासाठी	चाचपडू	लागले.
दादाही	 माझा	 हात	 घट्ट	 ध न	 एकाच	 िठकाणी	 दृ टी	 जखड यानं	 भांबाव यासारखा
झाला.	होय!	मला	आिण	मलाच	काय	ते,	ते	 प ट	िदस	ूशकत	होतं.	भृगूं या	हातातील	ते
गरगरतं	 तेजचक्र!	 ते	 पेललेले	 भृगुशरे् ठ	 आिण	 कुटीचा	 कानाकोपराही	 प ट	 िदसू
लागला.	मला	तो	केवढातरी	दीपिवणारा	तेज:पंुज	पर्काश,	गोकुळात या	रासक्रीडे या
पौिणमे या	चांद यासारखा	शीतल	शांत	िदस	ूलागला.	तसाच	भास	ूलागला!

भृगूंनी	 नेतर्संकेत	 केला	तसा	मी	दादाजवळून	उठून	 यां या	 शेजारी	 गेलो.	 भृगुवय
राम	 मा या	 कानांत	 काही	 मंतर्घोष	 सोडत	 हणाले,	 “बघ	 पर् य च	 या	 ‘सुदशन’
चक्राचा	 पर्भाव!”	 भृगूंनी	 हातातील	 तेजचक्र,	 डोळे	 िमटून	 पर् ेपण	 मंतर्	 पुटपुटत
समोर	 पर् े िपत	 केलं.	 ते	 समोरची	 वे णा	 नदी	 णात	 पार	 करीत	 थेट	 दरूवर या
पवतरांगेला	 पशनू	 िकतीतरी	 वेगानं	 तसंच	 परत	 येऊन	 यां या	 तजनीवर	 ि थरावलं.
गरगर	िमटती	मंडलं	घेत,	पर्कटलं;	तसंच	सावकाश	नाहीसंही	झालं!

भृगुराम	 िमट या	 डो यांनीच	 कमंडलतूील	 मंतर्भािरत	 जल	 मा या	 तळहातावर
सोडीत	 हणाले,	 “घे	 आचमन.”	 मी	 ते	 घेतलं.	 तसं	 ते	 पुढे	 हणाले,	 “यादवराज	 –
वसुदेवपुतर्	 शर्ीकृ णा,	 मा याकडे	 अनेक	 वषं	 असले या	 या	 ‘सुदशन’	 नावा या
तेजचक्राचा	त	ूआजपासनू	अिधकारी	झालास.	अ युता,	याची	ज मकथा	त	ूजाणतोसच!
ितची	 मृती	उजळ यासाठी	पु हा	सांगतो.

“अनेक	 युगांपवूी	 पर् य 	 िशवानं	 असुर	 ितर्पुराला	 हणजे	 या यातील
जीवनिवनाशी	 क् र	 श तीनंा	 जाळून	 काढ यासाठी	 या	 सुल णी	 सुदशन	 चक्राची
िनिमती	 केली.	 पर् य 	 िव णनंू...”	 काहीतरी	 बोल यापवूी	 भृग	ू थांबले.	 डोळे	 उघडून
मा याकडे	 बघ	ू लागले.	 म ा	 पेट या	 य कंुडासारखी	 िदसणारी	 यांची	 दृ टी	 आता
िकतीतरी	शांत–शांत	झाली	होती.	 यां या	ओठकडा	ध न	दाढीत	 िमसळणारं	गढूर य
हा य	 णैक	मला	माझंच	वाटलं!	 या	 िवचारानं	मा याही	 मुदरे्वर	तशीच	 हा यछटा
पसरली.

भृग	ूपु हा	डोळे	िमटून	घेत	 हणाले,	“तर	िव ण	ू हणजे	काय?	ते	तुला	कसं	सांग?ू	तू
सव–सव	जाणतोस।	तर	हे	सुदशन	‘आप या’	िव णनंू	िशवाकडून	एक	सह तर्	कमलांचा
भावापणिवधी	क न	ह तगत	केलं.	ते	अ नीला	पर्दान	केलं.	अ नीनं	ते	व णाला	िदलं.
व णाकडून	मा याकडे	आलं.	जीवनात	मी	 याचं	कधीच	पर् ेपण	वा	वापर	केला	नाही.
मला	आव यकता	भासली	नाही	तशी.	परशवूर	िनभावलं	माझं	सव	जीिवतकाय!

“आजपासनू	त	ूया	सुल णी	सुदशन	चक्राचा	संपणू	अिधकारी	झाला	आहेस.	 याची



तुला	अनावर	आव यकता	जाणवेल	 याच	वेळी	पर् ेपण	कर.	स याचं,	 यायाचं	व	धमाचं
र ण	करायचं	आहे	 तुला.	सावलीसारखी	 तुझी	सोबत	क न,	या	बलरामाला	 तुझं	छतर्
बननू	राहायचं	आहे.

“ल ात	 या,	 यादवपुतर्ांनो!	 युगायुगानं	 धारण	 करावी	 अशी	 जीवनस यं;	 या
बलरामा या	खां ावर या	नांगरानं	या	आयभमूीत	नांग न	बीज पानं	तु हाला	पेरायची,
वाढवायची	आिण	पोसायची	आहेत.	 यांचं	र ण	या	सुदशनानं	करायचं	आहे.

“माझं	जीिवतकाय	आता	संपलं	आहे.	शर्ीकृ णा,	मा या	मते	यापुढे	या	कायाचा	तचू
एकमेव	यो य	उ रािधकारी	आहेस.	मी	इथनू	शपूारक	आशर्मातील	भृगुकुमारांना	अंितम
िहतोपदेश	 क न	 थेट	 िहमालयाची	 वाट	 धरणार	आहे.	 वानपर् थाशर्मासाठी!	 सम त
भृगूंचा	 वयोवृ 	अिधकारी	 हणनू	आिण	 –	 बरचसं	काही	 हणनू	 माझे	 तु हाला	 उदंड
आशीवाद	आहेत.	जयतु	शर्ीकृ णा,	जयतु	बलरामा!”

सुदशनाचे	मंतर्	 वीकार यापासनू	मा या	िच वृती	पार	बदलनू	गे या	हो या.	आता
बोल यापे ा	ऐकणं	बरं	वाटत	होतं!	दृ टी	नेहमी	दरू या	ट याची	व	काळाची	झेप	घेऊ
बघत	होती.	समोरचा	माणसू	 या या	िवचारांसह	भजूपतर्ासारखा	खडान	्खडा	वाच याची
अद	्भुत	श ती	आपणाला	पर्ा त	झाली	आहे,	असं	सतत	वाटत	होतं.	पर्चंड	वट	िकंवा
अ व थ	 वृ ांची	 भुईत या	 सह तर्ावधी	 मुळांपासनू	 आभाळात या	 ल ावधी
पानांपयंतची	 सळसळ	 मला	 समज	ू शकत	 होती.	 ही	 श ती	 देहा–मना या	 आिण
काळा याही	 पलीकडची	 आहे,	 असं	 सतत	 पर्कषानं	 जाणवत	 होतं.	 दादा	 आिण
सा यकीं या	चचत	 हटलं	तर	मी	होतो,	 हटलं	तर	कशातच	न हतो!

मी,	दादा	आिण	सा यकी	आम या	राहुटीत	बसलो	होतो.	परती या	पर्वासाची,	 यात
येणा या	अडचणीचंी	 चचा	 करत	 होतो.	 बोलत	 होते	 दादा	आिण	 सा यकीच.	 यां या
पर् ननांना	दि णते या	चारी	रा यांतले	सेनापती	अधनूमधनू	उ रं	देत	होते.	मी	केवळ
ऐकत	होतो.	इत यात	आम या	सेनेचा	गु तचर	खा याचा	पर्मुख,	एका	धट्ट ाकट्ट ा
नगरजनाला	 घेऊन	 आत	 आला.	 यानं	 अिभवादन	 क न	 सांिगतलं,	 “हा	 पदम्ावत
रा यांतगत	करवीर	नगरीचा	नगरजन	आहे.	काही	अ याय	पिरमाजनाचं	आपलं	 िनवेदन
आहे,	असं	 हणतोय.	 याय	मागतोय!”

मी	 या	 करवीरकराला	 आपादम तक	 याहाळलं.	 हात	 जोडूनच	 तो	 कळवळत
हणाला,	 “शर्ीकृ ण	महाराज,	आ ही	पदम्ावत	रा यात	राहावं	की	वाट	 फुटेल	 ितकडे
जावं	 त ड	 घेऊन?	 इथला	 राजा	 शृगाल,	 नावासारखाच	 को ा या	 वृ ीचा	 िहंसक
झालाय!	 िमळेल	 याची	 तर्ी,	 संप ी,	धरती	बलात	भ ण	करतोय.	अनेक	 दुःखगर् त
नगरजन	 या या	लालसेला	आजवर	बळी	पडलेत.	काही	रा य	सोडून	परागंदा	झालेत.
भाचा	असनू	 पर् य 	अ यायी	 मामा	 कंसराजाला	 वधणारी	आपली	 यायदानी	 कीती
ऐकून	आहेत	 करवीरकर.	आप यािशवाय	 याला	 शासन	 करणारं	आ हाला	 तरी	 दुसरं
कुणीच	िदसत	नाही.	काहीतरी	करा,	आमचे	पर्ाण	वाचवा	या	दु टापासनू.”

मी	 बैठकीतनू	 उठून	 या	करवीरकरा या	जवळ	 गेलो.	मला	 या या	 ‘महाराज’	या
संबोधनाची	 गंमत	वाटली.	तसा	मी	 कुठ याच	 िसंहासनावर	बसलो	न हतो.	बसावसंही
कधीच	 वाटत	 न हतं.	 माझा	 कसलाच	 रा यािभषेक	 झाला	 न हता.	 तरीही	 तो	 मला
‘महाराज’	 हणाला	होता!	मी	 या या	खां ावर	हात	 ठेवनू	थोपटलं,	तसं	 यानं	वाकून



आपलं	 म तक	 मा या	 चरणांवर	 ठेवलं.	 या या	 या	 पशाबरोबर	 मा या	 पाया या
अंगठ ापासनू	 म तकापयंत	 तोच	 पर्णवनाद	 घुमनू	 गेला,	जो	 सुदशन	 पर्कट यापवूी
घुमला	होता!	मी	 याला	खांदे	ध न	उठिवलं.	धीर	देत	शांत	केलं.	सा यकीला	आ ा	देत
हणालो,’	“सेनापती,	आप या	सेने या	परतीचा	माग	करवीराव न	आखा!”

आता	आमचं	 चतुरंगदल	 सै य	 िस 	 झालं.	 करवीर या	 िदशेनं	 िनघालं.	 पदम्ावत
रा या या	 अंतगत	 मांडिलक	 असलेलं	 शृगालाचं	 करवीर	 रा य	 अ यंत	 छोटं	 होतं.
पंचगंगा	 नदी या	 काठी	 वसलेलं	 होतं.	 मातर्	 मदो म 	आिण	 उ त	झालेला	 शृगाल
वतःला	 अिजं य	 व	 बलाढ 	 समर्ाटच	 मानत	 होता.	 पदम्वणाला	 तर	 तो	 मानतही
न हता.

पंचगंगा	नदीिकनारी	 याचा	तांबड ा	मातीचा	भ कम	संर क	कोट	होता.	सा यकीनं
तो	 पार	कर यासाठी	 िनरिनराळे	 उपाय	 मा यासमोर	 ठेवले.	 मी	 ते	 नुसते	 ऐकून	 घेतले.
शृगाला या	 राजकोटाचा	 दरवाजा	 ह ीपथक	 लोटून	 फोडायला	 लावला.	 दादा,	 मी,
सा यकी	आिण	िनवडक	यादव	कोटात	घुसलो.	आम या	यादवांची	शृगाला या	सैिनकांशी
खड्गाची	 हातघाई	 जंुपली.	 मी	 शृगाला या	 वाड ासमोरील	 पायदंड ां या	 सवांत
खाल या	पायदंडीजवळ	उभा	रािहलो.	मा याजवळ	खां ाला	केवळ	अिजतंजय	धनु य,
कमरेला	 पांचज य	आिण	 ग यात	 वैजयंतीमाला	 होती.	 शृगाल	 हा	 मजबतू	 बां याचा
िध पाड	 आिण	 सश तर्	 असा	 लढव या	 यो ा	 होता.	 अगदी	 वर या	 पायदंडीव न
खां ावर	करवीरी	थाटाची	पर्चंड,	तळपती,	गोल	गरगरीत,	लोहगदा	पेलत	तो	गरजला,
“मथुरेतनू	 पळून	 आले या	 वसुदेवा या	 पळपुट ा	 गवळटाऽ!	 गोमंता या	 पेटले या
वण याचा	लाभ	उठवीत	त	ूसमर्ाट	जरासंधाला	िपटाळू	शकलास.	ही	करवीर	नगरी	आहे.
नंदा या	 गव याऽ	 –	 अिजं य	 म लवीरांची	 नगरी	आहे.	 मी	 –	 मीच	 इथला	 एकमेव
समर्ाट	आहे.	आलास	तसा	मुकाट ानं	चालता	हो.	नाहीतर	ओरबाडून–फाडून	खाईन	मी
तुला!”

मला	 याचे	 िनखा यासारखे	 िवखारी	 श द	 ऐकूच	 आले	 नाहीत.	 के हापासनू
मनःकुहरात	 घुमत	 असलेले,	 सुदशनाचे	 उ चारपावन	 मंतर्बोल	 गितमान	 होऊन
आपोआप	 मा या	 मन	 व	 म तकभर	 गरगरा	 िफ 	 लागले.	ओठांतनू	 यां या	 मलाच
जाणवा यात	 अशा	 अ प ट	 अनावर	 तेज वी	 लडी या	 लडी	 बाहेर	 पडू	 लाग या.
अंगारांसारखे	उधळलेले	रसरशीत	तेजःकण	देहभर	िफ 	लागले.	डोळे	आपोआपच	िमटले
गेले.	आता	मी	‘शर्ीकृ ण	वसुदेव	यादव’	या	नावाचा	कुणीही	न हतो.	झालो	होतो,	केवळ
रसरशीत	 तेजाचा	एक	 तंभ!	माझा	उजवा	हात	हळूहळू	वर	झाला.	आवळ या	मुठी या
मे दंडासार या	 उज या	 तजनीवर	 शृगालाचा	 राजकोट	 क दनू	 टाकणा या
विनक लोळापाठोपाठ	 पर्चंड	 गतीनं	 गरगर	 िफरणारं	 बारा	अ यांचं,	 वजर्नाभीयु त,
तेजवंत	सुदशन	पर्कट	झालं!!

दृ टी	ठरणार	नाही,	असं	 ते	गरगर	 िफ 	लागलं.	 िनदह	झा यासारखी	माझी	तजनी
ल याचा	वेध	घे यासाठी	आपोआप	पुढे	झुकली.	सुदशनाचं	पिहलं	पर् ेपण	झालं	होतं!
पंचगंगातीरी	–	करवीर	रा यात!	िनिमषात	शृगाला या	मुकुटधारी	म तका या	मदो म ,
पु ट	कंठनाळाचा	अचकू	वेध	घेऊन	तेजचक्र	 णात	पुढे	झेपावलं.	 याचं	उ म 	िध पाड
कवचधारी	 धड	 र तानं	 पायदंड ा	 रंगवीत	 धडाधड	 गडगडत	 कोसळलं.	 पाठोपाठ



र तलांिछत	 गरगरीत	 म तकही	 थडाथड	 घरंगळत	 आलं.म या	 म तकाचा	 चदामदा
क न	 बघणारी	 याची	 लोहगदा	 खणखणत	 आदळत–आपटत	 खाली	 आली.	 मा या
पायाशीच	येऊन	पडली.	मानवी	र त पश	मला	होताच	चक्र	गरगरत	मागे	िफरलं.	पु हा
तजनीब 	झालं.	 णैक	तसंच	गरगरत	रािहलं!	 यावर	मानवी	र ताचा	िटपसूही	न हता!
उठलेला	 विनक लोळ	हळूहळू	थांबला.	 िमटती	वलयं	 घेत–घेत	चक्र	हळूहळू	 लु तही
झालं!

पंचगंगे या	काठची,	दि ण	देशीची	करवीर	नगरी	‘शृगालमु त’	झाली.	शृगाला या
राणी	 पदम्ावतीला	 एकच	 पुतर्	 होता	 –	 ‘शक्रदेव’	 नावाचा.	 सागवाना या	 कातीव
फळीसारखा,	 सुदृढ,	 ता यात	 पदापण	 केलेला.	 तो	लढून	 अंगावर	अनेक	जखमा	 घेत
घायाळ	झाला	 होता.	आम या	 सैिनकांनी	 याला	 दोरखंडात	आवळून	 राजबंदी	 हणनू
मा या	आिण	दादासमोर	सादर	केला.	आ हाला	करवीरात	काही	रा य	 थापन	करायचं
न हतं.	 कंस	 वधानंतर	 जे	 मी	 मथुरेत	 केलं	 होतं,	 काहीसं	 तसंच	 करायचं	 होतं.
शृगालपुतर्ाला	रीतसर	‘करवीरािधपती’	 हणनू	िनयु त	करायचं	होतं.	पण	तो	तरणाबांड
करवीरपुतर्	आ हा	दोघांकडे	 िकतीतरी	 ितर कारानं	आिण	 वेषानं	बघत	होता.	 हे	पाणी
काही	वेगळंच	होतं.	ते	नीट	वळतं	क न	जीवनदायी	करणं	यो य	होतं.

मी	 शृगालपुतर्ाजवळ	जात	 वतः या	 हातांनी	 या या	 दंडाचे	 दोर	सोडून	 याला
बंधमु त	 केलं.	अ ाप	तो	 संत त	डो यांनी	 रोखनू	 ितर कारानं	बघतच	होता.	 या या
िनभय	डो यांत	डोळे	रोखनू	 याचे	खांदे	थोपटत	मी	 हणालो,	“शृगालपुतर्ा,	शक्रदेवा,
िप याचा	जीवनदाहक	आदश	कधीच	डो यांसमोर	ठेव	ूनकोस!	उपयोगी	पडणार	नाही	तो.
हे	करवीर	रा य	आ ही	 तु याच	 वाधीन	करतो	आहोत.	करवीरपुतर्ा,	पर्जेला	 वा य
आिण	आनंद	 देणारं	क याणकारी	 रा य	 इथं	 उभं	कर.	 तु या	 िप या या	 मरणासाठीच
करवीरचं	‘को हापरू’	हे	नाव	घोिषत	कर.”

आता	 मातर्	करवीरपुतर्	 पालटला.	झटकन	 वाकून	 यानं	 मा या	आिण	 दादा या
पायांना	 म तक	 िभडवलं.	 याला	 वर	 घेत	आ ही	 व भेट	 िदली.	 पंचगंगे या	 सुपीक
िकना यावर	िपकणा या,	िशजले या	बारीक	कळीदार	दा यां या	उ ण	सुवािसक	ओदनाची
चव	 या	रातर्ी	चाखली.	करवीर	हे	तीथ ेतर्	होतं	 हणनू	पंचगंगेत	 नानही	केलं.	इथ या
पु ट	 मिहषीचंा	 दाट	 दु धरस	 कंुभाकंुभांनी	 िरचिवला.	 स ताहानंतर	 आ हाला	 िनरोप
दे यासाठी	शक्रदेवासह	पंचगंगा	नदीिकनारी	आले या	नगरजनांनी	क लोळत	जयघोष
िदला.	 ‘मथुरािधपती	 महाराज	 शर्ीकृ ण,	 बलराम	 –	 जयतुऽ	 जयतु!!	 करवीरािधपती
शक्रदेव	महाराज	–	जयतुऽ	जयतुऽ!’	आम या	िवजयी	यादवसेनेनं	करवीर	सोडलं.

पु हा	 कंुतल,	अ मक	 देश	मागे	टाकत	अनेक	पडावांनंतर	आमचा	तळ	 िवदभा या
सीमेवर	पडला.	 वैदिभयांची	पर्िस 	नगरी	क िड यपरू	 येथनू	काही	योजनांवर	जवळच
होती.	इथला	राजा	भी मक	जरासंधाशी	के हाच	हातिमळवणी	क न	आम या	िवरोधात
गेला	होता.	 याचा	 पुतर्	 मी	आम या	सा यकीसारखाच	उतावीळ	आिण	शीघर्कोपी
होता.	 ममाली,	 मरथ,	 मबाह	ू व	 मकेश	अशा	चार	 बंधूं या	फलीची	 याला
बळकट	साथ	होती.	नेमकं	इथ याच	तळावर	सा यकीनं	मला	िवचारलं,	“भी मकाकडे	दतू
धाडून	अनु ा	 यावी	काय?	इथं	एक	िकतीतरी	पर्ाचीन,	भ य,	सुघड	असं	अंिबकेचं	मंिदर
आहे.	दशन	करता	येईल	देवीचं!’’



“नाही	–	आ ाच	नाही.	देवीचं	दशन	अव य	 यायचं	आहे	–	यो यवेळी!”	मी	हसतच
सा यकीचा	पर् ताव	परतवला.

आता	परती या	वाटेवर	 पु हा	 दंडकार य	लागलं.	चांगला	मासभर	खडतर	पर्वास
क न	आ ही	दंडकार य	पु हा	एकदाचं	ओलांडलं.	अवंती	रा यातील’	‘भोजपरू’	नगराला
आलो.	 हे	आम या	 कंुतीआ या या	 द किप याचं,	 राजा	 कंुितभोजांचं	 नगर	 होतं.	 इथं
अगदी	अनपेि तपणे	आ हाला	गगमुनी	भेटले.	 ते	पि चम	िकनारपट्टी या	अिजतंजय
नगरा या	यवनराजाला	भेटून	आले	होते.	मला	 या	नगराचं	नाव	‘अिजतंजय’	व	राजाचं
नाव	 ‘यवन’	 हे	पर्कषानं	जाणवलं.	या	नगरा या	नावाचं	तर	माझं	धनु यच	होतं	आिण
यवन	 हे	दरू या	गांधार,	काबर्ा	नदी या	पर्देशातील	लोकांना	 हटलं	जाई.	 िकती	 केलं
तरी	 ते	परकेच	होते.	मी	गगमुनीनंा	 याब ल	 िवचारलं,’	 तुमचा	या	यवनराजाशी	 संबंध
काय?’	 यांनी	चतुराईनं	 व	अ प ट	 उ र	 िद याचं	मला	जाणवलं.	काही	 केलं	तरी	 ते
राजपुरोिहत	 हणजे	गु वत	्होते.	मी	 यांना	अिधक	खोदनू	काही	िवचारलं	नाही.

एकामागनू	 एक	 पडाव	 टाकत	मथुरे या	सीमेवर	आ ही	आलो.	या	 वेळी	आम या
वागताला	उगर्सेन	महाराज,	वसुदेवबाबांसह	अठरा	कुलांतील	िनवडक	यादवांसह	आले
होते.

तापदायक	जरासंधा या	आ ही	केले या	ससेहोलपटीची	िवजयवाता	शरूसेन	रा यात
के हाच	पोहोचलेली	होती.	झाडून	सारं	मथुरानगर	सीमेवर	लोटलं	होतं.	उ वही	सवां या
पुढे	बाबांशेजारी	आप या	बृह	ूआिण	िचत् 	या	बंधूं यासह	िदसत	होता.

आ ही	 रथातनू	 उतरलो	 तसं	 राजि तर्यांनी	आम या	 म तकी	 कंुकुमितलक	 रेखले.
तेव या	 िनरांजनां या	तबकांनी	आ हाला	ओवाळलं.	नाना	वा ांची	गजती	झडच–झड
उठली.	 यात	कुणाचे	बोल	कुणाला	ऐकू	येईनासे	झाले.	अशातच	मला	बघनू	आवेगानं	पुढे
आलेला	उ व	मला	 हणाला,	 “दादा,	पवूी	कधीच	पािहली	नाही	अशी	अनुपम	 तेजवंत
िदसत	आहे	तुझी	मुदर्ा	आज!	अिभमान	वाटतो	मला	त	ूजरासंधाची	खोड	मोड यामुळे.
पण	–	पण	एका	गो टीसाठी	असंतु ट	आहे	मी	तु यावर!’’

“कस या?	चल	बोल.ू’’	मी	 या यासह	पुढे	आलो.	बाबा,	उगर्सेन	महाराज	या	सवांना
आ ही	 वंदन	 केलं.	 गेलं	 एक	 तप	 नाडलेले,	 िपडलेले	यादव	जरासंधा या	गोमंतावरील
पलायनामुळे	हषिवभोर	झाले	होते.	 ते	साहिजकच	होतं.	 कंुकुम	उधळत,	नाचत,	वाजत–
गाजत	 यांनी	 रथातनू	आमची	पर्चंड	गौरवयातर्ा	काढली.	उ वाला	 रथात	 घेऊन	मी
िवचारलं,	“उधो,	कशासाठी	असंतु ट	झाला	होतास	त,ू	बंधो?’’

“त	ूअचानकच	मथुरा	सोडून	िनघनू	गेलास,	मला	न	भेटता,	बरोबर	न	घेता	 हणनू.”
“एवढंच!	मला	वाटलं,	आण या–आण या	पवूीची	ित ही	र नं	लागलीच	तुला,	िपर्य

बंध	ू हणनू	दाखिवली	होती.	आज	काय	आणलंस	असं	िवचारशील	त	ूमला.”	मी	उ वाला
चकवा	िदला.	पर् नात	गंुगिवलं.

“त	ूसवांत	मोलाचं	न	 िदसणारं	र न	याही	 वेळी	आणलं	आहेस,	 हे	 के हाच	ओळखलं
आहे	मी!”

“कशाव न?’’	 मी	 याला	 चाचपलं!	 रथ	 मंुगी या	 गतीनं	 पुढे	 सरकतच	 होता.
वा ां या	गजरात	एरवीचे	लढाऊ	यादव	घोषणा	देत	नाचतच	होते.

“तु या	 मुदरे्व न!	 यासाठी	 सीमेवरच	 मी	 तुला	 हणालो	 –	आजची	 तुझी	 मुदर्ा



केवळ	अनुपमेय	तेजपर् ेपी	आहे.	काय	आणलंस?	सांग	ना	दादा?”
मा या	िपर्य	उ वा या	खां ावर	हात	ठेवनू	 या या	भाविनतळ,	त व 	डो यांत

खोलवर	बघत	मी	 हणालो,	 “सृ टी या	या	जीवनचक्राला	 िनरामय	 सुगती	 देणारं	र न
आणलंय	मी.	ओळख	बघ	ूकाय	असावं	ते?”

“सृ टी या	जीवनचक्राला?	दादा	त	ूतेजयंतर्	सुदशनाचे	 वगीय	मंतर्	सिवध	घेऊन
आला	आहेस!	 सांग!	 कुठं	 भेटले	 तुला	 भगवान	 परशुराम	 ते?”	 मंद	 चाल या	 रथातच
अनावर	आनंदानं	मला	कडकडून	िमठीच	भरली	उ वानं.	असा	आनंदानं	फुललेला	मी	पवूी
याला	कधीच	पािहला	न हता.	जसं	मला	न हे,	 यालाच	सुदशनाचा	लाभ	झाला	होता!

रातर्ी	भोजनो र	 बैठकी या	क ात	 वसुदेवबाबांनी	 एक	मह वाचा	 वृ ा त	कानी
घातला.	देवकीमाता	जवळच	होती.	वृ ा त	सांगताना	बाबा	कुठ यातरी	िपर्य	 य तीचा
दरूवर	वेध	घेत	अस यासारखे	िचंतागर् त	िदसले.	 हणाले,	“शर्ीकृ णा	–	पुतर्ा,	मा या
श् तशर्वा,	 राजािधदेवी,	 श् तदेवी	 अशा	 ित ही	 भिगनीचंी,	 तु या	 ित ही	आ यांची
अधनूमधनू	 भेट	होते.	 यांचं	 ेमकुशल	समजतं	मला.	पण	कळत	नाही	भिगनी	 कंुतीचे
आिण	माझे	काय	योग	आहेत	ते.	माझी	ही	सवांत	िपर्य	भिगनी.	मातर्	बालपणापासनू	ती
एकटी	काय	ती	मला	कायमची	पारखी	झाली	आहे.”

“बाबा,	कंुतीआ या	तुमची	फार	लाडकी	बहीण	िदसते	खरी!”	मी	म येच	थांबलो.	तसं
बाबांची	कड	घेत	थोरली	त परतेनं	 हणाली,	“काय	 हणायचं	आहे	नेमकं	तुला?”	मी	हसत
हणालो,	 “नाही	तर	काय	थोरले?	मी	आिण	 दादा	ज मापासनूच	 िकतीतरी	 वषं	 पारखे
झालो	न हतो	का	तु हाला?	ते	कसं	काय	िवसरले	बाबा?”

“ते	जाऊ	 दे!	शर्ीकृ णा,	 तुझी	आ या	 कंुतीदेवी	खडतर	 दैवाला	 िनकरानं	त ड	 देत
आली	आहे.	 पती	 पांडू	 महाराजां या	 मृ यनंूतर	 नुकतीच	 ती	 िहमालयातील	 गंधमादन
पवतातनू	 हि तनापुरात	 परतली	आहे.	 ित याबरोबर	 ितचे	 पाचही	 पुतर्	आहेत.	 कळत
नाही,	कंुती	 यांचं	संगोपन	हि तनापुरात	कसं	करणार	ते?”

मी	जवळ	जात	 यांचे	 दो ही	 हात	 परे्मभरानं	 हातात	 घेतले.	म येच	 पांढ या	 बटा
उमटले या	 यां या	भरग च	दाढीवर	दृ टी	िफरवत	 हणालो,	“बाबा,	तुमचा	हा	शर्ीकृ ण
या या	 लाड या	 कंुतीआतेला	 कधीच	 अंतर	 देणार	 नाही.	 ित या	 पुतर्ांना	 –	 पाचही
पांडवांना,	मी	न	पािहले या,	तुम या	बरोबरच	मला	िपर्य	झाले या	मा या	आतेबंधूंना
कधीच	िवसरणार	नाही.

“मला	पर्ा त	झाले या	अमोघ	श तीला	सा 	ठेवनू	मी	पुतर्	 हणनू	तु हाला	वचन
देतो	की,	आ या	कंुतीदेवी	आिण	ित या	सव	पांडवांना	मी	यथायो य	 याय	देईन!	 यांची
जीवनभर	पाठराखण	करीन.”

“मला	खातरी	होती,	त	ूहेच	बोलशील.	 हणनूच	कंुतीचा	हा	सल	आज	मी	तु यासमोर
ठेवला.”	वसुदेव	बाबा	 हणाले.

लागलीच	एका	 दतूाला	 पाठवनू	मी	 मंतर्ी	अक् रांना	 पाचारण	 केलं.	 ते	 येताच	 ही
मह वाची	कामिगरी	 यां या	अनुभवी	खां ावर	टाकताना	 हणालो,	 “तु ही	लागलीच
कु ं या	 रा यात	 राजनगरी	 हि तनापरूला	जायचं	आहे,	अक् रकाका.	 ितथं	आम या
कंुतीदेवीआतेची	व	ित या	पाचही	पांडवांची	भेट	 यायची	आहे.

“जसं	तु ही	आ हाला	गोकुळात	सावरलंत	सचेत	केलंत,	तसंच	ितलाही	करायचं	आहे.



पांडव	लहान	आहेत.	महाराज	धृतरा ट्रांना	 यांना	यो य	ती	वागणकू	दे यास	कौश यानं
सांगायला	िवस 	नका.	बारका यानं	पांडवांना	पारखनू	 यांचे	 वभाव,	गुणिवशेष	तुम या
ग डीदृ टीनं	अचकू	 िटपायचे	आहेत.	ल ात	 या,	भिव यात	माझा	आिण	 यांचा	 दृढ
ऋणबंध	येऊ	शकेल!”

“जशी	आ ा	 यादववरांची,	 हि तनापुराहनू	आ यावर	 सिव तर	 िनवेदन	 ठेवीन	 मी
समोर.”	अक् र	कामिगरी	 वीका न	िनघनू	गेले.

यां या	 पाठमो या	 आकृतीकडे	 बघताना	 दरूवर या	 गंगेकाठ या	 हि तनापरू या
राजवा तचंू	 प ट	 िचतर्	मा या	डो यांसमोर	उभं	ठाकलं!	 ितथं	 अंध	असनू	आप या
शंभर	 पुतर्ां या	पर्मुखाला	 –	 दुयोधनाला	रा यािभषेक	झा याची	गोड	 व नं	महाराज
धृतरा ट्र	बघत	होते.

यांना	कुिटल	राजकीय	डावपेच,	मधाळ	भाषेत	सुचिव याचं	स कृ य	गांधार	देशाहनू
आलेला,	महाराणी	गांधारीचा	 ‘राजकुशल	बंध’ू	शकुनी	करीत	होता!	राजगु 	दर्ोण,	कृप
राजकुमारांना	अ तर्–श तर्	 िव ा	 दे यात	गढले	होते.	मला	 यायी	 वृ ी	 िदसत	होती,
ती	एकट ा	कु ं या	राजमंतर्ी	महा मा	िवदुरांची.	अक् रांना	 यांचीही	भेट	 यायला	मी
सांिगतलं	होतं,	दरू	गंगातटी	असले या	कु रा याचा	भार	होता,	तो	एकट ा	 ये ठ	कु
भी मांवर.	 यांचा	 जीवनवृ ा त	 बाबांकडून	 वेळोवेळी	 ऐकताना	 मा या	 मनी
यां यािवषयी	एक	सहजसंुदर	असा	 परे्मभाव	साकारला	 होता.	अगदी	 उ वासारखाच
होता	तो.

आता	िकतीतरी	समाधानी	झाले या	बाबांची	चया	उजळली.	मा याजवळ	येत,	माझे
दो ही	हात	अ यंत	परे्मभरानं	 यांनी	हाती	 घेतले.	 ते	हळुवारपणे	थोपटून	माझे	बाबा,
आचाय	 सांदीपनी	आिण	 भगवन	् परशुरामांची	आठवण	 हावी,	 अशा	 नादमय	 श दांत
हणाले,	 ‘शर्ीकृ णाऽ,	यादवां या	अठरा	 कुलांतील	पर् येक	पराक्रमी	यो यानं	सदैव
एकमेवच	शरे्यस	समोर	ठेवलं	आहे.	सव	यादवांना	आिण	सोळा	महाजनपदांना	ललामभतू
होणा या	‘वासुदेव’	या	सवशरे् ठ	उपाधीची	पर्ा ती	कर याचं!

“माझं	वसुदेवाचा	‘वासुदेव’	हो याचं	 व न	कधीही	साकार	नाही	झालं!
पुतर्ा,	माझं	ते	अपुरं	 व न	त	ूकरशील	काय	साकार?	 यासाठी	लागणारे	सव	िनवडक

सद	्गुण	व	सुल णं	तु या	ठायी	एकवटलेली	मला	 प ट	िदसताहेत.	करशील	काय	एवढी
माझी	ही	अपणू	रािहलेली	इ छा	पणू?”

यांचा	डो यांना	डोळे	िभडवनू	एका	अपार	आिण	अनाकलनीय	आ मिव वासानं	मी
हणालो,	 “बाबा,	 मी	 अव य	 ‘वासुदेव’	 होईन!	 यासाठी	 करावे	 लागतील,	 ते	 अपार
पिरशर्म	करीन	मी!	 यासाठी	सवदरू	अथक	भर्मंती	करीन.	सव	मा याच	देहाचे	अवयव
आहेत,	 असं	 जाणनू	 भेदभावा या	 पलीकडे	 सवांना	 परे्मच	 देईन.	 परे्मयोगानं
माणसू माणसू	 िमळवीन.	 यासाठी	 लागणारा	 ानाचा	 कण कण	 िन ठेनं	 वेचीन.
वासुदेवाला	शोभेल	अशा	अिल त	आिण	 िवसजना या	भावनेनंच	पर् येक	 कृ य	करीन
मी.	 बंिद त	कारावासात	ज म	 घेतला	असला	तरी	जीवन	सदैव	 मु त	 ठेवीन	मी.	 तुमचा
शर्ीकृ ण,	‘वासुदेव’	झालेला	अव य	बघाल	तु ही!’’

काही	 एक	 िनधारानं	 मी	 मा या	 माता–िप यांना	 वंदन	 केलं.	 या	 िदवशी	 मा या
शयनागाराकडे	जाताना	मा या	मना या	गाभा यात	चक्र	सुदशना या	 वगीय	मंतर्ांची
लय	 गंुजत	रािहली.	रातर्ी	श येवर	पडून	मा या	 गुलाबी	तळहातावरील	 शंख,	म य,



वज	आिण	 वि तक,	चक्र	ही	 िच हं	 िनरखताना,	छातीवर या	 केशमय	व सिच हावर
हात	िफरिवताना	एकच	एक	श द	मा या	अि त वाला	वेढून	गरगरत	रािहला,	‘वासुदेव,
वाऽ	सुऽ	देऽ	व!’

दुस या	 िदवशीच	यादवां या	राजसभेत	अमा य	 िवपृथूंनी	महाराज	उगर्सेनांना	एक
िनवेदन	 सादर	 केलं.	अ यंत	 मह वाचं	 होतं	 ते.	 महाराजां या	लगत	 उज या	 हाताशी
बसले या	बाबांकडे	हातिनदश	देत	ते	 हणाले,	“वसुदेवांना	भेट यासाठी	 यां या	भिगनी,
चेदी	महाराज	दमघोषां या	प नी	श् तशर्वादेवी	 शुि तमती	नगराहनू	मथुरेत	आ या
आहेत.	काही	मह वा या	चचसाठी	 चेदी	 रा यातनू	 या	आ या	आहेत.	 यांना	सादर
कर याची	अनु ा	 हावी.”

मी	आिण	 दादा	 ते	ऐकून	एकमेकांकडे	 बघत	 रािहलो.	 बाबां या	भावंडांतील	 ये ठ
भिगनी	–	आमची	मोठी	आ या	आज	आ हाला	पिह यांदाच	बघायला	िमळणार	होती.

मथुरे या	 वागतमं यांनी	 चेदीं या	 महाराणीनंा	 –	 आम या	 आतेला	 स मानानं
सभागृहात	सादर	केलं.	उगर्सेन	महाराजांना	 भेटव त	ू देऊन	अिभवादन	करीत	 चेदीं या
महाराणी	 श् तशर्वादेवी	 सभागृहातील	 यादवांना,	 यात या	 यात	 बाबांना	 उ ेशनू
हणा या,	‘मथुरेची	मी	माहेरवाशीण	आहे.	माझा	पुतर्	िशशुपाल	माझं	आिण	महाराजांचं
ऐक या या	पलीकडे	गेला	आहे.	िगिरवर्जा या	मगधसमर्ाट	जरासंधाला	िमळाला	आहे.
या यासह	 नुकताच	 यानं	या	शर्ीकृ णाचा	पाठलाग	केला.	गोमंत	पवतावर	अकीतीचा
पराभवही	 यानं	प करला.	कसाबसा	पर्ाण	वाचवीत	परतला	आहे	तो.	माझी	यादवांना,
वसुदेवदादाला	आिण	िवशेषत:	शर्ीकृ णाकडे	मागणी	आहे	की,	 यांनी	मा या	अिवचारी
पुतर्ाचे	सव	अपराध	 मा	क न	पदरी	 यावेत.”

महाराज	उगर्सेनांना	हे	सव	अनपेि त	होतं.	 यांना	काय	उ र	 ावं	तेच	समजेना.	ते
वसुदेवबाबांकडे	अपे ेनं	 नुसतंच	बघ	ूलागले.	बाबा	तर	ना या या	गो यात	अडकलेले
मला	 प ट	 िदस	ूलागले.	ही	क डी	लवकर	 फुटायला	पािहजे	होती.	मला	उठणंच	भाग
होतं.	आता	 एखादी	 गो ट	 समोर याला	 समजेल,	असं	 पटवनू	 दे याचा	 मला	 सरावच
झाला	होता.

मी	 त काळ	 उठलो.	 सभागृहावर	 दृ टी	 िफरवीत	 हणालो,	 “यादववीरहो,	 चेदीं या
महाराणीचंं	िनवेदन	माहेरवाशीण	 हणनू	यादवांनी	मा य	केलंच	पािहजे.	मी	ते	आनंदानं
मा य	करतो!	सवां या	वतीनं	मी	 वंदनीय	आ याबा ना	भर या	यादवसभेत	वचन	 देतो.
यां या	 पुतर्ाचे	 –	मा या	आतेबंध	ू िशशुपालाचे	चांगले	 शंभर	अपराध	मी	मकू	 राहनू
सहन	करीन.	 य	मानीन.	 एकशे	 एकावा	अपराध	मातर्	 याला	कधीच	करता	 येणार
नाही!	ती	द ता	मातर्	 यानं	 यावी.	नाहीतर	 याचे	पिरणाम	 याला	भोगावे	लागतील.
आ याबा नी	या	आ वासनावर	 संतु ट	असावं.	चार	 िदवस	यादवांचा	पाहुणचार	 घेऊन
मगच	शुि तमतीला	परतावं.	महाराज	दमघोषांना	आ हा	सव	यादवांचं	सादर	अिभवादन
सांगावं.”

आ याबाई	 समाधानानं	 परत या.	 आताशा	 मला	 का	 कुणास	 ठाऊक;	 वर्जातील
गोकुळाची	ची	पर्कषानं	आठवण	येऊ	लागली.	जवळ	असनूही	मला	ितकडे	जाणं	मातर्
श य	 न हतं.	 एकतर	 एकदा	 ितथं	 गेलो	की,	 परतणं	अवघड	 होतं.	आिण	 दुसरं	 हणजे



गोकूल	 सोड यापासनू	 मा यात	 झाले या	 आमलूागर्	 पालटामुळे	 गोकूळवासी
गोपगोिपका	 मा याजवळ	 पवूी या	 मोकळेपणानं	 कधीच	 येणार	 न ह या.	 यां या
मना या	 कुपीतील	 ‘गोपालकृ णा’	 ला	 ध का	 लाव याचा	 मा यातील	 शर्ीकृ णाला
कसलाही	अिधकार	न हता.

यासाठी	 मी,	 बलरामदादा,	 रेवतीविहनी,	 बाबा	 व	 थोरली	असे	 चचा	 करीत	 बसलो
असताना	दादा या	पर्स न	 वृ ी	बघनू	मी	 िवषय	काढला.	 हणालो,	 “त	ूएकदा	वर्जात
जाऊन	 ये	कसं	 दादा!	 नंदबाबा,	 ितथली	थोरली	आई,	आपले	 बालपणीचे	सव	सवंगडी
आिण	गोपगोपीनंा	भेटून	ये.	 यांची	िवचारपसू	क न	कुशल	घेऊन	ये.”

“आिण	एक	कर.	जाताना	इथला	यादवांचा	राजवेष	नको	धारण	क स.	वर्जाचा	तो
मा या	 िपर्य	गोपांचा	साधा	 वेषच	 अंगी	चढवनू,	 यां यासारखाच	होऊन	जा.	तरच	 ते
तुला	ओळखतील.	आपला	मानतील.	मनमोकळं	बोलतील	तु याशी.

मी	सचूना	िदली	तसं	दादा	वर्जात	जाऊन	सव	वर्जवािसयांचं	कुशल	घेऊन	आला.

जरासंध	आिण	 या या	मागधां या	आक्रमणाचं	 संकट	 िनवार यानं	सांपर्त	मथुरा
िनघोर	होती.	िदवस	आनंदात	चालले	होते.	मी,	दादा	व	उ वासह	रथ	घेऊन	सं याकाळी
हटकून	 यमुनेवर	 फेरफटका	 टाकत	 असे.	 अशाच	 एका	 फेरीत	 दादानं	 मला	 कोड ात
टाकणारा	पर् न	 केला,	 “धाकट ा,	मला	चांगलं	 िववाहा या	साखळीत	 गंुतवलंस.	 तुझ
वतःचं	काय?”
“तू यासारखं	 मला	 कुठ याही	 राजाचं	 असं	 आमंतर्ण	 आलेलं	 नाही	 दादा.	 आलं

असतं,	तर	केला	असता	िवचार	मी.	“मी	 याचा	पर् न	सहज	परतवनू	लावला.

या	िदवशी	राजवा तवूर	परतताच	अमा य	िवपृथूंनी	एक	चम कािरक	वाता	आम या
राजकुटंुबासमोर	 ठेवली.	 खाल या	 मानेनं	 ते	 हणाले,	 “िवदभा या	 भी मक	 तथा
िहर यरोमन	 राजानं	आपली	 क या	 ि मणी	 िहचं	 वयंवर	 मांडलं	आहे.	 मातर्	 याचं
आप या	शरूसेन	रा या या	यादवांना	िनमंतर्ण	नाऽही!”

उगर्सेन	महाराजांनी	 िवपृथूंना	 िवचारलं,	 “अमा य,	का	नसावं	आमंतर्ण	भी मकाचं
यादवांना?”

“असा	कसा	जरासंधा या	पणू	क ात	 गेलाय	हा	भी मक?”	बाबांनी	 या	पर् नाला
पािठंबा	िदला.

अमा य	िवपृथ	ूउ र	देताना	चाचरले.	 हणाले,	“तशी	िवदभक या	लहान	आहे!	आिण
क िड यपुराहनू	मथुरा	खपू	दरूही	आहे.	नसेल	आलं	 यां या	ल ात	आपलं	राजकुल.”

“कसं	 श य	आहे	 हे	 अमा य?	 नुकतंच	आ ही	 यां या	 रा याजवळून	 परतलोत;
दि णदेशी या	 करवीरकर	 शृगालाला	 वधनू.”	 बलरामदादानं	 आपला	 िवचार	 ठामपणे
मांडला.

“मी	 सांगतो	 वैदिभयांचं	 का	 आमंतर्ण	 नाही	 यादवांना	 ते.	 आपले	 आ कुलपती
यदुमहाराज	 हे	शािपत	आहेत	 हणे!	 यां या	 िप यापासनू	 –	ययातीपंासनू.	शापामुळे	 हे
घडलं	आहे	 हणे.	यादवां या	 ितर्य वाचा	लोप	झाला,	असंच	सव	मानतात!	 वैदभीय
समतोल	पर्ित ठेचे	मानत	नाहीत	आ हा	यादवांना.“	मी	सवांचं	ऐकून	घेत यानंतर	चचा
मळू	रोखावर	आणत	शांतपणे	 हणालो.	अमा य	चमकले.



“… हणनू	आिण	 हणनूच	आमंतर्ण	नसतानाही	या	 वयंवराला	जायचंच,	असं	मी
प कं	ठरवलं	आहे!	दादाला	इथं	मथुरे या	र णासाठी	मागे	ठेवणार	आहे	मी.	जरासंधाला
िमळालेला	 राजा	 भी मक	आिण	 याचा	 भृगुशरे् ठ	 परशुराम	 िश य	 मी.	 याचे	 बंधू
ममाली,	 मकेश,	 मकेत,ू	 मबाह	ूयांना	सा ी	ठेवनू	िवदभक या	मथुरेत	आणीन

मी!	 पर्थम	 साम,	 दाम,	 दंड	 सव	 उपाय	 योजनू,	 नाहीतर	 शेवटी	 ितर्यांना	 गौरवी
असले या	हरणाचा	माग	प क 	बलाने.”	मी	काही	एक	ठाम	िनधारानं	बोललो.	यादवांचं
राजमंडळ	ते	ऐकून	आता	कुठं	िनवांत	झालं.	केवल	दोघंच	अचकू	बोलले.	उ व	 हणाला,
“तुला	शोभणारा	 िनणय	आहे	 हा	 तुझा.”	 दादा	 हणाला,	 “िनधोक	जा.	 मी	सांभाळीन
मथुरा.”

काितकी	पौिणमा	त डावर	ठेवनू	आमचं	िनवडक	सै य	मथुरे या	सीमेतनू	बाहेर	पडलं.
पु हा	 एकदा	 दंडकार या या	 वाटेला	 लागलं.	 पवूी	 परशुरामां या	 भेटी या	 अनािमक
ओढीनं	मी	 हे	 िनिबड	अर य	एकदा	सहज	ओलांडलं	होतं.	या	 वेळी	 ते	 पु हा	ओलांडणार
होतो.	तसंच	सहज,	मी	अ ाप	न	पािहले या	िवदभक ये या	पर्ा तीसाठी!

आम या	 या	 सेनेत	अनाधृ टी,	 सा यकी,	 उ व,	अवगाह,	 िशनी	असे	 सव	अठरा
यादवकुलांतील	 िनवडक	यो े 	होते.	या	 वेळी	आ ही	माग	बदलनू	 कंुितभोज	रा यातील
चम वती	 नदी	ओलांडून	 िनषाधां या	 रा यातनू	 चाललो.	 पु हा	 दंडकार याचा	खडतर
पर्वास	केला.	मासाभरानं	आंधर्भृ य	राजां या	िवदभात	उतरलो.

क िड यपरू	 आंधर्भृ यांचं	 राजनगर.	 नगरा या	 सीमेलगत	 भी मक	 राजा या
राजकोटाबाहेर	 वयंवरासाठी	आले या	अनेक	िनमंितर्त	राजांची	िशिबरं	पडलेली	होती.
यात	जरासंध,	िशशुपाल,	शा व	असे	राजे	होते.	तसेच	उ र	व	पवूकडील	पांचाल,	व स,
म य,	 िवदेह,	कोसल,	 अंग,	 वंग,	 ितर्पुरा,	 उ कल	अशा	 देशीचें	 राजेही	 होते.	या	सव
तळांतनू	 एकमेकां या	 वाता	 उचल यासाठी	 गु तचर	चपळ	कारवाया	क 	लागले.	सव
िशिबरांमधनू	 िनरिनरा या	 राजांची	 नावं	 संभा य	 ‘िवदभजामात’	 हणनू	 घेतली	 जात
होती.	एकाही	गटात	आ हा	शरूसेन	यादवांचं	नाव	कुठंही	चचतसु ा	येत	न हतं.	आलं	तर
जु या	शापाचा	हटकून	 िनदश	क न	चटकन	 ते	वर यावर	उडवनू	लावलं	जाई	व	चचा
त परतेनं	 दुसरीकडे	 नेली	जाई.	 वयंवर	चार	 िदवसांवर	 येऊन	 ठेपलं,	तसा	 याचा	ताण
वाढला.	आ हा	यादवांना	एकाच	गोटातनू	आशादायक	वाता	हाताशी	लागत	होती.	तो
गोट	होता,	क्रथकैिशक	राजाचा!

आ हाला	 ितर्य वहीन	 माननू,	 खड ासारखं	 वगळून	 वयंवरातनू	 बाहेर	 काढलं
जाणार,	हे	 या	राजाला	मुळीच	आवडलं	नाही.	 यानं	आपला	अमा य	पाठवनू	आ हाला
या या	नगरीकडे	सगौरव	पाचारण	 केलं.	 ितथं	सा यकी,	अनाधृ टीं या	सम 	आपलं
रा य,	 क्रथकैिशकानं	 मला	 िदलं.	 राजपुरोिहतां या	 ह ते	 आपला	 मुकुट	 राजसभेत
सवांसम 	मा या	म तकावर	चढिवला.

एवढं	लांब	 दंडकार य	ओलांडून	आ यानंतर	केवळ	एका	 ु लक	करणासाठी	परतणं
हणजे	सोबती या	यादवां या	पराक्रमाला	नाकारणं	होतं.	 हणनू	क्रथकैिशकाचं	रा य
मी	 वीकारलं.	जीवनात	कधी	न हे,	ते	मी	एकदा	िसंहासना ढही	झालो.

क्रथकैिशका या	आगर्ही	 परे्मभावानं	 मी	 रीतसर	 िविधयु त	 राजा	झालो.	 पु हा
याचं	व	आमचं	जोडसै य	घेऊन	क िड यपरू या	सीमेवर	परतलो.



आता	खरंतर	िवदभक ये या	 वयंवरात	भाग	 यायला	आ ही	अिधकृतपणे	पणू	पातर्
झालो	होतो.	दुस या	िदवशी	होणा या	 वयंवराची	वाट	बघत	िशिबरात	थांबलो	होतो.

हे	 वयंवर	पर् य ात	मातर्	झालंच	नाही!	 या	रातर्ीच	जरासंध,	िशशुपाल,	शा व
यांनी	 राजकटाची	 गु त	चक्रं	 िफरिवली.	सव	 उपि थत	 राजांची	 बैठक	 घेतली.	जरासंध
आिण	िशशुपाल	 या	बैठकीत	 वेषानं	माझी	अवहेलना	करणारं	लागट	बोलले.

यांना	 बैठकीनंतर	एकांगी	असा	भी मकपुतर्	 मीला	 संदेश	धाडला	की,	 ‘कुणीतरी
राजा	केले या	पराभतू	गवळी	शर्ीकृ णाला	या	 वयंवरात	आम यासह	एका	पं तीत	उभं
के यास	 ते	आ हाला	मा य	होणार	नाही.	शर्ीकृ ण	 ितर्य	नाऽही!!	एक	य:कि चत
ुदर्	 गवळी	 आहे!	 याला	 वयंवरात	 भाग	 घे याचा	 अिधकारच	 नाही.	 तो	 आमचा

अवमान	आहे!!’
राजा	भी मक	तथा	िहर यरोमन	या	संदेशानं	गडबडला.	 मीनं	 याला	सचूना	केली,

“यादवां या	 शर्ीकृ णाला	 परत	 जायला	 सांगावं.	 जमले या	 इतर	 राजांसाठी	 वयंवर
मांडावं.”	भी मकाला	असं	कर याला	तो	परोपरीनं	समजाव	ूलागला.	ितथं	वेळेवर	जाऊन
क्रथकैिशकानं	आपलं	 हणणं	मांडताच	राजा	भी मकाचं	मन	वळू	लागलं.	तो	यादवांना
वयंवरात	मा यता	दे यास	िस 	झाला.
ही	 वाता	 क िड यपरू या	 कोटाबाहेरील	 जमले या	 राजमंडलात	 पसरली.	 ते

िबथरलेच.	सवांत	पर्थम	तळ	सोडून	आप या	मगध	आिण	चेदी	रा यांकडे	तडक	परतले,
ते	जरासंध	आिण	िशशुपाल.	पाठोपाठ	शा वासह	एक–एक	करता	सव	राजे	रथ	हाकारत
िनघनूही	गेले.

शुकशुकाटले या	 वैदभ	भमूीत	उरलो	 केवळ	आ ही.	शरूसेन	 रा याचे	यादव	आिण
आमचा	 परम नेही	 क्रथकैिशक.	 या	 िदवशी	 आम या	 तळावर या	 िशिबरात
क्रथकैिशकाशी	कसं	 बोलावं,	 ते	 मला	 पर्थम	समजेना.	 केवढ ा	 एकक ली	 िवचारांचे
होते,	आमचे	आयावतातील	 देशोदेशीचें	 राजे!	 शेवटी	 िनधारानं	मी	 या	 परमसाहा यक
नेही	 राजाला	 हणालो,	 “िमतर्वर,	 आता	 तुम या	 राजनगरालाच	 परत.ू	 आम या
सैिनकांना	थोडा	 िवशर्ाम	 घेऊ	 ा.	मग	परत	ूआ ही	मथुरेला.	आजपासनू	 तु ही	आमचे
िजवाभावाचे	 नेही	झालात.”

“काही	 िदवसांनी	 क्रथकैिशका या	 रा यात	 येताच	मी	पर्थम	एकच	 केलं.	मा या
म तकावरील	भार	वाटणारा	 याचा	राजमुकुट	एक	मुहतू	बघनू	िवधीपवूक	परत	 या या
म तकावर	चढिवला.	रा यासह	परत	 केला.	 िकतीतरी	मोकळं–मोकळं	वाटलं	मला	 या
वेळी.	 परती या	 वाटेवर	 क्रथकैिशकानं	 राजउपहार	 हणनू	 िदले या	अलंकृत	 रथातनू
परतताना	 मी	 शेजार या	 उ वाला	 हणालो	 “उधो,	 तुला	 सदैव	फार	अिभमान	आिण
कौतुक	वाटतं	नाही	 तु या	दादाचं.	बघ	 याचा	कसा	 केला	पाणउतारा	जरासंध,	शा व
आिण	िशशुपाल	या	ितर्कुटानं!”

“काही	 हण	 दादा,	 तुझा	 क्रथकैिशकाला	 रा य	 परत	 कर याचा	 िनणय	 तुलाच
सुचणारा	आिण	शोभणारा	आहे.	हे	एवढंही	गालबोट	त	ूतु या	िवमल	कीतीवर	मागे	ठेवलं
नाहीस.	अिभमान	वाटतो	मला	तुझा.”	आमचा	नेहमीचा	चार	शुभर्	घोड ांचा	ग ड वज
रथ	 सा यकी	 आिण	 अनाधृ टी	 यां या	 मागे	 होता.	 पुढे	 क्रथकैिशका या	 अलंकृत
राजरथातनू	मी	आिण	उ व	चाललो	होतो.

या	 वेळी	 मा या	 अंतमनात	 दरूवर	 कुठंतरी	 अ प ट	 असं	 गंुजन	 घुमत	 होतं,



सुदशना या	 मंतर्ांचं!	जाग या	मनात	मातर्	दोनच	नावं	घोळत	होती.	 या	नावां या
अिधकारी	 मुदर्ा	 भोवती या	 िनसग पात	 मुरले या	 प ट	 िदसत	 हो या	 मला.	 एक
क्रथकैिशकाची	आिण	 दुसरी	 मी	 कधीच	 न	 पािहले या	 िवदभक येची	 –	 ि मणीची!
खरोखरच	कशी	िदसत	असेल	आिण	पर् य ात	असेल	–	वैदिभयांची	 ि मणी?

आ ही	मथुरेला	आलो	आिण	एका	 वेग याच	पर्कारचं	वाढून	 ठेवलेलं	तबक	समोर
आलं.	मामा	कंसाला	वधताना	मी	केलेलं	व त य,	वेळोवेळी	यादवां या	राजसभेत	 यांना
मागदशनपर	 केलेली	व त यं,	काही	उपयोगी	पडू	नयेत,	असा	हा	 पेच	होता.	आम या
अंतःपुरी	क ात	दादा	आिण	मा यासमोर	उभे	होते,	पर् य 	आमचे	वय क,	राजपुरोिहत
गु वय	गगमुनी!	 यांना	कसं	आिण	काय	िवचारावं?	हे	नेमकं	मलाही	सुचत	न हतं.	पर् न
येत	होता	 यां या	वयाचा,	 ानाचा	आिण	सव	दृ टीनं	 ये ठ	अिधकाराचा.

गगमुनी,	आम या	 सवपर्थम	 ठरावा	अशा	 संभा य	शत् चे	 सा ात	 िपता	 होते!
आिण	हे	कटु	स य	आता	कुठं	आम या	िनदशनाला	येत	होतं!

आ हाला	 मथुरेतनू	 समळू	 उखड यात	 वारंवार	अपयश	 घेतले या	जरासंधानं	खपू
बुदि्धकौश याचा	डाव	टाकला	होता.	 यानं	सौभदेशी या	शा वाला	हाताशी	धरलं	होतं.
यादवांचा	आिण	अिधक	तर	माझा	काटा	काढ यासाठी	दरूदेशी या	गांधार	देशालगत या
शत् ला	आयावतात	पाचारण	केलं	होतं	–	कालयवनाला!

वत:	शा वही	साधा	न हता.	 या या	गाठीशी	शेकडो	योजनांचं	अंतर	आकाशमागी
सहज	कापणारं	पर्चंड	गितमान	अलौिकक	असं	 यंतर्–िवमान	 होतं.	आप या	 देशी या
गौरवासाठी	 या	िवमानाचं	नावही	 यानं	‘सौभ’	च	ठेवलं	होतं,	आनत	व	म थली	यां या
सीमांवर	वसलेली,	अबुदिगरीवर	असलेली,	शा वाची	राजधानी	होती	–	माितकावती.

सौभ	िवमानातनू	आप या	अमा य	व	सेनापतीसह	शा व	गांधारदेशी	जाऊन	आला
होता.	 यानं	तेथील	कालयवनाला	आम यावरील	आक्रमणासाठी	पाचारण	केलं	होतं.

कालयवन	काही	काल	गांधार	 देशांतगत	आप या	रा यात	राहत	असे.	काही	काळ
आपला	 पालकिपता	 यवनराज	 या यासह	आयावतात	 दि णदेशी	 अिजतंजय	 नगरीत
राहत	असे.	हा	कालयवन	आ हा	मथुरे या	यादवांचे	 राजपुरोिहत	गगमुनी	यांचाच	तर
पुतर्	होता!!

कसं	घडलं	होतं,	हे	ध का	देणारं	सव	अघिटत?	तर	अिजतंजय	नगरी या	यवनराजानं
गगमुनीं या	भर्मंतीत	एकदा	 याना	गाठलं	 होतं.	 यांची	मनोभावे	 सेवा	क न	 यांना
पर्स न	 केलं	होतं.	 याला	 ‘पुतर्वान	हो!’	असा	आशीवाद	गगमुनीनंी	 िदला	होता.	 या
यवनराजाला	 अनेक	 ि तर्या	 असनूही	 अप यपर्ा ती	 मातर्	 झाली	 न हती.	 होणार
न हती.	 हे	 यानं	 गगमुनीं या	 यानी	आणनू	 देताच	 पर्थम	 ते	 गडबडले.	 मग	 िद या
आशीवादाचा	पाठपुरावा	करीत	अढळ	िव वासानं	िनधारानं	 हणाले	“माझा	श द	कधीच
अस य	ठरणार	नाही.	तुला	पुतर्	िमळेल.	 वत:	नसलास	तरी	मा या	पुतर्ाचा	पालकिपता
होशील	त!ू”

िद या	श दपर्माणं,	मथुरेतच	गोपाली	या	गोप तर्ीपासनू	झालेला	आपला	 पुतर्
गगमुनीनंी	अिजतंजय	नगरी या	यवनराजाकडे	ज मतःच	धाडून	 िदला	होता.	तोच	हा
कालयवन!

जेवढ ा	शांत	 िवचारानं	 मुनीनंी	 हे	 केलं	 होतं,	 तेवढ ाच	शांतपणे	 यांनी	 ही	 कथा



आ हाला	 िनभयपणे	 सांिगतली.	 कसं	 संतापणार	 यां यावर?	 आ ही	 आम यासमोर
आलेला	 यां या	 पुतर्ाचा	 –	 कालयवनाचा	 धमसंकटात	 टाकणारा	 ितढा	 यां यासमोर
ठेवला.	ते	शांतपणे	 हणाले,	“जे हा	 याला	द क	 हणनू	यवना या	हाती	िदला,	ते हाच
तो	 याचा	झाला!	माझा	 याचा	ज मनाळेचा	संबंध	तुटला!	यादवांचे	पर्मुख	 हणनू	तु ही
या यावर	कोणतीही	कठोर	चाल	घे यास	मु त	आहात.	माझा	 यावर	कोणताही	िनबंध
असणार	नाही!	मी	यादवांशी	सदैव	एकिन ठ	होतो	आिण	राहीन!”

गगमुनी	आमचा	आदश	 होते.	अ यंत	 ानी	 होते.	जातक	 व	 थाप यशा तर्ातील
पट्टीचे	त 	होते	–	िवशारद	होते.	यादवां या	अठरा	कुलांतील	सव	लहानथोरांना	 यांनी
जीवनाचं	सवांगीण	 ान	अनेक	वषं	ओंजळी–ओंजळी	भ न	िदलं	होतं,	 यांना	दषूणावह
काहीही	 बोलणं	आ हाला	श य	न हतं.	 यांना	लागेलसं	काही	करणं	 याहनू	अश य
होतं.

“वेळ	आली	तर	कालयवनाला	वधावं	लागेल	आ हाला.	आपणाला	 चायचं	नाही	ते
मुिनवर.”	बलरामदादा	परखड	िन चयानं	 प टच	 हणाला.

मी	 या याकडे	बघनू	हसलो.	 हणालो	“चुकतोस	त	ूदादा,	तसं	कधीच	वाटणार	नाही
आचायांना!”	मी	काही	एक	अपे ेनं	आचायांकडे	बिघतलं.

आता	तेही	हसले.	 हणाले,	“बरोबर	आहे	शर्ीकृ णाचं!	मला	ओळखायला	चुकलास	तू
बलरामा.”	 यांनी	या	पर्करणातला	आपला	ठाम	िनणय	 प ट	केला.	तसे	आ ही	येणा या
सव	 कठोर	 परी ांना	 त ड	 ायला	 िस 	झालो.	जरासंधाला,	 सव	 यादवांसह	 मला	 व
दादाला	समळू	उखडून	काढ यािशवाय	मनःशांती	कशी	ती	िमळणार	न हतीच.	आता	तर
तो	 गोमंतां या	 पराभवानं	 पुरता	 िबथरला	 होता.	 दुखावला	 होता.	 या या	 िगिरवर्ज
नगरात	 पवूी या	 सव	 सहका यांत	 यानं	 न या	 शा व	 व	 कालयवनाची	 भर	 घातली.
मथुरे या	पर्चंड	संयु त	आक्रमणाखाली	पु हा	बैठक	भरली!	ितला	िशशुपाल,	दंतवक्र
हे	माझे	आतेबंध,ू	न यानं	लाभलेले	कालयवन	आिण	 राजा	भी मकही	सहकाय	करणार
होता.

पवूकडून	िशशुपाल	आिण	 वत:	जरासंध,	पि चमेकडून	शा व,	दि णेकडून	भी मक
अशा	 कातरीत	 यांना	 यादवांची	 मथुरा	 कापनू	 काढायची	 होती.	 जरासंधाला	 या या
नरमेधा या	य ात	आडकाठी	 वाटत	 होती,	 ती	यादवांची.	 केवल	 पंधराच	 राजे	काय	 ते
या या	‘शंभर	कैदी	राजांचा	संक प’	पणू	करायला	कमी	होते.
आता	 बलाढ 	शत् ं या	सश तर्	 सेना	 िमळेल	 या	 वाटांनी	 िगिरवर्जात	 एकवटू

लाग या या	 वाता	 आ या.	 मी	 ताबडतोब	 अमा य	 िवपृथ,ू	 उ व	 व	 दादाला	 घेऊन
काकुदि्मन	 राजाचं	 रैवतक	 रा य	 गाठलं.	 यां या	 सहकायानं	 िन णात	 पाणडुबे	 बरोबर
घेतले.	एक	स ताह	आनत	 देशाचा	 पर्भास	 ेतर्ापासनू	 कुश थलीपयंत या	समुदर्ाचं
कसनू	पिरिनरी ण	केलं.	शंखासुराला	वधले या	 ीपापयंतचा	समुदर्िकना याचा	पर्देश
नौकांनी	पार	तसू तस	ूिपंजनू	काढला.

सुदैवानं	 रैवतक	 पवताशेजार या	 कुश थलीजवळ	 एक	 िनवांत	 आिण	 भोवतीचा
िव तीण	खडक	 पा यात	 उतरलेलं	 पर्श त	 ीप	आ हाला	आढकळं.	नाना	 पर्कार या
वृ राजीनं	 वेढलेलं	 ते	 िहरवंगार	 ीप	 समुदर्ा या	 िन या	 क दणातील	 पाचू या
खड ानसारखं	शोभत	होतं.	समुदर्ातनूच	शेपटा या	आकाराचा	वीस	कोस	भपूट्टा	ध न



शंखासुरा या	 ीपापयंत	ते	सलग	िभडलं	होतं.	हे	एक	 ीप	न हतंच.	डम या	आकाराचा
मधला	जोड	भपूट्टा	ध न	ही	जोड ीपं	होती.	समुदर्ा या	खाडीतनू	योजनभर	अंतर	पार
पाडताच	 कुश थली	 या	 ीपावर	 सहज	 येणं	 श य	 होतं.	 हे	 िठकाण	 समुदर्ावर	 दृ टी
ठेव यासही	 यो य	 होतं.	 पाठीमाग या	आनत,	 भृगुक छ,	 म थल,	अवंती	 रा यांशी
भुमाग	 संपक	 ठेव यास	 ही	 ीपं	सोयीची	 होती.	 यां यालगत	 उ रेकडे	 दरूवर	 शेकडो
योजनं	 िवराण	अशी	म भमूी	पसरली	होती.	क छची	म भमूी.	 हणजे	दि ण,	पि चम,
उ र	अशा	तीन	 िदशांनी	या	 ीपांवर	कसलंही	आक्रमण	 होणं	श यच	न हतं.	 ितकडे
सवतर्	पि चम	सागर	पसरला	होता.	चौ या	 केवल	पवू	 िदशेला	समुदर्ीवाटेनं	ही	 ीपं
काय	ती	सौरा ट्रा या	भमूीला	संल न	होती.

मी,	दादा,	उ व,	सा यकी	व	िवपृथूंसह	नौकेनं	जाऊन	ती	दो ही	 ीपं	चौफेर	िफ न
बारका यानं	 बिघतली.	 दो ही	 जोड ीपांचा	 पिरसर	 चौअंगी	 पर्श त	 होता.	 जसं
गोमंता या	 उंच	 िशखरावर	 पाषाणी	 खंडावर	 बसलो	 होतो,	 तसंच	 यातील	 कुश थली
ीपा या	म यभागी	ितथ या	एका	िवशाल	कातळखंडावर	आ ही	बसलो.	कोट वधी	वषं

उ हाचा	 व	 समुदर्पावसाचा	 मारा	 या	 कातळखंडानं	 पचिवला	 होता.	 सयूिकरणांत	 तो
शीसवणात	असा	काही	तळपत	होता	की,	 या यावर	 दृ टी	ठरत	न हती.	कशी	 कुणास
ठाऊक	 इथं	 बस या–बस या	 आपोआप	 आचाय	 सांदीपनीनंी	 िशकिवले या	 यानाची
माझी	लय	साधली	–	‘ॐ	िहर मयेन	पातरे्णऽ...	स यधमाय	दृ टये’

भोवतीचं	 ीप	दादा,	उ व,	िवपृथ	ूयांपासनू	मी	 णात	अलग	झालो.	िकतीतरी	वेळ
समुदर्ा या	गज या	गाजेशी	एक प	होऊन	मकू	संवाद	साधला.	सुदशनाचे	मंतर्	आिण
गाज	एक प	झाली.	मला	जाणवलं	हा	अनाहत	नाद	मला	चांगलाच	पवूपिरिचत	आहे.
या याशी	माझं	अखंड	आिण	अतटू	असं	नातं	आहे.	न हे	तो	माझाच	नाद	आहे!	हा
आिण	मी	दोन	नाहीच	मुळी!	मा यातील	सुदशनमंतर्ांची	लय	व	ही	गाज	एकच	आहे.

आता	 तो	अनाहत	 नाद	मला	गजनू	सांग	ूलागला,	 ‘शर्ीकृ णाऽ!	 हीच	आहे	 तुझी
कमभमूी!	‘उठव!	वसुदेवपुतर्ा	शर्ीकृ णाऽ!	या	आयावतातील	सा ात	झळझळीत	असं
पिहलं	 वैभवी	 सुवणनगर	 उठव!	 पर्चंड	नौकांना	ठाव	 देणारं	आयावतातील	 हे	 पिहलंच
बंदर	उठव!	इथंच	चैत यानं	सदैव	गज या	समुदर्काठी!	इथं	आिण	इथंच.	ही	–	ही	तुझी
कमभमूी,	तपोभमूी	आिण	साथकतेची	कैव यभमूी	आहे!

‘यादवांचे	 थोर	 थाप यशा तर् 	 मुिनवर	 गग	 यां या	 चमकदार	 बुदि्धयोगाला
यासाठी	मागी	लाव.

‘ऊठ!	 वृ णी	 अंधकां या	 वंशजा,	 वसुदेवा या	 सुपुतर्ा,	 अ युता	 असा	 दृढ	आिण
गगन पशी	संक प	कर	की,	जो	सम त	िव वाला	सवकाळ	 मरत	राहील!	या	कुश थली
भमूीत	 यादवांसाठी	 सव–सव	 आक्रमणांपासनू	 दरू	 असं	 पर्श त,	 बळकट,	 सुरिचत,
सुरि त,	सुवणी	असं	राजनगर	उठिव याचा	संक प	आ ाच	कर!’

मी	 शांतपणे	 नेतर्	 उघडले.	 भार यासारखा	 आपोआप	 उभा	 ठाकलो.	 कटी या
शे याजवल	व तर्ात	घट्ट	बांधलेला	माझा	‘पांचज य’	सोडवनू	ओंजळीत	घेतला.	 णैक
तो	म तकी	 िभडिवला	आिण	 कंठधम या	 टपटपीत	 फुलवीत,	गर्ीवा	गगनभेदी	 उ नत
पेलनू	मी	 पंचपर्ाणानं	 संक पाचा	माझा	 िपर्य	 सुल णी	 िद य	पांचज य	 शंख	 फंुकला!
याचे	 रोमांचक	 वर	पि चम	सागरा या	गाजेत	 िमसळू	लागले.	 ते	ऐक यासाठीच	जसे
िकतीतरी	 िवशालकाय	 चंदेरी	म य	सागरजलावर	उसळून,	तळपनू	 णात	 दृि टआडही



झाले.
समयसचूक	 उ वानं	 झपाझप	 पुढे	 होत,	 पि चम	 सागरजलानं	 भरलेली	 ओंजळ

त परतेनं	आणली.	 यानं	ती	पांचज या या	शुभर्धवल	तेजाव न	कुश थली या	भमूीवर
सोडली.	 यालाच	 माहीत	असलेले	 भपूजूनाचे	 मंतर्	 धडाधड	 हटले.	 संक पाचा	 शंख
फंुकणारा	मी,	पावनजल	सोडणारा	उ व!	आ ही	सवांनी	नमर्भावे	हात	जोडले.	संक प
सुटला	होता.	पि चम	सागरिकना यावर	 कुश थली या	भमूीत	यादवांचं	 संर क	आिण
पर्श त	 नांदतं	 सुवणी	 राजनगर	 उठिव याचा!	 एका	 न या,	 समथ	 व	 क याणकारी
महाजनपदा या	िनमाणाचा!

दुस या	 िदवशी	उ वानं	सौरा ट्रातनू	एक	 वेदसंप न	 वृ 	 पुरोिहत	शोधनू	आणला.
या याकडून	कुश थली	 ीपावर	आ ही	मंतर्ो चारात	सिवध	भपूजून	केलं.	नंतर	आ ही
मथुरेकडे	परतलो.

मी	लवकरच	मथुरेत	यादवांची	 िनणयाची	 राजसभा	भरिवली.	 ही	मी,	 दादा,	 उ व,
सा यकी,	अनाधृ टी,	अक् र,	कृतवमा,	अवगाह,	िशनी,	सतर्ािजत,	देवभागकाका	अशा
सव	 पर्मुख	 यादवां या	 जीवनपर्वासातील	 मथुरेतील	 अखेरचीच	 सभा	 ठरणार	 होती.
सभेला	पर्मुख	अितथीपदाचा	बहुमान	मी	 सुचवला	तसा	उगर्सेन	महाराज	गगमुनीनंा
देणार	होते.	या	सभेनंतर	सव	यादव	एकिन ठेनं	कामी	लागणार	होते,	 ते	न या	नगरी या
सवांगीण	 उ थानासाठी.	यापवूी	कधीच	 न हती	अशी	खचाखच	भरलेली	 ही	यादवसभा
गंभीर	वातावरणात	सु 	झाली.

सवांचं	 वागत	क न	मी	 हणालो,	“िपर्य	यादवहो!	तु हा	सवांसाठी	एक	आनंदवाता
आहे.	एका	न या	राजनगराचं	िनमाण	यादवांसाठी	लवकरच	होईल.	 यासाठी	यो य	अशी
सुल णी	भमूी	दादा,	उ वासह	सव	परी ा	घेऊन	मी	िनवडली	आहे.	ितचं	पजून	क नच
मी	 परतलो	आहे.	 ही	 भमूी	 दरू	 पि चम	 सागरिकना यावर	आनत	 रा यातील	 रैवतक
पवतराजीजवळ	आहे.	सौरा ट्रात	‘कुश थली’	नावाची.

“िहचं	 नेतर्दीपक	 सुिविहत	 िनमाण	यादवांचे	 िन णात	 थाप यिवशारद	 मुिनवर	गग
करणार	 आहेत.	 मला	 िव वास	 आहे,	 यादवांना	 शोभेल	 असंच	 नगर	 ते	 उठवतील.
तुम यातील	सव	 थाप यकार,	लोहकार,	का ठकार,	उपलेपक,	तामर्कार,	सुवणकार	अशा
कारािगरांनी	 हे	 नगर	 िनवडक	 कौश यानं	 उठवायचं	 आहे.	 यांना	 अमा य	 िवपृथूंनी
पाचारण	 केलेले	 देशोदेशीचे	 िन णात	कारागीरही	सहकाय	करतील.	 उ ाच	 वृषभरथांनी
सवांनी	ितकडे	पर् थान	ठेवायचं	आहे.	हे	नगर	सम त	यादवांचं	आहे.	यासाठी	रातर्न	्िदन
यांना	शर्मयोगाची	साथ	सव–सव	नगरजनांनी	 ायची	आहे.
“िकतीही	झालं	तरी	‘मथुरा’	हे	महाराज	यदूंपासनूचं	आपलं	मलू थान	आहे.	ते	संपणू

नाही	 यागता	येणार.	यासाठी	महाराज	उगर्सेन	यां या	इ छेनुसारच,	 यां या	िनवडीचे
सैिनक	यो े 	 घेऊन	मथुरेतच	काही	काळ	मागे	थांबतील.	 इतर	झाडून	सारे	लहानथोर
तर्ी–पु ष	पि चम	िकना याची	वाट	धरतील.
“मथुरेपासनू	आनत–सौरा ट्रापयंत	उ ापासनू	यादवजनांची	एक	संतत	रांग	लागली

पािहजे.	आहे	सवांना	मा य?”	मी	उज या	हाताची	वळलेली	मठू	आकाशात	 उंच	उभवनू
यादवां या	भरग च	राजसभेला	भावपणू	आवाहन	घातलं.

“माऽ य,	अव य	मा य	यादवशरे् ठ!	उ ाच	मथुरेबाहेर	पडू	आ ही	सारे.	यादवनायक



शर्ीकृ ण	 महाराजऽ	 जयतु!	 जयतु!”	 राजसभेत	 असा	 एकही	 कंठ	 न हता,	 जो	 गजनू
पर्ितसाद	देत	उठला	नाही.

काही	 िदवस	 गेले.	आम या	गगमुनीनंी	आिण	 देशोदेशी या	राजपुरोिहतांनी	घोिषत
केलेली	खगर्ास	सयूगर्हणाची	 वाता	सवतर्	 पसरली.	 पर्थेपर्माणं	 या	सयूगर्हणाचा
पर्दोष	 िनवारायचा	 होता.	 बर् ावतातील	 पर्मुख	 महाजनपदांचे	 राजे	 आिण	 यांची
राजमंडळं	 तीथ	 कु ेतर्ावर	 यासाठी	 एकवटणार	 होती.	 स नेथ	 सरोवराकाठी.
सयूकंुडाजवळ.	आ ही	यादवही	जाणार	होतो.	 यासाठी	अगर्पथकं	पाठवनू	 िशिबराची
यव थाही	 केली.	आम या	शरूसेन	 रा याला	 तीन	 पर्बळ	शत् ं चं	 नाहीतरी	खगर्ास
गर्हणच	पडू	बघत	होतं,	कालयवन,	शा व	आिण	जरासंध	यां या	िवनाशी	मेळाचं!

पर् थानाचा	 मुहतू	 काढला	 तसं	आ ही	 हणजे	 मी,	 दादा,	 उधो,	 दो ही	 सेनापती,
अक् र,	 सतर्ािजत	 असे	 िनवडक	 यो े 	 िनघालो	 कु ेतर्ाकडे.	 मा या	 चार	 शुभर्
घोड ां या	ग ड वज	रथाचं	सार य	या	पर्वासात	दादा	व	उधो	करणार	होते.	का	कुणास
ठाऊक,	या	वेळी	मला	आतनू	पर्कषानं	जाणवलं	की,	आपण	काही	सार य	तेवढं	मुळीच
क 	नये!	रथा या	मागील	घेरात	बसनू	भोवतीचा	नयनहर	िनसग	 याहाळताना	मा या
मनी	िवचारांची	चक्रंच	चक्र	िफ न	गेली.

कु ेतर्!	 सरोवरांनी	 दाटलेलं,	 पिवतर्	 धम ेतर्!	 आ हा	 यादवां या,	 कु ं या,
म य,	व स,	 चेदी,	पांचाल,	 पंचनद,	 िवराट,	अशा	 िकतीतरी	 ितर्यां या	 –	 िकतीतरी
पवूजां या	 िपढ ाच–िपढ ा	 इथं	 लोटत	 आ या	 हो या.	 अगदी	 न	 चुकता	 पर् येक
सयूगर्हणा या	वेळी.	स नेथ	सरोवराकाठी	नानािवध	दानं	क न	ध य	झा या	हो या.

असेच	तर	आ हीही	चाललो	होतो.	पण	काही	के या	मा या	मनाचं	पाणकाक	पाख
देहा या	 फांदीवर	 णभरही	 ि थरावत	 न हतं.	 लाभ यापासनू	 सुदशनाचे	 पिवतर्
मंतर्बोल	मी	आजवर	मनोमन	ऐकत	आलो	होतो.	या	 वेळी	मातर्	एकसारखी	जाणवत
होती,	 ती	 ककश	 घरघरत	 येणारी	 भरती या	 वादळी	 समुदर्ाची	 गाज	 आिण	 िटटवी
पि णीचें	कातरे	बोल!	का	होत	होतं	हे	असं?	मी	अनेकदा	हाच	पर् न	 वतःला	िवचा न
बिघतला.	 समाधानकारक	 उ र	 काही	 िमळत	 न हतं!	 शेवटी	 मी	 वतःशीच	 हसलो.
पर् नाचं	 पीतांबरच	झटकून	 टाकलं.	 ते	 बघनू	 शेजारचा	 उ व	 बोलला,	 “दादा,	कसला
िवचार	करत	होतास	इतका	वेळ?”	तसं	 याला	तजनीनं	समोरचं	स नेथ	सरोवर	दाखवीत
मी	 हणालो,	“उ वा,	आलं	आपलं	इि छत	 थळ.	कु ेतर्!	धम ेतर्!	उत 	या.”

सयूकंुडाची	 उ रिदशा	 ध न	आ हा	 यादवां या	 राहुट ा	 पड या.	 िशिबरं	 उठली.
गगमुनीनंी	 िनदश	 िदला,	 तसं	 नान	 उरकून	 आ ही	 सयूकंुडात	 उभे	 रािहलो.	 गर्ास
पडणा या	आकाशमणी	सयूदेवाला	अ यं	िदली.	कंुडाकाठ या	दानचौथ यावर	उभं	राहनू
मी,	 दादा,	 उ व	 समोर	 येणा या	 पर् येक	 यातरे्क ला	 दानं	 देऊ	 लागलो.	 संपणू
सरोवरकाठ	ध न	सवतर्	अशीच	दानसतरं्	चालली	होती.	आ ही	 सुल णी	 पु ट	गाई,
उपयु त	पाळीव	पर्ाणी,	 शु 	मधाचे	 बुधले,	 िद य	औषधी	वन पितरसांचे	 कंुभ,	व तरं्,
धनधा यं,	मािणक,	मोती,	 वैदयू,	 पोवळी	अशी	 र नं,	 सुवण,	चांदी,	 पं	यांचे	अलंकार
मुिनवरां या	सा ीनं	भरभ न	दान	क 	लागलो.	सयूा या	तेजिबंबाला	गर्ासचा	पर्ारंभ
झाला	िन	मी	उ या	देही	थरथरलो.	भोवतीचे	आ त,	अमा य,	मुिनवर,	स नेथकंुड	आिण



होय	 कु ेतर्ही	पाऽर	 िवसरलो	मी.	माझे	डोळे	आपोआपच	 िमटले	 गेले.	मला	 णभर
भासच	झाला.	मी	–	मीच	गर्ासला	जातो	आहे!	मी	रिवरंशुमान!	मग	काहीच	उरलं	नाही.
कणाकणानं	मी	फ त	गर्ासला	आिण	गर्ासलाच	गेलो!!

काही	 पळांनी	 मला	 गदागदा	 हलवनू	 िपर्य	 उ व	 डोळे	 िव फा न	 मा याकडे
कसंतरीच	बघत	 हणाला,	 “िकती	भयाण	काळािठ कर	 िदसत	 होतास	काही	काळापवूी
गर्ासा या	वेळी	त	ूदादा!	अरे,	मला	एकदा	तरी	सांग,	त	ूनेमका	आहेस	तरी	कोण?”

तसं	मी	 याचं	ल 	 दुसरीकडेच	 वेधत	 हणालो,	 “हे	अक् रकाका	काय	 हणतात	 ते
तरी	 ऐकशील	 पर्थम?'’	 मग	 नुसतंच	 हसलो.	 काही	 न	 घड यासारखं.	 तसं	 समोरचे
अक् रकाका	नमर्पणे	 हणाले,	 “महाराज,	आ ाच	मला	 कु ं चे	राजमंतर्ी	 िवदुर	 भेटले.
हि तनापुराहनू	आप या	आ या	 कंुतीदेवीही	आ या	आहेत	 दानासाठी	 इथं.	आप या
पाची	 पुतर्ांसह	 –	 पांडवांसह.	 यांचं	 दानादी	 धमकत य	 नुकतंच	आवरलं.	आपण	 इथं
आ याचं	समजताच	 या	इकडेच	यायला	िनघा या	आहेत	–	पुतर्ांसह.”	तसं	मी	दादाला
हणालो,	 “दादा,	दानं	साथकी	लागली	आपली!	आ याबा या	 पुतर्ांसह	 िशवदशनाचा
योग	 येतो	 आहे,	 तोही	 सयूगर्हणा या	 िदवशी	 –	 सा ात	 सयूकंुडां या	 काठी	 –
कु ेतर्ावर.	चला	आपण	 यां या	 वागतासाठी	थोडं	सामोरं	जाऊ.”	आता	मातर्	मी
नेहमीसारखं	 हसलो.	 ते	 दोघंही	 मागनू	 येताहेत	 की	 नाही,	 ते	 न	 बघताच	आक् रांसह
चालहूी	लागलो.

भोवतीचं	 िहरवंकंच	दभकुरण	काही	वाव	मागे	टाकताच	बाबांनी	 वेळोवेळी	आठवणी
सांिगतले या	 मा या	 आ याबाई	 कंुतीदेवी	 समोरच	 िदस	ू लाग या.	 गोल,	 चंदर्मुखी
चय या,	 िनतळ,	 साि वक	 मुदरे् या,	 काहीशा	 थलू,	 अंगी	 मऊ	 शुभर्धवल	 अंशुक
याले या.	 मातर्	 िर त	 कपाळा या!	 धीमं,	 धीरोदा 	 चालणा या.	 यां या	 उज या
हाताशी	 यांचे	दोन	 पुतर्	होते.	डा या	हाताशी	एकटाच	 िध पाड,	भ कम,	बलदंड	 पुतर्
होता.	मागे	राजहंसा या	ऐटदार	जोडीसारखे	एका	वयाचे,	 अंगलटीचे,	 उंचीचे	दोन	 पुतर्
होते.	 या	 पांडव	 राजकुटंुबामागे	आम या	 िवपृथूं याच	 वयाचे	आिण	 तसेच	 स वशील
िदसणारे	कु मंतर्ी	महा मा	िवदुरही	होते.

जसा	सांदीपनीनंा,	भृग	ूपरशुरामांन	बघताच	मी	आपोआप	ओढला	गेलो	होतो,	तसाच
मी	नकळतच	खेच यासारखा	दादा,	उ वापासनू	पुढे	झालो.	 या	आ याबा चं	जे	आिण
जसं	वणन	मी	बाबां या	त डून	ऐकलं	होतं,	 यानं	माझी	दृ टी	जोडली	गेली	ती	 यां या
अ लान	चरणांशीच.	झपाझप	 पुढे	होत	मी	 यांना	गाठलं.	 गुडघे	 भुईला	 टेकून	मी	माझं
मोरपीस	मुकुटधारी	म तक	 यां या	िवमल	चरणांशी	िभडिवलं.	मला	फार-फार	जाणवलं
की,	 हा	 चरण पश	 तर	 सा ात	 गोकुळात या	 आिण	 मथुरेत या	 थोरली या
चरण पशासारखाच	होता.	 णैक	आ चय	वाटलं,	तो	काही	या	आ याबाई	बाबांची	स खी
बहीण	असनूही	बाबां या	चरण पशासारखा	मातर्	न हता.	काही	पळ	माझा	माथा	 या
चरणांवर	मा या	नकळतच	तसाच	रािहला.	व न	दोन	अश् थब	मा या	गालांवर	उतरले.
सयूगर्हणा या	वेळी	थरारलो	होतो,	तसाच	मी	अंगभर	थरारलो.	पाठोपाठ	कानांवर	दोन
श द	 पडले,	 भावकढांनी	ओतपर्ोत	 भरलेले,	 युगानुयुगं	 रोखलेले	 –	 "कृ णाऽऽ!	 उठा	 –
ऊठ!”

मी	उठून	 णैक	आ याबा या	डो यांना	डोळे	 िभडिवले.	ज मोज मीची	 दयखणू
पशन	गेली.	हे	डोळे	वेगळेच	होते.	मी	पवूी	कधीही	न	बिघतलेले.	मा या	दो ही	आया,



काकू,	बाबा,	काका	कुणासारखेच	न हते	ते!	दुस याच	 णी	 या	मािननी,	सोिशक,	मा या
िपर्य	आ या	कंुतीदेवीनंी	मला	दृढ–दृढ	आिलंगनात	घेतलं.	उ या	देहीच	भ न	येऊन	 या
िकतीतरी	वेळ	गदगद	ूलाग या.

काही	पळांनी	 यांचा	भावलोट	आपोआप	 सुमार	झाला.	माझे	खांदे	घट्ट	पकडून	 –
यांनी	आप या	 ये ठ	पुतर्ासमोरच	माझा	पुढा	केला.	आता	मातर्	 वािभमानी,	अनुभवी
तर्ाणीसार या	 या	ठणठणीत	िनधार	वाणीत	 हणा या,	“युिधि ठरा,	हा	तुझा	मामेबंधू

–	 मा या	 दादाचा	 –	 वसुदेव,	 देवकी	 विहनीचंा	 पुतर्.	जगाचा	शर्ीकृ ण,	 माझा	 नुसता
कृ ण!”

ते	ऐकताच	मी	पुढंसा	झालो.	मा या	 ये ठ	आतेबंध	ूयुिधि ठराला	वंदन	कर यासाठी
यानं	काही	मला	पुरतं	वाकून	िदलं	नाही.	तोही	तर्ोटक	 हणाला	"नको	–	नको,	अस	ूदे,
अस	ूदे!”

ए हाना	दादा,	उ वानं	आ याबा चा	चरणाशीवाद	घेतला	होता.	आ याबा नी	डा या
हाताशी	 असले या,	 िध पाड	 गौर	 पुतर्ा या	 भ कम	 दंडाला	 ध न	 पुढे	 खेचलं.	 या
हणा या,	 “हा	माझा	भीम!	याला	आवरायचं	 हणजे	वादळी	वा यालाच	आवर	घालणं
आहे.	माझं	सोडून	कधीकाळी	ऐकलं,	तर	हा	काय	ते	केवल	तुझंच	ऐकेल!”	िध पाड	भीमानं
माते या	कृतीव न	ितचा	मनोदय	ओळखला.	पाठीशी	उ या	असले या	दोन	भावांना	पुढे
घेत,	 मा या	 पायांवर	 घालत	 तो	 हणाला,	 “यादवा,	 मा यापे ा	 यांनाच	 तु या
मागदशनाची	आव यकता	आहे.	 हे	 माझे	 िपर्य	 बंध	ू नकुल	आिण	 सहदेव.”	 मी	 या
छोट ा	 दोघांना	 वर	 घेत	 यां याकडे	 पािहलं.	 यातील	 नकुल	 तर	खपूच	 संुदर	 होता.
तरतरीत	नाकाचा,	बांधीव	य टीचा,	कोकमगौर	मा या	उ वासारखा.	अंतर	एकच	होतं,
उ व	 अिधक	 सो वळ	 जाणवला	 असता,	 तोही	 मलाच.	 भीमानं	 मला	 परे्मानं	 गाढ
आिलंगनात	घेतलं.	 नुकतीच	भकू	शमले या	वनराज	िसंहासारखी	आता	शांत–शांत	िदसू
लागली	 याची	मुदर्ा.

मी	अपार	कौतुकानं	मा या	या	चारही	आतेबंधूं या	 मुदर्ा	 –	पांडुपुतर्ां या	चया	 –
एका	 दृि ट ेपातच	सव	 बारीक	ल णांसह	 िटप या.	आत–बाहेर या	 वा तवासह	 मनी
न द या.	 युिधि ठर	 उंचशील	 पसरट	 कंधांचा,	 उ नत	 व ाचा.	 गौरवणीय,	 तरतरीत
नाकाचा	होता.	तो	शांत–शांत	मुदरे्चा	होता.	 याची	पु ट	मान	मातर्	 कंधापासनू	बरीच
वर	 होती.	 या या	 भुवया	 कानिशलांकडे	 अिधक	 सरक या	 हो या.	 कानिशलंही	 उंच,
रि तम	मांसल	पा यांची	व	टपटपीत	होती.	मा यापे ा	तो	वयानं	थोडासा,	पण	 ये ठच
असेल.

नेतर्कडा	सदैव	आर त	असलेला	भीमसेन	श दश:	पवतासारखा	व	वनराजासारखाच
होता.	वळले या	मुठीचा	बळकट	वजर्पर्हार	 या या	व ावर	केला	असता,	तर	 ‘ठ ण’
असा	 वनी	 प ट	 उमटावा,	असंच	 याचं	 व 	 पु ट	 होतं!	 लोहरसाचं,	 भरदार.	 याचे
िवपुल,	दाट,	 कुरळे	 केश	 या या	भ कम	 कंधावर	डौलात	 ळत	होते.	 याचा	आवाज
साधं	 बोलतानाही	 मृगाचे	 मेघ	 गुरगुरावेत	 तसा	 ऐकणा याला	 दडपनू	 टाकणारा	 होता.
तोही	वयानं	मा यापे ा	 ये ठ	होता.

नकुल,	सहदेव	एकाच	वयाचे,	 उंचीचे	व	अंगलटीचे	होते.	नर	कपोतां या	जोडीसारखे.
दोघेही	 घोटीव	 य टीचे,	 तरतरीत	 िदसत	 होते.	 मा यापे ा	 थोडे	 कमी	 उंचीचे	 होते	 ते.
भीमही	तसाच;	पण	 या	दोघां याहनू	थोडासा	उंच.	मातर्	मा यापे ा	िकंिचत	ठगना.	या



पिह याच	 भेटीत	मला	फार	पर्कषानं	जाणवलं,	 यां यापैकी	एका याही	म तकी	 मुकुट
न हता.	आज	तर	तीथ ेतर्ी	यायचं	 हणनू	 यांनी	कु ं ची	ठेवणीतील	पारंपिरक	पीळदार
पागोटीच	धारण	केली	होती.

या या	 उंचीनुसार	 यांना	 क्रमश:	 पु हा	 याहाळताना	 मला	 पर्कषानं	 जाणवलं,
‘ यां यात	मा या	उंचीचा	कुणीच	कसा	नाही?’	जवळच	कु ं चे	राजमंतर्ी	महा मा	िवदुर
उभे	होते.	माझी	 यांची	 दृि टभेट	होताच	 यां या	डो यांतनू	असं य	तेजपाखरं	उडाली.
यांची	गोल	गौरवणी	 मुदर्ा	भावो कट	झाली.	 ये ठ	असनू	कु ं चे	राजमंतर्ी	असनू	 ते
मला	 वंदन	कर यासाठी	 ‘अ युताऽ’	असं	अ प ट	 पुटपुटत	वाकू	लागले.	मी	चपळाईनं
यांना	वर	घेत	िबलगलो.	पुटपुटलो	“कसे	आहात?”	मा या	मनात	आणखी	एका	सु दाची
न द	झाली.	आ याबा कडे	वळत	 शेवटी	मी	मह वाचा	पर् न	घातला,	 “तुझा	पाचवा
पुतर्	नाही	िदसत	कुठं	तो?	मला	हवा	तो!”

“आ ाच	तर	इथंच	होता.”	आ याबाई	मा याकडे	बघनू	 नुस या	हसतच	 रािह या.
मला	काहीच	कळेना.	आजवर	मी	जगाची	 मंडलं	 घेत	आलो	होतो.	आ याबा च	हसणं
मातर्	कोड ात	टाकणारं	होतं,	 णाधात	 यांनी	डोळे	यो यांसारखे	 भुवयांकडे	वळिवळे.
तसं	मी	समजनू	 चुकलो.	तो	मा या	मागंच	उभा	होता.	मी	हलकेच	अध	 मंडल	 घेतलं.
माझे	 चरण	 के हा	 िदसतात	 हणनू	 खोळंबले या,	 समोर या	 तेजवंत	 कु 	 यो यानं
चपळाईच	 केली.	 नेतर्पातं	लवाय या	आत	डावा	 गुडघा	जिमनीवर	 टेकवत	 यानं	असं
काही	नेतर्दीपक	वीरासन	घेतलं	की,	मीही	बघतच	रािहलो.	कुणीही	बघतच	राहावं	असंच
ते	अजोड	होतं.	कसा	िदसला	तो	मला	 या	वीरासनात?	तर	मानससरोवरावर	हलकेच	शुभर्
पंख	हेलावत	उतरणा या	डौलदार	प ीराज	राजहंसासारखा!	मथुरेतील	यादव	राजवा तुत
कळसावर	बसले या	डौलदार	 वेतकपोतासारखा!	छे!	तो	अ य	कशाहीसारखा	 िदसतच
न हता.	 तो	 िदसत	 होता,	 केवळ	आिण	 केवळ	 या यासारखाच.	आिण	 तेही	 या या
िविश ट	वीरासनामुळे.

मी	 याचे	 बळकट	 पु ट	 वृष कंध	 ग च	 ध न	 याला	 परे्मानं	 हलकेच	 वर	 घेतलं.
या या	डो यांत	डोळे	सखोल	रोवले!	तसा	तो	 णैक	हसला.	आमची	पर परांना	ओळख
पटली.	ज मज मांतरीची!!	 तो	 मा याच	 उंचीचा	 होता.	 थेट	 मा यासार याच	 वणाचा.
म यनेतर्ाचा,	बाणा या	अगर्ासार या	दरदरीत	नाकाचा!	मा या	सुगर्ीव	अ वासारखा
भरीव	 मानेचा.	 हुबेहबू	 माझीच	 पर्ितकृती!!	 णभर	 मला	 भास	झाला	आपण	 दपणात
आपली	समाकृती	तर	बघत	नाही	ना!	दुस याच	 णी	 या यामा यातही	एक	सू म	फरक
आहे,	 हे	 मला	 जाणवलं.	 मी	 वतःशीच	 हसलो.	 तोही	 तसाच	 हसला.	 मा या	 उज या
हनुवटीजवळ	जोडदात	होता,	या या	तर	डा या	हनुवटीजवळ	अगदी	त साच	जोडदात
होता!	पुढे	होत	आ याबा नी	आ हा	दोघां याही	खां ावर	हात	ठेवनू	ते	हलकेच	दाबले.
या	काही	बोल यापवूीच	मी	पटकन	बोललो,	 “आते,	हा	 तुझा	अजुन!	 िमळेल	 ते	 ान
अजन	करणारा	–	िमळिवणारा.	सद	्गुण	हेच	धन	माननू	ते	पर्ा त	करणारा	–	धनंजय.	पाथ.
काय?”	मी	 या या	डो यांना	डोळे	जोडत	पर् न	केला.

“ज मतःच	सव	इंिदर्यांवर	िवजय	घेणारा	त	ू िषकेश!	तुला	कशाला	पािहजे	कुणाची
ओळख?	आिण	मला	 हणशील,	तर	 तुझी	कशी	ओळख	 पािहजे	 हे	 पर्थम	 णीच	मी
दाखवनू	िदलंय,	तु या	चरणांशी	एक	लय	पावणारं	वीरासन	घेत!”	तो	 हणाला.	दुस याच
णी	मी	समोर या	घोटीव	परमवीर	नरो माला	मा या	 दृढ	 िन	गाढ–गाढ	आिलंगनात



घेतलं.	मा या	 िपर्य	आतेचे	 पु हा	काही	 तर्ोटक	श द	मा या	कानांवर	 तरळून	 गेले.
“सारखेच	 िदसतात.	 कळतच	 नाही	 कोण,	 कोण	आहेत!	 कळूही	 नयेत!	असेच	 राहा	 –
एकजीव	–	एकमन.	औ वंत	–	िवजयवंत	 हा!”

कु ेतर्ावर	स नेथ	 कंुडाकाठ या	 िशिबरात	शांत	रातर्	उतरली.	मी	 कंुतीआतेकडून
ित या	त डूनच	पराका टेची	स वपरी ा	बघणारी	ितची	जीवनगाथा	 यानपवूक	ऐकली.
भरी या	 ता यातील	 ितचे	 चारही	 पुतर्	 थोड ा–थोड ा	 अंतरानी	 िनदर्ाधीन	 झाले.
रातर्भर	ती	नाना	हषमषां या	घटनांनी	तुडंुब	भरलेली	थरारक	बालपांडवगाथा	सांगतच
रािहली.	 मी	 ऐकतच	 रािहलो.	 मनी	 वारंवार	 उफाळणारे	 सुदशनाचे	 िद य	 मंतर्	 रोधनू!
सा ी	रािहला	म येच	मधुर	हसणारा	 केवळ	एकटा	जागृत	अजुन!	 गुडाकेश	 –	 िनदरे्वर
िवजय	िमळिवलेला!

जसे	िनवडक	यादव,	मा या	रथाचे	चारही	अ व,	मी	 या या	सा ीनं	संक प	सोडला
तो	पि चम	सागर,	सारथी	दा क,	 नेही	सुदामा,	िपर्य	उ व,	नुकताच	गर्ासला	गेलेला
आभाळीचा	राणा	सयूदेव	 हे	सव	मला	माझे	अवयवच	वाटले	होते,	तसाच	हाही	होता	 –
अजुन.	गोकुळात	मला	एक	सखी	भेटली	होती	–	राधा.	उ व	हा	मा या	अ यंत	िपर्य	बंधू
होता.	हा	मातर्	 या	सवांहनू	वेगळा	‘जीवनसखा’	होता.

मी	तर	वृ च	होतो.	अ व थ	–	च क	उलटा!	हा	अजुन	मातर्	होता,	 याच	उलट ा
अ व थाची	च क	सुलटी	पडलेली	सावली.	मी	आकृती	होतो	ती	एका	ऊजची	–	तेजवंत
जीवन योतीची.	माझा	हा	तरणाबांड	सखा	अजुन	होता,	 याच	 िद य	 योतीची	छाया!
योतीची	कधी	छाया	अस	ूशकते	काय?	 होय	 –	अस	ूशकते!	तीही	 तेज:पंुज!	सावळा
अजुन	 मला	 तेजवंत	 छायेसारखाच	 भावला!	 काही	 एका	 सा यासाठी	 िवसजना या
मनोभावानं	धडपडणारा	मी	होतो.	ही	धडपड	परे्मयोगानंच	साधणं	श य	होतं.	 यासाठी
मजठायी	 िनतांत	 एकिन ठ	 शर् ा	 असणारा	 पराक्रमी	 साधनपु ष	 मला	 हवा	 होता.
अजुना या	भेटीमुळे	तो	आज	मला	िमळाला	होता.

कंुती	आतेचा	कु ेतर्ाव न	िनरोप	घेऊन	आ ही	परतलो.

मथुरेत	आलो	आिण	 सेनापती	सा यकीनं	 भृगुक छ या	आशर्मातनू	आले या	एका
िश याला	मा या	समोर	सादर	घातलं.	 यानं	आणले या	वाता	आ हाला	 णाचीही	उसंत
देणा या	 न ह या.	 कालयवनाची	 अफाट	 सेना	 समुदर्माग	 अनेक	 नौकांनी	 पि चम
िकना यावर	 उतरली	 होती.	 ितला	 राजनगर	 िगिरवर्जाहनू	 आलेली	 िततकीच	 मोठी
जरासंधाची	 मागधसेना	 िमळाली	 होती.	 जवळच	 अबुदिगरीवर	 असले या	 राजनगर
माितकावतीहनू	येऊन	शा वही	 यांना	ससै य	 िमळाला	होता.	क िड यपुराहनू	भी मक
यांना	 िमळ यासाठी	 ससै य	 िनघाला	 होता.	 गज या	 पि चम	 सागराला	 ध न	 या
ितर्कुटां या	जोड	 सै याचा	कलकलाटी	अफाट	 सै यसागर	पसरला	होता.	 ितथनू	 िनघनू
चौअंगांनी	मथुरेला	घेर या या	आिण	िचरड या या,	नामशेष	कर या या	योजनेत	होतं
हे	पर्चंड	सै य.

भृगुक छ या	 परशुरामां या	अनुयायानंच	 या	 वाता	 त परतेनं	आ हाला	 धाड या
हो या.	मा या	अन	्दादा या	सै या ा	भराभर	सुटू	लाग या.	आता	एक	 णही	दवडता
येणार	न हता.	 भे या,	नगारे,	 दंुदु या,	 तुता यां या	 संिमशर्	नादांनी	मथुरा	क लोळून
उठली.	आमचे	सोनेरी	ग डिच हांिकत	केशरी	राज वज	 पेलणारे	रथच	रथ	स ज	झाले.



िनघाले	 मथरेू या	 पि चम	 महा ारातनू	 बाहेर	 पडून	 पि चम	 सागरा या	 िदशेनं.	 तशी
आ हा	यादवांची	सं या	कोटीत	होती.	पण	लढाऊ	यादव	मातर्	काही	लाखांतच	होते.	इतर
अनेक	 अठरा	 पगड	 िन यकमांत	 गंुतले	 होते.	 यातील	 िकतीतरी	 न या	 राजनगरा या
उ थानासाठी	कुश थली	 ीपाकडे	के हाच	गेले	होते.

आम या	 सैिनकी	 पर्वासात	 मी	आिण	 दादानं	झाडून	सा या	 यादवांना	 मथुरेबाहेर
काढलं	 होतं.	आम याबरोबर	 सतर्ािजत,	 कृतवमा,	अक् र,	 िशनी,	अवगाह,	 यश वी,
िचतर्केत,ू	बृहत	्बल,	भंकार	असे	िकतीतरी	िन णात	यो े 	होते.	पडावामागनू	पडाव	टाकत
आ ही	पि चम	समुदर्िकना यालगत	म थलातील	अबुदिगरीजवळ	आलो.	वाता	होती,
शत् सै य	धौलपरू या	जवळ	 पवता या	 पाय याशी	 तळ	 टोकून	 िशिबरं	 ठोकून	आहे.
धौलपरू	जवळ	 येताच	 मी	आम या	 िशिबरात	 सै य	 हालचालीचंा	 पर् ताव	 दादासमोर
ठेवला.	आ हाला	शत् सै यावर	एकमुखी	चाल	घेऊन	कधीच	यश	येणं	श य	न हतं.	तीन
बलाढ 	 शत् ं चं	 एकवटलेलं	 सै य	 आम या	 ित पट	 होतं.	 एकीकडे	 पि चमसागर,
दुसरीकडे	शत् सेनासागर,	म ये	पसरलेली	लांबच	लांब	 िवशाल	म थली	असं	 हे	 दृ य
होतं.	मी	दादाला	आिण	दो ही	 सेनापतीनंा	समजावनू	सांिगतलं	की,	आम या	 सेने या
तीन	फ या	करणं	अटळ	आिण	 िहताचं	आहे.	पर् य 	दादानं	शा वाला	 अंगावर	 घेत
अबुदिगरीकडे	वळवावं.	दो ही	 सेनापतीनंी	पर्चंड	 सै यफळी	सोबत	 घेऊन	जरासंधाला
अंगावर	 यावं.	 या याच	मगध	देशाकडे	 याला	झुलवत	 यावं.	मी	िनवडक	सै य	घेऊन
दरूदेशीहनू	आले या	थेट	कालयवनालाच	िभडावं.

धौलपरू!	चौफेर	म भमूीनं	 घेरलेलं	नगर.	 इथं	मला	कालयवनाला	दाखवनू	 ायचं
होतं,	 तो	 यवन	 असला,	 तरी	 मी	 याचा	 सा ात	 काल	 आहे.	 ठर यापर्माणं	 दादानं
शा वाला	एका	बाजनंू	ससै य	बाहेर	काढलं.	दुस या	बाजनंू	आम या	शरू	सेनापती यानं
जरासंधा या	मागधी	 सेनेला	ललकारलं.	धौलपरू या	म मय	तळावर	एकटा	पडला	तो
लांबनू	 आलेला	 कालयवन!	 आता	 मी	 मा या	 सेनेसह	 रणवा ां या	 क लोळात	 थेट
कालयवनाला	 िभडलो.	हां–हां	 हणता	मा या	ग ड वजानं	कालयवनाचा	 रथ	गाठला.
या याशी	 भृशंुडी,	 शत नीचंं	 पर्थम	 पाषणफेकीचं	 थरारक	 ै रथ	 यु 	 झडलं.
दो हीकड या	 पाषाणफेकीमुळे	 भोवतीचे	 रथ	 आिण	 घोडेसु ा	 िदसेनासे	 झाले.	 पण
लोहकवचामुळे	आमचा	 रथ	 भ कम	 होता.	सारथी	 दा क	चारही	 घोडे	आवरत	 याला
भोव यासारखा	 कालयवना या	 रथाभोवती	 गरगर	 िफरवत	 होता.	 दो ही	 रथातील
पाषाणगंुडसाठे	संपले.	आता	धनुयु 	सु 	झालं.	कालयवन	तयारीचा	यो ा	होता.	 याचा
सारथीही	 कुशल	असावा.	आम या	तणूीरातील	बाण	 संपले,	तसं	भालाफेकीचं	 यु 	 सु
झालं.

मी	दा काला	जसा	कानमंतर्	देत	होतो,	तसा	तो	आमचे	चारी	अ व	हाताळीत	होता.
वेगां या	एकाच	झट यात	चारीही	अ व	आघाडीचे	पाय	गपकन	मुडपनू	एकदमच	खाली
बसत	होते.	 वेगां या	झट यावर	जाया	झा यासारखे	कसेतरीच	रखडत	रथ	ओढत	होते.
एकाएकी	मी	 दा काला	आ ा	 केली.	मा या	ग ड वज	 सेनेबाहेर	काढ याची!	 तसाच
रखडत	ने याची.	 यानं	आमचा	रखडता	रथ	सेनेबाहेर	काढला.	काही	एक	िवचार	मनोमन
ठरवनू	मी	मा या	शे यात	बांधलेला	पांचज य	ओठांना	लावला.	मान	गगनगामी	उंचावनू
शंखातनू	एक	चम कािरक	भयकातर	नादललकारी	उठिवली.	ितचा	अथ	होता,	‘मागे	हटा,
िफरा,	पळा!’	मा या	 सेनाप याखालील	यादवसेनेला	तो	चांगला	पिरिचतच	होता.	 सै य



परतलं.	माघार	घेत	सुसाट	धाव	ूलागलं.
कालयवनानं	आप या	यावनी	भाषेत	सार याला	चेतावणी	 िदली.	 यांचा	 पु ट,	सात

मातकट	 रंगा या	अ वांचा	रथ	मा या	पाठलागावर	घातला.	 हे	मी	योजलं	तसंच	घडत
होतं.	 पुढे	 माझा	 ग ड वज	 रथ	 िन णात	 सारथी	 दा क	 धावडवीत	 रािहला.	 आ ही
पर्ाणभयानं	 जीव	 घेऊन	 यु ातनू	 पळ	 काढतो	 आहोत,	 हे	 बघनू	 कालयवन	 पुरता
चेकाळला.	गांधारी	म ानं	अगोदरच	लाल	झालेले	 याचे	डोळे	मा यावर या	 वेषानं
ओरडताना	अिधक	लालेलाल	झाले.	 यानं	आपला	सारथी	बखोट	ध न	उठिवला	आिण
पाठीमाग या	घेरात	घेतला.	 वत:	रथनाडीवर	बसनू	आप या	िध पाड	गांधारी	अ वांचे
वेग	आप या	दो ही	बळकट	मुठीत	पकडून	झटकले.	यावनी,	अनाकलनीय	भाषेत	 वेषानं
तो	काहीतरी	ओरडला.	मा या	पाठलागावर	पडला.

धौलपरू या	यु भमूीवर	दृ य	उभं	ठाकलं	–	पर् य 	काला या	पाठलागावर	पडलेला
यवन	असं!	मी	हसलो.	ए हाना	रणांगणापासनू	दा कानं	कौश यानं	यवनाला	 िकतीतरी
योजनं	बाहेर	घेतलं	होतं.

आता	 या	 पलायना या	 यु नाट ातील	 दुसरा	 ट पा	 सु 	 झाला	 होता.	 मी	 एक
ठेवणीतला	संकेत	करताच	दा कानं	 याचा	अथ	अचकू	पकडून	हातांतील	आठही	वेगांना
असा	काही	जोरदार	झटका	िदला	िन	 याच	 णी	मुखातनू	असा	काही	चम कािरक	संकेती
अ वनाद	 काढला	 की,	 माझे	 चारही	 सतेज	 अ व	 जागीच	 थांबले.	 पुढील	 दो ही	 खरू
उंचावनू	 ककश	 िखंकाळले	 आिण	 णात	 गुडघे	 टेकवनू	 भुईवर	 लवले!	 जसा	 काही
पर्ाणभयानं	 दौडणारा	आमचा	 रथ	 कोसळलाच!	 िन पयोगी	झाला.	 दा कानं	 चपळाई
क न	भुईवर	झेप	घेतली.	 णात	उज या	हाताचा	सुगर्ीव	अ व	तेवढा	 यानं	बंध	सोडून
रथमु त	 केला.	 शेपटी	झटकून	कान	टवकारत	तो	लवभरात	उभा	 राहनू	 फुरफुरला.	मी
िच ाचपळाईनं	पाठोपाठ	 भुईवर	झेप	 घेतली.	धावत	जाऊन	 सुगर्ीवा या	पाठीवर	मांड
घेतली.	 याला	जोरदार	 बळकट	 टाच	 भरली.	 ते	 सुल णी	 वेत	जनावर	 माझा	 संकेत
अचकू	 उमगलं.	 दो ही	 पाय	 उंचावनू	 पवूीपे ा	 िकतीतरी	जोरानं	 िखंकाळलं	 िन	 सुसाट
उधळलं.

समोर	 होता	 वषानुवषं	 वाळूचे	 थर	 साचनू	 तयार	झालेला,	 खुरट ा	झाडाझुडपांनी
वेढलेला	 सुमार	 उंचीचा	धौल	 पवत.	 सुगर्ीवा या	धाव या	 पांढ या	 रेघेनं	 याची	 वाट
धरली.	 िकतीतरी	 अंतर	धावनू	आ यावर	मी	मागे	पािहलं.	अ ाप	सडूा नीनं	 पेटलेला
कालयवन	 मा या	 पाठलागावरच	 होता.	आता	 यानंही	आप या	 रथाचा	 एक	 मातकट
अ व	आप या	रथातनू	सोडवनू	मांडाखाली	 घेतला	होता.	तो	थांबायला	तयार	न हता.
थांबणार	न हता.	मी	 पु हा	हसलो.	 पुढे	काल	मागे	यवन.	मागे	यवन	 पुढे	काल.	हा	योग
चांगलाच	होता.	आ ही	घामाघमू	होत,	धाव-धाव	धावलो.	धौल	पवता या	 िशखरापयंत
आलो.	आता	मला	 सुगर्ीवालाही	सोडायचं	होतं!	तसं	सोडलं.	पायीच	चाललो.	अंगावर
पोळून	काढणा या	उ हाचा	रखरखाट,	मा यावर	तळपता	सयू,	वर	पसरलेलं	िनळं	अथांग
आकाश,	 चौिदशांना	 पसरलेली	 उजाड–उजाड	 रणरणती	 म भमूी.	 समोर	 केवळ	 एका
गंुफेचं,	 दीडएक	 पु षी	 उंचीचं,	 खुरट ा	 झुडपांनी	आ छादलेलं	 मुख	 िदसलं.	 तसं	 मी
वतःशीच	 पुटपुटलो,	 “हेच	 तर	 राजषीचंं	 थल.	 इथंच	 तर	 घडणार	 या	 यु नाट ाचा
शेवट.”	आम या	 कुलदेवी	 इडाचं	 मरण	 केलं.	 मी	 या	 वालमूय	 गंुफेत	 िशरलो.	 मला
खातरी	होती,	कालयवन	इथंही	माझी	पाठ	सोडणार	न हता.	 गंुफेतील	मळसतूर्ी	अंधारी



वळणं	 घेत	रािहलो.	ब याच	काळानंतर	 गंुफेचा	चौफेर	पर्श त	आकाराचा	म य	आला.
खरंतर	म थली या	िक येक	ऋिषमुनीचंी	 यानधारणेची	ही	सुरि त	पावन	 गंुफा	होती.
छता या	एक–दोन	चुकार	नैसिगक	िछदर्ांतनू	आत	सयूिकरणं	उतर यामुळे	ती	अ प ट
िदसत	होती.



मा या	 शोधक	 नजरेला	 एका	 कोनाड ात	 अ प ट	 आकृती	 िदसणारे	 एक	 राजषी
पहुडले	होते.	युगानुयुगं.	 वासावर	िनयंतर्ण	करणारी	योगसाधना	साध यामुळेच	 यांना
हे	 श य	 झालं	 होतं.	 यां या	 पहुडले या	 देहाकृतीवर	 मंु यांनी	 गळयापयंत	 वा ळ
उठिवलं	होतं.	हे	होते	राजयोगी,	राजषी	मुचकंुद!	आ हा	यादवां याच	दि णेकडील	एका
शाखेतील	अिधकारी	मळूपु ष.	काही	एक	िवचारानं	मी	 वतःशीच	हसलो.

पुढे	होत	 या	राजषी या	वा ळातनू	न	 िदसणा या	चरणांना	अपार	आदरानं	म तक
िभडिवलं.	 मा या	 कटीचा	 िनळा	 शेला	 सोडवनू	 हाती	 घेतला.	 यात	 बांधले या
पांचज याची	गाठ	उकलली.	माझा	तो	गुणकर	शंख	म तकी	िभडवनू	राजषीं या	पायाशी
ठेवला.	 हातचा	 शेला	 झटकून	 यांचा	 योग	 भंग	 होणार	 नाही,	 अशा	 द तेनं	 हलकेच
राजषीं या	 अंगावर	अलगद	पांघरला.	 पु हा	 यांना	 वंदन	 केलं	आिण	 गंुफे या	पर्श त
चौकातील	एका	कोनाड ात	अंग	चो न	उभा	रािहलो!	चौस ट	कलांपे ा	वेगळी	अशी	ही
अंगचोरीची	 कला	 गोकुळापासनूच	 मा या	 र तात	 िभनली	 होती!	 कुठं-कुठं	 ती	 मला
उपयु त	पडणार	होती,	सांगता	येत	न हतं.

काला या	पाठलागावर	पडले या	यवनाची	पर्ती ा	क न	काही	काळ	लोटला.	नंतर
पर्थम	 घुमणारे	व	दरडावणारे	यावनी	बोल	कानावर	पडले.	 याचा	अथ	होता,	 ‘पळून-
पळून	पळणार	कुठं	मथुरे या	गव या?	जाणार	कुठं	त?ू’	पाठोपाठ	धापावणारे	दीघ	 वास
कानी	आले.	 णात	मला	ए हापयंत	न	 िदसलेला	कालयवन	 गंुफे या	म यभागी	उभाच
ठाकला.	 काळा	 रोम,	 िध पाड,	 लाल	 नेतर्ांचा,	 उगर्	 चयचा.	 याही	 ि थतीत	 दु न
बघताना	मला	जाणवनू	 गेलं.	आम या	 रेखीव	गगमुनीतं	आिण	या यात	कसलंच	सा य
नाही.

क्रोधानं	गरगर	मान	िफरिवणा या,	अखंड	बडबडणा या	 या	िध पाड	यवनाला	माझा
िनळा	 शेला	 िदसताच	 कशा	 नुस या	आनंदा या	 उक या	 फुट या.	 गंुफेचा	 म यचौक
दणाणनू	टाकत	तो	केवढातरी	डरकाळला,	“झोपतोय!	िनल ज!	गव या	–	ऊठ,	गवळटा
उठतोस	की	नाही?	 िस 	हो	 ं ाला.”	असं	 केवढ ातरी	मोठ ानं	कडाडत	पर्थम	 यानं
िन या	 शे याखालील	मा या	पाठीत	 हणनू	सणसणीत	एक	लाथच	घातली.	ती	लाथ
भोवतीचं	वा ळ	फोडत,	 राजषी	 मुचकंुदां या	छातीवर	बसली!	 दीघ	योगिनदरे्चा	 भंग
झा यामुळे	 ते	खाड्क	न	उठून	उभेच	 रािहले!	 गंुफेतील	पर्काश	वाढ यासारखा	झाला.
पाठोपाठ	 पायाशी	 पडलेलं	 योगिनदरे्पवूी	 ठेवलेलं	आपलं	 अि नकंकण	 श तर्	 यांनी
उचललं.	मुचकंुद	यादव	होते.	अि नकंकणयु ात	िन णात	होते.	पिवतर्ा	घेत	ते	कडाडले,
“उ म 	यवना,	मा या	घोर	योगिनदरे्चा	भंग	केलास.	भोग	 याची	फळं!”

णात	 यांनी	 हातीचं	 अि नकंकण	 अशा	 काही	 वीजेसार या	 चपळाई या	 गतीत
िफरिवलं	 की,	 पर्थम	 याचे	 ती ण	 दात	 यवना या	 म तकात	 घुसताच	 तो	 पर्ाणांतक
िकंकाळला.	 राजषीनंी	पाठोपाठ	तसेच	पर्हार	 या या	उ म 	व ावर,	 दंडावर	 िमळेल
ितथं	उतरिवले.	यावनी	र ता या	 िचळकांड ाच	 िचळकांड ा	पर्थमच	 या	तपोभमूीवर
उतर या.	 उभा	 कालयवन	 आडवा	 झाला!	 टाचा	 घासनू	 अनाकलनीय	 यावनी	 भाषेत
िव ह्ळत,	तळमळत	शेवटी	शांत	झाला.	मी	पुढे	होत	राजषीं या	चरणांवर	म तक	ठेवलं.
तसं	उठवनू	 यांनी	मला	 िबलगतं	 घेतलं.	जशी	काही	यादवी	र ता या	अिधकारानं	एक
आ ाच	 केली,	 “तुझा	 तो	 जीवतारक	 पांचज य	 शंख	 तचू	 उचल.	 असाच	 या	 गुहे या
मुखाशी	जा	आिण	पर्ाणपणानं	तो	 फंुक	एकदा	या	म भमूीत	शर्ीकृ णा.	मीच	तो	तु या



हाती	िदला	असता,	पण	यवनर तानं	माझे	हात	लांिछत	झाले	आहेत!”
मी	 भार यासारखा	 माझा	 पांचज य	 उचलला.	 पु हा	 गुहे या	 मुखाशी	आलो.	 मान

आकाशमागी	 उंचावनू	तीवर्	आवेगानं	तो	 सुल णी	 शंख	 फंुकला.	धौलिगरी,	धौलपरू,
अबुदिगरी,	म थली	ध न	 याचा	परे्रक	 वरिननाद	दरूवर	आसमंतात	 घुमत	रािहला!
यवना या	पाठीवर	काल	पडून	चुकला	होता.	आयावतावरचं	एक	आक्रमी	परकीय	वादळ
शांत	झालं	होतं.

हाती	 आलेली	 कालयवनाची	 अगिणत	 संप ी	 आ ही	 तेथनूच	 जवळ	 असले या
कुश थली	 ीपाकडे	 धाडली.	 यांत	 पर्ामु यानं	 गांधारी	 िध पाड	 अ व	 होते.	 बरेचसे
उ ट्रही	होते.	िवशेषत:	आ या-आ या	पि चम	िकनारीची	रा यं	रगडून,	लुटून	यवनानं
जमा	केलेलं	िकतीतरी	लगडीचंं	सुवण	होतं.

आचाय	सांदीपनी	आिण	 मुिनवय	 गग	 यांनी	 कुश थली	 ीपावर या	 राजनगरा या
िनमाणाचा,	 सिवध	 भिूमपजूनाचा	 मुहतू	 काढला.	 तो	 होता	 मंदवासरीचा	 शिनवार.	 या
िदवशी	 शुभकर	असं	 रोिहणी	 न तर्ही	 होतं,	 मी,	 दादा	आिण	 उ व,	अमा य,	 दो ही
सेनापती	व	 िनवडक	यादवांसह	 ितथं	 गेलो.	वसुदेवबाबा	व	 देवकीमाता	यांनीही	 वेळेवर
कुश थली	 ीप	 गाठलं.	 मुहतूावर	आईबाबां या	 िशवह ते	 भिूमपजूनाचा	 िवधी	 संप न
केला.

आता	रीतसर	न या	राजनगरा या	पर्चंड	उ थानकायाचा	पर्ारंभ	झाला.	गगमुनीनंी
असुरां या	 िन णात	मय	नावा या	 थाप य	 िवशारदाला	 यासाठी	पाचारण	 केलं.	तसंच
कु जांगल	 पर्देशातनू	 िव यात	 िव वकमा	या	 रचनाकारालाही	 पाचारण	 केलं.	 दोघांनी
देशोदेशी या	असं य	त ां या	सहकायानं	 ीपिकना यावर	एका	क ात	िचकणमातीचा
क या	आराखडा	तयार	केला.	मी	आिण	दादानं	जाऊन	तो	पर् य 	बारका यानं	पािहला.
यांची	क पकता	थ क	करणारी	होती.	आराखडा	बघनू	मया या	खां ावर	हात	चढवीत
मी	 याचा	 थाप ययोग	 चाचपला.	 हणालो,	 “इथं	 कुश थलीवर	 राजवा त	ू आिण
राजनगर	 उठवायचं	 आहे.	 पलीकड या	 जोड ीपावर	 –	 राणीक 	 उभारावयाचा	 आहे.
आराखड ातील	सव	बारकावे	मी	बिघतले	आहेत.	छानच	आहेत	ते.	त् टी	 हणनू	कसली
ती	कणभरही	नाही.	पर् य 	बघणार	आहे,	 ते	मातर्	राजनगरातील	माझं	 िनवास थान.
ितथं	 मला	 ह या	 तशा	 सोपानानं	 जोडलेला	 माझा	 पर्श त	 िवशर्ामक 	 त	ू कसा
उठिवतोस	 ते.	 वर या	 खंडातील	 िवशर्ाम	 क ाकडे	 जाणा या	 मा या	 मनातील
‘कृ णसोपाना’ची	एक	क पना	आहे.	या	सव	रचनेत	ती	अ यंत	मह वाची	आहे.”

“आ ा	 हावी	महाराज.	मी	माझं	 थाप य	कौश य	पणाला	लावनू	 वामीनंा	हवा
तसा	 ‘कृ णसोपान’	 उठवनू	 दाखवीन.	 हार	 मुळीच	 घेणार	नाही.”	मय	आप या	 अंग या
कलािभमानानं	 ताठपणे;	 पण	 नमर्तेनं	 हणाला.	 तो	आिण	गगमुनी	 ऐकत	 रािहले.	मी
यांना	 मा या	 िनवासातनू	 वर या	 खंडातील	 क ाकडे	 जाणा या	 सोपानाची	 सिव तर
क पना	 िदली.	 हणालो,	 “मला	 हा	 सोपान	 पर्ामु यानं	 िनवडक	 जु या	 कृ णिशसम	 –
लाकडां या	 ं द	 पसरट	 फोकांचाच	 हवा.	 या	 लाकडी	 पायदंड ांवर	 सुवणवखाचे	 जाड
तामर्पतरे्	ठोकायचे	आहेत.	पर्ारंभी	या	सोपाना या	पायदंड ा	असतील	केवळ	पंचवीस.
यादवां या	 अठरा	 कुलां या	 मरणासाठी	 हणनू	 अठरा.	 मा या	 दो ही	 िप यां या	 व
दो ही	मातां या	 हणनू	चार	असतील.	दादा	व	 रेवतीविहनी	यां यासाठी	दोन	असतील.



रािहली	 ती	 आचाय	 सांदीपनीसंाठी	 हणनू	 असेल.	 पर्ारंभी	 केवळ	 अशा	 पंचवीसच
पायदंड ांचा	हा	कृ णसोपान	असेल.”

“केवळ	 पंचवीस?	आयां या	 जीवनाचा	 इथंच	 तर	 पर्ारंभ	आहे.	 िकतीतरी	 य ती
अजनू	भेटाय या	आहेत	 यांना.	 यांचं	काय?”	गगमुनीनंी	नेम या	पर् नावर	बोट	ठेवलं.

तसं	 हसनू	 यां याकडे	 बघताना	 मी	 हणालो,	 “ यासाठी	 पर्ारंभीच	 दोन
पायदंड ांम ये	 पुरेसं	 अंतर	 ठेवणार	आहेत.	 या	मध या	 अंतरात	समयानुसार	 वाढीव
पायदंड ा	चढवाय या	आहेत.	िशवाय	वरचा	खंडही	समयानुसार	हवा	तेवढा	उंच	उचलनू
यायचा	आहे.	ते	काम	कदािचत	आपणालाच	करावं	लागेल	मुिनवर!”	मग	िकतीतरी	वेळ
मी	गग,	 िव वकमा	आिण	मय	यांना	मा या	मनीची	 ‘कृ णसोपाना’ची	बारका यानं	नीट
क पना	 िदली.	 या	दोघां याही	डो यांत	जागं	झालेलं	पर् निच हं	मी	नीट	वाचलं.	 ते
जसं	 काही	 िवचारतच	 होते?	 की,	 एवढ ा	 पर्चंड	 जोड ीपा या	 भ य	 पर्क पातील
राजवा त	ू नाही,	 राजसभा	 नाही,	 राणीक 	 नाही,	 देवालयं,	 यायामशाळा	 नाही,	 मग
केवळ	या	सोपानातच	रस	घेऊन	एवढं	ल 	का	घालावं	यादवशरे् ठांनी?	कुतहूलानं	 यांनी
अिधक	काही	 िवचार यापवूीच	 मी	 सहज	 यांना	 मा या	 नेहमी या	 प तीनं	 दुस याच
िवषयाकडे	दरूवर	 नेत	 हणालो,	 “मी	आिण	दादा	आजपासनू	मथुरा	 ते	 कुश थली	अशा
सतत	चकरा	टाकू.	लागेल	ते	सािह य	 वेळेवर	पोहोचतं	क .	होऊ	 ा	पर्ारंभ	आप या
वा तुयोगाचा!”

आता	बर् ावतातील	आम या	राजदतूांनी	 िनवडून	पाठिवलेले	लोहकार,	का ठकार,
तामर्कार,	 उपलेपक,	 सुवणकार	 असे	 शेकडो,	 हजार नी	 िश पकार,	 कारागीर	 ीप
कुश थलीवर	एकवटले.	कुश	नावा या	गवता या	दाट	कुरणांनी	या	 ीपाची	बरीच	जागा
यापली	 होती.	 सवपर्थम	 ही	 दाट	 कुरणंच	 यांना	 व छ	 करावी	 लागली.	 पाठोपाठ
खाऽड,	 खाऽड,	 कऽर,	 कऽर,	 चरऽ	 चरऽ	 असे	 कायम न	 िविवध	 शाळांतनू	 अहारोतर्
उठणारे	 विननाद	 पि चम	 िकना या या	 सागरगाजेत	 िमसळू	 लागले.	 का ठकारां या
शाळेत	 पर्चंड	 उंचीचे	 साग,	 िशसम,	 कटहल,	 ऐन,	 खैर,	 िककर	 असे	 वृ 	 िध पाड
का ठकारां या	हातांतील	पर्चंड	करवत	दा यांवर	 िचरले	जाऊ	लागले.	 िपव याधमक,
काजळका या,	 वेतवलयांिकत	का ठफाका	एकीवर	एक	चवडीनं	रच या	जाऊ	लाग या.
का याशार	 मंुग या	 यांवर	 तुरतुरत	 िफ 	 लाग या.	 िठकिठकाणी	 उठले या	 पर्चंड
चुलवाणांवर	धगधग या	भट्ट ा	रटरटू	लाग या.	 यावर	तामर्,	लोह,	िशस	आिण	सुवण
यांचे	रस	लोखंडी	भट्ट ांत	िवतळू	लागले.	भेलकांडते	पर्चंड,	उ ण,	धरूलोट	आभाळात
झेपाव	ूलागले.	कधी	कुलदेवता	‘इडा’	या	चांदर्देवीचा,	कधी	कुलपु ष	यद,ू	क्रो ट् ं या
नावांचा	जयकार	 उठू	लागला.	 या	गजरात	 त त	 रसरशीत	 रस	 घडीव	 उभट	सा यांत
पर्चंड	सांडशीं या	आधारे	ओतले	जाऊ	लागले.	यो य	काळानंतर	हाती	आलेले	रसरशीत
लोह,	 तामर्,	 सुवणपतरे्	 थोराड	 सांडशांत	 घट्ट	 ध न	 िनव यासाठी	 ते	 पाषाणखंडांना
टेकवनू	 ठेवले	जाऊ	लागले.	 यां या	झळांनी	लोहकार	घामाघमू	होऊ	लागले.	 यां या
घामधारांनी	 कुश थली	भमूी	 िभजनू	 िचंब	होऊ	लागली.	 ितला	यादवां या	शर्मयोगाचं
पावन	अ य	शेकडो	हातांनी,	पळापळांनी	िदलं	जाऊ	लागलं.	तांबड ा	वणाचे	जांभे	दगड
छ यांनी	लहान-मोठ ा	आकारात	घडिव यात	पाषाणकार	गढून	गेले.	चुनकळी	मळणारी
दगडी	 चक्रं	 िफरिव यात	 ललका या	 देणारे	 चुणारी	 वतःला	 िवसरले.	 सुबक	 तरते
का ठपलू	उठिवताना	का ठकार	दंगनू	गेले.



ऋत	ू आले.	 थांबले,	 रमले,	 परतनू	 गेले.	 आम या	 यादवां या	 राजनगरीचं	 पर्चंड
िनमाण	काय	अनेक	 संव सर	चाललं.	या	काळात	कामाचा	ताण	 पडताच	मयानं	 याचे
िन णात	साथीदार	तारा ,	कमला 	व	िव ु माली	यांनाही	सहकायासाठी	पाचारण	केलं.
यांनाही	हे	िनमाणकाय	अनावर	वाटताच,	दंुदुभी,	मायावीन,	अजकण	व	काळीक	हे	मयाचे
त 	 पुतर्ही	 सा ाला	 धावले.	 या	 सवांवर	 या	काळात	 मी	आिण	 दादानं	ल 	 िदलं.
पर् येक	 वेळी	 वेगवेगळे	 त 	यादव	सोबत	 घेऊन	क छ	सौरा ट्राकडे	अनेक	चकरा
टाक या	आिण	मी	अपेि ला	होता,	तो	िनरोप	घेऊन	आचाय	गग,	आिण	मय	यांचा	िवशेष
अगर्दतू	एके	 िदवशी	आम या	समोर	मथुरेत	 उभा	ठाकला.	 िनरोप	 होता,	 ‘राजनगराचं
िनमाण	 काय	 संपणू	 िस 	 झालं	 आहे!	 महाराजांनी	 आप या	 रा यािभषेकाचा	 मुहतू
काढावा.	यावं,	एकदा	 ये ठ	यादवांसह	हे	िनमाणकाय	दृि टखाली	घालावं.	यातही	काही
त् टी	अस यास	 यां या	पतूतेचे	आदेश	 ावेत.	कसली	 हणता	कसलीच	त् टी	नाही.
कृ णदेवांना	अपेि त	 ‘कृ णसोपान’	बघताना	तर	सवां या	पाठीवर	पसंतीची	थाप	पडेल,
असा	आमचा	 िव वास	आहे.	आपली	 अनुभवी	 मागदशकदृ टी	 ठेव यासाठी	 िवशारद
व ट्टही	आला	आहे.’
दा कानं	 हाकारले या	 मा या	 ग ड वज	 रथातनू	 दादा,	 उ वासह	 एके	 िदवशी

मथरेू या	पि चम ारातनू	मी	बाहेर	पडलो.	मागे	दो ही	सेनापतीचें	रथही	होते.	 यामागे
सोबत	िनवडक	यादव	अ वदलं	होती.	आता	मथुरा	ते	कुश थली	हा	माग	आ हाला	पणू
पिरिचत	झाला	होता.	म ये	येणा या	न ा,	अर यं	ओलांडत	पडावांमागनू	पडाव	टाकत
आ ही	पि चम	सागरिकना यावर	आलो.

समोर या	 कुश थली	 ीपाकडे	 बिघतलं.	 िव वासच	 बसत	 न हता.	 इथनू	 ितथवर
पसरलेली,	सयूिकरणात	कशी	झमझम	तळपणारी	सुवणी	तटबंदी	पर्थम	दशनातच	डोळे
िदपवनू	 गेली.	 ितचं	 पा यात	 पडणारं	 लांबट,	 िपवळसर	 डुचमळणारं	 पर्ितिबंब	 णभर
काही	 ि थरावत	न हतं.	लाटांवर	 थुई-थुई	नाचत	होतं	 ते.	इथनू	एक	भपूट्टा	समुदर्ात
घुस यानं	उज या	हातीचं	जोड ीप	मातर्	 िदसत	न हतं.	गगमुनीनंी	पाठिवले या	भ य
नौकांतनू	खाडी	पार	क न	आ ही	सव	राजनगर	 कुश थली	 ीपावर	आलो.	काही	अंतर
चाल यावर	समोर	आलं,	ते	पवूचं	पर्चंड	उंचच	उंच	सुवणी	पर्मुख	महा ार.	चांगलं	पाच
पु ष	उंच	होतं	ते.	िककरा या	भ कम	लाकडांनी	बनिवलेलं.	सुवणवखी	तामर्प याचे	जाड
थर	 ठोकून	 ते	 कुसरदार	 जडिवलं	 होतं.	 उ हात	 तळपणारी	 याची	 झळझळ	 उघड ा
डो यांना	 काही	 सोसवत	 न हती.	 आपले	 सुवणी	 पंख	 िव फा न	 आकाशात	 झेपावू
बघणारा	 यावरचा	डौलदार	भ य	ग डप ी	ल 	 वेधनू	 घेतं	 होता.	तो	 बाकदार	ती ण
सुवणी	 न यांचा	 होता.	 आ हा	 यादवांचं	 परे्रक	 वजिच ह	 होतं	 ते.	 ते	 बघणा याला
ारातच	धाकानं	थोपिवणारं	होतं.	 यानं	आप या	म तकावर	पणू	िवकिसत	चंदर्ाची	सुवण

पर्ितकृती	लीलया	 पेलली	होती.	आ हा	सोमवंशी	यादवांचं	 ते	 वंशिच ह	होतं.	उज या
बाजू या	 ारावर या	अधचंदर्ाजवळ	लहानसर	सुवणी	तारका	अ ंधती	तळपत	होती.	हे
वंशिच ह	सोडून	उरलेली	महा ाराची	जागा	यादववीर	हाताळत	आले या	खड्ग,	चक्र,
गदा,	ितर्शलू,	मुसल,	भृशंुडी,	अि नकंकण,	शरचाप	अशा	श तर्ां या	सुवणी	आकृतीनंी
यापली	होती.	गज,	अ व,	वृषभ	अशा	पर्ा यां या	िचतर्ांनी	खोदली	होती.	आिण	होय
एक	 जोडकासेची	 िनभय,	 शांत,	 स वशील	 पु ट	 गाय	 व	 ित याकडे	 तशाच	 शांतपणे
बघणारा	वनराज	िसंहही	िदसत	होता.



आमचं	 िनरी ण	 झा यावर	 असं य	 यादव	 ारपालांनी	 ते	 भ य	 पवू ार	 उघडलं.
समुदर्गाजेत	 िमसळलेली	 याची	नादमय	करकर	मी	 िन यासाठी	 िटपली.	नकळतच	मी
मा या	कमभमूीला	वंदन	 हणनू	भुईला	उजवा	हात	टेकिवला.	तो	व 	व	म तकी	नेला.
दादानंही	नम कार	केला.	मय,	िव वकमा,	गगांमागनू	 या	 ारा या	मळसतूर्ी	सोपानानं
िशरोभागी	 गेलो.	 इथं	 सुवणी	 तटबंदीतच	 नेतर्ाकारात	 खोदलेलं	 उजवं	 गवा 	 मुिनवर
गगांनी	 उघडलं.	 डावं	 गवा 	 मयानं	 खोललं.	 याची	 मािहती	 देताना	 दोघंही	 क्रमश:
हणाले,	 “आप या	 राजनगराला	असलंच	 तर	 काही	आक्रमणाचं	 भय	 केवळ	 या	 पवू
िदशेकडूनच	आहे.	 इतर	तीन	 िदशांना	तर	जलसंप न	पि चम	सागरच	आहे,	 संर णाथ
पसरलेला.	द ता	 हणनू	या	पवू	िदशेची	टेहळणी	कर यासाठी	हे	दोन	डोळेच	आहेत	या
राजनगराचे.	 इथनू	 दहा	 योजन	 घेराचा	 सागर	 व	 भमूीचा	आसमंत	 एकाच	 दृि ट ेपात
येतो.”	 ते	 ऐकताना	 मी	 मयाची	 या या	 क पकतेसाठी	 पाठ	 थोपटली	 आिण	 याला
चक्रावनू	टाकणारा	दुसराच	िवचार	िदला.	 हणालो,	“या याबरोबर	उलट	िदशेला	पि चम
महा ारही	 असणारच.	 ितकडून	 सागरावर	 दृ टी	 ठेव यासाठी	 यो य	 जागा	 िनवडली
पािहजे.	 ीपावर	न हे,	सागरातच	एखादा	भ कम	पाषाण	शोधनू.”

“मी	नाही	समजलो	 वामीन.्	सागरात?	 तंभ?”
“तो	कशासाठी	धाकट ा?”	दादाचं	कुतहूलही	जागं	झालं.
“दादा,	आ हा	यादवांचं	हे	केवळ	नवं	राजनगर	असणार	नाही.	त	ूिवसरला	असशील,

पण	मी	नाही	िवसरलो.	कालयवन	आला	तो	याच	समुदर्मागानं.	हे	नगर	नवं	जलसेनादल
िनमाण	 क न	 र ावं	 लागेल.	 सागरा या	 पार	 पि चमेलाही	 काही	 जनपदं	 आहेत.
यां याशी	 संपक	 साध यासाठी	 हे	 नगर	 बंदर	 हणनू	 नांदतं	 करावं	 लागेल!	 इथं
समुदर्माग	 येणा या	नौकांना	या	 बंदराचा	माग	 दे यासाठी	एक	पर्काश तंभ	उठवावा
लागेल.	 या	 तंभावर	सयूा तानंतर	रातर्भर	करंजेलाचा	 पु षभर	 उंचीचा	जळता	टभा
सतत	तेवत	ठेव याची	द ता	 यावी	लागेल.	िदवसा	तर	 याचा	सुवणी	कळस	दरूव नही
सयूिकरणांत	तळपताना	िदसेल.”

माझं	ते	बोलणं	ऐकून	सोबतचे	दादा,	उ व,	गगमुनी,	िव वकमा	मय	सगळेच	कुठंतरी
खोलवर या	िवचारात	डंुबले	गेले.	मीही	एका	िवचारात	गढून	गेलो.	या	पवू या	महा ाराचं
शोभेलसं	नाव	काय	घोिषत	करावं,	इथ या	पिह या	राजसभेत?

मी	डा या	हाता या	 सुवणी	कळसावर	 केशरी	पताका	 िमरिवणा या	भ य	 मंिदराकडे
समाधानानं	बिघतलं.	ते	आ हा	यादवां या	कुलदेवता	इडादेवीचं	सुवणमंिदर	होतं.	मथुरेत
असले या	पाषाणी	मंिदरापे ा	िकतीतरी	भ य.	सवांसह	मी,	उ व	व	दादा	 या	मंिदरात
गेलो.	गभगृहातील	श तर्धारी	दशभुजा	 देवी	इडा	बाहेर या	चौकातनूही	 प ट	 िदसत
होती.	 अ ाप	 मंिदराची	 सिवध	 पर्ित ठापना	 झालेली	 न हती.	 यामुळे	 मान	 हणनू
सवांनी	बाहे न	उ यानंच	 देवीला	हात	जोडले.	आत या	 संुदर	कोरीव	कामाचे	 तंभ	व
कमानी	बघत	ितला	पर्दि णा	घातली.	पुजा यानं	िदलेल	तीथ	ओठांआड	केल.

नंतर	पर्श त	गोशाळेकडे	बघत	गगांना	पर् न	केला,	“आणखी	िकती	महा ारं	आहेत
या	नगराला	महषी?”	गग	उ रले,	 “अशी	आणखी	तीन	 िदशाना	तीन	पर्मुख	महा ारं
आहेत,	आय.	पर् येक	महा ारांत	उप ारंही	आहेत.	िशवाय	 ीपाची	रचना	 यानी	घेऊन
िठकिठकाणी	आणखीही	छोटी-छोटी	 ारं	 ठेवली	आहेत."	 इथंसु ा	 गोशाला	 सुरिचत
बांधले या	 पाहनू	समाधानानं	मी	 मुिनवर,	मय,	 व ट्ट,	 िव वकमा	आिण	भोवती या



कारागीर	 पर्मुखांना	 िवचारलं,	 “गौळगोठे	 उठिवलेत	 हे	छानच	झालं,	 पण	 गोधना या
चराईचं	 काय?”	 तसं	 आम या	 मेळातील	 एक	 गोपयादवपर्मुख	 िकतीतरी	 उ साहानं
हणाला,	 “ यासाठी	तटबंदी या	 खंदकाबाहेर	चराऊ	 कुरणं	आहेत	महाराज.	तीही	कमी
पडली	तर	नौकांतनू	आ ही	आमचं	गोधन	सौरा ट्रा या	भमूीवर	उतरव	ूशकतो.”	मला
याचं	कौतुक	वाटलं.
“खंदक	कसा	काय	पार	करणार	रोज	 हे	गोधन?”	मी	िवचारलं.	“ यासाठी	चांगले	 ं द

तरते	लाकडी	पलू	उठिवलेत	आ ही.”	एक	कुशल	का ठकार	गोपयादवपर्मुखानं	पुढे	होत
मािहती	िदली.

मी	समाधानानं	हसलो.	दादाकडे	बघत	डोळे	 िमचकावनू	तटदलपतीनंा	 दुसरा	पर् न
केला,	“पा याचे	खंदक	काय	याच	तर या	पुलाव न	कु या	शत् लाही	सहज	पार	करता
येतील	असेच	असतील!”

मुळीच	 नाही.	 तसं	 आलंच	 शत् सै य	 चालनू,	 तर	 हे	 तरते	 पलू	 काढून	 घे याची
यव था	आहे.	 यामुळे	या	 ीपाचा	 संपकच	 तुटतो	जगाशी!	 िशवाय	खा या	 पा यानं
तुडंुब	भरलेला	हा	खोल	िन	 ं द	खंदक	सुरि त	आहे.	 यात	ठायी-ठायी	काटेरी	जलवेलीचंी
जाळी	 पसरलेली	आहे.	 तसंच	समुदर्ातनू	 िपटाळून	आणले या	 िवशालकाय	 िवक्राळ
सुसरी,	मगरी	 खंदक	आिण	समुदर्	यां यात	लोहजा या	टाकून	क ड या	आहेत.	 या
पु हा	 समुदर्ात	 परतचू	 शकत	 नाहीत!	 लोहजा यांतनू	 येणारे	 लहान	 मासे	 मटकावनू
खंदकातनूच	 सदैव	 िफरत	 असतात	 या.	 िशवाय	 य ात	 उरलेले	 पुरोडाश	 आिण
िश पकारां या	भोजनातनू	रािहलेलं	उि छ ट	 यां यासाठी	खंदकातच	सोडलं	जात.	या
िवशालकाय	मगरी,	 सुसरी	आम या	ख या	 खंदक	 र कच	आहेत.”	 तटदलपतीनंी	 व
फुगवत	मािहती	िदली.

आता	आम या	समवेत	सव	पर्कारचे	दलपती,	कारागीरपर्मुख,	 िन णात	 िश पकार,
अनेक	श तर्धारी	सैिनक	चाल	ूलागले	होते.	आ ही	दि णेकडील	महा ारात	आलो.	या
ारा या	 समुदर्िकना यावरचे	 काळे	 कुळकुळीत	 पाषाण	 पांढ याशुभर्	 समुदर्फेसात

अंगभर	 हाऊन	 िनघताना	फारच	नयनहर	 िदसत	 होते.	 िकतीतरी	 वेळा	मी	सवांसह	तो
समुदर्फेनवषाव	बघतच	रािहलो.

तेथनू	 आ ही	 पि चमे या	 महा ाराकडे	 चाललो.	 या	 ीपावर	 समुदर्वा यामुळे
गजकाय	ढगांतनू	मुसळधारांनी	पज य	कोसळणार	होता,	तो	या	पि चम	िदशेकडूनच.	इथं
येताच	 समोर	 सागरात	 दरूवर	 िदसणा या	 एका	 कातळखंडाचा	 िशरोभाग	 तजनीनं
अमा यांना	दाखवनू	मी	सवांना	 हणालो,	 “ या,	 याच	पाषाणावर	उभा	राहील	इथ या
बंदराचा	 पर्काश तंभ.”	 भोवतीचे	सव	 या	 िवचारात	 गढलेले	असताना	 दादानं	 नेमका
पर् न	 घातला,	 “या	 पि चम	 ारावर	 समुदर्ा या	 पर्चंड	 पज याची	 धो-धो	 मारठोक
होईल	 याचं	काय	धाकट ा?”

मी	 दादाकडे	 बघत	 हसलो.	अमा य	 िवपृथूं या	खां ावर	 हात	 ठेवनू	 उ र ाराकडे
चालताना	 हणालो,	“अमा य,	कुशतृणांचे	उ हात	अंगभर	तापनू	सुकलेले	ढीग या	ढीग
पसरलेत	 ीपावर	इत तत:!	 यां या	भरग च	झड ा	बांधनू	 या.	या	पि चम	 ारावर या
सुवणी	ग डाचे	पंख	 या	गवतझड ांनी	वेळीच	झाकून	 या.”	आता	अखेरचं	उ र ारही
आलं	 होतं.	 ते	 ारच	 राणीक ा या	 ीपाला	 समुदर्ातनू	 जोडणार	 होतं.	 या	 ारातनू
समोर या	सागरी	आखाताकडे	 बघत	मी	 िकतीतरी	 वेळ	आ मलीन	झालो.	मी	 दादाला



हणालो,	“समोर या	िदशेनं	दरूवर	कुठंतरी	उ रेकडे,	कु ेतर्ा याही	पलीकडे	उंच-उंच
गगनगामी	 िहमपवत	आहे	 –	 िहमवान.	योगीशरे् ठ	 िशवाचं	 िनवास थान	 या	पवतातच
आहे	–	कैलास!”

“धाकट ा,	 तुला	 आठवतंय	 –	 बालपणी	 आपण	 यमुनेकाठी	 वाळूची	 िशविपंडी
हातांनीच	िस 	केली	होती	ते?”

“आठवतंय	 तर.	 या	 िशविपंडीवर	 आपण	 दोघांनी	 गोपसवंगड ांसोबत	 दु ध
अिभषेकाची	लोटकीच	लोटकी	धारांनी	अिपली	होती.”	सवांसमवेत	चालता	चालताच	मी
णैक	थांबलो.	मा या	अपे ेपर्माणं	इथं	सुवणी,	कळससंप न	िशवालय	होतंच.	 या या

तळप या	कळसाकडे	बघताना	माझं	व 	एका	मजेदार	 िवचारानं	भ न	आलं.	गोकुळात
अिभरभानूंचं	 हणनू	 आमचं	 दैवत	 होतं,	 िशव.	 मथुरेत	 आमची	 यादवांची	 कुलदेवता
बाबांकडून	समजली	ती	य ीय	इडादेवी	इथंही	होती.	क पक	गगमुनीनंी	या	दो हीचंीही
या	नगरात	 थापना	 केली	होती.	मा या	मना या	पि चम	 ारावर	कस यातरी	अबोध
पज या या	 धाराच	 धारा	 कोसळू	 लाग या.	 शुभर्धवल,	 अनावर.	 कुठंही	 सुदशनाचं
मंतर्गंुजनही	तरळून	 गेल.	सोबती या	दादा,	उ व,	अमा य	गगमुनी,	 िव वकमा,	मय
आिण	अनेक	 दलपर्मुख,	 िश पकार,	श तर्धारी	 सैिनक,	यांनाही	थोपवनू	मी	धडाधड
बोलतच	 गेलो,	 “पवू या	पर्मुख	 टेहळणी	महा ाराचं	नाव	असेल	 ‘शु ा ’	 दि णे या
समुदर्फेसात	 हाणा या	 खडकांची	 सा 	 देणारं	 असेल,	 ते	 महा ार	 ‘पु पदंत’.	 सागर
पज याची	 अस 	 मार	 हसत	 सोसणारं	 असेल,	 ते	 पि चम	 महा ार	 ‘ऐंदर्’	 नावाचं.
िशवसा ी	असले या	या	उ र	महा ाराचं	नाव	असेल	‘भ लात.’”

मी	बोलत	रािहलो,	“यादवगण	हो!	या	 ीपाचा	म यभाग	ध न	राजवा तूं या	घेरात
असलेली	कळससंप न	राजसभेची	वा त	ूसमोर	तळपताना	िदसत	आहे.	अशी	राजसभेची
वा तु	 अिखल	 आयावतात	 कुठ याही	 महाजनपदात	 नाही.	 मी	 या	 राजसभेचं	 नाव
यो यवेळी	घोिषत	करणार	आहे	 –	 सुधमा!	सव	अथांनी	नावापर्माणेच	असेल	ती.	सव
संुदरांच	आिण	 िनखळ	 धमाचं	 संर ण	 करणारी	 –	 सुधमा!!	अ ाप	 मला	आप या	 या
राजनगरासाठी	 सुयो य	 नाव	 मातर्	 सुचलेलं	 नाही!	 लवकरच	 तेही	 सुचेल.	 राजसभेत
यो यवेळी	घोिषत	करीन	मी	ते.	चला	ितकडेच	िनघ.ू”

उ र ारासमो न	जाणा या	राजमागानं	आ ही	राजसभेकडे	पायीच	चाललो.	मागात
िठकिठकाणी	पाणतुषारांच	जलनृ य	करणारी	कारंजी	भेटली.	कुठं	डा या	हाताला,	तर	कुठं
उज या	हाताला,	 वेगवेग या	 डेरेदार	 वृ राजीचंी	 सुबक	लावण	 केलेली	होती.	 यां या
मागे	 उंच	जो यां या	नानािवध	व तूं या	सलग,	 सुयोिजत	बाजारपेठा	हो या.	 यामागे
कंुपणरि त	उ ानंही	 िदसली.	अशा	दोन	उ ानांमध या	 िर त	जागेत	 कुठं	श तर्ागारं
होती,	कुठं	कोशागारं,	कुठं	अ वशाला,	कुठं	उ ट्र,	गजशाला	हो या.	ते	सव	 याहाळताना
मी	मयाला	िवचारलं,	“इथ या	यादवां या	 यायामा या	सरावाचं	काय?”

तसं	दादानंही	 या या	आवडीचा	पर् न	केला,	“इथ या	म लशाळा	कुठं	आहेत?	गज
झंुजीची	 क्रीडांगणं	 कुठं	 आहेत?	 यादव	 सैिनकां या	 अ व पधची	 क्रीडांगणं	 कुठं
आहेत?”

तसं	 याचं	समाधान	करत	गगमुनी	उ रले,	“ यांची	 यव था	दोन	राजमागामध या
पर्श त	 मोक या	 जागेत	 ठायी-ठायी	 केलेली	 आहे.	 एक	 क्रीडांगण	 तर	 सांडां या
जोड ां या	लढतीसाठीही	राखीव	ठेवलं	आहे.”



“दरू	पि चमेकडे	तर	एक	कंुपण	कु कुटां या	झ बीसाठीही	राखलं	आहे.”	एक	उ साही
लोहकार	यादव	मािहती	 देत	म येच	 हणाला.	आ ही	 राजसभे या	पवूािभमुख	 ाराशी
आलो.	 समोर	 मंडलाकृती	 वर	 चढत	 गेले या	 काही	 सुवणी	 पायदंड ा	 हो या.	 मा या
कमभमूीतील	कमवा ततू	आता	जीवनभरचा	माझा	कमयोग	रंगणार	होता,	तो	इथंच.	मी
यादवां या	 या	 न या	 महाजनपदा या	 राजसभे या	 पर्थम	 सुवणी	 पायदंडीला	 दो ही
हातांची	बोटं	 टेकवली.	ती	व ाला	व	म तकाला	िभडिवली.	दो ही	हात	जोडून	भावमय
नम कार	 केला.	 पुढे	झालो.	 राजसभे या	 पर्श त	 मंडलाकृती	 रचनेकडे	 बघताना	मीही
णैक	 िदपनू	 गेलो;	 त धच	झालो.	सगळीकडे	सारं	कसं	झळझळीत	 होतं.	 सुवणमय,

दीि तमान.	समोर या	पि चम	िदशेला	तेच	आमचं	डौलदार	राजिच ह	िदसत	होतं.	सुवणी
झळझळीत	पणू	 चंदर्	लीलया	म तकी	 पेलले या,	 पंख	 िव फारले या,	 िवशाल	 सुवणी
ग डाचं	उड्डाणा या	पािव यात	असलेलं.

या या	वक्र	न यांना	म तकांची	टोकं	 िभडावीत,	अशी	 दोन	 िकतीतरी	 उंचावरची
सवो च	भ य	सुवणी	िसंहासन	होती.	ती	होती	महाराज	आिण	महाराणीचंी.	मा या	आई-
बाबांची!	ती	पर्श त,	सुवणी,	दो ही	हातबैठकी या	ठायी	जबडे	पसरले या	मृगदर्ा या
आकृतीचंी	 होती.	 या	 दो ही	 िसंहासनाचा	असा	 एकही	 कोपरा	 न हता	 की,	 या यावर
सुबक	 कोरीव	 वेलबुट्टी	 व	 राजिच हं	 कोरलेली	 न हती.	 या	 दो ही	 िसंहासना या
चरणासनांजवळ	 येतील	अशी	आणखी	दोन	थोडी	कमी	 उंचीची,	कमी	 िव ताराची	आसनं
होती.	 ती	 होती	 युवराज-युवरा ीचंी.	 मा या	 िपर्य	 दादा-विहनीचंी.	 याखाली	 थोडंसं
उज या	 हाताशी	 हातबैठक	 नसलेलं,	 मृगािजन	 अंथरलेलं	आसन	 होतं,	 केवळ	 लाकडी
पाठीचं.	हे	होतं	राजआचाय	सांदीपनीचंं	आसन.	असलंच	एक	डा या	हाताशी	आसन	होतं
ते	 गगमुनीचंं	 –	 राजपुरोिहतांचं.	 यां या	 थोडं	खाली	 उज या	 हाताशी	 पाच	 व	 डा या
हाताशी	पाच	असं	दहा	 मंितर्गणां या	आसनांचं	 मंडल	होतं,	 या या	म यभागी	थोडंसं
उंचावर	इतरांहनू	थोड ा	मोठ ा	आकाराचं	आसन	होतं,	 ते	अमा यांचं	 –	 िवपृथूंचं	होतं,
या या	उज या	हाताशी	यादवांचा	दशनसंुदर,	सुवणी	र नजिडत	राजदंड	ठेव याची	उंच
पाषाणी	खोबण	होती.	 राजदंडा या	खालील	टोकाला	 िभडणारी	 दुहातीचंी	आसनं	होती.
पंचांगदल	 सेनेचे	आमचे	 सेनािधकारी	दोन	 सेनापती	यांची.	सा यकांचे	 पुतर्	व	 िशनीचें
पौतर्	 युयुधान	तथा	सा यकी	व	अनाधृ टी	यांची.	 याखाली	 दुबाजलूा	अधमंडलाकृती
लांबच	लांब	अशी	आसनांची	दीघ	 रांग	होती.	ती	होती	दतू,	 गु तचर,	पर्मुख	दलपती,
कोशागार	 पर्मुख,	श तर्ागार	 पर्मुख,	अ वपर्मुख,	गज	 व	 उ ट्रदल	 पर्मुख,	गोधन
पर्मुख,	दानपर्मुख	अशी	िकतीतरी.

हटल	तर	महाराज	वसुदेवबाबां या	आसनाशी	व	 हटलं	तर	युवराज	बलरामदादां या
आसनाशी	समांतर	अशी	उज या	बाजशूी,	सव	आसनांपासनू	पणूत:	दरू,	 उंच,	अिल त
जाणवणारी	अशी	 दोनच	आसनं	 होती.	कसलंही	कोरीवकाम	 नसलेली,	 सुवणाचीच	 पण
साधी.	 होय	 यातील	 उज या	 हातीचं	आसन	 होतं	माझं	आिण	 या या	 डा या	 हातीचं
मा या	भिव यात	होणा या	धमप नीचं!	आता	ते	िर त	होतं.

राजमंडळा या	 या	 आसनांची	 उतरंड	 बघणा या या	 मनात	 यादवां या	 ‘सुधमा’
राजसभेचा	आदरयु त	धाक	 िनमाण	करणारी	 होती.	या	 राजमंडळीत	आसनांसमोर	एक
केवढातरी	 पर्श त	 चौक	 होता.	 तो	 होता	 तर्ी-पु ष	 नगरजनांचा,	 अ यागतांचा,
महाराजांकडे	 याय	माग	ूबघणा यांचा,	हीच	तर	खरी	 ‘सुधमा’	 राजसभा	होती.	 यांतही



पु षांसाठी	वेगळे	व	ि तर्यांसाठी	वेगळे	क 	होते.	राजिसंहासनाला	समांतर	डावे-उजवे
सौध-क 	होते.	ते	होते	इतर	राजि तर्यांचे	क .	 यांना	लागनूच	इतर	अितथी	ि तर्यांचे
क 	होते.

ता पयात	 संुदराचं	व	धमाचं	 संर ण	कर यासाठी	 सुयो य	अशीच	ही	आमची	भ य
राजसभा	होती	–	सुधमा.

यांतील	पर् येक	आसनांची	रांग	मी	दादा,	उ वासह	सावकाश	 िफ न	पािहली.	या
मंडलाकृती	राजसभेत	मय,	िव वकमा,	गगांनी	िठकिठकाणी	सश तर्	उपर कांचे	चौथरेही
ठेवले	होते.	पवू ाराशी	उज या	हाताला	 केवढंतरी	मोठं	गोलाकार	असं	एक	समयतबक
टांगलं	होतं,	 या या	 शेजारीच	एका	खोबणीत	पर्हरटोल	 ायचा	लांबट	हातोडा	होता.
दो ही	मळूचे	लोहाचे,	आता	 सुवणी	 वख	 िदलेले	 –	 सुवणीच	झालेले.	मी	सवांसह	 इथं
आलो.	 कुतहूल	 हणनू	खोबणीतला	 हातोडा	 उचलला.	 समोर या	 सागरलाटांकडे	 बघत
याचा	एक	जोरदार	पर्हार	टांग या	समयतबकावर	उतरिवला.	ठऽ णऽऽऽ!’	पर्हरनाद
उठला.	 ‘काळ’	अंग	झडझडून	जागरला	 या या	सावध	 वरलहरी	दरूवर	सागरगाजेला
गाठ यासाठी	धावत	गे या.

समाधानी	पर्स न	मनानं	आ ही	सुधमा	सभेतनू	बाहेर	पडलो.	भोवती या	महाराज,
युवराज,	राजगु ,	अमा य,	 सेनापती	अशा	सवां या	 सुरिचत	वा त	ूबघनू	 शेवटी	आलो
मा या	राजवा ततू.

मला	अपार	कुतहूल	व	अमाप	उ सुकता	होती	ती	मय,	गगांनी	उठिवले या	इथ या
‘कृ णसोपाना’ची.	 या	 वा ततू	 पर्वेशताच	 समोर	 िदसला	 तो	 सुवणी	 पायदंड ांचा
झळझळीत	मला	हवा	होता	तसा	लांब,	केवढातरी	पर्श त	‘शर्ीकृ णसोपान’.	जवळ	जात
या या	सवांत	खाल या	 सुवणी	 पायदंडीला	 खेटून	मी	 उभा	 रािहलो.	 या या	 डा या
हातीचा	कठडा	घट्ट	पकडला.	माझी	 दृ टी	पिह या	पायदंडीपासनू	 क्रमश:	वर	चढत
गेली.	अखेर या	 पंचिवसा या	 पायदंडीला	जाऊन	 िभडली.	 ि थरावली.	 मी	 नकळतच
जीवना या	खोलाथात	उतरलो.

‘िकती!	 िकती	 उंच	चढावयाचा	आहे,	अ ाप	जीवनाचा	सोपान	मला!	 िकती-िकती
भेटावयाचे	आहेत	 तर्ी-पु षांचे	पर्कार	या	वळणा-वळणावर!	 िकती-िकती	मागे	पडली
अशी	वळणं!	माझं	पर्ाणिपर्य	गोकूळ,	ितथले	बाबा,	आई.	काकू,	आजोबा,	सवंगडी,	गोप-
गोपी,	एका	आिण	राधा.	गोकूळ?	छे	–	बालपण.	मा याच	का,	पर् येका याच	जीवनाला
नसतं	का	एक	गोकूळ,	 या या- या या	बालपणाचं?

आ ही	 तो	 सुवणी	 सोपान	 चढून	 गेलो.	 वरचा	 िवशर्ाम	 व	शयनक 	 डो यांखाली
घालनू	 पु हा	 उतरलो.	 ती	 िनवासी	 राजवा त.ू	 सव	 लहान-मोठे	 क ,	ओव या	 िफ न
बिघत या.	 या	 वा तबूाहेर	 पडताना	 मया या	 हातात	 समाधानानं	 मोतीकंठा	 देत
हणालो,	“मय	महोदय,	कुश थली	पािहली.	पसंत	पडली.	तीळमातर्ही	यात	कसलीही
त् टी	 नाही.	 िवशेष	 राजसभेत	 तुमचा	 यथासमय	 उिचत	 गौरव	करीनच.	आता	 उदईक
शेजार या	शंखो ार	जोड ीपावर	जाऊन	तेथील	राणीक 	बघायचा	आहे."

“आमचा	 या	 िदवशीचा	 िनवास	 कुश थलीवरच	झाला.	 दुस या	 िदवशी	 नेहमी या
बर्ा ी	मुहतूावर	उठून	आ ही	आि हकं	आवरली.	सागरजलात	कमरभर	उभं	राहनू	आ ही
ितघांनी	आकाशमणी	सयूदेवाला	अ यं	िदली.	दो ही	 ीपं	जोडणा या	भपूट्ट ाव न	न
जाता	 नौकांनी	 शंखो ार	 ीपावर	आलो.	 इथंही	 कुशल थलीसारखी	 खंदक	 व	 तटबंदी



होती.	याचा	घेर	मातर्	लहान	होता.	राणीक ा या	या	 ीपालाही	चार	महा ारं	होती,	पण
ती	 कुश थली या	 महा ाराएवढी	 पर्श त	 न हती.	 इथंही	 अनेक	 पर्कार या	 शाला
उठ या	हो या.	गोधनां या	गोशाला	व	 यां यासाठी	रि त	चराऊ	कुरणं	होती.	पि चम
पुळणी या	तटबंदीजवळ	िनसगतःच	असणा या	पाषाणांना	बैठकांचे	आकार	िदले	होते.	या
ीपा या	 म यभागीही	 चौथ यावर या	 वज तंभावर	 यादवांची	 ग ड वजा	 फडफडत

होती.
िवशेषत:	या	 ीपावरची	 रथशाला	मातर्	 पर्श त	 होती.	 दो ही	 ीपांना	जोडणारा

भमूाग	िन ं द	होता.	अ या	योजनाचा.	या	मागाची	लांबी	होती,	पंचवीस-तीस	योजनं.	या
मागात	 रथ	 आिण	 अ व	 यांनीच	 या	 ीपांना	 एकमेकांशी	 संपक	 साधणं	 श य	 होतं.
जलातनू	साधायचं	 हटलं	तर	नौका,	तरफा	अशा	उदक	वाहनांनीच	ते	श य	होतं,	दो ही
मागांचा	 वापर	 सु ही	 झाला	 होता.	 राणीक ातील	 पर्मुख	 वा त	ू आठ	 हो या.
समोरासमोर	चार	अशा.	 या	 िफ न	बघताना	मी	 नेहमी या	खोचकपणे	 मुिनवर	गगांना
िवचारलं,	 “या	 वा त	ू नेम या	आठच	 का?”	 ते	 काही	 काळ	 थांबले.	 मग	 पांढ याशुभर्
दाढीभर	 सौ यसं	 हसत	 हणाले,	 “यादवराज	 महाराजांची	 येणारी	 धमप नी	 जरी	 एक
असली,	 तरी	 ित या	कीतीचा	 सुगंध	 न कीच	आठही	 िदशांना	 पसरेल!	 या	आठ	 वा तु
हणजे	 याचं	पर्तीक	आहेत!”	मी	चक्रावनू	 यां याकडे	बघतच	रािहलो.
बलरामदादाचा	राणीक ही	आ ही	िफ न	बिघतला.	ती	रातर्	याच	 ीपावर	रिहवास

क न	होतो.	दुस या	िदवशी	आ ही	तेथनूच	पर पर	मथुरेला	परतलो.

आता	 वसुदेवबाबां या	 रा यािभषेकाची	आमंतर्णं	आयावता या	 देशोदेशी	 सुटली.
गोकुळातले	माझे	नंदबाबा,	यशोदामाता,	एकानंगा,	राधा	व	सवांना	पाचारण	कर यासाठी
मी	 पु हा	 उ वालाच	 पाठिवलं.	 मातर्	 तो	 भावगंिधत	 नकार	 व	 काही	 भेटव त	ू घेऊन
परतला.	 यशोदामातेनं	 असं	 हणत	 नकार	 िदला	 होता	 की,	 “एवढ ा	 वषांनंतर	 तुला
बिघत यावर	आ हाला	गोकुळाकडे	परतावसंच	वाटणार	नाही.	त	ूमथुरा	सोडली	आहेस,
तसं	काही	आ ही	गोकूळ	कायमचं	नाही	सोडू	शकत.	तचू	 ये	 तु या	सोईनुसार	एकदा
गोकुळाला.	 तोवर	आ ही	आम या	 मना या	 कुपीत या	 गोपाळकृ णाला	 रोजच	 भेटत
राह!ू”	मथुरेत	मातर्	झाडून	सा या	मथुराकर	यादवांनी	मथुरा	सोडली.	अगदी	मोजकेच
मागे	 रािहले.	 रा यािभषेकाची	 सव	 सतूरं्	आचाय	 का यप	 सांदीपनीनंी	 हाती	 घेतली.
सुवणी	महा ारं	आिण	राजवा त,ू	तटबंदी	यांनी	झळझळणारं	कुश थली	 ीप	नानािवध
फुलमाळांनी	सुगंिधत	झालं.	आंबवती या	तोरण,	कमानीनंी	नटलं.	पर्थम	आई-बाबां या
ह ते	 जमले या	 देशोदेशीं या	 ऋिषमुनीं या	 सम 	 सांदीपनी	 व	 गगांनी	 राजवा तचंू
पु याहवाचन	व	 वि तवाचन	केलं.	मंिदरा	मंिदरात	दैवतांची	सिवध	पर्ित ठापना	झाली.
यासाठी	तबकं	भरभ न	दानं	वाट यात	आली.	मग	वा ां या	गजरात	रा यािभषेका या
िवधीनंा	पर्ारंभ	झाला.	काशी,	पर्याग,	अिह छतर्,	 कु ेतर्,	 पंचनद,	 िषकेश	अशा
िकतीतरी	 ेतर्ांहनू	आले या	तपसंप न	ऋिषमुनीं या	मंतर्घोषात	नेम या	सयूोदया या
मुहतूावर	 अिभषेकिवधीनंा	 पर्ारंभ	 झाला.	 आजवर	 मा या	 खपू-खपू	 सोिशक	 माता-
िप यांनी	अनेकदा	आप या	 नेतर्जलाचा	अिवरत	अिभषेक	भमूीवर	 केला	 होता.	आज
िवधीपवूीची	 उपोषणं	 के यामुले	 दोघेही	 थोडे	 कृश	 झाले	 होते.	 मातर्	 वसुदेवबाबा	 व
देवकीमाता	दोघां याही	चया	आज	अनुपम,	अपार,	अजोड	तेजानं	तळपत	हो या.	शांत-



शांत	कृताथतेचं	अ य त	समाधान	 यां या	व सल	नेतर्ांतनू	मकूपणे	ओसंडत	होतं,

सयूोदय	 झाला.	 या या	 पिह याच	 िकरणांनी	 यादवशरे् ठ	 वसुदेव	 महाराज	 व
महारा ी	 देवकीदेवी	यांचा	 वाकून	चरण पश	 घेतला.	तसे	 शेकडो	ऋिषमुनीं या	 िवमल
कंठांतनू	देववाणीतील	वेद	मंतर्घोषांचा	अिवरत	क लोळ	उठला.	पंचपर्मुख	पुरोिहतांनी
आयावता या	 गंगा,	 िसंध,ू	 यमुना,	 नमदा,	 कावेरी	 अशा	 पावन	 न ां या	 जलांचा
सुवणकंुभांतनू	आई-बाबां या	म तकी	अिभषेक	 केला.	पाठोपाठ	 दु ध,	मधु,	 सुवणजल,
कमलजल,	 चंदनजल	 अशा	 पंचपिवतर्	 जलांचा	 अिभषेक	 केला.	आयभमूी या	 ित ही
अंगांना	संर क	कडं	टाकले या	ित ही	सागरजलांचा	अिभषेक	झाला.	पु हा	समा तीचा
स तसिरता	जलांचा	सांगता	जलािभषेक	झाला.	बाबा-आ नी	झळझळीत	राजव तरं्	व
अलंकार	पिरधान	केले.

मा या	 िपर्य	 बलरामदादाला	 युवराज	 हणनू	 व	 रेवती	 विहनीनंा	 युवरा ी	 हणनू
असेच	 अिभषेक	 िवधी	 झाले.	 या	 दोघांनीही	 झळझळीत	 राजव तरं्	आिण	 अलंकार
पिरधान	केले.	मीही	उ व	व	सव	चुलत,	मामे	भावंडांसह	अ यंग	 नान	व	इतर	आव यक
ते	िवधी	केले.	िन याचं	सोनपीतांबर	कसलं.	 यावर	िन या	शे यात	माझा	िपर्य	पांचज य
होताच.	म तकी	मोरपीसधारी	 मुकुट	 घेतला.	 कंठी	कौ तुभमणीधारी	मौि तक	मालेवर
वैजयंतीमाला	 चढवायला	 िवसरलो	 नाही.	 व ावर	 सोनवखी	 लोहकवच	 धारण	 केल.
खां ावर	अिजतंजय	शरचाप	घेतला.	कमरेला	नंदक	खड्ग	आवळलं.	हाती	कौमोदकी	गदा
घेतली.	उ वानं	एक	उ फु ल	काषाय	कमल	मा या	हाती	िदलं.

सांदीपनी	 आिण	 गगांनी	 काढलेला	 मुहतू	 अगदी	 त डावर	 आला,	 तसं	 बाबां या
राजवा ततूनू	 आ ही	 सुधमा	 राजसभेकडे	 चाललो.	 सवांत	 पुढं	 होते,	 सुवणी	 राजदंड
उज या	हाती	पेललेले	अमा य	िवपृथ.ू	 यां या	मागं	होते	आचाय	सांदीपनी,	गग	व	अनेक
ऋिषमुनी.	 यां या	पाठीशी	यादवी	पागोटं	पिरधान	 केलेले	बाबा	व	राजअंशुकाचा	पदर
पेललेली	आमची	थोरली	 देवकीमाता.	 यां या	पाठीशी	होते,	आम या	धाक या	रोिहणी
मातेसह	 युवराज,	 युवरा ी	 –	 बलरामदादा,	 रेवतीविहनी	 तेही	 तशाच	 वेषांत.	 यांना
पाठबळ	 देत	मी	चाललो	 होतो.	मा या	 उज या	 हाताशी	 उ व,	 याचे	 बंध	ू िचतर्केत,ू
बृहद	्बल	आिण	 िकतीतरी	 चुलतबंध,ू	मामेबंध,ू	मावसबंध	ू होते.	मा या	डा या	 हाताशी
होते	सा यकी,	अनाधृ टी,	अक् र	सतर्ािजत,	 िवकद् 	असे	 राजमंडळातील	 िकतीतरी
पर्मुख.

सुधमा	सभे या	पवू	 ारातनू	आमचं	 राजमंडल	आत	पर्वेशलं,	तसं	चौघडे,	नगारे,
दंुदुभी,	 तुता या,	 रणहल या,	 ढोल,	 मृदंुग	यांचा	एकतर्	 संिमशर्	वा क लोळ	 उठला.
पाठोपाठ	 मा या	 पर्ाणिपर्य	 आई-बाबांवर	 वेडावले या	 हजारो,	 लाखो,	 दुहातीं या
यादवांनी	रानफुलांचा,	उ ानफुलांचा,	सुवणफुलांचा,	पर्ाज तफुलांचा	ओंजळी	ओंजळीनं
वषाव	केला.	र तवणीय	आ तरणा या	पायघड ा	तुडवत-तुडवत	आमचं	सव	राजमंडळ
पवू या	 राजवेदीपयंत	 पोहोचलं.	 पंचपुरोिहतांनी	 मागदशन	 केलं.	 तसं	 मा या	 बाबांनी
उजवं	पाऊल	हलकेच	चरणासनावर	िसंहासनाला	पद पश	होणार	नाही	याची	द ता	घेतं
ठेवलं.	सावध	आकषक	राजबैठक	घेतली.	पाठोपाठ	देवकीमातेनंही	 यांचं	अनुकरण	करीत
तशीच	 बैठक	 घेतली.	 तसं	 उ या	 सुधमा	 राजसभेचा	 कानाकोपरा	 अिवरत	 झडणा या
टा यां या	कडकडाटांनी	दुमदुमनू	गेला.



रा यािभषेकाचा	मुहतू	आता	अगदी	काही	पळांवर	आला,	तसं	पंचपुरोिहत	पर्मुखानं
पुढे	 होत,	 वसुदेवबाबां या	 म तकीचं	 पीळदार	 यादवी	 पागोटं	 उतरवलं.	 शेजारी	 उ या
असले या	 तबकधा या या	 तबकात	 ठेवलं.	 आता	 पर्मुख	 अिभषेक	 सु 	 झाला.
पंचपुरोिहतां या	 मुखांतनू	 व छ	 उ यारांत	 अखंड	 मंतर्घोष	 सु 	 झाला.	 यां या
पवूजांनी	 मुखोदग्त	 केले या	 वेदांतील	 राजधमाचं	 यथासांग	 गुणगान	करणा या	ऋचा
धबध यांसार या	अखंड	 तर्व	ूलाग या.

चारही	 ारांजवळ	 सुवणी	 घंगाळात	 िशवमुहतूाची	 घिटकापातरं्	 ठेवली	 होती.
रा यारोहणा या	 मुहतूाचा	अचकू	 ण	पकडत	ती	पर्चंड	 सुवणी	 घंगाळजलात	 ‘डु ब’
करत	एकाच	 णी	डुबली.	तंस	चारी	 ारावर या	समय	तबकांवर	पर्चंड	ताकदीचे	हातोडी
पर्हार	 समयपालांनी	 एकाच	 वेळी	 उतरिवले.	 यांचा	 एक प	 झालेला	 एकच	 संिमशर्
पर्चंड	 नाद	 िननादला	 –	 ‘ठऽऽणऽऽ णऽऽ.’	 ितकडे	 राजवेदीजवळ	 याच	 णाला
पंचपुरोिहतांनी	 दश	 हातांनी	 राजिकरीट	 उचलला.	 यादवांचा	 परपंरागत	 िवशेष	 कुसर
कोरलेला	 मंडलाकृती	पा ववलय	असलेला	तो	 सुवणी	भ य	राजिकरीट	हलकेच	मा या
बाबां या	कृ णधवल	केशधारी	म तकी	चढिवला.	पाठोपाठ	 यांनीच	लहानसर	आकाराचा,
तर्ी	चयला	शोभेल	असा	महारा ीचंा	अटकर,	सुवणी	राजिकरीट	मा या	थोरली या	–
देवकीमाते या	 म तकी	 चढिवला.	 ते	 बघताच	 मा या	 नेतर्कडांवर	 एरवी	 कधीही	 न
िदसलेले	दोन	यादवाश् 	झरझरत	एकवटले.

पाठोपाठ	 असेच	 अिभषेक	 झाले.	 युवराज-युवरा ीचें.	 तदनंतर	 राजपुरोिहतांनी
अमा य	 हणनू	 िवपृथूंचं	 नाव	 घोिषत	 केलं.	 पाठोपाठ	 खोबणीत	 बसिवलेला	 यादवांचं
कुलभषूण	असलेला	िहरे,	र नजिडत	उंच,	सुवणी	राजदंड	िविधपवूक	 यां या	हाती	िदला.

आता	 पुरोिहतांचं	 धमकाय	 संपलं.	 ते	 आपाप या	 थानावर	 आ ढ	 झाले.	 आता
राजसभा	अमा यां या	 रा यािधकारात	आली.	 यांनी	 हातचा	 राजदंड	 उंच	 उठिवताच
संपणू	 राजसभा	 उ थान	 दे यासाठी	 उठली.	 दंड	 खाली	 येताच	 पु हा	 यंतर्वत	 बसली.
वय क,	 अनुभवी,	 उंचशील	 अमा य	 िवपृथ	ू आप या	 खणखणीत	 अिधकारवाणीत
धीरगंभीर	 बोलले,	 “यादवजनहो!	 आमंितर्त	 अ यागत	 सु द	 जनहो!	 आता	 यादव
कुलपर्मुख	 शर्ीकृ णां या	 ह ते	 ारका	 राजनगरीचं	 संुदर	 िनमाण	 करणा या
थाप यिवशारद	मय,	 यांचे	सहकारी	िव वकमा,	गग	 व ट	या	सवांचाच	गौरव	कर यात
येईल.”

मी	हसलो.	राजमंडळात	बसले या	उ वाकडे	बिघतलं.	िपर्य	दादा,	विहनीनंा,	थोरली,
बाबांना,	सौधात	बसलेली	धाकली	यांना	मनोमनच	 वंदन	 केल.	उठलो,	घोिषत	 केले या
थाप यिवशारदांना	उंची	मानव तरं्	आिण	अलंकारतबकं	देऊन	पर्थम	गौरव	केला	आिण
बोल	ूलागलो,	 “मा या	सम त	 िपर्य	यादव	 तर्ी-पु षजनहो!	अितथीनंा	आ ही	 देवच
मानतो.	 यासाठी	 यादवां या	 अ यागत	 अितथी	 जनहो,	 मा या	 खपू	 सोसले या,
पराका टे या	 अवमािनत	 िपर्य	 यादवबंधूंची	 आज	 वतंतर्	 राजनगरी	 व	 वा त	ू उभी
रािहली	याचा	मला	परमानंद	होत	आहे.	हे	 यांनी	युगानुयुगं	उराशी	बाळगलेलं	एक	िद य
व न	 होतं.	 सागरदेवते या	आशीवादानं,	अठरा	 कुलांतील	 कोट वधी	 यादव	 बंधूं या
अितशय	अथक,	 कुशल	कमयोगा या	 पिरशर्मांतनू	 हे	 राजनगर	 उभारलं	 गेलंय.	 मला
याचं	 वागत	करताना	व ात	मावत	नाही	असा	व	श दांत	पकडता	 येत	नाही	असा,
आनंद	झालाय.



“पर्थमत:	 या	 नगरा या	 चारी	 महा ारांची	 नावं	 मी	अिधकृतपणे	 घोिषत	 करतो.
पवूकडचं	आहे	ते	‘शु ा ’,	पि चमेकडचं	आहे	ते	‘ऐंदर्’,	दि णेकडचं	आहे	ते	‘पु पदंत’
आिण	 उ रेकडील	 ाराला	आपण	 ‘भ लात’	 हणणार	आहोत.	आ हा	 यादवां या	 या
राजनगराचं	मला	सुचतंय	ते	सुयो य	नाव	आहे	 ारावती	–	 ािरका	–	 ारका!!

“िपर्य	भर्ाते	यादवजनहो!	आयावतात	असले या	सोळा	महाजनपदांपैकी	 पर्मुख
पर्ितिनधी	आज	 इथं	आलेत,	काही	आलेले	 नाहीत.	 मला	 माहीत	आहे,	 जे	आलेत	 ते
महाराज	 वसुदेवांसाठी.	 आ हा	 यादवांसाठी	 अमोल	 उपहार	 घेऊन	 याहनू	 मौिलक
सिद छांसह	आलेत.	आ हा	 ारकाकरांना	भिव यात	सवांशीच	परे्मानं	आिण	मनमोकळं
या	 सागरिकनारी	 नांदायचं	 आहे.	 माझा	 पणू	 िव वास	 आहे	 तो,	 ‘परे्म’	 या	 एकाच
िव वस यावर.

“सवां या	सा ीनं,	वसुदेव	महाराजां या	अनु ेनं	मी	या	राजनगराचं	नाव	घोिषत	केलं
आहे.	मला	अपेि त	आहे	आयावत	आम या	या	 ारकेला	सतरावं	महाजनपद	 हणनू
अव य	मा यता	देईल.	या	नगरात	सवांच	 वागत	होईल.”

ए हाना	सुवणी	 ारकेतील	पिह याच	रा यािभषेकाचा	सा ीदार	आकाशमणी	सयूदेव
मावळतीला	आला	होता.	 रैवतक,	काशी,	कोसल,	कु ,	अवंती,	अ मक,	पांचाल,	िवदेह,
िसंधु-सौवीर,	 िशबी-उशीनर,	 दाव-अिभसार	 कांबोज,	 गांधार	 अशा	 महाजनपदांकडून
आले या	 राजदतूांनी	 आपापले	 उपहार	 महाराज	 वसुदेवांना	 अपण	 केले.	 जरासंधा या
मागधांकडून,	 िशशुपाला या	 चेदीकंडून,	 तसंच	 शा व,	 दंतवक्र	आिण	 िवशेष	 हणजे
राजा	 भी मका या	 क िड यपुराहनू	 काहीही	 आलेल	 न हतं.	 दि णेकड या	 वनवासी,
क चपरू,	 पदम्ावत,	 मिह पती,	 पुिरका,	 र न ीप,	 हरीत	 या	आम याच	 यादव	 राजांचे
उपहार	िवशेष	होते.	 यात	सुवण,	चांदी,	र नं,	िहरे,	माणकं,	वैदयू	िवपुल	होतं.	नीलमणी,
तामर्,	लोह,	शीस	असे	धात	ू व	मधाचे	आिण	म ाचे	 बुधले	 होते.	तसेच	 वनौषधीं या
क पाचे	बंिद त	कंुभही	होते.	िनरिनराळे	कोशागार	पर्मुख	सालंकृत	गज,	सजलेले	अ व-
उ ट्र,	 सुल णी-जोडकासे या	गाई,	 पु ट	अनावर	सांड,	चपळ	अशी	 िविवध	जातीची
तेजवंत	िशकारी	व	र क	कुतर्ी	अशा	चराचर	संप ीची	पर्तवारी	लाव यात	गढून	गेले.
ओदन,	 स ,ू	 वरी,	 गोधनू,	 नागली	 अशी	 धा य	 कोठारांत	 सुरि त	 कर यात	 आली.
जरीबतचेू	 व	 मऊ	 रेशमी	 व तर्ांचे	 ठाण	 व तर्ागारात	 पर्तवारीने	 रच यात	 आले.
कोट वधी	यादवां या	 ारका	या	महाजनपदाचं	 मंितर्मंडळ	दहा	सश त,	यादव	 पेलनू
धरणार	होते.	 यात	उ वाचे	िपता	वय क,	अनुभवी	साि वक	परे्मळ	व	जाणते	 देवभाग
होते.	देवशर्वस	व	िवकद् 	या	राजनीतीकुशल	 ये ठांचं	सवांनी	मागदशन	लाभणार	होतं,
यात	 हािदकाचे	 पुतर्	 महारथी	 कृतवमा	 तथा	 हािद य	 होते.	 आहुक	 व	 स यक	 होते.
महापराक्रमी	सतर्ािजत	आिण	स यवान	 होते.	अमा य	 िवपृथूंचे	 वृ 	 व	 कुशल	 िपता
िचतर्क,	तसेच	अक् र	होते.

या	 िदवशी	सायंकाळी	 उ वाला	 संगती	 घेऊन	 मी	 पि चमेचं	 ऐंदर् ार	 पार	 केलं.
सागरपुळणीवर	आलो.	 दा क	 व	 रथ	 मागेच	 रािहला.	 पि चम	 सागराला	 िभडले या
समोर या	अथांग	आकाशात	तांबसर	गुलाबी	ढगांची	लांबच	लांब	रांग	पसरली	होती.	मी
ती	 वतःला	हरवनू	एकटक	बघतच	 रािहलो.	तसं	उ व	 हणाला,	 “एवढं	काय	बघतोस
वतःला	हरवनू	 या	रंगीत	आकाशाकडे	दादा?”	 या याकडे	हसनू	बघताना	मी	उ रलो,
“तु याच	वणाचं	आहे	आज	आभाळ	 हणनू!”



तोही	काही	कमी	न हता.	 हणाला,	 “आम यासारखे	 वेडे	 या	ढगांमागे	असले या
शा वत	िनळाईला	िनरख यासाठी	सदैव	आसुसलेले	असतात!”

तो	कुठं	चाललाय	हे	मी	ओळखलं.	मलाही	 याला	दरू	आडवळणात	 यायचं	होतं.	मी
समोर या	 कोळी	 यादवपर्मुखाला	 हाकारलं.	 तो	 आप या	 सोब यांसह	 सागरातनू
नुक याच	आणले या	म यां या	वेतटोक या	होड ांतनू	िकना यावर	उतरव यात	गढला
होता.	हात	जोडून	नमर्पणे	 पुढे	होत	तो	 हणाला,	 “आ ा	महाराज.”	मी	हसत	 याला
हणालो,	 “तु ही	चार-पाच	जण	होड ा	 घेऊन	 पु हा	आत	परताल?	जलडु या	 याल?
पोटात	मोती	वागवणारे	बरेच	िशंपले	बाहेर	घेऊन	एकतर्	कराल?”

“जशी	 इ छा	 यादवराज.”	 यानं	 कसलीही	 अडचण	 उभी	 केली	 नाही.	 ए हाना
यां याभोवती	 जमलेले	 सवच	 कोळीयादवही	 मला	 अितशय	 परे्मानं	 वंदन	 क न
यां याबरोबर	 जायला	 िहिररीनं	 तयारही	 झाले.	 चांग या	 दहा-पंधरा	 होड ा	 पु हा
समुदर्ात	घुस या.

या	धाडसी	यादवपथकानं	सयू	पणू	 डंुबाय या	आत	 िकतीतरी	 िशंपले	गोळा	क न,
व छ	 धुऊन	 वेतटोक यांतनू	मा यासमोर	रांगेत	मांडले.	मी	 ते	राजवा तकूडे	 ने याची
यांना	सचूना	केली.	उ वासह	परतलो.
परतताना	 उ वानं	 नेमका	 पर् न	 मला	 घातलाच.	 हणाला,	 “दादा,	 वसुदेवबाबांचा

आजचा	रा यािभषेक	तर	दृ ट	लागावी	असा	झाला.	काही	 हट या	काही	खटकलं	नाही
कुणालाही.	केवळ	मीच	तुला	िवचारतोय.	तु या	डा या	हातीचं	िर त	आसन	कधी	भरणार
त?ू	कोण	आहेत	आम या	 या	–	आ ही	न	पािहले या	भा यवंत	आदरणीय	विहनी?”

लवकरच	 सुवणी	 ारकेतील	 आ हा	 यादवांचं	 महाजनपद	 नांदतं	 झालं.	 सैिनक,
गोपसेवक,	 िश पकार,	नागिरक	यादव	दो ही	 ीपांवर	आता	सहज	 ये-जा	क 	लागले.
मंिदरामंिदरात	उठणारे	घंटानाद	समुदर्गाजेत	िमसळू	लागले.	माझा	अिधक	तो	रिहवास
राजसभे या	 लगत	 असले या	 वा तुत	 होता.	 इथ या	 सुवणी	 सोपानावर या
िवशर्ामक ात	मी	राह	ूलागलो.	सेवेत	होता	िपर्य	उ व.	एके	िदवशी	तो	व	अमा य	एका
म यमवय क,	 कृश	 व	 दाढीधारी	 बर्ा णाला	 घेऊन	मा या	 िवशर्ामक ात	आले.	तो
बर्ा ण	दरूचा,	क टकर	पर्वास	क न	आ याचं	 प ट	िदसत	होतं.	 या या	अंगावरची
मळूची	 नेटकी	व तरं्	जागजागी	फाटली	 होती.	मलीनही	झाली	 होती.	 याचा	मळूचा
गौरवण	 उ हाता हातनू	 व	 पायीच	 पर्वास	 के यामुळे	 रापनू,	 काळवंडून	 गेला	 होता.
मा यासमोर	येताच	 यानं	अ टांगी	दंडवत	घातला.	मी	 याला	खांदे	ध न	पर्थम	उठता
केलं.	थोपटून	अभय	िदलं.	खां ावर या	उपर यात	काळजीपवूक	जपनू	ठेवलेली	एक	मऊ
रेशमी	व तर्ाची	कसलीतरी	थैली	 यानं	मा या	हातात	िदली.	पाठोपाठ	तर्ोटक	 हणाला,
“महाराज	शर्ीकृ णदेव,	आम या	राजक येचं	अमोलं	पर्ाणर ण	आता	केवळ	आप याच
हाती	आहे.	 यांचं	अिन छेनं	 वयंवर	मांडलं	आहे,	 यां या	बंध-ूिप यानं.	अगदी	त डावर
आलं	 आहे	 ते.	 आपण	 वत:	 त काळ	 ससै य	 िनघावं.	 गाठावं	 आमचं	 िवदभातलं
क िड यपरू.”

क िड यपरू!	 ते	 नाव	 ऐकताच	 मा या	 दयाकाशात	 िकतीतरी	 वेतवणी	 राजहंस
फडफडून	उठले.	मी	कधीच	न	पािहलेली	आंधर्भृ य	 राजा	भी मक	व	 याची	महाराणी
शु मती	यांची	क या	 ि मणी	मा या	डो यांसमोर	तरळू	लागली.	काही	एक	श दांत	न



पकडता	 येणारं	 िकतीतरी	 कांडांचं	 भावरामायण	 मा या	 डो यांसमोर	 णात	 फडफडून
गेलं.	 या	 फडफडीत	 क िड यपरू	 हे	 नगरनाम	 आिण	 ि मणी	 हे	 नगरक येचं	 नाम
िमसळलं.	ही	दो ही	नावं	ऐकताच	मा या	अंतमनात	खोलवर	 जले या	सुदशनाचे	पावन
बोलही	 णैक	आपोआपच	झंका न	गेले.

“नाव	काय	तुमचं?”	मी	 या	सत	्शील	सेवकाला	िवचारलं.
“मी	 ‘सुशील’	नावाचा	बर्ा ण.	राजक या	 ि मणीदेवी	यां या	िन य	धमकमातील

पुरोिहत.”	तो	उ रला.
मी	 याला	आसनावर	बसतं	केलं.	मा या	यादव	सेवकानं	 या यासमोर	फलाहार	 िन

दुधाचा	 सुवणी	चषक	 ठेवला.	मा यासमोर	काही	भ ण	करायला	तो	 सं कारशील	 दतू
कच 	लागला.	मी	पु हा	खांदे	थोपटून	धीर	देताच	 यानं	फलाहार	व	दधू	घेतलं.	आता	तो
िकतीतरी	तरतरीत	झाला.	मी	 यां या	राजक ये या	 वयंवराची	सव	बारका यानं	मािहती
घेतली.	अमा यांना	द ता	घे याची	सचूना	देऊन	 याला	िवशर्ामासाठी	 यां या	 वाधीन
केलं.

समरांगणावर	 यादवांना	 व	 मला	 िन	 दादाला	 पराभतू	 करणं	 आजवर	 श य	 न
झा यामुले	 मागधांचा	 जरासंध	 ितढ ात	 िशरला	 होता.	 क िड यपुराहनू	 भी मकपुतर्
मीला	आप या	राजनगर	िगिरवर्जात	पाचारण	केलं	होतं	 यानं.	ितथं	राजसभेत	 याला

सुवणी	 मुठीचं	कोटबंद	खड्ग	व	पर्श त	ढाल	आिण	भरजरी	 राजव तरं्	पर्दान	क न
याचा	राजस कार	केला	होता.

मी!	माझी	मािहती	होती,	तसा	वणानं	आम या	उ वासारखा	तामर्वणी.	 वभावानं
मातर्	उतावीळ,	शीघर्कोपी	दादासारखा	–	सा यकीसारखा.	तसाच	पराक्रमीही.	आप या
भिगनीसारखाच	 संुदर.	 याला	 आणखीही	 या यासारखेच	 चार	 बंधहूी	 होते.	 मरथ,
मबाहु,	 मकेश	आिण	 ममाली	या	नावांचे.	िपता	भी मक	तथा	िहर यरोमन	आता

वृ वाकडे	झुकू	लाग यानं	ितथली	स ा	 ये ठ	पुतर्	 मी या	श दांवरच	चालत	होती.
अशा	 मीला	हाताशी	ध न	जरासंध	आता	मा यावर	भाविनक	 कुरघोडी	करणार

होता.	 माझा	 आतेबंधचू	 असले या	 िशशुपाला या	 शुि तमती	 राजधानीकडे	 यानं
मीला	धाडलं	होतं,	 मीनं	आप या	भिगनीचं	–	 ि मणीचं	पािणगर्हण	िशशुपालानं

करावं,	असा	पर् ताव	 या यासमोर	 ठेवला	होता.	 िशशुपालानं	तो	आनंदानं	 वीकारला
होता.	दोघांनी	िमळून	राजा	भी मकाला	िववाह	मुहतूही	काढायला	भाग	पाडलं	होतं.	ही
सव	सतूरं्	 राजधानी	 िगिरवर्जात	बसनू	मगध	समर्ाट	जरासंधानं	दरूदेशीहनू	चातुयानं
हलिवली	 होती.	 याला	 भी मकांना	 पुतर्ांसह	 उपकृत	 क न	 पुरतं	 आप या	 गोटात
खेचायचं	होतं.	िशशुपालाचा	गळ	टाकून.	यात	िवदभक या	 ि मणी या	इ छेचा,	मताचा
यां या	मते	 कुठं	आिण	कसलाही	 सुतराम	पर् नच	 येत	न हता!	कारण	ती	एक	 तर्ी
होती.

सुशीलनं	हाती	िदलेलं	भजूपतर्	मी	एकांती	वाच	ूलागलो.	ते	भजूपतर्	न हतंच.	होता
मला	 न	 बघताच	 मनोमन	 मला	 वरले या	 एका	 मन वी	 तर्ाणी	 तर्ी या	 दयाचा
िनवाणीचा	आकांत.	ितनं	 वह ते	मयुरिपसा या	लेखणीनं	मु तपणे	िलिहलं	होतं.

‘शर्ृ वा	गुणा भुवनसंुदर	शृ वंता	ते।	
िनिव य	कणिववरैहरतोऽ	ङ्गतापम।्	

पं	दृशां	दृिशमतामिखलाथलाभं।



व य चुतािवशती	िचतर्मपतर्मं	मे।।’
ती	िलहीत	होती,	‘ितर्भवुनसंुदरा	–	शर्ीकृ णा,	तुझे	गुण	जे	ऐकतात	 यां या	अंगचे

ितर्िवधताप	 णाधात	 नाहीसे	 होतात.	 यांचे	 ज म	 कृताथ	 होतात,	 यांनी	 तुझं	 प
नयनांत	साठिवलेलं	असतं.	तुझी	ही	कीती	ऐकून	मी	ल जारिहत	मनानं	तु याच	चरणांचा
यास	 घेतलेला	आहे.	 मी	 तरी	 याला	 काय	 क 	 सांग?	जनाची	आिण	 मनाची	ल जा
तु याच	चरणाशी	 यागनू	हे	पतर्	मी	तुला	िलहीत	आहे.’

ितचा	हा	पतर्ारंभच	मा या	मनाची	न	तोडता	येणारी	पकड	घेऊन	गेला.	ती	याचत
होती	िनखळ,	िनरपे 	परे्म.	मी	तरी	आजवर	याहनू	वेगळं	काय	केलं	होतं!	यापुढे	करणार
होतो?	िनखळ,	िनरपे 	‘परे्मयोग’,	हेच	तर	मा या	जीवनाचं	सार	न हतं	काय?

कुतहूलानं	 वतःला	 िवस न	मी	 ते	पतर्	 पुढे	वाच	ूलागलो.	 ‘मधुसदूना,	 तुझं	शील,
कुळ,	वय,	तेज,	धन,	िव ा,	 प,	साम य,	वाणी	ही	सवच	केवळ	अतुलनीय	आहेत.	ते हा
नावासार या	 ितर्भुवनमोहन	 असले या	 तु या	 चरणी	 िववाहयो य	 झाले या
मा यासारखीनं	आपलं	जीवनपर्ाज त	समिपत	 केलं,	तर	 यात	आ चय	 ते	काय!’	 ितनं
मा या	 नावातील	 कृ ण	 व	 शर्ीकृ ण	 दो हीही	 अचकू	 श दांत	 पकडले	 होते.	 ित या
बुदि्धकुशलतेवर	दाद	 हणनू	मी	 वतःशीच	हसलो.	वाच	ूलागलो,	‘हे	पर्ाणमोहना,	काय
हवं	ते	 हण	मला	त.ू	तुला	मी	मनोमन	वरलं	आहे.	 यासाठी	या	वेळी	जे	आव यक	व	इ ट
असेल,	 ते	 वेळीच	 करताना	 यि कंिचतही	 हयगय	 क 	 नकोस!’	 ित या	 पतर्ातील
भावलािल यानं	 चिकत	 होऊन	 मी	 पुढे	 वाच	ू लागलो,	 ‘त	ू मृगदर्	 आहेस.	 ल ावधी
यादवांचा	वनराज	आहेस.	पण	आपला	वाटा	चपळाईनं	 घेऊन	जा यात	त	ूयि कंिचतही
अनमान	केलास,	तर	 या यावर	िशशुपाल पी	को हा	के हाही	तुटून	पडणार	आहे!	मग
याची	ल जा	कोणाला	 राहील!	काव यांनी	ग डाचा	वाटा	पळवावा	तसंच	 ते	होणार
नाही	काय?”

कुठ याही	 ितर्याचा	 वािभमान	िडवचावा	अशाच	पर्भावी	श दांचं	भावपणू	योजन
कौश यानं	 केलं	 होत	 ितनं.	आता	 ित या	 संुदरपणाबरोबर	 मला	जाणवनू	 गेलं	 ते	 ितचं
तडफदार	बौदि्धक	स दय!	वाचणा याला	 णभर	काही	ती	इकडे-ितकडे	िवचार	करायला
संधीच	 देऊ	बघत	न हती.	 ते	जाणनूही	मी	 वतःशीच	हसलो.	ती	 िलहीत	होती,	 ‘तुला
पतर्	पाठिव याचं	माझं	हे	केवढं	औ य	आहे,	असंही	त	ू हणशील.	पण	ते	काय	वाटेल	ते
का	असेना,	तु यासाठी	मी	कुल,	शील,	सव वाचा	 याग	करायला	िस 	झाले	आहे.’

आतापयंत या	 पतर्ात	असलेली	 बौदि्धक	चमक	 ितनं	 पुढ या	मजकुरात	 िशगेला
नेली	होती.	एखा ा	 िकशोराला	 यानं	 हुतुत	ूव	सरूपारं यासारखा	 खेळ	कसा	 खेळावा	 हे
या या	 गु नं	 हात	ध न	 िशकवावं	 तसाच	 हा	 भाव	 होता!!	 ‘ि तर्यांतील	चतुरा’	 ही
ित या	ठायी	सव	गुणांसह	नांदत	होती	तर!	ती	िलहीत	होती,	‘त	ूिववाह	समारंभात	पर्वेश
के यावर	ितथं	िव नं	उपि थत	होईल,	अशी	तुला	कदािचत	शंका	येईल,	पण	 यािवषयी
त	ूिनःशंक	राहा.	िववाहा या	आद या	िदवशी	सीमेवर या	अंिबके या	दशनासाठी	वधनंू
सीमेवर	जावं,	अशी	आम या	भोजकुळाची	पर्था	आहे.	 या	 वेळी	मी	 अंिबकेचं	दशन
घे यासाठी	मा या	स यांसिहत	ितथं	येईन	 या	वेळी	त	ूरथ	घेऊन	ितथं	उभा	राहा!	मी
दशन	क न	मंिदराबाहेर	येताच	सवपर्थम	मला	रथात	घालनू	हरण	क न	घेऊन	जा!!	मी
मनोमन	 तुला	वर यामुळे	पर तर्ी	अपहरणाचा	दोषही	 तुला	लागणार	नाही!	तशी	शंका
घे याचंही	 तुला	 काहीच	 कारण	 नाही!’	 ितनं	 प ट	 सुचिवले या	 उपायानं	 तर	 मा या



गालावर	 खळीच	 खुलली!	आता	 पतर्ाचा	 शेवट	 ितनं	 कसा	 केला	असावा	 हणनू	 मी
पराकोटी या	उ सुक	कुतहूलानं	वाच	ूलागलो.

‘कमलनयनाऽ	ऋिषकेशा,	 एवढं	 क नही	 माझी	 ही	 िवनंती	 त	ू मा य	 न	 कर याचं
ठरिवलंस	तर?	तर	हा	वजर्लेखच	समज	की,	मनमोहना,	मधुसदूना	 तुझं	 मरण	करीतच
मी	पर्ाण याग	करीन.	 हणजे	या	नाही,	तर	 पुढील	ज मी	तरी	त	ूमाझाच	पर्ाणसखा
होशील.	हे	शर्ीहरी-शर्ीधरा-शर्ीकृ णा!	पर्ाणा या	 योती	तेववनू	मी	केवळ	तुझीच	वाट
पाहत	 आहे.	 िवस 	 नकोस.	 एका	 णाचाही	 िवलंब	 केलास	 तरी	 आनंदकंदा,	 मुकंुदा,
गोिवंदा	मा यासाठी	जगबुडी	आहे!!	असशील	तसा	त काळ	नीघ!’

मा या	 सोनिकरीटातील	 रंगदेख या	 मोरिपसाकडे	 बघत	 वतःला	 हरवले या
उ वाला	 मी	 हणालो,	 “उधो,	 यादवां या	 राजसभेतील	 मा या	 डा या	 हातीचं	आसन
कुणाचं	असं	त	ूनेहमी	िवचारतोस.	मानकरीण	ही	आहे.	 ि मणी	–	तुझी	विहनी!”	हातीचं
भजूपतर्	माझा	भाविव व त	असले या	िपर्य	बंध	ूउ वाकडे	मी	तसंच	िदलं.	 यानंही	ते
मनःपवूक	वाचलं.

“जा	उधो,	कामाला	लाग.	पतर्लेखक,	राजदतू,	अ वदलपती	यांना	स वर	पाठवनू	दे.
उपहाराची	 काही	 तबकंही	 कोषागार	 पर्मुखाला	 िस 	 ठेवायला	 सांग.	 दा काला
ग ड वजाचे	 िन याचे	चारही	 शुभर्	अ व	पाठीवर	 झुली	बांधनू	बरोबर	 यायला	सांग.
रथ-ग ड वज	 इथंच	 राहील.	 अ व	 मोकळेच	 धावतील	 आम याबरोबर.	 मी	 आजच
सं याकाळी	 सुशील	 बर्ा णासह	 क िड यपुराकडे	 िनघणार	 आहे.	 दादाला	 मा या
पाठोपाठ	 या या	 सेनेसह	 ये यास	 सांग.	 तहूी	 ये	 या याबरोबर.”	 मी	 याला	 कायी
लावलं.

हषिवभोर	झालेला	उ व	अनावर	आवेगानं	तरातर	 िनघनूही	 गेला.	काही	काळातच
समोर	आले या	पतर्लेखकाकडून	आम या	दि ण	देशी या	चारही	यादव	राजांना	स वर
क िड यपरू	 पर पर	 जवळ	 कर यासाठी	 मी	 पतरं्	 सांिगतली.	 ती	 थैलीबंद	 क न
राजदतूांकरवी	धाडली.	सादर	झाले या	अ वदलपतीला	धावणी	 घेणारे	 िनवडक	अ व
आिण	लढाऊ	धट्टेकट्टे	यादव	िस 	ठेवायला	आ ा	िदली.	दोन	वेळ या	दंडकार या या
पर्वासा या	अनुभवानं	खपू	काही	िशकलो	होतो	आ ही.	 ारका	ते	क िड यपरू	हा	पर्वास
तसा	लांबचा	होता.	म ये	येणा या	दंडकार यात या	दि णापथावरचा	झाड-झाडोरा	साफ
करणं	भाग	होतं.	 यासाठी	आता	आ ही	यादवांची	परशधूारी	 वतंतर्	 िशकाऊ	पथकंच
पथकं	तयार	 केली	होती.	 यांना	पाठोपाठ	साथ	 देणारी	जी	पथकं	 िस 	 केली	होती,	ती
ह या	 या	 आकारा या	 राहुट ा	 उभिवणारी	 होती.	 अ पावकाशात	 ती	 पु हा	 पसारा
आवरणार	होती.	सवांना	स जते या	आ ा	सुट या.

भराभर	चक्रं	 िफरली.	महाराणी	झाली	तरी	 िजला	सवयीनं	मी	आिण	दादा	थोरलीच
हणत	आलो	 होतो,	 या	 देवकीमाते या	 हातनू	 िनरोपा या	 दहीकवड ा	 व	आशीवाद
घेतले.	ए हाना	आ ही	क िड यपुराकडे	चाललोत	ही	वाता	राजमंडळभर	पसरली	होती.
सव	यादवांना	एकच	माहीत	होतं.	शर्ीकृ ण	महाराज	आंधर्भृ य	राजक या	 ि मणीदेवी
यां या	 वयंवरासाठी	िनघाले	आहेत.	या	वेळी	दोन	स ताहांतच	आ ही	 वरेनं	दंडकार य
पार	पाडलं.	लागलीच	भी मक	राजाला	आम या	आगमनाचा	अगर्दतू	पाठिवला.	 यानं
आम या	 वागतासाठी	 क िड यपरू या	 सीमेवर	 आप या	 मवमा	 या	 अमा याला
पाठिवला.	 यांनी	मला	खांदाभेट	 देऊन	नानापरीनं	 सै यासह	नगरात	 ये याचा	आगर्ह



केला.	मी	तो	नाना	कारणं	सांगनू	थोपिवला.	आमचा	तळ	सीमेवरच	पडला.	 िववाहिवधी
दुस याच	 िदवशी	 आंधर्भृ यां या	 राजसभागृहात	 संप न	 होणार	 होता.	 यासाठी
दि णेकडचे	असं य	राजे	लोटले	होते.	उ रेहनू	जरासंध,	शा व	व	 दंतवक्र	एकमेकांना
साथ	 देत	आले	होते.	िनयोिजत	नवरदेव	असले या	िशशुपालानं	तर	 के हाच	क िड यपरू
गाठलं	 होतं!	जरासंधा या	आगर्हानं,	 धाकामुळं	आणखीही	 िक येक	 नृप	ससै य	आले
होते.	नगरात	तर	 मंुगी	 िशरायलाही	वाव	न हता.	नगरा या	दि णेकडून	आलेले	आमचे
आ त	चारही	यादवराजे	मा या	पवूसचूनेनुसार	नगरा या	दि णे	सीमेवरच	तळ	 देऊन
उतरले	 होते.	मी	 मवमा	अमा यांकडून	आले यांची	सू म	मािहती	मा या	 िविश ट
कृ ण-प तीनं	हळुवार	काढून	घेतली.

युवराज	 मीनं	संभा य	मेहुणा	िशशुपालाचं	ऐकून	‘गवळी’	 हणनू	याही	वेळी	आ हा
यादवांना	 िनमंतर्ण	काही	धाडलं	न हतं.	तरीही	आ ही	आलोत,	या	स यानं	तो	सावध
झाला	 होता.	 आम या	 तळावर	 यानं	 ‘सेवक’	 हणनू	 धाडलेले	 खरंतर	 होते	 याचे
‘गु तचर’.	आता	आ हाला	 यां या	हालचालीवंर	 ‘पर्ितगु तचर’	 नेमनूच	 पुढची	पावलं
टाकावी	लागणार	होती.	तशी	 यव था	मी	केली.

क िड यपरू या	 दि ण	 सीमेवर	 उतरले या	 क्रथकैिशक	 राजाकडून	 मी	 यांचा
सालंकृत	राजरथ	मागवनू	घेतला.	 याला	कृ णका या	वणाचे	तुकतुकीत	व	पु ट	असे	चार
अ व	जोडायला	ते	िवसरले	नाहीत.	तशी	माझी	 यांना	सचूनाच	होती.

आम या	 तळावर	 का या	 अ वांचा	 सुवणी	 रथ	 आला	 आहे,	 ही	 वाता	 मा या
अपे ेपर्माणं	 मीला	रातर्ीच	समजली.	 यानं	आप या	 गु तचर	पर्मुखाला	बोलावनू
सचूना	 केली,	 “का या या	का या	अ वां या	 कृ णरथावर	द 	ल 	 ठेवा!	तो	 के हाही
आिण	काहीही	काळंबेरं	के यािशवाय	कधीच	राहणार	नाही!”

आ याआ याच	 मी	 सुशील	 बर्ा णाला	 कानमंतर्	 देऊन	 िवदभक येकडे	 एकांत-
भेटीसाठी	धाडलं.	ितला	िनरोप	िदला	–	“मी	आलो	आहे.	िचंता	क 	नकोस.	िनभय	राहा!”

राजक ये या	 िववाहाचा	 मंगलिदन	 क िड यनगरीवर	 उजाडला.	 यांची	 राजवा तू
मंगलवा ांनी	 िननादनू	 उठली.	 उंची	 राजव तरं्	 पांघरलेले	 तर्ी-पु ष	 िववाहवेदीजवळ
एकवटले.	 भ य	 िववाहवेदीजवळ	 आप या	 चेदीं या	 पीळदार	 जरीकाठी	 पागोट ावर
भरघोस	 मो यां या	 डुल या	 मंुडाव या	 बांधलेला	 िशशुपाल	 उभा	 रािहला.	 आप या
वैवािहक	जीवनाची	सुखमंडलं	 यां या	डो यांभोवती	तरळत	होती.	पाठीशी	 याची	माता
होती.	 ‘श् तशर्वा’	आिण	 याचे	 िपता	माझे	आतोबा	 ‘दमघोष’	 .	 िशशुपालाचा	करवला
हणनू	जरासंधाचा	 पुतर्	सहदेव	उभा	होता.	 मी	आिण	 याचे	चारही	 बंध	ूझळझळीत
राजवेषांत	म तकीचे	सुवणी	मुकुट	िमरवत	िफरत	होते!	पर्थम	 वयंवरकांि णी	 ि मणी
सश तर्	 बंधूं या	धाकात	 िशशुपाला या	ग यात	 ‘ वे छे’ची	वरमाला	चढवणार	होती.
मी	 तर	 माणसां या	लोटात	 मंडपातनू	च क	 हाकलनू	 दे यासाठी	शोधत	 होता,	 तो

मलाच.	हा	घाट	 या	सवांनी	पवूीच	 सुिनयोिजत	आखला	होता.	 वयंवर	व	 िववाहवेळा
जवळ	आली	तशा	इकडे	उ र	सीमेवर	मा या	चपळ	हालचाली	सु 	झा या.	पर्थमत:
माझे	 उपहाराची	 तबकं	 घेतलेले	यादव	 सैिनक	मी	 पथकापथकांनी	असे	क िड यपरू या
राजवा तकूडे	एका	मागोमाग	एक	धाडायला	 सु वात	केली.	 ते	अखेरपयंत	जाणार	होते,
पण	 वयंवर	 व	 िववाह	 मंडपात	 मातर्	 मुळीच	 िशरणार	 न हते!	 तेथनूच	 पांगनू	 पु हा
आम या	मळू	उ र	तळावर	परतणार	होते.



मागे	 ठेवले या	 मोज याच	 सैिनकांनी	 क्रथकैिशका या	 रथाचे	 काळे	अ व	 सोडून
यां या	जागी	आता	आ ही	बरोबर	आणलेले	मा या	ग ड वज	रथाचे	चारही	शुभर्धवल
अ व	जोडले!	 वजदंडावर	ग ड वजा	चढिवली.

आजवर या	 मा या	जीवनपर्वासातील	सवांत	 रोमांचक	 ण	समोर	 उभा	 ठाकला.
मा या	 युगानुयुगं	 गाजणा या	 िववाहाचा!	 दा कानं	चार	 शुभर्	अ वांचा,	 वजदंडावर
सुवणी	ग डांिकत	केशरी	 वजा	िमरिवणारा	यादवरथ	मा या	िशिबरासमोर	आणला.	वेग
पायांशी	 ठेवनू	 तो	 रथनीडाव न	खाली	 उतरला.	 तरातर	चालत	 येऊन	 यानं	 मला	 व
मा या	डा या	हाताशी	असले या	उ वाला	वंदन	केलं.	मी	 याला	चाचपलं,	“सव	िस ?
काही	त् टी?”

“नाही	 आय	 –	 यादवशरे् ठ,	 सव	 िस !	 पाठ या	 घेरात	 बाण-तणूीर.	 शाङ्ग,
अिजतंजय	चाप,	चक्र,	अि नकंकण,	कौमुदी	गदा,	सौनंद	 मुसल,	कोटबंद	 नंदक	खड्	ग
सव-सव	िस 	आहे.”	तो	सेवािन ठेनं	उ र	देत	पर्स न-पर्स न	हसला.

“तु ही	दोघंही	इथंच	थांबा.	हा	आलोच	मी	 आंधर्भृ यां या	 अंिबकेचं	सागर्	दशन
क न	 ितचे	आशीवाद	 सोबत	 घेऊनच!”	 हणत	 मी	 एका	 झेपेतच	 रथनीड	 गाठलाही.
कटीला	आवळले या	 िन या	 शे यात	बांधलेला	माझा	पर्ाणिपर्य	पांचज य	गाठीतनू
सोडवनू	 ओंजळीत	 घेतला.	 णैक	 म तकी	 िभडिवला.	 क िड यपरू या	 वैदभी	 सीमेवर
गर्ीवा	गगनगामी	उचलनू,	धम या	र त	टपटपीत	करीत	 फंुकला.	माझं	मलाच	जाणवलं
की,	यापवूी	मी	तो	असा	पर्ाण वेषानं	कधीच	फंुकला	न हता!	मा या	पर्ाणिपर्य	चारही
अ विमतर्ांचे	 वेग	 हाती	 तोलले.	आई-बाबांचं,	 पवूजांचं,	आचाय	 सांदीपनीचंं	 महाराज
पु रवांपासनू	शरूांपयंत	सवांचं	 मरण	क न	नाभी या	 परावाणीतनू	चौघाही	अ वांना
नावािनशी	 सादवलं,	 “मेघा,	 शै या,	 बला,	 सुगर्ीवा,	 चला,	 यॉ!”	 ते	 ऐकताच,	 तसंच
नाभी या	परावाणीतनू	िखंकाळता	पर्ितसाद	देत	समोरचं	अ वचैत य	उधळलं.	िनघालो
–	मी	एकटाच!	अद य-अद य	आ मिव वासानं	व 	काठोकाठ	भरलेला.

हां-हां	 हणता	मा या	ग ड वज	रथानं	अनेक	वेडीवाकडे	वळणं	मागे	टाकली.	मी	तो
घनदाट	 िगिरगंगे या	 पाय याशी	 िवसावले या	 सुघड	 अंिबका	 मंिदरासमोर	आणलाही.
पुढा	 िफरवनू	समोरच	दरू	एका	सोनचंपका या	झाडाखाली	बाजलूा	उभा	 केला.	 मंिदराचे
सेवक,	 पुजारी	चक्रावनू	बघतच	रािहले.	 पुढे	होऊन	पायदंड ा	झपाझप	पार	करत	मी
आतला	 दशनी	 चौकही	 ओलांडला.	 समोर या	 गभगृहात	 गेलो.	 पर्स न	 अंिबके या
पिवतर्	 चरणांवर	 घामेजलेलं	 म तक	 ठेवलं.	 संथ,	 शांत	 पर्दि णा	 घेऊन	 आता
सावरले या	 पुजा यासमोर	 तीथपर्सादासाठी	 डा या	 हाता या	 वर	 ठेवलेला	 उजवा
हातपंजा	पसरला.	अ ाप	तो	चक्रावलेला	होता.	मा या	सोनिकरीटातील	मोरपंखाकडे	व
कंठातील	 शुभर्,	 धवल	 वैजयंतीमालेकडे	 िव फार या	 नेतर्ी	 बघतच	 रािहला.
ग धळले या	ि थतीतच	 यानं	िदलेला	तीथपर्साद	मी	ओठांआड	केला.	हसनू	व ावरील
एक	मोतीकंठा	उतरवनू	 या या	ओंजळीत	हळूवार	 ठेवत	 याला	िवचारलं,	“तु ही	नाही
गेलात	ते	 वयंवरासाठी	नगरात?”

“वध	ूराजक या	आता	 देवी या	दशनासाठी	 येईल	इथं,	 ितला	आशीवाद	 देऊन	मग
राजदि णेसाठी	मीही	जाईन	नगरात.”	हसतच	पुजारी	उ रला.

कंठ ाकडे	बघत	मी	पुटपुटलो,	“माझी	तु हाला	हीच	दि णा!”
सगळं	 नगर	 ितकडे	 वयंवरासाठी	 मंडपात	 लोटलं	 होतं,	 इकडे	 मंिदरात	आता	 तर



मोजकीच	 माणसं	 होती.	 मी	 ते	 मा या	 जीवनाचा	 ममबंधाची	 मृती	 ठरणारं	 मंिदर
बाहे नही	भोवताल	 िफ न	पािहलं.	 पु हा	पायदंड ा	उत न	मा या	ग ड वज	रथात
आलो.	 घेरातील	 बैठकीवर	 िनवांत	 बसलो.	 िवचारांत	 गढलो.	 काही	 पळातच	 पर्थम
िकतीतरी	अ वां या	दौड या	टापांचे	खडखडाट	लयीत	कानांवर	पडले.	ते	वाढत	चालले.
पाठापोठ	िकतीतरी	वा ांचा	पर्चंड	संिमशर्	क लोळ	मागनू	येऊन	 यात	िमसळला.	मी
सावध	झालो.	उठलो.	काही	 णांतच	सश तर्	अ वसादांनी	मंिदराला	घेर	टाकला.	ते	वधू
राजक येचं	संर क	अ वदल	होतं.	मागोमाग	पर्थम	पायी	चालणारे	िकतीतरी	भगवी	व
शुभर्	व तर्	धारण	 केलेले	 दाढी-जटाधारी	ऋिषमुनी	खडावा	खटखटवीत	पर्वेशले.	 ते
वेदमंतर्	गजत,	म येच	 शंख	 फंुकत	होते.	पायदंड ा	चढत	 ते	सरळ	 मंिदरात	पर्वेशले.
मागनू	 वधू या	 सेवेतील	 सेिवकांचा	 तांडा	आला.	 यां या	 हातीं या	 तबकांत	 देवीला
अपायचे	 पु पाहार,	अलंकार,	 व तरं्	 व	 पजेूची	 सव	 साधनं	असे	 िविवध	 उपहार	 होते.
यां या	 मागोमाग	 वधू या	 आ त	 ि तर्यांचं	 िविवध	 रंगी,	 मऊ	 वसनांत	 सजलेलं
राजमंडळ	मोठमोठ ा	रथांतनू	उतरलं.	 यां या	मागे	भ य	सालंकृत	 रथ	होते;	वधू या
पाचही	 बंधूंचे.	सवांत	 शेवटी	 होता,	वध	ू राजक येचा	 –	 ि मणीचा	सालंकृत	सजलेला
भ य	सवांत	उंच	राजरथ.

तबकधारी	 दासीनंा	 पुढे	 ठेवत	 राजि तर्यांचं	 मंडळ	 मंिदरात	 कलकलत	 पर्वेशलं.
पाचही	 राजपुतर्	आपाप या	अ वांचे	 वेग	 र कां या	हाती	 फेकून	 सेनापती	व	 िनवडक
श तर्धारीसंह	 मंिदरा या	 पायदंड ा	 चढू	 लागले.	 मंिदरात	 गेले.	 दृि टआड	 झाले.
महाराज	व	महाराणी	काही	िवधीसंाठी	मागंच	रािहले	होते.	सवांत	शेवटी	सजले या	भ य
रथातनू	सजलेली	 वधुक या	आळ याची	 कुसर	 िफरलेली,	 पजणधारी	 पावलं	जिमनीवर
ठेवत	उतरली.

ित या	पावलांचं	अ प ट	 दु न	दशन	होताच	मा या	 दयात	एक	अरोध	भावतरंग
उठला.	मा या	हात	आपोआपच	शे यातील	पांचज याकडे	गेला.	 णात	तो	टपोरा	शुभर्
शंख	ओठांवर	ठेवनू	मी	तो	नाभीकमळापासनू	असा	काही	पर्ाणपणानं	फंुकला	की	–

ितनं	 याचा	अनोखा	 वरनाद	ऐकला	मातर्,	ती	 सैरभैरच	झाली!	जागीच	थबकली.
चयवरची	ओढणी	 णात	मागे	 फेकून	 ितनं	मा या	ग ड वज	रथाकडे	एकटक	बिघतलं.
पणू	 उमलले या	 चंदर्िवकसी	 कमळासारखी	 िदसत	 होती	 ितची	 चया!	 उ फु ल.
यौवनरसरशीत.	मा या	 रथा या	 वजदंडावरचा	 सुवणी	ग ड वज	बघताच	 ितची	चया
कशी	आनंदोमीनं	फुलनू	आली.	दुस याच	 णी	हसतच	ितनं	पु हा	ओढणी	ओढून	घेतली.
आता	ितची	िनभय,	िनधारी	पावलं	संथ	पडू	लागली	–	अंिबके या	मंिदराकडे.

माझं	काम	झालं	होतं.	ितला	नेमका	संकेत	िमळाला	होता!
समोर या	 अंिबके या	 मंिदरात	 काही	 णांतच	 देवतािवधी	 सु 	 झाले.	 असं य

घंटानाद	आसमंतात	 दुमदुमले.	 यात	ऋषीचें	शंखनाद	िमसळले.	जवळ-जवळ	घिटकाभर
आतले	सव	 िवधी	 मंतर्घोषात	 संप न	झाले.	वधुक येनं	कर पश	 िदलेली	दानांची	तबकं
पर्थम	 बाहेर	 आली.	 एका	 पाठोपाठ	 एक	 वाटली	 जाऊ	 लागली.	 अंिबकेनं	 नववधू
राजक या	 ि मणीला	 पर्स न	 होऊन	 मनःपतू	आशीवाद	 िदला.	 मला	 तर	 तो	 पवूीच
िमळाला	होता	–	तथाऽ तु!

आता	दाढीधारी	भग या	व	शुभर्व तर्ांचा	ऋिषमुनीचंा	मेळ	सवपर्थम	मंिदराबाहेर
पडला.	 कुणा याही	 यानी	 आलं	 नाही	 की,	 ही	 दशनयातर्ा	 या	 क्रमानं	 मंिदरात



पर्वेशली	तशी	परतली	मातर्	नाही!	मी	सुशील	बर्ा णाला	जशा	सचूना	िद या	हो या
तसं	 यानं	 माझं	 काम	 अचकू	 केलं	 होतं.	 सगळे	 क्रम	 उलथे-पालथे	 करत	 ऋषीं या
मागोमाग	बाहेर	पडली,	ती	सा ात	सजलेली	वधुक याच!	पाठीशी	मोज याच	दासीचंा
जथा	घेऊन.	 ितचे	 िभरिभरते	डोळे	शोधत	होते	एकच	खणू.	 ‘सुवणी	ग ड वज.’	ए हाना
मी	माझा	श तर्स ज	ग ड वज	 रथ	 िफरिवला	होता.	 थेट	 मंिदरा या	पायदंड ांशीच
आणनू	उभा	केला	होता.

ती	आली!	 उ हात	 उजळलेली	 अंिबका	 मंिदराची	 एक-एक	 वेत	 पायदंडी	 िधमेपणे
उतरत,	 चाल या	 संगमरवरी	 िश पासारखी!	 शरदात या	 पर्ाज तगंिधत	 टवटवीत
पहाटेसारखी!	 आषाढा या	 पर्ारंभी	 साव या	 मेघमालेत	 तळपनू	 उमटणा या	 वीज
रेघेसारखी.	मा या	रथा या	घेरासमोर	येताच	ओढणी	ितनं	मागे	फेकून	िदली.	माझी	ितची
पिहलीच	दृ टादृ ट	झाली!!	काही	पळं	गती	िवस न	ि थरावले.	एकमेकांशी	उदंड-उदंड
बोलनू	 गेले.	मकू	 वाणीतच.	याही	 ि थतीत	मनी	आले या	 एका	मजेदार	 िवचारानं	मी
वतःशीच	 हसलो,	 ‘वैखरी,	म यमा,	 प यंती	आिण	 परा	यां या	 पलीकडे	अशीही	 एक
वाणी	असते,	गु देव	सांदीपनी	–	मकूवाणी	–	परे्मवाणी!’	दुस याच	 णी	ितचे	काळेभोर,
टपोरे	 तेज वी,	तरीही	अरागस	डोळे	मा या	म तकी या	मोरपंखाला	 िभडले!	 या या
ह या	 ह याशा	 िनतळ	आवाहक	 रंग छटांत	जसे	 िखळूनच	 पडले!	 णात	 ितची	 चया
अबोध	ल जेमुळे	आर त,	 रसरशीत	झाली.	 णमातर्च	 ितची	 दृ टी	मा या	 दृ टीला
िभडली.	ज मज मांतरीची	खणू	दोघांनाही	पटली.	अनुपम	राजल जा	 णात	ितची	चया
यापनू	गेली.	मग	मातर्	ितचे	िनमुळते	म यनेतर्	मा या	व ावर या	 वैजयंतीमालेवर
िफ न	पटकन	चरणांना	 िभडले,	यापवूी	 भेटले या	मोज याच	 तर्ी-पु ष	 य ती	मला
मा या	 शरीराचा	 अवयव	 वाट या	 हो या.	 तशीच	 हीही	 वाटली.	 होय;	 ही	 सवांत
मह वाचा	धडधडणारा	अवयव	तर	होती	–	 दय	नावाचा!

समोरची	तांबसूगौर,	बांधेसदू,	 उंच,	 देखणी	 तर्ाणी	मला	 नेतर्भर	बघताच	 देहभर
थरा न	 ठरली.	 ित या	 नेतर्कडांवर	आजवर	 रोधलेले	अश् 	 एकसरीनं	 टपटप	घरंगळू
लागले.	आवेगानं	 पुढे	होत	 ितनं	मा या	 सुवणपट्ट ांिकत	राजचढावांना	आपलं	सतेज,
शर्ांत	म तक	 िभडवलं.	ती	आवेगानं	 पुटपुटली,	 “अ युता,	माधवा	 िकती,	 िकती	 रे	वाट
बघायची	तुझी!	दऽूर	दऽूर	घेऊन	चल	आता	मला	–	कधीच	न	परत यासाठी	–	 णही	न
थांबता.”	 ितचा	कोकमवणी	हात	मा या	 पु ट	बळकट	 िनळसर	हाती	 घेऊन	 णातच	मी
ितला	 रथा या	 घेरात	अलगद	 खेचली.	पाठोपाठ	 घेरातनू	खाली	उतरलो.	एका	 झेपेतच
रथनीड	गाठला.	मा या	रथा या	चारही	अ वांना	अमोघ	धावणीचा	 संकेत	 देत	 वेगांचा
झटका	 िदला,	 “मेघाऽ,	बलाऽ,	 शै याऽ,	 सुगर्ीवाऽ	 याऽ	 याऽ!”	 पुढचे	खरू	 उंचच	 उंच
उंचावनू	चारही	अ व	समजतूदारपणे	एकदमच	 केवढ ातरी	मोठ ानं	 भेदक	 िखंकाळले.
दुस याच	 णी	अमोघ	धावणी	घेतं	उधळलेही!	तसं	बाहेर	आले या	ऋषीं या	मेळातील
िक येकांनी	 फुलां या	ओंजळी	उधळ या.	आशीवादांसाठी	जपमालाधारी	हात	 उंचावले.
िक येकांनी	गगनभेदी	शंखनाद	उठवले.	 या	सवांनी	मा या	रथाची	‘ग ड वजा’	अचकू	व
के हाच	पारखली	होती!	माझा	यादवरथ	पर्ाणिपर्य	 ि मणीचं	 ितर्यसंमत	बलात	हरण
क न	अंिबके या	सा ीनं	आंधर्भृ यां या	नाकावर	अ वटापा	आपटीत	उधळला.

मी	 ि मणीचं	 ितर्यांना	 गौरवा पद	असले या,	 मा य	असले या	 प तीपर्माणं
रीतसर	‘हरण’	केलं	होतं!	ित या	इ छेपर्माणं!



रथ	क िड यपरू या	उ र	सीमेवर	आणला.	उ व,	दा क	माझी	वाटच	बघत	होते.
नुकताच	 ारकेहनू	ससै य	आलेला	बलरामदादा	आप या	तळावर	िवशर्ाम	घेतं	होता.	मी
खाली	 उतरलो.	आता	 दा कानं	 रथावरची	आपली	जागा	 घेतली.	 मी	 उ वासह	 घेरात
चढलो.	आ ही	 दंडकार या या	रोखानं	 िनघालो.	दादा	मागंच	राहणार	होता.	 मंडपातील
अनेकांचा	 यांना	म येच	थोपवनू,	अंगावर	घेत	समाचार	घेणार	होता.	मा याबरोबर	होतं
आमचं	व	दि णे या	यादवांचं	पर्चंड,	जोड	अ वसै य.

ितकडे	क िड यपुरात	ह लक लोळ	माजला!	अनावर	संत त	झालेला	युवराज	 मी
व थ	 बसणार	 न हता.	 चपळाईची	 धावणी	 क न	 आ ही	 रथासह	 दंडकार याचा
दि णापथा या	 मुखावर	 आलो.	 इथं	 पर् न	 आला	 रथाचा.	 तो	 सोबत	 घेऊन	 काही
दंडकार य	पार	करता	येणार	न हतं.	आता	तो	रथ	क्रथकैिशकालाही	देता	येणार	न हता.
दा क,	 उ व	 याचाच	 िवचार	 करत	 होते.	 मी	 यांना	 तोड	 सुचिवली.	 या	 पथावर या
वनवासी	जमाती या	राजाला	तो	रथ	 देऊन	टाकावा.	 या याकडून	मध	व	बराच	काळ
िटकणारी	रानफळं	आिण	िद य	वनौषधी	 या यात!	तसंच	आता	यादवसेनेत	एकमेव	 तर्ी
असले या	 ि मणीसाठी	एक	बंिद त	डोली	आिण	काही	आिदवासी	सेिवकाही	 या यात
ित या	 सोबतीसाठी.	 आम या	 मागनू	 पाठलागावर	 येणा या	 मीला	 श य	 तेवढं
रोध याची	अटही	 याला	घालावी.

मा या	दलपर्मुखानं	वनवासी	राजाची	भेट	घेऊन	हे	साधलं.	चपळाईचे	धावते	पडाव
टाकत	आ ही	दंडकार य	पार	केलं.	श तर्धारी	सैिनकां या	बंिद त	डोलीत	बसिवले या
िवदभक येला	 घेऊन	आमचं	 िश तब 	अ वसै य	अवंतीजवळ	आलं.	आता	 ारकेहनू
वागतासाठी	 आलेले	 राजरथ	 व	 मोजकी	 गजदळं	 इथं	 आ हाला	 िमळाली.	 आचाय
सांदीपनी	 आता	 पिरवारासह	 ारकेत	 होते.	 यां यां	 उ रािधका यांनी	 सांभाळलेला
अंकपाद	आशर्म	मातर्	याच	पिरसरात	होता.	ि परे्काठी.	आता	तर	तो	अिधक	कायरत
झाला	 होता.	 भरभराटला	 होता.	 कौतुकानं	 ही	 मािहती	 उ वानं	 आप या	 विहनीनंा
सांिगतली!	तसं	 ि मणीनं	मा यासमोर	आगर्हच	धरला,	 ‘आचायांचा	आशर्म	एकदा
तरी	बघ याचा!’	माझा	िन पाय	झाला.	उ वासह	मी	ितला	श तर्धारी	सैिनकांचं	संर ण
देऊन,	आशर्मासाठी	काही	भेटव त	ूदेऊन	ितकडे	धाडलं.

अवंती या	सीमेवर	 ि परे्काठीच	 ि मणी	 व	 उ व	 परत	 ये याची	आ ही	तळावर
पर्ती ा	करीत	थांबलो	 होतो.	 यांना	 परतायला	 दोन	 िदवस	लागले.	आशर्मानं	 यांचं
पर्चंड	 वागत	क न	आगर्हानं	 यांना	एक	 िदवस	 ठेवनू	 घेतलं	 होतं.	 दुस या	 िदवशी
मा या हीला	 ते	 परतले	 तसं	 ारकेकडे	 पुढे	 जा यासाठी	 आम या	 तळावर	 चपळ
हालचाली	 सु 	 झा या.	 सेनेची	 बांधाबांध	 चाल	ू असतानाच	 अवंती या	 दि णेकडून
पर्थम	पर्चंड	रणवा ांचा	क लोळता	नाद	कानी	आला.	पाठोपाठ	दौड या	अ वटापांनी
आमचा	 तळ	 अचानक	 घे नही	 टाकला.	 तो	 होता	 मी!	 काटेफड ा या	 लालबंुद
ब डासारखी	 चया	 झालेला!	 भिगनी या	 अचानक	 झाले या	 हरणामुळे	 संतापानं
नखिशखांत	पेटून	उठलेला.

आपला	 दमदार	 पु ट	अ व	क टांनी	कसातरी	 रोधत	तो	 थेट	मा या	 रथाशेजारीच
येऊन	उतरला.	 णाधात	अधरीयाचा	काचा	कसनू	तयारही	झाला.	अ वा या	पाठीवर या
कातडी	खोबणीत	रोवलेली	पर्चंड	गदा	 यानं	आवेगानं	 णात	बाहेर	 खेचली.	आप या
पु ट	खां ावर	ती	टाकली.	मा यावर	सरळ	चालनू	येताना,	जाड	भुवया	वर	चढवीत	डोळे



िव फा न	तो	केवढ ातरी	मोठ ानं	कडाडला,	“पळपुट ाऽ	गवळटा!	आ हा	–	भोजांची
कुलशोभा	असणा या	मा या	 िपर्य	भिगनीला	 –	या	 ि मणीला	सवां या	सम 	हरण
करणा या	चोरट ा,	नीचा,	मी	तुला	 प ट- प ट	 ं ाचं	आ हान	देतो	आहे.	दो हीकड या
सैिनकांचा	र तपात	इथं	होऊ	नये,	असं	वाटत	असेल,	अंगी	साम य	असेल,	तर	 वीकार	हे
आ हान.	जायचंच	असेल	घेऊन	आम या	कुलक येला,	तर	माझा	मृतदेह	तुडवनूच	जावं
लागेल	तुला.	नाहीतर	या	 ं ात	तुला	मी	वधेनच	वधेन!	ितला	माघारी	परत	घेऊन	जाईन
क िड यपरूला.	 आ ही	 िनवडले या	 िशशुपाला या	 कंठात	 वरमाला	 चढिव यासाठी.
पर्ित ाच	 केली	आहे	मी	 नगर	सोडताना	की,	 हे	 केलं	 नाही,	 तर	क िड यपुरात	 पु हा
पाऊलच	 टाकणार	 नाही	 अशी!	 पळपुट ाऽ	 साम य	 असेल	 तर	 उतर	 खाली.”	 यानं
खां ावरची	पर्चंड	गदा	गोल	गरगर	 िफरवीत	 ‘जय	 अंिबके’	गजत	आ हानाची	 चेतक,
ढंगदार	यु धंुद	मंडलंसु ा	घेतली.

आता	मला	 ं ाचं	आ हान	 वीकारणं	भागच	 होतं,	 ितर्य	 हणनू	मी	एक	 पर्था
मानली	होती	–	वधू या	हरणाची.	तशीच	हीसु ा	मा य	करणं	आता	भाग	होतं	–	 ं ाची.
मीही	 णात	पीतांबराचा	कासा	कसला.	दंड	थोपटले.	केलीनंदकाकांचं	 मरण	केलं.

रथा या	घेरातील	माझी	पर्चंड	‘कौमुदी’	गदा	उचलनू	आमचा	यादवी	रणघोष	‘जैऽ
इडादेवीऽऽ’	घुमवीत	मी	रथाबाहेर	झेप	घेतली.	 ि मणीनं	मला	रोध यासाठी	पकडलेलं
माझं	उ रीय	ित या	हातीच	मागे	रािहलं.	मी	गदेची	ढंगदार	आ हानी	मंडलं	धरली.

अवंती या	 सीमेवर या	 कुरणात	 णातच	 आम या	 गदा,	 ं ासाठी	 एकमेकीनंा
ट कर या.	 कणखर,	 घणसर	 टण कार	 उठले	आिण	 िठण याच	 िठण या	 उडा या.	 एक
भयंकर	पर्ाणांतक	 ं 	 जंुपलं.	दो हीकडचे	 सैिनक	 वास	 रोधनू,	आ	वासत	बघे	परे् क
झाले.	 मी या	पायां या	हालचालीवं न	तो	कोणता	पिवतर्ा	 घेऊन	कोण या	 िदशेनं
वमी	पर्हार	करणार	हे	मी	अचकू	ताडत	होतो.	 यापर्माणं	मी	गदा	आडवी	टाकत	होतो.
या या	छातीचे,	 मांडाचे	 हलणारे	 नाय	ू िटपनू	 पर्हार	 पर्ाणघातक	असेल	 तर	 च क
चुकवत	होतो.	दोघंही	घामाघमू	झालो.	जागजागी	बसले या	गदे या	तडा यांनी	अंगभर
र तधारांत	 कसे	 हाऊन	 िनघालो.	 दोघां याही	 गदां या	 हातमुठी	 भ कम	 पर्हारामुळे
वक्र	झा या.	तसं	गदायु 	आपोआप	थांबलं.	रथातील	 ि मणीकडे	एकदा	 ितर कारानं
बघनू	 मीनं	 हातची	 गदा	 भुईवर	 फेकली.	 मीही	 माझी	 फेकली.	 णाधात	 तळहात
ं दी या	पा याचं,	तळपदार	खड्	ग	कमरे या	कोटबंदातनू	 यानं	दातओठ	खात	उपसलं.
आता	हे	खड्ग-यु ाचं	आ हान	होतं	तर!	मा या	हाती	तर	काहीच	न हतं.	चपळाईनं	मी
मा या	रथाकडे	झेप	 घेतली.	त पर	दा कानं	फेकलेलं	 नंदक	खड्ग	चाप यानं	वर यावर
झेललं.

आमची	 खड्	गांची	 चपळ	 खणाखणी	 आता	 सु 	 झाली.	 एकमेकांवर	 कधी	 हवेतनू
माने या	 िदशेनं,	 तर	कधी	खालनू	 पोटरी या	 िदशेनं	सपासप	चमकदार,	खड्	ग	 पर्हार
आ ही	क 	बघ	ूलागलो.	ते	तटव	ूलागलो.	आ ही	दोघंही	जागजागी या	वारांनी	घायाळ,
र त नात	झालो.	गर्ी मत या	पळस	वृ ांसारखे	लालेलाल	भेसरू	िदस	ूलागलो.

शेवटी	 मी या	खड्	गाचा	म य	ध न	मी	असा	काही	भ कम	पर्हार	उतरिवला	की,
ते	दोन	भागात	खाडकन	खंिडतच	झालं.	आता	मातर्	तो	सटपटला.	 याला	पणू	माहीत
होतं,	 ं ाचा	 िनकाल	काय	असतो	 ते!	माझे	पर्हार	कसेतरी	अधवट	खड्	गानं	रोखत	तो
आम या	 रथा या	 िदशेनं	 एक-एक	 पिवतर्ा	 मागे	 हटू	लागला.	 मघा	 दो ही	 सेनसमोर



उ म 	ितर कारानं	माझी	िहणकस	श दांत	घनघोर	िनभ सना	करणारी	 याची	उ त	जीभ
पर्ाणभयानं	 आता	 टा याला	 िचकटली!	 घामानं	 डवरलेली	 याची	 लालबंुद	 चया
मरणभया या	काळढगांनी	 णात	झाकोळून	आली!

या यावर	पर्ाणांतक	अंितम	पर्हार	क न	 याचं	म तक	धडावेगळं	कर यासाठी	मी
हातचं	खड्	ग	आता	कठोर	िनधारानं	उंच	उचललं,	पण	ते	मला	काही	के या	खाली	घेताच
येईना!!	 रथातील	 ि मणीनं	 याचं	पातं	आप या	 मुठीत	पर्ाणांती	आवेगानं	वर यावर
घट्ट	पकडून	ठेवलं	होतं!	ितथनू	र तधारही	सु 	झाली	होती.	ती	काहीच	बोलली	नाही,
ितचे	डोळेच	मातर्	केवढंतरी	बोलनू	गेले,	 ‘ वामी,	मा या	बंधलूा	वधनू	का	तु ही	मला
यादवांची	कुलवध	ू हणनू	 ारकेला	नेणार	आहात?	हा	चुकलाय.	 याला	अभय	न	दे याची
चकू	 तु हीही	करणार	आहात	का?’	 ित या	 दृ टीतील	भावआजवी	सखोल	क णा	मला
खोलवर	कुठंतरी	 पशनू	गेली.	माझा	िनधार	डळमळला!

मी	खड्ग	हळूहळू	खाली	घेतलं.	 ि मणीची	ती	क णादर्	भावदृ टी	मी	पुढे	जीवनभर
कधीच	 िवस 	शकलो	नाही.	शांतपणे	 रथात	 येत	 पीतांबरा या	 शेवानं	म तकीचा	घाम
िटपत	 दा काला	 हणालो,	 “िह या	 हाती या	 घावावर	 पर्थम	औषधी	 रस	 सोड.	 रथ
ि परे्काठी	 घे.	 व छ	 नान	 क न	 मगच	 ारकेला	 िनघायचं	 आहे.”	 ए हाना
क िड यपुरातील	यु ात	अंगावर	आले या	सवांचा	पराजय	क न	परतलेला	बलरामदादा
आ हाला	 सेनेसह	 िमळाला.	 मा याकडून	 अभय	 घेतलेला	 पराभतू	 मी	 अवंती या
सीमेव न	चडफडत	परतला.	आम या	 ं ा या	 थानाला	अवंतीकरांनी	सहष	नाव	िदलं	–
‘गोपालपरू!’

आ ही	 सव	 ि मणीसह	 कुश थली	 िकना यावर	आलो.	 ारकेत	अगर्दतू	 धाडले.
सगळं	 राजनगर	 ारका	 एका	 िदवसात	सजनू	 उठलं.	 िदव यांची	 रोषणाई	 तेव	ूलागली.
फुलमालां या	कमानी	उभार या	गे या.	िवपृथूंनी	बाबा,	थोरली	आई,	धाकली	आई	आिण
यादवांचा	पर्चंड	जनलोट	यांसह	आमचं	 वागत	केलं.

गगमुनी	 व	 सांदीपनी	 यांनी	 लवकरच	 िववाहाचा	 िशवमुहतू	 शोधनू	 काढला.	 या
मुहतूावर	माझा	िवदभक या,	भोजवंशीय	 ि मणीशी	थाटामाटात,	अठरा	कुलांतील	सव
यादवां या	सा ीनं	िववाह	संप न	झाला.

बाबां या	रा यािभषेकानंतर	 ारकेतील	सवां या	दीघकाल	ल ात	राहील,	असा	हा
सोहळ	ठरला.	या	वेळीही	असं य	िमतर्	महाजनपदांकडून	भरघोस	उपहार	आले.	 ारकेची
कोषागारं	आिण	भांडारं	 यांनी	 तुडंुब	भरली.	 ि मणी	आ हा	यादवांची	 यामुळे	श दश:
ल मी	ठरली.

काही	 िदवस	परतले.	अ ाप	जोड ीपावरचं	 राणीक 	नांदतं	 हायचं	 होतं.	 यामुळे
ि मणी	आप या	सेिवका,	स यांसह	मा याच	सुवणसोपाना या	राजगृहात	राह	ूलागली.

तो	झळझळीत	सोपान	पर्थम	मा यासह	चढताना	ितनं	म येच	थबकून	िवचारलंही	होतं,
“केवढ ा	 हणाय या	या	पायदंड ा	तरी!	कशासाठी?”

ती	जशी	अनुपम	 संुदर	होती,	तशीच	अजोड	 बुदि्धमानही	होती.	मला	 ते	 के हाच	 –
ित या	पिह याच	दृि टभेटीत	कळून	चुकलं	होतं.	ितला	पटेलसं	उ र	देणं	भाग	होतं.	मी
हसत	 हणालो,	“जीवन	हाही	एक	सोपानच	आहे,	आय!	आपण	तो	न	थांबता,	न	थकता
चढतच	 असतो.	 याचं	 पर्तीकच	 आहे	 असं	 समज	 हे.	 गंगा-यमुनेसार या	 न ांवर
िवशर्ामाचे	घाट	असतात	तशाच	मान	ह या	तर	या	असं य	पायदंड ा.”



ती	काहीच	बोलली	न हती	 या	वेळी.

आज	तर	ितला	एक	आवडेलशी	संुदर	भेट	देऊन	चिकत	करायचं	होतं.	सोपान	चढून	मी
िवशर्ामक ा या	 दशनी	 भागात	 आलो.	 मी	 सांिगतलं	 तसं	 सेवकांनी	 पवूीच	 आणनू
ठेवले या	 वेता या	 टोक या	 एका	 बाजलूा	 रांगेनं	 मांडून	 ठेव या	 हो या.	 यां यावर
बेताचीच	गोलाकार	झाकणं	होती.	मला	बघताच	अगर्सेिवका	आत	पळाली.	अंतःपुरात
ि मणीला	संकेत	दे यासाठी.	मी	सुवणी	बैठकीवर	बसलो.	 ि मणीची	पर्ती ा	करीत.

णातच	पर्थम	अितशय	मंजळू	व	कान	िदले	तरच	ऐकू	यावा	असा	मंजळू	नाद	ऐकू
आला	 –	 सोन	 पैजणांचा.	 पाठोपाठ	 ारके या	 समुदर्वा यावर	 वार	 झालेला	 चंदनी
उट याचा	 परे्रक	 सुगंधही	 दरवळला.	 दुस याच	 णी	 अंतःपुरी	 क ा या	 िझरिमरीत
पड ातनू	एक	गोरापान	 पाय	 पर्थम	 बाहेर	आला	 –	 णैक	थबकला.	 इव या-इव या
सोनघंिटकांचं	 सुवणी	पजण	धारण	करणारा	होता	तो!	दशनातच	 िपक या	आमर्फळाची
आठवण	 देणारा,	 शदरगौर,	 गुबगुबीत,	 सतेज	 होता	 तो!	 याला	 बिघतलं;	 मातर्	 मग
एकटक	 वतःला	हरवनू	तसाच	बघत	रािहलो.	आजची	 याची	‘न हाळी’	काही	आगळीच
होती!

णात	आपला	 भंृगवणी,	 िवपुल	 मु त	सडक	 केशसंभार	 शुभर्व तर्ानं,	मान	वाकडी
करत	 एकागर्पणे	 उदिवणारी	 ि मणी	मा यासमोर	 उभी	 ठाकलीही.	 केवढीतरी	 वेगळी
आिण	िवल ण	संुदर	िन	सतेज	िदसत	होती	ती	आज!	एखा ा	संगमरवरी	मतूीसारखी!	मी
खट ाळपणे	 ितला	 हणालोही	 “एरवी	तर	त	ू संुदर	आहेसच.	आज	मातर्	 वेगळीच	 संुदर
िदसते	आहेस.	तु या	चयहनू	तुझे	अनावृत	न हाळीचे	पाय	अिधक	संुदर	िदसताहेत.”	तसं
मातर्	ती	नुसतंच	लाज	लाजली.

ती	खरंच	 िवल ण	 बुदि्धमान	 होती.	 माझा	खट ाळपणा	अचकू	जाणनू	 िटचकीनं
उडवनू	लावत	ती	 हणाली,	“पुरे	झाला	शर्ीचंा	चावटपणा!	आता	भेट	काय	आणलीय	ती
तेवढी	दाखवावी	पर्थम.”

मी	हसतच	टोक यांजवळ	 गेलो.	एकीवरचं	झाकण	बाजलूा	 केलं.	आत	टपोरे	मोतीच
मोती	 िशगोशीग	भरले	होते.	मा या	कोळी	यादवांनी	 िशंप यांतनू	टोक न	काढले	होते
ते.	 पर्स न	 मनानं	 वाकून	 यातील	 ओंजळभर	 मोती	 मी	 उचलले.	 हल या	 पावलांनी
ि मणीजवळ	आलो.	ित या	हातां या	ओंजळीत	माझी	ओंजळ	िरती	करताना	 हणालो,

“त	ूमळूचीच	स दयखणी	आहेस.	मा या	या	 भेटीचे	अलंकार	जडवनू	 तेही	धारण	कर.
अिधक	संुदर	िदसशील.	मग	सुवणाला	मलयचंदनाचा	सुगंधही	येईल!”

ितचे	गाल	 णांत	 केवढेतरी	आर त	झाले.	ती	 ओंजळीतील	मो यांकडे	काही	 ण
एकटक	नुसती	बघतच	रािहली.	मग	 वतःशी	बोल यासारखंच	मान	डोलावनू	 हणाली,
“नाही,	आम यापे ा	आप याच	 ओंजळीत	 हे	 मोती	अिधक	शोभनू	 व	 संुदर	 िदसतात
आयशरे् ठ!”	ितनं	आपली	ओंजळ	मा या	ओंजळीत	पु हा	िर तही	केली.	आिण	ती	असं
काही	लाजनू	 ितरकं	बघत	लाघवी	हसली	की,	मी	ग धळलोच.	ओंजळीतील	मो यांकडे
िनसटतं	बघनू	 ितला	 िवचारलं,	 “मी	नाही	समजलो	 तु या	 हण याचा	मिथताथ.	अगं!
मा या	हाती	पर्तोद	 िकंवा	खड्ग	 िदसेल	शोभनू!	फार	तर	पांचज य	 शंख	 हण	 –	पण
मोती	 कसे	 काय?”	 तशी	 ती	 आप या	 दाट,	 लांबट	 पाप या	 फडफडवनू	 िकतीतरी
अरागसपणे	हसली.	मधाळ	श दांत	 हणाली,	 “जरा	नीट	पारखावं	 वामीनंी	हातांत या



मो यांना.	 आप या	 हातांत	 असताना	 ते	 आकाशवणी	 िनळसर	 रंग छटा	 परावितत
करताना	 िदसत	नाहीत	काय?	आम या	ओंजळीत	असताना	 ते	 दु ट	तांबसूगौर	छटाच
परतवनू	 गेलेत.	 आता	 सावळा	 नीलवण	 आकाशासारखा	 असतो,	 तो	 इतर	 सवच
रंग छटांना	आप यात	सामावनू	घेणारा	असतो,	हे	काय	सांगायला	पािहजे	आयांना!”

हे	असं	होतं	तर!	यावर	मी	काही	बोलणार	तोच	ती	गरकन	वळली	आिण	हातानं	पडदा
बाजलूा	टाकत	दृि टआडही	झाली.	ितनं	िनघनू	जा याची	अशी	घाई	का	केली	होती?	तर
ित या	न हाळी या	पायांकडे	बघताच	ती	ऋतु नात	आहे,	 हे	मला	कळ याचं	ए हाना
ितनंही	ताडलं	होतं!!	गृह थाशर्माचा	पर्ारंभ	झाला	होता.

ि मणी या	आगमनानं	मा या	जीवनातील	 रंगीिवरंगी	‘संसारपव’	सु 	झालं	होतं,
कारािगरांनी	पर्तीक	असले या	 सुवणी	जीवन-सोपानावर	एक	अिधकाची	व	मह वाची
पायदंडी	बसवनू	टाकली	होती.	पाच या	 क्रमांकाची.	दो ही	माता	व	दो ही	 िप यां या
पायदंड ांनंतरचा	उिचत	मान	िमळालेली.	मा याच	सचूनेपर्माणं!	 ि मणी या	नावाची.

ि मणी या	आगमनानं	 माझी	 ‘भाव ारका’	 नाना	 भावगंधांनी,	 रंग छटांनी	 कशी
अंगभर	 खुलनू	 गेली	 –	 ‘ऋतु नात’	झा यापर्माणं!	 ित यावर	एक	आगळीच	 ‘न हाळी’
चढली!!





२

ि मणी

तर्ीचं	जीवन	 हणजे	 िनमाणाची	 पर्चंड	श ती	असलेलं	 एक	 सु त	कदर्	असतं!
एकदा	का	या	कदर्ाचा	ितला	शोध	लागला	की,	मग	मातर्	ती	जीवनात	मागे	 हणनू	काही
वळून	बघत	नाही.	मी	पवूाशर्मीची	–	भोजवंशीयांची	िवदभक या	–	 ि मणी.	 मीदादा
आिण	 शर्ीं या	 ं ातच	 ती	 अवंती या	 सीमेवर	 मागे	 पडली.	 इथं	 ारकेत	 पि चम
सागरा या	 सतत	 कानी	 पडणा या	 समुदर्गाजेला	 सा 	 ठेवनू	 णा णा या
स वपरी ेला	त ड	 देत	तयार	झाली,	ती	यादवांची	 ि मणी.	 ारकेची	 ि मणी.	उ या
आयावताची	 ि मणी.

आता	 हेच	बघा	ना,	सा या	 िव वाला	 वंदनीय	असले या	मा या	पतीला	मी	 िकती
सहजपणे	नुसतं	‘शर्ी’	 हणनू	गेले!	तसं	मी	 यांना	एरवी	‘ वामी’,	‘आय’,	‘यादवशरे् ठ’,
‘यादवराज’,	 असंच	 संबोधत	 असे.	 पण	 एकांतात	आिण	 ममबंधाचं	 बोलताना	 मा या
त डून	नकळतच	‘शर्ी’	हे	संबोधन	िनसटून	जाई.

आज	मी	शर्ीशंी	एक प	झाले या	मा याही	जीवनगाथेला	 उलगडून	 दाखिवणार
आहे.	अडचण	एकच	आहे.	 ारकेला	 घेर	टाकून	असले या	सागरासारखंच	 यांचं	जीवन.
या या	अविरत	लाटांसार याच	 मा या	 मनी या	 यां या	अनंत	 मृती.	 मृतीं याही
अगिणत	 लाटा.	 एक	 उठून	 सरते	 न	 सरते,	 तोच	 दुसरी	 उभी!	 कुठली	 हणनू	 िचमटीत
पकडायची?	कुठ या	नेम या	श दांत?

या	 मृतीं या	लाटा	आठवतील	तशा	सांगताना	माझी	कशी	तारांबळ	उडते	आहे.	जसं
जमेल	तसं,	आठवेल	 या	 क्रमानं	मी	 हे	मनःपवूक	सांगणार	आहे.	 सुचेल	 या	श दांत.
कारण	मला	पणूत:	अनुभवानं	प कं	माहीत	आहे	की,	 मृतीचें	कानेकोपरे	झटकून,	झाडून
मी	 िकतीही	सांिगतलं;	तरीही	शर्ीचंं	जीवन	व	काय	दशांगुळं	 िश लक	उरणारच	आहे!
मग	कशाला	करायचा	य न	आिण	अट्टहास	सगळंच	सांग याचा.

नुकतीच	मी	 ारके या	शु ा 	या	पवू या	महा ारातनू	जीवनातील	एक	परमकत य
क न	परतले	आहे.	 ारके या	पर्थम	 नुषेचं	–	माझा	व	शर्ीचंा	पर्थम	पुतर्	पर् ु नाचं
–	सव	 ये ठ	यादवां या	लाड या	पदोचं	 याची	नवपिरिणता	प नी	 मवती	िह यासह
औ ण	व	 वागत	क न	मी	परतले	आहे.

आमचा	 ये ठ	 पुतर्	 पर् ु न	 सा ात	 मदनाचाच	 अवतार.	 अितसंुदर,	 पीळदार.
िध पाड.	 मवती	तर	माझी	भाचीच.	आम या	 मीदादाची	क या	 व	आता	तर	सनू
झाली	आहे.	हा	सव	मेळ	जमवनू	आणला	तो	अथातच	शर्ीनंी.

आजवर	 मी	 एकांगीच	 ऐकत	आले	की,	 मीच	काय	 ती	 एकटी	 परमस दयवती	आहे
हणनू.	 पण	 यादवां या	 या	 पर्थम	 नुषेला	 –	 मवतीला	 बघताना	 माझा	 पाऽर



भर्मिनरास	झाला.	नावासारखीच	आहे	ती	–	 मवती	–	सो याची	लडच!
पवू या	शु ा 	 ारात	 मवतीला	व	पर् ु नाला	सोबत	घेऊन	आलेले	शर्ी	सेनेसह

उभे	ठाकले,	 ते हा	मी	 या	 ितघांकडे	भान	हरपनू	 नुसती	बघतच	रािहले.	 िकती	आकषक
िदसत	होतं,	ते	यादवकुळाचं	ितर्दळी	िब वदल.

तसं	क िड यपुरात	माझं	आिण	 मीदादाचं	कधीच	काही	पटलं	नाही.	आ ही	सहा
भावंडं!	दादापे ा	धाकटे	 मरथ,	 मबाह,ू	 मकेश,	 ममाली.	सवांत	धाकटी	मी.
दादािशवाय	 बाकीचे	 चौघंही	 माझं	 ऐकत.	 एकुलती	 व	लहान	 भिगनी	 हणनूही	असेल
कदािचत.	 मीदादा	मातर्	 वभावाचाच	ताठर,	अहंम य.	खरंतर	गिव ठच.	हे	सवच	बंधू
नावासारखे	 त त	 सुवणवणी,	 संुदर	 होते.	अगदी	 भी मक	 तातांसारखे.	 तातांना	 यां या
रसरशीत	 तामर्वणामुळे	 यां या	 मातेनं,	 हणजे	 आम या	 आजीनं	 कौतुकानं
‘िहर यरोमन’	 हटलं.	 यांचं	तेही	नाव	पुढे	 ढ	झालं.

आ हा	सव	भावंडांना	एकुलते	एकच	काका	होते.	आकृितकाका.	ते	एका	दुमीळ	िव ेत
पारंगत	होते.	गा डिव ेत.	कस याही	िवषारी	सापानं	दंश	केले या	 णाचं	िवष	 यां या
मंतर्ो चारां या	उपचारानं	पटकन	उतरे.

ारकेत	आ यापासनू	मी	एकदाही	क िड यपुराला	परत	 गेले	नाही,	पण	कधीमधी
आकृितकाकांची	 आठवण	 होताच	 मातर्,	 एक	 मजेदार	 िवचार	 मा या	 मनात	 हटकून
सळसळून	जाई.	मा या	शर्ीनंाही	एक	अत य	‘गा डिव ा’	अवगत	होती.	पाय	रोवनू
हट्टानं	एखा ा	 िवरोध	करणा याला	शर्ी	आप या	 िमठ्ठास	वाणीनं	 के हा	आपलासा
करीत	 ते	 यालाच	 कळतही	 नसे!	 हणनू	 तर	 एकेकाळी	 जीवघेणं	 ं यु 	 खेळले या
शर्ीनंाच	 दादानं	आपली	 मवती	नावाची	लाडकी	क या	सनू	 हणनू	 िदली	होती.	हा
सारा	पर्भाव	शर्ीं या	िमठ्ठास	वाणी या	गा डिव ेचाच	होता.

मा या	तातांचा,	दादाचा	व	 यां यामुळे	इतर	भावंडांचा	मा या	शर्ीशंी	झाले या
िववाहास	िवरोध	होता.	माझी	माता	शु मतीदेवी	मातर्	मा या	पाठीशी	ठाम	उभी	होती.
नावासारखीच	अरागस,	 शु 	 िवचारांची,	स वशील	होती	ती.	 िवल ण	परे्म	होतं	 ितचं
मा यावर.	ितनं	सदैव	मला	धीरच	िदला.	तसं	तर	ितनंही	आप या	जामातांना	–	यादवराज
शर्ीकृ णांना	आम या	िववाहापवूी	कधीही	डोळाभर	नीट	पािहलंही	न हतं.	मातर्	ित या
क येची	पसंती	तीच	ितनं	आपलीही	पसंती	मानली.

शु मतीमाता	सोडली,	तर	अनेकां या	मनी	उठले या	पर् नाला	की,	‘िहनं	न	बघता–
देखताच,	शर्ीकृ ण	हा	आपला	पती	िनवडलाच	कसा?’	कधीच	उ र	िमळालं	नाही.

हेच	तर	रह य	होतं!	एकदा	मोकळेपणी	सगळं	सांगायचं	 हटलं,	तर	आज	 ते	सगळं
सांगणचं	भाग	आहे.	तसं	शर्ीनंा	मी	िववाहापवूी	कधीच	बिघतलं	न हतं.	ऐकली	होती	ती
केवळ	 यांची	उदंड,	 िदगंत,	 िन कलंक	कीती.	 यातही	अिधक	ती	 मीदादा या	त डून
बाहेर	पडणारी	 यांची	अपकीतीच!	मग	जीवनमोलाचा	हा	िनणय	मी	घेतला	तरी	 नेमका
कोण या	 णी?	कसा?	तर	दादा	व	तात	यांनी	योजले या	पिह या	 वयंवरात	शर्ीनंा	‘ते
ितर्य	नाहीत;	गवळी	आहेत’	 हटलं.	 मीदादानं	मा या	सम 	धुसफुसता	थयथयाट

करत	नकार	िदला	ते हा.	 या	वेळी	तो	एकसारखा	िशरा	ताणनू	ओरडत	रािहला,	“आ ही
सा वत	कुलातले	आ पु ष	महाभोज	यांचे	 वंशज	आहोत.	 ितर्य	आहोत.	ययातीपुतर्
यदुपासनू	कृ णाचा	 ितर्य वलोप	झाला	आहे!	तो	आहे	एक	य:कि चत	गवळी!	पर्ाण
गेला	 तरी	 ि मणी	 नाही	 ायची	 एका	 गव याला.	 ायची	 ती	 ितर्यकुलो प न



चेिदराज	िशशुपालालाच!”
तो	 िवसरत	होता	की,	 याची	भिगनी	 तर्ाणीच	आहे.	 िववाह	 ितचा	होता	 –	 याचा

न हे.	 याच	 णाला	मी	मनोमन	प का	िनणय	घेऊनही	टाकला	की,	िववाह	करायचा	तो
या	गव याशीच	–	शर्ीशंीच!

कधीही	न	बिघतले या	 ारकेत	आले,	 ते हा	मी	तशी	भांबावलेलीच	होते.	सोबतीला
माहेरचं	 कुणीच	न हतं.	 सुवणी	 ारकेची	 याती	तर	सवतर्	 दुमदुमत	 पसरलेली.	 तसेच
इथले	 िव यात	तडक	 वभावाचे	यादव.	या	नगरी या	पर्थम	दशनानं	तर	मी	 िदपनूच
गेले.	 पर् न	 पडला,	 ‘कसं	 हायचं	माझं	 इथं?’	मग	 पर् नांमागनू	 पर् नच	 उठत	 गेले.
‘इथ या	 ये ठ	 यादव	 कुलि तर्या	कसं	करतील	 माझं	 वागत?’,	 ‘कसं	 घेतील	 मला
आप यात	 सामावनू?’	 पण	 हे	 सारे	 पर् न	 उठले	 तसे	आपोआप	 सहजच	 िव न	 गेले.
सागरलाटांसारखं,	 ारके या	 नगरजनांनी	 पर्थम	 भेटीतच	 केलेलं	 माझं	 हषो फु ल
अभतूपवू	 वागत	मी	आजही	 िवस 	शकत	नाही.	इथं	 ये ठ	 ि तर्यांत	पर्मुख	हो या
मा या	 सासबूाई	 ‒	 महाराणी	 देवकीदेवी	 व	 रोिहणीदेवी	आिण	 ये ठ	 जाऊ	 युवरा ी
रेवतीदेवी.	 ये ठ	 सासबूा नी	 तर	 पिह या	 भेटीत	 मला	 गाढ	 िमठीतच	 घेतलं.	 “ये,	 ”
मलाच	ऐकू	 येईल	असं	कानात	अ फुट	हाकारलं	 ‒	 “मा या	 ‘मुली’	 ि मणी	 ये.	वाटच
बघतेय	तुझी	मी.”

ते हापासनू	शर्ीं या	माता	 देवकीदेवी	मा यासाठी	सदैव	थोर या	माताच	झा या.
युवरा ी	 रेवतीदेवीनंाही	 मी	 पिह याच	 भेटीत	 सहज	 हणनू	 गेले,	 ‘ताई.’	 यांनीही
तेवढ ाच	सहजपणे	 ‘धाकटी’	 हणत	मला	 कुशीत	 घेतलं.	मग	आपोआपच	रोिहणीमाता
मा यासाठीही	 ‘धाक या	 माता’च	झा या.	 गु 	सांदीपनीं या	 प नीनंा	 मी	 ‘गु माता’
हण	ूलागले.

िववाहानंतरचं	 पिहलं	 वष	 तर	 हां‒हां	 हणता	 उडून	 गेलं.	समुदर्वा यासारखं.	मागे
ठेवनू	गेलं	रंगीबेरंगी	अनेक	आठवणी.	काही	खारटसु ा!

पर् ु ना या	ज मा या	वेळची	आठवण	तर	एवढी	खारट	आहे	की,	 या	आठवणीनंही
समुदर्जलानं	चळू	भर यासारखं	वाटतं!	अगदी	आजही.

ते हा	मी	 राणीक ा या	 ीपावर	 राहत	होते.	मा या	पर्श त	 सुवणी	वाड ात.	तो
पोटात	 असतानाच	 मी	आिण	 शर्ीनंी	 एकांतात	 ठरिवलं	 होतं,	 याचं	 नाव	 ‘पर् ु न’च
ठेवायचं.	 पुतर्च	 होणार	 आिण	 तोही	 मदनासारखा	 अनुपम,	 संुदर.	 असा	 मा यापे ा
शर्ीनंाच	ठाम	िव वास	होता!

पर् ु ना यावेळी	मला	लागलेले	डोहाळेही	फारच	चम कािरक	होते.	मला	एकसारखं
वाटे,	 ही	 सततची	 समुदर्गाज	 ऐकत	 राह यापे ा	 दरू‒दरू	 कुठेतरी	 िनिबड	 अर यात
जाऊन	राहावं!	एकांती,	िनवांत.	तो	क पनेतला	एकांतही	काही	मला	धडपणे	िमळत	नसे.
लगेच	गभभािरत	मन	मोठमोठ ानं	वाजणारी	वा े 	ऐकायला	आसावनू	जाई.	अचानक
चम कािरक	ढगळ	असुरी	वेष	अंगावर	धारण	करावेत	असंच	वाटे.

या	 वेळचं	 माझं	 डोहाळजेवण	 मातर्	 अठरा	 कुलांतील	 यादवांनी,	 यां या	 सव
ि तर्यांनी	कणभरही	त् टी	न	ठेवता	अिव मरणीय	असंच	घातलं.	अठरापगड	यादवां या
दो ही	 ीपांवर	 िकती	 पंगती	 उठ या	 याचा	 सुमार	 न हता.	 ते	 यो यच	 होतं.	 सुवणी



ारके या	 न या	महाजनपदाचा	 नवा	 अंकुर	 येणार	 होता.	 तसं	 बलरामदादांना	 ‒	 यांना
मीही	आपापत:	भावजी	ऐवजी	 ‘दादा’च	 हणत	गेले.	िवशेष	 हणजे	 यांनाही	 ते	मुळीच
खटकलं	नाही.	 यांना	दोन	सश त	पुतर्	होतेच	‒	िनशठ	आिण	उ मुक	नावांचे.	ते	सवांना
आिण	 याहनू	अिधक	शर्ीनंा	फार	 िपर्य	 होते.	शर्ीचंा	असा	 हा	 मातर्	 पर्थम	 पुतर्
असणार	होता.	शर्ीपें ा	दादांनाच	 याचं	जा त	कौतुक	होतं.	एवढा	मोठा	गदायो ा	 ‒
बघणा याला	 धाकच	 वाटावा	असा	 िध पाड	 यादव,	 पण	 वत:चं	 युवराजपण	 िवस न
माझी	भेट	 यायला	राणीवशा या	 ीपावर	येई.	आपलं	सव	यादवी	रांगडेपण	िवस न	या
गभारपणात	 काय‒काय	 द ता	 घेतली	 पािहजे,	 हे	 बारका यानं	 दादा	 मला	 समजावनू
सांगत.	अगदी	 थोर या	 मातेसारखं.	आिण	 हटकून	 म येच	 हणत,	 “ या	 धाकट ाला
काऽहीही	 कळत	 नाही!	 मी	 याला	 चांगला	 ओळखतो!	 तो	 राजसभा,	 ऋिषमुनीं या
भेटीगाठी,	यु ां या	इंदर्जाली	चाली,	हालचाली,	राजकारण	यातच	सदैव	दंग	असतो.	तू
आपली	 मुळीच	 या यावर	 िवसंबनू	नको	राहसू.	काय	लागेल	 ते	 िनःसंकोच	सांगत	जा
िहला	‒	रेवतीला!”

का	 कुणास	 ठाऊक;	 यांचं	 बोलणं	 ऐकताना	 मला	 अंमळ	 हसचू	 येई.	 िनकरानं	 िन
कौश यानं	मी	 ते	 रोधनू	धरे.	 युवराजांना	मी	 हणे,	 “मीही	चांगलीच	ओळखते	 यांना.
तुम यासारखीच.	काहीही	हवं	नकोसं	झालं	की,	ता ना	कशाला,	तु हालाच	सांगेन	की	मी
‒	 िनःसंकोचपणानं	दादा!”	तसं	 ‘ठीक‒ठीक’	 हणत	मान	मागे	टाकून	आपलं	भरदार	व
गदगदवीत	ते	असं	काही	अरागस	खळाळ	हसत	की,	उभं	 ीप	थरकून	जावं.

तो	 पर् ु ना या	ज माचा	 िदवस	आिण	 होय,	 तो	 स ताहच	 मी	 िवस 	 हट यानं
आजही	 िवस 	 शकत	 नाही.	 पर् ु नाचा	 ज म	 झाला	 ऐन	 म यरातर्ी.	 मा या
सिूतकाक ा या	 बाहेर	 तर	झाडून	 सारे	 िनवडक	 ये ठ	आिण	 त ण	 यादव	 कुतहूलानं
दाटले	 होते.	 शर्ीं या	 पर्थम	 पुतर्ाची	 यांना	 अचकू	 ज मवेळ	 उचलायची	 होती.
वेगवेगळया	 सुवणी	 जलसंप न	 घंगाळांत	 यासाठी	 वेगवेगळी	 सुवणी	 घिटकापातरं्
सोडली	 होती.	 िन णात	 पुरोिहत	आिण	 जातकत 	 गगमुनीं या	 दृ टीखाली	 द तेनं
बसले	होते.

समयपालांनी	ऐन	म यरातर्ी या	ठो याला	समयतबकांवर	सश त	टोल	िदले.	 यांचा
अचकू	एकच	समयबोल	उठला,	‘ठ णऽ!’	गज या	समुदर्गाजेत	तो	िवरला.	घंगाळांतील
घिटकापातरं्	 याचवेळी	डुबली.	 याचवेळी	सिूतकाक ात	न या	यादवानं	मा या	कुशीत
पर्णवाचा	हंुकार	िदला.	‘ट ँऽऽ	हा!’

ीप	 ारकेवर	ऐन	म यरातर्ी	टळटळीत	 िदवस	उजाडला.	 ारके या	कोटावर,	चारी
महा ारां या,	असं य	उप ारांवर	अशी	 िवतभर	जागा	उरली	नाही,	 िजथं	करंजतेलाची
तेवती	 िदवली	चढली	नाही.	आनंदो फु ल	यादवां या	गटागटांनी	 इडादेवीचा	जयकार
करीत	िटप या,	िझ मा,	लेिझम	यांचे	खेळ	वा ां या	गजरात	मांडले.	महाराज,	राजमाता,
दादा,	ताई	यांनी	मुठीमुठीनंी	सुवणमुदर्ा	दान	के या.

सोएर	 पडले या	 बाळंितणी या	क ात	 बाळ	 यादवाचं	 दशन	 यायला	शर्ी	 िकंवा
पर्मुख	 तर्ी-पु ष	 कुणीही	 येऊ	 शकत	 न हतं.	 तशी	 पर्थाच	 होती.	 सवांना	 तो	 दहा
िदवसांनंतरच	काय	तो	नीट	बघायला	िमळणार	होता.	दाट	कुर या	कृ णवणी	जावळाचा,
रसरशीत	 र तवणाचा,	 गुटगुटीत,	 समुदर्वा या या	 लहानशा	 झुळकीवरही	 गु बार
गालावर	पटकन	खळी	िखलिवणारा!	झोपेिशवाय	अ य	 वेळी	समुदर्लाटांसारखे	अिवरत



धडाधड	हातपाय	झाडणारा.	अि नलोळासारखा.	खरोखरच	 िकती	साथ	शोभनू	 िदसणार
होतं	 याचं	आ ही	ठेवणार	होतो	ते	नाव	‘पर् ु न’	हे!	‘पर् ु न’	 हणजे	तेजवंत	सयू!!

बाळाची	पाचवी	आली.	गेले	पाच	िदवस	यादवांची	राजनगरी	 ारका	अहोरातर्	अखंड
आनंदात	कशी	डंुबनू	िनघाली	होती.	पाचवीची	रातर्	उतरली.	उ ा	बाळज माचा	सहावा
िदवस	 होता.	 ‘ितर्कालसंचारी	 सटवाई’	 आप या	 गु त	 पावलांनी	 येऊन	 उ ा	 बाळ
यादवा या	ललाटी	 याचं	भािकत	रेखनू	जाणार	होती.	केवल	ितलाच	माहीत	असलेलं!

सहावा	 िदवस	उजाडला.	उजाडला	कसला	काळरातर्	 घेऊनच	आला	तो!	बाळा या
सालंकृत	 पाळ याकडून	 माझी	 सुईण	 वेतर्ा,	 “मऽहाऽराऽणीऽऽ	 घात	 झाला!	 बाळ
यादवराजे	 पाळ यात	 कुठं	 िदसतच	 नाहीत.	 वाचवा	 ‒	 मला	 वाचवा!”	 असं	 िपळवटून
ओरडत,	आक्रोशत	व 	िपटत	मा या	मंचकाजवळ	आली.

ित या	 थरारक	 आक्रोशानं	 मी	 दचकूनच	 जागी	 झाले.	 गेले	 पाच	 िदवस	 िनदर्ा
नस यानं	मी	ित यावर	ओरडले,	“काय	झालं	 वेतरे्?	आभाळ	फाटलं	की	काय	ती	एवढी
ओरडतेस?”

“फाटलंच	 देवीऽ	 बाळयादव	 कुठं	 िदसतच	 नाहीत	 पाळ यात!	आता	 कसं	 हणनू
होणार	माझं	 युवराजांसमोर?”	 युवराज	 बलरामदादां या	भयानं	 ती	 अंगभर	थरथर	कापू
लागली.	 अंगावर	 वजर्ाघात	 झा यासारखी	 मी	 दुलई	 झटकून	 पाळ याकडे	 झेपावले.
वेड ासारखी	मी	पाळ यातली	 याची	पांघ णं	उलथी-पालथी	केली.	बाळ	न हता!	कुठंच
न हता.	 वीज	 ‒	 वीजच	 कोसळली	 जशी	 काही	 मा या	 सवांगावर.	 शर्ीं या	 पिह या
अंकुराचं	‒	सुकुमार	बाळाचं	एवढ ा	कडेकोट	पहा यातनूही	अपहरण	झालं	होतं!!

“माते	अंिबकेऽऽ!	इडेऽऽ!”	असा	टाहो	फोडत,	धाडकन	कोसळून	मी	मुि छतच	झाले.
हां-हां	 हणता	 ही	 दयभेदी	 कटू	 वाता	 यादवां या	 राजमंडळात	आिण	 उ या	 ारकेत
वा यासारखी	 पसरली.	 पाच	 िदवस	 आनंदिवभोर	 असलेलं	 राजनगर	 णात	 खाडकन
काळवंडून	 गेलं.	कधी	न हे	तो;	 सुधमा	राजसभेवर या	 वजदंडावरील	भ य	ग ड वजा
आज	सकाळीच	अ यावर	खाली	घे यात	आली.	यादवां या	झंुडी या	झंुडी	राणीक ा या
ीपावर	मा या	सां वनासाठी	लोटू	लाग या.	अमा य,	दो ही	 सेनापती	 यांना	पर पर

िनवा 	लागले.
दादांसह	शर्ी	 अंतःपुरात	मला	 भेटायला	आले.	म तकी	 संुठेचा	 लेप	माखलेली	मी

मंचकावर	झोपनू	होते.	 िनसर्ाण.	अ ापही	माझं	बिधर	म तक	ठणकतच	होतं.	मा या
शेजारी	 मंचकावर	बसत	शर्ीनंी	आपला	हात	अतीव	परे्मानं	मा या	म तकावर	 ठेवला.
या	 िद य,	परे्मळ	 पशातच	 केवढंतरी	अभय	व	आ वासन	होतं.	मी	 नेतर्	उघडले	तसं
पशापे ा	िकतीतरी	मृद	ू वरात	मुखभर	हसनू	शर्ी	 हणाले,	“धीर	धर	 ि मणी.	 याला
काऽहीही	झालेलं	नाही,	होणारही	नाही!	यो य	समयी	तो	परतेल.	धीर	धर.”

शर्ीं या	 मुखातनू	आले या	 या	अमृतबोलांवर	मी	 दृढ	 िव वास	 ठेवला,	 वतःला
िनकरानं	सावरलं.	या	काळात	दादांचे	 िनशठा	व	उ मुक	 हे	लाघवी	आिण	बोलके	 पुतर्
मा या	अिधक	जवळ	आले.	 यां या	मा याभोवती	आसपास	नुस या	वावर यामुळे	मला
खपू	सां वना	 िमळाली.	 यांना	मा या	क ात	सदैव	पाठिव याची	क पनाही	शर्ीचंीच.
हळूहळू	पर्थम	पुतर्ा या	अपहरणाचं	दुःख	मी	बाजलूा	सारलं.	 ारकाकरांनीही	तेच	केलं.
अशा	कुठ याही	वेदनेवर	काळ	हीच	औषधी	मातर्ा	असते	हे	खरं.



वरवर	तरी	 ारकाकर	अपहिरत	बाळयादवाला	िवस न	गेले.	मी	न हते	िवस 	शकत.
काहीही	झालं	तरी	मी	माता	होते	 याची.	तो	पर्थम	 पुतर्	होता	माझा.	 याला	मनभर
दयाशी	 िबलगतं	 घेणं,	 नीट	 पाजणंही	झालं	 न हतं.	 या या	ज मदा या	शर्ीनंी	 तर
याला	एकदाही	डोळाभर	नीट	बिघतलंही	न हतं!	मी	सतत	 िवचार	करीत	 राही.	 कुणी
केलं	असावं	 याचं	अपहरण?	कशासाठी?	िवचार	करक न	म तकीचे	टाके	उसवणीला	येत.
मग	 थकून	 शांत	 होऊन	 मी	 मंचकावर	 नुसतीच	 पडून	 राही.	 तरीही	 बाळाचा	 िवचार
भंु यासारखा	माझा	पाठपुरावा	करीतच	राही.	मन	पोखरत	राही.

तसे	यादव	हार	खाणारे	कधीच	न हते.	मगधसमर्ाट	जरासंधाशी	सतरा	 वेळा	शौया-
धैयानं	लढून	ते	इथं	 ारकेत	आले	होते.	शू यातनू	अपार	पिरशर्मांनी	 यांनी	ही	र य	नगरी
उठवली	होती.	हरव या	बाळाचा	कसनू	शोध	घे यासाठी	यादवांनी	कमर	कसली.	िन णात
गु तचर	नाना	वेष	पालटून	चौफेर	सुटले.

बाळा या	शोधा या	सतर्ात	अगदी	अनवधानानं	 कुणा या	 यानी	आलं	 नाही,	 ते
रा य	 हणजे	यादवांचं	शरूसेन.	हे	आमचंच	मळूचं	रा य.

बाळा या	अपहरणानंतर	सहा	मिह यांतच	 ारकेत	एक	अघिटत	घडलं.	 याचं	असं
झालं.	सुधमा	राजसभेतील	दशसद यीय	राजमंडळात	सतर्ािजत	नावाचे	एक	पर्िति ठत
ये ठ	यादव	 मंतर्ी	होते.	 यां या	प नीचं	नाव	होतं	वीरवती.	सतर्ािजतांना	एक	 जुळा
बंध	ूहोता.	पर्सेन	नावाचा.	िदसायला	अगदी	 यां यासारखाच.	 वभावानं	करारी.	दो ही
बंधूंचा	राजमंडळात	फारच	दबदबा	होता.	 याला	कारणही	तसंच	होतं.	सतर्ािजत	नैि ठक
सयूभ त	होते.	 यां या	भ य	वा ततू	नेहमी	धािमक	अिध ठानं	चालत.

या	कडक	सयूभ तीनं	सतर्ािजतांना	‘ यमंतक’	नावाचं	एक	बहुमोल	मिणर न	पर्ा त
झालं	होतं.	पिरसासारखे	अमोल	गुण	 या	म यात	होते.	 याचं	वा त य	िजथं	असेल	ितथं
सुब ा	 व	 आरो य	 आपोआपच	 नांदत	 राही.	 सिवध	 पजूा	 बांधनू	 जेवढ ा	 भाराचा
लोहतुकडा	 याला	 पशनू	 ठेव यात	 येई,	तो	 मंतर्घोषात	सुवणाचा	होई.	या	सुवणा या
बळावर	सतर्ािजत	मोठे	धनवान	झाले	होते.	 यांची	सव	अप यं	लाडात	वाढली	होती.
सश त	िन	संुदर	होती.	 यातही	 ये ठ	क या	स यभामा	ही	तर	अिधक	लाडात	वाढलेली.
अपर्ितम	स दयवती	व	िवल ण	हट्टी	होती.	ित या	स दयाची	 याती	 ारका,	सौरा ट्र,
आनतात	तर	पसरली	होतीच,	पण	दरूवर	म य	देशातही	गेली	होती.

ती	ऐकून	मळू या	शरूसेन	रा यातील	 िदकांचा	पुतर्	शतध वा	नावाचा	भोजवंशीय
यादव	 राजा	 ारकेत	 येऊन	 ितला	मागणी	घालनूही	 गेला	होता.	तो	 ारकेतील	पर्मुख
यादव	व	मंतर्ी	कृतवमा	यांचा	बंध	ूहोता.	सतर्ािजतांनी	‘क या	अजनू	उपवर	झाली	नाही,
झा यावर	बघ,ू’	असं	मोघम	सांगनू	 याला	परतिवलं	होतं.	तो	 संभा य	होकारच	माननू
शतध वा	स यभामे या	आशेवर	िनघनू	गेला	होता.

शर्ीनंा	यातील	काही	 हट या	काहीही	माहीत	न हतं.	अस याचं	कारणही	न हतं.
यां या	 मनी	 सदैव	 शरूसेन	 रा याचे	 व	 मथुरेचे	 िवचार	असत.	 इकडे	 ारका	 शर्ी	 व
दादां या	पराक्रमावर	भरभराटत	चालली	होती.	शु ल	प ातील	चंदर्ासारखं	ितचं	वैभव
िदवसागिणक	 वाढतच	 चाललं	 होतं.	 ितकडे	 मथुरेत	 उर या-सुर या	 यादवांना	 घेऊन
महाराज	उगर्सेन	रा यकारभार	बघत	होते.	सतत या	लढायांमुळे	 यां या	कोषागाराची



ि थती	हवी	तेवढी	समथ	न हती.	 याला	हातभार	लावणं	आव यक	होतं.
काही	एक	प का	िवचार	मनी	बांधनू	एके	िदवशी	शर्ी,	उ वभावजीं यासह	अमा य

िवपृथूंना	घेऊन	सतर्ािजतां या	वाड ात	गेले.	आगत वागत,	फलाहार,	दधू	झा यानंतर
बैठकी या	 क ात	 शर्ीनंी	 सतर्ािजतांसमोर	 पर् ताव	 ठेवला.	 “ ये ठ	 काका,	 माझी
आपणाला	एक	नमर्	 िवनंती	आहे.	आपण	सव	यादव	मळूचे	मथुरेचे.	 ते	एक	 थान	 वृ
महाराज	उगर्सेन	शथीनं	राखताहेत.	वाता	आहेत,	 यां या	कोषागाराची	दुःि थती	आहे.
आपण	सवांनी	ती	सावरली	पािहजे.	या तव	एक	पर् ताव	घेऊन	मी	आलो	आहे.”

“बोला	 ारकाधीश!	 कसला	 पर् ताव?”	 नाही	 हटलं	 तरी	 सतर्ािजतां या	 मनी
आप या	लाड या	स यभामेला	ही	दुसरी	मागणी	तर	नाही	ना,	अशी	शंका	येऊन	गेली.

“मी	 हणतो,	 आप याकडील	 बहुमोल	 यमंतक	 मिणर न	 समंतर्	 आपण	 सुधमा
राजसभेत	 मा या	 वाधीन	 करावं!	 मी	 ते	 उ व	 व	 गगमुनीसंह	 मथुरेला	 उगर्सेन
महाराजांकडे	धाडीन.”	शर्ीनंी	नेहमी या	प तीनं	हसत	अिल त	मनानं	पर् ताव	ठेवला.

तो	ऐकून	सतर्ािजत	गडबडलेच.	आप या	 यव थापकाकडे	बघत	 हणाले,	“हे	काय
भलतंच	मागणं?	आम या	जागी	तु ही	असता	तरी	हे	मा य	केलं	नसतं,	 ारकाधीश.	 मा
करा,	हे	अश य	आहे!”

ते	धडधडीत	व	अवमानकारक	उ र	ऐकताना	 ‘ठीक	आहे.	जशी	 ये ठांची	इ छा!’
असं	 उ र	 देतानाही	शर्ी	 िनलप	 हसले.	 उ वभावजी	 मातर्	 एका	 ये ठ	आ तांकडून
आप या	दादांना	िमळालेला	हा	नकाराचा	आहेर	ऐकताना	खोलवर	कुठंतरी	दुखावले	होते.
सवच	 या	क ाबाहेर	 िनमटूपणे	यायला	 िनघाले.	 कुणीच	काही	बोलत	न हतं.	अशातच
आप या	 अ वपालाशी	 तणतणत	 एक	 चपलांग	 तर्ी	 या	 वा ततू	 िशरली.	 नुकतीच
अ वारोहणाची	दी ा	घेऊन	ती	परतली	होती.	िवपृथ,ू	उ वभावजी	व	िनवडक	यादवां या
मेळात	आप याच	 वा ततू	 पर् य 	 शर्ीनंा	 बघताच	 मातर्	 ती	 चपापली.	 तर्ीसुलभ
संकोचानं	सावरत	मुकाट	आत	िनघनू	गेली.	 यमंतक	म या या	अद	्भुत	नाट ाला	पर्ारंभ
झाला!

काही	िदवस	गेले.	राजनगरी	 ारका	आप या	िन य	 यवहारात	गढली	होती.	अशातच
एक	िदवस	सतर्ािजतबंध	ूपर्सेन	यानं	आपली	मृगयेची	रथदलं	व	अ वसाद	बाहेर	काढले.
यादवां या	पर्थेपर्माणं	तो	वाजत-गाजत	मृगयेला	िनघाला.	 यांची	मृगयापथकं	शु ा
ारातनू	बाहेर	पडून	नौकांतनू	आनतात	उतरली.	कधी	न हे	ती	पर्सेनाला	आजच	बु ी

झाली	 होती,	 न ीदार	 सोनसाख या	 जडवलेला	 कौ तुभासारखा	 शोभनू	 िदसणारा
यमंतक	मणी	कंठात	धारण	कर याची!	 याची	मृगयापथकं	ऋ वान	पवता या	घनदाट
अर यात	िशरली.	जशी	 रैवतकावर	होती,	तशीच	या	पवतात	वनराज	िसंहांची	मोठी	दाट
व ती	 होती.	 पर्सेन	 घोड ाव न	 भाला	 पेलत	 एका	 सुळेदार,	 म 	 रानडु करा या
पाठलागावर	पडला.	मृगयेत	दंगला.	 याला	भान	रािहलं	नाही.

अचानक	एक	आयाळधारी	पर्चंड	िसंहाचं	डरकाळणारं,	अज तर्	धडू	दाट	झाडीतनू
या यावर	कोसळलं.	दोघांची	थरारक	झ बाझ बी	 या	एकांती	अर यात	जंुपली.	िहं तर्
वनराज	 िसंहासमोर,	 िध पाड	व	शरू	असला	तरी	मानवाचा	काय	पाड	लागणार?	 िसंहानं
पर्थम	 गुरगुरत	 नंतर	 अक्राळिवक्राळ	 गजत	 या	 यादववीराचा	 देह	 घिटकेतच
िछ निवि छ न,	 र तबंबाळ	 केला.	 सतर्ािजतांना	 पर्ाणिपर्य	 असलेलं	 यमंतक



मिणर न	ऋ वाना या	अर यातील	र तथारो यात	गवतात	एकाकी	पडलं.	सं यासमय
जवळ	आला	होता.	 या	अर यातील	 िनषाधराज	जांबवान	आप या	 िभ ल	सोब यांसह
आप या	 व ती या	 गुहेकडे	 परतत	 होता.	 यानं	 मागात	 पर्सेनाचा	 िन तर्ाण
िछ निवि छ न	 देह	 पािहला.	 पण	कोणीही	 याला	 ‘ ारकेचा	यादववीर’	 हणनू	काही
ओळख	ू शकलं	 नाही.	 एका	 िनषाधानं	 सुवणसाख यांत	 जडवलेला	 यमंतक	 मणी
रानझ यात	 व छ	 धुऊन	आप या	 वामी या	 ‒	जांबवाना या	 वाधीन	 केला.	सवांनी
अर यातच	िचता	रचनू	पर्सेनाला	अि नदाह	िदला.

स ताह	 लोटले	 तरी	 पर्सेन	 काही	 परतला	 नाही.	 आता	 सतर्ािजत	 पर्थम
िचंतागर् त;	आिण	 शेवटी	 शंकागर् त	झाले.	 यां या	वाड ावर	 सेवकांत,	कारभा यात
कुजबुज	सु 	झाली.

पर्सेनाचा	 घातपात	 ारकाधीश	 शर्ीकृ णांनीच	 केला	आहे!	 यांना	 हवा	असलेला
यमंतक	मणीही	 यांनी	गुपचपू	पळवला	आहे!
सतर्ािजतांनी	तर	वसुदेव	महाराजांकडे	 िवशेष	 सुधमा	राजसभा	बोलिव याची	च क

आगर्ही	 मागणी	 घातली.	 ठर या	 िदवशी	 ठर या	 वेळी	 राजसभा	 भरली.	 महाराज
वसुदेवांसमोर	 संत त	सतर्ािजतांनी	कडकडीत	व	कठोर	श दांत	शर्ीवंर	सरळ	आ ेपच
घेतला.	 ते	कडाडले	‒	“महाराज,	तो	 ारकाधीश	व	आपला	 पुतर्	आहे	 हणनू	आपण	या
अपरा याला	 मा	करणार	काय?	मा या	 िपर्य	 बंध	ूपर्सेनाची	अर यात	एकांती	गाठून
िनघृण	ह या	कर यात	आली	आहे.	 या याजवळ	असलेला	सुल णी,	 तेज वी	 यमंतक
मणी	धतूपणे	लुबाड यात	आला	आहे.	यादवां या	क याणाची	धुरा	आप याच	 कंधावर
अस याचा	टभा	िमरिवणा या	आप या	किन ठ	पुतर्ानं	‒	शर्ीकृ णानंच	हे	घोर	चौयकम
केलं	आहे!	एका	यादवा या	ह येसह!!	मा या	 बंधचूा	तो	विधक	आहे!	याचा	यो य	तो
िनवाडा	 राजसभेनं	 िनःप 	 या य	 मनानं	 करावा.	 माझं	 यमंतक	 मिणर न	 मला	 परत
करावं.	अपरा याला	कठोर	शासन	 हावं!”

या	 संत त	 आ ेपा या	 घणाघाती	 आघातांनी	 उभी	 सुधमा	 राजसभा	 थरारली.
ये ठ वा या,	 मंितर्पदा या	आिण	अपार	ऐ वया या	बळावर	 हणनूच	सतर्ािजत	भर
सभेत	शर्ीवंर	हा	असा	कठोर	आ ेप	 घेऊ	धजले.	यादवसभेत	 णात	 कुजबुज	माजली.
णागिणक	ती	वाढत	चालली.	खड्	गा या	मुठीला	हात	घालत,	नेतर्ांतनू	अंगार	फेकणारे

सेनापती	 सा यकी	 सतर्ािजतांकडे	 ितर कारानं	 बघनू	 पर्थम	 उठले.	 युवराज	 दादांची
भ कम	मठू	गदादंडावर	आवळली	गेली.

“हे	 अस य	आहे.	 य:कि चत	 मिणधारकानं	 यादवां या	 कंठातील	 मणी	 असले या
शर्ीकृ णांवरचा	 हा	आ ेप	 त काळ	 मायाचनेसह	मागे	 यावा.	अ यथा	 पिरणामाला
िस 	 हावं.	िध कार!	िध कार!”	कोण-कोण,	कुठून-कुठून	बोललं,	ते	समजलंही	नाही.

आता	 उ या	 राजसभेची	 दृ टी	आम या	आसनांवरच	 िखळली.	 मी	 तर	 कधीच	 न
पािहलेला	 समोरचा	 राजसभेचा	 देखावा	 पाहनू	 हादरलेच.	 मनी	 शंकांचा,	 पर् नांचा
क लोळ	उठला.	मी	हादरलेय	हे	जाणनूही	मा याकडे	नेहमी याच	चतुरपणानं	हसनू	बघत
शर्ी	अतीव	शांतपणे	उठलेच.	 यांची	ऐकतच	 राहावी	अशी	नादमय,	अमोघ,	 वेणुवाणी
लयीत	 तर्व	ूलागली	‒

“यादव	वीरहो!	शांत	 हा	‒	शांतच	राहा.	सुधमा	राजसभेचे	 ये ठ	मंतर्ी,	आदरणीय



सतर्ािजतकाका	 यांचं	 मी	 पर्थम	 हािदक	अिभनंदन	करतो!”	 या	 पणूत:	अनपेि त	 व
चम कािरक	पर्ारंभानंच	सभा	 णात	िचिडचपू	झाली.	एकागर्तेनं	ते	दुमीळ	शर्ीबोल	ऐकू
लागली.	 शर्ीं या	 गा डवाणीनं	 यादवांची	 सुधमा	 राजसभा	 पु हा	 एकदा	 मंतर्भािरत
झाली.

“अिभनंदन	अशासाठी	की,	आज	सतर्ािजतकाकांनी	सव	यादवांना	राजनीतीचा	एक
िनभय	व	नवा	पायंडा	घालनू	िदला	आहे.	कसला?	तर	 याया या	पर्ा तीसाठी	कुणाचीही
पतर्ास	 न	 ठेवता,	 घडलेला	 अ याय	 भर	 सभेतही	 िनभयपणे	 प टपणे	 बोलनू
दाखव याचा!	माझे	 गु वय	आचाय	सांदीपनी	यांची	मला	 हीच	 िशकवण	आहे.	मा या
सुदैवानं	ते	आज	राजसभेत	उपि थतही	आहेत.

“मी	महाराज	व	राजमाता	यां या	पर्ित ेवर	आचाय	सांदीपनीं या	सा ीनं	सांगतो,
असलं	काही	 कुकम	मी	 केलेलं	नाही.	कधीच	करणार	नाही.	कस याही	 सुल णी	आिण
तेज वी	मिणर नाचा	मला	यि कंिचतही	मोह	नाही.	असायचं	कारणही	नाही!”	शर्ीनंी
हेतुत:	व ावरील	कौ तुभमणी	 णैक	कुरवाळला.

“यो य...	वा तव...	साधु...”	असे	यादवांचे	पर्ितसादा मक	बोल	उठले.	शर्ीनंी	हात
उठिवताच	सव	जण	पु हा	शांत	झाले.	शर्ीचंी	अमृतधारा	पु हा	 तर्व	ूलागली	‒

“यादव	 वीरहो!	महाराज	 यदु	आिण	 क्रो ट् 	 यांचं	 मरण	क न,	 कुलदेवी	 इडाची
पर्ित ा	 घेऊन	मी	घोिषत	करतो	की,	 ये ठ	यादव	सतर्ािजतांचा,	 यांना	पर्ाणिपर्य
असलेला	 यमंतक	मणी	मी	असेल	ितथनू	शोधनू	आणीन.	याच	भर या	सभागृहात	मी	तो
यां या	 वाधीन	करीन.	मग	तो	पाताळात	गेला	असला,	तरीही!
“या	गुणवंत	म या या	िनिम ानं	मी	मा या	सवच	यादवांना	िन नू	सांगेन	की,	मणी,

सुवण,	धन	ही	केवळ	साधनं	आहेत.	जीवनाचं	ते	कधीच	सा य	होऊ	शकत	नाही.	ते	सा य
आहे	केवळ	परे्म!	कुठ याही	धनयोगापे ा	तो	योग	मोठा	आहे	‒	परे्मयोग!!

“माझी	 इ छा	 न हती,	 पण	 मा यावर	 भर	 राजसभेत	आ ेप	 घे यात	आला	आहे.
हणनू	सुधमा	सभेला	माहीत	नसलेलं	एक	स य	मला	या	वेळी	पर्कट	केलंच	पािहजे.
“मी	 ये ठ	यादव	सतर्ािजतकाकांकडे	 यमंतक	मिणर नाची	मागणी	अव य	 केली

होती,	पण	ती	मा यासाठी	 मुळीच	न हे.	आप या	मागे	रािहले या	मथुराकर	यादवांची
दुःि थती	सावर यासाठी.	 या	मागणी या	अपसमजापोटीच	 यां याकडून	मा यावर	हा
आ ेप	 घे यात	आला	आहे.	या	 यमंतक	म यामुळे	मला	काय	 िमळणार	आहे	की,	मी
याची	चोरी	करावी?”
“काहीच	 नाही.	 मा	 मागा	 सतर्ािजत,	 मा	 मागा!”	 पु हा	 उतावीळ	 यादव

अनावरपणानं	गजत	 उसळले.	 तसं	 हातिनदशानं	 पु हा	 यांना	शांतवीत	शर्ीनंी	सम त
यादवांना	ग धळात	टाकणारं	एक	िवचारमंडल,	तेच	लाघवी	हा य	मुदरे्वर	खुलवीत	घेतलं.

ते	 हणाले,	 “तसंही	काही	नाही	यादव	 सु दांनो!	मा या	खपूच	मोठा	लाभ	होणार
आहे,	या	 यमंतक	मिणर नामुळे!	पर् य 	या	 ये ठ	यादवांना	 ‒	सतर्ािजतांनाही	तो
आता	माहीत	नाही.	यो य	वेळी	कळेल.”

आता	 सुधमा	 राजसभा	 अमा यांनी	 िवसजनाचा	 राजदंडी	 ठोका	 देताच	 िवसजन
पावली.

सतर्ािजतांना	भर	सभेत	िदलेलं	वचन	पणू	करणं	भागच	होतं.	शर्ीं या	भराभर	आ ा
सुट या.	 दुस याच	 िदवशी	 ते	महारथी	सा यकी	 व	अनाधृ टी	 ा	 दो ही	 सेनापतीसंह



ऋ वान	पवता या	अर यात	उतरले.	सोबतीला	 िनवडक	 मृगयाकुशल	व	लढाऊ	यादव
सैिनक	होते.	 या	अर याची	खडान	्खडा	मािहती	असलेले	वनवासी	गु तचरही	बरोबर	होते.
मला	पणू	िव वास	होता	की,	शर्ी	आता	 यमंतक	मिणर न	ह तगत	के यािशवाय	काही
ारकेत	मुळी	परतणारच	नाहीत.
शर्ीचंी	 वारी	ऋ वान	पवताकडे	पर् थान	ठेवनू	एक	स ताह	उलटला.	ते	ऋ वानात

पोहोचलेत,	 गु तचर	अर यभर	पांगलेत,	पर्सेनाचा	कसनू	शोध	 सु 	आहे.	अशा	वाता
एकापाठोपाठ	एक	 ारकेत	येऊ	लाग या.	दुसरा	स ताह	संपायला	आला	असताना	शेवटी
ती	 आनंदवाता	 ारकेत	 येऊन	 थडकली.	 यशािशवाय	 काहीच	 वीकार याची	 तयारी
नसलेले	शर्ी	यश वी	होऊन	परतताहेत.	पर्ित ठेचं	सुल णी	 यमंतक	मिणर न	घेऊन.

शर्ीं या	 वागतासाठी	महाराजबाबा,	थोरली	माता,	दादा,	ताई,	मंितर्गण	आिण	उभं
ारकानगर	 शु ा ावर	 लोटलं.	 यात	 सतर्ािजतही	 होते.	 मी	 ीप ारकेहनू	 यासाठी

मा या	सेवक-सेिवकांसह	मळू	 ारकेत	उपि थत	झाले.
पर्थम	 ारकाधीश	 यमंतक	 मिणर न	 घेऊन	 येताहेत,	 असं	 सांगणारी	 र क

अगर्पथकं	 नौकांतनू	 शु ा 	 महा ारावर	 थडकली.	 तसा	 जमले या	 लाखो	 यादवांनी
हषिवभोर	जयनाद	घुमिवला	‒	“िवजयी	यादवागर्णी	शर्ीकृ णमहाराऽज	जयतु...	जयतु”
पाठोपाठ	 एका	 पर्चंड	 नौकेतनू	 ह ी या	 सुवणी	 अंबारीत	 बसले या	 िनवडक	 य ती
शु ा 	महा ारात	उतर या.

स त	 सुवािसनीसंह	 पुढे	 होत	 मी	 पर्थम	 िशज या	 ओदनमुठीची	 इडािपडा	 घेत
शर्ीवं न	 या	ओवाळून	दरू	 फेकून	 िद या.	 िकती	 तेज वी,	 िवजयो फु ल	 िदसत	होती
यांची	मुदर्ा!	मी	सुवणी	कंुभातील	जल	 यां या	िमट या	पाप यांवर	उलट ा	अंगुलीनी
िफरिवलं.	 यमंतक	 म या या	 चौयकमाचा	आलेला	आळ	 मा या	 वीर	 पतीनं	 शौयानं
परतवनू	लावला	होता.	केवढा-केवढा	अिभमान	वाटला	मला	शर्ीचंा!

यां या	 मुदरे्वर	 मातर्	 आता	 मला	 चांगलीच	 पिरिचत	 झालेली	 तीच	 िम कील
खळीयु त,	खट ाळ	हा य छटा	मा याकडे	बघताना	तरळून	गेली.	न कीच	ित यामागे
काहीतरी	गोम	असणार!	मी	आपोआपच	सावध	झाले.

तसं	पाठीशी	असले या	एका	साव या	सश त	 तर्ी या	दंडाला	ध न	ितला	 यांनी
पुढंसं	 घेतलं.	 सहज	 हणाले,	 “हे	 आणखी	 एक	 तर्ीर न	 आलं	 आहे	 यमंतकाबरोबर
ऋ वान	 पवतातनू.	 मी	 नाही,	 यमंतकानंच	 आणलेलं	 आहे	 हे.	 हे	 आलं	 नसतं,	 तर
यमंतकही	येऊ	शकला	नसता!”	शर्ी	नेहमीसारखं	कोड ाचं	जाळ	फेकत	 हणाले.
मी	समोर या	अधोमुखी,	बावरले या	यौवन-मुसमुशीत	 तर्ीकडे	बिघतलं.	ती	रेखीव,

बांधेसदू	 होती.	सावळी,	 िवपुलकेशा	 होती.	 ित या	 अंगावर या	 वेषाव न	मी	त काळ
ताडलं	की,	ती	एक	व य	 तर्ी	होती	‒	एक	आिदवासी	यौवना	होती.	 ारके या	अंगावर
येणा या	वैभवशाली	दशनानं	ती	मनोमन	बाव न	गेली	होती.	दाट	पाप या	फडफडवीत
ती	भेदरले या	पि णीसारखी	टुकुटुकु	मा याकडे	नुसतीच	बघत	रािहली.

“केवळ	 तु या	 िव वासावर	गांधव	 िववाहानं	 प नी	 हणनू,	 तुझी	सोबतीण	 हणनू
आणलं	आहे	मी	 िहला	 ि मणी!	 ‘जांबवती’	नाव	आहे	 िहचं.	ऋ वानातील	 िनषाधराज
जांबवानांची	क या	आहे	ही!”

शर्ी	 बोलनू	 गेले...	अगदी	सहज...	 नेहमीसारखं.	माझी	 ि थती	मातर्	 पर्थमपुतर्
हरवला	 या	 णासारखी	झाली!	उभं	 शु ा 	महा ार	भोवती	गरगर	 िफर याचा	 णैक



भास	 झाला.	 मातर्	 तो	 णैकच.	 दुस याच	 णी	 मी	 सावरले.	 “ये	 जांबवती,	 मा या
छोट ा	भिगनी,	मला	कडकडून	गळा	भेट	एकदाची!”	मी	समोर या	आिदवासी	स दयाला
अभय	देताना	हात	पसरले.	ती	आसुस यासारखी	एकदम	मा या	ग यात	पडली.	हमसत
पुटपुटली,	 “मला	काही	समजत	नाही	इथलं.	सांभाळून	 या	मला	ताई.”	तसं	मी	 ितला
थोपटत	शांत	केलं.

शर्ीनंी	ित या	िप याची	‒	सोबत	आले या	जांबवानांची	सवांना	ओळख	क न	िदली.
मी	 जांबवतीला	 िमठीत	 घेताच	 ारकाकर	 यादवांनी	 ितला	 शर्ीचंी	 दि्वतीय	 राणी

हणनू	 वीकारली	होती.	शर्ीनंी	टाकलेला	सुटकेचा	िन: वास	तर	मी	 याच	 णी	िटपला
होता.

जमले या	लाखो	उ साही	यादवां या,	“यादवरा ी	जांबवतीदेवीऽ...	जयतु...	जयतु!”
या	 वागत	घोषातच	जांबवतीनं	शुभपदांनी	 ारकेत	पर्वेश	केला.

हे	 अत य	 घडलं	 तरी	 कसं	 होतं?	 तर	 ऋ वानात	 शर्ीनंी	 यमंतक	 िनषाधराज
जांबवाना या	 हाती	 पड याचा	शोध	लावला	 होता.	 या या	 गुहेत	 यानं	 तो	 सुरि त
लपवनू	 ठेवला	होता.	यादव	 सै यानं	 या	 गुहेला	 घेर	टाकला.	 सेनापती	सा यकी	आिण
अनाधृ टी	यांनी	रानवेलीचें	भुजबंध	घालनू	िनषाधराज	जांबवानाला	शर्ीसंमोर	अपराधी
हणनू	सादर	केलं.	 या याकडे	असले या	 यमंतक	म याची	मागणी	शर्ीनंी	घालताच	तो
िबथरला.	 हणाला,	“ते	र न	मा याकडे	आहे.	पण	पर्ाण	गेला	तरी	मी	ते	तसं	देणार	नाही.
मला	एक	अभय	पािहजे.”

“कसलं	 अभय?”	 या	 िनडर	 िनषाधराजाचं	 उ रही	 शर्ीनंा	 मनोमन	 आवडलं.
जांबवानानं	 यांना	आप या	 िनषाधी	 पर्थेचा	 रानखोडा	 घातला.	 तो	 हणाला,	 “माझं
एकुलतं	एक	क यार न	आहे.	जांबवती.	 ते	 तुम या	या	यादव	 होर यानं	बायको	 हणनू
प करावं!	तरच	लपवलेलं	 ते	 यमंतक	मिणर न	मी	बाहेर	काढीन.	नाही	तर	पर्ाण	 गेला
तरी	नाही!”

कसला	 िवचार	क न	 कुणास	ठाऊक,	शर्ीनंी	ती	चम कािरक	अट	 वीकारली	होती!
एका	चांदर्वंशीय	 ितर्य	नरशरे् ठानं	एका	आिदवासी	वनक येचा	प नी	 हणनू	सादर
वीकार	केला	होता.	या	आयावत	देशी	यापवूी	असं	कधीच	घडलं	न हतं.	केवळ	‘शर्ी’	च
असं	काही	क 	धजले	होते.

तर्ीमनाचं	–	 यातही	रा ीमनाचं	–	जांबवतीला	िमठी	भरताना	माझं	मलाच	आ चय
वाटलं.	 ित या	 िमठीतच	 मा या	 मनात	 एक	 चम कािरक	 िवचार	 तरळून	 गेला.
क िड यपुरात	 मा या	 वयंवरासाठी	जमले या,	 शर्ीनंा	 गवळी	 हणनू	 िहणिवणा या,
‘समर्ाट’	 हणिवणा या	जरासंधासह	एकातरी	 ितर्य	 पु षो माचं	असं	कर याचं	 धैय
झालं	असतं	 का?	 यातील	 एकानं	 तरी	 वीकारली	असती	 का,	 एक	आिदवासी	 तर्ी
आपली	प नी	 हणनू?

जांबवती या	शुभकर	अर यपावलांनी	मी	कधीच	क पना	केली	नसती,	अशी	एक-एक
गो ट	मा या	जीवनात	आपोआप	 येऊ	लागली.	ती	 रानझ यासारखी	 िनरभर्,	 िन कपट
मनाची	होती.	यादवांचं	 राजमंडळ	 यां या	 रासक्रीडेपासनू	 मृगया,	 खेळ,	उ सव,	सण,
वयंवर,	 यां या	पर्था,	 यांचे	वेष,	अलंकार,	आदराित याचे	पर्घात,	िश टाचार	–	ितला
काही	 हट या	काही	माहीत	न हतं.	तरीही	 रानसाळंुकी	पि णीनं	स चेू	दाणे	टपाटप



िटपावेत,	तशी	ती	मी	सांगेन	तसं	यादवांचं	राजजीवन	नैसिगक	चातुयानं	पटापट	उचलत
चालली.	 आता	 माझी	 घटका घटका	 ितला	 याची	 दी ा	 दे यात	 रम	ू लाग या.	 रमू
अशासाठी	लाग या	की,	बोलताना	नकळतच	तीही	मला	अर याचे	दुमीळ	बारकावे	सांगे.
ते	सांगताना	ती	आपली	माता	ऋ रा ी	 याघर्ीचा	अ यंत	आदरानं	 िनदश	करी.	मग
मीच	 कुतहूलानं	 ितला	नाना	पर् न	 िवचारी.	तीही	मला	अर यातले	नाना	प ी,	पर्ाणी,
वन पती	यांची	भरभ न	मािहती	 देई.	ती	ऐकताना	माझी	मीच	कधी-कधी	हसत	राही.
अशा	िवचारानं	की,	मी	कसली	दी ा	देणार	िहला?	हीच	तर	मला	अर यदी ा	देऊन	माझी
गु च	होत	चाललीय.

मला	हसताना	बघनू	म येच	थांबत	ती	 हणे,	 “ताई,	 तुमचं	हसणं	मला	फाऽर	फाऽर
आवडतं!”	 ित या	 या	 बोल याबरोबर	 मा या	 मनी	शर्ीचंी	आठवण	 हटकून	झरझ न
उभ न	 येई.	 मी	 ितला	 हणे,	 “जांबे,	 माझं	कसलं	 हसणं?	 त	ू तु या	 पितदेवांना	 एकदा
हसताना	बारका यानं	बघ.	िकतीतरी	अगिणत	छटा	तुला	िदसतील	 यात!”

मग	 शर्ीं या	 नुस या	 नावानं	आ ही	 दोघीही	 लहान	 मुलीसंार या	 िकतीतरी	 वेळ
खळाळ	हसतच	राह.ू

आता	 यमंतक	हाती	येताच	शर्ीनंी	अमा य	िवपृथूंना	सांगनू	िवशेष	सुधमा	राजसभा
बोलावली.

अमा यांनी	 राजसभेचं	पर्योजन	सांगताना	 िनवेदन	 केलं	 –“ ारका	जनपदा या	वीर
यादव	 हो,	 आप या	 पर् येकाचा	 ऊर	 साथ	 अिभमानानं	 भ न	 यावा,	 असा	 िवक्रम
ारकाधीश	शर्ीकृ णांनी	 केला	आहे.	आप या	 सुल णी,	 तेज वी	 यमंतक	मिणर नाचं

अपहरण	 के याचा	सवथा	अनृत	आरोप	 ये ठ	 यादव	सतर्ािजतांनी	 यां यावर	 केला
होता.	तोही	याच	भर	राजसभेत.

नाना	घिटतांनंतर	तो	मणी	 या	िनषाधराज	जांबवानाकडे	होता,	 या याशी	यु 	क न
यादवशरे् ठ	शर्ीकृ णांनी	तो	 ारकेत	 सुख प	परत	आणला	आहे.	 यां या	 िवक्रमावर
जांबवान	पर्स न	झाले.	िनषाधराजांनी	आपली	क या	जांबवतीदेवी	 यांना	प नी	 हणनू
अपण	केली	आहे.	पर्थम	आपण	सवांनी	 यांचा	 ि मणीदेवीनंंतर	शर्ीकृ णप नी	 हणनू
सादर	 वीकार	करावा.”	 उंच	 र नजिडत	 राजदंडाचा	सभागृहाला	सावध	करणारा	ठोका
अमा यांनी	िदला.

तसं	 “राणी	जांबवतीदेवीऽ	जयतु!	 िनषाधराज	जांबवान	महाराजऽ	जयतु!ऽ	जयतु!ऽ
जयतु!	शर्ीकृ ण	महाराज	जयतु!	महाराणी	 ि मणीदेवीऽ	जयतु!”	असा	संमतीचा	घोषच
घोष	 सवांनी	 केला.	 सम त	 यादवांना	 आता	 सवयच	 पडली	 होती,	 मला	 महाराणीच
हण याची.	 तशा	 थोर या	 माता	 िसंहासनावर	 असतानाही	 मा या	 नावाचा	 यांनी
‘महाराणी’	 हणनू	 जयकार	 िदला	 होता.	 यावर	 शर्ीचंी	 प नी	 हणनू	 शोभेल,	 असा
बुदि्धकौश याचा	 तोडगा	 आता	 मलाच	 काढणं	 भाग	 होतं,	 मी	 बस या	 आसनावरच
मनोमन	 ठरवनू	 टाकलं	 की,	 थोर या	 मातांना	 आपणच	 आता	 आजपासनू	 ‘थोर या
महाराणी’	 हणायला	 सुरवात	करायची!	यामुळे	मी	आपोआपच	 ‘महाराणी’	होणार	होते.
‘धाक या	महाराणी’	 हणनू	–‘रोिहणीमाता’	हो याच!

“आणलेलं	 यमंतक	मिणर न	 ारकाधीश	याच	सुधमा	राजसभेला	सा ी	ठेवनू	 ये ठ
यादव	सतर्ािजतां या	ते	 वाधीन	करणार	आहेत.”	अमा य	 हणाले.



शर्ी	आसनाव न	उठले.	 यां या	हाती	मिणर न	 ठेवलेली	न ीदार	 िशसम	 पेिटका
होती.	सतर्ािजत	 मंितर्गणां या	 मंडळातनू	 थरथरतच	शर्ीजंवळ	आले.	 नेहमीचं	 मंद,
चतुर	हसत	शर्ीनंी	हातची	मिणपेिटका	 यां याकडे	सुपदू	क न	िवनयानं	 यांना	नम कार
करताच	 टा यां या	 पर्चंड	 कडकडाटी	 गजरात,	 “देवी	 इडेचा	 िवजय	 असो.	 महाराज
वसुदेव,	 महाराणी	 देवकीदेवीचंा	 ितर्वार-ितर्वार	 िवजय	 असो!”	 या	 घोषांनी	 सुधमा
िननादनू	गेली.

याच	सभागृहात	शर्ीवंर	 केले या	अिवचारी	आरोपाचं	 मरण	झा यानं	सतर्ािजत
आता	अपार-अपार	खंतावले	होते.	खजील	झाले	होते.	पेिटका	हाती	ध न	थरथर या	वृ
बोलात	 ते	 हणाले,	 “ ये ठ	असलो,	 वृ 	असलो	तरी	शर्ीकृ णानं	मला	 सुधमा	सभे या
सा ीनं	 मा	करावी!	मा याजवळ	मा या	 दयभाव	 प ट	कर यासाठी	पुरेसे	व	यो य
श दच	नाहीत.	केवळ	एकच	कृती	करणं	मला	श य	आहे.	िपता	 हणनू.	आज	या	 णी	मी
माझी	 उपवर	 संुदर	 क या	 स यभामा	शर्ीकृ णाला	 याची	 प नी	 हणनू	अपण	 करीत
आहे!!	 ितचा	 यानं	 यमंतकासह	 उदार	 मनानं	 आपली	 ितसरी	 राणी	 हणनू	 वीकार
करावा!”

“मा य...	मा य...	 ारकाधीश	महाराज	शर्ीकृ ण	 वमंतकासह	 हा	 दुसरा	 उपहारही
मा य	करा.	 तु ही	 यासाठी	सवथा	यो यच	आहात.”	 िन य	 रणो सुक	असलेले	यादव
एकमुखी	 सततचा	 गजर	 क 	 लागले.	 या	 वेळी	 शर्ी	 शेजारीच	 बसले या	 मा याकडे
एकटक	नुसतंच	बघत	रािहले.	िकती	पर् न	लपले	होते	 या	बघ यात!	ते	मकूपणंच	जसं
काही	 िवचारत	होते,	 ‘काय	करावं	मी?	 तुझं	मत	काय?	 वीकारावीत	दो ही	र नं?	भदरे्,
आहे	 तुझी	 संमती?’	मी	लव या	पापणीनं	व	मानेनं	 यांना	मकू	होकारच	भरला.	तरीही
काही	 ण	 ते	मा याकडे	बघतच	रािहले.	काहीतरी	अमा य	अस यासारखी	 यांची	मान
डुलली.	मग	मातर्	ते	शांतपणे	उठले.	टा यां या	कडकडाटानं	आिण	जयनादांनी	सुधमा
सभा	िननादनू	क दली	गेली.

शर्ी	अ यंत	 िध या,	 िनधारी	बोलांत	बोलले,	 “यादवजनहो,	भर्मात	राह	ूनका!	मी
दो ही	नाही	केवळ	एकाच	र नाचा	–	 तर्ीर नाचा	 वीकार	करतो	आहे.	 यमंतक	म याचा
कसलाही	 लोभ	 मला	 कधीही	 न हता.	 असणारही	 नाही.	 मी	 तो	 ये ठ	 यादवांना	 –
सतर्ािजतकाकांना	िवनमर्	भावानं,	तेच	 याचे	यो य	अिधकारी	आहेत,	हे	जाणनू	सुधमा
सभे या	 सा ीनंच	 यांना	 परत	 करत	 आहे!	 हे	 मिणर न	 यांनी	 वीकारावं.	 या या
धनबळावर	आपली	सयूाराधना	अखंड	चाल	ूठेवावी.	 ारकेत	आरो य	व	 वा य	राहील,
असं	यापुढे	या	मिणर नाचं	नैि ठक	संगोपन	करावं.”	सतर्ािजतांनी	हाती	िदलेली	पेिटका
शर्ीनंी	 पु हा	 यां या	 वाधीन	 केली.	 यांनी	मा या	होकाराला	अधवट	मान	डोलावनू
अधा	नकार	का	िदला	होता,	याचा	उलगडा	आता	कुठं	झाला.

यमंतक	 मिणर न	 नाट ाचा	 दुसरा	 अंक	 मा या	जीवनात	 ही	 दुसरी	सवत	आिण
शर्ीं या	जीवनात	ितसरी	प नी	आणनू	संपत	होता.

जांबवतीला	मी	सहज	आपलीशी	क 	शकले.	स यभामेला	तशी	करणं	महाकठीण
होतं.	 काही	 झालं	 तरी	 ती	 एक	 यादव	 क या	 होती.	 धनवान	 िप या या	 घरी	 लाडात
वाढ यानं	 िश ट,	अहंम य	 तर्ाणी	होती.	खरोखरच	ती	अपर्ितम	 संुदर	होती.	तशीच
धाडसीही.	 यामुळेच	तर	ती	अहंम य	झाली	होती.	 िवशेष	 हणजे	आपला	हा	अहंकार



ित या	कधी	नीटसा	 यानीच	येत	नसे!	माझं	सवांत	अवघड	काय	होतं,	ते	इथंच.	कुणाचं
हणनू	काही	ती	शांतपणे	ऐकूनच	घेत	नसे	–	कधी-कधी	शर्ीचंंही!	का	कुणास	ठाऊक,	पण
मा यासमोर	मातर्	ती	नमनूच	असे.

शर्ीनंा	 हे	पर्करण	एकूणच	जड	जाणार,	 हे	मला	के हाच	कळून	चुकलं.	श य	होईल
तेवढं	आपणच	हे	पुढाकार	घेऊन	सुमार	केलं	पािहजे,	हेही	 यानी	आलं.	मला	हे	यादवांची
महाराणी	 हणनू	 करणंच	 भाग	 होतं,	 िव वासही	 होता,	 ती	 मा यासमोर	 उणं-अिधक
काहीच	बोलणार	नाही	याचा.

राणीक ा या	जोड ीपावर या	तीन	वा त	ूआता	आ हा	 ितघीमुंळे	भर या	हो या.
सेवक-सेिवकां या	वदळीमुळे	 या	आता	नांद या	झा या	हो या.	आता	आताशा	मा या
पणू	 ल ात	 येऊन	 चुकलं	 होतं	 की,	 भोवती या	 पाच	 वा त	ूअ ाप	 िरका या	आहेत.
मा या	 दोघी	सोबितणीं या	काही	अ ाप	 ते	 यानी	आलं	न हतं.	 हेही	 पुढाकार	 घेऊन
समय	येताच	वेळोवेळी	दोघीं याही	गळी	मलाच	उतरवावं	लागणार	होतं.

वा तुशा तर् 	 गगमुनीनंी	 मला	 पर्थम	 वंदना या	 वेळीच	 सचूक	 संकेत
आशीवादांसह	 िदला	 होता.	 “यादव	 कुला या	 ये ठ	 महाराणी,	 शुभं	 भवतु.	अ टपुतर्
सौभा यवती	भव	हा	तर	 तुमचा	अिधकारच	आहे.	 ‘अ ट	वा तुपािलका	भव’	हा	माझा
िवशेष	आशीवाद	आहे.”

यांनी	भिव यात या	पणू	धोरणानं	या	 ीपातील	राणीक ा या	आठ	वा त	ूउभार या
हो या!	 यांचं	एक	 सुरिचत	 संकुलच	उठिवलं	होतं.	समोरासमोर	चार–चार	वा त	ूआिण
मधोमध	 भर	 घेराची	 उंच	 ‘शर्ीवा त!ू’	 यात या	 कुठ याही	 वा ततूनू	समोरासमोर या
गवा ांतनू	समुदर्दशन	होई.	शर्ी	श यतो	व तीला	या	 ीपावरच	येत.	कधी-कधी	मळू
ारकेतही	थांबत.	समुदर्	पार	क न	 ारकेबाहेर	गेले	की,	मग	मातर्	मिहनो मिहने	 यांचं

दशन	काही	घडत	नसे.	मग	पर्ती ा	आिण	अिवरत	समुदर्गाज	हेच	जीवन	होऊन	जाई.

शर्ीचंी	 दो ही	 ीपांवरील	 िदनचया	 नेम त	 होती.	 बर्ा ी	 मुहतूा या	 अगोदरच
घिटकाभर	 िन णात	 संगीत	 जाणणारे	 चारणगण	 दर्वीणां या	 नादमधुर	 वरात	 चारी
वेदांतील	 ऋचा	 व	 तवनं	 हणत.	 नेम या	 बर्ा ी	 मुहतूावर	 शर्ी	 उठत.	 आप या
भावओ या	म यनेतर्ांनी	पर्थम	करदशन	करीत.	गुलाबी	तळहातावरील	सुतासार या
र तमय	रेषांची	िच हं	िनरखीत.	 यज,	चक्र,	प ,	म य,	यव,	 वि तक	अशी	राजिच हं
पारखताना	ि मतहा या या	नाना	तरल	छटा	 यां या	मुदरे्वर	 णात	तरळून	जात.	मग
भमूीकडे	बघत	ितला	उ ेशनू	अंगभतू	नमर्भावे	 हणत,	‘पाद पश	 म व	मे।’	मग	सुवणी
पातर्ातील	गोड	पा याची	बोटं	 ते	 नेतर्ांवर	 िफरवनू	 घेत.	 मंचकावर	बस या-बस याच
पदम्ासन	 जमवनू	 िमट या	 नेतर्ी	 परमा याचं	 काही	 काळ	 यान	 करत.	 याच	 वेळी
सुदशना या	 िद य	 मंतर्ाचं	 ते	मनोमन	 मरण	करत.	अशा	 वेळी	कधीतरी	मलाच	 यांचं
दुलभ	दशन	होई.	िकती	तेज:पंुज	िदसे	 यांची	 यानम न	नेतर्िमटली	मुदर्ा!	मग	िहरडा,
बेहडा	यां या	कडुिनंबपतर्िमिशर्त	चणूानं	अगोदरच	 फिटकधवल	असले या	 दंतपं ती
घासत.	वाळािमिशर्त	 गंिधत	जलानं	 मुख	पर् ाळत.	काही	काळ	 वसनावर	 िनयंतर्ण
साधणारे	आसनांचे	 यायाम	 घेत.	या	 वेळी	 यां या	 िव वासाचे	 िनवडक	 सेवक-सेिवका
यां या	सेवेत	असत.

यांचा	 नानिवधी	हा	एक	समारोहच	असे.	पर्श त	 सुवणी	 घंगाळात	आनतात या



िविवध	न ांचं	उ ण,	समशीतो ण	व	शीतल	जल	भरलेलं	असे.	िनरिनरा या	लहान-मोठ ा
सुवणी	तसरा यांत	 िविवध	 सुवािसक	उटणी	असत.	गोवधना या	खाणीतनू	आणलेली,
चाळलेली,	 ताक	 करंजेलात	 मळलेली	 पोषक	लाल	 मृि का	असे.	 गर्ीवा,	 व ,	 टाचा
चांग या	 घासनू	 िनघ यासाठी	 गंडकीतनू	 आणले या	 का याकुळकुळीत	 पाषाणिचपा
असत.	 उटणी,	 मृि का	 यांचा	 लेप	झा यानंतर	 वाळािमिशर्त	जलानं	 ते	 हात.	 याच
ओ या	अंगावर	काठेवाडी	गायी या	धारो ण	दुधाचा	सुवणजलिमिशर्त	अिभषेक	ते	घेत.
शेवटी	सुगंधी,	शीतल	जलाचा	सुवण	 कंुभातनू	अिभषेकच	सेवक-सेिवका	सौरा ट्रातील
लोकगीतां या	गजरात	 यां यावर	करत.

यां या	या	 नानसेवेतील	सेवक-सेिवकांना	मी	आपसात	कुजबुजताना	िकतीतरी	वेळा
ऐकलं	आहे	की,	 ‘शर्ीकृ ण	 महाराज	जलािभषेक	 म तकी	 घेताना	सोमनाथा या	 मंिदर
गाभा यातील	िशविपंडीसारखेच	िदसतात!’

शर्ीनंा	असं	 सु नात	 होऊन	 राजवेष	 धारण	क न,	 व ावर	 शुभर्	 ताजी	 टवटवीत
गंिधत	 वैजयंतीमाला	व	म तकी	धारण	 केलेला	मोरिपसधारी	 सुवणीमुकुट	असं	बघताना
मला	 िक येकदा	 ते	पि चम	सागरातनू	वर	 उठणा या	आभामय	सयूदेवासारखेच	वाटत
आले.

नेहमी या	 नानानंतर	 ते	 पर्थम	 माता-िप यांसह	सव	 ये ठांचं	 दशन	 घेत.	 सं या
क न	धारो ण	दुधाचा	कंुभ	आकंठ	पर्ाशत.	पुरोिहतां या	मंतर्घोषांत	होमाला	हवन	देत.
मग	 आप या	 साधनक ातनू	 िदसणा या	 उगवती या	 सयूाचं	 पजून	 करत.	 दभा या
आसनावर	बसनू	एकागर्तेनं,	नमर्भावे	सिवतृ	मंतर्ांचं	नादमय	गायतर्ी	छंदात	परू चरण
करत.	 नंतर	 देव	व	पवूज	यांना	तसेच	 कुला या	ऋषीनंा	समंतर्क	तपण	 िदलं	जाई.	मग
नानािवध	व तूंचं	दानसतर्	सु 	होई.	 या	वेळी	पर्थम	मी	एकटीच	शर्ीशेंजारी	दानं	देत
बसे.	 पुढे	 मा या	 आपोआपच	 ल ात	 आलं	 की,	 आप या	 दो ही	 सोबितणीनंा	 यात
सहभागी	 क न	 घेतलं	 पािहजे.	 यांचीही	 दोन	 सुवणी	 आसनं	 या	 सतर्ा या	 वेळी
मांड यात	 येऊ	लागली.	 नंतर	शर्ी	 सुधमा	सभेचा	श तर्धारी	असा	 राजवेष	 पिरधान
करत.	 अशा	 वेळी	 कधी	 ते	 खां ावर	 अिजतंजय	 धनु य	 पेलत.	 पाठीशी	 ठासनू	 बाण
भरलेला	तणूीर	असे.	कधी	ते	हाती	घोटीव	काळंशार,	उंचशीळ,	िशसमी	सौनंद	मुसळ	घेत.
कधी	खां ावर	सुवणलेप	िदलेली	गोल,	डौलदार	कौमोदकी	लोह	गदा	असे.	कधी	नुसतंच
कवचधारी	नंदक	खड्ग	कमरेला	आवळून	ते	जात.	 यांना	अशा	िविवध	श तर्धारी	 पात
बघणं,	हा	माझा	छंद	व	परमानंद	होता.

सुधमा	 सभेकडे	 जा यापवूी	 पर्श त	 सुवणी	 परातीत	 ठेवले या	 कढीव	 तुपा या
दपणात	आ ही	 दोघं	 मुखदशन	करत	अस.ू	 बाहेर या	 बैठकक ातील	आसनांवर	 बसनू
पौरजन,	 सेवकजन,	 सैिनक,	 दलािधकारी	 यांचं	 दुखलं-खुपलं	 ऐकत	अस.ू	 कुणाकुणा या
कसकशा	माग या	असतील,	तसतशी	पतूता	करत	अस.ू

या	पौरजन	 भेटीत	मला	शर्ीचंा	एक	पर्मुख	व	ठळक	 गुणिवशेष	पर्कषानं	जाणवत
रािहला	–	तो	 हणजे	अपार	परे्माचा.	िनरपे 	 नेहाचा.

अशी	 सकाळची	आि हकं	आिण	 िवधी	आव न	 ते	 मळू	 ारकेला	 सुधमा	 सभेकडे
जायला	 िनघत.	 मी	काही	 यां याबरोबर	 नेहमीच	 नसे.	 िवशेष	सभा	असली	की	 मातर्
जावंच	लागे.	 यां या	सोबतीला	हटकून	बलरामदादा,	उ वभावजी,	 सेनापती	सा यकी
िकंवा	अनाधृ टी	व	अमा य	िवपृथ	ूनेहमीच	असत.	कधी-कधी	या	राजमंडळातील	एखादी



य ती	कारणवशात	िदसत	नसे.	 या	जागी	कुणी	अपिरिचतच	अ यागत	असे.	कधी-कधी
िनकटचे	झालेले	अिसतदेवल,	या व य,	का यायन,	 गृ समद,	याज,	उपयाज	यांपैकी
कोणीतरी	ऋिषमुनी	असत.	गायक,	नतक,	वादक,	िश पकार	असा	एखादा	कलावंत	असे.
ारका	जनपदाचे	आयावता या	चारी	 िदशांत	 कुशल	व	चतुर	 गु तचरपर्मुख	अशा	 वेळी

म येच	 शर्ीं या	 कानाशी	 लागत.	 असेल	 ती	 अ यंत	 मह वाची	 गु त	 वाता	 अ यंत
थोड यात	अचकू	 यां या	कानी	घालत.	 यां या	आ ा	व	सचूना	सावधपणे	उचलत.

यां या	िपर्य	सारथी	दा कानं	 यांना	वंदन	क न	रथ	ग ड वजात	आ ढ	हो याची
िवनंती	केली	की,	दा काला	पुरतं	वाकून	चरण पशाची	संधीच	न	देता	ते	 याचे	दो ही	हात
उबदार	 नेहानं	आप या	गुलाबी	ओंजळीत	घेत.	 याला	दृढ	आिलंगन	देत.	मग	रथा या
मेघपु प,	 बलाहक,	 सुगर्ीव	 आिण	 शै य	 या	 चारही	 शुभर्धवल	 अ वांना	 यां या
नावापर्माणं	सादवीत.

एखा ा या	 उ नत,	 पु ट	 खु यावर	 भरजोर	 थाप	 देत.	 िखंकाळत	 अंगभर	 भोवरा
फुलवीत	 कान	 टवका न	 यानं	 त पर	 पर्ितसाद	 िदला	 की,	 शर्ीचंी	 वतःशीच
बोल यासारखी	 ‘अ वगीता’	 सु 	 होई.	 ती	 ऐकत	 असताना	 मातर्	 ती	 मकू,	 अशर्ाप
जनावरं	कान	टवका न	तरा न	उठ यानं	मला	 वेगळीच	जाणवत.	आप या	वा तू या
गवा ातनू	मी	ते	िवलोभनीय,	देवदुलभ	दृ य	एकटक	अनेकवेळा	डोळाभर	पािहलं	आहे.
पाढं याशुभर्	अ वा या	 पु ट	 खु यावरील	शर्ीचंा	 नायुमय	नीलवणी	 पु ट	बाह	ू दृ टी
िखळवनूच	ठेवी.

रथा ढ	झाले या	शर्ीनंी	हात	उंचावनू	संकेत	करताच	दा क	ग ड वजा या	वेगांना
झटकून	 अ वांना	 पर्ो साहक	 ललकारी	 देई.	आता	 सं याकाळपयंत	 राणीक ाचं	 ीप
सुनंसुनं	होणार	 हणनू	जाणवणा या;	पण	 य त	न	करता	येणा या	उदासीनतेनं	मन	कसं
भ न	 जाई.	 िदवसभर	 यादवराज	 मळू	 ारकेत	 सुधमा	 राजसभे या	 कामकाजात	 म न
असत.

सं यासमयी	 नानािवध	 समुदर्प ी	 कलकलत	 कोटरांकडे	 परत	ू लागत.	 सयूतेज
मावळतीला	 आलेलं	 असे.	 िदवसभर	 नानािवध	 आवाजांनी	 वेढलेली	 गाज	 आता
अिधकािधक	 प ट	होत	जाई.	शर्ीरथ	आम या	 ीपाकडे	परते.	दा क	तो	अ वशालेत
सोडी.	 कधी-कधी	 शर्ीसंमोर	 राजनीतीची	 िबकट	 सम या	 आलेली	 असे.	 अशा	 वेळी
एखा ा	 धीवर-यादवाला	 लहानशी	 नौका	 ते	 समुदर्ात	 लोटायला	 सांगत.	 या	 वेळी
यां याबरोबर	 बलरामदादा,	 िवपृथ,ू	 सा यकी,	 अनाधृ टी,	 कृतवमा	 अशी	 या- या
सम येशी	संबंिधत	मह वाची	िनवडक	 य ती	असे.	उ वभावजी	मातर्	कुठ याही	वेळी
न	चुकता	हटकून	असतच	असत.	अशा	वेळी	 या	नौकेवर,	दरूव नही	िदस	ूशकेल,	अशी
पांढरी व छ	 ितर्कोनी	 पताका	 चढलेली	 असे.	 नौका	 पि चम	 सागरात	 लोट यापवूी
धीवरानं	 उठवलेली	 समुदर्गाजेसारखीच,	 पण	 प ट	 ऐकू	 येणारी	 शंख वनीची	 लयही
ीपभर	 िननादनू	जाई.	 ितचा	 प ट	 संकेत	असे	 की,	 ‘ ारकाधीश	आता	 राजनीती या

मह वा या	गु त	चचत	आहेत!’
एरवी	सायंसमयी	 यांचे	अिसचया,	अ वचया,	गजचया,	 रथचया,	धनुवद	यांसंबंधी

यायाम	होत.	सयूडुबीबरोबर	ते	दभासनावर	 पु हा	सायंसं येसाठी	बसत.	मग	इडादेवीचं
मरण	क न	यादवांची	पवूापार	चालत	आलेली	ईश तवना	सु 	होई.	नंतर	 यांचं	रातर्ीचं



भोजन	होई.	 यांना	द ादुधातले	पदाथ	फार	आवडत.	अपपू,	 गुरगुट ा	ओदन,	स चेू
रोट,	चटणी	 ते	चवीनं	खात.	दादा,	सा यकी	यांनी	आनत-सौरा ट्रात	उत न	 केले या
मृगयेची	चवही	 यांनी	चाखलेली	असे.	 भोजन	कसलंही	असो,	 ते	 इतरां या	 तबकांकडे
वत:	ल 	 देऊन	 िनवडक	चवदार	पदाथ	इतरांना	भरपेट	वाढायला	सांगत.	 वारी	 वत:
मातर्	एक	कणही	पर्माणाबाहेर	सेवत	नसे!

भोजनो र	ते	कुटंबातील	 तर्ी-पु ष	पर्मुखांशी	सुखदुःखाचं	संभाषण	करीत.	आचाय
पुरोिहतांशी	वेदवेदा त,	शा तर्-पुराणं,	नृ य-संगीत	अशा	पर्संगानुसार	चचत	आले या
िवषयांवर	सांगोपांग	िवचारिवमश	करीत.	बाबा,	थोरली,	धाकली	माता,	बलरामदादा,	ताई,
उ वभावजी	 यां याशी	 दुस या	 िदवशी	 येणा या	 धािमक	 व	 कौटंुिबक	 िवधीचंी	 चचा
करीत.

ीप ारके या	पर्मुख	चौकातील	समयपालक	तबकावर	दि्वतीय	पर्हर	सु 	झा याचे
टोल	घुमवी.	तसे	शर्ी	असतील	ितथं	भोवती यांना	लोभस	हसत,	हात	जोडून	सचूना	देत,
‘आज या	िदनाचा	कमयोग	संपला	आहे.	आता	मी	तुमचा	न हे.’	 यां या	हस यात	असा
काही	 गोडवा	 असे	 की,	 पुढे	 एकही	 श द	 यांना	 उ चारावाच	 लागत	 नसे.	 आप या
शयनक ाकडे	 परतणा या	 शर्ीं या	 मुदरे्वर	 िदवसभर	 घडून	 गेले या	 सुखदु:खा या
णांची	 पुसटतीही	 छटा	 नसे.	 मला	 तरी	 ते	 सं यासमयी	 सागरजलात	 डुबतीला

चालले या	सयूदेवांसारखेच	भासत.

जनपद	 ारकेला	आता	संपणू	आयावत	देश	एक	वैभवी,	समथ	राजकदर्	 हणनू	मानू
लागला.	 रेवतीता सह	आ ही	 ितघीही	आम या	 सेवक-सेिवकांसह	 ीप ारकेत	आनंदानं
राह	ूलागलो.	थोरली	व	धाकली	माता	मातर्	वयामुळे	मळू	 ारकेतच	राहत	हो या.	आता
मळू	 ारकेसह	 ीप ारकेचा	 डंकाही	आपोआपच	सवतर्	पसरला	होता.	या	 ीपाला	तर
सव	 जण	 ‘महाराणी	 ि मणीचं	 ीप’	 असं	 हण	ू लागले	 होते.	 इथं	 सव	 सुखसोयी
आम यासाठी	हात	जोडून	उ या	हो या.	मला	मातर्	 यां यापे ा	शर्ीचंं	िन य	दशन	हेच
परमसुख	 होतं,	 न यानं	 आले या	 जांबवती,	 भामा	 या	 भिगनी	 सोबितणीचंा	 सहवास
आ वासक	 होता.	 नाही	 हणायला	 हरवले या	 पुतर्ाची	 आठवण	 िटटवीसारखी	 मनी
म येच	 ककशनू	 जाई.	 ‘शर्ी	 हणालेत	 याला	 काहीही	 झालेलं	 नाही.	 यावर	 माझा
दृढिव वास	होता.	यो य	समयी	तो	परतेल.’	मग	आता	कुठं	असेल?	केवढा	झाला	असेल?
असे	 पर् नच	 पर् न	 माझा	 पाठपुरावा	 करत.	 मनातलं	 हे	श य	 मी	 न यानं	आले या
दोघीही	सोबितणीनंा	मातर्	कधीच	बोलनू	दाखिवलं	नाही.

रेवतीताई	 वयात	 फारसं	 अंतर	 नसले या	 यां या	 दो ही	 पुतर्ांसह	 –	 िनशठ	 व
उ मुकासह	अधनूमधनू	मा या	वा तवूर	येत.	 या	नेहमी	आप या	रैवतक	रा याब लच
व	अिधक	 ते	 रैवतक	पवताब ल	भरभ न	बोलत.	 या	अितशय	बोल या,	भाबड ा	व
सु वभावी	हो या.	आप या	गद	आिण	सारण	भावजीचंं	खपू	कौतुक	करीत	 या.

एकदा	बोलताना	ग पां या	ओघात	ता नी	एका	मह वा या	गो टीचा	िनदश	केला.
यांचे	 िपता	महाराज	ककुदि्मन	म य	 देशी या	 पर्यागहनू	अधनूमधनू	 येणा या	 एका
ऋषीचंं	फार	आगत- वागत	करत.	 रैवतक	पवतावर	 यांनी	 या	ऋषीसंाठी	एक	 सुस ज
आशर्मच	 उभा न	 िदला	 होता.	 ते	ऋषी	 हणजे	 पवूाशर्मीचे	एक	यादव	 वंशजच	 होते



हणे!	 शरूसेन	 रा यातील	 मथुरेकडचे!	 शर्ी	 आिण	 दादा	 यां याशी	 यांचा	 िनकटचा
आ तसंबंध	होता	 हणे!	ककुदि्मन	महाराजांिशवाय	तो	कुणालाच	फारसा	माहीत	न हता.
यादवां या	या	सवसंग	पिर याग	केले या	पु षानं	िहमालयात	जाऊन	आंिगरस	ऋषीचंी
िन ठापवूक	सेवा	क न	 यांची	दी ा	घेतली	होती.	मळू	 ितर्य	असलेले	हे	यादवशरे् ठ
या	दी े मुळे	आंिगरस	झाले	होते.	 ‘घोर	आंिगरस’	या	नावानं	 ते	पर्याग या	पिरसरात
िव यात	होते.

आ हा	सव	 तर्ीमंडळात	िकशोर	असले या	सुभदरे्चं	ता ना	व	मलाही	फार	कौतुक
होतं.	ती	होतीच	तशी	गुणवान.	ितचे	गुण	पारखनूच	पर् य 	शर्ीनंीच	ितंच	नाव	सुचिवलं
होतं	 –‘सुभदर्ा.’	 यांना	 तर	 ती	 अितशय	 िपर्य	 होती.	 ितचा	 मनोभाव	 ते	 नेहमीच
बारका यानं	जपत.	ितला	कधी-कधी	आवजनू	गोकुळात या	लाड या	दुस या	बिहणी या
–	एकानंगे या	गो टी	सांगत.	आगर्हानं	 हणत,	‘सुभदरे्,	एकदा	दादाला	घेऊन	वर्जात
गोकुळी	जा.	एकानंगेला	भेट	एकदा.	मनभर	बोल	ित याशी.	येताना	ितला	संगती	घेऊनच
ये.’	 ते	 ऐकून	 भाबडी	 सुभदर्ा	 पर्थम	 होकाराची	 नुसती	 मान	 डोलवी.	 शर्ीकंडून	 हाच
आगर्ह	 सुभदरे्ला	 दोन-तीन	 वेळा	 होताना	 ऐकून	 एकदा	 मातर्	 मी	 म येच	 हणाले,
“ यासाठी	 दादाच	कशाला	 हवेत	 सुभदरे्सोबत?	शर्ीनंीच	जावं	 ितला	 घेऊन	गोकुळात
आिण	आप या	सा या-सा या	िपर्य	माणसांना	भेटावं	एकदा.	आपणच	आणावं	आप या
िपर्य	भिगनीला	–	एकानंगेला	 ारकेत.”

माझा	 रोख	 राधेकडे	आहे	 हे	अचकू	ताडून	शर्ी	हसनू	 हणत,	 “मी	कसला	जातोय
आता	वर्जात?	केवढा	 याप	पडला	आहे,	या	न या	जनपदाचा	–	 ारकेचा	–	इथं!”	ते	तसे
गंभीर	असे	कधीच	होत	नसत.	पण	गोकुळाचा	िवषय	िनसटता	जरी	िनघाला	तरी	 यां या
चयवर	 एक	 हरवलेपणाची	 सू म	लहर	 रगाळून	जाई.	 मला	 ती	 पटकन	जाणवे.	 मातर्
अशावेळी	मला	शर्ीनंा	बघताना	पर्बळपणे	वाटून	जाई	 –	आपणही	एकदा	यमुनेकाठचं
शर्ीचंं	 िपर्य	गोकूळ	डोळाभर	बघनू	यावं.	 ितथ या	शर्ीसखी	रािधकेला	 भेटावं.	शर्ीचंं
बालपणी	पालन-पोषण	करणा या	 नंदबाबा	व	यशोदामातेला	एकदातरी	डोळाभर	बघावं.
यांची	चरणधलूी	म तकी	 यावी.

शर्ीनंा	चांग या	चार	आ या	हो या.	राजािधदेवी,	श् तशर्वा,	श् तदेवी	व	कंुतीदेवी
अशा.	यातील	 कंुतीआ याकडे	थोर या	महाराजांचा,	शर्ीचंा	अिधक	ओढा	होता.	 यांचा
होता	 हणनू	 दादांचाही	 होता.	 याला	 कारणही	 तसंच	 होतं.	 कंुतीआ या	 यां या
बालपणापासनूच	अघिटतांना	व	अनेक	आपदांना	आिण	संकटांना	धैयानं	त ड	देत	आ या
हो या.	मी	तर	या	चारही	आ यांपैकी	एकीलाही	अ ाप	कधीच	पािहलेलं	न हतं.

अशातच	आनंदमयी	 ारका	समळू	हादरवनू	टाकणारी,	एक	अस 	कटुवाता	पि चम
सागर	पार	करत	 येऊन	 ारकेत	थडकली.	 ‘वारणावता या	अर यात	राजमाता	 कंुतीदेवी
आप या	 पाचही	 पांडवांसह	 अ नी या	 भ य थानी	 पड या.	 जळून	 िठ कर	 झालेले,
ओळख	ून	येणारे	माता-पुतर्ांचे	सहाही	मृतदेह	ते	उतरले	होते,	 या	द ध	गृहात	सापडलेत.
ते	हि तनापुरी	आण या या	ि थतीतही	नस याने	वारणावतावरच	 यांचं	दहन	कर यात
आलं	आहे.	 यां या	एकिन ठ	 सेवकाचा	 –	 पुरोचनाचा	 मृतदेहही	 या	 गृहातच	सापडला
आहे.	 याचाही	 अं यिवधी	 ितथंच	 कर यात	आला	आहे.	 सांपर्त	 महाराज	 धृतरा ट्र,
युवराज	 दुयोधना या	 पुढाकारानं	पाडवांना	 ितलांजली	व	तपण	 दे याचा	 िवधी	 गंगेकाठी



करणार	आहेत.’
या	 वातनं	 यादवांचा	 वैभवी	 ग ड वज	 वजदंडावर	 िन यानं	 खाली	 घेतला.

सुतक याकूळ	 सुधमा	 राजसभा	 भरली.	 कुणी	 कुणाशीच	 काहीही	 बोल या या
मनःि थतीतच	न हतं.	थोरले	महाराज	 वसुदेवबाबा	आप या	 िपर्य	भिगनी या	 दुःखद
वातमुळे	 आज	 राजसभेत	 आलेच	 न हते.	 राजमाताही	 आ या	 न ह या.	 दोघेही	 मळंू
ारकेत	आप या	राजिनवासात	शोक याकूळ,	 सु न	बसले	होते.	 यांची	समजतू	काढूनच

आज	शर्ी,	 दादांसह	सभागृहात	आले	 होते.	 युवरा ी	ताई	आप या	सास-ूसास यां या
सेवेत	मागंच	रािह या	हो या.	मीही	 याच	 िवचारात	होते.	पण	शर्ीनंी	 ‘चल’	 हणताच
यां यासह	रथात	बसनू	आले	होते.	 येतानाच	 ते	मला	 कुजबुज या	 सुरात;	पण	ठामपणे
हणाले	होते,	 " ि मणी,	मला	नाही	वाटत	या	वातत	काही	त य	असेल!	हा	 दुयोधन-
शकुनीचंा	 महाराज	 धृतरा ट्रांना	 पुढे	 घालनू	 रचलेला	 काहीतरी	 कुिटल	 व	 असफल
राजकीय	डावपेच	असावा.	छे:!	गदावीर	भीमाला	सदेह	जाळणा या	अि न वाला	मला
िदसचू	शकत	नाहीत.”

ते	ऐकत	असताना	 या	 िबकट	 ि थतीतही	शर्ीनंा	 कु ं या	 राजनगर	हि तनापुराची
केवढी	खडान	्खडा	मािहती	आहे,	याचंच	मला	आ चय	वाटलं.

कु ं या	 आ त	 असले या	 यादवां या	 सु न	 सुधमा	 राजसभेत	 अमा य	 िवपृथूंनी
राजदंड	 उंचावनू	 मोजकाच	 िनवेदनपर् ताव	 मांडला	 –	 "आप या	 वसुदेव	 महाराजां या
भिगनी,	 राजमाता	 कंुतीदेवी	 यांचं,	 यां या	 पाचही	 पुतर्ांसह	 वारणावता या	अर यात
अ नी या	भ य थानी	पडून	अपघाती,	दुःखद	िनधन	झाले	आहे.	ही	राजसभा	 यासाठी
शोकसुतकात	गेली	आहे.	सम त	यादवां या	वतीनं	मृतांना	ितलांजली	दे यासाठी	युवराज
बलराम	आिण	 ारकाधीश	शर्ीकृ ण	हि तनापुरास	जातील.	या	 णीच	सुधमा	िवसिजत
झाली	आहे.”

भरली	तशी	राजसभा	काही	पळांतच	िवसिजत	झाली.	दादा	आिण	शर्ीनंी	दा कासह
हि तनापुराकडे	पर् थान	ठेवलं.

एक	 स ताह	 परतला.	 मी	 शर्ीनंी	 रथात	 कानी	 घातले या	 शंकेचाच	 िवचार	 करीत
रािहले.	‘पांडव	आिण	 यां या	माते या	या	वातत	काही	त य	नाही.’	ते	असं	का	 हणाले
असावेत?	आिण	 यांना	यात	त य	नाही	असा	 िव वासच	आहे,	तर	सम त	 ारकाकर
यादवांना	 यांनी	याबाबत	अंधारात	का	ठेवावं?	काही	कळत	न हतं.

हि तनापुरात	 कौरव-पांडवां या	 भ य	 वासंितक	 पधा	 गु 	 दर्ोणांनी	 भरिव याची
अ यंत	आशादायी	 वाता	 नुकतीच	 येऊन	 गेली	 होती.	या	 पधांत	 िविजगीषु,	नवत ण
कौरव-पांडवांनी	 नेतर्दीपक	 िवक्रम	क न	हि तनापुरा या	 नेतर्ांचं	पारणं	 फेडलं	होतं.
पध या	 अिजं य-वीरपदाची	 गौरवमाला	 अजुना या	 कंठात	 गु 	 दर्ोणांनी	 चढवली.
ते हा	अचानक	आखड ात	 उतरले या	 एका	 तेज वी	 त णानं	अजुनाला	 सरळ	 ं ाचं
आ हान	 देत	 थोपिवलं.	 तो	 होता	 सतूपुतर्	 कण.	 ‘एका	 सतूपुतर्ात	 आिण	 ितर्यात
िनणायक	 ं 	कसं	होणार?’	असा	पर् न	दर्ोणांचे	 मेहुणे	 कृपाचाय	यांनी	उठिवला.	 या
णी	दुयोधनानं	पुढे	होत	कणाला	अंगराजपद	पर्दान	केलं	आिण	कौरव-पांडव	हा	साधा

समास	 हायचा,	तो	 ं समास	सु 	झाला	होता.
पाठोपाठ	 ही	 ध कादायक	 वाता	 आली	 होती.	 वारणावतावर	 कंुतीदेवी	 आप या



पुतर्ांसह	द ध	झा याची.	दादा,	उ वभावजीसंह	शर्ी	हि तनापुरी	मृत	पांडवांना	 यां या
मातेसह	ितलांजली	दे याचं	धमकत य	िनभाव यासाठी	िनघनू	गेले.	तशी	हि तनापुराला
शर्ीचंी	ही	पिहलीच	भेट	होती.	या	भेटीत	काय-काय	घडू	शकेल,	याचा	िवचार	कर यातच
माझा	स ताह	 िनघनू	 गेला.	आले या	वातनं	आिण	पाठोपाठ	शर्ी	 िनघनू	 गे यानं	एका
िरतेपणानं	मन	 यापनू	गेलं	होतं.	मी	मळू	 ारकेत	जाऊन	थोरले	महाराज	व	 देवकीमाता
यांचं	सां वन	क न	परतले.	हे	खरं	होतं	की,	मी	मनापासनू	काही	सांिगतलं	की,	ते	दोघंही
वडीलधारे	असनूही	ऐकत.	खपू	आदर	व	मान	 ठेवत	 ते	माझा.	काही	काळातच	मला	 ते
ज मदा या	माता-िप यांसारखेच	झाले	होते.	 ारकेत	मी	माहेरी	अस यासारखीच	होते,
या या	अनेक	कारणांपैकी	हे	एक	पर्मुख	कारण	होतं.	 याचबरोबर	मा या	या	वृ 	सास–ू
सास यांनी	सोसले या	अपार	संकटांतनू	 यां याकडे	आलेलं	एक	सुजाण	माणसूपारखेपण
हे	कारणही	होतं.	मा याएवढी	न हे,	पण	वनक या	जांबवती	 यां याजवळ	मनानं	के हाच
पोहोचली	होती.	भामेला	मातर्	ते	काही	अ ाप	जमलेलं	न हतं!	 याचंच	आ चय	वाटून
मी	 वतःशीच	 हणे,	'कसं	होणार	या	आम या	भिगनी	भामेचं?’

एके	 िदवशी	 तर	आक्रोशता	 हंबरडा	फोडत,	 दुहाती	 व 	 िपटत	भामा	अशी	काही
मा या	क ात	िशरली	की,	मी	तर	हादरलेच.	मन	तरी	केवढं	शंकेखोर	असतं!	 णैक	उभा
देह	 बिधर	क न	 टाकणारी	 पर्ाणभेदक	 शंका	 उठली.	काळजात	 ध स	झालं.	 ‘दरूदेशी
हि तनापुरी	 गेले या	मा या	शर्ीनंाच	काही	झालं	की	काय?’	भामा	काय	 बोलतेय	 ते
पर्थम	नीट	कळलंच	नाही	मला.	ती	अथक	आक्रोशत	होती,	“ ि मणीताई,	यादवां या
महाराणीऽ	घात	झाला.	आता	काय	क ?”

मी	ित या	दो ही	भुजा	ग च	पकडून	ितला	दरडावलंच,	"भाऽमेऽ	शांत	हो.	काय	झालं
नीट	सांग."	तसं	ती	वरचा	 वास	वर,	खालचा	खाली	अशी	 णैक	नुसतीच	उमसली.	मग
एक-एक	श द	करीत	 ितचं	 तर्ी- दय	 िपळवटणारं	कटू	स य	बाहेर	पडलं.	 "काय	सांगू
ताईऽ,	 दु टानं	 मा या	 िनदर्ाधीन	 िप याची	 क् रपणे	 ह या	 केली.	 आमचं	 यमंतक
मिणर न	 चो न	 तो	 नीच	 िनघनू	 गेलाय.	 सैिनक,	 सेनापतीं या	 हातावर	 तुरी	 देऊन.
यायचाच	 होता	 तर	 यमंतक	 तेवढा	 यायचा	 होता,	 अधमानं.	 मा या	 पर्ाणिपर्य
सतर्ािजतबाबांचे	पर्ाण	का	घेतले	 या	नीचानं...	यादव	असनू!”

तो	एक-एक	श द	ऐकताना	माझीही	चम कािरक	अव था	झाली.	शर्ी	सुख प	आहेत
यासाठी	 िन: वास	सोडतानाच,	सतर्ािजतांची	ह या	झालीय,	 हे	कटू	स य	 वीकारताना
भामेसाठी	माझाही	 वास	क दटला.	महाराणी	 हणनू	तीवर्पणे	पटकन	एकच	जाणवनू
गेलं	की,	आम या	या	न या	जनपदात	िनिदर्त	यादवाची	घोर	ह या	–	असं	अघोर	कृ य
कधीच	घडलं	 न हतं.	 नकळतच	 हां-हां	 हणता	 मा यातील	 महाराणी	खाडकन	जागृत
झाली.	 पु हा	भामे या	 भुजा	घट्ट	पकडून	 ितला	गदागदा	हलवत	मी	 िवचारलं,	 “कुणी
केलं	हे	दु कृ य?	के हा?”	मा या	ग यात	पडून	मला	घट्ट-घट्ट	िबलगत	ती	 हणाली	–
एक-एक	श द	उ चारत,	"श...	त...	ध...	 या...	नं!	काल	रातर्ी!”

ते	कटू	स य	ऐकून	मी	तर	सु न	झाले.	यादवां या	लहानथोर	िवक्रमांचा	मला	व भर
अिभमान	होता.	जरासंधा या	सतरा	आक्रमणांना	 यांनी	अपार	 धैयानं	त ड	 िद याचा
साथ	अिभमान	होता.	या	कायात	अनेक	यादववीर	धारातीथीही	पडले	होते.	तेही	शर्ीसंाठी
–	शर्ीमुंळेच.	 कुठला	का	असेना	 –	कोणीतरी	यादव	 हे	असंही	नीच	 कृ य	क 	शकतो	 –
चौयकम	आिण	ह या	एकदमच!	हा	ध का	मा यासाठी	पिहलाच	होता.	शर्ीप नी	 हणनू



यादवांची	महाराणी	 हणनू	–	मला	तो	सखोल	जाणवला
भामेचं	सां वन	कर यासाठी	 मला	 एरवी	सहज	 दाद	 देणारी	 बु ी	साथ	 देईना.	 मी

भामेला	अपार	मायेनं	नुसतीच	थोपटत	सतर्ािजत	माझेच	ज मदाते	िपता	अस यासारखी
वतःला	हरवनू	 हणत	रािहले,	“उगी...	उगीऽ	शांत	हो!	आप या	बाबांना	शोभेल	अशी
धैयशील,	यादवक येसारखी	वाग.	शांतच	राहा.	शर्ीनंा	 ारकेत	परत	ूदे.	िव वास	ठेव,	ते
न कीच	लावतील	 या	अधम	अपरा याचा	छडा.	करतील	 याचं	कठोर	शासन.”

“नाहीऽ	ताई,	मा या	सवांगाचा	कसा	तीळपापड	झालाय.	मी	थांबचू	शकत	नाही.
िवपृथूंना	संगती	 ा.	मी	अशीच	हि तनापरू	गाठणार!	 यांना	घेऊनच	 ारकेत	परतणार!”
भावावेग	 िनधारानं	रोधत	भामा	 हणाली.	मीच	काय	कोणीही	आता	 ितला	थांबव	ूशकत
न हतं.

िवपृथूंना	आ ा	क न	मी	 ित या	सोबतीला	धाडलं.	 रथ	आिण	 पर्वासाचं	सामान
घेऊन	सार यासह,	काही	संर कां या	पथकांतनू	ती	िनघनूही	गेली.	ितनं	सोबतीला	एकच
सारथी	 घेतला.	पर्संगी	 याला	 िवशर्ाम	 दे यासाठी	तीच	 रथाचं	सार य	करणार	होती.
सतर्ािजतां या	औ वदेिहकाचे	िवधीही	ितनं	ह कानं	मा यावरच	सोपिवले.

आ हा	यादवां या	 राजमंडळावर	कोसळले या	या	आकि मक	 संकटानं	मातर्	 एक
घडलं.	भामेत	कसली	कठोर	िनधारी	 तर्ाणी	आहे,	हे	मला	कळून	चुकलं.	मा यातही	एक
िनणय म	महाराणी	आहे,	याचा	शोध	मलाच	लागला!

काही	िदवस	लोटले	आिण	िनगर्ही	भामा	 हट यापर्माणं	शर्ीसंह	 ारकेला	परतली.
अगर्दतूानं	 शर्ी,	 दादा	 भावजीसंह	 परतताहेत	 ही	 सचूना	 देताच,	 मी	 यां या
वागतासाठी	 शु ा 	 महा ारात	 उपि थत	झाले.	 ग ड वजातनू	 सवांसह	 उतरणा या
यादवराजांना	 सामोरी	 गेले.	 ारकेत	 नुक याच	 घडले या	 घटनांमुळे	 तसं	 बोलता	 तर
काहीच	येणार	न हतं.	 यांना	डोळाभर	बघताच	मला	हायसं	वाटलं.	पिह याच	दृि टभेटीत
ते	असं	काही	हसले	की,	 याचा	गढूाथ	उपि थतांत	मीच	काय	ती	जाण	ूशकत	होते.	तो
होता	–	कंुतीआ या	पुतर्ांसह	सकुशल	आहेत	हा!

सुधमा	राजसभेकडे	जाताना	अनुभवी	व	िध पाड	अनाधृ टीं या	खां ावर	हात	चढवनू
यांनी	िवचारलं,	“सेनापती,	सतर्ािजतकाकांचे	सव	िवधी	यथापर्था	झाले	ना?	एक	करा.
मी	अ ाप	 हि तनापुरातच	आहे,	अशा	 वाता	कटा ानं	सवतर्	 पसरवा!	चार	 िदवसांत
शतध वा	सांपर्त	 कुठं	आहे,	याचा	 वृ ा त	मला	खडान	्खडा	 िमळायला	पािहजे.	 याचे
बंध	ूहािद य-कृतवमन	यांना	स वर	भेटीस	धाडा	–	तसेच	अक् रकाकांनाही.”	ते	ऐकताना
मलाही	आ चय	वाटलं	की,	 ते	दोघेच	शर्ीं या	 वागतासाठी	 नेहमीपर्माणं	आज	काही
शु ा ावर	आले	 न हते.	शर्ीनंी	 ते	अचकू	 िटपलं	 होतं.	 याचा	अथ	 प ट	 होता.	 या
दोघां या	ठायी	काही	पाणी	मुरत	होतं.	आिण	 दुसरा	अथ	तेवढाच	 प ट	होता	की,	शर्ी
ारकेबाहेर	 कुठंही	 गेले	तरी	 यांना	 ारकेतील	मागील	वाता	खडान	्खडा	 िमळत	हो या.
ारके या	िसंहासानावर	बसले	नसले,	तरी	खरोखरच	‘ ारकाधीश’	होते	ते.
आता	 सतर्ािजतां या	 मारेक या या	 शोधकायाचा	 ारकेत	 झपाटा	 सु 	 झाला.

एखा ा	स याचा	पाठपुरावा	करायचा	 हटलं	की,	शर्ीचंी	चौफेर	जाळं	टाक याची	एरवी
कुणालाच	न	सुच	ूशकणारी	अशी	एक	िवशेष	‘शर्ीनीती’	होती.

मारेक या या	शोधकायाचा	पिहला	आरा	 िफरला,	शर्ीनंी	एकांती	आप या	क ात



पिह यानं	बोलावनू	 घेतले या	 कृतवमन	यां याकडे	 यमंतक	म याची	 िवचारणा	 केली.
कृतवमन	शतध याचे	स खे	 बंधचू	होते.	दोघेही	 ये ठ	यादव	 दीकांचे	 पुतर्	होते.	 ते
ारकेतच	मंितर्पदावर	स मानानं	वावरणारे	स माननीय	यादव	होते.	शतध वा	चळव या

होता.	 दरूदेशी	 शरूसेन	 रा यात	 राहत	 होता.	 पातर्ता	 नसताना	 वीर	 व	 स दयखणी
स यभामेची	 यानं	अिभलाषा	धरली	होती.	ितची	मागणी	ित या	िप याकडे	घातली	होती.
सतर्ािजतांनी	ती	कौश यानं	टाळली	होती.	शर्ीनंा	यातलं	काही	 हणजे	काहीच	माहीत
न हतं.	 यमंतक	 म या या	 िनिम ानं	 स यभामा	 यां या	 ग यात	 पडली	 होती.
भारावले या	सतर्ािजतांनी	 ितला	 सुधमा	सभेत	 वचनपवूक	शर्ीनंा	अपण	 केली	 होती.
यामुळे	खोलवर	 दुखावले या	शतध यानं	 यां या	 िनघृण	ह येचं	काळंकुट्ट	 कृ य	 केलं
होतं.

कृतवमन	शर्ीं या	भेटीस	ये यापवूी	घड या	घटनांचा	काय	पिरणाम	होणार	हे	जाणनू
चुकले	होते.	 यांनी	आपणाला	माहीत	असेल	ते	स य	शर्ीसंमोर	सादर	कर याचं	मनोमन
ठरवनूच,	 यां या	क ात	पर्वेश	 केला.	शर्ीनंी	 यांचं	फलाहार	व	 केशरिमिशर्त	 दुधानं
अग यपवूक	 वागत	केलं.	इकड या-ितकड या	ग पा	होताच	मळू	देठाला	हात	घातला.
िवचारलं,	 “कृतवमा,	 आपले	 महाराज	 आिण	 सुधमा	 सभा	 वमंतकाचं	 शोधकाय
तुम यावरच	सोपिव याची	श यता	आहे!	काय	करणार	 तु ही?”	शर्ीं या	समोर याला
थांगही	लागणार	नाही,	अशा	ग धळिवणा या	राजनीतीमुळे	 कृतवमा	हादरलेच.	पटकन
हणाले,	 “मला	 माहीत	 आहे	 यमंतक	 सांपर्त	 कुणाकडे	 आहे	 तो!	 मा या	 बंधनंू
शतध यानं	 मखूासारखी	 अिवचारानं	 सतर्ािजतांची	 ह या	 केली	 आहे.	 स या	 तो
काशीराजा या	आशर्याला	ितकडे	गेला	आहे.	मा या	सम च	 यानं	 यमंतक	मिणर न
सुर ेसाठी	 अक् रां या	 वाधीन	 केलं	आहे!	आपण	 यांनाच	 पाचारण	 क न	 अिधक
स याची	परी ा	करावी.”

सतर्ािजतां या	ह ये या	पर्करणात	स याकडे	जाणारा	 सुतासारखा	धागा	शर्ीं या
हाती	 गवसला.	आता	 शोधचक्राचा	 दुसरा	आरा	 िफरणार	 होता.	 यमंतक	 सुर ेसाठी
अक् रां या	हाती	गेला	आहे,	हे	ध का	देणारं	अनपेि त	स य	होतं.	 याहनू	ध का	देणारं
स याचं	 दुसरंच	टोक	 पुढे	आलं.	कृतवमन	यांना	शर्ीनंा	 भेटीस	पाचारण	केलंय,	ही	वाता
नुसती	 कानी	 पडताच,	 यमंतक	 हाताशी	 असलेले	 वंदनीय	 ये ठ	 अक् रकाका	 या
मिणर नासह	 ारकेतनू	अचानक	परागंदा	झाले	होते!

हे	 यमंतक	मिणर न	आता	िकती	सम या	उ या	क न	िकती	जणां या	पाठीचे	मणके
िढले	करणार	होतं,	कळत	न हतं.

आता	सा यकी	शर्ीं या	 राखीव	 मंडलातील	एक	 िव वास	ूमहारथी	झाले	 होते.	 ते
आिण	अनाधृ टी	यां यात	सेने या	उ रदािय वाची	जशी	अिलिखत	िवभागणीच	झाली
होती.	दोघांनीही	ती	तशी	 वे छेनं	प करली	होती.	अनाधृ टी	जनपद	 ारका	रा याची
दो ही	 ीपांवरची	 सुर ा	 सांभाळत.	 जनपदा याभोवती	 सौरा ट्र,	 भृगुक छ,
आनतापयंत	 पसरले या	 सीमा	 डो यांत	 तेल	 घालनू	 सांभाळत.	 सा यकी	 शर्ीबंरोबर
ारका	 व	 रा याबाहेर	 आयावतभर	 सोबतीला	 असत.	 बाहेर या	 सेने या	 हालचाली
यां या	िवमशानुसारच	होत.
शतध याचा	ठाविठकाणा	कळताच	सा यकी	व	 िनवडक	चतुरंगदल	 सेनेसह	शर्ीनंी

पु हा	 ारका	 सोडली.	 सोबतीला	 नेहमीसारखे	 बलरामदादा	 होतेच.	 यामुळे	 या



अिभयानाची	तशी	काहीच	िचंता	मला	वाटली	नाही.
सै य	िनघनू	गेलं	आिण	पाठोपाठ	 यां या	मागक्रमणा या	वाता	एका	पाठोपाठ	एक

अशा	 ारकेत	 येत	 रािह या.	 नमदा	 नदी या	 तीरानं	 पुढे	 सरकत	 अवंती	 रा यातील
मिह मती	नगरी	शर्ीसेनेनं	पार	केली	आहे.	शर्ी	आप या	यादवांसह	वेतर्वती	नदी	पार
क न	चेदीं या	रा यात	उतरले	आहेत.	आ याबाई	श् तशर्वादेवीचंं	ते	रा य	असलं,	तरी
िशशुपालाचं	कडवं	वागणं	 म न	शर्ीनंी	चेदीं या	राजनगर	शुि तमतीला	बाजलूा	ठेवनू
पुढे	मागक्रमणा	 केली	आहे.	 शेवटी	अपेि त	वाताही	आली.	काशीरा या या	सीमेवर
शर्ीनंी	दादांसह	शतध याला	गाठून	यु ात	 याला	वधलं	आहे.	तो	काशीराज	सुबाहचंू
साहा य	 घेऊन	 वाराणसीहनू	 सीमेवर	 आला	 होता.	 यु ानंतर	 पळ	 काढणा या
काशीराजाचा	पाठलाग	करत	शर्ीकृ ण	महाराज	 थेट	वाराणसीत	 घुसले.	बलरामदादा	व
सा यकी	 सीमेवर	 मागंच	 रािहले.	 काशीराजानं	 पराभव	 होताच	 शरणागती	 प करली.
खंडणी	 हणनू	उदंड	 संप ी	यादवशरे् ठांसमोर	अपण	 केली.	काशीराजाचा	 िनरोप	 घेऊन
शर्ी	पु हा	यादवसेनेत	परतले.	इथं	मातर्	घडू	नये	ते	नाट ,	पु हा	 यमंतक	म या याच
िनिम ानं	घडलं.

तसं	 एरवी	 धनसंप ी	 याब ल	 बलरामदादांना	 कधीच	 रस	 न हता.	 ारके या
कोशागाराकडे	ते	कधी	िफरकतही	नसत.	मातर्	 या	उप ापी	 यमंतक	म यानं	 यां या
यादववीर	मनात	 या	मिणर नािवषयी	अनावर	 कुतहूल	 िनमाण	झालं	होतं.	शर्ी	समोर
येताच	ते	नेहमी या	प तीनं	हसत	 हणाले,	“धाकट ा,	अरे	आ हाला	एकदा	बघ	ू ा	तरी,
ते	 यमंतक	मिणर न!	 याचा	पाठलाग	करत	 ारकेपासनू	 िकती	दरूवर	आलोत	आपण!
आता	 मागातील	 सव	 अडथळेही	 दरू	 झालेत!	 िपता	 हरवलेली	 आमची	 स यभामा
मिणदशन	होताच	थोडी	तरी	सावरेल.	दाखव	बघ	ूते	र न!”

शर्ी	 खांदे	 उडवनू	 हसतच	 हणाले,	 “मा याकडे	 कुठं	 आहे	 ते?	 ते	 तर	 आहे,
अक् रकाकां याकडे.	पर्थम	 यांना	शोधावं	लागेल.	 ते	ह तगत	करावं	लागेल.	मगच
याचं	दशन	होईल,	तुला	आिण	मलाही!”
तसा	बलरामदादांचा	शर्ीिंवषयी	कधीच	अपसमज	होत	नसे.	काशीरा या या	सीमेवर

सै यतळावर	मातर्	 कुयोगानं	तो	पर्थमच	झाला.	 ते	 पुनःपु हा	आवजनू	 हण	ूलागले,
“केवळ	एकदाच	मला	ते	मिणर न	नुसतं	दाखव.	मला	 याची	कसलीही	अिभलाषा	नाही.”
शर्ी	 यांना	 सतत	 समजाव	ू लागले	 की,	 “ते	 मिणर न	 या	 णी	 खरोखरच	 मा याकडे
नाही.”	 हां-हां	 हणता	 दादा	 िबथरलेच!	 तडकाफडकी	 हणाले,	 “तुला	 ये ठ	 बंधपेू ा
य:कि चत	मणी	मोलाचा	वाटतो,	तर	बस	 यालाच	 घेऊन!	हा	मी	चाललो	वाट	 फुटले
ितकडे!!	मला	तुझं	त डही	बघायचं	नाही	यापुढं!”	आिण	बोल यापर्माणं	खां ावर	गदा
टाकून	 तणतणत	 बलरामदादा	 िशिबराबाहेर	 पडलेही.	 यां यामागनू	 यांचे	 मोजके
अनुयायी	यादवगणही	 िनघनू	 गेले.	 गंगा	नदी	पार	क न	शरय	ूनदी	ओलांडत	 ते	 गंडकी
नदी या	काठी	गेले.	िमिथला	नगरीतील	थेट	जनकपुरीला	जाऊन	पोहोचले.

यमंतक	म यानं	काहीही	 संबंध	नसताना	शर्ीनंा	एक	जबरद त	भावतडाखा	 िदला!
पर्ाणिपर्य	 ये ठ	बंधू या	अपसमजाचा	व	काळीज	कुरतडणा या	 यां या	िवयोगाचा!

शतध याला	 शासन	 क न	 िवजयी	 शर्ी	 ारकेत	 परतले.	 मातर्	 या	 वेळी
यां यासोबत	 बलरामदादा	 न हते.	 अपसमजाचं	 मळू	 ठरलेला	 यमंतकही	 न हता.
राजनगरातील	यादवांना	या	दो ही	गो टी	तीवर्पणे	जाणव या.	यादवांचं	 वतःवर	नसेल



एवढं	परे्म	शर्ीवंर	होतं.	 यांचंही	सवांवर	तसंच	 िनरपे 	परे्म	होतं.	मला	मातर्	 दादा
संतापनू	 सनू	 गेलेत,	 हे	पटेचना.	काही	के या	पचिवता	 येईना.	 युवरा ी	 रेवतीता या
त पर	 भेटीला	 गे यािशवाय	 मला	 राहवलं	 नाही.	 यांनी	 मातर्	 माझं	 समाधान	 केलं.
मनावरचं	मणामणाचं	ओझं	 णात	हलकं	केलं.	 या	उलट	मलाच	समजावीत	 हणा या,
“उगाच	 िचंतेत	 पडली	 आहेस	 त	ू ि मणी.	 युवराज	 कुठंही	 जाणार	 नाहीत.	 लवकरच
परततील	ते.	शर्ीकृ ण	भावजीिंशवाय	 यांना	चैनच	पडणार	नाही.”

शर्ीं या	 चक्रवती	 जीवनाला	 थैय	 हणनू	 मानवतच	 नसावं.	 तो	 योगच	 न हता
यांचा.	 हणनूच	मा या	सम 	अमा य	िवपृथूंनी	 यां यासमोर	एक	वाता	ठेवली.	फारच
िवचार	करायला	लावणारी	होती	ती.	आयावता या	पवूकडील	काम प	रा यातनू	आलेलं
एका	 ि तर्यांचं	 पथक	 यांना	 भेटलं	 होतं.	 या	 पथकानं	 काम प	 ि तर्यांची	 आिण
भोवताल या	 तर्ीजीवनाची	 दा ण	 कथा	 यादवां या	 अमा यांसमोर	 ठेवली.	 या
रा या या	राजनगर	पर्ा योितषपुरात	ि तर्यांचं,	 यातनूही	संुदर	व	सश त	ि तर्यांचं
जीवनच	धो यात	आलं	होतं.	एक	न हे,	दोन	न हे,	चांग या	सोळा	सह तर्	काम पी
संुदर	ि तर्या	तेथील	राजानं	–	नरकासुर	उपा य	भौमासुरानं	बलानं	आप या	कारागृहात
क ड या	हो या.	आप या	इ छेनुसार	उपभोगासाठी	–	वासनापतूीसाठी.	िन यशः	 यात
नवी	भरच	पडत	होती.

‘या	अशर्ाप	सह तर्ावधी	नारीनंा	या	िवराट	आयावतात	कुणी	वाली	आहे	की	नाही?
या	 दुबल	 ि तर्यां या	जग या या	ह काचं	संर ण	करणारा	कुणी	वीर	 पु षो म	आहे
की	नाही?’	असे	काळीजवेधी	पर् न	िवचा न	ते	पथक	शर्ीं या	भेटीची	मागणी	घालनू
यां या	भेटी या	पर्ती ेत	थांबलं	होतं.
ही	तर	नवीच	सम या	होती.	नाजकू	आिण	कौश यानं	हाताळ याची.	 यासाठी	उभा

आयावत	 देश	आडवा–पालथा	 घालनू	 हजारो	 योजनांवर या	काम प	 देशाला	जाऊन
िभड याची.	 मला	 मातर्	 मनोमन	 पणू	 िव वास	 होता,	 शर्ी	 हेही	 आ हान	 न कीच
वीकारणार.	तसंच	झालं.	पहाटे	बर्ा ी	मुहतूावर	 यानि थत	असताना,	सुदशनाचे	िद य
मंतर्	 मरताना	जशी	आगळीच	तेज:पंुज,	उजळलेली	 यांची	मुदर्ा	होई,	 णभरात	तशीच
झाली.	 ते	अमा यांना	 िनणया मक	एकच	वा य	बोलले.	मी	जाईन	काम प	रा यात	 –
पर्ा योितषपरूला	–	मा या	भिगनीं या	मु ततेसाठी!

यां या	सचूनेवर	अमा यांनी	तातडीची	सुधमा	राजसभा	बोलावली.	 या	सभेत	शर्ी
एकटेच	बोलले.	 यां या	दृ टीनं	 तर्ी व	 हणजे	काय	ते	साथपणे	पटवनू	देणारं	 यांचं	ते
एक	अ यु म	अजोड	भाषण	होतं.	मी	 ते	 िवस च	शकत	नाही.	 ते	 हणाले,	 “मि पर्य
यादववीरहो,	 पु षाथ	 केवढाही	गगनभेदी	असो,	तो	 िनमाण	होतो	 तर्ी या	 कुशीतनूच!
तर्ी वाचा	आदर	व	स मान	राख	ूशकत	नाही,	तो	पु षाथ	 यथ	आहे.	यासाठीच	 तर्ी व
िनदयपणे	िचरडणा या	नरकासुरावर	 ारके या	चतुरंग	यादव	सेनेसह	चालनू	जा याचा	मी
िनणय	केला	आहे.	िव वास	आहे,	सवांना	तो	मा य	होईल.”

‘यादवराज	शर्ीकृ ण	महाराज	काम प	देशी या	िनदयी,	मदांध	नरकासुरावर	ससै य
चालनू	जाणार’	असा	 डंका	 ारकाभर	 िपट यात	आला.	रा या या	सौरा ट्र,	 भृगुक छ,
आनत	या	 पर्देशांतनू	 नवयुवा,	 िनधडे	 त ण	यादवसेनेत	 न यानं	भरती	कर यात	 येऊ
लागले.	 यांना	श तर्	व	अ तर्कुशल	कर यासाठी	त 	उपसेनापतीचंी,	दलपर्मुखांची
िशिबरं	 जनपदभर	 न यानं	 सु 	 कर यात	 आली.	 अगोदर याच	 ल ावधी	 यु संमुख



यादवांची	 सेना	 िदवसागिणक	 फुग	ू लागली.	 ारकेचे	 िन णात	 गु तचर
पर्ा योितषपुरापयंत या	मागात	येणा या	अवंती,	चेदी,	दि ण	कोसल,	मगध,	िवदेह-
व जी	 अशा	 रा यभर	 पांगले.	 एकमेकांशी	 सावध,	 त तर	 व	 गु त	 संपक	 राखत	 ते
शत् साम या या	अचकू	वाता	उचल	ूलागले.	पटापट	 ारकेकडे	धाडू	लागले.

जशी	 ारकािनमाणा या	 वेळी	झाली	 होती,	तशीच	अठरापगड	यादव	कारािगरांची
अहोरातर्	 धांदल	 उडाली.	 हे	 अिभयान	 पर्चंड	 यापाचं,	आ हानाचं	आिण	 यु कुशल
असले या	 यादवांची	 स वपरी ा	 बघणारं	 होतं.	 तसा	 ारका	 जनपदाचा	 काम पाशी
काहीही	 संबंध	 न हता.	 ही	 एका	 ितर्कालाबािधत	 स य	 त वासाठी	 –	 िजथं	 असेल
ितथ या	कुचंबले या	 तर्ी वा या	र णासाठी	 ाय या	लढाईची	तयारी	होती.	ित यात
कसलीही	 उणीव	 राहनू	 चालणार	 न हती.	शर्ी	 दो ही	 सेनापती,	 उ वभावजी,	 िशनी,
कृतवमा,	 अवगाह,	 आहुक,	 स यक,	 िचतर्क,	 देवभाग,	 देवशर्वस	 अशा	 सोब यांसह
पायाला	चक्र	लाग यासारखे	रा यभर	 िफ 	लागले.	चतुरंग	 सेनेची	काटेकोर,	ज यत
तयारी	क न	घे यात	गढले.

आचाय	 सांदीपनी,	 गगमुनी	 यांनी	 नरकासुरावर या	 अिभयानाचा	 िशवकर	 मुहतू
काढला.	सवतर्	एकच	चचा	होती.	या	िवराट	सेनेत	युवराज	बलराम	असायला	हवे	होते.
मलाही	पिह यांदा	तसंच	वाटलं.	पण	शर्ी	एकांती	 भेटून	 गेले	आिण	मा या	सव	 शंका
िमट या.	मला	 पणू	 िव वास	 होता	की,	या	चढाईत	शर्ी	 यशशर्ी	 घेऊनच	 परततील.
यां यावर	 मा याएवढंच	 परे्म	 करणा या	 दोन	 य तीचंी	 मातर्	 त पर	 पर्ितिक्रया
वेगळीच	आली.	ती	अनेि त	होती,	तशीच	ध कादायकही.	शर्ीबंरोबर	जा याचा	हट्ट
दोघांनी	धरला	होता.	उ वभावजी	आिण	स यभामेनं!

उ वभावजी	शरू	असले,	यादव	असले,	तरी	 यांचा	 िपंड	लढाईचा	न हता.	उलट	 ते
यु 	 टाळून	 सामोपचार	 साधावा,	 असेच	 िवचार	 नेहमी	 िनभयपणे	 मांडीत.	 दुस या
कुणा याही	त डून	 ते	आले	असते,	तर	पर्मुख	यादवांसह	शर्ीनंीसु ा	 ते	हस यावारीच
नेले	असते;	पण	उ वभावजीचंं	मातर्	शर्ीसंह	सवच	िनमटू	ऐकत.	 यांचं	 यि तम वच
सव	 यादवांहनू	 आगळं-वेगळं	 होतं.	 मळू	 यादव	 असनू	 सं यास	 प करले या	 घोर
आंिगरसांकडे	 झुकणारं	होतं.	 हणनू	तर	 यांना	 ारकेत	आचाय	सांदीपनीसंारखा	मान	व
आदर	होता.

असे	उ वभावजी	या	 वारीत	आपणहनू	आगर्ह	ध न	शर्ीसंोबत	जायला	 िनघाले
होते.	सवांनाच	 याचं	आ चय	वाटलं	होतं.	मला	नाही.	दादा	सोबत	नाहीत	याची	उणीव
भ न	काढ यासाठीच	 ते	जात	आहेत,	 हे	मी	जाणलं	होतं,	मला	आ चय	वाटलं	होतं,	 ते
भामेचं.	आ चयाबरोबरच	थोडा	 हेवाही!	भामा	शर्ीबंरोबर	जाणार	 हे	ऐकून	नाही	 हटलं
तरी	माझी	पर्ितिक्रया	आलीच.	मलाही	 यां याबरोबर	जावंसं	तीवर्पणे	वाटलं.	 ारकेची
महाराणी	 हणनू	 माझा	 तर	 तो	अिधकारच	 होता.	 तशी	 इ छा	 मी	 शर्ीसंमोर	 एकांती
बोलनूही	 दाखवली.	 ते	 समजतू	 काढ यात	 आिण	 न	 पटणारं	 सहज	 पटवनू	 दे यात
मा यापे ा	 कुशल	 होते.	 ते	 िन याचं	 मोहनू	 टाकणारं	 हस	ू मुदरे्वर	 खुलवीत	 हणाले,
“महाराणी,	स यभामा	येत	आहे,	ती	तु याहनू	मला	िपर्य	झाली	 हणनू	मुळीच	न हे.	ती
सार यकमात	 कुशल	आहे.	मी	शतध याला	शासन	 िदलं,	 हे	 ितला	 ‘उपकार’	वाटतात.
याचं	ऋण	 ती	 तर्ाणी	 हणनू	 माझी	 यु सेवा	 क न	 फेडणार	आहे!	 तुला	 येतं	 का
सार यकम?	 येत	असेल	तर	तहूी	चल.	 तुला	 वाटतं	का	माझं	 कुठलंही	 कृ य	 ‘उपकार’



हणनू?	असेल	तर	तहूी	चल.	त	ूआहेस	का,	अशी	‘ित यासारखी’	ऋणी	 तर्ाणी?”
आता	 ते	असेच	पर् नांचे	असुडांवर	असडू	ओढत	जाणार,	मला	फरफटत	 नेणार	 हे

पारखनू	मी	म येच	 यांना	थोपवीत	 हटलं,	 “पुरे-पुरे!	मला	नाही	 हायचं	 ित यासारखी
तर्ाणी!	आपण	उभयता	सुखेनैव	जा!	सुख प	परत	या	 हणजे	झालं!”
ठर या	 मुहतूावर	थोरले	महाराज,	दो ही	माता,	आचाय	आिण	 ये ठांचे	आशीवाद

घेऊन	शर्ी	मा या	 भेटीसाठी	आले.	मी	 व	जांबवतीनं	 यांचं	 उ वभावजी	 व	भामेसह
औ ण	 केलं.	हसतमुखानं	 यांना	 िनरोप	 िदला.	 डंके,	रणदंुदु या,	रणभेरी,	 तुता या	यांचा
गजर	उठला.	शर्ी,	उ वभावजी,	भामा	यांना	मुखावर	ठेवनू	सा यकीसंह	यादवांचं	पर्चंड
चतुरंग	 सै यदल	 िस 	 झालं.	 शु ा 	 महा ारातनू	 बाहेर	 पडलं.	 पर्श त	 नौकानी
ीपखाडी	 ओलांडून	 िकना यावर या	 रा यातील	 अगोदरच	 पडाव	 टाकले या	 सेनेला

िमळालं.	योजनाब 	प तीनं	गजदलं,	अ वदलं,	पदाती	यांची	पथकं	सुवणिकनारीचा	भ य
भगवा	ग ड वज	फडकावीत	 क्रमश:	 िनघाली.	 ारकेहनू	 –	आनतातनू	काम पाकडे	 –
पर्ा योितषपुराकडे.

आता	चार	मास	 तरी,	 येतील	 या	 वाता	 नुस या	 ऐकणं,	 हाच	मा यासाठी	 उ ोग
रािहला.	 दो ही	 सेनापती	 नस यामुळे,	 बलरामदादाही	 नस यामुळे,	 िनवडक	 महारथी,
यो े 	शर्ीसंोबत	 गे यामुळे	नकळतच	मा यावरचा	भार	महाराणी	 हणनू	 वाढला.	 वृ
महाराज	आिण	 देवकीमाता	यांना	जनपदाचं	कामकाज	बघ यासाठी	साहा य	करणं	भाग
होतं.	 हणनू	 राणीक ाचं	 ीप	 जांबवती या	 वाधीन	 क न	 मी	 मळू	 ारकेत	 आले.
मा यासाठी	 महाराणी	 हणनू	 इथंही	 असले या	 वा ततू	 राह	ू लागले.	 रेवतीताई,
रोिहणीमाता	 यां यासह	 सुधमा	 सभे या	 कामकाजावर	 द 	 ल 	 ठेव	ू लागले.	 शर्ीनंी
पर् थान	 ठेवनू	 पंधरवडा	 लोटला	 नाही	 तोच	 सा यकीनंी	 धाडलेला	 एक	 महारथी
जनपदा या	 तर्ीमंडळासाठी	एक	पाहुणी	 घेऊन	 शु ा ावर	थडकला.	ती	होती	अवंती
रा याची	 राजक या	 िमतर्िवंदा	 –	 अवंती	 नरेश	 महाराज	 जयसेन	 व	 शर्ीचंी	 आ या
राजािधदेवी	यांची	क या.	राजपुतर्	िवंद	व	अनुिवंद	यांची	भिगनी.

मागात	लागले या	अवंती	 रा यात	पर्चंड	शर्ीसै य	पर्वेशलं.	 नेम या	याचवेळी
अवंती	 नरेशांनी	आप या	 या	 सुकुमार	 राजक येचं	 वयंवर	 मांडलं	 होतं.	 यांना	 वाटलं
ारकाधीश	 वयंवरासाठीच	 आलेत!	 राजपुतर्	 िवंद-अनुिवंदांनी	 शर्ीनंा	 राजदतूाकरवी

अवमाना पद	 िनरोप	 धाडला,	 ‘तु ही	 या	 वयंवरात	 भाग	 घेऊ	 शकत	 नाही.	 तुम या
ितर्य वाचा	लोप	झाला	आहे!	यासाठीच	 तु हाला	या	 वयंवराचं	 िनमंतर्ण	धाडलेलं

नाही.’	अवंती या	 महाराणी	 राजािधदेवी	शर्ीचंी	आ या	 होती.	 हा	 पीळ	 घरचा	 होता.
यातनू	यादव	कधी	बाहेर	पडणार	होते	की	नाही	देव	जाणे!
िकतीही	 उलटं	असलं,	 तरी	 सुलटं	 क न	 घे याची	 कृ णनीतीची	 राजकीय	 हातोटी

शर्ीनंा	 ज मतःच	 लाभलेली	 होती.	 यांनी	 िवंद-अनुिवंदांना	 उलटा	 िनरोप	 धाडला
–‘आ ही	 वयंवरासाठी	 मुळीच	 आलो	 नाही.	 चाललोत	 नरकासुरावर	 काम पाकडे.
यापवूी	 ये ठ	 हणनू	या	अिभयानासाठी	आतोबा-आ याबा चे	आशीवाद	घेणं	आव यक
आहे.	कत याचं	आहे.	 यासाठी	शर्ी	अवंती या	राजनगरात	येणार	आहेत.’

चांगली	िन र	करणारी	चपराक	बस यामुळे	िवंद-अनुिवंदांना	शर्ीनंा	वाजत-गाजत
राजनगरात	 नेणं	भागच	 पडलं.	गव याला	 वयंवरातील	 पर्वेश	 नाकाराणं	श य	 होतं.
आशीवाद	कसे	काय	नाकारणार	होते	ते!



शर्ीनंी	मोठ ा	अिभयानाची	सव	िनवडक	यंतर्णा	अवंती या	राजनगराकडे	वळवली!
ऐन	 वेळी	 योजनाब 	 प तीनं	 वयंवर-मंडपात	 िनवडक	 यो ांसह	 पर्वेश	 घेतला.
जयसेनांचे	आमंितर्त	सव	उपि थत	राजे	 िदङ्	मढू	होऊन	बघत	असतानाच	 िमतर्िवंदेचं
बलात	 हरण	 क न	 ितला	 रथात	 घातलं!	 खवळले या	 िवंद–अनुिवंदांना	 कसले या
सा यकी	 आिण	 अनाधृ टीनंी	 अंगावर	 घेतलं.	 लढ यात	 गंुतवनू	 ठेवलं.	 शर्ीनंी
अंवतीक या	 िमतर्िवंदेला	 तशीच	 थेट	 िव वास	ू महार यांसह	 श तर्धारी	 पथकांतनू
ारकेला	धाडलं	होतं.	भामेला	कसलाही	थांगप ा	न	लाग	ू देता!	हा	सव	 वृ ा त	 या

महार यानंच	मला	सांिगतला.	मी	 िमतर्िवंदा	या	मा या	 ितस या	सोबितणीचंही	हसत
वागत	केलं.
मी	 वत:	 िमतर्िवंदेला	सोबत	 घेऊन	 पु हा	 ीप- ारकेत	आले.	अ टवा तूं पैकी	एक

ित या	 वाधीन	 केली.	 ितला	आवडतील	 ते	 सेवक-सेिवका	 घे याची	 मोकळीक	 िदली.
िमतर्िवंदा,	 जांबवती	 आिण	 भामा	 यां यामधला	 तर्ी वभावाचा	 पर्कार	 होता.	 ती
मळूची	यादव	र ताची	अस यामुळे	भामेसारखीच	अिभमानी	होती.	मातर्	िहचा	अिभमान
ित याएवढा	अंगावर	येणारा	न हता!	जांबवतीसारखी	ती	चतुर,	चौकस	होती;	पण	िह या
चौकसपणाला	मातर्	 ित यासारखी	 िनरागसपणाची	झालर	 न हती.	आता	 तीही	मी	 व
जांबवतीसारखी	शर्ीं या	आगमनाची	 वाट	 बघ	ूलागली.	 तसं	 मी	 ताडलं,	 िहनं	शर्ीनंा
मनोमन	प करलं	आहे,	वरलं	आहे.	आता	लवकरच	 िहचाही	माहेर या	अवंती	रा याचा
ओढा	आपोआप	कमी	होईल.

शेवटी	दोन	मासांनी	 िजची	पर्ाण	कंठाशी	आणनू	आ ही	वाट	बघत	होतो,	ती	वाता
ारके या	िवजयी	शु ा 	महा ारावर	येऊन	थडकली.	कंसवधानंतर	जेवढं	शरूसेन	रा य

थरा न	उठलं	न हतं,	तेवढा	या	वातनं	उभा	आयावत	थरा न	उठला.
‘ ारकाधीश	 शर्ीकृ ण	 महाराजांनी	 काम पािधपती	 नरकासुराचा

पर्ा योितषपरू या	समरभमूीवर	यु ात	वध	केला!’	 यासाठी	यादवशरे् ठ	शर्ीकृ णांना
नरकासुरा या	 चार	 रा यपालांशी	 व	 मुर	 नावा या	 सेनापतीशी	 घनघोर	 यु 	 खेळावं
लागलं.	हा	िवजय	 हणजे	शर्ीं या	यु कौश याचा	कळस	होता.	असुरांनी	सेनापती	मुर
या या	नेतृ वाखाली	राजनगर	पर्ा योितषपरूला	दाट	कुरणात	सहा	हजार	श तर्यु त
गु त	पाशांचं	भ कम	संर क	जाळं	 पेरलं	होतं.	 वत:	 मुर,	 याचे	 पुतर्	तामर्,	अंतिर ,
शर्वण,	 िवभावस,ू	 वस	ू व	 अ ण	 यां यासह	 या	 जा याचं	 र ण	 करायला
अ तर्श तर्ांिनशी	 िस 	ठाकला	होता.	 या या	 कुशल	 यु रचनेतील	 हे	पिहलंच	कडं
भेदायला	 िबकट	होतं.	 यासाठी	श तरं्	 पेलनू	 धैयशील	यादव	 पुढे	सरकताच	पायी या
अदृ य	कळांवर	पाय	पडून	पाशांत	 गंुतलेले	 कुरणांतील	अदृ य	भाले	आपोआप	 मु त
होत	होते.	वेगानं	येऊन	सैिनकांवर	आदळत	होते.	ते	कुठून	येताहेत	हेच	सैिनकांना	कळत
न हतं.	 वमी	आघातानं,	 न	लढताच	 यादव	 सैिनक	 इडा	 देवी या	 नावाचा	 टाहो	फोडत
पटापट	 कुरणात	कोसळत	होते.	या	कड ा या	पाठीमागे	 उंचच	 उंच	पहाड	होते.	 यात
हयगर्ीव	आिण	िनशंुभ	 हे	नरकासुराचे	सश तर्	रा यपाल	सेनेसह	आडोसा	ध न	बसले
होते.	ही	दुसरी	फळी	होती.	 यां या	मागे	मिणपवतात	िव पा 	व	पंचजन	हे	आणखी	दोघे
रा यपाल	तसेच	लपनू	अंितम	िनकराचं	त ड	 ायला	ससै य	िस 	होते.	ही	ितसरी	फळी
होती.

एकूणच	 पिह या	 फळीवर	 असुर	 सेनापती	 मुर	 या याशी	 लढणं	 आव यक	 होतं.



याला	परा त	करणं,	 या या	कुिटल	सेनारचनेमुळे	आिण	मायावी	पाशयु ामुळे	कठीणच
होतं.

पिहला	स ताहभर	वीर	यादव	सैिनक	मायावी	पाशकडे	तोड यासाठी	िनकरानं	लढले.
िक येक	 या	ड गरी	पर्देशात	धारातीथी	पडले.	एवढे	धैयाचे	सा यकी,	अनाधृ टी,	िशनी,
अवगाह	पण	हताश	झाले.	िकंकत य	झाले.	सेने या	िशिबरात	सवच	माना	खाली	घालनू
शर्ीसंमोर	सिचंत	 बसले.	 िकतीतरी	 वेळ	 उलटसुलट	चढाईची	चचा	झडून	 गेली	 होती.
चचत	 भामाही	 होती.	 उ वभावजी	 वभावानुसार	 पर्थम	 इथंही	काही	 बोलले	 न हते.
शेवटी	मातर्	िनधारानं	 हणाले,	“दादा,	हे	मीच	बोलायला	पािहजे	असं	नाही.	तुला	सव-
सव	काही	कळतंय.	त	ूका	िनणय	घेत	नाहीस	हेच	मला	कळत	नाही.	असुर	मुर	तु याशी
मायावी	 यु 	 खेळतो	आहे.	अदृ य	 पाशांमुळे	 रोज	 यादव	 सैिनक	 पर्ाण	 गमावताहेत.
तु या	िद य	सुदशनाचं	पर् ेपण	त	ूका	करत	नाहीस	या	वेळी?”

िशिबरातील	 सवच	 शर्ीकंडे	 केवढ ातरी	 आशेनं	 एकटक	 बघ	ू लागले.	 हसनू
उ वभावजीकंडे	 बघत	शर्ीनंी	 बस या	जागी	 नेतर्	 िमटले,	 यांची	चया	अपार	 तेजानं
सयूफुलासारखी	 उमलनू	आली.	 सुदशना या	 दुमीळ	 िद य	 मंतर्ांचं	 यांनी	 मरण	 केलं
होतं.	 णाधात	उपि थतांच	भान	हरपणारी	 वगीय	वा लय	िशिबरात	घुम	ूलागली.	शर्ी
आसनाव न	डोळे	 िमटूनच	आपसकू	तडक	उभे	ठाकले.	 यांचा	उजवा	हात	उ थान	 घेत
आपोआप	हळूहळू	उंचावत	गेला.	 णात	 यां या	तजनीवर	बारा	आ यांचं,	वजर्नाभीचं
गरगर	 िफरणारं	दीि तमान	 तेजयंतर्	पर्कटलं.	 या या	अपार	 तेजानं	सग यांचेच	डोळे
िदपनू	 गेले.	 चढ या	 मंतर्घोषातच	 शर्ीनंी	 तेजयंतर्ाचं	 पर् ेपण	 केलं.	 ते	 थरारक
संगीता या	लयीसह	घ गावत	 िनघालं.	मायावी	श तर्पाशांचं	जाळं	 भेद यासाठी.	सव
जण	बघतच	रािहले.	ते	तेजयंतर्	दाट	गवताळ	कुरणात	लपिवलेले	हजारो	मायावी	पाश
तोडत	 चाललं.	 या यावर	 गदा	 पेलनू,	 दातओठ	खात	 धावनू	आले या	 सेनापती	 मुर
आिण	 या या	सहाही	 पुतर्ांचा	 िशर छेद	क न	फेकलं	तसं	परतलं.	शर्ीं या	तजनीवर
येऊन	 ि थरावलं.	आवरती	 मंडलं	 घेत,	पर्कटलं	तसंच	 लु तही	झालं.	शर्ीचंी	ही	चया
उपि थतातले	सवच	कधीही	िवस 	शकणार	न हते.	उ वभावजी	आिण	भामा	तर	नाहीच
नाही.

हा	 वृ ा त	 ऐकताना	 मला	सवािधक	 पटून	 चुकलं	 ते	 भामेचं	 मह व	 व	 मोल.	 ती
खरोखरच	पु यशील	व	भा यवान	शर्ीप नी	होती.	िजनं	 यांना	सुदशनधारी	िद य	 पात
पर्थम	पािहलं	होतं.	मी	 यांना	केवळ	 ं 	खेळताना	पािहलं	होतं.

पर्ा योितषपुराहनू	आले या	दतूानं	तेथील	जो	इितवृ ा त	सादर	केला,	 यानं	मी
थरा नच	उठले.	यादवांची	महाराणी	 हणनू,	शर्ीचंी	प नी	 हणनू,	यापवूी	कधी	न हता,
एवढा	मला	शर्ीचंा	अिभमान	वाटला.	 तर्ी	 हणनू	तर	तो	माझं	मन	भ न	उत	ूजाणारा
होता.

असुर	 सेनापती	 मुराचा	 अडसर	 िनपटला.	 शर्ीनंी	 सा यकी,	 अनाधृ टी	 या
महार यांसह	 यादवसेनेला	 पर्ो साहन	 िदलं.	 यांनी	 भ कम	 धडकांनी	 नरकासुरा या
पुढ या	 दो ही	 संर क	फ या	मोडून	काढ या.	 दुस या	फळीतील	 संर क	 रा यपाल
हयगर्ीव	व	िनशंुभ	यांना	कंठ नान	घातलं.	मिणपवतावरील	ओदका	इथं	ितस या	संर क
फळीतील	 रा यपाल	 पंचजन	 व	 िव पा 	 यांनी	 िनकराचा	 उगर्	 िवरोध	 केला.	शर्ीनंी
यांनाही	वधनू	तो	मोडून	काढला.	 हे	चारही	रा यपाल	आिण	सेनापती	 मुर	नरकासुराचे



पर्मुख	 ह तक	 होते.	 यांनीच	 तर	आयावता या	 पवूकडील	काम प	आिण	 शेजार या
मिणपरू,	 ितर्पुरा,	 वंग,	 अंग	या	जनपदांतील	हजारो	 ितर्य	 कुलि तर्या	बलात	हरण
क न	 पर्ा योितषपुरा या	 कारागृहात	 क ड या	 हो या.	 या	 क डले या	 ि तर्यांची
सं या	सोळा	सह तर्ांपयंत	 गेली	होती.	 या या	 रा या या	पवूापार	चालत	आले या
कारगृहाची	 मता	 होती,	 पाच	 हजार	 बंिदवानांची.	 ते	 भरताच	 या या	 क् र	 सेनापती
मुरानं	कारागृहाबाहेर या	मोक या	पटांगणालाच,	आशर्मांना	िकंवा	गोकुळांना	असतात
तशी	 केवढीतरी	 भ कम	लाकडी	 कंुपणे	 टाकली	 होती.	 सश तर्	 सैिनकां या	 पावला	 –
पावलांवर	 याभोवती	 चौ या	आवळून	 ती	 पर्वेशबंद	 केली	 होती.	 पर्वेशदुगम	 केली
होती.	 दहाएक	 हजार	 ितर्य	 राजि तर्या	 या	 पटांगणात	 कंुपणाआड	 उघड ावरच
अशर्ाप	गायीसंार या	क ड या	हो या.	पाच‒सहा	हजार	कारागृहात	हो या.	हे	कारागृह
न हतंच.	 हा	 बंिदवान	 ि तर्यांचा	 कंुपणाआडचा	 पर्चंड	 गोठाच	 होता!	 दुधासाठी
गायीचंीही	जपणकू	करावी	लागते.	 तेही	भा य	या	माणसू	 हणनू	ज मले या	अभागी
ि तर्यांना	 न हतं.	 सोळा	 सह तर्	 गायीनंाही	 एकतर्	 बांधणारा	 एवढा	 मोठा	 पर्चंड
गौळगोठा	आयावता या	कुठ याही	गोकुळातसु ा	न हता.

पर्ा योितषपुरातील	 हे	 पर्चंड	कारागृह	 हा	आयावतावरचा	 एक	कलंक	 होता.	 हे
कारागृह	न हतंच.	ही	अंधारात	सह तर्ावधी	ि तर्या	क डलेली,	अ यायाचं	िनबंधकदर्
झालेली	 नरकपुरी	 होती!	 मळू	 भौमासुराला	 या	 नरकपुरीमुळेच	आपोआप	 नरकासुर	 हे
कुनाम	िमळालं	होतं.	ते	नामच	समळू	पुसनू	टाकणं,	हा	एकमेव	उपाय	होता.	शर्ीचं	तर	ते
जीिवतकाय	होतं.

ित ही	 संर क	 फ या	 मोडून	 काढताच	 यादवसेनेत	 अनावर	 यु वर	 संचारला.
इडादेवी या	नावाचा	गगनभेदी	अखंड	 रणघोष	उठवीत	हजारो,	लाखो	 रणो सुक	यादव
पर्ा योितषपुरा या	सीमेत	 घुसले.	शर्ीचंा	भगवी	 पताका	 िमरिवणारा	ग ड वज	 रथ
चारही	पांढ याशुभर्	अ वांना	चेतना	 देत,	पर् य 	भामेनं	नरकासुरा या	रथाला	आणनू
िभडवला.	 दा क	 ित या	 शेजारीच	 उभा	 होता.	भामेनं	आज	 अंगावर	लोहतर्ाण	आिण
रणवेष	धारण	 केला	 होता.	ती	 तर्ी	 वाटतच	 न हती.	जशी	एक	यादव	यो ाच	 िदसत
होती!	शर्ीचं	आिण	नरकासुराचं,	घनघोर	यु 	जंुपलं.	सीमे या	समरांगणावर	असुर	सैिनक
व	यादव	सैिनक	एकमेकांना	अटीतटीनं	िभडले.

ही	आयावता या	अ यायी	 पवूची	 यायर क	 पि चमेशी	 िनकराची	 लढाई	 होती.
ितचा	लवकर	 िनणय	लागणार	 न हता.	 पर्थम	 भृशंुडीनंी	 रथातनूच	 पाषाणफेकीचं	 यु
जंुपलं.	मग	शर्ी	आिण	नरकासुर	यांचं	बाणफेकीचं	घनघोर	धनुयु 	झालं.	िदवस	पर्हारांनी
चढतच	 रािहला.	 दोघेही	 यो े 	समथ	अस यानं	 हटत	 न हते.	 शेवटी	 दोघेही	 िनणायक
ं ासाठी	आपाप या	रथातनू	खाली	उतरले.	अंगावर	रोमांची	अंकुर	उठिवणा या	 यां या
टण कारी	गदायु ाला	पर्ारंभ	झाला.	पीतांबराचा	कासा	कसलेले,	कौमोदकी	गदा	लीलया
पेललेले	शर्ी	डौलदार	 मंडल	 घेत,	 ‘जय	इडादेवीऽ!’	गजत	नरकासुराला	 िभडले.	पर्हार
करताना	ते	झेपाव या	बिहरी	ससा यागत	िनभय	िदस	ूलागले.	 यां या	पायाखाली	येणारं
काम पातील	 जाड	 पा याचं	 तृण	 उद् व त	 होऊ	 लागलं.	 यातील	 काही	 पाती
उभयतां या	 जखमांतनू	 िठबकणा या	 र तथबांत	 हाऊन	 गेली.	 भामा	 आिण	 दा क
रथातनूच	 समोरचा	 रोमांचक	 संगर्ाम	 िखळ या	 देही,	 िखळ या	 डो या-मनानं	 बघतच
रािहले.



ए हाना	 सांजावत	 आलं	 होतं.	 मैनाकपवतातील	 शुभर्,	 लांब	 पंखांचे	 िहमप ी
आपाप या	घरट ांकडे	 परत	ूलागले	 होते.	 दरूवर या	 पवतिशखरांना	 िभडलेलं	सयूिबंब
मावळतीला	 आलं	 होतं.	 ही	 शर्ीचंी	 िन याची	 सिवतृ	 मरणाची	 वेळा	 होती.	 णैक
हातातील	पर्चंड	गदा	तोलत,	 मंडल	 घे या या	 िमषानं	 िफरत	शर्ीनंी	डोळाभर	पर्थम
सयूदशन	केलं.	दुस याच	 णाला	पाय	रोवनू	पिवतर्ा	घेत	 यांनी	आजवर	जगाला	हलू
भरणा या	नरकासुराला	अशी	हलू	िदली	की,	 याला	समोरचा	गवळी	िदसेनासा	झाला.	तो
या या	 पाठीमागे	 के हा	 गेला	 तेच	 याला	 कळलं	 नाही.	असं य	अपकृ यं	 पाठीशी
घालणा या	 या या	 िध पाड	असुरी	 पाठीवर	 एक	 भ कम	 गदापर्हार	आदळताच	 तो
समोर	त डघशी	पडला.	 णभर	 या या	िमट या	डो यांसमोर	अनेक	सयू	तळपनू	गेले.
िव हळत	 तो	 उताणा	झाला.	आिण	 या	 िदवशी या	 काम पी	 मावळ या	 सयूदेवाला
सा ी	ठेवनू	शर्ीनंी	 याचं	अ यायी	व 	िछ निविछ न	करणारा	िनणायक	पिहला	बळकट
गदापर्हार	 उतरला.	मग	पर्हारांमागनू	पर्हार	नरकासुरा या	 उ म ,	अ यायी,	 िनमम
व ावर	उतरतच	गेले!

आसुरी	र ताची	कारंजीच	कारंजी	उडाली.	 यात	जाड	पा याचं	काम पी	तृण	अंगभर
हाऊन	िनघालं,	तो	िदवस	होता,	आि वन	व 	चतुदशीचा!
िवजयी	 शर्ी,	 सा यकी,	 अनाधृ टीनंा	 डावं-उजवं	 आिण	 उ वभावजी,	 भामेला

पाठीशी	 घेत	 िनघाले.	 बरोबर	 िनवडक	 िवजयी	 यादववीरांची	 हषोफु ल,	 रणघोष	 देणारी
पथकं	िनघाली.	ते	सव	जण	नरकासुरा या	कारागृहासमोर	आले.	इथले	सश तर्	पहारेकरी
के हाच	 लु त	झाले	होते.	भ कम	 कंुपणाआड	क डले या	 ि तर्यांचा	कलकलाट	 तेवढा
अ प ट	 ऐकू	 येत	 होता.	 शर्ीनंा	 हसनू	 बघताच	 पुढे	 होत,	 सा यकीनंी	 या	 बळकट
कंुपणा या	 लाकडी	 दरवा यावर	 पिहला	 गदापर्हार	 उतरिवला.	 पाठोपाठ	 िवजयी
सैिनकांनी	 िमळेल	 या	ह यारानं	तो	फोडून,	तोडून,	मोडून	काढला.	 यासाठी	झाले या
खडखडाटानं	मातर्	आतील	ि तर्यांचा	कलकलाट	कुणीतरी	कंठनाळावर	अंगठ ाची	कळ
दाबावी	 तसा	 िचिडचपू	 झाला	 होता.	 आतील	 भेदरले या	 ि तर्यांना	 वाटलं	 होतं,
िन यासारखी	 केसाळ	 नरकासुराला	 आघाडीवर	 ठेवत,	 मुर	 आिण	 या या	 रा यपाल
सोब यांची	ही	आसुरी	धाडच	आली	आहे.

यादवमंडळात	समोर	उ या	ठाकले या	अपार	तेजवंत	शर्ीनंा	सा ात	समोर	बघताच
या	पाऽर	ग धळ या.	ते	जाणनू	शर्ीनंी	काहीही	न	बोलता	आपला	नीलवणी,	 नायुमय
पु ट	बाह	ूअभयासाठी	उंचावला.	सोबत या	उ वभावजीकंडे	नुसतं	बिघतलं.	ते	त परतेनं
पुढे	झाले.	 दो ही	 हात	 उंचावनू	मग	 तेच	 बोलले,	 “मा या	 िपर्य	काम पी	भिगनीनंो!
अशा	 भेद न	आम याकडे	 मुळीच	बघ	ूनका.	 तुम यावर	वषानुवषं	अ याचार	करणा या
नरकासुराचा	आज	वध	झाला	आहे!	मा या	या	िपर्य	दादानंच	तो	केला	आहे.	हे	आहेत
ारकाधीश	यादवनायक	शर्ीकृ ण	महाराज!	 यां या	अनु ेनंच	तु हा	सवांना	अभय	 देत

मी	घोिषत	करतो,	तु ही	आजपासनू	हवं	ितकडे	जायला	मु त	आहात!”
नरकासुराचा	वध	झालाय,	 हे	स य	पचवनू	 यायलासु ा	 यांना	काही	 वेळ	लागला.

आपण	मु त	आहोत,	हा	िवचारही	 यांना	काही	वेळ	कळलाच	नाही!
इतरांची	मनं	जाण यात	त पर	असले या	मनकवड ा	उ वभावजीनंी	 ते	ताडलं.	 ते

पु हा	चढ ा	 वरात	 या	सवांना	स य	पटवनू	 देताना	 हणाले,	 “तु ही	खरोखरच	 मु त
आहात!	 बंिदवान	न हे!	 कुठंही	जायला	 तु ही	मोक या	आहात.	नरकासुर	मारला	 गेला



आहे.”	आता	 मातर्	 तो	 तर्ी-सागर	सजग	झाला.	 यातील	काही	 उद् व त	 दाराकडे
आिण	 शर्ीकंडे	 हातवारे	 करत,	 पर्थम	 कुजबुजत,	 नंतर	 एकमेकीनंा	 पटवत	 काहीतरी
बोल या.	 अ प ट	 श द	 उमटले	 ‘मु त...	 मोक या...	 वाट	 फुटेल	 ितकडे	 जायला!’
यातील	सवांत	त ण	अशी	एक	धाडसी	 तर्ी	पुढे	झाली.	ितनं	हात	उंचावनू	मुि तघोष
िदला...	 ‘ ारकाधीश	 शर्ीकृ ण	 महाराजऽ...	 जयतु!’	 या	 हजारो	 तर्ीकंठांतनू	 ितला
पर्ितसाद	िमळाला...	 ‘जयतु...	जयतु!’	काही	 णांतच	बंिदवान	जीवन	अस 	झाले या
या	 ि तर्या	एकमेकीनंा	 अंग	घासत	धावतच	उद् व त	दरवा यातनू	तांड ातांड ानी,
आनंदानं	 कलकलत	 बाहेर	 पड या.	 त पर	 सेनापतीनंी	 राजकारागृहात	 क डले या
ि तर्याही	मु त	के या.

दो ही	 कारागृहांतनू	 तर्ीमु तीचं	 काय	 मागी	 लावनू	 शर्ी	 राजमंडळासह
पर्ा योितषपरू या	राजवा तसूमोर या	चौकात	आले.	इथं	 यांना	पदाती	पथकपर्मुखानं
एक	त ण	राजकीय	बंिदवान	सादर	केला.	तो	होता	नरकासुरपुतर्	भगद !	घडून	गेले या
आकि मक	 घटनांनी	 तो	 समळू	 भेदरलेला	 होता.	 शर्ीनंी	 याची	 मािहती	 नेहमी या
प तीनं	पवूीच	काढून	 ठेवली	होती.	 िप या या	व	 या या	अिधका यां या	दमनसतर्ात
भगद 	 कुठंच	 न हता.	 तो	 ज मतःच	 पापभी 	 होता.	 मातर्	आता	 काही	 झालं	 तरी
पर्ाणदंडाचं	कठोर	शासन	िमळणार	 हणनू	मनोमन	हादरला	होता.	शर्ीनंी	 या याबाबत
उ वभावजीशंी	चचा	केली.	मग	 पुढे	होत	 बंिदवान	भगद ा या	खां ावर	 यांनी	 नुसता
परे्मळ	 हात	 ठेवला.	तसं	वाकून	 यानं	शर्ीचरण	धरले.	 याला	थोपटून	तसंच	वर	 घेत
शर्ीनंी	आप या	िवशाल	 दयाशी	िबलगतं	घेतलं.	 हणाले,	“भगद ा,	भय	टाकून	दे.	हे
रा य	 तुलाच	 सांभाळायचं	आहे.	 िप या या	 मागानं	 न हे!	 तु या	 वतः या	 मागानं.
तु या	 िप याला	 बर् ापुतरे्काठी	 तचू	 सिवध	 अिगर्दाह	 दे.”	 शर्ीनंी	 ितथंच
सेनािधका यांना	आ ा	 िद या.	 “असुरांना	सुतकाचं	 बंधन	नस यामुळे	उ ाच	नगरा या
मु य	चौकात	या	असुर	 राजाचा	 –	भगद ाचा	 रा यािभषेक	आयोिजत	करा.	 या या
म तकी	मी	 वत:	असुरांचा	राजिकरीट	ठेवणार	आहे!	असुर	नगरजनां या	सा ीनं.	तसा
डंका	नगरभर	िफरवा.”

या	रातर्ी	लोिहतगंगे या	काठी	उठिवले या	पर्श त	िशिबरात	शर्ी,	उ वभावजी,
भामा	यां यासह	भोजनो र	चचत	व	िवशर्ामात	होते.	आत	करंजेलाचे	टभे	मंद	ढणढणत
होते.	 बाहेर	 सश तर्	 पहारेकरी	 िफरत	 होते.	 उ वभावजी	 हणाले,	 “दादा,	 तू
वभावापर्माणं	 सहज	 िवसरशील.	 पण	 आजचा	 भा यशील	 िदवस	 मी	 मातर्	 कधीच
िवसरणार	नाही.”

इत यात	पर्थम	सात-आठ	ि तर्यांची	कुजबुज	ऐकू	आली.	पाठोपाठ	 यांना	रोधणारे
यादव	 पहारेक यांचे	 दरडावणीचे	 बोल	 ऐकू	आले.	 तसं	शर्ीनंी	आप या	 बंधकूडे	 नुसतं
बिघतलं.	 याचा	 संकेत	पकडून	 बंध	ू िशिबराबाहेर	 गेले.	काही	 वेळात	पाठीशी	सात-आठ
ि तर्यांचं	 पथक	 घेऊन	 पु हा	 परतले.	 हणाले,	 “यांचं	 काहीतरी	 हणणं	आहे.	 मी	 ते
ऐकलंय.	 यांची	सम या	कठीणच	आहे.	 यां याकडूनच	ती	ऐकावी	दादानी.”

म ा	 धैयानं	 पुढे	झालेली	तीच	सवांत	त ण	 तर्ी	 हणाली,	 “महाराज,	आ ही	सव
जणी	आप या	कधीही	न	फेडता	येणा या	ऋणात	आहोत.	आ हाला	क पनेतही	नसलेला
मु तीचा	पर्काश	आपण	िदला	आहे.	आ हाला	कुठंही	जा याची	मोकळीक	उदार	 दयानं
आपण	िदली	आहे.	पण...	पण...”	ती	अडखळली.	कसं	बोलावं	तेच	ितला	कलेना.



“पण	काय?	न	अडखळता	िनधारानं	बोल.	घाब 	नको.”	शर्ीनंी	ितला	धीर	िदला.
तसं	आवंढा	िगळून,	अवसान	घेत	ती	 हणाली,	“आम यात या	काही	इथ या	‒	या

नगरात याच	 ‒	 पर्ा योितषपुरात याच	 आहेत.	 आपण	 मु ती	 देताच	 या	 मोठ ा
आनंदानं	धावत	आपप या	घरी	गे या.	पण...”	ती	पु हा	थांबली.

“पण	काय?	बोल...”	शर्ीं या	कपाळी	कधी	न	िदसणारी	एक	सू म	आठी	उमटली.
“पण	महाराज,	 यां या	घरची	 र ताचीच	माणसं	 यांचा	 पितत	 –	भर् ट,	कलंिकत

हणनू	 वीकार	करायला	 मुळीच	तयार	नाहीत!	आपण	 मु ती	 िदलीत	 –	पण	घर यांनी
आशर्य	 िदला	 नाही.	 समाजानं	 नाकारलं,	 तर	 आ ही	 जायचं	 तरी	 कुठं?	 असुरां या
कारागृहात	परतायचं	 हटलं,	तर	तोही	आता	न ट	झालाय.	असुराला	आपणच	वधलंय.
आ ही	 जावं	 तरी	 कुठं?	 कोण या	 त डानं?	 काय	 हणनू?”	 ती	 होती	 व टा	 राजाची
षोडशवषीय	क या	–	कशे .	ती	मान	खाली	घालनू	तीवर्	वेदनेनं	 फंुद	ूलागली.

शर्ीनंी	कधी	न हे,	ते	हात	पाठीशी	 गंुफत	िशिबरात	एकच	फेर	घेतला.	 वतःशीच	ते
काहीतरी	पुटपुटले.	मग	नेहमीसारखं	तेच	मधुर	हा य	मुखावर	खुलवीत	आप या	बंधलूा
हणाले,	 “उधो,	या	सव	 ि तर्यांना	उ ा	नगरा या	पर्मुख	चौकात,	 रा यािभषेका या
वेळी	उपि थत	ठेव.	 यांचाही	 याय	क .	तुला	वाटते	ती	सम या	–	सम या	नाहीच	मुळी.
ितचीही	उकल	मा या	प तीनंच	होईल.	यांना	 यां या	मेळात	सोडून	ये.”

दुस या	 िदवशी	 पर्ा योितषपुराचा	 पर्मुख	 राजचौक	 काम प या	 तर्ी-पु ष
नगरजनांनी	कसा	 तुडंुब	भरला.	इतका	की,	 मंुगी	 िशरायलाही	वाव	न	 िमळावा.	चौकात
मधोमध	पर्श त	अशी	चौकोनी	उंच	मंडपाखाली	रा यािभषेक	वेदी	उठली	होती.	वेदीवर
रा यािभषेकाला	आव यक	सव	व त	ू यवि थत	मांड या	हो या.	न या	त ण	राजा या
वगतासाठी	 लोक	आज	 झंुडीनंी	 लोटले	 होते.	 मुहतूापवूी	 घिटकाभर	 पहाडी	 वा ांनी
अवघा	पिरसर	 िननादनू	टाकला.	उ वभावजीं या	सचूनेनुसार	सोळा	सह तर्	काम पी
ि तर्याही	आ या	हो या.	जम या	पर्चंड	समुदायाला	सश तर्	यादव	सैिनकानी	मंडल
घातलं	होतं.	भगद ा या	 रा यािभषेकाचा	 मुहतू	जवळ	आला.	तसं	आप या	सालंकृत
ग ड वज	रथातनू	भगद ासह	शर्ी	चौकात	पर्वेशले.	 यां या	 वागतासाठी	काम पी
पहाडी	वा ांचा	गजर	उठताच	माजलेला	कुजबुजाट	शांत	झाला.	आघाडीला	भगद ाला
उजवं	 ठेवनू,	काम पी	 तर्ी-पु ष	नगरजनांना	अ यंत	नमर्भावे	 वंदन	करीत	अंथर या
पायघड ांव न	शर्ी	चाल	ूलागले.	 यां या	मागनू	उ वभावजी,	दो ही	सेनापती,	भामा
होती.	वेदीकडे	चालणा या	 या	राजमंडळावर	जमलेले	नगरजन	दुहाती	फुलां या	ओंजळी
उधळू	लागले.

भगद ाला	 सोबत	 घेऊन	 शर्ी	 सवांसह	 वेदीवर	 चढले.	 तसा	 वागती	 टा यांचा
पर्चंड	कडकडाट	झाला.

पुरोिहतांनी	 धीरगंभीर	 उ यारात	 मंतर्पठण	 सु 	 केल.	 भगद ा या	 म तकी
मंतर्भािरत	 जलाचा	 पिहला	 कंुभ	 पडताच	 तो	 अंतबा 	 पावन	 झाला.	 या या
असुरकुलात	हे	भा य	काही	 या या	िप यासह	कुणालाही	लाभलं	न हतं.	 यांची	पर्थाच
होती	घातपातानं	रा य	बळकाव याची.

अिभषेक नान	आवरताच	 वेदीवरच	भगद ानं	 दोन	 सैिनकांनी	धरले या	 पटलाआड
जाऊन	 याचा	पारंपिरक	असुरी	राजवेष	धारण	केला.	तो	बराचसा	पवतीय	होता.	कटी या
तलम	 व तर्ावर	 पर्था	 हणनू	 यानं	 मृगचम	 आवळलं	 होतं.	 कंठात	 मो यांबरोबरच



मोठमोठ ा	 रंगीबेरंगी	 अर यम यां या	 माळा	 घात या	 हो या.	 व ावर	 असुरकुलाचं
मानिच ह	असले या	डरकाळ या	 याघर्मुखाचं	तामर्पदक	चढिवलं.

वेदी या	 मधोमध	 मांडले या	 सवांत	 उंच	 अशा	 राजआसनाजवळ	 पुरोिहतांनी
भगद ाला	 आणलं.	 वेदी या	 चारी	 कोप यावर	 ठेवले या	 तामर्घंगाळांत	 मृि केची
घिटकापातरं्	 डुबतीला	 येत	 चालली.	 या	 पर्मुख	 पुरोिहता या	 हाती या	 तबकात
असुरांचा	पारंपिरक	िकरीट	होता,	 यानं	शर्ीं या	आसनासमोर	येऊन,	कमरेत	लवनू	 यांना
िवनंती	 केली.	तसे	शर्ी	 उठले.	 पु पमालांनी	 मंिडत	मधोमध या	 उंच	 राजआसनाजवळ
आले.	तबकातील	 िकरीटाला	ह त पश	कर यापवूी	 यांनी	कटी या	शे यात	सराईतपणे
बांधलेला	 पांचज य	आप या	 सडक	 बोटां या	 िवमल	 ओंजळीत	 घेतला.	 पु ट	 गर्ीवा
गगनगामी	 उठवली.	 यांनी	 या	 वरयंतर्ाची	 धम या	 टपटपीत	 फुगवनू	 अशी	 काही
वगीय	 शंखलय	 उठवली	 की,	 मंतर्	 हणणारे	असुर	 पुरोिहत,	 पवतीय	 वाजंतर्ी	 कळ
दाब यासारखे	 िजथ या	 ितथं	 थांबले.	 तर्ी-पु षांचा	 जमलेला	 जनमेळ	 आपोआपच
वेदीकडे	 सरकला.	 घिटकापातरं्	 डुबत	 असतानाच	 शर्ीनंी	 काम पी	 राजिकरीट
भगद ा या	म तकी	चढिवला.	 पु पमुठी	 वेदीवर	उधळत	लाखो	 कंठ	 िननादनू	उठले	 ‒
‘ ारकाधीश	भगवान	शर्ीकृ ण	महाराजऽऽ	जयतुऽ!	जयतुऽ!!	काम पािधपती	भगद
महाराजऽ	‒	जयतु	–	जयतु!’

भगद 	 सवांसम 	 शर्ीं या	 चरणांजवळ	 वीरासनात	 बसला.	 म तकीचा	 िकरीट
उतरवनू	 यानं	 तो	 यां या	चरणांशेजारी	 नमर्भावानं	 ठेवला	आिण	आपलं	 भारावलेलं
म तक	कृत 	भावानं	शर्ीं या	चरणांवर	ठेवलं.

परे्मयोग	 हाच	जीवनयोग	मानणा या	शर्ीनंी	एका	 हातानं	 िकरीट	 उचलत	 दुस या
हातानं	 यालाही	वर	उठतं	केलं.	हातचा	िकरीट	पु हा	 या या	म तकी	ठेवनू	 याला	दृढ
आिलंगनात	घेतलं.

भगद ा या	 अमा यानं	 पुढे	 होत,	 दो ही	 हात	 उंचावनू	 जमले या	 तर्ी-पु षांना
शांतिवल.	 ते	 हणाले,	 “आता	 भगवान	शर्ीकृ ण	 महाराज	आम या	 न या	 महाराजांना
आशीवाद	 देतील.	 यां यािवषयी	 –	 िवशेषत:	 यां या	मधुर	 वाणीिवषयी	आ ही	 बरंच
काही	नुसतं	ऐकून	आहोत.	या	शुभ	 णी	ती	आ हालाही	पर् य 	ऐकायला	िमळावी.	ती
ऐकवनू	 यांनी	आ हाला	पावन	व	कृतकृ य	करावं.”

मांडले या	 राजआसना या	 उज या	 हातबैठकीत	 खोदले या	 सुवणी	 िसंहा या
म तकावर	शर्ीचंा	डावा	हात	सहज	चढला.	 ते	उठले.	आप या	वीणामधुर	वाणीत	बोलू
लागले.	 “काम प	जनपदा या	 तर्ी-पु ष	 बंध-ूभिगनीनंो!!	आजपासनू	या	असुरशरे् ठ
भगद ाला	 तुमचा	 नतून	 राजा	 हणनू	मी	घोिषत	करतो	आहे!	 या या	 िप यानं	कसं
अनाचारी	िनदय	रा य	केलं,	हे	अनुभवानं	तु ही	चांगलंच	जाणता.	माझा	िव वास	आहे,
तो	 पणूत:	 चुकीचा	 माग	 तुमचा	 हा	 नवा	 राजा	 कधीच	 हाताळणार	 नाही.	 या	 काम प
रा यातील	उंचच-उंच	पवतांचा	आदश	तो	सदैव	डो यांसमोर	ठेवेल.	वाढ	आिण	िवकास
हीच	जीवनाची	ल णं	आहेत	 हे	जाणनू,	आप या	 पर्जेला	तो	अप यवत	सांभाळील.
या या	 पाठीशी	 माझे	आशीवाद	 सदैव	 असतील.	 पर्संगी	 मा या	 ारका	 जनपदाचं
साम यही	असेल.

“पौरजनहो!	 भगद ाला	 मी	 पुतर्वत	 मानतो.	 या या	 िप यानं	 –	 नरकासुरानं
माणुसकीला	कािळमा	फासणारं	जे	पापकृ य	केलं	आहे,	ते	िन तर याचं	उ रदािय वही



यासाठीच	या	 णापासनू	मी	 िवचारपवूक	आनंदानं	 वीकारतो	आहे.	नरकासुरानं	बलाने
कारागृहात	 क डले या	 अगिणत	 अ याचारांना	 बळी	 घातले या	 या	 सह तर्ावधी
आयि तर्या	 मी	 आिण	 मा या	 यादवांनी	 मु त	 के या.	 मला	 समजलं,	 यांचा	 पु हा
वीकार	करायला,	 अंधपर्थेनं	गर्ासलेला	कठोर	समाज	तयार	नाही.	 यांना	तो	भर् ट,
पितत	व	कलंिकत	मानतो.	यात	 या	ि तर्यांची	काय	चकू	आहे?	काहीही	नाही.	या तव
मी,	 ारके या	वसुदेव	महाराजांचा	पुतर्	वृि ण-अंधक	कुलो प न	शर्ीकृ ण	 या	सवांना	या
णी	पर्कट	अभय	घोिषत	करतो	आहे!
“मा या	िपर्य	बंध	ूउ वानं	रातर्भर	जागनू	काम प	अमा य	व	सैिनकां या	मदतीनं

एकच	धागा	आिण	 यात	गंुतलेला	एकच	‘कृ णमणी’	अशी	सह तर्ावधी	मंगलसतूरं्	िस
केली	आहेत.	या	सव	 ि तर्यांचा	प नी	 हणनू	 वीकार	 के याचं	अभय	 देऊन,	मी	 या
मंगलसतूर्ां या	तबकांना	 पश	करीन.	 बंध	ूउ व	 सैिनकां या	मदतीनं	 यातील	एक-एक
तु हाला	देईल.	ते	कंठी	धारण	क न	या	सम त	आयावतात	कुठंही	िन	कुणालाही	तु ही
उ नत	मानेनं	िनभयपणे	सांगावं	की,	मी	 ारकाधीश	शर्ीकृ ण	महाराजांची	प नी	आहे!

“आजपासनूच	 तु ही	 ारके या	 झा या	आहात.	 ितथं	 सासर	 हणनू	 न हे,	 माहेर
हणनू	तु ही	मु त	मनानं	वावरावं.	जसं	ल ावधी	यादवांचं	केलं,	तसंच	तुमचंही	पुनवसन
मी	 ारकेत	 करतो	आहे.	 खरोखरच	 तु ही	आज	आिण	 या	 णापासनू	 मु तच	 झाला
आहात!!”

आता	 काम पी	 ि तर्यांनी	 भरले या	 पर्चंड	 नौका	 खाडी	 पार	 क न	 ारके या
शु ा 	 ारावर	थडकू	लाग या.	 यां याबरोबर	आले या	संर कदल-पर्मुखानं	मला	हा
इ थंभतू	वृ ा त	सांिगतला	होता.	मा यावर या	 या	िव वासानं	शर्ीनंी	या	ि तर्यांना
धाडलं	होतं,	तो	महाराणी	 हणनू	 ‒	 यांची	प नी	 हणनू	मीही	 वीका न	 िस 	 केला.
यापवूी	ितघीचंं	भिगनी	 हणनू	मी	 वागत	केलंच	होतं.	आता	या	सह तर्ावधी	ि तर्यांचं
याच	भावानं	 वागत	केलं.	शर्ीनंी	िनरोप	धाडला	होता,	तसं	 यां या	पुनवसनाला	जंुपनू
घेतलं.



आता	मी	पर्ती ा	करत	होते,	शर्ीं या	पर् य 	दशनाची.	भामे या	वाता	ऐकून	तर
ितला	 के हा	एकदाचं	 भेटेन	व	कानभर	शर्ीिवक्रम	ऐकेन	असंच	मला	झालं	होतं!	पण
आले या	दलपर्मुखानं	कानी	घातली	ती	वाता	आणखी	एक	मास	तरी	 यांची	पर्ती ा
करायला	लावणारी	होती.	शर्ी	भामेसह	न निजत	राजा या	कोसल	 देशात	उतरले	होते.
तेथनू	 ते	 पर पर	 िहमवानात	 जाणार	 होते.	 फार	 िदवस	 मनी	 असलेली	 अमरनाथा या
गंुफेतील	 वयंभ	ू िहमिलंगाचं	 दशन	 कर याची	 इ छा	 ते	 पणू	 करणार	 होते.	 ते
िहमिलंगा या	दशनाला	जाणार	हे	समज	ूशकत	होतं.	मातर्	कोसल	रा यात	का	उतरावेत
कळत	 न हतं.	 आले या	 दलपर्मुखाला	 यासाठी	 मी	 खोदखोदनू	 िवचारलं.	 यालाही
काहीच	कारण	माहीत	न हतं.

अमरनाथा या	 वयंभ	ू िशविलंगासंबंधी	मी	खपू‒खपू	ऐकून	होते.	एकदा	तरी	आपण
याचं	दशन	करावं,	ही	तीवर्	इ छा	मा याही	मनी	अनेकदा	उठली	होती.	आता	ते	दशन
प नी	 हणनू	मला	स यभामे याच	डो यांनी	काय	 ते	करायला	 िमळणार	होतं.	 यासाठी
तर	 मी	 ितची	 उ कंठेनं	 वाट	 बघत	 होते.	 पंधरवडा	 लोटला	आिण	 कोसल	जनपदातील
शर्ीं या	 िवक्रमाची	वाता	 ारकेत	 येऊन	धडकली.	या	रा यात	काही	 ते	उगाच	उतरले
न हते.	 न निजताने	 पर्ा योितषपुरात	 िवशेष	 राजदतू	 पाठवनू	 यां या
ारकाधीशपदाला	िडवचलं	होतं.	 याचा	िनरोप	होता,	‘सोळा	सह तर्	कैदी	ि तर्या	वरणं,
यातही	 यांना	 मु त	क न	मग	वरणं	सोपं	आहे.	कोसलांची	राजक या	 वयंवराचा	पण
पणू	 क न	 िजंकणं	 आ हानाचं	 आहे.	 मा या	 देशी या	 पु ट	 सात	 वृषभांना	 सव
पौरजनांसम 	 वेसण	घालनू	 यांना	 वृषभरथाला	जोडणा या	वीर	 ितर्यासाठी	मी	पण
मांडला	आहे.	तो	पणू	कर याची	श यता	वाटत	अस यास	 गंडकी	नदीकाठी	असले या
कोसलां या	राजनगरी	शर्ाव तीला	यावं!’

तो	 संदेश	ऐकून	शर्ी	थांबणं	श यच	न हतं.	 यांनी	कोसलां या	दतूाबरोबर	आपला
एक	 िवशेष	 दतू	 धाडून	 कोसलराज	 न निजताला	 िनरोप	 िदला	 होता	 ‒‘माजलेले	 पु ट
वृषभसांड	 वेसण	 घालनू	 क ात	 ठेव याची	 सवय	 मला	 लहानपणापासनूच	 आहे.	 मी
हाडार ताचा	गोप‒गवळी	आहे.	गोपांना	 वृषभाचं	काय	भय?	 ारकाधीश	झा यापासनू
पौरजनातील	माजले या	 िक येक	नरवृषभांनाही	 वेसण	घातली	आहे!	 या	अथानंही	मी
गोपच	आहे!’

धाड या	िनरोपापर्माणं	वंगदेश	डा या	हाताशी	ठेवनू	शर्ी	कौिशकी	नदी	पार	करीत
सेनेसह	 कोसलां या	 जनपदात	 उतरले.	 मगध	 देश	 शेजारीच	 होता.	 शर्ीचंं	 ितथ या
जरासंधा या	 सैिनकी	हालचालीवंर	सावध	ल 	होतं.जाताना	 ते	मगध	 देश	कौश यानं
टाळून	 या या	 दि ण	 सीमेकडून	 गेले	 होते.	 परतताना	 पु हा	 तो	 देश	 टाळून	 उ र
सीमेकडून	 िनघाले.	 कोसलांची	 शर्ीरामकालीन	 राजनगरी	 होती,	 शरयकूाठी	 अयो या.
आता	 ती	 पवूकडे	 सरकून	 गंडकीकाठी	 शर्ाव ती	 झाली	 होती.	 गंडकीलाच	 ‘सदन्ीरा’
असंही	 हणत.	नावापर्माणंच	ती	धवल	जलवािहनी	होती.

शर्ी	कोसलक या	स ये या	 वयंवरा या	पण	पतूतेसाठी	येताहेत,	ही	वाता	पणासाठी
आखले या	 खु या	 क्रीडांगणात	 पोहोचली.	 जमलेले	 कोसल	 तर्ी‒पु ष	 नगरजन
एकाएकी	 धाव	ू लागले.	 झंुडीनंी	 ते	 खेच यासारखे	 शर्ीदशनासाठी	 ग ड वज	 रथाकडे
धावले.

कोसलकरां या	 गज या	 मेळातनूच	 शर्ीनंी	 ग ड वजातनू	 पणा या	 क्रीडांगणावर



पर्वेश	केला.	रथा या	घेरात	भामा,	उ वभावजी	होतेच.	समोर	संरि त	लाकडी	िरंगणात
डुरकते,	 पु ट,	 सात	 सांड	 बघताच	 वीरशर्ी	 संचारलेले	 शर्ी	 रथातनू	 उतरले.	 िरंगणात
मधोमध	उंच	चक्रांचा	पु पमालामंिडत	भ कम	वृषभरथ	होता.	 या या	रंगीत	रथनीडावर
भग या	 दोरखंडां या	 सोनेरी	 कलाबतचूी	 वेलबुट्टी	 िफरले या	 दहा‒वीस	 वेसणी
टाकले या	 हो या.	ज	ू टेकले या	 मोक या	 रथाभोवती	 िदसेल	 याला	 धडक	 ायला
उतावीळ	सात	विशंडपु ट	कोसली	सांड	 डुरकत	इत तत:	म पणे	 िफरत	होते.	 णातच
शर्ीनंी	 पीतांबराचा	काचा	कसला.	सगळे	 ि तिमत	 होऊन	 बघत	असतानाच	 वा ां या
गजरात	 ते	 संरि त	पटांगणात	 ‘जय	इडा’	गजत	उतरले.	सातही	 वृषभांना	 िभडले.	मग
अंगावर	धावनू	 येणा या	सात	पांढ याशुभर्,	तांबसर,	का याबा या,	आड या‒ितड या
रेघा	 व	 यांना	 चपळाईनं	 चुकिवणारी	 एकमेव	 नीलवणी	अरोध	 रेखा	 यांचं	 तंुबळ	 यु
एवढंच	िदसत	रािहलं.	कोसलकरांना	मथुरेत	दादा	व	शर्ी	यांनी	कंसा या	िध पाड	कुवलय
ह ीला	 कसा	 नमिवला	 असेल,	 याचा	 छोटासा	 पर् यय	 समोरच	 बघायला	 िमळाला.
समोरची	चपळ,	िनतळ,	नीलरेखा	एक‒	एक	वृषभाला	गितमान	चकवे	देऊन	 ला त	के हा
करते,	 काहीच	 कळत	 न हतं.	 रथनीडावरची	 वेसण	 उचलनू	 ती	 या या	 अगोदरच
पाडले या,	 तार	ओघळणा या,	 फुसफुस या	 नािसकािछदर्ात	 के हा	 भरते,	 तेच	 कळत
न हतं.

हां–हां	 हणता	घिटकाभरात	शर्ीनंी	सातही	कोसली,	पु ट	वृषभांना	वेसणी	चढिव या.
शेजार या	 वृषभरथाला	 यांना	 जंुपलं.	 क्रीडांगणाला	 एक	 भरधाव	 फेर	 घातला.	 तसं
पणा या	 क्रीडांगणभर	टा यां या	कडकड या	पज यात	ओज वी,	पर्ो साहक	घोषणा
दुमदुम या.	 ‘गोकुळ या	गोपराज	शर्ीकृ णाचाऽऽ...	 िवजय	असो...	नरेशातील	नरवृषभ
ारकाधीश	 शर्ीकृ ण	 महाराजऽऽ...जयतु...जयतु...!!	 कोसलजामात	 यादवशरे् ठ

शर्ीकृ णदेवऽ	जयतु...जयतु!!’
ए हाना	शर्मले या,	 ला त,	कोसली	 वृषभां या	त डांतनू	ओघळलेला	 फेस	आिण

लाळधारा	 भुईवर	 अवतर या	 हो या.	 धापाव या,	 भेदरले या	 या	 वृषभांकडे	 गेली
घटकाभर	अिनिमष	बघणा या	ग ड वज	 रथा या	चार	 िहमधवल	अ वांपैकी	 कुणीतरी
एक	शेपटी	चाळवत	 िखंकाळला.	याच	 वेळी	कोसलक या	 ‘स या’	 िहनं	शुभर्	 पु पमाला
ारके या	 गोपा या	 कंठी	 चढिवली	 होती.	 सदन्ीरा	 नदी	 िकना यावर	 घडले या

स कृ या या	नाट ाला	सा ी	राहनू	आता	संथ	वाहत	होती.
प टच	 होतं,	आता	 कु यातरी	 दलपर्मुखांसोबत	 येणा या	शर्ीं या	 पंचम	 प नीचं

वागत	कर याचं	कत य	मा याकडेच	 येणार	होतं!	मी	तशी	मनाची	तयारी	 केली.	कशी
िदसत	असेल,	 वागेल	आिण	 चेल	 ारकेत	 ही	 िहमवाना या	 पाय याची	 तर्ाणी	 –
स या?	असे	िवचार	सतत	मनी	उठू	लागले.

यात	काही	 िदवस	 गेले.	एके	 िदवशी	एकाएकी	 शु ा 	महा ारावर या	 वागता या
वा क ात	मला	पिरिचत	 भेरी,	 तुता या,	नगारे	यां या	पाठोपाठ	 िकतीतरी	बास यांची
िविश ट	 लय	 उठली.	 ही	 लय	 केवळ	 राणीवशातील	 शर्ीं या	 पि नमंडळासाठी	 होती.
ितथ या	पर्मुखाला	सचूना	देऊन	मीच	ती	चटकन	ओळख	ूयावी,	यासाठी	 यात	िवपुल
बासरीवादकांची	आता	हेतुत:	योजना	करवनू	घेतली	होती.

आज	तर	ही	लय	 णभरही	न	थांबता	अिवरत	आिण	चढ ा	 वरात	ऐकू	येऊ	लागली
मी	ताडलं–	स या	आली	आहे.



राणीवशा या	 ीपातनू	जांबवती	व	िमतर्िवंदेसह	मी	दोन	िदवसांपवूीच	मळू	 ारकेत
आले	होते.	 या	दोघी	मा या	इथ या	वा ततू	मा यासहच	रािह या	हो या.	 यांना	घेऊन
मी	अपार	कुतहूलानं	स ये या	 वागतासाठी	शु ा ावर	आले.	यादव	 तर्ी–पु ष	आिण
काम पी	 ि तर्यां या	पर्चंड	 मेळा यात	पर् य 	स यभामा	स येला	रथातनू	उतरवनू
घेत	असताना	पाहनू	मा या	आ चयाला	पारावारच	 रािहला	नाही.	स या	तर	 येणारच
होती.	पण	भामा	कशी	काय	ित याबरोबर?	ती	तर	अमरनाथाला	जाणार	होती!

सगळे	 पर् न	 णात	झटकून	मी	 दोघीचंं	 वागत	 केलं.	भामा	तर	 बघताच	मा या
ग यात	पडली.	स या	आ हा	दोघीकंडे	बघतच	रािहली.	मला	तर	भामेला	 िकती	आिण
काय–काय	िवचा 	असं	झालं	होतं.

मळू	 ारकेतील	 मा या	 महाराणी	 वा ततू	 येताच	 िनवांतपणे	 भामेनं	 आपण
अमरनाथाकडे	शर्ीबंरोबर	न	जाता	का	परतलो,	याचं	कारण	सांिगतलं.	कोसल	देशापासनू
िहमवाना या	 उंचच	 उंच	 िशखरावर	अमरनाथाची	 गंुफा	आहे.	हा	सगळा	पर्वास	पर्थम
िहमालया या	पाय याकडेकडेने	होता.	कधी	बफाळ	पर्देशातनू,	तर	कधी	धरतीवर या
घनदाट	अर यातनू	जावं	लागणार	होतं.	हा	पिहला	ट पा	पणू	करताच	िहमवंता या	उ या
चढणीचा	दुसरा	ट पा	लागतो.	तो	िहमघाटा या	अवघड	वळणा–	वाकणांनी	भरला	आहे.
‘सेनेसह	जग	िजंकता	येईल	–	िहमवंत	नाही!’	पर्थम	हे	कारण	सांगनू	मग	 तर्ीला	हा
पर्वास	खडतर	 हणनू	कसा	झेपणार	नाही,	हे	शर्ीनंी	भामेला	पटिवलं	होतं.	ते	ऐकताना
ितला	म येच	थांबघनू	िडवचत	मी	पर् न	घातला,	“ यांनी	खपू	पटिवलं	असेल	–	त	ूतुझा
नेहमीचा	हट्टागर्ही	बाणा	सोडून	नेमकं	हेच	तेवढं	कसं	काय	पटवनू	घेतलंस	 यांचं?”

तीही	काही	कमी	न हती.	 हणाली,	“महाराणी	मी	खपू	आटािपटा	केला,	पडतील	ते
शर्म,	क ट	न	 कुरकुरता	 झेलेन;	 पण	मला	अमरनाथला	यायचंच	आहे!	 बरोबर	 घेऊन
चला.	 पण	 काय	 सांग	ू तुला	 ताई,	 यांनी	 मा यासमोर	 अिधक	 काहीच	 न	 बोलता
िन याचं‘कृ णजाळं’	 टाकलं!	 हणाले,	 ‘भामे,	 तुझी	 इ छाच	 िदसत	 नाही	 मी
िहमिलंगदशन	 करावं	अशी!	 मी	 ितकडे	जायचा	 िवचारच	 रिहत	 क न	 टाकतो	झालं!
पण...	 पण	 एक	 वाटतं...’	 यांनी	 िवचार	 रिहत	 केलाय	 हणताच	 मी	 ग धळले.	 तरीही
िनधारानं	िवचारलं,	‘पण	वाटतं	 हणता	ते	काय?’

“तसं	 यांनी	 मा या	 मतापासनू	 मला	 माघार	 यायला	 लावणारं	 सबळ	 कारण
नेहमीसारखं	 लाघवी	 हसत	 पुढे	 केलं.	 काय	 सांिगतलं	 असेल	 यांनी	 असं	 वाटतंय
तु हाला?”	 ितनं	 िवचारलं.	मीही	 िवचारात	पडले.	खरंच	भामेला	 िन र	करणारी,	हट्ट
सोडायला	भाग	पाडणारी	कसली	बौदि्धक	 खेळी	 खेळले	असतील	शर्ी?	काही	 वेळानं
चुटकी	वाजवनू	 वतःशीच	बोल यासारखं	मी	 हणाले,	“मी	सांगते	तुला	भामे,	ते	 हणाले
असतील,	 हेच	मी	 ि मणीला	सांिगतलं	असतं,	तर	 ितनं	 पटकन	मानलं	असतं!	एवढे
आढेवेढे	कधीच	 घेतले	नसते.	माझंच	 चुकलं,	त	ू ि मणी	नाहीस	 हे	कळायला	हवं	होतं
मला!”

ते	ऐकून	भामेनं	आपले	काजळ	भरलेले	िवशाल	नेतर्	आ चयानं	केवढेतरी	िव फारले.
मा या	दो ही	भुजा	ग च	पकडून	ती	आ चयानं	िकंचाळत	 हणाली,	“अगं	 ि मणीताई,
अगदी	हेच	 हणाले	ते.	आिण	तेही	याच	श दांत!	अ राचंही	अंतर	नाही	तु हा	दोघां या
श दांत!	त	ूकसं	काय	अचकू	ताडलंस	हे?”	मी	नुसतीच	हसले!

मग	 मी	 ित याशी	 ती	 ारकेतनू	 िनघा यापासनू	 परतेपयंत या	 नाना	 घटनांवर



मनसो त	बोलत	रािहले.	 हे	बोलणं	चाल	ूअसतानाच	मला	 अंतरंगात	खोलवर	जाणवनू
गेलं	 की,	 शर्ीनंा	 यादवांत	 सवांत	 पर्ाणिपर्य	 आहेत	 ते	 केवळ	 उ वभावजी!	 यांनी
भामेलासु ा	वगळून	 यांनाच	अमरनाथाकडे	समवेत	नेलं	होतं	तर!

स या	 ारकेत	 आ यापासनू	 थोड ाच	 िदवसांत	 ये ठ	 सेनापती	 अनाधृ टी,
यादवां या	जवळ–जवळ	सव	 पर्चंड	 सेनेसह	 परतले.	 भगद ानं	 िदलेले	 वीस	सह तर्
ह ी,	चाळीस	सह तर्	हि णी,	अठरा	सह तर्	अ व	आिण	अठरा	सह तर्	दुभ या	गाई
हा	पर्चंड	पशुमेळ	यांनी	सुख प	एवढ ा	लांबवर	आणला	होता.	आता	तर	 ारका	पवूीचे
ल ावधी	यादव	 तर्ी–पु ष,	सह तर्ावधी	काम पी	ि तर्या	आिण	िन योपयोगी	हजारो
पश	ूयांनी	कशी	 तुडंुब	गजबजनू	 गेली!	अमा य	आिण	 सुधम	राजमंडळातील	पर्मुखांना
या	सवांची	 यव था	लाव यासाठी	िदवस	पुरेनासे	झाले.	भगद ानं	उपहार	 हणनू	खंडीनं
िदलेलं	 सुवण,	 नानािवध	 र नं	 आिण	 काम पी	 शैलीचे	 पवतीय	 अलंकार	 ारके या
धनागारात	जमा	झाले.

हे	सगळं	जसं	काही	 ित या	पायाबरोबरच	आलं	आहे,	असं	मानणारे	शर् ाळू	यादव
स येला	फार	मान	ूलागले.	ती	आ हा	 तर्ीमंडळात	बघता–बघता	 ळून	गेली.	ितचं	एक
वैिश ट 	होतं.ती	नृ यात	िवल ण	पारंगत	होती.	राजक या	असनूही	या	अवघड	कले या
सरावात	आळसानं	ितनं	कधी	एक	िदवसही	खंड	केला	न हता.

एक	 मास	 लोटला.	 शरय,ू	 गोमती	 अशा	 न ा	 पार	 करत	 शर्ी	 गंगािकना यानं
पांचालां या	सीमेवर	आले.	नौकांनी	 यांनी	सव	यादवसेना	कांिप यनगर	या	पांचलां या
राजनगराकडे	धाडली.	िहमवाना या	थंड	पर्देशात	तग	ूशकतील,	असे	काटक	यादव	यो े
वत:	िनवडून	सोबत	ठेवनू	घेतले.	सेनापती	सा यकी	पांचालराज	द् पदां या	साहा यानं
सेना	यमुनापार	क न,	 कंुितभोज	 रा यातनू	सौरा ट्राकडे	धाड याची	 यव था	करणार
होते.	 वत:	शर्ीसेवेत	परतणार	होते.	ठर यापर्माणं	महारथी	सा यकी	िनघनू	गेले.

या	 कु रा याचा	 शर्ीं या	 बोल यात	 सतत	 संदभ	 येई	 या या	 सीमाही	 या
पर्वासात	 लागणार	 हो या.	 पण	 पांडव	 नसले या	 या	 रा या या	 हि तनापरू
राजनगराकडे	शर्ी	काही	वळणार	न हते.	उलट	अंधराज	धृतरा ट्रां या	सीमेव न	आपण
चाललोत	 याची	 वाताही	 यांना	लाग	ू नये,	अशी	 द ता	 यांनी	 घेतली.	 बरोबर	 िवराट
यादवसेना	 नस यामुळे	 यांना	 ही	 गु तता	 राखणं	 सोयीचं	 झालं.	 मागात	 गंधमादन
पवताकडे	जाणारा	 िहमालयाचा	वळणट पा	लागला.	 ितथ या	 मु कामात	शर्ी	 उंचशील
िहमपवता या	 िशखराकडे	बघत	उ वभावजीनंा	 हणाले,	 “उ वा,	श य	असतं,	तर	या
वेळीच	 तु यासह	 गंधमादनावर	 गेलो	 असतो.	 का	 कुणास	 ठाऊक,	 या	 पवताशी	 दृढ
ऋणबंध	आहे,	असं	इथ या	वा त यात	पर्कषानं	जाणवतं	आहे.	या	पवता या	अलकनंदा
नदी या	काठी	अयो याभषूण	शर्ीरामाचं	काही	काळ	वा त य	झालं	आहे.	िवशेष	 हणजे
कंुतीआते या	सव	पांडवांचा	ज म	याच	पवतावर	झाला	आहे.”

दोघेही	 बंध	ू कु रा या या	सीमेव न	 गंगा	पार	क न	 ित या	 िकना यानंच	 िनवडक
यादवांसह	 ेतर्	हिर ारवर	पोहोचले.	 इथं	सा यकीं या	पर्ती ेत	ठर यापर्माणं	मोठा
पडाव	पडला.	 सेनापती	यादवसेना	 ारके या	मागी	लावनू	 िनवडक	र यांसह	हिर ारात
शर्ीं या	पथकाला	येऊन	िमळाले.

आता	अमरनाथा या	गंुफेतील	िहमिलंगा या	दशनाची	ओढ	लागलेले	शर्ी,	सर वती
नदी	ओलांडून	म मयरू	 रा यात	 उतरले.	लगत या	 पंचनंद	 रा या या	सीमेवर	आले.



िवपाशा,	शतद् ,	 इरावती,	 चंदर्भागा	अशा	न ांकाठ या	वाहीक,	 केकेय,	मदर्	अशा
रा यांतनू	 चालले,	 शेवटी	 गोनदां या	 का मीर	 रा यात	 उत न	 िहमवंता या	 उ या
चढणी या	पाय याशी	आले.

उ या	 िहमालयाचा	 शेकडो	योजनांचा	आडवा	पर्वास	 यांनी	 िनिव न	पार	पाडला.
शेवटी	अमरनाथा या	गंुफेचा	िबकट	पर्वास	सु 	झाला.

पिह या	काही	नागमोडी	वळणांवर	काटक	 हणनू	सोबती	घेतलेले	यादव	यो े 	एक–
एक	करत	गळाले.	दुस या	ट या या	पडावात	एके	िदवशी	राहुटीबाहेर	आले या	शर्ीनंा
सवतर्	 िहमच	 िहम	 पसरले या	 पवूि ितजावरचं	 सयूदशन	 घेताना	 कस यातरी
मोहिवणा या	मोहक	 सुगंधांचा	एक	भपकारा	एकदम	आला!	 दीघ	 वसनानं	व भर	तो
भ न	 घेतं	डोळे	 िमटले या	शर्ीनंी	तो	कसला	असावा,	याचा	अचकू	उ यार	केला.	 या
िनजन	 िहमवेि टत	 पर्देशात	 ते	 हणाले,	 “उधो,	 बंधो,	जवळ याच	 सरोवरात	 कुठेतरी
नुकतीच	बर् कमळं	उमललेली	आहेत!	सा यकीसह	जाऊन	त	ूकाही	बर् कमळकळे	व
काही	 फुलं	आणलीस,	तर	होणारं	 िशवदशन	सिवध	व	सागर्	होईल.	ती	सामा य	 पु पं
न हेत.	जाताना	मुदरे्वर	लपेटून	घे यासाठी	एक	व तर्	घेऊन	जा.	या	बर् कमळां या
मादक	सुगंधात	एवढं	साम य	आहे	की,	ते	खुड यासाठी	कुणालाही	जवळ	येऊ	देत	नाही!
तीवर्	 गंधानं	मिू छत	करतं!	असं	 फुललेलं	बर् कमळ	 खुडून	 ते	 वयंभ	ू िहमिलंगाला
िशव तोतर्ासह	अपण	करणं,	हा	तर	िशवभ तीचा	दुमीळ	योग	आहे.	ही	फुललेली	पु पं
कमीत	कमी	एक	मास	तरी	िटकून	राहतात.	आपला	सुगंध	अखंड	देत	राहतात.	िनसगानंच
पर्दान	केलं	आहे	हे	साम य	या	दुमीळ	िहमपु पांना!”

या	 िहमपर्वासात	अ ाप	 तगलेले	 दोन	 यादववीर	सोबत	 घेऊन	 उ वभावजी	 या
सुगंधा या	 रोखानं	सरोवराकडे	 िनघाले.	सवांनी	नािसका	व तर्पट्ट ांनी	घट्ट	झाकून
घेत या	हो या.	तरीही	 या	िहमपु पाचा	दप	 यांना	येतच	होता.	तसं	इतर	कोणासाठीही
उ वभावजीनंी	हे	साहस	केलं	नसतं.	पण	आप या	िपर्य	दादांसमोर	 यांची	काही	मातर्ा
चालत	न हती.	दादां या	त डून	आलेला	श द	 यांना	बर् वा यासारखा	पर्माण	होता.
बर् कम यांची	 यापुढे	 कथाच	 काय?	 सं याकाळपयंत	 काही	 फुललेली,	 काही
अधो मीिलत	दहा–बारा	बर् कमळं	व तर्ात	लपेटून	उ वभावजी	परतले.

आप या	 राहुटीतनू	 जवळ–जवळ	 येणारा	 बर् कमळाचा	 सुगंध	 हे न	 शर्ी
राहुटी या	 दारातच,	 दो ही	 हात	कटीवर	 ठेवनू	थांबले	 होते.	भावजीनंा	यशशर्ी	 घेऊन
परतलेलं	बघनू	 पुढे	होत	हसत	 हणाले,	 “उ वा,	माझं	मन	सांगतंय,	या	 िशवपर्वासात
शेवट या	 ट यात	 एकटा	 तचू	 काय	 तो	 मा यासोबत	 तग	 ध न	असशील!”राहुटीत
िवशर्ांती	घेतं	पहुडले या	सा यकीनंा	हा	संवाद	ऐकू	येणं	श य	न हतं.

शेवटी	 शर्ी	 हणाले	 तसंच	 झालं.	 िनकरानं	 तगलेले	 यादवांचे	 दोन–तीन	 यो े 	 व
महारथी,	आजानुबाह	ू सेनापती	 सा यकीही	अमरनाथा या	 िशवपर्वासा या	 शेवट या
ट यात	 गळाले!	 हे	 दोघेच	 बंध	ू चालले.भावजीं या	 काखेत	ओले या	 व तर्ा छािदत
कमलफुलांचा	पढा	अस यानं	बफाळ	चढाईची	अवघड	वळणं	 घेताना	 यांना	क ट	पडू
लागले.	तसं	थांबवनू	 यां या	 कंधावर	परे्मळपणे	हळुवार	थोपटत	शर्ीनंी	तो	 सुगंधी
पढा	हळुवारपणे	आप याजवळ	 घेतला.	उजवा	हात	उ वभावजीसंमोर	पसरत	 हणाले,
“याचा	आधार	घे.	आिण	मा या	पाठोपाठ	िनभय	चालत	राहा.”

यां या	 हातात	 हसत	आपला	 हात	 देताना	 उ वभावजी	 हणाले,	 “आता	 न कीच



माझंही	िशवदशन	होईल.	हा	हात	सुदशनधारी	आहे	–	 याला	माझं	कसलं	ओझं!”
शेवटी	 स वपरी ा	 बघणारी	 िहमवानाची	 अखेरीची	 वेडीवाकडी	 वळणं	 पार	 करत

दोघेही	 बंध	ूअमरनाथा या	 गंुफेतील	 पु षभर	 उंची या	 वयंभ	ू िहमिलंगासमोर	एकदाचे
उभे	ठाकले.	उ वभावजीनंी	 केवढातरी	मोठा	 िन: वास	टाकला.	 फिटकधवल,	ओलसर,
िनथळ या	 वयंभ	ू िशवाचं	 दशन	 होताच	शर्ीनंी	आप या	 नीलवणी	 ह तकमलांनी	 ती
बर् कमळं	व तर्ांतनू	मोकळी	 केली	व	एक–एक	करीत	 िहमिलंगावर	चढिवली.	काही
बंधूंना	 चढवायला	 लावली.	 ते	 वतःशीच	 बोलले,	 “दादा	 असता,	 तर	 ही	 कमळं
भुजंगमालेसारखी	 िशवकंठात	चढवता!”	शर्ीचें	पाणीदार,	दीघ,	म यनेतर्	आपोआपच
िमटले	 गेले.	 िनळसर	दीघ	बोटांची	 ओंजळ	जोडली	 गेली.	 गुलाबी	कमलदली	ओठांतनू
अ प ट	िशव तुती	 या	िनरामय	 वगीय	एकांतात	 तर्व	ूलागली.	पर् य 	िशव	ती	कान
देऊन	शर्व	ूलागला	–‘पशनूां	पित	पापनाशं...	िशवाकांत	शंभो	शशांकाधमौले।	महेशान
शिूलन	्जटाजटूधारीन।्	 वमेको	जग ापको	िव व प,	पर्सीद	पर्भो	पणू प।।’

अ यु च	 िहमवानात	 िनजन	 गंुफेत	 िशवासमोर	हात	जोडलेले	 ारकाधीश	 िकतीतरी
वेळ	तसेच	 यानरत	रािहले.	उ वभावजीनंीही	 याचं	अनुकरण	केलं.	पण	एकदा	िहमिलंग
डोळाभर	बिघत यानंतर	आपले	दादा	 या यासमोर	कसे	 िदसतात,	 हे	रोखनू	बघताना	 ते
भानच	हरपले.	िशविलंगाकडे	केलेला	पुढा	वळवनू	 यांनी	आप या	दादांकडेच	केला	होता
आिण	तेही	तसेच	 यानरत	झाले	होते.

यथासांग	डोळाभर	 िशवदशन	क न	दोघेही	 बंध	ूपरती या	वाटेला	लागले.	 येताना
उतरण	अस यामुळे	भावजी	 पुढे	होते.	शर्ी	मागे.	परती या	पिह याच	वळणावर	शर्ी
हणाले,	“धाव	ूनकोस	उ वा!	मलाही	हात	दे.	बरोबर	घे!	मला	सांग	–	अमरनाथाचं	 वयंभू
िशविलंग	तुला	कसं	वाटलं?	काय	मािगतलंस	त	ूिशवाकडे?”

ते	ऐकताच	मातर्	 पुढे	 गेलेले	उ वभावजी	थांबले.	आप या	दादाकडे	एकटक	रोखनू
बघत	 हणाले,	“मी	िहमजलानं	पाझरणारं	ते	टवटवीत	पु षभर	उंचीचं	िहमिलंग	बघताना
हरखनू	गेलो.	पण	जे हा	मा या	ल ात	आलं	की,	 ते	ओलसर,	शुभर्	 िहमिलंग	त	ूसमोर
उभा	अस यामुळे	धसूर	नीलवणी	शाल	पांघर यासारखं	िदस	ूलागलं,	 ते हा	 णैक	मला
वाटलं,	िशवानं	आकाशचं	पांघरलंय!	मग	मातर्	मी	पुढा	क न	तु याकडेच	बघत	रािहलो.
तुझी	 िशव तुती	ऐकताना	माझे	डोळे	आपोआप	 िमटले	 गेले.	 या यासमोर	मला	एकच
दृ य	 िदसत	रािहलं.	 िन याशार	आभाळात	पांढ याशुभर्	बफाचा	 उंचशील	 िशखरमाथा
घुसला	आहे.	तो	 यात	लय	पावला	आहे.	दोघेही	एकच	आहेत!!	या	दृ यामुले	िशवाकडे
काही	मागायचं	आहे	िकंवा	तुला	सांगायचं	आहे,	हेही	मी	पार	िवस नच	गेलो!!”

दोघेही	 बंध	ूपरती या	वाटेवर	तळा–तळाव न	मागे	थांबलेले	यादव	सोबती	 घेऊन
ारकेला	यायला	 िनघाले.	 यां या	आगमना या	सलग	वाता	शु ा ावर	 येऊन	थडकत

रािह या.	आिण	उभं	 ारकानगर	व	जनपद	 यां या	 वागतासाठी	मोह न	उठलं.
शेवटी	ही	गाजलेली	नरकासुरवधयातर्ा	यशशर्ीसह	पणू	क न	उ वभावजीसंह	शर्ी

ारके या	शु ा 	महा ारात	िवजयी	मुदरे्नं	उभे	ठाकले.	पाठीशी	उपहारात	िमळाले या
सैिनकांची	 िनयंितर्त	 पर्चंड	 सेना	 होती.	 मी	 तर	 के हाची	शर्ीचंी	 पर्ती ा	करत	 मळू
ारकेत	थांबले	होते.	मा या	चौघीही	भिगनी	–	जांबवती,	स यभामा,	िमतर्िवंदा	व	स या

राणीवशा या	 ीपतनू	येऊन	मला	िमळा या	हो या.	आ ही	पंच	शर्ीप नीनंी	तेजाळ या
दीपां या	 पंचारतीनंी,	वा ां या	पर्चंड	गजरात	शर्ी	आिण	भावजीनंा	ओवाळलं.	उभी



ारकानगरी	 घराघरांवर	 गुढ ा	 चढवनू,	 राजमागा या	 चौकाचौकात	 तोरण	 बांधनू,
कंुकुमा या	मुठीच	मुठी	उधळताना	मोह न	गेली	होती.	काम पी	आिण	यादव	ि तर्या
एकमेकीं या	हातात	हात	 गंुफून	दारादारांत	आपणच	 रेखले या	रांगो या	उधळून	टाकत
िझ मा–फुगड ांत	 रंग या	 हो या.	 ारकेभोवतीचा	 तट	 तेव या	असं यात	 िदव यांनी
अिधक	 तेजोमय	 केला	 होता.	 आज	 पवू	 महा ारावर	 थोरले	 महाराज,	 दो ही	 माता,
युवरा ी,	अमा य,	 सुधमा	सभेतील	सव	 मंितर्गण,	 सेनापती	अनाधृ टी	लाखो	 यादव
ऊरओसंड या	अमाप	 उ साहानं	लोटले	 होते.	 यातही	 मला	 सभोवार या	 दृि ट ेपातच
पर्कषानं	जाणवनू	 गेलं.	 उपि थतात	 न हते	काय	 ते	आमचे	 बलरामदादा	आिण	 मंतर्ी
अक् रकाका!

नरकासुरवधामुले	शर्ीं या	कीतीचा	 डंका	आता	 संपणू	आयावतभर	 दुमदुमत	होता.
पवू या	काम प	रा यातील	ही	वाता	िमिथलेतही	के हाच	पोहोचली	होती.	जनक	नगरात
जाऊन	बसले या	 ट	बलरामदादांपयंत	ती	पोहोचलीच	होती.	शर्ी	पर्ा योितषपुराहनू
लागलीच	कोसलां या	 रा यात	 उतरले	 होते.	 तेही	 िमिथलेचं	 रा य	लगतच	अस यानं
स ये या	 वयंवरात	बलरामदादाही	न की	भेटतील	या	हेतनंू.	मातर्	तसं	काहीही	घडलं
न हतं.	दादा	फार	िपळाचे	होते.

मला	शर्ीनंा	दादांिशवाय	आिण	उ वभावजीिंशवाय	बघणं	नकोच	वाटे.	अलीकडे	 हे
यादवांचं	 ितर्दळी	 िब वदल	 यातील	 उज या	 हातीचं	 दळ	 नस यासारखं	 ओकं–ओकं
भासत	राही.	सदैव	खटकत	राही.	मी	पाऽर	उदासनू	जाई.

यासाठी	मळू	 ारकेतच	मा या	भोजनो र या	िवशर्ामक ात	मनी	प कं	ठरवनू	मी
हा	 िवषय	शर्ीसंमोर	 एकदा	 पटावर	 घेतला.	 हणाले	 “शर्ीनंी	अमरनाथा या	 गंुफेतील
िशविलंगाचं	उ वभावजीसंह	दशन	घेतल.	वाटलं	होतं	आ हाला,	नाही,	िनदान	भामे या
डो यांनी	 तरी	 शर्ीसंमवेत	 मला	 हणजेच	 भामेला	 तरी	 िशवदशन	 होईल.	 ितथं
िहमिपंडीवर	 कुणी	 भ तानं	 वािहलेलं	 िब वदल	 असेलच.	 मला	 मातर्	 आज	 या
िब वदलातील	दि ण	हातीचं	दळ	नस यामुळे	काहीतरी	चुक या–चुक यासारखं	वाटतं
आहे.	 यासाठी	शर्ीजंवळ	एक	मागणं	आहे.”

“थांब	 ि मणी,	ते	मागणं	घाल यापवूी	माझं	थोडं	ऐक.	मी	आजच	अमा य	िवपृथ	ूव
उ वाला	 िचतर्केत	ू व	 बृहद	्बल	 यां यासह	 ारकेबाहेर	 िवशेष	 कायपतूीसाठी	 धाडलं
आहे.”	ते	 हणाले.

“शर्ीचंी	अशी	कामं	 तर	कधीच	 संपणार	 नाहीत.	 याचबरोबर	 भोवती यांना	सतत
कामाला	लाव याची	खोडही	जाणनू	आहे	 मी.	 मी	 ारकेची	 महाराणी	 नावापुरती.	 इथं
झाले,	आहे	 केवल	एक	 वागितका.	शर्ीं या	 िवशेष	माणसांचं	 वागत	करणारी!	पण	या
सवां या	 वागताचा	 वाटला	 नाही;	 तो	 आनंद	 आता	 वाटेल	 एकाच	 य ती या
वागतात.”	मी	 हणाले.
“ऐका	तरी	महाराणी.	अमा य	 िवपृथ	ू गेलेत	 िमिथला	जनपदाकडे.	जनकपरूला.	सव

बुदि्धकौश य	पणाला	लावनू,	समजतू	घालनू,	ते	बलरामदादाला	सोबत	घेऊनच	येणार
आहेत.	 यांना	 हे	अवघड	काय	सहज	श य	 हावं	 हणनू	एक	अ पशी	 यु ती	लढिवली
आहे.	आता	महाराणीएंवढी	आमची	काही	बुदि्धकुशलता	शरे् ठ	नाही!	 यांनीच	सांगावं,
अमा यांसोबत	आ ही	 एक	 व त	ू पाठिवली	आहे,	 ती	 कोणती	असावी?	 एक	छोटासा
िनरोपही	धाडला	आहे,	तो	काय	असावा?”	 यांनी	हसत	सहज	आपल	कृ णजाळं	पसरिवलं.



मी	ग धळलेच.	काही	पळं	िवचार	क न	 हणाले,	“शर्ीनंी	अमा यांबरोबर	युवराजांची
आवडती	गदा	पाठिवली	असेल.	िनरोप	धाडला	असेल,	ही	गदा	तु यािशवाय	सुनी	िदसते.
सुधमा	 सभेतील	 युवराजांचं	 िसंहासन	ओकंबोरकं	 िदसतं.	 दो हीचंा	 मान	 राख यासाठी
अमा यांसमवेत	िनघनू	यावं.”

ते	हससे. हणाले,	 “एवढं	 बुदि्धबळ	 कुठं	आलंय	आम याजवळ?	मी	अमा यांबरोबर
धाडलंय	ते	एका	बंद	पेिटकेतनू	माझं	िपर्य	साधं	मोरपीस!	िनरोप	िदलाय,	त	ूगे यापासनू
हे	असंच	मी	पेिटकेत	घालनू	ठेवलं	आहे.	त	ूयेऊन	ते	िकरीटात	चढिवलंस,	तरच	अव या
यादवांना	 पु हा	 ते	 तसं	 िदसेल.	 नाहीतर	 हा	 ारकाधीशाचा	 सुवणी	 राजिकरीट	असाच
राहील	–	मयरूपंखिवहीन	–	ओकाबोका.	अंकपाद	आशर्मातले	िदवस	 मरावेत	आिण	या
मयरूपंखासह	िनघनू	यावं!!”

मला	आ ा	कुठं	 यानी	आलं	की,	दादा	गे यापासनू	खरंच	शर्ीनंी	मोरपीसधारी	मुकुट
धारण	केलाच	न हता.	मी	 यां या	बुदि्धबळा या	खेळानं	चक्रावनू	 यां याकडे	बघतच
रािहले.	आता	 मातर्	 सावध	 होऊन	 मी	 पर् न	 कला,	 “मग	 उ वभावजीनंा	 धाडलंय
यां या	बंधूंसह	ते	कुठं?	आिण	कशासाठी?	मला	वाटलं	होतं,	 यांचंच	नाव	या	कामासाठी
सवािधक	यो य	 हणनू	सुचवावं.	ते	बरं	झालं	असतं.”

“चुकतेस	 त.ू	 उ वाला	 दादानं	 समोर	 बिघतलं	असतं,	 तर	 एकाच	 वा यात	 याला
उडवनू	लावलं	असतं	की,	त	ूतर	धाकट ाहनू	धाकटा.	ही	पेिटका	घेऊन	आलास	तसा	परत
चालता	हो.	 याला	काय	झालं	होतं	यायला?	 हणनू	तर	या	कामासाठी	यादवांचे	वय क
अमा य	 िवपृथ	ू यांची	 मी	 िनवड	 केली	 आहे.	 यां या ारा	 दादातील	 युवराजाला	 हे
आवाहन	आहे.	 ते	 तो	 कधीच	 नाका 	 शकणार	 नाही.	 ‘धाकटा’	 हणनू	 माझाही	 हट्ट
आचायां या	 अंकपाद	आशर्माचं	 मरण	 देत	 या यासमोर	 ठेवला	आहे.	बघ	ूया,	काय
मोठेपण	घेतो	तो	ते.	नाहीतर	मलाच	जाणं	भाग	आहे	जनकपुरात!”

“मग	धाडलंय	तरी	 कुठं	उ वभावजीनंा?	आिण	कशासाठी?”	आता	मातर्	मी	खरंच
चक्रावले	होते.	ते	मातर्	काहीच	न	झा यासारखं	नेहमीचं	लाघवी	हसत	 हणाले,	“उ व
गेलाय	 काशीरा यात.	 यमंतक	 मिणर न	 जवळ	 असले या	 अक् रकाकांची	 समजतू
घालायला.	 यांना	तो	आप या	मधाळ	वाणीत	पटवनू	 देणार	आहे,	की	तो	मणी	 वत:
यांनी	 सुधमा	 सभेत	 सवांना	 केवल	 एकदा	 दाखवनू	 तो	 ारकाधीशांकडे	 नाही,	 याचा
सम तांना	 िव वास	 पटवनू	 ावा.	 मग	 हवं	 अस यास	 पु हा	 काशीरा यात
परतावं.दादांचा	आगर्ह	आहे.	 यांनी	उविरत	जीिवत	 ारकेतच	 यतीत	करावं.	या	 ु लक
मिणर नासाठी	पु हा	काशीरा यात	ये याची	दादांवर	पाळी	येऊ	नये!”

मी	तो	 राजनीतीचा	 वक्र	तजनीनं	 घृत	 बाहेर	काढ याचा	 कुशल	डाव	ऐकून	थ क
झाले.	तरीही	 िचकाटी	धरत	शेवटचा	पर् न	मी	 केलाच,	 “मग	 िचतर्केत	ूव	 बृहद	्बल	या
यां या	 बंधूंना	 उ वभावजीसंमवेत	 कशासाठी	 धाडलंय	 शर्ीनंी?	 की	 यातही	 काही
यमंतक	म यासाठी	उ वभावजीवंरच	दृ टी	ठेव याचा	 ारकाधीशांचा	हेत	ूआहे?”
“पु हा	चुकलीस	महाराणी!	अक् रकाका	 यमंतक	मिणर न	उ वाकडे	कधीच	 देणार

नाहीत.	मला	तर	 याची	कधीच	अपे ा	न हती.	उ वाला	मी	इतरांहनू	अिधक	जाणतो.
तो	 यो ा	 कमी	 आहे,	 त व 	 अिधक	 आहे.	 याहनू	 अिधक	 आतबाहेर	 प ट
फिटकिवचारांचा	तो	माझा	परमभ त	आहे.	 हणनूच	 या या	 संर णाची	द ता	मीच
घेतली	पािहजे.	उ वाचे	बंध	ू या याहनू	 ये ठ	आहेत.	कुशल	महारथी	आहेत.	मी	 यांना



सांगायचं	ते	सांिगतलं	आहे.”
यांचा	एक–एक	श द	ऐकताना	मला	वाटलं,	समोर	 ारकाधीश	शर्ी	नाहीतच.	आहे

एक	 श दांचं	 नीलवणी	 बर् कमळ!	आपणही	 नािसकेवर	 व तर्पट्टी	 घे याची	 पाळी
येईपयंत	इथं	थांबचू	नये	कसं!	 या	िवचारासरशी	मी	 या	वेळी	पटकन	िवशर्ामक ाबाहेर
िनघनूही	गेले	होते.

ारकेतील	 हे	 िदवस	 खरंतर	 मोरपंखीच	 होते.	 माझे	 एकटीचे	 न हे.आ हा	 पाचही
शर्ीप नीचें.	तसेच	 ारका	जनपदातील	सवच	 तर्ी–पु षांचे.

आ ही	 पाचही	 जणी	 पाच	 िदशांतनू	 ारकेत	 आलो	 होतो.	 पर् येकीचा	 वभाव–
मनोभाव	अथातच	 वेगवेगळा	 होता.	 हाताची	 पाच	 बोटं	तरी	 कुठं	असतात	एकसारखी?
तरीही	 यांचीच	एक	बळकट	मठू	नाही	का	होत?	 या	मुठीची	कळ	मा याकडे	आहे,	हे	मी
चांगलं	जाणनू	 होते.	 या	 चौघीही	 मला	 महाराणी	 हणनू	खपू	आदर	 देत.	 मी	 यांना
महाराणी	 तर	 आहेच,	 पण	 या	 सवांहनू	 ये ठ	 आहे	 याची	 तसं	 प ट	 न	 बोलता,
वाग यातनू	जाणीव	 क न	 देई.	 तीही	अगदी	 नकळत.	 यासाठी	 एकदा	 तर	 मी	 इतर
ितघीं या	सम 	भामेला	ध का	 देईल	असा	उपाय	योजला.	 ित या	तांबसूगौर	पायांवर
शंृगारसेिवकेकडून	िकचकट	आकाराची	आळ याची	कुसर	रेखनू	घेणं	ितला	फार	आवडे.

आ ही	 पाचही	 जणी	 एकतर्	 असताना	 एकदा	 हा	 आळ या या	 कुसरीचा	 पर्योग
चालला	होता.	 ितची	यातील	पारंगत	 सेिवका	 या	कामात	आम यासह	भोवतीचं	जगच
िवसरली	 होती.	 शर्ीशंी	 एकांतात	 बोलताना	 मी	अनेकदा	 यां या	 त डून	 ऐकलं	 होतं
“ वतःला	िवस न	साधलेला	कोणताही	कमयोग	ही	ई वराची	पजूाच	असते!	कम	कधीच
हलकं,	मोठं	नसत.	ते	तस	बघणा या या	हल या,	मोठ ा	दृ टीमुळे	िदसतं.”

भामे या	 या	 सेिवकेला	 तसं	 दंग	 बघनू	 मला	 तीवर्पणे	 वाटून	 गेलं,	 मा या	 या
भिगनीनंा	मी	महाराणी,	 यांची	 ये ठ	भिगनी,	याहनूही	कुणी	 वेगळीच	आहे,	 हे	दाखवनू
दे याचा	हाच	यो य	 ण	आहे.	 या	सेिवकेला	मी	हेतुत:	िवचारलं,	“कशी	गं	रेखतेस	एवढी
िकचकट	आळ याची	कुसर?	मला	जमेल	का	गं	तु यासारखी?”

मा या	 रोख	 ित या	काहीच	 यानी	आला	नाही.	ती	 हणाली,	 “न	जमायला	काय
झालं	महाराणी?	बघा	तरी	य न	क न!”

मी	 ितची	 सचूना	 पटकन	 उचलनू	 धरत	 पुढे	 झाले.	 ितला	 दरू	 क न	 स यभामेचा
तांबसूगौर	पाय	मी	हाती	घेतला.	च क	मा या	मांडीवर	तो	हलकेच	टेकता	ठेवला.	एका
हाती	ओ या	आळ याचा	वाडगा	ध न	दुस या	हाती या	सोनवखी	सरशीनं,	मान	वाकडी
क न	एकागर्पणे	मी	कुसर	रेख	ूलागले!

या	चौघीही	आ	वासनू	बघतच	रािह या.	मी	मनाजोगती	कुसर	 रेखतच	रािहले.	ती
पुरी	क न	 हातची	 सरशी	 पु हा	 वाड यात	 ठेवनू	 तो	 खाली	 ठेवला.	 एक–दोनदा	 मान
वाकडी	क न	भामे या	पायावर	मी	रेखलेली	आळ याची	रांगोळी	नीट	जमली	की	नाही,
याचा	वेध	घेतला.	 या	चौघीही	डोळे	िव फा न	जवळ–जवळ	िकंचाळ याच,	“अ याऽ,
छाऽनच,	की!	सुरेऽख!	महाराणीचंी	ही	कला	काही	माहीतच	न हती	कुणालाही.”

माझं	काम	झाल	होतं.	 या	चौघीं याही	मनांवर	मा या	िवषयीची	कधीही	न	पुसली
जाणारी	भावकुसर	 रेखनू	झाली	होती!	मी	शर्ीसंारखंच	कुठलंच	काम	हलकं	न	मानणारी,
शर्ीनंा	शोभणारी	 यांची	 यो य	 ये ठ	 प नी	आहे,	 हे	चौघीनंाही	कळून	 चुकलं	 होतं!
यािवषयी	मी	काहीही	न	बोलता!



एक	 मास	 लोटला	 आिण	 शर्ीनंी	 कायपतूीसाठी	 धाडलेले	 अमा य	 िवपृथ	ू आिण
उ वभावजी	 यशशर्ी	 घेऊन	 शु ा ावर	 परतताहेत;	 यां यासह	 युवराज	 बलरामदादा
आिण	 मंतर्ी	 अक् रकाकाही	 परतताहेत,	 अशी	 वाता	 अगर्दतूानं	 आणली.	 सर या
पावसातही	 ारका	पु हा	मोह न	उठली.	 ारकेचा	हा	आनंद	काही	वेगळाच	होता.

मी	तर	दोन	कारणांसाठी	आनंदनू	गेले	होते.	 यातील	पर्मुख	 हणजे	शर्ीचंा	सश त
आधार	असलेले	आमचे	िपर्य,	बलदंड	दादा	रोष	 यागनू	पु हा	 ारकेत	येताहेत,	हे	होतं,
दुसरं	 होतं,	 शर्ीवंरील	 यमंतका या	 चोरीचा	आळ	 िनपटणार	 हे.	 भामेिशवाय	आ हा
चौघीनंा	 ते	 र न	कधीच	 बघायला	 िमळालं	 न हतं.	 तशी	 इ छाच	कधी	झाली	 न हती.
नाट ामागनू	 नाट 	ं घडवीत	 गेलेलं	 यमंतक	 मिणर नही	 आता	 आ हाला	 पर् य
बघायला	 िमळणार	होतं,	याच	 वेळी	मा या	मनी	एक	 कुतहूलही	दाटलं	होतं	की,	बराच
काळ	 ारकेतनू	बाहेर	 गेलेलं	 हे	 र न	आता	 ारकेतच	आिण	 कुणाकडे	 ठेव याचा	 िनणय
शर्ी	घेतील?

उ वभावजी,	 यांचे	 दोघेही	 ये ठ	 बंध,ू	 बलरामदादा	 आिण	 अक् रकाका	 यांचं
ारकाकर	यादवांनी	शोभेसं	 पर्चंड	 वागत	 केलं.	 शु ा 	महा ारात	माता–िप यां या

सा ीनं,	 दादांचा	 चरण पश	 घे यासाठी	 झुकणा या	शर्ीनंा	 दादांनी	 तसं	 काही	 क 	 न
देताच	 आवेगानं	 एकदम	 दृढ	 आिलंगनातच	 घेतलं.	 राम	 शर्ीनंा	 िमळताच	 भावो कट
झाले या	सह तर्ावधी	यादवांनी	अनावर	हषघोष	केला	–‘बलराऽम–शर्ीकृ णऽऽ	जयतु
जयतु!’	मा या	मनीचं	यादवी	 ितर्दळी	 िब वदल	आ ा	 कुठं	 पणू	झालं	 होतं.	मी	 पणू
समाधानी	झाले	होते.

दुस याच	 िदवशी	दादा,	काकां या	 वागतापर्ी यथ	पर्चंड	 सुधमा	राजसभा	भरली.
मी	शर्ीशेंजार या	नेहमी या	आसनावर	बसले.	मा या	चौघीही	भिगनी	राि मंडळा या
िवशेष	क ात	बस या	हो या.	मु य	आसनावर	बसले या	वसुदेवबाबा	व	 देवकीमाते या
आिण	 िवशेष	 क ातील	 रोिहणीमाते या	 चयव न	आप या	 दोघाही	 पुतर्ांना	 ब याच
िदवसांनंतर	एकतर्	बघनू	वा स यानंद	कसा	ओसंडत	होता.	 युवराज	 सनू	 गे यापासनू
रेवतीताईही	 िनगर्हानं	 सभागृहात	 कधी	आ याच	 न ह या.	 तशा	 याही	 िपळा याच
हो या.	ए हापयंत	 या	आप या	पतीवरच	 स या	हो या!	आज	 यांची	दो ही	आसनं
भरलेली	 बघनू	 उ साही	 यादव	 आपापसात	 कुजबुजत	 होते!	 पर्स न	 मुदरे्चे	 आचाय
सांदीपनी	आिण	पर् ाशील	तळप या	चयचे	मुिनवर	गग	आपाप या	 थानावर	िवराजमान
झाले	होते.	दो ही	 सेनापती,	पर्मुख	नऊ	 मंितर्गण	आिण	 याखाल या	रांगेत	बसलेले
िविवध	 दलपर्मुख,	 गु तचरपर्मुख;	 तसेच	 अमाप	 उ साहानं	 खचाखच	 भरलेले	 त ण,
म यमवय क	आिण	वय क	यादववीरांचा	संिमशर्	कोलाहल	अमा यांनी	राजदंड	ऊंचावनू
पायालगत	आदळताच	िचिडचाप	थांबला.

अमा यांनी	 ारका	जनपदा या	 िवशेष	सभे या	पर्योजनाला	त ड	फोड़लं,	 “सुधमा
सभे या	 मानकरी	 यादवजनहो!	 आजची	 िवशेष	 सभा	 दोन	 िवशेष	 ये ठ	 यादवां या
जनपदातील	 पुनरागमना या	आनंदापर्ी यथ	 पाचारण	 केली	आहे.	 हे	जनपद	 युवराज
बलराम	आिण	 मंतर्ी	अक् र	यांचं	सहष	 वागत	करीत	आहे.	या	 राजसभेत	 पर्थमच
आले या	 ारकाधीश	प नी	स यभामादेवी,	जांबवतीदेवी,	 िमतर्िवंदादेवी	व	स यादेवी
यांना	 ारकेतील	 सम त	 पौरजन	 यादवां या	 वतीनं	 मी	 सादर	 वंदन	 करतो.
ारकाधीशां या	 िवशेष	 सचूनेनुसार	 घोिषत	 करतो	 की,	 यांनी	 पर्ा योितषपुरात



पर्कटपणे	अभय	देऊन	वरले या	सोळा	सह तर्	काम पी	 तर्ीजनांना	या	जनपदातील
लहानथोर	 पौरजन	तसाच	मान	 व	आदर	 देतील.	 कुणी	 चुकूनही	 यांचा	कधीच	अनादर
करणार	नाहीत.	तसं	िनदशनास	आ यास	ती	संबंिधत	काम पी	 तर्ी	इथं	राजनगरातच
स मानानं	राहील.	मातर्	 या– या	संबंिधत	अपराधी	यादवाला	 याच	 णी	 ीप	सोडावं
लागेल!	आिण	अशा	एकदा	 ीपातनू	हाकलले या	यादवाला	पुन च	 हणनू	शु ा ातनू
वा	 कुठ याही	 ारातनू	राजनगरात	पर्वेश	काही	करता	 येणार	नाही!	यादववीर	 युवराज
बलराम	या	दीघ	काल या	मनोमीलनानंतर	 ारकाधीशांना	काही	एक	भेट	देऊ	इि छतात.
ती	 यांनी	 ावी	अशी	मी	 यांना	िवनंती	करतो.”	सभागृहात	दादा	आता	शर्ीनंा	कसली
भेट	देणार	याचं	कुतहूल	दाटलं.

दादा	आप या	आसनाव न	उठले.	हातची	 िशसमी	लाकडाची	कलाकुसरीची	 पेिटका
सांभाळत	 थेट	आम याच	आसनासमोर	आले.	 िध पाड	दादांनी	हळुवार	हातांनी	 पेिटका
उघडली.	 याहनू	 अलवार	 हातानं	 आतील	 टवटवीत,	 िविवध	 रंग	 अंगभर	 उधळणारं
तळहाताएवढं,	टपटपीत	मोरपीस	 पेिटकेबाहेर	 घेतलं.	 यांचे	टपोरे,	भाबडे	 नेतर्	डबडबनू
आलेले	मला	 प ट	िदसनू	येत	होते.	आप या	पु ट	व	पीळदार	हातातलं	ते	मोरपीस	उंच
उंचावनू	अधवतुळी	फेर	घेत	आप या	सम त	यादव	बंधूंना	ते	डोळाभर	दाखिवलं.	ओणवं
होत,	 दादांनी	 ते	 शर्ीं या	 तळप या	 सुवणमुकुटा या	 घडीव	 खोबणीत	 बसिवलं.	 तसं
छतभेदक	 टा याच	 टा यां या	 गजरात	शर्ीही	आसनाव न	 उठले.	 तसे	शर्ीचें	 नेतर्
िवल ण	 पाणीदार	 होते.	 यात	 पाणी	मातर्	 विचतच	 तरळे.	आप या	 िपर्य	 दादाकडे
बघताना	 आज	 शर्ीनेतर्	 पाणथरले!	 दादांचा	 आशीवाद	 घे यासाठी	 ते	 झुकणार	 तोच
दादांनी	 यांचे	 वृष कंध	घट्ट	पकडून	 यांना	 दृढ	आिलंगनात	 घेतलं.	शर्ीचें	खांदे	अपार
मायेनं	थोपटले.	तसा	यादव	सभेनं	अिवरत	टा यांचा	व	अनावर	हषघोषांचा	क लोळच
क लोळ	 उठिवला	 –	 ‘जयतु!	 जयतु!’	 आप या	 िपर्य	 बंधूं या	 सोनिकरीटावर
आशीवादाचा	हात	िफरवनू	काहीही	न	बोलता	दादा	आप या	आसनाकडे	परतले.	बोलणं
हा	 यांचा	 वभावच	न हता.

आज या	सभे या	अ यंत	मह वा या	 िवषयाला	अमा यांनी	राजदंडी	ठोका	 देऊन
हात	 घातला.	 पवूी	 मंितर्गणां या	 मंडळात	 बसणारे	 अक् रकाका	 आज	 समोर या
अ यागता या	 चौकातील	 बैठकीवर	 एक	 सामा य	अ यागत	 यादव	 हणनू	अवघडून
बसले	होते.	 याला	कारणही	 तेच	होते.	 यमंतक	मिणर नाची	 पेिटका	 घेऊनच	 ते	आज
सुधमा	सभेत	आले	होते.	पर् य 	मामा	 कंसाला	राजवेदीव न	खाली	 खेचताना	 यांनी
मथुरेत	शर्ीनंा	पािहलं	होतं,	आज	शर्ी	काय	 िनवाडा	 देतील,	यानं	 ते	तसे	मनोमन	पार
भेदरलेले	होते.

अमा य	 िवपृथ	ू यां याकडे	हातिनदश	करीत	 हणाले,	 “ ारकाधीशां या	आ ेनं	मी
पवूी या	मंितर्गणांतील	एक	 ये ठ	मंतर्ी	अक् र	यांचंही	 वागत	करतो.	एका	 ु लक
मिणर नासाठी	 घडू	 नये	 ते	 घडलंय.	 सह तर्ावधी	 यादवां या	 कंठातील	 कौ तुभमणी
असलेले	 आमचे	 वंदनीय	 ारकाधीश	 व	 यांचे	 ये ठ	 बंध	ू युवराज	 बलराम	 यां यात
अपसमजानं	मतांतराची	दरी	पडली.	अक् रांनी	आप या	क ातनूच	ते	मिणर न	सम त
यादव	 सभेला	 एकदा	 दाखवावं.	 यामुळे	 सवांना	 िव वास	 वाटेल	 की,	 ते
शर्ीकृ णमहाराजांजवळ	 कधीच	 न हतं.”	 आ ेपर्माणं	 अक् रकाका	 उठले.	 आप या
रांगेतनूच	 यांनी	झमाझम	तळपणारं	 ते	 तेज वी	मिणर न	अधवतुळी	 फेर	 घेत	सभेला



एकदा	दाखवलं.	मग	शर्ीजंवळ	 येत	हातची	 िशसम	 पेिटका	 यांनी	 यां या	चरणांजवळ
ठेवली.	शर्ीनंा	वंदन	क न	ते	पु हा	आप या	आसनावर	जाऊन	बसले.	अमा य	पुढे	बोलू
लागले,	 “आता	 ारकाधीश	 यमंतकिवषयी	 देतील	तो	 िनणय	या	 सुधमा	सभेला	सदैव
मा य	आहे.	“िवपृथूंनी	िन याचा	राजदंडी	ठोका	िदला.	हजारो	मानकरी	यादवांची	सुधमा
राजसभा	 उ कट	 उ कंठेनं	 िचिडचपू	झाली.	 दरूवरची	 पि चम	समुदर्ाची	गाज	काय	ती
तेवढी	सतत	ऐकू	येत	रािहली.

उठ यापवूी	शर्ीनंी	मा यावर	एक	कटा 	टाकला.	केवढया	आ मतेजानं	तळपत	होते
यांचे	पाणीदार,	काळेशार	म यनेतर्!	 ते	 िकंिचत	हसले.	 दुस याच	 णी	 िशसम	 पेिटका
दो ही	हाती	लीलया	 खेळवीत	 ते	उठले.	सभागृहावर	आपली	ग डदृ टी	सहज	 िफरवीत
शर्ीचंी	वेणुवाणी	 तर्व	ूलागली	–

“मा या	 सम त	 िपर्य	 यादवजनहो!	 आजचा	 िदवस	 मा यापे ा	 तु हा	 सवां या
जीवनातील	 एक	 अ यंत	 मह वाचा	 िदवस	 आहे.	 याच	 सभागृहात	 मा या	 िदवंगत
वशुरांनी	–	 ये ठ	यादव	सतर्ािजतांनी	मजवर	 यमंतक	म या या	चौयाचा	िनं 	आ ेप
घेतला	होता.	याच	महािवक्रमी	र नम यानं	मा या	पर्ाणिपर्य	 ये ठ	बंधूं या	मनातही
मा यािवषयी	िवक प	िनमाण	केला!

“आज	या	दो हीही	गो टी	दरू	झा या	आहेत.	 यमंतक	 र नम याचा	मला	कधीच
मोह	 न हता.	 याच	 काय;	 तशा	 कुठ याही	 र नाचा	 कधीच	 असणार	 नाही.	 संप ी	 हे
जीवनचक्र	चालिव याचं	एक	साधन	आहे.	केवळ	तेच	सा य	कधीच	होऊ	शकत	नाही.
तसं	झालं	की,	भ याभ यांना	क पनाही	करता	 येणार	नाही	अशा	आप ी	कोसळतात.
समाजात	अकि पत	अपराध	वाढतात.

“मानवाची	 खरी	 संप ी	 आहे	 बुदि्धम ा!	 सुसं कारांनी	 पैल	ू पाडलेली	 िनकोप
बुदि्धम ा	हेच	खरं	र न,	तीच	कणभर	का	होईना	जीवन	पुढे	नेते.	 याचा	िवकास	करते.

“या	 यमंतकानं	 आप या	 न या	 जनपदात	 अनेक	 वादळं	 िनमाण	 केली.	 मा या
पर्ाणिपर्य	 ये ठ	बंधूंचा	अपसमजातनू	मतभेद	झाला	होता.	तो	दरू	करावा	यासाठीच	या
यमंतक	मिणर नामागे	मी	इतका	हात	 धुऊन	लागलो.	यांचा	अपसमज	दरू	झाला	की,
सवांचाच	आपोआप	दरू	होणार	होता.	 ये ठांचे	अपसमज	 हे	कठोर	शापाहनू	हानीकारक
ठरतात.	आता	ते	समळू	दरू	झालेत.	 याचा	मला	आनंद	आहे.

“या	 णीच	 तुमचा	 ारकाधीश	 हणनू	मला	 प ट	 केलं	पािहजे	की,	 ये ठ	यादव
अक् रकाका	व	 कृतवमन	यां या	या	 वमंतकासाठी	झाले या	 वाथी	हालचाली	मला
मुळीच	आवडले या	 नाहीत.	 यांनी	 शतध यासार या	 एका	 दरू थ	 यादवाला	 भरीस
घालनू,	 कट	 रचनू,	 सतर्ािजतांसार या	 ारकेला	 अ यंत	 मागदशक	 ठरणा या
मंितर्गणांतील	 दुस या	 एका	 ये ठ	 व	 अनुभवी	 यादवशरे् ठाचा	 या याकरवी	 वध
करिवला.	उभयतांना	कठोर	चेतावणी	आहे	की,	असा	अ य	अपराध	पुन च	घडता	कामा
नये!

“अक् रकाका	तर	हा	मणी	हातात	पडताच	असे	 िविचतर्	का	वागले,	काही	कळत
नाही.	मला	गोकुळातनू	कंसभेटीसाठी	मथुरेत	आणताना	आद या	रातर्ी	 यांनीच	सावध
केलं	होतं,	ते	 यांचं	सौहाद	मी	कधीच	िवसरलो	नाही.	िवसरणारही	नाही.	 या	वेळी	मला
सावध	करणारे	ते	यादवमंतर्ी	या	वेळी	 वतःच	असे	असावध	का	वागावेत?	 प ट	आहे	–
संप ीचा	लोभ!	यासाठी	या	वेळीच	 प टपणे	सवांना	सांगण	भाग	आहे.	लोभावर	हे	नवं



जनपद	कधीच	तगणार	नाही.	अमयाद	लोभामुळे,	ते	िकतीही	वैभवाला	चढलं	तरी	डुबेल!
ते	तगेल	केवळ	अमयाद	 यागावर.	असीम	कत यपतूतेवर.

“ती	 संधी	 पु हा	 ये ठ	 यादव	अक् रकाकांना	 ावी,	 हणनू	 मी	 यांना,	 यां या
क ातनू	उठून	 यांनी	पुन च	मंितर्गणां या	मंडळात	येऊन	बसावं,	अशी	सवां या	वतीनं
िवनंती	करीत	आहे.	मंितर्गणातील	दहा	जणांपैकी	 यांचं	आसन	ते	गे यापासनू	मी	याच
िदवसासाठी	 हेतुत:	 िर त	 ठेवलं	आहे.	 याचा	 यांनी	 पुन च	 वीकार	करावा	आिण	 हे
यमंतक	मिणर नही	 वीकारावं!	इतःपर	यादवांत	या	र नासाठी	कसलीही	दरी	पडू	नये,
हणनू	 िव व त	 या	 ना यानं	 यांनीच	 ते	 सांभाळावं.	 काशीरा यात	 यमंतकातनू
लाभले या	 संप ीचं	 दान	 क न	 यांना	 िमळालेली	 ‘दानपती’	 ही	 गौरवशाली	 उपाधी
अखंड	राखावी.	 यमंतका या	वा त यानं	आिण	दानानं	 ारकेचं	आरो य	िनरामय	राहणार
आहे,	 हे	 यांनी	कधीच	िवस 	नये.	या	सवांमुळे	 यांचंही	आरो य	तसंच	िनकोप	राहणार
आहे.”	शर्ीनंी	सेवकाकरवी	हातची	पेिटका	अक् रकाकांकडे	धाडली.

भारावलेले,	 दाढीधारी	 अक् रकाका	 टा यां या	 कडकडाटात	 उठले.	 िधमी	 पावलं
टाकीत	मंितर्क ातील	आप या	िर त	आसनावर	पुन च	जाऊन	बसले.

आता	आप या	 िपर्य	दादाकडे	बघत	शर्ीनंी	सभेचं	समापन	 केलं.	 हणाले,	 “तु हा
सवां या	 युवराजांिवषयी	 व	मा या	 ये ठ	 बंधिूवषयी	मला	काय	 वाटतं,	 ते	सांगायला
मा याजवळ	यो य	असे	श दच	नाहीत.	 दादा	मा या	 िनरोपाचा	आदर	 राखनू	 ारकेत
परत	आलेच	नसते	तर?...”

राजसभेचा	कानोसा	 घे यासाठी	शर्ी	जाणीवपवूक	 णैक	 थांबले.	 या	 पर् नामुळे
यादवांत	अ वथ	कुजबुज	व	खळखळ	माजली.	ती	वाढत	चालली	आहे	हे	बघनू,	आपला
नीलवणी	 पीळदार	 उजवा	 बाह	ू उंचावनू	 यांनी	 िनणायक	शर्ीश दांचं	 सुदशन	 फेकलं.
“दादा	परत	आलेच	नसते	तर	 –	तर	 यां या	 युवराजी	आसनावर	 यां या	पादुका	 ठेवनू
आ ही	 ारकेचा	 रा यभार	 सांभाळला	 असता!	 आ ही	 चांदर्वंशातले	 असलो,	 तरी
सयूवंशातले	शर्ीराम	आिण	भरत	कधीच	िवस 	शकत	नाही!”

या	 िदवशी	 सुधमा	 राजसभेहनू	 परतताना	 दरूव न	 ऐकू	 येणा या	 समुदर्गाजेत
िमसळलेला	एकच	एक	िवचार	मा या	मनी	 तनू	बसला.	बर	झालं,	मला	के हाच	कळलं
आहे	 ते	स य	की,	शर्ीचंं	 दय	पि चम	सागरासारखं	 िवशाल	 िन	अथांग	आहे,	 हे	सव
यादवांनाही	आज	कळून	चुकलं	आहे.

या	 वषा	 ऋततू	 यादवांची	 राजनगरी	 ारका	 जलधारां या	 आकाशवषावात	 कशी
अंगभर	 हाऊन	 िनघाली.	 पि चम	 सागरा या	 उसळ या,	 अरोध,	 अिवरत	 लाटा
पि चमे या	थेट	ऐंदर्	महा ारावर	गजत	थडकू	लाग या.	ते	 ार	आता	चार	मास	बाहे न
तृणझड ा	लावनू	बंदच	ठेव यात	येणार	होतं.	आता	बंदर	 ारकेत	येणा या	नौका,	होड ा
पणूत:	थांब या	हो या.	समुदर्ात	 दरूवर या	पाषाणी	 ‘क्रो टू	 तंभा’	वर	वषभर	 तेवत
असणारा	करंजतेलाचा	भलामोठा	 टभा	 पर् विलत	करणं,	जलसेनापतीनंी	आ ा	 देऊन
थांबिवलं	होतं,	तो	क्रो टू	नावाचा	पाषाणी	दीप तंभही	अधा	अिधक	फेसाळ या	लाटांत
आता	सतत	 हाऊन	िनघ	ूलागला.	म यमृगयेसाठी	सागराचा	अंतवध	घेणारे	कोळीयादव
आपाप या	िनवासांतच	थांब	ूलागले.

वषा	ऋत	ूहटताच	कडक	 थंडी या	शरदानं	 ारकेला	कवेत	 घेतलं.	समुदर्पृ ठाव न



उठले या	धु या या	ढगांनी	 ारके या	चारही	महा ारांना	दाट	घेर	टाकला.	आता	दोन-
तीन	 मास	 तरी	 या	 धु यातनू	 कधीमधी	 िदसणा या	 सयूदेवां या	 दशनावरच	 काय	 ते
समाधान	मानावं	लागणार	होतं.

माझं	 दुसरं	 डोहाळजेवणही	 सम त	 यादव	 आ तांनी	 पिहलंच	 समजनू	 पवूी याच
िज हा यानं	शोभेल	असं	घातलं.	मा या	पर्थम	 पुतर्ाचं	अपहरण	होऊन	बराच	काळ
लोटला	होता.	 याचा	सल	मा यापेखा	आ त	यादवांनाच	अिधक	जाणवत	होता.	 यामुळे
तर	या	सोह यात	 यांनी	कसलीच	त् टी	 हणनू	ठेवली	नाही.	शर्ीनंी	या	वेळी	होणा या
पुतर्ाचं	नाव	‘चा दे ण’	ठेवायचं	हे	मला	सांिगतलं.	ते	ऐकून	मी	िवचारलं	“चा 	 हणजे
काय?”	ते	नेहमीचं	हसत	 हणाले,	“चा 	 हणजे	संुदर.”

“आिण	क या	झाली	तर?”	मी	 यां यासारखंच	आडवळण	घेत	िवचारलं?.
ते	 हणाले,	“नाही,	पुतर्च	होईल.	नावही	चा दे णच!”
मी	मातर्	िवचारांत	गढून	गेले	की,	क या	झाली	तर	काय	नाव	ठेवावं	ितचं?
शर्ीं या	ओठांतनू	अनृत	श द	कधी	 बाहेर	 पडला	 नाही.	मला	 ए हाना	अनुभवानं

पटून	चुकलं	होतं	की,	 यां या	त डून	झोपेतही	एखादा	श द	अनवधानानं	बाहेर	पडला,
तर	तोच	आपला	ज म	साथक	कर यासाठी	धडपडेल!

मला	 पुतर्च	झाला.	 याचं	नाव	 ठेव यात	आलं	चा दे ण.	चा दे ण	नावापर्माणंच
संुदर	 होता.	 यानं	मा या	 पर्थम	 पुतर्ा या	अपहरणा या	सवां या	 वेदना	 दरू	 के या.
वसुदेवबाबा	आिण	दो ही	माता,	आचाय	व	 पुरोिहतांसह	 येऊन	 याला	आशीवाद	 देऊन
गेले.	 याला	बघायला	कौतुकानं	दादा	आपले	 बंध	ूगद,	सारण	व	रोिहता व	आिण	 पुतर्
िनशठ,	 उ मुक	 व	 िवपुल	 यां यासह	 राणीवशा या	 ीपावर	 येऊन	 गेले.	 रेवतीताईही
सुभदरे्सह	येऊन	गे या.	आता	वयात	आलेली	सुभदर्ा	अितशय	संुदर	िदस	ूलागली	होती.
चा दे णा या	 आगमनापाठोपाठ	 ारकेवर	 वसंत	 ऋत	ू उतरला.	 राजनगरी या
चौकाचौकांतील	 नानािवध	 वृ 	 रंगीबेरंगी	 फुलांनी	 कसे	 डव न	 आले.	 डेरेदार
आमर्वृ ांना	 इव या–इव या	 चुटकु या	 कै या	पड या.	 कुठून–कुठून	 येणा या	लांबट,
शुभर्	 पंखां या,	 शेपटां या	 प यां या	कलकलाटानं	 राजनगर	 ारका	 गजबजनू	जाऊ
लागलं.	 यातच	 कोकीळ	 नरांचे	 िटपेचे	 स तकांतले	 पर्णयाराधनी	 सरू	 िननाद	ू लागले.
वसंतात या	चढ या	सयूाला	सा ी	ठेवनू	यादवांचा	वंशवृ ही	डव न	आला

मा या	 पाठोपाठच	 भामेला	 पुतर्	 झाला.	 मातेसारखाच	 उजळ,	 सयूासारखा
झळझळीत.	 याचं	 नाव	 ठेव यात	 आलं	 ‘भान’ू	 .	 पंधरवड ातच	 जांबवतीचीही	 कूस
उजवली.	 ती	भामेअगोदर	शर्ीप नी	 हणनू	आली	 होती,	 पण	माता	 नंतर	झाली.	 तसे
जांबवती	व	शर्ी	सावळेच.	दोघांचा	हा	पुतर्	मातर्	गोरा–गोमटा	उपजला.	पुतर्	होता	तरी
तो	क येसारखाच	 िदस–ूभास	ूलागला.	जांबवती या	 िप याचं	 दैवत	होतं,	 शंकर.	 या या
व य	 पाला	 याचे	व यजन	‘सांब’	 हणत.	जांबवती या	या	पुतर्ाचं	नावही	 याचं	 मरण
हणनू	‘सांब’	ठेव यात	आलं.	लवकरच	अवंितक या	िमतर्िवंदेलाही	पुतर्	झाला.	 याचं
नाव	 ‘वृक’	 ठेव यात	आलं.	सर या	 वसंतात	स या या	कौसल	 वेळीलाही	फल	 धरलं.
स येलाही	पुतर्च	झाला.	 याचं	नाव	‘वीर’	ठेव यात	आलं.

आ ही	पाचही	माता	आपाप या	नवागत	 पुतर्ां या	उसाभरीत	 दंग	असतानाच	एक
मह वाची	वाता	सुधमा	राजसभेत	येऊन	पोहोचली.	 ‘पांचाल	 देशी या	एकचक्रा	नगरी
जवळ या	 वेतर्वनातील	 कु यात	 ‘बकासुर’	 नावा या	 खादाड	 व	 िवक्राळ	 रा साचा



को या	 एका	 तशाच	 िध पाड	 बर् पुतर्ानं	 िनधारानं	 वध	 केला	 होता.’	 हे	 सांगताना
आम या	दा कानं	 िटपलेला	एक	बारकावाही	मला	सांिगतला.	तो	 हणाला,	 “ती	वाता
ऐकताच	 शर्ीचंी	 चया	 केवढीतरी	 उजळून	 िनघाली	 होती.	 यांनी	 गु तचर	 पर्मुखाला
बोलावनू	 घेऊन	 वेतर्वनाकडे	 एक	 िन णात	 गु तचरांची	जोडगोळी	 तातडीनं	 धाडायला
सांिगतलं	होतं.”	वाता	ऐकताना	शर्ीचंी	चया	उजळली	याचं	मला	काहीच	वाटलं	नाही.
असुर,	दानव,	बबर,	रा स,	 ल छ	यांचा	तापदायी	उ छाद	कमी	होणं,	हे	 यांना	िपर्यच
होतं,	मातर्	 यांनी	या	वातसाठी	एवढ ा	दरूवर	तातडीनं	गु तचर	का	पाठवावेत,	ते	मला
कळलं	नाही.	 यां या	अशा	 िक येक	हालचाली	हो या,	 या	 यां या	 ये ठ	 बंधूंना	 –
दादांना,	 दो ही	मातांना,	 बाबांना,	 पर्थम	 प नी	असनू	मला	कधीच	कळून	 येत	 नसत.
इतरांची	गो टच	वेगळी.

आता	 दादा	 व	शर्ीं यामुळे	 ारका	जनपदाला	सव	 ितर्यमंडळात	मानाचं	 थान
पर्ा त	झालं	होतं.	 यामुळेच	आिण	पांचालांचे,	आचाय	सांदीपनीशंी	व	शर्ीशंी	चांगले
पवूसंबंध	 अस यामुळे	 एक	 ल णीय	 आमंतर्ण	 यादवां या	 सुधमा	 राजसभेत	 येऊन
थडकलं.	ते	होतं	पांचालक या	द् पदक या	या सेना	तथा	दर्ौपदी या	 वयंवराचं!

मी	 या	 या सेनेब ल	 ,	 ित या	 य ीय	 बंध	ू धृ ट ु नांब ल	 खपूसं	 ऐकलं	 होतं.
दोघांनाही	द् पदराज	व	 यांची	प नी	सौतर्ामणी	यांना	पर् य 	य देवानं	होमकंुडातनू
पर्कटून	अपण	केलं	होतं	 हणे!	 यांना	िशखंडी	नावाचा	य ापवूीचा	एक	पुतर्ही	होता	व
नंतरचे	सुिमतर्,	िपर्यदशन,	िचतर्केत,ू	 वजकेत,ू	सुकेत,ू	वीरकेतु,	सुरथ	आिण	शत् ं जय
असे	अ टपुतर्	 होते.	 दर्ौपदी या	साव या,	 सुगंधी	स दयाचा	व	 िवपुल	 केशसंभाराचा
डंका	आयावतात	सवतर्	दुमदुमत	होता.

यादवांची	 पांचाल	 राजक ये या	 वयंवराला	 ससै य	जा याची	 तयारी	 सु 	झाली.
यमुनापार	असलेला	पांचाल	देश	मोठा	होता.	 याचे	उ र	पांचाल	व	दि ण	पांचाल	असे
कारभारा या	 सोयीसाठी	 दोन	 भागच	 पडले	 होते.	 उ र	 पांचालांची	 राजनगरी	 होती
अिह छतर्.	या	 देशा या	सीमा	उ रेकडे	बर् ावतात	 िश न	 थेट	 कु ं या	हि तनापरू
रा या या	 सीमेला	 िभड या	 हो या.	 दि ण	 पांचालांचं	 राजनगर	 होतं,	 कांिप यनगर.
ितथंच	 हे	दर्ौपदी– वयंवर	मांड यात	 येणार	होतं.	या	 वयंवरामुळे	उ या	आयावता या
भिवत याला	आमलूागर्	कलाटणी	 िमळणार	होती.	 यात	भाग	 घेणा या	म य	 देशी या
अनेक	 राजांना	 हे	 माहीत	 न हतं.	 स दयखणी,	 सुगंधी	 दर्ौपदीची	 अिभलाषा	 मातर्
जमणा या	पर् येक	नरपंुगवा या	मनी	सरस न	उठली	होती.	यादव	तर	अशा	 तर्ी या
पर्ा तीसाठी	 सव व	 पणाला	 लावनू	 उतरले	 नसते	 तरच	 नवल!	 कांिप यनगराकडे
जा यासाठी	बलरामदादा,	दो ही	सेनापती,	उ वभावजी,	िक येक	यादववीर	आिण	होय,
पर् य 	शर्ी	 यांची	 धांदल	 उडालेली	 होती.	अशातच	 ारकेला	आनंदाितरेकानं	समळू
घुसळून	काढणारी,	कुणालाही	कसलीही	अपे ा	िकंवा	क पना	नसणारी	घटना	घडली.

माझा	िक येक	वषं	अपहिरत	झालेला	पर्थम	पुतर्	 ारके या	 ारावर	अचानक	येऊन
उभा	ठाकला!	 या या	सोबत	अनेक	असुरवीर	होते.	तो	आला	होता,	यादवां याच	मळू
शरूसेन	 रा यातनू.	 गोवधन	 पवता या	 घनदाट	 अर यातनू.	 कस यातरी	 वैमन याचं
कारण	 मनी	 जागवनू	 शंबरासुरानं	 िक येक	 वषांपवूी	 मा या	 नवजात	 पुतर्ाचं	 या या
ज मा या	सहा या	 िदवशीच	अपहरण	 केलं	 होतं.	 शंबरासुर	 व	 याची	 प नी	मायावती



यांनी	आपले	असुरी	सं कार	 या यावर	 जवीत	डो यांत	तेल	घालनू	संगोपन	केलं	होतं.
याला	यादवकुलाची	चुकूनही	आठवण	होणार	नाही,	याची	कडेकोट	द ता	 यांनी	घेतली
होती.

पण	 यां या	 या	खटाटोपाचा	 काहीही	 उपयोग	झाला	 न हता.	 या	 णी	 याला
कळलं	की,	तो	 ारकेचा	यादव	असनू	पर् य 	शर्ीचंा	अंकुर	आहे,	 या	 णी	 या यातील
यादवर त	उफाळून	आलंच!	शंबराशी	घनघोर	यु 	क न,	 याला	वधनूच	तो	आला	होता.
मायावतीचा	 याग	क न,	 िमळतील	 ते	एकिन ठ	असुर	सोबत	 घेऊन	 यानं	 थेट	 ारका
गाठली	होती.	 यासाठी	 यानं	तसा	एक	असुर	अगर्दतू	 ारकेत	पुढे	धाडला	होता.

माझा	हा	 पुतर्	ज मतःच	आकषक	होता.	पर् य 	मदनाचा	अवतार.	गोवधना या
मोक या	अर यात	वाढ यामुळे	तर	तो	दृ ट	लागावी	असाच	ताडमाड	व	अपर्ितम	संुदर
िदसत	 होता.	 पर् य 	शर्ीनंी	 दादांसह	जाऊन	 शु ा ावर	 याचं	 वागत	 केलं.	 याचे
बळकट	 वृष कंध	घट्ट	पकडून	 या या	नीलवणी	डो यांत	खोलवर	बघनू	 याला	प कं
पारखनू	 दृढ	आिलंगनात	 घेतलं.	मी	आिण	मा या	चारही	भिगनी,	वसुदेवबाबा	व	दो ही
माता	 यां या	 शेजारीच	उ या	होतो.	 जे हा	माझा	पर्थमपुतर्	एवढ ा	वषीनंतर	मला
वंदन	करायला	वाकला,	ते हा	मी	पार	ग धळून	गेले.	खरंच	वाटेना	की,	तो	माझाच	पुतर्
आहे.	 यानं	 सावधपणानं	 अगर्दतू	 धाडला	 नसता,	 शर्ीनंी	 याला	 व ाशी	 िबलगता
घेतला	नसता,	तर	खरोखरच	मी	माता	असनूही	 याला	 वीकारताना	ग धळले	असते.

मी	मा या	गाढ	 िमठीत	 याला	 घेतलं.	तपा या	दाट या	अश् ं ना	आपोआप	वाट
मोकळी	झाली.	 याच	वेळी	शर्ीचें	दरूदृ टीचे	धोरणी	बोल	मा या	कानांवर	पडले,	“पर्थम
माता	 होणं	कठीण	आहे.	 यातही	 सुमाता	 होणं	 परे्मयोगाएवढं	कठीण	आहे!	 ि मणी,
या या	मनावरील	असुरी	सं कार	पुसनू	टाक याचा	घोर	कमयोग	आजपासनू	तु या	मागे
लागला!	 जसं	 जांबवतीला	 त	ू यादवांची	 कुल तर्ी	 क न	 घेतलंस,	 तसंच	 ित याच
साहा यानं	याचं	यादव	महार यात	पिरवतन	क न	घे.”

आले या	पर्थम	पुतर्ाचा	जनपदा या	राजपुरोिहतांनी	रीतसर	नामकरण	िवधी	केला.
सवां या	सा ीनं	आ ही	पवूी	योजलं	होतं,	तसं	 याचं	नाव	‘पर् ु न’	च	ठेव यात	आलं.
शंबरासुरानं	 याचं	नाव	च क	‘शांबर’	असं	पाडलं	होतं!	 या	िवधीचं	सुगर्ास	भोजन	घेऊन
तृ त	झालेले	यादव	चतुरंग	सेनेसह	कांिप यनगराकडे	िनघाले–पांचाली या	 वयंवराला.

पवूीच	 िनयोिजत	 झाले या	 यादवमंडळात	 आता	 भर	 पडली	 ती	 त ण,	 संुदर
पर् ु नाची.	शर्ीनंी	 याला	आवजनू	बरोबर	घेतलं	होतं.	उ ेश	होता	 याला	 वयंवराची
ितर्यांची	 पर्था	 यथासांग	 पर् य 	 बघायला	 िमळावी	 हा.	 यामुळे	 ारकेतील

यादवमंडळात	आिण	भोवती या	नरेशांत	मातर्	आवई	उठली	की,	“ ारकाधीश	आप या
पर्थमपुतर्	 पर् ु नासाठीच	 कांिप यनगराला	 चालले	आहेत.”	जाताना	 मातर्	 यांनी
मला	 प ट	सांिगतलं	की,	“पांचालांचं	आमंतर्ण	आहे	यादवपर्मुख	 ारकाधीशाला!	कुणी
सांगावं	या	 वयंवरात	पण	पणू	कर यासाठी	मलाही	उतरावं	लागेल!	पणही	 िविचतर्च
आहे.	पु या	धनुवदाची	परी ा	घेणारा.”

ते	ऐकून	मी	 हणाले,	“माझी	तयारीच	आहे,	पांचालक येचंही	पाचवी	भिगनी	 हणनू
वागत	करायला!	पर् य 	शर्ीनंाही	कठीण	वाटतो,	असा	हा	धुनिव ेचा	पण	आहे	तरी
कसला?”	शर्ीं या	त डून	अश य	आिण	कठीण	हे	श द	सहसा	कधीच	बाहेर	पडत	नसत.
अनेकवेळा	अनेकांनी	कठीण	व	अवघड	 हटले या	गो टी	 यांनी	सहज	 चुटकीसरशा	व



सुबकपणे	 हातावेग या	 केले या	 मी	 पर् य 	अनुभव या	 हो या.	 माझं	 कुतहूल	जागं
झालं.

पांचालीचा	 वयंवर	 मंडपच	 समोर	 अस यासारखं	 शर्ीनंी	 द् पद,	 धृ ट ु नांनी
मांडले या	 वयंवरातील	पण	मा यासमोर	सा ात	 िचतर्वत	 उभा	 होता.	मा याजवळ
येत	 ते	 िविश ट	 कृ णशैलीत,	 उज या	 हाताची	 तजनी	 मंडलाकार	 िफरवीत	 हणाले,
“मंडपा या	मधोमध	पांचालांनी	गंडकी	पाषाणांचा	एक	पर्श त	सुघड	गोलाकार	जलकंुड
उठिवला	आहे.	 यात	 स त	 पिवतर्	 न ांचं	 जल	 काठोकाठ	 भरलं	आहे.	 जलकंुडा या
मधोमध	 पोहोचेल	असा	 पवू–पि चम	जाणारा	 िचंचोळा	 माग	आहे.	 या या	 त डाशी
गोलाकार	अशी	धनुयो ाची	 बैठक	आहे.	 बैठकीलगत	पांचालां या	पजेूतील	पर्श त,
पु पमालामंिडत	 िशवधनु याची	खोबण	आहे.	जवळच	तणूीरांची	 बैठक	आहे.	 ितथं	सचूी
बाणांनी	भरलेले	अनेक	तणूीर	असतील.	 यातील	 केवळ	पाचच	बाणांचं	पर् ेपण	क न
छताशी	बसिवले या,	गरगर	 िफरणा या	म ययंतर्ातील	म या या	 िफर या	 नेतर्ाचा
अचकू	ल यभेद	धनुवीरानं	 यायचा	आहे.	केवळ	पाच	बाणांतच!”	 यां या	अंगुलीबरोबर
मी	 दृ टी	 िफरवत	रािहले.	 यांनी	हळूच	अंगुली	छताकडे	 नेली,	तशी	 यांचे	श द	ऐकत
सहजच	वर	छताकडे	मी	भाबडेपणी	बघत	रािहले.	क पनेनंच	गरगर	 िफर या	म याचा
िफरता	नेतर्	िव फार या	डो यांनी	शोध	ूलागले.	नकळतच	मी	पुटपुटले,	“कठीणच	आहे
हा	पण	पणू	करणं.	इथं	 िफरता	म या	नीट	पकडता	 येत	नाही,	तर	 याचा	 नेमका	 नेतर्
कसा	पकडायचा?	तोही	पाचांतील	एका	बाणानं!”

तशी	दुस या	हातानं	माझी	मान	खाली	वाकवीत	शर्ी	अंगभतू	खट ाळपणानं	 याच
िफर या	अंगुलीनं	जलकंुडातील	िफर या	पर्ितिबंबाचा	िनदश	करत	 हणाले,	“नेतर्भेदच
करायचा	तोही	पाचांत या	एकाच	बाणानं,	सरळ	 िफर या	म याकडे	वर	बघनू	न हे;	तर
या या	जलकंुडातील	गरगर	िफर या	पर्ितिबंबाकडे	–	खाली	बघनू,	मान	खाली	नेतर्भेद
वर,	असं	जोडकौश य	दाखवनू!!”

माझा	 ग धळ	 खट ाळ	 हसत	 बघनू	 शर्ी	 पुढे	 हणाले,	 “स या	 तरी	 हे	 कौश य
हि तनापुरातील	 एकाच	 वीराठायी	 आहे.	 सतूपुतर्	 कणाठायी.	 गु 	 दर्ोणांनी
आयोिजले या	वासंितक	 पधत	कणानं	अजुनानं	 केलेले	सव	 िवक्रम	पणू	क न,	शेवटी
याला	 ं ाचं	आ हानही	िदलं	होतं.
“खरं	 हणशील	तर	हा	पण	पणू	कर याची	यो यता	अजुनातच	होती.	पण...	पण...”

कस यातरी	 िकचकट	 सम येचा	 गंुतावळा	 उकलताना	 चुकूनच	 पडतात	 तशा	 आठ ा
यां या	 भ य,	 िनतळ	 कपाळावर	 णैक	 तरळ या.	 मग	 ‘येतो’	 हणनू	 यांनी	 माझा
िनरोपच	 घेतला.	 ते	 यादवमंडळासह	कांिप यनगराला	 िनघनू	 गेले.	 मा या	 मनी	 मातर्
यांनी	 एक	 पर् न	 तसाच	 तरळता	 सोडून	 िदला	 होता.	 म याचा	 नेतर्भेद	 कर याची
मता	असले या	 दोघा	धनुवीरांचा	 यांनी	 िनदश	 केला	 होता.	 पिहला	 हणनू	आपला

िनदश	काही	 यांनी	केला	न हता.	मला	मातर्	प का	िव वास	होता	की,	िकतीही	अवघड
असला,	तरी	हा	पण	शर्ीच	 िजंकणार!	राणी ीपावर या	वा तुसंकुलातील	सहावी	जागा
पांचलक येचीच	होणार!

खरंतर	मी	भाववेडी,	भाबडी	–	 ते	 वत:	 िकतीही	 हणत	असले	 बुदि्धमान	महाराणी,
तरीही	भाबडीच.	 िवचार	करीत	 रािहले.	पर् य 	कशी	 िदसत	असेल	पांचालांची	 सुगंधी
य क या	दर्ौपदी?	शर्ीं या	िहमवंता या	यातर्ावणनातील	सुगंधी	बर् कमळं	ऐकलीच



होती.	हीसु ा	सुगंधी	आहे	 हणे!	कसं	असेल	हे	सुगंधी	 तर्ी–	कमळ?	फार	मािननी	आहे
हणे	 ही	 धृ ट ु नाची	 भिगनी	 –	 या सेना	 –	 यामा!	 कशी	 वागेल	 ती	 मा याशी?
भामेसारखी?	 की	 जांबवतीसारखी?	 या	 चौघीं याही	 माहेरचं	 मनु यबळ	 होईल,	 एवढं
िह या	 एकटी याच	 माहेरचं	 पांचालांचं	 सं याबळ	 आहे.	 इतर	 चौघी	 मा या	 मागनू
आ या.	मला	महाराणीचा	मनापासनू	मान	 देत	 तशाच	 वाग या.	 ही	 वागेल	 तशी?	की
होईल	वरचढ?

कुणी	 सांगावं,	 पुढे	 हां–हां	 हणता	 हीच	 होईल	 कदािचत	 कोट वधी	 यादवांची
महाराणी!	स दयखणी	तर	आहेच	 हणे.	घोटीव,	दीघकेशा,	 िवपुलकेशा!	या	सवांत	भर
भुईचंपकासारखी	 सुगंधी,	य जा– तर्ाणी!	य जा	 हणनूच	ती	 बुदि्धमानही	असणार.
मा याहनूही	असेल	ती	बुदि्धमान?	शर्ी	वणानं	नीळसर–सावळे	–	ती	 यामा	–	दोघंही
बुदि्धवंत	–	जमलंच	 हणायचं!!

एक	मास	लोटला.	 ारकाधीश,	दादा,	उ वभावजीसंह	 ारकेला	परतले.	 गेले	तसेच
सव	जण	परतले	होते.	सोबत	मी	कयास	 केला	होता,	तशी	पांचालक या	दर्ौपदी	काही
आली	न हती.	होता	ित या	िप यानं	यादवांना	िदलेला	भरघोस	उपहार.	हे	असं	घडलं	कसं?
माझं	कुतहूल	अपार	चाळवलं.	पडताळा	 यावा	 हणनू	मी	शर्ीनंा	 यां या	क ात	एकांती
गाठलं.

मी	समोर	 िदसताच	लगबगीनं	 पुढे	 येत	अपार	आनंदानं	मा या	दो ही	 भुजा	घट्ट–
घट्ट	पकडत	 ते	 हणाले,	 “ ि मणी,	यादवां या	महाराणी,	पांडव	 िजवंत	आहेत!	शांत,
स वशील	 मुदरे्चा	 युिधि ठर,	 याचा	अजोड	बलदंड	म लयो ा	 बंध	ूभीम,	 वयंवराचा
पण	 िजंकणारा	 अिजं य	 धनुधर	 अजुन,	 आप या	 पर् ु नासारखा	 िदसणारा	 नकुल,
दा काची	 आठवण	 देणारा	 अ वत 	 सहदेव...	 सव–सव	 पांडव	 िजवंत	 आहेत.
कांिप यनगरात	एका	 कंुभकारा या	घरी	मी	 कंुतीआ यासह	दर्ौपदीला	व	 यांना	भेटूनच
आलो	आहे.	महाराणी,	अजुन	 िजवंत	आहे.	मा या	मनीचे	 िक येक	 संक प	पणू	होणार
आहेत.

“िपर्य	 ि मणी,	शांतपणे	व	नीट	ल ात	ठेव,	या	 वयंवरामुळे	मा या	आयु यात या
एका	न या	पवाला	आता	पर्ारंभ	झाला	आहे.	कांिप यनगरात	काय	घडलं,	 याचे	सव
बारकावे	तुझा	लाडका	उ वभावजी	तुला	सांगेलच.”

याच	 िदवशी	 रातर्ी	 मला	 वंदन	 कर यासाठी	 आले या	 उ वभावजीनंी	 दर्ौपदी
वयंवराचा	 सव	 सागर्	 वृ ा त	 मा यासमोर	 नमर्	आदरभावानं	 िचतर्वत	 खडान	्खडा
ठेवला.	 यातील	 जे	 यांना	 जाणवले,	 नेमके	 तेच	 बारकावे	 मलाही	 जाणवले.	 यांनी
सांिगतलं,

“ वयंवरात	 पण	 पतूीसाठी	जमले यांत	 दुयोधन	आप या	 दुःशासन,	 दुमष,	 दुःसह
अशा	बंधूंसह	आला	होता.	 या या	वतीनं	पण	पणू	कर यासाठी	अंगराज	कण	बंध	ूशोण	व
पुतर्	 सुदामनासह	आला	 होता.	 गांधारनरेश	शकुनी,	 याचे	अकरा	 बंध,ू	 मगधािधपती
जरासंध,	 िशशुपाल,	 दंतवक्र	 आिण	 वतःला	 पर्ितवासुदेव	 हणिवणारा	 प ड्रक,
चेिकतान,	 भगद ,	 अंशुमान,	 शंख	आिण	 मदर्राज	 श य,	 मानंद,	 भरूी,	 भिूरशर्वा,
सुदि ण,	 दृढध वा,	 सुषेण,	 िशबी	आिण	सधवराज	जयदर्थ,	बाि हक,	 िचतर्ांगद	आले
होते,	तसेच	आ ही	यादव,	दादा,	बलरामदादा,	दो ही	सेनापती,	अक् र,	अमा य	आिण



पर् ु नही	होतो.	जवळ-जवळ	 शंभर	एक	नरेश	या	 वयंवराला	कांिप यनगरात	लोटले
होते

“पांचालां या	वतीनं	युवराज	धृ ट ु नानं	सव	नरेशांचं	 यां या	अमा य	सेनापती	व
िनवडक	सेनेसह	 वागत	केलं.	आप या	भिगनी या	स दयाचं	व	 गुणव ेचं	रसाळ	वणन
क न,	 वयंवराचं	 पर्योजन	 सांिगतलं.	 िबकट	 पणाचे	आव यक	 ते	 बारकावे	 व	 िनयम
सांिगतले.	पांचालां या	 कुलदेवीचं	व	य ीय	 देवतेचं	 मरण	क न	 पुरोिहतांनी	 िदले या
िशवमुहतूावर	 म ययंतर्	 सु 	 कर यात	 आलं.	 पाठोपाठ	 अनेक	 पांचाल	 सैिनकांनी
तोललेलं	 िशवधनु य	आण यात	आलं.	गरगर या	म याबरोबर	आयावतातील	 िक येक
िवक्रमी	नरेशांचं	भा य	श दश:	गरगर	िफ 	लागलं!!

“म याबरोबर	जलकंुडा या	शांत	जलाशयात	पर्ितिबंबही	गरग 	लागलं.	 िक येक
नरेश	 धृ ट ु नाचं	आ हान	 वीकारत	 व 	 ताणत	 पुढे	 सरसावले.	 पांचालांचं	 अवजड
िशवधनु य	उचल यात	काही,	तर	काही	उचलनू	पर् यं या	लाव यात	ढेपाळले.	िक येक
के हाच	कोलमडले.	पर्हरभर	गेला.	मदर्राज	श य	आिण	जयदर्थसु ा	अपयशी	झाले.
मंडपात	 कुजबुज	 सु 	झाली.	 ित यातनू	 ‘मगधािधपती	समर्ाट...	जऽराऽसंऽध!’	असे
बोल	 ऐकू	 येऊ	 लागले.	 तसा	 िध पाड,	 कसले या	 अंगलटीचा	 मगधसमर्ाट	 जरासंध
आसनाव न	उठला.	मंडपातील	 या या	चेदी	व	मागधी	मानक यांनी	टा यांचा	वारंवार
कडकडाट	 उठवीत	 संतत	 हषघोषनाद	 सु 	 केला	 –‘मगधािधपती	 अिजं य	 समर्ाट
जरासंध	 महाराऽज...	 जयतु...	 जयतु!	 िगिरवर्ज	 नरेश,	 अिजं य	 म लयो ा,	 शरे् ठ
धनुधर,	 समर्ाट	 महाराज	 जरासंधाचा	 िवजय	 असो!’	 काही	 उताव या	 मगधकरांनी
यातच	हषघोष	घुसडून	िदला	–‘मगध	महारा ीऽ	या सेनादेवीऽ	जयतु...	जयतु!’
“मगध	 समर्ाटानं	 उठ या-उठ या	 पर्थमच	 अ यंत	 ितर काराचा	 कटा 	 टाकला

असेल,	 तर	 तो	 एकट ा	 ारकाधीश	 दादांवर	 जशी	 काही	 धृ ट ुमनाची	 न हेच	 –
ारकाधीश	 शर्ीकृ णाची	 भिगनीच	 तो	 वरायला	 आला	 होता!	 आिण	 मकूपणंच	 सांगू

इि छत	होता	-	मथुरेहनू	पळ	काढणा या	पळपुट ा,	भेकड,	गव या	ही	दर्ौपदीही	तु या
सम 	 कंधावर	टाकून	घेऊन	जातो	िगिरवर्जाला!	पेट या	गोमंत	पवतातनू	िनसटलास.
या	 वयंवरानंतर	तुलाही	दोरखंडात	जखडून	घेऊनच	जाणार	आहे	मी	िगिरवर्जात!

“फुल या	 व ाचा	 गवो त	 जरासंध	 दणादण	 पाय	 आपटत	 िचंचो या	 मागानं
िशवधनु यापयंत	 पोहोचला.	 यानं	 िशवधनु याजवळ	 वीरासन	 घेत	 धनु याचा	 म य
पकडून	ते	अवजड	िशवधनु य	उचललं.	यापवूी	हे	कुणालाच	श य	झालं	न हतं.	 यामुळे
भानरिहत	 झाले या	 मागधांनी	 अनावर	 हषघोषांनी	 तो	 पांचालमंडप	 कसा	 िननादनू
टाकला.	 ‘जयतु...	जयतु!’	जरासंधानं	 वीरासनात	 बसनूच	 तणूीरांतील	 एक	 बाण	 खेचनू
म तकाला	िभडवला.	मागधां या	कुलदेवीचं	 मरण	क न	तो	पर् यंचेवर	चढिवणार	तोच
तोल	जाऊन	जरासंध	 बैठकीव न	धाडकन	कोसळला.	जरासंध	या सेनेचा	 वयंवर-पण
िजंकणार	 हणनू	 डो यांत	 पर्ाण	 आणनू	 गरगर या	 म याकडे	 बघणारे	 परे् कगण,
अवजड	 िशवधनु याखाली	 टाचा	झाडणा या	 समर्ाट	जरासंधाकडे	 हताश	 होऊन	 बघू
लागले.	 ऐंशीवर	 राजे	आप या	कारागृहात	क डणारा	तो	अरेराव	स ासमर्ाट	अवजड
िशवधनु यानं	क डून	टाकला.	जरासंध	टाचा	घासत	मरणार	असा	िनकराचा	 ण	आला.

“याच	 वेळी	 नेमका	 अंगराज	कण	 उठून	 उभा	 रािहला.	 तसं	 दादानं	मा या	 शेजारी
बसले या	 आप या	 पर् ु नाकडे	 हसनू	 पािहलं.	 िकती	 सा य	 होतं	 या	 दोघांत!



दुयोधनाकडे	 हसनू	 बघत	 िध या	चालीनं	कण	 िशवधनु यापाशी	आला.	 यानं	 वीरासन
घातलं.	 मोठ ा	 कौश यानं	 यानं	आप या	 नेहमी या	 िवजयधनु यासारखं	 िशवधनु य
उचललं.	जरासंध	 मु त	झाला.	 घरंगळलेला	 मागधी	 मुकुट	 म तकी	 धारण	क न	 घेत
आप या	 आसनावर	 जाऊन	 चरफडत,	 मुकाट	 बसला.	 कणानं	 िशवधनु य	 उचलताच
या या	नावा या	जयजयकारानं	 ‘अंगराज	कणऽ	जयतु	जयतु!’	 मंडप	 िननादला.	मीही
एकटक	 या याकडे	पाह	ूलागलो.	तो	आप या	पर् ु नासारखाच	अपर्ितम	 संुदर	िदसत
होता.

“ यानं	लीलया	हातचा	बाण	पर् यंचेवर	चढिवला.	कपोतासारखी	मान	डौलदार	क न
तो	 कंुडातील	गरगरता	म यनेतर्	 धंुडाळू	लागला.	 वयंवरमंडप	 वास	 रोधनू	 या या
ल यवेधाची	पर्ती ा	क 	लागले.	इत यात	हाती	शुभर्	कमलांची	वरमाला	घेतले या
नतम तक	दर्ौपदीनं	पर्थमच	मान	उंचावली.	ितचे	घणाघाती	िनधारी	 तर्ाणीबोल	मंडप
थरकावीत	 िव ु लतेसारखे	तडतड	 घुमनू	उठले,	 ‘थांबाऽऽ!	 तु ही	नाही	या	पणात	भाग
घेऊ	शकत!	मी	कुठ याही	सतूाची	प नी	वा	 नुषा	होणार	नाही.	कधीच	नाही!’

“कणा या	 पीळदार	 हातातील	 सरसावलेलं	 िशवधनु य	 णैक	 थरथरलं.	 याचा
वीरासनी	पिवतर्ा	 णात	 भंगला.	पर् यंचेवर	चढिवलेला	सचूी	बाण	अचानकच	 सुटला.
कशीतरी	 वेडीवाकडी	 वळणं	 घेत	 येऊन	 दादा या	 पाया या	 अंगठ ात	 घुसला.	 तरीही
हसतच	दादानं	तो	उपसनू	हाती	घेतला.	गर्ीवा	आकाशमागी	उठवनू	कण	खदखदा	हसला.
दर्ौपदी या	बोलापाठोपाठ	हे	हा यही	मंडपातील	नरेशांना	भेदरवनू	गेलं.	दुस याच	 णी
हातचं	 िशवधनु य	 आवेगानी	 पायाशी	 फेकत	 तो	 आला	 तसा	 परत	 जाऊन
दुयोधनाशेजार या	आसनावर	बसला.

“या सेना	पांचालीनं	 पुन च	सं कारवशात	मान	खाली	घातली.	बोलणारी	या सेना
दर्ौपदी	आिण	ऐकणारा	सयूभ त	कण,	यांमुळे	 मंडपातील	नरेश	आता	गोठ यासारखे
झाले.	आपसात	कुजबुज	ूलागले.	म ययंतर्	आयावतातील	सम त	 ितर्य	पौ ष वाला
वाकु या	दाखवत	तसंच	गरगर	िफरत	रािहलं.	आता	मंडप	पराकोटी या	ताणावर	पडला.
तसा	य पुतर्	धृ ट ु न	पु हा	उठला.	जम या	नरेशांवर	गरगर	दृ टी	िफरवत	कडाडला,
‘काय	माझी	य द 	भिगनी	वर याचं	साम य	आयावता या	एकाही	नरेश	नरो मात
नाही?	काय	इथला	सम त	धनुवद	आज	िवक्रमशू य	झाला?	काय	स दयवती,	गुणवती,
पांचालां या	 िपर्य	 क या	 दर्ौपदीला	 जीवनात	 यो य	 जोडीदार	 िमळणारच	 नाही?
कशासाठी	 जमले	आहेत	 हे	 एवढे	 नरेश?	 कंुभमे यासाठी	 की	 रथ पधसाठी?	 या	 एका
य:कि चत	 म ययंतर्ासमोर	 शरणागत	 घे यासाठी?	 िध कार	 –	 िध कार	 असो,
आयावता या	गगनभेदी	पु षाथाचा	टभा	िमरिवणा या	इथ या	 ितर्य वाचा!	िध कार
असो,	सयू-चांदर्	कुलाचे	उ रािधकारी	 हणिवणा यांचा!’	ते	धृ ट ु नाचे	बोल	न हतेच.
धडधडीत	पेटले या	य कंुडा या	िठण या	हो या	 या.

“आता	 मातर्	 मा या	 डा या	 हाताशी	 बसलेला	 मा या	 िपर्य	 दादा	 -	 यादवांचा
ारकाधीश	शर्ीकृ ण	उठून	ताठ	उभाच	रािहला!
“तो	 उठला	 मातर्,	 यादवांसह	 जम या	 नरेशांबरोबर	 आलेले	 िक येक	 आमंितर्त

कंठमणी	 फुलवनू	भानरिहत	होत	गजले,	 ‘यादवनायक,	शारंगधर,	 ारकाधीश	शर्ीकृ ण
महाराऽज	जयतुऽ	जयतु!’



“ याचा	जयकार	ऐकून	जरासंधासह	पांचालराज	द् पद,	महाराणी	सौतर्ामणी	यांसह
उपि थत	 सवांचे	 नेतर्	 या या	 एकट ा या	 अपर्ितम	 लाव यमय	 मतूीवर	 िखळले.
इतकंच	काय	आतापयंत	नतम तक	असले या	उपवर	पांचालक या	या सेना	दर्ौपदीनंही
ितला	नकळतच	मान	वर	उठवनू	दादाला	डोळाभर	पािह याचं	तर	मी	 प ट	बिघतलं.

“आता	तर	 वयंवर	मंडपाचं	छत	पराकोटी या	जयनादांनी	उडून	जाणार	असंच	मला
वाटलं.	 इत यात	 जमले या	 नरेशांतनू	 माग	 काढत	 एक	 उंचशील,	 अ यंत	 तेज वी
बर् कुमार	गवो नत	मानेनं,	व 	फुलवीत	जलकंुडाजवळ	येऊन	उभा	ठाकला.	तो	कोण,
कुठला,	 याचं	 नाव	 काय,	 मंडपात	 कुणालाही	 काहीही	 माहीत	 न हतं.	 पण	 तो	 अशा
चपळाईनं	आिण	आ मिव वसानं	आला	होता	की,	मंडपातील	माजलेला	सव	कलकलाट
णात	शांत	झाला.	मी	 या	बर्ा णवेषधारी	त णाला	नीट	पारखनू	पािहलं.	 णैक	मला

भास	झाला,	दादाच	तर	जलकंुडाजवळ	बर् वेष	धारण	क न	उभा	नाही	ना?	कसं	श य
आहे?	 आता	 मीही	 या याकडे	 एकटक	 बघ	ू लागलो.	 याच	 िध या	 चालीनं,	 पणू
आ मिव वासानं	 तो	 पुढे	 सरसावला.	 जलकंुडा या	 म यभागी	असले या	 धनुवीरा या
बैठकीजवळ	गेला.	मंडपातील	सव	उपि थतांची	दृ टी	 यानं	बलात	खेचनू	घेतली	होती.

“ यानं	डौलदार,	 नेतर्दीपक	वीरासनाचा	पिवतर्ा	 घेतला	मातर्,	 मंडपात	टा याच
टा यांचा	 पज य	 कोसळला.	 मी	 तर	 टा या	 िपटत	 ताडकन	 उठून	 उभाच	 रािहलो.
पाठोपाठ	मा या	कानांवर	 दादाचे	 पिरिचत	 दबके	शर्ीबोल	 पडले,	 ‘उधो,	 बंधो,	 तेच	 हे
वीरासन	आहे!	मी	कु ेतर्ावर	सयूकंुडाकाठी	बिघतलेलं	–	सयूगर्हणा या	िदवशी!	उधो,
हा	दुसरा-ितसरा	कुणीही	नाही.	पांडुपुतर्	क तेय	अजुनच	आहे!!’	मी	दादाकडे	आ चयानं
बघतच	 रािहलो.	आता	 तर	 तोच	 वत:	 हषभरानं	 वतःला	 िवस न	 हल या	 लयब
टा या	िपटत	होता!	असं	तर	मी	 याला	कधी-कधीच	पािहलं	न हतं.

“इत यात	 िशवधनु य	 पेलनू,	 पर् यंचेवर	 बाण	 चढवनू,	 भग या	 व तर्ातील
बर् कुमारानं	जलाशयात	 गरगरतं	 पर्ितिबंब	 पािहलं.	 म यनेतर्ाचा	 पिह याच	 सचूी
बाणात	 हां-हां	 हणता	अचकू	 नेतर्भेद	 साधलाही	 होता!	 म ययंतर्	 बंद	 पडलं	 होतं.
अघिटत	असं य	घटनांचं	चक्रयंतर्	 या	 णापासनूच	सु 	झालं.	पुढे	होत,	पांचालक या
दर्ौपदीनं	आप या	हातातील	शुभर्	कमलांची	उंच	वरमाला	बर् कुमारा या	कंठी	हसत-
लाजत	चढिवली.	 याच	 णी	माझे	खांदे	थोपटत	दादा	अ प ट	 पुटपुटला,	 ‘ही	 ितसरी!
गोकुळातील	पिहली,	 ारकेतील	 दुसरी,	कांिप यनगरातील	ही	 ितसरी!'	 हे	ऐकताना	मी
ग धललो.	न	राहवनू	 याला	िवचारलंच,	‘कोण	ितसरी?’

“तसं	 तो	 अ यंत	 लाघवी	 हसला.	 हणाला,	 ‘ितसरी	 भिगनी!	 गोकुळात	 एकानंगा
रािहली,	 ारकेत	सुभदर्ा	आहे,	ही	ितसरी	कांिप यनगराची	या सेना!’

“हे	असलं	 तोच	 एकटा	काय	 ते	 बोल	ूजाणे;	क 	जाणे.	 णापवूी	 वयंवरात	 भाग
घे यासाठी	 उतरलेला	 माझा	 दादा	 णात	 समोर या	 उपवर,	 सुगंधी,	 स दयखणी
तर्ाणीला	भिगनी	माननू	मोकळा	झाला	होता.
“ या	 णी	दर्ौपदीनं	बर् कुमारा या	कंठी	माला	चढिवली	 याच	 णी	मंडपातील

ितर्य	 िबथरले.	 जरासंध	 कडकडला,	 ‘आम या	 सम 	 हा	 य:कि चत	 बर्ा ण	 एका
तर्ाणीला,	पांचालक येला	घेऊन	जाणार?’
‘	 “आ ही	 ते	कदापीही	सहन	करणार	नाही.’	अनेक	नरेशांनी	 याला	पाठबळ	 िदलं.

धनु य,	 गदा,	खड्ग	अशी	अ तरं्	 पेलली	 गेली.	 वयंवर	 मंडपाचं	 णात	 समरांगणात



पांतर	 झालं!	 बर् कुमाराचं	 संर ण	 कर यासाठी	 पर्थम	 दुसरा	 एक	 पीळदार
शरीरय टीचा	 िध पाड	 त ण	 जलकंुडाजवळ	 आला.	 याला	 बघताच	 दादा	 हणाला,
‘उ वा,	हा	तर	वायुपुतर्	महाबली	भीमसेन	आहे!’	 या या	पाठोपाठ	आले या	 ितघाही
त णांना	दादानं	अचकू	ओळखलं.	ते	युिधि ठर	आिण	नकुल–सहदेव	होते.	ते	सव	पांडुपुतर्
होते.	पांडव	होते.

“िध पाड	गज या	भीमानं	युिधि ठर,	नकुल–सहदेवां या	सोबतीनं	जरासंधासह	श तर्
पेलनू	अजुनावर	कोसळणारे	बरेचसे	नरेश	आप या	 अंगावर	 घेतले.	अजुनानं	पणासाठी
मांडलेलं	िशवधनु य	ताणनू	कण,	दुयोधन,	कणबंध	ूशोण	आिण	पुतर्	सुदामन	यां याशी
धनुयु 	 मांडलं.	 अवाक	 झालेली	 दर्ौपदी,	 बंध	ू धृ ट ु नाशेजारी	 आशर्याला	 गेली.
पांचालराज	 द् पद	 दो ही	 हात	 उ न	 अनावर	 झाले या	 आमंितर्तांना	 रोध याचा
िन फळ	पर्य न	क 	लागले.	धृ ट ु न	एका	हाती	आमंितर्त	 ितर्यांना	आव 	बघत
होता.	दुस या	हातानं	 यानं	आपली	भिगनी	दर्ौपदी	गदारोळात	सापडू	नये,	 हणनू	ितचा
दंड	घट्ट	ध न	ठेवला	होता

“मला	आ चय	 वाटलं.	 दादा	 मातर्	 पराकोटीचा	 शांत	 होता.	 मंडपात	 माजले या
कोलाहलातनू	मला	नीट	ऐकू	यावं	 हणनू	मा या	कानाशी	 मुख	 नेत	 यानं	आ ा	केली.
‘उ वा,	 हे	 वयंवरयु 	 पांडवच	 िजंकतील!	 ते	 संपताच	 दर्ौपदी	आप या	 पतीमागनू
मंडपाबाहेर	 जाईल.	 या	 दोघांचा	 पाठपुरावा	 कर.	 पांडव	आिण	आ या	 कंुतीदेवी	 कुठं
उतरलेत,	 याचा	नेमका	छडा	लाव.’

“ यानं	 हटलं	तसंच	झालं.	चालले या	 यु ात	अजुना या	एका	 कंठभेदी	चांदर्मुख
बाणानं	त ण	कणपुतर्	सुदामन	िव 	होऊन	कोसळला.	तसं	कणानं	हातचं	धनु य	फेकून
याला	गाठलं.	कणपुतर्	सुदामन	अजुना या	बाणानं	गतपर्ाण	झाला	होता!
“इकडं	चारही	बंध	ूपाठीशी	घेत	अजुन	द् पदराज	आिण	महाराणी	सौतर्ामणी	यांना

वंदन	क न	मंडपाबाहेर	जायला	िनघाला.	पणपतूीमुळे	 याची	धमप नी	झालेली	दर्ौपदी
माता–िपता	व	 बंध	ूयांनी	हातिनदश	करताच	खाल या	मानेनं	 या या	पाठीमागनू	चालू
लागली.	अजुनाचे	चारही	 बंध	ू या	दोघांमागनू	 िनघाले.	अपार	 ातर्तेजानं	रसरसलेला
त ण	अजुन	मी	टक	लावनू	पािहला.	काय	सांगायचं	विहनी,	 दादात	आिण	 या यात
केवढं	सा य	आहे!	दोघांचे	वण,	अंगलट,	उंची	अगदीच	सारखी	आहे.	मला	िव वास	आहे,
या	 दोघांना	 पाठमोरं	 बघताना	 पर् य 	 तु हीसु ा	 नीट	 ओळखणार	 नाही!	 पारखनू
बघताना	मला	जाणवलं	की,	दादा	 या यापे ा	 िकंिचत	तसभूर	 उंच	असला	तर	असेल.
असणारच!

“मीही	दादा या	आ ेपर्माणं	 या	पांडव	बंधूंचा	पाठपुरावा	करत	मंडपाबाहेर	पडलो.
ते	 सव	 कांिप यनगरा या	 सीमेवरील	 एका	 कंुभकारा या	 घरी	 उतरले	 होते.	 वारणावत
सोडताच	 बर्ा णवेष	 धारण	 के यामुळे	 आिण	 एकतर्	 कधीच	 न	 िफर याची	 द ता
घेत यामुळे	इतके	 िदवस	 यांना	 कुणीच	ओळखलं	न हतं.	 यांना	 िजवंत	बघनू,	 िवक्रमी
बघनू,	 पाच	 सलग	 पवतिशखरांसारखं	 एकतर्	 बघनू,	 दादासारखा	 मलाही	अपार	आनंद
झाला	होता.

“ते	पांडुपुतर्	मातेसह	कुठं	उतरलेत,	याची	परत या	पावली	दादाला	मी	वाता	िदली.
तसा	 णही	 न	 दवडता	 तो	 बलरामदादा	 व	 मा यासहच	आप या	 वंदनीय	आतेला	 –
कंुतीदेवीनंा	भेट यासाठी	िनघाला.”



या	भावभर या	मुदरे्नं	उ वभावजी	हा	सारा	वृ ा त	सांगत	रािहले,	 यामुळे	मला
भास	झाला	की,	मीही	शर्ी,	दादा	व	भावजीसंह	कांिप यनगरातच	आहे.	 या	 मंडपातच
आहे.	आता	 हे	एवढं	सव	िज यामुळे	घडलं,	ती	दर्ौपदी	पर् य ात	कशी	िदसत	असेल,
बोलत	 असेल,	 असं	 अनावर	 कुतहूल	 मा या	 मनीही	आपोआप	 जागं	 झालं.	 याहनू
अिधक	शर्ीचंी	व	 ितची	पिहली	 भेट	कशी	घडली	असेल,	याचं	 िचतर्	मनोमन	 रेखनूही
मला	 ते	समाधानकारक	काही	वाटलं	नाही.	मधाळ	बोली या	उ वभावजीनंा	मी	लहान
मुली या	कुतहूलानं	िवचारलंही,	“मग	पर् य 	कसे	भेटले	ते	दोघं?	काहीतरी	सांगा	ना.”
उ वभावजी	आप या	 िपर्य	दादांची	प नी	 हणनू,	विहनी	 हणनू,	यादवांची	महाराणी
हणनू	 मला	 मनापासनू	 खपू	 मानत.	 यामुळेच	 असेल,	 िन याचा	 धीरगंभीर	 वभाव
िवस न	कधीमधी	ते	माझीही	खट ाळपणे	मंडलं	घेत.	कमी	थट्टेखोर	न हते	ते!	दो ही
हातांनी	मला	शांतवीत	 ते	 हणाले,	“	सांगतोऽ	सांगतोऽ	धीर	धरा.	दादाला	समोर	बघनू
पांडवमाता	आ याबाई	आ चयचिकत	झा या.	 याला	नीट	वंदन	न	क 	देता	एकदम	गाढ
आिलंगनात	 घेऊन	 या	 हणा या,	 ‘आ ा	 मरण	 झालं	 तुला	आमचं?	 हि तनापुरात
जाऊन	आम यासाठी	ितलांजलीही	देऊन	आलास	 हणे!	कसला	आशीवाद	देऊ	तुला	या
िवक्रमासाठी?'	आ याबा नी	पर्थमदशनातच	दादाला	असं	कठोर	धारेवर	धरलं.	एरवी
कुणालाच	न	मानणारा	दादा	आप या	दो ही	कानांची	पाळी	िचमटीत	पकडून	कंुतीआतेला
मातर्	 हणाला,	 ‘चुकलं	आ याबाई!	 मा	असावी.	पण	मी	ऐकलेलं	धमशा तर्	 हणतं,
िजवंत	असले यांसाठी	 ितलांजली	 िदली,	तर	 ते	दीघजीवी	व	यशवंत	होतात!	 िशवाय	 ते
राजकारणही	होतं.	तु हाला	ितलांजली	िद यामुळेच	तु ही	सुख प	राहणार	होता.’	दादानं
माही	 आप या	 प तीनंच	 मािगतली	 होती.	 मग	 मातर्	 आ याबा नी	 दादाला,

बलरामदादाला	व	मला	मुखभर	आशीवाद	िदले.
“दादा या	 दशनानं	 आनंदिवभोर	 झाले या	 आ याबाई,	 मग	 मातर्	 चुटपुट

लाग यासार या	 हणा या,	‘शर्ीकृ णा,	आ ा	नुकतीच	एक	मोठी	चकू	क न	बसले	आहे
रे	मी!	 िहला	 घेऊन	अजुन	 नेहमीसारखा	परतला.	 हणाला,	 ‘फार	मोठी	 िभ ा	आणली
आहे	आज	माते!”

“ या या	आवाजातील	 हु प	आिण	उ साह	ताडून	मला	वाटलं	तो	 नेहमीसारखीच
काहीतरी	खा पदाथांची	िभ ा	–	पण	आज	िवपुलशी	घेऊन	आला	असावा.

मी	आतनूच	 हणाले,	‘मोठी	असेल	िभ ा,	तर	 या	सव	भावंडांनी	वाटून!’
मा या	आ ाधारक	अजुनानं	आिण	 या या	बंधूंनी	माझी	इ छा	हाच	िनणय	मानला

आहे.	पांचालां या	या	क येचं	–	दर्ौपदीचं	प नी	 हणनू	 यांनी	िवभाजन	केलं	आहे.	मला
सारखं	 वाटतं	आहे,	 यात	 माझंच	काहीतरी	 चुकलंय.	 चुटपुट	लागली	आहे.	 एक	 तर्ी
असनू	 मी	 िह यावर	 नकळत	 का	 होईना,	 काही	 अ याय	 तर	 केलेला	 नाही	 ना?	 तू
आयावतभर	 िफरतोस.	अनेकां या	 िबकट	 पर् नांचे	 चुटकीसरशी	 िनवाडे	करतोस.	 मला
सांग,	मी	 चुकले	की	बरोबर	आहे!	सांग,	मा या	या	अजुना या	ठायी	तचू	आहेस,	असं
समजनू,	िवचारपवूक	स य	काय	ते	सांग.’

“आ येला	 वाटलं	 भाचा	 ग धळेल,	अडखळेल.	 पण	 नाही.	 दादा	 पटकन	 हणाला,
‘अजुनानं	 घेतलेला	 िनणय	 यो य	 आहे!	 या यािशवाय	 तु या	 या	 चारही	 पुतर्ांत
िह यासाठी	 अिभलाषा	 िनमाण	 झाली	 आहे.	 तहूी	 ‘िभ ा	 वाटून	 या’	 हणालीस	 हे
अजाणतेपणी	 मुळीच	नाहीस!	त	ूया	पाचही	जणां या	 सुखदुःखाशी	एवढी	बांधली	 गेली



आहेस	की,	स यच	तु या	मातृमुखातनू	दरूदृ टीनं	आपापत:	नकळत	बाहेर	पडलं	आहे.
“आता	 तचू	मला	 एक	 िवचारपवूक	 उ र	 दे	 पांडवमाते	की,	 पर् य 	 तु या	 ये ठ

पुतर्ा या	–	या	युिधि ठरा या	ठायी	तचू	उभी	आहेस,	अशी	क पना	क न	स य	ते	सांग
–	काय	तुला	वाटली	नसती	या	पांचालीची	अिभलाषा?’

“आता	 ग धळून	 तारांबळ	 उड याची	 पाळी	 आली	 ती	 अनुभवी	 व	 जाण या
आ याबा वर.	आप या	सवच	 पुतर्ांना	साव न	 या	 नेहमीच	वा स या या	कवेत	 घेत
आ या	हो या.	जीवनभर	खपू	काही	सोसलेली	ती	अशरण	 तर्ाणी	िनभयपणे	 हणाली,
‘वाटलीच	असती	 मलाही	 िहची	अिभलाषा!	अजुनानं	आिण	 या	 चौघांनीही	 घेतलेला
िनणय	यो य	आहे!’

“आता	कसं	बोललीस	आ याबाई!	हेच	तर	मला	 हणायचं	होतं.	हे	पाचही	बंध	ूभर या
भ कम	मुठीसारखे	एक	मनानं,	एकमेळानं	रािहले;	तरच	आपला	आवाज	उठव	ूशकतील.
आपलं	 हणणं	 इतरांना	 ऐकव,ू	 पटव	ू शकतील.	 आपले	 या य	 ह क	 किळकाळा या
दाढेतनूही	खेचनू	पर् थािपत	करतील	ते.

“या	 पाचांत	 मतभेदाची	 पर्थम	 फूट	 नंतर	 दरी	 पड याची	 श यता	 होती,	 ती	 या
अजोड,	अतुल	लाव यवती	दर्ौपदीमुळेच.	तेच	त	ूटाळलं	आहेस!	िभ ा	बाइन	घे याची
ही	दी ा	देणं	तुलाच	सुच	ूजाणे!	मी	मातर्	िवचार	करतो	आहे,	या	पांचालक या	या सेना
दर्ौपदीचा.’

“असं	 हणनू	ए हाना	 वतःला	 िवस न	दादाकडेच	एकटक	बघणा या	दर्ौपदीलाच
यानं	थेट	पर् न	घातला,	पिह याच	भेटीत	ित यासमोर	उभं	ठाकून.	ितला	तो	ऐकताना
णभर	वाटलं	असेल	की,	पर् य 	िपता	द् पदराजाच	समोर	उभा	आहे.	 यानं	िवचारलं,

‘दर्ौपदी	सांग,	या	पाचांचा	त	ूपती	 हणनू	 केलेला	 वीकार	 तुला	खरोखरच	मनःपवूक
मा य	आहे	का?	अस यास	तुझा	 यामागचा	अचकू	िवचार	काय?’

“आता	पाचही	पांडव	 यां या	कंुतीमातेसह	औ सु यानं	काय	उ र	येणार	 हणनू	ऐकू
लागले.	 यां याहनू	बलरामदादा या	चयवर	दाटलेलं	कुतहूल	मी	िटपलं.	खरं	सांगायचं	तर
विहनी,	मी	तर	कानच	टवकारले.

“पांचालक या	 या सेना	 दादा या	 सुवणमुकुटातील	 रंगतळप या	 मोरिपसाकडे
एकटक	दृ टी	रोवनू	उ रली.	ितचा	आवाज	पर्थमच	ऐकताना	मला	वाटलं,	तो	दरूव न
कुठूनतरी	 गगनमंडलातनू	 सयूकदर्ा या	 य कंुडातनू	 येत	असावा.	 िवल ण	 कणीदार,
धारदार;	 तरीही	 मधुर	 होता	 तो.	 िनधारी.	 ऐकतच	 राहावा	असा.	 दादाचा	आवाज	आहे
तसाच.	मातर्	दादा या	आवाजात	तो	एक	 वेणचूा	मधाळपणा	आहे.	 याची	मातर्ा	यात
काहीशी	कमी!	खरं	सांग	ूवािहनी,	तो	ऐकताना	सग यांत	पर्थम	मला	 मरण	झालं,	 ते
तुमचा	आवाजाचं!	तुमचा	आवाज	या	दोह या	मधला	आहे,	हे	मला	 या	वेळी	पर्थमच
जाणवलं!

“दर्ौपदीनं	 ितला	साजेसंच	उ र	 िदलं,	 ‘ िषकेशा,	 हे	पाचही	 बंध	ूमला	पती	 हणनू
मनःपवूक	मा य	आहेत.	माधवा,	त	ूजाणतोस	की,	हे	वर	वर	िदसायला	पाच	आहेत.	यांचं
अि त व	आतनू	 एकच	आहे.	 मीही	 ते	 तसंच	 मानते.	 जगासाठी	 ते	 पाच	असले,	 तरी
मा यासाठी	ते	एकच	आहेत.

“अ युता,	तु यािवषयी	मी	खपू-खपू	ऐकून	आहे.	आज	तुझं	पर् य 	दशन	झालं	 हे
मी	सवांहनू	सुभा याचं	मानते.	आता	मीच	तुला	िवचारते	–	त	ूकाय	मानतोस	मला?’



“आता	आ ही	 सगळेच	 दादाकडे	 तो	 काय	 उ र	 देणार	 या	 उ कंठेनं	 एकटक	 बघू
लागलो.	 णभरही	वाया	न	दवडता	तो	 हणाला,	‘सखी	–	माझी	िपर्य	सखी!	जग	तुला
माझी	भिगनी	मानेल.	ती	तर	माझी	सुभदर्ा	आहेच.	पण	त	ूमातर्	सखीच!’

“दर्ौपदीनंही	होकाराथी	मान	डोलावली.	मोरपीसावरील	 दृ टी	काढून	ती	दादा या
पायांवर	जोडत	ती	कणीदार	बोलीत	 हणाली,	‘मग	 ा	िपर्य	सखीला	साजेसा	आशीवाद
दे.’	 णातच	 ितनं	आळ याची	 कुसर	 िफरलेले	आपले	लांबसडक	 बोटांचे	 हात	 दादां या
पायांना	िभडिवले.

“मी-मी	 हणिवणा या,	मती	गंुगिवणा या	अनेक	पर् नांची	उ रं	तो	आजवर	पटकन
देत	 आला	 होता.	 आप या	 िपर्य	 सखीला	 आशीवाद	 देताना	 मातर्	 याचे	 पाणीदार
म यनेतर्	 आ ते-आ ते	 िमटले	 गेले.	 या	 उज या	 हाता या	 तजनीवर	 यानं	 यंतर्
सुदशन	अनेकदा	 पेललं	होतं,	तो	हात	 ितला	आशीवाद	 दे या तव	उ रला	 गेला.	 याचे
धीरोदा 	शांत	श द	पांडवांना	ऐकू	आले.	 यानं	ितला	आशीवाद	िदला,	‘पाच	पतीचंी	प नी
असनूसु ा	 पाितवर् या या	अ यु च	 िशखरावर	 पोहोचशील	 त!ू	 युगानुयुगं	 तुझं	 नाव
पर्ातः मरणीय	राहील.	 मृगाचा	पज य	कोसळून	जाताच	असीम	आकाश	 पु हा	 िनरभर्
हावं,	तसं	पाचही	पतीं या	सेवेत	तुझं	कौमाय	िनरभर्	राहील.	िब वपतर्ामुळे	िशविपंडी
शोभनू	 िदसावी,	 मोरपंखामुळे	 मा या	 िकरीट	शोभनू	 िदसावा,	 तशीच	 या	 पांडुपुतर्ांची
पंचकडी	 केवळ	 तु यामुळे	शोभनू	 िदसेल.	लाभलेली	सास	ू –	सास	ू न हे	माताच	आहे,
याचाही	 तुला	यो य	समयी	 पर् यय	 येईल.	 तु ही	सातही	जण	अमर,	अजर,	अ यच
हाल.’’	’

शर्ीसंह	 सव	 यादवमंडळ	 दर्ौपदी- वयंवरानंतर	 ारकेला	 परतलं.जाताना	 ते	 मला
हणाले	 होते,	 “या	 वयंवरानंतर	मा या	जीवनातील	 एका	 न या	 पवाला	 पर्ारंभ	 होत
आहे.”	भावजीनंी	सांिगतलेला	वृ ा त	ऐकताना	मलाही	ते	पटून	गेलं.

काही	 िदवस	 गेले	 आिण	 शर्ीनंा	 पंचनद	 पर्देशात	 जावं	 लागलं.	 पांचालराज
द् पदाकडून	 परे्रणा	 घेऊन	की	काय	नकळे,	 पंचनदातील	 पि चम	मदर्देशी या	 राजा
बृह सेनानं	आप या	क येचं	 वयंवर	मांडलं.	ितचं	नाव	होतं	‘ल मणा’.	पण	तोच	होता	–
दर्ौपदी या	 वयंवरासारखा	 जलातील	 पर्ितिबंबाचा	 वेध	 घेऊन	 छतातील	 म याचा
नेतर्भेद	कर याचा.	वाहीक	आिण	मदर्	 देश	लगतच	होते.	या	 वयंवराचं	आमंतर्णही
ारकेत	 येऊन	थडकलं.	 बर् ावत,	 कु जांगल	आिण	म यदेश	यांना	लागनू	असलेला

पंचनद	राजकीयदृ ट ा	फार	मह वाचा	होता.	वसुदेवबाबांची	एक	भिगनी	श् तकीतीदेवी
याच	 पर्देशात	 केकयािधपती	महाराज	 धृ टकेत	ूयांना	 िदलेली	 होती.	मदर्ांचं	 राजनगर
होतं,	 शाकलनगर.	 केकेयांची	 राजनगरी	 होती	 िगजक.	 ही	 वसली	 होती	 इरावती
नदीिकनारी.	 शाकलनगरी	 वसली	 होती	 चंदर्भागा	 नदीिकनारी.	 शर्ीं या	 ग ड वज
रथातील	 यांचा	आवडता	अ व	 शै य	याच	पर्देशातील	 चंदर्भागा,	इरावती	न ां या
खो यातनू	दा कानं	शोधनू,	 िनवडून	आणला	होता.	वाहीक,	 केकेय	मदर्	हा	 पंचनदाचा
पर्देश	संगर्ामशील	अशरण,	लढाऊ	यो यांचा	 हणनू	िव यात	होता.	नुकतीच	दर्ौपदी
वयंवरामुळे	 कु 	आिण	 पांचालांत	 वैमन याची	 िठणगी	 पडली	 होती.	 म यदेशी या
बृह सेन	राजा या	क या	ल मणे या	 वयंवराचं	आमंतर्ण	येताच	यादवांची	सुधमा	सभा
भरली.	 सभेत	 पर्थम	 बलरामदादा,	 अमा य	 िवपृथ	ू आिण	 दो ही	 सेनापतीपैंकी



अनाधृ टीचंं	 मत	 पडलं	 की,	 या	 वयंवरामुळे	 काही	 वैमन य	 उद	्भवणार	 असेल,	 तर
पंचनदासारखा	लढव या	पर्देश	दुखावणं	 ारकेसार या	न या	जनपदा या	दृ टीनं	यो य
नाही.	 यासाठी	या	 वयंवराला	न	जाणं	यो य.

काही	यादव	यो ांचं	मत	 या या	उलट	पडलं.	 यात	मंितर्गणातील	काही	 ये ठ
यादव	होते.	सा यकी,	कृतवमा,	अवगाह,	िशनी	यांचा	 याला	पािठंबा	होता.	ल मणे या
वयंवराचं	आमतरं्ण,	 या	 िवषयाला	 ध न	 दोन	 तट	 पडताच	आचाय	 सांदीपनी	आिण
राजपुरोिहत	गगमुनी	यांनी	वसुदेवांना	अंितम	राजा ा	 ायची	िवनंती	केली.	असे	आता
जीवनातील	अनेकानेक	स वपरी ा	बघणारे	पर्संग	पाहनू,	अनुभवनू,	पचवनू,	पिरप व
व	पर्ग भ	झालेले	वसुदेव	महाराज	िनणायक	राजा ा	देत	 हणाले,

“मला	 वाटतं	 तुमचा	 नायक	 हणनू	 ारकाधीशानं	 मदर्ािधपती	 बृह सेनां या	 या
आमंतर्णाचा	आदर	करावा.	माझा	 पुतर्	 हणनू	शर्ीकृ णानं	याच	पर्देशात	असले या
िगजक	नगरातील	मा या	भिगनीला	─	श् तकीतीला	एकदा	भेटून	यावं.	पर् य 	नाही,
तरी	 पुतर्ा या	नेतर्ानं	भिगनीला	भेट याचं	समाधान	मला	लाभेल.	 या याकडून	ितचा
ेमसमाचारही	कळेल.
शर्ी	उठले.	या	 वेळी	 ते	फारच	थोडं	बोलले.	 हणाले,	 “मा या	 िपर्य	यादववीरहो!

महाराजांची	 आ ा	 िशरसावं 	 माननू	 मी	 अव य	 शाकलनगराला	 जाणार	 आहे.
बलरामदादांसह	तु ही	सवांनी	कसलाही	िव ेप	मनी	न	ठेवता	मा यासह	अव य	यावं.	मी
जाणार	आहे	तो	 पंचनदातील	 संगर्ामशील	यो े 	डोळयांसमोर	 ठेवनू,	एका	दरूदृ टी या
कायासाठी.	महाराजां या	िपर्य	भिगनीचा	श् तकीतीआतेचा	 ेमसमाचारही	मी	 यां या
चरणी	आ यानंतर	अपण	करीन.”	 सुधमा	सभे या	 यादवांनी	 सामिूहक	 पािठंबा	 हणनू
एकमुखानं	 यांचा	जयकार	केला	–‘वसुदेवपुतर्	 ारकाधीश,	सम त	यादवनायक	शर्ीकृ ण
महाराऽज	जयतु	–	जयतु!’

सव	तयारीिनशी	यादवांचं	वीरमंडळ	पंचनदाकडे	िनघालं.	या	यातरे्त	शर्ीबंरोबर	दादा,
उ वभावजी,	 दो ही	 सेनापती,	 कृतवमा,	 इंषुमान,	 भंकार,	 देववत	 असे	 यो े 	 होते	 .
िनयंितर्त	चतुरंगदल	 सेना	होती.	 िवशेष	 हणजे	या	यातरे्त	शर्ीनंी	अमा य	 िवपृथूंना
समवेत	घेतलं	होतं.	 यांचा	कारभार	त ण	पर् ु नावर	सोपवनू	 याला	वेळोवेळी	आचाय
व	 राजपुरोिहत	 यां यासह	 माझा	आिण	 वसुदेवबाबांसह	 सव	 वडीलधा यांचा	 परामश
घेऊन	तो	िन ठापवूक	पाळ याची	सचूना	िदली	होती.

ते	सवांचा	िनरोप	घेऊन	शु ा 	महा ाराल	बाहेर	पडले.	शर्ीनंी	पर्चंड	नौकांसह	मळू
ारकेची	खाडी	पार	केली.
रैवतक	 पवताचा	 पायथा	 ध न	 पडावांमागनू	 पडाव	 टाकत	 ते	 अबुद	 पवता या

पाय याशी	आले.	 ही	म य	जनपदाची	सीमा	 होती.	जवळच	काही	योजनांवर	 यांची
राजनगरी	 िवराटनगर	 होतं.	 इथला	 राजा	 होता,	म यनायक	 िवराट.	आजपयंत	 दि ण
देशी या	 करवीर,	 गोमंतापासनू	 पवू या	 काम पातील	 पर्ा योितषपरू	 ते
िहमालयापयंत या	शर्ीनंी	चक्रवती	यातर्ा	के या	हो या.	ते	कांिप यनगरालाही	जाऊन
आले	 होते.	मागातील	अनेक	 राजांनी	 यांना	भरग च	 उपहार	धाडून	 यांचं	 हषो फु ल
वागत	केलं	होतं.	शर्ीं या	िनरपे 	परे्माची	सवांनीच	अपे ा	धरली	होती.
म य	जनपदा या	सीमेत	मातर्	उलटं	घडलं.	शर्ीनंी	उ वभावजीकंरवी	अमा यांना

आप या	 िशिबरात	पाचारण	क न	 यांना	आ ा	 केली,	 “उ वा,	अमा यांसह	उपहारांची



दोन	भरग च	तबकं	घेऊन	िवराटनगरीत	जा.	एक	तबक	म यराज	िवराटांना	देऊन,	नंतर
दुसरं	तबक	अमा यां या	करवी	 यांचे	 सेनापती	कीचक	यांना	 भेट	 दे.	 िवराटांसमोर	तचू
बोल,	त	ूसांग	–	 ारकाधीश	शर्ीकृ ण	महाराजांचा	मी	बंध	ू–	उ व.	मी	नाही,	तेच	आलेत
असं	समजनू	या	 उपहाराचा	 वीकार	करावा.	 ारके या	यादवांशी	म यांचे	 नेहसंबंध
सदैव	दृढ	राखावेत.”

अमा यांना	 यांनी	सचूना	िदली,	“सेनापती	कीचकांना	 यांचं	तबक	तु ही	भेट	 हणनू
ावं.	 यां याशी	 तु हीच	बोलावं.	बोल यात	यादवां या	चतुरंग	 सेनेतील	गज,	अ व,

उ ट्र,	पदाती	यांचा	 सं येसह	 िनदश	क न	या	सम त	यादवसेनेकडून	हा	उपहार	आहे,
असं	सांगायला	िवस 	नये!”

दोघंही	आपापली	कामं	यश वी	क न	परतले.	यादवसेना	यमुनानदी	दोन	 वेळा	पार
क न	 सर वती	 नदीिकनारी	आली.	 कु ेतर्ा या	 पिवतर्	 भमूीतनू	 वाहणारी	 ही	 नदी
तशीच	पावन	होती.	 ित या	 फिटकधवल	पिवतर्	पातर्ात	 ितघाही	 बंधूंनी	 नानं	 केली.
दानं	वाटली.	वीर	यादवांची	पर्चंड	 सेना	आता	म मयरू	जनपदात	उतरली.	 ितथं	दीघ
पर्वासानंतरची	दोन-तीन	 िदवसांची	 िवशर्ांतीची	व ती	झाली.	शेवटी	 िवपाशा	नदी	पार
क न	 शर्ीसंह	 िविजगीषु,	 अशरण	 यादवसेना	 वाहीक	 जनपदात	 उतरली.	 हा	 पंचनद
महाजनपदाचा	 पर्ारंभ	 होता.	 इथं	 शर्ीं या	 चपळ,	 सेनाधुरंधरी	 हालचालीनंा	 पर्ारंभ
झाला.	 यांनी	 अंब ठ,	 ितर्गत,	औदंुबर,	 कुिलंद,	मदर्	आिण	 केकेय	अशा	जनपदां या
राजनगरांना	 नेहबंधाची	 भजूपतरं्	 आिण	 मौिलक	 उपहारांची	 भरग च	 तबकं	 देऊन
वेगवेगळे	 कुशल	 राजदतू	धाडले.	 बृह सेना या	शाकलनगराकडे	सवांत	 कुशल	 गु तचर
गेला.	 केकेयराज	 धृ टकेतु	 या याकडे	 पर् य 	अमा य	 िवपृथ	ू गेले.	 यांनी	 उपहारात
शर्ीचंी	आ या	श् तकीतीदेवी	आिण	आतोबा	 धृ टकेत	ूयांना	वसुदेवबाबा	व	 देवकीमाता
यां या	 नावेच	आवजनू	 तबकं	 िदली.	 केकेयांना	 िनरोप	 ायला	 ते	 िवसरले	 नाहीत	की,
‘भेटीसाठी	 ारकाधीश	सम च	येतील.’

शाकलनगराहनू	 परतले या	 अगर्दतूानं	 खडान	्खडा	 वाता	 शर्ीसंमोर	 ठेवली
–‘मदर्क या	 ल मणे या	 वयंवराची	 ज यत	 तयारी	 झाली	 आहे.	 या	 पणात	 भाग
घे यासाठी	मगधराज	जरासंध,	अंब ठराजासह	येणार	आहे.	आप या	चार	बंधूंसह	धनुधर
अजुनही	येणार	आहे!’

ते	 ऐकून	 शर्ी	 नेहमीचं	 िम कील	 हसते.	 उ वभावजीनंा	 खटयाळपणे	 हणाले,
“ या यावर	पणात	उतर याची	 वेळच	 येणार	नाही!	मीच	सवपर्थम	या	पणात	उतरेन.
कोसळलंच	मा या	व ावर	मदर्धनु य,	तर	तोच	पुढे	सरसावनू	ते	उ रेल!	मला	 यातनू
मु त	करेल!”

उ वभावजी	एवढे	मनकवडे	होते	की,	 यांनी	 सेने या	 या	पडावाव नच	मला	दतू
धाडला	की,	 ‘पर्ातः मरणीय,	 वंदनीय	सौ.	विहनी,	 तुमची	आणखी	एक	भिगनी	 हणनू
मदर्क या	ल मणादेवी	येत	आहेत.	 यां याही	 वागताला	तयार	असा!’

वयंवरा या	 ठर या	 िदवशी	 चंदर्भागानदी या	 िकनारी	 वसले या	 शाकलनगरीत
वयंवर	 सोहळा	 संपतर्	 झाला.	 या	 वयंवराला	 दर्ौपदी- वयंवरात	 जमलेले	 जवळ-
जवळ	सवच	राजे	आले	होते.	अजुनही	आप या	बंधूंसह	आला	होता.	पंचनदातील	अंब ठ,
ितर्गत,	औदंुबर	 असे	 नवे	 राजेही	आले	 होते.	 यात	 पर्मुख	 होते	 जरासंध,	 चेिकतान,
प ड्रक,	जयदर्थ,	 दंतवक्र,	भगद ,	भिूरशर्वा	असे.	 कु ं या	 हि तनापुरातनू	 कुणीच



आलं	न हतं. याचं	कारण	कळत	न हतं.	वा तिवक	हि तनापरूचे	कु ,	 यातही	दुयोधन	व
यांचे	बंध,ू	शकुनी	आिण	 यांचे	बंध	ूतर	अशा	आ हाना मक	आमंतर्णाचा	कधीच	अ हेर
करत	नसत.	हि तनापरूचा	रा यभार	राजा	 हणनू	अंध	धृतरा ट्र	सांभाळत	होते.	 ये ठ
कौरव	 दुयोधन	पराकोटीचा	उ ट,	अहंम य	आिण	कुिटल	मह वाकां ी	होता.	रा य	व
अिधकारलोभी	 अस यानं	 कुणालाच	 मानत	 न हता.	 पर् य 	 ज मदातर्ी	 राजमाता,
पतीसाठी	अंध व	 वीकारणारी	मािननी	गांधारीदेवी	यांचे	ममतेचे	व	िहताचे	संकेत	ऐकून
न	 ऐक यासारखे	करीत	 होता.	 शेवटचा	 कु 	असलेले	महािवक्रमी,	 यागी,	स पर्वृ
िपतामह	भी म	यांचंही	काही	ऐकत	न हता.	तप वी,	साि वक	व	कत यद 	महा मा
िवदुर	यांना	दाद	देत	न हता.	सा ात	धनुवद	असलेले	गु देव	दर्ोणाचाय,	 ये ठ	कुलगु
कृपाचाय	 तर	 या या	 िखजगणतीतही	 न हते.	सवांचेच	 वेळोवेळी	 केलेले	सावधानतेचे
संकेत	व	सद	्वृ ीचे	उपदेश,	माज या	सांडा या	 वृ ीनं	तो	सरळ	 फेकून	 देत	होता.	तो
राजनीती,	यु नीती,	 यायवृ ी,	कौटंुिबक	सम या	या	सवांतच	अंितम	िनणायक	 हणनू
श द	मानत	होता,	मामा	शकुनी	याचा.

शकुनीनं	दुयोधन	हा	कु कुलाचा	धगधगता	अंगार	असा	मुठीत	धरला	होता	की,	तसा
तो	 कुणालाच	 िदस	ूनये.	 के हाही,	 कुठंही	मठू	उघडून	तो	खोलता	यावा.	 या या	अस
धगीनं	 आसमंत	 जळून	 राख	 झा यावर	 तो	 पु हा	 मुठीत	 धरता	 यावा!	 यासाठी
पराकोटी या	 कुिटल	 शकुनीनं	 हा	 िनखारा	 तळहातात	 घे यापवूी	 हातावर	 कुणालाच	 न
िदसणारं	 कमावलेलं	 वृषभचम	 कौश यानं	 ओढलं	 होतं.	 ते	 होतं	 ‘मामा-भाचा’	 या
गंुतागंुती या	कोमल	ना याचं!

ठर या	 मुहतूावर	 वयंवरासाठी	 उपि थत	 राजांचं	 वागत	 क न	 बृह सेनानं
कारािगरांना	म ययंतर्	सु 	कर याची	आ ा	केली.	मदर्क या	ल मणा	हाती	वरमाला
घेऊन	 सिवनय	 माता-िप यांशेजारी	 उभी	 रािहली.	 या	 वयंवरात	 शर्ीनंी	 कुणालाही
कसलाही	िव ेप	उभा	कर याची	संधी	िदलीच	नाही.

शाकलनगरातील	 मदर्ां या	 राजवा ततू	 वयंवरासाठी	 उभारलेला	 मंडप
आमंितर्तांनी	खचाखच	भ न	गेला.	मंडपात	सवपर्थमच	पणपतूीसाठी	शर्ी	जलकंुडाकडे
जायला	 िनघाले.	 तशी	 उपि थतां या	 व	 यादवां या	 अिवरत	 टा यांनी	 आिण
जयजयकारांनी	शेजा न	वाहणारी	चंदर्भागाही	थरा न	गेली.

शर्ीनंी	लीलया	 मदर्धनु य	 उ रलं.	 कपोता या	 डौलदार	 मानेसारखं	जलकंुडा या
काठी	 अ यंत	 नेतर्दीपक	 वीरासन	 घेतलं.	 पर् यंचा	 ताणनू	 सचूी	 बाण	 चढिवला.	 हा
पिहलाच	बाण	होता.	जमले या	 शेकडो,	हजारो	 पंचनदकारांचे	 नेतर्	 या	बाणाचं	अगर्
आिण	छतातील	गरगर	 िफर या	म याचा	 नेतर्	असे	वरखाली	 िहंदोळू	लागले.	 वास
रोधनू	सव	उपि थत	अचकू	म यभेदाचा	वेध	िटप यासाठी	उ कंठेनं	थांबले.	आिण	काय
झालं	कुणास	ठाऊक,	उ रलेलं	मदर्धनु य	शर्ीनंी	तसंच	पु हा	हलकेच	खाली	घेतलं!	तसे
मंडपभर	 रोधलेले	 िनः वास	 सुटले.	 उपि थतांत	 कुजबुज	 माजली.	 आप या	 बंधू या
मेळात	 बसलेला	 धनुधर	 धनंजय	 तर	 वजर्ाघात	 हावा,	 तसा	 उठून	 उभाच	 रािहला.
मदर्राज	बृह सेन	िचंताक्रांत	चयनं	चार	पावलं	पुढे	सरकले.	आपण	वधकू या	आहोत	हे
िवस न,	ल मणेनं	मान	उठवनू	 दृ टी	म ययंतर्	आिण	शर्ीसंह	धनु यावर	पर् नाथी
िफरवली.

एकटे	 उ वभावजी	 मातर्	 शर्ीं या	 वेलबुट्टी या	 तेज वी	 सुवणमुकुटातील



तळहाताएवढ ा	 उंच	 मोरिपसाकडे	 बघतच	 रािहले.	 शर्ीनंी	 या	 ि थतीतही	 हसनू
मंडपातील	 केवळ	दोघांकडेच	बिघतलं.	पर्थम	उ वभावजीकंडे	आिण	मग	अजुनाकडे.
मग	 िन याचं	 मंद	 हसले.	 उ वभावजी	 अजुनापर्माणंच	 उभे	 रािहले	 होते.	 शर्ीनंी
दोघांनाही	 नेतर्ानंच	 संकेत	 केला,	 ‘शांतपणे	खाली	बस याचा.’	दोघंही	तो	 संकेत	अचकू
उचलनू	आ ाधारकपणे	खाली	बसले.

शर्ीनंी	मदर्धनु य	हलकेच	खाली	 ठेवलं.	आप या	म तकीचा	 सुवणी	 िकरीट	तसाच
खाली	 उतरवला.	 णैक	 मांडीवर	 टेकवला.	 या या	खोबणीतील	 यांचं	 िपर्य	 मोरपीस
खोबणीतनू	हळुवार	बाहेर	 घेतलं.	हलकेच	 ते	जलकंुडा या	काठावर	अलगद	 ठेवनू	 िदलं.
पु हा	म तकी	 मुकुट	धारण	केला.	 पु हा	मदर्धनु य	पवूीसारखंच	लीलया	उ रलं.	 पु हा
तसंच	डौलदार	वीरासन	घातलं.	 टंकार	काढून	पर् यंचा	ताणनू	 यांनी	सचूी	बाण	 के हा
चढवला,	 व 	 वासानं	 के हा	 भ न	 घेतलं	 सचूी	 बाणाचं	 पर् ेपण	 के हा	 केलं,
म यनेतर्भेद	अचकू	के हा	व	कसा	साधला,	हे	कुणालाच	काहीही	कळलं	नाही!!

म ययंतर्	 थांबलं	 ते हा	 अिवरत	 टा याच	 टा यांचा	 नुसता	 कडकडाट	 झाला.
पाठोपाठ	 एकच	 एक	 जयनाद,	 ‘आयावतातील	 सवशरे् ठ	 अिजं य	 धनुधर,	 शारंगधर,
ारकाधीश,	 मदर्क या	 ल मणापती	 शर्ीकृ ण	 महाराजऽ!	 जयतु...	 जयतु!’	 असा

दुमदुमला.	आिण	हवेत	उ रीय	आिण	हात	उडवीत	असं य	मदर्देशवासी	जलकंुडाकडे
अिभनंदनासाठी	धावले.

बृह सेन	 महाराजांनी	 पाठीवर	 हात	 ठेवनू	 सावरत	 आणले या	 ल मणेनं
जलकंुडाकाठीच	शर्ीं या	कंठात	शुभर्	 वयंवरमाला	चढिवली.	आवेगानं	 पुढे	धावले या
उ वभावजीनंी	आप या	िपर्य	दादाला	पर्थम	कडकडून	िमठी	भरली.	मग	जलकंुडा या
काठावरचा	मयरूपंख	हलकेच	उचलनू	उ रीयानं	तो	एकदा	हळुवार	पुसनू	पु हा	आप या
दादां या	िकरीटा या	खोबणीत	बसिवला.	अजुनानंही	बंधूंसह	शर्ीनंा	गाठलं.	शर्ी	 ये ठ
पांडव	 युिधि ठराला	 वंदन	कर यासाठी	 झुकले	मातर्,	 युिधि ठरनं	 यांना	तसं	क 	 िदलं
नाही.	 एवढ ात	ज मतःच	 िवनमर्	असलेला	अजुन	 शर्ीचंी	 पायधळू	 म तकी	 घेऊन
मोकळाही	झाला	होता.	शर्ीनंी	 या	कोलाहलातही	कंुतीआ या,	सखी	दर्ौपदीसह	सवांची
आ थेनं	 िवचारणा	 केली.	 ते	सव	 हि तनापुराकडे	जायला	 िनघाले	 होते.	शर्ीनंी	 यांना
शाकलनगरा या	सीमेवर या	आप या	िशिबरात	भेट याची	सचूना	िदली.

उ वभावजी	ल मणा- वयंवराचा	हा	वृ ा त	तसाच	बारका यांसह	सांगनू	गेले.	माझं
वेडं	मन	मातर्	शर्ीनंी	म येच	उतरवनू	ठेवले या	 या	मोरपंखा या	कोड ात	नाही	 हटलं
तरी	 अडकून	 घोटाळत	 रािहलं!	 मी	 उ वभावजीनंा	 या	 वेळी	 न	 राहवनू	 थांबवनू
िवचारलंही	होतं,	“हे	सगळं-सगळं	ठीक	आहे.	पण	शर्ीनंी	सरसावलेलं	धनु य	खाली	ठेवनू
आप या	मुकुटातील	मोरपीस	पर्थम	काढून	बाजलूा	ठेवलं,	 याचं	कारण	काय?”

तसं	उ वभावजी	हसत-हसतच	माझंच	 मंडल	 घेताना	 हणाले,	 “कळलं	नाही	का	 ते
तु हाला	विहनी!	फुका	झालात	तु ही	दादा या	िपर्य	प नी!	 हणे	यादवां या	महाराणी!
आता	तुमचं	 थान	आले या	इतर	विहनीतंनू	एकीला	िनवडून	िदलं	पािहजे!”

तसं	 यां याकडे	 कृतक	कोपानं	 बघत	 मी	 हणाले,	 “खट ाळपणा	शर्ीनंा	शोभतो,
तु हाला	 नाही	 उ वभावजी!	 आता	 मुकाट	 सांगता	 की	 मी	 जाऊ	 िनघनू?”	 ए हाना
उ वभावजीनंी	मा या	जीवनात	कायमचं	हरवले या	मा या	बंधूंचं	 थान	के हाच	घेतलं
होतं.



मी	ऐकवलं	तसं	मातर्	आपणच	जलकंुडासाठी	वीरासन	घेऊन,	शर्ीनंी	आय या	 णी
मोरपीस	का	उतरिवलं	 याचं	आिवभावासह	पर्ा यि कच	 यांनी	दाखिवलं.	 ते	 हणाले,
“मंडपात	 हे	 कुणालाच	 कळलं	 नाही	 की,	 गरगर	 िफर या	जलकंुडातील	 म यनेतर्ाचा
अचकू	वेध	घेणं,	 या	मोरिपसामुळेच	दादाला	श य	होत	न हतं!	म यंतर्ा या	िबंबावर
चंदर्भागे या	शीतल	वायुलहरीवंर	िहंदोळणा या	 या	मोरिपसाचं	पर्ितिबंबही	एकसारखं
िहंदोळत	फडफडत	 नेतर्वेधा या	आड	 येत	होतं!	 याची	एकागर्ता	 ते	एवढंसं	मोरपीस
भंगवीत	होतं!	 हणनू	 यानं	ते	पर्थम	उतरिवलं.”

ते	ऐकताना	मी	सोडले या	दीघ	िन:	 वासाबरोबरचं	नकळत	सुटलेलं	माझं	बोलणं	की,
“एक	साधं	मोरपीससु ा	शर्ीनंा	अडवनू	गेलं	नाही!”

त परतेनं	माझं	 बोलणं	 सुधारत	भावजी	 हणाले,	 “मोरपीसच	 विहनी,	 पण	 ते	साधं
न हे!	दादा या	िकरीटातील	आहे	ते!”

शाकलनगरात	मदर्ां या	जामातांचं	 सेनेसह	 एक	स ताह	 वा त य	झालं.	महाराज
बृह सेनांचा	सवांना	यथे छ	पंचनदी	पाहुणचार	झाला.

वयंवर	 मंडपात	 ये ठ	 पांडव	 युिधि ठराला	 सांिगत यापर्माणं	 शर्ी	 िनघाले.
आ याबाई	 कंुतीदेवीं या	 भेटीसाठी	 शाकलनगरा या	 सीमेवरील	 पांडवां या	 िशिबरात
आले.	सोबत	 बलरामदादा,	भावजी,	 दो ही	 सेनापती,	अमा य,	 इंषुमान,	 भंकार,	 देववत
असे	यादववीर	होते.

आ याबाई	 कंुतीदेवी	 आपली	 नतून	 नुषा	 दर्ौपदीसह	 शर्ीं या	 वागतासाठी
सामो या	 आ या.	 पाठीशी	 वीर	 पांडवांचं	 पंचक	 होतंच.	 शर्ीनंी	 आ याबा या
ेमकुशलाची	 िवचारणा	 क न	 यांची	 चरणधळू	 म तकी	 घेतली.	 शर्ीनंा

कांिप यनगरानंतर	पर्थमच	भेटले या	दर्ौपदीनं	 यांची	चरणधळू	म तकी	घेतली.	ते हा
ितला	शर्ी	आवजनू	 हणाले,	“दर्ौपदी,	तुला	मी	‘िपर्य	सखी’	 हटलं	व	मानलं	आहे.	तू
मा या	पर् येक	 भेटीत	 हे	 कुलाचार	पाल याची	 मुळीच	आव यकता	नाही.	त	ू नेहमीच
मा याशी	मनमोकळं	बोलावं,	वागावं	अगदी	सुभदरे्सारखं.”

मदर्ां या	 चंदर्भागे या	 तीरावर या	 या	 िशिबरात	 मग	 पांडव,	 पांडवमाता,	 सखी
यां याशी	 शर्ीचंी	 िवशेष	 बैठक	 झाली.	 या	 बैठकीचा	 पर्मुख	 िवषय	 होता,	 तो
हि तनापरू या	कु रा यातील	पांडवां या	 या य	अिधकाराचा!

हि तनापरूचं	 रा य	 वंशपरंपरेनं	 समर्ाट	 पांडंूचं	 होतं.	 िकंदम	 नावा या	 ऋषीनंी
िदले या	एका	शापामुळे	समर्ाट	पांडंूना	म येच	रा य	सोडून	वनात	जावं	लागलं	होतं.
यांचे	 ये ठ	 बंध	ू धृतरा ट्र	 ज मतःच	 अंध	 अस यानं	 कु ं या	 राजमंडळानं	 यांना
िसंहासनावर	आ ढ	हो यास	पवूी	अपातर्	ठरिवलं	होतं.

समर्ाट	 पांडू	 वनात	 गेले.	 राजमंडळाला	 अंध	 धृतरा ट्रांना	 हि तनापरूचं	 रा य
िव व त	 हणनू	सांभाळ याची	िवनंती	कर यािशवाय	पयाय	रािहला	न हता.	िनिर छ,
स यपर्ित 	आज म	बर् चारी	िपतामह	भी म,	हेच	खरेतर	कु कुलाचे	शेवटचे	अिधकारी
पु ष	होते.	 यांना	पर्मुख	 मंतर्ी	 िवदुरां या	परामशानुसार	 अंध	 धृतरा ट्रां याच	हाती
हि तनपरूची	राजस ा	सोपवावी	लागली	होती.

शंभर	 पुतर्ांतील	 ये ठ	 दुयोधन,	 याची	छायाच	असलेले	 दुःशासन,	 दुमष	 तसेच
याचे	अनेक	बंध,ू	कुिटल	कार थानी	मामा	शकुनी,	 याला	तशीच	साथ	देणारे,	 याचा	श द



झेलणारे	 याचेही	 अकरा	 बंध	ू एकतर्	 आले	 होते.	 मंतर्ी	 कणक,	 वासंितक	 पध या
िनिम ानं	अंगराजपदानंतर	िन यासाठी	दुयोधना या	 नेहात	गेलेला	िवक्रमी	कण	यांना
िनयतीनंच	एकतर्	आणलं	होतं.	 यां या	बळावर	अंध	धृतरा ट्राला	अश य	 व न	साकार
झालेली	बघणारे	शतिवध	 नेतर्	 फुटले	होते.	 अंध	 धृतरा ट्राचं	मानस	 यामुळ	अ यंत
गंुतागंुतीचं	व	 ि ल ट	झालं	 होतं.	महािवक्रमी	भी म	व	महा मा	 िवदुर	 हि तनापुरात
हळूहळू	एकाकी	पडत	चालले	होते.

हि तनापरू या	 या	 वा तवाची	खडान	्खडा	 मािहती	शर्ीनंी	 चाणा 	 गु तचरांकडून
वेळोवेळी	 उचलली	 होती.	 पिरि थतीचे	 चटके	 खात	आले या	 स वशील,	 िवक्रमी	 व
गुणवंत	पांडवांना	 यांचे	 या य	अिधकार	पर्ा त	क न	देणं,	ही	सोपी	गो ट	न हती.	 याचं
भान	मनी	जागतं	ठेवनू	शर्ीचंी	एक-एक	पावलं	सावधपणे	पडू	लागली.	बस या	बैठकीला
त ड	फोडत	 ते	 हणाले,	 “केकेयािधपती	 धृ टकेत	ूमहाराज	माझे	आतोबा	आहेत.	 यांनी
मला	सेनेसह	राजधानी	िगजकाकडे	ये याचं	आगर्हाचं	आमंतर्ण	धाडलं	आहे.	 यानुसार
मी	जाणार	आहे.

“युिधि ठरा,	 तु ही	 पांडवही	 यांचे	भाचेच	आहात.	मातर्	 तु ही	 इथं	आला	आहात
याची	केकेयांना	काहीही	क पना	नाही.	कांिप यनगरातील	 वयंवराची	वाता	मातर्	 यांना
कळलेलीच	असणार.	 तु हाला	 तुम या	 हि तनापुरातील	अिधकाराची	जपणकू	 िमळेल
या	 लहानथोर	 साम याला	 पाठीशी	 घेऊनच	 करावी	 लागेल.	 माझा	 पर् ताव	 आहे,
आमंतर्ण	नसलं	तरीही	 तु ही	मा यासह	मावशी	व	 केकेय	 राज	यां या	दशनासाठी	व
आशीवादासाठी	केकेयां या	िगजक	राजनगराकडे	चलावं!”

मग	 या	 बैठकीत	 उलटसुलट	 िवचारांचा	 रातर्भर	ऊहापोह	झाला.	 पांडव	आपली
माता	 कंुतीदेवी	 िह या	श दाबाहेर	कधीच	जात	नसत.	 यांनी	 बैठकीची	समा ती	एकाच
वा यात	 केली,	 “शर्ीकृ ण	 सांगेल	 तसेच	 माझे	 पुतर्	 व	 यांची	 प नी	 वागेल.	 उदईक
आ ही	यादवांसह	िगजकाकडे	िनघ.ू”

मदर्ांचा	िनरोप	घेताना	शर्ीनंी	उ वभावजीनंा	ग धळात	टाकणारी	एक	आ ा	केली.
“उ वा,	 तु या	सवयीपर्माणं	 तुझा	 िवशेष	दतू	इथनूच	 ारकेला	जाऊ	 दे.	 तु या	 िपर्य
विहनीला	अगर्वाता	 दे	की,	 तुमचे	आणखी	दोन	अितथी	 येताहेत!	 यां या	 वागताची
तयारी	ठेवा.”	भावजी	 यांचा	मान	राखत	 हणाले,	“होय.	आजच	धाडतो	तसा	अगर्दतू.”

मदर्ांनी	आप या	 न या	 जामातांना	 पशुप ी,	 धा यगोणी,	 व तर्-अलंकार	आिण
यां या	 रा यातच	 िमळणारे	 िवशाल	 पृ ठाचे	 पांढरेशुभर्,	 तपिकरी,	काळे	असे	 शेकडो
सालंकृत	अ व	 भेट	 िदले	 होतं.	 यां यासह	ल मणे या	आगमनाची	 वाता	 देणारा	 दतू
ारकेत	धाडला.

यापर्माणे	यथासमय	दोन	अितथी	 ारकेत	आलेसु ा.	पण	 ते	आ ही	क पना	केली
तसे	शर्ी	आिण	मदर्क या	ल मणा	असे	न हते,	तर	शर्ीिंशवाय	आणखी	 दोन	 िवशेष
अितथी	असे	होते!	ल मणेचे	पायठसे	उचलत	 केकेयक या	 ‘भदर्ा’	ही	शर्ीप नी	 हणनू
ारकेत	आली	होती!
पांडवांसह	 िगजकात	 पोहोचताच	आ याबाई	श् तकीतीदेवी	तर	आनंदानं	 उचंबळून

आ या.	 यांनी	अपे ा	 केली	 होती,	 केवळ	 यादवांकडील	 भा यां या	 दशनाची.	 यांना
सामोरे	आले,	कु ं कडील	भाचे	पांडवसु ा.	 यांनी	आप या	बिहणीचं	 कंुतीदेवीचं	सवांसह
वागत	 केलं.	आप या	 िपर्य	 भा याला	 –	शर्ीनंा	 एकांती	 घेऊन	 पटेल	अशा	 यादवी



ठे यात	 समजावलं	 की,	 “शर्ीकृ णा,	 तुमचं	 ारकेचं	 जनपद	 नवं.	 आमचं	 पंचनदातलं
माणसूबळ	 मोठं,	 इथं	 शेजार या	 पर् येक	 रा याशी	आमचे	 र ताचे	 दृढ	 संबंध	आहेत.
ारकेशी	तसेच	ते	जुळले	गेले,	तर	आपोआपच	उभा	पंचनद	 ारके या	पािठं यात	येईल.”
आ याबा चा	 तो	 सगळा	 घरगुती	 राजनीतीचा	 चक्र यहू	 शर्ीनंी	 शांतपणे	 हसत

ऐकला.	समजनू	न	समज याचा	आिवभाव	चयवर	आणला.	 यांचं	ल 	सोबत	आले या
यां या	 कु भा यांकडे	 –	पांडवांकडे	सहज	ओढत	शर्ीनंी	 िपर्य	आ याबा ना	 िवचारलं,
“खरं	आहे	त	ू हणतेस	ते.	धृ टकेत	ूमहाराजांपे ा	त	ूखरी	राजकुशल!	या	सग यांसाठी	मी
काय	 करावं,	 अशी	 तुझी	 इ छा	 आिण	 आ ा	 आहे,	 तेवढं	 सांग.	 मी	 ते	 करतो.	 तहूी
मा यासाठी	एक	करावं.” यांनी	बोलणं	अधवट	सोडलं.

तशा	केकेयां या	 या	धोरणी	महाराणी	पुढे	होत	शर्ीचंा	खांदा	थोपटून	 हणा या,	“तू
केकेयांचा	जामातच	 हो	 कसा	 शर्ीकृ णा!	आपोआपच	 सग या	 पंचनदाचाही	 होशील!
आमची	 क या	 भदर्ा	 तुला	 ावी	 हणते	 मी.	 तुझा	 िवचार	 काय	 ते	 प ट	 सांग.
इतरांसारखा	कसलाही	राजकारणी	ितढा	काढू	नकोस	मा यासमोर!”

तसे	आप या	 ये ठ	िपर्य	आतेचे	दो ही	हात	शर्ीनंी	परे्मानं	आप या	हाती	घेतले.
शर्ीनंी	ितला	 ये ठपणाचा	आदर	देत	काढायचा	तो	राजकीय	ितढा	काढलाच.	ितलाही	न
कळणारा!	 हणाले,	“तुझी	इ छा	ही	तु यापे ा	लहान	 हणनू	मला	आ ाच	आहे	आ ये!
त	ू हणतेस	तसंच	होईल.	मी	होईन	केकेयांचा	जामात.	आ ा	कुठं	मा या	 यानी	येतंय,
आ ही	 पंचनदात	 उतरणार	 हे	 कळताच	 त	ू तातडीनं	 ारकेला	 वसुदेवबाबां या	 भेटीला
िवशेष	दतू	का	पाठिवला	होतास	ते!	 यांनी	मला	तुझी	भेट	घेऊनच	ये,	असं	का	सांिगतलं
होतं	 ते!	चला,	 हणजे	 तुझी	इ छा,	 यांची	आ ा	आिण	यादवां या	 ारका	गणरा याचं
क याण	यामुळे	होईल.	मी	तर	काय	नेहमीच	िनिम मातर्	असतो!	आ ाही	होईन.”

आ याबाई	 श् तकीतीदेवी	 संतु ट	 झा याचा	 ण	 अचकू	 पकडून	 शर्ीनंी	 मनचा
राजकीय	ितढा	हळुवार	 यां यासमोर	उघड	केला.	 हणाले,	“केकेय	महाराणी,	आपण	या
जामातासाठी	एकच	करावं.मा यासोबत	माझे	हे	आतेबंध	ूतुमचे	भाचे	पांडव	आले	आहेत.
यांना	मा या	 ठायीच	माननू	 ते	साद	घालतील	 ते हा	या	 उ या	 पंचनदाचा	 पर्ितसाद
यां या	पाठीशी	उभा	करावा	 हणजे	झालं!	कराल	एवढं?”
आ याबा नी	तर	सवांसम 	आप या	िपर्य	भा याला	कानिशलांवर	इडािपडा	घेऊन

आपली	बोटं	पंचनदी	ठे यात	मायेनं	कडाकड	मोडली.	 या	 हणा या,	“त	ू हणतोस	तसंच
होईल	 रे	 सुपुतर्ा!”	 यांनी	 राजनगरा या	 भोवती	 वाहणा या	 इरावती	 नदीिकनारी या
भ य	 मंडपात	उभा न	आपली	क या	भदर्ा	 िहचा	 िववाह	मोठ ा	धमूधडा यात	संप न
केला.

शर्ीचंी	ही	स तम	प नी	होती	–	भदर्ा.
ल मणा	आिण	भदर्ा	या	दो ही	 पंचनदक या	 सेनापती	अनाधु टी	व	यादवसेनेसह

ारकेत	एकदमच	आ या.	 ारकाकरांनी	 यांचं	यथासांग	 वागत	 केलं.	गगमुनीनंी	मळू
ारकेतील	शर्ीं या	राजवा ततूील	शर्ीसोपान	 कुशल	का ठकार	आिण	उपलेपक	जोडून

वाढवनू	घेतला.	मा यानंतर	आले या	सहाही	शर्ीप नीं या	नावां या	सुवणी	पायदंड ा
तशाच	 आणखी	 काही	 यात	 वाढिव यातही	 आ या.	 आता	 हा	 शर्ीसोपान	 पवूीपे ा
िकतीतरी	 उंच,	 ं द	व	भ य	 िदस	ूलागला.	झळझळीत	 सुवणी	पायदंड ांमुळे	दीि तमान
िदस	ूलागला.



जसजसे	 िदवस	 जात	 होतं	 तसतसं	 मा यावरचं	 ‘महाराणी’	 हणनू	 दािय व	 वाढू
लागलं.	ए हाना	मी	 िपर्य	जांबवती या	मदतीनं	मा या	पर् ु नाचं	एका	 सं कारशील
महार यात	 पांतर	क न	घेतलं	होतं,	मा या	सहाही	भिगनीचंं	 या यावर	िवल ण	परे्म
होतं.िध पाड	आिण	अतीव	 संुदर	असला,	 तरी	 तोही	 या	सवांशी	आदरानं	 वागे.	शर्ी
ारकेत	नाहीत,	याची	जाणीव	तो	कुणालाच	भास	ूदेत	नसे.	िनशठ,	उ मुक	आिण	िवपुल	हे

तर	सतत	 या या	मागे–पुढे	असत.	शर्ीचंी	 वंशवेल	ही	 ारके या	आरो यदायी	सागरी
वातावरणात	भरभ न	वाढत	चालली.	फोफावत	चालली.

आता	शर्ीं या	जीवनगंगेतील	पांडवपवाला	खरा	पर्ारंभ	झाला	होता.	 यांनी	ल णा
आिण	भदर्ा	यांना	म यां या	 िवराटनगराहनू	पर पर	 ारकेला	धाडलं	होते. वत:	शर्ी,
बलरामदादा	उ वभावजी,	िवपृथ,ू	सा यकी	यां यासह	कंुतीमाता	व	पांडव	आिण	दर्ौपदी
यांना	 सोबत	 घेऊन	 िनवडक	 यादवसेनेसह	 हि तनापुराकडे	 सरकले	 होते.	 घनदाट
खांडववनाजवळून	 यमुना	 पार	 करत	 यांनी	 पुवकडचं,	 गंगेकाठचं	 हि तनापरू	 गाठलं
होतं.कु रा या या	 सीमेव न	अमा य	 िवपृथ	ू व	 उ वभावजी	 यां या	 करवी	 महाराज
धृतरा ट्रांना	 उपहारासह	 मौ यवान	 उपहारतबकं	 धाडली.	 उ वभावजीनंा	 सावध
कानमंतर्	 िदला	होता	की,	 यांनी	परतताना,	महामंतर्ी	 िवदुर,	 िपतामह	भी म,	अमा य
वृषवमा	यांना	एकांती	भेटावं.	पांडव	िजवंत	असनू	सदेह	हि तनापुरात	येताहेत	याब लची
यांची	व	हि तनापरूकर	पौरजनांची	नेमकी	काय	पर्ितिक्रया	आहे,	हे	कौश यानं	काढून
यावं.	पांडविपता	समर्ाट	पांडंूना	नगरजन	पणू	िवसरलेत	की	 यांना	अ ाप	 यांचं	 मरण
आहे,	 हेही	पारखनू	बघावं.	पांडवमाता	 कंुतीदेवीबं ल	 यांचं	 नेमकं	काय	मत	आहे,	 हे	तर
काटेकोर	जाणनू	 यावं.	तसंच	महाराज	 धृतरा ट्र,	 ये ठ	कौरव	 दुयोधन,	मामा	शकुनी,
या	दोघांचे	सव	 बंधु,	कणक,	 गु 	दर्ोण,	दर्ोणपुतर्	अ व थामा,	आचाय	 कृप,	पर्मुख
सारथी	संजय,	अंगराज	कण	यांची	भेटही	 यावी

शर्ीं या	इ छेपर्माणं	अमा य	आिण	भावजी	आपापली	राजकमं	सकुशल	पार	पाडून
परतले.	 या	 िक येक	 िदवसांनंतर या	 मह वा या	 भेटीत	 पांडव	 ि तर्या	 कंुतीदेवी	 व
दर्ौपदी	महाराणी	गांधारीदेवीं या	क ात	थांबणार	हो या.	गांधारीदेवी	 ा	 वभावतःच
स यिपर्य	आिण	िनगर्ही	हो या.	 यांचं	कंुतीदेवी	आिण	पांडवांवर	पर्थमपासनूचं	िनकोप
परे्म	आजही	तसंच	होतं,	 या	सवांना	 भेट यासाठी	 या	आतुर	हो या.	 यां या	उदरी
दुयोधन	उपजावा,	 या या	इतर	 बंधूंनी	 याला	आपला	आदश	मानावा,	हा	 कु कुलाचा
दुयोग	होता.

पांडव	 येताहेत	 ही	 वाता	 ऐकताच	 कु ं या	 राजकुलात	 गंुतागंुतीचे	 मतभेद	 िनमाण
झाले	होते.	सवांत	ि ल ट	झालं	होतं,	ते	महाराज	धृतरा ट्रांचं	अंतरंग!	कु ं या	 या	अंध
महाराजात	 प ट	 दोन	 धृतरा ट्र	 िनमाण	 झाले	 होतं.	 यातील	 पिहला	 होता,
कत यद तेचं	वरवर	बोलकं	ढ ग	पांघरणारा	महाराज	धृतरा ट्र	आिण	दुसरा	होता,	सु त
मनात	 पुतर्परे्मापोटी	 छुपे,	 कुिटल	 राजकीय	 डावपेच	 सतत	आखणारा	 वाथी	 िपता.
मना या	 च ूंनी	 आप या	 पर्थमपुतर्ाला	 –	 दुयोधनाला	 आप या	 राजिसंहासनावर
आ ढ	 झालेलं	 बघणारा,	 नैसिगक	 अप यपरे्मानं	 घेरलेला	 िपता.	 या	 िप याला
दुयोधनानंतरचा	 पुतर्	 दुःशासन	 हा	 कु ं चा	 सेनापती	 झा याचं	 व न	 पडत	 होते.
राजपरामश	देणारा	उपयु त	कणकाला	पर्संगी	महामंतर्ी	िवदुराला	दरू	सा न	महामंतर्ी
पदावर	बसवायचा	होता.	सु त	मना या	या	गोड	 व नात	महाराज	धृतरा ट्र	वरवर	पर्कट



बोलताना	 मातर्	 बंध	ू पांडंू या	 िवक्रमाचं,	 पांडवां या,	 कंुतीदेवी या,	 दर्ौपदी या
वभावाचं,	सद	्गुणाचं	रसभिरत	गुणगान	करीत	होता.	पाचही	पांडवांना	पाच-पंचवीस	तरी
खोट ा	 गुणव ेची	 िवशेषणं	लाव यािशवाय	तो	साधं	कधी	बोलतंच	न हता.	आप या
अंध वाचं,	 लट या	 असहायतेचं	 कारण	 पुढे	 क न,	 ज मजात	 दु पर्वृ 	 दुयोधनाला
िपतृ वाचं	 राजकवच	पांघरायला	 िवसरत	न हता.	 शेवटचे	 कु 	असले या	महािवक्रमी
ये ठ	 िपतामहांना	लटका	आदर	दाखव याचं	टाळत	न हता.	एकांतात	मातर्	शकुनीशी
आिण	 याचंच	पर्ितिबंब	वाटावा	असा	कणक	यां याशी	अहोरातर्	अंध	डो यांनी;	पण
जाग या	 कुिटल	 बु ीनं	 राजकीय	षडयंतर्ाचे	 िकचकट	फास	 िवणायला	 िवसरत	न हता.
कु ं या	 राजवा ततू	सवांना	 पंचिदर्यं	 होती.	 याला	 एक	सहावं	 इंिदर्य	लाभं	 होतं	 –
राजतृ णेचं!	 यापोटी	आपला	 किन ठ	 बंध	ू पांडू	 हि तनापरूचं	 रा य	 सांभाळ यासाठी
‘िव व त’	 हणनू	आप या	 वाधीन	 क न	 गेला	आहे,	 या	 स याचं	 भानच	 तो	 संपणू
िवसरला	होता.	आपण	 ये ठ	होतो,	केवळ	अंध वामुळे	आपणाला	रा यािधकारास	मुकावं
लागलं.	अ यायच	होता	तो	मा यावर!	आता	समर्ाट	पांडू	िदवंगत	झाला	आहे,	मी	वृ
झालो	आहे.	माझा	 ये ठ	पुतर्	दयोधन	हाच	मा या	 ये ठ वामुळे	हि तनापरूचा	पर्थम
युवराज	व	 नंतर	राजा	हो यास	अिधकारी	आहे,	असं	 याचं	 िनगर्ही	 हणणं	आिण	मत
होतं.	 ते	तो	संधी	व	 वेळ	 िमळेल	 ते हा-ते हा	महामंतर्ी	 िवदुर	व	 िपतामह	भी म	यां या
गळी,	आडवळणानं	उतरव	ूबघत	होता.	ते	मन वी	राजपु ष	काही	 याला	दाद	देत	न हते.

यांचं	 हणणं	होते,	कौरव-पांडवांत	पर्थम	ज मलेला	आहे	 युिधि ठर.	 याचा	 िपता
समर्ाट	 पांडू	यानं	 हि तनापरू	सांभाळ यासाठी	 धृतरा ट्रा या	ता पुरतं	 वाधीन	 केलं
आहे.	 आता	 ते	 स ानी	 व	 ये ठ	 पांडुपुतर्	 युिधि ठराला,	 राजधमाचं	 कत य	 हणनू
धृतरा ट्रानं	 स मानपवूक	 परत	 केलं	 पािहजे.	 युवरा यािभषेक	 युिधि ठरालाच	 झाला
पािहजे.	 धृतरा ट्रानंतर	 हि तनापरू या	 राजिसंहासनावर	 राजा	 हणनू	 युिधि ठरालाच
अिभषेक	झाला	पािहजे.	ते	 या य	आहे.	धमाला	ध न	आहे.

हि तनापरू या	 रा या या	अिधकाराव न	 कु ं या	 राजमंडळात	 असे	 दोन	 प ट
वैचािरक	तट	पडत	चालले.एक	पांडवांचा	पाठीराखा	आिण	 दुसरा	कौरवांचा	पाठपुरावा
करणारा.	हि तनापरू	हे	काही	मगधांसारखं	एकािधकारी	रा य	न हतं.	या	गणरा यातील
पौरजनांचा	गट	होता,	तो	ितसरा.	तोच	सवांत	मह वाचा	होता.	नगरजन	एकमुखानं	आिण
मतानं	अ ापही	समर्ाट	 पांडंूचं	 मरण	करत	 होते.	 यां या	 गुणी	 पुतर्ांचं	 –	 पांडवांचं,
राजमाता	 कंुतीदेवीचंं,	पांडवप नी	दर्ौपदीचं	 वागत	करायला	आिण	दशन	 यायला	 ते
आतुरले	होते.

ारकाधीश	 यादवनायक	 शर्ीकृ ण	 महाराज	 पांडवांना	 घेऊन	 येताहेत,	 ही	 वाता
नगरभर	पसरली.	उभं	हि तनापरू	 चैत यानं	कसं	सळसळून	उठलं.	सह तर्ावधी	 तर्ी-
पु षांनी	 कंुकुममुठी	आिण	 पु पओंजळी	 उधळून	 शर्ीसंह	 पांडवांचं	 पर्चंड	 हषो फु ल
वागत	केलं.
तसे	शर्ी	यापवूीही	एकदा	 हि तनापुरात	 गेले	 होते.	मातर्	 ते	 पांडवांना	तपणांजली

वाह यासाठी,	एका	दुःखद	पर्संगी.	आज	ते,	दादा,	उ वभावजी,	अमा य	आिण	िनवडक
यादववीर	 यां यासह	 हि तनापुरात	 पर्वेशत	 होते,	 ते	 वेग याच	 वातावरणात.	 आता
यां या	सोबत	पाच	पवतिशखरांसारखे	पर् य 	पाच	पांडवच	होते.
िपतामह	भी म,	महा मा	 िवदुर,	अमा य	 वृषवमा,	 मंतर्ी	 संजय	यां यासह	अलोट



गदीत	पि चम	महा ारावर	लोटले या	कु 	 तर्ी–पु षांनी	यादव–पांडव	वीरांचं	 वागत
केलं	होते.	 वागतासाठी	आले या	या	 मंडळात	मातर्	महाराज	 धृतरा ट्र,	 यांचे	 पुतर्,
मामा	शकुनी,	कणक	कुणीच	आलं	न हतं.	 िवदुर	आले	होते,	 ते	पांडव	व	शर्ीपरे्मापोटी!
सम त	 हि तनापरू	 रा याचा	 खरंतर	 एकच	 पर्ितिनधी	 ितथं	 उपि थत	 होता.	 राजा ा
घेऊन	आलेले	अमा य	वृषवमा!



शर्ीनंी	ग ड वज	रथातनू	हि तनापरू या	भमूीवर	पाय	ठेवले.	 यांना	सामोरे	आले	ते
महािवक्रमी,	उंच,	िध पाड,	 ं द	व ावर	भरग च	शुभर्	थरथरती	दाढी	 ळणारे	िपतामह
भी म.	शर्ी	 यांना	बघताच	 वंदन	कर यासाठी	वाकू	लागले,	तोच	डोळे	 पाणथरले या
भी मांनी	 यांना	आपले	पीळदार	महाबाह	ू िव तारत	 “वाऽसुऽदेवाऽ,	 िकती	 िदवसांनी	ही
भेट!	तु या	चरणांनी	तरी	या	कु ं या	राजनगर	हि तनापुरात	सुखशांती	येवो!	सवांना	तचू
आता	यो य	मागदशन	कर	अ युता!	मी	थकलो,	”	 हणत	दृढािलंगनात	घेतलं.

सा ात	 गंगापुतर्,	 परशुरामिश य,	 र तािधकारानं	 अंितम	 एकमेव	 कु 	असले या
िपतामहां या	 मुखातनू	शर्ीनंा	 ‘वासुदेवा’	असं	 संबोधन	ऐकताच,	 ते	पर्थम	जाणवलं	 ते
उ वभावजीनंा!	 यांनी	सरसावनू	 पुढे	होत	 िपतामहांची	चरणधळू	म तकी	 घेत	 हटलं,
“मी	याच	 णाची	वाट	बघत	होतो	 िपतामह.	आज	तो	 ण	आला.	आ हा	यादवांसाठी
परमशरे् ठ	‘वासुदेव’	या	मौिलक	उपाधीचा	आप या	त डून	 या यासाठी	उ चार	झाला.
आ ही	ध य	झालो!”

मग	 अंतःपरे्रणेनेच	 कधी	 न हे	 ते	 साि वक,	 गौर,	 गोल	 चय या	 उ वभावजीनंी
आपली	 पीळदार	 मठू	 अवकाशात	 उंचावनू	 परे्रणाघोष	 उठिवला.	 सवच	 उपि थतांनी
हि तनापरू या	 पावन	 भमूीवर	 याला	 पर्ितसाद	 िदला	 –	 ‘यादवशरे् ठ,	 ारकाधीश,
वसुदेवपुतर्	 ‘वासुदेव’	 महाराऽज...	 जयतु...	 जयतु!!	 कु शरे् ठ,	 गंगापुतर्	 िपतामऽह
भीऽ म	–	जयतु...	जयतु!’	याच	जयनादा या	घोषात	मग	हि तनापरूकरांनी	उधळले या
पु पवषावांत	 भी म,	 िवदुर,	 संजय	 व	 पांडवांसह	 शर्ी	 कु ं या	 राजवा तकूडे	 पायीच
चालले.	 तसं	 मोजकं	 बोलणा			या	 बलरामदादांनी	 पु पपाक या	 अंगावर	 झेलत	 शर्ीनंा
हसत	ऐकिवलं,	“धाक या,	हे	फारच	मोठं	काय	झालं.	तुला	पर् य 	िपतामहांनी	‘वासुदेव’
संबोधलं.	याचा	सवािधक	आनंद	होईल	तो	वसुदेवबाबांना	व	आप या	दो ही	मातांना.	तू
झालास	वासुदेव	–	मी	कोण?”

“मी	 वासुदेव	 वा	 कोणीही	 झालो	 तरी	 मा या	 दादा,	 तु या	 बंधुपरे्माचं	 ‘छतर्’
मा यावर	सततच	राहो.	आता	मातर्	मा यापासनू	दरू	कधीच	आिण	 कुठंही	सळसळत
पळून	जाऊ	नकोस!”	शर्ीनंी	दादांना	भावगंुथा	घातला.

“मी	जाईन	खपू	दरू	पळून,	पण	त	ूबरा	मला	तसा	सोडशील!	गोकुळातलं	तुझं	‘मोहन’
नाव	मागे	पडलं	असलं,	आता	वासुदेव	असलास,	तरीही	सवांना	आकषनू	घे याची	तुझी
कला	अजनूही	तशीच	आहे,	हे	मी	चांगला	जाणनू	आहे.”	दादा	 हणाले.

“मला	 ‘वासुदेव’	उपाधी	 िमळली.	त	ूमला	काय	 िमळालं	 हणनू	 िवचारतोस,	 याचं
उ र	मी	 ारकेत	रेवतीविहनीकंडे	देईन.	मला	 मरण	कर.”

“तुला	 –	जगा या	वासुदेवाला	 –	वडीलकी या	ना यानं	मी	काहीही	ऐकव	ूशकतो.
ितथं	 रेवतीजवळ	मातर्	माझी	काही	मातर्ा	चालत	नाही!”	असं	 हणनू	हि तनापरू या
राजमागावरही	मान	मागे	टाकून	खां ावरची	गदा	गदागदा	हलवत	दादा	खळाळ	हसले.

यादव	 आिण	 पांडवांचं	 राजमंडळ	 महामंतर्ी	 िवदुरां या	 िनवासी	 उतरलं.	 शर्ीनंी
अमा य	 िवपृथूंकरवी	 महाराज	 धृतरा ट्रांना	 ेमकुशल	 िवचा न	 िनरोप	 धाडला	 –
‘पांडुपुतर्	 मातेसह	 आप या	 रा या या	 या य	 मागणीसाठी	 आले	 आहेत.	 कु ं ची
राजसभा	बोलावनू	 यांचं	 हणणं	ऐकून	 यावं.	दीघकाल	 िटकेल,	असं	कोणतंही	 िवतु ट
कु ं या	र तना यात	न	ठेवता	यो य	िनवाडा	करावा.’

महाराजांनी	आप या	अमा य	 वृषवमांकरवी	 परतीचा	 संदेश	 िदला.	 तोही	 राजकीय



चातुयानं	भरलेला	होता.	 यात	शर्ीनंा	िपतामहांसारखं	‘वासुदेव’	संबोधनू,	वसुदेवबाबा	व
देवकीमाता	 आिण	 यादवांचं	 राजमंडळ	 यांचं	 ेमकुशल	 िवचारलं	 होतं.	 वागतासाठी
आपण	हि तनापरू या	पि चम	महा ारावर	केवळ	‘अंध वामुळे’	आलो	नाही,	असं	कारण
िदलं	होतं.	आप या	जागी	अमा य	वृषवमा	धाड याचं	चतुर	समथन	केलं	होतं.	दुयोधन,
शकुनीचा	 िनदशच	न हता.	उदईक	 कु ं या	 रा यसभेत	 पुतणे	न हे,	 पुतर्च	मानले या
पांडवां या	अिधकाराचा	यो य	 यायिनवाडा	क ,	असं	मानभावी	आ वासन	होतं.	शर्ीनंी
तो	संदेश	हसत	ऐकला	होता.

या	रातर्ी	हि तनापरू या	पर्ाचीन	आभाळानं	दोन	गोटांतील	दोन	िभ निभ न	चचा
िनलप,	 ि थतपर् 	 कानामनानं	 ऐक या.	 यातील	 एक	 गोट	 होता,	 पर् य
हि तनापुरािधपती	महाराज	 धृतरा ट्र	यांचा.	 यां या	परामश	क ातील	करंजतेला या
ढणढण या	ट यात	ही	राजकीय	चचा	चांगली	म यरातर्ीपयंत	चालली	होती.	उपि थत
होते	शकुनी	आिण	 याचे	 िनवडक	 बंध,ू	कणक	आिण	 याचे	 सेवक,	 दुयोधन	आिण	 यांचे
शंभरातले	 दुःशासनासह	 िनवडकच	 दहा	 बंध.ू	 अमा य	 वृषवमा,	 कु ं या	 रा याशी
मह वाचं	दािय व	असलेले	िपतामह	भी म	यात	न हते.	महामंतर्ी	िवदुरांकडे	शर्ी	आिण
पांडव	उतर यामुळे	तेही	न हते.	दुयोधनाचा	परम	 नेही	असनूही	‘सतूपुतर्’	अस यामुळे
िव वासाह	नसलेला	अंगराज	कणही	न हता.	 याच	कारणासाठी	संजयही	न हते.

म यरातर्ी	 एकदाचा	 या	 राजकीय	 खलाचा	 िन कष	 िनघाला.	 पांडवांना	 यांचा
रा यभाग	 हणनू	खांडवपर् थाचा	आिण	खांडववनाचा	घनदाट	अर याचा	िहं तर्	पशूंनी
भरलेला,	ओसाड	पर्देश	 वीकारायला	भाग	पाड याचा.	राजनगर	हि तनापुराशी	 यांचा
कसलाही	संबंधच	येणार	नाही,	अशी	काटेकोर	द ता	घे याचा.

राजनीतीत	शकुनीला	तोडीस	तोड	असले या	कणकांनी	ती	क पना	उचलनू	धरली.	ते
हणाले,	“खांडववन	एवढं	घनदाट	आहे	की,	 या या	भमूीपयंत	सयूिकरण	पोहोचिवणं	हेच
एक	मोठं	महायु 	ठरेल!	पांडव	 ते	खेळताना	 िहं तर्	 वापदां या	भ य थानी	पडतील.
यातनूही	तगलेच	तर	खांडववनातील	नाग,	असुर,	 दानव,	 िनषाध,	 याध,	बबर,	अशा
व य	जमाती	 यांचा	पर पर	िनकाल	लावतील.”

इकडे	 िवदुरां या	 िनवासी	 शर्ीं या	 नेतृ वाखाली	 बसले या	 बैठकीत	 हि तनापरू
रा याचा	 पांडवांचा	 रा यभाग	 हाच	 िवषय	 चचचा	 होता.	 यात	 महामंतर्ी	 िवदुर,
बलरामदादा,	 उ वभावजी,	सा यकी,	अमा य	 िवपृथ	ूअसे	 पर्मुख	 होते.	आिण	 िवशेष
हणजे	 पांडवमाता	 कंुतीदेवीही	 पाच	 पुतर्ांसह	 हो या.	 न हती	 एकटी	 दर्ौपदी.	 ती
िवदुरप नी	पारसवीसह	अंतःपुरी	क ात	कौटंुिबक	चचत	होती.	चचतील	अमा य	िवपृथू
हि तनापरू	रा यातनू	वाहणा या	गंगेचीच	सीमा	ध न	पवूकडे	कौरव	आिण	पि चमेकडे
पांडव	अशा	 रा यभागा या	 मागणीचा	आगर्ह	 धरीत	 होते.	 यादव	 सेनापती	सा यकी
यांना	पांचालांचं	आ तरा य	पवूकडे	अस यामुळे	पवूकडे	पांडव	व	पि चमेकडे	कौरव
अशी	िवभागणी	सुचव	ूबघत	होते.	बैठकीत	शर्ी	अस यामुळे	पाचही	पांडव	काहीच	बोलत
न हते.	ते	आलटून–पालटून	शर्ीकंडे	नुसतं	बघत	होते.	केवल	शर्वणभ ती	करीत	होते.

शेवटी	म यरातर्ी या	 ठो यावर	 उज या	 हाताशी	 बसले या	अजुना या	खां ावर
हळुवार	थोपटत,	बैठकीतनू	उठताना	ते	 हणाले,	“तु ही	चचा	करत	आहात,	कयास	बांधता
आहात	तसं	उ ा	कु ं या	राजसभेत	काहीही	घडणार	नाऽही!	जो	काही	अंितम	 िनवाडा
करायचा	 असेल,	 तो	 शेवटचे	 ये ठ	 कु 	 िपतामह	 भी मच	 करतील.	 मी	 यां या



पर् तावाला	 संमती	 देणार	आहे.	 देऊ	काय?	 तु हा	सव	 बंधूंचं	मत	काय?	 िवचारपवूक
सांगा.”	शर्ीनंी	 ये ठ	पांडव	युिधि ठरावर	आपले	म यनेतर्	रोखले.

“त	ू हणशील	तसं	वासुदेवा.	पण	 कंुतीमातेचं	यात	काय	मत	आहे	 ते	 िवचारावं,	असं
मला	वाटतं.”	युिधि ठरानं	 याला	साजेसा	पर्ितसाद	िदला.

“ित या	मताची	 तु ही	कुणीच	 िचंता	क 	नये.	ती	मी	 हणेन	 यालाच	होकार	 देईल.
काय	आ याबाई,	 तुमचा	 िनणय	काय?”	शर्ीनंी	आ याबा ना	 प टच	 िवचारलं.	 याही
अजुनासार या	 शर्ीं या	 िकरीटात या	 मोरिपसाकडे	 बघनू	 हसतच	 हणा या,	 “तू
हणशील	आिण	करशील	तसं	आिण	तसंच	होईल	वासुदेवा!”
“तु हा	सव	बंधूंचा	िनणय	सांग	युिधि ठरा,	”	शर्ीनंी	ंमळू	िवषय	काही	सोडला	नाही.

तसं	 ‘आम या	 वतीनं	 बोल याचा	 पर्ारंभ	 करतानाच	 त	ू वाहती	 गंगा	 सीमा	 ध न
िवभागणी	मागावी’	भीमानं	नेहमी या	िनडर	बोलीत	म येच	मत	मांडलं.

शर्ीनंी	 अजुनाकडे	 बिघतलं.	 यानं	 काहीही	 न	 बोलता	 वाकून	 शर्ीचरणांची	 धळू
म तकी	 घेतली.	 पांडवांची	 शर्ी	 नेतृ वाखालील	 िवदुरिनवासा या	 परामश	 क ातील
पिहलीच	राजबैठक	संपली	होती.	िनणय	शर्ीवंर	सोपवनू.

दुस या	 िदवशी	हि तनापुरात	 कु ं ची	राजसभा	भरली.	आजचा	पर्मुख	 िवषय	होता
हि तनापरू	रा याचं	कौरव–पांडवांत	रीतसर	िवभाजन	हा.	पांडवांसह	शर्ी	हि तनापुरात
आलेत.	ते	राजसभागृहात	उपि थत	राहणार,	ही	वाता	वा यासारखी	सवतर्	पसरली	होती.
यामुळे	 हि तनापरूकर	 तर्ी–पु ष	 झंुडीझंुडीनंी	 अलोट	 गदीत	 कु ं या	 सभागृहात
एकवटले.	सद	्गुणी	पांडवांचं	व	 यां या	धैयशील	मातेचं	शर्ीसंह	पर् य 	दशन	 यायला
ते	सव	उ सुक	झाले	होते.	फार	वषांनी	कु ं चं	सभागृह	आज	खचाखच	भरलं	होतं.

अमा य	वृषवमांनी	पर्थेचा	राजदंडी	ठेका	देताच	शांतताच	शांतता	पसरली.	सभे या
कामकाजाला	 सु वात	झाली.	 िसंहासनावर	 बसले या	 महाराज	 धृतरा ट्र	 व	 महाराणी
गांधारीदेवी	यां या	वतीनं	महामंतर्ी	िवदुरांनी	पर्थम	शर्ीसंह	पांडवांचं,	 यां या	मातेचं
व	मग	सवांचं	 वागत	केलं.	सभेचं	पर्योजन	मोज या	श दांत	सांिगतलं.	 यात	आप या
िपर्य	बंध	ूपांडंू या	िवक्रमाचं	सवांना	तीवर्	व	िचतर्वत	 मरण	क न	िदलं.	हि तनापरू
रा यासमोर	 उ या	 ठाकले या	 िबकट	 सम येची	जाण	 सवांना	 क न	 िदली.	 शेवटी	 ते
हणाले,	 “कु 	 रा याचे	 एकमेव	 व	 ये ठ	 अिधकारी	 असले या	 िपतामह	 भी मांनी
यावरचा	अंितम	व	यो य	िनणय	सभागृहाला	सांगावा.	तो	सवांनी	िशरसावं च	मानावा,
”	िवदुरांनी	अनुभवी	महामं याचं	दािय व	पार	पाडलं.

सभागृहात	 आज	 िसंहासना या	 उज या	 हाती या	 बैठकांवर	 सवपर्थम	 िपतामह
भी म,	दुयोधन,	अंगराज	कण,	दुःशासन	व	 याचे	पाच	बंध,ू	मामा	शकुनी	व	 यांचे	िनवडक
दोन	बंध,ू	कणक,	कणबंध	ूशोण,	नंतर	उरलेले	कौरव,	शकुनीबंध	ूव	वेगवेगळे	िवभागपर्मुख
बसले	होते.

मु य	 िसंहासना या	डा या	हाताला	आचाय	 कृप,	 गु वय	दर्ोण,	महामंतर्ी	 िवदुर,
मंतर्ी	संजय,	अमा य	वृषवमा	असे	राजमंडळाचे	अिधकारी	पु ष	बसले	होते.	 यानंतर या
आसनांवर	पर्थम	बलरामदादा,	मग	शर्ी	व	उ वभावजी,	 युिधि ठर,	भीम,	अजुन	असे
सव	पांडव	बसले	होते.	 यां यानंतर	सा यकी,	िवपृथ	ूअसे	यादववीर	बसले	होते.	 यानंतर
पांडवांना	 पाठबळ	 दे यासाठी	 आलेले	 पांचालांचे	 अमा य	 व	 सेनापती	 बसले	 होते.
पांडवमाता	 कंुतीदेवी	 व	 पांडवप नी	 दर्ौपदी	 राजि तर्यां या	 राखीव	 क ात	 इतर



कु ि तर्यांसमवेत	बस या	हो या.
सा ात	 धनुवद	 बोलावा	 तसे	 संपणू	 सभागृहात	 ये ठ	असलेले	 िपतामह	 बोलले.

िहमगंगेसारखी	 यांची	वाणी	आतबाहेर	 शुभर्,	स वशील,	ओघवती	व	भारद त	होती.
कु ं या	िहताचं	तपन	्तपं	िचंतन	के यामुळे	ती	समुदर्गाजेसारखी	धीरगंभीर	झाली	होती.
ऐकणा याला	आ मल ी	 होऊन	 िवचार	करायला	भाग	 पाडणारी	 होती.	 दृढ	 वाणीत	 ते
हणाले,	 “कु ं या	 या	 पर्ाचीन	 राजसभेत	 आज	 पर्थमच	 यादवशरे् ठ	 वसुदेवपुतर्
वासुदेव,	 ारकाधीश–शर्ीकृ ण,	 ये ठ	 बंध	ूबलराम	व	किन ठ	 बंध	ूउ वासह	उपि थत
आहे.	मला	हा	आ हा	सव	चांदर्वंशीय	कु ं चा	गौरवी	भा य णच	वाटतो.	मी	 यांचं	सहष
वागत	करतो.
“माग या	हि तनापरूभेटीत	तो	काही	राजसभेत	आला	न हता.	 या	वेळी	 यानं	माझे

आशीवादही	मािगतले	होते.	मी	ते	जाणीवपवूक	िदलेले	न हते.	कालही	िदलेले	नाहीत.	मी
या यापे ा	 वयानं	 ये ठ	आहे,	 हे	 स य	आहे.	 पण	 केवळ	 वयाची	 ये ठता	 हणजे
जीवनाची	 शरे् ठता	 कधीच	 नसते!	 इतर	 कुठ याही	 अिधकारानं	 मी	 तसा	 या याहनू
मुळीच	 ये ठ	नाही.

“मी	 याला	काय	मानतो,	हे	तो	दरूदेशी	 ारकेत	राहनूही	मनोमन	चांगलंच	जाणतो.
हणनू	 याचंच	 मरण	 क न,	 तळहातावर या	 फोडासारखं	 जपले या	 या	 हि तनापरू
रा याब ल	या	मह वा या	जीवनवकणावर	मी	काही	मनःपवूक	बोलणार	आहे.	सवांनी
ते	शांतपणे	ऐकावं.

“सवपर्थम	 खपू	 सोसलेले	 पांडव	 िजवंत	 आहेत,	 याचा	 मला	 परमानंद	 झालाय.
यां या	तपणिवधीमुळे	आलेले	सव	दोष	मी	िविधयु त	िनवा न	टाकणार	आहे.	या	 णी
यांचा	 िपता	समर्ाट	पांडू	या या	असं यात	 सुखद	 मृतीनंी	माझा	मनःकोष	काठोकाठ
भ न	 आला	 आहे.	 िवक्रमी,	 िदि वजयी	 समर्ाट	 पांडूनं	 कु ं ची	 कीती	 िदगंतात
पोहोचिवली.	आप या	 िदवंगत	 िप या या	 राजनगरात	आज	 पांडव	आप या	 मातेसह
पु हा	परतलेत.	मी	 यांचं	मनःपवूक	आशीवादानं	 वागत	करतो.

“सव	पांडवांनी	आिण	सव	कौरवांनी	 दृढ	मनानं	एकतर्	यावं.	तसं	झालं	तर	ऐंशीएक
ितर्यांना	 कारागृहात	 क डणा या,	 समर्ाट	 हणिवणा या	 स ाउ म 	 जरासंधाला

यादवशरे् ठ	शर्ीकृ णा या	सहकायानं	व	मागदशनानं	कु 	यो य	धडा	िशकव	ूशकतील.
युिधि ठराचं	 संयमी	 नेतृ व	मानलं,	शर्ीकृ णाचा	 ितर्काल	 उपयु त	परामश	व	 या या
ारका	 जनपदाचा	 सहयोग	 घेतला,	 तर	 माझे	 ते	 एकशे	 पाच	 कु च	 वतःच	 गौरवी

समर्ाटपदाला	पोहोचतील,	यात	मला	कसलाच	संदेह	वाटत	नाही.
“या	 रा या या	अिभिष त	 राजा	पांडूचे	पराक्रमी	 पुतर्	आता	परत	आले	आहेत.

ये ठ	 पांडव	 युिधि ठर	 आप या	 अिभिष त	 िप याचा	 या या	 उ रािधकारी	 आहे.
पांडू या	 प चात	 रा यभार	 सांभाळ यासाठी	 िव व त	 हणनू	 वाधीन	 केलेलं
हि तनापरूचं	 हे	रा य	राजा	 धृतरा ट्रानं	स मानपवूक	आता	 युिधि ठरा या	हाती	परत
सोपवावं.

“उविरत	 सव	 पांडवांनी	 व	 सव	 कौरवांनी	 ‘कु ’	 हणनू	 या या	 नेतृ वाखाली
हि तनापरू	रा याची	कीितपताका	अखंड	फडफडती	ठेवावी.	शेवटचा	 ये ठ	कु 	 हणनू
माझा	 हा	 अंितम	 व	 िन प 	 िनणय	 आहे.	 राजा	 हणनू	 युिधि ठरानं	 ये ठ	 कौरव
दुयोधनाची	 पर्मुख	 सेनापतीपदी	 िनयु ती	 क न	 उभयतांनी	 िवक्रमाचे	 नवे	 मानदंड



भिव यात	 थािपत	करावेत.”
याय	व	स यिपर्य	िपतामह	भी मांचा	तो	 प ट	िनणय	ऐकून	उभी	कु सभा	िचिडचपू

झाली!	 यांनी	 कसला	 हणनू	 संदेहच	 मागे	 ठेवला	 न हता.	 यांचा	 िनणय	 िनिववाद
ऐकताच	 िसंहासनावरचे	 महाराज	 धृतरा ट्र	 अवाकच	 झाले.	 िसंहासना या	 दुहाती या
िसंहमुदर्ा	 मुठीत	 करकचनू	 आवळत	 णैक	 जागीच	 अस 	 तळमळले.	 वतःशी
बोल यासारखे	अफुट	पुटपुटले	–	‘ हणजे	–	मी	–	या	–	या	िसंहासनाव न	खाली	–	खाली
उतरावं?’	 यांची	तळमळ	बघनू	 यांचे	अफुट	उद	्गार	ऐकून	 ये ठ	कौरव	 दुयोधन	मातर्
आप या	आसनाव न	ताडकन	उठूनच	उभा	 रािहला.	गदे या	ठणकार या	बोलीसारखा
हणाला,	 “महाराजां या	आजवर या	 िसंहासना या	 सेवेचा	 िपतामहांना	 िवसर	पडलेला
िदसतो.	 ते	 िजवंत	 आहेत	 तोपयंत	 युवराजपदाचा	 पर् नच	 येत	 नाही.	 तसं	 अघोिषत
युवराजपद	कौरवांकडे	–	 यां यातील	 ये ठाकडे	–	 हणजे	मा याकडे	के हापासनू	आहेच.
पांडवांनी	फार	तर	आपला	रा यभाग	मागावा.	महाराज	 ायला	तयार	असतील,	तर	 ते
देतील	तो	पांडवांनी	िनमटू	 वीकारावा.”

आप या	 भा याची	 पाठपुरवणी	 सदैव	 डो यांत	 तेल	 घालनू	 करणारा	 सुबलपुतर्
शकुनी	 म येच	 उभा	 रािहला.	 नेहमी या	 छदम्ी,	 बोच या,	 कुिटल	 भाषेत	 हणाला,
“िपतामह	 महाराजांना	 आज	 अपर् य 	 वानपर् थाचाच	 स ला	 देत	 आहेत!	 खरंतर
यां या	 िपर्य	 पांडवांचाच	ज म	 वनात	झाला	आहे.	 वनं	 यांनाच	 पर्ाणिपर्य	आहेत.
हणनू	 माझा	 कु मंडळाला	 उिचत	 परामश	 आहे	 की,	 ायचाच	 झाला	 पांडवांना
हि तनापरू	रा याचा	रा यभाग,	तर	तो	खांडववनाचाच	 ावा!	जोपयंत	िव व त	महाराज
िजवंत	आहेत	तोपयंत	न या	राजा–युवराजाचा	पर् नच	येत	नाही!”

“शकुनी,	इथं	कुणीही	तुझा	परामश	िवचारलेला	नाही.	 ायचा	असेल	तो	िनणय	राजा
धृतरा ट्रानं	 ावा.”	 िपतामहांनी	शकुनीला	थोपिव याचा	 िनवाणीचा	य न	 केला.	आता
सभागृहात	 कुजबुज	 सु 	 झाली.	 िकतीतरी	 वेळ	 ती	 खदखदली.	 उठून	 ठणकावत	 ती
कुजबुज	बंद	करत	दुयोधन	 हणाला,	“पांडवांचा	कु ं या	या	िसंहासनाशी	कसलाही	संबंध
पोहोचत	नाही!	ते	क तेय	असतील,	मादरे्य	असतील.	पण	आम या	काका	पांडंूचे	 पुतर्
‘पांडव’	 मुळीच	नाहीत!	आमचे	काका	महाराज	 पांडंूनी	 हि तनापरू	का	सोडलं	 होतं,	 ते
सम त	 पौरजन	 जाणतात.	 िपतामहांनी	 पांडवांचा	 एवढा	 कैवार	 घेऊ	 नये.	 पांडवांसाठी
रा याचा	 पणू	 िकंवा	अधा	 भाग	 मुळीच	 माग	ू नये.	 ही	 कु सभा	 देईल,	 तो	 रा यभाग
पांडवांनी	िनमटू	 वीकारावा.”

शर्ीं या	 आता	 पुरतं	 ल ात	 आलं	 की,	 दुयोधन	 पांडवां या	 िनयोग	 प ती या
ज मासंबंधी	कुठ या	गढू	अर यात	चालला	आहे	ते.	आजपयंत	 यांनी	मथुरे या	शरूसेन
रा याचा,	करवीर	रा याचा,	पर्ा योितषपरूचा	अशा	िक येक	रा यांचा	िनवाडा	सुयो य
रीतीनं	 केला	 होता.	 कु ं या	 रा याचा	 हा	 ितढा	 मातर्	 तसा	अवघडच	 होता.	 दुयोधन
पांडवज माचं	 अकांडतांडव	 क न	 यांना	 पू य	 िप या या	 पांडू या	 या य
रा यभागापासनू	 समळू	 वंिचत	 करणार	 अशी	 ल णे	 िदस	ू लागली.	 तसं	 काही	 एका
िनधारानं	आता	मातर्	शर्ी	आप या	आसनाव न	उठले.	तशी	कु सभा	 णैक	िचिडचाप
त धच	झाली.	सव	सभासदांना	 ‘शर्ीवाणी’	 हणजे	काय	साम य	आहे,	 हे	ऐकून	पणू
माहीत	होतं.	शकुनी,	दुयोधनासह	सारे	कौरव	मनोमन	धा तावले.	 यांना	वाटून	गेलं	की,
आपलं	 वा चातुय	आिण	भाषणगा ड	यांनी	शर्ी	आता	महाराज	 धृतरा ट्रांना	 हां–हां



हणता	गंुडाळणार!	पण	घडलं	भलतंच.	अ यंत	शांत	व	संथ	वाणीत	शर्ी	 हणाले,	“िपर्य
कु जनहो!	मला	 िपतामहांचे	 हि तनापरू	 रा याबाबतचे	 िनदोष	 िवचार	 पटले.	मातर्	 ते
हणतात	तसं	घडेलच,	असं	नाही.	दुयोधनाचं	व त य	ऐकताना	मला	कळून	चुकलं	आहे
की,	कौरव	व	पांडव	ही	िदवस–रातर्ीसारखी	कधीच	एकतर्	न	येणारी	श यता	आहे.

“मामा	शकुनीनंी	पांडवांतील	गुणव ा	अचकू	जाणली	आहे.	 यांना	वनं	फारच	िपर्य
आहेत,	 हे	 स य	 आहे.	 मलाही	 तशी	 ती	 िपर्यच	 आहेत.	 माझा	 पांडवां या	 अशरण
कतृ वावर	 दृढ	 िव वास	आहे.	कु 	महाराज	 धृतरा ट्र,	सव	कौरव,	मामा	शकुनी,	 यांचे
सव	 बंध	ूआिण	 थोर	 िपतामह	 भी मांसह	 सव	 उपि थत	 सभासदांना	 पांडवां या	 वतीनं
अिधकारी	 हणनू	मी	घोिषत	करतो	की,	आप या	 िप याचा	रा यभाग	 हणनू	महाराज
धृतरा ट्र	उदार	मनानं	देत	असलेला	खांडववनाचा	भाग	पांडवांना	मा य	आहे!”

शर्ीं या	पांडवांनाही	अनपेि त	असले या	 िनणयावर	 िपतामह	भी मांसह	 कु सभा
चिकत	झाली.	 या	खचाखच	भरले या	सभागारात	एकच	 य ती	अशी	 होती	की,	जी
मुळीच	 चपापली	 नाही	 –	 अि थर	 झाली	 नाही.	 तीही	 होती	 एक	 तर्ी!	 आम या
आ याबाई	पांडवमाता	 कंुतीदेवी!	आद या	 रातर्ी या	 बैठकीत	ठर यापर्माणं	पांडवांनी
आपले	सवािधकार	शर्ीनंा	िदले	होते.	तरीही	भीमसेन	कुरकुरलाच.	 या या	सां वनासाठी
पांडवांत	थोडी	कुजबुज	माजली.	ती	वाढू	न	दे यासाठी	कु ं चे	राजकुशल	अमा य	वृषवमा
हातचा	 राजदंड	 उचलनू	 याचा	 बळकट	 ठोका	 देत	 हणाले,	 “पांडवशरे् ठ	 युिधि ठर,
खांडववनाचा	रा यभाग	मा य	आहे	तु हाला?	प चात	कसलीही	कुरकुर	चालणार	नाही.”

शर्ीं या	 माने या	 संकेतानं	 युिधि ठरानं	 शांत	 उभा	 राहत,	 “कु ं चे	 महाराज	 देत
असले या	मा या	 िप याचा	अिधकाराचा	 रा यभाग	 –	मला	मा य	आहे!	 िपतामहांना
आिण	माझे	पू य	 िपता	समर्ाट	पांडू	व	 वंदनीय	महाराज,	महाराणी	यां यासह	महाराज
ह तीपंासनू	सव	 वगीय	 कु 	 नृपशरे् ठांना,	 कंुतीमातेसह	 बंधुवय	शर्ीकृ ण–बलरामांना
वंदन	क न	मी	खांडववनाचा	नमर्पणानं	 वीकार	करीत	आहे.”	अशा	श दांत	सभागृहाला
यानं	आपला	 िनणय	 घोिषत	 केला.	अ यंत	 सालसपणे	 तो	 पुढे	 हणाला,	 “आ हाला
सवांनी	 केवळ	 कोटीमोलाचे	 आशीवाद	 ावेत.	 हि तनापरूकरांनी	 िव वास	 ठेवावा	 –
समर्ाट	 पांडू	 महाराजांचं	 मरण	 क न	 ारकािधपती	 वासुदेव	 शर्ीकृ णा या	 व
कंुतीमाते या	आशीवादानं	आ ही	 खांडववनात	 मंगल	 उभव.ू	 नवं	 रा य	 नांदतं	 क न
दाखव.ू”

‘साधुऽ	 साधु,	 वगीय	 समर्ाट	 पांडू	 महाराऽज	 –	 जयतुऽ	 जयतुऽ!	 ारकािधपती
शर्ीकृ ण	महाराऽज	–	जयतुऽ	जयतुऽ!	 ये ठ	पांडव	युिधि ठरऽ	जयतुऽ	जयतुऽ!’	कु ं ची
ही	 सभा	 न कीच	 अटीतटीवर	 पडणार	 असा	 िक येकांचा	 ठाम	 कयास	 होता.	 मातर्
मह वाची	ही	सभा	शर्ीनंी	सवांनाच	ध का	 देत	पांडवां या	वतीनं	खांडववन	 वीका न
सुभगपणे	 संपिवली	 होती.	 हि तनापरू या	 कु ं या	 या	 िवशेष	 सभेचा	 वृ ा त
उ वभावजीनंी	आप या	रसाळ	वाणीत	मा यासमोर	खडान	्खडा	उभा	केला.

हि तनापरू या	या	भेटीत	आपले	परमभ त	महा मा	िवदुर	व	मंतर्ी	संजय	यां याकडे
एक–दोन	िदवस	वा त य	क न	शर्ीनंी	 यांचा	पाहुणचार	सहष	 वीकारला.	िवदुरांकडील
एका	भोजनासाठी	िपतामह	हि तनापरू	नगराबाहेर	सीमेवर या	 यां या	िनवासीही	आले.
महा मा	िवदुर	–	महाराज	धृतरा ट्र	व	समर्ाट	पांडू	यांचे	बंध	ूअसले	तरी	दासीपुतर्	होते.



सा या	 राहणीचे	 व	 िनिर छ	 होते.	 कु ं या	 राजमंडळातील	 मंतर्ी	 असनूही	 ते	 प नी
पारसवी	व	 कुटंुबासह	 हि तनापरू या	 िनजन	सीमेवर या	एका	सा या	 िनवासात	 राहत
असत.	 कु ं चे	 मंतर्ी	 हणनू,	महा मा	 हणनू	 ते	हि तनापरू	आिण	भोवती या	रा यात
जेवढे	िव यात	होते,	 याहनू	अिधक	‘शर्ीचें	परमभ त’	 हणनू	सवतर्	 यात	होते.	 यांची
व	शर्ीचंी	पर्थम	भेट	कुठं	झाली,	ते	मातर्	कुणालाच	माहीत	न हतं;	मलाही.	मातर्	जसं
उ वभावजीनंा,	दा काला,	अजुनाला	शर्ीनंी	पिह याच	भेटीत	व ाशी	िबलगतं	घेत	दृढ
आिलंगनात	घेतलं	होतं.	तसंच	या	िवदुरांनाही	घेतलं	होतं.

हि तनापुरातील	 धृतरा ट्रांचे	 िवशेष	 मंतर्ी	 संजयही	 असेच	 शर्ीभ त	 होते.
धृतरा ट्रां या	खास	सारथी–पथकाचे	ते	पर्मुख	होते.	तेही	परे्मळ	 वभावाचे	व	चतुरसर्
होते.	क िड यपरू या	मा या	आकृितकाकांकडे	जशी	दुमीळ	गा डिव ा	होती,	तशी	या
कु मंतर्ी	 संजयांकडेही	 एक	 दुमीळ	 िव ा	 होती.	 ‘दरूदशिव ा!’	 बस या	जागी	 डोळे
िमटून	 ते	 यानि थत	 होत.	 यां या	 समािधम न	 जाग या	 डो यांसमोर,	 ते	 मनात
आणतील	 या	शेकडो	योजनांवर या	घटनांचं	व	 थलांचं	 िचतर्	जसं या	तसं	उभं	राही!
अंत च ूंसमोर	िदसणारं	दृ य	ते	इतरांसमोर	खडान	्खडा	उभं	क 	शकत	होते.

हि तनापुरानंतर	शर्ी	पांडवांसह	 यांना	रा यभाग	 हणनू	 िमळाले या	खांडववनात
याची	पाहणी	कर यासाठी	उतरले.	इथं	छोटंसं	एक	गर्ाम	होतं	–	 ‘इंदर्पर् थ’	नावाचं.
या या	सीमेवर	शर्ीनंी	पांडवांना	एक	पर्श त	बळकट	पणकुटी	बांधनू	िदली.	हि तनापरू
सोडतानाच	 िवदुर,	 संजय	 यां या	 मदतीनं	 काही	 उपलेपक,	 का ठकार,	 लोहकार,
थाप यिवशारद	 हळूहळू	 पांडवांना	 िमळतील	 याची	 यव थाही	 शर्ीनंीच	 केली	 होती.
िव यात	 थाप यशा तर् 	मयासुर,	 याचे	साहायक	तारा ,	कमला ,	िव ु माली	यांना
व	 व ट्ट	या	अजोड	 थाप यिवशारदाला	तातडीचे	िवशेष	दतू	धाडून	खांडववनात	स वर
उपि थत	हो याचे	आदेश	िदले	होते.	 यां या	गाठीशी	 ारकािनमाणाचा	पुवानुभव	होताच.

खांडववना या	घनदाट	 राईतनू	वाहणा या	यमुनानदीवर	या	काळात	शर्ी	 िन याचं
नान	व	अ यदान	या	िवधीसंाठी	जात	असत.	अशाच	एका	सुपर्भाती	ते	उ वभावजी	व
मोजकेच	यादव	यां यासह	संथ	वाहणा या	यमुनातीरावर या	पाषाणी	घाटावर	आले.	वेळ
िदवसफुटीची	होती.	शर्ीनंा	समोर	यमुनापातर्ात	एक	 तर्ी	 िदसली.	पाठमोरी,	कमरभर
पा यात	ती	डोळे	िमटून	शांत	उभी	होती.	िश पासारखी!	काळाभोर	दाट	केशसंभार	ितनं
पांढ याशुभर्	 कंुदफुलां या	मालेनं	करकचनू	आवळून	 डुईवरच	 संभाळून	 घेतला	 होता.
अंगावर	पांढरं	अंशुक	आिण	तशीच	कंचुकी	होती.	ितचं	अ यदान,	नमन,	वंदन	झालं	होतं.
आता	ती	डोळे	िमटून	 यान थ	होती.	ित या	पा याबाहेर या	केतकगौर,	कमनीय	कायेचं
पर्ितिबंब	यमुनाजलावर	 हलकेच	 िहंदकळत	 होतं.	 ितला	 बघताच	शर्ी	जागीच	 िखळून
थांबले.	सोबत या	उ वभावजीनंा	 हणाले,	“उधो	–	बंधो,	ही	कोण	जलक या	आहे?	नीट
मािहती	तरी	घे	ितची!”

भावजी	 हसले.	 या	 अर यातही	 कु ं नी	 बांधले या	 पाषाणी	 घाटा या	 पायदंड ा
हलकेच	 एक–एक	 उतरत	 यमुनेपयंत	 गेले.	 समोर या	 जलक येचा	 यानभंग	 कर याचं
िजवावर	 येऊन	 सं कारशील	 भावजी	 ितथंच	 थांबले.	 एवढ ात	 कुठूनतरी	 लांबच	 लांब
पंखांचा	 एक	 रानमयरू	 ककश	 केकारव	 करत	आला.	 सोनरी,	 िन या,	 िहर या	 डो यांचे
लांबच	लांब	पंख	फडफडवीत	यमुनाकाठी	अलगद	उतरला.	केकारला.	चु चु 	पाणी	िपऊ
लागला.	 या या	 पंखां या	फडफडाटानं	जलक या	 यानजागृत	झाली.	यमुना	थरारली.



अ याची	 शेवटची	ओंजळ	सयूदेवांना	 देऊन	मयुराकडे	हसनू	बघत	ती	जलक या	बाहेर
पडली.	काठा या	पायदंडीवरचा	मातीचा	भरलेला	जलकंुभ	कटीवर	घेऊन	चाल	ूलागली.
ित या	 ओले या	 पायांची	 सुकुमार	 पदम्कमळं	 घाटा या	 पाषाणांवर	 रांगेत	 उमटत
चालली.	 तसं	 उ वभावजी	 पुढे	 झाले.	 नमर्	 अिभवादन	 करत	 ितला	 सं कारशील
यादवबोलीत	 हणाले,	“ मा	असावी	देवी.	आपण	कोण?	कुठ या?	रोजच	इथं	येता	का?
हे	 यान	आिण	पजून	कुणाचं	करता?”

पर्थम	 ती	 खांडववनातील	 जलक या	 णैक	 दचकलीच.	 मग	 उ वभावजीचंी
स वशाली	चया	व	नमर्	आिवभाव	बघनू	हसत	 हणाली,	“मी	कािलंदी.	या	खांडववनात
राहते.	कळतंय	ते हापासनू	 ारके या	कृ णाची	वाट	बघतेय!	 याचंच	 यान	धरते!	पजून
करते!	जीवनच	वािहलंय	मी	 याला!	तु ही	कोण?”

“मी	–	उ व.	तु ही	 याचं	 यान	धरता,	पजून	करता	तो	माझा	 ये ठ	बंध	ू–	 ारकेचा
शर्ीकृ णच	सम 	इथं	आला	आहे!	तो	बघा!”	भावजीनंी	पाषाणी	घाटा या	अगदी	वर या
पायदंडीवर	 असले या	 शर्ीकंडे	 बोट	 केलं.	 जलक येची	आिण	 जलपु षाची	 दृि टभेट
झाली!	शर्ी	एक–एक	करत	पाषाणी	पायदंड ा	 उतरले.	कािलंदी	आप या	तप ये या
बळावर	एक–एक	करत	जीवना या	पायदंड ा	चढून	वर	आली!

प ीराज	मयरू	केकारव	करत	दरू	उडून	गेला.	जाताना	मोरपंखी	भावकथा	रेखनू	गेला!
शर्ीं या	हि तनापरू	भेटीनंतर	मला	शु ा 	महा ारावर	जाऊन	मा या	सात या	िन

शेवट या	भिगनीचं	 वागत	करावं	लागलं!	 ितला	कवेत	 घेऊन	थोपटताना	मी	 िन: वास
सोडले.	कािलंदी	आठवी	शर्ीप नी	होती.	शर्ीनंी	ित याशी	यमुनाकाठीच	गांधव	िववाह
संप न	केला	होता.	आ हा	सातही	जणीहंनू	ती	वेगळीच	होती.	गगमुनीनंी	राणीवशा या
बेटावर	 उठिवलेला	 शेवटचा	 राणीक 	 ित या	आगमनानं	आता	भरला	 होता.	ती	 होती
ितर्यक या;	 पण	 िदसे,	भासे,	बोले	बर् क येसारखी.	आ हा	सात	जणीतं	 ती	सहज

एक प	होऊन	गेली.

आता	 ारकेचं	 नांदतं	 गोकूळ	 झालं	 होतं!	 पांडवांची	 भेट	 झा यापासनू	 िवशेषत:
अजुनाशी	मनमेळ	झा यापासनू	मी	 हेरलं	होतं	की,	शर्ीं या	 िच वृ ीत	फारच	 अंतर
पडलं	होतं,	 ते	सदैव	हसतमुखच	 िदसत.	 यांचं	पर् येक	कम	उ साहानं	कसं	 िशगोशीग
भरलेलं	 असे.	 उ ानात	 सुगंधी	 वाय	ू सहज	 संचारत	 असावा,	 तसे	 ते	 आ हा	 आठही
जणीं या	क ांत	 संचारत	असत.	इतर	सात	जणीनंा	वाटत	होतं	की	नाही,	मला	माहीत
नाही;	पण	मला	मातर्	ते	कुठ याही	क ात	असले,	तरी	मा यात	क ात	अस यासारखे
सतत	वाटत	होते.

आता	तर	शर्ीं या	बोल यात	असा	एकही	 ण	जात	न हता	 यात	पांडवांचा	काही
ना	काही	 संदभ	 येत	 न हता.	 यांचं	काही	 ना	काही	 गुणगान	 होत	 न हतं.	आ याबाई
कंुतीदेवीबं ल	 तर	 ते	 भरभ न	 अपार	आदरानं	 बोलत.	 भोजनो र	 ग पां या	 बैठकीत
वसुदेवबाबा	आिण	थोर या	आई	अस या	की,	 यांची	कळी	फारच	 फुले.	आ याबा नी
जीवनभर	खपू	सोसलं	आिण	 याचा	सल	बाबां या	मनी	 तलेला	आहे,	याची	 यांना	फार
जाण	होती.	 यामुळेच	 कंुतीआ यांचा	 तृतीय	 पुतर्	अजुन	कसा	सवगुणसंपतर्	आहे,	 ते
शर्ी	आप या	मधाळ	शैलीत	नानापर्कारे	अथक	सांगत.	ओघात	 हणत,	“तो	अगदी	थेट
मा यासारखाच	 िदसतो;	बोलतो;	वागतो.	पराक्रमात	तर	मा यापे ा	कांकणभर	सरसच



आहे	तो.	 याचं	नावच	आहे	अजुन!	िमळेल	ते	 ान	अजन	करणारा	 हणजे	साठिवणारा.
याला	िन	मला	एकतर्	बघताना	अनेक	जण	फसतात.”
बोलताना	 शर्ी	 नकळतच	 याचा	 कधी	 धनंजय,	 कधी	 पाथ,	 कधी	 क तेय,	 कधी

गुडाकेश	असा	 िनदश	करत.	 यां या	त डून	 हे	अजुना यान	ऐकताना	मी	भानच	हरपनू
जाई.	कधी–कधी	शर्ीच	मला	अजुनासारखे	भास	ूलागत!	 वतःला	 िचमटा	काढून	मी
भानावर	येई.	मनी	एक	तीवर्	उबळ	येई,	शर्ीं या	या	िपर्य	धनंजयाला	आता	एकदातरी
अव यच	भेटलं	पािहजे.

अजुनािवषयी	 होतं	 याहनू	 एक	 मातर्ाभर	 अिधक	 थान	 शर्ीं या	 मनात	 सखी
दर्ौपदीब ल	होतं.	ते	तर	सग या	बारका यांसह	केवळ	मलाच	काय	ते	माहीत	होतं.	तशी
गोकुळातील	 राधा	 शर्ीचंी	 सखीच	 होती.	 ही	 दर्ौपदीही	 सखीच	 होती.	 मातर्	 दो ही
स यांतही	 एक	 सू म	 भेद	 होता.	 तोही	 मलाच	 काय	 तो	 माहीत	 होता.	 रािधका
सयूगर्हणापवूी या	 िबंिबकेसारखी	 होती	 –	 दु धधवल.	 दर्ौपदी	 सयूगर्हणानंतर या
िबंिबकेसारखी	होती	–	दहीधवल!	राधा	मोहक	होती,	भुईचंपका या	क यासारखी	सुगंधी.
दर्ौपदी	 होती	 बर् कमळा या	 मादक	 क यासारखी.	 राधा	 होती	 मृगवषावानंतर
आभाळभर	 इथनू–ितथनू	चमकून	जाणा या	 िनःश द	 िव ु लतेसारखी.	 दर्ौपदी	होती,
भरी या	 मृगवषावात	 उभं	 आभाळ	 दणाणनू	 सोडणा या	 कडाड या	 कडक
सौदािमनीसारखी.	दोघीही	शर्ीनंा	सार याच	िपर्य	स या	हो या.

इतर	पांडवांब ल	शर्ी	मोज याच	श दांत,	पण	अचकू	बोलत.	 हणत,	 “युिधि ठर
अगदी	 सुयो य	 असा	 ये ठ	 पांडव	 आहे.	 इतर	 चारही	 पांडव	 गज या	 फेसाळ या
सागरांसारखे	आहेत.	 युिधि ठराचा	 एकमेव	 संयत,	 िवशाल	 मनाचा	 िकनारा	 चौघांनाही
घेऊन	शांत	उभा	आहे.	युिधि ठराला	इतर	सव	पांडव	फारच	मानतात.	भीमसेन	 हणजे	तर
पर्चंड	 साम याचा	 पर्लयी	 महासागरच	 आहे.	 तो	 व न	 ग प,	 शांत	 अस यासारखा
िदसतो;	पण	आत	सतत	खदखदत	असतो.	िवशालकाय	देहाला	साजेल	अशीच	 याची	भकू
आिण	िनदर्ा	आहे.	नकुल,	सहदेव	जुळे	बंध	ूअसले	तरी	दोघां या	 वभावात	सा य	नाही.
नकुल	फारच	संुदर	आहे,	आप या	पर् ु नासारखा.	नकुल,	पर् ु न	यां यासारखा	िदसतो
आपला	उ वही.	मातर्	 वभावत:	तो	 या	दोघांपे ाही	िकतीतरी	वेगला	आहे.	आभाळात
म तक	 खुपसनू	 व थ	 झाले या	 उंचशील	 िहमिशखरासारखा!	 सहदेव	 अजोड	 असा
अ वपारखी	आहे.	अ वासारखाच	तरतरीत	आिण	सावध	आहे.

“पांडव	 आहेत	 हाता या	 पाच	 बोटांसारखे.	 वेगवेग या	 आकारांची,	 वेगवेग या
गुणांची	 सतत	 कायरत	 पाच	 बोटं.	 दर्ौपदी	 या	 पाचही	 बोटांना	 एकतर्	 आणणारी
आिदश तीसारखी	दुमीळ	 तर्ी	आहे.	या	सवांचा	मेळ	जमवनू	जी	एक	अरोधश ती	तयार
होते,	ती	 हणजे	कंुतीमाता!”

शर्ीं या	मनाचे	नानािवध	धागे	पांडवां या	मनांशी	 गंुतले,	तसं	शर्ी	चािरतर्ातील
आग याच	पवाला	आता	पर्ारंभ	झाला.	 ते	पव	होतं	–	पांडवपव.	आता	शर्ीनंी	एकमेव
यास	घेतला	होता,	पांडवांचं	वैभवशाली,	नांदतं	राजनगर	इंदर्पर् थ	उठिव याचा.	 यांना
अशा	िवधायक,	िनमाणशील	कमयोगाचा	िवल ण	आनंद	होता.	आता	 ारकेत	राहनूच	ते
इंदर्पर् था या	िनमाणावर	ल 	देऊ	लागले.

शर्ीसोपानावर या	 िवशर्ामक ात	 यां या	 मय	 आिण	 याचे	 साथीदार	 तारा ,



कमला ,	 िव ु माली	 व	 मयपुतर्	 मायािवन,	 दुदंुभी,	 अजकण	 व	 कािलक	 तसेच
िव वकमा,	 व ट्ट,	 गगमुनी	 यां यासह	 देशोदेशीं या	 िन णात	 व	 कुशल
थाप यिवशारदां या	अहोरातर्	बैठका	बस	ूलाग या.	 ारकेचा	अनुभव	सवां या	गाठीशी
होताच.	 यादवां या	 गु तचर	 खा याचे	 काटक	 अ वसाद	 चौफेर	 पांगले.	 िमळेल	 या
रा यातनू	 कुशल	 कारागीर	 उचलनू	 इंदर्पर् था या	 वाटेला	 लाव	ू लागले.	 यादवां या
अठरा	 कारखा यांतील	 िन णात	 कारागीर	 एका	 पर्चंड	 िनमाणावर	 पडले.	 नानािवध
कारखा यांतील	अहोरातर्	 िनमाणा या	आवाजांनी	 ारका	 पु हा	 िननादनू	 उठली.	तयार
झाले या	साग,	िशसम,	कटहला या	सुघड	फ या,	ह ता–ह ता	चु या या	घाणी या	फेरे
देऊन	मळले या	चुनकळीं या	गो या,	लोह,	तामर्ाचे	घोटीव	 तंभ,	राजवा त	ूव	मंिदरांचे
ओतीव,	 सुवणी,	 पेरी	 कळस	 पर्चंड	 वृषभरथांत,	 ह ीदला या	 पृ ठांव न	 चढवनू
ारकेसह	 खांडववना या	 वाटेला	 लाव यात	 येऊ	 लागले.	 ारका	 ते	 खांडववन	 अशी

वृषभरथांची,	उ ट्ररथांची,	ह ीदलाची	ये–जा	करणारी	संतत	रांगच	रांग	िदस	ूलागली.
अशातच	खांडववनातनू	युिधि ठराचा	संदेश	घेऊन	अ वसाद	 ारकेत	येऊन	थडकला.

पांडव	खांडववनातील	घनदाट	अर य	हटिव यासाठी	पर्य नांची	शथ–शथ	करीत	होते.
मातर्	 हणावं	तसं	यश	काही	 यांना	 यात	येत	न हतं.	 या	गतीनं	हे	काम	चाललं	होतं,
या	गतीनं	खांडववन	 व छ	कर यासाठी	पुरतं	एक	तप	लागणार	होतं.	काय	करावं	 हणनू
हतबल	झाले या	 या	 बंधूं या	 पंचकडीनं	शर्ीचंं	 मरण	 केलं	होतं.	आता	खांडववनाकडे
पु हा	जाणं	शर्ीनंा	भाग	होतं.	पांडव	हा	शर्ीचंा	आता	िन य	जीवनातील	 वासच	झाला
होता.	भाविनक	ममबंधाचा	भाग	झाला	होता.	तसे	शर्ी	 दंडकार यासाठी	 िवशेष	तयार
केलेली	काटक	यादवांची	क टाळू	पथकं	घेऊन	खांडववनाकडे	िनघनू	गेले.	या	वेळी	 यांनी
बलरामदादा,	 उ वभावजी	 यांपैकी	 कुणालाही	 संगती	 घेतलं	 नाही.	 घेतली	 ती	 त ण
पर् ु न	 व	 याची	 युवा	 पथकं.	 अनुभवी	 सा यकीही	 बरोबर	 होते.	 यांचं	 हे
इंदर्पर् थिनिमतीचं	काय	बराच	काळ	चाललं.

या	 काळात	 बरेच	 ऋत	ू आले–परतले.	 ितकडे	 यमुनाकाठी	 पांडवांचं	 राजनगर
‘इंदर्पर् थ’	 उभरत	 होतं.	 इकडे	 ारकेत	शर्ीचंा	 यादववंश	 फुलत	 होता.	 मा या	 पोटी
आता	 शर्ीचंी	 एकमेव	 क या	 चा मती	 व	 पाठोपाठचे	 पुतर्	 चा देव,	 सुदे ण	 उपजले.
चा मती	नावासारखीच	अितशय	लाव यवती	व	ते हा	यादवकुळातील	एकमेव	शर्ीक या
अस यानं	शर्ीसंह	 सवांचीच	अ यंत	लाडकी	झाली	 होती.	 ती	जा वंदवणाची,	 गु बार
गालाची	आिण	दाट	कुर या,	कृ णकेशांची	होती.	अपार	कुतहूलानं	ती	उचलनू	 घेणा या
पर् येकाकडे	 टुकूटुकू	बघत	 राही.	 पर् ु नाची	तर	सवािधक	लाडकी	भिगनी	 होती	ती.
माझी	 सुकुमार	क या	चा 	मा या	क ात	फारशी	 िदसतच	नसे.	 ितला	मा या	सातही
भिगनीपैंकी	कुणी	ना	कुणी	आप या	वा ततू	उचलनू	नेलेलं	असे.	स या,	भामा,	कािलंदी
िजकडे	असेल,	 या	वा ततू	ितचं	िदवसभर	खाणं,	भरवणं	पर परच	उरके.	आप या	भुजेवर
घेऊन	 ितचा	नाकशडा	 िचमटीत	ओढत	शर्ी	कौतुकानं	 हणत,	 “आम या	गोकुळातील
एकेसारखीच	आहेस	की	गं	त!ू”

स यभामेचीही	 कूस	 या	काळात	 सुभानु,	 वभानु,	 पर्भानु	अशा	 तीन	शर्ीपुतर्ांना
ज म	देऊन	ध य	झाली	होती.	हे	तीनही	भामापुतर्	मातेसारखे	रसरशीत	व	भान	ू हणजे
सयूासारखे	तेज वी	उपजले.

पंचनदक या	 भदर्ा	 व	ल मणा	 यां या	 राजवा तहूी	 पुतर्ां या	कलकलाटानं	 ध य



झा या.	भदरे्ला	संगर्ामिजत,	बृह सेन	व	शरू	असे	तीन	शर्ीपुतर्	पर्ा त	झाले.	‘शरू’	हे
यातील	 एकाचं	 नाव	 तर	 या या	 पणजोबां या	 वसुदेवबाबांचे	 िपता	 शरूसेन	 यां या
नावाव नच	 ठेव यात	आलं.	ल मणेला	या	काळात	पर्घोष,	गातर्वत	व	उ वग	असे
तीन	शर्ीपुतर्	झाले.	उ वग	हे	नाव	उ वभावजीनंीच	ठेवलं.	अर यक या	जांबवतीलाही
या	काळात	एक	क या	झाली.	मातर्	ती	सुिमतर्	व	पु िजत	या	पुतर्ांनंतर	उपजली.	ितचे
िपता	ऋ राज	जांबवान	हे	परम	िशवभ त	अस यामुळे	ित या	पर्थम	पुतर्ाचं	नाव	जसं
सांब	 ठेव यात	आलं	 होतं,	 तसं	 या	 क येचं	 िगिरजा	 ठेव यात	आलं.	 कोसल	 देशी या
न निजत	राजांची	क या	स या	 िहला	सव	जण	 ‘ना निजती’	असंही	 हणत.	 ितलाही	य
काळात	 तीन	 शर्ीपुतर्ांची	 पर्ा ती	 झाली.	 यांची	 नावं	 वीर,	 चंदर्,	 अ वसेन	 अशी
ठेव यात	आली.	 ारकेनजीक या	अवंती	रा यातील	िवंद	व	अनुिवंद	या	बंधूंची	भिगनी
िमतर्िवंदा	ही	शर्ीं या	तीन	पुतर्ांची	अिधकारी	माता	झाली.	पर् येक	बाळंतपणात	ती
लगत या	 आप या	 अवंती	 रा यात	 जाऊन	 आली.	 ित या	 तीनही	 पुतर्ांची	 नावं
अवतीकरांनीच	 ठेवली.	 वृक,	 हष	आिण	अिनल	अशी.	खांडववनक या	 कािलंदीला	 या
काळात	झाले या	तीनही	पुतर्ांची	नावं	ितनं	 वत:	सांिगतली	तशीच	ठेव यात	आली.	ती
होती	–	श् त,	पणूमास	आिण	दश	अशी.	ितचे	हे	तीनही	पुतर्	संुदर,	गुटगुटीत	व	मु यत:
शांत	व	केतकगौर	वणाचे	होते.

या	अ या	तपातील	 ारके या	दोनही	 ीपांचं	 प	होतं,	चैतर्ीपुनवे या	चंदर्ासारखं.
शर्ी	 वंृदावनात या	 िवशाल	 भांडीरवृ ाचा	 बोल यात	 कधी–कधी	 िनदश	 करीत.	 या
काळातही	 ारका	 या	 वृ ासारखीच	 लहानथोर	 यादव	 कुटंुबीयां या	 कलकलाटानं
अहोरातर्	 फुलनू	 जाई.	 या	 नांद या	 ारका	 महाजनपदा या	 दो ही	 ीपांवर	 सतत
देशोदेशीचें	ऋषी,	मुिनवर,	योगी	व	तापस	येत.	शर्ी	व	दादा,	वसुदेवबाबा	आिण	थोर या
व	धाकट ा	आई	यां या	सा ीनं	भर या	सुधमा	सभेत	 यांचा	उिचत	असा	गौरव	करीत.
यातीलही	अनेकांना	आदरानं	 ारकेतच	 ठेवनू	 घेतलं	जाई.	असा	 ारकेचा	 डंका	आता
कसा	सवदरू	दुमदुमत	होता.

अशातच	एकदा	माझे	 पुरोिहत	 सुशील	यांनी	समोर	उभं	 राहनू	नमर्पणे	एक	वाता
मा यासमोर	ठेवली.	 हणाले,	“शु ा ावर	कुणी	एक	सौरा ट्रातील	बर्ा ण	आला	आहे.
कृश	आहे.	दरूव न	आ यामुळे	 दमला–भागला	आहे.	 ारकाधीशांचीच	 भेट	 यायचीय
अशी	आजवं	करतो	आहे.	काय	करायचं?”

ारकेची	 महाराणी	 हणनू	 अशा	 वातांची	 आता	 मला	 सवयच	 झाली	 होती.	 मी
पुरोिहतांना	 हणाले,	 “ यांना	अ यागता या	 क ात	 ठेवनू	 या.	 काही	 हवं	 नको	 या
आित याची	नीट	 यव था	बघा	 यांची.	 यांना	सांगा	 –	शर्ी	 ारकेत	परतले	की,	 भेट
होईल	 यांची.”	सुशील	वाकून	वंदन	क न	आ े या	पतूतेसाठी	िनघनू	गेले.

काही	 िदवसांतच	 शर्ीं या	 आगमना या	 अगर्वाता	 ारकेत	 येऊन	 थडक या.
खांडववनातील	पांडवां या	राजनगर	उभारणीचं	मह काय	नीट	पणू	क नच	शर्ी	परतले
होते.	या	वेळी	मातर्	ते	कधी	न हे,	ते	रातर्ीचे	नौकांतनू	 ारकेत	पर्वेशले.	ते	आले	ते हा
उभं	 राजनगर	 ारका	 िनिदर् त	 होतं,	 शर्ीनंी	 यासाठीच	 अमा यांना	 व	 शु ा ावर
असले या	सव	 मंितर्गणांना	 वागताचा	 कुठलाही	उपचार	न	करता	शांतता	राख याची
आ ा	िदली	होती.	पर् य 	मलाही	कळलं	नाही	की,	शर्ी	रातर्ी	 ारकेत	के हा	आलेत!
यां या	 या	आगमनानं	 मातर्	 मला	 यां या	 ठायी या	 एका	आग याच	 पैलचंू	 दशन



झालं.	शर्ी	 ‘िनदर्ा’	मग	ती	माणसांची	असो	वा	पर्ािणमातर्ांची	–	फार	मोलाची	मानत
होते.	 ती	 भंग	ू नये	 हणनू	 कटा ानं	 जपत	 होते.	 झोपेला	 ते	 ‘िनदर्ायोग’च	 हणत.
ित यावर	 यांचं	िनयंतर्ण	होतं.	 यां या	िपर्य	िश य	अजुनाचंही	होतं.

दुस या	िदवशी	सकाळीच	सव	आि हकं	आव न	शर्ीसंह	मी	िन या या	दानसतर्ाला
बसले.	 मा या	 समवेत	 मा या	 स तभिगनी	 आपाप या	 आसनांवर	 बस या	 हो या.
आगर्ह	ध न	या	सतर्ा या	वेळी	 याही	ह यात,	हे	मी	शर्ीकंडून	के हाच	करवनू	घेतलं
होतं.	 यांनीही	हसनू	 याला	संमतीच	िदली	होती.

खांडववनातील	 पांडवां या	 राजनगराचं	 काम	 मनासारखं	 मागी	 लाग यामुळे	 शर्ी
पर्स न	 िदसत	 होते.	 दानसतर्ा या	 सुवणी	आसनावर	 बसताच	 सवपर्थम	 मा याकडे
बघनू	 ते	 राजस	 हसत	 हणाले,	 “ ि मणी,	 पांडवांचं	 राजनगर	 संुदरच	 पणू	 झालंय.
पर् ु ना या	युवा	यादव	पथकांनी	अ नी या	साहा यानं	घनदाट	खांडववन	जवळ–जवळ
व छ	केलंय.	हे	इंदर्पर् थ	 ारकेहनू	काकणभर	सरसच	उठेल.”
“खांडववन	 व छ	करताना	मला	व	अजुनाला	वनराज	व णाशी	घनघोर	यु 	करावं

लागलंय.	 ‘आमचं	वसित थान	असलेलं	 हे	वन	 तु हा	 कु –यादवांना	 मुळीच	जाळू	 देणार
नाही’	असं	 हणत	वनराज	व ण	आप या	 सेनेसह	 संतापानं	आम यावर	चालनू	आला.
िकतीतरी	 िदवस	आमचं	 हे	 अटीतटीचं	 यु 	 चाललं.	 शेवटी	 याला	 पराभव	 प करावा
लागला.	अजुनाचा	पराक्रम	मा य	क न,	पर्स न	होऊन	 यानं	आपलं	अ य	भा याचं
‘गांडीव’	नावाचं	 सुल णी	धनु य	व	 ‘नंिदघोष’	नावाचा	 सुघड	रथ	 याला	पर्दान	 केला
आहे.”	िवषय	पांडवांचा	अस यामुळे	शर्ीनंा	तो	आवडीचा	असणार	हे	मी	ताडलंच	होतं.	ते
आता	 खांडववन	 व	 व णयु 	 यावर	 भरभ न	 बोलणार	 हे	 माहीत	 असनूही,	 मला	 ते
ऐक याची	उ सुकता	असनूही	महाराणीचं	कत य	 हणनू	मी	काही	बोल	ूबघत	होते.

शर्ी	 मातर्	 मा याशी	 व	 हटलं	 तर	 आप या	 सातही	 प नीशंी	 खांडववनाब ल
भरभ न	 बोलत	 दानं	 क 	 लागले.	 वेता या	 टोकरीतील	 मो यांची	 एक	 ओंजळ	 शर्ी
उचलत	असताना	 मी	 यांना	 हलकेच	 हणाले,	 “कुणी	 बर्ा ण	आला	आहे!	 शर्ीं या
भेटीची	 आजवी	 मागणी	 करतो	 आहे.	 अ यागतक ात	 ित ठला	 आहे.”	 तसं	 चमकून
मा याकडे	बघत	 यांनी	िवचारलं,	“कोण?	कुठून	आला	आहे	 हणालीस?”

“बर्ा ण	–	सौरा ट्रातनू.”	माझे	ते	उद	्गार	ऐकले	मातर्	शर्ीचंी	मोहनमुदर्ा	सरासर
फुलनू	आली.	 यांचे	म यनेतर्	लखलखले,	ओंजळीतले	मोती	पु हा	टोकरीत	तसेच	सोडत
ते	पुटपुटले,	“तोच	–	मा या	िपर्य	सुदामा!”	गुलाबी	ओठांआडचा	जोडदात,	पर्स न	व
िनतळ	हसताना	तळपनू	उठला.

‘हा	आलोच	मी	महाराणी!	तु ही	दानसतर्	आव न	 या’,	असं	 हणत	ते	आम यातनू
अ यागतक ा या	 िदशेनं	 णात	चालहूी	लागले.	 नेहमीपर्माणं	 शेजारी	 उभे	असलेले
उ वभावजी	 यां या	पाठीशी	झाले.

आमचं	दानसतर्	अवरोध	तसंच	पुढे	चाल	ूरािहलं.	ते	समा तीला	आलं	असताना	शर्ी
आिण	उ वभावजी	दुबाजूंना	उजवा	हात	हळुवार	ध न	एका	कृश	बर्ा णाला	सांभाळून
वागवीत	क ात	आणताना	 िदसले.	तो	अगदीच	फाट या	 अंगलटीचा	 होता.	काठेवाडी
बाराबंदीचा	 अंगरखा,	 पाय	 अधवट	 उघडे	 टाकणारं	 लाल	 काठी	 धोतर,	 दो ही	 कान
झाकणारी	 कानटोपी,	 कपाळावर	 दो ही	 भुवयांत	 आिण	 उंच	 गालफडांवर	 रेखलेले
गोपीचंदनाचे	 िटळे,	 हातात	 िब वाची,	 वळलेली	 वक्र	 काठी,	 कमरेपयंत	 उतरलेली



कंधावरची	मळकट	पडशी,	अनवाणी	असा	 याचा	‘अवतार’	होता.	खरोखरच	यादवां या
राजनगरी	सुवणी	 ारके या	दानसतर्ा या	क ात	 हे	 यान	कसं	 िदसत	होतं?	तर	सुवणी
अंगठीतील	टपो या	पु कराज	खड ावर	बसले या	का याकिभ न	मि केसारखं!	आ ही
सा या	जणी	अवाक	होऊन	शर्ी	व	उ वभावजीचंा	खांडववन	दहना या	पा वभमूीवरचा
तो	िविचतर्	िवक्रम	आ	वासनू	बघतच	रािहलो.

दोघा	 बंधूंनी	 सांभाळून	 आणत	 आप या	 काठेवाडी	 िमतर्ाला	 शर्ीं या	 सुवणी
आसनावरच	 आणनू	 बसिवलं.	 यामुळे	 तर	 तो	 सौरा ट्रकर	 बर्ा ण	 आता	 पुरता
ग धळलेला	िदसत	होता.	नेतर्	िव फा न	सभोवार	नुसतं	टकमक	बघत	होता.

शर्ीनंी	 आप या	 िपर्य	 काठेवाडीकर	 िमतर्ाला	 आप या	 सुवणी	 िसंहासनावर
बसवताच	 सुशील	 पुरोिहतांना	 आ ा	 केली,	 “पुरोिहत.	 पजूनिवधीचं	 आपलं	 िन याचं
सुवणी	तबक	 घेऊन	या.	 यात	पर्ाज ताची	फुलंही	आणा.”	 पुरोिहतांनी	धावपळ	क न
ारकाधीशां या	आ ेची	पतूता	केली.	पजूासामगर्ीचं,	आत	लहान–मोठी	सुवणी	ता हणं

असलेलं	 भ य	 सुवणी	 तबक	 बर्ा ण	 बसले या	 आसनासमोर या	 छोट ा	 सुवणी
चरणासनाजवळ	सादर	झालं.	आता	तर	क ात	 मंितर्मंडळातले	सव	 मंितर्गण,	 दो ही
सेनापती,	िक येक	दलपर्मुख	व	यादवयो े 	येऊन	दाटले.	आप या	गद,	सारण	या	बंधूंसह
पाठीशी	 रेवतीविहनीनंा	 ठेवनू	 शठ,	 उ मुक	 आिण	 िवपुल	 असे	 सव	 पुतर्	 घेऊन
बलरामदादाही	क ात	पर्वेशले.	पाठोपाठ	 सुपुतर्	द 	व	 गु मातेसह	आचाय	सांदीपनी
आले.	सवांत	 शेवटी	आ हा	सवांच	आदरणीय,	सा ात	 वसुदेवबाबा	आिण	 थोर या	 व
धाक या	आयांना	येताना	पाहुन	खचाखच	दाटी	केले या	यादवांनी	आपसकूच	 यांना	माग
मोकळा	क न	िदला.

शर्ीचंं	 भोवती	 कोण–कोण	 जमलं	आहे,	 यांचं	 काय–काय	 चाललं	आहे,	 या	 कशा
हणता	कशाकडेही	ल च	न हतं.	 ते	आप या	 ‘ नेहयोगा’	 या	कमात	 वतःला	हरवनू
कसे	गढून	 गेले	होते.	बर्ा णासमोर या	चरणासनावर	एक	 सुवणी	तबक	 ठेवनू	आप या
परमिपर्य	 िमतर्ाला	 शर्ीनंी	 याचे	 धळूमाखले	 पाय	 या	 सुवणी	 तबकात	 ठेव याची
िवनंती	केली.	 ारके या	देवक ात	कुठून–कुठून	आणनू	ठेवले या	स तन ां या	पिवतर्
जलातील	 नेमका	 गंगाजलांचा	 सुवणी	 कंुभ	 शर्ीनंी	 मागवनू	 घेतला	 होता.	 यातील
गंगाजल	 आप या	 िपर्य	 िमतर्ा या	 पायांवर	 अिभषेक	 धारेसारखं	 सोडलं.	 आप या
उ रीयानं	 ते	अलवार	 पुसले.	 यावर	 चंदनितलक	 िदला.	हळद–कंुकू	वाहनू	पर्ाज ताची
ओंजळभर	 फुलं	वािहली.	 देवपजेू या	मोठ ा	तबकातील	 वेतकमळांची	माला	उचलनू
घेतली.	ती	आप या	 िपर्य	 िमतर्ा या	 कंठात	चढवनू	 या याकडे	अशा	काही	 नेहादर्
दृ टीनं	पािहलं	की,	तो	काळीजदेठातनू	भ नच	आला.	डोळे	डबडब यानं	 याला	समोरचे
शर्ी	 िदसेनातसे	झाले.	 या या	 कृश	 कंधांना	धरीत	वर	उठवीत	शर्ीनंी	 याला	आवेगी
दृढािलंगनात	 घेतलं.	 या या	 व ावरची	 माला	शर्ीं या	 व ावर या	 वैजयंतीमालेला
िबलगली.	दो ही	िमतर् दयं	एकमेकांना	िमळाली.	मकूपणंच	 नेहयोगाची	पवं	आिण	कांडं
रचनू	 गेली.	 परे्मयोगा या	 ऋचाच	 ऋचा	 साका न	 आ या.	 शेवटी	 शर्ीनंी	 पजूा
तबकातील	 पर्सादाचा	 सुवणी	 वाडगा	 उचलनू	 यातील	 केशरसंुठिमिशर्त	 खरवसाचा
मधुर	तुकडा	आप या	िपर्य	िमतर्ा या	मुखात	 वह ते	ठेवला.

मुखात	 रगाळणा या	 पर्सादा या	अवीट	मधुर	चवीबरोबर	 िमतर्ा या	 नेतर्ांतनूही
अिवरत	आ मरस	पाझ 	लागला.



“दानसतर्ाचा	 उभा	 क 	आता	 पुरता	 हेलावला	 होता.	 पि चम	 वा या या	 तीवर्
झो यावर	आभाळीचे	दाटले	काळे	ढग	कुठ या	कुठं	पसार	 हावे,	तसंच	झालं.	शर्ीं या
परमिपर्य	 िमतर्ाचं	पर्थमदशन	होताच	मा या	मनी	उठतलेले	 या यािवषयीचे	 घृणेचे
िवचार	कुठ या	कुठं	पसार	झाले	होते.	 याची	ल जा	वाटायलासु ा	आता	मनाचा	कोपरा
िर त	न हता.

आप या	 िमतर्ाला	 आिलंगनातनू	 सोडताच	 आ ा	 कुठं	 भानावर	 येत	 शर्ीनंी
सवपर्थम	 पािहलं	 ते	मा याकडे.	 यां या	 नेतर्ांची	अबोल	भाषा	आता	मला	 पुरती–
पुरती	अवगत	झाली	होती.	मी	झटकन	 पुढे	झाले.	 सुदामभावजीनंा	आसनावर	बसवनू
यांनी	 चरणासनावरा या	 तबकात	 पाय	 सोड याची	 िवनंती	 केली.	 मीही	 मा या
दरूदेशी या	 या	 दयशर्ीमंत	 भावजीचंी	 शर्ीनंी	 केली	 तशीच	 पा पजूा	 केली.
मा यापाठोपाठ	अथातच	सातही	शर्ीप नी	वया या	 ये ठतेनुसार	पुढे	आ या.	 यांनीही
भावजीचंं	 पा पजून	 केलं.	 तसं	 शर्ीनंी	 आप या	 िमतर्ाला	 पु हा	 आसनावर	 बसवनू
परे्मभरानं	 िवचारलं,	 “िमतर्ा	 सुदामना,	 मघापासनू	 बघतो	आहे	 त	ू बोलत	 तर	 काहीच
नाहीस,	एकसारखा	तुझा	डावा	हात	खां ावर या	पडशीकडे	जातो	आहे.	सांग	एवढं	आहे
काय	 या	पडशीत?”

“दुसरं	काय	असणार?”	असं	पुटपुटत	सुदामभावजीनंी	भर या	अंतःकरणानं	आप या
पडशीत	हात	घातला.	जमले या	सव	यादव	 तर्ी–पु षांची	उ कंठा	वाढीला	गेली.	सवांचे
नेतर्	 यां या	पडशीवरच	जखडले	होते.	 सुदामभावजीनंी	पडशीतनू	 णात	दोन	 चंदनी
खडावा	बाहेर	घेत या.	तरै्लो याचं	रा यच	हाती	अस यासारखं	 यां याकडे	भावभर या
नेतर्ानं	 पािहलं.	 णातच	 हाती या	 चंदनी	 खडावा	 यांनी	 परे्मादरानं	 आप या
म तकी या	गोपीचंदनी	ितलकाला	िभडिव या.

शर्ी	आिण	भावजी	आचाय	सांदीपनीचें	अंकपाद	आशर्मातील	िश य	होते,	हे	ऐकून
मला	माहीत	होतं.	मला	वाटलं,	 या	पादुका	आचायां याच	असा यात!	आचाय	तर	आता
क ात	पर् य च	उपि थत	होते.	 सुदामभावजी	एवढे	भावमु ध	झाले	होते	की,	 यांनी
अ ाप	 यांना	पािहलंच	न हतं.	मी	आवेगानं	 पुढे	झाले,	तसं	मा याकडे	अपार	आनंदानं
बघत	 यांनी	हाती या	पादुका	मा या	हाती	िद या.	मी	 या	आचायां या	 हणनू	म तकी
लाव या!	 पु हा	तशाच	 या	 यां या	हाती	 ठेव या.	शर्ी	हा	खेळ	आता	खट ाळ	हसत
नुसते	 बघत	 होते.	 एवढ ात	 सुदामनभावजीचंं	 ल 	 आचाय	 पितप नीकंडे	 गेलं,	 तसं
खेच यासारखे	ते	आचायांकडे	गेले.	 यांनी	आपलं	म तक	आचाय	सांदीपनीं या	चरणांवर
टेकलं.	 तसं	 णभर	 यांचे	 कृश	 खांदे	 थोपटून	 आचायांनी	 आशीवादासाठी	 यां या
म तकावर	हात	ठेवला.	भावजीनंी	गु प नीचंंही	दशन	घेतलं.

आता	 दोघाही	 िमतर्ांनी	आचायां या	 हातांना	आदतनं	 ध न	 यांना	 स मानपवूक
आणनू	दानसतर्ा या	सुवणी	आसनावर	बसिवलं.	 यां या	पाठोपाठ	चालणा या	गु प नी
मा या	आसनावर	बस या.	 यांचे	दो ही	परमिश य	आचायां या	चरणांशी	समोरासमोर
बसले.	इत यात	बलरामदादा	रेवतीविहनीसंह	पुढे	येऊन	आचाय	पितप नीनंा	वंदन	क न
शर्ीशेंजारी	 बसले.	 मला	 बघताच	 रेवतीताई	 मा याकडे	आ या.	 ए हाना	 वसुदेवबाबा
आिण	दो ही	आयांना	अमा य	 िवपृथूंनी	दानसतर्ा या	आसनाजवळ	आणलं.	 ितघांनाही
मा या	भिगनीं या	 िर त	आसनांवर	बसिवलं.	 यांना	बघताच	दादा	व	शर्ी	 यांना	 वंदन
कर यासाठी	उठू	लागले.	तसं	वसुदेवबाबांनी	हातिनदश	देत	दोघांनाही	जागीच	बस याची



आ ा	 केली.	 ितचा	आदर	राखत	दोघेही	जागीच	बसले.	आता	सवांचेच	 नेतर्	 िखळले	 ते
एकट ा	आचायांवर.	आचायांनी	डोळे	िमटते	घेतले	होते.	ते	के हाच	भावसमािध त	झाले
होते.	अ ाप	सुदामभावजीचंा	डावा	हात	पडशीकडे	जातच	होता.

आचायां या	 मुदरे्वरच	 दृ टी	 िखळलेले	शर्ी	दो ही	हात	जोडून	 यांना	परमानंदानं
हणाले,	“या	 णी	काही	मौिलक	कानी	पडावं,	अशी	िवनंती	आहे	आचाय.”
ते	 ऐकून	 सांदीपनीं या	 शुभर्	 दाढी–िम या	 णैक	 थरार या.	 ारका ीपा या

समुदर्ाची	गाज	 प ट	ऐकू	यावी,	अशी	शांतताच	शांतता	पसरली.
हसनू	आचाय	 सांदीपनी	 िमट या	 डोळीच	 हणाले,	 “सांगतो,	 शर्ीकृ णा	 सांगतो.

पर्थम	सुदामनला	एक	उपचार	आटोप	ूदे.	शर्ी नेही	सुदामा,	तु या	पडशीतनू	आणलेली
नेहभेट	न	लाजता	िनःसंकोचपणे	आप या	िमतर्ाला	सवांसम 	देऊन	टाक.”
आता	 तर	 यादव	 मंडळात	 पराकोटीची	 उ सुकता	 पसरली.	 सवांचे	 नेतर्	 पु हा

सुदा या या	पडशीवर	 िखळले.	सुदा याचा	उजवा	हात	दोन	 वेळा	पडशीत	 गेला.	तसाच
िर त	बाहेर	आला.	मग	मातर्	गु बर् 	पु हा	 हणाले,	“सुदामना,	गिरबी	हा	दोष	नाही	–
मनाची	गिरबी	मातर्	अव य	दोष	आहे.	देऊन	टाक	सवांसम 	तुझी	 नेहभेट!”

आता	 िनधारानं	 सुदामभावजीनंी	 पडशीतनू	 एक	मळकट	फड याची	 पुरचंुडी	 बाहेर
काढली.	थरथर या	हातांनी	ती	 ारकाधीशां या	गुलाबी	तळहातावर	ठेवली.

शर्ीनंी	हळुवार	हातानी	ती	पुरचंुडी	सोडवली.	ते	होते	साधे	सुके	पोहे!!	‘िमतर्ाला	भेट
ायची	आहे,	काहीतरी	 दे’	असं	 पतीनं	 हट यावर	भावजीं या	 प नीनं,	घाईत	 बांधनू

िदलेली	ती	साधी	भावभेट	होती.
ओंजळीत या	 सु या	 पो ांकडे	 पु कराज	 खड ासारखे	 तेज वी	 शर्ीनेतर्

आनंदिवभोर	होऊन	बघ	ूलागले.	हाती या	पो ांतील	दोन	दाणे	उचलनू	शर्ीनंी	ते	पर्थम
आचायां या	चरणांवर	सोडले.	 दुसरे	दोन	 िमट या	मारत	अपार	परे्मभावानं	ओठांआड
केले.	हाती या	फड यासह	मा यासमोर	धरले.	मीही	 दोन	 दाणे	त डात	टाकले.	अपवू
होती	 याची	 गोडी.	आता	शर्ीनंी	 उठून	 तो	 ‘ नेहपर्साद’	 पर्थम	 वसुदेवबाबांना,	 दोन
आयांना,	दादा,	रेवतीता ना	मा या	सव	सातही	भिगनीनंा	परे्मभावानं	िदला.

शर्ीनंी	पु हा	आचायांना	िवनंती	केली,	“आता	सवांना	आप या	िद य	उपदेशामृताचा
पर्साद	 ावा	आचाय.”

आचाय	सांदीपनी	मोजकंच;	पण	अिव मरणीय	बोलले.	 हणाले,	 “ ारकाकर	यादव
तर्ी–पु ष	जनहो!	आजचा	िदवस	आप या	 ारके या	जीवनातील	सो याचा	िदवस	आहे.
शर्ीकृ ण	आिण	सुदामा	 हे	दो ही	परम नेही	माझे	परमिश य	आहेत.	 यांना	मी	के हाच
सांिगतलं	आहे,	आज	तु हाला	 हणनू	ते	पु हा	सांगतो	–	अहंकार;	मग	तो	स ा,	संप ी,
स दय,	 साम य,	 ान	 कशाचाही	असो,	 मानवी	 िजवाची	 हानी	 करतो.	 साम य,	 स ा,
संप ी	 यांचा	 अहंकार	 के हाही	 वाईटच.	 मातर्	 या	 सवांहनू	 ानाचा	 –	आ याि मक
ानाचा	अहंकार	अिधक	वाईट.
“शर्ीकृ ण–सुदामा	 या	 मा या	 दो हीही	 िश यांचा	 मला	 साथ	 अिभमान	 वाटतो.

जीवनाचा	अथच	आहे	 नेह!	तोच	तु ही	जीवनभर	जपावा	व	वाटावा.	आ ाच	सुदा यानं
आणले या	व	शर्ीकृ णानं	वाटले या	 नेहभेटीसारखा!...	इित	अपणम	्अ तु!”

स ताहभर	 ारकेत	राहनू	िमतर्ाशी	मनसो त	बोलनू	सुदामभावजी	गावाकडे	िनघनू



गेले.	पाठोपाठ	शर्ीनंी	अमा य	िवपृथूंना	आप या	परामश	क ात	बोलावनू	घेतलं.	बराच
वेळ	ते	 यांना	कस यातरी	सचूना	देत	असावेत.	मी	जे हा	ितथं	गेले	ते हा	शर्ीचें	एवढेच
िनसटते	 बोल	 कानी	 आले	 की,	 ‘...सव	 पतूता	 होताच	 डंका	 िपटवनू	 या	 नगरीला
‘सुदामपुरी’	असं	 नाव	 ा.	 ारका	जनपदा या	 नावानं	 तसं	 घोिषत	 करा.’	 मी	 ताडलं
इंदर्पर् थासारखं	हे	सुदामभावजीं या	नगराचं	आता	न यानं	िनमाण	होत	आहे.

असाच	एकदा	शु ा ावर	िवशेष	अितथी	आगमनाचा	डंका	झडझडून	उठला.	मी	मळू
ारकेतच	होते.	मा या	सातही	भिगनी	आता	 विचतच	व	पर्संगवशात	 ारकेत	येत.	 या

आपाप या	 संसारात	 रम या	 हो या.	 मला	 मातर्	 महाराणी	अस यामुळे	 वारंवार	 यावं
लागे.	 डंका	ऐकून	व	पर् य 	वाता	 िमळा यानं	शर्ी	आप या	क ातनू	बाहेर	पडलेले
मला	 िदसले.	 मागे–पुढे	 सश तर्	 यादवसैिनकांचा	 मेळ	 घेऊन	 ते	 आले या	 िवशेष
अितथी या	 वागतासाठी	मला	धावता	 िनरोप	 ठेवनू	शु ा ाकडे	 िनघनूही	 गेले.	जाता–
जाता	 यांनी	अमा य,	दो ही	सेनापती	व	सव	दलपर्मुखांना	काही	सचूनाही	िद या.	मी
िवचार	करत	रािहले.	एवढं	असं	कोण	िवशेष	आलंय	 ारकेत	आज,	की	 ारकाधीश	 वतःच
चाललेत	 यां या	 वागतासाठी?

जे हा	मी	 रेवतीता सह	शु ा ावर	पोहोचले,	 ते हा	तर	अिधकच	थ क	झाले.	 ितथं
सवच	 कुणा यातरी	 नौकेची	 पर्ती ा	 करत	 ित ठत	 होते.	 यात	 बलरामदादा,
उ वभावजी,	अमा य	 िवपृथ,ू	दो ही	 सेनापती,	 ये ठ	महाराज,	दो ही	माता,	गगमुनी
आिण	 होय	 शर्ीचें	आचाय	 सांदीपनीही	 उपि थत	 होते.	 िवशेष	 हणजे	 यां या	 प नी
शर्ीं या	आशर्ममाता,	कधी	न हे	 या	आप या	पुतर्	द ासह	आज	ितथं	आ या	हो या.

घटकाभरा या	पर्ती े नंतर	 ारके या	नौदलपर्मुखांनी	एक	फुलमालांनी	सजलेली	व
वजपताकांनी	 मंिडत	 अशी	 भ य	 नौका	 शु ा ा या	 तटबंदीला	 हळुवार	 आणनू
िभडिवली.	 ित यातनू	एक	शुभर्	दाढी–जटाधारी,	धवल	कौिपन	धारण	 केलेला	 उंचशील
वय क	तेज वी	पु ष	 ारके या	भमूीवर	उतरला.	ओठ	झाकतील	असं	शुभर्	पट्टीसारखं
व तर्	दो ही	कानिशलांवर	गाठी	वळून	 यानं	मागे	मानेवर	आवळून	घटृ	बांधलं	होतं.
याचे	पाय	जनपद	 ारकाभमूीला	लागताच	शर्ी	आपले	परमपू य	आचाय	सांदीपनीं या
समवेत	त परतेनं	 पुढे	झाले.	दो ही	आचाय	एकमेरकांना	व 	 िभडवीत	कडकडून	 भेटले.
तसा	 वागतक ातला	 नानािवध	 संिमशर्	 वा ांचा	क लोळ	 गजनू	 उठला.	असं यात
ारकाकर	 तर्ी–पु ष	बघत	असताना	शर्ीनंी	दो ही	गुडघे	टेकवनू	आपलं	िवमल	म तक

घोर	आंिगरसां या	आयावतभर	िफरणा या	िवमल	चरणांवर	 ठेवलं.	 या	म तकाचा	 पश
होतो	 न	 होतो	 तोच,	 घोर	 आंिगरसांनी	झटकन	 वाकून	 –	 “हे	 काय	 िषकेशा!”	 हणत
शर्ीनंा	खांदे	ध न	पटकन	उठवनू	घेत	आप या	व ाशी	कडकडून	िबलगतं	घेतलं!.

ते	घोर	आंिगरस	ऋिषवर	होते.	मी	 यां याब ल	आचाय	सांदीपनीकंडून	आजवर	खपू
व	 िकतीदातरी	ऐकलं	होत.	मला	आचाय	सांदीपनीकंडून	कळली	ती	या	थोर	ऋिषवरांची
एकूणच	जीवनगाथा	केवळ	थ क	करणारी	होती.

ते	मळूचे	आम या	सरूसेन	 रा यातील	मथुरेचे	यादवच	होते.	शर्ीचें	 दरूचे	आ तच
होते.	ता यात	घरदार	व	कुटंुब	सोडून	सं यासी	होऊन	िहमालयात	गेले	होते.	िव यात
आंिगरस	 ऋषीं या	 चरणांशी	 लीन	 झाले	 होते.	 यांचं	 िश य व	 प क न	 यांनी	 घोर
तप या	 केली	 होती.	 मळू	 आंिगरसांनी	 यांना	 कठोर	 परी ांवर	 पारखनू	 आप या
ऋिषकुला या	 आशर्मांचा	 उ रािधकारी	 केलं	 होतं,	 यां यानंतर	 आंिगरस	 कुला या



िविवध	आशर्मशाखा	 यांनी	आयावतात	 िठकिठकाणी	उठिव या	हो या.	यांची	पर्मुख
शाखा	 पर्यागजवळ	 होती.	 िहमालयात	 काही	 व	 आयावतात	 इतरतर्	 अनेक	 शाखा
पसर या	 हो या.	आताशा	 हे	 पवूी	 होऊन	 गेले या	 त व 	ऋषभनाथां या	 अिहंसा,
अपिरगर्ह,	सवसंग याग	अशा	 िवचारांकडे	 वळले	 होते.	 यांनी	 भगवी	 व तरं्	 यागनू
शुभर्	 व तरं्	 वीकारली	 होती.	 िश यगण	 यांना	 ‘घोर	 आंिगरस’,	 ‘अिर टनेमी’	अशा
दो ही	नावांनी	ओळखत	होते.

या	 घोर	 आंिगरसांची	 ारकेत	 सालंकृत	 सुवणीरथातनू	 वाजत–गाजत	 गौरवयातर्ा
काढ यात	आली.	 ारकाकर	 तर्ी–पु ष	नगरजनांनी	फुलं	उधळत,	जयघोष	करत	 यांचं
पर्चंड	 वागत	 केलं.	 हे	ऋिषवय	चांगले	एक	मिहना	 ारकेत	 रािहले.	शर्ीनंी	आप या
सोपानालगत या	क ातच	 यांची	वा त याची	 यव था	केली.	 वत:	शर्ी,	उ वभावजी,
मी,	 रेवतीताई,	 सुभदर्ा,	 दादा	 यां या	 सेवेत	 राहत	 अस.ू	 ीपावरील	 मा या	 स त
भिगनीही	मळू	 ारकेत	 येऊन	 यांचं	 दशन	 व	आशीवाद	 घेऊन	 गे या.	ऋिषवयांची	 व
शर्ीचंी	रोजच	घटकान	्घटका	शर्ी–क ात	चचा	चाले.	ऋिषवय	थोर	बर् ानी	होते.	मग
काय	िवचारता?	शर्ी	 यांना	अनेक	 िवषयांतील	नाना	पर् न	 िवचा न	 भंडावनू	सोडत.
यां या	या	चचची	मािहती	उ वभावजीकंडून	नेहमीच	मला	खडान	्खडा	कळे.
काही	 वेळा	 नीितशा तर्ावर,	 काही	 वेळा	 राजनीतीवर,	 काही	 वेळा	 यु नीतीवर

ऋिषवय	 आंिगरसांना	 िनवडक	 पर् न	शर्ी	 िवचारीत.	 यांची	 उ रं	 त मय	 एकागर्पणे
ऐकत.	 कुठ याही	शा तर्ाची	चचा	असो,	शर्ी	 यांना	बर् ाना या	घनदाट	अर यात
हटकून	नेत.

घोर	आंिगरसां या	 ारकेतील	वा त या या	काळात	शर्ीनंी	रा यकारभारात	कसलं
हणनू	ल 	घातलं	नाही,	की	ते	 ीप	 ारका	सोडून	बाहेर	कुठं	भर्मणालाही	गेले	नाहीत.
आप या	सव	 ि तर्यांना	व	 पुतर्ांना	मळू	 ारकेत	बोलावनू	 यांनी	सवांनाच	ऋिषवयाचं
पर्थम	दशन	 यायला	लावलं.	नंतर	ते	अधनूमधनू	ऋिषवयांसह	 ीप	 ारकेत	येत.	कधी
भामेकडे,	कधी	जांबवतीकडे,	कधी	िमतर्िवंदेकडे;	तर	कधी	भदरे्कडे	अशी	 यांची	झाडून
सा या	शर्ीप नीं या	क ात	आदरभोजनं	झाली.	काही	भोजनं	बलरामदादां या	क ात
झाली.	ती	 यव था	रेवतीताई	व	सुभदरे्नं	पािहली.	शर्ीचें	पुतर्	ऋिषवयांना	नाना	पर् न
िवचारत.	तेही	 यां यासारखेच	लहान	होत;	सवांची	उ रं	न	कंटाळता	हसतच	देत.	एकदा
मा या	चा नं	तर	 यांना	असा	एक	पर् न	केला	की,	एवढे	ते	बर् ;	पण	िन र	झाले.
ितनं	 यांना	 िवचारलं,	 “महाराज,	 आपण	 आ हा	 यादवांपैकीच	 एक,	 मग	 सांगा	 बघू
जरासंधानं	 तुमचे	आशर्म	 सतरा	 वेळा	 उद् व त	 केले,	 तर	 काय	 िश ा	 कराल	 तु ही
याला?”

या	अनपेि त	पर् नाला	 यां याकडे	काहीच	उ र	नस यानं	 ते	मकू	रािहले.	तसं
चा च	 यांचं	उ र	देत	 हणाली,	“अगदी	सोपं	आहे,	 याला	च क	वधनू	टाकायचं!”

यांचा	तो	संवाद	ऐकत	रािहलेले	शर्ी	मातर्	 या	उ रानं	बरेच	गंभीर	झाले	होते	 या
वेळी.	ऋिषवय	 आंिगरसां या	 ारकेतील	 एक	मासा या	 वा त यात	 रेवतीता चे	 िपता
रैवतकांचे	 राजे	ककुदि्मन	 केवळ	ऋिषवयांचं	 दशन	 घे यासाठी	 दोन-तीन	 वेळा	 ारकेत
येऊन	गेले.	 यां याशी	तर	हे	ऋिषवय,	घटकान	्घटका	बोलत	बसत.	 यांना	सेिवकांकडून
अधनूमधनू	दधू	व	फलाहार	 देताना	मा या	कानांवर	 यांची	चचा	 येई.	ती	फार	 वेधक	व
अथपणू	असे.



राजे	 ककुदि्मन	 अ वमेधय ,	 िदि वजय,	 यु शा तर्	 यांवरच	 समरसनू	 बोलत.
ितर्यांना	 पराक्रम	 हाच	 मो 	असतो,	 हे	आगर्हानं	 मांडीत.	 मुिनवय	 घोर	 आंिगरस

मातर्	 यांचं	शांतपणे	ऐकून	घेत.	मग	हळूहळू	आप या	मधाळ	श दांत	 यांना	अिहंसा,
अपिरगर्ह,	 सवसंग याग	 व	शांतता	 हीच	 कशी	 मो त वं	आहेत,	 ते	 सांगत.	 शेवटी
ककुदि्मन	 यांना	 एकदा	 रैवतकां या	 रा यात	 पायधळू	 झाड याची	 आगर्हानं	 नमर्
िवनंती	करीत.

“बघ	ूके हा	योग	येतो	ते,	पण	रैवतकावर	एकदा	येणार	हे	न की.”	असं	 हणनू	शुभर्
दाढीभर	हसत	मुिनवय	 यांना	िनरोप	देत.

यां या	चचनं	शर्ी	 पर्भािवत	 होत.	 यांचं	 िश य व	 प कर यासाठीच	 तर	शर्ीनंी
यांना	 ारकेत	आगर्हानं	पाचारण	 केलं	होतं.	तसा	 िवषयही	 यांनी	आचाय	सांदीपनी	व
गगमुनी	 यां या	 सम 	 ऋिषवयांसमोर	 एकदा	 काढला.	 शर्ी	 दो ही	 हात	 जोडून
ऋिषवयांना	 अ यंत	 नमर्पणे	 हणाले,	 “भगवन,्	 आयु याचा	 अधा	 अिधक	 भाग
ितर्य वाची	सव	कमं	 िन ठापवूक	पार	पाड यात	 गेला.	आता	वाटलं	पर्ा त	झालेलं

िद य	सुदशन	यो य	चरणांवर	अपावं.	 या	चरणांशी	बसनू	जीवनाचा	अंितम	शा वताथ
शोधावा.	आपण	मला	आपलं	िश य व	पर्दान	क न	कृपावंत	 हावं,	ही	नमर्	पर्ाथना.”

तसं	 एखा ा	लहान	 मुलासारखं	खळाळ	 हसत	 घोर	 आंिगरस	 हणाले,	 “जीवनाचा
अंितम	शा वताथ?	अ युता,	तोही	तुला?	आिण	मी	सांगणार?	अ ाप	तुझी	गोकुळातील
खट ाळ,	खोडकर	वृ ी	गेलेली	िदसत	नाही!	त	ू हणशील	तर	तुझं	गु पद	प करीन!	तेही
शा वत	कीतीसाठी	–	पण	आ ा	न हे	–	पुढे	कधीतरी	–	यो यवेळी.”

ारकेतील	सम त	यादवांना	आप यातील	एक	यादवच	 नैि ठक	तप ये या	बळावर
कुठली	 उंची	गाठू	शकतो,	 हे	सम च	बघायला	िमळावं	 हणनू	आचाय	घोर	आंिगरसांचा
सुधमा	सभेत	भरग च	वैभवशाली	असा	गौरव	व	स कार	शर्ीनंी	करिवला.

आचाय	 घोर	 आंिगरसां या	 भरग च	 भरले या	 सुधमा	 सभेतील	 गौरव	 समारोहात
शर्ीनंी	 यांना	वसुदेवबाबांकरवी	पांढरीशुभर्	तलम	व तरं्	व	पांढ याशुभर्	अनंत	पु पांची
यां या	उंचीइतकी	भ य	पु पमाला	अपण	केली	आिण	बलरामदादांकरवी	युवराज	 हणनू
यां या	चौफेर	पसरले या	आशर्मांसाठी	दुभ या	गायी,	धा यगोणी	आिण	आशर्मांसाठी
र क	सश तर्	 सैिनक	व	चपळ	 वानपथकं	घोिषत	 केली.	 िवशेष	 हणजे	आचाय	घोर
आंिगरसांचं	 िश य व	 प कर याची	आपली	 मन वी	 इ छा	 शर्ीनंी	 यादवां या	 भर या
सभागारातही	 प ट	बोलनू	दाखिवली.

तसे	माझे	शर्ी	संभाषणचतुर	होतेच.	 या	कलेत	 यां याशी	कुणीच	 पधा	क 	शकत
न हतं.	 सुधमा	 राजसभेतील	 यांचं	 पर् येक	 पर्संगीचं	 व त य	 मा या	 मनात
िश पासारखं	सदैव	कोरलं	गेलं	होतं.	तरीही	आचाय	घोर	आंिगरसांचा	हा	गौरव	करताना
ते	जे	काही	बोलले	 याला	तोडच	न हती.

ते	बोलले	 याचं	सार	होतं	 –	 ‘िदवस	आिण	 रातर्	ही	जशी	 िनसगाची	शा वत	 पं
आहेत	तशीच	‘िवक्रम’	आिण	‘वैरा य’	ही	जीवनाची	शा वत	त वं	आहेत.	यादवबंधूंनो,
तुम यासारखंच	 हाती	 श तर्	 ध न	 पवूाशर्मीचे	 यादव	 असले या	 आचाय	 घोर
आंिगरसांनी	 िवक्रम	 केला	होता.	आज	 या	 िवक्रमावरच	 वैरा याची	 शुभर्धवल	शांत
व तरं्	 लेवनू	 ते	 तुम या	मा या	 भेटीसाठी	 ारकेत	आले	आहेत.	मी	पर्कटपणे	 इ छा
य त	करतो	की,	 यांनी	आपलं	िश य व	मला	पर्दान	क न	उपकृत	व	ध य	करावं.’



एवढ ा	समतोल	वृ ीचे,	जीवनापार	पोहोचलेले	आचाय	आंिगरस;	पण	तेही	शर्ीं या
नमर्भावानं	गिहव न	गेले.	उ र	देताना	आप या	आचायपदाची	शुभर्धवल	वसनं	फेकून
देत	तेही	मोक या-ढाक या	यादवी	भाषेत	 हणाले,	“िपर्य	यादवबांधवहो!	मी	तुमचाच
आहे.	 तुमचा	अनंत	ज मीचंा	 पु यसंचय	आहे	 हणनू	 तु हाला	शर्ीकृ णा	हा	अलौिकक,
या यासारखा	 तोच;	 असा	 मागदशक	 लाभला	 आहे.	 तु हाला	 मा या	 मनःपवूक
अनुभवाचा	 संकेत	आहे	की,	 या या	श दाबाहेर	 चुकून	कधीही	जाऊ	नका.	 ते	 तु हाला
कधीच	लाभणार	नाही.

“तो	 तु हा	सवांसम 	 ‘िश य	क न	 या’	अशी	मला	गळ	घालतो	आहे.	 या याच
कृपापर्सादानं	मी	 प टपणे	सांगतो	आहे	की,	मी	 या याहलू	वय क	आहे;	पण	 याला
िश य व	पर्दान	कर याचा	अिधकार	अ ाप	मला	लाभलेला	नाही.	 जे हा	 के हा	 वेळ
येईल,	ते हा	 या याच	इ छेनं	ते	काय	मी	अव य	करीन.”

शर्ीसंह	 सवांना	 चटका	 लावनू	आचाय	 आंिगरस	 ारकेचा	 िनरोप	 घेऊन	 उ रेकडे
िनघनू	 गेले.	 यांनी	तडक	मा या या	व	 िवचारां या	यादवांना	आप या	वतणुकीनं	एकूण
जीवनाचा	 न यानं	 िवचारच	 करायला	 लावला	 होता.	 ल ावधीनंा	 यांनी	 शर्ीकंडे
बघ याची	एक	नवीच	 दृ टी	 िदली	होती.	 मुिनवय	जाऊन	एक	मास	लोटला,	तरी	 यांची
चचा	 ारकेत	मागे	रगाळतच	रािहली.

अशातच	जसा	 मुिनवयां या	 वागतासाठी	उठला	होता,	तसा	 िवशेष	वा ांचा	 डंका
शु ा ावर	पु हा	उठला.	 णैक	 ारकाकरांना	वाटलं	शर्ीं या	मोहक	परे्मयोगानं	भारलेले
मुिनवय	घोर	आंिगरसच	 पु हा	 ारकेकडे	परतले	की	काय?	पण	तसं	न हतं.	 याची	मी,
रेवतीताई,	वसुदेवबाबा,	थोरली	 िन	धाकली	 केवळ	कीतीच	ऐकून	होतो,	तो	पांडवशरे् ठ
धनंजय	 -	 अजुनच	 धौ य	 मुनीसंह	 आज	 पिह यानं	 ारकेत	 पर्वेशत	 होता.	 नुकतंच
लाभलेलं	अिजं य	गांडीव	धनु य	आप या	 वृष कंधावर	 पेलनू	एका	भ य	नौकेतनू	तो
ारकेत	पर्वेशला	होता.	जसं	आंिगरसां या	 भेटीसाठी	शर्ी	त परतेनं	कुणाचीही	वाट	न

बघता	 राजवा तुबाहेर	 िनघनू	 गेले	 होते,	 तसेच	आताही	 िनघाले	 होते.	 पण	 ती	 संधीच
शर्ीनंा	न	 देता	पाथच	 यां या	पायांशी	 ‘साधनानं	 संक पाकडे	यावं’	तसा	 वरेनं	 येऊन
सादर	झाला	होता.	मी	लगबगीनं	 याला	बघ यासाठी	शर्ीं या	सोपानावरील	क ाकडे
सेिवकांसह	आले.	 याला	शर्ीचरणांशी	वीरासनात	बघताना	मीही	च क	ग धळून	 गेले.
णभर	मलाही	वाटलं,	शर्ीच	वीरासनात	बसलेत!
या	दोघांना	 णातच	एकमेकां या	आिलंगनात	बघत	असताना	मलाही	िनणय	करता

येईना;	 यातील	शर्ी	कोण	आहेत	आिण	अजुन	कोण	आहे!
मातर्	मला	बघताच	शर्ीचंं	आिलंगन	तोडून	तो	मा याकडे	चरण पशासाठी	 वरेनं

झपाझप	चालत	येऊ	लागला.	मातर्	 या	 णीच	ती	दोघांनाही	अचकू	पारख याची	एक
दुमीळ	कळ	आप याला	लाभली,	या	आनंदानं	िनधा त	होते.

भरदार	व ाचा	 उंचशील	अजुन	मा याकडेच	 येत	होता,	कसा?	तर	आपली	 सुडौल
शरीरय टी	 यो यासारखी	 बळकट	 पायांवर	 तोलनू	 धरीत.	 माझे	शर्ीही	 यो ाच	 होते.
शाङ्गधनु य	पेलणारे	धनुधर	होते.	कौमोदकी	गदा	िफरवणारे	गदावीर	होते.	नंदक	खड्ग
चालवणारे	खड्गवीर	 होते.	 सुदशन	 फेकणारे	चक्रधर	 होते.	 पण	 यांना	 मी	असं	शरीर
तोलनू	चालताना	कधीही	पािहलंच	न हतं.	ते	के हाही	चालत	ते	वायू या	झुळकीसारखं	–



सहज!	बासरी या	लकेरीसारखं	–	तरल!
हां-हां	 हणता	पांडवशरे् ठ	धनंजय	–	पाथ	मा यासमोरच	आला	आिण	 गुडघे	 टेकून

मा या	चरणांवर	म तक	ठेवताना	 हणाला,	“आपण	कशाला	आलात	शर्ीसोपान	चढून?
मीच	 येणार	 होतो	 आप याकडे.”तसं	 मी	 मुखभर	 हसले.	 याला	 वाटलं,	 मी	 या या
नमर्भावानं	पर्स न	होऊन	हसते	आहे.	मातर्	 याला	बोलताना	ऐकून	मला	शर्ीचंा	व
याचा	आवाज	 पारख याचीही	आणखी	 एक	 दुमीळ	 कळ	 िमळाली,	 याचं	 ते	 हस	ू होतं.
आम या	 या	अजुनाचा	आवाज	 होता	 पाषाणावर	 ट करणा या	 बाणासारखा	 कणीदार,
ठणठणीत.	 मा या	 शर्ीचंा	आवाज	 होता	 मुरलीसारखा	 मोहक,	 मधुर.	 के हाही	आिण
िकतीही	 ऐकला	 तरी	 कधीच	 पुरेसा	 न	 वाटणारा!!	 या या	 िन	 शर्ीं या	आवाजात	 तर
िकतीतरी	अंतर	होतं.

पांडुपुतर्	 अजुन	 ारकेत	 आला	 होता,	 तो	 याचा	 ये ठ	 बंध	ू युिधि ठरा या
रा यािभषेकाचं	सम त	यादवांना	यथापर्था	आमंतर्ण	 घेऊन.	 सुधमासभेत	वसुदेवबाबा
आिण	 थोरली या	 समोर	 धौ य	 मुनीसंह	 रीतसर	 सादर	 होऊन	 हातची	 भजूपतर्ाची
िनमंतर्णवळी	 यानं	 यादवां या	 महाराज,	 महारा ीं या	 चरणाजवळ	 ठेवली.	 एरवी
ठणठणीत	 बोलणारा	 अजुन	 आमंतर्ण	 देताना	 नमर्तेनं	 हणाला,	 “महाराज	 आपण
उभयतांनी	 युवराज-युवारा ीसंह	शर्ीकृ णदादा,	 ि मणीविहनी	यांना	उ वमहाराजांसह
सव	 बंधवूयांना	 घेऊन	माझे	 ये ठ	 बंध	ू वंदनीय	 युिधि ठरदादा	यां या	 इंदर्पर् थातील
रा यारोहण	समारंभासाठी	अव य-अव य	इंदर्पर् थात	यावं.”

याचा	िवनय	बघनू	भारावनू	गेले या	वसुदेवबाबांनी	 याला	िसंहासनाव न	उठून	पुढे
होत	 व ाशी	 िबलगतं	 घेतलं.	 िवचारलं,	 “पुतर्	 पाथा,	 तुझी	 माता,	 आमची	 भिगनी
कंुतीदेवी	कशी	आहे?”

अजुन	नुसताच	धनुधर	न हता,	बुदि्धमानही	होता.	 हणाला,	“ते	सम 	बघ यासाठी
तरी	इंदर्पर् थात	पायधळू	झाडावी	आपण	उभयतांनी.	ती	 ेम	आहे.”

पांडुपुतर्	 अजुनाचं	 जसं या	 तसं	 शर्ीसंारखं	 िदसणं,	 वागणं,	 बोलणं	 यानं	 सुधमा
सभेतील	यादवांचं	राजमंडळ,	 मंितर्गण,	सव	दलपर्मुख	आिण	खचाखच	भरलेले	यादव
तर्ी-पु ष	भारावनू	गेले.	िदपनू	गेले.	 यांनी	 या या	नावाचा	अिवरत	जयघोष	उठिवला.
या	 जयघोषां या	 लहरीवंर	 थरथरणा या	 तलम	 आडपड ांआड या	 राजि तर्यां या
क ात	बसलेली	एक	यादव	 तर्ी	 नुसतीच	भा न	 गेली	न हती,	ती	तर	 िदपनूच	 गेली
होती.	मध या	िझरिमरीत	पड ाआडूनही	ितला	सभागारातील	उंचशील	पांडुपुतर्	 प ट
िदसला.	 भावला,	 पटला.	 ितनं	 याला	 मनोमन	 या	 णीच	 व नही	 टाकलं!	 ती	 होती
शर्ीचंी	भिगनी,	बलरामदादांची	लाडकी	स खी	भिगनी	सुभदर्ा.	माझी	िपर्य	भदर्ा.

अजुन	 एक	 स ताहभर	 ारकेत	 रािहला.	 या	काळात	 ारके या	शाङग	 चौकातील
ारकाकरांनी	 याची	गांडीव	धनु यावर	 िस 	 केलेली	थ क	करणारी	अनेक	 नेतर्दीपक

पर्ा यि कं	सम 	डोळाभर	पािहली.	 या	 वेळी	तर	मा या	जवळ	बसले या	सुभदरे्चा
गांडीवधारी	धनुवीराला	 िमळणारा	पर्ितसाद	बघनूही	मी	मनोमन	हसले	होते.	 िबचा या
सुभदरे्ला	भानच	न हतं	की,	आपण	 तर्ीपरे् क	क ात	आहोत.	 तर्ी-क ातील	सव
जणीचंी	अजुनानं	गांडीवातनू	 फेकले या	बाणावरची	 दृ टी	उचलताच,	 या	बाणापे ाही
गतीनं	ची कारणा या	 सुभदरे्कडेच	जात	होती.	आमची	 सुभदर्ा	 फिटकासारखी	 व छ



मनाची,	स दयखणी	व	सवांनाच	 िपर्य	होती.	बलरामदादां या	मनी	 ित याबाबत	 नेमकं
काय	होतं,	याचा	शोध	मातर्	अ ाप	कुणीही	घेतलेला	न हता.

आता	 ारकेत	 ये ठ	 पांडव	 युिधि ठरा या	 रा यािभषेकाला	 जा याची	 घाईगदी
उडाली.	 वसुदेवबाबा	 थोरली	 आिण	 धाकलीसह	 ारकेतच	 राहणार	 होते.	 यांचासह
राजनगर	 ारके या	र णासाठी	माझा	िवक्रमी,	स दयवान	पुतर्	पर् ु न	राहणार	होता.

सवांत	 शेवटी	 बलरामदादा,	 शर्ी,	 उ वभावजी,	 िवपृथु,	 सेनापती	 सा यकी	 व
अनाधृ टी	यांचे	रथ	िनघणार	होते.	िन यासारखे	मी,	भामा,	शर्ी	व	उ वभावजी	आम या
ग ड वजातनू	जाणार	होतो.	 रथ	दा कच	वागिवणार	होता.	आजवर	शर्ीनंी	कसलीही
सचूना	न	देताच	दा कानं	ग ड वज	अपर्ितम	सालंकृत	केला	होता.	तो	एका	भ य	नौकेत
चढवनू	 यात	बसनूच	तो	सवांची	पर्ती ा	करीत	होता.

पर् थाना या	ठर या	 वेळी	पर् य 	वसुदेवबाबा	थोरली	आिण	धाकली	व	पर् ु न
शु ा ावर	आले.

सवांचा	िनरोप	घेऊन	आ ही	इंदर्पर् थाकडे	िनघालो.
म थल	 व	 दशाणा या	 रा यात	 काही	 पडाव	 पडले.	 अबुद	 पवताजवळ या

म यां या	 रा यातील	 िवराटनगरा या	सीमेवर	 एक	 पडाव	 पडला.	सवांना	 वाटलं	 तो
लवकर	 हलेल.	 शर्ीं या	आ ेनं	 तो	 दोन	 िदवस	 लांबला.	 िवराटनगरीत	 शर्ी	 दादा	 व
उ वभावजीसंह	उपहार	तबकं	घेऊन	राजा	िवराटां या	भेटीस	गेले.	कुणा याही	ल ात	ते
आलं	नसलं,	तरी	बलरामदादां या	मातर्	 ते	पटकन	 यानी	आलं.	 यांनी	आप या	 िपर्य
बंधलूा	 िन यासारखी	कोपरखळी	मारत	 िवचारलं,	 “काय	 ारकाधीशा,	आता	 िवराटांचाही
जामात	हो याचा	िवचार	आहे	की	काय?”	तसं	नेहमीचं	लाघवी	हसनू	 यांना	उ र	देताना
शर्ी	 हणाले,	 “	आता	 िववाह	आहे,	तो	 केवळ	कत यपतूतेशी.	 कुणी	सांगावं	यादवांचा
नसला	तरी	 पुढं-मागं	पांडवांचा	 र तसंबंध	या	 िवराटांशी	 जुळणार	नाही	 हणनू?	 दादा
ळले या	 पायवटेव नच	 सव	 चालत	 असतात.	 नवी	 शोधणारे	 थोडेच	 असतात.”

िवराटनगरीत	शर्ीचंं	 यथायो य	 वागत	झालं.	 मला	 या	 भेटीत	 िवराटप नी	 महाराणी
सुदे णा	ही	नवी	मैतर्ीण	िमळाली.	आमचा	शेवटचा	पडाव	इंदर्पर् थ	रा यातील	यमुना
नदीिकनारी	पडला.	इथं	आ ही	एका	सुर य	सायंकाळी	पोहोचलो.	दुस या	िदवशी	भ या
बर्ा ी	 मुहतूावर	 बलरामदादा	 मा या	आिण	 भामे या	 िशिबरात	आले.	 सिचंत	 सुरात
हणाले,	 “ ि मणी,	धाकला	आिण	उ व	 कुठं	 िदसत	नाहीत	 ते.	बराच	 वेळ	झाला.	 कुठं
गेले	हे?”

तसं	 हसनू	मी	 यांना	 हणाले,	 “काऽही	 िचंता	क 	 नका.	 दादा,	 ते	 इथंच	 कुठंतरी,
कुणालातरी	 सचूना	 दे या या	 कमात	 गंुतले	असणार.”	 तसे	 मोक या	 वभावाचे	 दादा
हसनू	 हणाले,	““तशी	कुणाचीच	आिण	कशाचीही	मी	कधीच	िचंता	करीत	नाही,	पण	याची
के यािशवाय	राहवतच	नाही.	 ये ठ	आहे	ना	मी!”

यां या	उदग्ारांत	माझं	आिण	भामेचं	हसणं	िव न	गेलं.
थोड ा	 वेळातच	 एक	 धापावता	 यादवदतू	 आम या	 िशिबरात	 आला.	 हणाला,

“महाराणी,	कािलंदीदेवी	पुढ या	िशिबरातनू	शर्ीं या	दशनासाठी	मागे	परत या	आहेत,
पण	 या	इथ या	 िशिबरात	पोहोचले या	नाहीत.	बराच	शोध	 घेतला.	 या	म येच	 कुठे
गे या	काही	कळत	नाही!”



आता	 मातर्	 माझी	 आिण	 भामेचीही	 मुदर्ा	 िचंतागर् त	 झाली.	 चारी	 िदशांना
शोधपथकं	धाडून	मु यत:	कािलंदीचा	शोध	सु 	झाला.	कुणा याही	 यानीमनी	यमुने या
घाटावर	 शोध	 यावा,	असं	 काही	आलं	 नाही.	 घटका	 झाली.	 संुदर	 सकाळ	आम या
तळावर	 पसरली.	कशी	 कुणास	 ठाऊक;	काही	 इंदर्पर् थकरांना	 ारकाधीश	यमुनेकाठी
आलेत	 याची	 चाहलू	लागली.	 माणसांची	 गदी	 णा णानं	 वाढू	लागली.	आता	शर्ी,
भावजी	 व	 कािलंदी	 यांचा	 शोध	 घेणं,	 तसं	 कठीणच	 झालं.	 इत यात	 काही
इंदर्पर् थकरांनी	घेरलेले	शर्ी	व	उ वभावजीच	सा या	नेसतू	येताना	आ हाला	िदसले.
आमचे	जीव	भांड ात	पडले.	 यां या	मागनू	शुभर्	व तर्ात	कािलंदीही	येताना	पाहनू	तर
िचंताच	िमटली.	ते	सारे	यमुने या	घाटा या	िदशेकडूनच	येत	होते.

नंतर	चौकशीत	कळलं	की,	यमुने या	िकनारी	पडाव	पडताच	शर्ीनंी	उ वभावजीनंा
रातर्ी	बोलावनू	घेऊन	एक	िवशेष	क पना	मांडली	होती.	केवळ	दोघांनीच	उ ा	बर्ा ी
मुहतूावर	 यमुनेत	 मनसो त	 डंुबायला	 जायची!	 या	 आप या	 योजनेत	 यांनी	 ठरवनू
दादाला	 घेतलं	न हतं.	कारण	 ते	आले	असते,	तर	 गुपचपू	 डंुब याचा	पर्कट	जलिवहार
झाला	असता.	कािलंदी	 पुढ या	तळाव न	मागे	परतली	होती,	तीही	शर्ीं या	सोबतीनं
ितनं	कधीतरी	बोललेला	एक	नवस	शर्ीसंह	पणू	कर यासाठी.	 ते	 पु य	 ितनं	कौश यानं
साधलं	होतं.	मा या	सातही	भिगनीतं	कािलंदी	जाबंवतीसारखी	बुदि्धमान	होती.

जे हा	नौकांतनू	ग ड वजासह	 इंदर्पर् थात	पर्वेश	कर यासाठी	मी,	शर्ी,	 दादा,
भावजी	व	भामेसह	 या	पावनभमूीवर	पाय	ठेवला	ते हा	थ कच	झालो.	 इंदर्पर् था या
‘कु ’	नावा या	पि चम	महा ारावर	पांडविपर्य	नगरजनांची	नुसती	गदीच	गदी	लोटली
होती.	 सा ात	 राजमाता	 कंुतीदेवी,	 दर्ौपदीसह	 पाचही	 पांडव,	 यांचे	 पुरोिहत	 धौ य,
पांचालराज	द् पद,	महाराणी	सौतर्ामणी,	 युवराज	 धृ ट ु न,	दो ही	 सै यांचे	 सेनापती,
अमा य	 आिण	 ऋिषवर	 याज,	 उपयाज,	 अिसतदेवल	 अनेक	 िश यगणांसह	 शर्ीं या
वागताला	 उपि थत	 होते.	 सवांवर	 शर्ीनंी	 आपली	 ग डदृ टी	 णात	 िफरिवली.
उपि थतांत	हि तनापरू	रा यातला	एकही	कौरव	मातर्	न हता.

शर्ीं या	 वागतासाठी	 इंदर्पर् थकर	 वा वंृदानं	 नानािवध	 वा ांचा	 िटपेचा
हलक लोळ	 उठिवला.	 कंठी	 पु पमाला	 चढवनू	 उपचाराचे	 नम कारिवधी	 झाले.
हषो फु ल	 इंदर्पर् थकरांनी	 शर्ी,	 दादा,	 भावजी,	 दा क	 यां यावर	 कंुकुममुठी	आिण
पु पओंजळी	उधळ या.

इंदर्पर् थकरां या	अिवरत	जयघोषांत	 यादवांचा	 ग ड वज	 व	 पांडवांचा	 नंिदघोष
एका	पाठोपाठ	एक	असे	मंदगतीने	चाल	ूलागले.	 वागतयातर्ा	सु 	झाली.

मी	केवळ	थ क-थ क	होऊन	 दुहाती	बघत	रािहले.	जशी	काही	पि चम	सागरा या
घेरातील	संुदर	 ारकाच	कुणीतरी	अलगद	उचलनू	आणनू	इथं	यमुनेकाठी	मांडली	होती.

इंदर्पर् थ!	पांडवांची	राजनगरी!	अशरण	पौ षानं	उठिवलेलं	अजोड	िश प!	सुरिचत
उंच-उंच	 टोलेजंग	 वा त.ू	 कलाकुसरी या	 सुघड	 कळसांची	 पर्श त	 मंिदरं,	 िविवध
यु पर्कारांनी	िस 	केलेली	आटपाट	क्रीडांगणं,	म येच	उठले या	अ व,	उ ट्र	यां या
नांद या	शाला,	नरअज,	कुकुट	यां या	झंुजीचे	कंुपणब 	आखाडे.	चौमाग	जोडणारे	भ य
चौक.	 या	चौकांतील	 वेगवेग या	 वेशांतील	वीर	यो यांचे	 िविवध	पिव यांतले	घोटीव
लोहपुतळे.	 डेरेदार	 लतावेि टत	 वृ ांनी,	 प यां या	 कलकलाटांनी	 गजबजलेली
उ ानमंडलं.	 यातनू	 दरूवरही	 िदसणारे	 फिटकधवल	 िनझर.	 असं	 हे	 राजनगर,	 मी



अिनिमष	नेतर्ांनी	बघतच	चालले.	मला	हे	राजनगर	 ारकेहनूही	कंकणभर	सरसच	वाटलं.
यात	केवळ	एकच	वाण	होती	–	इथं	 ारकेसारखी	अिवरत	गजणारी	समुदर्गाज	काय

ती	ऐकू	येत	न हती.	 यामुळे	इंदर्पर् थ	तसं	मला	शांतशांतच	वाटलं.	शर्ीं या	ओठांतनू
आलेला	 पर् येक	 श द	 मी	 वेदमंतर्ासारखा	 स यच	 मानला	 होता.	 या	 नगरा या
िनमाणा या	 वेळी	 ते	 अनेकदा	 हणाले	 होते,	 ‘त	ू बघशील	 ि मणी,	 हे	 इंदर्पर् थ
याव चंदर्िदवाकरौ	 कीितवंत	 राहील!	 या	 ना	 या	 कारणानं	 शा वत	 गाजत	 राहील.
पांडवांचं	हे	राजनगर	अजर,	अमरच	होईल.’

युिधि ठराचा	 हा	 सिवध	 रा यािभषेक	 सोहळा	 चांगला	 स ताहभर	 चालला.	 या
काळात	पांडवांनी	उठिवले या	अनेक	क ां या	राजवा ततू	नानािवध	देशीचें	राजे	उतरले
होते.	 संपणू	 यमुना	 नदीचं	 िवशाल	 पातर्	 यांनी	 आणले या	 व	 जागजागी	 नांग न
टाकले या	 नौकांनी	 कसं	 भ न	 गेलं	 होतं.	 यां या	 िशडांवर	 वेगवेग या	 वणांचे	 व
राजिच हांचे	 वज	 डौलात	 फडफडत	 होते.	 देशोदेशीहंनू	 आले या	 वेदिवशारद
ऋिषमुनीं या	मंतर्घोषात	इंदर्पर् थाची	राजवेदी	सतत	िननादत	होती.

पर्ारंभी या	 उपचाराचे	सव	अिभषेकिवधी	 पणू	झाले.	 यासाठी	आव यक	 उपवास
के यामुळे	महारथी	 युिधि ठर	व	 दर्ौपदी	थोडे	 कृश	 िदस	ूलागले,	 पण	 यां या	चयवर
फाकलेली	 अपार	 समाधानाची	 तेजरेखा	 काही	 आगळीच	 होती.	 तसं	 आ या-आ या
दर्ौपदीशी	माझी	भेट	व	बोलणं	झालं	होतं,	पण,	ते	मला	हवं	तेवढं	मनसो त	न हतं.	या
वेळी	 ते	श यही	न हतं.	 ित या	पिह या	 भेटीतच	मला	तीवर्पणे	जाणवलं	की,	सावळी
असली	 तरी	 ती	 खरोखरच	 अपर्ितम	 संुदर	 होती.	 रेखाब ,	 सुडौल	 अवयवांची	 होती.
िवपुलकेशा,	 सुगंधी,	 कणीदार,	 िनगर्ही	 आवाजाची,	 पाणीदार,	 का याशार,	 टपो या
नेतर्ांची	होती.	आिण	होय,	पट्टी या	पु षाथाला	आ हान	घाल	ूशकणारी	पर्माणब च
होती	ती.

ये ठ	 पांडुपुतर्	महारथी	 युिधि ठर	 इंदर्पर् थातील	भ य	 सुवणी	 राजिसंहासनावर
सुमुहतू	ध न	आ ढ	 हो याचा	 िदवस	 उजाडला.	 मंतर्घोषात	 िनयोिजत	 राजा-राणी	 –
युिधि ठर-दर्ौपदीनं	अ यंग नानं	आवरली.	 दृ टी	ठरणार	नाही	असे	उंची	राजवेष	आिण
सुवणी	अलंकार	 लेवनू	सव	जण	स ज	झाले.	 पंचकडीतील	 ते	वीर	 बंध	ूशर्ीं या	आिण
मा या	दशनासाठी	व	आशीवादांसाठी	एक	मेळानंच	आम या	क ात	आले.	आज	अजुन
तर	असा	िदसत	होता	की,	 याला	दृ टच	लागावी.

आमचे	आशीवाद	 घेऊन	 ते	सव	 बंध	ूआम याशी	 हा यिवनोदात	 रमले	असतानाच
इंदर्पर् थाचे	सेनापती	जवळ-जवळ	धावतच	आले.	 यांनी	युिधि ठर,	अजुनापे ा	शर्ीनंा
वंदन	 क न	 यां यासमोरच	 एक	 मह वाचा	 वृ ा त	 ठेवला.	 ते	 हणाले,	 “वंदनीय
ारकाधीश,	 हि तनापुराहनू	 िपतामह	भी म,	 ये ठ	 पांडुपुतर्ांना	आशीवाद	 दे यासाठी

इंदर्पर् थात	आलेत.	समवेत	महा मा	िवदुर	आिण	मंतर्ी	संजयही	आहेत.”
ते	ऐकून	सेनापतीचंं	वृ 	अिधक	पडताळून	घेतं	शर्ीनंी	िवचारणा	केली,	“आिण	कोण-

कोण	आलंय?”
“आिण	िपतामहांची	िनवडक	सेना.	इतर	कुणीही	नाही.”
ते	ऐकून	 नेहमीसारखं	लाघवी	हसत	शर्ी	उद	्गारले,	 “चला	 सेनापती,	 िपतामहां या

वागताला	जाऊ.”
यापर्माणं	 उ वभावजीसंह	 ते	 उ रेकडे	 ‘शरूसेन’	 नावाचा	 महा ाराकडे



यमुनािकनारी	िनघनूही	गेले.
हे	 एक	 बरं	 झालं	 होतं.	 राजा	 होणा या	 युिधि ठराला	 िपतामहांचा	 तरी	आशीवाद

िमळणार	होता.
ठरले या	शुभमुहतूावर	 इंदर्पर् था या	‘हिरकृपा’	नावा या	राजसभेत	रा यािभषेक

झाला.	 देशोदेशीं या	 ऋिषवरां या	 मंतर्घोषात	 वेलबुट्टीचा	 सुवणी	 राजमुकुट
अिभषेकपर्मुख	 पांडवाचाय	 धौ य	ऋषीनंी	 युिधि ठरा या	 म तकावर,	 कु ं चं	 िपळदार
पागोटं	 हटवनू	 चढिवला.	 लहान	 ितकोनी	 आकाराचा	 तसलाच	 कसदार	 रा ी-िकरीट
महाराणी	 दर्ौपदी या	 म तकी	 चढिवला.	 तसा	 नानािवध	 राजवा ांचा	 हलक लोळ
‘हिरकृपा’	 राजसभेत	 िननादनू	 उठला.	 उपि थत	 पर्मुख	 राजांनी,	 इंदर्पर् थकर	 तर्ी-
पु षांनी	आनंदनू	आप या	 राजा-राणीवर	 फुलां या	 व	 कंुकुमा या	 ओंजळी	 उधक या.
‘इंदर्पर् थािधपती	 पांडवकुलभषूण	 पांडुपुतर्	 महारथी,	 महाराज	 युिधि टरऽ’	 असा
राजघोष	 उठला.	 तसं	 हजारो	 कंठातनू	 उठले या	 ‘जयतु...	 जयतु...!!’	 या	 पर्ितसादानं
यमुने या	चंचल	जललहरीही	थरा न	उठ या.

अखंड	िदवसभर	उभं	इंदर्पर् थ	हषो फु ल	होऊन	चौकाचौकांत	नाच यात,	गा यात,
नानािवध	 क्रीडा	 खेळ यात	 दंग	 झालं.	 या	 िदवशी	 सं याकाळी	 पांडवांचं	 राजनगर
इंदर्पर् थ	बघनू	परतलेली	आमची	सुभदर्ा	मला	वेगळीच	वाटली.	ित या	चयव न	जसे
काही	 शेकडो	कपोत	 प ी	 उडू	 बघत	 होते.	मी	 ितला	खोदनू-खोदनू	 िवचारलं,	 “सुभदरे्,
काही	बघायचं-पारखायचं	बाकी	तरी	ठेवलं	नाहीस	ना	इंदर्पर् थात?”	तशी	चतुर	सुभदर्ा
उ रली,	“सगळं	इंदर्पर् थ	बिघतलं	सुशर्ी.	काही-काही	िश लक	ठेवलं	नाही.”

प टच	होतं,	ती	नंिदघोषातनू	इंदर्पर् थाचं	पयटन	क न	परतली	होती!	मी	हलकेच
ितची	 पाठ	 थोपटत	 हणाले,	 “रा यािभषेक	 न	 होताच	 राजयोग	 असतो	 एकेकी या
भा यात.”	ते हा	ती	िकती-िकती	गोड	हसली.

युिधि ठराचा	आयावतभर	गाजलेला	रा यािभषेक	उरकला.	आमंितर्त	परत	ूलागले.
महाराणी	 दर्ौपदी	सवांचा	 िनरोप	 घे यात	 िकतीही	 यगर्	असली	 तरी	काही	 ना	काही
कारण	 काढून	शर्ीनंा	 वारंवार	 भेटत	 होती.	 यांना	लहान	 मुलीसारखे	 नानािवध	 पर् न
िवचारीत	होती.

या	दोघांचं	घटकान	्घटका	खळाळ	बोलणं	ऐकणं,	हाच	एक	अवणनीय	आनंद	होता.
दोघां या	 बोल यातनू	 एक	 गो ट	 मला	 पटकन	जाणवनू	 गेली.	 दर्ौपदी	शर्ीनंा	 एकेरी
आिण	मोक या-ढाक या	ढंगातच	बोलत	होती.	शर्ीं याबाबत	ते	वडीलध यांनाच	काय
ते	श य	होतं.	 चुकूनसु ा	कधी	मला	 यां याशी	असं	बोलता	आलं	नसतं.	 ारकेतील
मा या	इतर	भिगनीचंा	तर	पर् नच	न हता.

अजुन	व	शर्ी	यां याबाबत	जसा	मी	 ारकेतच	 िनणय	क न	टाकला	होता	तसाच
रािधका	आिण	दर्ौपदी	या	दोघीबंाबत	आता	इथं	इंदर्पर् थात	क न	टाकला	होता.	मला
कधीच	 न	 भेटलेली	 राधा	 शर्ीं या	 मनातील	 एक	आदश	 गर्ाम	 व	 क टकरी	 तर्ीचं
सुख व न	होतं.	दर्ौपदी	हे	अशा	आदश	राज तर्ीचं	सुख व न	होतं.

दर्ौपदी	मा या	फार	मान	व	आदर	राखी.	याचाच	लाभ	घेऊन	इंदर्पर् थ	सोड यापवूी
आताशा	मी	 दर्ौपदीला	 भेटे	ती	सतत	आम या	स दयखणी;	 पण	अ लड	 सुभदरे्सह.
शर्ीचंी	भिगनी	 हणनू	तर	दर्ौपदीला	 ितचं	कोण	कौतुक	होतं!	अ लड	 सुभदरे्ला	 कुणी
वडीलधारी	 तर्ी	काहीही	कारणामुळे	थोडी	जरी	कठोर	 बोलली,	 तरी	 दर्ौपदी	 पटकन



सुभदरे्ची	बाज	ूघेऊन	ितला	जागीच	ग प	करी.	ते	बघताना	मला	हस	ूयेई.	दर्ौपदीला	मी
हणे,	 “पांडवां या	 महारा ी,	 या	 यादवक येचं	 गुणगान	 नको	 क 	 त.ू	अगं,	 ड गर	 हे
दु नच	 साजरे	 असतात.	 आताच	 मी	 आमंतर्ण	 देते,	 ारकेत	 ये	 कशी	 एकदा	 तु या
धनुधरासह!	तुला	कळतील	िहचे	गुणधम!”

ारकेला	 परत यापवूी	 साहिजकच	 शर्ीं या	 पांडवमहाराज	 युिधि ठर	 व	 राजमाता
कंुतीदेवीशंी	गाठीभेटी	व	 बैठकी	वाढ या.	अशा	एका	 बैठकीत	शर्ीनंी	 कंुतीदेवी	व	सव
पांडवांसमोर	एक	पर् ताव	ठेवला.	अगदी	सहज	व	सवांना	पटणारा.	शर्ी	 हणाले,	“आता
इंदर्पर् थ	 रा या या	 कीतीचा	 डंका	 सम त	 आयावतभर	 दुमदुमेल.	 तु ही	 सव	 वीर
बंधबंूधूंनो!	 आयावताची	 एक-एक	 िदशा	 िनवडून	 इंदर्पर् थ	 रा याची	 नामपताका
िदि वजयानं	सवतर्	फडकवावी.

“गणरा या या	 राजाचा	 नुसता	 वैभवशाली	 अिभषेक	 होऊन	 चालत	 नाही.	 यानं
धारण	केले या	िसंहासनाचा	आदर	चौिदशांतनू	राखला	जावा	लागतो.	 याचा	एकच	माग
आहे.	 गगनवेधी	 िवक्रम!	 यासाठी	 यादवां या	 नेहातील	 या	 इंदर्पर् थ	 रा या या
साहा यासाठी	 चतुरंगसेना,	 गज,	 अ व,	 श तरं्	 अशी	 सामगर्ी	 व	 धनसंप ी	 ारका
तुम या	पाठीशी	सदैव	उभी	करील.

“आता	सवािधक	मह वाचं	आहे	ते	तुम या	नवथर	गणरा याचं	संर ण!	 यासाठीच
मी	एक	दरूदृ टीचा	पर् ताव	 ठेवतो	आहे.	 तु ही	सवच	 बंध	ू िवक्रमी	आहात,	यात	मला
कसलीही	शंका	नाही.	तरीही	आज	ना	उ ा	इंदर्पर् था या	संर णाचं	दािय व	अिधक	ते
दोघां याच	 कंधावर	पडणार	आहे.	अजुना या	व	महाबली	भीमा या.

“यासाठी	अगोदरच	गदा	व	म लिव ेत	पारंगत	असले या	भीमसेनाला	या	िव ांत
अतुल	 िन णात	 हो यासाठी	 तु ही	 या	 िव ांतील,	 शेवटचा	श द	असले या	आम या
बलरामदादां या	 हाताखाली	 िश य	 हणनू	 दी ापवूक	 िश ण	 घे यासाठी	 आ ाच
पाठवावं.”

यावर	महाराज	युिधि ठरांनी	बैठकीत या	राजमाता	कंुतीदेवीकंडे	िनणया या	अपे ेनं
पािहलं.	 यांनी	 होकाराची	 मान	 डोलावताच	 महाराजांनी	 ारकाधीशांना	 श द	 िदला	 –
“शर्ीकृ णा या	इ छेपर्माणं	भीमसेन	 ारकेला	जाईल.	तो	गदा	व	म लिव े चं	 िश ण
पणू	क न	परतताच	आ ही	िदि वजयासाठी	इंदर्पर् थाबाहेर	पडू.	बलरामदादांनी	मा या
बंधलूा	िश ण	 ावं.	तसंच	शर्ीकृ णानं	आ ाच	आ हाला	िदि वजयासाठी	आशीवादही
ावेत.”
ठर यापर्माणं	 इंदर्पर् थात	 सवांचे	 िनरोप	 घेऊन	 दादा,	 शर्ी	 व	 उ वभावजीसंह

आ ही	 ारकेकडे	परतलो.	या	 वेळी	दादां या	रथात	महाबली	भीमसेनही	होता.	 ारकेत
अगर्वता	गे यामुळे	शु ा ावर	अलोट	गदी	लोटली.	पांडुपुतर्	अजुनाला	बघ यासाठी
पवूी	लोटली	होती,	 याहनू	िकतीतरी	 ारकाकर	यादव	भीमसेनाला	पर् य 	पाह यासाठी
आले	होते.

शरीरसाम याला	तोड	नाही	 हणनू	आजवर	मी	आम या	बलरामदादांकडे	आदरानं
पाहत	आले	होते.	 यां या	रथात	बसले या	िध पाड	पांडुपुतर्	भीमसेनला	बघताना	मातर्
मला	जाणवलं	की,	शर्ीनंा	जशी	अजुन	ही	छाया	अस	ूशकते,	तसाच	भीमसेनही	दादांची
छायाच	 ठरेल!	 या	 दोघांना	 एकतर्	 बघणं	 हणजे	 कैलास	 व	 मैनाक	 पवतांना	 एकाच
दृि ट ेपात	 िटपणं	होतं.	भीमसेन या	 िध पाड,	पीळदार,	तोरंजवणी	शरीरय टीचं	दशन



होताच	अगोदरच	उताव या	असले या	यादवांनी	 या यावर	वेडावनू	फुलं	उधकली.
गु देव	घोर	आंिगरस	 ारकेत	आ यानंतर	 ारकाभर	एक	चैत याची	लाट	उठली	होती

–	 यागाची,	िव तपजेूची.	अजुन	आ यानंर	 ारकाभर	लाठ	उठली	होती	–	धनुयोगाची,
शर्ीचंी	 सदेह	 सावली	 बिघत याची.	 भीमसेन	 आ यानंतर	 ारकाभर	 लाट	 उठली	 ती
म लयोगाची	 –	 खणाण या	 गदायोगाची	 –	 बलरामदादांची	 सदेह	 सावली	 बघायला
िमळा या या	अभतूपवू	आनंदाची.

आता	 उ या	 ारकेला	 जसं	 काही	 एका	 म लिव े या	 िवराट	 आखाडयाचं	 आिण
गदािव े या	 िवशाल	 रण ेतर्ाचं	 प	 आलं.	 भोवती या	 आनत,	 सौरा ट्र,	 सौवीर,
भृगुक छ	अशा	गणरा यांतनू	 ारकेत	व तीला	आलेले	पट्टीचे	िध पाड	म ल	िफरताना
िदस	ूलागले.	वेगवेग या	माटा या	गदा	ओतणारे	कुशल	लोहकार	 ारकेत	पर्वेशले.

ितकडे	 इंदर्पर् थात	युिधि ठरा या	रा यािभषेकानंतर	सम त	पांडवपिरवार	सुि थत
झाला	 होता.	 पाचही	 पांडवांनी	 कंुतीमाता	 व	 दर्ौपदीसह	 एका	 गु त	 बैठकीत	 कुटंुबाची
वतणकू	संिहता	ठरवनू	घेतली	होती.	ित या	एका	िनयमानुसार	दर्ौपदीचे	ित या	पर् येक
पतीशी	एकांताचे	 िदवस	ठरलेले	होते.	 या	काळात	अ य	चार	 बंधूं पैकी	कोणीही	एकांत
क ात	पर्वेश	क 	शकत	न हता.	 युिधि ठर	व	दर्ौपदी	अशा	एकांतात	असताना	एका
बर्ा णा या	 गा चं	 हरण	 चाललं	 होतं.	 यांचं	 र ण	 कर यासाठी,	अजुनाला	 गांडीव
धनु याची	 आव यकता	 होती.	 रातर्ी	 एकांत	 क ात	 ठेवलेलं	 ते	 धनु य	 घे यासाठी
िन पायानं	 अजुन	 एकांत	 क ात	 पर्वेशला.	 िनयमापर्माणं	 याला	 एक	 वषा या
तीथयातरे् या	िश ेला	सामोरं	जावं	लागलं.	अजुन	तीथयातर्ी	 हणनू	इंदर्पर् थाबाहेर
पड याची	 वाता	 ारकेत	आली.	 तसे	 शर्ी	 पर्थम	 काहीसे	 गंभीर	झाले.	 मग	 नेहमीचं
लाघवी	हसत	मला	 हणाले,	“आता	मातर्	वषातच	अजुनाची	भेट	होईल.”

बलरामदादा	 भीमसेनला	 दो ही	 िव ांचा	 सराव	 दे यासाठी	 यायामशाळांत	 दंगले.
इतके	दंगले	की	 यांना	वसुदेवबाबा,	थोर या	व	धाक या	महाराणी	यांचीही	पर्भातवंदन	व
सायंवंदन	यांिशवाय	भेट	घेणंही	जमेना.	इतकंच	काय	रेवतीता ची	व	 यांची	गाठ	तर	दोन
वेळ या	भोजनािशवाय	घडेना.	शर्ीही	आताशा	सुधमा	सभेत	सेनापती	सा यकी	आिण
अनाधृ टी	 यां याशी	 सदैव	 चचा	 क 	 लागले.	 उ वभावजीनंी	 मा या	 कानी	 घातलं
यापर्माणं	चचा	होती,	ती	केवल	िगिरवर्जा या	मगधसमर्ाट	जरासंधाबाबतची.	दोघाही
बंधूंचं	 वयात	आले या	 भिगनी	 सुभदरे्कडे	काही	ल च	 न हतं.	 दोघांनाही	 ती	अ ाप
लहान	व	अ लडच	वाटत	होती.	ती	उपवर	झाली	आहे.	ितला	सुयो य	असा	नरशरे् ठ	वर
–	जीवनसाथी	 वेळीच	 देणं	आव यक	आहे,	 हे	त काळ	ल ात	आणनू	 दे याचं	दािय व
आता	मा यावरच	पडलं.	मला	सुभदर्ा	मा या	चा मतीसारखीच	वाटे.	 हणनू	तर	ते	मी
िनगर्हानं	 मनावरच	 घेतलं.	 यासाठी	 मुहतू	 िनवडला	 गु पौिणमेचा.	 आगर्हानं
राजवा ततू	पाचारण	केलं,	ते	गु प नी	व	गु पुतर्	द ासह	आचाय	सांदीपनीनंा,	दादा	व
शर्ी	दोघाही	 बंधूंना	भीमसेनसह	 राणीवशा या	 ीपावर	भोजनासाठी	उ वभावजीकंडून
एकतर्	आणलं.

या	 िदवशी	 वसुदेवबाबा,	 थोर या	 व	 धाक या	 महाराणी,	 रेवतीताई	असं	 यादवांचं
सवच	 राजकुटंुब	एकतर्	 येईल,	अशी	महाराणी	 हणनू	मी	 यव थाही	 केली.	 दादां या
गडगड या	हा यात	आिण	शर्ीं या	नम	िवनोदांत	सवांची	सुगर्ास	भोजनं	झाली.	शेवटी
तांबलूसेवनाचा	िवधी	झाला.	या	वेळी	मातर्	मी	कौश यानं	आचाय	व	 यां या	कुटंुबाला



मळू	 ारकेत	पोहोचिव या या	िनिम ानं	दा काला	ग ड वज	िस 	करायला	सांिगतलं.
आचायां या	 सोबत	 भीमसेनाला,	 गु प नीसंोबत	 सुभदरे्ला	 जायला	 सांिगतलं.	 ितला
एकाकी	वाटू	नये	 हणनू	भिगनी	कािलंदी	आिण	जांबवती	यांनाही	पाठिव याची	द ता	मी
घेतली.	आता	तांबलूसेवनाचा	क 	मला	हवा	तसा	झाला.	तसं	सव	राजकुटंुबासमोर	मी
‘सुभदरे् या	िववाहा’	चा	िवषय	काढला.	अगोदरच	कानगो ट	के यापर्माणं	रेवतीता नी
तो	उचलनू	धरला.	मला	 हे	असे	यादव	 तर्ी–पु ष	 कुटंुबीय	 विचतच	एकतर्	सापडत.
आज	ती	संधी	आली	होती.	ितचा	पुरेपरू	लाभ	 यायचा	मी	ठरवलं.	 हणाले,	“वसुदेवबाबा,
दो ही	 राजमाता,	 दादा,	 युवरा ी	 इथं	असताना	 मी	 बोललंच	 पािहजे	असं	 नाही.	 पण
राहवत	नाही	 हणनू	पुरती	वाट	बघनू	नंतरच	बोलते	आहे.	 मा	करावी.

“तु ही	सव	 ये ठ,	िवक्रमी,	 ानी	आहात.	काम प	देशातील	सहसर्ावधी	ि तर्यांचं
ारकेत	 पुनवसन	 केलंत.	 घरचं	 काय?	 आपली	 सुभदर्ा	 उपवर	 झाली	 आहे.	 ित या
वयंवराचं	काय?	 तु हाला	 कुणालातरी	 ित याकडे	ल 	 ायला	कधीतरी	 वेळ	 िमळणार
आहे	काय?”

माझं	आवाहन	ऐकून	वसुदेवबाबा	लगेच	 हणाले,	 “ ि मणी	 हणते	 ते	यो य	आहे.
मातर्	आ ही	थकलोय.	 वृ 	झालोय.	आता	 हे	काय	मनावर	 घेऊन	 युवराज	बलरामानं
मागी	लावावं.	सुभदरे्साठी	सुयो य	वर	िनवडावा.	 यासाठी	शर्ीकृ णानं	 याला	यो य	ते
साहा य	करावं.	शर्ीकृ ण	करेल	ते	ित या	क याणाचंच	असेल.	आ ही	 याला	आशीवाद
देऊ.”

बाबांचे	 आ ेचे	 बोल	ू ऐकून	 ए हाना	 गडगडत	 हसणारे	 बलरामदादा	 गंभीर	 झाले.
िनगर्हानं	 हणाले,	“सुभदर्ा	आमची	अ यंत	लाडकी	भिगनी	आहे.	वसुदेवबाबांनी	ित या
िववाहाची	 मुळीच	 िचंता	क 	नये.	 ित यासाठी	 सुयो य	 वर	मी	कधीच	 िनवडून	 ठेवला
आहे!	 मला	 खातरी	 आहे,	 ि मणीलाही	 तो	 आवडेल.	 यो य	 वाटेल	 आिण	 ितला
आवड यानंतर	आम या	या	धाक याचा	पर् नच	नाही!	काय	शर्ीकृ णा?”

भाबड ा	 वभावापर्माणं	 दादांनी	 वराचं	 नाव	 न	 सांगता	 भर या	 बैठकीत	 शर्ीनंा
पर् न	घालनू	कोड ातच	टाकलं.	पण	ते	कसले	गु !	एवढंसु ा	न	ढळता	 यांनी	हसनूच
पर्ितपर् न	 केला,	 “वराचं	 नाव	 न	 सांगताच	 पसंती	 िवचारतोहेस	 दादा?	 उजाडलं
नसतानाच	सयू	 िकती	मा यावर	आला	आहे,	याचं	उ र	 रेवतीविहनीनंा	तरी	 देता	 येईल
काय?”

आता	 यांचा	 िपर्य	 ‘धाकला’	अशाच	 पर् नांचा	 भिडमार	 क न	 सांदीत	 पकडणार
हणनू	 सावध	 झालेले	 दादा	 लगबगीनं	 हणाले	 –	 उखणा	 घात यासारखे,	 “वर
कु कुलातीलच	आहे.	पराक्रमी	आहे.	तचू	सांग	धाक या,	कोण	असावा?”	 यांनी	 पु हा
पर् नच	केला.

“कु कुलातील?	 िवक्रमी?	 दुसरा	 कोण	 असणार?	 पांडवांपैकीच	 कुणीतरी	 असेल.”
उ वभावजी	म येच	 हणाले.

“त	ू बोललास	 उ वा,	 हणजे	 तु या	 त डून	 शर्ीकृ णच	 बोलला	असं	 मानतो	 मी.
सुभदरे्साठी	मी	 िनवडलेला	वर	 कु कुलातीलच	आहे,	पण	पांडवांपैकी	नसनू	कौरवांपैकी
आहे.	युवराज	आहे.	उ ा	तो	हि तनापरूचा	अिभिष त	समर्ाट	होणार	आहे.	सुभदरे्साठी
मी	 िनवडलेला	 वर	 आहे,	 हि तनापुरािधपती	 महाराज	 धृतरा ट्रपुतर्	 युवराज
दुऽयोऽधऽन!!”



दादांची	िनवड	ऐकून	यादवां या	राजकुटंुबाची	बैठक	 त धच	झाली.	अनपेि त	नाव
ऐकून	सव	िदपनू	गेलेत,	या	अपसमजानं	दादा	सलग	बोलतच	रािहले	–	“दुयोधन	माझा
गदािव ेचा	 िश य	आहे.	 िमिथलेत	 येऊन	 ही	 िव ा	 यानं	 िन ठापवूक	 नमर्	 भावानं
मा या	उिचत	सेवेसह	गर्हण	केली	आहे.	मा या	मते,	गदािव ेतील	मला	काही	समजत
असेलच	 तर	 –	 दुयोधनाला	 या	 िव ेत	 संपणू	आयावतात	 तोड	 नाही.	 हि तनापुराशी
यादवांचे	 र तसंबंध	आ यामुळे	आपलं	 ारका	 गणरा य	अिधक	साम यशाली	 होणार
आहे.	 मला	 पणू	 िव वास	आहे,	 माझा	 पट्टिश य	 दुयोधन	कधीच	 मा या	श दाबाहेर
जाणार	नाही.	यासाठीच	मा या	 िपर्य	भिगनीला	 सुयो य	वर	 हणनू	मी	 दुयोधनाचीच
िनवड	केली	आहे.	काय	शर्ीकृ णा?	तुझं	या	वराबाबत	काय	मत	आहे,	ते	सवांना	 प ट–
प ट	 या	 बैठकीतच	 सांगनू	 टाक.	 मागाहनू	 घोळ	 नको.	 तुला	 तसा	 प चात	 घोळ
घाल याची	सवय	आहे,	 हणनू	िवचारतोय.	आ ही	म लवीर.	लाल	मातीतले,	साल–ढाळ
मोक या	मनाचे,	त	ूराजनीतीतला	म लवीर	–	पुरता	आत या	गाठीचा!”

दादां या	 रोखठोक	 पर् नानं	 कुटंुबाची	 बैठकच	थरारली.	 त ध	झाली.	शर्ी	आता
काय	उ र	देणार	 हणनू	सारेच	 यां याकडे	एकटक	बघ	ूलागले.	एकटे	शर्ीच	जरासु ा	न
ढळता	हसतच	 हणाले,	“दादा,	त	ूआप या	िपर्य	भिगनीसाठी	केले या	वराची	िनवड	चकू
कशी	काय	असेल?	 िकती	 केलं	तरी	त	ू ये ठ	 –	 युवराज,	 तुझी	 िनवड	शरे् ठच	असणार.
तुझा	श द	कसा	खाली	 पडणार?	 कु वीर	 युवराज	 दुयोधन	गदािव ेतील	 अंितम	श द
आहे.	 याला	आयावतात	 तोड	 नाही,	 असं	 मीही	 ऐकून	आहे.	 पण	 वयंवर	आहे,	 ते
सुभदरे्चं.	 तुझं	 िकंवा	माझं	 न हे!	 ‘ वयंवरा’	चा	अथ	ल ात	 घेऊन	 ितला	 एकदा	 तरी
िवचारायला	नको	काय;	की,	ती	 वत:	वरणार	आहे	तो	वर	कोणता	आहे?	तो	त	ू हणतोस
तसा	कौरवांचा	 युवराज	 दुयोधनच	असेल,	 तर	 पर् नच	 िमटला.	 उ ाच	 धमूधडा यानं
िववाह	क 	आप या	िपर्य	सुभदरे्चा.	कसं?”

शर्ीं या	या	िबनतोड	उपायाला	सवांनीच,	 ‘बरोबर	आहे,	शर्ीकृ ण	 हणतो	ते	बरोबर
आहे	–’	असा	एकदमच	पर्ितसाद	िदला.	मी	सुटकेचा	िनः वास	टाकला.	एका	समाधानानं
की,	 नेम या	 आज या	 भोजनानंतर	 मी	 बुदि्धकौश यानं	 अचकूपणे	 भीमसेनला	 व
सुभदरे्ला	बाहेर	काढलं	होतं.

मी	कसली	 वेडी!	एवढी	द ता	मी	 घेतली	होती,	तरीही	 सुभदरे् या	 िववाहाची	वाता
हां–हां	 हणता	 ारकाभर	 पसरलीच.	चौकाचौकांत	 उ सुक	यादवांची	 दब या	आवाजात
‘वर	 दुयोधन	–	सुभदर्ापती	 दुयोधन!	–’	अशी	चचाही	सु 	झाली.	कशी	कुणास	ठाऊक,
ती	 सुभदरे् याही	 कानावर	 पडली.	 तीही	 यादवक याच.	 तशीच	 तरातर	 चालत	 मा या
क ात	आली	िन	 हणाली,	“सुशर्ी,	काय	ऐकते	हे	मी?	मला	तु ही	सव	जण	 या	उ ट,
अरेराव	अंधपुतर्ा या	ग यात	मारणार	की	काय?	एवढी	का	मी	जड	झालीय	यादवांना?
मी	िन नू	सांगते	सुशर्ी,	मा या	दो हीही	दादांना	ठाम	सांगा,	कौरवांची	 नुषा	 हणनू	मी
कधीच	हि तनापुरात	जाणार	नाही!	तशी	 वेळच	आली	तर	पि चम	सागरा या	उदरात
जाईन!”	 िकतीही	 केलं	 तरी	 ती	 यादवकुलो पतर्च	 होती.	 तडकू,	 हट्टी,
बलरामदादांपे ाही.

मी	 इंदर्पर् थात	ओळखलं	होतं	की,	ितचं	मन	धनुधर	धनंजयात	पणू	अडकलं	आहे.
तरीही	 वेड	 पांघ न	 मी	 हणाले,	 “असं	 काय	 करतेस	 वेड ासारखं	 सुभदरे्?	 त	ू उ ा



हि तनापरूची	 महाराणी	 होणार,	 हणजे	 केवढ ा	 वैभवाची,	 स ासंप ीची	 अिधकारी
होणार	हे	समजतंय	का	तुला?”

तशी	 एरवी	 ती	 मा याशी	 आदरानंच	 बोले,	 पण	 ित या	 वमाला	 मी	 िडवचताच
ित यातील	यादवीण	जागी	झाली.	कधी	न हे	 ते	मा यावर	डोळे	 रोखत	ती	 हणाली,
“मग	तु ही	का	नाही	 वीकारलंत	चेदीचंं	महाराणीपद?	कशाला	बांधलीत	एका	गव याशी
ज मगाठ?”	 ती	 भावावेगात	 काहीतरीच	 बोलनू	 गेली	आिण	आप या	 िपर्य	 छोट ा
दादाला	‘गवळी’	 हणा याचं	ितलाच	जाणवनू	गेलं,	 णातच	ती	ओंजळीत	त ड	खुपसनू
हमसताना	लालेलालही	झाली.

मी	मायेनं	ित याजवळ	जात,	ितला	िबलगतं	घेऊन	थोपटताना	 हणाले,	“भदरे्,	उगी
हो.	शांत	हो.	 तु या	मनासारखंच	होईल.	एकच	कर,	दादांनी	 िवचारलं	तर	 यांना	एवढंच
सांग	की,	मा या	छोटया	 दादांना	 पसंत	असेल	 या याशीच	मी	 िववाह	करेन.	यापुढे
मुळुमुळु	रडत	मुळीच	न	बसता	शर्ीं या	सदैव	सहवासात	राहा.	ते	सांगतील	ते	ल पवूक
ऐकत	जा.	ते	काटेकोर	पार	पाडत	जा.	तुझी	मनीषा	पणूच	होणार	आहे.”	आता	मातर्	ती
मला	कडकडून	िबलगनू	अनावर	हमसताना	कसंतरी	एवढंच	बोलनू	गेली,	“ मा	–	 मा
करा	मला	 सुशर्ी.	 तु हाला	 –	 तु हाला	मी	काहीतरीच	 बोलनू	 गेले.	 कुणालातरी	 उ ट
हणताना	–	 हणताना	–	मीच	तशी	कशी	काय	झालेऽऽ!”
मग	 मी	 ितला	काही	 न	 बोलता	 मा या	चा ला	 थोपटावं	 तसं	 थोपटत,	 पशातनू

िकतीतरी	 वेळ	 शांतवीत	 रािहले.	 काही	 वेळानं	 ितचा	 भावनावेग	 सुमार	 होताच	 केवळ
एवढंच	 हणाले,	 “भदरे्,	 शर्ी	 मला	 आवडलेले	 या	 आयावतातले	 सवशरे् ठ	 गवळीच
आहेत.	 यां या	अजोड	िवचारां या	 या	िनसट या	गोरसधारा	मा या	कानांवर	पड या;
यांपैकीच	काही	मी	आ ा	तुला	ऐकिव या.	 या	अलौिकक	गव याकडे	अशा	िवचारां या
िकती	कासंड ा	तुडंुब	भर या	आहेत,	ते	मलाही	माहीत	नाही!	मला	 यांची	प नी	 हणनू
यासाठी	 यांचा	 जागृती–िनदरे्तही	 व भर	 अिभमान	 आहे.	 त	ू तर	 यां या	 र ताची
भिगनी.	तुला	मी	काय	सांगणार?”

आता	मातर्	मा या	 कंधावर	मान	टाकून	सुभदर्ा	अिवरत	अश् 	ढाळत	रािहली.	मी
ितला	ित या	रोिहणीमातेसारखी	थोपटतच	रािहले.

आता	 ारकेत	सम त	यादवांची	 प	व	 गुणसंप न	क या	 िच.सौ.कां.	सुभदर्ा	 िह या
िववाहाचं	नाट 	चढ या	क्रमानं	रंग	ूलागलं.

लवकरच	भीमसेनाचं	 िश ण	पणू	झालं.	 िनरोपासाठी	यादवांनी	 याचा	 सुधमा	सभेत
पर्चंड	 स कार	 केला.	 खचाखच	 भर या	 सभागृहात	 पीळदार	 िध पाड	 शरीरय टी या
भीमसेनाचा	 स कार	 केला.	 या या	 भरग च	 कंठात	शर्ीनंी	 वह ते	 रसरशीत	काषाय
कमलांची	 पु षभर	 उंचीची	गौरवमाला	चढिवली.	दादांनी	आप या	गदेसारखीच	ओतवनू
घेतलेली,	एक	पर्चंड	गदा	शि तभािरत	करवनू	 घेतली	होती.	हजारो	यादवां या	अखंड
टा यां या	गजरात	दादांनी	ती	तळपती	गदा	भीमसेन या	गज कंधावर	चढवनू	 याला
कडकडून	दीघ	आिलंगन	िदलं.	तसे	कधीच	सभेत	न	बोलणारे	दादा	आज	मातर्	न	राहवनू
शर्ीनंा	 संकेत	क न	 उठले.	आवजनू	 बोलले.	 हणाले,	 “पांडुपुतर्	भीमसेन	आजपासनू
माझा	दी ांत	म ल	व	गदिव ेचा	 िश य	झाला	आहे.	तसा	माझा	पर्थम	 िश य	आहे
कु शरे् ठ,	धृतरा ट्रपुतर्	युवराज	दुयोधन.	या	दोघां या	या	िव ांतील	नैपु याला	तोडच



नाही.	तरीही	पर्थमिश य	 हणनू	मला	 दुयोधन	तसभूर	अिधक	 िपर्य	आहे,	 हे	खरंच.
लवकरच	मी	आ हा	यादवांचा	ऋणबंध	हि तनापुराशी	घडवनू	आणणार	आहे.	 दुयोधन
आिण	भीमसेन	यांचं	पाठबळ	 ारके या	गणरा या या	पाठीशी	सदैव	राहील,	याचा	मला
िव वास	आहे.	मी	भीमसेनाला	वीर	 हणनू	 या या	जीवनक्रमात	मनभर	 शुभाशीवाद
देत	आहे,	पांडपुतर्	भीमसेन,	शुभं	भवतु,	जयतु!”

या	 वेळी	 शर्ी	 काही	 बोलणार	 न हते;	 पण	 जमले या	 हजारो	 यादवांची	 दृ टी
यां यावरच	िखळली.	पर्थम	कुजबुज	माजली.	मग	 प ट	घोषांत	मागणी	सु 	झाली	–
“ ारकाधीश,	उठा,	बोला.	आम या	िपर्य	भीमसेनला	शुभे छा	 ा!”	तसं	मा याकडे	व
शेजारी	 बसले या	 उ वभावजीकंडे	 हसनू	 बघत	 शर्ी	 उठले.	 यांनी	 आपला	 उजवा
आजानुबाह	ू उंच	उठवनू	तजनी	उभवताच	सभागार	 िचिडचाप	झालं.	जोडदात	तळपला,
गुलाबी	िवमल	ओठ	हसले.	श दां या	मोज याच;	पण	अथपणू	लखलखीत	तारका	सुधमा
सभेत	 उधळ या	 –	 “िपर्य	 यादव	 बांधवहो,	 आमचे	 िपर्य	 गदा	 व	 म लिव ा	 वीर
बलरामदादा	असताना,	 ारकेला	कधी	काळी	भीमसेन या	मदतीची	आव यकता	पडेल,
असं	 मला	 वाटत	 नाही.	 उलट	 पडलीच	 तर	आव यकता	 दादां या	 िवक्रमाची	 नवथर
इंदर्पर् थ	 रा याला	 पडेल.	 दादांचं	 पर्थमिश य	 हणनू	 व	 यां यासार याच	 युवराज
असले या	दुयोधनावरचं	परे्म	मी	समज	ूशकतो.	या	 णी	मी	एवढंच	सांग	ूइि छतो	की,
बलवीर	भीमसेन या	अशरण	साम याची	सदैव	आव यकताच	पडणार	आहे	–	पण	फाऽर
फाऽर	 वेग या	कारणासाठी!	 यासाठीच	 मी	 इंदर्पर् थाशी	काही	 एक	 दरूचा	ऋणबंध
योजनू	आहे.	भीमसेन	आजही	आमचा	आ त	आहे.	आतेबंध	ूआहे.	लवकरच	याहुन	अिधक
जवळचा	आ त	होईल.	 यासाठीच	मी	 याला	अंतःकरणपवूक	शुभे छा	देतो	आहे.	जयतु
भीमसेन.	शुभं	भवतु!”

ारकेतील	यादवांचा	िनरोप	घेऊन	भीमसेन	इंदर्पर् थाला	िनघनू	गेले.

हि तनापरू या	समथ	 कु 	 रा याशी	 र तसंबंध	 दृढ	करावेत	 या	 िनणयाला	आता
बलरामदादा	आले	होते.	शर्ीनंी	सरळ,	आडवळणानं	 ‘सुभदरे्ची	पसंती	 िवचारावी’	अशी
वारंवार	केलेली	सचूना	 यांनी	दृि टआड	टाकली	होती.	सुभदरे्चा	कु युवराज	दुयोधनाशी
वाङ्	िन चय	 कर यासाठी	 यांनी	 अमा य	 िवपृथ	ू व	 आपला	 िव वास	ू बंध	ू गद	 यांना
हि तनापरूला	धाडलंही	होतं.	 िकती	 केलं	तरी	शर्ी	धाक या	पातीचे	होते.	दादा	 युवराज
होते.	माझे	शर्ी	 केवढेतरी	 बुदि्धचतुर	 होते.	मातर्	या	घर याच	 पेचपर्संगानं	क डीत
सापड यासारखे	झाले	होते.	मला	 यांची	ही	क डी	पटकन	जाणवली.	आता	लवकरात
लवकर	हालचाली	क न	सवपर्थम	 दुयोधन–सुभदर्ा	 िववाह	थांबिवणं	आव यक	होते.
नाहीतर	आमची	 सुल णी	व	 िपर्य	भदर्ा	 दुयोधन	आिण	 याचे	न या णव	 बंध	ूयां या
तडा यात	वादळवेळीसारखी	कोलमडणार	होती.

आताशा	 सुभदरे् या	 संबंधानं	दब या	आवाजात	शर्ी	बोलत	 ते	 केवल	मा याशीच.
िकतीही	झालं	तरी	ही	बुदि्धझंुज	होती	–	गदवीर	युवराजांशी.	रेवतीताई	साहिजकच	प नी
हणनू	 यांना	जोड	 देणार	हो या.	काय	करावं?	काही	 सुचत	नसलेले	शर्ी	एकदा	मला
हणाले,	“तो	धनुधर	धनंजय	आयावतभर	तीथयातरे्साठी	कुठं	भटकतो	आहे	काही	प ा
लागत	नाही.	पट्टीचे	गु तचर	चह	ूिदशांना	िफ न	आले.”

मी	 तरी	 यांना	 काय	 सुचिवणार	 होते?	 न	 राहवनू	 हणाले,	 “शर्ी	 नेहमी



मनःशांतीसाठी	तीथ	पर्भास	 ेतर्ावर	जातात.	तसं	एकदा	जाऊन	यावं.	दानं,	तीथ नान
यानं	मन	शांत	होईल.	मग	काहीतरी	सुचेल.”

माझी	ती	सचूना	ऐकून	शर्ी	 िकतीतरी	पर्स न	हसले.	 हणाले,	 “केवढी	मनकवडी
आहेस	त	ू ि मणी!	मा या	मनीही	पर्भासाचाच	िवचार	घोळत	होता.”

शर्ीं या	आ ा	सुट या.	तीथ ेतर्ी	जा याची	िस ता	झाली.	तसं	आप या	दादांची
भेट	 घेऊन	 यांनाही	आगर्ह	करीत	शर्ी	 हणाले,	 “ ये ठा,	 तहूी	 पर्भास ेतर्ी	 चल.
राजकुलात	सुभदरे्चं	काय	काढलं	आहेस.	काही	दानं– नानं	क .”

यांचे	खांदे	थोपटत	दादा	मायेनं	 हणाले,	“मा या	वतीनं	तचू	ही	सव	धमकृ यं	कर.
मला	इथनू	हलता	येणार	नाही.	युवराज	दुयोधन	वाङ्	िन चय	िवधीसाठी	के हाही	 ारकेत
येईल.”

तसे	शर्ी	काही	 िनवडक	यादववीर	 घेऊन	एकटेच	पर्भास	 ेतर्ाकडे	 िनघनू	 गेले.	मी
कयास	केला	होता	की,	आता	पंधरा	िदवस	तरी	ते	िदसणार	नाहीत.	पण	घडलं	अनपेि तच.
ते	गे या–गे या	तसेच	लागलीच	परत	आले	होते.	पणू	मनःशांती	घेऊन!	आ या–आ या
मला	 अंतःपुरी	क ात	एकांती	 भेटून	 ते	 हणाले,	 “ ि मणी,	 पर्भासावर	 पाथ	 भेटला!
सगळेच	 पर् न	 आता	 सोपे	 झाले.	 तो	 सं याशा या	 भग या	 वेषात	 आहे.	 दाढी
वाढ यामुळे	 तसा	 सहजी	ओळख	ू येत	 नाही.	 मी	 याला	 लागलीच	 वेरावळजवळ या
सोमनाथा या	िशवालयात	यायची	सचूना	िदली	आहे.	उ ाच	उ व	सोमनाथावर	जाईल.
येताना	 सम त	 ारकाकरांसाठी	 आनंदवाता	 आणेल	 की,	 सोमनाथा या	 िशवालयात
िहमवना या	 गुहेत	तपःसाधना	 केलेले	 कुणी	एक	 ‘िशवयोगी’	तापस	आले	आहेत.	 या
मंिदराची	िशवयो याची	वाण	 यांनी	भ न	काढली	आहे.	उ वच	हे	बोलतोय	 हट यावर
ारकाकर	 यावर	 डोळे	 िमटून	 िव वास	 ठेवतील.	 िशवयो या या	 दशनासाठी	 तर्ी–

पु षां या	 रांगा	 सोमनाथाकडे	 लागतील.	 तहूी	 एकदा	 सुभदरे्सह	 याचं	 दशन	 घेऊन
येशील!	कसं?”

आता	 सुभर्दे या	 मंगल	 कायाचं	 नाट 	 पर्भास,	 सोमनाथ,	 ारका,	 रैवतक	 असा
पर्देश	ध न	 रंगणार	होतं.	या	नाट ाची	पर्मुख	 रंगभमूी	होती,	 रैवतक	पवत	व	 तेथील
रैवतकां या	पवतीय	कुलदेवीचं	मंिदर	ही.

आता	मी	जीवनात	कधीही	अनुभवलं	न हतं,	असं	शर्ीचंं	 दुमीळ	 दशन	मला	घडू
लागलं.	अ यायी	अरेरावांना	कठोर	शासन	 देणारे	 ते	शरू	तर	होतेच.	 घेत या	 िनणयाची
त पर	कायवाही	करणारे	कुशल	शासक	होते.	मोठमोठ ा	ऋिषमुनीशंी	त वचचा	करणारे
बुदि्धमान	त व 	होते.	लहानथोर	 ारकाकरांवर	मन वी	परे्म	करणारे	परे्मयोगी	होते.	ते
काय	 न हते?	शरू	 सेनापती,	 संगीताचे	 मम ,	 गदा,	खड्ग,	शरचाप	 यांचे	 कुशल	 यो े ,
सुधमा	 सभेत	 सवच	 शर्ो यांना	 जागीच	 िखळूवन	 ठेवणारे,	 भान	 हरपायला	 लावणारे
पर्भावी	 व ते	 होते.	सव	कलांचे	 व	 िव ांचे	समथ	अिधकारी	 होते.	आताशा	मातर्	 ते
आप या	कौटंुिबक,	नाजकू	पर् नां या	संदभात	िन णात	नटालाही	मागे	टाकणारे	कुशल
अिभनेते	झाले	होते,	याचा	मला	पावलोपावली	पर् यय	 येऊ	लागला.	तसतशी	मीसु ा
थ क	होत	चालले.

एकीकडं	 युवराज	 बलरामदादा	आम या	 भेटीसाठी	क ात	आले	की,	 यांचं	 मुखभर
हसनू	 वागत	करत.	‘त	ूसुभदरे्ला	दुयोधना या	पदरात	बांधताना	फार	मोठी,	कधीही	न
भ न	 येणारी	चकू	करतो	आहेस,’	असं	 यांना	 ते	कधीच	 प टपणे	बोलत	नसत.	तसं	 ते



बोलले	असते,	 तर	 बालपणापासनू	आदर	 राखले या	 एका	 सवमा य	 ये ठ	 बंधु वाला
ध का	 पोहोचणार	 होता.	 ते	 तर	 यांना	 मुळीच	 होऊ	 ायचं	 न हतं.	 सुभदर्ा	 मनोमन
धनुवीर	 अजुनात	 परे्मधा यांनी	 गंुतलेय,	 हे	 तर	 यांनी	 के हाच	 जाणलं	 होतं.	 ितची
जीवनकळी	तर	कु क 	 ायची	न हती.	भिगनी	सुभदरे्ला	सुयो य	वर	एकमेव	अजुन;	हे
तर	 यांनी	मनोमन	के हाच	प कं	केलं	होतं.

शर्ीनंी	ठरिव यापर्माणं	मी	सुभदरे्सह	सोमनाथा या	िशवालयात	जाऊन	आले.	मी
िशवाचं	दशन	 घेतलं.	 सुभदरे्नं	 िशवासह	 िशवयो याचं	दशन	 घेतलं.	 या	दोघांना	 िनवांत
बोलता	यावं,	 हणनू	मी	 मंिदराबाहेर	पि चम	सागराची	गाज	ऐकत	थांबले.	 या	 वेळी
मला	पर्कषानं	 मरण	झालं,	ते	मी	क िड यपरूाहनू	फार	वषीपंवूी	धाडले या	अटीतटी या
पतर्ाचं.	 सुभदर्ा	आज	 तशाच	 वळणावर	 उभी	 होती.	 मला	 मातर्	 पणू	 िव वास	 होता,
सुभदर्ा	अजुनाची	प नी	होणार.

रेवतीता या	 आगर्हामुळे	 व	 यादवां या	 पर्थेपर्माणं	 नववध	ू होणारी	 सुभदर्ा
रैवतक	पवतावर	जाणार	होती.	ितथ या	पवतीय	 देवीचं	दशन	घेऊन	भावी	जीवनासाठी
देवीचे	 आशीवाद	 मागणार	 होती.	 हीच	 वेळ	 अजुनानं	 ितचं	 अचकू	 हरण	 कर यासाठी
साधायची	होती.	यात	सवांत	मोठा	अडथळा	होता	तो	रैवतकराज	काकुदि्मन	यांचा.	 या
पवतावरचे	आयाळधारी	पर्चंड	गजते	िसंहही	आप या	 रैवतक	मृगयापथकांनी	पेरले या
जा यात	 िजवंत	अचकू	 पकड यात	 ककुदि्मन	 िव यात	 होते.	 यां या	 सेनामंडलातनू
कौिपनधारक	अजुन	 िनसटणं	श यच	 न हतं.	 मु य	 हणजे	यादवक या	 सुभदरे्चं	 हरण
कर यासाठी	आव यक	 तो	श तर्स ज	 रथ	 पवता या	 पाय याशी	 ठेवायला	 सं यासी
अजुनाकडे	 तोही	 न हता.	 या	 थरारक	 उ ोगासाठी	आव यक	 ती	श तर्धारी	 संर क
पथकं	 या याजवळ	न हती.	 िशवाय	 रैवतक	 पवत	 ते	 इंदर्पर् थ	 हा	 रथपर्वासही	 दरू
प याचा	होता.

शर्ीचंं	एक	खासेपण	होतं.	ते	कुठ याही	अिभयानात	पर्थम	पर्ितकूल	 हणनू	काय-
काय	आडवं	येईल,	याचाच	िवचार	करीत.	 यावर	आप या	िद य	पर्ितभेतनू	अचकू	माग
वेळीच	शोधनू	काढत.

‘सुभदर्ा	हरण’	हा	अजुना या	िवचारक ेत	न	येऊ	शकणारा	माग	 यांनीच	सुचवला
होता!	अजुना या	सव	शंकांचं	हसतच	िनवारणही	केलं	होतं.

हि तनापुराहनू	युवराज	दुयोधन	वाङ्	िन चयासाठी	 ारकेला	यायला	िनघालेत,	अशी
वाता	येऊन	थडकली.	 यां या	समवेत	कु ं चा	चतुरंगसेनेचा	पर्चंड	सेनातांडा	आहे,	ही
वाता	बलरामदादा	व	शर्ी	यां या	 बैठकीतच	 गु तचरानं	सादर	 केली.	तशा	 युवराजां या
शु ा ासह	ित ही	महा ारां या	सजावटी या	आ ा	सुट या.	सा यकी,	अनाधृ टी	यांना
तर	दादा	 णभरही	उसंत	 ायला	तयार	न हते.	शर्ी	 यां या	आ ेतील	बारीकसारीक
तपिशलांकडे	दो ही	सेनापतीचंं	काटेकोर	ल 	 वेधीत	होते.	 वागता या	तयारी या	सव-
सव	सचूना	 देऊन	बलरामदादा	 सं याकाळी	थकून	आसनावर	बसले	असताना	 सेवकांना
आप या	सागरदशनाची	 तयारी	करावी,	असं	 हणतच	शर्ीनंी	आप या	मनातील	 एक
िवचारिप ल	ू बाहेर	 काढलं.	 ते	 िदसायला	 ग डस	 तर	 होतंच,	 पण	 असायलाही
पिरणामकारक	होतं.

दादांसमोर	 येऊन	 यांना	आदरपवूक	 नम कार	क न	शर्ी	 हणाले,	 “बलरामदादा,
कधी–कधी	आप या	हातनू	मोठ ा	गो टीच	राहनू	जातात.	अगदी	सहज	 सुचा यात	व



वापरा यात	अशाच	 या	असतात.	एकदा	वेळ	टळून	गेली	की,	 या	वेळीच	के या	नाहीत
याची	हुरहुर	लागते,	चुटपुट	राहते.”

तसं	 िदवसभर	थकले	भागलेले	बलरामदादा	हसतच	 हणाले,	 “असं	उखा यात	काय
बोलतोस	धाकट ा?	काय	असेल	ते	साफ-साफ	मनमोकळं	सांगनू	टाक.	आम या	युवराज
दुयोधना या	 वागता या	तयारीत	तुला	काही	कमतरता	वाटते	का?”

“माझी	एक	नमर्	सचूना	आहे.	 तु हाला	ती	पटते	का	बघा	 ये ठ.	तशी	कमतरता
काहीच	नाही.	सा ात	तु ही	 ारकेचे	युवराज	असताना	काय	कमी	पडणार?	तरीही	मला
वाटतं	साम यशाली	 कु 	 युवराज	 दुयोधना या	 वागतासाठी	 तुमचे	सासरे,	 रैवतकांचे
पर्मुख	महाराज	काकुदि्मन	यांना	आजच	ससै य	 ारकेत	पाचारण	करावं!	आपण	दोघे	व	ते
वागतासाठी	सामोरे	आलेले	 बघनू	 युवराज	 दुयोधन	 परम	 संतु ट	 होईल.	 मला	 वाटतं
सुवणाला	सुगंध	लपेटेल!”

ते	ऐकताच	बसलेले	शांत,	 ला त	दादा	आसनाव न	ताडकन	उठले.	 हणाले,	“बरोबर
आहे	 तुझं.	 हे	असलं	काही	 यानातच	 येत	नाही	आम या.	आजच	सा यकीला	धाडतो
िनरोपासह	रैवतकाकडे.”

तसं	 िकतीतरी	 लाघवी	 हसत	 शर्ी	 हणाले,	 “ या याकडून	 माझे	 काकुदि्मन
महाराजांना	सा टांग	पर्िणपातही	धाडा.”	शर्ी	समुदर् नानाला	िनघनू	गेले.

दुस या	िदवशी	युवराजां या	क ातनू	रैवतक	महाराजांसाठी	उपहारांची	तबकं	घेतलेले
सेनापती	सा यकी	बाहेर	पडलेत	याची	खातरी	होताच,	शर्ीनंीही	आपले	दोन	िदशांचे	खास
दतू	 सोडले.	 यातील	 एक	 पथक	 रैवतक	 व	 इंदर्पर् थ	 या	 अजुन–सुभदर्ा	 यां या
रथदौडीतील	लागणा या	रा यांकडे	िनघालं.	ते	आनत,	दशाण,	म य	अशा	रा यांतील
राजांना	भेटून	 यांना	 ारकाधीशांची	उपहार-तबकं	भेट	 देऊन	 यां या	कानी	खास	िनरोप
घालणार	होतं.	तो	 िनरोप	होता,	 ‘रथावर	किप वज	असलेला	आमचा	आतेबंध	ूपांडुपुतर्
पाथ	आम या	भिगनीसह	 इंदर्पर् थाकडे	आप या	 रा यातनू	जात	आहे.	 याला	सव
पर्कारचं	 हािदक	 साहा य	 क न,	 ारकेशी	 असलेला	 आपला	 नेहसंबंध	 वृदि्धंगत
करावा.’

दुसरं	पथक	होतं	शर्ीं या	सवांत	 िव वास	ू बंधूंचं	 –	उ वभावजीचंं.	 ते	जाणार	होतं
पर् य 	 सोमनाथ या	 िशवालयात.	 एक	 सालंकृत	 श तर्स ज	 रथ	 घेऊन.	 या या
वजदंडावरही	अजुनाचा	किप वज	फडफडणार	 होता.	 रथात	 राजपुतर्ासाठी	श तर्	 व
राजवेषही	होता.

एवढं	सगळं	इ थंभतू	शर्ीनंी	मा या	कानी	घातलं.	मी	 ते	 सुभदरे्ला	मा या	क ात
पाचारण	 क न	 नीट	 समजावनू	 सांिगतलं.	 दर यान या	 काळात	 सुभदर्ा	 िकतीतरी
बदलली	होती.	ित या	चयव न	िनधारी	तेज	कसं	ओसंडत	होतं.	ितला	समोर	बघताना,	मी
शर्ीबंरोबर	रथात	बसले	ते हा	अशीच	िदसले	असेन	का?	असंही	मला	वाटून	गेलं!	शर्ीनंी
एवढं	सगळं	 जुळवनू	आणलं	होतं,	तरीही	 णा णाला	माझी	धाकधकू	 वाढतच	 होती.
एकाच	भयानं	 –	 नंतर	 हे	समजताच	एकदा	शर्ीनंा	पारखे	झालेले	बलरामदादा	 पु हा	तसे
होतील	का?	एकदा	शर्ीं या	 िकरीटात	सव	सा ीनं	बसलेलं	 बंधुभावाचं	मोरपीस	 पु हा
िनखळून	तर	पडणार	नाही	ना?

आता	शर्ीं या	या	अिभयानात	श य	 िततकं	खारी या	वाट ाचं	साहा य	 देणं	माझं
कत यच	होतं.	 यासाठी	मी	रेवतीता या	वा तकूडे	काही	ना	काही	कारणं	सांगलू	फे या



टाकू	लागले.	 यां या	ते	ल ात	येऊन	 या	 हणा याही,	“िकती	गं	बाई	 ि मणी	तुझं	हे
सुभदरे्वरचं	परे्म!”

आमंतर्णापर्माणं	 महाराज	 ककुदि्मन	 ससै य	 ारकेत	 येऊन	 उपि थत	 झाले.
उ वभावजीही	सोमनाथा या	िशवालयातील	आपलं	िशवकाय	क न	परतले.

आता	 नाट चा	 चरम	 परी ेचा	 अंक	 सु 	 झाला.	 युवराज	 दुयोधन	 लवकरच
शु ा ावर	येताहेत,	अशी	वाता	आली.	सुभदर्ाही	आप या	सेिवका	व	र क	पथकांसह
रेवतीता यासह	रैवतकाकडे	माग थ	झाली.	सोमनाथा या	िशवालयातील	िशवयो याने
सव	 िशवभ तांना	आशीवाद	 देऊन	 अंगची	भगवी	व तरं्	उतरिवली.	 याचा	वषभरा या
तीथयातरे्चा	 अवधीही	 संपला	 होता.	 या	 काळात	 तो	 तीथयातरे्त	 असनूही	 यानं
नागक या	 उलपूीशी	 उ रेत	 गंगेकाठी	गांधव	 िववाह	 केला	 होता.	 उलपूी	 ही	 नागराज
कौर याची	 क या	 असनू	 बालिवधवा	 होती.	 ितचा	 सासरा	 ऐरावत	 याने	 या	 गांधव
िववाहाला	 संमती	 िदली	 होती.	 तसंच	 मिणपरूचा	 राजा	 िचतर्वाहन	 याची	 क या
िचतर्ांगदा	 िह याशीही	 अजुनाचा	 िववाह	 झाला	 होता.	 िवशेष	 हणजे	 अजुनानं
उ वभावजीकंरवी	 हे	 सव	 बारकावे	 मा यापयंत	 पोहोचिवले	 होते.	 एक	 िवनंतीही	 तो
करायला	 िवसरला	न हता	की,	 हे	सव	असंच	 सुभदरे् या	कानी	घालनू	अ ापही	ती	या
िववाहाला	तयार	आहे	काय,	याची	कटा ानं	िवचारणा	क न	 यावी.	मी	ते	वेळीच	केलंही
होतं.

मी	 हे	सव	असंच	एकांती	 सुभदरे् या	कानी	घातलं.	 ते	ऐकून	ती	काही	 ण	अबोल
झाली.	 िवचारात	 पडली.	 तसं	मी	 ितला	सावध	करीत	 हणाले,	 “अगं	 िकती	 केलं	 तरी
अजुन	हा	तु या	शर्ीदादांचा	आतेबंधचू	आहे.	 याहनूही	अिधक	पट्ट-पट्टिश य	आहे.
तो	गु िशवाय	अिधक	दुसरं–ितसरं	काय	करणार?	भा य	मान	की,	या या	पवूी या	 याला
तीनच	प नी	आहेत.	मा यासारखं...”

तसं	 पटकन	 मान	 उंचावनू	 मौन	 तोडत	 ती	 हणाली,	 “सुशर्ी,	 तुमचा	 पायाचीही
यो यता	नाही	माझी.	जीवनभर	मी	तु हालाच	आदश	मानत	आले	आहे.	काही	झालं	तरी
मी	पांडुपुतर्ाशीच	िववाह	करीन.”	ितनं	कसला	 हणनू	िकंतुच	मागे	ठेवला	न हता.	असा
प का	िनधार	बोलनूच	ती	रैवतकाकडे	िनघनू	गेली	होती.

रैवतकाचं	 पवतीय	 देवीचं	 मंिदर	 पाय याशीच	 होतं.	 ठर या	 मुहतूावर	 सुभदर्ा
देवदशनासाठी	 पवतमा याव न	 रेवतीताई,	 तर्ी-सेिवका	व	 संर क	 पथकासह	खाली
उतरली.	 इथंही	 मंिदरा या	 पर्वेश ारात	 ऋिषमुनी	 व	 पुरोिहत-बर्ा ण	 दाटले	 होते.
सुभदर्ा	 रेवतीता सह	 मंिदरात	 पर्वेशताच	 अजुनानं	 आपला	 किप वजाचा	 रथ	 मंिदर
आवारात	 आणनू	 उभा	 केला.	 सुभदर्ा	 देवदशन	 क न	 ता सह	 बाहेर	 येऊ	 लागली.
इत यात	 शर्ीनंी	 ठरिव यापर्माणं	 ककुदि्मन	 महाराजांचा	 जयघोष	 करीत	 पुरोिहत
बर्ा णांनी	 रेवतीबा ना	 दि णेसाठी	 घेर	 टाकला!	 ही	 संधी	साधनू	अजुनानं	आप या
रथातनू	 मान	 उंचावनू	 देवद 	 शंख	 फंुकला.	 सुभदर्ा	 या	 शंख वनीची	 खणू	 पकडत
किप वजावर	 दृ टी	जोडत	 रथाकडे	 तरातर	 चालत	आली.	अजुनानंही	 रथनीड	 सोडून
खाली	 झेपावत	 ितला	 सामोरं	 येऊन	 हातजोड	 देत	 परे्मळ	 अलवारपणे	 रथात	 घेतलं.
णभरही	न	थांबता	अ वांना	धावणीचा	संकेत	िदला.	तसं	चार	पांढरेशुभर्	अ व	कु ं चा

धनुधर	आिण	यादवांची	कुलक या	घेऊन	रैवतका या	पाय याहनू	इंदर्पर् थाकडं	चौखरू
धाव	ूलागले.



शर्ीनंी	योजना	आखली	होती,	तसं	िनिव न	‘सुभदर्ाहरण’	पार	पडलं	होतं.	या	यश वी
अिभयानाची	वाता	 ारकेत	 येऊन	थडकताच	मी	 सुटकेचा	 िन: वास	सोडला.	 ारके या
यादवांत	 मातर्	 हाहाकार	 उडाला.	 तरीही	 शांतपणे	 शर्ी	 आप या	 भिगनी या
शुभमंगलािनिम 	 सुवणालंकारदान	 व	 गोदान	 कर यासाठी	 दानचौथ यावर	 चढले.
ीप ारका	 जवळ	 कर यासाठी	 सौरा ट्रापयंत	 आलेला	 कु युवराज	 दुयोधन	 अनावर

संत त	 झाला.	 गु 	असले या	 दादांना	 मातर्	 तो	 काहीही	 कठोर	 संदेश	 पाठव	ू शकत
न हता.	 हणनू	 ‘आ ही	 हि तनापुराकडे	 परतत	आहोत,’	 एवढंच	कळवनू	 तो	चरफडत
ससै य	परतला	होता.	 ारकेला	येणं,	सुधमा	सभेत	यादवांचा	स कार	 वीकारणं,	हे	स या
तरी	 या या	भा यात	न हतं.	यादवक या	सुभदर्ा	तर	दरूच	रािहली!

अनावर	 क्रोधसंत त	झालेले	बलरामदादा	 येऊन	 थेट	दानचौथ याला	 िभडले.	डोळे
िव फारत	 नेहमी या	 क्रोधत त	श दांत	गरजले,	 “धाकट ा,	 हे	काय	 नाटक	आहे?	 तू
वतःला	 कोण	 समजतोस?”	 क्रोधानं	 थरथरत	 अस यामुळे	 यां याकडून	 पुढे
बोलवेचना.	तसं	शांतपणे	नेहमीचं	लाघवी	हसनू	पर्थम	महाराज	ककुदि्मन	यांचा	व	नंतर
दादांचा	 चरण पश	 घेत	 सवांनाच	 चक्रावनू	 टाकणारी	 ठेवणीची	 मातर्ा	 शर्ीनंी	 बाहेर
काढलीच.	 ते	 हसतच	महाराज	ककुदि्मन	यां याकडे	 बघत	 हणाले,	 “वंदनीय	महाराज,
आपण	आ हा	यादवां या	या	युवराजांना	नीट	समजावनू	सांगावं	की,	सुभदरे्ला	हवा	तो
वर	ितनं	 वे छेनं	िनवडला	आहे.	धनुधर	धनंजयानं	ितचं	 ितर्यांना	अिभमानाचं	असणारं
रीतसर	हरण	 केलं	आहे.	यात	माझा	कसलाही	हात	नाही	 –	मा याकडे	कसलाही	 दोष
नाही.	तरीही	युवराज	 हणनू	 यांनी	मला	कसलीही	िश ा	दे यापवूी	मी	 वतःच	 ारका
सोडणार	आहे!	पवूी	 ते	जसे	मला	 यागनू	 िमिथलेला	 गेले	होते,	तसंच	मी	 यां यासह
ारका	 यागनू	 इंदर्पर् थाकडे	 पर्याण	 करणार	 आहे.	 सदासाठी!	 यापुढे	 कस माही

सम येवरचा	परामश	 यांनी	सासरे	 हणनू	आप याकडूनच	 यावा!”
या	 गुणकारी	 मातरे्नं	 बलरामदादांचा	 राजसंताप	 त काल	 खाली	आला.	 ते	 समळू

हादरलेच.	 वृ 	 महाराज	ककुदि्मन	 यांनी	 पुढे	 होत	शर्ीं या	खां ावर	 थोपटून	 हटलं,
“ ारकाधीशा,	आप या	युवराज	 बंधूंना	परामश	 दे याचा	सव वी	अिधकार	 तुमचा	आहे.
सुभदरे्ची	िनवड	आ हा	रैवतकांना	मा य	आहे.	मी	आजच	परतेन.	ितथनूच	नवदांप याला
उपहारही	 पाठवीन.	 िव वास	आहे.	 यामुळे	 तु हा	 बंधतू	 पु हा	 मतभेद	 पडणार	 नाही.”
यांनी	आप या	 बंधशूी	 कसं	 वागलं	 पािहजे,	 याचा	 मकू	 व तपूाठच	 दादांना	 िदला.	 ते
काहीच	न	बोलता	‘सुभदर्ाहरण’	 वीका न	मकूपणेच	आप या	क ाकडे	िनघनू	गेले.

इंदर्पर् था या	सीमेवर	आता	आम या	 सुभदरे्चं	 वागत	 होणार	 होतं.	माझा	 पणू
िव वास	होता	की,	आप या	ठायी या	 सु त	 तर्ीश तीचा	शोध	लागलेली	 सुभदर्ाही
पांडवांत	मानाचं	 थान	पटकावणार	होती.





३

दा क

मी	 दा क!	 एक	सारथी!	 वामीं या	 ग ड वज	 रथाचा.	 यांची	 माझी	 पिहली	 भेट
झाली	मथुरेत	–	कंसवधानंतर.	आजही	मला	तो	 ण	 प ट	आठवतो.	अगदी	कालच	घडून
गे यासारखा.

मी	 कसला	 सारथी?	 वामी	 खरे	 सारथी	 होते.	 ते	 तर	 नेहमीच	 हणत	 –	 पर् येक
माणसाबरोबर	 नेहमीच	एक	 रथ	दौडत	असतो	 –	 िवचारांचा.	अगदी	झोपेतही.	 वामीनंी
जीवनभर	हजारो,	लाखो	यादवां या	 िवचाररथांचं	सार य	तर	 केलंच,	पण	 िजथे–िजथे	 ते
गेले,	ितथ या	शत् प ां या	ल ावधीचंंही	िवचारसार य	 यांनी	केलं.	माझं	भा य	एकच
की,	असं यांचं	 िवचारसार य	करणा या	 युगंधरां या	रथाचं	सार य	मी	 केलं.	 तेही	एक–
दोन	िदवसांसाठी	न हे.	 यांची	भेट	झा यापासनू	 यां या	शेवट या	 णापयंत!

वामीं या	ग ड वजासारखाच	 यांचा	जीवनरथही	होता.	 यांना	गितमानता	अ यंत
िपर्य	होती.	 यांचा	एक	 िवचार	तर	सदैव	ऐक यामुळे	मला	त डपाठच	झाला	आहे.	 ते
हणत	–	‘ल ात	ठेवा,	वाढ	व	िवकास	हीच	जीवनाची	ल णं	आहेत.’	एकदा	तर	न	राहवनू
मी	 यांना	िवचारलंही	की,	‘वाढ	 हणजेच	िवकास	नाही	काय?’	तसं	नेहमीचं	लाघवी	हसनू
ते	 हणाले,	‘दा का,	वाढ	 हणजे	आकाराची	–	बाहेरची	–	शरीराची	वृ ी.	‘िवकास’	 हणजे
सं कारांनी	 घडिवलेली	 मनाची	 वृ ी.’	 यां या	 या	जीवनत वाचा	 मी	 पुरेपरू	अनुभव
घेतला.	 यां या	भेटीपासनू	मा यात	मलाच	जाणवावा	असा	आमलूागर्	बदल	झाला.

कुठ याही	गो टीचा	 मुळापासनू	शोध	 घे याची	एक	दी ा	मला	 वामीनंी	काही	न
बोलताच	िदली.	 हणनू	तर	यादवां या	शरूसेन	रा यात	सारिथसेवेला	ये यापवूी	आ ही
सारथी	 मुळचे	 कुठले	 याचा	 श य	 तेवढा	 शोध	 मी	 घेतला.	 याचे	 धागे	 मगधातील
गंगेकाठ या	पर्देशापयंत	पोहोचत	होते.	 वामीनंी	मला	जी	‘अ वगीता’	िशकिवली,	ती
तर	मी	कधीच	िवस 	शकलो	नाही.

‘घोडा	हा	सवािधक	गतीनं	धावणारा	पर्ाणी	आहे’	असं	मी	 हटलं	की,	हसतच	 वामी
माझी	चकू	सुधारताना	 हणत,	‘बंधो	दा क,	घोड ापे ा	गितमान	आहे	ते	माणसाचं	मन.
याला	वळण	लावनू	वागिवणं,	हेच	खरं	सार य.	िवस 	नकोस.	घोड ांनाही	मन	असतं!
ते	डोळे,	कान,	शेपटीची	सळसळ	यांतनू	आपले	िवचारच	बोलत	असतात.	ते	जाणनू	घेणं
हे	खरं	सार य.’

माझी	प नी	–	हयमती	–	जीवनभर	मला	सावलीसारखी	साथ	देणारी.	मा या	दा की,
हयकेत,ू	हयगर्ीव	व	दा का 	या	 पुतर्ांची	परे्मळ	माता.	आमचा	 ये ठ	 पुतर्	दा की
वामीचंा	पर्थम	 पुतर्	पर् ु नापे ा	थोडा	वडीलधारा	होता.	तो	 पुढे	 या याच	रथाचा
सारथीही	 झाला.	 आ हाला	 एकच	 क या	 होती.	 दा का	 नावाची.	 तीही	 वामीं या



चा मतीची	िजवलग	मैतर्ीण	झाली.
वामीं या	 िवचारांमुळे	 व	 परे्मळ	 वागणुकीमुळे	सव	जण	 यां याकडे	आपोआपच

ओढले	जात.	‘ ारका’	हे	न यानं	 थापन	केलेलं	जनपद	सवमा य	 हावं,	ही	 यांची	धडपड
होती.	 यासाठी	 ते	आप या	ग ड वजातनू	 िसंध–ूआयावतभर	चौफेर	अथक	 िफरले.	या
भर्मंतीत	 यांची	सार यसेवा	कर याचा	मला	 सुयोग	लाभला.	या	 सेवेमुळे	 ारकाधीश
शर्ीकृ ण	महाराज	आतबाहेर	 िकती	 िनकोप,	 िनमळ	आहेत,	याचं	सवांगीण	दशन	मला
घडलं.	 रोज या	 भर्मंतीसाठी	 समुदर्काठी	 रथातनू	 िफरणं,	 दोन	 महाजनपदांतील
राजधा या	गाठताना	एका	लयीत	 अंतर	तोडणं	आिण	पर् य 	समरांगणावर	शत् या
श तर्ाघातांत	सार य	करणं,	यात	जसं	अंतर	आहे,	तसं	कुटंुबव सल	 वामी,	सामािजक
आय,	 यु भमूीवरचे	 यादवशरे् ठ	आिण	ऋिषमुनीं या	 सहवासात	 त विचंतनात	 लीन
झालेले	सांदीपनी	िश य	अशा	िकतीतरी	 यां या	िविवध	जीवन छटा	आहेत.

कंुभातनू	ओत यासारखा	धो–धो	सरळ	कोसळणारा	मुसळधार,	वायुलहरीवंर	िहंदळत
उतरणारा	 िरमिझमता,	 म येच	 थांबणारा,	 पु हा	 कोसळणारा,	 उ ह–पावसाचा	 खेळ
खेलणारा	शर्ावणी,	अशा	 पज या या	असं य	लयी	असतात.	अगदी	 तसंच	आम या
ारकाधीश	शर्ीकृ ण	महाराजांचं	जीवन	होतं.
हाती	कथनाचे	सव	 वेग	घेऊन	हा	रथ	मी	धावडव	ूबघणार	आहे.	जमेल	का	 ते	मला?

य न	तर	करायलाच	हवा.	मा या	सारथी	डो यांत	 या	युगंधर	यादवांची	मतूी	मी	कशी
काय	पकडणार?	केवढी	गगन यापी	आहे	ही	मतूी!	मा या	सारथी	जीवना या	गवा ातनू
जमेल	तेवढ ा	 या	गगनपु षाचं	दशन	मी	घेणार	आहे.	तेच	तुम यासमोर	मांडणार	आहे.
ते	दशन	 हणजे	पणू	 वामी	न हेत.	मी	सांगतो	आहे	 ते	 हणजे	पणू	 ारकाधीश	न हेत.
यांनीच	आप या	 िपर्य	 प नी	 ि मणीदेवी	 व	 स यभामादेवी	 यांना	 एकदा	आप या
सुवणतुले या	 िमषानं	 पटवनू	 िदलं	 होतं	की,	 ‘भावभ तीनं	अपण	 केलेलं	 तुलसीपतर्ही
माझी	तुला	क 	शकतं.’	माझं	हे	कथन	 हणजे	 या	तुलसीपतर्ासारखंच	आहे.

इतर	सातही	 रा यांहनू	 ि मणीदेवीचंा	 वभाव	व	वागणं	 वेगळं	होतं.	 यांचं	दशन
होताच	मा या	डो यांसमोर	सवपर्थम	उभी	राही,	ती	 वामीचंीच	मतूी.	 या	 वामीचंी
जशी	काही	सावलीच	हो या.	 वामीचंा	जसा	जीवनाचा	महामंतर्	होता	 –	 ‘परे्मयोग!’
तसाच	 यांची	अधांिगनी	 हणनू	 ि मणीदेवीचंा	जीवनमंतर्	होता	–	‘परे्मयोग’	हाच.

अलीकड या	काळात	राणीवशाचं	 ीप	 वामीं या	पुतर्–पुतर्ीं या	कलकलाटानं	कसं
गजबजनू	गेलं	होतं!	 यां या	आठही	रा यांना	ए हाना	दहा–दहा	 पुतर्	झाले	होते.	बाल
यादवांची	 सं या	 ऐंशीवर	 गेली	 होती.	चा मतीला	काही	साप न	 भिगनीही	 िमळा या
हो या.

कु ेतर्ावर	सयूगर्हणा या	 िदवशी	पांडव	व	 यांची	माता	 कंुतीदेवी	यांची	पिहली
भेट	झा यापासनू	मा या	 वामीं या	 वाग यात	फार	मोठं	 अंतर	आलं	 होतं.	आप या
अठराकुलीन	 यादवांपे ा	 ते	 पांडवांना	 फार–फार	 जपत	 आले	 होते.	 यातीलच	 एक
मह वाचा	 ट पा	 हणनू	 नुकतेच	 आ ही	 ारकेहनू	 उप ला याला	 गेलो	 होतो.	 तेथनू
वामीनंा	 ग ड वजात	 घेऊन	 मी	 व	 सेनापती	 सा यकी	 िनवडक	 यो ांसह	 कु ं या
हि तनापुरात	पोहोचलो	होतो.	या	वेळी	हि तनापरूकरांनी	आमचं	जे	 वागत	केलं,	ते	मी
कधीच	 िवस 	 शकणार	 नाही.	 वामीचंी	 ही	 भेट	 फार	 मोलाची	 होती.	 कौरव–पांडवांत
पराकोटी या	 ताणावर	 पडले या	 रा यभागा या	 य पर् नाव न	 यु ाकडे	 सरकू



शकणारा	 हा	 ण	 होता.	 वामीचंी	 ही	 हि तनापरूची	 राजिश टाईची	 भेट	 होती.	 यांना
कु ं या	 सभागृहापयंत	 मी	 कसंतरी	 पोहोचिवलं.	 मंु यांसार या	 दाटले या
हि तनापरूकरांचा	 यांना	जसा	काही	 वेढाच	पडला	होता.	 केवळ	 कु ,	यादवच	न हे,	तर
सम त	आयावतातील	महाजनपदांचं	या	िश टाईतनू	काय	िनघतं,	या	पिरणामाकडे	उ सुक
ल 	लागलं	होतं.

मी	 वामीनंा	 कु ं या	सभागृहापयंत	पोहोचवनू,	 सेनापती	सा यकी	व	श तर्स ज
यो ां या	अभे 	 मंडलात	 येऊन	बाहेरच	थांबलो.	सभागृहात	 या	 िदवशी	काय	झालं
मला	समज	ूशकलं	नाही.	मातर्	घिटकाभरानं	 िपतामह	भी म,	महामंतर्ी	 िवदुर,	 मंतर्ी
संजय,	महारथी	कण,	अमा य	वृषवमा	अशा	कु शरे् ठां या	सोबतीनं	बाहेर	पडलेले	माझे
वामी	 ारकाधीश	शर्ीकृ ण	महाराज	यांची	चया	 िकतीतरी	 वेगळीच	 िदसत	 होती.	 ती
कसलातरी	 कठोर	 व	अवघड	 िनणय	 घेऊन	 िनधारी	झाली	 होती.	 नेहमी	 ते	 वा या या
झुळकीसारखे	सहज	चालत.	आज	 ते	म लवीर	भीमासारखे	शरीर	तोलनू	धरत,	पर् येक
पाऊल	जसं	काही	धरतीत	 रोवनूच	चालत	आले.	मी	ग ड वज	 यां या	समीप	 नेला.
वामीनंी	 सेनापती	 सा यकीनंा	 मागील	 रथात	 बस याचा	 संकेत	 केला.	 कुणालाही
कसलीही	अपे ा	नसताना	 रथात	बसले या	 वामीनंी	आपला	डावा	हात	बाहेर	काढून
एकट ा	अंगराज	कणांसमोर	धरला.	 यांना	 हटलं,	 “ये	महाबाहो!	मला	 तु याशी	काही
बोलायंच	आहे.”	महारथी	कणही	कसलेच	आढेवेढे	 न	 घेता	ग ड वजा ढ	झाले.	 तसं
वामी	मला	आ ा	 देत	 हणाले,	 “दा का,	 रथ	सीमेबाहेर	 घे.	आता	मातर्	 कुठेच	थांबू
नकोस.”

तसं	मी	मा या	चारही	अ विमतर्ांना	 यांची	नावं	 घेत	धावणीचा	 संकेत	 केला.	रथ
उधळला.	आम या	मागनू	सा यकी	व	इतर	यो ांचे	रथ	िनघाले.	मी	के हाच	ताडलं	की,
वामीनंा	अंगराज	कणांशी	काही	िवशेष	बोलायचं	आहे.	 यांना	एकांत	हवा	आहे.	हा	 ण
मा या	आयु यातील	एक	िचर मरणीय	 ण	होता.	आ हा	सतूांपैकी	असनू	अंगराजपदाला
पोहोचले या	 दानवीर,	बर् ा तर्धारी	महार याला	 वामीसंोबत	वाहनू	 ने याचं	भा य
मला	िमळालं	होतं.

या	दोघा	वीर	पु षांना	हि तनापरू या	सीमेबाहेर	एका	डेरेदार	वटवृ ाखाली	सोडलं.
मी	दरूवर	एका	उंचच	उंच	खिदर	वृ ा या	छायेत	येऊन	ग ड वजासह	थांबलो.

काही	 कालांतरानं	 ते	 दोघेही	 वीर	 पु ष	 परतले.	 ग ड वजाजवळ	 आले.	 वामीनंी
मा याकडे	 बघत	 आ ा	 केली,	 “दा का,	 अंगराजांना	 राजनगरात	 सभागृहापावेतो
पोहोचवनू	ये.”	तसं	आता	 वामीचंा	हात	आप या	हातात	घेत	 णैक	दाबनू	तो	दानवीर
हणाला,	 “नको	माधवा,	मी	जाईन	पायीच.”	वळून	तो	पाठमोरा	झाला	आिण	चालहूी
लागला.

वतःशीच	बोल यासारखे	माझे	 वामी	 पुटपुटले,	 “आता	मातर्	खरोखरच	महायु
अटळ	आहे!	चल	दा का.”

वामी	कणभेटीहनू	आ यापासनू	मी	 िवचार	करतो	आहे.	कसकशी	 िफरत	 गेली	ही
वळणं	–	कु ,	पांडव	आिण	यादवांमधली!	 वामीसंह	मी	अनेक	वेळा	ओलांडले या	गंगा–
यमुनां या	िवशाल	पातर्ांतनू	केवढं–	केवढं	पाणी	वाहनू	गेलं	होतं!

या	 वळणांतील	 सवांत	 मह वाचं	 होतं,	 ते	 वतःला	 समर्ाट	 हणवनू	 घेणा या
मगधािधपती	‘जरासंधाचा	वध’,	हे	वळण.



जे हा	 इंदर्पर् थात	 पांडव	 सुि थर	 झाले,	 ते हाची	 गो ट	 सांगतो	 आहे	 मी.
पांडवशरे् ठ	युिधि ठरां या	मनी	राजसयू	य ाचा	संक प	असताना	घडलेली.	आपणाला
राजसयू	य 	करावयाच	आहे,	ही	गो ट	पांडवशरे् ठानं	आम या	 वामीं या	कानी	घातली.
ए हाना	 वीर	 पांडव	आयावता या	चारी	 िदशांना	 िदि वजय	क न	 परतले	 होते.	 यांनी
दुभ या	गायी,	अगिणत	संप ी,	गज,	अ व,	उ ट्र	अशा	जनावरांचे	तांडे,	िठकिठकाण या
जनपदांनी	 भेट	 िदलेले	 सेवक	 सैिनक	 व	 सेिवका	 इंदर्पर् थात	 आण या	 हो या.	 वीर
भीमसेन	आिण	धनुधर	धनंजय	यांचे	िदि वजय	अनेक	रोमहषक	यु ांनी	गाजले	होते.	सव
पांडवां या	 िवजया या	वाता	आ ही	 वामीसंमवेत	 ारकेत	ऐक या	हो या.	 इंदर्पर् थ
आता	 भरभराटलेलं,	 गजबजलेलं	 राजनगर	झालं	 होतं.	 तसंच	 पांडवां या	 वंशवृ ी या
वातांनीही	 ारका	आनंदिवभोर	 होऊन	 उठली	 होती.	 यात	 युिधि ठरपुतर्	 पर्ितिवं य,
भीमसेनपुतर्	 सुतसोम,	 अजुनपुतर्	 श् तकीती,	 नकुलपुतर्	 शतानीक	 व	 सहदेवपुतर्
श् तवमन	असे	होते.	काही	 िदवसांनंतर	ज मले या	अजुनपुतर्ा या	वातनं	तर	 ारका
अ यु च	आनंदानं	मोह न	उठली	होती.	तो	होता,	 सुभदर्ादेवी	व	धनुधर	अजुन	यांचा
पुतर्.	 वामीं या	आ ेव न	सुभदर्ादेवीनंा	मीच	या	पिह या	पर्सतूी या	माहेरपणासाठी
ारकेत	घेऊन	आलो	होतो.	पांडवां या	आिण	यादवां या	 दृढ	र तसंबंधांचा	हा	पिहलाच

अंकुर	 होता.	 वामी	 व	 बलरामदादा	 यांना	 याचं	 मुखदशन	 करताना	 ‘मामा’	 हणनू
झालेला	आनंद	अपार	होता.	मा या	 वामीनंीच	अ यंत	कौतुकानं	 याचं	नाव	ठेवलं	होतं	–
अिभम य!ू	इंदर्पर् थाचा	वचक	पाचही	वीरांनी	आयावतभर	पसरिवला	होता.

इंदर्पर् थाहनू	आ यापासनू	माझे	 वामी	 सुधमा	 राजसभेत	फारसे	 गेले	न हते.	 ते
आप या	रथातनू	उ वमहाराजांसमवेत	अिधक	ते	पि चमे या	ऐंदर्	महा ाराजवळ	जात.
ितथ या	पाषाणी	बैठकीवर	बसनू	आप या	बंधूंशी	घटकान	्घटका	पांडवांचीच	चचा	करीत.
या	 चचत	 राजसयू	 य 	 व	 यात	 येणारा	 –	 वतःला	 अिजं य	 हणिवणा या	 –
मगधसमर्ाट	जरासंधाचा	अडसर	यािवषयी	चचा	चाले.

उ वमहाराजांसमवेत	 घटका घटका	 चचा	 क नही	 वामीं या	 मनीचा	 जरासंधाचा
अडसर	काही	 िनखळत	न हता.	 ते	अ व थ–अ व थ	झाले	होते.	अशाच	एका	चच या
वेळची	 सं याकाळची	 गो ट.	 पि चम	 सागरातनू	 सयूदेवाला	 सं याकाळचं	 अ यदान
क न	 वामी	उ वमहाराजांसह	परतत	होते.	मी	 यां यासाठी	आणले या	रथात	बसलो
होतो.	 इत यात	 कुठूनसा	 एक	 वय क	 बर्ा ण	 यां या	 सामोरा	आला.	 दोघांना	 हात
जोडून	आदरानं	उभा	रािहला.	 वामी	 याला	काहीतरी	सायंदान	 ावं	 हणनू	 िवचारात
पडले.	 झटकन	 यांनी	 कंठातील	 मौि तकमाला	 हाती	 घेतली.	 उ वमहाराजांनी	 पायी
िबलगणा या	 समुदर्लाटांतील	 जल	 यावर	 सोडलं.	 तसं	 समोरचा	 बर्ा ण	 लगबगीनं
हणाला,	 “मी	दानासाठी	नाही	आलो	 ारकाधीश,	आप या	दशनासाठी	आलो.	सोबत
उ वमहाराजांना	 पाहनू	ध य	झालो.	 िनरपे 	 व	 िवक्रमी	 ातर्	 दशनाची	 ही	ध यता
बर्ा ण	 झा यािशवाय	 नाही	 यानी	 यायची.”	 असं	 हणनू	 कृताथ	 झाले या	 या
बर्ा णानं	 पुळणी या	 वाळूवर	 दोघांनाही	 सरळ	 सा टांग	 दंडवत	 घातले.	 दोघांनीही
याला	परे्मानं	उठवनू	माग थ	केलं.	मी	बारीक	िनरखलं.	 वामी	कस यातरी	खोलवर या
िवचारांत	 गेले	 होते.	 काही	 णानंतर	 आप या	 बंधचेू	 खांदे	 परे्माने	 हसनू	 थोपटत
वतःशीच	बोल यासारखे	पुटपुटले,	“उधो,	बंधो,	जरासंधाचा	पेच	सुटला	एकदा!”	मग	ते
दोघं	बोलत	रािहले.	मी	रथ	धावडत	रािहलो.



दुस याच	 िदवशी	 वामी	 उ वमहाराजांसमवेत	 नौकेतनू	 ग ड वजानं	 ारकाखाडी
ओलांडून	अनतात	उरतले.	मी	सोबत	होतोच.	तशीच	 िनवडक	यादववीरांची	श तर्धारी
पथकं	होती.	आ ही	दशाण,	म य	असे	पडाव	टाकत	पांडवां या	इंदर्पर् था या	सीमेवर
आलो.	अगर्वाता	 गे यामुळे	सीमेवर	 युिधि ठरांसमवेत	चारही	 बंध,ू	राजमाता	 कंुतीदेवी
आिण	महाराणी	दर्ौपदीदेवी,	छोटे	सव	पांडवपुतर्	अमा य	व	 सेनापतीसंह	 वागताला
सामो या	 आ या.	 वा ां य	 गजरात	 व	 फुलओंजळी	 व	 कंुकुममुठीं या	 उधळणीत
ग ड वजातनूच	 आ ही	 इंदर्पर् थात	 पर्वेश	 केला.	 पांडवां या	 राजवा ततू	 आलो.
पांडवांचे	राजपुरोिहत	धौ य	 वामीं या	भेटीला	आले.	 यां या	कानाशी	कुजबुजत	 वामी
हणाले,	“मुिनवर	धौ य,	भीमसेन	आिण	अजुनाला	एक–दोन	िदवसांत	स वर	बर्ा णाची
िन यकमं	सव	 बारका यांसह	 पर्ा यि क	करवनू	नीट	समजावनू	 ा.	कसलीही	त् टी
राहता	कामा	नये.”	समवेतच	असले या	मला	व	कुणालाही	 ते	कस या	योजनेत	आहेत,
काहीही	कळलं	नाही.

इंदर्पर् थात	 पांडवां या	 राजवा ततू	 आमचा	 स ताहभर	 िनवास	 झाला.	 या
वा त यात	पांडवां या	अमा यांकडून	समजलं	 ते	अत य	होतं.	 वामीनंी	मगधसमर्ाट
जरासंधा या	 िनःपातासाठी	आखले या	अिभयाना या	पिह या	ट यात	आ ही	 केवळ
चौघेच	होतो.	म लवीर	भीमसेन,	धनुधर	अजुन,	पर् य 	 ारकाधीश	आिण	या	ितघांचा
सारथी	 हणनू	मी	–	दा क.

ती	योजना	ऐकून	मी	तर	चक्रावनूच	गेलो.	केवळ	चौघांनीच	जरासंधा या	सै यस ज
राजनगरी	 िगिरवर्जात	जाणं	 हणजे	पर् य 	 मृ यू या	दाढेत	आपणहनू	पर्वेशणं	होतं.
जरासंधानं	राजांचा	शतशीष	य 	कर यासाठी	भोवती या	वंग,	िवदेह,	उ कल,	काम प,
मिणपरू	अशा	रा यांतील	शहाऐंशी	राजे	बलात	बंिदवान	क न	क डले	होते.	हि तनापरू,
इंदर्पर् थ,	 ारका	येथील	पट्टीचे	गु तचर	मगधांची	वाता	उचल यासाठी	 या	रा यात
जात	 होते.	 मातर्	 परतत	 काही	 न हते.	 राजनगर	 िगिरवर्ज	 तर	 सात	 ड गररांगां या
कड ात	वसलं	होतं.	ितथपयंत	कोणीच	पोहोच	ूशकत	न हतं.

जरासंधा या	या	अिभयानाची	 गु त	आखणी	 इंदर्पर् थात	झाली.	 यात	सव	पांडव,
राजमाता	 कंुतीदेवी,	 महाराणी,	 पांडवांचे	 सेनापती	 व	 अमा य	 आिण	 सामा यातला
सामा य	असा	 मी	 एक	 होतो.	 वामीनंीच	 ही	 योजना	आखली	 होती.	 ितचा	 रोख	 होता
पांडवांतील	 दोनच	 यो े 	 समवेत	 घेऊन	 िगिरवर्जाला	 जा याचा.	 पर्वासात	 पर् येक
पडावावर	मागे	 राहणारे	 कुशल	 गु तचर	 पेरायचे	 होते.	 मागधां या	सीमेत	 पर्वेशताना
ित ही	यो े 	राजवेष	सोडून	बर्ा णवेष	धारण	करणारे	होते!!	मगधसमर्ाट	जरासंधा याच
आमंतर्णाव न	शतशीष	य ासाठी	पाचारण	केलेले	काशीचे	अिधकृत	पुरोिहत	 हणनूच
ते	 िगिरवर्जात	पर्वेशणार	होते.	मी	मागध	सार याचा	 वेष	क न,	श य	असेल	 तेवढं
यांना	राजवा तपूयंत	आत	नेऊन	सोडणार	होतो.	आजवर	गु तचरांना	जी	मािहती	कधीच
िमळाली	नाही,	ती	 हे	 ितघे	वीर	यो े 	कौश यानं	उचलणार	होते.	सव	काय	पणू	होताच
मागधां या	अ वशालेतच	वा त य	केले या	मला	संकेत	िमळणार	होता.	मग	एके	िदवशी
मागधां या	 राजपुरोिहतांसमोर	 उभा	 ठाकून	मी	 िनरोप	 देणार	 होतो	 –	 “काशी या	मळू
आशर्मात	 एक	 मह वाचा	 िवधी	अस यामुळे	आले या	 ित ही	 काशीकर	 पुरोिहतांना
काही	काळासाठी	परत	पाठवावं.”	आले	तसे	ते	ित ही	यो े 	िगिरवर्जाबाहेर	पडणार	होते.
मग	 पांडवांचं	 इंदर्पर् थ,	 ारका	आिण	 यांची	 िमतर्	 गणरा यं	 एकतर्	 येणार	 होती.



जरासंधानं	 क डले या	 राजां या	 पौरजनांना,	 या	 राजां या	 मु तीचं	 आवाहन	 क न
यांचंही	साहा य	घेणार	होती.	मगधांवर	अटीतटीचा	िनवाणीचा	आघात	करणार	होती.	हा
अिभयानाचा	दुसरा	ट पा	होता.	क डले या	शहाऐंशी	राजांची	मु तता	हा	पर्मुख	उ ेश
होता.	 यासाठी	जरासंधाचा	िनःपातही	अिनवाय	होता.

मला	व	 ितघा	वीरांना	 इंदर्पर् थकरांनी	 िनरोप	 िदला.	आ ही	यमुना	नदी	ओलांडून
पांचालां या	 रा यात	 उतरलो.	आमचा	मोठा	 पडाव	 इथे	 पडला.	स ताहभर	 पांचालांचा
पाहुणचार	 घेऊन	आ ही	 गंगा,	 गोमती,	शरय	ूअशा	 न ा	ओलांडून	 िमिथला	 नगरीत
आलो.	 मागधां या	 सीमेत	 पर्वेश यापवूीचा	 हा	आमचा	 शेवटचा	 पडाव	 होता.	 इथंही
आ ही	 पंधरवडाभर	 रािहलो.	काही	 िपढ ांपवूी या	शर्ीरामांचे	 वशुर	जनक	 यांची	 ही
नगरी.	आमचे	बलरामदादाही	इथं	काही	काळ	वा त य	क न	गेले	होते.	मातर्	जनकांचा
वंशज	 असले या	 िवदेहांचा	 राजा	 जरासंधानं	 बंिदवान	 केला	 होता.	 बालवया या
राजकुमाराला	गादीवर	बसवनू,	िवदेहांचे	सेनापती	व	अमा य	रा यभार	हाकत	होते.

शेवटी	आ ही	मागधां या	सीमेवर	आलो.	 पवूिनयोिजत	योजनेपर्माणे	मी	मागधी
सार याचा	 वेष	 धारण	 केला.	 जुजबी	 मागधी	 भाषा	आ ही	 िमिथलेतच	 ह तगत	 केली
होती.	 माझे	 वामी,	 पांडुपुतर्	 पाथ,	 बलवीर	 भीमसेन	 यांनी	 अंगावर	 काशी	 देशी या
बर्ा ण	 पुरोिहतांचे	 वेष	चढिवले.	छातीवर	 प ट	 िदसतील	अशी	पीळदार	य ोपवीतं
घेतली.	डुईचा	केशसंभार	उत न	शडीसह	घेरा	राखलेले,	िम या	सफाचाट	केलेले,	कपाळ
गोपीचंदना या	पट्ट ांनी	चिचलेले	 ितघंही	वीर	आता	 िकतीतरी	 वेगळेच	 िदस	ूलागले.
इंदर्पर् थातील	 कु याही	 नगरजनानं	 अजुन,	 भीमसेनांना	 या	 वेषात	 पाहनू	 मुळीच
ओळखलं	नसतं.	इतकंच	काय;	मा या	 वामीनंाही	 ारकेतील	 कुठ याही	 तर्ी-पु षानं
मुळीच	ओळखलं	नसतं.	दोघेही	समोर	आसताना	मीच	घोटाळत	होतो.	मला	 वामी	कुठले
व	अजुन	कुठला	हेच	काही	वेळा	कळेनासं	होई.	ते	कळावं	 हणनू	मीच	एक	कळ	शोधनू
काढली.	 िमिथलाकरांनी	एक	पाच	घोड ांचा	छोटासा	 रथ	आम या	 सेवेत	 िदला	होता.
या या	मागील	 घेरात	भीमसेनाची	पर्श त	गदा,	अजुनाचा	गांडीव	हा	चाप,	 वामीचंं
अिजतंजय	व	शाङ्ग	धनु य	व	नंदक	खड्ग	एका	जाड	अ तरणाखाली	झाकून	ठेवायला
आ ही	 िवसरलो	न हतो.	 िवशेष	 हणजे	या	बर्ा ण	 वेषातही	 कंठातील	 वैजयंतीमाला
घालायला	 माझे	 वामी	 चुकले	 न हते.	 कुणालाही	 कसलीही	 शंका	 येऊ	 नये	 हणनू,
अजुना या	 कंठातही	 यांनी	अगदी	तशीच	माला	चढवायला	लावली	 होती.	मातर्	ती
वैजयंती	 न हती.	 कसं	 ओळखायचं	 आता	 दोघांना?	 यासाठी	 सार य,	 करताना	 मी
घोड ांना	 उ ेशनू	 म येच	 ‘मेघपु पा,	 बलाहका’	अशी	 लटकीच	 साद	 घालनू	 माग या
घेरात	दृ टी	टाके.	ती	नावं	ऐकताच	 यां या	मुदरे्वर	हा य	उमटेल,	तेच	माझे	 वामी;	ही
मला	खणूगाठ	पटे!

िगिरवर्जापयंत	म ये	लागणारे	 िकतीतरी	मागधी	चौकीपहारे	आ ही	चौरंगी	नाट
खेळत	कौश यानं	पार	 केले.	या	पर्वासात	कसं	वागायचं,	याची	 संिहता	 इंदर्पर् थात
वामीनंीच	ठरवली	होती.

िगिरवर्ज	 हे	 सात	 ड गररांगां या	 नैसिगक	 तटात	 वसलेलं	 मागधांचं	 अिजं य
राजनगर	 होतं.	 वैभविगरी,	 िवपुलिगरी,	 र निगरी,	 छटािगरी,	 शैलिगरी,	 उदयिगरी	 व
सोनिगरी	–	असे	हे	िगरी	होते.	 यातील	िवपुलिगरीलाच	िच िगरीही	 हणत.	या	सातही



िगिरतटांवर	 जागजागी	 मागधी	 सश तर्	 सैिनकां या	 चौ या	 हो या.	 यातील	 पवू
तटातील	महा ाराला	‘िच िगरी’	 हणत.	उ ेरला	‘शैलिगरी’	व	दि णेला	‘उदयिगरी’	ही
महा ारं	होती.	पि चमेला	होतं,	ते	‘सोनिगरी’	महा ार.	िगिरवर्जाला	फेर	ध न	पानकण
नावाची	 नदी	 वाहत	 होती.	 ‘गोरथिगरी’	 नावानं	ओळख या	जाणा या	 ड गररांगां या
पि चमेचं	कडं	पार	क न	आ ही	 िगिरवर्जा या	पर्श त	सोनिगरी	महा ारात	आलो.
ारकेचं	शु ा 	महा ारं	होतं	याहनू	पु षभर	हे	उंचच	उंच.	 यावर	अ या	उंचीपयंत या

भागात	अणकुचीदार	 भ कम	 लोहिखळे	 होते.	 यामुळे	 शे-दोनशे	 िध पाड	 सैिनकांनाही
िककरा या	लाकडी	खांबांनी	शि तशाली	धडका	देऊनही	ते	उघडणं	श य	न हतं.	पर्चंड
ह ीनंा	 लोहिख यांवर	 धडक	 घालणं	 श य	 न हतं.	 वर या	 अ या	 लाकडी	 भागावर
मागधांनी	शि तपरे्रक	मानले या	वनराज	िसंह,	वराह,	रानमिहष	यां या	अंगावर	धावनू
येणा या	मुदर्ा	खोद या	हो या.

हे	मागधी	महा ार	ओलांडताच	आम या	चपळ	हालचाली	सु 	झा या.	ितघंही	वीर
रथातनू	खाली	उतरले.	महा ारालगतचा	उंच	सोपान	चढून	िकतीतरी	मोठे	डंके	मांडले या
उंच	डंकाक ात	पोहोचले.	 यांनी	अचानक	िपटले या	डं यांचे	नाद	िगिरवर्जभर	दुमदुमनू
उठले.	 यातील	एक	डंका	केवढ ातरी	मोठ ानं	 दुमदुमला.	तो	िगिरवर्जालाच	न हे,	तर
मा यावर या	मागधी	आभाळालाही	जसा	काही	गजनू	सांगत	होता	–	‘मी	आलो	आहे!
मी	आलो	आहे!’	तो	डंका	िपटत	होता,	वायुपुतर्	भीमसेन!

भेदरलेले	 िकतीतरी	 मागध	 नगरजन	 आिण	 कुतहूलानं	 माना	 उंचावणारे	 सैिनक
डंकाक ा या	 पाय याशी	 जमा	 झाले.	 एकमेकांत	 कलकल	ू लागले.	 यांना	 समजेना,
डंकाक ाचा	सोपान	कसा	चढावा?	कारण	बलवीर	भीमसेनानं	तो	सोपान	चढताना	ठर या
योजनेपर्माणं	 मागे	 राहनू	 एक	 भ कम	 पाषाणिशला	 लावनू	 तो	 बंद	 केला	 होता.
सैिनकांतील	 कुणीतरी	 याची	 वाता	 जरासंधा या	 चार	 िदशांचे	 हणनू	 असले या	 चार
िध पाड	सेनापतीनंा	िदली.	ते	वीतभर	 ं दी या	पा यांची	जाड	न न	खड्ग	खां ावर	पेलत
डंकाक ा या	 पाय याजवळ	 आले.	 मागधसमर्ाट	 जरासंध	 आप या	 राजवा तू या
अंतःपुरी	क ात	मागधी	म 	 ढोसनू	तांबारले या	 नेतर्ांनी	नितकानृ य	बघ यात	 दंग
झाला	 होता.	 कधीच	 न	 ऐकलेला	 थरकिवणारा	 डंकानाद	 ऐकताना	 या या	 हातातील
म ाचा	 याला	 िनसटून	 खाली	 पडला.	 यानं	 डोळे	 िव फा नच	आ ा	 केली,	 “कोण
िपटतंय	असा	चम कािरक	डंका?	घेऊन	या	 याला.”	ही	समर्ाटांची	आशा	सेनापतीपंयंत
पोहोचली.	 ए हाना	 चारही	 सेनापतीनंी	 शे-शंभर	 सैिनक	 जोडून	 डंकाक ाचा	 अडसर
झालेली	सोपानावरची	िशला	मह पर्यासानं	हटिवली.

जरासंधाचे	चारही	 सेनापती	घोटा यात	पडले	होते.	 ‘शतशीष	य ासाठी	काशीहनू
आलेत’	 हणणा या	बर्ा ण	 पुरोिहतांनी	 डंकाक ावर	चढून	 डंके	का	 िपटावेत?	 यांनी
ितघाही	बर्ा णांना	ध के	देत	काही	वेळातच	आप या	समर्ाटांसमोर	उभं	केलं.	ए हाना
समर्ाटाचं	म 	 िकतीतरी	उतरलं	होतं.	 यानं	दरडावनू	 िध पाड	असले या	वायुपुतर्ावर
डोळे	रोखनू	करडं	िवचारलं,	“कोण	तु ही?	इथं	कशासाठी	आलात?”

उ र	मातर्	भीमसेनाऐवजी	मा या	 वामीनंी	िदलं	–	चाचरत	–	घाबरत	–	“महाराज,
आ ही	तीथ ेतर्	काशीहनू	आलोत.	आप या	शतशीष	य ाची	वाता	ऐकून.	ितघेही	चारी
वेदपाठक	आहोत.	य ीय	सव	िवधी	बारका यांसह	जाणतो.	कृपा	झाली,	तर	महाराजांचा
य िवधी	यथासांग	सिवध	पार	पाडू.	देतील	ती	दि णा	आनंदानं	 वीका न	महाराजांना,



यां या	पिरवाराला	आशीवाद	देऊन	काशीला	परत.ू”
“मग	 यासाठी	 आम या	 राजपुरोिहतांना	 भेट याऐवजी,	 डंके	 कशाला	 िपटलेत

तु ही?”
“महाराज,	आप या	अिजं य	 कीती-डं यांची	 नांदी	आ ही	 काशीत	 ऐकली	आहे.”

अजुन	म येच	 हणाला.
“िशवाय	 कंसमहाराजां या	 मथुरेतील	 अनेक	 धमिवधीनंा	 उपि थत	 राह याचा

सुयोगही	आ हाला	लाभला	आहे.	कसलेही	 राजसोप कार	कर यात	 िवलंब	लाग	ू नये,
हणनू	मा या	या	बंधनंू	डंका	िपटून	आ ही	आ याची	अगर्वाता	थेट	आप या	चरणांशी
ठेवली	आहे.	पर्माद	झालाच	आहे.	समर्ाटां या	 िवशाल	व	अिजं य	अिधकारात	 मा
करावी.	धम 	असनूही	आमची	 मायाचनेची	ही	पिहलीच	वेळ	आहे.	पर् य 	समर्ाटांनी
बर् वरांना	 मा	 केली	 नाही,	 तर	 ते	 दर्कोपाला	 कारण	 ठरेल.”	 वामीनंी	आप या
लपेटणा या	वेणुवाणीत	हात	जोडून,	अिजं य	सामर्ाटाभोवती	पिहलं	श दजाळं	टाकलं.

कुलदेव	 दर्,	य 	असे	श द	ऐकून	मगधसमर्ाट	जरांसधाची	उरलीसुरली	म नशाही
पार	उडून	 गेली.	आप या	 सेनापतीकंडे	क पटासमान	बघत	जरासंध	कडाडला,	 “कसला
िवक्रम	केलात	तु ही	या	िनरपराध	बर्ा णांना	बंिदवान	क न?	या	जागी	य ासाठी	बळी
पडले या	चौदा	बळी	 ाय या	 राजांची	 सं या	भ न	काढ यासाठी	 कुठ याही	 देशीचे
तीन	 राजे	आम यासमोर	उभे	 केले	असतेत	तर?	तर	 तुमचा	यो य	गौरव	 केला	असता
आ ही.	घेऊन	जा	यांना.	दरू	देशाहनू	–	काशीहनू	आलेत.	अितिथशालेत	 यांची	 यव था
लावा.	जा.”

आता	 माझे	 वामी	 ारकाधीश,	 वायुपुतर्	 भीमसेन	 आिण	 धनुधर	 अजुन	 यांची
पुरोिहत	 हणनू	रीतसर	अितिथगृहात	सोय	झाली.	आम या	अिभयाना या	कायवाहीला
सुरळीत	 पर्ारंभ	 झाला.	 भीमसेन	 आिण	 अजुन	 मागधां या	 चतुरंग	 सेनेत	 य ा या
िनिम ानंच	दलपर्मुखांना	भेटून	मागध	सेनेची	अचकू	वाता	उचल	ूलागले.	माझे	 वामी
आप या	 िमठ्ठास	वाणीनं	ऐकणा यांना	 गंुगवनू	टाकीत	समर्ाटा या	राजवा ततू	अरोध
िफ 	 लागले.	 यांचे	 सवल ी	 डोळे	 मकूपणेच	 मागधां या	 साम याची	 बल थानं	 हे
लागले.	 ितघांकडून	 उचलले या	 वाता	 सार यां या	 खास	 अितिथगृहातील	 मा याकडे
पोहोच	ूलाग या.	 मी	 या	 िमिथला,	कांिप यनगर,	 कंुितभोजपरू	अशा	 माग	 पेरले या
गु तचरांमाफत	 सा यकी,	 अनाधृ टी	 यांना	 पाठव	ू लागलो.	 चांगला	 स ताह	 उलटला.
म यंतरी	 वामी	 जरासंधपुतर्	 सहदेवा या	 िनकट	 सहवासात	 गेले	 होते.	 मागधां या
मंितर्मंडळातील	सव	पर्मुख	 मंितर्गण	 यां या	पिरचयाचे	झाले	होते.	सहज	बोलताना
चारही	 वेदांतील,	उपिनषदांतील	सं कृत	दाखले	धडाधड	 देणारे	 वामी	सवांना	आदरणीय
झाले	 होते.	 सकाली	 अजुनाशी,	 दुपारी	 भोजनानंतर	 भीमसेनाशी	 व	 सायंकाळी
सं यावंदना या	वेळी	 वामीशंी	माझी	गाठभेट	होई.	 या	वेळी	आ ही	दब या	आवाजात
सौरा ट्रीत	बोलत	अस.ू	एकमेकांना	घडलेला	इितवृ ा त	देत	अस.ू

एके	िदवशी	सकाळी	आ हा	ितघांना	 वामी	 ारकाधीशांनी	अंितम	िनणय	सांिगतला.
इथलं	 काय	आटोपलं	आहे.	आता	 लवकरच	 िगिरवर्ज	 सोडायचं	आहे.	 अिभयाना या
दुस या	 ट याला	 पर्ारंभ	 करायचा	 आहे.	 इथनू	 पर्थम	 भीमसेन	 आिण	 पाथ	 बाहेर
पडतील.	पाठोपाठ	 दुस याच	 िदवशी	मी	व	दा क	इथनू	बाहेर	पडणार	आहोत.	 िनि चत
के हा	 िनघायचं	 ते	 लवकरच	 सांगेन.	 िमिथलेत	 पु हा	 एकतर्	 भेटायचं	 आहे.	 फार



िदवसानंतर	 वामी	नेहमीचं	लाघवी	हसले.	 याचा	अथच	होता,	हे	अिभयान	आता	िनिव न
पार	पडत	आलं	आहे.

नेहमी या	या	िनयोिजत	भेटीनंतर	मागधां या	अ वशालेतनू	आ ही	पांगलो.	मा या
तरी	मनावरचं	 गे या	 िक येक	 िदवसांतलं	मणामणांचं	ओझं	 वामीचंं	 हा य	 बघनूच	 दरू
झालं	 होतं.	 न या	 उ साहानं	आता	 चांगले	 पिरिचत	झाले या	 मागध	 पौरजनांचा	 मी
ता पुरता	 हणनू	िनरोपही	घेतला.	 यांना	सांिगतलं,	“आम या	काशी या	मळू	आशर्मात
असाच	 एक	 मोठा	 य 	आमचे	 गु 	 करणार	आहेत.	 तो	 उरकून	 पंधरवड ातच	आ ही
परतणार	आहोत.”

पण...	पण...	मी	आयु यात	कधीच	िवस 	शकलो	नाही,	अशी	सं याकाळ	 या	िदवशी
िगिरवर्जा या	ड गररांगांवर	उतरली.	 पुरोिहत	 हणनू	आलेले	 ित ही	काशीकर	 गु तपणे
दलपर्मुखांना	भेटताहेत,	चतुरंगदल	सेनेत	िफरताहेत	 हणनू	समर्ाट	जरासंधाला	आ हा
चौघांचीही	काहीएक	शंका	आली.	तसा	तो	आप या	अमा यांसह,	चारही	सेनापतीसंमवेत
दणादण	पाय	आपटत	 वत:	मागधां या	अितिथगृहात	आला.

अितिथगृहा या	पर्वेश ारातनू	आत	 येताच	तो	कडाडला,	 “कुठं	आहे	तो	मथरेूचा
पळपुटा	गवळट?	गोमंतावर	धोका	 देणारा	कपटी?	कसला	य 	कर यासाठी	आलाय	तो
इथं?	मा या	शतशीष	य ाचा	पर्ारंभ	मी	 याचंच	म तक	छाटून	करणार	आहे.	आजवर
याचा	 िप छा	 पुरवत	 मी	 मथुरा,	 गोमंतापयंत	 धापावलो.	आता	अनायासे	 तो	 मा या
मुठीतच	 आपणहनू	 आला	 आहे.	 सेनापती	 सामोरं	 घाला	 याला	 मा या	 –	 या या
सोब यांसह.”	 एका	 सेनापतीनं	आत या	 क ात	 जाऊन	 तीनही	 काशीकर	 पुरोिहतांना
खेचनूच	बाहेर	आणलं.

पर्थम	अजुनासमोर	 उभा	 राहनू	 मगधसमर्ाट	 कडाडला	 –	 “स य	 बोल.	 त	ू कोण
आहेस	काशीकर	की	इंदर्पर् थकर?”

न	 डगमगता	 धनुधर	 अजुन	 उ रला,	 “मी	 काशीकर	 पुरोिहत	आहे.	 समर्ाटां या
य िवधीसाठी	गु ं या	आ ेनं	आलो	आहे.”

तसं	पुढे	सरसावनू	अजुनाचा	उजवा	बाह	ूपकडून	 या या	उज या	हाताचा	अंगठा	व
तजनी	अजुनासमोर	नाचवीत	समर्ाट	गजला,	 “तु या	हाताला	 हे	घट्ट	कसले?	य ात
दभा या	 जुड ा	अपनू	पडलेत	काय	 ते?	खोटारड ा,	 वतःला	धनुधर	 हणवनू	 घेणारा
इंदर्पर् था या	युिधि ठराचा	त	ूनग य	 बंध	ूअजुन	आहेस.”	ितर कारानं	अजुनाचा	हात
खाली	 फेकत	 या या	 व ावरील	 य ोपवीत	 घट्ट	 ध न	 याला	 गदागदा	 हलवीत
समर्ाट	तडतडला,	“बोल,	इंदर्पर् था या	पोरकट	धनुधरा,	आहेस	तयार	या	समर्ाटाशी
पर्ाणांत	 ं यु 	खेळायला?”

“अव य!	 पण	 गु ची	 आ ा	 झाली,	 तर.”	 धीरोदा 	 अजुन	 यानं	 चुरगळलेलं
य ोपवीत	पु हा	नीट	करत	शांतपणे	उ रला.

भीमसेनासमोर	तसंच	उभा	राहनू	 या या	उघड ा,	उज या	खां ावर या	गदा	पेलनू-
पेलनू	उमटले या	डागावर	बोट	ठेवत	जरासंध	गजला,	“तु या	खां ावर	हा	काळा	डाग
कसला?	 य ासाठी	 सिमधां या	 पाट ा	 वाहनू	 तो	 उठलाय	 काय?	 कुणाला	 बनवतोस
इंदर्पर् था या	 खादाड	 भीमा?	आहेस	 तयार	 ं यु ासाठी?”	 भीमसेनानं	 कंठाभोवती
लपेटलेलं	उपरणं	खेचनू	 यानं	िवचारलं.

संतापानं	भीमसेनानं	समोर या	समर्ाटा या	मानेलाच	हात	घातला.	 याला	भकू	जशी



आवरत	नसे,	तसाच	संतापही.	नेहमीसारखं	हसतच	भीमसेनाचा	हात	मागे	घेत	 ारकाधीश
समर्ाटाला	 हणाले,	 “ वत:	 राजा	असनू	 िनरपराध	शहाऐंशी	 राजांना	बळी	 दे यासाठी
बंिदवान	करणा या	महापराक्रमी	वीरा!	आयावतात	जाईल	 ितथं	अिजं य	 हणनू	 डंका
िपटणा या	अहंम या,	 तुझा	खरा	अपराधी	मी	आहे.	वसुदेवपुतर्	 –	यादवांचा	शर्ीकृ ण.
मलाही	त	ूअसंच	 ं यु ाचं	आ हान	देणार	काय?”

मा या	 वामीनंी	 याचं	 उ र	अपेि त	 ध नच	 याला	 पर् न	 टाकला	 होता.	 तो
अजुनाला	 आ हान	 देत	 या याशी	 बोलत	 असतानाच	 चपळाईनं	 भीमसेनाला	 एक
कुजबुजता	 कानमंतर्ही	 िदला,	 ‘वैजयंतीव न	 हात	 िफरिवताच	 त	ू याला	 आ हानानं
अंगावर	घे!’

वामीचंा	वध	कर यासाठी	सतरा	 वेळं	मथुरेवर	चालनू	 गेलेला	तो	अरेराव	समर्ाट
उ म पणानं	 हणाला,	“मा या	जामाताचा	वध	करणा या	नराधम	गवळटा,	तुला	आज
मी	सोडणारच	नाही!	तुला	काय,	तु हा	ितघांनाही	आता	िगिरवर्जाबाहेरची	वाट	िदसणार
नाही.	 गव यां या	 कपटी,	 का या	 नायका,	 होय	 –	 माझं	 तुला	 िनणायक	 ं यु ाचं
आ हानच	आहे.	 तुला	 वध यािशवाय	 मा या	 िपतरांना	 मु ती	 िमळणार	 नाही.”	 यानं
मा या	 वामीसंमोर	च क	 दंडच	थोपटले.	आ ही	मागधां या	रा यात	आ यापासनू	हा
तर	िनवाणीचा	 ण	समोर	उभा	ठाकला.	तसं	या	 णीही	हसनू	 वामी	 हणाले,	“समर्ाट
एकाच	 वेळी	आ हा	 ितघांशी	 ं 	 खेळणार	आहेत	की	काय?	 ं ाचा	पर्ाथिमक	 िनयमही
समर्ाटांना	माहीत	नाही,	असं	 हणावं	की	काय?”

जरासंध	 जरासाच	 ग धळला.	 तरीही	 कडकडत	 यानं	 िवचारलं,	 “कसला	 िनयम
गव या?”

“एका	 वेळी	एकाशीच	 पर्ाणांतक	 यु 	 खेळलं	जाऊ	शकतं	 हा!	माझी	तयारी	आहे
आप याशी	 ं यु 	 खेळायची!”	 हसतच	 वामीनंी	 आप या	 कंठातली	 वैजयंतीमाला
कुरवाळली.	ए हाना	फुसफुसत	याच	 णाची	पर्ती ा	करणारा	भीमसेन	पुढे	झाला	आिण
केवढ ातरी	 मोठ ानं	कडाडला,	 “हा	कसला	अिजं य	 म लवीर	आिण	समर्ाट?	 तुला
पळपुटा	 हणणारा	 हाच	 मोठा	 पळपुटा	आहे	 –	 गोमंतावर	 यानं	 दुसरं	 काय	 केलं?	 मी
कंुतीपुतर्	भीमसेन	याला	िनणायक	 ं यु ाचं	आ हान	देतो	आहे.	असेल	तो	समर्ाट	आिण
असेल	 याचं	साम य,	तर	 यानं	हे	 वीकारावं!	नसेल,	तर	आपला	पराजय	मा य	करावा.”

‘जैऽऽऽ	 जै	 इडादेवीऽऽ	 माता	 कंुती	 –	 भवानीदेवीऽऽ’	 दातओठ	 खात	 भीमसेनानं
फुसफुसत	आपले	भरग च	लोहदंड	थोपटले.

मागधां या	जरासंधाला	डो यांत	डोळे	घालनू	आजवर	सम च	असं	ललकारणारं
आ हान	कुणीही	िदलेलं	न हतं.	अनावर	क्रोधानं	नाकपुड ा	िव फारत	पर्ितआ हानाचा
दंड	थोपटून	जरासंध	गजला,	“घेतलं	तुझं	हे	आ हान	इंदर्पर् था या	खादाडा!”	ए हाना
कंठाभोवतीचं	 उपरणं	भीमसेनानं	 फेकूनही	 िदलं.	कटी या	लाल	 िकनारी	धोतीचा	काचा
कसनू	क ाबंधन	क न	तो	 िस ही	झाला.	 या या	भरग च	मांड ांचे	 नाय	ूआकंुचन-
िव तरण	करीत	लकलकले.	दोघेही	म लवीर	पर्थम	चढाईपवूीचा	पिवतर्ा	 घे यासाठी
दोन-चार	पावले	मागेही	हटले.	आता	ते	दोघेही	डुरकणा या	पु ट	सांडांसारखे	िदस	ूलागले.

वामीनंी	जरासंधावर	 फेकलेलं	जाळं	अचकू	आवळलं	 होतं.	 भीमसेनाचं	 िडवचणारं
ं यु ाचं	आ हान	 वीका न	तो	मोकळा	झाला	होता.	आता	पुढे	काय	घडेल	कुणालाच
सांगता	 येणार	न हतं.	कपाळावर	घामिबंद	ूतरारलेले	 ते	दोघेही	म ल	अितिथशाळेचाच



आखाडा	क न	टाकणार	होते.	दोघेही	के हाच	भोवताल	िवसरले	होते.	दंड-मांड ा	थोपटत
ते	एकमेकांना	अथक	ललका 	लागले.

णांत	पुढे	होऊन	दोघां या	म येच	ताठ	व	पाय	रोखनू	उभं	राहत	हसतच	 ारकाधीश
दोघांना	 हणाले,	“तु ही	दोघेही	खंदे	म लवीर	आहात.	 ं ाचा	अथ	दोघेही	जाणता.	 ं
हणजे	 प ट	िवजय	िकंवा	मरण.	रोज या	सरावासारखं	ते	खेळलं	जाऊ	शकत	नाही.
“ यासाठी	 रीतसर	 म लयु ाचा	 शा तर्संमत	 आखाडा	 िगिरवर्जा या

राजवा तुसमोर	 िस 	 करावा	 लागेल.	 या	 ऐितहािसक	 ं यु ाचा	 िन प 	 िनणय
दे यासाठी	त 	पंच	नेमावे	लागतील.	 यासाठी	उदयीक	सकाळ	पावेतो	तु हा	दोघांनाही
थांबावं	लागेल.	तुम या	इ छेचा	इथं	पर् न	नाही.	 ं यु ाचे	हे	अटळ	िनयम	आहेत.”

एवढा	अरेराव	 मगधसमर्ाट;	 पण	 तो	 मा या	 वामीचें	 िबनतोड	 उद	्गार	 ऐकताना
काहीसा	 शांत	 झाला.	 भीमसेन	 तर	 यांचा	 अनुयायीच	 होता.	 दोघांनीही	 हा	 िनवाडा
मकूपणेच	मा य	 केला.	वायुपुतर्	भीमसेन	आिण	मगधसमर्ाट	जरासंध	यांचं	 िनणायक
ं यु 	 ठरलं.	 ही	 वाता	 वायू याच	 गतीनं	 नुस या	 िगिरवर्जात	 न हे,	 तर	 भोवती या
मगधसामर्ा यात	चौफेर	सवतर्	पसरत	चालली.

िदवस	पर्हरांनी	चढू	लागला	आिण	या	रोमांचक,	 वासरोधक,	ऐितहािसक	 ं यु ाचे
सा ीदार	 हो यासाठी	 मगधकर	 तर्ी-पु षांचा	 जनसागर	 िगिरवर्जात या
राजवा तमूोरील	 आखाड ाभोवती	 एकवटला.	 संिमशर्	 आवाजांचा	 पर्चंड	 कलकलाट
माजला.	आखाड ाभोवती	 या	आसनावर	माझे	 वामी	अजुनाशेजारी	बसले	होते,	ितकडे
काही	नगरजन	 अंगुिलिनदश	क न	 दु नच	 ‘शर्ीकृ णमहाराज’	कोण,	 ते	दाखवीत	होते.
जसे	 मथुराकर	 कंसा या	अ यायाला	 कंटाळले	 होते,	 तसेच	 हे	 मगधकर	 जरासंधा या
िनदय,	 िनमम	 राजवटीला	 उबगलेले	 होते.	 आखाड ाभोवती	 राजमंडळा या	 क ात
कंसप नी	 अ ती	 आिण	 पर्ा ती	 आप या	 िनवडक	 सेिवकांसह	 बस या	 हो या.	 त ण
वयाचा,	भारद त	शरीरय टीचा,	िप या या	अ यायी	राजवरवंट ाला	धैयानं	 प ट	िवरोध
करणारा	राजपुतर्	सहदेवही	बसला	होता.	 या या	िवरोधामुळेच	िप या या	रा यात	तो
दुलि त	 झाला	 होता.	 जरासंधा या	 िवराट	 सेनेचे	 दलपर्मुख	 जमले या	 जनसागरात
िठकिठकाणी	खड्ग,	गदा,	 मुसल	अशा	श तर्ांसह	 िफरत	होते.	 ते	सं येनं	एवढे	असनूही
जमले या	जनसागराचा	कलकलाट	 णभरही	रोध	ूशकत	न हते.	आजचा	िदवसच	िगरीनंी
वेढले या	या	राजनगरात	िचर मरणीय	ठरणार	होता.

आप या	 राजमंडळासमोरच	 पि चमेकडे	 पुढा	 क न	 अिजं य	 समर्ाट,	 अजोड
म लवीर,	 बृहदर्थपुतर्	जरासंध	उभा	होता.	कसले या	 केवल	 िवटकरी	 लंगोट ावर	तो
क ाबंधनात	उभा	होता.	 या या	पोटरी,	मांडी,	 दंड,	भरदार	व 	यांचे	पीळदार	 नायू
करंजेलाचं	 मदन	 के यामुळे	 झमझम	 तळपत	 होते.	 सपा या	 वेटो यासारखे	 जागीच
डौलदार	िफरत	होते.	 यानं	काही	बैठका	हलकेच	घेऊन	अंग	गरम	केलं.	तसं	पा यातील
ढेकूळ	फुलत	जावं,	तसे	 या या	उ या	 देहाचे	 नाय	ूफुगत	चालले.	समर्ाटाचं	 हे	दशन
सवांना	 दुमीळ	होतं.	आप या	कुलदेवीचा	जयकार	उठवीत,	डरका या	 देत	हात	 उंचावनू
तो	जागीच	काही	 ण	थयथय	नाचला.	भीमाला	खाऊ	की	िगळू,	अशा	क्रोधानं	पेटलेले
याचे	िव फारलेले	भोकरडोळे	नुसती	आगच	आग	ओकत	होते.	 याचं	िध पाड,	आक्रमक
दशन	पर्चंड	भयावह	होतं.

मा यासमोर	थोड ाशा	उंच	लाकडी	बैठकीवर	 ारकाधीश	बसले	होते.	 यां या	डा या



हाताशी	धनुधर	धनंजय	बसला	होता.	दोघेही	अ ाप	बर्ा णवेषातच	होते.	तरीही	सा या
वेषातील	 यां या	अपार	आ मिव वासी,	 तेजःपंुज	 मुदर्ा	असं यांचं	 ल 	 वेधनू	 घेत
हो या.	दोघां या	मागे	मी	उभा	होतो.	सवां या	सारखीच	मा या	मनात	 ं ाचा	 िनणय
काय	लागणार	याची	अपार	उ कंठा	होती.

आ ही	भीमसेनांना	समोर	ठेवनू	आखाड ा या	पि चमेला	होतो.	आमची	त डं	पवूला
होती.	आ हाला	आमचा	 ‘म लवीर’	भीमसेनही	असा	कधीच	बघायला	िमळाला	न हता.
िपक या	िलंबासारखा	 याचा	वण	करंजेलाची	मातर्ा	िद यामुळे	दृ टी	ठरणार	नाही,	असा
झमझम	तळपत	होता.	पोटरी,	मांड ा,	 दंड,	व 	यांचे	 याचे	पीळदार	 नाय	ू या या
सा या	खाकर याबरोबरही	जागजागी	गचागच	आक्रसनू	पु हा	िवलग	होत	होते.

यानंही	आपला	लोहकांबेचा	म लदेह	उ ण	क न	 घे यासाठी	काही	चट या	 बैठका
मार या.	 हां-हां	 हणता	 याचं	 शरीर	 टराटर	 फुग	ू लागलं.	 एरवीपे ा	 तो	 दु पट	 िदसू
लागला.	झेपावत	भीमसेन	एवढा	पर्चंड	 देह	 घेऊन	आखाड ा या	दोरखंडाव न	सहज
छलांग	घेतच	आत	उतरला.	दो ही	हात	वर	क न	कधी	डा या	एकाच	पावलावर	उभा	देह
तोलनू,	थयथय	नाचनू	चार	एक	पावलं	पुढे	जात	तो	म येच	थांब	ूलागला.	चौफेर	िफ न
मगधकरांना	नमर्	अिभवादन	क 	लागला.	 याचा	िवनय	बघनू	चोहोबारजूंनी	टा यांचा
पाऊसच	पाऊस	पडला.	 णभर	थांबनू	 पु हा	उज या	एकाच	पावलावर	आपला	 िवशाल
देह	साव न	चार	पावलं	तसाच	तो	 पुढे	 गेला.	असं	 यानं	आखाड ाचं	सगळं	 मंडल	पणू
क न	पु हा	पिहली	जागा	घेतली.

अंगी	 समर्ाटपदाचा	 टेच	 असलेला	 जरासंध	 दो ही	 हात	 वर	 क न	 आपलंही
आखाड ाचं	मंडल	घेऊन	पिह या	जागी	उभा	ठाकला.

भीमसेनानं	 ‘जयऽ	 माता	 कंुती	 जयऽ	 भवानीदेवीऽ’	 असा	 गगनभेदी	 घोष	 करत
समोर या	जरासंधाला	ललकारत	आप या	लोहदंडावर	दणदणीत	शड्डू	ठोकला.	 या या
उठले या	 कडाड या	 ठपकारानं	 िक येक	 ब या	 मगधकरां या	 अंगावर	 काटाच	 काटा
तरा न	आला.

समो न	जरासंधानंही	तसाच	पर्ितआ हानाचा	शड्डू	ठोकला.
पर्मुख	 पंच	 पुरोिहतांनी	 दोघाही	 म लवीरां या	 हातात	 ललकारीची	 माती	 िदली.

णात	ते	बाजलूा	हटले.	पु हा	दो ही	बाजूंनी	दंड-मांड ाचे	दणाणते	शड्डूच	शड्डू	उठले.
दो ही	 म ल	 यो ांची	 भोप यासारखी	 गोल	 गरगरीत	 म तकं	 एकमेकांना	 िभडली.
पर परांचं	 साम य	 ताड यासाठी	 दोघांनीही	 एकमेकां या	 पु ट	 गर्ीवांवर	 हातपंजांचे
बळकट	 पर्हार	 केले.	 एका	अशरण	 िचवटपणानं	 थरारक,	 रोमहषक	 ं यु ाला	 पर्ारंभ
झाला.	डो याडो यांत	पर्ाण	एकवटून	असं य	जीव	एका	घनघोर	 ं यु ाचे	सा ीदार
झाले.

हा	 िदवस	 होता,	काितक	 शु 	 पर्ितपदेचा.	 िगिरवर्जावर	 दाटून	आलेलं	 दाट	 धुकं
िनवळून	आता	पार	नाहीसं	झालं	होतं.	मा या	मनात	अ ाप	एकच	पर् न	अधनूमधनू
उठत	होता	 –	भीमसेनाचं	आ हान	 वीकार यामागे	जरासंधाचा	काय	 राजकीय	आडाखा
असावा?	 यानं	आगर्ह	ध न	अजुन	 िकंवा	मा या	 वामीनंा	यासाठी	 िनवडलं	न हतं.
याची	प की	खातरी	होती,	भीमसेन	हेच	उरले या	दोघांचं	पिहलं	बळकट	संर क	कवच
आहे.	 वतः या	 म लिव ेवर	 याचा	 पर्चंड	 िव वास	 होता.	 या	 बलावर	 भीमसेनाचं
संर क	कवच	फोडून	काढताच	 याला	 रािहले या	दोघांना	 बंिदवान	करायचं	होतं.	मग



इंदर्पर् थाला	आिण	 ारकेला	 िवशेष	 दतू	 पाठवनू	 िन र	 करणारा	 िनरोप	 धाडायचा
होता.	 ‘तु हाला	तुमचा	काळा	गवळी	आिण	 याचा	तसाच	िश य	िजवंत	पािहजे	असेल,
तर	 तुम या	 दो ही	 राजांनी	 –	 युिधि ठर,	 वसुदेवांनी	 –	 पर् य 	 िगिरवर्जात	 यावं.’	 ते
दोघेही	अिभिष त	महाराज	होते.	 या या	य ात	बली	चढवायला	यो य	होते!	हा	िनरोप
ऐकून	 वामी	व	अजुना या	परे्मापोटी	 इंदर्पर् थाचे	महाराज	 युिधि ठर	आिण	आमचे
महाराज	वसुदेवबाबा	यांना	सम 	 िगिरवर्जात	यावंच	लागलं	असतं.	 ते	 येताच	 यांना
बलीचंी	सं या	पणू	कर यासाठी	बंिदवान	राजां या	कारागृहात	तो	क डून	टाकणार	होता.

िदवस	पणू	म तकावर	आला.	मागधी	डं यांचा	पर्थम	हलक लोळ	उठला.	चपळाईनं
पंच	पर्थम	दरू	होताच	दोन	 िन णात	म लवीर	यो ांची	गज या	वनराज	 िसंहासारखी
थरारक	 पंजेफाड	 सु 	झाली.	म येच	 दणादण	शड्डू	ठोकत	एकमेकां या	 पु ट	मानांना
भ कम	 हातवेढे	 टाकत,	 िहसडे	 देत	 ते	 लढू	 लागले.	 अ याकष	 आिण	 आकडी	 या
खडाखडी या	 डावपेचातच	 यांचा	 पिहला	 संपणू	 िदवस	 गेला.	 सांजवात	 आ यानं
कलकलणा या	 िविवध	 प यांचे	 थवे	 कोटरांकडे	 परत	ू लागले.	 तबकाएवढं	 लालभडक
सयूिबंब	 िगिरवर्जा या	पि चमे या	ड गरिशखराला	 येऊन	 िभडलं,	तसं	पर्मुख	 पंचांनी
आकाशाकडे	त ड	करत	एक	भलामोठा	शंख	 फंुकला.	तो	 िदवस	समा तीचा	 संकेत	होता.
दो हीही	 म लवीर	 दोन-तीन	 वेळा	 तो	 शंखनाद	 ऐकून	 मग	 कुठं	 भानावर	 आले!
एकमेकांपासनू	िवलग	झाले.

दुस या	 िदवशी	 िदवसफुटीबरोबर	 डंका,	 रणवा े ,	 रणिशंगे,	हल या,	 भे या,	 दुदंु या
यां या	संिशर्म	कडकडाटात	म लयु ाला	पु हा	पर्ारंभ	झाला.	आद या	िदवसाची	वाता
मगध	रा यात	चहकूडे	पसर यामुळे	काल यापे ा	आज	परे् क	 तर्ी-पु षांची	 सं या
वाढली	 होती.	 यांचा	अनावर	कलकलाट	मातर्	 दोघा	म लवीरांची	म तकं	एकमेकांना
िभडताच	िचिडचाप	झाला.	आता	दोघांनीही	एकमेकां या	साम याची	नीट	क पना	येऊन
चुकली	होती.	कालचे	डावपेच	ते	सावधपणे	आज	टाळत	होते.	अवरोध,	रजकपृ ठ	अशा
न याच	 डावपेचांचा	अवलंब	करत	 होते.	 दातओठ	खात,	 डरका या	फोडत	 एकमेकांना
नाना	पर्कारे	िभडत	होते.	आता	परे् कांतही	भीमसमथक	व	समर्ाट	जरासंधसमथक	असे
दोन	तट	आपोआपच	तयार	झाले	होते.	 ते	आपाप या	म लवीराला	परे्रणा-पर्ो साहन
दे यासाठी	 आलटून-पालटून	 नाना	 पर्कारे	 अरोध	 क लोळत	 होते.	 मी,	 धनंजय,
ारकाधीश,	 अखाड ातील	 पंच,	 उपपंच,	 राजमंडळातील	 तर्ी	 क ातील	 कंसप नी,

अ ती,	पर्ा ती,	 पु षकुलातील	 राजपुतर्	सहदेव,	अमा य,	मागध	 मंितर्गण,	जमलेले
सव	 तर्ी-पु ष	 परे् क,	 सवांचीच	 दृ टी	 दोघांवरच	 अचल	 ि थरावली	 होती.
अखाड ातील	भान	हरपले या	पांडव	म लवीर	वायुपुतर्	भीमसेनावर	आिण	तोडीस	तोड
झंुजणा या	 मगध	 समर्ाट	 जरासंधावर.	 याही	 िदवसाची	 सं याकाळ	 िगिरवर्जातील
राजवा तसूमोर या	आखाड ावर	उतरली.	म लयु ाचा	िनणय	काही	झाला	नाही.

एक	न हे,	दोन	न हे	सतत	 तेरा	 िदवस	हा	 संघष	अथक	चालला	होता.	महापुरातील
शोण	नदीचं	पाणी	 णा णानं	वाढत	जावं,	तशी	दररोज	परे् कांची	सं या	फुगत	चालली.
यामुळे	आखाड ाभोवतीचा	पिरसर	तर	भरलाच;	पण	 याबाहेरील	पर्ाकारही	खचाखच
भरला.	 पहाटेपासनू	 चाललेला	 नानािवध	 वा ांचा	 संिमशर्	 वरक लोळ	 म लवीरांची
म तकं	एकमेकांना	िभडताच	ठर यासारखा	सवयीमुळेच	बंद	झाला.	मला	एकाच	गो टीचं
आ चय	 वाटत	 होतं	 की,	 गेले	 तेरा	 िदवस	 भीमसेन-	 जरासंध	 एकमेकांशी	 अटीतटीचं



म लयु 	 खेळले	 होते.	 तरीही	 ते	 अिजबात	 थकले-	 िशणलेले	 िदसत	 न हते.	 यां या
िनथळ या	 देहावर	घामशोषक	 र े या	ओंजळी	टाकून-टाकून	पाचही	 पंच	मातर्	आता
थकलेले	िदसत	होते.

तेरावा	 िदवसही	 िनणयािशवाय	 िगिरवर्जा या	 ड गराआड	 मावळला.	 आता	 तर
राजनगरा या	 घराघरांत	 एकच	 एक	 चचा	 चाल	ू होती	 –	 िनणयािशवाय	 रगाळले या
म लयु ाची.	कोण	 िजंकणार	याची.	 रोज	 रातर्ी	मला	आम या	अितिथगृहात	 कुणाला
कधीच	 बघायला	 न	 िमळणारं	 दुमीळ	 दृ य	 िदसत	 होतं,	 पर् येक	 िदवशी	 भीमसेना या
म लयु ात	कुठं-कुठं	उिणवा	रािह या,	हे	 ारकाधीश	 याला	पर्ा यि क	क न	पटवनू
देत	 होते.	 भीमसेनही	 आपले	 िवशाल	 नेतर्	 िव फा न	 ते	 ऐकताना	 हणत	 होता,
“शर्ीकृ णा,	 तुझं	 हे	सांगणं	अगदी	 थेट	मा या	 गु देव	 बलरामांसारखं	आहे.	 तुला	 तर
म लयु 	 खेळताना	मी	कधी	पािहलं	नाही.	 कुठं	 िशकलास	 हे	सव?”	तसं	हसनू	 वामी
हणत,	 “ते	जाणनू	 घे यासाठी	 तुला	गोकुळात	जावं	लागेल.	मा या	 केलीनंदकाकांना
भेटावं	लागेल.”	या	वेळी	भीमसेना या	तळपायांना	तेल	चोळीत	बसलेला	अजुन	दोघांचं
बोलणं	 यानपवूक	 ऐकून	 घेई.	अधा-एक	 घंटा	 थंड	 पा यानं	 नान	 केलेला,	 अंगावरचा
राख-मातीचा	थर	दगडी	कपचीनं	खरवडून	काढलेला	शर्ांत	भीमसेन,	डोळ	िमटते	घेऊन
आ तरणावर	च क	घो 	लागलेला	असे!	 या या	एका	बाजलूा	 ारकाधीश	व	 दुस या
बाजलूा	 मी	 या या	 दंड-मांड ा,	 व ाचं	 मदन	 करीत	 अस.ू	 यासरशी	 भीमसेनांची
घोर याची	 लय	 िकतीतरी	 वाढलेली	 असे.	 म यरातर्ी या	 वेळी	 ारकाधीश	 याला
गदागदा	हलवनू	उठिव याचा	य न	करीत.	तो	 नुसताच	 कूस	पालटून	 यांना	दाद	काही
देत	नसे.	मग	 वामी	मला	एका	व तर्ात	बांधनू	 खंुटाळीला	टांगलेला	पांचज य	 शंख
आणायला	 सांगत.	 मा याकडे	 डोळे	 िमचकावनू	 बघत	 हसतच	 तो	 शंख	 एकदाच
आकाशगामी	 बघत	 जोरदारपणे	 फंुकत.	 यासरशी	 एवढा	 घोरणारा	 भीमसेन	 एकदम
ताडकन	 उठून	 बसे!	आप या	 देहावर	 दृ टी	 िफरवत	 सा ात	 ारकाधीशांनी,	आप या
मामेबंधूंनी	आप या	 देहाचं	मदन	 केलंय	 हे	 यानी	 येताच	लहान	बालकासारखा	वरमनू
हणे,	“शर्ीकृ णा,	पु हा	जर	का	त	ूमा या	देहाचं	मदन	केलंस,	तर	मी	हे	 ं 	खेळणारच
नाही.	च क	पराजय	 वीका न	मोकळा	होईन.”

वामी	भीमसेनांना	 हणत,	“ते	तुला	चालेल	भीमसेना.	मला	नाही	चालणार!	तु या
ह ते	 भरपरू	काही	करवनू	 यायचं	आहे	 मला.	 िशवाय	 तु हा	सव	 बंधूंची	 िपर्य	 प नी
दर्ौपदी	माझी	भिगनी	आहे	–	सखी	आहे.	ितला	तरी	ते	चालेल	का?”

भीमसेन	‘नाही’	अशा	अथाची	मानी	डोलवी.	तसं	माझे	 वामी	 वत:	तयार	केले या
थंडगार,	मधुर	पौि टक	 थंडाईची	कासंडी	भीमसेनासमोर	धरत.	ती	हाती	 घेऊन	नरडीची
टपटपीत	घाटी	गटागट	वर-खाली	करत	भीमसेन	ती	िरचवनू	टाकी.	मग	मान	मागे	टाकून
खळाळून	हसे.	भीमसेनाला	कासंडी	िरचव	ूिद यावर	 ारकाधीश	खोचकपणे	 हणत,	“बाकी
त	ूतु या	गु देवांकडून	मान	मागे	टाकून	खळाळत	हस याची	कलाही	बरी	िशकला	आहेस
भीमसेना!”	 िगिरवर्जा या	या	अिभयानात	मला	 वामीं या	ठायी या	दोन-तीन	 गुणांचं
न यानं	दशन	झालं.	 ते	केवढ ातरी	कठीण	पर्संगात	आपली	 िनधारी	 वृ ी	व	तजेलदार
िवनोदबु ी	काही	हरव	ूदेत	न हते.	जीवनभर	कम	करणं	–	तेही	िनरपे 	–	हेच	माझे	 वामी
मानत	आले	होते.

ए हाना	मगध	रा यासह	उ र	आयावतात	गाजले या	थरारक	म ल ं ाचा	चौदावा



िदवस	उजाडला.
उगवती या	तळप या	सयूाला	सा ी	ठेवनू	शड्डू	आ हानां या	दणदणाटात	 ं ाला

पर्ारंभ	झाला.	 गंड थळातनू	मदरस	पाझरणा या	म 	रानगजांसारखे	भीमसेन-जरासंध
डरकालत	एकमेकांना	 िभडले.	भोवती	ल ावधी	परे् कांची	गदी	होती;	तरीही	शांतता
पसरली.	आज	तर	दोघांनीही	िवशेष	ठेवणीतील	पवूी	न	वापरलेले	डावपेच	बाहेर	काढले.

दोघांचंही	शरीरसाम य	तर	अजोडच	होतं,	आता	 यांची	बौदि्धक	चपळाईही	 िदसू
लागली.	 भीमसेनानं	 कीलवजर्िनपात	 हा	 डावपेच	 बाहेर	 काढला	 की,	 एवढा	 िध पाड
जरासंध	त पर	चपळाईनं	 याला	अवरोध	डावानं	त पर	उ र	 देऊ	लागला.	जरासंधानं
भीमसेना या	छातीखाली	आपली	िवशाल	पाठ	िभडवनू	 याला	रजकपु ठावर	धु या या
िप यासारखं	आदळ यासाठी	 घेतलं	की,	भीमसेन	चपळाईनं	 रानवेलीनं	खिदर	 वृ ा या
खोडाला	सपितढा	घालावा	तसं	 या या	पायाला	लपेटता	वेढा	घालनू	 याला	हताश	क
लागला.	जमलेले	लाखो	परे् क	 यां या	हातापायांची	िनसटतीसु ा	हालचाल	डो यांत
पर्ाण	आणनू	 िनरख	ूलागले.	आपला	 केवढातरी	पर्चंड	घोटीव	 देह	चपळाईनं	वाकवीत
भीमसेनानं	एखा ा	डावाची	सरशी	घेतली	की,	भीमसेनसमथक	लाटेसारखे	उभे	राहत	गजू
लागले,	 ‘पांडुपुतर्	 अिजं य	 म लवीर	 भीमसेऽऽन	 जयतु...	 जयतु!	 बलरामिश य	 –
अिजं य	म लयो ा	भीमसेऽन	साधुऽ...	साधुऽऽ’	जरासंधानं	 पेचात	 टाकणारा	 एखादा
डाव	फेकला	की,	 याचे	समथक	मागधी	पागोटी	हवेत	उडवत	ओरडू	लागले,	 ‘अिजं य
म लवीर	मगधसमर्ाट	महाराज	जरासंधऽ	जयतु...	जयतु।’

चढ या	 घिटकेबरोबर,	 पर्हराबरोबर	 म लयु ातील	 ई या	 चढत	 चालली.	 आता
परे् कांत	चचा	सु 	झाली,	‘हे	 ं 	कधी	संपणार	तरी	आहे	की	नाही?’	आता	मा यावरचा
सयू	ढळून	ितस या	पर्हराकडे	कलला	होता.	दो ही	म लां या	अंगावर	र ाओंजळी	टाक
टाकून	थकलेले	पाचही	पंच	आखाड ात	जागा	िमळेल	ितथं	उिकडवे	बसले	होते.

मागधी	अमा य	युवराज	सहदेवा या	कानी	लागत	सचूना	देऊन	गेले,	‘राजमंडळाचे
राखीव	म ल	आता	एक-एक	करत	आखाड ात	उतरवावे.	भीमसेनाला	घे न	थेट	बंिदवान
करावं.	नाहीतर	मथुरेत	 कंसमहाराजांचं	झालं;	तसंच	इथेही	काहीतरी	 िवपरीत	हो याची
श यता	 आहे!’	 मागधी	 मंितर्गणांनी	 यांची	 सचूना	 लावनू	 धरत	 उद	्गार	 काढले,
‘अमा यांची	सचूना	यो य	आहे.	स वर	राखीव	म ल	आखाड ात	उतरवावेत.’	आता	सयू
पार	कलतीला	आला.	आखाडाभर	भोवती या	अशोक,	 िकंशुक,	 पु नाग,	ताल,	तमाल,
अ व थ	 अशा	 वृ ां या	 लांब,	 दाट	 साव या	 पसर या.	 मा यासमोर	 बसले या
ारकाधीशांनी	 मगधां या	 राजमंडळात	 चाललेली	 चलिबचल	 पटकन	 िटपली.	 ते

आसनाव न	 उठून	 उभे	 रािहले.	 कंठाभोवती या	 उ रीयावर	 ळणारी	 वैजयंतीमाला
यांनी	 णैक	 हळुवार	 कुरवाळली.	 गेले	चौदा	 िदवस	 इतर	 कुणाकडे	 ढंुकूनही	न	 बघता,
िमळेल	 या	पळभरात	भीमसेन	एकट ा	 ारकाधीशांकडे	काय	ते	बघत	आला	होता.	 यांना
वैजयंतीमाला	 कुरवाळताना	 बघनू	भीमसेन	काय	 उमगायचं	 ते	 उमगला.	आप या	सव
चपळ	हालचाली	 देहावर	वजर्ाघात	झा यासारखा	 यानं	एकाएकी	थांबिव या.	ठर या
संकेतापर्माणं	जरासंधाला	अंगावर	घेतलं.	जरासंधाचा	भर्म	झाला	की,	भीमसेन	थकला
आहे,	शर्ांत	झाला	आहे.	 यानं	चपळाई	क न	भीमसेना या	घामानं	थबथब या	छातीला
आपली	 िवशाल	 पाठ	 िभडिवली	 आिण	 भीमसेनाचा	 पर्चंड	 देह	 रजकपु ठ	 डावावर
पाठीव न	घु या या	िप यासारखा	सरळ	समोर या	मातीत	दाणकन	आदळला.	तसा	मी



ताडकन	उभाच	रािहलो.	भोवतीचं	उभं	परे् ागारही	िवजेचा	चटका	बसावा	तसं	उठून	उभं
ठाकलं.	 यातील	काही	जण	 ‘चकऽ	चकऽ’	करीत	च क	हळहळले,	काही	जण	मागधी
पागोटी	 हवेत	 उडवीत	 हषो मादानं	 थयथय	 नाचत	 गजले,	 ‘मगधसमर्ाट	 अिजं य
म लवीर	 जराऽऽसंध	 महाऽराऽज	 सदैव	 जयतुऽ..	 जयतुऽऽ...	 जयतुऽऽऽ!’	अजुन	 तर
के हाच	उठून	उभा	रािहला	होता.	आपला	पर्ाणिपर्य	बंध	ूसंकटात	सापडलेला	बघनू	तो
वेषानं	आखाड ात	 घुस	ू लागला.	 वामीनंी	 याला	 दंडाला	 ध न	 िनकरानं	आवरलं.
ए हाना	म ल	जरासंध	 िनपिचत	पडले या	भीमसेना या	पायाशी	आला.	 याचे	 दो ही
पाय	आप या	बळकट	बाहतू	घेऊन	दातओठ	खात	ते	पर पर	िवरोधी	ताण	ूलागला.	तसं
पर्ाण	कंठाशी	आ यासारखा	अनावर	संतापानं	अजुन	 प ट	ओरडला,	“शर्ीकृ णाऽ!	सोड
मला.	 तो	 मा या	 िपर्य	 बंधलूा	 उभा	 िचरणार!”	 तसं	 अजुनाकडे	 डोळे	 रोखनू	 बघत
ारकाधीश	अ यंत	संथपणे	 हणाले,	“धनंजया!	काय	होतंय	ते	नुसतं	बघ.	या	ऐितहािसक
ं यु ाचा	त	ूकेवळ	साथीदार	हो!	मलाही	तसंच	होणं	भाग	आहे.	हटायला	आिण	हरायला
भीमसेन	काही	जरासंध	नाही!”

आपलं	 सव	 साम य	 दो ही	 मांड ांत	 एकवट	 अवरोधलेला	 भीमसेन	 जरासंधाला
तसभूरही	काही	ताणता	आला	नाही.	तसा	 णैक	ग धळलेला	जरासंध	कपाळावरचा	घाम
िनरप यासाठी	थांबला,	असावध	झाला.	याच	नेम या	 णाला	भीमसेनानं	म यासारखी
चपळाई	केली.	आप या	दो ही	पायांचा	 णात	 याला	कैचीसारखा	 ितढा	घातला.	असा
एक	 वीजझटका	 िदला	की,	जरासंध	समोर	 त डघशी	 मातीत	कोसळला.	 याच	 नेम या
णाची	 वाट	 बघणा या	 ारकाधीशांनी	 कटी या	 व तर्ातील	 पांचज य	 बाहेर	 घेऊन

मागधी	 आभाळाकडे	 गर्ीवा	 उंच	 उचलनू	 तो	 िशवकर	 पांचज य	 कंठा या	 धम या
तटतटीत	 फुगवनू	 पर्ाणपणानं	 फंुकला!	 शंखाचा	 संकेत	 पकडत	 पाल या	 पडले या
जरासंधा या	 कंठाभोवती	 भीमसेनानं	आपला	 िनणायक	 पर्ाणांतक	 बाहुकंटकाचा	 पाश
आवळला	 होता!	 आप या	 लोहदंडातील	 श ती	 णा णाला	 चढ या	 भाजणीनं
बाहुकंटकात	पे न	भीमसेन	बाहुकंटकाचा	िनणायक	पाश	आवळत	चालला.	तसा	िध पाड
जरासंध	काहीही	 न	 बोलता	 डोळे	 गरगर	 िफरवनू	आखाड ात या	 मातीत	 टाचा	 घासू
लागला.	पांचज य	पुनःपु हा	घुमतच	रािहला!	जम या	लाखो	परे् कांना	काहीही	कळलं
नाही	 की,	 मागधांचा	अिजं य	 समर्ाट	जरासंध	 टाचा	 घासत	 गतपर्ाण	 होऊन	 के हा
पडला!

या या	िन पर्ाण	कंठावरचा	बाहुकंटकाचा	पाश	सोडवनू	भीमसेन	वीजलोळासारखा
ताडकन	उभा	रािहला.	तसे	चोहोबाजूंनी	अनावर	घोषच	घोष	उठले	–	‘पांडुपुतर्	अिजं य
म लयो ा	भीमसेऽऽ	न	जयतु...	जयतु!!!	जयऽऽ	जयऽऽ	कंुतीपुतर्	भीमसेऽन!’

ितकडे	आखाड ात	 एका	 पायावर	 थयथय	 नाचत	 भीमसेन	 गजतच	 होता.	 ‘गु देव
बलराऽमऽ	 जयतु!	 जयतु!	 माता	 कंुती–इडा–भवानीचा	 िवजय	 असो!’	 आ ही	 ितघेही
खेच यासारखे	भीमसेनाकडे	धाव	ूलागलो.	िगिरवर्जा या	ड गरिशखरांव न	मावळतीचा
सयू	मावळला.	तो	िदवस	होता,	काितक	शु 	चतुदशीचा!!

जरासंधाचा	पाडाव	होताच	मा या	 वामीचंी	चया,	कधी	न हे	अशी	अपार	उजळून
िनघाली.	 ते	आता	काय–काय	 िनणय	 घेतील	इकडे	सवांचीच	 दृ टी	लागली.	 कंस वशुर
जरासंध	 आ तच	 अस यामुळे	 एक	 राजपर्था	 पाळणं	 भागच	 होतं.	 याचा	 रीतसर
उ रािधकारी	 घोिषत	 के याखेरीज	 या या	 शवाला	 अि नसं कार	 देता	 येत	 न हता.



यासाठी	 वामीनंी	 भेदरले या	 जरासंधपुतर्ाला	 सहदेवाला	 धीर	 देऊन	 या याच
अमा यांकरवी	 पाचारण	 केलं.	 याला	 म लयु ा या	 आखाड ातच	 मागधांचा
उ रािधकारी	 हणनू	घोिषत	केलं.	 याला	िहतोपदेश	 देताना	 वामी	 हणाले,	“सहदेवा,
आमचा	मागधां या	जनपदाशी	कसलाच	 वैरभाव	नाही.	आहे	व	राहील	तो	 कुणा याही
अ यायी	व	अ याचारी	वृ ीशी.

“लवकरच	माझे	आतेबंध	ू–	इंदर्पर् थाचे	पांडव,	राजसयू	य 	संप न	करतील.	 यांना
मागधां या	समर्ा याला	शोभेल	असा	 सेवक,	 उपयु त	 पश,ू	 संप ी,	 धनधा य	 यांचा
उपहार	आम या	समवेतच	त	ूधाडायचा	आहेस.	आ मभावानं	 या	य ाला	उपि थतही
राहायचं	आहे.	कुणी	सांगावं,	पांडवांशी	तुझे	र तसंबंधही	येतील.	भिव यात	तुझं	चतुरंग
शि तसाम य	 यां या	पाठीशी	उभं	कर याचाही	पर्संग	येईल.”

वतःला	िप यासारखंच	कठोर	शासन	होईल,	असं	सहदेवाला	वाटलं	होतं.	 याऐवजी
पणू	अभय	 व	जीवनोपयोगी	 मागदशन	 ऐकून	 तो	 िप याचं	 दुःख	 िवस न	 भावभािरत
झाला.	 मा या	 वामीचें	चरण	 धरत	 संिमशर्	 भावनांनी	 णैक	 फंुदला.	 िवशाल दयी
वामीनंी	 याला	 हळुवार	 वर	 घेत	आप या	आिलंगनात	 घेतलं.	 ‘चला’	असा	 मला	 व
अजुनाला	 संकेत	 देत,	 सहदेवाचा	 हात	 हाती	 ध नच	 वामी	 चाल	ू लागले.	 ितकडे
वेडाव या	 मगधकरांनी	 भीमसेनाला	 कंुकुमात	 हाऊ	 घालनू	 खां ावर	 नाचिव याचा
ज लोष	चालिवला	होता.	 याला	 वामीनंी	हातसंकेत	करताच	सवांचं	परे्मकडं	तोडून	तो
वामीं या	जवळ	आला.	एका	मगध	 सेनापतीनं	आपली	पर्चंड	गदा	भाराव या	मनानं
यां या	पु ट	खां ावर	ठेवली.	तसं	बंधुवय	अजुनानं	म लवीराला	कडकडून	िमठी	मारली.
मगध–अमा य	काही	 सेवकां या	साहा यानं	जरासंधचा	 िन पर्ाण	 देह	 उचलनू	बाजलूा
झाले.	 भीमसेनानं	 वामीं या	 चरणांजवळ	 गदा	 ठेवली.	 मग	 तो	 वामीपें ा	 वय क
असनूही	सा टांग	दंडवत	घाल यासाठी	वाकू	बघत	असतानाच	 वामीनंी	 याला	थोपवनू
अपार	 गौरवानं	 कडकडून	 आिलंगनात	 घेतलं.	 तसा	 वामीचंा	 नीलदेह	 भीमा या
अंगावरील	 कंुकुमानं	 माखनू	 गेला.	 सं यासमयी या	 शरदात या	 आर त
नीलाकाशासारखा	 िदस	ूलागला.	 ते	 दुमीळ	 दृ य	बघनू	 वेडावले या	मगधकरांनी	घोषच
घोष	उठिवला	–	‘कंुतीपुतर्	भीमाजुऽऽन	जयतु	–	जयतु.	देवकीपुतर्	शर्ीकृ ण	महाराऽऽज
–	जयतुऽ	जयतु!’

दो ही	 पांडव,	 मागधांचे	 सेनापती	 आिण	 मंितर्गण	 व	 खेच यासारखे	 चालणारे
िकतीतरी	 भाववेडे	 मगधकर	 यां या	 मेळातनू	 वामी	 चालले.	 मीही	 गवो नत	 व ानं
यां यासोबत	चाललो.	आयावतातील	पर्थमच	घडणा या	एका	ऐितहािसक	पर्संगाचा
सा ीदार	 हणनू.

आमचा	 कलकलता	 तांडा	 मगधां या	 कडेकोट	 बंिद त	 कारागृहासमोर	 आला.
कारागृहावरचं	भलंमोठं	 कुलपू	बघनू	सवच	थबकले.	तसं	 वामीनंी	गदावीर	भीमसेनाकडे
नुसतं	 सहेतुक	 बिघतलं.	 यानं	 यां या	 दृ टीतील	 आशय	 अचकू	 उचलला.	 पुढे	 होत
खां ावर या	पर्चंड	गदेचा	एकच	बळकट	पर्हार	 या	 कुलपावर	 उतरिवला.	वषानुवषं
क डलेले	नरेश	मु त	झाले.

आपण	मु त	झालो	यावर	िव वासच	न	बसणारे	ते	सव	बंिदवाना या	मागधी	वेषातील
नरेश,	तरातर	चालत	 येणा या	 मुि तदा याकडे	बघतच	रािहले.	सव	जण	कारागृहातील



चौकात	 आपोआप	 एकवटले.	 यातील	 िक येकांनी	 भर या	 कृत 	 नेतर्ांनी,	 मा या
वामीं या	 िवमल	चरणांना	हात	लावनू	 ितथली	धळूही	म तकी	 घेतली	होती.	 यांतील
एक–दोन	 फारच	 वृ 	 राजे	 हात	 जोडून	 अ यागर्हानं	 िवनवताना	 वामीनंा	 हणाले,
“ ारकाधीश	 वासुदेवा,	आ ही	 तुझी	सयूमंडल	 भेदणारी	कीती	 ऐकून	 होतो.	आज	 तुझं
पर् य 	दशनच	झालं.	 नेतर्	कृताथ	झाले.	आमचे	कानही	कृताथ	कर याची	कृपा	कर.”
वामीनंी	 हात	 उंचावनू	 संकेत	 करताच	 ते	 सव	 राजे	आज	 पिह यानंच	 एका	 पाषाणी
चौथ यासमोर	 च क	 भुईवर	 मांडी	 घालनू	 बसले.	 माझे	 वामी	 िधमं	 चालत
पाषाणचौथ यावर	 चढले,	 यांची	 परे्मसागर	 असलेली	 दृ टी	 णैक	 सवांवर	 िफरली.
यांची	 मुदर्ा	 णभरातच	अपार	 तेजवंत	 िदस	ूलागली.	 केवळ	 यां याच	 कंठात	शोभनू
िदसणारी	 यांची	 वेणुवाणी	 मागधां या	 कारागृहातील	 िभंतीं या	 पाषाणांवरही	 रोमांच
उठवीत	 तर्व	ूलागली	–

“आयावतातील	 िविवध	जनपदांचे	अिधकारी	असले या	 िपर्य	नरेश	हो!	 िनरपराध
बंिदवानाचं	जीवन	 िकती	 दु कर	असतं,	 हे	 तु ही	अनुभवलंय.	 िवक्रम	क डून	पडणं	कसं
अस 	 होतं,	 हे	 भोगलंय.	 स ा	 ही	 दुधारी	 श तर्ासारखी	 असते.	 ती	 िवधायकाचं	 व
िवनाशकाचंही	 काय	 क 	 शकते.	 आपण	 अमयाद	 स ाधीश	 झालो	 या	 भर्मानं
मगधसमर्ाटानं	तु हाला	बंिदवान	केलं.	तुमची	सं या	शतकाची	होताच,	तो	शतशीष	य
क न	 या या	 वेदीवर	 तु हा	सवांचा	 िनघृण	बळी	 देणार	होता!”	आयां या	या	 नुस या
उद	्गारामुळेही	 बसले या	 नरेशांत	अ व थ	खसफस	 माजली.	 ती	 वाढू	 न	 देता	 वामी
लगेच	 हणाले,	“हा	कसला	य ?	खरोखरच	तो	यश वी	झाला	असता	तर?	मी	जाणतो,
तु ही	कुणीच	मरणाला	घाबरणारे	नाही.	पण	तुम यािवना	तुम या	पर्जाजनांचं	मागे	काय
झालं	असतं?	 िजथे–िजथे	जीवन	 तंुबनू	असेल,	 ितथे–ितथे	धावनू	जाणं	 हे	माझं	कत य
आहे.	तंुबलेलं	जीवन	पर्वाही	करणं,	हेच	माझं	जीिवतकाय	आहे.	आजपासनू	तु ही	मु त
झाला	आहात.	या	िवक्रमाचं	सव	शरे्य	आहे,	ते	आम या	म लवीर	भीमसेनाला.”

कुठ याही	अडचणीची	बारीकसारीक	उकल	करणं,	हा	तर	मा या	 वामीचंा	गुणधमच
होता.	शेजारीच	उ या	असले या	सहदेवाकडे	बघत	ते	 हणाले,	“हे	मगधािधपती	सहदेव
महाराज	तु हा	पर् येकाला	धनधा य	व	श तर्ांनी	स ज	असा	सार यासह	एक–एक	रथ
देतील.	तु ही	आपाप या	जनपदात	जाताच,	भीमसेना या	इंदर्पर् थ	रा याकडे	तु हाला
शोभेल	असा	 उपहार	 पाठवालच.	 तुम या	 मु ती या	 िनिम ानं	जनपद	 इंदर्पर् थाशी
जुळलेला	 नेह	सदैव	 मरणात	 ठेवनू,	पर्संगी	 यां या	हाकेला	त पर	 ‘ओ’	 ाल.	मी
तु हा	सवांनाच	जीवना या	वाटचालीसाठी	मा या	 ारका	रा या या	शुभे छा	देतो.	िशवं
भवतु.”	आ हा	सवांनाच	ते	बोलतच	राहावेत	असं	वाटत	असतानाच	ते	थांबले.

दुस या	िदवशी	मगधां या	सीमेवर	सहदेव	महाराजांसह	जाऊन	वेगवेग या	िदशांना
जाणा या	 रथा ढ	 राजांना	 वामीनंी	 स मानपवूक	 िनरोप	 िदला.	 सव	 शहाऐंशी	 राजे
माग थ	झाले.

मा या	 वामीचंं	मागधासंबंधीचं	अिभयान	यश वीपणे	पार	पडलं.	स ताहभर	आ ही
िगिरवर्जात	 रािहलो.	 मग	 सीमेवर	 सहदेव	 महाराजांसमवेत	 िनरोपासाठी	 लोटले या
असं यात	मागध	 तर्ी–पु षां या	सा ीनं	आ ही	 िगिरवर्ज	सोडलं.	आम या	रथा या



मागे	मागधां या	उपहारा या	वृषभरथांची	रांग	होती.	आलो	ते हा	 वामी	व	दो ही	पांडव
बर्ा णवेषात	होते.	आता	 यां या	 अंगावर	भरजरी	 राजवेष	होते.	मी	होतो,	 ारके या
सारथी	वेषात!

जरासंधा या	 वधानं	आम या	 ारका	 व	 पांडवां या	 इंदर्पर् था या	 कीतीचा	 डंका
आयावतभर	कसा	दुमदुमनू	उठला.	पांडवां या	राजसयू	य ातील	मोठा	अडसर	दरू	झाला.
इंदर्पर् थात	 पांडवांचा	 स ताहभर	 पाहुणचार	 घेऊन	 वामीसंह	 मी	 ारकेत	 परतलो.
येताना	लागले या	सव	 रा यांत	जरासंधा या	वधामुळे	 सुटकेचा	 िन: वास	टाकले या
राजांनी	आिण	 यां या	पर्जाजनांनी	 वामीचंं	पर्चंड	जयघोषानं	 वागत	केलं	होतं.	मातर्
या	 वेळी	 ारकेत	 झाले या	 वामीं या	 वागताला	 तोड	 न हती.	 कंसवधापे ाही
जरासंधवध	 हा	 िवक्रम	मह वाचा	 होता,	मोठा	 होता.	 यामुळेच	या	 वेळी	 वामीं या
वागतासाठी	शु ा 	महा ारावर	पर् य 	वसुदेवमहाराज	दो ही	राजमातांसह	उपि थत
झाले.	 ि मणीदेवीसंह	 वामीं या	सातही	रा या	आ मा	हो या.	दो ही	सेनापती	आिण
मंितर्गण	 यांना	 पाठीशी	 घेत	 तरणाबांड,	 व पवान	 पर् ु न	 माझा	 पुतर्	 दा कीसह
ओंजळीत	 पर्ाज तफुलं	 घेऊन	 उभा	 होता.	 वामीं या	आठही	 रा यांचे	 ऐंशीवर	 पुतर्
एकमेळानं	 यां या	 पाठीशी	 उभे	 होते.	 पर्मुख	 महा ार	 शु ा 	आिण	 पु पदंत,	 ऐंदर्,
भ लात	अशा	चारही	 सुवणी	महा ारांवर	ग ड	 िच हां या	 सुवणकाठा या	भ य	पताका
फडफडत	 हो या.	 जागजागी	 िविवध	 फुलां या	 भरग च	 कमानी	 उठ या	 हो या.
ठेवणीतली	 व तरं्	 यालेले	 ारकाकर	 तर्ी–पु ष	 अिवरत	आनंदानं	 कलकलत	 होते.
ओंजळीत	 सुवणतारांनी	 मंिडत	शर्ीफल	 घेतलेले	 युवराज	बलरामदादा	 वामीनंा	सामोरे
आले.	 समोर	 आपलं	 राजमंडळ	 बघताच	 तरातर	 चालत	 जाऊन	 वामीनंी	 पर्थम
वसुदेवमहाराज,	 देवकीमाता,	 रोिहणीमाता,	 आचाय	 सांदीपनी,	 गु माता	 अशा	 सव
ये ठांची	चरणधळू	म तकी	 घेतली.	तळप या	डो यांनी	दादां या	हातांतील	शर्ीफल
वीका न	 यांना	वंदन	कर यासाठी	 वामी	वाकू	लागले.	 यांना	तसं	न	क 	देता	एकदम
व ाशी	दृढ	िबलगतं	घेत	दादा	पुटपुटले,	“धनुयागा या	वेळी	कंसवधासाठी	मथुरेत	मला
सोबत	 घेऊन	 गेलास.	या	 वेळी	मातर्	मला	टाळलंस!	धाकट ा,	तरीही	 िवजय	माझाच
आहे.	शेवटी	मा या	िश य	भीमसेनानंच	जरासंधाला	वधलंय!”

तसं	दादा या	भरग च	दृढ	िमठीतनू	सुटताना	 वामी	खट ाळ	हसत	 यांना	 हणाले,
“जरासंधाला	वधलं	 ते	 तुम या	 िश य	भीमसेनानं	 हे	 जेवढं	खरं	आहे,	 तेवढंच	 हेही	स य
आहे	की,	तो	आम या	सुभदर्ापती	अजुनाचा	 ये ठ	 बंध	ूआहे!”	या	 िबनतोड	उ रामुळे
दोघेही	 बंध	ूखळाळ	हसले	आिण	एकमेकांना	 पु हा	 िबलगले.	 वामीं या	व	दादां या	या
पुटपुट या	संवादातील	बारकावे	जवळच	अस यानं	मला	कळले.	इतर	कुणालाच	ते	ऐकू	न
गे यामुळे	समजले	नाहीत.

रेवतीदेवीनंी	जेवढ ा	हसतमुखानं	 वामीचंं	औ ण	केलं,	 याहनू	िकतीतरी	तळप या
डो यांनी	 ि मणीदेवीनंी	ते	केलं.

या	िदवशी	 वामी	व	बलरामदादा	बसले या	मा या	ग ड वज	रथाची	वेडावले या
ारकाकरांनी	 िवजयघोषांत	 कंुकुममुठी	 व	 फुलओंजळी	 उधळीत	 िदवसभर	 हषभिरत

गौरवयातर्ा	काढली.
चांगला	अखंड	स ताहभर	िवजयो लास	 ारकेत	चालला.	एके	िदवशी	पांडवपुरोिहत



धौ य	ऋषीचंा	एक	पट्टािश य	पांडवां या	अमा यांसह	राजसयू	य ाचं	आमंतर्ण	घेऊन
ारकेत	उतरला.	हा	य 	होता,	 इंदर्पर् थात.	इ ुमती	आिण	यमुना	यां या	 संगमावर.

पण	धांदल	उडाडली	ती	 ारकेत	–	पि चम	सागरा या	िकना यावर.
राजसयू	य ासाठी	 ारकेतनू	 वामी	आिण	 ि मणीदेवी	यां यासह	 िनवडक	 तर्ी–

पु ष	जाणार	होते.	बलरामदादा	रेवतीदेवीसंह	यात	होतेच.	उ वमहाराज,	अमा य	िवपृथ,ू
मंतर्ी	अक् र,	युवा	िपढीतील	सांब,	बर् गा य	आिण	माझा	पुतर्	दा कीही	यात	होता.

आ हाला	िनरोप	दे यासाठी	हजारो	नगरजन	शु ा 	 ारावर	लोटले.	या	वेळी	आ ही
पर्वासाचा	माग	धरला	तो	म य	देशातनू.	आमचा	पिहला	पडाव	आनतात	पडला.	दुसरा
भृगुक छात.	 सुमारे	 एक	 मासानंतर	 आ ही	 अवंती	 रा यात	 आलो.	 हे	 रा य
िमतर्िवंदादेवीचंं	होतं.	 यांचे	 बंध	ू िवंद	व	अनुिवंद	शर्ीचंी	चौिदशांना	गाजत	असलेली
कीती	ऐकून	 वभावानं	आता	काहीसे	 िनवळले	होते.	 ते	 वामीं या	 वागतासाठी	अवंती
रा या या	सीमेवर	आले.	अवंतीतनू	आ ही	चम वती	नदी	पार	क न	कंुितभोज	रा यात
उतरलो.	 या	 रा या या	 राजवा ततू	 आलो.	 इथंच	 आ याबाई	 कंुतीदेवीनंी	 बालपणी
वा त य	केलं	होतं.	शीघर्कोपी	व	लहरी	मुिनवर	दुवासांची	 यांनी	 या	राजवा ततू	अशाच
एका	िवशेष	य ासाठी	सेवा	केली	होती,	 या	वा ततू	आलो.	 वामीनंी	 ि मणीदेवीनंा	ती
संपणू	वा त	ूव	 दुवासां या	य ाची	पणकुटी	 वत:	 दाखिवली.	या	 रा यात	 दोन	 िदवस
पडाव	टाकून	आ ही	पांचालां या	अिह छतर्	नगरात	उतरलो.	ितथं	काही	पडाव	टाकून
यमुने या	काठाकाठानं	पर्वास	करत	इंदर्पर् था या	पवू या	सीमेवर	आलो.	नेहमीसारखे
आ ही	या	वेळी	 यां या	पि चम	सीमेकडून	आलो	न हतो.

महाराज	युिधि ठरांना	 ारकाधीशां या	 ि मणीदेवीसंह	पवू	सीमेवर या	आगमनाची
अगर्वाता	 गेली.	 तसे	 पाचही	 पांडव	 बंध	ू वागतासाठी	 सीमेवर	आले.	 यां यासोबत
राजमाता	 कंुतीदेवी,	 महाराणी	 दर्ौपदीदेवी	आिण	आम या	 सुभदर्ादेवीसंह	 नागक या
उलपूीदेवी	व	मिणपरूक या	िचतर्ांगदादेवीही	आ या	हो या.

राजनगर	 इंदर्पर् थानं	आमचं	अभतूपवू	 वागत	केलं.	संपणू	 इंदर्पर् थाचे	राजमाग
आिण	चौक	कुठून–कुठून	आले या	आमंितर्तांनी	कसे	खचाखच	भरले	होते.	पाचही	पांडव
बंधूंनी	दशिदशांना	केले या	िदि वजयामुळे	 यां या	कीतीचा	 डंका	आयावतभर	िननादत
होता.	 यां या	 राजपुरोिहत	 धौ य	 ऋषीनंी	 तर	 िहमवनात	 जाऊन	 िठकिठकाण या
आशर्मातील	ऋिषमुनीनंा	इंदर्पर् थात	पाचारण	केलं	होतं,	इ ुमती	आिण	यमुना	यां या
संगमावर	 राजसयू	य ासाठी	भ य	 मंडप	 उभार यात	आला	 होता.	 यासाठी	 ारके या
िनमाणात	राबलेले	िव वकमा,	 व ट्ट,	मयासुर	 हे	 थाप यिवशारद,	 यां या	हाताखाली
यांचे	 तारा ,	 कमला 	 व	 िव ु माली	 हे	 साहा यक	 झटले	 होते.	 ‘इंदर्पर् थ’
नावासारखंच	इंदर्ा या	 वगीय	राजनगराला	मागे	टाकणारं	िदसत	होतं.

महाराज	 युिधि ठरांनी	आ हाला	 राजवा ततू	 ने यापवूी,	 थेट	 य मंडपात	आणलं.
योजनभर	घेरा या	या	पर्श त	मंडपाची	उभारणी	अनेक	 तंभांवर	कौश यानं	केली	होती.
चौबाजूंनी	 मधोमध	 येईल	असं	 भ य	 य कंुड	 िस 	 केलं	 होतं.	 या याभोवती	 कुशल
कारािगरांनी	 कु कुलातील	मह वाचे	नरेश	आिण	पर्संग	 सुबक	 रांगोळीत	 रेखले	होते.
पवू या	 िदशेला	 कु ं ची	 वंशिच ह	 असलेली	 पौिणमेची	 पणूिवकिसत	 चांदर्पर्ितमा
तळपत	होती.	य कंुडातनू	उठणा या	सिमधां या	 वाला	आकाशमागी	अरोध	जा यात
हणनू	 य कंुडाएवढाच	 वरचा	 चौफेर	 भाग	 छतिवरिहत	 ठेवला	 होता.	 य कंुडा या



चौअंगाला	 िविवध	 सिमधा	 अपण	 करणा या	 आमंितर्त	 ानवंत	 ऋषीं या	 दभासनी
बैठकी	उठिव या	हो या.	पवू	िदशेला	सव	उविरत	ऋिषमुनीचंी	अशाच	दभबैठका	टाकून
बस याची	 यव था	 केली	 होती.	 पि चमेला	 पांडवां या	 राजमंडळची,	 यां या
आ तगणांची	 बस याची	 राजआसनं	मांडली	 होती.	 या	सवां या	 पुढे	 िकतीतरी	 उंच	 व
पर्श त	अशी	दोन	 सुवणी	आसनं	होती.	ती	होती,	माझे	 वामी	व	 ि मणीदेवी	यांची.
यां या	 डा या	 हाताला	 हणजे	 य कंुडा या	 उ र	 िदशेला	 सव	आमंितर्त	 नरेशांची
सुवणी	िसंहासनं	मांडलेली	होती.	य कंुडा या	दि ण	िदशेला	सव	पर्िति ठत	 तर्ी–पु ष
नगरजनांची,	आमंितर्त	िवदुषीचंी	बैठकीची	 यव था	केली	होती.	मंडपा या	पवू	िदशेलाच
दोन	न ांचा	पावन	संगम	होता.

मा या	 वामीनंी	 आप या	 शोधक	 दृ टीखाली	 सव	 य मंडप	 घातला.	 महाराज
युिधि ठरांना	 ते	 हणाले,	 “पांडवशरे् ठा,	 तुमचा	 य 	 आयावतात	 यापवूी	 कधीच	 न
झाले या	कीतीचा	ठरणार	आहे!	तु ही	कसली	 हणनू	त् टी	ठेवलेली	नाही.”

“ही	सव	भगवान	 ारकाधीशां या	 कृपेची	 िकमया	आहे.	आ हा	सव	 बंधूंवर	असाच
कृपालोभ	 भगवानांनी	 सदैव	 ठेवावा.”	 इंदर्पर् थनरेश	 झा यापासनू	 ये ठ	 पांडव
युिधि ठर	यांचं	मा या	 वामीशंी	बोलणं	बरचसं	बदललं	होतं.

आ ही	राजवा तसूमोर	आलो.	इथं	पवूी	बराचसा	मोकळा	असलेला	केवळ	म यभागी
थुयथुयती	कारंजी	उडणारा	चौक	आता	 कुठंच	 िदसत	न हता.	 या	जागी	उठली	होती,
नाना	 चम कारांची	 नेतर्दीपक	 मयसभा!	 ित या	 पर्मुख	 ाराशी	 हात	 जोडून	 उ या
असले या	क पक	मयासुरानं	 वामी,	 ि मणीदेवी,	सव	पांडव,	 यां या	राजि तर्या	व
मी	यांना	ती	मयसभा	िफ न	चम कारांची	मािहती	देत	दाखिवली.

नदी	 यमुना	 ही	 वामीं या	 ममबंधाची	 ठेव	 होती.	 सं याकाळी	 ते	 िन याचं	 अ य
दे यासाठी	यमुने या	एका	सुघड	घाटा या	पायदंड ा	उत 	लागले.	मी	बरोबर	होतोच.
िशवाय	 उ वमहाराज,	 धौ यऋषी,	 गगमुनी	 अशी	 िनवडक	 मंडळीही	 होती.	 वामी
यमुने या	पातर्ात	उतरले.	 यां या	मागनू	उ वमहाराजही	पातर्ात	उतरले.

उभयंतांनी	 सिवतृ	 मंतर्ाचं	 पुर चरण	 करीत	 सं ये या	 सयूदेवाला	 अ यं	 िदली.
पातर्ात	उतरले या	ऋिषमुनीनंीही	 िदली.	सव	जण	 तृ त	मनानं	बाहेर	पडत	असतानाच
कुठूनतरी	एक	लांबलचक	पंखांचा	मयरूप ी	आला	आिण	कडे या	कदंब	वृ ावर	फडफडत
उतरला.	 सवांचंच	 ल 	 वेधलं	 जाईल	 असा	 केकारला.	 तसं	 वामी	 व	 उ वमहाराज
एकमेकांकडे	 बघत	 केवढंतरी	 मधुर	 हसले.	 मला	 वाटलं	 वामी	आप या	 सुवणमुकुटात
नेहमी	मोरपीस	धारण	करत	आले	होते.	 या या	 मृतीनंच	ते	हसले	असावेत.	खरं	काय	ते
या	उभयतांनाच	माहीत!
उभय	 बंध	ू राजव तरं्	 ठेवले या	 तबकांजवळ	आले.	 यां या	ओले या	 पायांचे	 ठसे

घाटा या	पाषाणावर	रांगेनं	उमटत	आले.	 वामीनंा	राजवेष	धारण	कर याची	सेवा	 ावी
हणनू	मी	लगबगीनं	सव	पायदंड ा	उत न	 यांना	गाठलं.	तस	ते	नेहमीचं	लोभस	हसत
मला	 हणाले,	 “दा का,	कािलंदीदेवीचं	माहेर	इथलंच	आहे.	 ितकडे	एकदा	जायचं	आहे.
यानी	अस	ूदे.”
सांजसं येचा	िवधी	आटोपनू	 वामी	एका	मह वा या	भेटीसाठी	िनघाले.	सोबत	होते,

केवल	 उ वमहाराज.	 बलरामदादा	 आप या	 िश य	 भीमसेनासह	 अ ाप	 आले या
नरेशां या	 यव थेत	 मंडपाकडेच	 गंुतले	 होते.	 वाता	 होती,	 ती	 दरू	 यमुनातीरावर



उठिवले या	 िवशेष	पणकुटीसंकुलात	महषी	 यास	आप या	 िश यगणांसह	उतर याची!
युिधि ठर	महाराजां या	रा यािभषेकानंतरची	िकतीतरी	वषांनी	 यांची	ही	इंदर्पर् थ	भेट
होती.	िवशेष	 हणजे	राजसयू	य ाचं	मह व	जाणनू	पांडवपुरोिहत	धौ य	ऋषीनंी	 यांना
अ यागर्हानं	 सपि नक	 पाचारण	 केलं	 होतं.	 महिषप नी	 माता	 घृताचीदेवीही	 आ या
हो या.

मी	आमचा	 ग ड वज	 महषीं या	 पणकुटी	 संकुलाबरोबर	आणनू	 उभा	 केला.	 या
संकुलातील	 सवांत	 उंच	 पर्मुख	 पणकुटी या	 दारात	 सा ात	 महषी	 यास	 सपि नक
वामीं या	 वागतासाठी	उभे	होते.
महषीनंी	 उभय	 बंधूंना	 परे्मानं	 यांचे	 हात	 हाती	 घेऊन	 पणकुटीत	 नेलं.	 मधोमध

असले या	 दभा या	 उ चासनावर	महषी	बसले.	 यां या	डा या	 हाताशी;	पण	 भुईवरच
एका	 बैठकीवर	 गु प नी	बस या.	दोघां या	समोर	हात	जोडलेले,	भरजरी	 राजवेषातले,
अनुपम	संुदर	आमचे	उभय	यादवबंधहूी	महषीनंी	हातसंकेत	िद यानंतर	दभा या	बैठकीवंर
बसले.	महषीचंा	िश यगण	भोवती	जागा	िमळेल	ितथं,	हात	जोडून	उभाच	रािहला.	मीही
यातच	उभा	रािहलो.
सवपर्थम	 महषीनंी	 वामीनंा	 वसुदेवमहाराज	 आिण	 देवकी–रोिहणीमाता	 यांचं

ेमकुशल	 िवचारलं.	 मग	 बराच	 वेळ	 ितघांची	 राजधम,	 याय–अ याय,	 स यास य,
तर्ी वाचा	 यो य	 आदर	 अशा	 िकतीतरी	 िविवध	 िवषयांवर	 चचा	 झाली.	 या	 चचत
महिषप नीनंीही	भाग	घेतला.	भेटीचा	समारोप	करताना	महषी	 यास	 हणाले,	“यदुनंदन
शर्ीकृ णा,	पांडवांचा	हा	राजसयू	य 	िकतीतरी	दृ टीनंी	सं मरणीय	ठरणार.	या	य ा या
अगर्पजेूचा	 स मान	 कुणाला	 ावा,	अशी	 िवचारणा	 पांडवशरे् ठानं	 मा याकडे	 केली.
तु यािशवाय	अ य	यासाठी	कोण	यो य	आहे?	मला	 िव वास	आहे,	 तु या	अगर्पजेूनं
आिण	 कृपेनं	 पांडवांचा	 हा	 राजसयू	 य 	 िनिव न	आिण	 यथासांग	 पार	 पडेल.	आलीच
एखादी	अडचण,	तर	त	ूती	 िनवारशील!”	महषी	 यास	मनःपवूक	हसले.	अगदी	आचाय
सांदीपनीचंं	 मरण	 हावं	असं.

राजसयू	 य ाचा	 िदवस	 उजाडला.	 यमुनातीर	 ध न	 पसरलेला	 भ य	 य मंडप
सयूिकरणांत	कसा	उजळून	 िनघाला.	यमुनातीर	ध न	 देशोदेशीहंनू	आले या	 राजां या
सैिनकांची	 िशिबरं	 पडली	 होती.	 िठकिठकाणी	 कुठून–कुठून	 आले या	 ऋिषमुिनवरांची
पणकुटी–संकुलं	 उठली	 होती.	 हि तनापुराहनू	 आले या	 सै यिशिबरात	 यांची	 वजा
फडफडत	होती.	हि तनापुराहनू	युवराज	दुयोधन	आिण	 याचे	िनवडक	बंध,ू	अंगराज	कण,
बंध	ूशोण	आिण	 याचे	 सेनापती	 व	अमा य,	मामा	शकुनी	आिण	 याचे	 िनवडक	 बंध,ू
राजसिचव	कणक	आले	होते.	िपतामह	भी म	आिण	महा मा	िवदुर	कु अमा य	वृषवमांसह
आले	 होते.	जागजागी	 वेगवेग या	 राजांची	 िशिबरं	 पडली	 होती.	 यात	 पांचाल	 नरेश
द् पद	व	धृ ट ु न	होते.	म य,	व स,	अयो या,	कोसल,	िवदेह,	अवंती,	शरूसेन,	िसंध,ू
सौवीर,	 कांबोज,	 का मीर,	 कौिशक,	 काम प,	 िकरात,	 कंुितभोज,	 अ मक,	आनत	 या
जनपदांतील	िशिबरांत	ते–ते	राजे	व	राजपुतर्	ससै य	उतरले	होते

माझे	 वामी	 ि मणीदेवीसंह	पांडवां या	राजवा ततू	उतरले	होते.	आज	आपणाला
अगर्पजेूची	नानािवध	कमं	करावी	लागणार,	याची	दोघांनाही	पवू	क पना	होती.	 यामुळे
सिवध	 नानांसह	 यांचं	िनजली	उपोषण	होतं.



कु ं या	 िशिबरांतनू	सकाळची	आि हकं	आटोपलेले	 िपतामह	भी म	आिण	महा मा
िवदुर	 येऊन	 वामीनंा	 भेटून	 गेले.	 पांचालराज	 द् पद	आिण	 धृ ट ु नही	 भेटून	 गेले.
िवशेष	 हणजे	जरासंधापासनू	धडा	घेतलेले	क िड यपरूचे	युवराज	 मी	आप या	बंधूंसह
आले	होते.	सुदामपुरीहनू	 वामीचें	परम नेही	सुदामा	सपि नक	आले	होते.

पांडवां या	राजवा तसूमोरील	मयानं	उठिवले या	मयसभेची	वाता	िशिबरा–िशिबरांत
पोहोच यामुळे	 राजवा तकूडे	ब यांची	अलोट	गदी	लोटत	होती.	मयासुरानं	उठिवलेले
एकाहनू	एक	दृ टी	व	श् ितभर्माचे	चम कार	पाहनू	परे् क	आ चयानं	थ क	होत	होते.
संपणू	इंदर्पर् थात	पहाटेपासनूच	नानािवध	मंगल	वा ांचा	अिवरत	घोष	चालला	होता.
ितकडे	य मंडपात	तशीच	वा ं 	झडत	होती.	पांडवपुरोिहत	धौ य	ऋषीचंी	य यव था
बघताना	 तारांबळ	 उडाली	 होती.	 ते	आप या	 सेवक	 िश यगणांना	 मंडपभर	 िफरताना
नानािवध	 आ ा	 देत	 होते.	 भ य	 य कंुडाभोवती	 औदंुबर,	 िब व,	 वट,	 चंपक,	 चंदन,
िप पल,	आमर्	अशा	िकतीतरी	स ववृ ां या	पर्माणशीर	छाटले या	व	ठरावीक	सं येत
बांधले या	 सिमधांचे	 पेढे	 रचले	 होते.	 िविवध	 धा यांची,	 फुलांची,	 य िवधी या
सािह याची,	िविवध	मृि कांची	सुवणतबकं	रांगेनं	मांडली	होती.	तामर्,	सुवण,	 पं	यांचे
कढीव	तपू	भरलेले	 कंुभ	मांड यात	आले	होते.	 यांचं	हवन	आसमंत	िवशु 	ठेवणार	होतं,
राजसयू	य ाची	कशी	ज यत	तयारी	झाली	होती.

दुपार	 कलतीला	लागली	असताना	 एका	 िवशेष	 घटनेची	 वाता	 वामीं या	 क ात
आली.	 मयसभा	 बघ यासाठी	 कुतहूलानं	 राजवा ततू	 अंगराज	 कणासह	 आले या
कु युवराज	 दुयोधनाची	फिजती	झाली	होती.	तो	 नेतर्भर्मानं	पायघडी	समजनू	च क
एका	जलकंुडात	सवांसम 	कोसळला	 होता!	कणानं	 याला	साव न	 कंुडाबाहेर	 घेतलं
होतं.	 हे	 घडत	 असताना	 पांडवप नी	 दर्ौपदीदेवी	 दुयोधनाला	 उ ेशनू	 सौधाव न
काहीतरी	लागट	बोल या	हो या.	ते	नंतर	समजताच	दुयोधन	संतापनू	उठला	होता.

उपोषण	 केलं,	तरीही	आज	 वामीचंी	चया	अपार	 तेजानं	झळकत	होती.	मी	आिण
उ वमहाराजांनी	 कौ तुभमणीयु त	 मोतीकंठे,	 सुवणी	 कुसदार	 भुजभषूणं,	 सुवणकाठी
केशरी	 उ रीय,	 तसाच	 िनळा	 शेला	 असा	 एक–एक	 करत	 राजवेष	 वामीं या	 अंगी
चढिवला.	 उ वमहाराजांनी	 यां या	 म तकी	 मोरपीसधारी	 सुवणी	 मुकुट	 चढिव यावर
सवांत	 शेवटी	 वामीनंी	 वह ते	 तबकातील	 पांढरीशुभर्	 सुगंधी	 वैजयंतीमाला	 उचलनू
कंठी	धारण	 केली.	 यां या	चयव न	आिण	 नेतर्ांतनू	अपार–अपार	 तेज	कसं	ओसंडत
होतं,	 ते	 नुसतं	 ातर्तेज	होतं	काय?	 मुळीच	नाही.	 याहनू	 िकतीतरी	आगळंच	 ते	 तेज
होतं,	 यां या	 सडक	 बोटां या	 िवमल	 चरणांत	 सोनेरी	 वेलबुट्टीची	 बाकदार	 पदभषूणं
चढिवताना	उ वमहाराज	 हणाले,	 “दादा,	 तु या	 पावर	 दृ टीच	ठरत	नाही.	खरोखरच
तुझी	दृ टच	काढली	पािहजे.”

आ ही	 अंतःपुरी	 क ातनू	 बाहेर	 आलो.	 बाहेर	 पाचही	 पांडव	 पर्ती ेत	 होते.
ि तर्यां या	 क ातनू	 सेिवकांनी	 वेढले या,	 अबोली	 वणाचं	 अंशुक	 धारण	 केले या
ि मणीदेवीही	आ या.	 याही	 केवढ ातरी	 तेज वी	 िदसत	 हो या.	 यादवांचे	 युवराज
हणनू	रेवतीदेवीसंह	बलरामदादा	रथा ढ	झाले.

यां यामागे	युिधि ठरािशवाय	चारही	पांडव	आप या	एकाच	राजरथात	आ ढ	झाले.
यां या	पाठीमागे	कंुतीदेवी,	दर्ौपदी	आिण	सव	पांडवि तर्या	हो या.	सवांत	अगर्भागी



आम या	 ग ड वज	 रथात	 मी	 रथनीडावर	 बसलो.	 मागील	 घेरात	 वामी	 –
शर्ीकृ णमहाराज,	 ि मणीदेवी	व	बंध	ूपरम	सौज यमतूी	उ वमहाराज	आ ढ	झाले.

य ासाठी	 ितकडं	य मंडप	 िस 	झाला	होता.	उ रेला	अगर्भागी	महषी	 यासांचं
भ यासन	होतं.	 यामागे	आमंितर्त	नरेश	बसले	होते.	पवूला	िठकिठकाण या	आशर्मांतनू
आलेले	ऋषी	व	 यांचे	िश यगण	बसलेले	होते.	दि णेला	 यां यामागे	मह वाचे	 तर्ी–
पु ष	नगरजन	व	िनवडक	िवदुषी,	 यांत	अगर्भागी	एका	उ चासनावर	बसले या	महषी
यासप नी	माता	 घृताचीदेवी	बस या	हो या.	पि चमेला	पर्मुख	पांडव,	यादव,	पांचाल
आदी	राजकुलांचं	 तर्ीमंडळ	बसलं	होतं.	असा	आता	मंडप	खचाखच	भरला	होता.

मी	 वामीचंा	 चार	 धवल	 वणा या	 घोड ांचा	 ग ड वज	 रथ	 राजसयू	 य ा या
पवूकडील	 पर्मुख	 पर्वेश ारा या	 समोर	आणला.	 धौ य	ऋषी	 हात	 जोडून	 वामीनंा
सामोरे	आले.	 धौ य	ऋषीचंा	 उजवा	 हात	आप या	 हाती	 घेत,	 मंद–मंद	 हसत	 वामी
रथातनू	खाली	उतरले.	धौ य	ऋषीं या	पाठीशी	 मंद	हसणारे	सा ात	महषी	 यास	उभे
होते.	 वामीनंी	नमर्भावे	दोघांचीही	चरणधलूी	म तकी	 घेतली.	शांत,	धीरगंभीर	पावलं
टाकीत,	सवांना	नमर्	 वंदन	करीत	 ते	य मंडपाकडे	चाल	ूलागले.	तशी	 मंगल	वा ांची
झडच	झड	 उठली.	 अंजनी या	 नीलवणी	 फुलासारखं	 यांचं	 िनळं	 शरीर	 मावळती या
सौ य	 िकरणांत	कसं	झळाळत	होतं!	 यां या	उज या	हाताशी	बलरामदादा,	 यांचे	 बंधू
गद,	 सारण,	 रोिहता व	 असे	 व	 उ वमहाराज	 चालले,	 डा या	 हाताशी	 रेवतीदेवी	 व
ि मणीदेवीं या	 लगत	 मीच	 होतो.	आम या	 मागनू	 िश यगणांसह	 मुिनवर	 धौ य	 व

महषी	 यास,	चारही	 पांडव,	 यादवसेनापती	सा यकी,	 बर् गा य,	अक् रांसह	 सुधमा
सभेचे	सव	मंितर्गण,	पर् ु न,	सांब,	माझा	पुतर्	दा की,	वृ 	अनाधृ टी,	अनाधृ टीपुतर्
यश वी	असे	िकतीतरी	पर्मुख	यादव	चालले.

आ ही	 य मंडपात	 पर्वेश	 करताच,	 युिधि ठरांसह	 त परतेनं	 सामोरं	 आले या
िपतामह	 भी मांनी	 वामीनंा	 गाढ–गाढ	आिलंगन	 िदलं.	 पांडवां या	 दो ही	 िपढ ां या
सुवािसनीनंी	एकीमागनू	एक	येत	मा या	 वामीं या	व	 ि मणीदेवीं या	चरणांवर	जलाचे
कंुभ	 िरते	 केले.	 दर्ौपदीदेवी	व	पांडवि तर्यांनी	 दोघांचंही	औ ण	 केलं.	 कु ं या	वतीनं
संजय	व	महा मा	िवदुरांनी	उभयतां या	कंठात	 वेतकमलां या	भरग च	माला	घात या.
दोघांनीही	वाकून	राजमातेची	चरणधलूी	िवनयानं	म तकी	घेतली.	मंडपातील	य चयावत
सव	जण	आता	आदरानं	आपोआप	उठून	उभे	रािहले.	बसले	होते,	केवल	दोघंच.	चेिदराज
िशशुपाल	आिण	कौरवशरे् ठ	दुयोधन!

आ ही	 य वेदीजवळ	 येताच	 पांडवांचे	 महाराज	 युिधि ठर	 वामीचंा	 उजवा	 हात
परे्मानं	आप या	हाती	घेत,	 ि मणीदेवीसंह	य वेदी या	भ य	सुवणी	िसंहासनाकडे	नेऊ
लागले.	पांडव	अमा यांनी	बलरामदादा	व	 रेवतीदेवीनंा	 यां या	 िवशेष	 युवराजी	 सुवणी
आसनांवर	 बसिवलं.	 पांडवमेळातनू	 वामीनंा	 बघताच	 चपळाईनं	 पुढे	आलेला	 धनुधर
धनंजय	 यां या	 डा या	 हाताशी	आदरानं	 के हा	 उभा	 रािहला,	 मला	 कळलंच	 नाही.
या या	अनावृत	 पु ट	 वृष कंधावर	 वामीनंी	आपला	 डावा	 हात	 िकतीतरी	 परे्मभरानं
सहजच	 टाकला.	 दोघंही	 एकमेकांकडे	 बघनू	 मनःपवूक	 सौ यसं	 हसले.	 या	 दोघां या
नीलवणामुळे	 वामी	 णैक	 दपणात	 तर	 बघनू	 हसत	 नाहीत	 ना,	असा	 मी	 संभर्िमत
झालो.	या	वेळी	मला	कळून	चुकलं	की,	दोघां या	चालीत	एक	बारीकसं	अंतर	होतं,	माझे
वामी	 सहज	 चालले	 होते.	 अजुना या	 चालीत	 शरीर	 तोल यासाठी	 िनमाण	 झालेलं



यो ाचं	भान	होतं.
महाराज	 युिधि ठरांनी	य कंुडानजीक या	भ य	 सुवणी	 िसंहासनवर	 वामीनंा	आिण

ि मणीदेवीनंा	परमादरानं	बसिवलं.	मी	उभयतां या	आसनांमागे	उभाच	रािहलो.	 वामी
बसताच	मंडपातील	य चयावत	सव	जण	आसन थ	झाले.	आता	ऋिषमुनीनंी	आपाप या
याघर्चमांवर	 पदम्ासनं	 घातली.	 सवां या	 अगर्भागी	 वतंतर्	 मांडले या	 एका
उ चासनावर	महषी	 यास	बसले	होते	–	सवांत	असनू	कशातही	नसलेले.

युिधि ठर	 महाराज	 य कंुडाजवळ	 उभे	 राहनू	 बोल	ू लागले,	 “परमादरणीय	 महषी
यासदेव,	 माता	 ि मणीदेवी,	 भगवान	 वासुदेव	 शर्ीकृ ण,	 पजूनीय	 उ वदेव,	 वंदनीय
िपतामह	 व	 यादवयुवराज	 बलराम,	 मातृतु य	 रेवतीदेवी,	 गु देव	 दर्ोण	 व	 कृपाचाय,
कु युवराज	 दुयोधन	व	मामा	शकुनी,	अंगराज	कण.	चेिदराज	 िशशुपाल,	मदर्राज	मामा
श य,	 पजूनीय	ऋिषगण	आिण	आमंितर्त	 नरेश	आिण	 तर्ी–पु ष	 नगरजनहो!	 मी
मा या	चारही	भर्ा यां या	वतीनं	आपणा	सवां या	 इंदर्पर् थातील	आगमनाचं	सानंद,
सहष	 वागत	करतो.	आ ही	हा	 ‘राजसयू	य ’	आम या	रा या या	समृ ीसाठी	आिण
शांततेसाठी	मांडला	आहे.	आम या	 सुदैवानं	या	मह वपणू	 िवधीसाठी	आज	य वे ा
हणनू,	भगवान	शर्ीकृ ण	इथं	सपि नक	उपि थत	आहेत.	य िवधीत	कसलाही	भाग	न
घेणारे	 महषी	 यासदेव,	 केवल	 आ हाला	 आशीवाद	 दे यासाठी	 माता	 घृताचीदेवीसंह
सपि नक	आले	आहेत.	आ ही	सवांनी	 वागत	 केलंच	आहे.	 इंदर्पर् थाचा	अिभिष त
राजा	 हणनू	आज या	 शुभमुहतूावर	य वे या	 दांप याचे	मी	अगर्पजूा	 हणनू	चरण
ाळणार	 आहे.	 य वे या या	 शुभह ते	 या	 य ातील	 पिहली	 पिवतर्	 िब वसिमधा

आपणा	 सवां या	 सा ीनं,	 य कंुडात	अपण	 करणार	आहे.	 माझा	 िव वास	आिण	 दृढ
शर् ा	 आहे	 की,	 आप या	 सवां या	 कृपापर्सादानं	 आम या	 इंदर्पर् थ	 रा याचं
परमक याण	होईल.”

अि नहोतर्ी	 ऋषीनंी	 पर्णवा या	 मंतर्ाचा	 घोषच	 घोष	 उठिवला.	 धगधगीत
अंगारांची	एक	थाळी	य कंुडात	अि नहोतर्	 हणनू	ओत यात	आली.

पांडवशरे् ठ	महाराज	युिधि ठरांनी	आप या	अमा यांकडे	एक	सहेतुक	कटा 	टाकला.
यांनी	 तयारच	 ठेवलेला,	 आयावतातील	 िविवध	 न ांचं	 मंितर्त	 जल	 भरलेला	 एक
सुवणकंुभ	आिण	एक	सुवणाचं	पर्श त	तबक	आणिवलं.	युिधि ठरांनी	ते	तबक	आसन थ
वामीं या	 चरणांजवळ	 वह ते	 ठेवलं.	 ारकाधीश	 भगवान	 वासुदेवांचे	 िवमल	 चरण
वह ते	हळुवार	उचलनू	 या	तबकात	 ठेवले.	शर् े नं	सुवणकलशातील	जल	पांडवशरे् ठ
युिधि ठर	 यांवर	एकधारेनं	ओत	ूलागले.	भोवती या	ऋिषमुनीनंी	 मंतर्ांचा	घोषच	घोष
उठिवला

य कंुडाजवळ या	 बर् वंृदाचा	 मंद	 व	 एका	 लयीतील	 मंतर्घोष	 चालचू	 होता.
य वे यांचे	 चरण	 ाळून	 होताच	 इंदर्पर् थमहाराज	 पांडवशरे् ठ	 युिधि ठरांनी	 ते
चरणधलूीचे	जलथब	तीथा या	आचमनासारखे	शर् े नं	पर्ाशन	 केले.	आप या	मऊसतू
धा या या	 उंची	 उ रीयानं,	 भ तीनं	 वामीचें	 ओले	 नीलवणी	 चरण	 हळुवार	 पुसले.
ि मणीदेवीचंीही	पा पजूा	केली.
आता	चढ या	मंतर्घोषांत	 वामी	आसनाव न	उठले.	 ि मणीदेवी	 यां या	पाठीशी

झा या.	 दोघंही	शांत	चालीनं	य कंुडाजवळ	 गेले.	 वामीनंी	आपली	स वशील	 दृ टी
एकदा	य मंडपभर	िफरिवली.	दुस याच	 णी	वाकून	हसतच	िब वज	वृ ा या	का ठांची



एक	छोटी	सिमधामोळी	उचलली.	 ि मणीदेवीनंी	 यांना	सिमधा	उचलले या	हाताला
आपला	 हात पश	 जोडला.	 काहीतरी	 पुटपुटत	 ओणावनू	 ती	 सिमधामोळी	 वामी
य कंुडात	अपण	करणार	तोच	–

–	 तोच	 नरेशां या	 बैठकीत	 बसलेला	 चेिदराज	 िशशुपाल	 आप या	 आसनाव न
एकाएकी	ताडकन	उठला.	तो	 वामीचंा	आतेबंधचू	होता.	आप या	हातातील	पर्चंड	गदा
एका	 झट यातच	 उचलनू	 यानं	 ती	 खां ावर	 घेतली.	 तीवर्	 िवरोधा या,	 कणखर
आवाजात	तो	कडाडला,	“थांऽब!”

सवांनी	 आ चयानं	 भेद न	 या याकडे	 पािहलं.	 आपली	 पु ट	 मान	 यानं	 एकदा
मंडपभर	 गरगर	 िफरिवली.	 शेवटी	 दृ टी	 आमंतर्क	 महाराज	 युिधि ठरांवर	 रोखली.
नाकपुड ा	 िव फारत	 िकतीतरी	 क्रोधानं	 तो	 कडाडला,	 “कु ं या	 शरे् ठ	 कुलात
ज मले या	 युिधि ठरा,	 एका	 य:कि चत	 गवळटा या	 पोराला	 या	 महान	 य ाचा
‘य वे ा’	त	ूकसा	काय	केलं	आहेस?”	“युिधि ठरा	त	ूइथं	या	आयावतात या	सम त	शरू
ितर्यांची,	आज	आमंतर्ण	देऊन	घोर	कुचे टा	मांडली	आहेस	की	काय?”
बलरामदादा,	भीमाजुन	व	सा यकी	 क्रोधानं	आपली	गदा,	चाप	व	खड्ग	सावरीत

आसनांव न	ताडकन	उठलेच	होते.
हातातील	 िब वजाची	मोळी	परत	सिमधां या	 िढगांत	तशीच	 फेकत	 वामीनंी	 या

सवांना	केवळ	हाता या	संकेतानंच	सावरलं.
आपणाला	 कुणाचा	 िवरोध	होत	नाही,	याचा	अमळ	 वेध	 घेतलेला	 िशशुपाल	आपलं

आसन	 सोडून	 तरातर	 चालत	 य वेदीजवळ	 आला.	 अिधकच	 वेषानं	 अ ात ा	 बोलू
लागला,	“या	गव यापे ा	सयूपर्तापी	अनेक	वीर	मंडपात	असताना,	 यांना	डावलताना
त	ूकोणता	िवचार	केला	आहेस?	इथं	हे	िपतामह	भी म,	युवराज	दुयोधन,	मदर्राज	श य,
िसंधुराज	जयदर्थ,	सुबलपुतर्	शकुनी,	म यराज	 िवराट,	पांचालशरे् ठ	द् पद	यांसारखे
महापर्तापी	वीर	असताना,	त	ूया	 रणछोड	पळपुट ा	गवळटाचे	चरण	सवांसम 	कसे
काय	धुतलेस?”

िशशुपालानं	आपला	 िनदश	 केलेला	 ऐकताच	 िपतामह	 भी म	आसनाव न	 उठले.
भानरिहत	झाले या	 िववेकशू य	 िशशुपालाला	सावर यासाठी	 हणाले,	 “दमघोषपुतर्ा,
चेदीं या	युवराजा,	खपू	झालं.	शांत	हो.	खाली	बैस!”

आपणाला	 सेनापती	 करणा या	 मगधसमर्ाट	 जरासंधा या	 वधाचं	 श य	 आिण
ि मणीदेवीशंी	 ठरलेला	 िववाह	 मोड याची	 बोच	 मनी	 खोलवर	 तलेला	 िशशुपाल

कुणाचंच	ऐक या या	ि थतीत	न हता.	िपतामहांचे	अनुभवी	व	सावध	करणारे	बोल	 यानं
वर यावर	 फेकून	 िदले.	उलट	 यांनाच	उमट	दटावीत	तो	 हणाला,	 “तु ही	 वृ 	झालात
गंगापुतर्.	तु हीच	खाली	बसा.”	अवमािनत,	हताश	झालेले	िपतामह	भी म	खाली	बसले.
तसा	िशशुपाल	दावं	सुटले या	सांडासारखा	अनावर	झाला.	महाराज	युिधि ठर	व	 वामी
यां याकडे	आलटून–पालटून	बघताना	 पु हा	कडाडला,	 “मंडपात	बर् तेजानं	तळपणारे
पैल,	 धौ य,	 याज–उपयाज,	 दर्ोण,	 कृप,	 िवदुर	आिण	 अ व थामा	 यांसारखे	 पजूनीय
िव ान	 तुला	 िदसले	 नाहीत	काय?	 यां याऐवजी	 एका	का या	 गव याची	अगर्पजूा
क न	 कु ं या	 धवल	 कीतीला	 कािळमा	 फासताना	 तुला	 काहीच	 कसं	 वाटलं	 नाही
कंुतीपुतर्ा?	 या या	 केवळ	 का या-िन या	 वणानंच	 त	ू भारावनू	 गेला	 असशील,	 तर
याहीपे ा	आकषक	आिण	आ चयकारक	सुवणवणाचं	झळझळणारं	अभे 	कवच	धारण



करणारा,	कंुडलधारी,	वीरशरे् ठ	दानवीर	अंगराज	कण	तुला	िदसलाच	नाही	काय?”
िशशुपाल	आपणाला	कुणाचातरी	िवरोध	होतो	काय,	यासाठी	 णैक	थांबला.
यांचा	 यानं	 िनदश	 केला	 होता,	 ते	 अंगराज	 कणही	 उठून	 उभे	 राहत	 याला

सावरताना	 हणाले	“चेिदराज,	भान	सुटतंय	तुझं.	सावर.	शांत	हो.”	 यांनाही	फेकून	 देत
िशशुपाल	 गरजला,	 “तु यासार या	 सतूाचं	 ऐकायला,	 मी	 काही	 या यासारखा	 गवळी
नाही!	तचू	सावर.	बैस.”

आता	 संतापानं	भानरिहत	झाले या	 िशशुपालाची	 र तवणी	जीभ	अरोध	 बडबडत
चालली	 “युिधि ठरा,	 मंडपातील	य चयावत	सव	 ये ठ	आिण	शरे् ठांना	त	ूकसा	काय
िवसरलास	 ?	एका	य:कि चत	गव याला	त	ूआज	एवढ ा	महान	य ाचा	य वे ा	कसं
काय	केलंस?”	उ रे या	क ात	बसलेले	क्रोधानं	संत त	झालेले	िपतामह	भी म,	िवदुर,
संजय,	अंगराज,	आम या	क ात	बसलेले	बलरामदादा,	सा यकी,	उ वदेव,	भीम,	अजुन
आिण	सहदेव–नकुल	ताडकन	आसनाव न	उठले	होते.	पण....	 वामीनंी	आ हा	सवांनाच
केवळ	 दृ टी या	धाकातच	खाली	बसिवलं!	आज	पिह यानं	मला	जाणवनू	गेलं,	 यां या
दृ टीचा	धाक	 हणजे	काय	असतं	ते!

ितकडे	भानरिहत	झालेला	िशशुपाल	िजभेला	येईल	ते	मढूासारखं	अ ात ा	बरळतच
चालला.	म ापे ाही	पर्ितशोधाची	 धंुदी	अिधक	पर्भावी	असते.	 याला	हातवारे	करीत
य कंुडाभोवती	 िफरताना	 पाहनू	 व	 याचे	 पर्लाप	 ऐकून	 कुणालाही	 हे	 पटलं	 असतं.
जरासंधाचा	गोमंत	पवतापयंत	गेलेला	सेनापती	 हणनू	आिण	 ि मणीदेवीचंा	िववाहपवू
अयश वी	 वर	 हणनू	 क िड यपुराहनू	 अवमािनत,	 काळं	 त ड	 घेऊन	 परतलेला
पर्ित पधी	 हणनू	 वामीचंा	पर्ितशोध	 याला	 यायचाच	होता.	 यासाठीच	तो	मनाला
येईल	तसं	अ ला य	बोलत	होता.

अितशय	 अवा य,	 अशोभनीय	 भाषेत,	 सुचतील	 ते	 अपश द	 तो	 वाप 	 लागला.
वामीचंी	कधी	कोणी	केली	नसेल	आिण	कोणी	ऐकलीही	नसेल,	अशी	पर्कट	अवहेलना
क 	 लागला	 –	 “आप या	 मामाची	 ह या	 करणा या	 कुलघात या,	 मगधसमर्ाट
जरासंधा या	 पौ षाला	 पाठ	 दाखिवणा या	 पळपुट ा	 भेकडा,	 ितर्यांनी	 आिण
ऋिषमुनीनंी	मांडले या	या	पिवतर्	य ासाठी	मथुरे या	गौळणीवाड ातनू	हवीचं	 दधू
कावडीनंी	आणनू	 देऊन	 याचं	 रीतसर	 दाम	मोजनू	 घेऊन	चालता	का	 नाही	झालास?
य वे या या	 या	 पिवतर्	 िसंहासनावर	 त	ू बसलासच	 कसा?	 एका	 उ चकुल थ
ितर्याकडून	 वतःचे	अमंगल	पाय	धुऊन	घेताना	तुला	एवढीसु ा	ल जा	कशी	काय	रे

वाटली	नाही?”
या या	पर् येक	श दाबरोबर	मा या	 वामीचंी	मान	हळूहळू	भुजंगफ यासाखी	ताठर

होऊ	लागली.	 डावा	 हात	 कटीवर	 ठेवनू	 िशशुपालाला	 वेळीच	 सावध	 कर यासाठी	 ते
िनवाणी या	 वाणीत	 िन नू	शांतपणे	 हणाले,	 “िशशुपाल,	 तुझे	न या णव	अपराध	या
णापयंत	मी	सहन	केले	आहेत.	तु या	मातेला	–	मा या	आतेला,	तुझे	शंभर	अपराध	मी

सहन	करीन	असं	वचन	 िदलं	आहे.	यापुढे	पर् येक	 ण	 तुला	जीवनमरणाची	सीमारेषा
खेचनू	जवळ	आणीत	आहे!	सावध	हो	आिण	संयम	कर!”

“फुसकं	 त व ान	 सांगणा या	 भेकडा,	 पु षाथ	 हाच	जर	 ितर्यांचा	 धम	असतो
आिण	 त	ू खरा	 ितर्य	 असशील,	 तर	 असा	 या	 य मंडपा या	 म यभागी	 येऊन	 या
चेदीराजाशी	 ं 	 खेळ	कसा!	 पळपुट ा	गव या,	 नाहीतर	या	 पिवतर्	 मंडपातनू	 त ड



काळं	क न	चालता	हो!!”	हातातली	गदा	दरू	फेकून	सरळ	 यानं	मा या	 वामीवंर	दृ टी
रोखनू	च क	आपले	दंडच	थोपटले!

मला	समोर या	भावनारिहत	झाले या	अिश ट	आिण	गवो त	 ितर्याला	ओरडून
सांगावंसं	वाटलं	की,	‘िशशुपाला,	संपलास	त!ू’

एकाएकी	पवूी	कधीच	न	ऐकले या	सह तर्	वा ां या	ककश	आवाजांनी	य मंडप
डळमळू	लागला.	तो	आवाज	कुठून	येत	होता,	हे	कुणालाही	कळेना.	माझी	दृ टी	कुणीतरी
खेच यासारखी	 वामीं याच	 मुखमंडलावर	 ि थर	झाली.	 उंचशील	नीलदेठावर	सह तर्
पाक यांचं	 काषायकमल	 असावं,	 तसा	 यांचा	 उभा	 देह	 िदस	ू लागला.	 णापवूी
नीलकमलासारखं	 िदसणारं	 यांचं	 मुख	 र तवणी	 िदस	ू लागलं!	 यांचे	 गुलाबी	 ओठ
कसलेतरी	 िद य	 मंतर्	 पुटपुटू	 लागले.	 यातनू	 बाहेर	 पडणारे,	 मी	 कधीच	 न	 ऐकलेले
अनाकलनीय	मंतर्बोल	 णा णाला	वाढत	चालले.	संपणू	मंडप	 यांनी	 यापनू	टाकला.
यांचा	उजवा	हात	हळूहळू	वर	उ रला	 गेला.	हां–हां	 हणता	 या	हाता या	तजनीवर
तेजाची	 वलयंच	 वलयं	 फेकणारं,	 गरगर	 िफरणारं,	 बारा	आ यांचं,	 वजर्नाभीचं,	 दातेरी,
तेज वी	 पर्काशचक्र	 िदस	ू लागलं.	 सह तर्ावधी	 वा ां या	 संिमशर्	 कलकलाटातही
भेदणारा	 धारदार	 किणमय	 वनी,	 वामीं या	 िवमल	 मुखातनू	 बाहेर	 पडला.	 मेघां या
गडगडाटालाही	 लाजवील	 असा	 होता	 तो.	 मंडपातील	 य चयावत	 आमंितर्तां या
कानांतनू	सरळ	 दयातच	 घुसला	तो.	ए हाना	काहीतरी	अत य	घडणार,	 हणनू	 उभा
मंडप	 उठून	 उभा	 रािहला	 होता.	 सवां याच	 कानी	 गगनमंडलातनू	 आ यासारखे
वािमबोल	पडले	–	“िशशुपाल,	शंभर	अपराध	संपले	तुझे!	यापुढे	–	यापुढे	एकशे	दोनवा
अपराध	 तुला	करताच	 येणार	नाही.	ती	 संधी	आता	 तुला	कधीच	 िमळणार	नाही!!	ॐ
िहर मयेन	पातरे्णऽऽऽ....”

वामीचें	िमटलेले	दीघनेतर्	उघडले	गेले.	एक	 णभरच	 यांनी	िशशुपाला या	कंठाचा
वेध	 घेतला.	 दुस या	 णी	 हातातील	 पर्चंड	 गतीनं	 िफरणारं,	 तेजोवलयं	 फेकणारं	 ते
मंतर्भािरत	सुदशनचक्र	िशशुपाला या	रोखानं	पर् े िपलं!

आता	उ या	 मंडपाला	चांगलं	भान	आलं	होतं	की,	 ारकाधीश,	भगवान	वासुदेवांनी
विचतच	 करावयाचा	 सुदशनचक्रपर्योग	 केला	 आहे.	 भेदरलेले	 िक येक	 आमंितर्त,
‘पळा...वाचवा...	सुदशन	आलं....	सुदशन’	 हणत	भांबावनू	दो ही	हात	उंचावनू	ओरडतच
इत तत:	धाव	ूलागले.	आजपयंत	मी	 वामीनंा	ग ड वज	रथा या	घेरात	पाठीशी	घेऊन
आयावतभर	उभा–आडवा	िफरलो	होतो.	 यांचा	सहवास	मला	काही	नवीन	न हता.	पण	–
पण	 यांचं	 आजचं	 हे	 प	 मलाही	 पिरिचत	 वाटेना.	 आकाशात	 तळपणारा	 सयूदेव
आपणाला	 सोबतच	आ यासारखा	 वाटतो,	 पण	 या या	 तेजोिबंबाकडे	 बघताना	 प ट
क पना	 येते	की,	आप यापासनू	तो	 िकतीतरी	योजनं	 दरू	आहे.	या	 णी	 वामी	मला
‘कोटी	 सयू	 समपर्भ’	 िदसले.	 यां या	 मुखमंडलावरील	 तेजावर	 दृ टी	 ठरत	 न हती.
आकाश वामी	सयूदेवांसारखे	 ते	 िकतीतरी	योजनं	 दरू	आहेत,	 हे	 पटलं.	 दुस याच	 णी
दो ही	हात	उंचावनू	जागीच	मी	 यांना	सा टांग	दंडवत	घातले.	मनोमन	 हणालो,	“ मा
करा	पर्भ,ू	या	दासाला	पदरी	 या.	आपला	सखा	हो याची	माझी	खरोखरच	पातर्ता	नाही.
र ,	 र 	 पर्भो	 वासुदेवा.”	 मी	 जीवदेठापासनू	 यांना	 पर्ािथलं.	 ते	 जवळ	 येऊन
नेहमीसारखं	मला	थोपटून	उठवीत	आहेत,	असा	भास	झाला	–	आिण	खरोखरंच	मी	उठून
उभा	रािहलो.	सुदशननाट ाचा	एक	सा ीदार	परे् क	झालो.



मघापासनू	 उ म पणे	 मनसो त	 बडबडणारा	 िशशुपाल	आता	 मातर्	 थरथर	 कापू
लागला	 होता.	 अनावर	 संतापानं	 लालेलाल	 झालेली	 याची	 मुदर्ा	 आता	 मातर्
पर्ाणभयानं	काळीिठ कर	पडली	होती.	सव	य मंडपभर	कसा	हाहाकार	उडाला	होता.
सगळीकडे	अस 	दीि तमान	पर्काशच	पर्काश	दाटला	होता.	‘सूँऽऽ’	असा	दीघ	आवाज
काढीत	तेजचक्र	िशशुपाला या	िदशेनं	पुढे	सरकू	लागलं.

पर्ाणा या	भयानं	 िशशुपाल	आता	लटलट	कापत	 या	 देदी यमान	 तेजाला	आपले
केसाळ	 बाह	ू आडवे	 घालत	 वार याचा	 य न	 क 	 लागला.	 चक्राचा	 तेजमारा
चुकिव यासाठी	 मंडपातील	 राजां या	 आसनामागे	 लप याचा	 पर्य न	 क 	 लागला.
णापवूी	 मा या	 पर्ाणिपर्य	 वामीनंा	 पळपुटा	 हणणारा	 तो	 चेदीचंा	 नायक	 आता
वतःच	 पळू	लागला.	 िशशुपाल	 या– या	 राजां या	आसनामागे	लप याचा	 पर्य न
करीत	होता,	 ते–ते	सव	नरेश	चक्रा या	दाहक	 तेजापासनू	 वतःचं	 र ण	कर यासाठी
िजवा या	आकांतानं	इत तत:	धाव	ूलागले.	एकही	नरेश	 या	तेजचक्रापुढे	 णभरही	थांबू
शकत	 न हता.	 भेदरलेला,	 डोळे	 गरगर	 िफरिवणारा	 िशशुपाल	 चपळाईनं	 एका
आसनामागनू	 दुस या	 आसनामागे	 लप याचा	 यथ,	 यथ	 य न	 क 	 लागला.	 दृ टी
पडताच	नागसपाला	लवभरही	मोकळं	न	सोडता	चपळ	ग डराज	 याला	गाठतो,	तसं
सुदशन	अनावर	ककश	िननादत	 याचा	आसनामागनू	आसन	असं	िप छा	पुरव	ूलागलं.

पर्ाणभयानं	समळू	भांबावलेला	िशशुपाल	आता	भर्िम टासारखा	हवा	तसा	मंडपभर
धाव	ूलागला.

मंडपात	आपणाला	 तेजचक्रापासनू	वाचिवणारं	 कुणीच	नाही	याची	खातरी	होताच,
घोड ासारखं	सुसाट	धावत	 यानं	मंडपाचं	पवू	पर्वेश ार	गाठलं.	बाहेर	पडून	पर्ाणा या
आकांतानं	तो	धाव	ूलागला.	 या या	भयकातर	मुदरे्वरील	पर् येक	भाव,	मानव	मृ यलूा
िकती	 घाबरतो,	 हे	 िविवध	 छटांनी	 दाखव	ू लागला.	 कधी	 मागात	 लागणा या
पाषाणखंडामागे,	तर	कधी	िवशाल	वृ ा या	खोडामागे	आशर्यासाठी	लप याचा	तो	 यथ
पर्य न	क 	लागला.	सुदशन	काही	 याचा	पाठपुरावा	के यािशवाय	 णभरही	थांबायला
तयार	 न हतं.	 याची	 ककश	 शीळ	 णा णाला	 वाढतच	 चालली	 होती.	 मंडपातील
िकतीतरी	 तर्ी–पु ष	 ए हाना	 इंदर्पर् थातील	आप या	 सुरि त	 िशिबरात	 पोहोचले
होते.	 जे	 धैयशील	 थांबले	 होते,	 ते	 तंिभत	 होऊन	 िशशुपाल	 आिण	 सुदशन	 यांचा
जीवनमरणाचा	 लपंडाव	 डो यांत	 पर्ाण	 एकवटून	 बघतच	 रािहले.	 मी	 मातर्	 म येच
य वेदीजवळ	उ या	असले या	 वामीं या	मुखमंडलाकडे	बघत	होतो.	अ ाप	 यांचे	नेतर्
िमटलेलेच	होते.	 यान थ	अस यासारखे.

आता	पुरता	गिलतगातर्	झालेला	िशशुपाल	आशर्याचे	सव–सव	माग	खंुट यामुळे
शेवटी	सरळ	समोर या	इ ुमती	नदी या	पातर्ात	 घुसला.	शील	 घुमवीत	गरगरणा या
चक्राचा	 मारा	 चुकिव यासाठी	 तो	 णा णाला	 इ ुमती या	 सखोल	 पा यात	 उत
लागला.	 कंठापयंत	 पाणी	 येताच	मातर्	तो	 िन पायानं	थांबला.	 िनधारानं	 यानं	आपले
डोळे	िमटून	घेतले.	मरणा या	स याला	त ड	दे यासाठी	तो	िस 	झाला.	 याचा	कंठनाळ
भेदनू	 णातच	चक्र	 इ ुमती या	 पातर्ात	 िशरलं.	 िशशुपालाचं	म तक	 बघता–बघता
इ ुमती या	 उफाळणा या	लाटांतनू	 वाहत	अदृ य	झालं.	 िशशुपालाचं	जीवन	 संपलं!
मागे	 रािहले	 यानं	 मा या	 वामीनंा	 उ ेशनू	 काढलेले	 अ य,	 अनुदार	 उद	्गार!	 मी
मंडपातील	 राजमंडळा या	 बैठकक ाकडे	 दृ टी	 टाकली.	 वामीं या	 िपर्य	 प नी



ि मणीदेवी!	 एवढं	 नाट 	 घडलं,	 तरी	 या	 आप या	 आसनाव न	 मुळीच	 हल या
न ह या.	मा या	मनी	 िवचार	 येऊन	 गेला	की,	समोरचं	 हे	भयनाट 	बघनू	काय	वाटलं
असेल	 यांना?	 मला	 पटून	 चुकलं	 की,	 वामीनंा	 शोभणा याच	 हो या	 या.	 कु ं या
राजमंडळी	क ात	असेच	न	हलता	आसनावर	बसले	होते,	एकटे	िपतामह	भी म.	आता	ते
महा मा	िवदुरांशी	काहीतरी	बोलत	होते.

मी	 य वेदीकडे	 पािहलं.	 ितथं	 माझे	 नेहमीचे	 वामी	 उभे	 होते	 –	 हसणारे.	 यां या
मुदरे्वरचं	हे	हा य	मी	यापवूी	कधी,	कधीच	पािहलं	न हतं.	चक्र	लु त	झा याची	खातरी
झालेले	 देशोदेशीचें	नरेश	लगबगीनं	 पु हा	 मंडपात	 येऊन	धडाधड	 वामीं या	चरणांवर
लोळण	घेऊ	लागले.	आता	य पर्मुख	धौ य	ऋषीनंी	िश यगणां या	साहा यानं	 यांना
िनकरानं	आवरलं.	मुिनवर	धौ य	एवढ ा	पिरशर्मानं	िस 	केले या	राजसयू	य ाचं	काय
होणार,	 हणनू	 सिचंत	 झाले	 होते.	 यांना	 जवळ	 पाचारण	 क न	 वामीनंी	 यांचीही
सोडवणकू	 केली.	 हणाले,	 “मुिनवर,	 दुसरा	यो य	 मुहतू	 पाहनू	लवकरच	य ाची	 पु हा
आखणी	करा.”	पाचही	पांडवांनी	 यां या	िपर्य	मधुसदूनाभोवती	आदरानं	के हाच	मंडल
धरलं	 होतं.	 वामीं या	 उज या	 हाताशी	 यांचे	 िपर्य	 उ वमहाराज	 के हा	 येऊन	 उभे
ठाकले	होते,	कुणालाच	कळलं	नाही.	मी	खेच यासारखा	य वेदीजवळ	 वामीपंाशी	गेलो.

एवढी	माणसं	 वामीभंोवती	एकवटली	होती,	पण	कुणा याही	त डून	बर्	काही	फुटत
न हता.	सारे	अवाक	झाले	होते.	ती	अस 	शांतता	फोडत	एकटे	उ वमहाराज	 हणाले,
“विहनी	अ ाप	शांतपणे	आसनावरच	बसनू	आहेत.	बोलव	ू यांना?”

तसं	नेहमीचं	लोभस	हसनू	आप या	बंधूंचे	खांदे	थोपटत	 वामी	 हणाले,	“नको.	उधो,
तचू	 घेऊन	जा	 तु या	विहनीनंा	पांडवांसह	 राजवा ततू.	मी	दा काला	 घेऊन	 दुसरीकडे
चाललोय!”

“जशी	इ छा	दादांची.”	उ वमहाराज	नमर्पणे	 हणाले.	मी	 णैक	कोड ात	पडलो.
‘राजवा तकूडे	नाही	–	मग	मला	घेऊन	 वामी	जाणार	तरी	आहेत	कुठं?’	मा या	मनीची
ती	शंका	जाणलेले	 वामी	दुस याच	 णी	माझाही	खांदा	थोपटत	 हणाले,	“दा का,	चल
ग ड वजाकडे.”

यांना	 कसलाही	 पर् न	 न	 िवचारता	 मी	 बोलनू	 गेलो,	 “आ ा	 आय.”	 सवां या
मंडलातनू	आ ही	पवू या	महा ारातनू	 मंडपाबाहेर	आलो.	मी	एका	 डेरेदार	वटवृ ा या
सावलीत	 माझे	 चारही	अ व	 बांधले	 होते.	 यां या	 समोर	 चारा	 टाकला	 होता.	 यांना
सोडून,	 थोपटून	 ग ड वजाजवळ	आणलं.	 वामी	 एकटेच	 रथा ढ	 झाले.	 मी	 रथनीड
घेतला.	सवांचा	िनरोप	घेतले या	मा या	िपर्य	 वामीसंह	िनघालो.	यमुने या	तीरानं	काही
अंतर	आ ही	चालनू	आलो	नाही,	तो	 यांनीच	पर् न	 केला,	 “दा का,	 नेहमीसारखं	 कुठं
जायचं	ते	नाही	िवचारलंस	त?ू”

कळसतूर्ी	बाहुलीसारखं	मी	घोडे	आवरत	 हणालो,	“कुठं	जायचं	आपण	 वामी?”	रथ
थांबवनू	 मी	 यां याकडे	 पािहलं.	 ते	 हसतच	 होते.	 मला	 ते	 हा य	 बालपणी या	 पुतर्
दा कीसारखं	 वाटलं.	अगोदरच	मी	ग धळलो	 होतो.	मला	अिधक	ग धळात	 टाकत	 ते
खट ाळपणे	 हणाले,	 “दा का,	 पर् न	 िवचार यासाठी	 रथ	 थांबिव याची	 तुला
आव यकता	होती	का?”	मी	पु हा	ग धळलो.	ते	 हणत	होते,	ते	तर	खरंच	होतं.

“चल	दा का,	आपण	कािलंदीदेवी या	माहेरी	चाललो	आहोत!	 या	घरी	नातवंडांचं



ेमकुशल	पोहोचवायला!”	 वामी	हसतच	 हणाले.
मी	थ क–थ क	झालो.	 णापवूी	 सुदशनाचं	 पर् ेपण	करणारे	माझे	आभाळाएवढे

वामी,	कािलंदीदेवीं या	माता–िप यांना	 –	आप या	 वशुरांना	 यां या	नातवंडांचं	 ेम
कानी	घालायला	 वत:	चालले	होते.

वामीं या	आ ेपर्माणं	दुस या	शुभमुहतूावर	पांडवांचा	राजसयू	य 	िनिव न	संप न
झाला.	या	य ामुळे	आिण	िशशुपालवधामुळे	जमले या	देशोदेशीं या	नरेशां या	त डून
पवूीच	 पसरलेली	 पांडवांची	 व	 इंदर्पर् थाची	कीती	 िकतीतरी	 वृदि्धंगत	झाली.	आमचं
जनपद	 ारका	तर	आयावतातील	इतर	जनपदां या	आघाडीला	आलं.

काही	िदवस	इंदर्पर् थात	पांडवांचा	अग याचा	परे्माचा	पाहुणचार	घेऊन	 वामी	सव
यादवांसह	 ारकेत	परतले.	आ या–आ या	 यांना	एक	ध कादायक	वाता	ऐकावी	लागली.
माितकावती या	 राजा	 शा वानं	 आ ही	 इंदर्पर् थात	 असतानाच	 ारकेवर	 ससै य
आक्रमण	 केलं	होतं!	आम या	वीर	पर् ु नानं	आप या	 बंधूं या	साहा यानं	स ावीस
िदवस	 या याशी	 िनकराचं	 यु 	क न	 ते	परतवनू	लावलं	होतं.	 िनमाणापासनू	पर् य
ारकेवर	झालेलं	आक्रमण	असं	 हे	 पिहलंच	 होतं.	 वामी	 यामुळे	 अंतयामी	खोलवर

दुखावले	 गेले.	 तरीही,	 िन यक्रमात	 मातर्	 ते	 तसं	 कुणालाही	 दाखवत	 न हते.	 यांनी
आपले	 कुशल	 थाप यिवशारद	 गग	 यांना	 आप या	 क ात	 पाचारण	 केलं.	 यांना
मह वाची	आ ा	सव	बारका यांसह	 देताना	 ते	 हणाले,	 “मुिनवर	गग,	मा या	क ाकडे
जाणारा	माझा	िपर्य	सोपान	काही	पायदंड ांची	भर	घालनू	आता	वाढवायचा	आहे.	 यात
पर्मु यानं	आ याबाई	 कंुतीदेवीसंह	िपर्य	सखी	दर्ौपदी	व	पाचही	पांडवां यासाठी	अशा
क्रमानं	पायदंड ा	 या.	 यां याखालीच	येईल	अशी	न	िवसरता	एक	पायदंडी	 या.	माझा
एकिन ठ	सेवक	व	िपर्य	सखा	सारथी	दा का या	नावाची!”

हा	वृ ा त	जे हा	मला	उ वमहाराजां या	त डून	ऐकायला	िमळाला,	ते हा	माझं	मन
वामीिंवषयी	अपार	 कृत भावानं	 तुडंुब	भ न	आलं.	 ते	मला	काय	मानतात,	 हे	मथुरेत
एकदा	 वमुखे	 यांनीच	सांिगतलं	होतं.	आता	तर	 या यावर	शर्ीकृ णमुदर्ा	उमटली.

मळू	 ारकेतील	 वामीं या	 िवशर्ामक ाकडे	जाणारा	शर्ीसोपान	आता	 िकतीतरी
भ य	 िदस	ू लागला.	 नानािवध	 सुवणी	 पायदंड ांनी	 मंिडत	 अस यामुळे	 येणा या–
जाणा याचं	तो	सहजच	ल 	वेधनू	घेऊ	लागला.	या	सोपानावर	व न	खाली	उतरणा या
पर्ारंभी या	 पायदंड ा	 हो या	 या	 वामीं या	 यादवकुलातील	 वामीशंी	 अतटू
भावबंधानं	जखडले या	पर्मुखां या	नावा या.	 यातील	व न	खाली	उतरणारी	पिहलीच
पायदंडी	होती,	राजमाता	 देवकीदेवीं या	नावाची.	 दुसरी	होती,	महाराज	वसुदेवबाबां या
नावाची.	ितसरी	होती,	गोकुळात या	यशोदामातेची.	चवथी	होती,	नंदबाबांची.	चुलतबंधू
असनूही	 पाचवी	 पायदंडी	 होती,	 ती	 उ वमहाराजां या	 नावाची.	 यानंतरची	 पायदंडी
होती,	 गोकुळातील	 शर्ीसखी	 राधे या	 नावाची.	 यानंतर	 रोिहणीमाता,	 बलरामदादा,
रेवतीविहनी	असा	क्रम	होता.

अनेक	यादवांना	मागे	टाकून	ए हाना	पांडव	 वामीं या	 िकतीतरी	 िनकट	आले	होते.
पर्मुख	यादवांनंतर	पायदंड ात	वणी	होती,	ती	पाचही	पांडवांची	–	राजमाता	कंुतीदेवी	व
पांडवमहाराणी	 दर्ौपदीदेवी	यां यासह.	मातर्	या	पांडव	पायदंड ांम ये	कोण	 कुठ या
क्रमांकावर	आहे,	हे	 वामीच	काय	ते	जाणत	होते.	या	शर्ीसोपानात	मला	 थान	िमळावं,



हे	माझं	अहोभा यच	होतं.
शा वाचं	 ारकेवरील	 ससै य	आक्रमण	 ही	 गो ट	 दृि टआड	 कर यासाठी	 मुळीच

न हती.	 यानं	या	आक्रमणात	वापरले या	 सै यसाम याचा,	श तर्सामगर्ीचा	पर्थम
अचकू	छडा	लावणं	भाग	होतं.	 यासाठी	 युवा	यादवनेता	पर् ु नाला	 वामी	 के हाही
आप या	क ात	बोलावनू	घेत.	नाना	त हेचे	पर् न	 याला	िवचा न	 यांनी	शा वा या
साम याचा	मनोमन	 वेध	 घेतला.	 िमळाले या	मािहतीतनू	सवांनाच	 िवचारात	टाकणारा
एकच	 िन कष	 िनघत	 होता	 तो	 हा	की,	शा वाचं	खरं	 बळ	 होतं	 या याकडे	असले या
‘सौभ’	नावा या	 िवमानात.	 या	 यंतर्वाहना या	जोरावर	तो	आयावतात	 कुठंही	 संचार
क 	 शकत	 होता.	 पवूी	 याच	 यंतर्ा या	 साहा यानं	 यानं	 िवदेशातनू	 कालयवनाला
आयावतात	पाचारण	 केलं	होतं.	शा वाला	शासन	करायचं,	तर	 याचं	 ‘सौभ’	न ट	करणं
अटळ	 होतं.	 तो	 तर	 म थलीतील	 अबुद	 पवतावरील	 माितकावती	 या	 राजनगरात
सै यासह	सुरि त	होता.

अमा य	 िवपृथूंना	 सांगनू	 आयशरे् ठ	 ारकाधीशांनी	 यादवांची	 सुधमा	 राजसभा
पाचारण	केली.

या	वेळी	सुधमा	सभेत	अमा यांनी	सभेचं	केवळ	पर्योजन	सांिगतलं.	ते	दोन	कारणांचं
होतं.	 सौभधारक	 शा वाचं	 वेळीच	 िनवारण	 करणं	 आिण	 कु ं या	 आमंतर्णापर्माणं
िव णुयाग	य ासाठी	 उपहार	 घेऊन	 हि तनापरूला	 कुणी	जायचं,	 हे	 ठरिवणं.	 ते	सांगनू
होताच,	हात या	राजदंडाचा	पर्थेचा	ठोका	देऊन	ते	थांबले.

नेहमीसारखी	कसलीही	कुजबुज	चळव या	यादवांत	माजली	नाही.	सव	जण	एकट ा
वामीकंडे	 िकतीतरी	अपे ेनं	 दृ टी	 रोवनू	 बघतच	 रािहले.	ती	 अंगावर	 येणारी	शांतता
अस 	 होत	 चालली.	 तसं	 उ वमहाराज	 वामीनंा	 हणाले,	 “दादा,	अिधक	 अंत	 पाहू
नकोस	 सवांचा.”	 तसे	 वामी	 यां याकडे	 बघनू	 आ मीय	 परे्मानं	 हसले.	 एक	 कटा
ि मणीदेवीवंर	टाकून	ते	उभे	रािहले.	सव	सभासद	यादवांना	उ ेशनू	नमर्पणे	 हणाले	–
“सवांची	आ ा	असेल,	तर	मीच	जाईन	सौभपती	शा वा या	भेटीला!	 यामुळेच	मला

हि तनापरूला	 कु ं या	 िव णुयाग	 य ासाठी	 जाता	 येणार	 नाही.	 ितकडे	 अमा य	 व
सेनापती	सा यकीनंी	 िनवडक	यो ांसह	अव य	जावं.	जा यापवूी	माझी	एकांती	 भेट
यावी.”
नेहमीसारखं	पर्दीघ	न	बोलता	गाठीशी	एवढे	 िवक्रम	असलेले	 वामी	हात	जोडून

यादव	सभासदांकडे	नमर्पणे	‘आ ा’	माग	ूलागले.	ते हा	संपणू	सुधमा	राजसभा	हेलावनू
गेली.	भारावलेले	यादव	यो े 	पर्ितसाद	 देत	एकमुखी	 हणाले,	 “आ ा	आपण	करायची
ारकाधीश,	आ हा	सवांना!”

ल ावधी	 यादवांची	 चतुरंगदल	 सेना	 एका	 स ताहातच	 उभी	 ठाकली.	 सु 	 झालं
‘सौभपती	 शा व	 अिभयान!’	 एकाच	 वेळी	 देवकीदेवी,	 रोिहणीदेवी	 आिण	 माता
ि मणीदेवी	 यां या	 हातनू	 कणीदार	 द ा या	 कवड ा	आप या	 गुलाबी	 तळहातावर

घेऊन	 वामीनंी	 या	ओठांआड	के या.
नेहमीसारखं	 ारके या	 यु संमुख	यादव	यो ांचं	चतुरंगसेनादल	पर्चंड	नौकांतनू

खाडी	 पार	 क न	 सौरा ट्रा या	 िकना यावर	 उतरलं.	 या	 अिभयानात	 वामीनंी
बलरामदादा,	 सा यकी,	 कृतवमन,्	 उ वमहाराज,	 िशनी,	 अवगाह	 असे	 नेहमीचेच



यादववीर	सोबत	 घेतले.	 िवशेष	 हणजे	अ ाप	 इंदर्पर् थातच	असले या	मायावी,	थोर
थाप यिवशारद	 मयासुराला	 पाचारण	 क न	 घेतलं.	 ारकेपासनू	 अबुद	 पवतापयंत
िन णात	 गु तचर	 िनघ यापवूी	 पे न	 ठेवले.	 यां याकडून	चौिदशांना	वाता	पाठिव याची
यव था	केली	की,	 ारकाधीश	काम पािधपती	भगद 	यां या	आगर्ही	आमंतर्णाव न
पवूकडे	पर्ा योितषपरूला	गेलेत!	सोबत	सव	िनवडक	यादवयो े 	आहेत.	जनपद	 ारकेचं
संर ण	पर् ु न	करताहेत	 –	 यांचे	साप न	 बंध	ूभान	ूसांब,	वीर	 संगर्ामिजत	पर्घोष,
श् त	आिण	वृक	यां या	साहा याला	आहेत.

ही	 यांची	शा वाला	 िदलेली	हलू	होती.	 यासाठी	काम पा या	भगद ाला	 यानं
कसकशा	 हालचाली	 करा यात,	 या याही	 बारीकसारीक	 पवूसचूना	 वामीनंी	 खास
गु तचरांकडून	पाठिव या	हो या.	 यापर्माणं	तो	 ारकाधीशां या	 वागताची	काम पात
ज यत	तयारी	चालली	आहे,	असा	आभास	 िनमाण	करणार	होता.	या	तयारी या	वाता
शेजार या	 मिणपरू,	 ितर्पुरा,	 अंग,	 वंग,	 उ कल,	 िवदेह	 आिण	 मगध	 जनपदांत
पोहोचिव याची	 वामीं या	सचूनेनुसार	 यव थाही	करणार	होता.

पर् य ात	 वामीसंमोर	होता,	तो	आयावता या	पार	पि चमे या	म य	जनपदातील
अबुद	 पवतात	 पोहोचायला	 कठीण,	असा	 माितकावती	 नगरातील	शा व.	 ितकडेसु ा
वामी	ससै य	पर् य 	जाणार	होते	का?	 मुळीच	नाही.	आप या	आ तगणां या	अवंती
आिण	 कंुितभोज	 या	 म यपर्देशातील	 जनपदांचा	 ते	 कुशलतेनं	 उपयोग	 करणार	 होते.
अवंतीतील	 िमतर्िवंदादेवीं या	 आ तगणांना	 आिण	 कंुितभोज	 नगरातील	 आ याबाई
कंुतीदेवीं या	आ तांना,	आप या	आगमनाची	 वाता	 गु त	 ठेव या या	सचूनाही	 यांनी
के या	 हो या.	आम या	 सै याचा	 शेवटचा	 पडाव	 पडला,	तो	म य	 देशी या	 कंुितभोज
नगरात.	 इथं	 सोबत	 आणले या	 मयासुराला	 वामीनंी	 एकदा	 सामोरं	 घेतलं.	 यानंच
शा वाला	फार	पवूी	माितकावती	नगरीत	जाऊन	आप या	क पक	 बु ीनं	सौभ	 िवमान
िस 	क न	िदल	होतं.	 याची	गत	काय	आहे,	घरघर	िकती	लांबनू	ऐकू	येते,	ते	जिमनीवर
उतरतं	कसं,	याची	खडान	्खडा	मािहती	 या याकडून	वदवनू	घेतली.

ितकडे	अबुद	पवतातील	माितकावती	नगरात	शा वा या	 गु तचरांनी	 िनवडक	वाता
या यासमोर	ठेव या	हो या.	“ ारकेचा	शर्ीकृ ण	ससै य	व	िनवडक	यो ांसह	काम प
जनपदात	 गेला	आहे.	 या या	 वागताची	 उ कल,	 वंग,	 ितर्पुरा	अशा	 रा यांनी	भ य
तयारीही	केली	आहे.	 ारकेत	वृ 	वसुदेवासह	एकटा	पर् ु न	आहे.	सांबासह	मोजके	बंधू
व	यादवसैिनक	आहेत.	हाच	समय	आहे	 या यावर	पु हा	आक्रमण	क न,	अलीकडे	नको
ितथं	डोकं	वर	काढणा या	 ारका	जनपदाचा	न ा	उतरिव याचा.	पवूी या	आक्रमणातील
स ावीस	 िदवसां या	आघातांनी	 ारका	 िखळिखळी	झाली	आहे.	आपले	 काही	 सैिनक
सौवीर	देशातनू	समुदर्मागही	 ारकेत	उतरिवता	येतील!”

घनदाट	अबुद	पवत	उत न	ससै य	शा व	 सेनापती	 ेमधतूीसह	 ारकेकडे	माग थ
झा या या	 वाता	 आ या.	 तशी	 कंुितभोज	 नगरात	 पडाव	 टाकून	 रािहलेली	 आमची
चतुरंगसेना	हलली.	बलरामदादा,	सा यकी,	 कृतवमन,्	 िशनी,	अवनाह	यांनी	चपळाईनं
मधलं	 दशाणांचं	 रा य	 ओलांडून	 अबुद	 पवताला	 घेर	 टाकला.	 आता	 शा वाचे
माितकावती	 नगराकडे	 परत याचे	 माग	 बंद	 झाले.	 मी,	 वामी	 व	 उ वमहाराजांसह
िनवडक	यादवयो े 	घेऊन	सौवीर	जनपदात	उतरलो.	हे	अबुदपवताचं	पार	पि चमेचं	टोक
होतं.	 वामीनंी	जसं	 ारकेला	 सुिविहत	 बंदराचं	 प	 िदलं	होतं,	समुदर्ात	को टू	नावाचा



दीप तंभ	उभा	केला	होता,	तसंच	सौिवरांनी	 यां या	पि चम	सीमेवर	एक	 बंदर	उठिवलं
होतं.	 यांनीही	 ितथं	 एक	 दीप तंभ	 उभा	 केला.	 मी	 वामीसंह	 उ वमहाराजांना	 घेऊन
माझा	ग ड वज	 रथ	सौिवरां या	 या	 बंदराकडे	हाका 	लागलो.	पाठीमागनू	मोजकेच
श तर्स ज	 अ वसाद	 यादव	 धावनू	 आले.	 आता	 वामी	 ना	 ारकेत	 होते,	 ना
पर्ा योितषपुरात,	ना	अबुदाभोवती	टाकले या	घेरात.	कुणालाच	प ा	लागत	न हता
ारकाधीश	शर्ीकृ णमहाराज	 नेमके	आहेत	तरी	 कुठं?	सौिवरां या	 बंदरावर	पोहोचताच
वामीनंी	 द तापवूक	 एकच	 रणनीती	 वापरली.	 या	 बंदरातनू	 जलमागानं	 ीप– ारका
जवळ	होतं.	सौिवरां यातीलच	काही	कुशल	धीवर	िनवडून	 यांनी	 ारकेत	घुस	ूबघणा या
शा वाची	िनदर्ा	उडिवणारी	वाता	 यानं	शु ा 	महा ार	ओलांड यापवूीच	 या या	कानी
पडेल,	 अशी	 यव था	 केली.	 ती	 वाता	 होती,	 यादवां या	 पर्चंड	 सेनेनं	 माितकावती
नगराचा	पाडाव	कर यासाठी	संपणू	अबुद	पवताला	घेर	टाक याची!

आता	 ारकेपयंत	 पोहोचलेला	 शा व	 आप या	 राजनगराचं	 र ण	 कर यासाठी
लागलीच	परतणार	होता.	आपलं	चतुरंगदल	सै य	भमूागानं	परत	पाठिवणार	होता.	 वत:
सौभ	िवमानानं	सौिवरां या	बंदरात	उतरणार	होता.	तेधनू	आम या	यादवसेने या	घेराचा,
या या	साम याचा	 वेध	 घेऊन	आप या	 पुढील	हालचाली	आखणार	होता.	 हे	 वामीनंी
दरूदृ टी या	िवचारानं	अपेि त	केलं	होतं,	तसंच	क्रमश:	घडणार	होतं.

मी,	 उ वमहाराज	 आिण	 िनवडलेले	 सश तर्	 अ वसाद	 वामीं या	 पाठीशी
सौिवरां या	बंदरावर	 ारके या	रोखानं	दि णेकडे	त ड	क न	उभे	रािहलो.	चांग या	दोन
घिटका	आ ही	पर्ती ेत	होतो.	आता	मा यावरचा	सौिवरांचा	सयू	पि चम	सागरा या
िदशेनं	कल	ूलागला	होता.	 वामी	म येच	भुवयांवर	डा या	हाताचं	छतर्	घेऊन	पि चम
सागरात	दि णे या	रोखानं	म येच	दरूवर	अ व थ	एकटक	बघत	होते.	आता	सौिवरां या
धीवरां या	उंच	िशडां या	नौका	परतताना	िदसत	हो या.	 वामीचंं	दरूवर	समुदर्ात	बघणं,
यांना	अपेि त	काहीच	न	घडता	 चुटपुटत	 बंदरा या	ओ या	 पुळणीवर	 फे या	घालणं
काही	 थांबत	 न हतं.	 मी	 आिण	 उ वमहाराज	 अ व थ	 होऊन	 यां याबरोबर
ओढ यासारखे	 फे या	घालत	होतो.	आज यासारखं	अ व थ	झालेलं	मी	 यांना	कधीच
पािहलं	न हतं.	व ावरचं	िनळं	उ रीय	घट्ट–घट्ट	पकडून	म येच	थांबत	ते	 वतःशीच
पुटपुटत	 होते.	 “हे	 –	 हे	 चम कािरक	 घडत	आहे.	 िवमानाची	 घरघर	 नाही	 –	 माधवा...
िमिलंदा...	 मधुसदूना...	 अशा	 पर्ाण	 िपळवटून	 फोडले या	 हाकाच	 ऐकू	 येताहेत!
कुणा या?”

आता	सांजावत	आलं	होतं.	लांब	पंख	व	शेपटाचे	समुदर्प ी	थ याथ यांनी	कलकलत
परतताना	िदस	ूलागले.

इत यात	कसलीतरी	घरघर	ऐकू	आली.	अशी	घरघर	पवूी	आ ही	कुणीच	कधी	ऐकली
न हती.	 णा णाला	 ती	 वाढतच	 चालली.	 दरूवर या	 पि चमसागरा या	 दि ण
टोकाकडून	 ग ड	 प ासारखी	 एक	आकृती	आभाळातनू	आम या	 रोखानं	 हळूहळू	 पुढे
सरकत	होती.	ती	जसजशी	जवळ	येत	होती,	तसतशी	घरघर	वाढतच	चालली.	आ ही	सव
अवाक	 होऊन	 या	 ग डप ाकृती	आकृतीकडे	 एकटक	 बघतच	 रािहलो.	आमचं	सवांचं
यामुळे	 वामीवंरील	ल 	सुटलं.	हे	काय	आहे	 वामी?	असं	 वामीनंा	िवचारावं	 हणनू	मी
यां याकडे	बिघतलं.	आिण	मग	बघतच	रािहलो.	उ वमहाराजांची	आिण	सोबती या	सव



यादवसैिनकांची	 ि थती	 मा यासारखीच	झाली	 होती.	 पि चम	 सागरा या	 िकना यावर
वामी	आ हा	 कुणातच	 नस यासारखे	 िदस	ू लागले.	आपले	 म यनेतर्	 पणूत:	 िमटून
घेतलेले,	उंचशील,	 यान थ	वाटणारे	 वामी	काहीतरी	पुटपुटत	होते.	 णापवूी	ऐकलेली
घरघर	 काहीच	 न हे,	 अशी	 अनेकानेक	 रणवा ांची	 भेदरवनू	 टाकणारी	 लय	 ऐकू	 येऊ
लागली.	 वामीचंी	 मुदर्ा	 कोकमासारखी	 र तवणी	 झाली	 होती.	 एरवी	 िनळसर,
यामवणी,	 काळेच	 िदसणारे	 वामी	 आता	 मातर्	 िनळसर,	 लाल,	 सुवणी	 वणाचे	 व
पराकोटीचे	तेज:पंुज	िदस	ूलागले.	 यां या	एरवी	गुलाबी	िदसणा या,	पण	आता	र तवणी
झाले या	 ओठांतनू	 अ फुट	 मंतर्बोल	 कानी	 पडू	 लागले.	 उंचशील	 वामीचंा	 उजवा
आजानुबाह	ू वर	 उ रला	 गेला.	 णातच	 यां या	 उज या	 तजनीवर	 तेजाची	 असं य
वलयंच	 वलयं	 फेकणारं,	 पर्चंड	 गितमान	 गरगर	 िफरणारं,	 बारा	आ यांचं	 वजर्नाभीचं
दशनसंुदर	तेजयंतर्	पर्कटलं!

या	 तेजानं	आमचे	 डोळे	 िदपनू	 गेले.	 समोरचा	 पि चम	 सागर	 या	 तेजानं	 कसा
झळाळून	 उठला!	 तेजयंतर्ाबरोबर	 उठणा या	 ककश	 आिण	 पर्ाणभेदक	 आवाजामुळे
सागराची	गाज	आिण	काही	 णांपवूीची	ती	िविचतर्	घरघर	ऐकू	येईनाशी	झाली.	पि चम
सागरिकना यावर	सामर्ा य	पसरलं	ते	यंतर्ा या	तेजाचं	आिण	असं यात	रणवा ां या
एकमेकांत	 िमसळले या	 क लोळाचं.	 वामीचंा	 उ रलेला	 उजवा	 हात	 िकंिचतसा	 पुढे
झुकला.	 तेजयंतर्	 सुदशनाचं	 पर् ेपण	 झालं	 होतं.	 रोरावणारं,	 पर्चंड	 गितमान
सुदशनचक्र	आभाळात या	 या	जवळ	आले या	 ग ड	 प ा या	आकृती या	 रोखानं
झेपावलं.	काही	 णातच	जाऊन	 या	ग डाकृतीला	धडकलं.	कानठ या	बसणा या	एका
पर्चंड	 फोटाचा	 पर्ाणभेदक	 आवाज	 उमटला.	 दुस याच	 णी	 पंख	 आिण	 देहा या
िठक यािठक या	 झालेला	 तो	 ग ड	 प ी	 पि चमसागरा या	 फेसाळ या	 लाटांत
कोसळला.	ते	होतं,	सौभ	िवमान!	आत	होता,	सौभपती	शा व!!	ए हाना	आ ही	सव	जण
सागर	 पुळणीवर	 मटकन	खालीच	 बसलो	 होतो.	 काही	 िदसत	 न हतं.	आवाजानं	आिण
तेजानं	 मती	 कशी	 सु न	झाली	 होती!	अ प ट	 िदसलं	 ते	 एवढंच	 की,	 पुढे	 झेपावलेलं
तेजयंतर्	तसंच	मागे	आलं	होतं.	नेहमीसारखं	 वामीं या	उंचशील	देहाकृती या	तजनीवर
आलं	न हतं!	 वामीनंी	वळून	 या	 िदशेला	तजनी	रोखली	होती,	 ितकडे	रोरावत	 िनघनू
गेलं	होतं.	 या	 िदशेला	होतं,	 कु ं चं	हि तनापरू!!	ए हाना	पि चम	सागराला	 िभडलेला
तबकाएवढा	रसरशीत	सौिवरी	सयू	जलाआड	डंुबत	चालला.	पि चमसागरा या	लाटांवर
हेलावत	 िहंदकाळणारे	 सौभ	 िवमानाचे	 अवशेष	 रातर्भर	 कणाकणानं	 दि णेला	 वाहत
जाणार	होते,	ते	पहाटेला	 ारकाकर	आिण	वीर	पर् ु न	यांना	एक	आनंदवाता	देणार	होते	–
‘िशशुपाल	 आिण	 जरासंध	 यां याशी	 हातिमळवणी	 क न	 परकीय	 कालयवनाला
आयावतात	 पाचारण	 करणारा	 कृत न,	 रा ट्रदर्ोही	 शा व	 संपला	 आहे.’	 िकतीतरी
मनःपवूक	आदरभावानं	मी	मा या	 वामीकंडे	बिघतलं	आिण	 पु हा	थ क–थ क	झालो.
एवढं	 सुदशन	 तेजयंतर्	 पर् ेपनू	 शा वासह	 दरूवर या	 िवमाना या	 िठक या–िठक या
उडवणारे	 वामी	िविचतर्च	िदसत	होते.	 यां या	व ावरचं	सुवणकाठी	िनळं	उ रीय	काही
यांना	आवरता	आलं	न हतं.	समुदर्वा यावर	 सुदशना या	पाठोपाठ	 तेही	उडून	चाललं
होतं	–	हि तनापरू याच	िदशेनं!!

यादवांना	 गौरवा पद	 असले या	 ‘वासुदेव’	 या	 उपाधीला	 माझे	 वामी	 के हाच



पोहोचले	होते.	पर् य 	िपतामह	भी मांनी	अंतःपरे्रणेनं	 यांना	तसं	 हटलं	होतं.	आम या
जनपद	 ारकेतील	सव	यादव,	 इंदर्पर् थातील	 कंुतीदेवीसंह	सव	 पांडव,	 पांडवि तर्या
पौरवजनही	 यांना	 तसंच	 मानत	 होते.	 इंदर्पर् थातील	 पांडवांचा	 वंशवेलही	 आता
िव तारला	होता.	पर् येक	पांडवाला	दर्ौपदीदेवीिशवाय	कुणाला	एक,	कुणाला	दोन,	तर
कुणाला	तीन	 ि तर्या	जीवनसाथी	 हणनू	लाभ या	हो या.	महाराज	 युिधि ठर	यां या
दुस या	प नीचं	नाव	होतं,	पौरवीदेवी.	 यांना	देवक	नावाचा	पुतर्	होता.	दर्ौपदीदेवीं या
पोटी	ज मलेला	 यांचा	पुतर्	पर्ितिवं य	हा	पांडवा या	दुस या	िपढीतील	सवांत	 ये ठ
पुतर्	होता.	इंदर्पर् थाचा	उ ाचा	तो	युवराज	होता.

दुस या	क्रमांकाचे	पांडवशरे् ठ	म ल	व	गदावीर	भीमसेन	यांना	दर्ौपदीदेवी	यां या
पोटी	झाले या	पुतर्ाचं	नाव	होतं,	सुतसोम.	तो	अंगािपंडानं	िप यासारखा	सश त	होता.
िवशेष	 हणजे	 वामीनंी	 जसा	आिदवासी	 राजा	 जांबवानक या	 जांबवतीदेवीशंी	 केला
होता,	तसाच	 िववाह	भीमसेनानी	रा सक या	 िहिडंबेशी	 केला	होता.	मातर्	 िहिडंबादेवी
माहेरी	वनातच	राहत	हो या.	 यां या	 पुतर्ाचं	नाव	होतं,	घटो कच.	हा	सव	भीमसेन–
पुतर्ांत	 अितशय	 बलवान	 व	 ज मतःच	 काही	 दुमीळ	 यु गुण	 घेऊन	 ज मला	 होता.
िशशुपालवधानंतर	 चेदीचंा	 इंदर्पर् थाशी	 भावसंबंध	 राहावा,	 अशी	 वामीचंी	 इ छा
होती.	 चेदीनंी	 पांडवां या	 व	 ारके या	 िवरोधात	 राहणं,	 यांना	 यो य	 वाटत	 न हतं.
यासाठी	 यांनी	िशशुपालभिगनी	कालीदेवीचा	प नी	 हणनू	भीमसेनांना	 वीकार	करायला
लावला	होता.	 या	माहेरी	शुि तमतीलाच	राहत.	 यां या	पुतर्ाचं	नाव	होतं,	सवगत.

वामीनंा	सवांत	 िपर्य	 पांडव	 होता	 धनुधर	अजुन.	 मला,	 उ वमहाराजांना	 हणत
तसंच	 यालाही	ते	‘सखा’	 हणत.	 वामीिपर्य	पराक्रमी	पाथाला	दर्ौपदी	व	सुभदर्ादेवी
यां यािशवाय	 नागक या	 उलपूीदेवी	 व	 मिणपरू या	 िचतर्ांगदादेवी	 अशा	 दोन	 प नी
हो या.	 पांडवांचा	 नागांशी	 आलेला	 हा	 दुमीळ	 र तसंबंध	 होता.	 तसाच	 पेचपर्संग
भिव यात	आला	असता,	तर	नागांचं	सेनासाम य	यामुळे	पांडवां या	पाठीशी	उभं	राहणार
होतं.	उलपूीदेवीं या	 पुतर्ाचं	नाव	होतं,	इरावान	आिण	 िचतर्ांगदादेवीं या	 पुतर्ाचं	नाव
होतं,	बभ् वाहन.

चौथा	पांडव	होता	नकुल.	 याला	िशशुपालाची	क या	करेणुमती	िहचा	दि्वतीय	प नी
हणनू	 वीकार	करायला	 वामीनंीच	सांिगतलं	होतं,	या	दांप याला	पुतर्	होता	िनरिमतर्.
िशशुपालाची	भिगनी	भीमसेनाला	 िद यामुळे	व	 याचीच	क या	भीमसेनबंध	ूनकुलाला
िद यामुळे	 ते	दोघेही	पांडव	आता	एकमेकांचे	 वशुर	व	जामात	झाले	होते!	हा	सगळा
भाविनक	खेळ	व	मेळ	 वामीं याच	अपर्ितम	बुदि्धवैभवाचा	होता.

शेवटचा	 पांडव	 होता	 सहदेव.	 तो	 िन णात	 अ वपारखी	 होता.	 अ वा या
धावणीसार याच	 सावध	 मनाचा	 होता.	 वामीनंंतर	 मा याशी	 अ व,	 रथ,	 अ वांची
यव था	या	िवषयांवर	तोच	काय	ते	बारका यानं	घटकान	्घटका	बोले.	पांडवांतील	दोघांशी
मी	अिधक	जवळ या	भावधा यांनी	बांधला	 गेलो	होतो.	 वामीनंा	उ वमहाराजांएवढेच
िपर्य	असले या	अजुनाशी.	 दुसरा	 होता	सहदेव.	 याला	 मा यासारखेच	अ व	 िपर्य
होते.	मी	होतो	सारथी.	तो	होता	समथ	अ विपर्य	पांडव.	तरीही	आम या	चचत	हे	अंतर
कधीच	जाणवत	नसे.	या	पाच या	पांडवाला	 दर्ौपदीदेवीिंशवाय	 याचे	मामा	मदर्राज
श य	 यांची	 क या	 िवजयादेवी	 ही	 दुसरी	 प नी	 होती.	 यांचा	 पुतर्	 होता	 सुहोतर्.
सहदेवा या	 ितस या	 प नीचं	नाव	 होतं,	भानुमतीदेवी.	 या	मळू	यादवां या	 कुलातील



अस यामुळे	पांडवांचा	या	ना यातनूही	यादवांशी	दृढ	नातेसंबंध	आला	होता.	अ ाप	तरी
या	दांप याला	पुतर्पर्ा ती	झाली	न हती.

ारकेत	जसा	 वामी	व	बलरामदादा	यांचा	वंश	िव तारला	होता,	तसाच	इंदर्पर् थात
पांडवांचाही.	 ही	 दो ही	 राजश तीची	 थानं	आता	 पर परांत	 गंुतले या	 नातेसंबंधांमुले
दृढपणे	जवळ	आली	होती.	बाहेर या	दु ट	वैरश तीनंी	िकतीही	य न	केला,	तरी	आता	या
दोन	जनपदांतील	भावस य	कधीच	तुटणार	न हतं.

या यासाठी	 मा या	 वामीनंी	 जीवनभर	 पर्य नांचा	 आटािपटा	 केला	 होता,	 ते
ारका	 जनपद	 आता	 ि थरावलं	 होतं,	 आयावतभर	 ‘शर्ीकृ णाची	 ारका’	 हणनूच

नावा पाला	 आलं	 होतं.	 कोट वधी	 यु संमुख	 यादवां या	 वा त यानं	 गजबजलेलं,
एकएका	अहंम य	अरेरावांना	आप या	 बुदि्धकौश याचे	थ क	करणारे	 नमुने	 दाखवनू
यांनी	िनपटलं	होतं,	 या	भगवान	वासुदेवां या	 ारकेला	आता	कोण	ललकारणार	होतं?
पण	 माझा	 आिण	 असं य	 यादवांचा	 याब ल	 भर्मिनरास	 झाला.	 अशाच	 एका

घटनाचक्र	 िफरवायला	उ सुक	असले या	 िदवशी	 दरू	आयावतातील	पवू	 देशातनू	एक
राजदतू	आला.	 यानं	 ारकेसाठी	आणला	होता,	एक	उ त	 संदेश!	 ारकेला	आिण	 ितचे
पर्मुख	असले या	 ारकाधीशांना	सरळ	सरळच	ललकारणारा.	राजदतू	होता	पवू या	पंुड्र
रा यातला.	राजदतूानं	यादवां या	भर या	राजसभेत	आप या	 वामी	प ड्रकांचा	संदेश
मा या	 वामीनंा	सांिगतला.	अ यंत	उ त	आिण	उमट	भाषेत,	 याला	जसा	आदेश	होता,
तसं	तो	 हणाला,	“माझे	 वामी	पंुड्रािधपती	आयावतातील	एकमेव	खरे	वासुदेव	प ड्रक
महाराजांचा	संदेश	आहे	की	–	”

ारकेत	 सुधमा	सभेत	आजपयंत	 हे	असं	कधीच	कोणीही	 राजदतू	 वागला	 न हता.
या या	 कृतीमुळे	अवाक	झालेले	 सभेतील	 सव	 यादव	 पर्थम	 कान	 टवका न	 नुसतं
ऐकतच	रािहले.

“संदेश	आहे	की,	‘मा या	देहावरील	राजवेषासारखाच	राजवेष	पिरधान	के यामुळे	–
मा यासारखीच	कंठात	वैजयंतीमाला	धारण	के यामुळे,	मुकुटात	मोरपीस	मढिव यामुळे
कुठलाही;	 अ ाप	 अंगाला	 गाई या	 मलमतूर्ाचा	 उगर्	 दप	 येणारा	 गवळट	 कधीही
वासुदेव	होऊ	शकत	नाही!	माझं	अनुकरण	करीत	वासुदेव	 हणिवणा या	आयावतातील
कुठ याही	 ितर्यानं	मा याशी	–	एकमेव	ख या	वासुदेवाशी	–	िनणायक	पर्ाणांत	यु
करावं!	 ारकाधीश	आिण	 वासुदेव	 हणवनू	 घेणा या	 यादवां या	 चेट याला	 माझं	 हे
प ट– प ट	आ हान	आहे.’”	तो	राजदतू	एकिन ठ	होता.	िनभय	होता.	आप या	 वामीचंा
राजसंदेश	खडान	्खडा	 याच	भाषेत	सभागृहा या	कानी	 यानं	घातला.	 दुस याच	 णी
मातर्	‘हाकला	 याला	–	बंिदवान	करा	 याला	–	कंठ नान	घाला!’	असा	पर्चंड	गदारोळ
यादवांत	 उठला.	 आरडाओरडा	 करणा या	 असं य	 संत त	 यादवां या	 डो यांतनू
संतापा या	 िठण याच	 िठण या	बरस	ूलाग या.	 िनमाणापासनू	 सुधमा	सभेत	 जे	कधीच
घडलं	न हतं,	ते	रणकंदनच	आता	घडणार	होतं.

नेहमी	 वामी	संथपणे	उभे	राहत.	या	 वेळी	मातर्	राजदतूा या	अवमानकारक,	उमट
बोलांनी	 न हे,	 तर	अनावर	 संत त	 यादवांना	आपणच	 या	 णी	 रोध	ू शकतो,	 हा	 पणू
िव वास	असलेले	 वामी	 ताडकन	 उठले.	आपला	आजानुबाह	ू िकतीतरी	 उंच	 उंचावनू
कडाडले,	 “थांबा!	श तरं्	खाली	 या.	आपाप या	आसनांवर	 मुकाट	बसा!”	कधीच	न हे
एवढा	धाक	 या	दरडावणीत	होता.	 यां या	त डून	अशी	काही	दटावणी	मी	कधीच	ऐकली



न हती.	काहीतरी	अघिटत	घडणार.	 वामी	आपले	म यनेतर्	 िमटून,	राजदतूाची	उ त
िज हा	 या	 कंठावर	 उभी	आहे,	 यावर	 दशनसंुदर	 तेजयंतर्	चालवनू	 राजदतूाला	धडा
देणार.	आमची	राजसभा	कधी	न हे	ते	पिह यानं	र तलांिछत	होणार,	 हणनू	भेद न	मी
वामीकंडे	नुसता	बघतच	रािहलो.	पण	–	पण	–
“यादवहो!	 या	 सेवक	 राजदतूाचा	 काहीच	 दोष	 नाही!	 मा या	 दा कासारखा,

तुम यातील	पर् येक	यादवासारखा	तो	 या या	 वामीचंा	एकिन ठ	व	 राजिन ठ	 सेवक
आहे.	शांत	 हा.	 “मा या	या	 िमतर्	 राजदतूाकडून	 तु ही	सवांनी	एक	कधीही	 िवसरला
जाऊ	नये	असा	अनमोल	धडा	 यावा!!	 वामीिन ठेचा.”

दुस याच	 णी	सवांना	थ क	क न	टाकणारी	आ ा	अमा यांना	सुटली	–	“िवपृथ,ू	या
राजिन ठाबरोबर	 पंुड्रािधपती	 ख या	 वासुदेवमहाराजांना	 यादवांकडून	 उपहार	 हणनू
दे यासाठी	 मा या	 वेषाचं	 एक	 तबक	 स वर	 सादर	 करा!	 यावर	 एक	 रसरशीत	 टपोरं
मोरपीस	ठेवायला	िवस 	नका!”

‘जशी	आया ा’	 हणत	यादव	अमा य	जायला	 िनघाले.	 यां या	कानावर	 यां या
आयांची	 आणखी	 एक	 आ ा	 पडली,	 “या	 राजिन ठ	 पंुड्रकर	 दतूासाठीही	 एक	 उंची
राजव तरं्	उपहारतबक	घेऊन	या!	 यानं	आप या	 वामीचंी	आ ा,	पर्ाण	पणाला	लावनू
श दश:	पाळली	आहे.	मी	 या या	 वामीचंी	भेट	अव य	घेईन.”

काही	वेळातच	न ीदार	व तर्ां या	आ छादनांनी	झाकलेली	दोन	तबकं	सुधमा	सभेत
महाराज	वसुदेव	आिण	महाराणी	 देवकीदेवी	यां यासमोर	सादर	झाली.	दोघांनीही	 यांना
पर्थेचा	 हणनू	ह त पश	िदला.	युवराजांनंतर	 वामीनंीही	ह त पश	केला.	आप याला
कंठ नान	 िमळ याऐवजी	 मानव तरं्	 िमळताहेत,	 तीही	 सवांचे	 वामी	 शोभणा या
िवभतूी या	 हातनू!	 आपण	 मातर्	 राजिन ठे या	 नावाखाली	 यांना	 हवं	 ते	 अ ात ा
बोललो.	या	तीवर्	जािणवेनं	राजदतूा या	नेतर्ांतनू	टपाटप	आ मरस	पाझरला.	सभे या
पायघड ांत	िव न	गेला.

आता	 प ड्रक	 वासुदेव	 अिभयानानं	 राजनगरी	 ारका	 पु हा	 झडझडून	 उठली.
नानािवध	कामांना	लागली.	आयावताचा	पि चम	भाग	शा वाला	वधनू	 वामीनंी	िनभय
केला	होता.	आता	 यांची	 दृ टी	वळली	होती,	ती	पवू	आयावताकडे.	 वतःला	वासुदेव
हणवनू	 घेणा या	या	प ड्रकाचा	 पंुड्र	 देश	पवू	सागरालगत	कौिशकी	व	 गंगा	यां या
संगमिकनारी	होता.	 या या	रा याला	लागनू	क ष	आिण	वंग	देश	होते.	प ड्रकानं	खपू
िवचार	क न	दरूदृ टीनं	आपला	राजदतू	 ारकेत	धाडला	होता.	वरवर	 यानं	असं	भासवलं
होतं	की,	आपण	एकटेच	वासुदेव	 हणनू	 ारकाधीशांना	िडवचणारं	आ हान	 देतो	आहोत.
आतनू	मातर्	 यानं	क ष	देशाचे	दंतवक्र	व	िवदरूथ	आिण	लगत या	वंगािधपतीशी	गु त
बैठक	 घेऊन	 राजकीय	 संधान	बांधलं	होतं.	या	खोटारड ा	पर्ितवासुदेवाचं	आ हान,	 हे
या या	एकट ा	व	छोट ा	 पंुड्र	रा याचं	न हतं.	 ते	तीन	रा यां या	पर्बळ	 संघटनेचं
आ हान	 होतं,	 याला	क पना	 न हती	की,	आप या	 बुदि्धकौश यानं	 हो याचं	 न हतं
करणा या	 ारकाधीशांशी	आपली	गाठ	आहे.

पंुड्रांचा	 राजदतू	 ट पे	 आिण	 पडाव	 टाकत	 पवूकडील	 आप या	 जनपद	 पंुड्रात
पोहोच यापवूीच	 वामीचें	िन णात	गु तचर	पर्ा योितषपरू या	भगद ांना	िभडले	होते.
यां या	 पंुड्र,	क ष	आिण	 वंग	या	 ित ही	 रा यां या	 उचलले या	बारीकसारीक	वाता



ारकेत	थडकू	लाग या.	 वतःला	वासुदेव	मानणारा	प ड्रक	 वामीं या	िवरोधात	जाणं
समज	ूशकत	होतं,	पण	 यांचे	दोन	आतेबंध	ू वैरभावा या	काटेरी	अर यात	का	 िशरावेत,
तेच	मला	उमगत	न हतं.	 यांनी	प ड्रक	वासुदेवा या	पंखाखाली	जाणं	का	मा य	करावं,
कळत	न हतं	मला,	इतर	अनेकांना	व	सव	यादवांना	जे	कळत	न हतं,	ते	 वामीनंा	सहज
कळत	होतं.

या	 पर्ितवासुदेव	 अिभयानात	 आयशरे् ठांनी	 कटा ानं	 मागे	 ठेवले,	 ते	 दो हीही
सेनापती.	सोबत	 घेतले	 ते	न या	 िपढीचे	सव	त ण	यादववीर.	पर्ामु यानं	 हे	अिभयान
वामीनंी	िवचारपवूक	दुस या	िपढी या	वीर वाला	आकार	दे यासाठी	आखलं	होतं.

वामीं या	या	पवूदेशी या	अिभयानाची	पा वभमूी	थोडी	गंुतागंुतीची	होती.	यातील
दंतवक्र	व	िवदरूथ	हे	 वामीचें	आतेबंध	ूक ष	देशाचे	होते.	 यातील	 ये ठ	दंतवक्र	क ष
देशाचा	अिधपती	 होता.	 याचा	 बंध	ू िवदरूथ	क ष	 देशाबाहेरची	 सै यसतूरं्	 सांभाळत
होता.	 ि मणीदेवीं या	 पिह या	 अयश वी	 वयंवरातनू	 वामीवंर	 क्रोिधत	 होऊन
परतले या	नरेशांपैकी	हाही	एक	होता.	जरासंध,	शा व	आिण	 िशशुपाल	या	 ितर्कुटानं
वामीनंा	समळू	उद् व त	कर यासाठी	रचले या	षडयंतर्ात	याचाही	हात	होता.	 याचा
मावसबंध	ू असले या	 िशशुपाला या	 वतीनं	 तो	 पवूीच	 जरासंधाला	 िमळाला	 होता.
जरासंध	वधला	गे यानंतर	साहिजकच	तो	 वामीवंर	संत त	झाला	होता.

आप या	श तर्स ज	त ण	पुतर्ां या	मेळातनू	 वामी,	बलरामदादा	व	उ वमहाराज
यां यासह	 ारकाखाडी	 उतरलो.	 सुस ज	 चतुरंगदल	 सेनेनं	 अगोदरच	 पवू	 िदशेकडे
पर् थान	ठेवलं	होतं.	यादवां या	िन णात	व	कुशल	गु तचर	पथकांतील	अनेक	अनुभवी	व
त पर	 गु तचर	 पवू	 देशातील	 पंुड्र	 जनपदाभोवती या	 रा यांत	 पांगले	 होते.	 यांत
उ कल,	मगध,	 अंग,	काम प,	मिणपरू	अशी	गणरा यं	होती.	 यांतील	बलाढ 	मगध
रा य	 जरासंधपुतर्	 सहदेवामुळे	 व	 काम प	 रा य	 भगद ामुळे	आता	आमचं	 िमतर्
गणरा य	 झालं	 होतं.	 मिणपरू	 रा य	 अजुनप नी	 िचतर्ांगदादेवीचं	 अस यामुळे	 तेही
िमतर्रा य	होतं.	या	अिभयानाची	यश वी	सांगता	होईपयंत	उ कलांचाच	काय	तो	 नेह
संपादनू	 ठेवायला	 पािहजे	 होता.	अमा य	 िवपृथूंकरवी	 वामीनंी	 किलंग	 व	 उ कलांची
राजनगरी	भुवने वरला	मानव तरं्	आिण	भेटव त	ूपाठवनू	ते	साधलं	होतं.

भृगुक छ	 पार	 क न	 आमचा	 पिहलाच	 पडाव	 पडला	 होता	 आनतातील	 नमदा
नदी या	िकनारी.	 या	मागानं	आ ही	िनघालो	होतो,	 या	मागात	आता	लागणार	होता	तो
लांबलचक	 व	 घनदाट	 अर याचा	 उभा	 पािरयातर्	 पवत.	 दंडकार याचा	 पि चमेकडचा
अधाअिधक	भाग	यानंच	 यापला	होता.	 याला	वगळून	नमदा	 िकना या–िकना यानीच
पडाव	 टाकीत,	 आ ही	 पवूकडे	 चाललो.	 काही	 िदवसांनी	 आ ही	 िवं य	 पवतातील
मािह मती	नगरीत	आलो.

मािह मती या	पौरवजनांनी	बलरामदादा,	 वामी	आिण	उ वमहाराज	यांचं	आनंदानं
वागत	केलं.	आम या	िवशेष	पथकानं	या	संुदर	नगरीत	एक	स ताहाचा	िवशर्ाम	घेतला.
दि ण	कोसल	रा यातील	शोण	नदी	पार	क न	आ ही	मागधां या	रा यातील	दामोदर
नदीपयंत	आलो.	इथं	आता	मगधािधपती	असले या	सहदेवांनी	बलरामदादा,	 वामी	व
उ वमहाराज	 या	 ितघा	 बंधूंचं	अ यंत	अग यानं	 वागत	 केलं.	 पुढे	 गेले या	आम या
यादवसेनेला	 यांनी	 धा यगोणी,	जनावरांचा	 चारा,	औषधी	 वन पती	 िद या	 हो याच;
िशवाय	आम यासाठी	पर्चंड	दामोदर	नदी	पार	कर यासाठी	सुस ज	व	पर्श त	नौकाही



िद या.	 यां या	 साहा यानं	 आम या	 िवशेष	 पथकानं	 रथ	 व	 ह ीसंह	 दामोदर	 नदी
ओलांडली.	 मागधां या	 पर्श त	 नौका	 आ ही	 दामोदर	 नदी या	 पातर्ाबाहेर	 भुईवर
घेत या.	 या	ह ीं या	पाठीवर	चढवनू	उजवीकडे	उ कलांना	व	डावीकडे	अंगराज	कणांचा
अंग	 देश	 ठेवनू	आ ही	 गंगािकनारी	आलो.	 वंगदेशाजवळ	पवू	सागराला	 िमळताना	ती
अनेक	 मुखांची	 झाली	 होती.	 वंगातनू	 वाहताना	 िकतीतरी	 ं द	 झालेलं	 गंगापातर्
सागरासारखंच	 िवशाल	 िदसत	 होतं.	 गंगे या	 या	 दशनाबरोबर	 वामीनंा	 ारकेतील
आप या	सतत	गाज	 उठिवणा या	 पि चम	सागराचं	तीवर्	 मरण	झालं.	 इथंही	काही
पडाव	आपोआपच	पडले.

शेवटी	आ ही	 पंुड्रां या	 सीमेवर या	आम या	 पर्चंड	 सेनेला	 िमळालो.	 ए हाना
पंुड्रांचा	 अिधपती	 या या	 राजदतूानं	 समोर	 ठेवले या	 भेटीतील	 वृ ा तानं	 पणू
अपसमजात	गेला	होता.	 याला	 या या	गु तचरांकडून	िमळणा या	वातांमुळे	वाटलं	होतं
की,	 ारकेचा	 वतःला	‘वासुदेव’	 हणवनू	घेणारा	खोटा	गवळी	आपला	मांडिलक	 हणनू
भेटीला	 आला	 आहे!	 सीमेवरची	 अफाट	 सेना	 बघनू	 मातर्	 याची	 झोपच	 उडाली.
साहा याला	 आलेले	 दंतवक्र,	 िवदरूथ	 आप या	 क ष	 देशा या	 र णासाठी	 िनघनू
जाताच	 तो	 पार	 हडबडला.	 तरीही	 पर्ितवासुदेवाचं	 चंदर्बळ	 आणनू	 यानं	 आप या
अमा याकरवी	 संदेश	धाडलाच.	 संदेश	होता,	 ‘भेटीस	 येताना	म तकीचा	 िकरीट	उतरवनू
मगच	 यावे.	 ख या	 वासुदेवां या	 मांडिलकांना	 मोरपीसधारी	 िकरीट	 धारण	 कर याचा
अिधकार	 नाही.	आप या	 दतूाकडून	 रािहलेली	 पर्थेची	 उपहारतबकंही	 िवलंब	 झाला
असला	तरी	पाठवावीत!’

आता	 हे	 पिह यानं	 बलरामदादां या	 सहनश तीबाहेर	 गेलं	 होतं.	 ते	 प ड्रका या
अमा यावर	कडाडलेच,	 “सांग	 तु या	 वासुदेवाला.	 भेट	 हणनू	 सा ात	आ ही	 दोघंच
सम 	येतो	आहोत!”

ही	 भेट	कौिशकीिकनारी	 यु ानंच	घडली.	 िवशेष	 हणजे	ह ीवर या	अंबारीत	बसनू
आलेला	 प ड्रक	 वासुदेव	च क	आम या	 वामीसंारखा	 वेष	 अंगी	 धारण	क न	आला
होता.	अंबारीतनू	उत न	 यानं	 वामीनंा	खड्गयु ाचं	आ हान	िदलं.	 या या	सेनापतीनं
बलरामदादांना	 अंगावर	 घेतलं.	 हाती	 नंदक	 खड्ग	 पेललेले,	 कुलदेवी	 इडेचा	 रणघोष
उठिवणारे	 वामी	आप यासार याच	वेषातील	प ड्रकाला	िभडताना	मजेदार	िदसत	होते.
यांचं	यु 	बघणं,	हाही	एक	सवथा	वेगळाच	अनुभव	होता.	प ड्रका या	हातातील	खड्ग
वामीं या	 नंदकाचे	आघात	सोसताना	 भंगलं.	 मुठीत	रािहले या	खड्	गा या	 भंुड ा	 शेष
भागाकडे	ितर कारानं	एकदा	बघत,	 यानं	ते	फेकून	िदलं.	हाती	पर्चंड	घेराची	गदा	पेलली.
तसं	चपळाईनं	ग ड वजा या	श तर्घेरातील	 याहनू	पर्चंड	 वामीचंी	कौमोदकी	गदा
मी	 यां या	हाती	िदली.	पर्चंड	गदापर्हारांचे	ठणठणाट	उमटून	कौिशकी या	जललहरीतं
िमसळू	लागले.	कौिशकी	नदी या	पातर्ाला	एक	 देवदुलभ	 दृ य	बघायला	 िमळत	होतं.
णात	 दरू	जाणारी	 तळहाताएवढी	 दोन	 टपटपीत	 मोरिपसं	 णात	 एकमेकांजवळ	 येत

होती.	लागलीच	 वेषानं	एकमेकांपासनू	दरू	जात	होती.	पवू	देशी या	पंुड्र	सीमेवरचा	सयू
मावळतीला	आला.	 या या	 सा ीनं	 वामीनंी	 यांना	 वासुदेव	 हणनू	 ललकारणा या
प ड्रकाचं	व 	 िवदीण	 केलं.	कौिशकीिकनारी	तो	 िन पर्ाण	उताणा	पडला.	तसं	 ितकडे
बलरामदादांनी	 या या	 सेनापतीला	 के हाच	 िनपटलं	 होतं.	 वामी	 शांत	 पावली
पर्ितवासुदेवा या	जवळ	 गेले.	 बाजलूा	 पडले या	 या या	 मुकुटातील	मोरपीस	 यांनी



वाकून	 हलकेच	 हाती	 घेतलं.	 कमरे या	 शे या या	 शेवानं	 यावर	 पडले या
पर्ितवासुदेवा या	 र ताचे	 ताजे	 थब	 हल या	 हातानं	 पुसनू	 काढले.	 आप या	 हातचं
मोरपीस	 मा या	 हातावर	 ठेवत	 ते	 हणाले,	 “हे	 कौिशकी या	 पातर्ात	 िवसिजत	 कर
दा का!	कसाही	असला	तरी	मा या	वासुदेवपदाला	‘पर्ित’	हा	श द	जोडून,	मला	मा या
वासुदेवपदाचं	 सतत	 मरण	 देणारा	 वीर	 होता	 तो!	 या	 भारतवषातील	 म तकी या
सुवणमुकुटात	मोरपीस	िमरिवणारा	मा यानंतरचा	एकमेव	नरेश	होता	तो.”

‘आ ा	आयशरे् ठांची’	 हणनू	 वामीं या	आज	घडले या	न याच	दशनाचा	 िवचार
करत	मी	कौिशकीकडे	चाल	ूलागलो.	परतलो	ते हा	पि चमेचा	प ड्रकी	सयू	अधा	डंुबला
होता.	 कौिशकी या	 पातर्ात	 सांजअ य	 देणा या,	 आयावतातील	 जीवनस याचं
पर्ाणपणानं	र ण	करणा या,	 यासाठी	अस याचं	कठोर	िनदालन	करणा या	ख याखु या
वासुदेवाचं	दशन	घेऊन	तो	भ न	पावला	होता.	तृ त	नेतर्ांनीच	 यािदवशी	तो	मावळला.

आता	 पाळी	 होती,	 ि मणीदेवीं या	 पिह या	 वयंवरात	 क िड यपरू या	 सीमेवर
जरासंधानं	भरिवले या	बैठकीत	बसले या	क षराज	दंतवक्राची!	परकीय	कालयवनाला
आमंतर्ण	धाडून	पाचारण	करणा या	शा वा या	षड्	यंतर्ातील	भागीदार	िवदरूथाची!

या	 दोघाही	आतेबंधूंचा	 सवांत	 मोठा	अ य	अपराध	 कोणता	असेल,	 तर	 यांनी
मगधसमर्ाट	जरासंधा या	शतशीष	य ासाठी	लागणारे	अनेक	नरेश	 वह ते	 बंिदवान
क न	िगिरवर्जाकडे	धाडलं	होते.	िशशुपालानं	शंभरच	अपराध	केले	होते.	या	उभय	बंधनूी
तर	 याहनू	अिधक	केले	होते.

यादवांची	 िवजयी	 सेना	 बलरामदादा	 व	 वामीचंा	 जयघोष	 करीत	 क ष	 देशा या
सीमेत	घुसली.	क षां या	सीमेव न	 वामीनंी	दंतवक्राला	संदेश	धाडला	–	‘गोकुळ या
नंद–यशोदांचे	 गोपपुतर्	 बलराम-शर्ीकृ ण	 क षमहाराजां या	 आिण	 यां या	 बंधू
िवदरूरथां या	 भेटीसाठी	 आलेत!	 मागधांचे	 सांपर्तचे	 सहदेव	 महाराज	 ारकाधीशांचे
परम नेही	अस यामुळे	 ते	 काही	आता	 क ष	 रा यात	 येणार	 नाहीत.	 श यता	आहे,
गांधार	 देशी या	कालयवनाचा	 पुतर्	साहा यास	 ये याची.	आपण	 या	दरू थास	अव य
पाचारण	करावे!’

या	 संदेशाचा	 अथच	 होता,	 ारके या	 गवळं्याशी	 आता	 लढायला	 िस 	 हावं.
दंतवक्रानं	 तो	अचकू	जाणला.	आपली	श तर्स ज	 सेना	 घेऊन	 बंध	ू िवदरूथासह	 तो
संगर्ामसंमुख	होऊन	रणवा ां या	घोषातच	सीमेपाशी	आला.

वामीं या	 आजवर या	 संपणू	 जीवनक्रमात	 हा	 पिहलाच	 पर्संग	 होता.
र तना या या	पर् य 	दोघा	आतेबंधूंशी	सा ात	समरांगणावर	भेट याचा.	मा या	मागे
धाव या	ग ड वजा या	घेरात	दृढ	उभे	ठाकले या	 वामीनंी	शे यातील	पांचज य	काढून
आप या	गुलाबी	ओंजळीत	नेऊन	गगनमागी	आपली	नीलवणी	गर्ीवा	उंच	उंचावनू	तो
पर्ाणपणानं	फंुकला.	 या	परे्रक	नादानं	हजारो,	लाखो	श तर्स ज	यादववीर	‘इडामाता
जयतु’	असा	गगनभेदी	 रणघोष	 देत	क षांवर	 तुटून	पडले.	हाही	 संगर्ाम	बराच	समय
चालला.	सां यसमयाला	 वामीनंी	पर्थम	 दंतवक्राचा	शाङ्ग	धनु यातनू	एकापाठोपाठ
पाच	अचकू	बाण	फेकून	व भेद	केला.

ितकडं	क षां या	सेनापतीला	व	अनेक	क षवीरांना	बलरामदादांनी	सौनंद	मुसल	व
संवतक	नांगरा या	पर्ाणभेदक	पर्हारांनी	यमसदनाला	धाडलं.

आपला	बंध	ूक षराज	दंतवक्र	पडला,	ही	वाता	ऐकताच	िवदरूरथ	संत त	झाला.	‘तो



चेट या	गवळी	मला	दाखवा’	असं	कडाडत,	रथ	धावडवीत	 वामीं या	ग ड वजासमोर
आला.	या	यु ात	 वामीचें	अमोघ	शरचापकौश य	मी	व	अनेक	यादव	यो ्ंयानी	डोळाभर
बिघतलं.	 ते	काही	 नुसते	म लिव ेतील	बाहुकंटक	या	 िनकरा या	डावपेचाचे	अिधकारी
न हते.	 तेजयंतर्ाचं	 पर् ेपण	 करणारे,	 भोवती या	 दशकांना	 ग धळात	 टाकणारे	 नुसते
सुदशनाचे	 अिधकारी	 न हते,	 तर	 ते	 एक	 िन णात	 धनुवीरही	 होते.	 इंदर्पर् था या
धनंजयासारखे	 हि तनापरू या	 अंगराज	 कणासारखे.	 ते	 हाती	 खेळ यासारखी	 शाङ्ग,
अिजतंजय	 अशी	 धनु य	 नेतर्पातं	 लवाय या	आत	 हाताळीत	 होते.	 तणूीरातले	 बाण
ओझर या	 पशाबरोबर	अचकू	पारखनू	 िवदरूथावर	 फेकत	होते.	पर्थम	 यांनी	रथस ज
िवदरूथाला	 बाणां या	 पंजरात	 मुळीच	 हलता	 येणार	 नाही,	 असा	 जखडून	 टाकला.
णाधात	शरां या	 पंजरासह	 िवदरूरथाला	 रथिवहीन	 करीत	 धरतीवर	 कोसळिवला.	 तो

नावापर्माणं	िव यात	रथी	होता.	आता	मातर्	िवरथ	झाला.	 याला	 णाचीही	उसंत	न
देता,	एका	चंदर्मुख	बाणानं	 याचं	म तक	धडावेगळ	केलं.

दंतवक्र	आिण	 िवदरूथ	यांचा	 पाडाव	 होताच,	आता	 पवूदेशही	 मु त	झाला	 होता.
काम प	 देशाचा	 नरकासुर,	 मगधांचा	 जरासंध,	 पंुड्रांचा	 प ड्रक	 वासुदेव	 व	 क षांचे
दंतवक्र,	िवदरूथ	अशी	आयावताची	संपणू	पवू	िदशा	आता	बंधमु त	झाली	होती.

या	िदवशीचा	आमचा	सेनापडाव	क षां या	सीमेवरच	पडला.	दुस या	िदवशी	 नान,
आि हकं	दानिवधी	आटोपनू	 वामी,	बलरामदादा	व	उ वमहाराज	यां यासह	क षां या
राजनगरात	पर्वेशले.	 यांनी	अगर्दतू	धाडून	आतोबा	वृ शमन	व	आ याबाई	श् तदेवी
यांची	भेट	मािगतली	होती.	सवांनाच	वाटत	होतं,	ते	 वृ 	राजदांप य	ही	भेट	नाकारणार.
घडलं	मातर्	उलटंच.	 यांचा	उलट	संदेश	आला,	 ‘अव य	भेटीस	यावं.	संकोच	क 	नये.
बरंच	काही	बोलायचं	आहे.’

यापर्माणं	उज या	डा या	हाताशी	बलरामदादा,	उ वमहाराज,	पाठीशी	मी	व	अनेक
यादववीर	घेऊन	 वामी	 यां या	दशनास	गेले.

आ याबाई	दृि ट ेपात	येताच,	झपाझप	चालत	आम यापासनू	िकतीतरी	पुढे	िनघनू
जात	 यांनी	पर्थम	महाराज	 वृ शमनां या	व	तसंच	आ याबाई	श् तदेवीं या	चरणांवर
आपला	िनतळ,	नीलवणी	माथा	 टेकिवला.	थरथर या	हातांनी	 वृ 	आ याबाई	श् तदेवी
यांनी	 आप या	 पर्थमच	 भेटणा या	 भा याला	 वर	 उठिवलं.	 यां या	 डोळं्यातनू
झरझरणारी	 आसवं	 आप या	 गुलाबी	 तळहातांनी	 पुसत	 वामी	 आप या	 भावभ या
वेणुवाणीत	 हणाले,	“आ याबाई,	मी	आिण	दादा	तुमचे	पुतर्	दंतवक्र–िवदरूथच	आहोत.
”	ते	ऐकताना	ए हानापयंत	ग प	बसलेले	वृ 	वृ शमन	थरथर या;	पण	टोकदार	श दांत
हणाले,	“हे	बोलायला	ठीक	आहे.	तु हीच	दोघे	वधले	गेले	असतात,	तर	तुम या	माता–
िप यांचं	अशा	श दांनी	कधीतरी	सां वन	झालं	असतं	का?”

“मी	आपलं	उभयतांचं	सां वन	कर यासाठी	मुळीच	आलेलो	नाही.	माझं	भांडण	आहे,
ते	रा य	हाकणा या	िन ठुर	शासकांशी.	 यांनी	ठेवले या	एकांगी	दृ टीशी.	अ याय	–	मग
तो	 कुणीही,	 कुणावरही,	कशासाठीही	 केलेला	असो,	 तो	 वाईटच.	 पण	 –	 पण	 –	अनेक
पवूजांनी	र त	 िसंचनू	उठिवले या	राजिसंहासनावर या	शासकानंच	केलेला	अ याय	हा
सवािधक	वाईट.	मी	मा या	आतेबंधूंना	वध यात	कसलाही	अपराध	केलेला	नाही.	तरीही
आशीवादाऐवजी	 मला	 शाप	 ायचा	 असेल,	 तर	 तो	 ावा.	 तोही	 आनंदानं
वीकार यासाठी	मी	आलो	आहे!”



एवढे	उ हाळे–पावसाळे	 झेललेलं	 ते	 वृ 	दांप य	हात	जोडून,	ओणावनू	समोर	उभे
रािहले या	 वामीचें	 िवचार	ऐकून	पर्ाणदेठापासनू	 हेलावनू	 गेलं.	 वृ शमन	महाराजांनी
तर	 वामीचें	 दंड	 घट्ट	 पकडून	 णैक	 यां या	 डो यांत	 रोखनू	 पािहलं.	 ितथं	 यांना
कसली	 खणू	 पटली	 कुणास	 ठाऊक?	 तो	 वृ 	 क षशरे् ठ	 हणाला,	 “वसुदेवपुतर्ा
शर्ीकृ णा,	आ हाला	आम या	 पुतर्ांचा	शोक	अव य	आहे,	 पण	यात	 तुझा	कसलाही
यि तगत	मानावमानाचा	पर् न	नाही,	 हे	पटलं.	मा या	 पुतर्ांना	मी	 वेळोवेळी	सांगत
आलो,	 ‘एकदा	 ारकेला	 जाऊन	 या.	 बलराम–शर्ीकृ णांना	 भेटून	 या.’	 पण	 दोघेही
अहंपणापोटी	कधीच	 ारकेला	तुम याकडे	गेले	नाहीत.	गेले	ते	िगिरवर्जात	जरासंधा या
पंखाखाली!”

आ याबाई	 यांना	जोड	देत	 हणा या,	“आ हा	दोघांना	मातर्	अनेक	वेळा	 ारकेला
यावंसं	 वाटलं.	 तुझं	 दशन	 यावं,	 तुझं	 वैभव	 डोळाभर	 बघावं.	 वसुदेवदादा,	 देवकी	 व
रोिहणीविहनी	 यांना	 एकदा	 तरी	 भेटावं.	 पण	 तुझी	 ारका	 पडली	 दरू	 पि चम
समुदर्काठावर.	आ ही	रािहलो	या	पवूदेशात.”	 यांचे	डोळे	पाणावले.

“वासुदेवा,	 आमचं	 मनोगत	 ताडून	 तचू	 आलास	 भेटीसाठी.	 बरं	 वाटलं.
वसुदेवमहाराजांना	आिण	दो ही	महाराणीनंा	आमचे	पर्णाम	सांगा.”

हा	 पर्संग	 समोर	 बघत	 असताना	 मी	 वामीबंाबत या	 अनेकानेक	 उलटसुलट
िवचारां या	 क डा यात	 अडकलो.	 या	 रातर्ी	 क षां या	 राजवा ततू	 भोजनानंतर
िवशर्ाम	 घेताना	 रातर्भर	मी	 वामीं याच	 िवचारांनी	 तळमळलो.	काही	 के या	 िनदर्ा
काही	आली	नाही.

दुस या	 िदवशी	 क षांचा	 िनरोप	 घेतलेली	 आमची	 यादवसेना	 उ कलां या
गणरा या या	 रोखानं	चालली.	अगर्भागी	ग ड वजा या	चारही	 शुभर्	घोड ांचे	 वेग
हाती	पेलनू	मी	 वामीकंडे	बिघतलं.	 हणालो,	“िनघायचं	 वामी?”	तसं	ते	केवढंतरी	िनखळ
हसले.	नील	गालावरची	खळी	फुलली.	रातर्ी	 यांनी	क षां या	राजवा ततू	शांतपणे,	पण
सावध	 िनदर्ायोग	 साधला	 असावा.	 मला	 बघताच	 मातर्	 ते	 िकती	 परे्मानं	 हणाले,
“दा का,	त	ूमागे	 रथघेरात	 ये.	 रातर्भर	 िनदर्ा	झालेली	नाही	 तुझी.	आता	पिह याच
पडावावर	नेतर्ांत	थंडगार	गोरसाचे	चार	थब	सोडून	घे.	चांगली	िनदर्ा	येईल	तुला.	ये.	मी
घेतो	रथनीड!”

वामीचंी	 इ छा	 हणजे	आ ाच	 होती.	 मी	 धावता	 ग ड वज	 थांबिवला.	 मुकाट
रथनीड	 सोडून	 पाठ या	 घेरात	आलो.	 वामीनंी	आम या	 मेघपु प,	 बलाहक,	 सुगर्ीव
आिण	शै य	या	चारही	शुभर्धवल	अ विमतर्ांचे	आठ	वेग	हाती	घेतले.	माग या	घेरात
मी	 यां या	 सू म	 िनरी णावरच	 िवचार	 करत	 रािहलो	 –	 मा या	 नेतर्ां या	 नुस या
िनसट या	 लाल	 कडा	 दृ टीस	 पडताच	 यांनी	 अचकू	 ताडलं	 होतं	 की,	 रातर्भर	 मी
िनदरे्पासनू	वंिचत	होतो.

दंतवक्र–िवदरूथ	 यां या	 वधा या	 वाता	 उ कल	 गणरा यात	 पोहोच या	 हो या.
यांनी	ितघाही	िवजयी	यादवबंधूंचं	आनंदो सुक	 वागत	केलं.	 वामी	मातर्	उ कलां या
कुठ याही	नगरात	थांबायला	तयार	न हते.	 यांचा	मनात	ओढ	होती,	ती	आयावता या
पवूसागरा या	दशनाची.

आम या	िवजयी	यादवसेने या	 वागताला	आले या	उ कलराज,	 याचा	सेनापती	व
सेनेसह	 वामी	पवू	सागरतीरावर	आले.	इथं	पवूसागरिकनारी	आम या	 सेनेचा	चांगला



पंधरवडाभर	 पडाव	 पडला.	 जे हा	 आ ही	 पवूसागरिकनारा	 सोडून	 दंडपाणी या
काशीरा याकडे	जायला	िनघालो,	ते हा	तर	उ कलकरांचा	अलोट	जनमेळा	 ारकाधीशांना
यां या	 बंधूंसह	िनरोप	 दे यासाठी	लोटला	होता.	वाकून	 वंदन	करणा या	उ कलराजाला
वामीनंी	 दंडाला	ध न	उठतं	 केलं.	 पंधरवडाभर	झाले या	 वामीं या	दशनानं	भारावनू
गेलेला	 तो	 राजा	 कमरेत	 िकंिचत	 वाकून	 नमर्पणे	 हणाला,	 “ ारकाधीश,	 युवराज
बलभदर्,	उ वदेव	आप या	 वगीय	भेटीचं	 मरण	हे	छोटंसं	परू	सैदव	ठेवील.	आजपासनू
या	नाव	नसले या	छोट ा	 पुराला	आप या	 मरणासाठी	आ ही	 ‘जग नाथपुरी’	 हण.ू
खरोखरच	आपण	जग नायक	आहात.	दरवषी	या	ितथीला	आप या	 मरणासाठी	अशीच
रथयातर्ा	 िनघेल!”	 ते	 ऐकून	 नेहमीसारखं	लाघवी	 हसत	 वामी	 हणाले,	 “उ कलराज,
मा या	या	बलाभदर्दादाचं	 मरण	 तु ही	सदैव	 ठेवावं.	 यात	मीही	आलो.	माझं	 हणनू
वेगळं	 मरण	कर याची	काहीही	आव यकता	नाही.”

भावभ या	 उ कलांचा	आ ही	 िनरोप	 घेतला.	 वामी	 सवांत	अगर्भागी	असले या
मा या	ग ड वजात	आ ढ	झाले.	बलरामदादा	आिण	उ वमहाराजांचे	रथ	पाठीशी	होते.
यां या	मागे	 पर् ु न,	सांब,	 पर्घोष	असे	 वामीपुतर्	 व	 सेनापती	यांचं	 रथदल	 होतं.
वामीं या	दशनानं	भ न	व	भा न	गेले या	उ कल	व	यादवां या	जोडसै यानं	केवढातरी
मोठा	 गगनभेदी	 नामघोष	 उठिवला	 –	 ‘जग नायक	 ारकाधीशऽऽ	 जयतु...	 जयतु!
जग नाथबंध	ूबलभदर्महाराऽऽज	जयतु!’

आ ही	काशीरा या या	सीमेवर	आलो.	इथं	काशीराज	दंडपाणी	आम या	 वागताला
ससै य	सामोरे	आले.	 यां या	सोबतीनं	म ये	कुठेच	न	थांबता	 वामी	थेट	वाराणीसत या
गंगािकनारी या	 काशीिव वे वरा या	 सुघड	 मंिदरात	 आले.	 केवळ	 िनवांत
िशवदशनासाठी.	मला	या	 मंिदरात	आप या	 बंधूंसह	पर्वेशणा या	 वामीं या	पावलांत
तीच	ओढ	िदसली,	जी	पवूसागराकडे	जाताना	होती.

मंिदरा या	 गभागारातील	 पर्श त	 सुवणी	 अिभषेकपातर्ातनू	 संतत
अिभषेकधारेखाली	 िनथळून	 िनघालेलं,	 वजर्लेपी	 िशविलंग	 होतं.	 याचं	 दशन	 होताच
वामी	आिण	 बलरामदादा	 यांनी	 एकमेकांकडे	 हसतच	 पािहलं.	 पुढे	 ते	 बोलले	 यातला
श दही	 कुणाला	कळला	नाही.	 कुणालाच	कळणं	श य	न हतं.	 वामीचें	 ते	श द	होते	 –
“दादा,	चल	कुडाककट	बाजलूा	सा न	मऊ–मऊ	वाळू	एकतर्	कर.	िमतर्ांनो!	तुम यातले
काही	जण	अर यात	जा.	पांढरीशुभर्	फुलं	आिण	िब वदलं	घेऊन	या.	काही	जण	लोटकी
घेऊन	 जा.	 यमुनाजलानं	 ती	 भ न	 आणा.	 गाई या	 आचळांना	 जोजवनू	 काही	 जण
लोट यातनू	ताजं	दधू	घेऊन	या.	जा	–	पळा.	कामाला	लागा!”

लागलीच	 वामी	 उ वमहाराजांना	 हणाले,	 “िपर्य	 बंधो	 उधो,	 त	ू िकतीही	 मनात
आणलंस,	 तरी	 इथं	 काशीरा यात	 काही	 तुला	 बर् कमळं	 िमळणार	 नाहीत!”	 तेही
त परतेनं	उ रले,	“आता	बर् कमळांची	आव यकताही	नाही.	दादा,	मला	पुरतं	कळून
चुकलं	आहे,	 त	ू वतःच	 एक	 बर् कमळ	आहेस.	 नवन या	 युगंधरी	 िवचारांचा	 सुगंध
दशिदशांत	पर् े िपत	करणारं!”

ितकडे	 काशीराज	 दंडपाणी या	 िव वे वर	 मंिदरातील	 पुरोिहतांनी	 िशविपंडी या
षोडश	 उपचारां या	 अिभषेकाची	 ज यत	 िस ता	 केली	 होती.	 ितघेही	 बंध	ू वजर्लेपी
िशविपंडी या	शाळंुकेलगत	पजेूसाठी	आ तरणावर	बसले.

काशीकर	 पुरोिहतां या	 मंतर्घोषांत	 सिवध	 िशविपंडीपजून	 झालं.	 ितघाही	 बंधनूी



एक–एक	करीत	 ित ही	 िदशांनी	 िब वपतरं्	 वाहनू	 िशविपंड	 पुरती	आ छादनू	 टाकली.
आता	जलािभषेक	होऊ	लागला,	तो	िब वपतर्ांवर.

ितघाही	बंधूंचे	नेतर्	िमटते	घेऊन	िशव तवना	आरंिभली.
“िशवाकांत	शंभो	शशांकाध	मौले
महेशान	शिूलन	्जटाजटूधािरन्
वमेको	जग ापको	िव व प
पर्सीद	पर्भो	पणू प।।”

आमचं	 पवूदेशीचं	 अिभयान	 श दश:	 यश वी	 व	 ‘िशवमय’	 झालं.	 काशीराज
दंडपाणीचंा	िनरोप	घेऊन	आ ही	 ारकेकडे	परतलो.

या	 वेळीही	 वामीचंं	 ारकेत	 पर्चंड	 वागत	झालं	असलं,	 तरी	 यात	 कसलीतरी
त् टी	होती.	 वामीनंा	ती	एका	ल णीय	गो टीमुळे	जाणवली.	 यांना	जाणवली,	 हणनू
मला	 व	 उ वमहाराजांनाही	 जाणवली.	 ती	 जाणवली	 नाही,	 ती	 एकट ा	 आम या
बलभदर्दादांना.	 यांचा	तो	 वभावच	न हता.

अशी	काय	त् टी	होती,	 वामीं या	आज या	 ारकेतील	 वागतात?	तर	 वृ 	असले
तरी	 सदृढ	 अंगकाठीचे,	 भरग च	 दाढीधारी,	 महाराज	 वसुदेव	 काही	 नेहमीसारखे	 हसत
शु ा ावर	आले	न हते.	 वामीनंा	 यांची	अनुपि थती	पटकन	जाणवली.	 यांनी	अमा य
िवपृथूंना	 बाजलूा	 घेऊन	 िवचारलंही,	 “महाराज	 िदसत	नाहीत	 कुठं	 ते,	अमा य?	 यांचं
वा य?”
अमा य	पटकन	उ रले,	“तसं	महाराजांचं	शारीिरक	कुशलमंगल	आहे.	पण	–	पण...”
“पण	काय?”	 वामीं या	सयूफुलासार या	गोल	नीलवणी	मुखमंडलावर	िचंतेची	छटा

कधीच	दाटून	येत	नसे.	 यां या	भ य,	वै णवी	गंधचिचत	कपाळावर	आठी	कधीच	उमटत
नसे.	आज	 मातर्	 ती	 उमटलेली	 मी	 प ट	 पािहली.	 ती	 पाहनू	 मीही	 िचंतेत	 पडलो.
उ वमहाराजही	अ व थ	झाले.

“ ारकाधीशांनी	थोडा	 िवशर्ाम	 यावा.	 नंतर	चरणी	 ठेवीन	सव	 वृ ा त.”	अमा य
त परतेनं	 हणाले.

भोजन	 व	 वामकु ीनंतर	 वामीनंी	 मलाच	अमा य	 िवपृथूंना	 पाचारण	 कर यासाठी
धाडलं.	 यापर्माणं	 अमा यांना	 घेऊन	 मी	 वामीं या	 िवशर्ामक ात	 आलो.	 यांना
अमा यांशी	 न कीच	 काहीतरी	 िवशेष	 व	 गु त	 बोलायचं	असावं.या	 धारणेनं	 वामीनंा
आदरपवूक	वंदन	क न	मी	 हणालो,	“मी	येतो	 वामी.”

तसं	मा याजळल	येत	हसनू	मा या	खां ावर	हात	ठेवीत	ते	 हणाले,	“दा का,	केवढा
मनकवडा	आहेस	त!ू	 हणनूच	मी	 तुला	सखा	मानतो.	त	ूइथनू	 िनघनू	जा याची	काहीच
आव यकता	नाही.	असलीच,	तर	आव यकता	त	ूथांब याचीच	असेल!	थांब	त!ू”	ते	असं
काही	हसले	की,	मला	वाटलं	मीच	हसतो	आहे.	 यां याकडे	न हे	दपणातच	बघतो	आहे!

वामीनंी	 काही	 िवचाराय या	 आतच	 अमा य	 िवपृथूंनी	 हि तनापुरात	 घडले या,
आ हांपैकी	 कुणालाच	 क पनाही	 करता	 न	 येणा या	 मानवी	 वभावा या	 अत य
नाट ाचा	 एक-एक	 पापुदर्ा	 अ यंत	 संयमानं	 वामीसंमोर	 ठेवला.	 ते	 हणाले,
“ ारकाधीश,	हि तनापुरात	घडू	नये	ते	घडलं	आहे.	चरणी	कसं	ठेवावं,	याच	पेचात	आहे.



आपण	व	आ ही	अठराकुलीन	यादव	समरांगणात	दोन-पाच,	शेकडो	वीर	पतन	पावले,	तरी
णैक	हेलावनू	पु हा	साव 	शकतो.	पडलेला	आघात	समज	ूशकतो,	पण	एखादं	गणरा य

समळूच	उखडलं	जातं,	ते हा	मती	गंुग	होते.	िकंकत य	होते.”
ते	 ऐकून	 अमा यां याही	 जवळ	 जात	 यां याही	 खां ावर	 हात	 ठेवनू,	 थोपटून,

शांतपणे	 वामी	 हणाले,	 “अमा य	 िवपृथ,ू	 तु ही	 अनुभवी	 आहात,	 वय क	 आहात.
हि तनापरू या	िपतामह	भी मांना	तु ही	अनेक	वेळा	सम 	पािहलं	आहे.	 यांनी	िकतीतरी
वेळा	 डुब	ू घातलेलं	 हि तनापरू	 परम	 धैयानं	 वाचिवलं	 आहे.	 ारकाकरांसाठी	 तु ही
िपतामहांसारखेच	आहात.	अगदी	िनःसंकोच	सांगा,	काय	घडलं	हि तनापुरात?”

अभय	 िमळा यामुळे	धीर	आलेले	अमा य	 िवपृथ	ू ारकाधीशांसमोर	नमर्पणे	दो ही
हात	जोडून,	एकापे ा	एक	अत य	 वृ 	समोर	 ठेव	ूलागले.	अ ाप	तसे	 ते	चाचपडतच
होते.	 हणाले,	 “हि तनापुराहनू	 कु महाराज	 धृतरा ट्रांकडून	 पांडवांना	 इंदर्पर् थात
‘िव णुयाग	य ासाठी	यावं’	असं	आमंतर्ण	गेलं	होतं.”

काही	 िदवसांपवूी	 राजसयू	 य ा या	 वेळी	 इंदर्पर् थात	 घडलेलं	 सव	 अकि पत
डोळयांसमोर	आ यामुळे	 ‘य ’	 हणताच	कान	टवका न	मी	ऐकू	लागलो.	अमा य	 पुढे
हणाले,	 “आमंतर्णापर्माणं	 पांडवमहाराज	 युिधि ठर	 आप या	 भीमाजुन	 व	 नकुल-
सहदेव	 या	 बंधूंसह	 िनवडक	 सैिनकांना	 घेऊन	 हि तनापरूला	 गेले.	 सोबत	 महाराणी
दर्ौपदीदेवी	हो या.	राजमाता	कंुतीदेवीही	समवेत	हो या.	पण...	पण...	कु ं चं	हे	आमंतर्ण
केवळ	 िव णुयाग	 य ाचं	 न हतं.	 युवराज	 दुयोधन,	 यांचा	 अहंकार	 फंुकर	 घालनू
फुलिवणारे	शकुनीमामा,	कणक	यांचा	या	आमंतर्णामागे	 कुिटल	षड्	यंतर्ी	 राजनीतीचा
डाव	 होता.	 अंगराज	 कणालाही	 या	 षड ंतर्ात	 सहभागी	 कर याचा	 यांनी	 अटोकाट
पर्य न	केला	होता.”

“कसला	 डाव	 अमा य?	 तो	 यश वी	 झाला	 का?	 अंगराज	 असनू,	 दुयोधनाचा
परमिमतर्	असनू,	कण	कसा	काय	या	डावात	सहभागी	झाला	नाही?	कसलाही	संकोच	न
ठेवता,	सव-सव	 घडलं	 तसं	सांगा	 िवपृथ.ू”	 वामीनंी	 पु हा	अमा यांना	अभयाचा	 धीर
िदला.

अमा य	बोल	ूलागले,	“महाराज	युिधि ठरांना	युवराज	दुयोधनानं	य यागापवूीच	 तू
खेळ याचं	आ हानपवूक	आमंतर्ण	 िदल.	 राजसभागृहासार याच	असले या	 तूसभेत
पाचारण	 केलं.	 यांना	 तू	पर्ाणिपर्य	आहे	 हे	जाणनूच,	 हे	 कुिटल	आमंतर्ण	धाड यात
आलं	होतं,	पांडवशरे् ठांनी	 ते	 यां या	व	आयावता या	 दुदवानं	 वीकारलं.पर्कृतीचं	वा
अ य	कुठलंही	कारण	सांगनू	 यांनी	ते	टाळायला	हवं	होतं.”

“ या	 ये ठ	 पांडवाला	 मी	 नेहमीच	 या यातील	 तूाची	आवड	 या	 वैगु याब ल
संकेत	व	समज	 देत	आलो.	हसनू	 यानं	 ते	 नेहमीच	उडवनू	लावलं.	एकच	समथन	 देऊन
की,	 तू	हा	राजांना	शोभणारा	व	गौरवाचा	एक	क्रीडापर्कार	आहे.”	 वामी	 हणाले.	ते
नेहमीच	 ये ठ	 असले या	 पांडवशरे् ठ	 युिधि ठरांना	 एकेरी	 संबोधत.	 याचं	 कारणही
पांडवशरे् ठच	 होते.	 मा या	 वामीनंी	 यांना	 ‘अहो-जाहो’	 हटलेलं	 आवडत	 नसे.
यां यामुळे	 वामीहंनू	 ये ठ	असले या	भीमसेनांनाही	ते	आवडत	नसे.	अजुनासह	इतर
पांडव	तर	 वामीहंनू	वयानं	लहानच	होते.

वामी	आम याकडे	रोखनू	बघत	 हणाले,	“मी	सांगतो	 तु हाला	अमा य,	युिधि ठर
न कीच	हि तनापुरात	 तू	खेळला	असणार.	राजवा ततू	खेळली	जाणारी	क्रीडा	 हणनू



कु ं या	गोटात	तर	 राजई यनं	 खेळला	असणार.	आिण	 हेही	सांगतो,	 िन णात	 तूपटू
असले या	पांडव े ट ा	शकुनीनं	 या यातील	 राजअहंकार	 फुलिवला	असणार!	शकुनी
माणसूपारखी	आहे.	कुिटल	डावपेच	खेळणारा	आहे.	दुयोधन,	 याचे	न या णव	बंध,ू	कणक
व	अनेक	 पर्मुख	 कु 	 मानतात,	 तसा	 तो	 राजनीितकुशल	 मुळीच	 नाही.	 अंगराज	कण
यां या	या	डावपेचापासनू	अिल त	 रािहला	असेल,	तर	मला	आ चय	वाटणार	नाही.
याची	 कथाच	 वेगळी	आहे.”	 मला	 कधीतरी	 उ वमहाराजांनी	 सांिगतले या	 अंगराज,
िपतामह	व	 ारकाधीश	यां यातील	जलितर्कोणाचा	िवचार	हे	ऐकताना	 पशनू	गेला.	एक
गो ट	मातर्	मी	पटकन	िटपली.	ते	कौरवमामा	शकुनीला	कुिटल	अव य	मानत	होते,	पण
राजनीित 	मुळीच	नाही.

“मग	 काय	 झाला	 िनणय	 शेवटी	 या	 तू पधचा	अमा य?	 कुठला	 गडगंज	 लाभ
उठिवला	 युिधि ठरानं	 या	 तूातनू?”	 उ सुक	 वामीनंी	 पु हा	 अमा यांना	 वृ ा तावर
घेतलं.

“लाभ?	 मुळीच	 नाही	 वामी.	 उलट	 झाली	 ती	 पर्चंड	 हानी.	 तीही	 ितर्यांना
मरणाहनूही	 घोर	 अवमानकारक	 वाटावी	 अशी!	 युिधि ठर	 तूा या	 यसनात	 इतके
गुरफटले	की,	 यांना	 ते	 खेळताना	कसंलही	भान	 रािहलं	नाही.	 पर्थम	कोषागारातील
संप ी,	नंतर	सेनादलाचे	गज,	अ व,	उ ट्र	असे	पर्ाणी	ते	हरले.	पुढचा	फासा	मनासारखा
पडेल,	झालेली	हानी	भ न	 िनघेल	या	 वेड ा	आशेनं	 वेड ासारखे	खेळतच	रािहले.	सव
पर्ा यांचा	 पण	 हरताच	 यांनी	 तूा या	 डावावर	 दलपर्मुखांसह	 श तर्धारी
चतुरंगदला या	 सेना	 क्रमश:	लाव या.	 तोही	 हरताच	 या या	 व	आप या	 ारके या
पर्जाजनांनी	उठिवलेलं	वैभवी	संपणू	इंदर्पर् थ	गणरा य	पणाला	लावलं.”

“काय?	इंदर्पर् थ	रा य?”	आता	मातर्	न	राहवनू	मी	म येच	बोललो.	पाठीशी	हात
बांधनू	अ व थ	 फे या	 घेणारे	 वामी	कस यातरी	 िवचारात	 पडले	 होते.	म येच	थांबनू
यांनी	अमा यांना	पु हा	बोलतं	केलं,	“तो	इंदर्पर् थ	रा य	गमाव यावरच	शांत	झाला
असेल!”	 वामीचंी	वाढलेली	अ व थता	 प ट- प ट	जाणवत	होती.

“नाहीऽ!”	अमा य	पुढचा	एकूणएक	कटू	वृ ा त,	कत य	 हणनू	झालं	तरी	 वामीं या
कानावर	कसा	घालावा,	या	िवचारानं	धा तावले.	ग धळले.

“सांगा	 अमा य,	 रा य	 हर यानंतर	 उरलं	 तरी	 काय	 होतं	 या याकडे	 पणाला
लावायला?	काय	केलं	 यानं?”

“ यांनी	हट्टाला	 पेटून	हार	काही	मानली	नाही.	नकुल-सहदेवांसह	भीमाजुनांसारखे
यु कुशल,	अशरण	सहोदर	सव	बंध	ूएक-एक	करत	पणाला	लावले.”

“काऽय?	माझा	पर्ाणिपर्य	सखा	अजुनही?”	अ व थ	 फे या	 घेणारे	 वामी	एकाच
जागी	थांबले.	अमा यांकडे	अवाक	बघतच	रािहले.

“होय	 ारकाधीश.	मलाही	 हे	सव	सम 	बघताना	अस 	झालं.	पण	 ते	कटू	स य
घडलंय.	हे	सव	पणही	युिधि ठर	हरले.

“कुणालाच	काही	 सुचत	 न हतं.	असा	 तूपटाजवळ	 पर्चंड	 तणाव	 पडला.	 एकही
फासा	युिधि ठरां या	बोलीपर्माणे	का	पडत	नाही,	कुठ याच	पांडवाला	समजेना.	असं	का
हावं?	एकजात	सवच	फासे	 यां या	कसे	काय	उलटे	पडत	होते?	चुकून	एकही	मनासारखं
पडत	न हतं.	 हे	कसलं	गा ड	होत?	तर	 तूाचे	फासे	शकुनी	आिण	 दुयोधन	या	 कुिटल
जोडीनं,	मृत	जरासंधा या	अ थी	िगिरवर्जातनू	गु तपणे	आणवनू	 यापासनू	तयार	करवनू



घेतले	होते.	 याची	क पना	 या	दोघांिशवाय	 तूगृहात	कुणालाही	न हती.	यासाठीच	तर
या	दोघांनी	 तूाचे	सव	फासे	पडेपयंत	कौश यानं	कणाला	 तूसभेबाहेर	ठेवलं	होतं.फासे
पडताना	 तो	असता	 तूसभेत,	 तर	 पर् येक	 दान	कौरवांना	 उलटं	 पडलं	असतं.	कारण
कणानं	तर	जरासंधाला	 ं यु ात	एकदा	अभय	व	जीवदान	िदलं	होतं,	“कण’	या	नावाचा
जरासंधा या	अ थीवंर	पर्चंड	भयपर्भाव	होता.	पांडवांना	उलटं	दान	पडत	होतं,	 याचं
कारणही	भीमाचा	आरडाओरडा	हे	होतं.पर् येक	दानाला	भीमसेन	बोलताच,	जरासंधा या
अ थीचें	फासे	भयानं	चम कािरक	थरथरत.	पांडवांनी	मािगतलेलं	दान	नेमकं	उलटं	पडे.	ते
पाचही	 बंध	ू मग	जरासंधा या	अ थीं या	फाशांकडे	 डोळे	 िव फा न	 हताशपणे	 बघत
राहत.	 णा णाला	 साम यशाली	 भीमसेनांना	 ते	अस 	 होत	 होतं.”	अमा य	 सांगत
रािहले.	मा या	डोळयांसमोर	कु ं या	 तूक ातील	िचतर्च	 प ट	उभं	ठाकलं.

“पर् येक	फासा	भाचा	 दुयोधना या	मनासारखा	पडताना	पाहनू,	 सुबलराज	शकुनी
िनखा यावर या	ला ा	फुटा यात;	तसा	आनंदानं	फुलनू	उठला.	आपण	 तूसभेत	आहोत,
इथं	 कु ं या	पर्ाचीन	 िसंहासनावर	महाराज	 धृतरा ट्र	बसले	आहेत,	 शेजारी	महाराणी
गांधारीदेवीही	आहेत,	एका	उ यासनावर	 िपतामह	भी म	बसलेत,	 यां यालगत	दर्ोण,
कृप,	िवदुर,	संजय	आहेत	याचं	कसलं-कसलंही	भान	शकुनी-	दुःशासनांना	रािहलं	न हतं.
मला	एका	गो टीचं	आ चय	वाटलं,	 तूगृहात	 कुठंही	 अंगराज	कण	न हते.	का	व	कसे
कळत	न हतं.

“शेवटी...	 शेवटी...	 आयावतातील	 सव	 पर्मुख	 गणरा यां या	 नरेशां या	 सा ीनं
झालेला	आपला	रा यािभषेकही	युिधि ठर	िवसरले.	अिभिष त	राजावर	अिधकार	असतो
तो	पर्जाननांना	हे	स यही	 यां या	 यानी	रािहलं	नाही.	 यांनी	च क	 वतःला	पणाला
लावलं!”	खाली	मान	घालनू	अमा य	 हणाले.

“काऽय	 तू	 खेळताना	 वतःलाच	 पणाला	 लावलं?	 तेही	 पांडवशरे् ठ	 युिधि ठर
महाराजांनी?”	मी	न	राहवनू	िवचारलं.	मा या	मािहतीपर्माणं	सव	आयावतात	आजपयंत
कुणीही	 वतःला	असं	 तूात	पणाला	लावलं	न हतं.

“होऽय.	पांडवशरे् ठ	युिधि ठर	महाराजांनी	 तूवेडात	च क	 वतःला	पणाला	लावलं
आिण	दुदव	 हणजे,	तो	पणही	ते	हरले.”

ते	कटू	व	कठोर	स य	ऐकताना	मी	समळू	हादरलो.	माझे	 वामी	 ारकाधीश	मातर्
शांतच	होते.	 यांना	तसं	शांत	बघनू	मला	आ चय	वाटलं.

शांत	िध या	पावली	 वामी	अमा यांजवळ	पु हा	गेले.	अमा य	 वामीनंा	परमावधीचं
शांत	बघनू	ग धळले	होते.	 यां या	 भेदरले या	डोळयांत	डोळे	 रोवनू	 वामीनंी	 यांना
िवचारलं.	 याच	परमावधी या	शांतपणानं,	 “पुढे	काय	झालं	अमा य?	 िनःसंकोच	सांगा.
स य	नेहमीच	उगव या	सयूासारखं	 वीकरायचं	असतं.	असेल	तसं.	बोला.”

एखादं	 महान	 थरारक	 यु च	 समोर	 बघत	 अस यासारखे	 अमा य	 अवकाशा या
पोकळीत	 एकटक	 बघत	 रािहले.	 मी	 व	 वामी	 शेजारी	 आहोत,	 हेही	 ते	 िवसरले.
तूसभेतील	पुढ या	घटनांचं	दृ य	िचतर्ासारखं	समोर	उभं	करताना	 हणाले,	“युिधि ठर
वतःला	पणात	हरले.	तसं	 णाचाही	िवलंब	न	लावता	आनंदाची	उसळी	घेत	सवपर्थम
शकुनी	ओरडला,	‘पांडवांचा	राजा	बंधूंसह	आज	कु ं चा	दास	झाला.	बोल	दासा,	अ ाप
खेळणार	का	 तू?’

“ यानं	 ‘दास’	 हणताच	अस 	ल जेनं	मान	खाली	घातलेले	पांडवशरे् ठ	 हणाले,



‘खेळलो	असतो,	पण	आहे	काय	आता	मा याजवळ	पणाला	लावायला?’
“तसा	आनंदानं	 उठून	 उभा	 राहत	 दुयोधन	कडाडला,	 ‘ या	 दासाला	आता	 तूपट

आवरायला	सांगा	मामा.	आप या	 बंधूंसह	 वतःला	 तूात	 हरलाय	तो.	 दास	झालाय
कु ं चा	-	बांधवांसह.	आहे	काय	 या याकडे	आता?’

“तसं	 सव	 संकेत	 गंुडाळून	 ठेवत	 शकुनी	 आप या	 भा या या	 कानाशी	 लागला.
काहीतरी	 कुजबुजला.	तसं	आनंदानं	डोळे	 िव फारलेला	 दुयोधन	 हणाला,	 ‘दासा,	नाही
हणायला	आणखी	एक	व त	ूआहे	तु याकडे!	लावतोस	ितला	पणाला?’
“तसं	मान	वर	क न	पांडवशरे् ठान	िवचारलं,	‘कोणती?’
“भोवती या	ब यांचा	कानांवर	अंगारासारखे	बोल	पडले,	‘तुझी	प नी–इंदर्पर् थाची

महाराणी	 दर्ौपदी!!’	 तसं	 ‘नाहीऽ’	 हणत	 केवढ ातरी	 वेषानं	 भीमसेन	 उसळला.	 बंधू
सहदेवाकडे	बघत	 हणाला,	‘हा	न कीच	दर्ौपदीही	पणाला	लावनू	खेळणार.	मला	नाही
हे	सहन	 होत.	सहदेवा,	 थोडा	अ नी	आण.	 तू	 खेळणारे	 या	 ये ठाचे	 हातच	जाळून
टाकतो.’	 भीमसेन	 खां ावरची	 गदा	 उगारत	 दुयोधनाऐवजी	 युिधि ठराकडेच	 धावला.
अजुनानं	 मोठ ा	 िनकरानं	 याला	 सावरला.	 ‘या	 पणात	 आ ही	 हरलो,	 तर	 ए हाना
िजंकलेलं	सव-सव	परत	क .	मी	आिण	माझे	बंध	ूतुझे	दास	होऊ.	त	ूकरशील	ती	आ ा
झेल.ू’

“दुयोधननानं	शकुनी या	साथीनं,	पांडवशरे् ठातील	 तूवेडा	 यसनी	 पु हा	 फुलवनू
घेतला.

“हे	असं	काही	ऐकायची	 कुणालाच	सवय	नस यामुळे	 तूसभेतील	य चयावत	सव
जण	 उठून	 उभे	 रािहले	 होते.	 बसले	 होते	 दोघेच	 –	 अंध	 महाराज	 धृतरा ट्र	 आिण
यां यासाठी	अंध व	प करले या	 कु ं या	महाराणी	गांधारीदेवी.	 तूसभेत	माजले या
कलकलाटानं	 यांना	काय	चाललंय	तेच	कळत	न हतं.”

दर्ौपदीदेवीचंं	नाव	ऐकताच,	मी	अवाकच	झालो.	तरीही	 वामी	शांतच	 िदसत	होते.
हणाले,	 “िवपृथ,ू	 तु ही	यादवांचे	अमा य	आहात.	 नुसते	 रा यभार	 बघणारे	अमा यच
न हे,	तर	पर्संगी	समरांगणात	उतरणारे	 ये ठ	यो े 	आहात.	 तु ही	 कु ं या	 तूगृहात
घडलं	 ते	बघताना	जसे	डळमळलात,	तसे	 मुळीच	डळमळू	नका.	सांगा,	घडत	आले या
तूघटनांपर्माणं	युिधि ठरानं	आपण	हर यानंतर	प नीवर	अिधकार	नसताना	दर्ौपदीला

पणाला	 लावली.	 मा या	 भिगनीला	 –	 िपर्य	 सखीलाही	 तो	 हरवनू	 बसला.	 पुढे	 काय
झाल?”

“आ ा	 वामी’	 हणत	 अमा य	 पुढे	 बोल	ू लागले,	 “पांडवशरे् ठांनी	 शेवटचा	 पण
लावला,	 ते हा	शकुनीनं	 या	पणाचा	फासा	 फेकला.	 नेमके	 ते हाच	सव	 तूसभेचं	ल
वेधनू	घेतं	अंगराज	कण	पर्वेशले.	पांडवशरे् ठ	शेवटचा	पणही	हरताच	आनंदानं	ओरडत
भानरिहत	झाले या	 दुयोधनानं	 डरकाळी	 फोडली,	 ‘दासीऽऽ	 पांडवांची	 प नी	 दर्ौपदी
कु ं ची	 दासी	 झाली.	 दासी!	 सुगंधी	 दासी!!’	 तो	 गदगदता	 घोष	 ऐकून	 वेडावले या
दुयोधनबंधूंनी	उ रीयं	उडवीत	एकच	क लोळ	केला,	‘दासीऽऽ	दासीऽऽ”’

मी	 वामीं याकडे	 –	 यां यावर	 याची	 काय	 पर्ितिक्रया	झाली	 हणनू	 िकतीतरी
उ सुकतेनं	 बघ	ू लागलो.	 आताही	 ते	 शांतच	 होते!	 आ हा	 दोघांतही	 नस यासारखे	 –
छताकडे	एकटक	बघणारे!

ते	 ऐकताहेत	 की	 नाही	 इकडे	 यान	 नसलेले	 अमा य,	 कु ं या	 तूसभेत



अस यासारखेच	बोलत	रािहले	–
“यानंतर या	पर् येक	 ण	अंगावर	शहारा	आणणारा	होता.	दुयोधन-शकुनीनंी	आता

संपणू	 तूगृह	अिधकारात	घेतलं.
आता	आपण	 दर्ौपदीदेवीचें	 वामीच	 झालो,	 या	 भर्मानं	 वेडावले या	 दुयोधनानं

आप या	सेवक	आिण	 तू यव थापक	पर्ाितका याला	आ ा	केली,	‘जा	पर्ाितका या,
कु ं या	 या	 दासीला	 सेवेसाठी	सादर	कर.	स वरात	स वर.’	 सेवक	 पर्ितकामा	 िनघनू
गेला.	 भांबावलेली	 उभी	 तूसभा	 तो	 गेला	 या	 िदशेकडे	 नुसती	 बघतच	 रािहली.	 तो
खरोखरच	 इंदर्पर् था या	 महाराणीनंा	 दासी	 हणनू	 आणणार	 की	 काय,	 या	 शंकेनं
संभर्िमत	झाली.”

“मग	खरोखरच	आणलं	की	काय	 यांना	दासी	 हणनू	 या	सेवकानं?”	न	राहवनू	मीच
अमा यांना	िवचारलं.	 वामी	शांतच	होते.

“नाही.	तो	 सेवक	पर्ितकामा	एकटाच	परतला.	खाली	मान	घालनू	आप या	 वामी
दुयोधनाला	 हणाला,	‘ वामी,	 या	 तूगृहात	येऊ	शकत	नाहीत.	 या...	 या	एकव तर्ा
आहेत	–	रज: वला	आहेत.’

“तशी	 या	 सेवकाची	कठोर	 िनभ सना	क न	 दुयोधन	आपला	 बंध	ू दुःशासन	याला
हणाला,	‘हे	काय	सेवकांना	झेपणारं	नाही.	मा या	िपर्य	बंधो.	वीर	 दुःशासना,	तचू	जा
अंतःपुरात	आिण	ती	दासी	असेल	तशी	घेऊन	ये	ितला	 तूसभेत.	नाही	 हणत	असेल	–
िवरोध	करत	असेल,	तर	बलात	ओढून	फरफटत	आण	ितला!’

“आ ा	 ये ठा’	 हणत	 िध पाड	 दुःशासन	 अंतःपुरात	 गेला.	 काही	 णांतच	 उभं
तूगृह	थरा न	जावं	तसा	आक्रोश	 अंत:पुरा या	 रोखानं	उठला.	 ‘सोऽड	मला.	नीचा

सोड	मला.	तुलाही	माता,	भिगनी	आहेत	याचं	 मरण	कर.’
“पांडवांची	 कुल तर्ी	आक्रोशत	असताना,	 िनकरानं	ओरडत	असताना	 दुःशासनानं

फरफटतच	ितला	 तूगृहात	आणली.
आता	 काय	 होणार?	 हणनू	 ताडकन	 उभी	 रािहलेली	 तूसभा	 दुःशासनाकडे	 बघू

लागली.”
‘काय	होणार?’	 हणनू	मीही	अमा यांकडं	बघतच	रािहलो.	माझी	मती	 सु न	झाली

होती.	 हे	असलं	कधी,	कधीच	ऐकलं	न हतं	मी.	आप या	िपर्य	सखीचा	घनघोर	अपमान
झा याचा	 तो	 वृ ा त	 ऐकत	असताना	 माझे	 वामी	अनावर	 संत त	 झाले	असतील,
हणनू	मी	 यां याकडे	बिघतलं.	मला	ध काच	बसला.	डोळे	िमटून	ते	अ ाप	शांतच	होते!
िमट या	डो यांसमोर	ते	काय	बघताहेत,	काही–काही	कळत	न हतं.
अमा य	 सांगतच	 रािहले.	 “पांडवप नी	 दर्ौपदीदेवी	 तूसभेत या	आ तरणाव न

फरफटत	आण यात	आली.
“केश	 िवसकटले या,	 आक्रोशणा या	 पांडवप नी	 दर्ौपदीदेवीनंी	 महाराज

धृतरा ट्रांसमोर	 हात	 पस न	 याययाचना	 केली,	 ‘महाराऽज,	 आपण	 कु कुलशरे् ठ
आहात.	माझे	वंदनीय	 वशुर	आहात.	सांगा	या	 तूवेड ांना,	माझे	पती	 वतःला	पणात
हरले	असताना	 यांना	प नी	 हणनू	मला	पणाला	लाव याचा	काहीतरी	अिधकार	आहे
काय?	ते	दास	झाले	ते हाच	 यांचं	पित व	संपु टात	आलं	नाही	काय?’

“कु महाराज	 धृतरा ट्र	 िन र	 होऊन	 आसनावरच	 तळमळले.	 आत या	 आत
नसलेले	डोळे	 िफरव यामुळे	 यां या	 नेतर्कडांतनू	पाझरणारं	पाणी	उ रीयानं	 यांनीच



िटपलं.	 ते	अश् 	 न हते!	 ए हाना	 राजसयू	 य ा या	 वेळी	 मयसभेत	झालेला	आपला
अवमान	 म न	 दुयोधनानं	 दुःशासनाला	च क	आ ा	 िदली,	 ‘दुःशासना,	 कु ं या	या
दासीला	 या	 भर या	 तूगृहात	 सवांसम 	 िवव तर्	 कर!	 पांडवां या	 दुबल	 कमरेला
लटकलेलं	हे	सुगंधी	खड्ग	 यानाबाहेर	घे.	कळू	दे	ितला	की,	अंध	िप याचे	पुतर्ही	अंधच
नसतात.	तर	ितचे	डोळस	पतीही	पाह	ूशकत	नाहीत,	ते	पाह याची	इ छा	करतात,	पाहू
शकतात!	 दुःशासना,	 ितला	 िवव तर्	 क न	 या	 मा या	 मांडीवर	 बसव.’	 दुयोधनानं
अधरीय	बाजलूा	करत	आपली	उघडी	मांड	थोपटली.	 हे	मातर्	अस 	झालेला	भीमसेन
उठून	कडाडला,	 ‘दुयोधना,	 उ म पणानं	जी	मांड	त	ू उघडी	क न	भर या	सभागृहात
दाखवली	 आहेस,	 ती	 मांडच	 मा या	 गदे या	 एकाच	 पर्हारात	 चदनूमदनू	 टाकीन.
कळसुतर्ी	 बाहु यासारखं	 तु या	 आशा	 पाळत	 मा या	 िपर्य	 प नी या	 देहाला
िभडले या	 या	 नीच	 दुःशासनाचा	अमंगळ	 हात,	समय	 येताच	समळू	 उखडून	 गगनात
फेकून	 देईन!	या या	र तानंच	मा या	 िपर्य	प नीचे	 –	दर्ौपदीचे	 मु त	 केश	सावरीन!’
भीमसेन	नुसता	गरजला	नाही.	खां ावरची	गदा	पेलत	 या	दोघां या	रोखानं	धावलाही.
पण	 ‘मागे	 िफर	 भीमा!’	अशी	 ये ठ	 बंधूंची	आ ा	 ऐकून	अनावर	 धुसफुसत	जागीच
बसला.

“भडकलेला	 वणवा	 िहरवळीकडे	 सरकतो,	 तसा	 दुःशासन	 दर्ौपदीदेवीकंडे	 सरकला.
यानं	सरळ	 यां या	अंशुका या	िनरीला	हात	घातला!	खवळले या	नािगणीसारखं	परतनू
देवीनंी	 या या	भ कम	हाताचा	कडकडून	चावा	घेतला.	तसं	दुःशासनानं	कळवळत	दो ही
हात	िझडकारले.	तशा	 या या	हातातनू	सुटले या	दर्ौपदीदेवी	आकाशातनू	वीज	सुटते
तशा	सुटून	कडाडत	िनघा या.	सभागृहात	गरगर	िफ 	लाग या.	आता	दुःशासन	 यां या
व तर्ाला	हात	घाल यासाठी	फरफटत	 यां यामागे	धाव	ूलागला.	 या	मु तकेशा,	व
िपटणा या,	आक्रोश या	देवीनंी	 तूगहातील	सव–सव	पर्मुख	यो यांकडे	हात	पस न
याचना	 केली.	कोण	न हतं	 यात?	महाराज	 धृतरा ट्र,	महाराणी	गांधारीदेवी,	 िपतामह
भी म,	 गु वय	दर्ोण,	 कृप,	 िवदुर,	 संजय	सव–सव	पर्मुख	यो े 	होते.	 देवी	हात	पस न
याचना	 करताना	 ऐकणा याचे	 पर्ाण	 भेदनू	 जावेत	 अशा	 श दांत	 िकंचाळत	 हो या.
‘महाराऽऽज,	िपतामहऽऽ,	गु देऽव	माझी	ल जा	राखा.	मी	दासी	 हणनू	कु ं ची	 तूसभा
झाडायला	तयार	आहे.	सवांची	राजव तरं्	 धुवायला	तयार	आहे.	 कु ं या	राजि तर्यांचे
केश	सावरायला	तयार	आहे.	पण	माझी	िवव तर्	क न	अशी	घोर	िवटंबना	मांडू	नका.’

“देवीनंी	ऊणनाभ,	िचतर्चाप,	दृढवमन,	िनषांिगन,	महाबाह,ू	िवशाला ,	िचतर्वमन,
सोमकीती,	 पदम्नाभन	 सवा–सवांसमोर	 हात	 पस न	 ल जा	 र णाची	 याचना	 केली.
कुणीही	 यांना	 पर्ितसाद	 देऊ	 शकलं	 नाही.	 दुस याच	 णी	 या	 अंगराज	 कणां या
आसनासमोर	 गे या.	तसं	 तेही	ताडकन	उठून	उभे	रािहले.	का	कळत	न हतं,	पण	 यांनी
अंगराजाकडे	तशी	याचना	मातर्	केली	नाही!	सव	सभागृहाला	व	आप या	पतीनंा	िनवडक
श दांनी	धाय	मोकलनू	दषूणं	 देत	 देवी	 तूगृहाभर	धावतच	 िफर या.	थक या.	म येच
गाठणा या	 दुःशासना या	हाती	 िनरी	 येणार	नाही,	असे	शरीराला	नािगणीसारखे	 िवळखे
देत	पु हा	उठून	धाव	ूलाग या.	िपळवटून	धावतच	कडाडू	लाग या,	‘सांगा,	या	कु ं या
पर्ाचीन	 तूगृहात	 िसंहा या	छातीचा	स यिपर्य	एक	तरी	वीरपु ष	उरला	आहे	काय?
महाराज	ययाती,	यद,ू	पु ,	ह ती,	अजमीढ,	संवरण,	ज हु,	कु 	यांचे	वंशज	आहोत,	याची
एकाला	तरी	आज	जाणीव	उरली	आहे	काय?	महाराणी	तपती,	निलनी,	भिूमनी,	सुदि णा,



वीरजा,	देवयानी,	गंगा	आिण	स यवती	यांचे	तु ही	वंशज	आहात,	याचं	भान	कुणालातरी
आज	 उरलं	आहे	 काय?	 या	 सभेत	 वृ 	 नाहीत	 ती	 सभा	 न हे.	 या	 वृ ांत	 याय–
अ यायाची	चीड	व	चाड	नाही,	ते	वृ 	न हेत.

“सांगा,	ि तर्यांचं	शील	 हणजे	एखा ा	 तूा या	पटात	गंुडाळता	यावी,	अशी	नरद
असते	काय?	के हाही	हाती	घेऊन	फेकावी,	अशी	फाशांची	कवडी	असते	काय?	 तर्ीची
िवटंबना	करणारा	हा	समाज	वा	रा य,	िवनाशा या	गततच	गे यािशवाय	राहील	काय?
तु हा	पर् येकाचा	ज म	एका	 तर्ी या	व सल	कुशीतच	झाला	आहे,	याची	जाणीव	तरी
तु हाला	आज	 उरली	आहे	काय?	सांगा,	आप या	माते या	 त याचे	ओठावरचे	 तुषार
याला	अजनूही	 मरतात,	असा	एक	तरी	सुपुतर्	आज	 तूसभेत	उरला	आहे,	की	नाही?’
“ णभर	सगळीकडे	शांतताच	पसरली.	दुःशासनाची	कुल तर्ी या	िनरीला	घातलेली

मठूही	 णभर	िढली	पडली.
संपणू	 तूसभेतील	एकच	कु वीर	िनधारानं	हात	उंचावीत	उभा	ठाकला.	आप यापे ा

ये ठ	 असले या	 दुःशासनाला	 िनकरा या	 अिधकारवाणीनं	 हणाला,	 ‘दुःशासना,
पांचाली या	शरीराला	 पशही	क 	नकोस.	सभासदहो!	ल ात	ठेवा,	महाराणी	तपती	ते
स यवती	अशा	 मातृतु य	 राजि तर्यांनी	 भषूिवलेली	सभा	आहे	 ही.	 इथं	 राज तर्ीवर
अ याय	 करणं,	 हणजे	 पर् य 	 मंिदरात	 आरा य	 देवतेची	 मतूी	 पायाखाली
तुडिव यासारखं	आहे.

“किन ठ	 असनूही	 मी	 वृ 	 हणिवणा या	 सव	 ये ठांना	 प ट	 िवचारतो	 की,
समरांगणात	 तळपणारी	 यांची	 खड्गं	आज	 गंजली	आहेत	 काय?	 िपतामह,	 महाराज,
महा मा	 िवदुर,	आचाय	 दर्ोण–कृप,	 इथले	 तप वी,	 बर् ,	ऋिषजन	 अंगावर	 वीज
पड यासारखे	आज	परे्तवत	ग प	का	बसले	आहेत?

“मी	 धृतरा ट्रपुतर्	 िवकण	 सांगतो,	 ‘एका	 पितवर्तेचे	आक्रोश	आिण	 िकंका या
रौदर्भैरवाचं	तांडवसंगीत	 घेऊन	 येतील.	 ित या	डो यांतनू	वाहणारे	जळजळीत	अश्
महापुरात या	 गंगेचं	 प	 घेऊन	 रोरावत	 धावतील.	 या	 वेळी	 तु ही	 बसलात,	 या
आसनांपैकी	 एकही	 आसन	 िटकणार	 नाही.	 पितवर्तेवर	 अ याय	 हणजे	 पािव यावर
अ याय!	ितची	िवटंबना	 हणजे	पु षाथाचा	अंत.’

“ या	उद	्गारांनी	मातर्	सभासदांत	कुजबुज	माजली.	आ ापयंत	वेडाव या	आवेगानं
कुल तर्ी या	िनरीला	हात	घालणारा	िवमढू	दुःशासनही	 णैक	डळमळला.

नेम या	 याच	 णी	 अंगराज	कण	उठून	उभे	 रािहले.	 हणाले,	 ‘िवकणाऽऽ	त	ूमखू
आहेस.	सभागृहात	िपतामह,	महाराज,	महा मा,	असे	 ये ठ	उपि थत	असताना	ते	काहीच
बोललेले	नाहीत.	आप या	एकट ा याच	 कंधावर	धमाची	धुरा	पड या या	आवेशात	तू
यथ	कंठा या	धम या	ताणतो	आहेस.

“पितवर्ता?	 ही	 कसली	 पितवर्ता?	 पितवर्ता	 हणनू	 त	ू िजचा	 वारंवार	 कंठरवानं
उद	्घोष	करतो	आहेस,	ती	पितवर्ता	मुळीच	नाही!

एकाच	 देही	पाच	पतीशंी	रमणारी,	ती	 केवळ	एक	 िवलािसनी	आहे!	कलंिकनी	आहे!
वारांगना	आहे!!	कुलटा	आहे!!	वे या	आहे!!!	अशा	 तर्ीला	पाचापे ा	एकशे	पाच	पतीच
पसंत	 असतात!	 दासीला	 व तर्	 पांघर याइतकी	 तरी	 ल जा	 असते,	 िवनय	 असतो.
कुलटेला	तो	कधीच	नसतो.	ती	सव तर्	सभागृहात	आली	काय	आिण	 िवव तर्	आली
काय,	सारखीच	आहे!



“िवकण,	जे	माहीत	नाही	 यांत	त ड	खुपस	ूनकोस,	खाली	बैस!	दुःशासन,	आजपयंत
पांडवां या	असमथ	कमरेला	लटकलेलं	 हे	सावळं,	 सुगंधी	खड्	ग	व तर्ां या	मा यातनू
बाहेर	खेच.	पणात	हरले या	या	दासीला	िवव तर्	कर!’

“एका	िदि वजयी	दानवीराचे	 हे	कठोर	श द	ऐकताना	मातर्	सव	जण	 त धच	झाले.
डळमळलेला	 दुःशासन	अवसान	 घेतं	सरसावला.	 कुल तर्ी	दर्ौपदीदेवीं या	 अंशुकाला
हात	घालनू	 यानं	 यांचा	 पदर	बळानं	 खेचला!	तसा	 उरावर या	 कंचुकीवर	 हात	 घेऊन
पांडवां या	 कुल तर्ीनं	सवांनाच	 िथजवनू	टाकणारा	पर्ाणदेठापासनूचा	 हंबरडा	फोडला,
‘िमिलंदा,	 माधवाऽ,	 मधुसदूनाऽऽ	 धाव!	 गोपाला,	 घननीळा,	 अ युताऽ,	 केशवाऽऽ,
शर्ीकृ णाऽऽ	 धाव!	 धरती	 होऊन	 दुभंगनू	 या	 अभागी	 पांचालीला	आता	 पोटात	 घे!
य कंुडातला	अ नी	हो	आिण	या	या सेनेला	 यात	द ध	क न	 ित या	जीवनय ा या
सांगतेची	 भगभगीत	 र ा	 क न	 या	 अंध	 अधमां या	 कपाळाला	 फास.	 मा या	 या
असहाय	अश् ं या	महापुरात	या	कामुकांची	मदांध	म तकं	पर्ाण	जाईपयंत	घुसमटवनू
टाक!	मा या	या	उ ण	 वासांनी	कु कुला या	माजले या	अर यात	लपले या	या	िवषारी
भुजंगांना	होरपळून	टाक!	आजच	सयूाचा	महादीप	फंुकून	या	कौरवा या	का या	दासीला
या	 अंधकारात	 पु न	 टाक!	 नाही	 तर	 धाऽऽव!	 आकाशा या	 िन या	 छताव न,
पाताळा या	पोकळीतनू,	दाही	िदशांतनू	धाव!	धावऽऽ!	धावऽऽऽ!!!”’

“आिण...	 आिण	 कु ं या	 या	 तूसभे या	 छतातनू	 कुणीच	 कधीही	 न	 ऐकलेले
वा लोळ	आिण	मंतर्घोष	ऐकू	येऊ	लागले.	पाठोपाठ	तेजा या	अस 	वलयांनी	 तूसभा
यापली.	 दुस याच	 णी	 ितथं	 पाहवणारा	 नाही	 अशा	 तेजाचं	 पर्चंड	 गितमान	 असं
गरगरतं	वलय	 िदस	ूलागलं.	 यातनू	पर्थम	आप या	या	उ रीयासारखं	काहीतरी	 या
कुल तर्ी या	 अंशुकाला	 येऊन	 िभडलेलं	 मी	 पािहलं.	 दुस याच	 णी	 या	 तेजानं
डो यांवर	भोवळ	आली,	 हणनू	मी	मा या	आसनावर	डोळे	िमटत	कोसळलो.	पुढे	काय
झालं	काहीही	कळलं	नाही.”	हे	सांगतानाही	अंगावर	येणारे	तेजझोत	वार यासाठी	हातात
घेतात	 तशी	 ओंजळ	 अमा यांनी	 मुखावर	 घेतली.	 तसं	 पुढे	 होत	 यांची	 पाठ	 थोपटून
ओंजळीतनू	 यांचं	मुख	मोकळं	करीत	 वामी	 हणाले,	“अमा य	िवपृथ,ू	शांत	 हा!	आता
मातर्	पुढचं	काहीच	सांग	ूनका.	मी	समजलो	काय	समजायचं	ते!”

एक	गो ट	मातर्	मा या	 यानी	आली.	हि तनापुरात	 कु ं या	 तूसभेत	घडले या
तूपर्संगापासनू	 वामी	केवळ	हि तनापरूचाच	िवचार	क 	लागले.	कधी	न हते,	असे	ते

उदास–उदास	 िदस	ूलागले.	 उ वमहाराजांना	 सोबत	 घेऊन	अनेकदा	 पि चमे या	 ऐंदर्
महा ाराकडे	जाऊ	लागले.	ितथ या	पाषाणी	बैठकांवर	बसनू	उसळ या	लाटांची	अिवरत
गाज	ऐकू	लागले.	कस यातरी	दरूवर या	िवचारात	गढ यासारखे	िदस	ूलागले.	बोलले,	तर
म येच	एखादं	वा य	उ वमहाराजांशी	बोल	ूलागले.	 या	दोघां या	समवेत	सदैव	मीच
काय	तो	असे.	आता	 वामीं या	सहवासात	मी	 इतका	 िनकट	 गेलो	 होतो	की,	गज या
पि चम	 सागरासारखंच	 यांचं	 अंतरंग	आहे,	 हे	 मला	 चांगलं	 कळून	 चुकलं	 होतं.	 या
सागरावर	 उठणा या	 अगिणत	 िवचारलाटा	 वामीशंी	 काहीही	 न	 बोलताही	 मला
आपोआपच	जाणव	ूलाग या	हो या.

हि तनापुरात	 तूसभेत	घडले या	पिह या	 तूपर्संगातनू	एवढे	िवचारवंत	असनूही
पांडवशरे् ठ	युिधि ठर	काहीही	धडा	िशकले	न हते!	दुयोधनानं	िदले या	 तूा या	दुस या



आमंतर्णाचाही	 यांनी	 वीकार	 केला	 होता!!	 पिह या	 तूानंतर	 आठ	 िदवसांतच
हि तनापुरातच	ते	दुसरं	अनु तू	दुयोधन–शकुनीशंी	खेळले	होते.

या	अनु तूात	 ते	 पु हा	 हरले	 होते.	 हर या	 पणापर्माणं	 पांडवांनी	आिण	यादवांनी
उभारलेलं	 इंदर्पर् थाचं	 रा य	 गमावनू	 बसले	 होते.	 या	 अनु तूातील	 शेवट या
पणापर्माणं	एकतर	दुयोधनासह	कौरव	बारा	वषं	वनवास	व	एक	वषं	अ ातवासात	जाणार
होते.	नाहीतर	पांडवांना	वनात	जावं	लागणार	होतं.युिधि ठर	या	अनु तूातील	शेवटचा	हा
िनवाणीचा	पणही	हरले.

ारकेत	वाता	 येऊन	थडकली	की,	 युिधि ठरांसह	सव	पांडव	दर्ौपदीदेवीनंा	समवेत
घेऊन	का यकवनाकडे	 िनघनू	 गेले	 –	वनवासासाठी!	ती	ऐकून	माझं	मन	अपार	उदास–
उदास	झालं.

इंदर्पर् थाचे	अिधकारी	असलेले	पांडव	कौरवां या	हि तनापुरातनू	वनाकडे	चालले.
यांचे	 िदि वजयी	 िपता	 पांडू	 यां यािवषयी	 अ ाप	 आदरभाव	 अस यामुळे	 अनेक
हि तनापरूकर	 तर्ी–पु ष	 यांना	 िनरोप	 दे यासाठी	 सीमेपयंत	 आले	 होते.	 पाचही
पांडवांनी	 राजवेष	उतरवनू	 ठेवनू	साधी	 शुभर्	व तरं्	धारण	 केली	होती.	दर्ौपदीदेवीही
तशाच	सा या	अंशुकात	हो या.	िनरोपासाठी	आले यांत	 यांचे	बंध	ूधृ ट ु नही	होते.	ते
पांडवांचे	सव	पुतर्	–	आपले	भाचे	आता	आप या	पांचालदेशी	नेणार	होते.	मागे	राहणार
होता,	तो	आमचा	सुभदर्ादेवी	पुतर्	अिभम य.ू	कारण	 इंदर्पर् थ	हर यामुळे	 वामीं या
आ या	 कंुतीदेवी	आता	 हि तनापुरात	महामंतर्ी	 िवदुरांकडे	 राहणार	 हो या.	 या	काही
वनात	जाणार	न ह या.

युिधि ठर	 एवढं	 होऊनही	 पु हा	 तू	 खेळ यामुळे	 वामी	 मनोमन	 दुखावले	 होते.
याहनू	अिधक	ते	सव	पांडवांना	व	 यांची	िपर्य	भिगनी	दर्ौपदीदेवीनंा	घेऊन	न	भेटताच
का यकवनात	 पर पर	 गे याचं	 कळ यामुळे,	 अिधक	 दुखावले	 होते.	 तरीही	 आप या
कत याला	ते	कधी	चुकले	न हते,	चुकणार	न हते.	मला	व	उ वमहाराजांना	समवेत	घेऊन
ते	 इंदर्पर् थात	 आले.	 आ या	 पर्संगाला	 कसं	 त ड	 िदलं	 पािहजे,	 याची	 यांनी
सुभदर्ादेवीनंा	अितशय	 परे्मळ	 व	 िज हा या या	भाषेत	जाणीव	 िदली.	 बालवया या
भा याला	 अिभम यलूा	 समवेत	 घेऊन,	 ते	 भिगनी	 सुभदर्ादेवीसंह	 ारकेत	 आले.
इंदर्पर् था या	 या	 भेटीत	 मला	 एक	 गो ट	 पर्कषानं	जाणवली.	 पवूी	 इंदर्पर् था या
चौकाचौकांत	 पांडवांचे	 गणवेष	 घातलेले	श तर्धारी	 सैिनक	 िदसले	 होते.	 याच	जागी
हि तनापरू या	 कु 	रा याचे	गणवेष	घातलेले	श तर्धारी	कौरव	 सैिनक	उभे	होते.	अथ
व छ	 होता.	 शकुनी–दुयोधनांनी	 मा या	 वामीं या	 सा ीनं,	 महाराज	 धृतरा ट्रांनी
उदार	 मनानं	 िदलेलं	 खांडववनाचं	 रा य	 परत	 घेतलं	 होतं.	 तेही	 वनाऐवजी	 सुरिचत
इंदर्पर् थ	राजनगरी या	 पात.

वैभवशाली	 राजनगरी	 इंदर्पर् थाची	पार	वाताहत	झाली	होती.	पांडवांचं	 सुसं कृत
राजकुल	 चौिदशांना	 पांगलं	 होतं.	 का यकवनात	 सव	 पांडवांसह	 प नी	 दर्ौपदीदेवी,
हि तनापुरात	 पांडवमाता	 कंुतीदेवी	आिण	 ारकेत	 सुभदर्ादेवी–अिभम य,ू	मिणपरूदेशी
अजुनप नी,	 िचतर्ांगदादेवीसंह	 पुतर्	 बभ् वाहन,	 गंगेकाठी	 आप या	 माहेरी	 पुतर्
इरावानासह	उलपूीदेवी,	वनात	भीमप नी	िहिडंबादेवीसंह	पुतर्	घटो कच.

पांडवांना	 समोर	 ठेवनू	 मा या	 वामीनंी	 बिघतलेली	 िकतीतरी	 व नं	 पुसली	 गेली
होती.	आता	पर्थम	आव यकता	होती,	ती	का यकवनात	जा याची.	पांडवांचं	हरवलेलं



धैय	 पु हा	 बांध याची.	 दर्ौपदीदेवीचंं	 सां वन	 कर याची.	 तसं	 वामीं या	आ ेपर्माणं
मीच	 यांना	ग ड वजातनू	घेऊन	का यकवनात	जाऊन	आलो.	सोबत	बलरामदादा	आिण
सेनापती	सा यकीही	होते.	 या	वनात	मी	घोड ांची	व	रथांची	देखरेख	यांत	 गंुत यामुळे
पांडवां या	या	भेटीत	 नेमकी	काय	चचा	झाली,	 ते	मला	कळलं	नाही.	दोन	िदवस	वनात
राहनू	 वामी	परतले.

आताशा	 ारकाधीशांनी	सुधमा	राजसभेत	व	राणीवशा या	 ीपावर	जाणं	जसं	काही
सोडूनच	 िदलं	होतं.	उ वमहाराजांना	 घेऊन	 ते	पि चम	सागरिकना यावर	घटकान	्घटका
बसत	 िकंवा	 यां यासह	 ीपखाडी	ओलांडून	मा या	रथातनू	सोमनाथा या	 िशवालयात
असत.	िन या या	पर्भात	व	सायंवंदनासाठीच	काय	ते	 वामी	वसुदेवमहाराज,	 देवकी	व
रोिहणीमाता	 यांना	 आिण	 बलरामदादा	 व	 रेवतीदेवीनंा	 भेटत.	 सेनापती	 सा यकी,
अनाधृ टी	व	िविवध	दलपर्मुख	केवढातरी	 याप	वाढले या	यादवसेने या	काही	सम या
घेऊन	आले,	तर	 यांचं	नुसतं	ऐकत.	काहीच	न	बोलता	मा याकरवीच	हाता या	संकेतानं
यांना	बलरामदादाकडे	घेऊन	जायला	सांगत.
बोललेच	तर	मातर्	भरभ न	बोलत,	ते	पाचारण	क न	घेतले या	आप या	पुतर्ांशी.

यात	पर् ु न,	सांब,	पर्घोष	असे	एका	वयाचे	पुतर्संच	असत.	 यां या	भेटी या	वेळाही
िविवध	असत.	िवषय	तर	नाना	पर्कारचे	असत.	यांतील	काही	पुतर्	अितशय	बुदि्धवान
होते.	ते	काही	पर् न	िवचा न	 ारकाधीशांकडून	 यांचं	िनरसन	क न	घेत.	काही	नुसतेच
वीर	होते.	ते	यु 	तंतर्ांची	अिधक	बारका यानं	मािहती	घेत.	काही	ज मतःच	िवनयी	व
अबोल	होते.	 ते	 नुसतीच	शर्वणभ ती	करत.	आप या	 पुतर्ां या	 मेळात	मातर्	 वामी
अनेकवेळा	 मनमु त	 हसत.	 आप या	 अ यंत	 िपर्य	 क या	 चा मतीला	 –	 चा ला
ग ड वजात	घेऊन	उ रे या	भ लात	महा ाराकडे	जात,	 या	वेळी	मीही	 यां याबरोबर
नसे.	 वत:	तेच	सार य	करत.	कधी–कधी	चा मतीही	ते	करी.	ितला	ही	दी ा	 वामीनंीच
िदली	होती.

आता	पांडव	वनात	जाऊन	सहा	मिह यांचा	काळ	लोटला	आहे.	िक येक	 ारकाकर	तर
यांना	 िवस नच	 गेले	 होते.	 मी,	 माझे	 वामी,	 बलरामदादा,	 उ वमहाराज	 आिण
वसुदेवमहाराज	 यांना	 िवस च	शकत	न हतो.	अलीकडे	 वामीचंं	आचाय	सांदीपनीशंी
बोलणं,	 चचा	 करणं	 वाढलं	 होतं.	 वामीं या	 चयत	 िदवसागिणक	 पडणारं	 अंतर	 मला
तीवर्पणे	जाणव	ूलागलं.	 यांना	 ारकाधीश	 हणनू	 रा यकारभाराची	 कुठलीही	 गो ट
मनापासनू	 नकोशी	 झाली.	 एरवी	 पर् येक	 गो टीत	 िनखळ	 परे्मयोगा या	 भावनेनं
सो साह	भाग	 घेणारे	 वामी,	आताशा	अबोल	 िवयोगयोगाकडे	 पर्कषानं	 झुकू	लागले.
आचाय	सांदीपनी	आिण	 यां या	चचतील	 ेतर्	पर्याग,	घोर	आंिगरस,	आशर्म	असे
श द	आताशा	वरचेवर	ऐकू	येऊ	लागले.

आिण	 अखेर	 तो	 िदवस	 उजाडला.	 यािदवशी	 पि चम	 ऐंदर्	 महा ारातनू	 आ ही
सागरिकना यावर	 गेलो.	 सवांनी	 सायंअ यदान	 िदलं.	 परतताना	 मातर्	 वामीनंी	 मला
माग या	 रथघेरात	 उ वमहाराजांशेजारी	 बसायला	 सांगनू	 ग ड वजाचे	 वेग	आप या
हाती	घेतले.	सांजसमय	अस मामुळे	पि चम	सागरा या	आभाळात	इथनू	ितथवर	केशरी,
गुलाबी	 रंगा या	 ढगांची	 िकनार	 उमटली	 होती.	 मंद	 समुदर्वारा	 यां या	 अंगावरचं
उ रीय	एका	जागी	 ि थर	 राह	 देत	न हता.	 याची	फडफड	आवरत	 रथा या	 मेघपु प,
बलाहक	अशा	चारही	 घोड ांना	 नाववार	 परे्रणा	 देत	 ते	 धीरगंभीरपणे	 हणाले,	 “बंधो



दा क	आिण	उ वा,	राजवा ततू	जाताच	मला	 तुम याशी	काही	बोलायचं	आहे.	 यानी
अस	ू ा,	केवळ	तुम याशीच	बोलायचं	आहे.	सोबत	अ य	कुणीही	नसावं.”

राजवा ततू	 येताच	 यांनी	 आपला	 ठाम	 िनणय	 आम या	 कानी	 घातला.	 अ यंत
शांतपणे;	पण	िनधारी	बोलांत	ते	 हणाले,	“िपर्य	बंधो	उधो	व	दा क,	मी	िवचारपवूक	एक
ठाम	 िनणय	 घेतलाय.	 पवूी	 मथुरा	 सोडलीच	 होती.	 आता	 ारकाही	 सोडणार	 आहे.
कायमची.	दरू	उ रदेशी	एका	आशर्मात	जाणार	आहे.	परमेशा या	िनवांत	िचंतनासाठी.
मा यासमवेत	 यायचं	 का,	 हा	 िनणय	 तु हीच	 यायचा	 आहे.	 बलरामदादा	 आिण	 मी
गोकुळापासनू	एकतर्	रािहलो.	आता	मातर्	 यालाही	मी	बरोबर	घेणार	नाही.	एकदा	 यानं
मला	 यागलं	 होतं–	 क्रोधानं.	आता	 मीच	 याला	 यागणार	आहे.	 पण	 मनी	 या या
ये ठपणाचा	 आदर	 व	 परे्मभाव	 ठेवनूच	 –	 िन पायानं.	 तो	 अिभिष त	 युवराज
अस यामुळे	मा यापे ा	 ारकारा याचा	 या यावर	अिधक	अिधकार	आहे.	तो	 ारके या
सेवेसाठी	व	र णासाठी	इथेच	राहील.	तु हीही	रािहलात	तरी	‘सखा’	 हणनू	तुम यासाठी
मा या	मनी	असलेला	परे्मभाव	रतीभरही	कमी	होणार	नाही.”

आ ही	दोघंही	 यां याकडे	 नुसतं	बघतच	रािहलो.	 ते	काय	बोलताहेत,	 तेच	 णभर
आ हाला	नीट	कळलं	नाही.	आमचं	 िनःश द	 बघतच	 राहणं	 यांनाच	जाणवलं.	लहान
बालकासारखं	िनभळ	हसत	ते	 हणाले,	“स यांनो,	एवढा	साधा	िनणय	तु हाला	घेता	येत
नाही?	मी	एवढे	 िनणय	जीवनभर	कसे	 घेतले	असतील?	 पु हा	सांगतो,	 तु ही	 याल	तो
िनणय	मी	आनंदानं	 वीकारीन.”

“दादा,	 तुला	सोडून	राह याची	मी	क पनाच	क 	शकत	नाही.	 वास	कधी	 देहाला
सोडून	रािहला	आहे	काय?	काय	पारखलंस	मग	मला	त?ू	मी	 तु या	समवेतच	 येणार.	तू
सखा	मानलास,	न	मानलास	तरीही.”	उ वमहाराज	कसलाही	पयाय	न	 ठेवता	त काळ
िनधारानं	 हणाले.

“मी	 तर	 तुमची	 सावलीच	 आहे	 वामी.	 ती	 कशी	 काय	 दरू	 राह	ू शकेल?	 िजथं
ारकाधीश	 ितथं	दा क.”	मीही	मा या	 िनधार	 िनःसंिद ध	श दांत	मा या	 वामीसंमोर

ठेवला.
आ हा	दोघांचीही	िनणया मक,	िनःसंिद ध	उ रं	 यांना	 प ट	िमळाली.	तसं	आ हा

दोघां याही	 डो यांत	 एकदा	 खोलवर	 बघनू	 जवळ	 येत	 यांनी	 आपले	 आजानुबाहू
आम या	खां ांवर	ठेवले.	ते	हलकेच	थोपटत	हसनू	ते	 हणाले,	“ यानी	ठेवा,	आपण	कुठं
जाणार	 हे	 कुणाला	 हणजे	 कुणालाही	समजता	कामा	 नये.	 उ वाचा	 पर् न	 नाही.	 तो
अिववािहत	आहे.	पण	दा का,	 तु या	प नीलाही	यातील	श दही	समजता	कामा	नये!
तसं	 झालं,	 तर	 मी	 तु हा	 दोघांनाही	 इथंच	 ठेवनू	 एकटाच	 ितसरीकडे	 िनघनू	 जाईन.
कदािचत	 उ वा,	 आपण	 दशन	 घेतले या	 अमरनाथासार या	 अनेक	 पावन	 थलांना
अंगावर	हसत	पेलणा या	िहमालयाकडे!”

“उ वमहाराजांचा	 िव वास	आपणच	बोलनू	दाखिवला	 वामी.	मी	मा या	प नीची
आिण	 याहनू	अिधक	आपली	शपथ	 घेऊन	सांगतो	की,	 ितलासु ा	काहीही	 बोलणार
नाही.”

“मग	लागा	तयारीला.	जा.”	 वामीनंी	आ हा	दोघांनाही	िनरोप	िदले.
यां या	 क ातनू	 बाहेर	 पडताना	 मी	 उ वमहाराजांना	 हणालो,	 “आता	 मा या

यानी	येतंय	की,	कुठ याच	राजिसंहासनावर	 वामी	कधीच	का	बसले	नाहीत	ते!”



मा याकडे	बघनू	अगदी	 वामीसंारखं	हसत	उ वमहाराज	 हणाले,	 “दा का,	 यात
काहीच	 िवशेष	नाही.	 यानं	आताच	 तुला	प नीलाही	काही	बोल	ूनकोस	असं	सांिगतलं,
याचा	अथच	तो	 ि मणीविहनीसंह	आप या	सातही	रा यांना	काहीही	बोलणार	नाहीत,
हे	 प टच	 नाही	काय?	 पण	 ि मणीविहनीनंाही	 न	सांगता	 मी	कसं	जावं,	 हेच	 मला
कळेनासं	झालं	आहे!	 तरीही	 मी	जाणार.	 यानं	सांिगतलं	 तसं.	 कुणालाही	काहीही	 न
बोलता.”

आम या	ितघांचीही	 ारका	सोडून	जा याची	सव–सव	तयारी	झाली.	आ ही	िन याचा
ग ड वज	 काय	 तो	 बरोबर	 घेणार	 होतो.	 या या	 घेरात	 पर्वासासाठी	 लागणारा	 सव
िशधा,	 वयंपाकाची	भांडी,	काही	व तरं्	असं	जुजबी	सािह य	भरलं.	श तर्	असं	कोणतंही
सोबत	घेऊ	नये,	अशी	 वामीचंीच	कडक	आ ा	होती.

आ ही	 िनघ यापवूी	 स ताहभर	आचाय	 सांदीपनीनंा	 पुढे	 घालनू	 सवांची	 मानिसक
तयारी	 करवनू	 घेतली	 की,	 ‘आपला	 िपर्य	 िश य	 ारकाधीश	 एका	 दुलभ	 िव े या
पर्ा तीसाठी	मा याच	संकेतानुसार	एकटाच	दरू	दि णदेशी	जाणार	आहे.	वाट यास	एक–
दोन	 यादव	 तो	 संगती	 घेईल.	अ य	 कुणालाच	 सोबत	आण	ू नये,	अशी	 या या	 होऊ
घातले या	 न या	 गु ं चीच	 आ ा	 आहे.	 यामुळे	 युवराज	 असलेले	 बलरामही
या यासोबत	जाणार	नाहीत.	मी	गगमुनीं या	साहा यानं	 या या	जा यासाठी	यो य
मुहतू	शोधतो	आहे.’

अशी	 सव	 िस ता	 होताच	 वामी	 ारका	 सोडून	 िनघाले.	 केवळ	 आ हा	 दोघा
स यांसह!	 यांना	 िनरोप	 दे यासाठी	 शु ा ावर	 लोटले या	 सवांतनू	 यांनी	 दोनच
पु षांना	हाता या	संकेतानं	नौकेत	चढिवले या	आप या	ग ड वजावर	बोलावनू	घेतलं.
ते	भा यवान	पु ष	होते,	अमा य	िवपृथ	ूआिण	आचाय	सांदीपनी.

आ ही	 ीपाची	 खाडी	 ओलांडून	 सौरा ट्रा या	 िकना यावर	 आलो,	 तसं	 पर्थम
अमा यांना	 िनरोप	 देताना	 वामी	 यांना	एका	बाजलूा	 घेऊन	 हणाले,	 “अमा य,	 िजकडे
मी	चाललो	आहे,	 ितकडून	परत	 येईनच	असं	नाही!	सवांतनू	बाहेर	काढून	मी	 तु हाला
एवढ ाचसाठी	सोबत	आणलं	आहे	की,	माझा	हा	 संदेश	मा या	सव	प नीनंा,	 पुतर्ांना,
वसुदेवबाबांना,	 दो ही	 मातांना,	 युवराज	 व	 रेवतीविहनीनंा,	 यां या	 पुतर्ांना,	 भिगनी
सुभदरे्ला,	ित या	अिभम यलूा	आिण	सव	पौरजनांना	सोसवेल	व	मानवेल	अशा	भाषेत
तु हीच	 नंतर	हळूहळू	समजावनू	सांगायचा	आहे.	आज	न हे,	चांग या	 पंधरवड ानंतर.
आ ही	 पवूी	 न	 पािहले या	 दि णदेशी या	 कृ णा,	 कावेरी	 न ांकाठ या	 एखा ा
आशर्मात	जाणार	आहोत.	ितकडे	आमचा	शोध	घे यासाठी	ये याची	खटपट	कधीच	क
नका.	 यात	यश	येणार	नाही.”	आज	पिह यानंच	अमा य	िवपृथूंनाही	 यांनी	व 	िभडवत
आिलंगन	िदलं,	तसे	ते	ग धळात	पडले.	 वामीनंी	आचाय	सांदीपनीं या	चरणावर	म तक
ठेवलं.	 अ यंत	 परे्मभावानं	 वर	 उठवनू	 घेतले या	 आचायांनी	 यांना	 झटकन	 दीघ
आिलंगनातच	 घेतलं.	 वामी	आता	आचायांपे ा	 िकतीतरी	 उंच	 िदसत	 होते.	 गु ं समोर
दो ही	 हात	 जोडून	 नमर्	 भावात	 वामी	 हणाले,	 “आपण	 अंकपाद	 आशर्मात
सांिगतले या	 याच	 गु ं या	चरणाशी	जात	आहोत.	आचाय,	आप या	 िशकवणीनुसार
इथपयंत	जमलं	 तेवढं	करीत	आलो.	काही	 चुकलंमाकलं	असेल,	 तर	 उदारह्रदयी	मला
मा	करावी.”	 यांनी	आचायांनाही	िनरोप	िदला.



मी	ग ड वजाचा	रथनीड	घेतला.	 या या	घेरात	मी	जीवनभर	परमादरणीय	मानलेले
दोन	 यादवशरे् ठ	 होते.	 ारकाधीश	 आिण	 उ वमहाराज.	 नेहमीसारखा	 आज
आम याबरोबर	 सेनादलाचा	 कसलाच	 डौल	 न हता.	 आ ही	 ितघेच	 आिण	 म तकावर
िवमु त	िनळंभोर	आभाळ	आिण	रथचक्राखाली	मागे	पडणारी	पावन	आयभमूी!

आमचा	 पिहलाच	 पडाव	 पडला,	 तो	 नागे वर	 या	 िशवतीथाजवळ.	 इथपयंत या
पर्वासात	 एक	 गो ट	 पर्कषानं	 आम या	 यानात	 येऊन	 चुकली.	 वामीं या	 व
उ वमहाराजां या	 राजवेषामुळे	 मा या	 सारिथवेषामुळे	 व	 सालंकृत	 रथामुळे	 मागात
भेटणारे	 तर्ी–पु ष	आ हाला	पटकन	ओळखताहेत.	 रथ	थांबिव यासाठी	हात	पस न
रथामागे	 धावताहेत.	 हे	 थांबवणं	 आव यक	 होतं.	 नागे वर	 हे	 आयावतातील	 बारा
योितिलंगांपैकी	 एक	 होतं.	 इथ या	 िशवालयात	 येताच	 वामीनंी	 आप या	 मनीची
योजना	 मला	 ऐकिवली.	 ते	 हणाले,	 “दा का,	 इथं	 आपण	 सवच	 राजवेष	 उतरवनू
आशर्मवािसयांचे	साधे	वेष	पिरधान	केले	पािहजेत.	राजवेष	िशवालया या	पुजा याकडून
मुकुटांसह	 ारकेत	बलरामदादांकडे	पाठिवले	पािहजेत.	सालंकृत	ग ड वजालाही	साधं
प	 िदलं	पािहजे.	नाहीतरी	हा	पर्वास	लवकर	पणूच	होणार	नाही.	 िशवाय	आपण	 कुठं

आिण	कसकसे	गेलो	आहोत,	ते	क्रमश:	तसतसं	मागे	 ारकेत	कळत	जाणार.”
नागे वरा या	 िशवालयात	आ ही	 अंगीचे	 राजवेष	 उतरवनू	आशर्मवािसयांचे	साधे

वेष	 पिरधान	 केले.	 ग ड वजावरची	 सव	 राजिच हं	 उतरवनू	 घेतली.	 रथाची	 िव यात
ग डांिकत	 वजाही	 उतरिवली.	 या	 जागी	 साधी	 भगवी	 पताका	 चढिवली.	आम या
चारही	अ वां या	अंगावर या	उंची	झुली	उतरवनू	ठेव या.	सुवणकाठाळीचे	 यांचे	वेगही
बदलले.	आता	रथाचा	आिण	आमचाही	कायापालट	झाला.

नागे वर या	िशवालयातच	आ हाला	प ा	लागला	की,	आ ही	असाच	पर्वास	केला,
तर	 आ हाला	 अपेि त	 या	 उ रदेशी या	 पर्याग ेतर्ापयंत	 िवनािव ेप	 सुख प
पोहोचणार	होतो.	िनघताना	आ ही	पु हा	भि तभावानं	मंिदरा या	गभगारातील	पर्श त
िशविपंडीला	पांढ याशुभर्	फुलांची	ओंजळ	व	िब वपतरं्	वािहली.	हात	जोडून	ितघांनीही
डोळे	 िमटले.	आम या	मनी	आपोआपच	 िशव तुती	 िननादनू	उठली	 –	 ‘िशवाकांत	 शंभो
शशांकाध	मौले।	महेशान	शिूलन	्जटाजटूधािरन!्...’	आता	 पुढील	मागात	 िव वातील
सव	‘िशव’	आमची	सोबत	करणार	होते.

तवतीथ,	माही	नदी	पार	क न	मालव	रा यातनू	आ ही	अवंतीत	आलो.	 वामीं या
िवंद,	अनुिवंद	या	 दोन	आतेबंधूंचं	 हे	 रा य.	या	 पर्वासात	मातर्	आ हाला	 कुणालाच
आम या	 आगमनाचा	 पुसटताही	 माग	 ायचा	 न हता.	 यासाठी	 आ ही	 मागात
लागणा या	 िविवध	 रा यां या	 सीमांवरील	 िव णुमंिदरं,	 िशवालयं	 यां या	 धमशाळांत
उतर याचा	िनणय	घेतला	होता.	या	पर्वासात	 वामी	व	 यांचे	बंध	ूअंग या	किटव तर्ांचे
काचे	 कसनू,	 मी	 रानातनू	आणले या	 काटेरी	 रानवेळीनंी	 रथा या	 चारही	 शुभर्धवल
अ वांचे	खरारे	करीत.	ते	करताना	दोघेही	 वतःला	िवसरलेले	असत.	या	वेळी	ते	नानािवध
िवषयांवरही	बोलत	असत.	तसं	राजसयू	य ात	आमंितर्तांची	उ टी	पातरं्	उचलताना	मी
दोघांना	पािहलं	होतंच.	आता	चारही	अ वांना	चंदीचारा	देताना,	इतकंच	न हे;	तर	पर्संगी
यांची	 िनःसंकोचपणे	लीद	सावरतानाही	मी	पर् य च	बघत	होतो.	पर्वासात	अर यं,
पठारं	लागली	की,	दोघेही	बंध	ूएकमेकांशी	जीवनाव यक	चौअंगानं	बोलत.	मलाही	 यात



सहभागी	 क न	 घेत.	 एखादं	 नगर	लागलं,	 या	 रा यातील	 पौरजन	 िदस	ूलागले	 की
मातर्,	दोघेही	कटा ानं	मौनवर्त	धारण	करीत.	मग	बोल याची,	 पुढील	पर्वासातील
सव	मािहती	काढ याची	पाळी	येई	ती	मा यावर.

िनषादां या	 रा यातील	 िविदशा,	 दशाणां या	 रा यातील	 पदम्ावती,	 पुिलंदां या
रा यातील	सागर	अशी	नगरं	पार	करत	आ ही	कणवती	नदी	ओलांडली.	या	नदीला	 हे
नाव	अंगराज	कणांमुळे	पडलं	होतं.	आमचा	एक	पडाव	शर्ीराम,	ल मण	व	सीता	यांनी
वा त य	 केले या	 िचतर्कूट	पवता या	पाय याशीही	पडला.	 शेवटी	 पंपापरू	ओलांडून
आ ही	शर्ी ेतर्	पर्यागावर	आलो.

हा	 आयावतातील	 तीन	 महान ांचा	 पावन	 संगम	 होता.	 कु ं या	 हि तनापुरातनू
वाहणारी	 गंगा,	 पांडवां या	 इंदर्पर् थ	 रा यातनू	 वाहत	 आलेली,	 मा या	 वामीचंं
रमणीय	बालपण	अंगावर	झेललेली	यमुना	आिण	ितसरी	अदृ य	सर वती.

आ ही	 पर्यागतीथा या	 पर्िस 	 संगमघाटावर	आलो.	 मी	 रथ,	 घाटा या	 वर या
बाजलूा,	 एका	 डेरेदार	 आमर्वृ ा या	 छायेत	 सोडला.	 अ वांना	 चाराचंदी	 िदली.
संगमघाटाची	एक–एक	पायदंडी	आ ही	उत 	लागलो.	तसं	मला	पर्कषानं	 मरण	झालं,
ते	 ारके या	शर्ीसोपानाचं.	आता	तर	तो	असाच	पर्श त	झाला	होता.

आ ही	ितघेही	कोरडी	व तरं्	काठावर या	पायदंडीवर	ठेवनू	केवळ	कटी या	व तर्ांवर
ितर्वेणी	 संगमात	 उतरलो.	आपली	 धारदार	 िनळी	 नािसका	 मुठीत	 ध न	 ‘हर	 गंगेऽऽ’
हणत	 उघड ाबंब	 वामीनंी	 पा यात	 एक	 डुबकी	 घेतली.	 पाठोपाठ	 मी	 आिण
उ वमहाराजांनीही	 घेतली.	 समोरच	 उभे	असलेले	 गंगायमुनाजलात	 िनथळून	 िनघणारे,
सयूिकरणांत	उजळून	 गेलेले	माझे	 वामी	मी	डोळाभर	बघतच	 रािहलो.	एवढा	पर्वास
झाला	 होता,	 तरी	 याची	 पुसटतीही	 रेषा	 यां या	 तेजवंत	 मुखमंडलावर	 न हती.	 ते
सोमनाथ या	 िशवालयातील	 अिभषेकजलाखाली	 गभागारात	 िनथळून	 िनघणा या
िशविपंडीसारखं	सतेज	िदसत	होतं.

वामीनंी	 ितर्वेणीजलाची	 अ यदानासाठी	 ओंजळ	 घेतली.	 आ हीही	 उचलली.
वामीं या	 त डून	 प ट	 बोल	 उठले	 –	 ‘ओम	 भभुूवः	 व:...	 पर्चोदयात.्..	 आ ही
उभयतांनी	 यांचं	अनुसरण	 केलं.	एवढ ातच	आ हाला	काहीही	क पना	नसताना	माझे
वामी	 ‘जय	 इडादेवीऽऽ!’	 गजत	 समोर या	 ितर्वेणीपातर्ात	 झेपावले.	आ ही	 दोघेही
जागीच	 यां याकडे	अचं यानं	बघत	तसेच	उभे	रािहलो.

चांगलं	घटकाभर	ितर्वेणी	संगमात	यथे छ	 डंुबनू	 वामी	िकना यावर	आले.	अ यंत
आदरानं	कोरडी	व तरं्	हाती	ध न	मी	 यां यासमोर	उभा	ठाकलो.	एका	मजेदार	िवचारानं
वतःशीच	हसलो.	 वामी	िन यासारखे	मुकुटधारी	वेषात	असते	तर!	 यांनी	आशर्मवासी
हणनूही	िन याचा	वेष	आशर्मातही	धारण	केला,	तर	काय	िबघडणार	आहे	एवढं?	ते	तर
मला	जीवनभर	सं यासीच	वाटत	आले	होते.

संगमघाटापासनू	जवळच	असले या	आचाय	घोर	आंिगरसां या	आशर्मा या	लाकडी
पवू–महा ारासमोर	मी	ग ड वज	आणला.	रथघेरातनू	उतरणा या	उ वमहाराजांनी	मला
सचून	िदलं,	“दा का,	आशर्मात	जा.	आचायांना	आ ही	आ याची	वाता	दे.”

‘आ ा	महाराज!’	 हणत	मी	आशर्मात	चाललो.	 वामीं या	आचाय	सांदीपनीं या
अवंती	रा यातील	अंकपाद	आशर्माला	 भेट	 दे याचा	योग	मला	आला	होता.	तशीच	–
अगदी	तशीच	रचना	होती	या	आंिगरस	आशर्माची.	अंकपाद	आशर्मापे ा	इथं	पटकन



दृ टीत	 भरावी,	 अशी	 एकच	 गो ट	 होती.	 ती	 हणजे,	आचायकुटीसमोरील	 अहोरातर्
पर् विलत	 राहणारं	 पर्श त	 चौकोनी	 य कंुड.	 अखंड	 अि नपजूा	 हेच	 या	 आंिगरस
ऋिषकुलाचं	 शेकडो	 वषं	 चालत	 आलेलं	 वर्त	 होतं.	 अगदी	 पावसा यातसु ा	 या
य कंुडाभोवती	 चौफेर	 गवता या	 झड ा	 लावनू,	 उंच	 गवताळू	 छत	 उभा न	 हे
अि नकंुड	धगधगतं	ठेव यात	येई.

मा यासमवेतच	पर्मुख	 िश यगणां या	 मेळातनू	दो ही	हात	पसरलेले	आचाय	घोर
आंिगरस	 वामी	व	उ वमहाराजांना	सामोरे	आले.	एक	गो ट	मा या	पटकन	 यानी	आली
की,	सव	िश यगणां या	अंगी	भगवी	व तरं्	होती;	पण	एकट ा	आचायां या	अंगी	मातर्
पांढरी व छ	व तरं्	होती.	एका	पांढ या व छ	व तर्पट्टीनं	 यांनी	ओठ	झाकून	घेतले
होते.	ती	पट्टी	दोन	बंधांनी	कानांमागे	बांधली	होती.	तीही	एकट ा	आचायां याच.	 या
व तर्पट्टीमुळे	आचायांचं	मुख	व	बरीचशी	भरग च	दाढी	सहज	झाकली	गेली	होती.	 या
सवां याच	म तकावरील	 केशात	मागील	बाजलूा	म ये	एक	व	भोवती	चार	अशा	पाच
िशखा–शड ा	 प ट	 िदसत	हो या.	या	पाच	 िशखा	व	य कंुड	 हे	 आंिगरस–आशर्माचं
पर्ाचीन	 वैिश ट 	 होतं.	 मानवी	 देह	 हा	 पंचमहाभतूां या	 अनाकलनीय	 िमशर्णानं
साकारतो,	 याचं	 पर्तीक	 हणनू	 या	 पाच	 िशखा	 सव	 आंिगरस	 धारण	 करत.	 सव
आयावतात	ते	या	पाच	िशखा	व	 यांचं	अि नपरे्म	यामुळे	ओळख	ूयेत.	अ नी या	सतत
साि न यात	 रािह यामुळे	 यातील	 बहुतेकांचे	 वण	 रापलेले	 व	 तेज वी	 गौर	 िदसत.
भृगूं या	िश यांत	असते,	तशी	यां याही	नेतर्ांत	िनभयतेची	एक	तळपती	झाक	िदसे.

आचाय	समोर	उभे	ठाकताच	दो ही	बंधूंनी	पटकन	भुईवर	गुडघे	टेकले.	उज या	बाजनंू
मा या	 वामीनंी	 व	 डा या	 हातानं	 उ वमहाराजांनी	आपली	 म तकं	आचायचरणांवर
ठेवली.	लागलीच	 दो ही	 बंधूंना	 हलकेच	 उठवनू	आचायांनी	एकदमच	 व ाशी	 िबलगतं
घेतलं.

“पर्वास	कसा	झाला	तुमचा?	अगर्वाता	न	देताच	हे	असं	अचानक	आलात	–	खरंच
वाटलं	नाही!”	आचायांचा	आवाज	कणीदार	व	ठणठणीत	होता.

मी	 गे यागे याच	 यांचं	 दशन	 व	 आशीवाद	 घेतले	 होते.	 मला	 बघताच	 यांनी
ओळखलं	होतं.	पवूी या	 यां या	 ारकाभेटीत	 यांना	रथसेवा	दे याचा	योग	मला	आला
होता.	मी	 यांना	 ‘ वामी	व	 बंधुवय	आलेत’	अशी	वाता	 िदली.	तसं	 यांनी	 िश यगणांनी
भरलेली	कुटी,	िहतोपदेश	अधवटच	थांबवनू	सोडली	होती.

मी	 ऐकलं	 होतं,	 तसं	 हे	आचाय	 पवूीचे	 मथुरेतील	 एक	 यादव	 होते.	 मथुरेत	 यांचा
वाङ्	िन चयही	झाला	होता.	पण	 िववाहापवूीच	 िवर त	होऊन	 ते	 थेट	 िहमालयात	 गेले
होते.	 आंिगरस	 या	ऋिषकुलातील	 या	 वेळ या	 पर्मुख	 आंिगरसांना	 भेटले	 होते.	 या
आंिगरसकुला या	आ 	जनकानं	फार	पवूी	ऋ वेदात या	काही	ऋचा	उ फूत	उ चार या
हो या.	नंतर या	अथववेदातील	पाच	क पांपैकी	एक	तर	 यां या	नावेच	‘आंिगरस	क प’
हणनू	 चालत	आला	 होता.	 ते हापासनू	 हे	 आंिगरस	ऋिषकुल	ऋषीतंील	 ‘वजर्कुल’
हणनू	 मानलं	 गेलं	 होतं.	 यांचा	 पर्मुख	 आशर्म	 िहमालयात	 होता.	 पर्यागसार या
आयावतभर	 अनेक	 आशर्मशाखा	 हो या.	 वामीं या	 कुलातील	 पर्िस 	 पवूज
ययातीमहाराज	 या	 आंिगरसकुला या	 सहवासात	 येऊन	 गेले	 होते.	 यांनीही	 काही
वेदऋचा	उ यार या	हो या.

यादवकुलाचा	व	आंिगरसां या	वजर्कुलाचा	हा	फार	वषांनी	भेटयोग	घडत	होता.



या	मळू या	यादवशरे् ठांनी	आंिगरस	ऋषीनंी	रीतसर	दी ा	घेतली	होती.	घोर	तप या
व	साधना	क न	आप या	 गु ं चा	 कृपापर्साद	 िमळिवला	होता.	 गु ं नीच	 यां या	घोर
तप येवर	 पर्स न	 होऊन	 ‘घोर	 आंिगरस’	 असं	 उपनाम	 िदलं	 होतं.	 आप यानंतर
आंिगरसांचं	 पर्मुख	ऋिषपद	 िदलं	 होतं.	 दरू	 िहमालयात	 राहनू	 आंिगरसांचं	 वजर्कुल
वाढिवता	येत	नाही,	हे	 यानी	आ यामुळेच	 यांनी	 वत:	पर्याग या	ितर्वेणीसंगमावर
आशर्मशाखा	सु 	केली	होती.	अ ाप	 यां या	मनात	िहमालयातील	मु य	शाखेपे ाही
केवढीतरी	भ य	शाखा	तीही	कैलास	पवतासमीप	सु 	कर याची	तीवर्	इ छा	होती.

पर्याग या	या	घोर	आंिगरस	आशर्मात	येताच	आमचा	नवाच	िदनक्रम	सु 	झाला.
अशा	आशर्मजीवनाची	माझे	 वामी	व	उ वमहाराज	यांना	 यांचे	पवूीचे	गु वय	आचाय
सांदीपनीं या	 अंकपाद	आशर्मापासनू	सवय	होती.	मला	मातर्	 हे	सगळंच	नवीन	होतं.
पण	 मला	 यांचं	काहीही	 भय	 वाटत	 न हतं.	 पहाडासारखे	 उभय	 यादवबंध	ू माझं	काही
चुकलं–सवरलं	तर	सावरायला	समथ	होते.

आमचं	आशर्मजीवन	सु 	झालं.	पिह या	िदवशी	आमचा	सव	यथासांग	दी ािवधी
झा यावर	आचायांनी	िश यगणांनी	खचाखच	दाटले या	िविवध	गणरा यांतील	िश यांना
आमचा	 पिरचय	 क न	 िदला.	 अितशय	 मोज या	 श दांत	 ते	 हणाले,	 “हा	 ारके या
वसुदेवमहाराजांचा	पुतर्	शर्ीकृ ण	–	हा	 यांचा	बंध	ूउ व	आिण	हा	 याचा	सखा	दा क!”

यांचा	पिरचय	 संपला	नाही	तोच,	 िश यगणांत	पर्चंड	खळबळ	माजली.	आम या
कानांवर	 प ट– प ट	 धावते	श द	 पडू	लागले	 –“कायऽ	शर्ीकृ ण?	 कंस	 –	 शृगाल	 –
कालयवन	–	नरकासुर	–	शतध वा	–	िशशुपाल	–	शा व	–	प ड्रक	वासुदेव	–	दंतवक्र	–
िवदरूथ	 यांचा	 अंतक?	 तेजयंतर्	 सुदशनाचा	 धारक?	 आचाय	 सांदीपनीिश य,	 सुवणी
ारकेचा	अिधपती?	आपण	–	आपण	 व नात	तर	नाही	ना?”
ती	खळबळ	 णा णाला	वाढतच	चालली.	आचायांनी	दो ही	हात	उठवनू	‘शांतता	–

एकदम	शांतता’	असा	कडक	ठणठणीत	श दांत	सचूनासंकेत	िदला.	तसा	मी	खाली	बसलो.
पणकुटीत	शांतताच	शांतता	पसरली.

आप या	 िश यगणांचा	 मनोभाव	 ओळखनू	 आचायांनी	 यांची	 सां वना	 करताना
सांिगतलं,	“िश यगणहो,	तो	आता	 ारकेचा	शर्ीकृ ण	नाही!	तु हा	सवांचा	आजपासनूच
आशर्मबंध	ू झाला	 आहे.	 तु ही	 आजवर	 िशकलात	 या	 सव	 पर्कार या	 योगांपे ा
आयावतात	 यानं	पर्ारंभ	 केलेला	नवाच	योग	आहे	 –	परे्मयोग!	 तु हाला	 याचा	इथनू
पुढे	वाढता	पर् यय	येत	जाईल.	पर्थम	तो	इथं	का	आला	आहे,	हे	आपण	जाणनू	घेऊ	या.
तुम यासारखाच	मीही	 यासाठी	उ सुक	आहे.	कारण	–	कारण	तुम यासारखा	अिववािहत
बर् चयाशर्माचा	साधक	 हणनू	तो	इथं	आलेला	नाही.	तो	 िववािहत,	 कुटंुबव सल	व
िपता,	पुतर्,	पती,	बंध,ू	अनेकांचा	मागदशक	अशा	ना यांनी	बांधला	गेलेला	आहे.	तरीही
मी	 याला	दी ापवूक	 िश य व	 िदलं	आहे.	 याला	 िदलं	आहे	 हणनू	 या या	इ छेनंच
या या	दोन	स यांनाही	िदलं	आहे.	कारण	–	कारण	मी	 याला	पवूी	वचन	िदलं	होतं	की,
यो य	समयी	मी	तुझं	गु पद	प करीन.	तो	समय	 या या	आगमनाबरोबर	मा या	दृ टीनं
आज	आला	आहे.	तु हा	सवां या	सा ीनं	मी	 याला	िवचारतो,	‘सांग	शर्ीकृ णा,	तुला	या
वयात	 तु यासमीप	 तुझे	 िपर्य	आचाय	सांदीपनी	असतानाही	एवढ ा	दरूवर	मा याकडे
यावंसं	का	वाटलं?	 नेमकं	काय	कारण	झालं	यासाठी?	गोकुळात	बासरी	वाजिवणारा	त,ू



गोपगोपीचंं	दहीदधू	चो न	फ त	करणारा	त,ू	गोपालांचा	रास	पौिणमे या	चंदर्ाला	सा ी
ठेवनू	गोपगोपीसंह	मनसो त	खेळणारा	त,ू	यमुनेत	यथे छ	डंुबणारा	त,ू	जीवन	चौअंगांनी
भरभ न	भोगणारा	त	ूअसा	िवर त	कसा	काय	झालास?’’	’

मी	आचाय	 घोर	 आंिगरसां याकडे	 िकतीतरी	 भाराव या	 दृ टीनं	 बघ	ू लागलो.	 इथं
येईपयंत	 मा या	 मनी	 अनेक	 वेळा	 उठलेले	 सव–सव	 पर् न	 आिण	 तेही	 पर् य
ारकाधीशांना	 यांनी	आज	 पर्कटपणे	 िवचारले	 होते.	 ते	आचायां या	 पर् नांना	आता

काय	उ र	देतात	 हणनू	मी	पराकोटीचा	उ सुक	झालो.
पर्थम	 माझे	 वामी	 दभासनाव न	 उठू	 लागले.	 यांचा	 िवनय	 सुटला	 न हता.

आचायांना	 याची	 आव यकता	 वाटली	 नाही.	 लगेच	 हातसंकेत	 करीत	 ते	 हणाले,
“बसनूच	बोल	अ युता.”	ते	ऐकताना	आचायांकडे	िकतीतरी	भावपणू	परे्मळ	दृ टीनं	बघत
ते	हसले.	िनळसर	भरीव	गालावर	नेहमीचीच	अवखळ	खळी	खुलली.	मी	 वतःला	हरवनू
यां याकडे	एकटक	नुसता	बघत	अमृताशी	 पधा	करणारे	 यांचे	शर्ीबोल	त मयतेनं	ऐकू
लागलो.	कुटीतील	य चयावत	िश यगणांची	हीच	ि थती	झाली	होती.	पर् न	िवचारणारे
पर् य 	आचायही	 वतःचं	 ये ठपण	 िवस न	 तसेच	 ऐकू	लागले.	काही	 अंतराव न
वाहणा या	गंगा–यमुनां या	मंथर	जललहरीचंी	मधुर	खळखळ	ऐकू	यावी	तसे	 वामीबोल
तर्वले	–
“वंदनीय	आचाय	आिण	सम त	आशर्मबांधवहो।	मी	 इथं	का	आलो,	असा	 पर् न

आचायांना	व	तु हा	सवांना	पडला	आहे.	माझा	िपर्य	बंध	ूउ व	व	सखा	दा क	यांनाही	तो
पडला	 असेल.	 मा या	 ारकानगरीतील	 सवांनाच	 तो	 पडला	 असेल.	 यासाठी	 संपणू
आयावतातील	 बर् िव े चे	 घोर	अिधकारी	असले या	 या	आचायां या	 सा ीनं	 माझं
िनवेदन	 मी	 देतो	 आहे.	 तेही	 नमर्	 भावानं.”	 “थांबणं	 हा	 माझा	 वभावच	 नाही.	 मी
गोकुळातनू	मथुरेत	आलो.	मथुरेतनू	 ारकेत	आलो.	 ारकेतनू	संपणू	आयावतभर	िफरलो.
जे	आिण	जेवढं	श य	आहे	तेवढं	केलं.

“हि तनापरू या	कु कुला या	अिधकारी	पांडवांना	 इंदर्पर् थात	सुपर् थािपत	केलं.
एक	न हे	 दोन	न हे	श दश:	हजारो	लाखो	 तर्ी–पु ष	मला	 भेटले.	 यां याशी	जमेल
तेवढ ा	परे्मभावानं	समरस	झालो.

“सुवणी	व	वैभवी	 ारकेत	नाही	एवढा	रस	इंदर्पर् थात	घेतला.	भेटले या	अनेकानेक
पु षांतनू	पाचही	पांडवबंध	ूिनवडले,	ते	केवळ	आतेबंध	ूआहेत	 हणनू	मुळीच	न हे.	तर	ते
दुमीळ	गुणांनी	यु त	गुणवंत	आहेत	 हणनू.

“पण	 –	 पण	 –	 मी	 एकाच	 गो टीनं,	 पुरता	 खंतावलो	 आहे.	 गज या	 सागरा या
पाठीवरही	सुवणनगरी	उठिवता	 येईल.	घनदाट	अर यातही	पर्श त	राजनगरी	उभारता
येईल.	सम त	जीवन	रोधनू	धरणारे	अ यायाचे	गड्डे	 िनधारानं	 िनखंदनू	काढता	 येतील.
पण	 –	पण	 हे	सव–सव	करायचं	 ते	कशासाठी?	आपणाला	अिधकात	अिधक	जवळ या
माणसाचंही	मन	कळत	नाही.	ते	िकतीही	य न	क न	का	घडिवता	येत	नाही,	यासाठी	मी
अपार	खंतावलो	आहे.

“युिधि ठरासारखा	पिरि थतीचे	अस 	चटके	खा लेला	स यिपर्य,	स यशील	 ये ठ
पांडव	 िवक्रमाची	 सुवणसंधी	समोर	असतानाही	मनानं	भटकतो!	का?	कसा?	शू यातनू
सव	उभारता	 येतं.	मळू	शू याकारच	असले या	मनाला	 सं कारशील	घडवायचं	 ते	कसं?
िकंबहुना	मी	घडिवतो	हा	अहंकार	केवढा	 यथ	असतो!



“पांडवां या	दुलभ	गुणव ा	ल ात	घेऊन	या	संपणू	आयावताचं	काही	एक	िचतर्	मी
डो यांसमोर	धरलं	होतं.	इंदर्पर् थाकडून	 ारकेपे ाही	केवढ ातरी	गगनउंच	अपे ा	मी
मनी	धर या	हो या.

“युिधि ठरासारखा	अिभिष त	व	पर्जेला	बांधलेला	राजा	 तूा या	 यसनात	भरकटू
शकतो.	 रा य	 व	 बंधूंसह	 स तपदी	 िफरले या	 प नीला	 पणाला	 लाव	ू शकतो.
हि तनापरू या	 राजकुलाचे	 वंशज	 सडूा या	 हट्टाला	 पेटून	 रज: वला	 कुल तर्ीला
फरफटत	 तसभेत	आण	ू शकतात.	 ित या	 नेस या	 व तर्ा या	 िनरीला	 सव	 वंदनीय
ये ठांसमोर	 हात	 घाल	ू शकतात.	 एकिन ठ	 सयूभ त	 असनू,	 पर्संगी	 िज या
ल जार णासाठी	 अंगावरचं	 कवच	 उतरवनू	 ते	 पांघरावं,	 असा	 महारथी	 कण	 ितला
सवांसम 	 िवव तर्	कर याची	इ छा	बोलनू	दाखवतो.	 हे	मनामनांचे	 कुणालाही	कधीच
िचमटीत	न	धरता	येऊ	शकणारे	िकती	अगिणत	आिव कार!

“एकदा	हरलेलं	सवनाशी	 तू,	मला	 िपर्य	 बंधूंतील	 ये ठ	अिभिष त	राजा	 पु हा
ितथंच	तसंलच	 तू	खेळू	शकतो.	जीवनातील	सव–सव	शरे्यस	गमाव	ूशकतो.	वनवास
आिण	अ ातवास	प करतो.	मा यासार या	 िजवाभावा या	आ ताला	न	 भेटताच	वनात
जाऊ	शकतो,	तेही	मला	पर्ाणिपर्य	असले या	सवशरे् ठ	गुणवंत	सखा	अजुनासह!	तोही
मला	वडील	बंधूं या	मखूपणाचं	कसं	समथन	 ावं,	हे	न	कळ यानं	भेट यािशवाय	वनात
िनघनू	जातो.	 िज यामुळे	 हे	सव	अशोभनीय	अत य	ल जाकांड	घडलं,	ती	मी	भिगनी
मानलेली	िपर्य	सखी	पांडवप नी	दर्ौपदीही	मला	भेट यािशवाय	िनघनू	जाते.

“हे	 सगळं	 घडतं,	 ते	 मना या	 िविवध	 िवभर्मांनी.	 माणसाचं	 मन	 घड यािशवाय
माणसू	 घडतच	 नाही.	 या	कठोर	जीवना या	कठोर	अनुभवानं	 मला	 इथं	आणलं	आहे.
कुठलीही	 व नं	रचणं	 यथ	आहे.	माणसांची	मनं	घडिवता	येणं	अश य	आहे.

“मी	 आचाय	 सांदीपनीं या	 आशर्मात	 यानयोग,	 सां ययोग,	 ानयोग	 अशा
िकतीतरी	 योगांची	 िन ठापणू	 साधना	 केली.	 ‘परे्मयोग’	 हे	 तर	 मा या	 जीवनाचं	 मी
सारसव व	मानलं.	हे	सव–सव	 यथ	आहे;	अशा	खंतेनं	मन	भ न	आ यामुळे,	सवांना	पाठ
िफरवनू	मी	या	आचायां या	चरणांशी	आलो	आहे.	मना या	संपणू	शांततेसाठी.	 यांनीच
आता	मला	यो य	तो	योग	समजावनू	सांगावा.”

संपणू	 कुटीभर	 अ यंत	 बोचक	 शांतताच	 पसरली.	 आता	 सवांचे	 डोळे	 जडले	 ते
ए हापयंत	समोर या	उ यासनावर	डोळे	िमटून	बसले या	आचाय	घोर	आंिगरसांवर.

णाचाही	 िवलंब	 न	 लावता	आचाय	 उद	्गारले,	 “यालाच	 हणतात	 ‘िवषादयोग’!
आकाशा या	पलीकडे	जसं	कधीच	न	िदसणारं,	अंत	न	लागणारं	काळंभोर	अवकाश	आहे,
तसाच	 अंत	 न	लागणारा	 हा	मनाचा	 िवषादयोग!	 तो	 हणजे	 संपणू	 बर् ांड	 न हे.	 तो
हणजे	संपणू	पर्काश	न हे.	शर्ीकृ णा,	मला	चांगलं	माहीत	आहे	की,	त	ूहा	‘िवषादयोग’
हणजे	काय,	ते	चांगलंच	जाणतोस.	त	ू वत:	तर	 याहनू	पलीकडेच	आहेस.	मी	सांगतो,
त	ूइथं	नेमकं	का	आलास	ते!!”

िश यगणांसह	आ ही	 त ध	व	थ क	होऊन	कान	टवकारले.
“त	ू इथं	आला	आहेस,	 ते	 भोवती या	 सवांना	 व	 युगानुयुगां या	 िपढ ांना	 मनाचा

िवषाद	 हणजे	काय	असतो,	 ते	 वतः या	उदाहरणाव न	पटवनू	 दे यासाठी.	 रातर्ीचा
अनुभव	 घेतला,	 तरच	 िदवसाचं	 मोल	 यानी	 येतं.	 अंधाराचा	 अनुभव	 घेतला,	 तरच
पर्काशाचं	मू य	कळतं.	िवषाद	 हणजे	काय,	िवक्रम	 हणजे	काय,	अंधकार	 हणजे	काय,



पर्काश	 हणजे	 काय	 हे	 सव–सव	 त	ू चांगलंच	 जाणतोस	 मधुसदूना!	 तुला	 पर् य
िपतामह	भी मांनी	‘वासुदेव’	 हटलं	आहे.	मी	सांगतो,	जीव	 या या	शोधात	असतो,	तो
पर्काश	 हणजे	पर् य 	तचू	–	भगवान	वासुदेवा!”	 वत:	आचायच	–	‘अपणम तु	–’	असं
अ प ट	 पुटपुटत	 यानरत	झाले.	आमचा	आंिगरस	आशर्मातील	पिहला	 िदवस	 संपला
होता.	या	 पिह याच	 िदवशी	मा या	 वामीनंी	 पर्याग ेतर्ीचा	घोर	 आंिगरस	आशर्म
आपलासा	क न	टाकला.

पर्याग	आशर्मातले	आमचे	 िदवस	 एकाहनू	 एक	 सं मरणीय	 होत	 चालले.	आ हा
ितघांनाही	हि तनापरूची,	इंदर्पर् थाची	आिण	िवशेषत:	 ारकेची	रोज	आठवण	येई.	पण
कटा ानं	आ हापैकी	कोणीही	चचत	तसा	िनदश	करीत	नसे.	आशर्म	संगमापासनू	थोड ा
अंतरावर;	पण	गंगािकनारी	होता.	यमुना	दुस या	बाजनंू	येऊन	संगमात	गंगेला	िमळाली
होती.	तशी	ही	थोडीफार	दरूच	होती.	तरीही	 नानासाठी	दोघा	बंधूंची	पावलं	आपोआपच
वळत	ती	यमुनेकडे.	मीही	 यां यामागनू	यमुनेकडे	जाई.	एकदा	मातर्	 धैय	क न	मी
हणालो,	 “ वामी,	 कधी–कधी	 गंगेलाही	 आप या	 दशनाची	 संधी	 िदली	 तर?”	 तसं
मा याकडे	हसनू	बघत	 ारकाधीश	 हणाले,	 “दा का,	 तु या	त डूनच	ही	इ छा	 य त
हावी	 हणनू	मी	उ वाला	 नानासाठी	यमुनेवर	नेत	होतो.	तुझे	पवूज	गंगेकाठचे.	तुला
कधीतरी	 नानासाठी	 गंगेकडे	जावंसं	वाटणार,	 हे	माहीत	होतं.	आता	मातर्	उ ापासनू
आपण	 न	 चुकता	 नानासाठी	 ितर्वेणी	 संगमावरच	 जायचं!	 ितथं	 गंगायमुना	 पर् नच
येणार	नाही.	य न	केलास,	तर	तुला	ितथली	अदृ य	सर वतीही	िदसेल!”

आता	 आम या	 म तकी या	 पाचही	 िशखा	 चांग याच	 वाढ या	 हो या.	 पर् येक
िशखे या	अगर्ाला	घट्ट	गाठ	 िदलेली	असे.	 डुई या	इतर	 केशभाराचा	 मश् 	 केलेला.
पाठीमाग या	 पळसपानाएवढ ा	 गोलाकारात	 चार	 िदशांना	 राखले या	 चार	 –	 या
सवां या	 म ये	 इतरांहनू	 थोडीशी	 लांब	 अशी	 बर् रंधर्ा या	 ठायीची	 एक	 –	 पाचही
िशखां या	अगर्ांना	 िदले या	गाठी	 –	असं	आमचं	मजेदार	म तकस दय	होतं.	पिह या
िदवशी	 तर	आ ही	 एकमेकांकडे	 असं	 बघताना	 मनमुराद	 हसलो	 होतो.	आशर्मपर्मुख
आमचा	क लोळ	ऐकून	 कुटीत	 येताच	 िचिडचपू	झालो	होतो.	 िकतीही	 केलं,	तरी	आ ही
घोर	आंिगरसांचे	घोर	परी ेला	दी े नं	बांधलेले	िश य	होतो.	पुढे	पुढे	तर	या	पंचिशखांचा
आ हाला	चांगलाच	सराव	झाला.

आमचा	 आशर्मातील	 सग या	 िश यगणांशी	 पिरचय	 झाला.	 इथ या	 आम या
वा त याला	नानारंगी	आिण	डोळेदार	मोरपंख	फुटले.	मी	तर	आयु यात	कधीच	न हे	अशी
श दचचा	ऐकून	ध य	झालो.

पर्मुख	 आचायकुटीचा	 पर्वचनक 	 नाना	 देशीहंनू	 आले या	 िश यगणांनी	 तुडंुब
भ न	 जाई.	 मग	 आत या	 क ातनू	 दुहाती	 दोन	 आशर्मपर्मुख	 असलेले	 आचाय
पर्वेशत.	तसे	सगळे	कुजबुजत	ग पा	मारणारे	आशर्मिश य	एकदम	शांत	होत.	पटकन
उठून	 यांना	 आदराचं	 अिभवादन	 देत.	 िजथनू	 सव	 पर्वचनक 	 िदस	ू शकेल	 अशा
िठकाण या	 उंच	दभासनावर	आचाय	उभे	राहत.	आशर्मपर्मुख	पटकन	 यां या	दो ही
बाजलूा	उभे	राहत.	शंखपर्मुख	पर्ाथनासंकेताचा	दीघ	शंखनाद	उठवीत.	तसे	सव	िश य
हात	जोडून	डोळे	िमटत.	शंखपर्मुखही	हात	जोडीत.	आचाय	व	आशर्मपर्मुखांनीही	हात
जोडून	डोळे	िमटलेले	असत.	सवांचीच	सामिूहक	इश तवना	सु 	होई	–



“ॐ	ईशावा यिमदं	सवम्
यि कंच	जग यां	जगत्
तेन	 य तेन	भु जीथा:
मा	गृध:	क वि व नम।्।”

या	लयीत	थोडा	अवसर	सवांकडून	अचकू	सोडला	जाई.	मग	एका	सुरातच	गु वंदना
सु 	होई	–

“ॐ	गु बर् ा	गु िव णु
गु दवो	महे वर:
गु :सा ात	्परबर्
त मै	शर्ी	गुरवे	नम:।।”

आचाय	आसन थ	झाले	की,	मग	सव	 िश य	आपाप या	दभा या	 बैठकीवर	बसत.
इथंही	 सवां या	 अगर्भागी	 आचायांनी	 आ हाला	 बसायला	 सांिगतलं	 होतं,	 सव
िश यगणांवर	कृपाशीवादाचा	एक	परे्मळ	कटा 	आचाय	िफरवीत.	पु हा	काही	 ण	डोळे
िमटत.	पर्वचनाचा	िवषय	मनाशी	प का	क नच	डोळे	उघडत.	िवषयाचं	नाव	ऐकायलाही
सवच	 िश य	आतुरलेले	असत.	आचाय	चौफेर	 पु हा	 दृ टी	 िफरवनू	 हसत	 पर्वचनाचा
िवषय	पर्कट	करीत	–	‘सां ययोग!’

ऋिषवाणी,	 ‘सहद	 िश यांनो’	 हणत	 गंगौघासारखी	 तर्व	ू लागे.	 मग	 आमची
शर्वणसमाधीच	लागे.	“जीवनातील	सुखदुःखं	ही	देहाची	व	मनाची	कारक	आहेत.	आ मा
यापलीकडे	आहे.	 याला	 या या	अि त वाचं	भान	आलं,	तो	कधीच	कुठ याही	गो टीचं
दुःख	करीत	नाही	 –	 िवषाद	मानत	नाही.	तसाच	 देहामनाचा	आनंदही	मानत	नाही.	तो
केवळ	आ मानंदात	 य त	असतो.	डंुबत	असतो.”

आता	 सव	 िश य	 सावधिच 	 होऊन	 ऐकू	 लागले.	 एखा ा	 तलम	 व तर्ाचं	 ठाण
अलगद	उलगडत	जावं,	तशी	गु वाणी	एक–एक	जीवनस य	उलगडत	चालली.	अि थर
बु ीचं	 वणन	 क न	 आचायांनी	 सुि थर	 बु ीची	 आव यकता	 व	 मह व	 सांिगतलं,
“आ मानुभतूी	 यायला	 तर	 कठीणच.	 याहनू	 ती	 आ यानंतर	 नीट	 जाणनू	 यायला
तेवढीच	 कठीण.	 यासाठी	 सुखदुःखं	 समान	 मानणा या	 ि थतपर् ाची	 आव यकता
असते.”	आचाय	‘ि थतपर् ’	श द	नुसता	उ या न	थांबले	नाहीत.	 याची	एकएक	ल णं
रोज या	 यवहारातील	उदाहरणं	देऊन	 प ट	क 	लागले.

हा	‘सां ययोग’	मह वाचा	होता.	नंतर	िकतीतरी	िदवस	आचाय	या	एकाच	िवषयावर
बोलले.	 िश यांनी	अधनूमधनू	आप या	 शंकाही	 िवचार या.	आचायांची	 गु वाणी	खरी
रंगली	ती	कमयोगाचं	िन पण	करताना	–	कम	 हणजे	काय?	 याचं	 व प	काय?	हे	 यांनी
संुदररी या	िवशद	केलं.	कम	िजवाला	कधीच	सुटलेलं	नाही	–	अगदी	िनदरे्तही	–	हे	 यांनी
छान	 प ट	केलं.

मला	 पर्कषानं	 जाणवलं	 की,	 या	 कमयोगावर	 बोलताना	 वामीनंी	 आचायांना
िकतीतरी	 उलटसुलट	 पर् न	 िवचारले.	 उ वमहाराजांनीही	 वेळोवेळी	 या	 चचत	 भाग
घेतला.	कम,	अकम,	 िवकम	 या	 सव	श दांचा,	 यां या	 या यांचा	 ितघां याही	 चचत
श दश:	 कीस	 पडला.	 पर्बळ	 पर्कृती	 माणसाकडून	 िविवध	 कमं	 करवनू	 घेते.	 या
पर्कृतीला	 इंिदर्यिनगर्ह	क न	अधीन	 ठेवावं	लागत.	मनु याला	 या या	इ छेिव



पाप	करायला	लावतो,	तो	काम.	 संयमानं	 याला	अधीन	 ठेवलं,	तर	 याचाच	 ‘कामदेव’
होतो.	कमयोगा या	या	सवांत	रंगले या	चचचं	सार	िनघालं	ते	‘िन काम	कम	हे	सवशरे् ठ
आहे’	असं.	 यातही	असं	 िन काम	 कम	 वधमासाठी	 करत	असताना	 मरण	आलं	 तरी
सो याला	सुगंध	येतो,	असं.

असं	 वधमासाठी	 िन काम	 कम	 करणा याचा	लोकसंगर्ह	आपोआपच	 वाढतो.	 तो
या या	आयु यात	 िवभतूी	बनतो.	 िपढ ान	्िपढ ांसाठी	भिव यातही	 युगंधरी	दीप तंभ
ठरतो!	या	कमयोगाची	 या	 िदवशी	समा ती	झाली,	 ते हा	 शेवट या	या	दीप तंभा या
िनदशाला	ध न	आचायांनी	मा या	 वामीनंा	पर् न	केला,	“काय	शर्ीकृ णा,	 तुझं	काय
मत	आहे	यािवषयी?”

“श य	आहे!”	एवढंच	उ र	 वामीनंी	 यां या	पर् नाला	िदलं.

आता	आचायांचा	 बोध	अिधक	 सखोल	 होत	 चालला.	आ हाला	 नेहमी	 होई	 तशी
हि तनापरू,	 इंदर्पर् थ,	 ारकेची	 आठवण	 आता	 होईनाशी	 झाली.	 याला	 कारणही
आचायांचा	उपदेश	हेच	होतं.	आमचं	हि तनापरू,	इंदर्पर् थ	आिण	 ारका	या	आशर्मातच
सामावलं	 होतं.	 आशर्माला	 मधनूच	 एखादा	 तीथ ेतर्	 पर्यागाला	 आलेला
िहमालयातील	 ानवंत	ऋषी	 भेट	 देई.	आचाय	 याचा	अिधकार,	 ानसाधना,	 गु कुल
यांचा	सिव तर	पिरचय	क न	 देत.	आले या	अितथी	ऋषीला	स मान	 दे यासाठी	 ान–
िव ानयोग,	सं यासयोग,	 यानयोग	अशा	िविवध	आिण	मह वा या	िवषयांवर	िन पण
करायला	सांगत.	 यां यासमोर	 वतःला	लहानपण	घेतं	 यांना	अनेक	बारीकसारीक	पर् न
िवचारत.	 ते	 पर् न	 करीत	 –	 ‘सं यास	 शरे् ठ	 का	 कमयोग	 शरे् ठ?’	 यां या	 चचत
उ वमहाराजही	 उ साहानं	 भाग	 घेत.	 यांचं	 अटीतटीनं	 पर्ितपादन	 असे	 की,
सं यासयोगच	 शरे् ठ.	 आलेला	 अितथी	 याच	 मताचा	 पाठपुरावा	 करी.	 तसं	 आचाय
आंिगरस	 हेतुत:	कमयोगाची	शरे् ठता	मांडून	चचा	 रंगवीत.	 िश यगण	मातर्	 संभर्िमत
होई.	 याला	‘सं यासयोग	शरे् ठ	की	कमयोग’	याचा	िनणय	करता	येत	नसे.	माझे	 वामी
ही	 चचा	 म येच	 खट ाळ	 हसत	 नुसतेच	 ऐकत	 राहत.	 शेवटी	आचाय	 घोर	 यांनाच
िवचारत,	 “शर्ीकृ णा,	त	ूकाहीच	बोलत	नाहीस	कसा?	 तु या	मते	काय	शरे् ठ?”	 ते हा
हसतच	 वामी	 उ र	 देत,	 “नुसता	 सं यासाचा	 संक प	 सोडला,	 तरी	 कमयोगी
िन यसं यासीच	होतो.	आिण	कमािशवाय	 सं यासही	 िस 	होत	नाही.	 हणनू	त वत:
दो हीही	एकच	आहेत!”

ते	 उ र	 ऐकून	 घटकाभर	 चाललेली	 चचा	 यो य	 िवचारावर	 समा त	 झाली,	 असे
समाधान	िश यगणांना	िमळे,	 यात	आचाय	घोरही	सहभागी	झालेले	असत.

िन यकम	 हणनू	आ ही	सरपण,	सिमधा	व	रानफलं	आण यासाठी	 ितघंही	 िमळूनच
अर यात	जात	असे.	 ारके या	सुधमा	राजसभेत	सुवणी	आसनावर	बसणारे	माझे	 वामी
खां ावरची	सरपणाची	मोळी	भुईवर	उतरवनू	घामेज या	कपाळानं	पाषाणखंडावर	बसत.
पीतांबराऐवजी	 यां या	 अंगावर	 भगवी	 कौिपन	असे.	 मला	 कधी–कधी	 मा या	 िपर्य
प नी	हयमतीची	व	त ण	दा की	आिण	 याचे	 बंध	ूयांची	 ारके या	 िनवासासह	तीवर्
आठवण	होई.	मातर्	मी	ग पच	बसे.	कारण	 वामी	आप या	आठपैकी	एकाही	प नीची,
ऐंशीपेंकी	एकाही	पुतर्ाची	आिण	चा चीसु ा	आठवण	कधी	काढत	नसत.	उ वमहाराज
तर	अिववािहतच	होते.	पण	आप या	दादांनी	काढली	नाही,	 हणनू	 ते	कधीही	आप या



माता–िप यांची	व	बंधूंची	आठवण	काढत	नसत.	 या	दोघांनीही	न	उ यारलेला	िवषय	मी
कसा	 काढावा,	 या	 िवचारानं	 मी	 त धच	 राही.	 िवशेषत:	 अ वां या	 खरा यासाठी
लागणा या	 रानवेळी	 व	 रथचक्रासाठी	 लागणारी	 िककर	 वृ ाची	 टणक	 लाकडे
आण यासाठी	 ारकेत	असताना	मी	खाडी	उत न	अनाता या	अर यात	जाई.	 यामुळे
इथं	अर यात	आलो	की,	मला	रथाची	व	घोड ांची	आठवण	होई.	आमचा	ग ड वज	व
मेघपु प,	 बलाहक,	 शै य	 व	 सुगर्ीव	 हे	 चारही	 पांढरेशुभर्	अ व	आ ही	आशर्मदी ा
घेताच	आशर्मा या	भांडारात	भरणा	झाले	होते.

आ हाला	 िहतोपदेश	 देताना	 आता	 आचायच	 रंगत	 चालले.	 ‘ यानयोग’	 या
मह वा या	 िवषयावर	 बोलताना	 यांनी	 एक	 संुदरच	 िवचार	 य त	 केला.	 ते	 हणाले,
“मनु यानं	आपला	उ ार	आपणच	केला	पािहजे.	माणसानं	 वतःला	कधीही	खच	ूदेऊ	नये.
कारण	ख या	अथानं	आपणच	आपले	बंध	ूअसतो	िकंवा	शत् 	असतो.”	तसंच	िवभतूीयोग
हा	मह वाचा	 िवषय	 उकलनू	 दाखवतानाही	 ते	 रंगले.	अगदी	सो यात	सो या	श दांत
हणाले,	 “माणसाला	भोवतीचं	जग	कळणं	 जेवढं	मह वाचं	आहे,	 तेवढंच	 याला	 ‘मी
कोण	आहे’,	 हे	कळणं	मह वाचं	आहे.	एकदा	 ‘मी	कोण	आहे’	 हे	नीट	कळलं	की,	जीवन
सुलभ	झालं.”	 म येच	 यांनी	 मा या	 वामीनंा	 पर् न	 केला,	 “सांग	शर्ीकृ णा,	 तुला
कळलंय	काय	त	ूकोण	आहेस	ते?”

णाचाही	 िवलंब	 न	 लावता	 वामी	 हसत	 उ रले,	 “वाऽसुऽदेऽव!	 सव	 जण	 तसं
हणतात	व	मानतात	 हणनू!”	माझे	चपळ	 वामी	आचायां याही	 िचमटीत	न	सापडता
नामािनराळे	झाले.

आशर्मातील	 िदवस	 रंगत	चालले.	आ हा	सवच	 िश यांना	 गु बोधा या	 संकेताचा
शंख वनी	 के हा	होतोय,	आपण	 यांचे	अमृतबोल	ऐकायला	 गु कुटीकडे	 के हा	जातोय,
असं	होऊन	जाई.	आ हाला	इथं	येऊन	एक	मास	लोटला	होता.	बर् िव ेचा	आचायबोध
िदवसिदवस	 िव तृत	 व	 अिधकािधक	 सखोल	 होत	 चालला	 होता.	 भि तयोग	 या
मह वा या	 िवषयावर	 बोलताना	 तर	 आचाय	 देहभान	 हरपनू	 गेले.	 हणाले,
“परमे वरा या	 िन सीम	भ ताला	पर् न	पडतो	की,	सगुण	उपासना	शरे् ठ	की	 िनगुण?
याचं	 उ र	एकच	 –	 दो हीही	शरे् ठ.	 िनगुण	 उपासना	 सुलभपणे	 परमे वराजवळ	 नेते.
िन काम	बु ीनं	केलेली	सगुणाची	उपासनाही	िनगुण	उपासने या	उंचीला	पोहोचते.	तीही
परमे वराजवळच	 नेते.”	 असे	 िवचार	 मांडताना	 आचाय	 दुपार या	 भोजनाचा	 समयही
िवस न	गेलेले	असत.	िश यगणांचं	पोट	तर	ऐकले या	अजोड	िवचारांनीच	भ न	गेलेलं
असे.

आ हाला	 आंिगरस	 आशर्मात	 येऊन	 दीड	 मास	 लोटला.	 आम या	 म तकी या
पंचिशखा	आता	िकतीतरी	वाढ या	हो या.	 या	शीखां या	मुळाशी	असले या	आम या
बु ीतही	अपार	वाढ	झाली	होती.	आशर्माशी	आ ही	आता	पणूत:	एक प	झालो	होतो.
सव	 िश यगण,	 बर् िव ेत	 आ हाला	 हाऊन	 काढणारे	 वंदनीय	 आचाय,	 यां या
मागदशनाखाली	 िविवध	 िवषयांचं	चौफेर	 ान	आ हाला	 देणारे	उपआचाय,	आशर्माचे
िविवध	भांडारांचे	पर्मुख,	गाई,	कुतर्ी,	अ व	अशी	जनावरं	या	सवाचंच	जसं	काही	एक
कुटंुबच	झालं	होतं.

‘पु षो मयोगा’	वर	भा य	करताना	आचाय	 हणाले,	“आप या	प नीपुतर्ांत	राहनू



रोजचे	 यवहार	करणं,	 हणजेच	संसार	करणं	न हे.	संसार	श दाचा	अथ	आहे,	डो यांसमोर
िदसणारं	सव	जग	िकंवा	दृ य	सृ टी.	जसा	संसारवृ 	असतो,	तसाच	बर् वृ ही	असतो.
मातर्	 या या	फां ा	खाली	व	मुळे	वर	िदसतात	 हणनू	तो	 यानी	येत	नाही!	 यासाठी
लागते	 आंतरदृ टी!	 या या	 यानी	 तो	आला,	 याला	 ‘पु षो म’	 हणतात.	 यानं
प नीपुतर्ां या	 पलीकडे	 जाऊन	 जीिवतकाय	 केलं,	 याचा	 योगयोगे वर	 पु षो म
होतो!”	या	 वेळी	आचायांनी	हसतच	उ वमहाराजांना	पर् न	केला,	 “सांग	उ वा!	असा
पु षो म	त	ूपािहला	आहेस	काय?”	 यांनीही	पटकन	उ र	िदलं,	“होय!	पण	 याचं	नाव
मला	 नाही	सांगता	 येणार.	आपणच	सांिगत यापर्माणं	स य	 केवळ	जाणायचं	असतं,
अनुभवायचं	असतं.	 या यावर	भा य	 िकंवा	चचा	नाही	करता	 येत”	 . यांनीही	चपखल
उ र	िदलं.	तेही	आचायां या	पर् निचमटीत	काही	सापडले	नाहीत.

ान	व	 िव ानयोगावर	बोलताना	तर	आचाय	घोर	आंिगरसांची	दाढीधारी,	 मुखावर
व तर्पट्टी	घेतलेली	मुदर्ा	िकतीतरी	तळपनू	उठली	होती.	डो यांतनूच	ितचं	तेज	 य त
होत	होतं.	 ते	सहज	 हणाले,	 “ ान	 हणजे	एखा ा	 िवषयाची	मािहती.	अ ान	 हणजे
एखा ा	िवषयातील	अजाणपणा.	िव ान	 हणजे	एखा ा	िवषयातील	िवशेष	 ान.	तु ही
सव	या	आशर्मात	घेत	आहात,	ते	बर् िव े चं	कसलं	 ान	आहे?”	आचायांनी	िश यांना
पर् न	घातला.	एक–एक	करत	जवळ–जवळ	सव	िश यांनी	 या	पर् नाचं	उ र	िदलं	‘ते
िव ान	आहे	गु देव’	असं.	मीही	तेच	उ र	िदलं.

सवांत	 शेवटी	 आचायांनी	 मा या	 वामीकंडे	 बघनू	 िवचारलं,	 “शर्ीकृ णा,	 या
आशर्मात	त	ूघेतलेलं	 ान	हे	नुसतं	 ान	आहे	की	िव ान	आहे?	तुझं	काय	मत?”	ए हाना
सवांनाच	आप या	 नावापर्माणे	आकषनू	 िपर्य	झालेले	 माझे	 वामी	 हसतच	 उ रले,
“याचं	अचकू	उ र	माझा	 िपर्य	सखा	–	 बंध	ूउ वच	आपणाला	 देईल	 गु देव.	तो	 देईल
तेच	माझंही	उ र	मानावं	आचायांनी.”

आप या	 िपर्य	 दादांची	 इ छा	 िशरसावं 	 माननू	 उ वमहाराजांनी	 आचायांना
नमर्पणे	 यां या	पर् नाचं	उ र	िदलं,	“आपण	गे या	दोन	मासांहनू	अिधक	आ हा	सव
िश यांना	 िदलेलं	 ान,	 हे	 नुसतं	 ान	नाही.	 ते	 िवशेष	 हणजे	 नुसतं	 िव ानही	नाही.	 ते
आहे	पर् ान!!	आहार,	 िनदर्ा,	भय,	 मैथुन	या	चार	पर्मुख	सहजपर्वृ ीचं	मळू	कारण
जाणणारं	 ान.	 यापलीकडे	 सव	 बर् ांड	 यापनू	 रािहले या	 भाररिहत	 उजचं	 ान!
ित या	अिवरत	तरंगवादाचं	 ान!	हेच	पर् ान	गु देव!”

यांचा	 उ राची	 फोड	 करीत	 आता	 मातर्	 वामीच	 बोलले,	 “पर् ान	 हणजे
िवशेषाहनू	िवशेष	 ान.	सखोलाहनू	सखोल	शान.	 याची	तुलना	कशाशीही	होऊ	शकत
नाही,	ते	अतुलनीय	िनखळ	 ान!	ते	 या– या	िजवानं	पर् य 	अनुभवायचं	असतं.”

“आ हाला	बर् िव े चं	हे	पर् ान	ओंजळी	भरभ न	आपण	िद यामुळे	आ ही	भ न
पावलो	आहोत.	एकदा	मी	आपणाला	 गु दी ा	 दे याची	 िवनंती	 केली	होती.	ती	आपण
िदलीत.	 अमोल	 बर् िव ेची	 दी ाही	 िदलीत.	 आता	 एकच	 इ छा	 आहे.	 आप या
चरणांशीच	 माझे	 िपर्य	 सखे	 उ व	 व	 दा कासह	 ठाव	 ावा.	आता	 कुठंही	जा याची
कसलीही	इ छा	नाही!”

या	िदवशी	सव	आशर्म	कसा	हेलावनू	गेला.	आचाय	घोर	आंिगरसही	हेलावले.	‘बघू
काय	करायचं	 ते’	एवढंच	 हणनू	आप या	 िपर्य	 िश याकडे	बघत	 रािहले.	 या	 िदवशी
आ ही	 सवच	 एका	 वेग याच	 वातावरणात	 गु कुटीबाहेर	 पडलो.	 वामीनंी	 िनधारानं



आशर्मातच	कायम	 वा त य	कर याचं	 प ट	 बोलनू	 दाखिव यामुळे,	 याच	 िवचारात
गढलो.	आता	 पुढं–मागं	कधीतरी	आचाय	 घोर	 अंिगरस	 या	आशर्माची	 सतूरं्	 मा या
वामीं या	हाती	सोपवनू	िहमालयाकडे	जाणार,	हे	न की.	आचायां या	 पानं	एक	यादव
बर् िव ेचा	थोर	अिधकारी	झालाच	होता.	तो	िववाहवेदीवर	चढ यापवूीच	सं यासमागी
झाला	होता.	 दुसरा	यादव	 –	माझे	 वामी	 –	आठ	रा या,	 पुतर्–पुतर्ी	व	लाखो	 सैिनक,
सेवक	यां या	 गंुतव यातनू	कायमचे	सं यासमागी	होणार	होते.	पवूीचे	 यांचे	एक	आ त,
आचाय	घोर	 आंिगरसपदाला	 पोहोचले	 होते.	माझे	 वामी	 यां या	 बु ी या	 बळावरच
सहज	‘अितघोर	आिगरसपदा’	ला	न कीच	पोहोचणार	होते.	आ ही	दोघेही	सावलीसारखे
यांचे	पायठसे	वेचत,	ते	जातील	ितकडे	जाणार	होतो.
आ हाला	या	आशर्मात	येऊन	तरे्स ट	िदवस	पणू	झाले	होते.	हा	चौस टावा	िदवस

होता.	 वामी	व	उ वमहाराज	यां या	चचत	मी	अनेकदा	ऐकलं	होतं	की,	एवढेच	 हणजे
चौस टच	 िदवस	 हे	 दोघे	 बंध	ूअवंती या	अर यातील	आचाय	सांदीपनीं या	 ‘अंकपाद’
आशर्मात	 रािहले	 होते.	 मा या	 वामीनंा	अनेक	जण	 ‘चक्रवती’	 हणत	आले	 होते.
सवाथानं	 ते	 तसे	 चक्रवती	 होतेही.	 एकाजागी	 जखडून	 पडणं,	 हा	 यांचा	 जीवनधम
न हताच.	खरोखरच	ते	जलपु ष	होते.	िन यपर्वाही.

मी	 वामीचंं	यापुढचं	आशर्मातील	जीवन	कसं	असेल,	याच	 िवचारांत	गढून	 गेलो.
आम या	 पर्याग ेतर्ी या	 गंगेकाठ या	 आशर्मावर	 शांत–शांत	 सांज	 उतरली.
पि चमेकडे	असले या	 मैनाक	पवता या	रोखानं	परतणारे	 िध पाड	ग डप ी	ची कारत
जाताना	िदसले.	मी	 नुकताच	 वामीसंह	 गंगेतनू	मावळती या	सयूाला	सांजअ य	 देऊन
आम या	कुटीत	परतलो	होतो.	ितघेही	आपाप या	 बैठका	अंथ न	सांजवंदना	कराय या
तयारीत	होतो.	इत यात	आशर्मा या	पि चम	 ारावर	कसलीतरी	गडबड	माजलेली	ऐकू
आली.	 अ प ट	 बोल	 कानांवर	 येत	 होते	 –	 ‘काय	 –	 शर्ीकृ णदेवांचे	 बंध?ू	 गदावीर
बलरामदादा?	 पर् य 	 संकषण	 बलराम?	 ारकेचे	 अमा य?’	 ते	 ऐकताच	 मातर्	 मी
बैठकीव न	ताडकन	उठलोच.	धावतच	आशर्मा या	पि चम	 ाराकडे	चाललो.	इथ या
लाकडी	महा ारात	उभं	होतं,	सा ात	 बंधुपरे्म!	रथातनू	उतरलेले	 िध पाड	बलरामदादा
अमा य	 िवपृथूंसह	 आशर्मा या	 पि चम	 महा ारात	 उभे	 होते.	 यां या	 खां ावरची
िवशाल	 गदा	 मावळती या	 सयूिकरणांत	 तळपत	 होती.	 मला	 बघतच	 ते	 केवढ ातरी
मोठ ानं	ओरडले,	“दा का,	पाताळात	लपला	असतात	तरी	शोधनू	काढलं	असतं	तु हाला
–	या	 ारके या	 युवराजानं,	कुठं	आहे	तो	धाकटा?”	मान	मागे	टाकत	 ते	गदागदा	हसले.
यां या	खां ावरची	 गदा	 वरखाली	 िहंदकळली.	आप या	 दो ही	 बंधूंचा	शोध	 शेवटी
लागला,	 याचा	 अपार	 आनंद	 काही	 ते	 रोख	ू शकले	 नाहीत.	 यांचं	 दशन	 नेहमीच
उ साहवधक	वाटत	आलं	होतं.	आज	तर	मला	ते	िवशेषच	वाटलं.	पुढे	जाऊन	मी	 यांची
चरणधलूी	 घेतली.	 आप या	 िपर्य	 बंधलूा	 बघ यासाठी	 उतावीळ	 झालेले	 गदावीर
बलराम,	 मलाच	 बंध	ू माननू	 पर्थम	 कडकडून	 भेटले.	 हणाले,	 “चल	 घेऊन	 मला	 या
धाकट ाकडे.	 याला	 ारकेकडे	घेऊन	जायलाच	आलो	आहे	मी	इथं.	चला	अमा य.”

मी	दादा,	अमा यांसह	आम या	पणकुटीत	आलो.	 कुटीत	 वामी	आिण	 यांचे	 बंधू
होते.	पर्वासानं	िशणले या	दादा,	अमा यांसमोर	मी	सकाळी	अर यभर	िफ न	आणलेली
फळं	ठेवली.	 यांचा	 वाद	घेऊन	तरतरीत	झालेले	बलरामदादा	 वामीनंा	 हणाले,	“तुला
ारकेत	परत	घेऊन	जायला	आलोय	मी.	असा	कसा	काय	पारखा	झालास	आ हाला	त	ूया



उ वासह	 धाकट ा?	 ितनं	 िबचारीनं–	 ि मणीनं	 केवढा	आकांत	 मांडलाय	 तु यामागं!
बाबा	आिण	दो ही	माता	यांनी	तर	तु या	नावाचा	घोषच	चालवलाय	रातरं्िदवस.	मुकाट
मा याबरोबर	 चल	 आता	 या	 उ वासह.”	 आ तरणावर	 बस या–बस याच	 दादांनी
आप या	अचानक	 ये याचं	पर्योजनही	 प ट	 केलं.	हात	जोडून	शेजारीच	उभे	रािहलेले
अमा यही	 कळवळून	 हणाले,	 “आता	 सवांचा	 याहनू	 अिधक	 अंत	 पाह	ू नये	 वामी.
उ वदेवांसह	 ारकेकडे	चलावं.”

ारकेचे	 बलवीर	 युवराज	आिण	अमा य	 डो यांत	 पर्ाण	 एकवटून	 वामीकंडे	 बघू
लागले.	 ते	मातर्	अपार	शांतच	होते.	बांधीव	 िनधारानं	 हणाले,	 “दादा,	 हे	आता	श य
नाही.	मी	इथं	िवचारपवूक	आलो	आहे.	आता	इथंच	राहीन.	येत	असतील,	तर	या	उ व–
दा कांना	घेऊन	जा	परत.”

काही	 कुचंबलेले	 ण	तसेच	 िनघनू	 गेले.	पटकन	उ वमहाराज	 हणाले,	 “बलीदादा
िजथं	 माझा	 दादा	असेल	 ितथंच	 मी.	 या	 दा काला	 घेऊन	 जा	 त.ू	अवंतीला	आचाय
सांदीपनीं या	 अंकपाद	आशर्मात	आपण	 ितघेही	 एकतर्च	 रािहलो.	मी	 तुलाच	 हटलं
असतं,	तहूी	इथंच	थांब	 हणनू;	पण	अिभिष त	 युवराज	 हणनू	 ारकेचं	दािय व	आहे
तु यावर.”

दोघेही	बंध	ूबलरामदादां या	पर्चंड	गदापर्हारासमोर	एकट ा	मला	बळी	देऊ	बघत
होते!	मी	कसं	काय	 ते	 ऐकून	 घेणार	 होतो!	मीही	 पटकन	 हणालो,	 “मा या	 वामीचंी
सावलीच	मानतो	मी	 वतःला	 युवराज.	 यां यािशवाय	मी	कधीही	आिण	 कुठंच	 गेलो
नाही.	जाणारही	नाही!”

एरवी	बु ीची	कसरत	आिण	राजकारण	हा	काही	बलरामदादांचा	पर्ांत	न हता.	तरीही
ते	 िवचारम न	झाले.	 णातच	काहीएक	 िनणय	 घेऊन	 हणाले,	 “आपण	असं	क 	या,
आचाय	घोर	आंिगरसांचंच	मत	िवचा 	यािवषयी.	 तुला	मा य	आहे	धाकट ा?”	दादांनी
खंुटा	हलवनू	बळकट	केला.

“अव य.	 यांचं	मत	कसलं	िवचारतोस?	ते	आ हाला	माहीतच	आहे.	केवळ	आ हीच
यां या	परे्मात	पडलो	नाही,	तर	तेही	आम यात	 गंुतलेत.	मला	िव वास	आहे,	ते	काय
हणतील	याचा.	आ ही	 यांचे	िश य	आहोत.	 यांची	आ ा	िशरसावं 	राहील.”

भोजन	 व	 थोडा	 िवशर्ाम	 होताच,	 युवराज	 आ हा	 ितघांनाही	 घेऊन	 अमा यांसह
गु कुटीकडे	 चालले.	 कुटीसमोरील	 अहोरातर्	 धगधग या	 य कंुडात	 सिमधा	 वाहत
आचाय	बसले	होते.	ितथंच	आ ही	गेलो.	सवांनी	 यांना	आदरानं	वंदन	केलं.	 यांनी	पर्थम
युवराजांकडे	वसुदेवबाबा	आिण	दो ही	माता,	आचाय	सांदीपनी	व	 गु प नी	व	 गु पुतर्
यां या	 ेमकुशलाची	 िवचारणा	 केली.	मग	परे्मानं	बलरामदादांना	 िवचारलं,	 “अचानक
येणं	केलंत	युवराज?	दो ही	बंधूंचा	िवयोग	अस 	झाला	की	काय?”	गु देव	हसले.

“आपण	सव 	आहात.	 ये याचा	मनोभाव	श दांतच	कशाला	सांग?ू”	बलरामदादांचं
आजचं	 प	ते	आ यापासनूच	मला	वेगळंच	जाणवलं	होतं.	आप या	िपर्य	बंधूंना	घेऊन
जा या या	प या	िनधारानंच	ते	आले	होते.	 यांनी	अमा यांकडे	नुसतं	बिघतलं.

“ ारकाधीशांिशवाय	 ारका	 हणजे	 सयूािशवाय	 आभाळ	 आहे,	 गु देव.	 युवराज
आ यापासनू	कळवळून	आगर्ह	करताहेत	 यांना	 ारकेला	परत	चल याचा.	पण	 यांनी
‘नाही’	 हणत	इथंच	राह याचा	प का	 िनणय	घोिषत	 केला	आहे.	आिण	 यांचा	 िनणय



हणजे	पाषाणखंडावरची	रेघ,	हे	आपण	जाणताच.”	अमा य	 यिथत	होऊन	 हणाले.
“ते	खरंही	आहे	यादवांचे	अमा य.	 िनधार	 हणजे	माझा	 िपर्य	 िश य	शर्ीकृ ण.	तो

नसता,	तर	भरली	 ारका	सोडून	तो	मा या	आशर्मात	आलाच	नसता.	 या या	इ छेपुढे
कुणाचंच	काही	चालत	नाही!”	गु देवांनी	िश याची	भलावण	केली.

काही	 ण	पु हा	कुचंबले.	आ ही	सव	जण	एकट ा	युवराजांकडे	ते	काय	करणार	आता
हणनू	बघतच	रािहलो.
युवराज	बलरामदादांनी	या	 णी	आपलं	 जे	दशन	घडिवलं,	 ते	 पुढे	जीवनभर	आ ही

कधीच	िवस 	शकलो	नाही.
आप या	 म तकीचा	 सोनेरी	 राजमुकुट	 वह तेच	 उतरवनू	 यांनी	 गु चरणांजवळ

च क	भुईवर	ठेवला!	आचायांसमोर	कमरेत	वाकून	दो ही	हात	जोडून	ते	 हणाले,	“गु देव,
दो हीही	धाकट ा	बंधूंवर	वडीलधारी	दृ टी	ठेवणं,	हे	माझं	ज मजात	कत य	आहे.	हे	दोघे
ारकेत	यायला	तयार	नसतील,	तर	मलाही	आशर्मव तरं्	 देऊन	दीि त	क न	आपला

िश य	 हणनू	 वीकारावं.	या	अमा यां या	ह ते	यादवां या	 युवराजपदाचा	अिभषेकानं
मा या	म तकी	चढलेला	हा	मुकुट,	 ारकेला	परत	पाठवावा.	मला	िव वास	आहे,	 ारकेचे
महाराज	 वसुदेवबाबा	 व	 दो ही	 राजमाता	 –	 देवकी	 व	 रोिहणी	आपला	 िनणय	आनंदानं
वीकारतील.”
आचाय	 घोर	 आंिगरसां या	 हातनू	 कुलपर्तीक	 असले या	 य कंुडात	 नुस या

एकामागनू	 एक	 चढ या	 मातरे्नं	 िविवध	 सिमधा	 पडू	 लाग या.	 यां या	 अंतरंगाचं
य कंुड	कसलातरी	 िनणय	 घेताना	धगधगनू	आलं.	य ा नी	सरस न	भडकला.	 पु हा
काही	 ण	 िनःश द	 कूचंबले.	मग	अितपर्ाचीन	काळी	 वेद	 िनमाण	करणा या	पर् ावंत
ऋषीनंी	उ फूतपणे	एक–एक	वेदऋचा	 हटली	असेल,	तसे	ते	एक–एक	श द	 हणाले	–“
युवराज	 बलभदर्ाऽऽ,	 िश य	 हणनू	 तुझा	 वीकार	 मी	 क 	 शकत	 नाहीऽ!	 त	ू एका
गणरा याचा,	 ऋिषमुनीनंी	 अिभषेक	 केलेला	 अिभिष त	 युवराज	 आहेस.	 तचू	 तु या
बंधूंसाठी	इथं	राह याचा	िनणय	घेतलास,	तर	दोनच	गो टी	अटळपणे	घडतील.”

“कुठ या	 गु देव?”	 हात	 जोडून	 नमर्पणे	 बलरामदादांनी	 िवचारलं.	 पराकोटी या
उ सुकतेनं	सवच	आचायांकडे	बघ	ूलागले.

वाढ या	मातर्ां या	सिमधा	वाहत	आचाय	उ रले,	“तु हा	सव	 बंधूंचा	ठाविठकाणा
कळ यावर	 ारकेचे	 वृ 	 महाराज	 वसुदेवच	 दो ही	 राजमातांसह	 इथं	 येतील!	 एक	 नवं
गणरा य	नरेशहीन	होईल.	याला	कारण	घड यामुळे,	मलाच	हा	आशर्म	सोडावा	लागेल.
हा	नवा	आशर्मही	आचायहीन	होईल.	पर्ा त	ि थतीत	एकच	िनणय	घेणं	मला	भाग	आहे
–	 शर्ीकृ णाला	 उ व,	 दा कासह	 ारकेला	 परत	 जा याची	 आ ा	 करणं	 हा!	 या
बर् िव ेसाठी	 तो	 इथं	आला	आहे,	 याचं	 माप	 या या	 पदरी	 घाल याचं	 ज मद
कत य	मी	पणू	केलं	आहे.	मी	िदले या	आ मिव ेला	पुढील	जीवनात	जीवनिव ा	करणं,
हे	 याचं	कत य	आहे.	मला	िव वास	आहे,	 याला	याची	पणू	जाण	आहे	व	 याची	तेवढी
मताही	आहे.	 आंिगरसां या	 वजर्कुलाचं	 पर्तीक	असले या	 य कंुडातील	अ नीला

सा ी	 ठेवनू	मी	आ ा	करतो	की,	 ारकाधीश	शर्ीकृ णानं	आपला	 बंध	ू उ व	 व	सखा
दा क	यांसह	आता	 ारकेला	परत	जावं!	िश य	हो,	िशवा ते	स तु	प थाना:!!”

‘आ ा’	हा	श द	कानी	पडताच	आ ही	ितघंही	झट यात	कमरेत	वाकलो.	हात	जोडून
नमर्पणे	आचायांना	वंदन	करताना	एकाच	वेळी	 हणालो,	“जशी	इ छा	गु देवांची!”



ते	ऐकून	परमसंतु ट	झाले या	आचायांनी	 ारके या	युवराजांचा	मुकुट	हाती	घेतला.
ते	 उठले.	 बलभदर्दादांजवळ	 जात	 यांनी	 तो	 युवराजां या	 म तकी	 पु हा	 चढिवला.
यांनाही	ते	आशीवादपर	 हणाले,	“शुभं	भवतु!”
आचाय	 घोर	 आंिगरसांचे	 कृपाशीवाद	 घेऊन	 शेवटी	आ ही	 म तकी या	 पंचिशखा

उतरिव या.	सव	गु बंधूंचा	िनरोप	घेऊन	आ ही	पर्यागआशर्म	सोडला.	आशर्मव तरं्
पु हा	भांडारात	भरणा	केली.	दादांनी	आणलेली	व तरं्	व	अलंकार	पु हा	अंगी	धारण	केले.
कसं	कुणास	ठाऊक;	पण	 ारके या	अलंकार	भांडारातील	 वामीचंा	िन याचा	मोरपीसधारी
मुकुट	आणायला	मातर्	दादा	िवसरले.	क पनेतही	 या	मुकुटािशवाय	 वामीनंा	बघ याची
दादांना	सवय	न हती,	 यामुले	ते	घडलं	असावं	िकंवा	इकडे	ये या या	उताव या	घाईत
यां या	 वभावापर्माणं	 हे	 घडलं	 असावं.	 यामुळे	 परतीचा	 आमचा	 पर्वास	 पु हा
आपोआपच	सोयीचा	झाला.	आ ही	अ वांसह	सव	ग ड वज	रथ	पु हा	सालंकृत	केला.
मातर्	 या या	 वजदंडावर	ग ड वजाऐवजी	साधीच	भगवी	 वजा	 ठेवली.	 ही	सचूना
वामीचंीच	होती.	 यामुले	 अंगी	राजवेष	असला,	तरी	 मुकुटिवहीन	 वामी	व	रथावरची
भगवी	 वजा	 बघनू	 मागात	 भेटणारे	 िक येक	 वामीभ त	 दु नच	 नम कार	 करीत.	 ते
आपसात	 हातवारे	 करीत	 कसलातरी	 वाद	 घालताना	 िदसत.	 वामीं या	 मानवी
वभावा या	कयासापर्माणंच	 हे	घडत	होतं.	 ते	कसला	वाद	घालताहेत,	 हे	मला	कळून
येई.	कानांवर	धावते	श द	पडत,	‘तो	 ारकेचा	रथ	नाही.	रथावर	ग ड वजा	नाही.’	दुसरा
हणे,	 ‘मी	 पर्ित ेवर	 सांगतो.	 म तकावर	 मोरपीसधारी	 मुकुट	 नाही.	 ते	 ारकाधीश
न हेत!’	या	सवांमुळे	दादांनी	सोबत	आणले या	मोज याच	 सैिनकांसह	आमचा	परतीचा
पर्वास	सुकर	झाला.

तीन	 स ताहानंतर	 आ ही	 ारका	 ीपा या	 खाडीजवळ	 आलो.	 दादांनी	 ारकेत
अगर्वाता	धाड यामुले	मी	कधीच	बिघतलं	न हतं,	 ते	 दृ य	बघायला	 िमळालं.	आपले
पर्ाणिपर्य	 ारकाधीश	 परत	 येताहेत,	 ही	 वाता	कानी	 पडताच,	 ारकाकर	 तर्ी–पु ष
होड ा,	नौका,	तराफा	िमळेल	ते	जलवाहन	पा यात	लोटत	होते.	 वामीभेटी या	अनावर
ओढीनं	 ते	 नेहमीसारखे	शु ा 	महा ारावर	थांबायला	तयारच	न हते.	खाडीचं	जल	मागे
टाकून,	आपलं	जीवन	 पर्वाही	करणा या	जलपु षा या	 दशनासाठी	 ते	ज याज यांनी
ग ड वजाकडे	 येत	होते.	पि चमसागराचं	दशन	होताच	 वामीनंी	मला	झेपाव या,	 पंख
पसरले या	 सुवणी	 ग डिच हांिकत	 वजा	 रथा या	 वजदंडावर	 पु हा	 चढिव यास
सांिगतलं	होतं.

फुल या	पर्ाज त	वृ ाखाली	टवटवीत	फुलांचा	सडा	पडावा	तसे	कलकलणारे,	अपार
आनंदी	 ारकाकर	 सी–पु ष	 हां–हां	 हणता	 ग ड वजाभोवती	 एकवटले.	 ते	 भर या
नेतर्ांनी	आिण	 	कंठांनी	 ारकाधीशां या	चरणावर	लोळण	घेऊ	लागले.	‘पु हा	कधीच
आ हाला	 सोडून	 जाऊ	 नका	 ारकाधीश	 –’	 असा	 यांचा	 आजव	 समुदर्गाजेत	 मु
लागला.

वामी	एकापाठोपाठ	एक	 ारकाकराला	वाकून	वर	उठव	ूलागले.	थोपटून	 हण	ूलागले,
“नाही	–	कधीच	जाणार	नाही!	 मा	करा	मला	–	तु हाला	न	भेटता	गेलो.”

आज	तर	शु ा 	महा ार	िदवस	असनूही	करंजतेला या	तेव या	िदव यांनी	उजळून
िनघालं	होतं.	 ारके या	सोनेरी	पवूतटाचं	सागरलाटांत	पडणारं	पर्ितिबंब	आनंदान	सतत
डुचमळत	 होतं.	 वामी,	 बलरामदादा	 व	 उ वमहाराज	 ितघेही	 नौकेतनू	 उत न	 पायीच



शु ा ाकडे	 चालले.	 मी	 यां या	 पाठीशी	 झालो.	 मागनू	 दो हीही	 सेनापती,	 पर्मुख
मंितर्गण	 असा	 यादवमेळा	 चालला.	 आंबवती	 व	 पु पतोरणांनी	 सजले या	 शु ा
महा ारात	 वामीचंा	 सगळा	 भावमेळ	 डो यांत	 पर्ाण	आणनू	 एकवटला	 होता.	 कोण
न हतं	 यात?	झाडून	सव	होते.	वसुदेवबाबा,	दो ही	राजमाता,	गु प नी	व	पुतर्	द ासह
आचाय	सांदीपनी,	मुिनवर	गग,	 रेवतीदेवी,	 वामीप नी	 ि मणीदेवीसंह	 यां या	सातही
भिगनी,	िकशोर	अिभम यसूह	सुभदर्ादेवी,	पर् ु नासह	 याचे	एकोणऐंशी	बंध,ू	पुतर्ांसह
उ वमहाराजां या	माता	कंसादेवी,	माझा	पुतर्	दा की	व	 या या	बंधसूह	प नी	हयमती,
दादांचे	 गद,	 सारण	 असे	 सव	 बंध,ू	 यांचे	 िनशठ,	 उ मुक	 असे	 सव	 पुतर्	 –	 सव-सव
भाव ारका	मा या	 वामीं या	 वागतासाठी	शु ा ावर	एकवटली	होती.

आप या	 वृ 	 िप यांना	 –	 वसुदेवबाबांना	 बघताच	 िपतृपरे्मानं	 भ न	आलेले	 माझे
सं कारसंपतर्	 वामी,	आम यातनू	 फुटून	 झपाझप	 चालत	 एकटेच	 पुढे	 गेले.	 यांनी
आप या	वृ 	िप यासमोर	गुडघे	भुईवर	टेकून,	आपलं	िनतल	िनळं,	िवशाल	भाल	 यां या
चरणावर	ठेवलं.	काही	 ण	िनःश द	झाले.	िपतापुतर्ांची	ती	अपवू	भेट	जमलेला	जनमेळा
भावपणू	नेतर्ांनी	नुसता	बघतच	रािहला.

िवर त	 होऊन	 पाठमो या	 झाले या	 चक्रवती,	 िदि वजयी,	 सुदशनधारी	 िपर्य
पुतर्ाला	 या या	वृ 	िप यानं	उठवनू	आवेगानं	दृढ–दृढ	आिलंगनात	घेतलं.

जमले या	यादवमेळातील	कुणा	एका	भाववेड ा	यादवानं	कंठा या	धम या	फुलवनू
हषघोष	 िदला,	 ‘घोर	 आंिगरसिश य,	 वसुदेवपुतर्	 भगवान	 वासुदेव	 शर्ीकृ णऽऽ!”
जमले या	य चयावत	सव	मुखांतनू	 याला	उ फूत	पर्ितसाद	िमळाला,	‘जयतु!जयतु!!’

दुस या	 िदवशी	 िचर मरणीय	 सुधमा	 राजसभा	 भरली.	 आता	 घोर	 आंिगरसिश य
झाले या	मा या	 गु बंधूंचं	 या	 िदवशी	घडलेलं	दशन	मा या	अंतरंगावर	 िश पासारखं
कोरलेलं	आहे.

अमा य	 िवपृथूंनी	 यादवांना	 सुवणी	 र नजिडत	 राजदंड	 उंचावनू	 खचाखच	 तुडंुब
भरले या	राजसभेला	बैठकीचं	पर्योजन	सांिगतलं–

“आपली	 ही	 एवढी	 भ य	 सुवणाची	 राजनगरी	 ारका	 यांनी	 आप या
बुदि्धकौश यानं,	पिरशर्मांनी	उभी	 केली	 यांनीच	ती	 कुणालाही	न	सांगता,	 कुणाचीही
भेट	 न	 घेता	 णात	 यागली.	 दरूदेशी	 ते	 ऋिषवर	 घोर	 आिगरसां या	 चरणी
पर्यागाशर्मात	 िनघनू	 गेले.	आम या	गणरा या या	वीर	यो यांनी,	 कुशल	 गु तचरांनी
यांचा	शोध	घे याचा	आटोकाट	पर्य न	केला.	कुठंच	 यांचा	मागमसू	कुणालाही	लागला
नाही.	आ ही	सवच	हताश-हताश	झालो	होतो.	कुणालाच	काय	करावं,	ते	सुचत	न हतं.

“शेवटी	युवराज	बलरामांना	 यांचा	अचकू	ठाविठकाणा	लागला.	तो	कसा,	ते	आजही
मला	ककलेलं	नाही.	 यांनीच	सभागृहाला	आज	ते	िवशद	करावं.

घोर	 आंिगरसिश य,	वसुदेवपुतर्,	भगवान	वासुदेव	यांचं	 ारकाकर	 तर्ी-पु षां या
वतीनं	मी	अंतःकरणपवूक	सहष	 वागत	करतो.

“कधी	 न हे	 ते	आज	 ि मणीदेवी,	 उ वदेव	 व	 राजसारथी	 दा क	 यां या	 मेळात
ारकाधीश	 मुकुटिवहीन	बसले	आहेत.	 यांनी	आशर्मदी ा	 घेत यामुळे	 यांचा	 मुकुट

िनराधार	 झाला	 होता.	 तो	 पुन च	 मंतर्भािरत	 कर यात	 आला	 आहे.	 मी	 युवराज
बलरामांना	िवनंती	करतो	की,	वसुदेवमहाराजां या	वतीनं	सव	सुधमा	राजसभे या	सा ीनं,
यांनी	तो	 ारकाधीशांना	सगौरव	 पुन च	अपण	करावा.”	अमा यांनी	पर्थेचा	राजदंडी



ठोका	िदला.
आप या	आसनाव न	िध पाड	शरीरय टीचे	युवराज	बलराम	उठले.	आपण	आप या

िपर्य	 बंधलूा	 ारकेत	आण यात	यश	 घेतलं,	याचा	आनंद	कसा	 यां या	 पु ट	गोलाकार
गौरवणी	चयव न	ओसंडत	होता!	 वामीचंा	मोरपीसधारी	मुकुट	ठेवलेलं	तबक	घेतले या
सेवकासह	 दादा	 वामीं या	आसनाजवळ	आले.	 यांनी	अ यंत	 परे्मभरानं	 तबकातील
मुकुट	हलकेच	उचलला.	तो	मा या	 वामीं या	म तकी	ठीक	बसिवला.	तसं	आनंदिवभोर
झाले या	सम त	यादव	सभासदांनी	टा यांचा	पर्चंड	कडकडाट	उठिवला.	मला	तो	िदवस
आठवला,	 या	िदवशी	बलरामदादांनी	 वामीं या

मुकुटात	 वह ते	मोरपीस	खोचलं	होतं.ते	पीस	आजही	तसंच	होतं.	 यांना	ते	 पशनू
गेलं,	 यांनाच	पटलं	की,	हे	बंध-ूबंध	ूआजही	तसेच	होते	–	एकमेकांवर	जीव	ओसंडून	परे्म
करणारे.

बलभदर्दादांनी	 सुधमा	सभेला	आज	पर्चंड	ध का	 िदला.	तसे	 ते	 युवराज	असनूही
कधी	 हणजे	 कधीच	 राजपर्थे या	 एक-दोन	 श दांिशवाय	 काहीच	 बोलले	 न हते.
कुणालाच	 काहीही	 अपे ा	 नसताना	 आज	 मातर्	 बोलले.	 ते	 िकतीतरी	 संुदर	 होतं.
िचर मरणीय	होतं.	ते	हात	उंचावनू	 हणाले,	“या	सुधमा	राजसभेतील	सव	सभासद	यादव
बांधवहो,	महाराज	वसुदेवबाबां या	सा ीनं	सांगतो	की,	माझा	िपर्य-िपर्य	बंध	ूशर्ीकृ ण
व	 मी	 लहानपणापासनूच	 एकतर्	 खेळलो,	 वाढलो.	आ ही	आम या	 बाबांचे	 व	 दो ही
मातांचे	दोन	डोळेच	आहोत.	 कुठलंही	 िचतर्	दोन	डो यांनीच	एकतर्	बघता	 येतं.	 िपर्य
बंध	ूशर्ीकृ णािशवाय	 हे	गणरा य	 ारका	व	ही	 सुधमा	सभा	याची	मी	क पनाच	क
शकत	नाही.	या	रा याचे	वसुदेवबाबा	महाराज	आहेत,	मी	युवराज	आहे;	पण	माझा	बंधू
शर्ीकृ ण	हा	 ारकाधीश	आहे.	काल	होता,	आज	आहे,	उ ाही	तसाच	राहील.	महाराज-
;युवराज	जातील	येतील,	पण	 ारकाधीश	एकच	आहे	–	तो	काल	होता,	आज	आहे	आिण
उ ाही	तसाच	राहील.

“तो	 पर्याग ेतर्ी	 आंिगरस	 आशर्मात	 आहे,	 ही	 वाता	 मला	 आचाय
सांदीपनीं याकडून	समजली!	तसं	 णाचाही	िवलंब	न	लावता,	मी	 ेतर्	पर्याग	गाठलं.
घाईत	 ारकाधीशांचा	मुकुट	घेणंही	िवसरलो.

“एकदा	 यमंतक	मिणर ना या	अपसमजानं	मी	 याला	पारखा	झालो	होतो.	आता
एकदा	तो	मला	पारखा	होऊन	परतला	आहे.	 या	वेळी	मी	 या या	राजिकरीटात	सवां या
सा ीनं	मोरपीस	भरलं	होतं.	आज	सवां या	सा ीनं	तेच	मोरपीस	धारण	करणारा	राजमुकुट
मी	 या या	म तकी	चढवीत	आहे.

“तो	मा यापे ा	वयानं	लहान	आहे.	मी	 याला	 नेहमीच	 ‘धाकट ा’	 हणतो.	आज
मातर्	वयानं	मोठा	असनूही	सवां याच	सा ीनं	 याला	 हणतो	की,	 यानं	आपलं	नसलेलं
सव-सव	 धाकुटपण	 टाकून	 मोठ ा	 मनानं	 यादवां या	 या	 युवराजाला	 मा	 करावी!
जेवढ ा	खोलीनं	वसुदेवबाबा	व	दो ही	माता	 या याकडे	पुतर्	 हणनू	बघतात,	जेवढ ा
खोलीनं	 उ व,	 दा क	 िपतामह	भी म,	 िवदुर	 सुदामा,	 संजय,	अजुन,	 राधा	 व	 दर्ौपदी
या याकडे	सखा	 हणनू	बघतात,	तेवढ ाच	खोलीनं	मीही	 या याकडे	बंध	ू हणनू	बघतो.
तो	हे	सव	जाणतो.

“तो	 नुसताच	 ारकाधीश	 नाही,	 आणखीही	 िकतीतरी	 गो टीचंा	 तो	 ‘ईश’	 आहे.
हणनूच	मी	 या याकडे	 मायाचना	केली	आहे.



“ याचा	प ाच	लागला	नसता	तर	 –	तो	 ारकेला	परतलाच	नसता	तर	 –	तर	मीही
ारका	 यागली	 असती.	 या यासारखीच	 भगवी	 व तरं्	 धारण	 क न	 भारतवषा या

आशर्मा-आशर्मात	 िफरलो	 असतो.	 कधी	 ना	 कधीतरी	 तो	 या	आशर्मयातरे्त	 मला
भेटला	असता.	तो	मला	व	सवांना	भेटला	याचं	शरे्य	आचाय	सांदीपनीनंा	आहे.	 यांनीच
याचं	रह य	सभागृहाला	िवशद	क न	सांगावं,	अशी	माझी	 यांना	िवनंती	आहे.”

बलभदर्दादां या	िनवेदनानं	सुधमा	सभा	हेलावनू	गेली.
युवराजां या	सचूनेपर्माणं	आप या	लाकडी	पाठी या	सा याच	आसनाव न	आचाय

सांदीपनी	उठले.	 यां या	शुभर्	उ रीयावर	उतरलेली	पांढरीशुभर्	दाढी	 णैक	थरारली.
सभागृहात	पराकोटीची	शांतता	दाटली	होती.	आचाय	 हणाले	–

“सवांचा	 अपसमज	 आहे	 की,	 माझा	 िश य	 शर्ीकृ ण	 कुणालाच	 न	 सांगता
पर्याग ेतर्ी	 आंिगरसाशर्मात	 गेला	 होता.	 पण	 तसं	 नाही.	 मीच	 याला	 घोर
आंिगरसां या	 चरणी	 अ यंत	 आव यक	 असले या	 बर् िव े या	 अ ययनासाठी
जा याचा	परामश	 िदला	 होता.	तसाच	तो	 गेला.	जाताना	 यानं	 हात	जोडून	मला	एक
िवनंती	केली	होती.	ती	ही	की,	कुणी	मह वा या	 य तीनं	मी	कुठं	आहे	याची	िवचारणा
के यािशवाय	आपणहनू	मी	कुठं	आहे,	हे	कुणालाच	सांग	ूनये!

“मी	 याची	 िवनंती	 आ ेसारखी	 मानली.	 कुणालाच	 काही	 बोललो	 नाही.	 यादव
सेनापतीचंी	 गु तचरांकडून	 चाललेली	 धावपळ	 मला	 िदसत	 होती.	 महाराज	 वसुदेव	 व
दो ही	राजमाता	यांची	 कुणाचंही	काळीज	 वेधणारी	घनघोर	 िचंता	जाणवत	होती.	 हणनू
तर	 वेळोवेळी	 यां या	क ात	जाऊन,	 ‘धीर	धरावा,	 िचंता	क 	 नये.’	असं	मी	 यांना
िव वासपवूक	सांगतही	होतो.

“माझी	सवांत	अिधक	कुचंबणा	प नीचे	उद	्गार	ऐकताना	होई.	ती	सतत	 हणे,	 ‘कुठं
गेला	असेल	हा?	पु हा	कधी	दशन	होईल	की	नाही	याचं?’	कधी-कधी	वाटे	आपण	 याचे
गु 	आहोत,	याचा	अिधकार	सांगुन	गौ य फोट	करावा.	िनकरानं	मी	तो	मनमोह	आवरीत
असे.	 याची	अट	ऐकताना	मला	साधी	वाटली	होती,	पण	पर् य 	 गु चीही	ती	परी ा
बघणारी	िनघाली.	हा	अनुभव	नवाच	होता.

“मा या	 कुचंबणेतनू	मला	मोकळं	 केलं,	 ते	शर्ीकृ णप नी	 ि मणीदेवीनंी.	 यानी-
मनी	नसताना,	एकदा	 या	जांबवतीदेवीसंह	मा या	 िनवासी	पणकुटीत	आ या.	 यांनी
मला	कसलाही	पर् न	 केलाच	नाही.	 केलं	 ते	 प ट	 िनिववाद	 िवधानच.	मी	 ते	ऐकताना
िदपनूच	 गेलो.	 यां यािवषयीचा	 मनी	 बाळगलेला	 आदर	 दि्वगुिणत	 झाला.	 जे
कुणा याही	 यानी	आलं	न हतं,	 ते	 यांनी	आप या	पतीबाबत	अचकू	ताडलं	होतं.	 या
हणा या	 –	 ‘माझे	 शर्ी	 गु ं ची	 आ ा	 घेत यािशवाय,	 यांचं	 दशन	 व	 आशीवाद
घेत यािशवाय,	असं	 कुठंच	आिण	कधीही	जाणार	नाहीत!	आपण	 कृपावंत	होऊन	मला
सांगावं,	ते	कुठे	गेलेत?’

“शर्ीकृ णाची	अट	पाळूनच	मी	 याचा	ठाविठकाणा	शेवटी	 यांना	सांिगतला.	 यांनी
तो	 युवराजां या	 कानी	 घातला	 आिण	 युवराजां या	 त पर	 हालचालीमुंळे	 ारके या
जीवनातील	हा	सुवणिदवस	उजाडला.

“खरोखर	तो	परत	आलाच	नाही	तर?	या	िवचारानं	मीच	केवढातरी	 यिथत	होत	असे.
ती	 याकूळता	अस 	झाली	की,	मलाच	तीवर्पणे	वाटे	की,	उठावं	िन	थेट	पर्यागाशर्म
गाठावा!	पण	मी	तसं	क 	शकत	न हतो.	कारण	वसुदेवमहाराजांची	व	दो ही	राजमातां या



मुदर्ा	समोर	उ या	राहत.”
आता	अव या	सुधमा	राजसभेचं	ल 	िखळून	पडलं,	ते	एकट ा	 ि मणीदेवीवंर.	 या

शांतपणे	आप या	 पतीशेजारी	 बस या	 हो या.	 मला	 णभर	 वाटलं	 वामीप नी	 होणं
िकती	कठीण	काम!	 ि मणीदेवी	आम यासाठी	खरोखरच	पितपरायण	व	 बुदि्धवंत	 देवी
हो या!	 मना या	 तीवर्	 बोच या	 णी	 या	 उठून	 थेट	आचाय	 सांदीपनीकंडे	 वामीचंी
िवचारणा	कर यासाठी	गे या.	तशा	 या	गे याच	नस या,	तर?

आता	 संपणू	 सुधमा	सभा	एकट ा	मा या	 वामीं या	नावानं	व	अि त वानं	 पुरती-
पुरती	 मंतर्भािरत	 झाली	 होती.	 इतकी	 की,	 अमा य	 िवपृथूंन	 पर्थेपर्माणं	 वामीनंा
‘ ारकाकरांसाठी	काही	बोलावं’	अशी	िवनंती	कर याचं	भानही	रािहलं	नाही!	ते	 वामीकंडे
केवल	बघतच	रािहले.

दरू	 मानस	 सरोवरावर	 उगवतीचा	 ण	 अचकू	 िटपनू	 बर् कमळाचा	 टपोरा	 कळा
तरा न	उठावा,	तसे	 वामी	 कुणीही	 िवनंती	न	करताच	उठले,	या	 वेळी	 ते	फार	 हणजे
फारच	 थोडं	 बोलले.	 मातर्	 ते	 कधीही	 िवसरता	 न	 ये यासारखं	 होतं.	 आप या	 मधुर
वेणुवाणीत	 ते	 हणाले,	 “ ारकेतील	 मा या	 िपर्य	 बंधु-भगीनीनंो!!”	 या	 नुस या
संबोधनावरच	 भारावले या	 सुधमा	 सभे या	 तर्ी-पु ष	 सभासदांनी	कडाडून	 टा याच
टा यांचा	कसा	 नुसता	वषाव	 केला.	 िकतीतरी	 वेळ	अिवरत	 ते	 नुस या	टा याच	 िपटत
रािहले.	पर् येका या	मनी	दोन	गो टीचंा	अनावर	आनंद	पि चमसागरा या	भरतीसारखा
दाटून	आला	होता.

एक	आनंद	होता,	 ारकाधीश	परत	आ याचा.	 दुसरा	आनंद	होता,	 यांनी	पर् येक
ारकाकर	नगरजनाला	– तर्ी-पु षाला	‘िपर्य	बंध-ूभिगनी’	 हट याचा.
टा यांचा	पज य	 संथ	होताच	 वामी	बोलले.	अगदी	मोजकंच.	 “मी	पर्याग ेतर्ी

आदरणीय	 गु वय	 घोर	 आंिगरसां या	 चरणी	 गेलो	 तो	 गुपचपू,	 चो न	 मुळीच	 न हे,
पांडवांचा	 मला	 न	 भेटता	जा या या	 कृतीवर	 यिथत	 होऊन	 न हे,	 तर	 –	 तर	 मानवी
मनाला	कधी-कधी	घनघोर	िवषाद	घे न	जातो,	 याचं	मळू	कशात	असावं,	 याचं	िनवारण
कसं	 करावं,	 याचं	 यो य	 मागदशन	 गु मुखातनू	 यावं;	 हणजेच	 आ मिव ेची	 –
बर् िव ेची	झाडून	सारी	काटेकोर	उजकणी	क न	 यावी,	 हणनू!

“कुणी	सांगावं,	भिव यात	 याची	सम त	आयावतालाही	आव यकता	भासेल!!
“माझा	हेत	ूकोणताही	असो,	तो	िकतीही	शरे् ठ	असो,	 यासाठी	बंध-ूभिगनीनंो
तु हा	सवांनाच	जो	 तर्ास	 सोसावा	 लागला,	 यासाठी	 मी	 मनापासनू	 मापर्ाथी

आहे!
“'मी	िन नू	पर्ित ापवूक	सांगतो	की,	मी	पु हा	कधीही	माझी	 ारका	सोडणार	नाही!

आिण	सोड याचा	 पर्संग	आलाच,	तर	कधी,	कधीच	 पु हा	 हणनू	 परत	 येणार	नाही!!
यासाठीच	सवांनी	या	 णी	उदार	 दयी	मला	 मा	क न	पदरी	 यावं!”	 वामीनंी	वाकून
हात	जोडून	सवांचीच	मनःपवूक	 मायाचना	करताच	यादवांची	ती	तंुडुब	भरलेली	अवघी
सुधमा	राजसभा	हेलावनू	गेली.

या	िदवशी	सांजअ यासाठी	 वामीनंा	मी	ग ड वजातनू	पि चम	सागरिकना यावर
ऐंदर्	महा ाराशी	आणलं.	बरोबर	उ वमहाराजही	होते.	 या	दोघांना	सागरातनू	 डंुब या
सयूदेवांना	डोळे	 िमटून	अ य	 देताना	 पाहणं,	 हा	माझा	एक	अजोड	 व	अतुल	अनुभव
होता.	 डंुब	ूघातले या	तबकाएवढ ा	 रसरशीत	सयूिबंबाला	डोळाभर	 िनरखताना	एकच



एक	 िवचार	मा या	मनी	सतत-सतत	 िफरत	रािहला!	 “छेऽ!	 वामी	 हणजे	 नेमके	कोण
आहेत?	काही-काही	के या	कळत	नाही!!”





४

दर्ौपदी

मी	 दर्ौपदी!	 पांचालराज	 द् पदांची	क या.	 मला	सव	जण	 ‘या सेना’	 ही	 हणत.
यो यच	होतं	ते.	माझे	िपता	द् पद	यांनी	ऋिषवर	याज	व	उपयाज	यां या	देखरेखीखाली
केले या	पुतर्कामे टी	य ा या	कंुडातनू	आ ही	भावंडं	ज मलो.	मी	आिण	माझा	य ीय
बंध	ूधृ ट ु न!

या	य ामुळेच	मा या	मातेकडे	 –	सौतर्ामणीकडे	सवांचं	 दुल 	झालं.	खरंच	 केवळ
ज म	 देते,	तीच	माता	असते	काय?	पालन-पोषण	क न	 सं कारांनी	मन	घडिवते	 ितला
काहीच	 थान	नसतं	का?	नसेल	तर	असायला	हवं,	असं	मला	वाटतं.	मी	दर्ौपदी	झाले	ती
िपता	द् पदांमुळे.	पण	य कंुडात या	अ नीसारखीच	दाहक	मनि वनी,	मािननी	झाले,	ती
मा या	 माता	 सौतर्ामणी या	 सं कारांमुळे.	 ित या	 नुस या	 मरणाबरोबर	 मा या
डो यांसमोर	 िचतर्ासारखं	 उभं	 राहतं,	 ते	आ हा	 पांचालांचं	 राजनगर	 –	कांिप यनगर.
ितथली	भ य	राजवा त	ूआिण	होय,	ित या	 मरणाबरोबरच	डो यांसमोर	उभा	ठाकतो,	तो
मा या	 आिण	 दादा	 धृ ट ु ् ना या	 ज मापवूीचा	 आमचा	 बंध	ू िशखंडी!	 काही	 एका
शापामुळे	तो	 पु ष वहीन	झाला	होता,	असं	 हटलं	जाई.	 यामुळेच	तर	माझे	तात	 –
द् पदांनी	‘पुतर्कामे टी’	य 	करिवला	होता.	आम या	ज मानंतर	मा या	माता-िप यांना
चांगले	आठ	पुतर्	झाले.	सुिमतर्,	िपर्यदशन,	िचतर्केत,ू	सुकेत,ू	 वजकेत,ू	वीरकेत,ू	सुरथ
आिण	शत् ं जय	अशी	 यांची	नावं	होती.	 हणजे	मी	एकूण	दहा	भावांची	एकमेव	भिगनी
होते.	एकमेव	भिगनी	अस यामुळे	मला	सवांचंच	बंधुपरे्म	भरभ न	िमळालं.

मला	 दहा	भाऊ	असले	तरीही	 ारके या	शर्ीकृ णानं	मा या	एकमेव	 बंधूंचं	 थान
घेतलं.	कसं?	तेही	सांगणं	तसं	कधीच	न	संपणारं	आहे.	यादवां या	या	अजोड,	अतुलनीय
नायकाला	 या या	आ तगणांसह	जवळ-जवळ	सवच	 ‘शर्ीकृ ण’	 हणत	होतो.	आ ही
मोजकेच	असे	 होतो	 की,	 याला	 परे्मापोटी	 नुसतं	 ‘कृ ण’	 हणत	 होतो.	 यालाही	 ते
मनापासनू	 आवडे.	 या	 मोज यांत	 मा या	 सासबूाई	 –	 पांडवमाता	 कंुतीदेवी,	 कु ं चे
िपतामह	भी म,	िवदुर,	संजय	अशा	आणखीही	काही	 य ती	हो या.

कुठ याही	 य तीचं	नेमकं	मू यमापन	कसं	करायचं?	तर	 या या	दोन	कला	आहेत.
यासाठी	दोन	पर् न	आहेत.	ते	असे	की,	एकतर	ती	 य ती	ज मलीच	नसती	तर?	आिण
दुसरा	 पर् न	 हणजे	आप या	 जीवनपर्वासात	 ती	आप याला	 भेटलीच	 नसती	 तर?
खरोखरच	माझा	कृ ण	नसता	तर?	मला	तो	जीवनात	कधी	भेटलाच	नसता	तर?	क पनाच
करवत	नाही	की,	कसकशी	वळणं-वाकणं	घेतं	गेलं	असतं	माझं	–	एका	या सेनेचं	दाहक
जीवन?



जसं	 मला	 दर्ौपदी	 व	 या सेना	 हणत;	 तसंच	 पांचाली,	 कृ णा,	 यामा	 अशा
नावांनीही	संबोधत.	तेही	यो यच	होतं.मी	वणानं	तशी	सावळीच	होते.	 यामुळे	सव	जण
मला	 यामा	 हणत.	पण	मला	सवपर्थम	 ‘कृ णा’	 हणनू	हाकारलं,	 ते	मा या	 कृ णानं.
पर्थम	माझा	बंध	ूव	नंतर	सखा	झाले या	नीलवणी	कृ णाशी	माझं	सावळं	नाव	‘कृ णा’
जुळत	अस यामुळे,	मलाही	 ते	 िपर्य	झालं.	होय,	 कृ ण	माझा	सवांत	 िपर्य	 बंध	ूहोता.
याहनू	अिधक	तो	सखा	होता.	 या याशी	मा या	िजवाचं	हे	स य	के हा	जुळलं	याचा	मी
शोध	घेत-घेत	जाते,	ते हा	डो यांसमोर	येतं,	ते	कांिप यनगरातील	माझं	 वयंवर.

मा या	 वयंवरात	 दादा	 धृ ट ु न	 व	 िपता	 द् पदांनी	 मांडलेला	 म या या
नेतर्भेदाचा	पण	तसा	साधायला	कठीणच	होता.	अनेक	नामवंत	धनुधर,	नरेश	 यात	हरले
होते.	 दादानं	 जमले या	 वीर वा या	 केले या	 िनभ सनेनं	 वयंवरमंडप	 पराकोटी या
तणावावर	पडला	होता.	 या	 णी	केवढे	पर् नच	पर् न	 िफ न	 गेले	मा या	मनात!	हा
अवघड	म यभेदाचा	पण	खरोखर	 कुणीच	पणू	 केला	नाही	तर?	मी	अशीच	राहणार	की
काय	 पांचालां या	 या	 राजवा ततू?	 दहा	 बंध	ू पाठीशी	 असले,	 तरी	 कसं	 असेल	 या
अिववािहत	अभागी	भिगनीचं	जीवन?	कशा-कशाला	मांडला	आहे	हा	अवघड	पण	तात-
दादांनी?

नेम या	 या	 णाला	 माझा	 हा	 सखा	आप या	आसनाव न	 उठून	 उभा	 रािहला.
वयंवरमंडपात	 अ फुट	 उद	्गार	 उठले	 –‘ ारकाधीश	 –	 सुदशनधारी	 –	 शाङ्गधर	 –
कंसांतक	 –’	 ते	 ऐकताना	मी	 उ या	 कुडीभर	कशी	 थरा न	 गेले.	 हाती	 वरमाला	 घेऊन
ए हापयंत	 तर्ीसुलभ	 ल जेनं	 खाली	 घातलेली	 मान	 मी	 वर	 केली	 –	 ारकाधीशांना
डोळाभर	बघ यासाठी.	 ते	खरोखरच	 ‘सुदशन’	 होते!	 िवचारांचे	 िकतीतरी	धवल	 राजहंस
प ीच	प ी	मा या	मना या	सरोवराव न	 िन या	आकाशमागी	 णभरातच	 झेपावले.
मनी	 पिहलाच	 िवचार	आला,	 यांनी	 –	 यांनीच	 णभरातच	 िशवधनु य	 बाजलूा	 सारत
आप या	शाङ्ग	धनु यानं	म यभेदाचा	पण	पणू	केला	तर?	कसं	होईल	आपलं	 ारकेतील
यांची	प नी	 हणनू	जीवन?	 यां या	पर्थमप नी	 ि मणीदेवीबं ल	मी	खपू	काही	ऐकलं
होतं.करतील	 या	माझा	 वीकार?	कशा	वागतील	 या	मा याशी?

पण	घडलं,	घडायचं	होतं	तसंच.	बर् वेषातील	धनुधर	अजुनांनी	पण	पणू	केला.	मी
टा यां या	 कडकडाटात	 यां या	 वीरकंठात	 वरमाला	 चढिवली.	 णापवूी	 घेतले या
सुदशनाकडे	पािहलं.	 ितथे	काही	 णांपवूी	असले या	मा या	पर्ा ती या	अिभलाषेचा
आता	लवलेशही	न हता.	होती	िन वळशंख	 फिटकासार या	बंधुभावापे ाही	पारखायला
कठीण	छटा!	कसली,	 ते	पारख याचा	मी	 िकतीतरी	 वेळ	य न	केला.	यश	काही	हाताला
लागेना.

वयंवरानंतर	 कंुभकारा या	 घरी	 तो	 ये ठ	 बंध	ू बलराम,	 उ व,	 सा यकी	 यां या
यादवमेळातनू	मा या	आिण	अजुना या	 भेटीसाठी	आला.	मी	पवूी	कधीच	न	पािहलेलं
अत य	हा य	आप या	नीलवणी	मुदरे्वर	खुलवीत	तो	सहज	 हणाला,	“कृ णे!	हा	माझा
िपर्य	आतेबंध	ूआहे.	धनुधर	अजुन.	या याशी	सुखानं	संसार	कर.”	 याचा	‘कृ णे’	हा	श द
ऐकताच	मातर्	मी	समजनू	चुकले,	हा	तर	आपला	सखा	–	पर्ाणसखा!

या	स या या	 िपर्य	प नीनं	 –	मा या	विहनीनं	मा या	पिह याच	 भेटीत	 राजसयू
य ा या	 वेळी	 इंदर्पर् थात	 मला	 एक	अमोल	कानमंतर्	 िदला.	 ि मणीविहनी	 मला
हणाली,	“या सेने,	 तर्ीचं	जीवन	 हणजे	िनमाणाची	पर्चंड	श ती	असलेलं	सु त	कदर्



असतं.	एकदा	का	या	कदर्ाचा	ितला	शोध	लागला	की,	मग	मातर्	ती	जीवनात	मागं	नाही
वळून	बघत.	 पुढंच	चालते.”	 ित या	या	अमोल	 मंतर्ावर	 िवचार	करता	करताच,	मला
कधी-कधी	 पर्कषानं	जाणवनू	 गेलं.	 जे	जाणवलं,	 ते	आता	 ित या	 भेटीत	 पिह यानंच
सांगायचं	असं	 मी	 ठरवनूही	 टाकलं.	 ते	असं	 होतं	 –	 ‘ तर्ीला	 ित या	 ठायी या	 स त
िनमाणकदर्ाचा	नुसता	शोध	लागनूच	भागत	नाही.	ितला	ित या	जीवनात	येणा या	इतर
सवां या	 –	 मा यासारखी या	जीवनात	 तर	 एकाहनू	अिधक	आले या	 पतीं या	 ठायी
असले या	 नेम या	 जीवनकदर्ाचा	 शोध,	 ठाव	 लागावा	 लागतो.	 ि मणीविहनीं या
िवषयी	 तर	 ित या	 पती या	 –	 मा या	 कृ णा या	 ठायी	 असले या	 एकाहनू	 अनेक
जीवनकदर्ांचा	ठाव	लागणं	कमकठीण.	खरोखरच	महाकमकठीण!’

जे हा-जे हा	मी	मा या	पाचही	पतीचंा	 िवचार	करते,	 ते हा-ते हा	माझा	 कृ णसखा
हटकून	मा या	डो यांसमोर	 येतो.	 यानं	कसलाही	हातचा	 िश लक	न	 ठेवता,	मा या
पाचही	पतीचंी	मला	संपणू	ओळख	क न	िदली	होती.	ती	िदली	नसती	तर?	या	 बंधूं या
पंचकडीत	माझा	एक	मासभरही	िनभाव	लागला	नसता.	मासभर	कसला	पळभरही!

कसे	होते	माझे	पाच	पती?	कसे	होते	सवांचे	लाडके,	िपर्य	–	पाचही	पांडव?
या	पाचही	 बंधूंत	 ये ठ	 युिधि ठर	 –	धम!	कसा	होता	माझा	 ये ठ	पती	 युिधि ठर?

मा या	सव	 पतीचंा	 िनदश	मी	एकेरीच	करणार	आहे.	 िजथे	सवांना	 ारकाधीश	 वामी
शर्ीकृ ण	वाटणा या	यादवनायकाला	मी	कृ ण	 हटलं,	ितथे	 याला	 ये ठ	बंधूंहनू	अिधक
मानणा या	मा या	सव	पतीचंा	िनदश	मी	एकेरी	केला,	तर	काहीच	चुकणार	नाही.	उलट
मी	 यांचा	िनदश	‘अहो–जाहो’	असा	केला,	तर	तेच	सवांना	खटकेल!

कसा	 होता	 माझा	 ये ठ	 पती	 युिधि ठर?	 तर	 इंदर्पर् थातील	 पांडवरा याचा	 तो
अिभिष त	राजा	होता.	सदैव	धमानं	वागणारा	होता,	 हणनू	 याला	सहजच	धम	हे	नाव
पडलं	 होतं.	 धमाची	 याची	 या या	 होती	 –‘धृ-धारयित	 इित	 धम:।’	 हणजे	 या
िवचारांमुळे	िजवाचं	पोषण	व	िवकास	होतो,	तो	धम!	माझा	हा	पर्थमपती	स यवचनीही
होता.	 या या	 स यवचनाशी	 तुलना	 करता–करता,	 माझा	 िपर्य	 सखा	 कृ ण	 समळू
खोटारडाच	ठरवावा	लागेल!	पण	तो	तसा	न हता,	हीच	तर	गोम	आहे!	जीवना या	कठोर
अनुभवांनी	मला	पर् यय	आला	होता	की,	स य	हे	 या या- या या	दृ टीपर्माणे	िदसतं.

मा या	 वयंवरानंतर	कांिप यनगरात	 कंुभकारा या	घरी	राजमाता	 कंुतीदेवी	मला	न
बघताच	 हणा या,	“	मोठी	िभ ा	असेल,	तर	ती	सव	भावांनी	वाटून	 या.”	मला	बघताच
मातर्	 या	मनोमन	तीवर्	हळहळ या.	एकसारखं	 हण	ूलाग या,	 “कुठलीही	 कुल तर्ी
िभ ा	कशी	होईल?	अनेकांत	ती	कशी	वाटली	जाईल?	िकती	मखूासारखी	बोलनू	गेले	मी!
माझे	श द	मागे	घेते	मी!”

या	 वेळी	हा	स यवचनी	धमपरायण	पांडुपुतर्	काही	आप या	भावंडांचं	 ये ठपण
राखत	 ठोसपणे	 हणाला	 नाही	 की,	 “	 तुझं	 यो य	आहे	 माते.	 कुठलीही	 कुल तर्ी	 ही
कधीही	िभ ा	असचू	शकत	नाही.	धनुवधा या	कौश यानं	अवघड	पण	िजंकून	एकट ा
अजुनानं	 ितला	 िजंकलं	आहे.	आ हा	 इतर	 भावंडांचा	 ित यावर	 कसलाही	 तसभूरसु ा
अिधकार	नाही.”	 या	वेळी	मी	 या याकडे	याच	एकमेव	अपे ेनं	बघतही	रािहले.	पण	–
पण	 या या	 डो यांत	 मला	 कसलंही	 जाणतेपण	 िदसलं	 नाही.	 िदसली	 ती	 िनखळ
उघडीवाघडी	अिभलाषा!	मा या	 ये ठ	पतीचे	 ते	डोळे	मी	 पुढे	ज मभर	कधी,	कधीच
िवस 	शकले	नाही.	 याला	 यामुळेच	कधी	 माही	क 	शकले	नाही.



मा या	पिह याच	 भेटीत	मा या	अिभलाषेपोटी	 यानं	मा यावर	घनघोर	अ याय
केला.	मा या	 िपर्य	सखा	 कृ णानं	 या	श दांत	माझी	 या	 वेळी	समजतू	काढली,	 तेच
मला	तारक	ठरलं.	कृ णा या	स य वाचा	ते हा	मला	पिहलाच	पर् यय	आला.	 या	वेळी
मला	तो	 भेटला	नसता,	तर?	मा या	 अंगभतू	 वभावापर्माणे	मी	मा या	आयु या या
िव छेदनाला	कडवा	िवरोध	केला	असता.	पण	 या	वेळी	केवढंतरी	स य वाचं	हसनू	कृ ण
मला	 हणाला,	 “ यामले	 –	 कृ णे,	 त	ू एवढी	 अपर्ितम	 संुदर	आहेस	 की,	 ते	 स दयच
तु यावर	 पु षी	 वासनेचे	आघात	 करील.	 यासाठी	 तुला	 भीमाजुनां या	जोडवृजनाची
िनतांत	आव यकता	आहे.	मा या	कंुतीआतेची	आ ा	त	ूिशरसावं 	मान.” याचं	ते	हा य
यालाच	शोभणारं	होतं.	 या या	श दांहनूही	अिधक	बोलणारं	होतं.
पांडवांचा	 हा	 ये ठ	भर्ाता	 युिधि ठर	मा या	आयु याचं	 नुसतं	 िव छेदन	क नच

थांबला	 नाही,	 तर	 तर्ी	 हणनू	 असले या	 कुठ याही	 ितर्यानं	 व तर्ीची	 हणनू
पर्ाणपणानं	जपावी	अशा	लाखमोला या	ल जेचे	 यानं	श दश:	 िधंडवडे	काढले,	 तेही
कु ं या	भर या	 तूसभेत.	 वत:	हरलेला	असताना	यानं	मला	 तूात	पणाला	लावलं.
तूाची	अिभलाषा	याला	प नीपे ा	मोठी	वाटली.	इथंही	मा या	कृ णस यानंच	मा या

ल जेचं	र ण	केलं.	 तूा या	पर्संगापासनू	माझा	कृ णसखा	कुठेही	असला	तरी	मा या
दयातच	आहे,	याचा	िनिववाद	पर् यय	िन	िव वास	मला	येऊन	चुकला.
मा या	या	पाच	पतीपैंकी	पर् येक	जण	एकांतात	मला	वेगवेग या	नावांनी	संबोिधत

असे.	 हा	 पांडवांचा	 महाराज	 युिधि ठर	 मला	 हटकून	 ‘सुगंधे’	 हणे!	 मा या	 सवांगाला
चंदनी	उट याचा	यावा	तसा,	नीलकमला या	पराग-केसरांतनू	पसरतो	तसा	एक	मंद	गंध
येई.	हा	 गंधच	या	अिभिष त	राजाला	अतीव	 िपर्य	होता.	 यातही	या या	राजेपणाची
सू म	अिभलाषा	मला	जाणवनू	जाई.	मा या	अंगी या	इतर	कुठ याही	गुणाचं	तो	कधीच
मुखभर	वणन	करीत	नसे.	आप या	 ये ठ	अस याचा	इतर	भावंडांवर	हा	सतत	अिधकार
गाजवी.

युिधि ठराठायी	एक	कासवी	मन	होतं.	कधी	तो	 ये ठपणा या	कवचाआड	लपे,	तर
कधी	 राजेपणा या.	 िवक्रमात	 हा	आप या	लहान	 बंधूं पे ा	 िकतीतरी	 कमी	 होता.	 ती
कमतरता	तो	आप या	सुडौल	त व ानानं	भ न	काढी.

इंदर्पर् थाची	मी	महाराणी	झाले,	 हणनू	तर	या	 ये ठ	पांडवातले	असे	ठळक	दोष
मला	 पर्कषानं	 जाणवले.	 तरीही	 या या	 िमतभाषी	 वभावापर्माणे	 याचे	 काही	 गुण
अपर्कट	होते.	 यालाच	 ते	शोभनू	 िदसणारे	होते.	 यातील	पिहला	आदश	 गुण	 हणजे,
कुठलीही	 गो ट	 तो	आप या	आदरणीय	 माते या	 परामशािशवाय	 कधीच	 करीत	 नसे.
राजमातेनं	 या यािशवाय	दुस या	कुणालाच	 ये ठ	पांडव	 हणनू	 वीकारलं	नसतं.	 ये ठ
हणनू	तो	जसा	इतर	लहानांवर	पर्भाव	टाकी,	तसाच	आप यापे ा	 ये ठांचा	पर्भाव	तो
नमर्पणे	मा यही	करी.	 तूपर्संगी	ितथे	राजमाता	अस या,	तर	 यां या	एका	श दासाठी
माझा	हा	 ये ठ	पती	हातचे	फासे	तसेच	फेकून	िनघनू	गेला	असता,	यात	मला	कसलीही
शंका	वाटत	नाही.	 इंदर्पर् थाची	महाराणी	 हणनू	 तर्ी-पु ष	पौरजनांसमोर	तो	मला
यो य	मानही	देत	होता.	खांडववनात	इंदर्पर् थ	रा य	उभारताना	पर् येक	भेटीत	कृ णानं
मला	मी	 ‘महाराणी’	 हणनू	कसं	वागलं	पािहजे,	याची	कधीच	न	 िवसरता	 येणारी	दी ा
िदली	होती.

मी	कांिप यनगरातनू	हि तनापरू	करत	 इंदर्पर् थात	आले,	ती	माहेरी	काही	परतले



नाही.	माता	सौतर्ामणी,	तात	द् पदराज,	सव	 बंध	ूव	पर्मुख	पांचाल	यां या	वाता	मग
मला	 इंदर्पर् थात	िमळत	हो या.	 इंदर्पर् थात	राजनगर	उभार या या	कायात	कृ णानं
केलेलं	सव	पर्कारचं	साहा य	सवांत	मोठं	होतं.	 याला	मा या	बंध	ूधृ ट ु नाची	तशीच
त पर	साथ	लाभली	होती.	तो	अधनूमधनू	इंदर्पर् थात	पांचालांची	सेनापथकं	घेऊन	येई.
काही	 िदवस	 राजनगरी या	 उभारणीत	 पर् य 	 ल 	 घाली.	 मग	 माझं	 कुशल	 घेऊन
पांचालदेशी	परते.

आ ही	 खांडववनात	 येताच	 मा या	 पाचही	 पतीनंी	 मला	 ध न	 आपाप या
जीवनक्रमाची	एक	आचारसंिहता	ठरिवली	होती.	 ितचा	 भंग	सहसा	 कुणीही	करीत	नसे.
ज मानं	 यांचा	 क्रम	जसा	होता,	तसाच	मा याशी	एकांतात	राह याचाही	 क्रम	होता.
यानुसार	खांडववनात	येताच	मला	युिधि ठरापासनू	पर्थमपुतर्	झाला.	राजमातेनं	 याचं
नाव	 ‘पर्ितिवं य’	 ठेवलं.	 पांडवांचा	 हा	 ितस या	 िपढीचा	 ये ठ	 अंकुर	 अस यामुळे
उ ाचा	युवराज	होता.	सव	जण	 याची	डो यांत	तेल	घालनू	जपणकू	करीत.	 याची	मान
िप यासारखी	उंच	िदसे.	तो	िवं य	पवता या	कड ासारखा	भ कम	 हावा,	अशा	क पनेने
याचे	नाव	पर्ितिवं य	 ठेव यात	आलं	होतं.	 याला	यौिधि ठरीही	 हणत.	मा या	या
पर्थम	पुतर्ाचं	 याचे	सव	काका	फार-फार	कौतुक	करीत.	तो	ज मताच	मी	ठरवनू	टाकलं,
याची	इतर	पाच	पांडवांशी	दोन	पर्कारची	नाती	 येणार.	एकीकडे	काका	आिण	 दुसरीकडे
साप न	 िपता	अशी!	तरीही	 यानं	सवांनाच	 ‘तात’	 हणावं,	असंच	मी	 याला	कटा ानं
िशकवलं.	 पाच	 पतीं या	सहवासामुळे	 मा या	जीवनाची	आचारसंिहताही	अशी	 माझी
मलाच	 ठरवनू	 यावी	 लागणार	 होती.	 ती	 मी	 राजमाता	 व	 सखा	 कृ ण	 यां या
मागदशनापर्माणे	ठरवनू	 घेत	 होते.	जीवनात	 येणा या	अकि पत	 वा तवांमुळे	आ ही
ितघेही	नकळतच	एकमेकां या	जवळ	येत	चाललो	होतो.

माझा	 दुसरा	पती	होता,	बलवीर	भीमसेन.	मी	चांगली	जाणनू	होते	की,	इतर	चारही
भावंडांचं	 भीमसेन	 हे	 बळकट	कवच	आहे.	 भीमसेन	शरीरय टीनं	अजोड	 बलदंड	 होता.
अगदी	सखा	कृ णा या	बंध	ूबलरामांसारखा.	 यांचा	तर	हा	गदा	व	म लिव ेचा	िश यच
होता.	 यां यासारखाच	मनानं	मोकळा.	खां ावर	पर्चंड	गदा	तोलनू,	मान	मागे	टाकीत,
व 	गदगदवनू	हसणारा!	केवढं	अंतर	होतं	युिधि ठरात	आिण	भीमसेनात!	एक	उ रध् व,
तर	दुसरा	दि णध् वाचं	टोक.	भीमसेनाला	तीन	गो टी	आवरत	नसत.	भकू,	िनदर्ा	आिण
संताप!	पर्चंड	 भुकेमुळे	व	 िनदरे्मुळे	तो	सश त	व	बलदंड	 िदसे.	खां ावर या	पर्चंड
गदेसारखं	 याचा	 क्रोध,	 हे	 एक	 याचं	 दुसरं	श तर्च	 होतं,	 कुठ याही	शत् ला	 गदा
गोलगोल	िफरवत	क्रोधत त	मुदरे्नं	 यानं	आ हान	िदलं	की,	शत् 	अधाअिधक	खचनूच
जाई.	भीमसेन	 पाडा या	तोरंजनासारखा	सतेज	गौरवणी	 होता.	 या या	 ढालीसार या
गोल	मुदरे्ला	 या या	भरग च	िम या	शोभनू	िदसत.	एवढा	बलदंड	गदा	आिण	म लवीर
असला,	तरीही	तो	 ये ठ	ितघां या	आ ा	नमर्भावानं	मानी.	एक	 ये ठ	 बंध	ूयुिधि ठर,
दुस या	राजमाता	 कंुतीदेवी	आिण	 ितसरा	माझा	सखा	 कृ ण!	तो	 कृ णापे ा	वयानं	थोडा
मोठा	अस यामुळे	कृ ण	 याला	नमर्भावानं	वाकून	वंदन	क 	बघे.	भीमसेन	काही	 याला
तसं	 क 	 देत	 नसे.	 भीमसेनाची	 दोन	 पर्मुख	 श तरं्	 होती	 –	 गदा	 आिण	 मुसल.
इंदर्पर् था या	 राजसभेत	 तो	फारसं	 बोलत	 नसे.	 सभेत	 बोलणं,	 हा	 याचा	 वभावच
न हता.	समरांगणात	शत् ला	आ हान	 देत	 िडवचनू	 अंगावर	 घेताना	 या या	भाषेला



मातर्	वीर वाची	अजोड	धार	हटकून	येई.
या	मा या	वीर	पती	भीमसेनाचं	अतुल	शरीरसाम य,	हेच	अनेक	गो टीचंं	कवच	होतं.

या या	इतर	चार	बंधूं या	पराक्रमाचं	होतं.	मा या	मोहक	 तर्ी वाचं	होतं.	 यािशवाय
इंदर्पर् था या	 सवसामा य	 तर्ी-पु षां या	 या य	 अिधकारांचंही	 ते	 कवच	 होतं.
यामुळेच	इंदर्पर् था या	पौरजनात	इतर	चारही	बंधूं पे ा	भीमसेन	िपर्य	होता.	मा या
कृ णानं	 याला	सवपर्थम	 ‘भीमसेन’	असं	संबोधन	िदलं	होतं.	इतर	कुणालाच	 ते	लाभलं
न हतं.	 इतर	 कुणालाही	 यानं	धमसेन,	अजुनसेन,	 नकुल	 वा	सहदेवसेन	 हटलं	 नाही.
िकती	साथ	होतं,	कृ णानं	 याचं	ठेवलेलं	‘भीमसेन’	हे	नाव!	तो	एकटा	कधी	वाटतच	नसे.
तो	आला	की,	 शेकडो	गजश तीचंी	 सेनाच	आ यासारखं	वाटे.	भय	हा	श दच	 या या
कोशात	न हता.	 हणनूच	 याचं	 नुसतं	दशन	होताच	नगरजन	 वेडावनू	घोष	 देत	 –‘वीर
भीमसेन	जयतु...	जयतु!’

मा या	सवच	पतीचंं	मा यावर	 िनतांत	परे्म	होतं,	मातर्	 तर्ी	 हणनू	 कुणी	मला
‘ यांचा	कसा	क्रम	लावशील?’	असा	पर् न	िवचारला,	तर	मी	पर्थम	क्रमांक	देईन	तो
भीमसेनाला.	 नंतर	 येईल	 तो	 अजुन	 आिण	 होय	 सवांत	 शेवटीच	 लागेल	 तो	 क्रम
युिधि ठराचा!

पण	 ‘इंदर्पर् थाची	महाराणी’	 हणनू	मला	कुणीही	हाच	पर् न	 िवचारला,	तर	माझं
उ र	असेल	‘पर्थम	क्रमांक	युिधि ठर’	 हेच.	तो	ल जा पद	 तू	खेळला	होता,	तरीही
मी	 हे	असं	का	 हणते	आहे?	तर	 इंदर्पर् थाची	महाराणी	झा यानंतर	मा यातही	एक
आमलूागर्	 बदल	 झाला,	 तोही	 कृ णामुळेच.	 महाराणीपदा या	 उ रदािय वाची	 यानं
िदलेली	 दी ा	 मी	 कधीच	 िवस 	 शकले	 नाही.	 तो	 अहोरातर्	 घडिवणारा	 होता,
िबघडिवणारा	कधीच	न हे.	एकदा	 यानं	कुणालाही	आपलं	मानलं	की,	 या या	सहवासात
जाणारी	 य ती	आतबाहेर	बदलनूच	जाई.

एरवी	सवांनाच	अनावर	भीमसेन	मा या	 कृ णाचं	मातर्	 मुकाट	ऐके.	भीमसेन	मला
सवािधक	िपर्य	हो याची	जी	अनेक	कारणं	आहेत,	 यांपैकी	हे	पर्मुख	आहे.

मा यावर या	 भीमसेना या	 अतुल	 परे्माचा	 पर् यय	 मला	 देणारे	 अनेक	 पर्संग
का यकवनातील	आम या	वनवासी	जीवनात	घडले.	हाताशी	रा यवैभव	असताना,	आ ा
झेलायला	 सेवक-सेिवका	असताना,	प नी या	 कुठ याही	इ छेची	पतूता	पतीला	करता
येईल.	तसा	अनुभव	पांडवां याकडून	मी	अनेकदा	घेतला	होता.	 यात	िवशेष	असं	काहीच
न हतं.	 पण	 वनात	 ितची	 इ छापतूी	 करणं,	 याला	 मनात	 परे्मकंदच	असावा	लागतो.
का यकवनात	एकदा	िफरताना	मी	या	सवच	बंधूंसह	एका	जलसंप न	सरोवसकाठी	आले.
या	 सरोवरात	 म यभागी	 संुदर	 काषाय	 वणा या	 कमळाची	 फुलं	 उमलली	 होती.
सरोवरा या	 िन या	 जलाशयावर	 ती	 केवढी	 उठून	 िदसत	 होती.	 यांना	 बघताच	 मी
ची कारले,	 “िकती	 सुरेख	आहेत	ती	कमलफुलं!”	उद	्गार	ऐकून	 ये ठ	पांडव	 युिधि ठर
हणाला,	“ याहनू	तुझे	पाया या	टाचांपयंत	उतरलेले,	िनळी	छटा	असलेले	िवपुल	केश
अिधक	संुदर	आहेत.	ही	पु पं	तु या	केशात	िकतीतरी	संुदर	िदसतील.	पणकुटीत	जाताच
एखा ा	वनवासी	सेवकाकडून	ती	आणवनू	घेऊ!”

ते	ऐकून	मी	शरे् ठ	धनुधर	धनंजयांकडे	बिघतलं.	मा या	बघ याचा	अथच	होता	 ‘तू
काय	करणार	अजुना?’	मला	अपेि त	उ रच	 यानं	 िदल,	 “आता	या	 णी	मा याकडे
गांडीव	धनु य	नाही.	नाहीतर	म यभेद	करणा या	मा या	धनुवधाची	 िकमया	मी	 तुला



णात	 इथंच	 दाखिवली	 असती.	 सरोवरा या	 म यभागी	 असलेली	 ती	 कमळफुलं	 मी
गांडीव	 पेलताच,	 दुस याच	 णी	 तु या	पायाशी	लोळण	 घेताना	 िदसली	असती	 तुला,
यामले.”
नकुल-सहदेवांनी	अशीच	काहीतरी	उ रं	 िदली.	आज	ती	मा या	ल ातही	नाहीत.

सवांत	 शेवटी	 मी	 भीमसेनांकडे	 बिघतलं.	 यानं	कसलंच	 उ र	 िदलं	 नाही.	 डो यांनीच
माझा	पर् न	ताडला.	आप या	कटी या	वनवासी	पांढ या	अधरीयाचा	काचा	कसतच	तो
हणाला,	“जरा	थांब,	हा	आलोच	मी	तुला	आवडलेली	कमलफुलं	घेऊन!”	सव	बंध	ूबघत
असताना	तो	सरोवरात	 झेपावलाही.	गोरेपान	 िपळदार	बाह,ू	सपासप	चालवत	जलाशय
िचरत	कमलपु पांपयंत	पोहोचला.	 मंडलात	उमलले या	 या	 संुदर,	काषाय	 पु पांभोवती
एकदा	 िफरला.	 िनवडक	अधो मीिलत	 व	 नुकतीच	 फुललेली	 िवपुल	 फुलं	 यानं	 हेरली.
तशीच	ती	पटापट	खुडली.	एका	काखोटीत	िबंडा	मा न,	दुसरा	हात	जलावर	चालवीत	तो
परतला.	काखेत या	कमलफुलांचा	 िबंडा	 यानं	चारही	भावांसमोर	टाकला,	व 	 फुलवनू
मान	 मागे	 टाकत	 गदागदा	 हसनू	 तो	 हणाला,	 “अजुना,	 माळ	 ती	 िह या	 केशात!”
पा यात	 िनथळणारा,	 गौरवणी,	 िध पाड	 व	 िनरागस	 हसणारा	 तो	 भीमसेन,	 मी	कधीच
िवस 	शकले	नाही.

कुठ याही	 तर्ीला	आप या	 पतीची	खरी	ओळख	 होते	 ती	 एकांतात,	समागमात.
मला	तर	पाच	पती	होते.	एकांतातली	 यांची	 वृ ी	पाच	पर्कारची	होती.	सगळं	जीवनच
उलगडून	दाखवायचं	 हणनू	मी	बोलते	आहे.	 यासाठीच	 हेही	 िवनासंकोच	सांगणं,	मला
भाग	आहे.	खोटं	नाही	सांगत.	 युिधि ठर	या	पिह या	पतीनंतर	भीमसेनांची	एकांताची
पाळी	आली.	 या	पिह याच	रातर्ी	मी	केवढीतरी	धा तावले.	पण	 याच	रातर्ी	मला	शोध
लागला,	तो	ढगासारखं	गडगडणा या	अनावर	संतापानं	डरकाळणा या	मा या	वीर	पती
भीमसेना या	ठायी	एक	कमळपाक यांसारखं	संवेदनशील	तरल	मनही	आहे,	याचा.	 यानं
एकांतात	मा याशी	कधीच	धसमुसळेपणा	केला	नाही.	 हणनू	तर	एक	 तर्ी	 हणनू	मला
तो	सवािधक	आदश	पती	वाटला.	होय,	मला	पणात	िजंकणा या	अजुनापे ाही!

भीमसेनापासनू	 मला	 एक	 पुतर्	झाला.	 याचं	 नाव	 कृ णानंच	 ठेवलं	 ‘सुतसोम’	 तो
िप यासारखाच	सश त	िनपजला.	पराकोटीचा	अवखळही.

भीमसेनानंतर	ज मक्रम	होता,	तो	मा या	 ितस या	पितदेवाचा,	अजुनाचा.	धनुधर
धनंजयाचा	 –	 पराक्रमी	 पाथाचा!	 मला	 पिह याच	 बाणात	 अचकू	 ल यभेद	 साधनू
वयंवरात	 िजंकणा या	नरो माचा.	 याची	एकच	गो ट	मला	कधीही	पटली	नाही.	ती
हणजे,	 यानं	 मा या	 िवभाजना या	 वेळी	 धारण	 केलेलं,	 वीराला	 न	 शोभणारं	 मौन.
आप या	 मातेची	आ ा	आिण	 ये ठ	 बंधूंची	 इ छा	आपण	 पाळली,	 हे	समथन	 नंतर
एकांतात	 यानं	अनेक	 वेळा	मला	 िदलं.	मातर्	मला	 ते	कधीच	पटलं	नाही.	 यानं	 या
दोघांचा	 ये ठ	 हणनू	आदर	राखायला	काहीच	हरकत	न हती.	कुणाचीही	ती	अस	ूशकत
न हती.	 पण	 मला	 याच	 णी	कळून	 चुकलं	की,	 हा	 ऐन	 पर्संगी	 कंधावरचं	 गांडीव
के हाही	पायांशी	फेकेल.

वयंवरानंतर	मी	अनेकवेळा	 िवचार	 केला	की,	मा या	 िवभाजना या	 वेळी	मा या
पती या	ठायी	 -	अजुना या	ठायी	शर्ीकृ ण	असता	तर?	काय	केलं	असतं	 यानं?	तोही
वडीलधा यांचा	आदर	जीवनभर	राखत	आला	होता.	तो	बसला	असता	ग प	मौन	साधनू?



न कीच	नाही.	 यानं	 या	 णीच	 ये ठपणाची	झलू	पांघरणा यां	आप या	बंधलूा,	 प ट
बोलनू	 याचे	दोष	ऐकिवले	असते.	मातेचं	वचन	पाळ यासाठी	ित या	इ छेपर्माणे	सव
केलंही	असतं.	 हणनूच	मला	अजुनाचं	 यावेळचं	मौन	सतत	अ य	वाटत	आलं	आहे.
तो	अवसानघातकी	आहे,	 हे	 के हाच	मी	ताडलं.	 याला	अशा	पर्संगी	चार	कडक	बोल
ऐकवनू	पु हा	सुरावर	घे याचं	साम य	होतं,	ते	एकट ा	कृ णाठायी!

मा या	पिह याच	भेटी या	वेळी	मी	या	पाचही	पतीचंा	 वीकार,	तोही	हसतच	केला
पािहजे,	 हेही	 यानंच	मला	पटवलं	होतं.	एक	 तर्ी	 हणनू	मा या	पतीिंवषयी	 कृ णाशी
बोलताना	 मला	 कधीच	 व	 कसलाही	 संकोच	 नाही	 वाटला.	 या याशी	 जमले या
स य वाचा	हाही	एक	पडताळा	होता.

मा या	 सव	आ तगणांना	 वाटत	 होतं	 की,	 अजुनच	 माझा	 िपर्य	 पती	आहे.	 सव
इंदर्पर् थकरांनाही	 तसंच	 वाटत	 होतं	 आिण	 जे हा-जे हा	 मी	 पाथाला	 पु षो म
वासुदेवासह	पािहलं,	ते हा	मलाही	असंच	वाटलं.	दोघांचेही	वण	नीलच	होते.	उंची	जवळ-
जवळ	सारखीच!	ते	आकृती-सावलीसारखेच	िदसत.	िबंब-पर्ितिबंबासारखेच	वाटत	आिण
या	सवांहनू	एक	मह वाचं	कारण	होतं	की,	मी	 याला	सखा	मानलं	होतं	 या	कृ णानं,	सव
पांडवात	एकट ा	अजुनालाच	काय	तो	सखा	मानलं	 होतं.	 इतर	 कुठ याही	 पांडवा या
भा याला	काही	ते	आलं	न हतं.

शेवटचे	 दोन	 पांडव	नकुल-सहदेव.	 ते	मला	 पतीपे ा	 िमतर्च	अिधक	 वाटत	आले.
एकांतातील	दोघांचाही	संकोची	 वभाव	मलाच	पुढाकार	घेऊन	बदलावा	लागला	होता.	या
दोघांचं	 कुणालाच	 न	जाणवलेलं	 एक	 खास	 वैिश ट 	 होतं.	 ते	 हणजे,	 वर या	 तीनही
पांडवांब ल	 जे	आिण	जसं	मला	जाणवत	आलं,	 नेमकं	 ते	आिण	 तसंच	 या	 दोघांनाही
जाणवलं.	दोघेही	जसे	आप या	 बंधूं पे ा	वयानं	लहान	होते,	तसेच	मा याहनूही	लहान
होते.	पण	मी	 यांना	 ते	कधीच	जाणव	ू िदलं	नाही.	जसं	राजमाता	 कंुतीदेवीनंी	 यांना	 ते
साप न	पुतर्	आहेत,	हे	जाणव	ूिदलं	न हतं;	तसंच	मीही	कटा ानं	पाळलं.

दरवषी	 एक	 पुतर्	 यापर्माणे	 मला	 या	 पाचही	 पतीपंासनू	 पुतर्पर्ा ती	 झाली.
अजुनापासनू	 मला	 झाले या	 पुतर्ाचं	 नाव	 ‘श् तकीती’.	 हे	 नावही	 ारकेहनू	 येऊन
कृ णानंच	ठेवलं	होतं.	या या	नावाचा	अथ	होता,	सवांनीच	 याची	कीती	ऐकली	आहे	तो!
नकुल-सहदेव	 यां यापासनू	 झाले या	 मा या	 पुतर्ांची	 नावं	 होती,	 ‘शतािनक’	आिण
‘श् तसेन’	अशी!	शतािनक	आप या	िप यासारखा,	नकुलासारखा	अपर्ितम	संुदर	होता.

पांडवां या	या	 ितस या	 िपढीतील	पाचही	 पुतर्ांचं	 संगोपन	मी	कसं	 केलं	असेल,	 ते
माझं	मलाच	माहीत!	मी	सव	पांडवांना	 ‘तात’	 हणायला	या	पाचही	 पुतर्ांना	 िशकवलं.
यांनी	आप या	िप यापे ा	मा या	दुस या	पतीला	कुणा याही	िशकवणुकीमुळे	चुकूनही
‘काका’	 हटलं	असतं,	तर	भिव यात	 या	सवांपुढे	िक येक	य पर् न	उभे	रािहले	असते.
मुलंही	 गुणवान,	समजदार	होती.	 िशवाय	अनुभवी	 राजमाता	मा या	सोबतीला	हो या.
माझी	पाचही	मुलं	मला	हवी	होती	तशी,	‘पांडवपुतर्’	 हणनूच	ओळखली	जात.

पांडवांचं	काय,	कु ं चं	काय,	यादवांचं	काय,	एक	पर्मुख	वैिश ट ा	होतं	–	बहुपि न व!
याचं	समथन	 ते	 ‘ ितर्यांना	 हे	आव यकच	आहे’	असं	करीत.	जवळ-जवळ	सवांनाच
एकाहनू	अिधक	प नी	हो या.	उ वदेवांसारखा	एखादाच	याला	अपवाद	होता.	 हणनूच
तर	ते	सवतर्	वंदनीय	होते.	या	बहुपि न वा या	पर्थेमुळे	पर् येक	यो ा या	जीवनात
येणा या	 पर्थमप नीला	 अनेक	 आघाड ांवर	 पराकोटीची	 धावपळ	 करावी	 लागे.	 या



िवषयी	 ि मणीविहनी	या	मी	मानले या	सवािधक	आदश	 कुल तर्ी	हो या.	 या- या
वेळी	 यांची	 भेट	 घडली,	 या- या	 वेळी	 यांनी	 मला	 ‘वीरपु षांना	 कसं	 परे्मबंधनात
ठेवावं’,	 याची	 दी ाच	 िदली	 होती.	 एका	 दृ टीनं	 मी	 भा यवान	 होते	 की,	 माझं	 हे
ि मणीविहनीशंी	 असलेलं	 स य,	 अजुनाचं	 कृ णाशी	 असले या	 स यासारखं

कुणा याही	 डो यावर	आलं	 न हतं.	 मातर्	 कृ णाशी	 असले या	 मा या	 स यात	 व
ि मणीदेवीशंी	असले या	मा या	स यात	 िकतीतरी	 अंतर	होतं.	पांडवांची	महाराणी
हणनू	मी	 ि मणीविहनीनंा	आदश	मानलं	होतं.	पण	 कृ णाला?	 -	 याला	सखा	मानलं
होतं,	ते	संपणू	जीवनाचा	आदश	 हणनू.

मा या	पाचही	पतीं या	बहुपि न वाला	मला	सतत	त ड	 ावं	लागलं.	युिधि ठरानं
नंतर	पौरवी	नावा या	 तर्ीशी	 िववाह	 केला.	 या	दोघांना	 देवक	नावाचा	 पुतर्	झाला.
भीमसेनाला	मा या	 िववाहाअगोदरच	 िहिडंबा	नावाची	आिदवासी	प नी	होती.	 ितलाही
एक	 पुतर्	 झाला.	 याचं	 नाव	 घटो कच.	 ज मा या	 अिधकारानं	 पांडवां या	 ितस या
िपढीतील	हा	पिहला	अंकुर.	िहिडंबा	कधीच	इंदर्प थात	िकंवा	हि तनापुरात	आली	नाही.
गंगे या	 पलीकडे	 असले या	 अर यात,	 माहेरीच	 रािहली.	 मला	 हे	 सव	 वयंवरानंतर
कळलं.	कळलं	तरी	वळवनू	घेताना	पु हा	कृ णाचंच	मागदशन	कारणीभतू	ठरलं.	 या या
इंदर्पर् थातील	पिह याच	भेटीत	 यानं	परे्मळ	अग यानं	मला	िवचारलं,	“कृ णे,	पाचही
पतीं या	सहवासात	त	ूआनंदी	तर	आहेस?	 कुणाशी	काही	 तंटा?”	मी	 िहिडंबेचा	 िवषय
चचत	घेऊन	 हणाले,	 “उ ा	घटो कचच	द 	झाला	सवांसमोर	 -	मी	 ितस या	 िपढीतला
पिहला	पांडव	 हणनू	–	तर?”	तसं	नेहमीचं	खट ाळ	हसनू	तो	 हणाला,	“काही	काळजी
क 	 नकोस	 यामले.	 तसा	 पर्संग	 आला,	 तर	 घटो कचच	 सव	 पांडवांना	 संकटातनू
वाचवील.	 िकतीही	 केलं,	 तरी	 भीमसेनाचा	 तो	 पर्थमपुतर्	आहे	आिण	 असं	 बघ	 की,
माझीही	एक	 िपर्य	प नी	जांबवती	 –	 िहिडंबेसारखीच	आहे.”	 यानं	मला	 िन र	 केलं.
याचं	 हेच	वैिश ट 	होतं	की,	तो	कुठला	संदभ	कसा	िन	के हा	समोर	ठेवील,	ते	सांगता
येत	 न हतं.	 मा या	 भोवती या	 सव-सव	 वीर	 पु षांत	 तो	 अजोड	 बुदि्धमान	 होता.
या याशी	वाद	घाल यात	मलाही	आनंद	वाटे.	अशा	 वेळी	शेवटी	तो	 हणे,	 “पांचाली,
खरोखरच	त	ूबुदि्धमान	आहेस.	मा या	िपर्य	प नी	 ि मणीपे ाही.	 हणनूच	मला	िपर्य
आहेस	-	सखी	 हणनू!	एकच	कटा ानं	कर,	माझं	हे	मत	ितला	कधीच	सांग	ूनकोस.”

भीमसेना या	ितस या	प नीचं	नाव	होतं,	बलधरा.	ती	काशीराजक या	होती.	ित या
पुतर्ाचं	 नाव	 होतं,	 शवतर्ात.	 भीमसेना या	 चौ या	 प नीचं	 नाव	 होतं,	 काली.	 ही
कृ णा या	 दमघोष-श् तशर्वा	 या	आतोबा-आ याबा ची	 क या	 होती.	 हा	 िववाह	 तर
कृ णानंच	पुढाकार	घेऊन	केला	होता.

भीमसेन	एकांती	जीवनात	मला	‘सुभगे’	 हणे.	मलाही	ते	आवडे.
माझा	 ितसरा	 पती	 अजुन!	 या या	 हातनू	 आ ही	 सवांनी	 मा य	 केले या

आचारसंिहतेचा	एकदा	 भंग	झाला.	 यामुळे	तो	एक	वषां या	तीथयातरे्ला	 गेला	होता.
इंदर्पर् थात	परत यापवूी	 यानं	च क	तीन	िववाह	केले	होते.	पिहली	होती,	नागक या
उलपूी.	ही	 गंगेकाठ या	कौर य	नागाची	क या	होती.	बालपणीच	 िहचा	 िववाह	ऐरावत
नागा या	 पुतर्ाशी	झाला	होता,	पण	तो	 पुतर्	वार यामुळे	तर	ही	उलपूी	बालिवधवा
होती.	 मा या	 या	 ितस या	 पतीनं	 ित याशी	 गंगेकाठी	 गांधविववाह	 केला.	 पुढे	 ितला
झाले या	 पुतर्ाचं	 नाव	 नागांनी	 इरावान	 ठेवलं.	 ही	 उलपूीही	 ित या	 माहेरी	 कौर य



नागाकडेच	रािहली.
तीथयातरे्त	 पुढे	 मिणपरूला	 गेले या	 मा या	 या	 पतीनं	 ितथ या	 िचतर्वाहन

नावा या	 राजाची	क या	 िचतर्ांगदा	 िह याशी	 िववाह	 केला.	 ितला	झाले या	 पुतर्ाचं
नाव	 मिणपरूकरांनी	 बभ् वाहन	 ठेवलं.	 आम या	 राजसयू	 य ासाठी	 िचतर्ांगदा	 या
पुतर्ासह	इंदर्पर् थात	आली	होती.

माझा	हा	ितसरा	पती	अजुन	–	तो	कृ णाला	अतीव	िपर्य	अस यामुळे	मलाही	तसाच
िपर्य	होता.	तसा	आ हा	ितघांचा	इतर	सवांना	कळायला	कठीण	असा	भावितर्कोण	होता.
अजुनानं	 याचा	भावचौकोन	 केला	 –	 सुभदरे्चं	 हरण	क न!	 सुभदर्ा	 ही	 याची	चौथी
प नी.	 मा या	 सव	 सवतीशंी	 मी	 परे्माने	 वागले.	 यातही	 सुभदरे्शी	अिधक	 परे्माने
वागले.	 याला	कारण,	ती	 कृ णाची	भिगनी	होती.	सवत	 हणनू	मी	 ितला	 वीकारली	 –
भिगनी	 हणनू	 कृ णासारखीच!	 तीही	 मला	आ या-आ या	 ‘ताई’	 हणनू	 िबलगताना
मा या	 कानात	 हणाली,	 “कृ णादादानं	 मला	 सांिगतलंय	 की,	 पांडवांत	 तुझा	 िनभाव
लागेल,	तो	 दर्ौपदी या	 नेहानं!”	मीही	समजायचं	 ते	समजले.	 हा	 कृ णाचा	आप या
भिगनीला	िदलेला	परामश	न हता,	तर	मा यासाठी	पर पर	िदलेला	आदेशही	होता	आिण
कृ णाचा	 आदेश	 दर्ौपदी	 कशी	 काय	 नाकारणार	 होती?	 मा या	 या	 िपर्य	 भिगनी
सुभदरे्लाही	 एक	 पुतर्	 झाला.	 कृ णानंच	 याचं	 नाव	 ‘अिभम य’ू	 ठेवलं.	 मलाही	 ते
आवडलं.	हा	अिभम य	ूमा या	त डी	मा या	अजुनपुतर्	 ‘कीती’सारखा	 ‘अिभ’	झाला.
कृ णाचा	 भाचा	 हणनू	 न हे;	 तर	 वागणं,	 िदसणं,	 पराक्रम	 यामुळे	 तो	 सवांनाच	 िपर्य
झाला.	 कृ णभिगनी	 हणनू	मा या	ठायी	 सुभदरे्ब ल	असलेलं	परे्म,	 ‘अिभ’ची	माता
हणनू	 अिधक	 वाढलं.	 िवशेष	 हणजे	 अजुनािशवाय	 इतर	 सव	 पांडवही	 ‘अिभ’चे
मनापासनू	लाड	व	कौतुक	करीत.	तो	होताच	तसा	–	सवांना	हवाहवासा!	 या यािवषयी
अजुनाचा	एक	सु म	मनोभावही	मी	बारीक	िटपला	होता.	सव	पांडवपुतर्ांत	अजुन	 याला
कणभर	उजवं	माप	नकळत	 देई.	 ते	अिभसाठी	होतं	की	 कृ णासाठी,	 हे	मातर्	मला	खपू
िवचार	क नही	समजनू	येत	नसे.	अजुन	एकांतात	मला	‘सुरेखा’...	‘ यामा’	 हणे.	आ हा
ितघां या	 हणजे	मा या,	 कृ णा या	व	अजुना या	वणात	सावळेपणाकडे	वळलेली	एक
छटा	होती.

माझा	 चौथा	 पती	 नकुल	अपर्ितम	 संुदर	 होता.	 मी	 काही	 मदन	 पािहला	 न हता.
पाह याची	 इ छाही	 न हती.	 पण	 सव	 जण	 नकुलाला	 मदनाचा	 पुतळा	 हणत.	 सव
यादवही	 कृ णा या	पर्थमपुतर्ाला,	पर् ु नाला	तसंच	 हणत.	या	दोघां यात	आपसकू
िमसळला	 जाईल	 असा	 वण	 होता,	 तो	 एकट ा	 उ वदेवांचा.	 नकुल,	 पर् ु न	आिण
उ वदेव	एकतर्	 बोलत	 उभे	 रािहले	की,	लांबनू	 बघणा याला	 पटकन	 कुठला	कोण,	 हे
ओळखचू	येत	नसे.	नकुल	भुयार	व	अ वत ही	होता.	 याला	िशशुपालवधानंतर	 याची
क या	करेणुमती	िववाहात	दे यात	आली.	हे	सव	राजकारणाचं	व	ना याचं	गा ड	जुळवनू
आण यात	सव	 पुढाकार	होता,	तो	कृ णाचा!	करेणुमती	ही	ना यानं	तशी	सव	पांडवां या
मावसभावाची	क या,	 हणजे	च क	भाची;	पण	ती	नकुलाची	कृ ण-आदेशानं	प नी	झाली.
ितला	िनरिमतर्	नावाचा	मुलगा	झाला.

नकुल	एकांतजीवनात	मला	‘या सेनी’	 हणे.
शेवट या	पाच या	क्रमांकाचा	माझा	पती	सहदेव!	याला	 योितषाचं	वेड	होतं.	कधी-

कधी	तो	माझा	डावा	तळहात	बघनू	माझं	भिव यही	सांगे!	 ते	ऐकून	 घेऊन	मी	 याला



हसनू	 हणे,	 ‘एकदा	 कृ णाचे	दो ही	हात	बघनू,	 याचंही	भिव य	सांगायला	काय	हरकत
आहे!’	 तसं	 तो	कपाळावर	आठ ांचं	जाळं	 उठवीत	 िनमटू	क ाबाहेर	 िनघनू	जाई.	 तो
गोत 	 व	 अ वत ही	 होता.	 याला	 मा यािशवाय	 तीन	 प नी	 हो या.	 यातील
मदर्देशी या	पांडवां या	मामा	श याची	 मुलगी	 िवजया,	ही	एक	होती.	ही	मामेबहीण
असनू	सहदेवाची	प नी	झाली.	ित या	पुतर्ाचं	नाव	ठेव यात	आलं,	सुहोतर्!

सुभदरे्सारखी	 ारके या	यादवांची	आणखी	एक	क या	पांडवांत	आली.	ती	होती,	भानू
राजाची	 क या	 भानुमती.	 यातही	 कृ णानंच	 पुढाकार	 घेतला.	 ितला	 काही	 पुतर्पर्ा ती
झाली	नाही.

सहदेवाची	 चौथी	 प नी	 होती,	 िगिरवर्जा या	 मगधसमर्ाट	 जरासंधाची	 क या.
जरासंधपुतर्	सहदेवाची	भिगनी.	 हणजे	या	मागधी या	पतीचं	आिण	भावाचं	एकच	नाव
होतं,	सहदेव!

सहदेव	 एकांतात	 मला	 ‘पांचाली’	 हणे.	 याचा	 पाचवा	 क्रमांक,	 हे	 याचं	 कारण
असावं.

युिधि ठर	 हा	 ये ठ	 पांडव	 माझा	 पर्थमपती.	 युिधि ठर	 खरोखरच	 ये ठ	 भर्ाता
हणनू	शोभणारा	होता.	आप या	पर् येक	भावा या	ठायी	कसकसली	गुणव ा	आहे,	याचं
याला	 अचकू	 भान	 होतं.	 सव	 पांडव	 ये ठ	 हणनू	 जसं	 युिधि ठराला	 मानत,	 तसं
युिधि ठर	कुठ याही	िवषयातला	अंितम	श द	 हणनू	मातेला	मानी.

एकांतात या	मा या	सहवासात	या	 ये ठ	पांडवाचं	मला	अिधक	सखोल	दशन	घडलं.
भावंडातलं	 ये ठ व,	 इंदर्पर् थाचं	 राजेपण,	 यु ,	मा याशी	असलेलं	 पतीचं	 नातं	या
सवांपे ा	 याचा	ओढा	होता,	जीवना या	पणू वाकडे.	तो	ऋिषमुनी	आिण	बर् वंृदात
अिधक	 रमणारा	 होता.	 या या	 चचा	 महा मा	 िवदुर	 आिण	 उ वदेव	 व	 म येच
इंदर्पर् थात	 येणा या	 मुिनवर	 यास,	 याज-उपयाज	 यांसार या	 ऋिषमुनीशंी	 अिधक
काळ	चालत.	अशा	चचांनंतर	एरवी	आप या	मातेचा	पर् येक	श द	बर् वा य	मानणारा
हा	 ये ठ	पांडव,	ितलाही	काही	जीवनिस ा त	समजावनू	सांगी.	अशा	वेळी	 याची	चया
उ वदेव,	 महा मा	 िवदुर	 यां यासारखी	 भासे.	 कधी-कधी	 तो	 कृ णासारखाही	 वाटे.	 या
ये ठ	पांडवाची	वाणी	अितशय	सं कारशील	व	मधुर	होती.	तो	 विचतही	रागवत	नसे.
आपला	सव	क्रोध	जसा	काही	 यानं	भीससेनालाच	देऊन	टाकला	होता.	हि तनापरू या
कौरवशरे् ठ	 दुयोधनात	 आिण	 या यात	 मोठं	 अंतर	 होतं,	 ते	 इथेच.	 दुयोधनानं	 सव
भावंडांचा	 क्रोध	 व	 रोष	ओढून	 घेत यासारखा	आप यातच	 मुरवला	 होता.	 दुःशासन,
िवकणासारखे	दोन-चार	कौरव	सोडले,	तर	सव	कौरव	दुयोधना याच	त डून	बोलतात,	असे
वाटे.	मा या	पाचही	पतीचंं	मातर्	तसं	न हतं.	 यांना	पर् येकाला	 वत:चं	असं	 िवशेष
यि तम व	होतं.

मा या	 या	 पर्थमपतीला	लाभलेली	 का याची	 देणगी	अजोड	 होती.	 ते	 का य
अनेक	 िवपदा	सहन	 केले या	 कुटंुबातील	एका	 ये ठ	 पुतर्ाचं	होतं.	यश वी	झाले या
इंदर्पर् था या	सवािधकारी	अिभिष त	 राजाचं	 होतं.	 याला	 पणू वाची	 अंगभतू	ओढ
अस यामुळे,	ते	थेट	 या या	पर्ाणांना	िभडलं	होतं,	असं	अनेकां या	पर्ाणांना	िभडलेलं
अिभजात	का य,	 हणजेच	तर	धम	असतो.	अशा	का याचा	अिधकारी	 हणनूच	तर
याला	सव	इंदर्पर् थकर	‘धमराज’	 हणत	आले	होतं.	मलाही	तो	तसाच	वाटला	होता.
माझा	दि्वतीय	पती	भीमसेन.	कसा	 िदसला	व	वाटला	मला	हा	दि्वतीय	पती?	तो



जसा	 अमाप	 साम यशाली	 होता,	 तसाच	 िवनयीही	 होता.	 हा	 याचा	 नमर्पणा	 मला
बघायला	िमळे,	तो	 या या	माता	व	 ये ठ	 बंधसूमोर.	आणखी	दोन	 य ती	हो या,	 या
हणजे	माझा	सखा	 कृ ण	आिण	 याचा	 बंध	ूबलरामदादा.	भीमसेन	अचाट	शि तशाली
होता	 हणनू	तो	 बुदि्धमान	न हता,	असा	अनेकांचा	अपसमज	होता.	 तूा या	पर्संगी
याने	काढलेले	उद	्गार	 नंतर	मला	समजले.	 ते	मी	श दश:	फोडून	पािहले.	तो	 हणाला
होता	 ‘सहदेवा,	 थोडा	 अ नी	 आण.	 तू	 खेळणारे	 याचे	 हातच	 जाळून	 टाकतो.’	 या
उद	्गारात	 याची	बुदि्धम ा	व	पर्संगावधान	 प ट	होत	नाही	काय?	 यानं	आ ा	केली,
तीही	सवांत	धाकट ा	बंधलूा!	आिण	तो	 हणाला	तेही	‘ तू	खेळणारे	याचे	हातच	जाळून
टाकतो’	 असं!	 तो	 संतापापोटीही	 असं	 नाही	 हणाला	 की,	 ‘ तू	 खेळणा या	 या
युिधि ठरालाच	जाळून	टाकतो.’

‘आम या	 दैनंिदन	जीवनात	 तर	भीमसेना या	 त पर	 बुदि्धम ेची	अनेक	 उदाहरणं
िदसनू	येत.	मला	सरोवरातनू	काषायकमलं	आणनू	देणारा	भीमसेन,	बकासुराला	‘अगोदर
अ नभ ण	 करतो.	 मग	 तुझा	 समाचार	 घेतो’	 असं	 हणणारा	 भीमसेन	 संयमी	 आिण
बुदि्धमान	नाही,	असं	कुणी	 हणावं?	 याचं	अजोड	साम य	 हे	आम या	कुटंुबाचं	अभे
कवच	होतं,	 वत:	 यानं	मातर्	कधी	चुकूनसु ा	 याचा	उ चार	केलेला	न हता.	हा	केवढा
याचा	 िवनय!	 कुठ याही	शि तशाली	 पु षाचे	काही	 नैसिगक	आवेग,	 इतरांना	 थ क
करणारे	असतात.	भीमसेनाची	 िनदर्ा	आिण	भकू	 तशीच	 होती.	 तो	 नुसताच	खात	 नसे.
चवीनं	 भोजन	 घेत	 असे.	 आपणाला	 आवडणारी	 फळं,	 पुतर्	 सुतसोमासह	 तो	 सवच
पुत यांना	खायला	लावी.	 यां याशी	न	 कंटाळता	 यायामशाळेत	एक प	होई.	 उंच	व
सुदृढ	भीमसेन	 या	मानानं	कमी	 उंच	व	 कृश	मातेशी	 या	नमर्भावानं	बोलत	असे,	 ते
बघणं	हा	एक	आनंदी	अनुभव	होता.

एकांतात	 मला	 भेटलेला	 भीमसेन	 हा	 सवािधक	आदश	 पती	 होता.	 या या	 ठायी
संगीताची,	स दयाची	 िकती	खोल	जाण	आहे,	याचा	मला	 या याशी	झाले या	एकांती
संभाषणात	पर् यय	येई.	प नी	 हणनू	माझं	मन	एवढंसंसु ा	दुखावलं	जाणार	नाही,	याची
तो	काटेकोर	द ता	घेई.	अशा	सहवासात	मला	िहमालया या	एखा ा	भ कम	िशखरा या
आशर्याला	अस यासारखं	वाटे.

भीमसेनाचं	 सवच	 भावंडांवर	 िनतांत	 व	 िनरपे 	 परे्म	 होतं,	 मा या	 वशुर
पांडुमहाराजांना	मी	काही	कधी	पािहलं	न हतं.	ते	िदि वजयी	समर्ाट	होते	 हणे.	 यांची
उणीव	कुटंुबात	या	भीमसेनानं	अबोल	राहनू	भ न	काढली	होती.	‘तो	नसताच	तर’	अशा
पर् नातच	 या या	अस याचं	सव	शरे्य	लपलं	आहे,	असं	मला	वाटे.	आप या	पर्चंडदेही
गदे याही	 गितमान	 हालचाली	 क न	 तो	 आपलं	 ‘वायुपुतर्’	 हे	 नाव	 िस 	 करी.
वायसूारखाच	सवतर्	जीवन	फुलवीत-खुलवीत	जाई.

माझा	 ितसरा	 पती	 अजुन.	 याला	 पाथ	 व	 धनंजयही	 हणत.	 कृ ण	 तर	 याला
गुडाकेशही	 हणे.	 गुडाकेश	 हणजे	 िनदरे्वर	 िनयंतर्ण	 असलेला	 सावध	 पु ष.	 तो
अ टावधानी	 होता.	 पर्ित मृतीिव ेचा	 हणजे	 इंदर्जाल	 कलेचा	 अिधकारी	 होता.
मा या	या	पतीचे	लौिकक	अथाने	 गु 	दोन	–	एक	दर्ोण	व	 दुसरे	कृप.	पण	श तर्ा तरं्
सोडून	लौिकक	जीवनाथाचे	खरे	गु 	दोनच	–	एक	 ये ठ	बंध	ूयुिधि ठर	आिण	दुसरा	माझा
सखा	कृ ण.	या	दोघां या	सहवासात	आपलं	लहानपण	न	सोडता,	अबोल	राहनू	तो	बरंच
काही	 िशकला.	श तर्ा तर्ाचं	 ान	पट्टी या	 गु ं कडून	 घेत यामुळे	तो	 यात	पारंगत



झाला.	तसाच	तो	युिधि ठर-कृ णामुळे	जीवन	समजनू	घे यातही	पारंगत	झाला.	कृ णाची
बहीण	 सुभदर्ा	 ही	 याची	 शेवटची	 प नी.	 कृ ण	 तर	 मला	 िडवच यासाठी	 नेहमी या
खोडकरपणे	 हणे,	 ‘कृ णे,	 अजुनाचं	 खरं	 परे्म	 सुभदरे्वरच	आहे.	 अगं,	 वीरांची	 मनंही
गवता या	भा यासारखी	असतात.	 याला	 िकतीही	करकचनू	पिह या	 बंधानं	आवळलं,
तरीही	 दुसरा	 बंध	घालताच	पिहला	 िढला	पडतो!’	 याची	कोपरखळी	परतवनू	लावताना
मीही	हसनू	 हणे,	 ‘कुणी	सांिगतलं	 तुला	वीरांची	मनं	गवता या	भा यासारखी	असतात
हणनू?	ती	असतात	यमुने या	पातर्ासारखी!’	तोही	काही	कमी	न हता.	खट ाळ	हसनू
पु हा	मला	कोपरखळी	 देत	 हणे,	 ‘तेच	 हणतो	मी.	वीरांची	मनं	यमुने या	पातर्ासारखी
हणजे	यम+ना	 हणजे	बंध	नसलेली	-	िनबंध	असतात!’	 याला	जराही	हल	ून	देता	 याचं
हणणं	दरू	फेकून	 देत	मी	 हणे,	 ‘यमुने या	पातर्ासारखी	 हणजे	दो ही	 िकनारे	सारखेच
फुलवीत	वाहणारी!’

सुभदरे्मुळे	अजुना या	मा यावरील	परे्मात	कमतरता	येईल,	ही	अनेकांची	समजतू
खोटी	ठरली.	मा या	श् तकीतीला	व	सुभदरे् या	अिभला	असं	दोघांनाही	दुहाती	घेऊन
अजुन	अनेकवेळा	 मा या	 क ात	 येई,	 तसाच	 ित याही	 क ात	जाई.	 या	 दोघांनाही
धनुवधाचे	अवघड	हात	एकाच	वेळी	त मयतेनं	िशकवी.

जे हा	 कृ ण	 इंदर्पर् थात	 येई,	 ते हा	अिभम य	ू व	श् तकीती	 यांचा	आनंद	 कसा
ओसंडून	 जाई.	 ते	 दोघेही	 ‘मामा,	 मामा’	 हणत	 सतत	 या याबरोबरच	 राहत.	 तोही
घटकान	्घटका	 यां याशी	 भान	 िवस न	 बोले.	 माझे	 इतर	 पुतर्	 पर्ितिवं य,	 सुतसोम,
शतािनक	आिण	श् तसेन	 हेही	 ितथे	असत.	 कृ णाला	सवांत	अिधक	 पर् न	 िवचा न
भंडावनू	सोडी	तो,	आमचा	अिभ!

अिभम य	ू इंदर्पर् था या	 नगरजनांतही	 इतर	 पांडवपुतर्ांहनू	 अिधक	 लोकिपर्य
झाला	होता.	 याला	 याचे	 गुण	जसे	कारणीभतू	होते,	तसंच	नगरजनांचं	 कृ णाजुनावरचं
परे्मही	कारणीभतू	होतं.

कधी-कधी	मला	मा या	पाचही	पतीनंा,	 यांनी	केले या	अिधका या	िववाहासंदभात
चाचपनू	घे याची	इ छा	होई.	आप या	सवती	कशा	आहेत,	याचा	कयास	बांध याची	ती
तर्ीसुलभ	धारणाही	असेल.	इंदर्पर् थाचा	महाराज	व	 ये ठ	पांडव	युिधि ठर	याला	मी
िवचारी,	ते	थोडं	ितरकसच	असे.	मी	 हणे	“तु ही	सव	पांडव	कृ णाला	फार	मानता.	 याला
मागदशक	 हणता.	मग	 यानं	एक	न हे,	दोन	न हे,	सोळा	सह तर्	काम पी	ि तर्यांचं
ारकेत	पुनवसन	केलं.	तसं	तु ही	का	नाही	करीत?”
मा या	या	कोड ात	घालणा या	पर् नानं	चक्रावनू	 इंदर्पर् थाचा	महाराज	 हणे

“मी	समजलो	नाही	तुला	काय	 हणायचं	आहे	ते,	महाराणी?	जे	शर्ीकृ णाला	श य	आहे
ते	आम यापैकी	कुणालाच	श य	नाही.	अशा	सह तर्ावधी	 तर्ीया	कशा	काय	आणणार
आ ही	इंदर्पर् थात?”	तो	भाबडेपणी	उ र	देई.	 याला	मला	ह या	 या	सुरावर	घेत	मी
हणे,	 “सह तर्ावधी	 नाही,	 मोज याच.	 तु हा	 पर् येक	 बंधू या	 मा यािशवाय	अनेक
प नी	आहेत.	 मला	 घाब न	 या	 इंदर्पर् थात	 येत	 नाहीत,	 अशी	 बोलवा	 ऐकायला
िमळते.	काय	हरकत	आहे,	पर्थम	पौरवीला	इंदर्पर् थात	आण यात?”

माझा	तो	पर् न	ऐकून	पांडवांचा	महाराज	 िनःश द	होई.	तसा	तो	 नेहमीच	 िनःश द
अस यामुळे,	िन र	के हा	झालाय,	हे	काही	इतरांना	समजत	नसे	-	मी	ते	अचकू	जाणे,
मग	पौरवीब ल	मी	 िवचारले या	सव-सव	पर् नांना	महाराज	 युिधि ठर	 ‘हो-ना’	अशा



मोज याच	श दांत	 उ रं	 देई.	मा या	या	 िवचारणा	 -	सतर्ातनू	मी	कौश यानं	माझी
सवत	-	जी	कधीच	इंदर्पर् थात	येणार	न हती,	ित यािवषयीची	सव-सव	मािहती	काढून
घेई.	कुणी	सांगावं,	भिव यात	ितचीही	कुठंतरी	आव यकता	भासेल.

जसा	 युिधि ठराला	 िवचारला	तसा	भीमसेनाला	मा यािशवाय या	 या या	प नी	 -
मा या	सवती	िहिडंबा	व	कालीब ल	मी	चाचपनू	पाही.	मी	 याला	एकांतात	 हणे,	“असं
िहिडंबेला	 भेट यासाठी	 अधनूमधनू	 गंगेकाठ या	 अर यात	 जा यापे ा,	 कालीला
भेट यासाठी	चदी या	शुि तमती	नगराला	जा यापे ा,	 यांनाच	इथे	आणलं	तर?”	तसं
मान	मागे	टाकून	गदगद	खळाळ	हसताना	 िनवळशंख	मनाचा	भीमसेन	 हणे	 “िहिडंबेला
आणलं,	तर	 इंदर्पर् थाचं	 पु हा	खांडववन	करावं	लागेल!	 ते	 तु या	स या	 कृ णालाही
आता	श य	नाही	आिण	चेदीचंी	काली	पांडवां या	 इंदर्पर् थात	कधीच	येणार	नाही.	तू
आडून	बाण	मार याचं	सोडून	दे.	इथं	इंदर्पर् थात	तु या	सवती	दोनच	राहतील.	 याही
यादवांकडील	 -	 सुभदर्ा	आिण	भानुमती!	 या	 ारके या	अस यामुळे	 तुला	सवतीपे ा
भिगनीच	वाटतात,	हे	खरं	नाही	काय?”	भीमसेन	आप या	काटेकोर	बुदि्धम ेचा	पर् यय
देई.

अजुनाला	मा यािशवाय	 या या	अ य	प नीबं ल	मी	असंच	चाचपनू	घेई.	दरू या
पवूदेशी या	 उलपूी	 आिण	 िचतर्ांगदा	 यांचा	 िनदश	 क न	 मी	 यांना	 इंदर्पर् थात
आण याचा	िवषय	छेडून	बघे.	तोही	काही	कमी	न हता.	मला	उ र	देई,	“ या	दोघीचें	देश
फार	 लांब	 पवूदेशी	आहेत.	 स यभामादेवी	 जशा	 वासुदेवाबरोबर	 याचं	 सार य	 करीत
दरूदेशी	 गे या,	 तशी	 तहूी	 चल.	 घेऊनच	 ये	 या	 दोघीनंा	 इंदर्पर् थात.	 या	 अव य
येतील.	मातर्	 यांची	एक	अट	राहील.”

“कोणती?”	मी	धनुधराला	कुतहूलांन	िवचारलं.
तो	हसला.	 याला	हसताना	बघनू	 णभर	मी	कृ णालाच	समोर	बघत	नाही	ना,	असा

भास	मला	झाला.	तो	 या या	गु सारखंच	-	कृ णासारखंच	ितरकस	 हणाला,	“ यांची	अट
राहील,	सुभदरे्ला	 ारकेला	परत	पाठिव याची!”	ती	ऐकून	मी	चक्रावनूच	जाई.	सवांत
पर्थम	 िवचार	 येई,	 तो	 सुभदरे्ला	 असं	 माहेरी	 ारकेला	 पाठवलं,	 तर	 कृ णाला	 काय
वाटेल?	 मी	 ग पच	 राही.	 तसं	 िडवच याची	 संधी	 कधीच	 न	 सोडणारा	 अजुन	 अचकू
शरसंधान	 करीत	 हणे,	 “ यापवूीची	 यांची	 अट	 असेल,	 ती	 तु याबाबत!	 कारण	 तू
पर्थमप नी	 आहेस.	 महाराणी	 आहेस	 आिण	 सवांत	 हणजे	 आम या	 वंदनीय
ि मणीदेवीसंारखी	अतुल	 बुदि्धमानही	आहेस.	 ए हाना	 त	ू ताडलंही	असशील	 यांची

अट	कोणती	असेल	ते!”
मी	 पु हा	 िन र	 होई.	 ग पच	 राही.	 कारण	 ती	 अट	 हणजे	 पर् य 	 मलाच

कांिप यनगराला	 पाठिवणारी	असणार,	 हे	 मी	 ताडलेलं	असे.	अजुनाला	 या या	 इतर
तर्ीयांबाबत	कधीच	चाचपनू	बघायचं	नाही,	हा	िनणय	मी	के हाच	घेऊन	टाकलेला	असे.
अजुना या	अनुभवानं	 पुढ या	दोघांना	मी	याबाबत	काहीच	 िवचारायचं	नाही,	हाही

िनणय	घेऊन	टाकला.
मला	 पाचही	 पतीं या	 िमळून	अनेक	 सवती	 हो या.	 यातील	 दोनच	 इंदर्पर् थात

आ या	 हो या	 -	 सुभदर्ा	आिण	 भानुमती.	 नगरजनांना	आिण	 दरू या	आ तांना	 एकच
माहीत	होतं	 -	 इंदर्पर् था या	महाराणी	दर्ौपदीला	पाच	पती	आहेत,	एवढंच	अधस य.



ितला	एक-दोन	न हे,	चांग या	दहा	सवती	आहेत,	हे	फारसं	कुणाला	माहीत	न हतं.	याचं
कारण	 काय	 होतं?	 एकतर	 यातील	 दोघीिंशवाय	 मा या	 सव	 सवती	 इंदर्पर् थाबाहेर
हो या	 हे!	 व	 या	 दोघी	 इंदर्पर् थात	 हो या,	 या	 कृ णाशी	 संबंिधत	 अस यामुळे
सवतीपे ा	मा या	भिगनीच	अिधक	झा या	हो या.

कधी-कधी	मी	 िवचार	करी	की,	रािहले या	मा या	आठही	सवती	अिधकार	सांगत
इंदर्पर् थात	 आ या	 तर!	 कसं	 वळण	 घेईल	 मग	 माझं	 जीवन?	 बहुपित वाबरोबर
बहुसवती वाला	त ड	 देताना,	मा यातली	पांचालांची	या सेना	वाहनू	तर	जाणार	नाही
ना?	मी	मलाच	उ र	 देई	 -	तसं	कधीच	होणार	नाही.	कारण	मी	 ारकाधीशांची	भिगनी
आहे,	कृ णाची	सखी	आहे.

मा या	 इंदर्पर् थातील	वा त यात	मी	 या	दोन	 ि तर्यां या	अिधक	 िनकट	 गेले,
या	 हणजे	मा या	सासबूाई	राजमाता	कंुतीदेवी	आिण	भिगनी	सुभदर्ा.	सुभदरे्ला	भेटलं
की,	 मला	 वाटे	 ि मणीदेवीच	 भेट या.	 राजमाता	 कंुतीदेवी	 या	 पर्थम	 मला	सासबूाई
वाट या.	पाच	वीरपुतर्ांची	माता	 हणनू	 या	तशा	हो याही.	सगळे	इंदर्पर् थकर	 यांना
राजमाता	 हणनू	आदरानं	मान	देत.	 यांचं	बोलणं	सुघड	िशवालयातील	घुमणा या	मधुर
घंटानादासारखं	 वाटे.	 यात	 ‘िशव’	 तर	 असेच	 पण	 पिरि थतीचे	 टोल-तडाखे	 खाऊन
मना या	गाभा यातनू	आलेला	जाणता	मधुरपणा	असे.	मा यासमोर	आप या	 पाचही
पुतर्ांतील	 यांना	जाणवलेला	दोष	 या	कधीच	बोलनू	दाखवत	नसत.	भरभ न	बोलत
या	 पुतर्ां या	 केवळ	 गुणांब ल.	आप या	 पुतर्ांचे	दोष	मा या	कानी	घाल याचं	काम
यांनी	 कृ णावर	 सोपिवलेलं	 असे.	 तोही	 ते	 कौश यानं	 पार	 पाडी.	 मा या	 सासबूाई
राजमातापदाला	सव वी	साजेशा	हो या.	कृ णानं	जसं	आपलं	 ारका	जनपद	आयावतात
मानमा यतेला	 नेलं	 होतं,	 तसंच	या	 राजमातांनाही	 नवथर	असलेलं	आपलं	 इंदर्पर् थ
गणरा यही	मानमा यतेला	 यायचं	होतं,	आपली	उ रदायी	 हणनू	 यांनी	सव	कसोट ा
लावनू	मला	पारखलंही	होतं.

मा या	 बालपणी	 जे	 काही	 सं कार	 झाले,	 ते	 माता	 सौतर्ामणीचे	 होते.	 इथे
इंदर्पर् थात	महाराणी	 हणनू	मा या	मनाची	जी	जडणघडण	झाली,	ती	या	 राजमाता
कंुतीदेवीं या	सं कारांवर.

या	सं कारांत	सवांत	कठीण	व	 गंुतागंुतीचा	होता,	तो	मा या	पाच	पतीशंी	होणा या
एकांतवासाचा	 सं कार.	 यासाठी	सवानुमते	एक	आचारसंिहता	आ ही	 िस 	 केली	होती.
ितचे	सव	बारकावे	राजमाते या	सचूनेनुसार	तयार	झाले	होते.	 जे हा	मी	पाचही	 बंधूंची
प नी	 हायचं	ठरवलं,	 ते हा	कांिप यनगर	सोडतानाच	राजमातेनं	आप या	 पुतर्ांना	एक
कठोर	सचूना	िदली	होती.	सवांनाच	एकतर्	घेऊन	 या	 हणा या	हो या	“पांचालांची	ही
दर्ौपदी	 तु हा	सवांची	प नी	आहे	 हे	 जेवढं	स य	आहे,	 तेवढंच	 हेही	स य	आहे	की,	ती
आता	माझी	 पुतर्ीच	झाली	आहे.	 ित या	भिवत याचं	उ रदािय व	दोन	ना यांनी	मला
पार	पाडावं	लागणार.	एक	 ितची	सास	ू हणनू	आिण	 दुसरी	 ितची	माता	 हणनू.	 िभ ा
वाटून	 घे याचा	माझा	आदेश	 तु ही	पाळलात.	 ितची	 िवभागणी	होताच	पणू	द तेनं	मी
दुसरा	आदेशही	देत	आहे.	“ती	प नी	 हणनू	तु हा	पर् येका या	एकांतात	के हा	व	कशी
यावी,	हे	मी	ठरवेन.	अथातच	ते	तुम या	व	ित या	संमतीनंच	असेल.”

मा या	पाचही	पतीचंा	मला	सवांत	आवडलेला	 गुणिवशेष	 हणजे	 यांची	 ‘पारदशक
मातृभ ती’	 हा	 होता.	आप या	 मातेवरील	 यांची	 भ ती	अजोड	 होती.	 यात	 तर-तम



काहीही	न हतं.	आप या	माते या	श दासाठी	पर्ाणही	 ायला	 यातील	एकही	मागे–पुढे
पाहणार	 न हता.	 यां या	 वभावात,	 िवक्रमात,	 रागलोभात	 अंतर	 होतं.	 यांची
मातृभ ती	मातर्	समतोल	होती.	 यात	पिहला	 हणनू	युिधि ठर	अिधक	िकंवा	शेवटचा
हणनू	सहदेव	कमी,	असं	काहीच	न हतं.	इतकंच	काय,	पण	नकुल–सहदेव	मादर्ीदेवीचें
पुतर्	 हणनूही	 यां या	मातृभ तीत	डावं-उजवं	काहीही	न हतं.	 हे	पाचही	 बंध	ू हणजे
हाता या	 पाचही	बोटांनी	वळलेली	सश त	मठू	 होती.	 या	 मुठीची	कळ	 होती,	 यांची
माता	-	राजमाता	कंुतीदेवी	-	मा या	सासबूाई.

काही	 िदवसांतच	 यां या	ना याचे	 हे	 दृढ	धागे	मला	कळून	आले	होते.	 राजमातांनी
मला	क या	 हणनू	जवळ	घेतले या	 णापासनू	मा या	जीवनातील	सौतर्ामणीमातेची
वाणही	भ न	िनघाली	होती.

मा या	पर् येक	पती या	एकांतवासाची	जी	 संिहता	ठरली,	तीही	 युिधि ठरा या	व
मा या	 रा यािभषेका या	 वेळी!	 तोपयंत	 मी	 कंुतीदेवीक या	 हणनूच	 वावरले.	 याचा
सवािधक	एक	लाभ	मला	झाला.	मा या	सासबूा या	ठायी	केवढी	कणखर	 तर्ी	आहे,	हे
मला	जवळून	बघता	आलं.

आ ही	सहा	जणांनी	आखलेली	 मा या	 एकांतवासाची	आचारसंिहता	अ यंत	 गु त
होती.	ती	आ हा	सहा	जणांिशवाय	कुणालाच	माहीत	न हती.	यातील	राजमातेची	पर्मुख
भिूमका	 होती,	 ती	 मा या	 मागदशनाची.	 आप या	 एका	 आ ेवर	 मी	 पाच	 पती
वीकारायला	तयार	झाले,	यासाठी	 यां या	मनी	मा यािवषयी	अपार	परे्मभाव	तयार
झाला	 होता.	 यांना	 क या	 न हती,	 ही	 वाण	 यांनी	 मा याठायी	 ितला	 माननू	 भ न
काढली	होती.

रा यािभषेकानंतर	 माझा	 पिहला	 एकांतयोग	 आला,	 तो	 युिधि ठराशी.	 मा या
एकांतक ात	पर्वेश	करताच	 प ट	िदसेल,	असा	एक	मानिच ह तंभ	उठिव यात	आला
होता.	 या यावर	मा या	पर् येक	पतीचं	पर्तीकच	वाटावं,	अशी	खणू	ठेव यासाठी	एक
पाषाणी	 खोबण	 खोदली	 होती.	 या	 खोबणीत	 युिधि ठरा या	 एकांतसमयी	 पांडवां या
राजदंडाची	पर्ितकृती	ठेवली	जाई.	भीमसेना या	एकांतसमयी	 याचं	िपर्य	श तर्	गदेची
पर्ितकृती	 ठेवली	जाई.	अजुना या	 समयी	 याचं	 िपर्य	 पर्तीक	 धनु य	 टांगलं	जाई.
नकुला या	वेळी	खड्ग	आिण	सहदेवा या	वेळी	मुसल	असे.

मा या	एकांतक ातील	पाचही	पतीं या	सहवासातले	माझे	परे्मम न	िदवस	 वगीय
होते.	या	काळात	मला	मा या	पाचही	पतीतंील	एक	सदैव	ल ात	राहील,	असं	वैिश ट
जाणवलं.	एकानंही	कधी	दुस या या	एकांतवासािवषयी	एकही	श द	मला	िवचारला	नाही.
एकदा	आचारसंिहता	मान यानंतर	ती	आचरणात	आण यात	कुणीही	चुकला	नाही.	इथेही
यां या	 मना या	 एकमेळाचा	 मला	 पर् यय	 आला.	 पर् येकाला	 आपण	 पाळतो,	 ते
आचरण	दुसराही	पाळत	असणार,	याचा	पणू	िव वास	होता.	एकदाच	गडबड	झाली.

युिधि ठराची	 पाळी	 संप यानंतर	 एकांत तंभावर	 िच ह	 चढिवणा या	 सेवकानं
गदेऐवजी	 चुकून	धनु य	चढवलं.	याचवेळी	अजुनालाही	चोरटे	 पळवनू	 नेत	असले या
एका	बर्ा णा या	गोधनाचं	र ण	कर यासाठी	आप या	धनु याची	आव यकता	भासली.
आचासंिहतेचे	सव	 संकेत	 बाजलूा	 ठेवनू,	तो	आम या	एकांतक ात	 पर्वेशला.	 येताना
यानं	 भीमसेनाची	 गदा	 आणली	 होती.	 तंभावरचं	 आपलं	 धनु य	 उतरवनू,	 ितथे
भीमसेनाची	 गदा	 यानं	 चढिवली.	 हे	 सव	 करताना	 या या	 हालचालीतं	 पराकोटीचा



नमर्पणा	व	मला	जाणवेल	अशी	ओशाळगत	होती.	 यामुळे	तर	अजुनािवषयीचं	माझं
परे्म	अिधकच	वाढलं.

इंदर्पर् थाचं	गणरा य	 िदवसागिणक	भरभराटत	चाललं!.	 ारके या	यादवांचं	आिण
मा या	 माहेरचं	 पांचालांचं	 रा य	 ही	 इंदर्पर् थाची	 पर्मुख	 िमतर्	 गणरा यं	 होती.
जरासंधानंतर	 मगधरा याचा	 धाक	 िकतीतरी	 कमी	 झाला	 होता.	 ारकेचा	 डंका	 तर
आयावतभर	 दुमदुमत	होता.	समुदर्	पार	क न	 याची	कीती	कालयवना या	अंताबरोबर
दरूदेशीही	 पसरली	 होती.	 ारका	आता	 सुरिचत	 बंदर	 हणनूही	ओळखली	जात	 होती.
पि चमसागरातील	 देशोदेशी या	 िवराट	नौका	आपापला	 वज	फडकवीत	या	 बंदराला
लागत	हो या.	 ‘कृ ण’	या	नावाला	शर्ीकृ णाचं	मोल	पर्ा त	झालं	होतं.	तो	शर्ीकृ ण
आता	वासुदेव	व	भगवान	 हणनू	सवतर्	मा य	झाला	होता.	तरीही	अंतरी या	ओढीनं	मी
याला	कृ णच	 हणत	आले	होते.	 यात	काही	चुकतंय,	असं	मला	कधीच	वाटलं	नाही.
इंदर्पर् थ	गणरा याची	सगळी	ठेवण	 ारकेसारखीच	होती.	इथ या	राजसभेला	सव

पांडवांनी	एकमतानं	 िमळून	 कृ णा या	 मरणासाठी	 ‘शर्ीपर्साद’	असं	नाव	 ठेवलं	होतं.
ारकेतील	 ‘सुधमा’	 आिण	 इंदर्पर् थातील	 ‘शर्ीपर्साद’	 या	 राजसभा	 हणजे	 दोन

पर परांत	परे्माने	गंुफले या	राजभिगनीच	हो या.	आम या	राजसभेची	अंतगत	रचनाही
ारकेसारखीच	 होती.	 इंदर्पर् थाला	 घेर	 टाकून	 कृ णाची	 लाडकी	 यमुना	 नदी	 िफरली

होती.	आ हा	 पांडवां या	 राजसभेची	 रचना	 कुशल	 िश पकारांनी	 या	यमुना-वळणाला
समांतर	अशी	 केली	होती.	 यामुळे	यमुनेव न	वाहणारे	शीतल	वारे	आ हा	पांडवां या
शर्ीपर्साद	या	राजसभेत	पोहोचत.

इंदर्पर् थाची	महाराणी	 हणनू	मा याकडे	आलेलं	उ रदािय व	होतं.	 वेगवेग या
वभावां या	 पाच	 पतीचंी	 मनं	 राखणं,	 यां या	 पाचही	 पुतर्ांचं	 पालनपोषण	 करणं,
राजसभेत	जाणं,	पतीचें	िदि वजय,	 यांना	िदलेले	िनरोप,	आगत- वागत	यात	मी	पणूत:
गुरफटून	जाई.	माझा	िपर्य	कृ णसखा	अनेकवेळा	मला	 ारकेला	ये याचा	आगर्ह	करी.
मी	 याला	‘हो,	हो’	 हणे.	मनात	िकतीही	इ छा	असली,	तरी	माझं	 ारकेला	जाणं	काही
घडत	 न हतं.	 ि मणीविहनीनंा,	 यांनी	 सांभाळले या	 सातही	 भिगनीनंा	 एकदा	 तरी
भेटावं	असं	वाटे.	काही	के या	ते	साधत	मातर्	नसे.

खांडववनात	राजनगर	इंदर्पर् थ	उठिवताना	कृ णा या	 या	काही	इंदर्पर् थवा या
झा या,	 याच	 आम या	 भेटी.	 मी	 ि मणीविहनीनंा	 पर्थम	 पािहलं,	 ते	 आम या
रा यािभषेका या	 वेळी!	 यां या	 पर्थम	 दशनानं	 तर	 मी	 िदपनू	 गेले.	 खरोखरच	 या
अपर्ितम	 संुदर	हो या.	सुब 	अंगलटी या	हो या.	 या	मा यासार या	काही	साव या
न ह या.	 हो या	 कोकमगौर.	 आप या	 पिह याच	 भेटीतही	 या	 आप या
उ वभावजीिंवषयी	 भरभ न	 बोल या.	 यां या	 व	 कृ णा या	 बंधुभावा या	 िकतीतरी
गो टी	 अमाप	 उ साहानं	 यांनी	 मला	 सांिगत या.	 बिलरामदादां या	 अनेक	 गमती
ऐकिव या.	 बिलरामदादां या	 गो टी	 ऐकताना	 मी	 एकसारखी	 का	 हसते	 आहे,	 ते
ि मणीविहनीनंा	कळलं	नाही.	शेवटी	न	राहवनू	 यांनी	िवचारलंच,	“दर्ौपदी,	तुला	मी

दादांची	काही	चे टा	करते	आहे,	असं	तर	वाटत	नाही	ना?”	 यामुळे	मी	पटकन	 हणाले,
“तसं	नाही	विहनी.	आम याकडेही	आहे	एक	वाण	 तुम या	बिलरामदादांसारखा!	 यांचा
िश यच	आहे	तो.”	मग	तर	आ ही	दोघीही	खपू	खदखदनू	हसलो.

ि मणीविहनीशंी	 घटकान	्घटका	 बोलताना	 मला	 पिह याच	 भेटीत	 तीवर्पणे



जाणवलं	 की,	 ारकेला	 एकदातरी	 जायलाच	 पािहजे.	 ितथ या	 वसुदेवबाबा,	 देवकी	 व
रोिहणी	 माता,	 रेवतीताई,	 कृ णा या	 इतर	 सव	 ि तर्या,	आचाय	 सांदीपनी,	 गु प नी,
यांचा	 पुतर्	द ,	यादवांचे	दो ही	सेनापती,	गगमुनी	या	सवासवांना	एकदातरी	बिघतलं
पािहजे.	 ि मणीविहनीं या	पिह याच	भेटीत	 या	आणखी	एका	 तर्ीब ल	बोल या.	ती
होती	 कृ णाची	 गोकुळातील	 सखी	 राधा	 -	 रािधका.	 कृ ण	 ितला	 सखी	 कसं	 मानतो,	 हे
यां या	त डून	ऐकताना	मला	जाणवलं	की,	मा या	 कृ णाची	 दुसरी	सखी	 -	गोकुळाची
रािधकाही	मी	कधीच	पािहलेली	नाही.	कशी	असेल	ती?	कसं	असेल	ितचं	गोकूळ?

ि मणीविहनीं या	पिह या	भेटीनंतर	माझा	एक	छंदच	झाला.	भेटेन	ते हा	कृ णाला
रािधकेिवषयी	 नाना	 पर्कारानं	 िवचारणं.	 तो	 केवढा	 चतुर	 होता!	 हसतच!	 मला	 हणे,
“रािधका	 माझी	 सखी	 कशी	 हे	 मा या	 त डून	 ऐक यापे ा,	 तचू	 जा	 कशी	 एकदा
गोकुळाला!	 सम 	 भेट	 ितला.	 तु या	 बुदि्धकौश यानं	 तुला	 हवं	 ते-ते	 सव	 काढून	 घे
ित याकडून!”	 तो	 मला	 िन र	 करी.	 याला	 प कं	 माहीत	 होतं	 की,	 मी	 काही	 कधी
गोकुळाला	जाणार	नाही.	मग	तो	िनघनू	गेला	की,	माझी	मी	एकटीच	मनोमन	गोकुळी या
रािधकेचं	िचतर्	रेखाट याचा	य न	करी.	मा या	हातनू	काही	ते	कधीच	पणू	झालं	नाही!

मा या	जीवनातील	तीन	 वळणं	अ यंत	मह वाची	 होती.	 पिहलं	 -	माझं	 वयंवर.
यामुळे	तर	मला	पाच	पती	लाभले.	तशीच	एक	अनुभवी	राजमाताही	लाभली.	पण	नंतर
मला	अजुना याच	 त डून	 कळून	 चुकलं	 की,	 या	 वयंवरामुळेच	 याला	 एका	 सवांत
मोठ ा	 शत् लाही	 त ड	 ावं	 लागणार	 होतं.	 तो	 होता	 वयंवरा या	 पधत	 मी
नाकारलेला	 अंगराज	कण!	 वयंवरानंतर	 पेटले या	 मंडपातीलच	 यु ात	 याचा	 सुदामन
नावाचा	 पुतर्	 मारला	 गेला	 होता,	 तोही	अजुना याच	 बाणानं.	 यामुळे	 संत त	कणानं
अजुना या	वधाची	पर्ित ा	केली	होती.	अजुन	 या	पर्ित ेचं	मह व	जाणनू	होता.	तो
यामुळे	धा तावलेला	मातर्	कधीच	वाटला	नाही.	खांडववनात	 इंदर्पर् थ	उठिवताना
कृ ण	अनेकवेळा	 ारकेहनू	 इंदर्पर् थात	 येऊन	 गेला.	 या	 पर् येक	 भेटीत	तो	मा या
पाचही	 पतीपैंकी	 एकट ा	 अजुनाशी	 सवािधक	 बोलला.	 ते	 दोघेही	 शर्ीकृ णा या
ग ड वजरथातनू	दरू	यमुनािकनारी	जात.	अशा	पर् येक	भेटीनंतर	मला	िदसलेला	माझा
पती	अजुन	अिधक	िनधारी	व	तेजवंत	िदसला	होता.

मा या	जीवनातील	दुसरं	ल णीय	वळण	होतं	ते	युिधि ठराचा	व	माझा	रा यािभषेक
हे.	 या	 रा यािभषेकासाठी	 दरूदरू या	 महाजनपदांचे	 राजे	 व	 महारा या	आ या	 हो या.
कृ ण	तर	 पर्मुख	यादवांसह	 ि मणीविहनी	 व	 सुभदरे्ला	 घेऊन,	 दो ही	 बंधूंसह	आला
होता.	फार	मोठ ा	थाटामाटात	साजरा	झाला	आमचा	 रा यािभषेक.	 िकती	नरेशां या,
यां या	रा यां या,	सैिनक,	सेवक-सेिवकां या	पं तीमंागनू	पं ती	उठ या	इंदर्पर् थात.
याची	 गणतीच	 नाही.	 रा यािभषेका या	 मागे-पुढे	 चांगला	 मासभर	 यमुनाकाठचं
इंदर्पर् थ	 कसं	 गजबजनू	 उठलं	 होतं.	 पांडवां या	 नवथर	 रा यासाठी	 उपहार	 हणनू
आले या	नानािवध	व तूंचे	ढीग या	ढीग	लागले	होते.	 यात	गांधार	 देशी या	अ व-
उ ट्रांपासनू	 काम पातील	 गज	 बर् ावता या	 खोरीतील	 सकस	 गाई,	 पु ट	 सांड,
अबुदिगरीतील	चपळ	 कुतर्ी	असे	नानािवध	पर्ाणी	होते.	तशाच	 िहमवनातील	 िविवध
वनौषधी,	पंचनदातील	जु या	म ाचे	बुधले,	मगधातील	मध,	अ मकातील	पर्ित ठानची
तलम	 व तर्ांची	 ठाणी,	 देशोदेशी या	 कलाकुसरीचे	 सो या- याचे	 अलंकार,	 नाना
पर्कारची	 खड्	गं,	 गदा,	 शर-चाप,	 मुसल,	 चक्र,	 अि नकंकण,	 शत नी,	 भृशंुडी,	 अशी



नानािवध	श तरं्	होती.	श दश:	खांडववनात	पांडवांच	मंगलधाम	 इंदर्पर् था या	 पानं
उभं	ठाकलं	होतं.	 याचं	सव	शरे्य	माझा	सखा	कृ ण	आिण	 याचे	ल ावधी	क टाळू	यादव
व	िपर्य	बंध	ूधृ ट ु न	आिण	 याचे	सह तर्ावधी	पांचाल	यांना	होतं.	आ हा	पांडवां या
इंदर्पर् थ	गणरा या या	पाठीशी	ते	दोघे	पवतासारखे	उभे	होते.

आता	 आयावतात	 सश त	 अशी	 तीन	 शि तकदरं्	 होती	 –	 पिहलं	 ारका,	 दुसरं
हि तनापरू	आिण	ितसरं	इंदर्पर् थ!

मा या	 जीवनातील	 ितसरं	 ल णीय	 वळण	 होतं,	 ते	 हणजे	 राजसयू	 य 	 हे!
रा यािभषेक	ते	राजसयू	य 	या	कालावधीत	अनेक	घटनांचं	पाणी	यमुने या	पातर्ातनू
वाहनू	गेलं	होतं

मला	महषी	 यासांनी	रा यािभषेका या	 वेळी	दरूदृ टीनं	एक	सचूना	िदली	होती,	 ‘तू
हि तनापरूची	 नुषा	 आहेस,	 हे	 कधीही	 िवस 	 नकोस.’	 मी	 ते	 िवसरले!	 िवसरणं	 या
स याला	 ‘का?’	असं	पटणारं	समथन	कधीच	 देता	 येत	नाही.	 िवसरणं	 हणजे	 यानी	न
राहणं.	अनवधानानं	 घडत	असली,	 तरी	 ती	चकूच.	 राजसयू	 य ा या	 वेळी	 मयासुरानं
उठिवले या	 मयसभे या	 क ात	 मा या	 हातनू	 ती	अ य	 चकू	 घडली.	 एक	 मनोमन
झाले या,	 पुढे	 मलाच	 न	 पटले या	 सु त	 िवचाराची	 आिण	 दुसरी	 मी	 काढले या
उद	्गारांची!

हि तनापरूहनू	आले या	युवराज	दुयोधनानं	मयसभेत	पर्वेश	केला.	 वयंवरानंतर	मी
अंगराजांना	 पर्थमच	 बघत	 होते.	 यांना	 बघताच	 मा या	 मनी	 एक	 अनावर	 िवचार
उसळला.	मा या	िहर यमयी	नावा या	सेिवके या	कानात	मी	पुटपुटले,	“िहर यमयी,	या
कवचकंुडलांचं	 प नी व	 दैवी	 आलं	 असतं,	 तर	 िकती	 कारंजी	 फुलली	 असती	 मा या
जीवना या	उ ानात!”	एवढ ात	दुयोधनानं	कुसरदार	गािलचा	समजनू	पाऊल	टाकलं,	ते
नेमकं	मायावी	रांगोळी या	जलपृ ठावर	पडलं	आिण	तो	धाडकन	समोर या	जलाशयात
कोसळला.	मी	मा या	 सेिवकांसह	 ितथे	सौधावरच	उभी	होते.	 कु ं या	 या	 युवराजाला
पा यात	गटांग या	खाताना	बघनू	मला	काही	हस	ूआवरलं	नाही.	मी	हसतच	सेिवकांना
हणाले,	 “अंध	 िप याचे	 पुतर्ही	अंधच	असतात	की	काय?”	मा या	सेिवकाही	 ते	बघनू,
ऐकून	 हस या.	 यां या	 हा याचा	कलकलाट	ऐकून	 कु ं चा	 अंगभर	 िभजलेला	 युवराज
संतापानं	 कसा	 नुसता	 लालेलाल	 झाला.	 मुकुट	 व	 गदा	 जलाशयातच	 सोडून	 आग
ओकणा या	 संत त	 नेतर्ांनी	मा याकडे	बघत,	काहीतरी	 पुटपुटत	दणादण	पाय	आपटत
मयसभेबाहेर	िनघनू	गेला.

मी	 या या	 पाठमो या	आकृतीकडे	 बघतच	 रािहले.	आपलं	 काहीतरी	 चुकलंय,	 हे
पटकन	मा या	 यानी	आलं;	पण	आता	काहीही	उपयोग	न हता.	इतर	 कुणाचीही	 मा
मागनू	 समजतू	 काढता	 आली	 असती.	 युवराज	 दुयोधनाची	 कधीच	 नाही.	 िनसट या
अपघाती	 णी	हातनू	घडलेली	अशी	अ य	चकू,	सं कारशील	मनाला	मग	नंतर	सतत
टोचणी	 देत	 राहते.	 माझंही	 तसंच	 झालं.	 दुयोधनानं	 कधीच	 केली	 नाही;	 पण	 मीही
वतःला	 या	अिवचारी,	मखू	 णासाठी	व	उद	्गारांसाठी	 मा	केली	नाही.
राजसयू	य ात	कृ णानं	सुदशनाचा	िशशुपालावर	केलेला	पर्योग	मी	सम 	पािहला.

याचं	ते	डोळे	िदपिवणारं	तेजवंत	 प	मी	भिव यात	कधीच	िवस 	शकले	नाही.	जग	मला
नेहमीच	 हणत	आलं,	 ‘त	ूय कंुडातनू	ज मलेली	अि नक या	आहेस.’	मी	आयु यभर
पािहलेला	य कंुडातील	अ नी,	अि नक या	 हणनू	जीवनभर	अनुभवलेला	िवचारा नी,



कृ णा या	 या	 तेजवंत	 पासमोर	काहीच	न हता.	 याच	 णी	मला	कळून	 चुकलं	की,
आपण	मानतो	तसा	हा	 केवळ	सखा	नाही.	 याहनू	अिधक	श दांत	न	पकडता	 येणारा,
कस याही	तराजतू	न	तोलता	 येणारा,	अत य	आहे.	 याला	समजनू	 घे यापे ा	 याला
अनुभवनू	घेणं,	हेच	काय	ते	श य	आहे.

िशशुपालवधा या	 अशौ यामुळे	 या	 िदवशीचा	 राजसयू	 य 	 रिहत	 झाला.	 नंतर
लगतच	यो य	 मुहतू	काढून	 राजसयू	य 	 याच	 मंडपात	 संप न	कर यात	आला.	 या
य कंुडात	सिमधा	 वाहणारा	 कृ ण	मातर्	 वेगळाच	 िदसत	 होता.	 येणा या	ऋिषमुनीनंा
नम कार	करीत	तो	िकती	िनरागस	हसत	होता.	मी	पु हा	 याचाच	िवचार	करीत	असताना,
आणखी	एक	घटना	घडली.	मा या	 शेजारी	आसनावर	बसले या	महाराज	 युिधि ठरांना
भेटून	 यांचा	िनरोप	घे यासाठी	कु ं चे	गु 	दर्ोण,	पुतर्	अ व था यासह	आले.	महाराज
युिधि ठरांनी	 गु 	 दर्ोणांना	आदरपवूक	 नम कार	 केला.	 यांनी	 पांडवां या	 महाराजांना
मुखभर	 आशीवाद	 िदले.	 मीही	 यांना	 आदरपवूक	 नम कार	 कर यासाठी	 वाकले.	 वर
उठताना	मातर्	मा या	म तकीचा	ितकोनी	रा ीमुकुट	 यां या	अधरीयात	अडक यामुले
िनखळून	 यां याच	चरणांजवळ	पडला.	मी	अंगभर	चरकले.	लगबगीनं	खाली	वाकून	तो
मुकुट	आप या	अधरीया या	शेवानं	हळुवार	पुसत	गु वय	दर्ोणांनी	मा या	हाती	िदला.

आ हा	पांडवां या	 दृ टीनं	अितशय	मह वाचा	असलेला	राजसयू	यश	 िनिव न	पार
पडला.	 िनिव नच	 हणायला	 हवा.	 कारण	 य ात	 कृ णाची	 िनभ सना	 कर यात
िशशुपालाचा	अंत थ	हेत	ूवेगळा	होता.	 याला	मा या	 वयंवरानंतर	 या	मंडपात	घडलं,
तसंच	 यु 	 याही	 मंडपात	 घडवायचं	 होतं,	 या	 ना	 या	 कुठ याही	 कारणानं	 पांडवांचा
राजसयू	य 	पुरा	होऊ	 ायचा	न हता.	राजसयू	य 	उधळला	गेला	असता,	तर	पांडवांची
सवतर्	 घनघोर	 अपकीती	 झाली	 असती.	 कृ णा या	 ारका	 गणरा याशी	 पांडवां या
इंदर्पर् था या	जुळत	चालले या	 नेहात	पर्चंड	खीळ	बसली	असती.	 याला	सेनापती
करणा या	परम नेही	जरासंधा या	वधाचा	पर्ितशोध	 घेत याचं	समाधान	 िशशुपालाला
िमळणार	होतं,	 याचं	सवािधक	समाधान	होतं,	 ते	डो यांदेखत	आपली	 िनयोिजत	प नी
ि मणीदेवीचं	हरण	करणा या	का याला	यो य	शासन	के याचं!	खरोखरच	िशशुपालाचा

हेत	ूसा य	झाला	असता	तर!	आमचा	राजसयू	य 	उधळला	गेला	असता	तर!	क पनाच
करवत	नाही;	पांडवां या	जीवनाला	आिण	 हणनूच	मा याही	जीवनाला,	कसलं	वळण
लागलं	असतं

यासाठीच	राजसयू	य 	िनिव न	पार	पाड या या	परम	समाधानात	मी	होते.	उलट	या
य ा या	 िनिम ानं	घडले या	 िशशुपालवधा या	स यानं	 कृ ण–पांडव	यां या	कीतीची
वजा	 िकतीतरी	 उंचावली	 होती.	 ितची	 परे्रक	फडफड	 मुखोमुखी	आयावतभर	 पसरली
होती

इंदर्पर् था या	राजवा ततूील	मा या	क ात	एका	भ य	दपणासमोर	माझे	िवपुल	व
दाट	 केश	 सावरणं,	 हा	 एक	 िवधीच	असे.	 यासाठी	 मी	 िनवडले या	 चार–पाच	 कुशल
सेिवका	चांग या	घिटकाभर	 गंुतनू	पडत.	दपणातील	माझं	पर्ितिबंब	बघताना	एकीकडे
सेिवकांशी	बोलत	माझी	 िवचारलय	लागनू	जाई.	 या	 तंदर्ीत	मी	 नेहमी	मा या	पाच
पतीं या	आठवणी	एकमेकीशंी	पडताळून	पाही.

कधी–कधी	ही	 िवचारतंदर्ी	मजेदार	लय	साधनू	जाई.	मी	 िवचार	करी	तो	 ारकेत,



इंदर्पर् थात	 आिण	 हि तनापुरात	 वावरणा या	 तर्ी–पु षाम ये	 कुणाकुणाला	 आिण
कस या–कस या	 दैवी	 देण या	 लाभ या	 आहेत	 याचा!	 यात	 ठळकपणे	 सवपर्थम
डो यांसमोर	येत	ते	कृ ण	आिण	अजुन	हे.	दोघांचेही	वण	िनळसर	होते.	ते	दोघेही	आकृती
आिण	सावलीसारखे	 िदसत.	 दोघे	 एकतर्	 बोलत	 उभे	 रािहले	की,	कोण	 कुठला	 पटकन
ओळख	ू येई,	 तो	 म तकी या	 मुकुटातील	 मोरिपसामुळं	 आिण	 व ावर या	 टवटवीत
वैजयंतीमालेमुळं.	पिरिचतांना	अजुनही	ओळखता	येई	तो	 यानं	खां ावर	धारण	केले या
गांडीव	धनु यामुळे.

कृ णासारखी	आजानुबाहूंची	 वगीय	 देणगी	 ारकेत	एकट ा	 सेनापती	सा यकीला
लाभली	होती.	तो	िवल ण	पराक्रमी	होता.	बुदि्धमान	होता.	िवशेष	 हणजे	कृ णावरील
याचं	 परे्मही	अजोड	 होतं. वभावा या	 दृ टीनं	तो	काहीसा	 बलरामदादाकडे	 झुकलेला
होता.

हि तनापुरात	ज मजात	 दैवी	 देण या	लाभलेले	 दुसरे	 दोन	पर्मुख	 पु ष	होते.	एक
देवद 	अभे 	कवचकंुडल	लाभलेला	सयूभ त	 अंगराज	कण	आिण	म तकी	ज मजात
मांसल	मणी	लाभलेला	गु पुतर्	अ व थामा.

भीमसेनाची	पर्थम	प नी	वनक या	िहिडंबा	िहला	मी	पर् य 	कधी	पािहलं	न हतं.
पण	ऐकून	होते	की,	 ित या	 पुतर्ाला	 –	घटो कचाला	ज मजात	काही	मायावी	श ती
लाभ या	 हो या.	 ित ही	 िठकाण या	 ि तर्यांम ये	एकमेव	मीच	काय	ती	 होते	य जा,
सुगंधी,	सुकेशा.

मा या	सासबूाई	राजमाता	 कंुतीदेवी	यांना	फार	वषापवूी	मुिनवर	 दुवास	यां याकडून
देवहुती	 नावाचा	 िद यमंतर्	 लाभ याचं	 मी	 अनेकां या	 त डून	 ऐकलं	 होतं.	 या
मंतर्श तीचा	पर्भाव	या	पाचही	बंधूंवर	होता.	युिधि ठरावर	पृ वीत वाचा,	भीमसेनावर
वायुत वाचा,	अजुनावर	जलत वाचा	आिण	नकुल–सहदेवांवर	पर्काशत वाचा.	उषा
आिण	िनशा	एकमेकीनंा	अ प ट	पर्काश	 रेखेनं	जोडले या	असतात,	तसेच	 हे	जुळे	 बंधू
होते.	 मी	 या	 देवहुती	 मंतर्ां या	 खोलाथात	 कधीच	 िशरले	 नाही.	 मला	 याची
आव यकताही	कधी	वाटली	नाही.	मा या	आिण	दादा	 धृ ट ु ना या	य ीय	ज मात
कधी	कोणी	फारसं	खोलवर	 िशरलं	नाही.	 कुणालाच	 याची	कधी	आव यकताही	वाटली
नाही.

हि तनापरू,	 इंदर्पर् थ	 आिण	 ारका	 या	 ित ही	 शि तकदर्ांत	 सुदशनासार या
तेजयंतर्ाचा	एकमेव	अिधकारी	होता	तो	माझा	सखा	कृ ण.	 या या	तेज वी	बुदि्धम ेची
सर	तर	ित ही	िठकाण या	का,	आयावतातील	कुणालाही	न हती.

इतर	 अनेकांना	 कृ णािवषयी	 अनेकदा	 एकच	 पर् न	 पडे;	 तो	 आप याकड या
सुदशनाचा	पर्योग	वारंवार	का	करीत	नाही	हा!	राजसयू	य ा या	मंडपात	िशशुपालवध
करताना	 यानं	 केलेला	 सुदशनाचा	पर्योग	मी	सम 	पािहला	होता.	 ते हापासनू	तर	हा
पर् न	मा याही	मनी	सतत	 उठत	आला	 होता.	 याचा	छडा	लाव यािशवाय	मा या
मनाला	शांतता	कशी	ती	वाटेना.	 हणनू	मी	 याला	एकदा	 प टच	 िवचारलं,	 “कृ णा,
तु याकडे	एवढं	 तेजयंतर्	सुदशन	असताना,	 याचा	पर्योग	त	ूसवतर्	का	नाही	करीत?
यािवषयी	तुला	कसलं	बंधन	तर	नाही	ना?”
ते हा	तो	हसनू	 हणाला	होता,	“हा	पर् न	त	ूमला	कधी	ना	कधी	िवचारणार,	हे	मला



माहीत	होतं.सुदशन	हे	तेजयंतर्	मला	भगवान	परशुरामांकडून	पर्ा त	झालं	आहे.	 यांची
आ ा	आहे,	तसं	याचा	के हाही	उपयोग	करायला	मी	मु त	नाही.”

याचं	उ र	ऐकून	माझं	कुतहूल	अिधकच	जागृत	झालं.	मी	 याला	िवचारलं,	“जे हा
त	ूयाचा	पर्योग	करतोस,	ते हा	तुला	 याची	आतनू	 प ट	आ ा	झालेली	असते,	असंच
नाही	काय?”

“खरोखरच	दर्ौपदी	त	ूअतुल	 बुदि्धमान	आहेस.	त	ूया	 तेजयंतर्ातील	रह य	अचकू
ताडलं	 आहेस.	 उ वालाही	 ते	 तसं	 माहीत	 आहे.	 मी	 अट्टाहासानं	 सुदशना या
तेजयंतर्ाचा	 पर्योग	 करायचं	 ठरवलं	 की,	 चम कािरकच	 अनुभव	 येतो.	 जवळ	 येणारे,
हवेहवेसे	वाटणारे	मानसरोवरातील	शुभर्धवल	हंसप ासारखे	तेजयंतर्ाचे	मंतर्बोल	हां–
हां	 हणता	आठवेनासे	होतात!	 मृगातील	 िवजे या	कडकडाटानं	 ते	राजहंस	कुठ या	कुठे
पांगले	 जावेत,	 तसे	 दरू	 उडून	 जातात.	 मग	 येतो	 तो	 शारीिरक	 अनुभव	 पराकोटी या
थक याचा	असतो.	 या	थक यात	गोकुळातील	गोपांचा	िकसन	आिण	यादवांचा	िन	तुझा
कृ ण,	गग,	धौ य,	महषी	 यास	यांचा	शर्ीकृ ण	समळू	वाहनू	जातो	आहे	की	काय,	असं
वाटतं.	 सुदशना या	 पर्योगाचा	 िवचार	 गोकुळी या	 गोपीनंी	 यमुनेत	 कोजािगरीचे
दर्ोणिदवे	सोडून	मोकळं	 हावं,	तसा	दरू	सोडून	मोकळा	होतो.”

िजथे	 वत:	 कृ ण	आप याकडील	 तेजयंतर्	 सुदशनचक्र	या	 दैवीश तीचा	मनमु त
वापर	 करायला	 मोकळा	 न हता,	 ितथे	 अ यांची	 गो ट	 काय?	 इंदर्पर् थ,	 ारका,
हि तनापरू	 या	 ित ही	शि तकदर्ांतील	 देवद 	 देण या	लाभलेले	 कुणीही	 तर्ी–पु ष
यांचा	लाभ	 उठिव यासाठी	 मु त	न हते.	मीही	तशी	न हते.	मला	लाभले या	अपार
स दयामुळे	मा या	ठायीसु ा	एक	अहंभाव	आला	आहे,	याची	मला	पणू	जाणीव	होती.	ती
जाणीव	कृ णानं	अ यंत	कौश यानं	माझं	मन	राखनू	मला	 वेळोवेळी	 प ट	क न	िदली
होती.	ती	क न	 देताना	तो	हसत	हसतच	 हणत	आला	होता,	 ‘स दयाला	िवनय	शोभनू
िदसतो	 कृ णे.	अपर्ितम	 तर्ी या	 ठायी	 तो	असला,	 तर	 सुवणाला	 पर्ाज त	 फुलाचा
सुगंध	येतो!’

इंदर्पर् थातील	 मा या	सव	 पांडवपुतर्ांशी	 तर	 तो	 ‘मामा’	 या	 ना याने	 िकतीतरी
समरस	झाला	होता.	 यातही	 याचा	सवािधक	िपर्य	होता,	तो	सुभदरे्चा	पुतर्	अिभम य.ू
मा या	 पुतर्ांत	तो	श् तकीतीशी	अिधक	बोले.	तोही	 वेडा	 कृ णाला	 कुणीच	 िवचारणार
नाही	असे	पर् न	िवचा न	भंडावनू	सोडी.	 हणे,	“कृ णमामा,	सव	जण	 हणतात	तु हाला
ऐंशी	पुतर्	आहेत.	मला	सांगा,	तु ही	 यांना	नेमकं	कसं	काय	ओळखता?”

िकतीही	झालं	तरी	तो	 कृ णच	होता.	आप या	भा याचं	समाधान	करतानासु ा	तो
याचं	कुतहूल	हेतुत:	वाढवनू	देई.	 हणे,	“मा या	ऐंशी	पुतर्ांचं	काय	घेऊन	बसला	आहेस
कीती?	एकदा	हि तनापरूला	जा.	 ितथे	 कु 	 कुटंुबात	 शंभर	कौरव	आहेत.	 यांचे	माता–
िपता,	तेही	अंध	असनू	आप या	पुतर्ांना	अचकू	कसे	ओळखतात,	ते	बघनू	ये	एकदा.	तू
थ क	होशील.	 ते	आप या	 पुतर्ांना	 नुसतं	ओळखत	नाहीत,	तर	आत–बाहेर	चांगलेच
ओळखतात.”

इंदर्पर् थाची	महाराणी	 हणनू	माझे	िदवस	असे	आनंदात	चालले	होते.	मा या	सहा
पुतर्ां या	पालनपोषणात,	 यांना	सं कारशील	बनिव यात	मी	दंग	होते.	होय,	सुभदरे्चा
अिभम यहूी	मी	माझाच	मानला	होता.	माझे	पाचही	पती	िवल ण	पराक्रमी	होते.	 यांनी
आयावता या	चारही	 िदशांचे	यश वी	 िदि वजय	 केले	होते.	 यामुळे	धन–धा य,	व तरं्,



पश,ू	 सेवक,	 सेिवका	 यांची	 अगिणत	 संप ी	 इंदर्पर् थात	 लोटली	 होती.	 आम या
रा यािभषेकानं	 यात	क पनाही	करता	 येणार	नाही,	अशी	भर	पडली	होती.	या	 संप न
इंदर्पर् थाची,	 इथ या	 सुशील	 तर्ी–पु ष	नगरजनांची	मी	आदरणीय	महाराणी	होते.
पाच	पराक्रमी	पांडवांची	िपर्य	प नी	होते.	सहा	आ ाधारक	पुतर्ांची	वैभवी	माता	होते.
राजमाता	कंुतीदेवीचंी	सवांत	िपर्य	 नुषा	होते.	या	सग या–सग यांहनू	अिधक	मी	होते,
ारकाधीश	कृ णाची	िपर्य	सखी!	खरोखरीच	मला	काय	कमी	होतं?	दृ ट	लागावी,	असंच

हे	जीवनवैभव	न हतं	काय?
पण	‘िनयती या	हातातील	बाहुलं	असले या	मानवानं	कधीही	मी	भ न	पावलो,	मी

कृताथ	आहे,	मला	काय	कमी	आहे,	मी	सगळं–सगळं	िमळिवलं,	असं	कधीच	 हण	ूनये	–
मान	ूनये.’	मा या	मागदशक	 कृ णस याची	ही	तर	मला	सतत	 िदलेली	 िशकवण	होती.
मातर्	 वभावधमापर्माणे	मा यातील	आ मगौरवी	 तर्ाणी	मधनूच	जागृत	होई.	मी	ही
कृ णिशकवण	अजाणतेपणी	िवस न	जाई.

पांडवांचं	गगनाला	िभडलेलं	अजोड	वैभव	 यांची	आयावतात	पसरलेली	अतुल	कीती,
ारके या	कृ णाशी	असले या	 दृढ	 नेहबंधाचा	सवतर्	वाजणारा	 डंका,	हि तनापुरातील

युवराज	दुयोधनाला	कधीच	मानवणारा	न हता.	खरंतर	हि तनापरू या	कु ं चा	तो	युवराज
न हता,	पण	आपण	होऊन	 यानं	हि तनापरू	व	 इंदर्पर् थ	रा य	 िवभ त	हो यापवूीच
वतःला	 युवराज	 हणनू	घोिषत	 केलं	होतं.	माझे	पांडव	हि तनापुराबाहेर	पडताच,	तो
ितथला	युवराजच	झाला	होता.	अंध	िपता	धृतरा ट्रांना	तो	कसाही	खेळवीत	होता.	ख या
अथानं	 तो	 केवळ	 युवराज	 न हता.	आप या	 करणीनं	 अंध	 िप या या	 िसंहासनावर	 न
बसताही	झालेला	‘सवािधकारी	राजा’च	होता	तो!

या	 दुयोधना या	 डो यांत	 आता	 इंदर्पर् थ	 सल	ू लागलं.	 राजसयू	 य ाहनू
परत यानंतर	 िशशुपालवधाचा	पर्ाणथरारक	पर्संग	समोर	पािह यानंतरही	तो	शहाणा
झाला	 न हता.	 अ ापही	 कृ ण ेषानं	 पेटलेला	 तो	 कु युवराज,	 मा या	 िपर्य
कृ णस याचा	चारचौघांत	 ‘गाई या	मलमतूर्ानं	पाय	बरबटलेला	गवळी’	असाच	 िनदश
करीत	होता.

माणसाचं	 काय	असतं–	 तो	ज मजात	 वभावापर्माणेच	 वागतो.	अहंकारी	 माणसू
कधीच	अहंकार	सोडत	नसतो.	अशा या	हातात	स ा	आली,	तर	 याचा	अहंकार	अनावर
फुलतो,	 युवराज	 दुयोधना या	हातांत	तर	दोन	पर्कारची	स ा	होती	 –	एक	राजस ा	व
दुसरी	 भावस ा.	 बालपणापासनू	 आप या	 न या णव	 बंधूंना	 डो यां या	 धाकात
ठेव याची	 याला	 सवयच	 जडली	 होती.	 आ ही	 इंदर्पर् थात	 येताच	 तर	 तो	 अंध
िप या या	हि तनापरूचा	 वतःला	अघोिषत	राजाच	मान	ूलागला	होता.	संप ी,	सैिनकी,
साम य,	देशोदेशीचे	पुरातन	आ तसंबंध	यांमुळे	हि तनापरू	हे	तसं	बळवंत	गणरा य	होतं,
याचा	 उ रािधकारी	 मानणा या	 दुयोधनाला	 आता	 भरभराटलेलं	 इंदर्पर् थ
काट ांसारखं	सल	ूलागलं.	आप या	राजकीय	स लागारां या	चौकटी या	 बैठका	घेऊन,
तो	 इंदर्पर् थाचा	पाडाव	कर या या	अचाट	योजना	आख	ूलागला.	कृ णाचा	 इंदर्पर् थ
गणरा यावर	 केवढा	 वरदह त	 आहे,	 याची	 याला	 अ ापही	 नीट	 क पना	 आलेली
न हती.	 या या	 कुिटल	चौकटीत	मामा	शकुनी	व	 याचे	 बंधु,	राजनीित 	 हणिवणारा
कणक,	 दुःशासनासह	 याचे	 पर्मुख	 बंध	ूआिण	 केले या	आ ा	 झेलणारा	 कु अमा य
वृषवमा	असे	होते.



महाराणी	 हणनू	 मला	 िमळणा या	 गु तचरां या	 वृ ा ताव न	 सयूभ त	 कण
आप या	चौकटीत	यावा,	चौकटीची	 पंचकडी	 हावी,	असे	 दुयोधन–शकुनीचे	आटोकाट
पर्य न	 चालले	 होते.	 यांना	 यात	 यश	 मातर्	 काही	 येत	 न हते.	 याचेही	 धागे
इंदर्पर् थात	आम या	हाताशी	आले	होते.	ते	ऐकताना	मी	थोडीशी	िचंिततही	झाले	होते.
सयूभ त	अंगराज	कण	कस याही	राजकीय	डावपेचा या	ठाम	िव 	होता.	 याचा	 यास
एकच	होता	 -	पांडवांना	सरळ	 यु ासाठी	ललकारावं.	 यां याशी	समोरासमोर	 िनणायक
यु 	 खेळावं.	 या या	 या	आगर्हामुळेच	 मी	 िचंितत	झाले	 होते.	खरं	आहे	 की,	 मला
या यािवषयी	 एकदा	 अनाकलनीय	 आकषण	 वाटलं	 होतं.	 मातर्	 यात	 कोणताही
शारीिरक	 वासनांचा	 भाव	 न हता.	 तो	 िन ठावान	 सयूभ त	 आिण	 मी	 ज मजात
अि नक या	यांचा	तो	 तेजाकषणाचा	भाग	होता,	असं	आज	पणू	 िवचारांती	वाटतं.	मला
भय	 वाटत	 होतं,	 ते	 या	 अंगराज	 कणा या	 अभे 	 कवचकंुडलांचं.	 अशातच	 िपतामह
भी मां या	सा ीनं	पर्ित ापवूक	तो	संपणू	आयावताचा	िदि वजय	क न	हि तनापुरात
परतला	होता.

दुयोधनानं	 बळकावलेलं	 हि तनापरूचं,	 माझे	 वशुर	 समर्ाट	 पांडू	 यांचं	 रा य,	 हा
धडधडीत	अ याय	होता.	तरीही	मा या	पतीनंी	खांडववनाचा	 वीकार	क न	ितथे	आता
हि तनापुरालाही	लाजवेल,	असं	इंदर्पर् थ	अिवशर्ांत	पिरशर्मांनी	उठिवलं	होतं.

या	 इंदर्पर् थ	 रा यावर	 येणारं	 कुठलंही	 संकट	 मला	 मा य	 न हतं.	 वयंवरातील
मा या	उद	्गारांनी	दुखावला	गेले या	िदि वजयी	आिण	कवचकंुडलधारी	कणाचा	दुयोधन
कौश यानं	 उपयोग	 क न	 घेणार	 होता.	 मातर्	 आता	 मी	 माझा	 कृ णसखा	 पाठीशी
असताना	 कुणाचंच	 भय	 बाळगायचं	 नाही,	 असं	 ठाम	 ठरिवलं	 होतं.	 माझी	 या या
स य वावर	िनतांत	शर् ा	होती.

अशातच	 कु ं चा	 अमा य	 वृषवमा	 हि तनापुराहनू	 एक	 राजआमंतर्ण	 घेऊन
इंदर्पर् थात	 येऊन	थडकला.	आम या	शर्ीपर्साद	 राजसभेत	मा या	व	महाराजां या
समोर	आमंतर्णा या	भजूपतर्ाची	थैली	ठेवनू	नमर्पणे	 हणाला,	“िपतामह	भी म	आिण
महाराज	 धृतरा ट्र	 यांचं	 हि तनापुराहनू	 इंदर्पर् था या	 सम त	 पांडवांना	आगर्हाचं
िनमंतर्ण	आहे,	 िव णुयागाचं!	 ारकेला	यादवांसाठीही	आमंतर्ण	 गेलं	आहे.	 ितकडूनही
शर्ीकृ णमहाराज	 युवराज	बलरामदादांसह	या	यागासाठी	हि तनापरूला	अव य	 येतील.
आपण	सवांनी	अव य	यां.”

अमा य	 वृषवमाचं	 अ यंत	 आजवी	 भाषेतील	 ते	 आमंतर्ण	 ऐकताना	 का	 कुणास
ठाऊक,	माझी	उजवी	पापणी	उगीच	फडपडली.	मनात	शंकेची	एक	िटटवी	केकाटली.	मी
पटकन	 बोलनूही	 गेले,	 “याग	 हणजे	 य ाचं	 िनमंतर्ण	आहे.	 ितथे	 दांप यानं	 ये याची
काही	आव यकता	 नाही.	असेलच	 तर	आप या	 पतीसह	 सुभदर्ा	 व	भानुमती	 येतील.
राजमाता	अव य	येतील.”

तसे	जुने,	अनुभवी	अमा य	 हणाले,	“असं	कसं?	पांडवां या	महाराणी	व	महाराज	तर
िवशेष	आमंितर्त	आहेत.	 हे	आमंतर्ण	केवळ	हि तनापरू या	महाराज-महाराणीचंं	नाही.
ते	आहे	िपतामह	भी म,	महा मा	िवदुर	आिण	सम त	 तर्ी-पु ष	पौरजन	अशा	सवांचं.”

आता	इंदर्पर् थात	हि तनापरूला	जा याची	धांदल	उडाली.	मी	एका	खास	दतूाकरवी
ारकेला	कृ णाकडे	संदेश	धाडला.	तो	होता,	‘इतर	कोणी	आलं	नाही	तरी	चालेल.	त	ूमातर्



हि तनापरूला	येच.	आ हाला	िव णुयागासाठी	हि तनापरूला	जाणं	भागच	आहे.’
मा या	आगर्ही	संदेशापर्माणे	यथासमय	तो	हि तनापुरी	आलाच.	पण	िकती-िकती

वेग या	 पात	आिण	वेग या	अथानं!	तो	आला,	तो	मा यासार या	कुल तर्ीला	कधीच
िवसरता	येणार	नाही,	अशा	व तर् पात!

मध या	काळात	हि तनापुरात	जे	काही	घडलं,	 याचं	 मरण	करणंसु ा	मला	नकोसं
वाटतं.	मग	ते	सांगणं,	तेही	 वमुखेच,	केवळ	अश य	आहे.

मा या	पाचही	पतीबंाबत	मा या	मनात	अपार	आदर	होता.	पण	हि तनापरू या	या
भेटीत	 जे-जे	 घडलं,	 याला	 कारणीभतू	 होता	 ये ठ	 पांडव	 –	 इंदर्पर् थाचा	 महाराज
युिधि ठर.	एरवी	तो	अनेक	दुमीळ	गुणांचा	अिधकारी	होता.	आप या	चारही	बंधूंचं	नेतृ व
करायला,	 आम या	 गणरा य	 इंदर्पर् थाचं	 रा य	 सांभाळायला	 यो य	 होता.	 पण
हि तनापुरात	 येताच	 याला	काय	झालं,	 तेच	मला	कळलं	नाही.	काही-काही	पर्संगच
असे	असतात	की,	 यांची	कारणपरंपरा	 िकतीही	 िपंजलं,	तरी	काही	सापडत	नाही.	तसा
धमाचरणी	व	पापिभ 	असलेला	माझा	 गुणवान	 ये ठ	पती	भर्मिच 	झाला.	कसलंही
समथन	 देता	 येणार	 नाही,	 असा	 यसनाधीन	 व	 बुदि्धभर् ट	 झाला.	 अ पावधीतच
कीितकळसाला	 पोहोचले या	 गणरा य	 इंदर्पर् थाला	 या या	 तूा या	 यसनानं
णात	िवनाशा या	गतत	लोटलं.
हा	पर् ाशील	 ये ठ	पांडव	िव णुयागापवूीच	कौरवांशी	 तू	खेळला.	सव	पर्कार या

सेना,	 सेवक,	 सेिवका,	 धन,	 पशुधन	 यांसह	 पणाला	लावनू	 इंदर्पर् थाचं	 रा य	 हरला.
एकेक	 करत	आपले	 चारही	 बंध	ू क्रमश:	 पणाला	 लावनू	 हरला.	आपण	 एका	 सुि थर
रा याचे	अिभिष त	राजे	असनू,	हजारो	पौरजनां या	 सुखदुःखाला	बांधलेले	आहोत,	 हे
िवसरला.	 तूपणात	 वतःला	लावनू	तोही	पण	 हरला.	 संभर्िमत	झाले या	 तूसभेत
िवजया या	 उ मादानं	 िखदळणा या	 कौरवां या	 वा ताडनांनी	 लि जत	 झाला.	 इतका
बुदि्धभर् ट	व	भर्मिच 	झाला	की,	आप या	प नीला	–	इंदर्पर् था या	महाराणीला	–
मला	–	महाराज	द् पदां या	क येला	–	धृ ट ु ना या	भिगनीला	–	या सेनेलाही	 यानं
कपटी	कौरवां या	 तूय ात	पणाला	लावलं!	आिण	सवांत	शेवटचा	तो	पणही	तो	हरला.

नशीब,	 आ हा	 पांडवांचं,	 की	 िवजयानं	 िखदळणा या	 व	 आनंदानं	 उसळणा या
कौरवांपैकी	कुणा याही	 बु ीचा	टभा	 या	 वेळी	पालवला	नाही	की,	 युिधि ठरानं	 िवधवा
आिण	अपार	क ट	सोसले या	 या या	मातेलाही	पणाला	लाव यासाठी	ललकारावं!	तसं
झालंच	असतं	 तर?	 तर	मला	 प का	 िव वास	आहे,	यानं	आपली	ज मदातर्ी	माताही
पणाला	लावली	असती.

मी	हे	भावने या	तीवर्	टोकाला	जाऊन	 हणते	आहे,	असं	मुळीच	नाही.	 या	िदवशी
भानरिहत	होऊन	ची कारत	पर्ो साहन	देणा या	कौरवां या	बळावर	िनल ज	आिण	नीच
दुःशासनानं	मा या	अंशुका या	िनरीला	हात	घातलाच.	जेवढा	 तू	खेळताना	युिधि ठर
भर्िम ट	झाला	न हता,	 याहनूही	अिधक	माझं	व तर्	फेडायला	सरसावलेला	दुःशासन
बुदि्धभर्िम ट	झाला	होता.

कु ं या	 या	पर्ाचीन	 तूगृहात	व 	 िपटत,	 हंबरडा	फोडत,	पर् येक	वीरासमोर	मी
हात	 पसरत	 मा या	 ल जेचं	 र ण	 कर यासाठी	 पर्ाणदेठापासनू	 ललकारत	 िफरले.
एकटया	 िवकणािशवाय	 कुणीही	वीर	 सुपुतर्	उठला	नाही.	काही	बोलला	नाही.	अंगराज
कणानं	 यालाही	 दटावनू	 खाली	 बसवलं.	 कणही	 बुदि्धभर् टच	 झाला	 होता.	 िवमढू



झाले या	दुःशासनानं	िनकरानं	मा या	अंशुका या	िनरीला	हात	घातला.
मी	उ या	कुडीभर	चवताळून	उठले.	मी	काय	बोलते	आहे,	कुठे	आहे,	याचं	कसलंही

भान	काही	मला	रािहलं	नाही.	अश् ं नी	डबडबले या	मा या	 नेतर्ांसमोर	गरगर	िफरत
रािहलं,	ते	केवळ	एक	िन या-जांभ या,	िहर या,	सोनेरी	रंग छटांचं	मोरपीस!!

जे हा	मी	भानावर	आले,	ते हा	दरूदरू	अ प ट	होत	जाणारी	मुरलीची	एक	अपिरिचत
धनू	 काय	 ती	 ऐकू	 आली.	 िपतामह	 भी म	 मला	 साव न	 व तर्ां या	 िढगा यातनू
तूगृहाबाहेर	नेत	होते.	ते हा	ती	अ प ट	होणारी	मुरलीधनू	पणू	थांबली	होती.
माझं	ल जार ण	झालं	होतं.	ते	कुणी	केलंय,	हेही	मला	 प टच	समजलं	होतं.
जे हा	मी	मा या	क ात	आले,	 ते हा	समोर	 राजमातेला	 –	 कंुतीदेवीनंा	बघनू	कशी

जीवदेठापासनू	 भडभडून	आले.	 धावत	जाऊन	 यां या	 ग यात	 पडले.	अनावर	 हमसू
लागले.	 या	 इतर	काहीच	 न	 बोलता	 ‘मा या	 मुली	शांत	 हो’	 हणत	मा या	 पाठीवर
िकतीतरी	मायेनं	बराच	वेळ	नुसता	हात	िफरवीत	रािह या.	तो	 पशही	पुढे	जीवनभर	मी
कधीच	 िवस 	 शकले	 नाही.	 ते	 ‘मा या	 मुली’	 हे	 श दही	 मा या	 अंतमनावर	 सदैव
कोरलेले	 रािहले.	 यांचा	तो	 पश	होता	 थेट	मोरिपसा या	 पशासारखा.	 यांचे	 ते	बोल
होते,	 मी	 नुक याच	 ऐकले या	 मुरली या	 धुनीसारखे!	 मला	 आज	 िवल ण	 तीवर्पणे
उमजनू	चुकलं	की,	राजमाता	कंुतीदेवी	मा या	सासबूाई	नाहीत.	पांडवां या	माता	नाहीत.
या	मा याच	माता	आहेत!!	पांचालां या	सौतर्ामणीमातेला	मी	अंतरले	होते.	ती	जागा
दृढ	मना या	या	अपार	सोशीक	 कुल तर्ीनं	भ न	काढली	होती.	मला	हरवलेली	माझी
माता	 या	 णापासनू	पुन च	िमळाली!

तूा या	 या	‘न	भतूो	न	भिव यित’	अशा	घृणा पद	पर्कारानंतरही	माझा	 ये ठ	पती
युिधि ठर	सावरला	का?	माणसात	आला	का?	नाही!	तो	शकुनी-दुयोधनाने	ललकारताच
पु हा	 तू	 खेळला	 –	अनु तू!	 तेही	हरला.	पवूी या	 तूात	तो	 सेना,	पशु,	धन,	 रा य
अशी	लौिकक	 संप ी	 हरला	 होता.	 या	अनु तूात	 तो	 हरला,	 एक	 सवािधक	 मोलाची
अलौिकक	संप ी	–	‘काळ’	नावाची.	सू म	अथानं	बिघतलं,	तर	पिह या	 तूातील	सव-
सव	व तूंचा	तो	अिधकारी	होता.	पण	दुस या	अनु तूातील	‘काळ’	या	संप ीवर	 याचा
काहीतरी	अिधकार	होता	काय?	कुणाचाही	तसा	तो	कधीतरी	अस	ूशकतो	काय?

माझा	 ये ठ	पती	अनु तूात	जो	पण	हरला,	तो	होता,	पाचही	पांडवांनी	प नीसह
बारा	वषं	वनवास	प करावा.	बारा	वषांनंतर	एक	वष	अ ातवास	 वीकारावा	हा!

आ ही	 वनवासावर	जाणार	 ही	 वाता	सवतर्	 पसरली.	साहिजकच	 होतं	की,	आ ही
कुठ या	 त डानं	 इंदर्पर् थात	 जाणार	 होतो?	 यामुळे	 ितकडे	 न	 जाताच,	 आम या
इंदर्पर् था या	पौरजनांना	न	 भेटताच	आ ही	वनाची	वाट	धरणार	होतो.	वीर	अजुनानं
आप या	 ये ठ	बंधूंसमोर	िकतीतरी	वेळ	आगर्ह	धरला,	‘एकदातरी	 ारकेला	जाऊ	या.’
र ण	करणा या	कृ णाची	एकदातरी	भेट	 यावी.	वनातच	जायचं	असेल,	तर	 याच	रोखानं
येणा या	वनाकडे	जावं.	पण	नाही	 –	मी	काहीच	बोल	ूशकले	नाही.	कारण	 ये ठ	पांडव
युिधि ठराचा	एकच	घोशा	होता	–	‘मी	काही	ितकडे	येणार	नाही.	वाट यास	तु ही	जा	सारे
जण.	तेही	कु शरे् ठ	दुयोधन	अनुमती	देत	असेल	तर!’	मला	तर	मा या	मोठ ा	पतीला
काय	झालंय,	 तेच	कळत	न हतं.	तो	 नुसताच	 तू-अनु तू	 खेळताना	भर्मिच 	झाला
होता	असं	न हे,	तर	एका	 वतंतर्	गणरा याचा	राजा	असनूही	तो	‘कुठ या	वनात	जायचं



आ ही	ठरव’ू	अशी	शत	घालनू	काही	अनु तू	खेळला	न हता.
पांडवांना	खांडववन	दे यातच	दुयोधन-शकुनीचा	हेत	ूहोता,	तो	ते	रानटी	जमातीं या

आक्रमणात	ते	बळी	पडावेत	हा!	िहं तर्	 वापदांनी	 यांना	िगळंकृत	करावं	हा!	आता	तर
एक-दोन	िदवसांचं	न हे,	तर	चांगलं	बारा	वषांचं	वनजीवन	सवांसमोर	उभं	ठाकलं	होतं.

वनात	काय	उपयोगाची	 हणनू	अंगावरची	भरजरी	राजव तरं्	आ ही	बाजलूा	सारली.
साधी,	पांढरी	व तरं्	धारण	केली.	पर्संगी	पुढे	 ा या	लागणा या	उपवासा या	स याचा
सराव	 हावा	 हणनू	 उपोषण	 धरलं.	 यामुळे	 दोन	 िदवसांतच	 सवां याच	 चया	 कशा
आक्रसनू	 आ या.	 राजमाता	 कंुतीदेवीचंा	 िनरोप	 घेताना	 तर	 या	 अपार-अपार
काळवंड या.	 आता	 या	 आ ही	 परत	 येईपयंत	 हि तनापुरातच	 महा मा	 िवदुरांकडे
राहणार	हो या.	 यांचं	एकसारखं	एकच	 हणणं	होतं,	“मला	वनाची	सवय	आहे.	मी	तुम या
बरोबर	येते.”

यांचा	 हा	 आगर्ह	 तूपटू	 शकुनी या	 कानांवर	 घाल यात	 आला.	 पांडवां या
यातनेची	 कुठलीही	 संधी	सोडायला	तयार	नसले या	 या	महापु षानं,	छदम्ी	गांधारी
हा य	लपवीत	खोटया	असाहायतेनं	 िनगरगट्ट	उ र	 िदलं,	 “ यांना	पणावर	लाव यात
आलं	 न हतं.	 यांची	 इ छा	 असली,	 तरीही	 या	 वनात	 जाऊ	 शकत	 नाहीत!	 या
राजमाताच	आहेत	 –	 रा य	नसले या!	 यां याब ल	आ हा	सव	हि तनापरूकर	जनांत
िनतांत	 आदर	 आहे.	 या	 राजमाताच	 आहेत.	 हि तनापरूकरां या	 मनामनांवर	 रा य
करणा या,	महामंतर्ी	महा मा	िवदुरांकडे	 यांनी	सुखानं	व	मोठ ा	मनानं	राहावं!”

शकुनी या	 या	 उ रानं	 सवािधक	 जळफळला,	 तो	 माझा	 पती	 भीमसेन!	 पण	 तो
काहीही	क 	शकत	 न हता.	काही-काही	 वेळाच	अशा	असतात	की,	 या	 िचलटांनाही
चम काराचं	बळ	देतात!

समर्ाट	 पांडंू या	 िवषयी,	 यांनी	 केले या	 हि तनापरू या	 सेवेिवषयी	 कृत तेची	 व
अपार	आदराची	 भावना	असलेले	 हि तनापरूकर	 तर्ी-पु ष	 हि तनापरू या	 सीमेपयंत
आ हाला	 िनरोप	 दे यासाठी	आले	 होते.	 यात	 िपतामह	 भी म,	 महा मा	 िवदुर,	 मंतर्ी
संजय,	 गु 	 दर्ोण,	 कृप,	 कु ं चे	 राजपुरोिहत	 अशी	 मंडळी	 होती.	 एकमेकां या
सुखदुःखांशी	बांधलेले	आ ही	सहा	जीव	 या	सवांना	िनधारानं	पाठमोरे	झालो.	येईल	 या
संकटाला	धैयानं	त ड	देऊन	बारा	वषां या	–	एक	तपा या	वनवासी	व	नंतर	एक	वषा या
अ ातवासी	जीवनाचा	य 	यथासांग	पणू	कर यासाठी	िस 	झालो.

आता	 आम यासमोर	 होता,	 तो	 घनदाट	 अंधकार.	 वनांचा	 िहरवा	 अंधकार!
हि तनापरू या	पि चम	िदशेनं	आ ही	चाललो.	पिहलीच	आली	ती	नदी	होती,	भागीरथी.
ित या	 काठावर या	 एका	 डेरेदार	 वटवृ ाखाली	 आ ही	 पिहला	 पडाव	 टाकला.	 या
वटवृ ाला	सव	वाटस 	‘पर्माण	वटवृ ’	 हणत.	मा यावर	पोळून	काढणारं	उ हं	घेतलं,
तरी	पांथ थाला	मातर्	शीतल	सावली	 ायची	असते,	हे	जीवनवर्त	‘पर्माण’	मानणारा
हा	 वटवृ 	 होता.	 घडणार	 होतं	 का,	 या या	आशीवादानं	आमचं	 भिव यातलं	 जीवन
यश वी?	या	पिह या	पडावात	खा यासाठी	आम याजवळ	अ नाचा	कणही	नस यामुळे,
भागीरथी या	 फिटकधवल	जलावर	आ ही	रातर्ीचं	भोजन	मानलं.

भ या	पहाटे	बर्ा ी	 मुहतूावर	उठून,	भागीरथीतच	आि हकं	आव न	 पुढे	 िनघालो.
सहाही	 जण	 अनवाणीच.	 आघाडीला	 होता	 िनभय,	 िनधडा	 भीमसेन.	 या या	 हातात
आड या	येणा या	झुडपां या	शाखा	व	काटेरी	वेली	छाट यासाठी	एक	धारदार	परश	ूकाय



तो	 होता!	 सं याकाळपयंत	 आ ही	 सरोवरांनी	 वेढले या	 कु ेतर्ावर	 आलो.	 आता
भीमा याऐवजी	अजुन	 पुढे	झाला.	तो	 नेईल	 ितकडे	आ ही	चाललो.	जाता–जाता	तो
युिधि ठराला	 हणाला,	 “आपण	 स नेथ	 सरोवराकडे	 चाललोत.	 िदि वजयात	 मी	 इथे
कु ेतर्ावर	चांगला	एक	मास	रािहलो	होतो.	दररोज	या	सयूकंुडावर	 नानाला	येत	होतो.
हे	 कु ेतर्	अनेक	सरोवरांनी	 मंिडत	अस यामुळे	इथे	अनेक	भािवक	 येतात.	नानािवध
धािमक	कृ यं	बारा	मास	करतात.	 हणनू	याला	‘धम ेतर्’	ही	 हटलं	जातं.”

“एक	गो ट	त	ूिवसरलेला	िदसतोस	धनुधर	पाथा.	सयूगर्हणा या	िदवशी...”
“आपली	शर्ीकृ णाशी	 -	मा या	सवांत	 िपर्य	स याशी	 पर्थम	 भेट	 इथंच	झाली

होती.”
“इथे	 काही	 िदवस	 पडाव	 टाकू	 या.	 या	 दर्ौपदीला	 ितचे	 िवपुल,	 िवमु त	 केश

सरोवरा या	जलात	नीट	धुता	येतील.”	भीमसेन	मा याकडे	बघत	हसत	 हणाला.
ए हाना	कुणी	न	सांगताच	नकुल-सहदेवांनी	सरपणासाठी	लागणारी	वाळलेली	लाकडं

आणली	होती.	भीमसेनानं	काचा	कसनू	चांगले	तीन	पाषाणखंड	शोधनू	 यांची	सुघड	चलू
उठिवली.	अजुन	आिण	 युिधि ठर	 धम ेतर्ावर या	 भािवकां या	 धमशाळांतनू	 िफ न
स ,ू	ओदन,	गोधमू	असं	कोरडं	 िशधातर्	 घेऊन	आले.	 ते	 िभ ातर्	होतं.	 येताना	 यांनी
तामर्ाची	भांडीही	आणली	होती.	भीमसेनानं	ओदन	सरोवरजलात	 ाळून	तां याचं	तपेलं
चुलीवर	 चढवलं.	 कु ेतर्ा या	 धमभमूीवर	 समर्ाट	 पांडंू या	 िदि वजयी	 पुतर्ांचा
उदरभरणाचा	ओदन	रटरटू	लागला.

कु ेतर्ावर या	दृश ती,	सर वती	अशा	न ांचं	व	बर् कंुड,	 योितकंुड	अशा	सव
सरोवरांचं	जल	पर्ाशनू	तरतरीत	झालेले	आ ही	सव	पि चमेकडची	अनेक	वनांमागनू	वनं
पार	करीत,	 शेवटी	का यकवनात	आलो.	या	वनात	एका	 व छ	 िनझराकाठी	आ हाला
पणकुटीसाठी	हवी	तशी	 िवपुल	मोकळी	जागा	नकुलानं	 िनवडली.	तो	भिूमत 	होता.
पाचही	 बंधूंनी	 काचे	 कसनू	 पवूािभमुख	 पर्वेश ार	 असलेली	 सुघड,	 संुदर	 पणकुटी
सं याकाळपयंत	उठिवली.	 ित या	आत	मा यासाठी	 वतंतर्	 अंत:पुरी	क ,	 नानक
आिण	 वयंपाकाचा	क 	अशी	 यव था	होती.	बालपणी	िचवट	माती या	िचखलाचे	गोळे
क न	ते	दरू	फेक याचा	 यायाम	भीमसेन	घेतं	असे.	 यानं	पारखनू	आणलेली	िचवट	माती
पायानं	मळली.	 या	मातीतनू	 यानं	माग या	 पुढ या	आकाराचे	दोन-तीन	 संुदर	 रांजण
घडिवले.	 गड यासारखी	 सात-आठ	 मृि कापातरं्	 तयार	 केली.	 यानं	 तयार	 केले या
लहान-मोठ ा	आकारा या	तबकांकडे	 युिधि ठर	मातर्	एका	दभासनावर	बसनू	 िकतीतरी
वेळ	एकटक	बघत	रािहला.	खरोखरच	भीमसेनानं	बनिवलेली	पातरं्,	रांजण,	तबकं	 सुरेख
होती.	मी	 यातील	सवांत	मोठं	तबक	नकळतच	 या यासमोर	सरकिवलं.	तसं	मान	मागे
टाकून	खळाळ	हसत	तो	 हणाला,	“कंुतीमातेनं	केलं	असतं,	तेच	नेमकं	तहूी	केलंस.	माझी
भकू	ल ात	घेऊनच	मी	हे	तबक	घडिवलं	आहे.	या	सग यांचीही	तशीच	आहेत	–	 यां या
भुकेपर्माणं!”

ए हाना	अजुनानं	पणकुटीसमोर या	अंगणात	िचवट,	लाकडी	कांबांपासनू	पाच	सुरेख
धनु यं	घडिवली	होती.	दरूवर	मोक या	जागेत	अ वपारखी	सहदेवानं	ध न	आणलेला
रानघोडा	जोजावनू	माणसाळिवला	होता.	 या या	पाठीवर	मांड	 घेऊन	तो	एका	लयीत
मंडलं	घे याचा	 याला	सराव	देत	होता.	नकुलानं	काही	वेळंूचे,	काही	तामर्ांचे	सुरेख	बाण



तयार	 केले	होते.	 युिधि ठरानं	वनभर	 िफ न	आणलेली	 िविवधरंगी	 फुलं,	 बेलपतरं्	एका
माती या	तबकात	 या या	 बैठकीजवळ	 ठेवली	होती.	पणकुटी	ल ख	सारवनू	 घेऊन	मी
एका	 कोप यात	लाकूड-मातीचा	 एक	छोटासा	 दे हारा	 बनिवला	 होता.	 याचं	 मुख	 मी
ारके या	रोखानं	ठेवलं	होतं.	दे हा यात	माती या	शाळंुकेतनू	उठलेली	िशविपंडी	 प ट

िदसत	 होती.	 मातर्	 ितला	 तबकाएवढ ा	 चांदर्पर्ितमेशी	 एक प	 क न	 िलंपलं	 होतं.
शाळंुकेसमोर	मातीचा	एक	छोटा,	बैठा	अटकर	नंदीही	होता.	िपंडीमागील	चांदर्तबकाला
टेकवनू	मी	एक	रंगीबेरंगी	वेळूची	मुरलीही	ठेवली	होती.	िशविपंडीवर या	बेलपतर्ाजवळ
पांढ या	फुलांसह	एक	टवटवीत	ताजं	मोरपीसही	मांडलं	होतं.

पणकुटी या	छतावर	 बाहे न	 बारीक	काड ांचं,	 िनतळ	 रानगवत	 दोन	 दाट	 थरांत
अंथर यामुळे	पणकुटी	समशीतो ण	झाली	होती.	ित यात	पावसाळा-िहवा यात	थंडीही
वाज	ूशकत	न हती.	गर्ी मा या	-	ऊनतापी या	िदवसांत	ती	सुखद	शीतल	राहत	होती.

वर	 िनळंभोर	 आभाळ,	 समोर	 अहोरातर्	 खळाळत	 वाहणारा	 शुभर्धवल	 झरा,
पणकुटी या	 भोवती	 एक	आखीव	 मंडल	 सोडून	 दाटलेलं	 दाट	अर य,	 यात	 उंच-उंच
वृ ांवर	 चढले या,	 एकमेकीतं	 गंुतवळ	 झाले या	 नानािवध	 वेली,	 या	 वृ ांवर
सयूोदयापासनू	 कलकलणारे	 अनेक	 पर्कारचे,	 आवाजांचे,	 रंगांचे	 प ी	 अशी	 ही
का यकवनातील	आमची	रमणीय	‘पांडवव ती’	होती.	जेवढे	इंदर्पर् था या	राजवा ततू
मा यासह	हे	पाचही	बंध	ूसुखात	होते,	तेवढेच	या	व तीतही	सुखात	राह	ूलागले.

दररोज	सयूोदयानंतरची	आि हकं	आव न	युिधि ठर	पणकुटीतील	िशविपंडीची	पजूा
बांधी.	 ित यावर	 एकेक	 िब वपतर्	 चढवनू	 ती	 सुशोिभत	 करी.	 शेवटी	 िशविपर्य
पांढ याशुभर्	फुलांची	ओंजळ	तीवर	अपण	करी.	 या यानंतर	भीम,	अजुन,	नकुल,	सहदेव
व	सवांत	शेवटी	मी	िशविपंडीवर	िब वपतर्	व	शुभर्	रानफुलं	वाहनू	शांत,	ि थर	िच ानं
माझा	 ये ठ	पती	 युिधि ठर	सांगेल,	तशी	 ‘िशव तुती’	 हणत	अस.ू	आपले	दीघ	 नेतर्
िमटून	तो	शांत	लयीत	 हणे	-

“िशवाकांत	शंभो	शशांकाध	मौले
महेशान	शिूलन	्जटाजटूधािरन्
वमेको	जगद यापको	िव व प
पर्सीद	पर्भो	पणू प।।”

िमट या	 नेतर्ी	 मा या	ओठांतनू	 पिह याच	 िदवशी	आपोआप	 बाहेर	 पडली,	 ती
कृ ण तुती.	मी	अंतःपरे्रणेनं	 हणाले,

“ॐ	दामोदराय	िवदम्हे	–
केशवाय	धीमिह
ॐ	तंत:	कृ ण:	पर्चोदयात!!”

माझी	ही	कृ ण तुती	मी	न	सांगताच,	मा या	पाचही	पतीनंी	आपोआप	एका	लयीत
अनुसरली.	 मग	 का यकवनातील	आम या	 वा त यात	 एक	 अिलिखत	 पर्थाच	 पडून
गेली.	 सयूोदयाबरोबर	 युिधि ठराची	 कणखर	 आवाजातील	 िशव तुती	 आिण	 पाठोपाठ
मा या	 तर्ीसुलभ	मधुर	वाणीतील	कृ ण तुती!

का यकवनातील	आमचे	िदवस	वाटून	घेतले या	दैनंिदन	कमांमुळे	रंगत	चालले.	रोज



पाचपैकी	 एक	 पती	 मा यासोबत	 पणकुटीत	 राही.	 इतर	 चार	 मृगया,	 पजेूचं	 सािह य,
सरपणाची	 लाकडं	आिण	आ ही	आता	 पाळले या	 वनगायीं यासाठी	 लागणारा	 चारा
यांसाठी	वनात	िफरत.

आम याशी	ज मोज मी या	धा यांनी	बांधलेले	धौ य	ऋषी	कसलंही	 तू	न	खेळता,
वे छेनं	 काही	 िदवसांनी	 आप या	 िश यगणांसह	 वनात	 आले.	 यांनीही	 आप या
पणकुट ा	 आम या	 व तीशेजारीच	 उठिव या.	 आम या	 पांडवव तीतनू	 रोज
पणकुट ां या	छतांतनू	अि नकंुडातील	जसे	धरूलोट	भेलकांडत	आभाळात	चढू	लागले,
तसेच	 धौ यऋषी	 व	 यां या	 िश यगणांनी	 उठिवलेले	 कणीदार	 मधुर	 वेदमंतर्ही
आभाळात	चढू	लागले.

पणकुटीतील	 वयंपाकाचं	काम	मा याकडे	होतं.	चुलीतील	अ नी	फुलिवताना	फंुकरी
घालनू-घालनू	 मी	 घामेघमू	 होई.	 मला	 चलू	 फंुकताना	 पाहनू	 तो	 एकेकाळचा
इंदर्पर् थाचा	महाराज	िवचारात	पडून	िनःश द	होई.	तसाच	बाहेर	पडून	झ याकाठ या
िप पल	 वृ ाखाली	 िकतीतरी	 वेळ	एकटाच	 पाषाणी	 पारावर	 बसे.	मग	 यान थ	 होऊन
कसलीतरी	आराधना	करे.

पणकुटीत	 िनवड-िटपणाची	कामं	करताना	मला	हटकून	आठवण	होई,	ती	 कृ णाची.
िकती	होती	 याची	 पं!	 िकती	 हो या	 या या	आठवणी!	मा याशी	 िनगिडत,	मा या
पाचही	पतीशंी	संबंिधत,	राजमाता	कंुतीदेवीशंी	जुळले या!

एक	गो ट	मातर्	मला	 प टच	सांिगतली	पािहजे	की,	 या याएवढ ा	आठवणी	मला
मा या	वनवासात	इतर	कुणा याही	आ या	नाहीत.	इथे	आ यानंतर	पिहले	काही	िदवस
मला	मा या	 द् पद	बाबांची,	सौतर्ामणीमातेची,	 धृ टदादाची,	कांिप यनगराची	आिण
दादाबरोबर	 कांिप यनगराला	 गेले या	 मा या	 पर्ितिवं य,	 सुतसोम,	 श् तकीती,
शतािनक	आिण	श् तसेन	या	पुतर्ांची	तीवर्पणे	आठवण	येई.	ते	परे्मळ	आजोबा,	आजी
आिण	कत यद 	मामा या	छायेत	आहेत,	एवढाच	काय	तो	धीर	 िमळे.	माझी	सगळीच
मुलं	गुणवान	होती.	 यातील	पर् येकानं	आप या	िप याचे	गुणधम	ज माबरोबरच	उचलले
होते	आिण	िनरी णानं,	अनुकरणानं	इतर	चारही	साप न	िप यांचे	गुणही	उचलले	होते.	ते
पाचही	पांडवां यापे ा	अतुल	िवक्रमी	होणार,	यािवषयी	मा या	मनात	कसलीही	शंका
न हती.	तेरा	वषानंतर	जे हा	ते	भेटतील,	ते हा	केवढे	मोठे	झाले	असतील,	कसे	िदसतील,
अशाच	िवचारात	मी	िदवस-िदवस	गढून	जाई.

मा या	 पतीं या	 इतर	 पुतर्ांना	 मी	 फारसं	 पािहलं	 न हतं.	 पण	 इंदर्पर् थातच
अस यामुळे	 सुभदरे्चा	अजुनपुतर्	अिभम य	ू मला	अतीव	 िपर्य	झाला	 होता.	 याचं
पर्मुख	 कारण	 होतं	 की,	 तो	 बोलताना	आप या	 मधुर	 वाणीनं	 मला	 हटकून	आप या
मामाची	-	कृ णाची	आठवण	देई.	राजमाता	कंुतीदेवीचं	 मरणही	सतत	होई.

नंतर या	काळात	मातर्	एकटा	कृ ण	आिण	कृ णच	माझं	बा 	आिण	अंतमन	 यापनू
रािहला.	एका	कटू	स यानं	माझं	काळीज	कसं	 िपळवटून	 गेलं.	आ ही	वनात	 ये यापवूी
याला	एकदातरी	भेट याचं	कत यही	पार	पाडू	शकलो	न हतो.	काय	वाटत	असेल	 याला
मा यािवषयी?	 िकती	अ पलपोटी	ठरवलं	असेल	 यानं	मला!	या	जािणवेनं	मी	 सैरभैर
होऊन	जाई.	पणकुटी या	दारात	कधी-कधी	 या या	िवषयी या	अशा	उदास	िवचारानं	मी
उदास	होऊन	बसे.	कृ णा या	तीवर्	आठवणीनं	माझे	डोळे	पाझरलेले	असत.	अशावेळी
वनातनू	 परतलेला	 भीमसेन	 आप या	 बळकट	 खां ावरची	 लाकूडमोळी	 पणकुटी या



कुडाजवळ	टाकून	मा या	शेजारी	येऊन	बसे.	आप या	उ रीयानं	माझे	डोळे	पुशीत	 हणे,
“पांचाली,	धीर	धर.	िव वास	 ठेव,	तुला	भेट यासाठी	कृ णच	येईल	या	वनात.	माझं	मन
सांगतंय.”	 या या	नुस या	सोबत	बस यामुळेही	मला	केवढातरी	धीर	आलेला	असे.

मा या	 तप येला	 फारशी	 पर्ती ा	 करावी	 लागली	 नाही.	 एके	 िदवशी	 माझा
भीमसेनच	हात	उंचावनू	आरो या	ठोकत	व ती या	कंुपणातनू	आत	आला.	तो	एकसारखा
का यकवनभर	ऐकू	जाईल	असा	गजत	होता,	“तो	आला!	तो	आला!	 ारकेचा	राणा	कृ ण
आला.”	मा यासमोर	येऊन	धापावत	तो	 हणाला,	“कृ णे,	कृ ण	आला!	 या या	रथाची
जरीकाठाची	केशरी	 वजा	मी	ओळखली.	 या या	रथाबरोबर	आणखीही	दोन	रथ	आहेत.”

पणकुटी या	 भोवती	 िफरले या	 लाकडी	 कंुपणात	 चारही	 िदशांना	 भीमसेनानंच
उठिवलेले	चार	 उंच	दगडी	चौथरे	होती.	ही	आपली	सोय	 यानं	आपणच	क न	 घेतली
होती.	 जे हा	आव यकता	वाटेल,	 ते हा	अर यात	पांगले या	आप या	 बंधूंना	पाचारण
कर यासाठी	 तो	 या	 पाषाणी	 चौथ यांव न	 संकेता या	 आरो या	 देई.	 मग	 काही
अवधीतच	 याचे	चारही	बंध	ूपणकुटीत	एकापाठोपाठ	एक	उपि थत	होत.	आज	तर	कृ ण
आला	 आहे	 या	 आनंदानं	 वेडावनू	 यानं	 एवढ ा	 मोठ ानं	 आरो या	 ठोक या	 की,
व ती या	गोधनावर	झडप	घाल यासाठी	टपलेली	वाघ-तरसासारखी	 वापदंही	 भेद न
दरू	 पळाली!	 चारही	 पांडव	 एकेक	 करीत	 व ती या	 कंुपणा या	 पवू ारातनू	 पर्वेशले.
पाठोपाठ	तीन-चार	 रथ	आम या	व तीसमोर	उभे	ठाकले.	मी	पणकुटी या	कवाडातनूच
डो यांत	पर्ाण	आणनू	बघ	ूलागले.	चार	पांढ याशुभर्	घोड ां या	नेहमी या	ग ड वज
रथातनू	 माझा	 पर्ाणिपर्य	 सखा,	 सावळा	 कृ ण	 उतरला.	 पाठोपाठ	 सारथी	 दा क	 व
उ वदेव	उतरले.	माग या	रथातनू	माझा	 बंध	ू धृ ट ु नदादा	उतरला.	 या या	पाठीशी
पांचालांचे	सेनापती	व	अमा य	होते.	सवांत	माग या	रथातनू	केवळ	सारथी	उतरला.	तो
रथ	नुस या	संसारोपयोगी	सािह यानं	खचाखच	भरलेला	होता.

पाचही	बंधंुतनू	सवांना	मागे	टाकत	एकटा	अजुन	झपाझप	चालत	कृ णाजवळ	गेला.
वाकून	 तो	 याचे	 चरण	 धरणार,	 तोच	 कृ णानं	 याला	 दृढ	 आिलंगनात	 घेतलं.	 एवढा
अिजं य	धनुधर;	पण	 या	मायेनं	िवतळला.	कृ णा या	उघड ा	पु ट	 कंधावर	मान	ठेवनू
हताश	हमस	ूलागला.	 याला	थोपटून-थोपटून	कृ णानं	शांतवलं.	पाठोपाठ	चारही	भावांनी
कृ णाची	चरणधळू	घेतली.	मी	कवाडातनूच	बघत	होते.	 याचे	दीघ	म यनेतर्	पांडवांशी
बोलताना	एकसारखे	वळत	होते,	ते	कवाडाकडे.	मला	ितथेही	उभं	राहणं	अश य	झालं.	मी
कुटी या	च क	अंत:पुरी	क ात	गेले.	काय	िन	कसं	बोलावं	 या याशी,	तेच	मला	कळत
न हतं.

तो	आप या	 पाचही	 पांडवबंधूंसह	 पणकुटीत	आला.	 तरीही	 मी	 अंत:पुरी	क ातनू
काही	बाहेर	आले	नाही.	अनेकिवध	 संिमशर्	भावनांनी	माझं	ऊर	कसं	काठोकाठ	दाटून
आलं	 होतं.	 याला	सव	ऋिष–मुिनवर,	 ये ठ	 नरेश,	अनेक	गणरा यांतले	 तर्ी–पु ष
‘सव ’	 हणत	 आले.	 मग	 याला	 कशी	 काय	 नाही	 कळली	 माझी	 िवटंबना?
या यािवषयी या	संत त	क्रोधानं	 णात	मन	भ न	आलं.	 दुस याच	 णी	तो	भेटीला
आला	आहे,	या	आनंदानं	मन	काठोकाठ	भ न	आलं.	काय	बोलावं,	तेच	मला	कळेना.

मला	वाटलं	होतं,	तो	तडक	आत	येईल.	पण	न हता	आला.	हेच	तर	 याचं	मला	आिण
अनेकांना	ग धळात	टाकणारं	वैिश ट 	होतं.	तो	भाव	जाणणारा	होता.	पण	भावुक	मुळीच
न हता.	तो	सवां या	मनाशी	समरस	होणारा	होता,	पण	 कुणा याच	मनोभावात	वाहनू



जाणारा	न हता.	 याचे	वेळोवेळचे	िवचार	आठवनू	शेवटी	मी	िनकरानं	 वतःला	सावरलं.
दुपारची	 भोजनं	 झाली.	 या यासह	 सवांचा	 िवशर्ाम	 झाला.	 िदवस	 कलतीला

लागलेला	असताना	 पणकुटी या	 अंगणात	 दभां या	 बैठकीवंर	आमची	 वनसभा	भरली.
मा यासाठीही	 या	सभेत	एक	आसन	होतं.	पर् य 	कृ ण	आिण	तोही	उ वदेवांसह	समोर
अस यानं	 कुणीच	 काही	 बोलत	 न हतं.	 कौरवां या	 िव णुयागासाठी	 इंदर्पर् थ
सोड यापासनू	 घडले या	 घटनांनी	आिण	 झाले या	 घनघोर	 िवटंबनेमुळे	 मी	 िनकरानं
दाबनू	 ठेवलेला	आ म ोभ	पर्कटला.	मी	कृ णावरच	डोळे	रोखनू	 हणाले,	 “ऋषी,	 मुनी
आिण	योगी	 तुला	 मा	आिण	स य	मानतात.	 िदसणा या	 सृ टीपवूी	तचू	होतास,	असं
हणतात.	सव	सजीव–िनजीवांचा	उ पादक	तचू	आहेस,	असं	मानतात.	ित ही	लोक,	सव
न तरं्,	दाही	िदशा,	आकाश,	सयू,	चंदर्	असं	िदसणारं	बर् ांडं	तचू	आहेस,	असं	सवच
जण	सांगतात.	मग	मी	 हे	िवमु त	सोडलेले	केश	तु या	बर् ांडात	नाहीत	का?	यातील
पर् येक	केशा या	मुळाशी	एकेक	वेदना	लगटलेली	आहे.	ती	तुला	िदसत	नाही	काय?

“मला	सांग	 पु षो मा,	 मी	कोण	आहे?	 या	 िवक्रमी	 हणिव या	जाणा या	 पाच
पतीचंी	 खरोखरच	 मी	 िपर्य	 प नी	 आहे	 काय?	 सांग,	 तुला	 िपर्य	 असले या
ि मणीविहनीवंर	मा यासारखा	पर्संग	कोसळला	असता	तर!”
माझे	 पाचही	 पती	 माना	खाली	 घालनू	 ऐकतच	 रािहले.	 मी	 कृ णाकडे	 पािहलं.	 तो

नेहमीसारखा	 मंद	 हसतच	 होता.	 यामुळे	 तर	 उफाळून	 येत	 मी	 हणाले,	 “या	 पाचांची
प नी,	तुझी	सखी,	या	धृ ट ु नदादाची	भिगनी	असले या	मला	नीच	कौरवांनी	भर	सभेत
दासी	माननू	केश	ध न	फरफटत	ओढून	आणलं,	ते	यो य	होतं	का?	कृ णा,	मी	र तिचंब
एकव तर्ा	होते,	रजः वला	होते!	अशा	ि थतीत	आनंदानं	िखदळणा या	कौरवांनी	सवांना
सा ी	ठेवनू	माझी	थट्टा	आरंभली,	ती	शोभादायक	होती	काय?	िपतामह	भी म,	महाराज
धृतरा ट्र	आिण	महाराणी	गांधारीदेवी	यांची	मी	सनू	होते	की	दासी?	 गु 	दर्ोण,	 कृप,
िपतामह	भी म,	 िवदुर	आिण	 संजय	 हे	अथाचे	दास	 हणनू	ओठांना	खीळ	पड यासारखे
ग प	होते.	सांग	 –	एवढा	अथ	अनथकारी	आहे	काय?	 संप ी	एवढी	शि तशाली	असते
काय?”	मा या	एकाही	पर् नाला	 या याजवळही	उ र	नाही	 हे	मला	जाणवलं,	तरीही
मा या	 मनातलं	 सव	 जळमट	 बाहेर	 फेक यािशवाय	 काही	 मला	 राहवेना.	 आजवर
रोधलेला	माझा	संताप	तीवर्	 वालामुखी	होऊन	बाहेर	पडला.	“अ याय	करणारा	जेवढा
दोषी	असतो,	 तेवढाच	पर्ितकार	न	करता	तो	सोसणाराही	दोषी	असतो.	कौरवांना	काय
दोष	 ावा?	माझे	हे	पाचही	पती	महाबलवान	असनू,	शरे् ठ	पर्तीचे	यो े 	असनू,	आप या
कुल तर्ीचा	 िनल जपणे	होणारा	धडधडीत	अवमान,	 ितची	 िवटंबना	व	अ याय	 मुकाट
बघत	रािहले.	हे	पाचही	पती	शरण	आले याचा	कधीच	अपे ाभंग	करीत	नाहीत.	मग	मी
शरण	आले	असताही	 ते	 ग प	कसे	काय	 रािहले?	 या	 पर् येक	 पतीपासनू	 मला	 एकेक
तेज वी	 पुतर्	झाला	आहे.	 या	 पुतर्ां या	माते या	ल जेचं	र ण	आ ही	क 	शकलो
नाही,	हे	कुठ या	त डानं	ते	पुढील	िपढीला	सांगणार	आहेत?

“कपटानं	फासे	करवनू	कौरव	 कुिटलपणे	 तू	 खेळले.	 यांनी	अ यायानं	यांचं	रा य
िहरावनू	 घेतलं.	 सवांना	 दास	 केलं.	 पर्ाचीन	 तूगृहात	 सव	 ये ठांसमोर	 एकव तर्ा,
रजः वला	असले या	 माझी	 िधंड	काढली.	 मा या	 या	 पाचही	 पतीचंा	 पराक्रम	अशा
जीवघे यापर्संगी	 उपयोगी	 पडणार	 नसेल,	 तर	 तो	 काय	 जाळायचा	 आहे?	 अजुनाचं
गांडीव	 आिण	 भीमसेनाची	 गदा	 काय	 कामाची?	 िध कार	 –	 िध कार	 असो,	 या



भीमसेना या	 साम याला	आिण	अजुना या	 शौयाला.	 ते	 िव मान	असता	 दुयोधन–
दुःशासनासारखे	 नीच	 णभरदेखील	 िजवंत	 कसे	 काय	 राह	ू शकतात?	अजुनाने	 पणात
िजंकलेली	 मी,	 सासबूा या	 आ ेनं	 आिण	 ये ठां या	 इ छेनं	 पाचांची	 प नी	 झाले.
याचा	दाखला	देत	कौरव	‘त	ूपाचांची	असलीस	काय	आिण	एकशेपाचांची	असलीस	काय?’
असं	मला	भर	सभेत	िनल जपणे	िवचा न,	दात	िवचकून	खदखदा	हसले.

“पिहलं	 तू	कमी	पडलं	 हणनू	की	काय,	हा	कुलदीपक	 ये ठ	पांडव	पु हा	अनु तू
खेळला.	कशासाठी?	तर	हरलेलं	सव	परत	 िमळेल	या	अिभलाषेनं.	 कृ णा,	याचं	जीवन
यापनू	रािहलेली	ती	मढू	व	िवनाशकारी	अिभलाषा,	तुला	कधीच	जाणवली	नाही	काय?”

मा या	एकाही	पर् नाचं	 ारकाधीश	 हणिवणारा	तो	सव 	कृ ण	उ र	 देत	न हता.
या	 वनबैठकीत	 मुकाट	 बसनू	 होता.	 याचं	 मौन	 तर	 मला	 सव वी	अस 	झालं.	 मी
ितिडकेनं	 हणाले,	 “हे	 पाचही	जण	माझे	 पती	 हाय या	यो यतेचे	नाहीत.	मला	 पती
नाहीत.	मी	कुणाची	प नी	नाही,	कुणाची	 नुषा,	क या	नाही.	कुणाची	माता	नाही	आिण
कृ णा,	त	ूमाझा	भाऊ	नाहीस,	सखा	नाहीस.	त	ूमाझा	 कु णी,	 कु णी	नाहीस.	मी	आहे
एकटी	 –	एकाकी!”	अस 	 दुःखावेगानं	 मुख	ओंजळीत	 घेऊन	मी	 या	वनसभेत	गदगद
फंुद	ूलागले.	मला	काहीही	िदसत	न हतं.	मान	वर	करवत	न हती.
मी	हमसतच	कसंतरी	 हणाले,	“हे	पतीही	माझे	न हेत.	 पुतर्ही	माझे	न हेत.	 बंधहूी

माझे	 न हेत.	 िपता	 पांचालनरेश	 आिण	 हा	 बंध	ू धृ ट ु नही	 माझा	 न हे.	 सवांत
िपळवटणारं	माझं	दुःख	आहे	कृ णाऽ,	कृ णाऽ,	तहूी	माझा	कुणी	न हेस,	 हणनूच	तर	 या
िनल ज	कौरवांनी	माझा	छळ	 केला.	 इंदर्पर् थाची	महाराणी	असनू	आज	मी	वनवासी
झाले.	 याची	कसलीही	खंत	न	मानता,	वीर	असनूही	तु ही	माझी	उपे ा	करीत	आहात.
कण	मला	 वे या	 हणनू	जो	सव	 ये ठांसमोर	 कुि सत	 हसला,	 यानं	 पेटलेला	मा या
अंतःकरणातील	अ नी	 णभरही	शांत	होत	नाही	रे,	कृ णा!

“त	ूमला	सखी	मानतोस.	माझीही	तु यावर	िनतांत	भ ती	आहे.	तु या	अंगी	अशरण
व	पर्चंड	साम य	आहे.	 तूगृहात	माझी	िवटंबना	होत	असताना	मी	पर्ाणपणानं	तुलाच
शरण	 गेले.	जीवदेठापासनू	धावा	 केला	तो	 तुझाच.	आजही	करीत	आहे.	उ ाही	करेन.
कृ णाऽ,	मला	 प ट	सांग,	मा या	 तर्ी वाचे	िधंडवडे	काढणा या	या	पा यांना	त	ूशासन
करणार	की	नाही?”

मा या	अि नलोळासार या	 बोलांनी	ती	 वनसभा	 अंगभर	थरारली.	सारे	 िचिडचाप
झाले.	तसं	 कृ णच	 हणाला,	अगदी	मोजकंच;	 पण	आ वासक	 –	 “मा या	 िपर्य	सखे,
कृ णे,	 यां यावर	 तुझा	 क्रोध	आहे,	 यांनी	 तुझी	 ये ठांसमोर	अशोभनीय	 िवटंबना
केली,	ते–ते	सव	अजुना या	बाणांनी	आिण	भीमसेने या	गदेनं	ठार	होतील!	हे	घडेल	तेही
मा या	सा ीनं.	 तु यासह	पांडवांकिरता	 जे–जे	करावयाचं,	 ते–ते	मी	करेन.	 केश	मोकळे
सोडून	त	ूजशी	शोकगर् त	वावरते	आहेस,	तशाच	कौरवां या	 ि तर्याही	 केश	मोकळे
सोडून	आपाप या	 पतीसाठी	 धाय	 मोकलनू	 रडतील!	 जीवनभर	 मी	 कधीही	 कसलीच
पर्ित ा	केली	नाही.	आज	मातर्	ती	करतो	आहे,	केवळ	तु यासाठी!	कृ णेऽ,	शोक	आवर.
िव वास	 ठेव	दर्ौपदी,	 तु या	 कृ णाचे	 हे	श द	कधीच	खोटे	ठरणार	नाहीत.	पांडव	 पु हा
राजे	होतील.	त	ू यांची	महाराणी	होशील.”

कृ णा या	बोलांनी	तरतरी	आलेला	अजुनही	न	राहवनू	 हणाला,	“दर्ौपदी,	कृ णानं
सांिगतलं	त संच	होईल.”



आता	 माझा	 बंध	ू धृ टदादाही	 धैयानं	 हणाला,	 “हे	 भािमनी,	 आप या	 िप याचा
घनघोर	अपमान	करणा या,	 गु 	असनू	 तुझी	 िवटंबना	अथाचा	दास	 हणनू	हताशपणे
िनमटू	बघणा या	 दर्ोणाचा	मी	वध	करेन.	आपला	 िशखंडी	यो य	 वेळी	भी माला	ठार
करील	 आिण	 हा	 महाबली	 भीमसेन	 आप या	 शपथेपर्माणे	 दुयोधनाची	 मांड	 िचणनू
टाकील.	हा	धनुधर	धनंजय,	तुला	वे या	 हणणा या	सतूपुतर्	कणाचा	कंठनाळ	छेदील.
या	 भगवान	 वासुदेव	 शर्ीकृ णाचा	 पािठंबा	 अस यावर	 आ ही	 अिजं यच	 राह.ू
धृतरा ट्रा या	अिववेकी	पोरांची	कथा	ती	काय?”

धृ टदादा	व	माझा	पती	अजुन	यांचे	उद	्गार	ऐकून	ती	वनसभा	शांत	झाली.	तसं	कृ ण
हणाला,	“कृ णे,	मी	 ारकेत	असतो,	तर	जसा	राजसयूासाठी	इंदर्पर् थात	आलो	होतो,
तसा	िव णुयागासाठी	हि तनापुरातही	आलो	असतो.	ते	िवनाशकारी	 तू	मी	कधीच	होऊ
िदलं	नसतं.	महाराज	धृतरा ट्राला	दुःशासन	काय	काय	करतो	आहे,	हे	मा या	िचतर्दशी
भाषेत	ऐकवनू,	 याचे	अंत च 	ूउघडायला	लावले	असते.	 याला	बोलता	केला	असता.	हे
घडलंच	नसतं,	तर	महाराणी	गांधारीदेवीला	ित या	ठायी या	 तर्ी वाची	जाणीव	देऊन,
वह तेच	 ितला	 डो यांवरची	 व तर्पट्टी	 जीवनात	 पिह यांदा	 खेचायला	 लावली
असती.	 यातही	 यश	आलं	 नसतं,	 तर	 त	ू माझा	 केलास,	 तसा	 मी	 सुदशना या	 िद य
मंतर्ाचा	न कीच	धावा	 केला	असता.	मला	 िव वास	आहे,	 ते	मला	 प ट	 मरले	असते
आिण	 तु या	 व तर्ाला	 हात	 घालणा याचा,	 तुला	 वे या	 हणनू	 िहणवणा यांचा	 मी
तूगृहातच	वध	केला	असता.
“पण	 या सेनी,	 या	 वेळी	 मी	 शा वाबरोबर या	 यु ात	 गंुतलो	 होतो.	 पि चम

सागरिकना यावर	होतो.	 ारकेत	परत यावर	अमा य	 िवपृथूंनी	मला	सव	सांिगतलं.	 ते
ऐकताच	मी	इकडे	आलो	आहे.	युिधि ठरा,	तु ही	मला	न	भेटताच	वनात	िनघनू	आलात,
यािवषयीही	आता	मा या	मनात	कसलाही	िकंत	ूनाही.	लौिकक	 यवहारा या	सव	गो टी
या	कृ णेसाठी	व	 तु हा	पांडवांसाठी	मी	कधीच	मोला या	मानत	नाही.	जीवनभर	जमेल
तसं	 दु टांना	 शासन	 देत	आलो.	 यापुढे	 माझं	 जीिवतकाय	 राहील,	 ते	 तु हाला	 याय
दे याचं.”

आता	मी	व	माझे	पती	 िकतीतरी	सावरलो	होतो.	काहीतरी	आठव यामुळे	 ‘आलोच
मी’	 हणत	एकाएकी	युिधि ठर	अंगणातनू	पणकुटीत	गेला.	काहीतरी	व त	ूघेऊन	बाहेर
आला	 व	 पु हा	आप या	आसनावर	 बसला.	 या या	 हातात	 होतं,	 एक	 तामर्तबक.	 ते
कृ णा या	हाती	 देत	तो	 हणाला,	 “दर्ौपदीला	 चुलीतील	अ नी	 फुलिवताना	घामाघमू
हावं	लागतं,	 हणनू	मी	कठोर	सयूाराधना	केली.	मला	एका	तेज वी	यो यानं	साधने या
जागी	येऊन	हे	तबक	िदलं	आहे.	तो	एवढंच	 हणाला,	‘जे हा	के हा	तुमचा	प नीला	अ न
िशजिव याची	 आव यकता	 वाटेल,	 ते हा	 याचा	 उपयोग	 होईल.	 मातर्	 हे	 तबक
सयूिकरणांत	ठेवनू	तु ही	करता	ती	आराधना,	 या	वेळी	करावी	लागेल.’

“ याला	साधनाबैठकीतच	वाकून	नम कार	करताना	मी	 णैक	डोळे	िमटले.	उघडले,
ते हा	 तो	 पाठमोरा	 होऊन	 दरू	 िनघनूही	 गेला	 होता.	 कोण	 असावा	 हा,	 असा	 पर् न
वतःला	करीतच	मी	तो	 गेला	 या	वाटेकडे	बघतच	रािहलो.	 या या	पायठशांखालील
वाळलेलं	गवत	जळून	काळवंडलेलं	मला	 प ट	 िदसलं.”	 युिधि टरानं	घडलेला	 वृ ा त
सांिगतला.

कृ णानं	ते	तामर्तबक	हाती	घेऊन	एकदा	िनरखलं.	तो	 वतःशीच	हसला.	डोळे	िमटून



तो	काहीतरी	 पुटपुटला.	तबक	 पु हा	 युिधि ठरा या	हाती	 देत	हसत	 हणाला,	 “हे	तबक
गुणवान	आहे.	तु हाला	अ नाची	कमतरता	ते	कधीच	पडू	देणार	नाही.”

का यकवनातील	आम या	 पांडवव तीवर	 कृ णासह	 ते	 सव,	 काही	 िदवस	 रािहले.
एकदा	उ वदेव	मला	 हणाले,	 “दर्ौपदी,	त	ूआिण	 तुझे	पाचही	पती	भा यवान	आहात.
वनात	आहात	याचा	खेद	मनात	ठेव	ूनका	आिण	माझा	दृढ	िव वास	आहे,	दादा	 हणाला
तसंच	होईल.	तोच	ते	करवनू	घेईल.	मा यापे ाही	त	ू याला	अिधक	जाणतेस!”

मी	सावध	झाले.	पटकन	 यांना	 हणाले,	 “मी	 याला	चांगली	जाणते,	 हे	तर	खरंच.
पण	देव,	तुम याएवढी	नाही;	हेही	िततकंच	खरं!”	ते	ऐकताना	उ वदेव	स वशील	हसते.
ते	 बघताना	मला	 दरवेळी	 वेगळाच	 पर् यय	 देणा या	 कृ णा या	 हा याचं	 तीवर्	 मरण
झालं.	 यां याकडे	बघणं,	हा	कृ णाची	दपणातील	मुदर्ा	बघ याचाच	आनंद	देणारं	होतं.

धृ टदादानं	रथातनू	आणले या	अजुनाचं	गांडीव	धनु य,	भीमसेनाची	गदा,	नकुलाचं
खड्ग,	 सहदेवाचं	 मुसल	अशी	 सव	श तरं्	 व	जीवनोपयोगी	 व त	ू सेवकांकडून	आ ही
पणकुटीत	नीट	लावनू	घेत या.	 यात	मा या	सौतर्ामणीमातेनं	िदलेलं	केश	सावर याची
फणी	आिण	नेतर्ांत	घालायचं	अंजन	बघनू	मला	ितची	तीवर्	आठवण	झाली.

ते	सव	आमचा	 िनरोप	 घेऊन	परत	जायला	 िनघाले.	जीवनानं	समोर	 ठेवलेला	माग
पर् येकालाच	आक्रमावा	लागतो.	तरीही	कृ ण	जाणार,	 हणनू	माझं	मन	भ न	आलं.	मी
याला	 हणाले,	 “पुढ या	 वेळी	 येताना	 ि मणी	आिण	भामाविहनीसंह	सव	 विहनीनंा
घेऊन	 ये.	 सुभदरे्ला	 सांग,	 मी	 ित या	 धनुधराची	 नीट	 काळजी	 घेते	 आहे.	 िपर्य
अिभम यसूह	मला	भेटून	जा	 हणावं	एकदा.”

माझा	 सखा	 कृ ण,	 उ वदेव,	 दा क	 व	 धृ टदादासह	 का यकवनातनू	 िनघनू	 गेला.
जा यापवूी	 यानं	तो	काय	करणार	आहे,	 हे	 िनःसंिद ध	श दांत	सांगनू	मला	 िकतीतरी
मोठी	मनःशांती	िमळवनू	िदली	होती.	पर्ाणिपर्य	स याचं	हेच	तर	काम	असतं–	ज मानं
जुळून	आलेलं,	िजवाभावानं	जोडलेलं	स य व	जपणं	हे!	 यानं	िदले या	अिभवचनामुळे
आमचं	वनवासी	जीवनही	िनःशंक	व	आनंददायी	झालं.	हा	वनवासही	काही	थोडाथोडका
न हता.	चांगला	बारा	वषांचा	होता.

या	बारा	वषां या	आ हा	सवांची	स वपरी ा	बघणा या	एका	तपात	आ ही	एकूण
तीन	वनांत	 रािहलो.	का यकवन,	 ैतवन	आिण	 गंधमादन.	 यातील	पिहले	सहा	मिहने
आ ही	 का यकवनात	 होतो.	 या	 वनात	आ हा	 सवांचा	 िनवाह	 मा या	 पतीनंी	 गोळा
केले या	फळांवर,	कंदमुळांवर	व	मृगये या	अ नावर	होत	असे.	मृगयेलाही	ते	आलटून–
पालटून	जात	असत.	कधी–कधी	 भीमसेन	 एकटाच	 दोन–दोन	 वराह	 व	 तीन–चार	 मृग
वनवासीं या	साहा यानं	कुटीवर	आणे.	या	वनात	आणखीही	काही	आशर्म	होते.	तेथील
तापसां या	 िन यकमात	 या	 मृगये या	 हलक लोळामुळे	 बाधा	 येऊ	 लागली.	 यांनी
युिधि ठराकडे	िन यकमात	बाधा	येत	अस याचं	गा हाणं	घातलं.

आ ही	 का यकवन	 सोड याचा	 िनणय	 घेतला.	 ैतवनात	 आलो.	 इथे	 यानीमनी
नसताना,	एके	िदवशी	महषी	 यास	आम या	भेटीसाठी	आले.	दोन	िदवस	इथे	रािहले.	या
दोन	 िदवसांत	माशे	 पाचही	 पती	 व	मी	 यां या	 सेवेत	 गंुतलो.	या	काळात	 पांडवांपैकी
कुणीही	वनात	गेलं	नाही.	समोर	आलेला	िबकट	वनवास	आ ही	कसा	पार	पाडावा,	याचं



महषीनंी	नाना	 परीनंी	आ हाला	सू म	मागदशन	 केलं.	या	 वनातही	आ ही	सहा	मास
हणजे	मागशीषापयंत	रािहलो.

वनवासा या	दुस या	ट यात	आ ही	 ैतवनातनू	पु हा	का यकवनात	आलो.	कु ं या
तूसभेत	मा यावर	दुयोधन,	दुःशासन,	शकुनी,	कण	यांनी	आणलेला	पर्संग	हा	 यां या

राजसडूाचा	दशक	होता.	 ते	काही	 तूगृहात	सव	 ये ठांसमोर	मा या	शीलावर	घाला
घालणार	 न हते.	 मा याकडून	जाणते–अजाणतेपणी	झाले या	अवमानाचा	 पर्ितशोध
यावा	 ही,	 यांची	 भावना	 पर्बळ	 होती.	 यात या	 एका याही	 मनात	 मजिवषयी या
कामुकतेचा	अंशही	न हता.	पण	इथे	का यकवनात	मा या	शीलावर	घाला	घालणारा	एक
पर्संग	ओढवला.

िसंधु–सौिवरां या	अिधपती	जयदर्थानं	हा	पर्संग	मा यावर	आणला.	तो	आप या
िसंध	ूदेशाहनू	शा वा या	माितकावती	नगराकडे	चालला	होता.	 या या	सोबत	िशबीं या
सुरथ	 राजाचा	 पुतर्	कोिटक	होता.	 यां या	जोडसेनेचा	पडाव	आम या	आशर्माजवळ
पडला.	होय,	आमची	पांडवव ती	आता	धौ य	ऋषीं या	वा त यामुळे	आशर्म	 हणनू
ओळखली	जात	होती.

आशर्मात	मा या	पणकुटीत	मी	एकटीच	व	 गु कुटीत	 मुिनवर	धौ य	आिण	काही
िश य,	 सेिवका	असताना	मा या	 कुटीत	 िशबीचंा	कोिटक	आला.	 िदवस	गर्ी माचे	होते.
उ रीयानं	 कपाळावरचे	 घमिबंद	ू िटपत	 यानं	 मा याकडे	 यायला	 पाणी	 मािगतलं.
मातीचा	 गडवा	 भ न	 मी	 ते	 ायला	 गेले.	 मा या	 टाचेपयंत	 उतरले या	 िवमु त
केशभाराकडे	आिण	साव या	कमनीय	देहाकडे	अिनिमष	नेतर्ांनी	बघत	तो	पाणी	 याला.
गडवा	मा या	हाती	 देताना	मा या	डो यांत	खोलवर	बघत	 हणाला,	 “इथे	 कुटीत	 कुठं
फुललेली	नीलकमळं	आहेत	काय?	तसा	गंध	येतोय,	 हणनू	िवचारलं!”

“नाही	पणकुटीत	तशी	कमळं	नाहीत.	मा यामुळे	येतोय	तो	गंध!”	मी	िनरागस	हसत
उ रले.	तोही	हसत,	ध यवाद	देत	िनघनू	गेला.

मी	 िन या या	 वयंपाका या	 कामाला	 लागले.	आज	 संर क	 पाळीवर	 असलेला
नकुलही	कधी	न हे;	तो	काहीतरी	आण यासाठी	वनात	 गेला	होता.	 कुटीत	मी	एकटीच
होते.	 अ या	 घटकेतच	 मा या	 कुटीभोवती	 पर्थम	 सैिनकांचा	 कलकलाट	 ऐकू	आला.
पाठोपाठ	एक	 िध पाड	श तर्स ज	 पु ष	 ‘कुठे	आहे	ती	पांडवांची	दर्ौपदी	 –	कौरवांची
वनवासी	सुगंधी	दासी?’	 हणत	कुटीत	िशरला.	 याचे	डोळे	कामा नीनं	कसे	पेटलेले	होते!
दुयोधन–दुःशासनापे ा	ते	िकतीतरी	वेगळे	होते.

कसलाही	 िवचार	न	करता,	 यानं	सरळ	मा या	कटीला	 हाताचा	 िवळखा	घातला.
माझं,	च क	एका	िववािहतेचं,	पाच	पतीं या	प नीचं	िदवसाढव या	बलात	हरण	क न	तो
चालला.	मी	 पु हा	जीवदेठापासनू	 हंबरडा	फोडला,	 ‘मुिनवर	धावाऽऽ	वाचवाऽऽ’	धौ य
ऋषी	काही	 सेवक–सेिवकांसह	धावले,	 पण	जयदर्थानं	मला	 रथात	घालनू	सार याला
धावणीचा	आदेश	िदला.	रथ	चालला.	 या याबरोबर	फरफटत	माझं	 तर्ीजीवन	चाललं.
कुणाकुणा या	कामुक	अिभलाषी,	अ याचारी	डो यांना	दर्ौपदी	नावाचा	मा या	हा	 देह
बळी	पडणार	होता?

माझं	मनगट	जयदर्थानं	आप या	बळकट	 मुठीत	घट्ट	धरलं	होतं.	 याचा	सारथी



रथामागे	वाघांची	 झंुड	लाग यासारखा	रथ	दौडवीत	होता.	मी	असाहा यपणे	िपळवटून
हंबरत	होते,	“अ युताऽ,	माधवाऽ	िमिलंदाऽ	धाव.”	जयदर्थ	ितर कारानं	िवक्राळ	हसत
हणत	 होता,	 “तो	 गवळट	 रािहला	 ारकेत.	 तु या	 पाचही	 पतीनंा	 राह	ू देत	 इथं
का यकवनात	 लाकडं	 गोळा	 करीत!	 चल,	 तुला	 मी	 िसंधु–सौिवरांची	 महाराणी	 करतो.
तु यासारखं	संुदर	र न	िसंधुअिधपती या	िकरीटातच	शोभनू	िदसतं.	इथे	वनात	काट या–
कुट या	गोळा	कर यासाठी	 तुझा	ज म	नाही.	 तु या	सुगंधाची	कीती	ऐकून	 तुझा	शोध
घेतं	मी	इथवर	आलोय.”रथ	दौडतच	होता.	 याचे	श द	ऐकवत	न हते.

इकडे	आम या	आशर्मात	सवांत	पर्थम	परतला	होता,	तो	माझा	वीरपती	भीमसेन.
याला	धौ य	ऋषीकंडून	मा या	हरणाची	वाता	समजली	मातर्,	 यानं	 णाचाही	िवलंब
लावला	 नाही.	आशर्म–कंुपणातील	 पि चमेकड या	 दगडी	चौथ यावर	चढ़ून	 एकट ा
अजुनाला	 धाव याची	 संकेती	आरोळी	 यानं	 िदली.	 दुस याच	 णी	 सहदेवानं	 बांधनू
ठेवले या	एका	 िध पाड	अ वावर	मांड	जमवनू	धौ य	ऋषीनंी	 संकेत	 िदले या	 िदशेनं
भीमसेन	धाव	ूलागला.	जाताना	तो	एकच	द ता	घेतं	होता.	आड या	येणा या	 वृ ां या
फां ा	आप याबरोबर	धावतानाच	ओरबाडत	चालला	होता.	ह ी	 कुठ या	 िदशेनं	 गेला
आहे,	 हे	जसं	 यानं	ओरबाडले या	फां ांव न	कळतं,	तसं!	तसाच	हा	मागनू	 येणा या
अजुनाला	संकेत	होता.

मा यावर या	 तीवर्	 परे्मापोटी	 त काळ	 िनघताना	 तो	 गदा	 यायलाही	 िवसरला.
अ यावरच	 या या	 हे	 यानीही	आलं.	 ितथनू	मागे	परतणं	श य	न हतं.	 यानं	आपलं
ठेवणीतील	श तर्	बाहेर	काढलं	होतं.	ऐकणा याला	 भेद न	टाकणारा	 िकतीतरी	भसाडा
असा	 वायुपुतर्ाचा	 आवाज	 होता.	 यु ात	 तर	 तो	 पर्ित प याला	 आप या
अक्राळिवक्राळ	आरो यांनीच	अधमेला	करी.	कंठ	फुलवनू	तो	आरो या	देऊ	लागला,
“जयदर्थाऽ	नीचाऽ	थांब.	पांडवांचं	 सुगंधी	कमळ	मी	असताना	असं	 खुडून	 नेता	 येईल,
असं	वाटलं	काय	तुला?	पा याऽ	थांऽब.”

मला	 घेऊन	 धावणारा	 जयदर्थाचा	 रथ	 एक	 नदी	आडवी	आ यामुळे	 िन पायानं
थांबला	होता.	 याचा	सारथी	कोणी	धीवर	िमळतो	का,	 याची	नौका	पा यात	लोटता	येते
का,	 या	 शोधात	असतानाच;	 मला	 भीमसेना या	 धीर	 देणा या	 पर्बळ	आरो या	 ऐकू
आ या.	तशी	मी	िनभय	झाले.	मी	ऐक या	तशाच	 या	आरो या	जयदर्थानंही	ऐक या.
माझं	मनगट	घट्ट	ध न	तो	मला	दरूवर	िदसणा या	एका	नौकेकडे	फरफटत	नेऊ	लागला.
याचा	 श तर्धारी	 सारथी	 भीमसेनाला	 रोध यासाठी	 आडवा	 गेला.	 भीमसेन	 तर
िनःश तर्,	हाती	लागतील	 ते	पाषाणगंुड	सार यावर	फेकत	तो	आरो या	 देऊ	लागला.
या	हो या,	“जयदर्थाऽ	नीचाऽ	थांब.	खरा	िसंधुपती	असशील,	तर	मा याशी	 ं 	खेळ!”
पाठीमागनू	गांडीव	धनु यासह	येणा या	अजुनालाही	 या	आरो या	ऐकू	येत	हो या.

भीमसेनानं	 ए हाना	 नुस या	 पाषाणां या	 फेकीनं	 सार याला	 वधलं	 होतं.	 या या
हातातील	खड़्ग	खेचनू	आप या	हाती	घेतलं	होतं.

आता	आम या	रोखानं	संुकारणारे	वेगवान	बाण	धाब	ूलागले.	 यां या	‘सांऽय	सांऽय’
आवाजानंच	 मी	ओळखलं	की,	 माझा	 पती	 धनुधर	अजुन	आला	आहे.	 काही	 णांतच
भीमसेना या	शेजारी	दरूवर	अजुनही	िदस	ूलागला.	ए हाना	फरफटत	ओढ यामुळे,	सतत
आक्रोश यामुळे	मी	अधमेली	झाले	होते.

या	 दोघा	 कंुतीपुतर्ांना	 आप या	 पाठलागावर	 आिण	 तेही	 एकतर्	 येताना	 बघनू



जयदर्थ	हडबडला.	मा या	मनगटावरची	 याची	पकड	िढली	पडली.	मला	जागीच	सोडून
िसंधुअिधपती	 हणिवणारा	 तो	 वीर	 ितर्य,	 का यकवना या	 गद	 वृ राजीत	 हां–हां
हणता	िदसेनासाही	झाला.	च क	पळाला.
मा या	 भीमाजुन	 या	 पतीं या	 त परतेमुळे	 मा या	 ल जेचं	 र ण	 झालं	 होतं.

तूसभेत	मा यावर	ओढिवले या	पर्संगी	माझे	िवक्रमी	पती	पु षाथहीन	होऊन	मुकाट
बसले,	यासाठी	माझा	 यां यावर	मनोमन	रोष	होता.	 युिधि ठरावर	तो	सवािधक	होता.
जयदर्था या	 या	 घा यानं	 भीमाजुनावरील	 रोष	 िकतीतरी	 कमी	 झाला.	 माझं	 पु हा
ल जार ण	झालं	याचा	जेवढा	आनंद	मला	वाटला,	 याहनू	अिधक	समाधान	वाटलं,	ते
भीमाजुनां या	 लु तपर्ाय	झाले या	 िवक्रमाला	 पुरा	 धार	आली,	 धुमारे	 फुटले	 याचं!
अ ाप	 मातर्	 मी	 युिधि ठराला	 मा	करायला	काही	 तयार	 न हते.	 माझं	 पाच	 पतीतं
िवभाजन	 यानंच	केलं	होतं.मला	पणाला	लावनू	िनल ज	िवमढूासारखा	तोच	 तू	खेळला
होता.	वंदनीय	 ये ठांसमोर	मा या	नेस या	व तर्ाला	हात	घाल याचं	धैय	दुःशासनाला
या या	करणीमुळेच	आलं	होतं.
खपू	 िवचारांती	 मी	 ठरिवलं	की,	 या	 पाच	 पतीपैंकी	 दोघांचा	 पु षाथ	 फुलला	आहे.

इतरांचाही	 फुलला	 पािहजे.	नाहीतर	 ते	 वनातच	 पाषाणखंडावर	 पडले या	 अंगारांसारखे
िवझनू	जातील.	आम या	 वनबैठकीत	 िनणय	 घे यात	आला.	 एकतरी	अ तर्	 हाताशी
पािहजे.	 यासाठी	पाशुपता तर्	िमलिव याची	यो यता	असले या	अजुनानं	िहमवानात
जावं.	िशवाकडून	ते	अ तर्,	पडेल	ती	घोर	तप या	क न	पर्ा त	करावं.

सवानुमते	ठर यापर्माणे	आमचा	िनरोप	घेऊन	अजुन	उ रे या	िदशेनं	िनघनू	गेला.
आशर्मात	एकांतवेळी	जसजसं	मी	कृ णाचं	 मरण	केलं,	तसतसं	मला	मा यातीलच	सु त
दर्ौपदीचा	 शोध	 लागत	 गेला.	 मला	 पुरतं–पुरतं	 कळून	 चुकलं,	 वनवासा या	 या
दीघकाळात	 पाच	 पतीचंी	 केवळ	 प नी	 हणनू	 जगनू	 मा या	 िनभाव	 लागणार	 नाही.
पर्थम	मला	या	सवांची	पर्संगी	कान	िपळणारी,	तेवढंच	मनोमन	परे्म	करणारी	माताही
झालं	पािहजे.

आमचं	इंदर्पर् थ	रा य	आता	कौरवांनी	िगळंकृत	केलं	होतं.	हि तनापरूची	राजकीय
यव था	 यांनी	इंदर्पर् थावर	लादली	होती.	आम या	चतुरंगसेनादलाचे	सव	अिधकारी,
दलपर्मुख	 यांनी	काढून	टाकले	होते.	 यां या	जागी	हि तनापरूचे	अरेराव	दलपर्मुख
नेमले	होते.	वनवास	मा या	आिण	 नुस या	पांडवांचा	न हता.	वनवास	 इंदर्पर् था या
आम या	अिधकाराखाली,	सुखात	नांदणा या	अठरापगड	पर्जाजनांचाही	होता.	महा मा
िवदुर,	मंतर्ी	संजय	यां याकडून	येणा या	वातांमधनू	तो	आ हाला	कळत	होता.

आता	आ हाला	का यकवनात	येऊन	सहा	वषांचा	कालावधी	लोटला	होता.	म यंतरी
िकरात	 पात या	िशवाकडून	पाशुपता तर्	पर्ा त	क न	िहमवानातनू	अजुनही	परतला
होता.	या	काळात	 ारकेहनू	 कृ णाकडून	कधी	अमा य	 िवपथू,ू	कधी	 सेनापती	सा यकी
िकंवा	अनाधृ टी,	कधी	अपर्ितम	 संुदर	 िदसणारा	 कृ णपुतर्	पर् ु न	 येऊन	 भेटून	 गेले
होते.	 जे हा–जे हा	 पर् ु न	 आला,	 ते हा	 तो	 नकुलासह	 एक–दोनदा	 वनातही	 धौ य
ऋषीं या	य ासाठी	सिमधा	आणायला	 गेला.	 ते	दोघं	एकतर्	आले	की,	मजेदार	 िदसत.
वनवासी	शुभर्	वेषातील	नकुल	आिण	राजवेषातील	पर् ु न	सारखेच	िदसत.

कधी–कधी	रेवतीविहनी	व	गद–सारण	या	बंधूंसह	बलरामदादाही	येऊन	जात.	 यांची



भीमसेनाशी	 गाठ	 पडली	की,	 िनरोपाची	 वेळ	 येईपयंत	 दोघंही	 एकतर्च	असत.	 िवशेष
हणजे	या	का यकवनातील	आम या	अंगणाचाच	गदेचा	आखाडा	क न	दोघंही	गु िश य
कधीतरी	घामेघमू	होईपयंत	इथेही	गदायु 	खेळत.	दोघंही	पट्टीचे	घोरणारे	अस यामुळे
रातर्ी या	 समयी	 दोघां याही	 दभश या	 अंगणातच	 पडत.	 एक	 गो ट	 िवशेष	 होती	 –
दोघंही	अगदी	बर्ा ी	 मुहतूावर	उठून	झ यात	 नान	आव न	परतलेले	असत.	कधी–
कधी	सं यासमयी	सां यवंदना	होताच	भीमसेन	आप या	गु या	तळपायांना	तेल	चोळून
यांचं	मदनही	करे.
बलरामदादा	आले	की,	हटकून	मा या	मनात	 यांची	व	 कृ णाची	नकळतच	 तुलना

होऊन	जाई.	ल ात	येई,	बलरामदादांची	तुलना	भीमसेनाशीच	होऊ	शकते.
मा या	पाचही	पतीनंी	या	का यकवनात	धौ य	ऋषीनंाच	आचाय	व	गु 	मानलं	होतं.

या	वनवासामुळे	धौ य	ऋषी	 यां या	अिधक	जवळ	आले	होते.	ते	इथे	आलेत,	हे	 यां या
आयावतात	 पसरले या	 िश यांना	कळ यामुळे	 ते	 तांडयातांडयांनी	का यकवनात	 येत.
कधी–कधी	 यांची	 सं या	पाच–प नास याही	वर	असे.	मग	 यां या	भोजनाचा	पर्बंध
करताना	मुिनवरांची	तारांबळ	उडून	जाई.	ती	हेरलेला	युिधि ठर	मग	मला	 हणे,	“दर्ौपदी,
तुझं	शर्ीकृ णानं	मंतर्भािरत	केलेलं	तामर्तबक	दे	मुिनवरां या	पणकुटीत	पाठचनू.”

मग	 िकतीतरी	 वेळ	 ते	 तामर्तबक	 धौ य	 ऋषीं या	 पणकुटीसमोर	 अंगणात
सयूिकरणांत	 तळपत	 राही.	 यात	 िशजवलेलं	अतर्	आले या	अितथीनंा	 कधीच	कमी
पडत	नसे.	अशा	िश यगणां या	पं तीनंा	आगर्हानं	वाढताना	युिधि ठराला	बघनू	मा या
मनीचा	 या यािवषयीचा	रोष	हळूहळू	कमी	होऊ	लागला.

का यकवन	झोडपनू	काढणारा	वषा	ऋत	ूउलगडला.	दुथडी	वाहणा या	वनातील	न ा
तासात	आ या.	शरद	ऋतू या	कडक	थंडीचा	माग	देणारं	धुकं	वनावर	पडू	लागलं.	आता
लवकरात	 लवकर	 का यकवन	 सोडणं	 भाग	 होतं.	 भीमाजुनांनी	 आप या	 भावां या
सहकायानं	 दोन	आटोपशीर	 संुदर	 होड ा	 तयार	 के या.	 पाचही	 बंध	ूआलटून-पालटून
खां ाव न	 या	वाहनू	नेणार	होते.	कुठलंही	वनसंसाराचं	सािह य	बरोबर	न	घेता,	आ ही
अंग या	व तर्ांिनशी	हे	वन	सोडणार	होतो.	जाऊ	ितथे	न यानं	पु हा	नवी	पणकुटी,	नवा
डाव	मांडणार	होतो.	ठरले या	 िदवशी	आ ही	सवांनी	धौ य	ऋषीचंं	दशन	व	आशीवाद
घेतले.	तेही	आम या	मागनू	न या	वनात	िश यगणांसह	येणार	होते.

अनेक	न ा	पार	क न	आ ही	का यकवनातनू	 ैतवनात	आलो.	भीमजुनांनी	इथेही
एक	हवी	तशी	पर्श त	पणकुटी	उठिवली.	ती	पवूीपे ाही	आकारानं	मोठी	होती.	मा या
पाचही	पांडवपतीनंी	ित याभोवती	मोठा	घेर	ध न	एक	बळकट	व	संर क	लाकडी	कंुपण
टाकलं.	 लगतच	ऋिषवरां यासाठी	आिण	 यांचा	 िश यगणां या	 तप येसाठी	 लहान–
मोठ ा	 पणकुट ांचं	 संकुल	 उठिवलं.	 आमचं	 गोधन	 व	 पशुधन	 मुिनवय	 धौ य
आप यासमवेत	 नंतर	 घेऊन	 येणार	 होते.	 दोन–एक	 मासांतच	 ैतवनातील	 आमची
पांडवव ती	सुरळीत	नांदती	झाली.	तसं	युिधि ठरानं	धौ य	ऋषीनंा	नकुलाकडून	पाचारण
केलं.	 पर्थम	ऋषीचें	 िश य	तांड ा–तांड ानी	 पशुधनासह	आले.	सगळयात	 शेवट या
तांड ातनू	ऋिषवर	धौ यही	आले.

आता	 ैतवनातील	 आमची	 पांडवव ती	 पणू	 पानं	 नांदती	 झाली.	 भ या	 पहाटे
ऋिषवरां या	 म यभागी या	 उंच	 पणकुटीतनू	 साधनाघोष	 उठू	 लागले.	 कुटीकुटीतनू
उफाळणा या	धरूलोटांत	 ते	 िमसळू	लागले.	धौ य	ऋषीं या	आचायकुटीसमोर	पर्श त



य कंुड	धगधग	ूलागलं.	 यां या	 िश यगणांची	आ वासक	स वशील	ईश तवना	 घुमू
लागली	–

“ॐ	ईशावा यिमदं	सवम्
यि कंच	जग यान	जगत्
तेन	 य तेन	भुि जथा:
मा	गृध:	क यि व नम।्।”

हे	 सव	 िव वच	 परमेशाचं	 वसित थान	 आहे,	 अशा	 अथाची	 या	 ईश तवनातील
पर्ारंभीची	पर्ाथना	ऐकताना,	मला	हटकून	 कृ णाची	आठवण	होई.	तो	दरूदेशी	 कुठेतरी
पि चमसागरिकनारी	आहे,	असं	वाटतच	नसे.	तो	सतत	सदैव	इथे,	या	 ैतवनातच	आ हा
पांडवकुटंुबातच	वावरतो	आहे,	असं	वाटे.	जसं	मला	वाटत	असे,	तस	मा या	पतीनंाही
कृ णािवषयी	 वाटतं	 की	 नाही,	 याची	 परी ा	 घे याची	अनावर	 इ छा	 मला	 होई.	 या
सवांनी	 यािवषयी	 एकदमच	 िवचारलं	 असतं,	 तर	 पिह या या	 उ राला	 ध न	 इतर
चौघांनी	आपलीही	उ रं	िदली	असती.	पर् येका या	मनातलं	खरं	मत	बाहेर	पडलं	नसतं.
माझी	परी ा	मला	हवी	तशी	पणू	झाली	नसती.

यासाठी	 एक–एक	 करीत	 मी	 या	 ैतवनात	 मा या	 सव	 पतीनंा	 चाचपनू	 पािहलं.
ऋिषवरांची,	पिह याच	िदवशीची	ईश तवना	ऐकताना	‘ॐ	ईशावा यम	्इदम’्	हा	पर्ारंभ
कानी	 पडताच	 मी	 अजुनाला	 िवचारल,	 “ही	 ईश तवना	 ऐकताना	 तुला	 काय	 वाटतं,
धनंजया?”

यानं	नेमकं	उ र	िदलं,	“ही	 तवना	मी	मनोमन	अहोरातर्	 हणतच	असतो.	यातील
तो	परमेश	मा या	 दयातही	वा त य	क न	आहे,	असं	वाटतं!”	 याचं	उ र	ऐकताना
मला	परमानंद	झालेला	असे.

तरीही	 याचं	कृ णपरे्म	 याला	झाडून–झटकून	प कं	क न	घे यासाठी	मी	िवचारी,
“कृ ण	इथे	तु यासमोर	आला,	तर	तुला	ही	 तवना	 हणावीशी	वाटेल	का?”

तो	 जसा	 अचकू	 ल यवेध	 साधणारा	 िन णात	 धनुधर	 होता,	 तसाच	 बुदि्धमान
कृ णसखाही	होता.	मा या	पर् नाचा	रोख	त काळ	 या या	 यानी	 येई.	तो	 हणे,	 “'तो
समोर	असताना	 तवनाची	आव यकता	काय?	 वतःचीच	 तवना	 वत:	कधी	कोण	ऐकतं
का?	 कृ णे,	तो	समोर	असताना	अजुन	कधी	अजुन	उरला	आहे	का?”	 या या	समपक
आिण	चपखल	उ रानं	मीच	िन र	होई.

काही	िदवसांनंतर	हाच	पर् न	मी	 ये ठ	पती	युिधि ठराला	िवचारला,	“ही	ईश तवना
ऐकताना	तुला	कृ णाचं	 मरण	होतं	का?”

या या	 वभावापर्माणे	 ये ठपणाला	शोभेल	असं	तो	 हणाला,	 “दर्ौपदी,	 तु या
या	खोचक	पर् नाचं	अजुनानं	काय	उ र	 िदलं?	 तेच	माझं	उ र	आहे,	असं	समज!”	या
या या	उ रात	 याचं	हरवलेलं	राजेपण	असे.	 ये ठपण	असे	आिण	 कृ णपरे्मही	असे.
यानं	 हा	 पर् न	 या याअगोदर	 पर्थम	 अजुनालाच	 िवचारलेला	 असेल,	 हे	 अचकू
ताडलेलं	असे.	यात	 याचं	 ये ठपण	व	राजेपण	 प ट	 िदसनू	 येई.	अजुनानं	काय	उ र
िदलं	 हे	 माहीत	 नसतानाही,	 तो	 या याशी	 सहमती	 दशवी.	 यात	 याचं	 कृ ण	आिण
अजुनपरे्मही	 य त	होई.

हाच	पर् न	काही	िदवसांनी	मी	भीमसेनाला	िवचारला.	 यानं	उ र	िदलं,	“भकू	आिण



साम य	 हणजेच	मी,	असं	सव	 हणतात	आिण	मानतात.	या	दो हीिंशवाय	जग	चालत
नाही,	हे	स य	आहे.	मी	कृ णालाच	‘भकू’	आिण	‘साम य’	मानतो.”	 याचं	उ रही	 याला
शोभेसं	व	अचकूच	असे.

नकुलाला	 हा	 पर् न	मी	 िवचारला.	 तो	 हणाला,	 “कृ ण	सवतर्	 वास	क न	आहे.
स दयात	तर	तो	समोरच	िदसतो.”	 यानं	 याला	शोभेसं	उ र	िदलेलं	असे.

सवांत	 शेवटी	हा	पर् न	मी	सहदेवालाही	 िवचारला,	 “सांग	सहदेवा,	ही	ईश तवना
ऐकताना	तुला	नेमकं	काय	वाटतं?”	 यानं	िदलेलं	उ र	 या या	 वभाविवशेषाला	शोभनू
िदसेल	असंच	होतं.

तो	पर् न	ऐकून	सहदेव	उ रला,	“ यामले,	जगात	सवतर्	वास	करणारा	कृ ण	मला
अ व पात	 िदसतो.	तो	अ वासारखाच	सावध,	गितमान,	 िनदरे्वर	 िनयंतर्ण	असलेला
आहे.”	 याचंही	 उ र	 ऐकून	 मला	 समाधानच	 वाटलं.	 तेसु ा	 या या	 िपंडपर्कृतीला
शोभेलंसं	होतं.

पर् येक	पांडवा या	उ रात	 या या– या या	 दृ टीनं	 िदसणारा	 कृ ण	पर्कट	झाला
होता.	िनःसंशय	 या	सवां या	ठायी	अजोड	कृ णपरे्म	होतं.

शेवट या	 सहदेवाचं	 उ र	 ऐकून	 मीच	 आ मल ी	 झाले.	 आता	 मा यातीलच
कृ णपरे्म	कसं	आहे,	हा	सवांत	मह वाचा	पर् न	न हता	काय?	मी	 वतःलाच	िवचारलं,
“तुला	 कसा	 काय	 वाटतो	 कृ ण?”	 उ र	 आलं,	 “बराचसा	 अजुनासारखा.	 छे–छे,
युिधि ठरासारखा.	नाही,	भीमासारखा?	 छे	 –	मग	कोणासारखा?	नकुल–	सहदेवासारखा?
छे-छे	 –	 नाही,	 नाही–”	 मा या	 मनातील	 मा याच	 पर् नाला	 काहीही	 उ र	 िमळत
न हतं.	मी	िवकल- याकूळ	झाले.	अंतरंगात	खोलवटापासनू	वाटलं,	‘तो	कसा	वाटतो,	हे
बु ीनं	तपासनू	बघ यापे ा	पर् य 	डोळयांनी	बघायला	िमळालं	तर!	अगदी	या	 णी!!
या	 ैतवनात!!’

सहदेवाचं	 उ र	 ऐकून	 याकूळ	 झालेली	 मी	 या याकडे	 बघत	 असताना,	 तो
पणकुटीतनू	 कंुपणा या	पर्वेश ाराकडे	 ‘अ वपु षऽ	अ वपु षऽ’	 हणत	आमचं	बोलणं
अधवटच	सोडून	धावला.

होय!	मा या	भेटीसाठी	मा या	िपर्य	सखा,	 ारकेचा	राणा	पर् य 	कृ णच	 ैतवनात
आला	 होता!!	 याचा	 चार	 पांढ याशुभर्	 घोड ांचा	 सालंकृत	 तेज वी	 ग ड वज	 रथ
दा कानं	आम या	आशर्मा या	पर्वेश ारात	आणनू	उभा	 केला	होता.	 यातनू	पर्थम
माझा	 कृ ण	 उतरला.	 यानं	 हात	 देऊन	 हळुवारपणे	 भामाविहनीनंा	 उतरवनू	 घेतलेलं
बघताच,	मीही	धावले.	मी	तीवर्	 मरण	करताच	माझा	पर्ाणिपर्य	सखा,	भामाविहनी	व
उ वदेवांसह	 ैतवनात	समोरच	उभा	ठाकला	होता	तर!

कृ णाची	 आ हाला	 वनात	 भेटायला	 ये याची	 ही	 दुसरी	 वेळ	 होती.	 या	 दुस या
भेटी या	 वेळी	 मला	 पर्कषानं	 जाणवलं	 की,	 तो	 वैभवी	 ारकेचा	 राणा	 असतानाही
आ हाला	भेटायला	येताना	मातर्	सेना,	रथ,	गजदलं	बाजलूा	ठेवनू	मोज याच	माणसांसह
अगदी	साधेपणानं	 येत	होता.	जीवनात	 कुठलीही	गो ट	 यानं	 हेतिूशवाय	 केली	न हती.
याची	सजग	 िनदर्ासु ा	जा या	जगाचं	क याण	 िचंतणारी	असे.	आम या	 भेटीलाही
साधेपणानं	 ये यात	 याचा	एक	 हेत	ू होता.	आमची	 वनवासी	मनं	 व	 ितर्य	अि मता
जप याचा!	 तो	 जर	 आयावतात	 इतरतर्	 िफरताना	 या	 वैभवानं	 जात	 होता,	 तसा
आम याकडे	आला	असता,	 तर?	 मा या	 पतीनंा	आप या	 दािरदय्ाची	 तीवर्	 जाणीव



झाली	असती.	जीवनाची	अगोदरच	अवमानी	क डी	झा यामुळे	लि जत	झालेली	 यांची
मनं,	पणूत:	कोमेजनू	 गेली	असती.	मला	जाणवलेलं	 कृ णाचं	सवांत	मोठं	 वैिश ट 	 हेच
होत	की,	तो	सतत	भोवतीचं	जीवन	फुलवीत	आला	होता.

कृ णा या	आगमनानं	 ैतवनातील	आमचा	आशर्म	आनंदानं	कसा	भ न	उठला.	तो
आ या–आ या	काहीही	न	खातािपता	पर्थम	 भेटीला	 गेला,	तो	धौ यमुनीं या.	एरवी
तेही	 एकदा	 तपःसाधनेत	 बसले	 की,	 वतःला	 िवसरत.	 कुणीही	 सांिगतलेलं	 नसताना
ऋिषवरां या	समोर	तो	जाताच,	 यांनी	हसतच	आपोआप	डोळे	उघडले.	कृ णाला	समोर
बघताच	 ते	 ताडकन	 उभेच	 रािहले.	 कृ णानं	 चाप यानं	 पुढे	 होत	 गुडघे	 टेकून	 आपलं
मोरिपसानं	 मंिडत,	 मुकुटधारी	 िनतळ	 म तक	 यां या	चरणांवर	आदरभावानं	 टेकिवलं.
ऋिषवरांनी	 पु हा	 हसनू	 मुखभर	 आशीवाद	 िदला,	 ‘शुभं	 भवतु,	 उठा,	 ारकाधीश!’
भामाविहनी	व	उ वदेवांनीही	धौ य	ऋषीचंी	पायधळू	म तकी	घेतली.

पर्स न	 हसणारे	ऋिषवर	 धौ य	आप या	 बैठकीवर	 बसले.	 कृ ण	 दुहाती	 उ वदेव,
भामाविहनी	 यांना	 घेऊन	 दभा या	 आसनावर	 समोरच	 बसला.	 याला	 मंडल	 टाकून
उज या	हाताशी	भीमाजुन,	डा या	हाताशी	नकुल–सहदेव	व	थेट	 या या	पायाशी	येईल,
असा	युिधि ठर	बसला.	अंग	साव न	दा क	पणकुटी या	दारातच	उभा	होता.	 या याकडे
ल 	 जाताच	 कृ ण	 हणाला,	 “त	ू असा	 दरू	 का	 उभा	 दा का?	 ये,	 जवळ	 ये.	 या
युिधि ठराजवळ	 बैस.”	 तो	 संकोचला.	 चुळबुळत	जागीच	थांबला.	 तसं	 ‘ये’	 अंस	 पु हा
याला	पाचारीत	कृ ण	हसला.
‘आ ा	 वामी’	 हणत	दा क	आम या	यादव	व	पांडवमंडलात	येऊन	बसला.	धौ य

ऋषीनंी	 ारकेतील	वसुदेवबाबा,	 देवकी	व	रोिहणीमाता	आिण	बलरामदादा,	 रेवतीविहनी
या	राजमंडळाचं	पर्थम	कुशल	घेतलं.

मग	 बराच	 वेळ	 आ हा	 सवां या	 वेगवेग या	 िवषयांवर	 ग पा	 झा या.	 यात
पाशुपता तर्ाचा	 िवषय	 िनघाला.	 ते हा	 अजुनाला	 यानं	 एक	 पर् न	 िवचारला,
“िमतर्वरा,	 त	ू पाशुपता तर्	 िमळवनू	 परतलास,	 याचा	 मला	 फार	आनंद	आहे.	 तुझा
अिभमानही	वाटतो.	अशासाठी	की,	पर्स न	 हायला	अवघड	असले या	 िशवालाही	तू
पर्स न	क न	घेतलंस.	मला	सांग,	पाशुपतपर्ा तीपवूीचा	अजुन	व	नंतरचा	अजुन	यात
तुला	काय	अंतर	वाटतं?”

अजुन	 गडबडला.	 यानं	 असा	 कधीच	 िवचार	 केला	 न हता,	 तरीही	 तो	 चतुरपणे
हणाला,	 “त	ू सव 	 आहेस.	 सव	 जाणतोस.	 मग	 या	 सवांत	 माझी	 का	 परी ा	 घेतो
आहेस?”

कृ णानं	 याला	 इकडे–ितकडे	 सरकू	 िदलं	 नाही.	 िवचारलं,	 “पाशुपता तर्ातील
िशव मृतीचे	मंतर्	अिधक	मोलाचे	आहेत	की	पर् य 	पर् ेपणाचे?”

अजुन	कसले या	यो ापर्माणे	उ रला,	“दो हीही!”
“आणखीही	एक	मह वाची	गो ट	आहे.	ती	कोणती	आहे	सांग.”	कृ णानं	परत	पर् न

घातला.
आता	 मातर्	 अजुन	 खरोखरच	 गडबडला.	 हणाला,	 “पाशुपता तर्ा या	 पिहली?

कळत	नाही	 कुठली	ती!”	तसं	हसनूच	 कृ ण	 हणाला,	 “बंधो	उधो,	सांग	या	धनुधराला,
पाशुपता तर्ात	मह वाची	गो ट	आहे,	ती	कोणती?”

‘होय	 दादा’	 हणत	 उ वदेव	 हसतच	 उ रले,	 “शं	 करोित	 इित	 शंकरा:	 अशा



अिधकाराचा	 वत:	शंकर	मह वाचा	आहे!	पाशुपता तर्ात	मंतर्ांपवूी	पर् य 	पशुपतीचं
मरण	मह वाचं	आहे!”
आता	सगळेच	अपार	आदरानं	बघ	ूलागले,	 ते	उ वदेवांकडे!	धनुधर	धनंजयाला	या

दोघा	 बंधूंसमोर	आपण	 िकती	क चे	आहोत,	याचा	पर् यय	आला.	तो	ओशाळला.	 तेही
यो य	न हतं.	 हणनू	कृ ण	पटकन	 हणाला,	“बंधो	अजुना,	उधो	आिण	त	ूदोघेही	माझे
सखे	आहात.	एक	पाशुपता तर्ाचा	अिधकारी	असलेला.	एक	िशवभ त	असलेला.”

एके	 िदवशी	मी	आिण	भामाविहनी	पर्ातःकालची	आि हकं	आव न	वनातील	एका
सरोवराकाठी	आलो.	मला	धौ याचायां या	यशिवधीत,	मा या	 हणनू	कृ णा या	 मरणानं
नेहमी	अपण	के या	जाणा या	सिमधा	आणाय या	हो या.	हे	काम	मी	कुणावरही	सोपवीत
नसे.	येताना	एका	मंडलाकार	सरोवरातनू	काषायवणी	कमलफुलंही	मा या	िन यपजेूसाठी
आणीत	असे.	आज	म या	सोबतीला	यादवांची	 कुल तर्ी	 होती.	सिमधा	गोळा	क न
आ ही	दोघी	सरोवराकाठी	 येऊन	बसलो.	सहजच	आ ही	सरोवरा या	नील	जलात	पाय
सोडले.	 आज	 मला	 पिह यानं	 तीवर्पणे	 जाणवलं	 की,	 मी	 िकती	 यामल	 आहे!
भामाविहनीचे	 पाय	 िकती	 र तवणी,	 संुदर	 िदसत	 होते!	 मा या	 पायां या	 यामवण
नीलजलात	 िमसळून	 गेला	 होता.	 ित या	 पायां या	 र तवणानं	 नीलजलालाही	 मागे
टाकलं	होतं.	मा या	 यानीमनी	नसताना	अचानकच	भामाविहनीनंी	मला	िवचारलं,	“सखी
दर्ौपदी,	बरेच	िदवस	मा या	मनात	एक	पर् न	रगाळत	आहे.	तु या	भेटीत	 याचं	िनरसन
क न	 यावं,	हे	मी	के हाचं	योजनू	आहे.”

“कोणती	गो ट?”	मा या	मनात	कुतहूल	उफाळलं.
ती	 हणाली,	 “पर् न	तर	 िवचारायचा	आहे	 –	पण	कसा	 िवचारावा?	 संकोच	वाटतो

आहे.”
“त	ूमाझी	विहनी	नंतर	आहेस.	पर्थम	आहेस,	ती	सखी.	मा या	िपर्य	कृ णाची	प नी.

यातही	त	ूवडीलधारी.	काहीही	िवचार	िनःसंकोच	अिधकारानं!”
“िपर्य	सखे	 दर्ौपदी,	मी	या	 ैतवनात	आ यापासनू	बारका यानं	बघते	आहे,	 तुझे

पाचही	पती	रातरं्िदवस	तुला	अ यंत	अनुकूल	असे	वागतात.	तु या	वचनाबाहेर	जा याचं
कधीच	 कुणी	 नुसतं	मनातही	आणीत	नाही.	 तु या	इ छेसाठी	भीमसेनानं	एकदा	साहस
क न	अशाच	 सरोवरा या	 म यातनू	 कमलफुलं	 का यकवनात	आणनू	 तुला	 िद याचं,
बोल या या	ओघात	तचू	मला	सांिगतलं	आहेस.	तर	िपर्य	कृ णे,	आप या	पाचही	पतीनंा
वश	क न	ठेव यासाठी	त	ूजो	उपाय	योजतेस,	तो	मलाही	सांग	ना!”

मा या	 यानीमनी	 नसलेला	 ितचा	 तो	 िवचार	 ऐकून	 मी	 णैक	चक्रावलेच.	 मला
जीवनात	 पिह यानंच	 कळून	 चुकलं	 की,	 पु ष	 तर	 करतीलच;	 पण	 मा यािवषयी
पांडवांबाबत	 असाही	 िवचार	 कु या	 एका	 तर्ी या	 मनातही	 येऊ	 शकतो.	 आज	 तो
पर् य 	कृ णप नी	भामाविहनी या	मनात	आला	होता.

काय	उ र	 ावं	 हणनू	मी	ग धळले.	 ितला	 हणाले,	 “हे	काय	 िवचारते	आहेस	तू
विहनी?	पतीचं	मन	राख याचा	असा	कुठला	वशीकरण	मंतर्	कधी	असतो	का?”

ती	भामाविहनी	होती	 –	 ि मणी	न हे.	 हणाली,	 “माझा	पर् न	 प ट	उलगडूनच
सांगते	 तुला.	 तुझे	 हे	मा या	 ारकाधीशांसारखे	 िवक्रमी	व	 देवतु य	चांगले	पाच	पती
अहोरातर्	 तुला	वश	होऊन	कसे	काय	 राहतात?	 यासाठी	त	ू कुठ या	वर्ताचं	आचरण
करतेस?	की	कामशा तर्ात	सांिगतलेले	काही	िवशेष	उपाय	योजतेस?	यासाठी	त	ूएखादी



पर्भावी	 औषधी	 वन पती	 तर	 िस 	 क न	 घेतली	 नाहीस	 ना?	 सांग,	 पती	 क ात
राह यासाठी	कुठलं	अंजन	वापरतेस	त?ू”

आता	 मातर्	 मा या	आ चयाची	 परमावधी	 झाली.	 मा या	 वभावापर्माणे	 मीच
ितला	िवचारलं,	“िपर्य	विहनी,	सखी	–	आज	हा	भलताच	पर् न	िवचारायचं	तु या	मनी
कसं	 काय	आलं?”	 मा या	 या	 पर् नानं	 ितची	 चया	 थोडीशी	 उतरली.	 काही	 ण	 ती
त धच	झाली.	बरचसं	काही	आठव यासारखं	क न	 हणाली,	“काय	सांग	ूसखे	दर्ौपदी!
मा या	िपता	सतर्ािजतांनी	यादवां या	भर या	सभेत	मला	 ारकाधीशांना	अपण	क न
इतकी	 वषं	 लोटली.	 माझे	 पितदेव	 कधी–कधी	 मा याशी	 अ यंत	 परे्मानं,	 नेहानं
वागतात.	ते हा	असं	वाटतं	की,	या	जगात	 यांना	मा याइतकं	अ य	कुणीही	िपर्य	नाही.
पण	 दुस याच	 णी	 ते	 कुठ या	 कुठं	 हरवतात,	 यांनाच	 ठाऊक!	 ते हा	 वाटतं,	 हे	माझे
कुणीच	न हेत.	यासाठी	तु याकडून	एखादा	वशीकरणाचा	मंतर्	िशकून	का	होईना,	तुला
गु 	क न	का	होईना,	मी	 ारकाधीशांना	 वाधीन	 ठेवता	 येईल	का,	याचा	 िवचार	करते
आहे.”

ितचा	मनोभाव	ऐकून	पर्थम	मला	 तर्ीसुलभ	संतापच	आला.	मी	ितला	 हणाले,	“तू
मला	असा वी	 तर्ीयांचे	उपाय	िवचारीत	आहेस!	आप या	पतीशी	एकिन ठ	नसणा या
ि तर्या	 या	उपायांचा	अवलंब	करतात,	 ते	 िवचारीत	आहेस.	मला	कसे	काय	 ते	ठाऊक
असतील?”	माझं	 उ र	ऐकून	ती	 िन र	झाली.	तरीही	 िचकाटीनं	 हणाली,	 “यापैकी
एकही	उपाय	त	ूआचरत	नाहीस?”

“नाही!”	मी	शांतपणे	उ रले.
“तरीही	त	ूआप या	पतीनंा	 वाधीन	ठेवलं	आहेस,	यामागील	गा ड	काय?”
“पतीशी	पणूत:	मनमेळानं	एक प	होऊन	राहणं,	 हणजे	 याला	 वाधीन	ठेवणं	न हे.

मला	या	मनमेळाचं	भा य	लाभलं	आहे.	तेही	एकाशी	न हे,	पाच	पतीशंी.	हे	स य	आहे.”
आता	मातर्	यादवां या	 या	कुल तर्ीचा	अिभमान	गळून	पडला.	एवढी	ताठर	माझी

स यभामाविहनी,	पण	ती	मा यासमोर	च क	दो ही	हात	जोडून	 हणाली,	 “कृ णे,	मी
तुझी	आजपासनू	 िश या	 होत	आहे.	 मा यावर	 अनुगर्ह	 क न	 त	ू पतीं या	 संदभात
आचरीत	असलेला	कुल तर्ीचा	धम	मला	एकदा	नीट	सांग.”

तस	 ितचे	 ते	हात	परे्मानं	ओंजळीत	 घेतं	मी	 हणाले,	 “सखी,	अहंकार	आिण	 क्रोध
सोडून	मी	पतीचंी	 सेवा	करते.	 तु या	पर् नामुळे	आता	मा या	मनात	 येऊन	 गेलं	की,
जसा	मा यावर	 कु सभेत	आला,	तसा	 तु यावर	यादवसभेत	पर्संग	आला	असता	तर!
तु या	 वभावापर्माणे	क्रोधानं	व	अहंकारानं	त	ूसवच	पतीचंं	पुन च	कधी	त डही	पािहलं
नसतंस.”

मा या	िवचारानं	ती	आ मलीन	झाली,	मकू	झाली.	तसं	ित याजवळ	जाऊन,	 वतःचं
लहानपण	िवस न	ितला	भिगनीसारखं	जवळ	घेतं	थोपटून	मी	 हणाले,	“भामे,	अहंकार	हा
नेहमीच	चोरा या	पावलांनी	मनात	िशरत	असतो.	घर या	कुल तर्ीनं	सदैव	जागृत	राहनू
वत: याच	न हे,	तर	इतरां याही	मनातनू	 याला	िपटाळावं	लागतं.	नाहीतर	तो	सव व
लुटून	फ त	करतो.	क्रोध	 हणजे	अहंकाराचीच	पुढची	मातर्ा!”

आपलं	वडीलपण	िवस न	ती	त मयतेनं	ऐकत	रािहली.	माझं	छोटेपण	िवस न	मी
बोलतच	 गेले,	 “रोज	 िनदरे्तनू	 उठताच	 करदशन	 क न	 मी	 पर्थम	 पांचालां या	 व
पांडवां या	 कुलदेव चं	 मरण	करते.	 नंतर	एकागर्	 िच ी	मा या	स या	 कृ णाचं	 मरण



करते.	मी	पतीशंी	कधीच	दुभाषण	करीत	नाही.	चारचौघांत	 यांना	सांकेितक	नेतर्कटा
देत	नाही.	 यां याशी	 यां या	पु षाथाचा	अवमान	होईल,	असं	अस यपणे	वागत	नाही.
पतीचंं	 काय,	 पण	 सेवकांचंही	 भोजन	झा यािशवाय	 मी	 भोजनाला	 पश	 करीत	 नाही.
घरातील	लहान–मोठी	व त	ू व छ	व	उ म	कशी	राहील,	याची	नेहमी	मी	द ता	घेतली
आहे.	 हणनू	तर	या	 वनवासातही	 िनभावले.”	ए हापयंत	सरोवरातील	आपले	गौरवणी
पाय	एकसारखे	चालिवणारी	ती	यादवसखी,	पाय	व	मन	 ि थर	क न	ऐकू	लागली.	मी
ित या	का याभोर,	टपो या,	तेज वी	डो यांत	एकटक	बघत	 हणाले,	“िपर्य	भामे,	माझे
पती	सवदा	संतु ट	राहावेत,	 हणनू	मी	 यां याकिरता	 यां या– यां या	आवडीची	 चकर
प वा नं	करते.	या	पाचां या	िजभेचा	संतोष	सांभाळताना	माझी	खपूच	तारांबळ	उडते.	मी
थकून,	थकून	जाते.	अशा	 वेळी	मा या	हातनू	काही	चुकाही	होतात.	 वयंपाकात	कधी–
कधी	ितखट–मीठ	कमीजा त	होतं.	माझे	पाचही	पती	इतके	गुणवान	आहेत	की,	ते	अशा
वेळी	 बराच	 वेळ	 काही	 न	 बोलता	 एकमेकांना	 नेतर्संकेत	 क न,	 कधी–कधी	 केले या
पदाथांची	 नेहमीपे ा	 अिधकच	 तुती	 करतात!	 काही	 कारणांमुळे	 यातील	 एखादा
पर्वासास	दरूदेशी	जातो,	 या	वेळी	 या या	कुशलासाठी	मी	वर्तं	करते.	जे–जे	गृहाचार
मला	 मा या	 सासबूा नी	 सांिगतले	 आहेत,	 ते–ते	 मी	 कटा ानं	 पाळते.	 राजमाता
सासबूा ची	मी	कधीच	अव ा	 केलेली	 नाही.	 राजमातेपे ा	मला	 या	माताच	अिधक
वाटतात.

“मा या	 सासर या	 कोषागारात	 जे–जे	 मौ यवान	 अलंकार	 आहेत,	 ते	 सव	 मला
माहीत	आहेत.	मी	 या	 तर्ीधनावर	सदैव	द तेनं	ल 	ठेवलं	आहे.	सेवक	आपापली	कामं
वेळेवर	व	चोख	पार	पाडतात	की	नाही,	ते	मी	कटा ानं	पाहते.	या	सवांहनू	वेगळा	असा
कोणताही	वशीकरण	मंतर्	मला	माहीत	नाही.”

आता	मातर्	 ारकेची	ती	 वािमनी	मनोमन	वरमली.	ित या	 वभावात	नसलेली	छटा
पर्कट	झाली.	अ यंत	मऊपणे	ती	 हणाली,	“सखी,	मला	 मा	कर.	त	ूयादवशरे् ठांना	सव
ि तर्यांहनू	 िपर्य	 आहेस,	 अगदी	 गोकुळात या	 रािधकेसारखी.	 हे	 यां या	 त डूनच
िक येकदा	ऐकायला	िमळा यामुळे,	तुला	मी	पर् न	िवचारले.	 मा	कर,	तु यातील	पांडव
कुल तर्ीला	ते	खटकले	असतील	तर!”

ित यातील	हा	पालट	मलाही	जाणवला.	मा या	िपर्य	कृ णा या	प नीनं	माझी	 मा
मागणं,	 हे	 मला	 कसंतरीच	 वाटलं.	 अ यंत	 परे्मानं	 ितची	 िनमुळती,	 गोमटी	 हनुवटी
िचमटीनं	 वर	 उचलीत	 ित या	 डो यांत	खोलवर	 डंुबनू	मी	 हणाले,	 “यादवां या	 राणी,
कृ ण	वश	 हायचा	असेल,	तर	अितशय	नमर्पणेच	सदैव	वागलं	पािहजे.	सवांशी	िनकोप
परे्मानं	वागलं	पािहजे.

“मीच	 काय	 ती	 याची	 िपर्य	 प नी,	असा	 एक	 सू म	अहंकार	 तुला	 झाला.	 या
अहंकारानंच	तुझा	आजचा	हा	पर् न	िनमाण	झाला.

“िपर्य	 सखी,	 तेवढा	अहंकार	 ारकेला	 वेढून	 सतत	 गजणा या	 पि चमसागरा या
गाजेत	 बुडवनू	टाक.	एकट ा	कृ णाची	होऊन	राहा	कशी.	आपलं	जीवन	 या या	चरणी
िनरपे ,	समिपत	भावानं	ठेव.	आपलं	 यि त व	 या	महान	 यि त वाशी	एकजीव	क न
टाक.	बघ,	तो	आप यापासनू	दरू	गेलाय,	अशी	जाणीव	तुला	कधीच	होणार	नाही.	अगं,	जे
याचे	होऊन	जातात,	 यांचा	तो	दासानुदास	होतो!	ल ात	अस	ू दे,	 याला	आवडणारा
एकच	योग	आहे	–	परे्मयोग!”



कृ ण	 ारकेला	 परत	 जाणार	 हणनू	 माझं	 मन	 उदास–उदास	 झालं.	 आता
ैतवनातीलही	वनवासाचा	अध	तपाचा	काल	संपत	आला	होता.	यापुढे	आ हाला	एक	वषं
अ ातवासात	जाणं	भाग	होतं.	आता	 पु हा	 कृ णाची	 भेट	होईल	की	नाही?	झाली,	तर
कुठ या	 ि थतीत	 आ ही	 अस?ू	 अशा	 पर् नांनीही	 मी	 उदास	 झाले	 होते.	 आम या
पणकुटी या	 बैठकी या	 क ात	 बैठक	 बसली.	 भीमानं	 पवूकडे	 त ड	 क न	 मांडले या
थोड ाशा	उंच	दभासनावर	कृ ण	बसला.

आ ही	सवच	कृ णासमोर	बसलो.	 या या	उज या	हाताशी	 ये ठ	पांडव	 युिधि ठर,
आप या	 उज या	 हाताशी	 भीमाजुन	 व	 डा या	 हाताशी	 नकुल–सहदेव	 घेऊन	 बसला.
कृ णा या	 डा या	 हाताशी	 मी	आिण	 भामाविहनी	 बसलो.	 सवां या	 मधोमध	 कृ णाला
संमुख	असे	उ वदेव	बसले.	कुटी या	पर्वेश ाराजवळ	हातात	पर्तोद	घेऊन	दा क	उभा
रािहला.	तो	धौ य	ऋषीं या	कुठ याही	िश यगणाला,	सेवकाला	कुटीत	सोडणार	न हता.
ही	 ैतवनातील	यादव–पांडवांची	अ यंत	मह वाची	बैठक	होती.	गु त	तेवढीच	सावधपणे
आखलेली.	 ितचा	 उद	्गाता,	 पर्व ता	 सवच	 कृ ण	 होता.	 यापुढील	 अिभयान	 होतं,	 ते
अ ातवासाचं	 –	 पाचही	 पतीसंह	 मा या	 एक	 वषा या	 काटेकोर	 अ ातवासाचं.	 या
वषभरात	 एवढीशी	जरी	 चकू	 कुणाकडूनही	झाली	असती,	 तर	आ ही	 पु हा	 वनवास–
अ ातवास	या	 िश ेवर	जाणार	होतो.	 यासाठीच	कृ णानं	आ हाला	सव	 या	द ते या
पवूसचूना	दे यासाठी	ही	बैठक	बोलिवली	होती.

जसा	 कृ ण	 उ यासनावर	 बसला,	 तशी	 याची	 मुदर्ाच	 पालटली.	 एकदमच	 ती
िकतीतरी	 तेजवंत	 िदस	ू लागली.	 तो	 बस या	 बस याच	 डोळे	 िमटून	 काहीतरी	 पुटपुटू
लागला.	 यानं	 वतःशीच	 उ यारले या	 श दाश दांबरोबर	 याची	 चया	 अिधकािधक
तेजोमय	होत	चालली.	ब याचवेळा	नंतर	 याने	आपले	म यनेतर्	हळूहळू	उघडले.

िपर्य	सखा	 कृ ण	आप या	 वगीय	 वेणुवाणीत	बोल	ूलागला.	 “वीर	पांडवबांधवहो,
तुम या	आयु यातील	स वपरी ा	बघणा या	एका	अ यंत	मह वा या	सतर्ाला	पर्ारंभ
होणार	आहे	 –	अ ातवासाला!	हा	कालावधी	 पुरता	एक	वषाचा	आहे.	या	वषात	 तु हा
पर् येकाला	आपण	पाच	 बंध	ूआहोत,	पांडव	आहोत,	क तेय	आहोत,	मादरे्य	आहोत,	 हे
कटा ानं	िवसरावं	लागेल.	वनात	असली,	तरीही	दर्ौपदी	तुमची	राणी	आहे.	यापुढे	वषभर
तु हाला	 व	 ितलाही	 तुमचं	 पवूजीवन	 िवसरावं	लागेल.	 ितला	 एका	 सेिवकेची	 भिूमका
वीकारावी	 लागेल.	 तु हाला	 वेगवेग या	 सेवकांची	 भिूमका	 करावी	 लागेल.
अ ातवासा या	 या	 वषात	 तु ही	 पाचही	 बंधूंनी	 कोणकोण या	 भिूमका	 काटेकोर
िनभावा यात,	याचा	मी	सवांगीण	व	सखोल	िवचार	केला	आहे.	जी–जी	भिूमका	तु हाला
मी	देत	आहे,	ती–ती	तुमचे	 वभाविवशेष	 यानी	घेऊनच	मी	ती	तशी	ठरिवली	आहे.

“हा	अ ातवासाचा	कालखंड	 तु ही	 हणाल	की,	आ ही	 कुठ याही	 दरू या	 वनात
जाऊन	 गुपचपू	 यतीत	 क ,	 तर	 ते	 श य	 होणार	 नाही.	 तुमचा	 अ ातवास	 सु
हो यापवूीच	 दुयोधना या	 िवराट	 गु तचर	 िवभागाचे	 िन णात	 गु तचर,	 आता
आयावता या	अर या–अर यात	सवतर्	 घुसणार	आहेत.	 या– या	वनातील	आिदवासी
राजाशी	संधान	बांधनू,	वन वन	िपंजनू	काढणार	आहेत	ते.	 याचा	हा	डाव	ल ात	घेऊन
तुमचा	 ैतवनातील	 वनवास	 मी	 शेवटचा	 ठरिवला	 आहे.	 दुयोधन	 आिण	 याचा
हि तनापुरचा	 गु तचर	 िवभाग	 तुमचा	शोध	आवजनू	वनातच	 घेत	 राहील,	अशा	काही
लृ या	योजा या	लागतील.	यासाठी	काही	वनांत	 तुम या	राजवेषांत	 ारकेतील	पाच



यादव	व	एक	 तर्ी	 राहील.	 ते	 पाच	शरीरय टीनं	 तुम याशी	 िमळते–जुळते	असतील.
तर्ी	या	दर्ौपदीसारखी	असेल.”
आ ही	सवच	 मंतर्भािरत	झा यासारखे	 या याकडे	 बघतच	 रािहलो.	 तो	 बोलतच

रािहला,	 “हा	 उपायही	फार	 िदवस	चालणार	 नाही.	 वनातील	 कृितर्म	 पांडव	 उघडकीस
येताच,	ताबडतोब	 यांना	मागे	 यावं	लागेल.	तु ही	बंध	ूपांगनू	वेगवेगळे	वावरता	आहात,
असं	पर्थम	भासवावं	लागेल.

“यात	 वषाचा	 पिहला	तीन	मासांचा	कालावधी	मी	अपेि त	धरला	आहे.	 यानंतर
दुसरा	 उपाय	योजावा	लागेल.	 तुम यातील	 दोघांना	 संपणू	आयावत	 प ट	ओळखतो.
भीमसेनाला	 गदावीर	 हणनू,	 अजुनाला	 धनुवीर	 हणनू.	 इतर	 ितघांना	 श तर्ापे ा
वभावानं	लोक	अिधक	जाणतात.
“मा या	योजनेतील	 दुसरा	ट पा	असेल,	तो	 तुम यातील	एकेक	वीर	एकेक	वनात

पर्कट	होताहेत	असं	भासिव याचा!	पर्थम	एका	वनात	महापराक्रमी	गदावीर	भीमसेन
पर्कट	 होईल.	 तोही	 कृितर्मच	 असेल.	 या या	 गदािवक्रमाचे	 संदेश	 आपोआप
हि तनापुरात	 दुयोधन–शकुनीपयंत	 जातील.	 हि तनापुरातील	 गदावीर	 व	 म ल	 यांचं
एकतर्	 पथक	 या	 भीमसेनाचा	 िनःपात	 कर यासाठी	 हि तनापुराबाहेर	 पडेल.	 ते	 या
भीमाला	 लवकरच	 शोधनू	 काढ याचा	 य न	 करतील.	 भीमा या	 सव	 सवयी	 कौरवांना
माहीत	आहेत.	 याही	कृितर्म	भीमसेनाला	शोधनू	काढ यापवूीच	अदृ य	 हावं	लागेल.

“ यानंतर	 या या	 िव 	 िदशे या	 वनात	 एका	अिजं य	धनुवीराचा	ज म	 होईल.
या याही	वाता	हि तनापुरापयंत	 पोहोचतील.	सावध	 दुयोधन–शकुनी	 याचाही	शोध
लाव	ूबघतील.	 यालाही	 वेळीच	मागे	 यावं	लागेल.	ए हाना	वषातील	सहा	मिह यांचा
कालावधी	मागे	पडलेला	असेल.

“यानंतर या	 सहा	 मिह यांसाठी	 युिधि ठर,	 नकुल–सहदेव	 यांची	 भिूमका	 करणारे
राजिन ठ	 यादव	 वेगवेग या	 वनांत	 या– या	 वनवासी	 राजाकडे	 पर्कट	 होतील.	 ते
वत:ब ल	व य	जनांत	अितशयो तीनं	व	पर्कटपणे	बोलत	 राहतील.	 कुणी	आप या
िन णात	 योितषकलेचा	 आपणच	 गौरव	 करतील.	 कुणी	 आपण	 पर् यात	 अ वत
आहोत,	असं	 वमुखेच	सांगेल.	कुणी	आपण	भिूमत 	आहोत,	असा	डंका	िमरवील.	मातर्
तीन	 वनांत	 ित हीकडे	असलेले	 हे	 यादववीर,	 वनातील	आिदवासी	 राजां या	 तावडीत
सापडणार	 नाहीत.	 ते	 पर्कटले	 तसेच	 भछूतर्ासारखे	 अदृ यही	 होतील.	 एकेक	 करीत
ारकेत	परततील.	मातर्	 ते	 या- या	वनातच	 कुठेतरी	आहेत	या	भर्माने,	हि तनापरूचे

सैिनक	 यांना	 ितथेच	 शोधत	 राहतील.	 ए हाना	अ ातवासा या	 सहा	 मासांचा	 दुसरा
कालखंडही	संपलेला	असेल.

“हि तनापरू या	 गु तचर	 िवभागाला	 या	 संपणू	 वषात	 तु ही	 वनातच	 कुठेतरी
अ ातवासात	आहात,	असं	वाटलं	पािहजे.	या	हुलकावणीवर	या	अिभयानाचं	अधंअिधक
यश	अवलंबनू	आहे.	 तु ही	अ ातवासासाठी	 वनातच	आहात	 –	 तेही	 पवू	 देशात	असं
कौरवांना	भासिव याचं	अवघड	काय,	माझा	 ारकेचा	 िन णात	 गु तचर	 िवभाग	काटेकोर
वागनू	यश वी	क न	दाखवील.	 यािवषयी	तु ही	िनःशंक	असावं.

“या	वषभरात	तु ही	वनात	असणार	नाहीत.	असणार	ते	एखा ा	िव यात	राजनगरात!
तेही	 पि चम	 देशातील	 राजनगरात!	 या	 काळात	 तु ही	 लपनू	 न हे,	 तर	 पर्कटपणेच
वावरणार	आहात!	मला	याची	पणू	क पना	आहे	की,	यात	मोठं	भय	आहे.	पण	मानवी



जीवनात	काही-काही	वेळा	अशा	येतात	की,	पर्ाण	पणाला	लावनू	सव वाचा	लपंडावही
ते हा	प करावा	लागतो.	माझा	तुम यातील	पर् येका या	िवक्रमावर	पणू	िव वास	आहे.
तेवढाच	 तुम यातील	 अतटू	 संयम	 व	 आ ाधारकपणावरही	 आहे.	 या	 पुढील	 माझा
पर् येक	श द	नीट	 यानपवूक	ऐका.	मी	सचूना	 देतो	आहे,	तसं	आिण	तसंच	वषभरात
काटेकोर	द तेनं	वागा.”

आ ही	 सवच	अ ातवासाचं	 वषं	 कुठ यातरी	अ ात	 िनिबड	अर यातच	 घालवावं
लागणार,	या	िवचारात	होतो.	फारतर	मा या	पाचही	पतीनंा	 या	अर यात	पांगनू	राहावं
लागेल,	असा	आमचा	कयास	होता.	 यासाठी	आ ही	मनाची	तयारीही	 केली	होती.	पण
माझा	हा	सखा	 ‘अ ातवास	प क न	पर्कटपणे	वावरा	 –	 तेही	एखा ा	 राजनगरात	 –
शेकडो,	 हजार या	 सम ’	 असं	 सरळ-सरळ	 आ हाला	 चक्रावनू	 टाकणारं	 काहीतरी
सांगत	होता.

तो	बोलतच	रािहला.	आ ही	सावध	एकागर्तेनं	 याचा	श द श द	ऐकतच	रािहलो.
“अ ातवासा या	 या	 वषात	 तु ही	 राहायचं	आहे,	 ते	 पि चम	आयावतात.	 म य

देशातील	िवराटां या	राजनगरात!	िवराटांचे	सेवक	 हणनू!	कुठ याही	पिरि थतीत	तु ही
पाचांनी	 एकमेकां या	 संयमानं	 संपकात	 असणं,	 या	 कठीण	 वषात	 अ याव यक	आहे.
दर्ौपदीही	 तुम यापासनू	दरू	असता	कामा	नये.	 ित यावर	तर	कोणतंही	 संकट	 के हाही
कोसळू	 शकतं,	 याचा	 तु ही	 यापवूीही	 अनुभव	 घेतला	 आहे.	 माणसाचं	 जाणतेपण
अनुभवा या	ट याटोण यांनीच	साकारत	असतं.”

आता	 यानं	आपली	पारदशक	आ वासक	 दृ टी	एकटक	जोडली,	ती	मा या	 ये ठ
पतीवर	–	पर्थम	पांडव	युिधि ठरावर.	तो	 याला	 हणाला,	“ ये ठा,	या	अ ातवासातील
सवांत	मोठं	दािय व	आहे	 ते	 तु यावर!	आपली	भिूमका	 िनदोष	पार	पाडून	या	वषभरात
तुला	 इतर	 पाचांवरही	 द 	 ल 	 ठेवावं	 लागेल.	 म यां या	 िवराटनगरात	 पवू या
महा ारातनू	सवपर्थम	अ ातवासाला	पर्ारंभ	हो यापवूीच	दोन	मास	त	ूपर्वेश	घेशील,
‘कंक’	नावाचा	वेदशा तर्,	पुराण,	उपिनषदं,	आर यकं,	बर्ा णं	व	सव	पर्कारचे	धािमक
िवधी	जाणणारा	 िन णात	बर्ा ण	 हणनू.	 तु हा	 बंधू या	अंतगत	सोयीसाठी	 तुझं	 दुसरं
संकेतनाम	असेल	 ‘जय!’	सव	श ती	पणाला	लावनू	तु हा	बंधूंना	या	अिभयानात	जयच
यायचा	आहे.	 तुला	 योितषशा तर्ाचंही	सखोल	 ान	आहे,	असं	कौश यानं	भासवावं
लागेल.	पर्थम	तुला	म य	महाराज	िवराटांचं	मन	िजंकावं	लागेल.	 यासाठी	िवराटां या
राजकुलात	कोण-कोण	आहेत,	ते	सांगतो.	नीट	ऐक.	िवराटां या	महाराणी	आहेत	सुदे णा
–	अ यंत	परे्मळ,	धािमक	 वृ ी या	वर्तवैक यं	करणा या,	स वशील	आहेत	 या!	या
राजदांप याला	दोन	पुतर्	व	एक	क या	आहे.	पर्थम	पुतर्	भिूमंजय	उपा य	उ र	नावाचा
आहे.	तो	 ितर्यकुलो प न	असनूही	पराकोटीचा	भेदरट	आहे.	दुसरा	पुतर्	 वेत	नावाचा
असनू	तो	अ ाप	लहान	आहे.	 यांची	भिगनी	आहे	उ रा!	अपर्ितम	स दयवती,	परे्मळ,
बुदि्धमान	 व	 दुमीळ	 गुणांची	अिधकारी	अस याने	 कुणालाही	आपलंसं	 क न	 घेणारी
गुणवती	 आहे	 ती.	 िवराटांचा	 सेनापती	 आहे,	 कीचक	 नावाचा.	 अितबलाढ 	 व
महासाम यशाली.	महाराज	 िवराट	 वृ 	व	 यांचा	 पुतर्	उ र	 िन पर्भ	अस यामुळे,	या
सेनापती	कीचकाचा	िवराटांवर	मोठा	वचक	आहे.

“एकदा	 का	 महाराज	 िवराटांचं	 मन	 िजंक यावर,	 तुला	 योितषशा तर्ाचा	आधार
घेऊन	 यां या	रा यातील	उिणवा,	 यां या	मनावर	कौश यानं	एकेक	करीत	ठसवा या



लागतील.	तशी	त	ू सुचवायची	आहे	ती	 पिहली	 उणीव	असेल;	ऋतुमानानुसार	 चकर
वयंपाक	करणा या	कुशल	आचा याची!”
आता	आपली	दृ टी	भीमसेना या	गोलाकार,	पु ट	मुदरे्वर	रोखत	 ारकाधीश	 याला

हणाला,	 “िवराटांचा	असा	 वयंपाककुशल	आचारी	होशील,	तो	त	ूभीमसेना!	 तुझं	नाव
असेल	‘ब लव’!	एरवी	खां ावर	पर्चंड	गदा	तोलनू	वावरणा या	तुला,	िवराट	नगरा या
पि चम	 ारातनू	 खां ावर	 तळपाचा	 जाळीदार	 झारा	 घेऊन	 िवराटनगरात	 पर्वेशावं
लागेल!	तुझं	असं	उघडंबंब	चम कािरक	 प	बघनू	मागावरची	िवराट	बालकं	पर्संगी	तुझी
टवाळीही	करतील.	ती	 पुढे	 वषभर	सतत	 होणं,	 तु या	 तेथील	 वा त यासाठी	 सुरि त
आहे.	 त	ू तु या	 िवराट	 देहामुळेच	 िवनोदी	 वाटला	 पािहजेस	 –	 िवक्रमी	 न हे!	 तू
युिधि ठरा या	 मा यतेनं	 राजआचारी	 झा यामुळे	 तु या	 पर्चंड	 भुकेचा	 पर् न
आपोआपच	 िमटणार	आहे!	 तु या	 कुटंुबाला	एकमेव	आधार	असले या	 तु या	श तीचा
या	काळात	 य	होणार	नाही.	झाली	तर	 वृ ीच	होईल.	त	ूएकच	द ता	 घे,	त	ूकधीही
आणीबाणीिशवाय	 सेनापती	कीचकासमोर	 चुकूनही	जाऊ	 नकोस!	 िवराटांचा	 तो	 कुशल
सेनापती	तुला	त काळ	ओळख यािशवाय	कधीच	राहणार	नाही.	तुझं	संकेतनाम	असेल
‘जयेश’	.”

आता	आमची	 उ कंठा	 पराकोटीला	 पोहोचली.	 याचा	 श द श द	आ हाला	 थ क
करीत	 होता.	मना या	 एका	 न याच	भमूीवर	 नेऊन	सोडत	 होता.	भीमसेनावरची	 दृ टी
अजुना या	धारदार	नाकाव न	 या या	दृ टीत	रोवत,	यादवांचा	तो	सेनाकुशल	सेनापती
–	 माझा	 सखा	 –	 कृ ण	 याला	 हणाला,	 “िपर्य	अजुना,	 या	अ ातवासातील	 सवांत
कठीण	 भिूमका	 येते	आहे,	 ती	 तु याकडे!	 त	ू पर्मुख	 महा ारातनू	 िवराटनगरीत,	 तोही
तर्ीवेषात	 पर्वेश	 घेशील!	 उभा	आयावत	 तुला	 अशरण	 व	 पट्टीचा	 धनुधर	 हणनू
ओळखतो.	 पु षशरे् ठ	मानतो.	 तुझं	 हे	पाहताच	डोळयावर	 येणारं	 पु षी	स दय	समळू
बदलावं	लागेल,	तरच	त	ूअ ात	 राहशील.	 तुला	 िवराटक या	उ रेला	 नृ य	व	 संगीत
िशकिवणारी	 ‘बृह नडा’	नितका	 हावं	लागेल.	 तुझं	 संकेतनाम	असेल	 ‘जयदर्’!	गांडीव
बाजलूा	 ठेवनू	च क	 तर्ीवेष	धारण	करावा	लागेल.	दरूदेशी	असले या	 तु या	पती या
नावानं	 कपाळावर	 कंुकुमितलक	 रेखनू	 यावा	 लागेल.	 चाल या-बोल यात	 सव	 छटा
तर्ी या	 या या	लागतील.	हे	तुला	अ यंत	कठीण	जाणार	आहे.	 यासाठी	गु 	 हणनू
तुला	पांचालीची	दी ा	 यावी	लागेल!	आजवर	ितचा	पती	होतास	–	आता	िश य	 हावं
लागेल.	 पु षशरे् ठ	आहेसच,	 गुणवती	 तर्ी	 हो यासाठी	 दर्ौपदीकडून	 तर्ी व	 नीट
समजनू	घे!”

तो	आ हाला	नुसतं	थ क	करीत	न हता,	िदङ्	मढू	करीत	होता.	अजुनासारखा	माझा
पती,	 तर्ीवेष	धारण	कर याचं	कसं	काय	मा य	करणार	होता?	पर्संगी	 यापे ा	 याने
दुयोधनासमोर	पर्कट	होणं	मा य	केलं	असतं.	 या या	मनातील	िकंत	ूअचकू	हे न	कृ ण
याला	 हणाला,	“तुला	 हे	केवळ	तु यासाठीच	करायचं	नाही.	तु या	सव	िपर्य	 बंधूंसह
प नीसाठी	व	 इंदर्पर् थ	 रा यासह	 तर्ी-पु ष	नगरजनांसाठी	कत य	 हणनू	 हे	करावं
लागेल.”	 यानं	 याला	 रेसभरही	हल	ून	 देता	 या यातील	 ितर्य	 पु षशरे् ठाचं	भान
याला	िदलं.
तो	दभासनाव न	उठला.	अजुनाजवळ	गेला.	उभा	रािहले या	 या या	खां ावर	हात

ठेवनू	 िकतीतरी	 परे्मळपणे	 हणाला,	 “धनंजया,	 तुझं	 हे	 तर्ी पही	अजरामर	 ठरणार



आहे.	 तु या	 पु षाथी	 पवाची	 सु वातच	या	 तर्ीपवातनू	 होणार	आहे!	 पर् य 	 प नी
दर्ौपदीही	पर्संगी	तुला	ओळखणार	नाही,	अशी	तुझी	भिूमका	िनभावनू	दाखव.”

याचं	ऐकून	भ न	पावलेला	अजुन	वाकून	 याची	चरणधळू	म तकी	 घेत	 हणाला,
“त	ू हणशील	तसंच	होईल	अ युता!”

कृ णानं	आता	आमची	 वनबैठक	 पणूपणे	 भा न	 टाकली	 होती.	 तो	 पु हा	 जाऊन
आप या	दभासनावर	बसला.	भिव याचा	अचकू	ल यवेध	 घेणारी	आपली	ती ा	 दृ टी
नकुलावर	रोवत	 हणाला,	“गरं्िथक’	या	नावानं	िवराटां या	नगरीत	दि ण	 ारानं	पर्वेश
करशील	त	ूनकुला.	तुझं	संकेतनाम	‘जय सेन’	असेल.	िन णात	अ वत 	अस यामुळे	तू
िवराटांची	अ वशाला	आप या	अंग या	कौश यानं	एका	मासातच	अिधकारात	घेशील.
ल ात	ठेव,	कोण याही	रा याची	अ वशाला	अिधकारात	असणं,	 हणजे	अधंअिधक	ते
गणरा यच	अिधकारात	असणं	आहे!”

“जशी	तुझी	इ छा	मधुसदूना.	मला	नेमनू	िदलेलं	काय	मी	चोख	पार	पाडीन.”	 संुदर
नकुल	संुदर	हसत	शोभेशा	श दांत	उ रला.

शेवट या	 बंध	ू सहदेवावर	 आपली	 पाणीदार	 दृ टी	 िखळवीत	 कृ ण	 हणाला,
“तंितपाल’	 हणनू	 त	ू िवराटनगरीत	 उ रे या	 ारातनू	 पर्वेश	 घेशील,	 सहदेवा.	 तुझं
संकेतनाम	असेल	‘जयद	्बल’	हे!	त	ूतंताचं	 हणजे	गायी या	दा याचं	सखोल	 ान	घेतलं
आहेस.	अनुभवी	गोपाल	 हणनू	 त	ू िवराटांचं	गोधन	 तु या	अिधकारात	 यायचं	आहे.
यांना	गोपालनातील	व	 यां या	 र णातील	सव	बारकावे	समजावनू	सांगायचे	आहेत.
ल ात	ठेव,	तु या	 ानाचा	िवराटांना	नजीक या	भिव यातच	फार	उपयोग	होणार	आहे.

“जशी	 आ ा	 गोपाला.	 तुझी	 इ छा	 असेल	 तसंच	 होईल.”	 सहदेवानंही	 याला
सकाराथी	पर्ितसाद	िदला.

इतका	 वेळ	 केवळ	ऐकून	 घेणारे	उ वदेव	हसनू	 हणाले	 “अजुनाला	 तर्ीवेष	धारण
करायला	लावणारी	योजना	आहे	 तुझी	दादा.	राहता	रािहली	दर्ौपदी.	ितला	त	ू पु षवेष
धारण	करायला	सांगणार	आहेस	की	काय?	तुझं	काहीच	आता	मलासु ा	कळेनासं	झालंय,
हणनू	िवचारतो.”
“उधो	बंधो,	थोडा	थांब.	माझं	पणू	ऐकून	घे.	दर्ौपदीसाठी	मी	ठेवली	आहे,	ती	भिूमका

यो यच	आहे.	ती	महाराणी	सुदे णा	व	राजक या	उ रा	यां या	क ात	 ‘सैरंधर्ी’	 हणनू
राहील.	 सैरंधर्ी	 हणजे	 शंृगार	 सेिवका.	 सवां या	 सोयीसाठी	 ितचं	 संकेतनाम	 असेल
‘मािलनी’.”	आप या	 िपर्य	 बंधूंवरील	 दृ टी	मा याकडे	वळवनू	दरूदृ टी या	आम या
स यानं	मला	सचूना	 के या.	 “दर्ौपदी,	त	ू सैरंधर्ी	 हणनू	 सुदे णादेवी	व	 उ रा	यांची
सेिवका	होणार	आहेस.	त	ूसदैव	राजि तर्यां या	अंतक ात	वावरणार	आहेस.

“िपर्य	 पांडवबांधवहो!	 दो ही	 वेळ या	भोजनसमयी	 िवराटां या	 पाकशाळेत	 तु हा
बंधूंची	भेट	होऊ	शकते.	या	ना	 या	कारणानं	दर्ौपदी	तर	पाकगृहात	के हाही	जाऊ	शकते.
तुम या	 संकेतनामां या	 कुशलतेनं	वापर	क न,	 तु हा	पाचही	 बंधूंची	बळकट	मठू	सखी
दर्ौपदी	सदैव	अबािधत	ठेव	ूशकते.

“दर्ौपदीऽ	 चुकलो	 –	 सैरंधर्ीऽ	 छे:	 मािलनी,	 एकच	 यानात	 ठेव.	 तहूी	 कटा ानं
कधीही	 सेनापती	कीचकासमोर	जाऊ	नकोस.	तसं	झालं,	तर	 तु यावर	काहीही	पर्संग
ओढव	ूशकतो.	तसा	ओढवलाच	तर	–	एकटा	भीमसेन	तुझं	संर ण	क 	शकेल!	मी	ितथं
असणार	नाही!”



मला	उ ेशनू	बोलताना	 यानं	चकू	झा याचं	केलेलं,	नाटक	हेतुत:	होतं.	 याला	आपण
केलेली	चकू	 पुढे	क न,	मला	कीचकािवषयी	सावधतेचा	 संकेत	 ायचा	होता.	मा या
मनावर	 ‘मािलनी’	 हे	नाव	ठसवायचं	 होतं,	मािलनी	 हणजे	 फुलवाली	 हे	माझं	नावही
यानं	 सचूकपणे	 िदलं	 होतं,	 कुठ याही	 तर्ीचं	शील	 हे	 फुलासारखंच	असतं.	 मला	 ते
कोमेज	ू ायचं	न हतं.	मािलनी	हे	माझं	नाव	मी	या	अ ातवासात	प कं	ल ात	 ठेवावं,
असाच	 याचा	संकेत	होता.

यानं	इतर	 कुणाला	नाही;	पण	मला	मातर्	 िवचारलं,	 “तुझी	काही	 शंका	दर्ौपदी?”
याचा	 रोख	 जाणनू	 घेत	 मी	 िवचारलं,	 “मा या	 देहातनू	 येणा या	 सुगंधाचं	 मी	 काय
करावं?”	उ वदेवांसह	माझे	पाचही	पती	िव फारले या	डो यांनी	बघतच	रािहले.

माझा	सखा	कृ ण	सवांपे ा	वेगळा	होता.	अ ातवासातील	माझी	सैरंधर्ीची	भिूमका
वतःच	वषभर	जगणार	आहोत,	अशा	अनुभतूीतनू	तो	 हणाला,	“तु या	दैिहक	सुगंधाचं
तु या	दाट	कुरळ	केशभर	रोज	नवं	केतककणीस	वाप न	 िनभावेल.	मातर्	 तुझे	त	ू मु त
सोडलेले	 िवपुल	 केश,	या	अ ातवासात	सावरावेच	लागतील.	 यासाठी	व तर्पट्टीचा
वापर	करावा	लागेल.	 तचू	स दयसेिवका	झा यामुळे	 तु या	 सेवेळा	कोणीही	असणार
नाही.”

आम या	अ ातवासा या	अिभयानाची	सव	योजना	 कृ णा या	 नेतृ वाखाली	अशी
सव	बारका यांसह	आखनू	झाली.	श तर्ांसह	आ ही	म येदेशात	उतरणं	यो य	न हतं.
सवांनी	आपली	श तरं्	 भीमसेनाकडे	 िदली.	 तो	 ती	 म यदेशात	 उतर यापवूी	 यां या
सीमेवर	 सुरि त	अशा	 गु त	 िठकाणी	 ठेवनूच	 िवराटनगरात	 उतरणार	 होता.	 इडादेवीचं
तवन	व	 मरण	क न	वनबैठक	उठली.
आमचा	िनरोप	घेऊन	कृ ण	भामाविहनी	व	उ वदेवांसह	 ारकेला	िनघनू	गेला.	काही

िदवसांतच	आमचं	 वनवासी	 जीवनपव	 संपलं.	 कृ णानं	आखनू	 िदले या	 योजनेपर्माणे
आ ही	अ ातवासावर	 िनघालो.	 यापवूी	 युिधि ठरा या	मागदशनाखाली	अ ातवासात
पर् येकानं	कसं	वागावं	याची	उजळणी	घेणारी	एक	बैठकही	झाली.	आता	आ हा	सहाही
जणां या	मनात	अ ातवासात	कसं	वावरावं,	यािवषयी	कसलीही	लवमातर्	शंका	उरली
नाही.

ठर यापर्माणे	 ैतवनातनू	 पर्थम	 युिधि ठर	 एकटाच	 म यां या	 िवराटनगरीत
पर्वेशला.	 राजा	 िवराटां या	 सेवेत	 सादर	झाला.	 पाठोपाठ	 भीमसेन	अजुनासह	 एकेक
करीत	 आ ही	 सव	 जण	 िवराटनगरीत	 उतरलो.	 आपाप या	 भिूमका	 घेऊन	 सावधपणे
कामाला	लागलो.	 युिधि टरानं	मोठ ा	पर्यासानं	एका	दतूाकरवी	आ ही	 िवराटनगरीत
सुख प	 पोहोच याची	 वाता	 ारकेला	 कृ णाकडे	धाडली.	 तो	 कृ णाशी	आिण	 ारकेशी
आमचा	 शेवटचाच	 संपक	 होता.	 आता	 ारकेहनू	 कुठलाही	 दतू	 वा	 कसलाही	 संदेश
िवराटनगरीकडे	 चुकूनसु ा	 येणार	 न हता.	आम या	 कानांवर	 ारके या	 वाता	 पडणार
हो या,	 या	िवराटां या	अमा यांकडून!	 याही	सठीसामाशीला	एखादी	अशी!	 हटलं	तर
पर्कट,	नाहीतर	अ ातवासी	अशा	आम या	कठोर	जीवनसंघषाला	सु वात	झाली.

शंृगारासाठी	 असले,	 तरी	 सेिवका	 हणनू	 वावरताना	 पर्थम-पर्थम	 मा याकडून
कुणा याही	ल ात	 येतील,	अशा	 चुका	 सहज	 घडून	 गे या.	 या- या	 वेळी	 काहीतरी
थातरूमातरू	कारण	सांगनू	मी	 या	 िनभावनू	 ने या.	पर् येक	 वेळी	मातर्	 नंतर	मा या
यानी	 येई	 की,	 चकू	 सावर यापवूी	 पटेलसं	 कारण	 दे यापवूी	 मा याकडून	 नकळतच



कृ णाचं	 मरण	झालेलं	असे.	कधी-कधी	िनवांत	वेळी	िवचार	करताना	मला	पर्कषानं	वाटे
की,	आमचा	हा	वनवास	आिण	अ ातवास	 हे	सव	 या याच	 इ छेनं	घडत	असावं,	तो
आ हा	 पांडव	 कुटंुबाशी	 एवढा	 समरस	 झाला	 होता	 की,	 याने	 घेतलेली	 पर् येक
जीवनानुभतूी	तो	आ हालाही	 यायला	लावत	होता.	 यानं	 वत:	ज मतःच	अ ातवास
प करला	होता.	 नंतर	 गु ं या	चरणांशी	जाऊन	जीवनाचं	सवांगीण	 ान	 घे यासाठी	तो
अवंती या	अर यात	सांदीपनी या	आशर्मात	गेला	होता.	जरी	तो	वनवास	न हता,	तरी
या	 आशर्मात	 राहनू	 बालपणी	 गोवधन	 पवतात	 गुरं	 चा न	 वनजीवनाचा	 यानं
चांगलाच	अनुभव	 घेतला	होता.	आताशा	 हे	आिण	असे	 िवचार	पर्बळपणे	मला	 घे न
टाकत.	अिधकािधक	 कृ णाजवळ	 नेत.	या	अ ातवासात	मा या	पाचही	पतीनंा	अनुभव
आला	की	नाही	मला	माहीत	नाही,	पण	मला	मातर्	आला	तो	असा	की,	कृ ण	 वतःही
आम या	समवेतच	 िवराटांचा	एक	सेवक	 हणनू	वावरतो	आहे!	 यामुळेच	अ ातवासाचे
िदवस	िवराटनगरीत	काढताना	मला	भय	ते	कसलं	वाटतच	न हतं

सहा	मासांचा	आमचा	अ ातवासाचा	कालावधी	िनिव न	पार	पडला.	यानंतर	 ारकेची
पिहली	वाता	 िवराटनगरीत	पोहोचली,	ती	आम या	जांबवतीविहनीचा	 पुतर्	सांब	याचा
आ हाला	देशोधडी	लावणा या	दुयोधना या	क येशी	–	ल मणेशी	िववाह	झा याची!	या
िववाहातील	 सव	 पुढाकार	 बलरामदादांचा	 अस याची	 वाताही	 आली.	 िवराटां या
पाकगृहात	एकाकडून	 दुस याला	अशी	ती	आ हा	सवांना	समजली.	मी	तर	 या	वातन
हादरलेच.	मनात	नाना	िवचार	येऊन	गेले.	सांब	हा	मा या	कृ णाचा	िन	जांबवतीविहनीचंा
पुतर्	 –	 माझा	 भाचाच.	आ हा	 पांडवांशी	 एवढ ा	 स यानं	 वागणा या	 कृ णानं	 माझी
िवटंबना	 करणा या	 दुयोधना या	 क येला	 –	 ल मणेला	 नुषा	 हणनू	 कसं	 काय
वीकारलं?	आिण	या	िववाहामुळे	आमचा	झाला,	तसा	कृ ण	 दुयोधनाचाही	सखा	झाला
की	काय?	तसा	तो	झालाच	असेल,	तर	मग	यापुढे	आमची	वाट	काय?	 यानंच	आखले या
आम या	अ ातवासाला	आता	वाली	कोण?

मी	 एकटीच	 न हे	 –	 माझे	 पाचही	 पती	 या	 वातनं	 सैरभैर	 झाले.	 समळू	 हादरले.
आ हाला	एकमेकांना	 प ट	भेटताही	येत	न हतं.	पाकगृहात	होईल	 या	धाव या	भेटीत
या	 मह वा या	 वतवर	 प टपणे	 सिव तर	 बोलताही	 येत	 न हतं.	 आमची	 पर्चंड
मानिसक	कुचंबणा	सु 	झाली.

आम या	मनावरील	हा	ताण	कृ णानंच	अिधक	राह	ूिदला	नाही.	कधी	न हे	तो	 याचा
पिहला	दतू	िवराटनगरीत	आला.	िवराटां या	जातकत 	कंकाला	भेटला.	 यानं	िदलेला
वृ ा त	आम या	मनावरील	ताण	एकदम	 णात	िवतळवनू	टाकणारा	ठरला.	कृ णाचं	हेच
तर	वैिश ट 	होतं	की,	घडणा या	पर् येक	घटनेचा	सवदरू	पिरणाम	काय	होईल,	याचा	तो
िवचार	करीत	असे.	 यावर	तोड	काढीत	असे,	तोही	अचकू!

सांब–ल मणा	या	िववाहाचा	थोड यात	 वृ ा त	असा	होता	–	सांबानं	हि तनापुरात
जाऊन	दुयोधनक या	ल मणेचं	हरण	केलं	होतं.	 याला	ती	मन वी	आवडली	होती,	हेच
याचं	 कारण.	 वा तिवक	 दुयोधनानं	 कृ णाशी	 या	 िनिम ानं	 येणारे	 याहीपणाचे	 संबंध
दरूदृ टीनं	 वीकारायला	पािहजे	होते.	जसे	 ि मणीविहनी या	बंध	ू मीनं	आपली	क या
मवती	पर् ू नाला	 देऊन	सांधायचा	पर्य न	केला	होता.	पण	 दुयोधन	एवढं	घडूनही

कृ णाला	गवळटच	मानत	होता.	तो	राजनीित 	होता	काय?	 मुळीच	नाही.	असता,	तर
यानं	जामात	 हणनू	सांबाचा	 वीकार	 केला	असता.	मातर्	घडलं	 उलटंच.	 दुयोधनानं



पाठलाग	 क न	 सांब-ल मणेला	 गाठलं.	 सांबाला	 च क	 हि तनापरू या	 कारावासात
टाकलं.	 ल मणेला	 राजवा ततू	 धाडलं.	 झा या	 पर्कारानं	 ारका	 ढवळून	 िनघाली.
कंधावरचा	 संवतक	 नांगर	 पेलनू	 बलरामदादा	 ससै य	 हि तनापुरावर	 चालनू	 गेले.
दुयोधना या	 सेनेशी	घनघोर	लढाई	क न	 यांनी	हि तनापरू	हादरवनू	टाकलं.	आप या
िश याचा	पराभव	क न,	आपला	पुत या	सांब	याला	कारागृहातनू	मु त	केलं.	ल मणेसह
याला	 ारकेत	आणनू	 दोघांचा	 थाटात	 िववाहही	लावला.	 हे	 सगळं	 कृ णानं	शांतपणे
पािहलं.	का?	मला	 याचंच	आ चय	वाटत	होतं.	पण	खपू	िवचारांनंतर	मला	पटलं	की,	या
सव	 पर्करणात	 तो	 शांत	 रािहला	 याचं	 कारणही	 आ ही	 पांडवच	 होतो.	 आ ही
अ ातवासात	असताना	आप या	 दादाला	 दुखवणं	 याला	 यो य	 वाटलं	 नाही.	 यानं
धाडले या	दतूाबरोबर	एक	 िवशेष	 िनरोप	होता,	तो	मला.	तो	होता,	 “कृ णे,	 दुयोधनाशी
माझा	 कसलाही	 नातेसंबंध	 नाही.	 तु ही	 मनात	 कोणतीही	 शंका	 ठेव	ू नये.	 तुमचा
अ ातवास	पणू	होताच,	पर्कट	झाले या	तु या	पाचही	पतीकंडून	मला	फार	मोठी	कामं
करवनू	 यायची	आहेत.	 यांनाही	िनःशंक	राहायला	तचू	समजावनू	सांग.”

याचा	हा	 संदेश	ऐकताना	मला	 याचं	आजपयंत	न	जाणलेलं	 वेगळंच	 प	 पशनू
गेलं.	तो	खरा	 राजनीित 	होता.	 यापे ा	अिधक	बरंच	काही	होता.	भोवती	घडणा या
िकतीही	मोठ ा	घटनेचा	सतत	 दरूदृ टीनंच	 िवचार	करीत	आला	 होता.	आताशा	मला
प ट- प ट	जाणव	ूलागलं	की,	माझं	 या यावरचं	सखा	 हणनू	असलेलं	परे्म	कसलीच
या या	करता	येणार	नाही,	अशा	भ तीत	 पांतिरत	होत	होतं,	ही	सव	िकमया	 याचीच
तर	होती.	तो	खरा	 चंदर्वंशीय	नरेश	होता.	दरू	गगनात	 राहनू	सरोवरातील	कमलफुलं
फुलिवणा या	चंदर्ाचाच	 याचा	वसा	होता.	कृ ण	जवळून	सम 	बघताना	जाणव यापे ा,
तो	दरू थ	असताना	असा	तीवर्पणे	जाणवणं,	हा	एक	भा याचाच	अनुभव	होता.

कांिप यनगरातील	 कृ णा या	 व	मा या	 पिह या	 भेटीपासनू	मी	 या यािवषयीचा
एक	 बारकावा	 अचकू	 िटपला	 होता.	 मा याशी	 बोलताना	 तो	 सदैव	 भिव यात	 घडू
शकणा या	घटनांचा	सतत	सचूक	 संकेत	करीत	आला	 होता.	मी	 पाच	 पतीचंा	 वीकार
करणंच	यो य	आहे,	 हे	 यानंच	राजमातेला	भिव याचा	 िवचार	क न	पटवनू	 िदलं	होतं,
तेही	मा यासमोर	मा याकडे	बघत!	अ ातवासा या	या	जीवनात	 िवराटांची	राजक या
उ रा	 िहचे	 सैरंधर्ी	 हणनू	 िवपुल	 कृ णकेश	 िवंचरताना	माझी	आपोआप	लय	लागनू
राही.	कधी–कधी	अशा	वेळी	ती	राजक या	माझी	कठोर	झडती	घेताना	 हणे,	“सैरंधर्ी,
वेध यासारखी	कुठे	बघतेस	–	कुठं	काम	करतेस!	केश	नीट	सावर याचा	तुला	काही	सराव
आहे	की	नाही?	मा या	दाट	कृ णकेशांचा	तुला	तर्ास	होत	असेल,	तर	मी	दुसरी	सैरंधर्ी
िनवडून	घेते.	त	ूजा	कशी	त ड	घेऊन!”	मला	ते	सव	िनमटूपणे	ऐकून	 यावं	लागे.

ितचा	 रोष	 कमी	 कर यासाठी	 मग	 मी	 ितला	 ारके या	 कृ णाची,	 इंदर्पर् था या
अजुन–दर्ौपदीची	आिण	 सुभदर्ा	व	 ितचा	 पुतर्	अिभम य	ूयांची	 दरू थासारखी	ऐकीव
कथा	सांगे.	ती	 या	कथा	मनःपवूक	ऐकत	असे.	मा या	सावध	 वभावापर्माणे	मी	ित या
वभावातील	एक	बारकावा	िटपलाच	होता.	ती	सवांपे ा	अजुना या	कथा	मनःपवूक	ऐके.
म येच	काही–काही	पर् नही	िवचारीत	असे.	तेही	अजुनािवषयीच	असत.

नेहमीच	मी	काही	ना	काही	कारण	काढून	िवराटां या	नृ यशाळेत	व	पाकशाळेत	जात
असे.	नृ यशाळेत	अंगावर	म यांचं	िविश ट	अंशुक	नेसनू,	 याचा	काचा	व	पदर	कसलेली



बृह नडा	 िदसे.	 ित या	 पायातील	 घंुगरां या	 माळांचा	 ‘ता	 थैऽ	 तक	 थैऽ’	 अशा
नृ यघोषाबरोबर	उठणारा	नाद	ऐकून,	माझा	जीव	कसा	गलबलनू	जाई.	मा या	पाचही
पतीतं	 अजुन	 हा	 पु षशरे् ठ	 होता.	 अनेक	 दुमीळ	 गुणांचा	 अिधकारी	 होता.	 इतर
पांडवांपे ा	 यामुळेच	 या यावर	ही	सवािधक	कठोर	परी ा	दे याची	वेळ	आली	असावी
–	एक	य:कि चत	 तर्ीसेिवका	 हणनू	वावर याची!

उ रेला	 सराव	 देताना	 िवराटनगरीतील	 िव यात	 उकाड ांन	 बृह नडा	 घामाघमू
होऊन	जाई.	 पदरानं	म तकावर	 दाटलेली	 घामाची	 थबावळ	 िटपताना	 पा यासाठी	 तो
मा याकडे	बघे.	 या या	 दृ टीतील	तो	भाव	मी	आयु यात	कधीच	 िवस 	शकले	नाही.
पु षशरे् ठ	असनूही	तो	मला	आम या	श् तकीतीसारखा	एक	बालकच	वाटे	 या	 णी.

पाकशाळेत	 ब लव	 भेटला	 की,	 पर्थम	 आप या	 चारही	 बंधूंचं	 कुशल	 दब या
आवाजात	 मा या	 कानी	 घाली.	 पाकशाळेत	 यानं	 तयार	 केलेला	 िनवडीचा	 पदाथ
पातर्ातनू	 मा या	 हातात	 ठेवताना	 हणे,	 ‘सैरंधर्ी,	 पर्कृती	 सांभाळ!’	 हे	 सव	 खरंतर
या यासाठी	मी	करायला	पािहजे	होतं,	 याला	उघडाबंब,	घामाघमू	असा	पाकशाळेत
िवराटांसाठी	भा या	िचरताना,	धा य	िनवडताना	बघनू	मी	सु न-सु न	होई.

माझी	सवांत	कमी	 भेट	होई	ती	 कंकाशी.	तो	सदैव	महाराज	 िवराटांसमवेत	वावरत
असे.	 राजक या	 उ रे या	 अंतःपुरातील	 सैरंधर्ी	 दासीनं	 यां यासमोर	अचानक	 कसं
जायचं?	युिधि ठराला	भेट यासाठी,	 या या	पुढील	आ ा	 या या	बंधूंपयंत	िबनबोभाट
पोहोचिव यासाठी	 मला	 बु ीचे	 िकतीतरी	 टभे	 पालवावे	 लागत.	 यासाठी	 राजक या
उ रे या	 काही	 कृितर्म	 अडचणी	 तयार	 क न,	 या	 िनवार यासाठी	 उ रेसह
िवराटमहाराजांकडे	जाता	येई.	राजक या	आप या	िप याशी	बोलत	असताना,	मी	कंकाचं
कुशल	िवचा न	पुढील	आशा	घेतं	असे.

गरं्िथक	आिण	तंितपाल	या	मा या	नकुल-सहदेव	या	पतीचंी	अ व	व	गोशाळेत	भेट
घेणं,	 यामानानं	सोपं	होतं.

आम या	अ ातवासाचा	 दुस या	सहामाहीचा	कालखंडही	संपत	आला.	आता	केवळ
शेवटचा	स ताह	उरला.	 यानंतर	आ ही	अ ातवासातनूही	रानपाखरांसारखे	मु त	होणार
होतो.	आताशा	तर	हा	कठीण	अ ातवास	िनिव न	पार	पड यामुळे	मला	सततच	कृ णाचं
मरण	 होत	 राही.	 पण...	 पण...	 कुठलीही	 गो ट	अशी	 सुखासुखी	 हावी,	असा	आ हा
पांडवां या	 जीवनाचा	 योग	 काही	 न हता.	 नेहमीसारखी	 मी	 कंकाला	 –	 युिधि ठराला
भेट यासाठी	 हणनू	 िवराटमहाराजांकडे	उ रेसह	 गेले.	महाराजां या	क ात	 िवराटांचा
सेनापती	कीचक	आप या	 वामीशंी	कस यातरी	गंभीर	एकांतात	होता.	आ हाला	बघताच
महाराज	िवराट	हसनू	आप या	क येला	 हणाले,	“ये	उ रे,	हे	सेनापती	काय	 हणतात	ते
ऐकलंस	 का?	 इंदर्पर् थाचे	 तू	 हरलेले	 पांडव	 आप या	 म यदेशातच	 गु तपणे
वावरताहेत,	अशी	 यांना	वाता	िमळाली	आहे!	हि तनापरू या	युवराज	दुयोधनानं	 यांचा
कसनू	शोध	 घे याची	 िवनंती	 केली	आहे.	सापडताच	 यांना	 बंिदवान	क न	कारागृहात
टाकावं,	असा	संदेश	आहे!	सेनापती	 याच	योजनेत	आहेत.”	ते	उद	्गार	ऐकून	मी	अंगभर
शहारले.	एवढी	वषभर	जमनू	आलेली	आमची	योजना	आता	 शेवट या	ट यात	उघडी
पडणार!	आ हाला	कोणीही	ओळखलं,	तर	आ ही	लगेच	बंिदवान	होणार!	पु हा	वनवास	–
पु हा	अ ातवास!	माझं	तर	म तकच	गरग 	लागलं.	मी	 िवराटमहाराजांकडे	आ	वासनू
बघतच	रािहले.	मा या	 हे	काहीही	 यानात	आलं	नाही	की,	मी	आ यापासनू	 सेनापती



कीचक	अिनिमष	 नेतर्ांनी	 एकटक	 मा याकडेच	 बघत	 होता!	 याने	 उ रेला	 िवचारलं,
“राजक येची	ही	सैरंधर्ी	वाटतं?	नाव	काय	िहचं?”

“मािलनी.”	उतरेनं	उ र	िदलं.
मला	तर	आता	ितथे	 णभरही	उभं	राहणं	कठीण	झालं	होतं.	या	अरेरावी	कीचकाला

राजमंडळासह	िवराटांची	पर्जासु ा	कंटाळली	होती.	 णही	न	गमावता,	मा या	पतीनंा
येऊ	घातले या	िवराट	संकटाची	सावध	क पना	देणं	अ याव यक	होतं.

पर्थम	मी	 या या	क ात	 कंकाला	 भेटले.	 “आपण	म यां या	रा यात	आहोत,	 हे
दुयोधनाला	कळलंय!	 तो	आपलाच	 शोध	 घेतो	आहे!”	 हे	 मा या	 त डून	 ऐकताच	 तो
णात	पांढराफटक	पडला.	बराच	वेळ	काहीच	न	बोलता	 त धच	झाला.	मग	बोलला	ते

एकच	वा य,	“याच	पावली	भीमाजुनांना	गाठ.	ते	सांगतील,	तसंच	करावं	लागेल.”
या या	 सचूनेपर्माणे	 पर्थम	 भीमाजुनांना	 गाठून	 मी	 येऊ	 घातले या	 संभा य

संकटाची	 यांना	 क पना	 िदली.	 नकुल-सहदेवांनाही	 सावध	 केलं.	 िदवसभर	 अ यंत
कौश यानं	हा	उ ोग	पार	पाडून	मी	मा या	क ात	आले.	पदरानं	कपाळावरचा	घाम
पुशीत	एका	मोठ ा	दपणासमोर या	बैठकीवर	बसले.	आव न	ठेवलेले	केश	मु त	सोडले.
दपणात	 बघत	 यां यातनू	माझी	 िनमुळती	 बोटं	 िफरवीत	 रािहले.	 नेहमी	असं	 दपणात
बघनू	मा या	दाट	लांबसडक	केशसंभारात	एका	लयीनं	बोटं	िफरिवणं,	हा	मा या	छंद	व
आनंद	होता.	या	 णी	मातर्	नेहमीसारखी	केशभारातनू	बोटं	िफरवावी,	असं	वाटलं	नाही.
मा या	 या	 िनळसर	 दाट	 केशांना	खरोखरच	 कुणी	 वाली	आहे	 की	 नाही?	 की	 कु ं या
तूगृहात	हेच	केश	मुठीत	घट्ट	ध न	दुःशासनानं	मला	फरफटत	आणलं	होतं,	तसंच	इथे

अ ातवास	उघड	झाला	तर	िवराटां या	राजनगरातही	घडणार	की	काय?	इथंही	दुःशासन
लपला	असेल	तर?	 या	 नुस या	 िवचारासरशी	मी	 अंगभर	शहारले.	 नुस या	क पनेनंही
माझं	मन	आक्रंदनू	उठलं,	‘अ युताऽ	माधवाऽ	िमिलंदाऽ	धाऽव	—!’

एवढ ात	मा या	क ाची	दासी	मधुिलका	लगबगीनं	पर्वेशली.	भेदर या	डो यांनी
धापावतच	 हणाली,	“मािलनीताई,	सेनापती	आप याच	भेटीसाठी	येताहेत!”

एरवी	सावरलेले	असणारे	माझे	मु त	केश	आता	कटा ानं	सावरले	पािहजेत	याचंही
भान	मला	 रािहलं	नाही.	 कृ णा या	एकच	एक	सचूनेची	 मुरली	कानामनात	खोल	शीळ
घालत	 रािहली,	 ‘दर्ौपदी,	 िवराटां या	 सेनापती	 कीचकासमोर	 चुकून	 कधीही	 जाऊ
नकोस!’	 या	 नुस या	 मरणाबरोबर	मी	हबकलेच.	आकाशात	उडून	जावं,	धरतीत	त ड
खुपसावं,	कुठं	लपावं?	मला	काहीकाहीच	सुचेना.

दपणासमोर	िदङ्	मढू	मी	पुत यासारखी	उभी	असतानाच	िवराटांचा	िध पाड	सेनापती
कीचक	खां ावर	पर्चंड	गदा	 पेलत,	दणादण	पद यास	उठवीत	मा यासमोर	येऊन	उभा
ठाकला!	मला	 णैक	बर् ांडच	 िफर याचा	भास	झाला.	तो	चम कािरक	 दृ टीनं	मा या
टाचेपयंत	 उतरले या,	 पटकन	 दृ टीस	 येणा या	 िवपुल	 केशसंभाराकडे	डोळे	 िव फा न
बघतच	 रािहला.	मग	खोचक	हसत	 हणाला,	 “त	ूमािलनी	तर	आहेसच,	 संुदर	 फुलांची
लडी;	पण	सुकेशाही	आहेस	–	अगदी	इंदर्पर् था या	दर्ौपदीसारखी!”

मला	 काय	 बोलावं,	 तेच	 सुचत	 न हतं.	 तो	 समोर	 असताना	 अंगावर	 वीजलोळ
कोसळ यासारखी	मी	नुसती	सु न	उभी	होते.	तोच	बडबडत	रािहला,	“अशा	लाव यवती
सैरंधर्ीनं	 राजक ये या	 सेवेत	अस यापे ा	 सेनापतीवर	आप या	 स दयाचा	अिधकार
गाजवावा.	 महाराजांना	 सांगनू	 मी	 तशी	 यव थाच	 करणार	 आहे.	 हणजे	 तु या	 या



केशां या	अर यात	मलाही	फुलझाडं	लावता	येतील.	”
मा या	कानात	 याचा	एक	श दही	 िशरत	न हता.	 नुसते	 मुरलीबोल	 घुमत	होते	 –

‘एकटा	भीमसेनच	तुझं	र ण	क 	शकेल.’	एकाएकी	मा यातील	सव	भय	कुठ या	कुठे	दरू
पळालं.	मन	िनधारी	झालं.	आता	माझा	िवपुल	केशभार	डा या	हाताचा	लाडीक	िवळखा
घालनू	 मी	 पुढे	 घेतला.	 यातील	 बटांशी	 चाळे	 करत	 मलाच	 आ चय	 वाटेल,	 अशा
केवढ ातरी	 हुरळले या	 वाणीत	 मी	 हणाले,	 “पाया या	 या	 दासीला	 –	 सैरंधर्ीला
सेनापतीचंी	सेवा	करायला	िमळणं,	याहनू	भा य	ते	कोणतं?	आ ा	होईल	ते हा	मािलनी
सेनापतीं या	सेवेला	सादर	आहे!”

माझा	तो	उ साही,	परे्रक,	पर्ितसाद	ऐकताच	 िवराटांचा	तो	 िध पाड	गदाधर	सरळ
मा याजवळच	आला.	मी	 पुढे	 घेतलेला	माझा	 केशभार	 पु हा	मागे	टाकत,	मलाच	ऐकू
येईल	अशा	दब या	आवाजात	मला	 हणाला,	 “सैरंधर्ी	 –	मािलनी,	 शंृगार	क न	 िस
राहा.	रातर्ी	मी	इथेच	येणार	आहे.	तु या	सुगंधी	सहवासात	रातर्	घालवायला!”

कुणीतरी	 ढकल यासारखे	 मा या	 त डून	 पर्ितसादाचे	 श द	 सुटले,	 “आ ा
सेनापतीचंी!	दासी	 सेवेला	 िस 	आहे.”	 ते	ऐकून	 वतःवरच	पर्स न	झालेला	 िवराटांचा
सेनापती	व 	गदगदवीत	हसला.	आला	तसा	 झंझावातासारखा	 िनघनूही	 गेला.	 या या
पाठमो या	 िवशाल	 देहाकृतीकडे	बघताना	मला	बर् ांड	आठवलं.	सवांत	पर्थम	 मरण
झालं	 ते	 कृ णाचं.	 तो	 जसा	 काही	 दाही	 िदशांतनू	 सुचवीत	 होता,	 ‘ णही	 न	 दवडता
भीमसेनाला	 गाठ.’	 खेच यासारखी	 मी	 िवराटां या	 पाकगृहाकडे	 धावले.	 मला	 बघताच
भीमसेनानं	 नुस या	चयव न	जाणलं	की,	मी	कस यातरी	जीवघे या	 संकटात	आहे.	मी
याला	लगबगीनं	घडलेला	वृ ा त	दब या	आवाजात	सांिगतला.	तोही	 णैक	िवचारात
पडला.	मग	 हणाला,	“हा	िवराटांचा	जयदर्थ	िदसतोय.	घाब 	नकोस,	मी	आहे.	 याचा
यवि थत	समाचार	घेतो.	तु या	या	केशाभारात	फुलझाडं	लावतो	 हणजे	काय?	 या या
देहाचं	मढेचा याचं	गाठाळ	झाड	मी	िच नच	टाकतो,	तेही	तु यासम .	कसलीही	िचंता
क 	 नको.	 याला	 आ वासन	 िदलं	 आहेस,	 तशी	 तु या	 शयनक ात	 शंृगार	 लेवनू
मंचकावर	बैस.”

िवराटनगरात	ती	रातर्	उतरली.	सं याकाळीच	भीमसेनानं	आप या	सव	बंधूंना	गाठून,
रातर्भर	 मा या	 शयगृहालगतच	 थांब याची	 सचूना	 केली.	 तसा	 भीमसेन
बुदि्धकौश या या	योजना	आखताना	मी	कधीच	पािहला	न हता,	पण	 या	रातर्ी	मला
या यातील	 एक	 सू म	 गुणिवशेष	 पर्कषानं	 जाणवनू	 गेला.	 मा याशी	 िनगिडत
कोणतीही	 गो ट	 करताना	 तो	 ती	 िवचारपवूकच	 करीत	 असे.	 अशा	 गो टीत	 याचं
मा यावरचं	 परे्म	काठोकाठ	 भरलेलं	असे.	 तेही	 मकूपणे!	आप या	सव	 बंधूंना	 मा या
शयनगृहाबाहेर	 द 	 पहारा	कर याचं	कामच	 यानं	 नेमनू	 िदलं	 होतं.	 िवराटांचा	 एकही
सैिनक	मा या	शयनागारात	आग	लागली;	तरीही	पर्वेश	क 	शकणार	नाही,	याची	ती
कडेकोट	 यव था	होती.

भीमसेना या	 आ ेपर्माणे	 मी	 ठेवणीतला	 शंृगार	 लेवनू	 िवमु तकेशा	 अशी
शयनागारातील	मंचकावर	बसले.	रातर्ीचा	 दुसरा	पर्हर	सरतीला	आला.	अ ाप	कीचक
काही	आला	 न हता.	 मा या	 मनात	 िकतीतरी	 शंकांचं	 मोहोळ	 उठलं.	 या	 सेनापतीला
आम या	 अ ातवासाचा	 काही	 प ा	 तर	 लागला	 नाही	 ना?	 हा	 आ हाला	 बंिदवान
कर या या	योजनेत	तर	नाही	ना?	तो	ये याऐवजी	 याचे	सश तर्	सैिनकच	आत	घुसले



तर?	 मी	 णा णाला	अ व थ	 होत	असतानाच,	 िवराटांचा	 म धंुद	 सेनापती	 कीचक
मा या	शयनागारात	 घुसला!	 या या	म तकी	 िकरीट	न हता.	खां ावर	गदा	न हती.
केश	िव कटले या,	टरबुजासार या	 या या	गोल	गरगरीत	चयवरचे	डोळे	वासनेनं	कसे
काठोकाठ	ओसंडून	वाहात	होते.

धडधड या	 मनानं	 मी	 मंचकावर	 बसले	 होते	अधोवदन!	 याला	आवाहक	 वाटावी
हणनू	सल ज	अशी!	माझे	 िवपुल	 केस	 मु तकेश	मी	नािगणीसारखे	 मंचकावर	 हेतुत:
ल बते	सोडले	होते.	 यांचं	खालचं	टोक	थेट	पायघडीला	िभडलं	होतं.

िवराटांचा	वासनाधंुद	 सेनापती	कीचक	 ‘म	 –	मािलनी	 –	स–्	 सैरंधर्ी	 –	 िपर्ये’	असं
लडखडत	 बोलत	 येऊन	 मा या	 िनकटच	 बसला.	 मी	 तूगृहात	 मा या	 अंशुका या
िनरीला	 हात	 घालणा या,	सडूानं	 पेटले या	 दुःशासनाचे	 डोळे	 बिघतले	 होते.	 मान	 वर
घेऊन	 याचेही	 बिघतले.	 हे	 वेगळेच	 होते.	 यात	 सडूा नीचा	 लवलेशही	 न हता.	 होता
उघड ा–वाघड ा	 वासनेचा	 अिनबंध	 भडकलेला	 वडवानल.	 या	 णी	 मला	 खोलवर
तीवर्–तीवर्पणे	जाणवलं	की,	कोणताही	जीव	डो यांतनूच	पर्कट	होत	असतो.	मा या
िपर्य	सखा	कृ णाचे	जे	डोळे	मी	पािहले	होते.	तसे	अ ाप	मी	एकाचेही	पािहले	न हते!

उतावीळ	कीचक	मला	कवेत	घे यासाठी	‘लाजतेस	का	अशी	स–्स	्–	सैरंधर्ी	–	म	–	म
–	 मािलनी’	 हणत	 जवळ	 सरकला.	 मला	 बर् ांड	 आठवलं.	 याच	 णी	 मा या
मंचकाव न	पायघडीपयंत	उतरले या	 केशपाशाला	खालनू	एक	जोरदार	 िहसडा	बसला.
याची	 कळ	 मदपूयंत	 िशरली.	 मी	 सावध	 झाले.	 िनभयही	 झाले.	 इतका	 वेळ	 हातात
चाळवीत	असलेली	माझी	पाचधूारी	नागफणीची	 अंगठी	मी	पायघडीवर	सोडली.	 ितचा
आवाज	 झाला	 ‘कुठे	 पडली	 अंगठी?’	 हणत	 मी	 पायांशी	 वाकले.	 मा या	 िवपुल
केशभारासह,	नागीण	आप या	िबळात	घुसावी,	तशी	ठर यापर्माणे	मंचकाखाली	गेले.

वर	 कामातुर	 कीचक	 अ व थ–अ व थ	 झाला.	 समोर	 िदसणारी,	 गोड	 बोलणारी
सैरंधर्ी	 णात	 कुठे	 िदसेनाशी	झाली	 हणनू	 ‘स–स–सैरंधर्ी,	 म–म–मािलनी’	 हणत
उठून,	वाकून	 मंचकाखाली	बघ	ूलागला.	 यानं	आपला	 केसाळ,	 पु ट	हात	 मंचकाखाली
घालनू	हाताशी	लागलेले	 केश	 मुठीत	घट्ट	ध न	 ‘ये	 –	लाडके,	बाहेर	 ये.’	 हणत	हात
बाहेर	खेचला.

यानं	 आपणहनू	 बाहेर	 खेचला,	 तो	 होता	 माझा	 महाबली	 पती	 भीमसेन!
नािगणीऐवजी	सदेह	 िगळंकृत	करणारा	अजगरच	समोर	बघावा,	तशी	 याची	म धंुदी
उतरली.	तरीही	लडखडत	तो	 हणाला,	“त.ू..	ब...	ब...	ब लव	इथं	कसा?”	भीमसेन	काही
ऐक या या	 मनःि थतीत	 न हताच.	 तो	 केवढ ातरी	 मोठ ानं	 ऐकणा याचा	 थरकाप
होईल	असं	ओरडला,	“पा या,	ही	सैरंधर्ी	नाही!”	 हणत	 यानं	पिहला	बळकट	तडाखा
कीचका या	मानेवर	िदला.	 यानं	तो	एका	िदशेला	कलंडला.	मी	चाप यानं	मंचकाखालनू
बाहेर	आले.	 िभंतीची	 कड	 ध न	 डोळे	 िव फा न	 बघत	 रािहले.	 भीमसेनाचं	 अजोड
म लयु 	मी	केवळ	ऐकून	होते.	कधीच	ते	पािहलं	न हतं.

“पाऽ याऽऽ	ती	मािलनीही	नाही!”
बिहरी	ससा यासारखा	झेप	घेतं	भीमसेन	 या	िध पाड	सेनापतीला	िभडला.
“ती	आ हा	 इंदर्पर् था या	पाच	पांडवांची	प नी	दर्ौपदी	आहे,	नीचाऽऽ!”	आणखी

एक	तडाखा	 यानं	दुस या	बाजनंू	कीचका या	मानेवर	िदला.	तो	दुस या	िदशेला	कलंडला.
मी	भीमसेनाचं	 हे	 प	कधीच	पािहलं	न हतं.	 याचे	डोळे	तर	आकाशात	तळप या



चंदर्–सयूासारखे	 या	 णी	 अपार	 तेज वी	 िदसत	 होते.	 मृगात या	 वादळी	 मेघांनी
कडकडती	 गजना	 ावी,	 तसा	 भीमसेन	कीचकाला	आ हान	 देत	कानठ या	 बसिवणारे
लोहदंड	 थोपटत	 गजला,	 “िवराटां या	 सेनानायका,	 िस 	 हो,	 पांडवां या	 म लवीर
भीमसेनाशी	िनणायक	 ं 	खेळायला!”

आता	कीचकही	 पुरता	सावरला	होता.	 यानंही	दणादण	 दंड	थोपटले.	दोन	अवाढ य
म 	 रानगज	एकमेकांशी	ट करत	 झंुजावेत,	तसे	मा यासमोरच	 ते	 झंुज	ूलागले.	काही
वेळातच	 दोघां याही	 अंगातनू	 घामा या	 धारा	 लाग या.	 कधी	 न हे	 असा	 भीमसेन
अनावर	झाला	होता.	यमुने या	घाटावर	रजकानं	 धु याचे	 िपळे	धपाधप	आपटावेत,	तसे
म लिव े चे	वेगवेगळे	डावपेच	वाप न	कीचकाला	धपाधप	आदळत	होता.	पर्हर	झाला.
आता	कीचक	अधमेला	झाला	 होता.	भीमसेन	 णा णानं	वादळातला	 रानवारा	 फुलत
जावा,	तसा	आवेशी	होत	चालला.	 णभर	मला	वाटलं,	 ‘या	 णी	पर् य 	कृ ण	 याला
आवर यासाठी	आला,	तरी	तो	आवरेल	की	नाही	कोण	जाणे!	असंही	 णभर	वाटलं	की,	तो
भीमसेन	नाहीच	–	कृ णच	घामाघमू	होत	म लयु 	खेळतो	आहे.’	 वतःला	हरवनू	एकटक
मी	नुसती	बघतच	रािहले.

“बघ	मािलनी,	याची	किणक	 तुझा	ब लव	कसा	ितंबतो	आहे!”	कीचका या	उदरावर
बसनू	 वजर्मु टीचे	 दणदणते	 पर्हार	 अक्राळिवक्राळ	 ओरडत	 भीमसेन	 कीचका या
िवशाल	 केसाळ	 व ावर	 उतरव	ू लागला.	 पर् येक	 पर्हाराबरोबर	अस 	 वेदनेनं	 डोळे
िमटून	कीचक	तडफडू	लागला.

शेवटी	 म लयु ा या	 चरमसीमेला	 पोहोचले या	आ हा	 पांडवां या	 या	अिजं य
म लवीरानं	 हां-हां	 हणता	 बाहुकंटकाचा	 पाश	 कीचका या	 ग याभोवती	 करकचनू,
दातओठ	खात	आवळला!	 दातओठ	खात,	 डोळे	 िव फा न	 तो	 पाश	 माझा	 वीर	 पती
भीमसेन	 णा णानं	 अिधकािधक	 करकचनू	 आवळू	 लागला.	 पर्ाण	 क डताच	 टाचा
आपटत	कीचक	उस या	घेत	अस –अस 	धडपडला.	पण	नाही	–	तो	बाहुकंटक	होता.
भीमसेनानं	 याला	शेवटी	गतपर्ाणच	केला.

सेनापती	कीचकाचा	वध	झाला	आहे	 हे	समजताच,	महाराज	 िवराट	पर्थम	 भेदरले.
नंतर	 पांडवांतील	 म लवीर	 भीमसेनानंच	 तो	 केला	 आहे,	 हे	 समजताच	 सावरले.
आम यासाठी	 राजव तर्ांची	 तबकं	 घेऊन	 भेटीसाठी	 पर् य 	 पाकगृहात	 आले.
यां यासमवेत	महाराणी	सुदे णादेवी,	पुतर्	उ र	व	 वेत	आिण	क या	उ रा	व	िवराटांचे
अमा यही	होते.	आप या	 रा यात	 सेवक	 हणनू	हलकीसलकी	कामं	कर याचा	पर्संग
सा ात	िदि वजयी	पांडवांवर	आला,	याची	खंत	 यां या	श दाश दांतनू	 य त	होत	होती.

िवराट	 महाराजां या	 इ छेनुसार	 आ ही	 पु हा	 राजवेष	 अंगी	 धारण	 केले.
युिधि ठरातील	एक	गुणिवशेष	 या	िदवशी	मला	पर्कषानं	जाणवला.	वनवासाची	बारा	वषं
आिण	अ ातवासाचं	वष	अशी	जवळ–जवळ	 तेरा	वषं	तो	 िवझ या	मनानं,	स वहीन,
कीव	 वाटावी,	अशा	 पडेल	 भाषेत	 बोलत	आला	 होता.	 अंगी	 राजवेष	 चढताच	 मातर्
या यातील	 राजेपण	व	 ितर्य व	कसं	 फुला न	आलं.	 यानं	 ये ठ	पांडवाची	जागा
घेतली.	 आ हा	 पांडवां या	 पुढील	 हालचालीचं	 नेतृ व	 हाती	 घेतलं.	 माझं	 मन
या यािवषयी या	एका	शंकेनं	काळवंडून	आलं.	हा	 वभावापर्माणे	यापुढेही	 तूासारखे
पेच	उभे	करणार	काय?	हा	आ हाला	नेणार	तरी	कुठे?	पण	नाही	–	तो	आमलूागर्	बदलला
होता.	महाराज	 िवराटांना	 यानं	पिहलीच	सचूना	 केली,	 हे	 या यातील	बदलाचं	सचूक



होतं.	तो	 िवराटांना	 हणाला,	 “महाराज,	आपला	 िवशेष	 दतू	पर्थम	 ारकेला	धाडावा.
ारकाधीश	शर्ीकृ णाला	तातडीचा	संदेश	 ावा	की,	आ ही	पांडव	आता	अ ातवासातनू

पर्कट	होतो	आहोत,	आपले	आशीवाद	असावेत.”
मला	याचंच	समाधान	वाटलं	की,	 याला	सवपर्थम	 मरण	झालं	होतं,	 ते	 कृ णाचं.

आम यामुळे	आता	िवराटांवर	संकट	ओढवणार	हे	 प ट	होतं,	आ हाला	हे	नगर	लवकरात
लवकर	सोडाणं	भाग	होतं.	आ ही	रातर्ीची	बैठक	घेतली.	सवानुमते	ठरलं,	पर्थम	िवराट
आिण	 इंदर्पर् था या	सीमेवरील	 कुठ यातरी	 एका	 गावी	जायचं.	असं	 गाव	 महाराज
िवराटां या	 संमतीनं	 िनवडायचं.	 अनु तूात	 ठरले या	 अटीपर्माणे	 अ ातवास	 पणू
होताच,	कौरवांना	आमचं	इंदर्पर् थाचं	रा य	आम या	 वाधीन	करणं	भाग	होतं.

मातर्	दुस याच	िदवशी	 ारकेहनू	आले या	कृ णा या	िवशेष	दतूानं	पु हा	मा यासह
सव	 पतीचंी	 झोप	 उडिवली.	 संदेश	 होता,	 ‘हि तनापरूचं	 िनवडक	 सै य	 सव	 िनवडक
यो ांसह	 गोहरणा या	 िनिम ानं	 िवराटांवर	 चालनू	 यायला	 िनघालं	 आहे.
कीचकवधामुळे	 तु ही	 िवराट	 नगरीतच	 आहात,	 हे	 दुयोधनानं	 अचकू	 हेरलं	 आहे.
गोर णासाठी	तु ही	पर्कट	 हालच,	हे	 याचं	अनुमान	आहे.	या	सै यात	िपतामह	भी म,
गु 	दर्ोण,	कृप,	अंगराज	कण,	बंध	ूशोण,	अ व थामा,	िनवडक	बंधूंसह	 वत:	दुयोधन	व
शकुनी	 चालनू	 येताहेत.	 तु ही	 िवजयादशमी या	 िदवशीच	 यांना	 िवराटां या	 सेनेसह
आडवं	जाऊन	पर्कट	 हावं.	तुमचं	नेतृ व	अजुनानं	करावं.’

अि वन	 शु 	दशमीचा	 –	 िवजयादशमीचा	 िदवस	उजाडला.	म थलीजवळ या	या
म यदेशात	अगोदरच	पज य	कमी	 –	वषभर	थांबनू–थांबनू	 िशडकलेला.	तोही	पज य
संपला	होता.	िवराट	नगरावर	पांढरट	भुर या	धु यानं	चढलेलं	शालीसारखं	पटल	चढ या
िदवसाबरोबर	 दरू	 हटलं.	 नगरजन	 आप या	 िन यकमाला	 लागले.	 आपाप या
गौळगोठ ांतनू	पांढ याशुभर्,	तपिकरी,	का याबा या,	कब या	गा चे	कळप	दबावनू
लगत या	 अबुद	 पवता या	 उतरंडीवर	 चरणीसाठी	 घेऊन	 गेले.	 आता	 नगरातील
गोठ ागोठ ात	उर या	 या	भाकड	वृ 	गायी	व	वासरं.	िदवस	कासराभर	वर	आला	आिण
अबुद	पवता या	उतरंडीकडून	पर्चंड	हलक लोळ	ऐकू	येऊ	लागला.	तसे	िवराट	महाराज
धापा	 टाकतच	 न या	 नेमले या	 सेनापतीसह	 पाकगृहात	 पर्वेशले.	 मी	 आिण	 माझे
रणवेषातील	पाचही	पती	भीमसेना या	नेतृ वाखाली	ितथे	एकवटलो	होतो.	कृ णानं	वेळीच
केले या	संकेतापर्माणे	माझे	सव	पती	मनानं	तयारच	होते.	मातर्	 यात या	एकाहीकडे
एकही	श तरं्	 न हतं.	महाराज	 िवराटांनी	 यांना	 हात	जोडून	कळवळून	 िवनंती	 केली,
“तु ही	वीर	आहात.	मा या	पर्जे या	गोधनाचं	र ण	तु ही	केलं	पािहजे.	तु ही	लागलीच
रथा ढ	होऊन	कौरवसै य	हरण	करत	असले या	मा या	गोधनाला	गाठावं,	 याचं	र ण
करावं,	आमची	ल जा	राखावी.”

यांचं	आवाहन	 ऐकून	 वीरशरे् ठ	 पाचही	 पांडव	 एकमेकांकडे	 बघ	ू लागले.	 भीमसेन
हणाला,	“आम याकडे	आमची	श तरं्	नाहीत.	कसं	करणार	गोर ण?”
तसं	महाराज	 िवराट	 त परतेनं	 हणाले,	 “आम या	श तर्ागारातील	लागतील	 ती

श तरं्	घेऊन	तु ही	तातडीन	िनघावं.”
मा या	 वीर	 पतीचंी	 मंतर्भािरत	श तरं्	 समवेत	 नाहीत,	 ही	अडचण	 मी	जाणली.

हणाले,	“तुम या	सीमेवरच	एका	शमीवृ ा या	ढोलीत	यांनी	आपली	सव	श तरं्	ठेवली



आहेत.	तीच	 यावी	लागतील.”
“युवराज	उ राला	 रथ	 िस 	करायला	सांगावं.	आ ही	तयारच	आहोत.	मी	सांगेन

तसा	रथ	हाकार याची	आ ा	महाराजांनी	 याला	 ावी.	 पुढचं	आ ही	बघ.ू”	वषभरानंतर
आपलं	पर्ाणिपर्य	गांडीव	धनु य	दृ टीस	पडणार,	 हणनू	अजुनाची	चया	कशी	तेजाळून
उठली	होती.

आ ही	िवराटां या	राजवा तृत	आलो.	महाराणी	सुदे णादेवी,	राजक या	उ रा	आिण
राजमंडलातील	 ि तर्या	यां यासम 	मा या	रणो सुक	पाचही	पतीचंं	मी	औ ण	 केलं.
िवराटां या	 ि तर्यांनीही	 केलं.	आमचा	 िनरोप	 घेऊन	अजुना या	 नेतृ वाखाली	 िवराटांचं
रथदल	 गोधना या	 र णासाठी	 उधळत	 िनघालं.	 पाठोपाठ	 िवराटांची	 िवराट	 सेनाही
िनघाली.	 िवजयादशमी या	 या	 िदवशी	मी	 िदवसभर	इकडे–ितकडे	अ व थ	 फे या	 घेतं
मरण	करीत	होतं.	 ते	 केवळ	 कृ णाचं!	 याला	मनोमन	 हणत	होते,	 “आजवर	पांडवांची
ल जा	तचू	राखली	आहेस.	आजही	ितचं	र ण	कर.	मा या	अिजं य	धनुवीर	अजुनाला
यशशर्ी	लाभ	ूदे!”

या	 िदवशी	 मी	अ नगर्हण	 केलं	 नाही.	 पाणीसु ा	 याले	 नाही.	 मा या	 मनाची
सुतारप ीण	पिरि थती या	वटवृ ाला	चोचीचा	अिवरत	ठोका	 देऊन	सांगत	रािहली	 –
अ ातवासातनू	माझे	पती	आज	पर्कट	होताहेत.	सौभा यानं	 यांना	रणांगणावर	पर्कट
हो याची	 संधी	 लाभली	आहे.	 िवराटां या	 गोधना या	 र णात	 यांना	 यशच	 येऊ	 दे.
कृ णा,	यािशवाय	 यां या	पदरी	त	ूकाहीही	टाकलंस	तर	मी	 तुझं	त डही	बघणार	नाही.
पु हा	अ ातवास	प करेन	–	जीवनभराचा!

िवराटनगरावर	 िवजयादशमीचा	 सं याकाल	 उत 	 लागला.	 अबुद	 पवतावर
चरणीसाठी	 गेलेले	प यांचे	थवे	नगराकडे	परत	ूलागले.	आिण	पर्थम	 शेकडो	गायीचंा
दु न	येणारा	अ प ट	हंबर	कानांवर	पडला.	मी	सावध	झाले.	पाठोपाठ	िवराट	महाराजांचा
जयजयकार	कानी	आला.	माझी	चया	उजळली.	मी	कान	टवकारले.	आता	तर	 प ट	एकच
जयघोष	कानी	पडू	लागला	–	 ‘अिजं य	धनुवीर	अजुन	जय	हो,	गोर क	पाथ	–	साधु...
साधु!	गांडीवधारी	धनंजय	–	जयतु!	जयतु!’	मा या	चयवर	ल –ल 	दीप	उजळले.

कौरवसेनेचा	दणदणीत	पराभव	क न	माझे	िवजयी	पती	परतले	होते.	िवराटांचं	गोधन
यांनी	 ितर्य वाला	शोभेलशा	शौयानं	 मु त	 केलं	 होतं.	आ हाला	 एक	 वषं	आशर्य
देणा या	 िवराटां या	 अमोल	 सहकायाची	 ती	 जमली	 तेवढी	 अ पशी	 परतफेड	 होती.
तळप या	 िवजयी	 मुदरे्नं	 माझे	 पाचही	 पती	 मा या	 भेटीसाठी	आले.	 यांनी	 िदलेला
वृ ा त	रोमहषक	होता.	भिव यासाठी	अपे ावधक	होता.

हजारो	अ वसाद	पाठीशी	घेऊन	कौरवसै य	अबुद	पवता या	उतरंडीवर	िवराटां या
गोधनाला	 िभडलं	होतं.	 या	पर्चंड	गोधनाला	 घेर	टाकून	 ते	हरण	क न	 यायला	आले
होते.	कोण–कोण?	तर	भगवान	 परशुरामांकडून	 पर् ताव	अ तर्	 पर्ा त	 केलेले,	अखंड
बर् चयवर्त	पाळलेले	गंगापुतर्	िपतामह	भी म,	कौरव–पांडवांना	धनुवध	िशकिवलेले
आचाय	 दर्ोण-कृप,	 आप या	 िप याकडून	 बर् ा तर्	 पर्ा त	 केलेला	 अ व थामा,
िदि वजयी	 अंगराज	कण,	 याचा	 बंध	ूशोण,	अनेक	कौरव	 व	शकुनी	 बंध	ूआिण	 यांचं
नेतृ व	करत	होते	कोण?	तर	मला	भर	सभेत	उघडी	मांड	दाखवणारा	दुयोधन	आिण	खोटे
फासे	करवनू	कपटी	 तू	घेळणारा	गांधारदेशीचा	शकुनी!



मा या	पतीनंी	 िवराटां या	रथांतनू	श तर्	 ठेवलेला	तो	शमीचा	 वृ 	गाठला	होता.
भीमसेनानं	 या	 वृ ाला	 पर्थम	 वंदन	 क न,	 वर	 चढून	 एकेक	 करीत	 आमची	 सव
मंतर्भािरत	श तरं्	खाली	उतरिवली	होती.	मंतर्	 हणनू	पु हा	ती	भािरत	केली	होती.	मग
पर् येकानं	फुलं	वाहनू	 या	श तर्ांना	वंदन	केलं.	आपापलं	श तरं्	उचलनू	ते	धारण	केलं.
आता	पर् येका या	चयत	जाणवेल	असं	 अंतर	आलं.	नावालाही	 यां या	 मुदरे्वर	भय
िदसेनासं	झालं.	सवांचेच	डोळे	सयूपट	झाले.	 देहानं	 ते	पाच	श तर्स ज	वीर	होते.	पण
मनानं	इडादेवीनं	भरलेली	बळकट	मठूच	होते.	सवांनीच	कुलदेवी	इडाचा	एकमुखी	जयकार
केला.

िवराटां या	 गोधनासह	 पळून	 जाणा या	 कौरवांना	 यांनी	 गाठलं.	 आपापले	 शंख
फंुकले.	 शरचाप	 सावरले.	 खां ावरची	 गदा-मुसल	 ही	 श तरं्	 हाती	 तोलली.	 अबुद
पवताला	 सा ी	 ठेवनू	 कौरव,	 पांडव	 आिण	 िवराट	 यांचं	 गोधना या	 पर्ा तीसाठी
रणवा ां या	गजरात	घनघोर	 यु 	झालं.	आज	अजुना या	रोमरोमांत	रणदेव	 संचारला
होता.	 तेरा	 वषं	 दबनू	 पडलेला	 याचा	 िवक्रम	 अनावर	 उफाळून	आला	 होता.	 यानं
िपतामह	भी म,	गु 	दर्ोण-कृप,	अंगराज	कण	–	झाडून	सा यांचा	सायंकाळपयंत	घनघोर
पराभव	केला.	 या या	अमोघ	बाणांपैकी	एक	वमी	लागनू	कणाचा	बंध	ूशोण	रणात	पतन
पावला.	 तसं	 या या	 िन पर्ाण	 देहावर	 कोसळून	 फंुदत	 कणानं	 पर्ित ा	 घेतली	 –
अजुनवधाची!

सायंकाळी	 श तर्हीन	 केले या	 सव	 कौरव	 यो यांवर	 अजुनानं	 संमोहना तर्ाचा
पर्योग	केला.	हे	अ तर्	 यानं	पाशुपता या	वेळीच	िहमालयात	पर्ा त	क न	घेतलं	होतं.
या	 अ तर्ा या	 पर्भावानं	 लढून	 ला त	 झालेले	 कौरवयो े 	 एकेक	 करत	 पर्थम
संमोिहत	नंतर	संभर्िमत	आिण	शेवटी	मुि छत	होऊन	रणांगणावर	पडले.

तसं	 स या	 कृ णाचा	 गगनभेदी	 जयघोष	 उठवीत	 अजुनानं	 िवराटां या	 युवराज
उ राला	आ ा	केली,	“जा	िवराटा,	मुि छत	सवां या	अंगावरली	व तरं्	िमळतील	तशी
ओरबाडून	 घेऊन	 ये.	 तु या	 िप याला	 ती	 आज या	 यु ाचा	 शेवट	 काय	 झाला	 हे
सांगतील.	जा.”	 तोही	आ ाधारकासारखा	 रथातनू	 उतरला	आिण	 इत तत:	 पडले या
पर्मुख	कौरव	यो ां या	अंगावरील	व तरं्	उतरचनू	घेऊन	आला.

‘ यातलीच	 ही	 काही	 व तरं्,	 तु यासाठी	 उपहार	 हणनू	 आणली	 आहेत’	 हणत
यु ाचा	सव	 वृ ा त	मला	सांगनू	झा यावर	अजुनानं	भीमसेनाकडे	पािहलं.	तो	हसत-
हसत	पुढे	आला.	आप या	हातातील	एक	िनळं	उ रीय	मा या	हातात	देत	 हणाला,	“हे
अंगराज	 हणिवणा या,	 तुला	 वे या	 हणनू	 दात	 िवचकणा या	 या	 सतूपुतर्ाचं	 –
दुयोधना या	िमतर्ाचं	–	कणाचं	उ रीय.”

मी	 या	उ रीयाकडे	एकटक	पािहलं.	खरोखरच	 ते	मा या	 कृ णाचा	उ रीयासारखं
िनळं	होतं.	दोह तील	ल णीय	 अंतर	मातर्	आ ाच	मा या	 यानी	 येऊन	 चुकलं	होतं.
कृ णा या	 उ रीयात	मोरिपसासारखा	 सुखद	मऊपणा	 होता.	या	 उ रीयात	 िवणले या
जरीबतमुूळे	असेल,	जाणवावा	असा	खरखरीतपणा	होता.	 यानं	भर	 तूगृहात	काढलेले
‘वे या	 –	 पाचांची	आिण	एकशे	 पाचांची	असली	काय?’	 हे	 उद	्गार	मा या	कानामनात
घुमनू	उठले.	तसं	पीतांबरधारी	कृ णाचं	 मरण	क न	मी	 हणाले,	“कधीकाळी	तरी	तु या
उ रीयातील	उबदार	मऊपणा,	आज	समरांगणात	मुि छत	पडले या	एकाला	तरी	कळेल
काय?”



मी	या	िवचारात	असतानाच	अजुनानं	एक	र तवणाचं	उ रीय	मा या	हातात	ठेवलं.
केवढ ातरी	तळप या	डो यांनी,	व 	फुलवीत	तो	 हणाला,	“हे	उ रीय	आहे,	गु शरे् ठ
दर्ोणपुतर्	अ व थामाचं!”	मी	 या	उ रीयाकडे	बघतच	रािहले.	खपू	 िवचार	 केला	तरी
मला	कळलं	नाही	की,	कधी	न हे	 ते	आयु यात	पर्थमच	गोहरणासार या	बर्ा णाला
िनंदनीय	घोर	कमासाठी	 हे	 िपता-पुतर्	कसे	काय	आले?	 नेहमी	त व ानपर	बोलणा या
गु पुतर्	अ व था यानं	 हे	 र तवणी	 उ रीय	कसं	काय	 िनवडलं	आिण	 पांघरलं	 होते?
कधीकाळी	मला	याचं	उ र	िमळालं	असतं,	तर	एकट ा	कृ णाकडूनच!

गोर णासाठी	अजुनानं	 व	 मा या	अ य	 पतीनंी	 केले या	कौरवां या	 पराभवामुळे
महाराज	िवराट	 यां यावर	अतीव	पर्स न	झाले	होते.	आपली	सेिवका	बृह नडा	ही	 तर्ी
नसनू	तो	िवक्रमी	अजुनच	आहे	हे	समजताच,	राजक या	उ रेचीही	दृ टी	बदलली	होती.
ितने	आप या	िप याकडे	अजुनच	पती	 हणनू	लाभावा,	अशी	 प ट	इ छा	पर्कट	केली
होती.	एवढीशी	तर	होती	ती!	मला	क या	असती,	तर	ित याएवढीच	असती.	कुमािरके या
पराक्रमपजूक	 तर्ीसुलभ	िवचारांनी	ती	मा या	पतीकडे	–	धनुधर	अजुनाकडे	आकिषली
गेली	होती.

मा या	कानावर	 ितची	ही	 ित या	वयाला	न	शोभणारी	 िविचतर्	मनीषा	आली.	मी
भांबावनूच	गेले.	ती	राजक या	होती.	ित या	िप याचं	ित यावर	िवल ण	परे्म	होतं.	 यानं
ितचा	 हट्ट	 मा यही	 केला	 असता	आिण	 अजुनाचं	 मन	 मी	 चांगलं	 जाणत	 होते.	 तो
तीथयातरे्ला	 हणनू	 गेला	 होता	 िन	 दोन	 िववाह	 क न	 परतला	 होता!	 हे	 कुठेतरी
थांबायलाच	पािहजे	होतं.	जे हा-जे हा	मी	मानिसकदृ ट ा	अडचणीत	आले,	ते हा-ते हा
कृ णािशवाय	कुणाचंच	 मरण	केलं	न हतं.

‘आ ही	पर्कट	झालोत.	 िवराटां या	वर	चालनू	आले या	कौरवांचा	पराभव	झाला
आहे.	आ ही	 पुढे	 काय-काय	 करावं,	 याची	 िदशा	 दाखिव यासाठी	 स वर	 भेटीस	 यावं.
पर्ती ा	आहे.’	असा	युिधि ठराचा	संदेश	घेऊन	 ारकेला	जाणा या	राजदतूाला	मी	 वत:
गाठलं.	दासदासीनंा	बाहेर	िपटाळून	अगदी	एकांतात	 याला	कानमंतर्	िदला,	 ‘कृ णाला
सांग,	असशील	 तसा	स वर	 िनघनू	 ये.	 नाहीतर	क या	शोभणा या	 उ रेशी	अजुनाचा
िववाह	झालाच	 हणनू	समज.’

आता	माझे	पती	 –	पांडव	अ ातवासातनू	पर्कट	झालेत,	ही	वाता	समज यामुळे
म यां या	लगत या	जनपदांतील	राजे	आिण	 यांचे	सेनापती	व	अमा य	िवराटनगरीकडे
येऊ	लागले.	सवांत	पर्थम	 येऊन	थडकला	तो	 सेनेसह	माझा	 बंध	ू धृ ट ु न.	मा या
नकुल-सहदेवांचा	मामा	अस यामुळे	मदर्	गणरा याचा	श यही	आला.	 िवराटांचा	एक
दतू	हि तनापरूलाही	राजमाता	कंुतीदेवी	व	िवदुरांकडे	गेला	होता.

आ ही	कौरवांशी	ठर यापर्माणे	 ‘बारा	वषं	वनवास	व	एक	वषं	अ ातवास’	ही	अट
काटेकोर	 पणू	 केली	 होती.	 आता	 कृ णा या	 म य थीनंच	 मा या	 पतीनंा	 पवूी	 जसे
खांडववन	 िमळाले	होते.	तसं	आता	 इंदर्पर् थाचं	रा य	परत	 िमळायलाही	काही	हरकत
न हती.	मी	 इंदर्पर् थात	भीमाजुन	या	सव	 पतीसंह	गौरवानं	 पु हा	 पर्वेश	कर याची
क पनािचतरं्	रंगवीत	होते.

सगळं	िवराटनगर	फुलमाळां या	तोरणांनी	व	आंबवतीं या	कमानीनंी	सुशोिभत	झालं
होतं.	नगरा या	चारही	िदशां या	महा ारांवर	तेव या	िदव यां या	रांगा	चढ या	हो या.



उभा	म यदेश	अपार	उ साहानं	 िवराटनगरीत	एकवटला	होता.	सव	जण	 कृ णाचं	दशन
हावं	 हणनू	कसे	आसुसले	होते.	 यासाठी	ही	सव	तयारी	होती.	काही	िदवसांतच	 याचा
दा कानं	आणलेला	िवजयवंत	सालंकृत	ग ड वज	रथ	िवराटनगरी या	दि ण	सीमे या
महा ारासमोर	 येऊन	थडकला.	 या	चार	पांढ याशुभर्	घोड ां या	 सुशोिभत	 उंचशील
रथातनू	माझा	पर्ाणिपर्य	सखा	 कृ ण	उ वदेव	व	बलरामदादांसह	उतरला.	मी	पाचही
पतीं यासह	 महाराज	 िवराट,	 महाराणी	 सुदे णादेवी,	 उ रा,	 उ र	 व	 वेत,	 िवराटांचे
अमा य,	नवे	सेनापती	यां यासह	दि ण	महा ारावर	 या या	 वागतासाठी	उभीच	होते.
याचे	 चरण	 म यदेशाला	लागले	 मातर्,	 दाटीवाटीनं	 या या	 दशनासाठी	जमले या
सवांनीच	 या या	सदापावन	नावाचा	गगनभेदी	हषोद	्गार	उठिवला,	 ‘भगवान	शर्ीकृ ण
महाराऽज	जयतु	–’	.

मी	 हात	 जोडून	 जम या	 तर्ी-पु षांना	 हसत-हसत	 नमर्	 अिभवादन	 करणा या
या या	 तेज:पंुज	 मुखमंडलाकडे	बघतच	 रािहले.	 या या	दशनाबरोबर	 णातच	 केवढी
अिव मरणीय	जीवनानुभतूी	 घेतली	मी!	माझे	बारा	वषं	वनवास	व	एक	वष	अ ातवास
यातील	सव-सव	 ताणतणाव	 कुठ या	 कुठे	 पसार	झाले.	 एक	 वषानंतर	 तो	सदेह	समोर
िदसत	होता,	तरीही	मला	तो	कालच	िदस यासारखा	वाटत	होता!	 या या	म तकावर या
सुवणिकरीटातील	 रंगवैभवी	 मोरपीस	 झमझम	 तळपत	 होते.	 व ावर या,	 टवटवीत
वैजयंतीमालेचा	कृ णगंध	मला	तीवर्पणे	आला.	पीतांबरा या	व या	झळकावीत,	तरातर
चालत	तो	मा यासमोरच	आला.	 िवराटमहाराजांसह	सव	 पांडव	 याची	चौकशी	करीत
असताना,	मलाच	ऐकू	येईल	असं	अ फुट	तो	 हणाला,	“तुझा	संदेश	िमळालाय	कृ णेऽ!
कसलीही	िचंता	क 	नकोस!	कशी	आहेस?”	 णातच	तो	िवराटमहाराज	व	सुदे णादेवीनंा
वंदन	क न	पांडवां या	मेळात	लु तही	झाला.

रातर्ी	िवराट	आिण	यादव,	पांडव	राजमंडळाची	बैठक	बसली.	या	बैठकीपवूी	कृ णानं
एकट ा	अजुनाला	 बोलावनू	 घेऊन	 एकांतात	 या याशी	 कसलीतरी	 मह वाची	 चचा
केली.	या	 बैठकीत	 कृ णाबरोबर	 बलरामदादा,	 उ वदेव,	 िहमालयातनू	आलेले	 पांडवांचे
पुरोिहत	धौ य,	यादव	व	पांडवांचे	अमा य	अशी	 मंडळी	होती.	पांडवां या	वतीने	 तर्ी
अशी	मी	एकटीच	होते.	महाराज	 िवराट,	 सुदे णादेवी,	 िवराटांचे	 पुरोिहत,	नवे	 सेनापती,
अमा य	व	राजपुतर्	उ र	आिण	 वेत	होते.	सवांचं	 ेमकुशल	घेऊन	झा यावर	महाराज
िवराटांनी	आप या	मनातील	िवचार	बोलनू	दाखिवला.	ते	 हणाले,	“पांडवांनी,	िवशेषत:
धनुधर	अजुनानं	पराक्रमाची	शथ	क न	आमचं	गोधन	व	ल जार ण	दो ही	केलं	आहे.
यासाठी	मी	महाराणीं या	 संमतीनं	एक	 िनणय	 घेतला	आहे.	आमची	 नृ य	व	 संगीतात
पर्वीण,	लाव यवती	एकुलती	एक	क या	उ रा	िवक्रमी	अजुनालाच	अपण	करावी!	या
बैठकीतील	सवां या	सा ीनं	अजुनानं	ितचा	 वीकार	करावा.”

आता	 सवांची	 दृ टी	अजुनाकडे	 लागली.	 तो	 वेळ	 न	 दवडता	 त परतेने	 हणाला,
“महाराजांची	क या	उ रा	ही	माझी	 नृ य	व	 संगीतातील	 िश या	आहे.	मी	 ितचा	 गु
आहे.	 या	 दोन	 शरे् ठ	 ना यांमधला	 िववाह	 धमबा 	 ठरतो.	 िश येकडे	 कुठलाही	 गु
क ये याच	 दृ टीनं	 पाह	ू शकतो,	 अ य	 नाही.	 आ ही	 पांडव	 िवराटांनी	 आ हाला
अ ातवासात	 िदले या	 िज हा या या	 वागणुकीला	 िवस 	 शकत	 नाही.	 यासाठीच
महाराजांची	 आ ा	 मी	 िशरसावं 	 मानत	 आहे.	 यांची	 क या	 उ रादेवी	 पांडवां या
राजकुळात	 येईल	 –	पण	ती	माझी	प नी	 हणनू	न हे;	तर	 नुषा	 हणनू!	मा या	 पुतर्



अिभम य	ूत ण	आहे,	संुदर	आहे.	महाराजांना	व	सव	िवराटांना	जामात	 हणनू	शोभणारा
आहे.	 या यासाठी	मी	सवां या	सा ीनं	िवराटक येला	मागणी	घालतो	आहे.”

अजुनानं	 अंगावर	आलेला	बाण	सावध	कौश यानं	परतवनू	लावला	होता.	 िकतीही
झालं	तरी	तो	धनुधरच	होता.	कृ णानं	मकू	दृि ट ेपात	सांिगतलेलंच	तो	बोलला	होता.

अिभम य-ूउ रा	िववाह	ठरला.	तो	िवराटनगरीतच	संप न	कर याचंही	ठरलं.

कृ णा या	 वागतासाठी	अगोदरच	सजलेलं	 िवराटनगर	आता	अिधक	सजिव यात
आलं.	 उभय	 बाजूं या	 पुरोिहतांनी	 िववाहाचा	 िशवकर	 मुहतू	 शोधनू	 काढला.	 पर्थम
ारकेचा	 जानवसा	 आला.	 यात	 ि मणीदेवीसंह	 भामा,	 जांबवती,	 भदर्ा,	 कािलंदी,

ल मणादेवी	 अशा	 सव	 रा या	 आ या.	 अिभम यसूह	 सुभदर्ा	 रेवतीविहनीनंा	 घेऊन
आली.	 गणरा य	 ारकेचं	 सुधमा	 राजमंडळ,	 दो ही	 सेनापती,	 सव	 दलपर्मुख	 आले.
गगमुनीसंह	आचाय	सांदीपनी	प नी	व	 पुतर्	द ासह	आले.	आ हा	पांडवां या	 ितस या
िपढीतील	 हा	 पिहला	 िववाह	 होता.	 यासाठी	 खपू	 यावंसं	 वाटत	 असनूही	 दरू या
पर्वासामुळे	 वृ 	 वसुदेवमहाराज	आिण	 यां या	 दो ही	महारा या	काही	 येऊ	शकणार
न ह या.	 यांनी	अिभम यलूा	 ारका	सोड यापवूीच	उदंड	आशीवाद	िदले	होते.

हि तनापुराहनू	आम या	 राजमाता	 कंुतीदेवी	 महा मा	 िवदुरांनी	 िदले या	 सश तर्
सैिनकांसोबत	 आ या.	 अ य	 कुणीच	 येणार	 न हतं,	 तसं	 िवराटांचं	 अ य	 कुणाला
आमंतर्णही	न हतं.

ठर या	मुहतूावर	कृ ण,	बलरामदादा,	उ वदेव	यांचा	सा ीनं	 यांचा	भाचा	अिभम यू
व	 उ रेचा	 िववाह	 थाटामाटात	 संपतर्	झाला.	 िनळा	 वण	 वगळता	 या यासार याच
िदसणा या	त ण	व	 संुदर	 मंुडाव याधारी	अिभम यलूा	 या या	मामा	 कृ णानं	 याला
‘उदंड	कीितमान	हो!’	असा	साथ	आशीवाद	देत,	आप या	व ाशी	परे्मानं	िबलगतं	घेतलं.
उ रेला	आशीवाद	देताना	तो	 हणाला,	‘आयु यमान	भव!’

कांिप यनगराहनू	आले या	मा या	पर्ितिवं य,	 सुतसोम,	श् तकीती,	शतािनक	व
श् तसेन	या	पाचही	पुतर्ांनी	आप या	बंधूंची	अिभम यचूी	व भेट	घेतली.	नविववािहत
अिभम य	ूव	उ रा	यां या	चयव न	आगळंच	तेज	ओसंडत	होतं.	मी	िववाहमंडपातील
कृ णाकडे	पािहलं.	तो	अजुनाला	काहीतरी	सांगत	होता.	काय,	ते	कोलाहलामुळे	ऐकू	येत
न हतं.

िववाहा या	 दुस या	 िदवशीच	 िवराटांची	 राजसभा	 भरली.	 या	 सभेत	 महाराणी
सुदे णादेवीं या	 शेजारी	मी	 कृ णा या	आठही	 रा यांसमवेत	बसले	होते.	 िवराट,	यादव,
पांचाल	 व	 पांडव	 या	 सवांना	 या	 िववाहािनिम 	 एकतर्	 बघनू	 कृ ण	 जे	 बोलला,	 ते
अिव मरणीयच	 होत	 –	 यायाचा	 पाठपुरावा	 कर यासाठी	 जीवनभर	 यानं	 केले या
आटािपट ाची	आच	 यात	होती.	आ हा	पांडवांवरचं	िवशु 	परे्म	 यात	ओतपर्ोत	भरलं
होतं.	 याहनू	दरूवरचं	काहीतरी	पर् य 	बघत	अस यासारखं	जाणतं	भान	 यात	होतं.	तो
आप या	कणीदार,	िखळवनू	ठेवणा या	ठणठणीत	वीरवाणीत	 हणाला,	“महाराज	िवराट,
िपर्य	 पांडव,	 यादव,	 पांचाल	 व	 िवराटां या	 ये ठ	 यो ेहो!	 पाचही	 िवक्रमी	 गुणवंत
पांडवबंध	ूबारा	वषांचा	वनवास	व	एक	वषाचा	अ ातवास	पणू	क न	आता	पर्कट	झाले
आहेत.



“सवपर्थम	सवां या	सा ीनं	मी	 यांना	 पुढील	जीवनपर्वासासाठी	अिभनंदनासह
हािदक	आशीवाद	देत	आहे.

“समरांगणात	 पर्ाणपणाचा	 िवक्रम	 िस 	करणं,	 हणजेच	 केवळ	 ितर्य व	 न हे!
संपणू	मानवी	जीवन	 हेच	समरांगण	आहे.	माझे	आतेबंध	ूअसले या	या	पाचही	वीरांनी
वनवास	व	अ ातवासातही	आपली	कत यं	न	चुकता	यश वीपणे	जगनू	दाखिवलं	आहे.

“तु हांपैकी	पर् येका या	ठायी	एक	पर्बळ	व	अशरण	 ितर्य	वास	करतो	आहे.	माझं
यालाच	 आवाहन	 आहे.	 पर् येकानं	 णभर	 नुसती	 क पना	 क न	 बघावी	 की,
पांडवांसारखा	 पर्संग	आप यावरच	आलाय.	आपण	या	स वपरी ेत	 िकतपत	 िटकलो
असतो,	याचं	िनिववाद	उ र	पर पर	पर् येकाला	िमळेल.	यासाठीच	आता	मी	जे	सांगतो
आहे,	 ते	 यानपवूक	ऐकून	 पर् येकानं	 वतःचा	असा	यो य	 िनणय	 वतःशीच	 यावा.
माझा	तुम यातील	िनकोप	आ मश तीवर	िव वास	आहे.

“िवराटां या	 या	 राजवेदीव न	 हि तनापरू या	 कु ं ना	 मी	 प ट- प ट	 िवचारतो
आहे,	आता	 तरी	 पांडवांना	 तु ही	 याय	 देणार	आहात	 की	 नाही?”	आप या	 िन या
आकाशवाणीत	तो	धडधडीत	स याचं	सवांना	तळप या	सयूासारखं	दशन	घडव	ूलागला	–
“अगदी	बालपणापासनू	कौरवांनी	–	दुयोधन	व	 याचे	बंध,ू	शकुनी	आिण	 याचे	बंध,ू	 यांचे
सव	साथीदार	यांनी	या	पांडवांचा	छळ	मांडला	आहे.	कशासाठी?	का?	 यांना	 ते	अनाथ
वाटले	की	काय?	िवराटां या	राजनगरातनू	मी	 प टपणे	घोिषत	करतो	आहे	की	ते	माझे	–
मी	पारखलेले	सवांत	गुणवान	असे	आतेबंध	ूआहेत.	उ ा या	आयावताचे	ते	िनःसंशय	नेते
आहेत.

“मी	श य	ते	सव	य न	करणार	आहे.	पण	जेवढे	 हणनू	मला	दुयोधन-शकुनी	समजले
आहेत,	 याव न	 िनःसंशय	खातरी	आहे,	 ते	 पांडवांना	 सुखासुखी	 कधीच	 याय	 देणार
नाहीत.	आप या	 या य	अिधकारांसाठी	 यांना	िमळेल	ते	साम य	एकवटून	समरांगणात
उतरावं	लागेल.	 ितथेच	 यांना	 याय	 खेचनू	आणावा	लागेल.	तसा	पर्संग	आलाच,	तर
िवराटां या	म यदेशानं	पांडवां या	पाठीशी	ठाम	बळकटपणे	ससै य	उभं	राहावं,	असं	मी
आजच	आवाहन	करतो	आहे.	 िवराटमहाराजांनी	आपला	एक	पो त,	शहाणा	व	अनुभवी
राजदतू	आजच	हि तनापुराकडे	 कु ं या	महाराज	 धृतरा ट्रांना	 भेट यासाठी	पाठवावा.
पांडवांचं	इंदर्पर् थाचं	गणरा य	 यांना	आता	कौरवांनी	सगौरव	परत	करावं,	असा	 प ट
संदेशही	पाठवावा.

“माझं	 ारका	गणरा य	व	 वत:	मी	पांडवां या	पिह या	 भेटीपासनूच	 यांचे	झालो
आहोत.	 यां या	 पाठीशी	सदैव	 उभे	आहोत.	जीवनभरा या	अनुभवाने	 एकच	सांगतो,
समरांगणात	 संहारक	 यु 	 के यामुळे	जीवनाचे	 पर् न	कधीच	 िमटत	 नाहीत.	 उलट	 ते
अिधकच	वाढत	जातात,	 ि ल ट	होतात.	मानवी	जीवन	आहे	 यापे ा	 सुखद	व	 सुस
कर याचा	एकच	माग	आहे,	तो	 हणजे	परे्म!	 या	िनःसंशय	परे्मासाठी	पांडवां या	वतीनं
या	सभेतील	िवराट,	पांचाल	व	यादव	या	गणरा यां या	वतीनं	माझं	हि तनापुराला	आज
पर्कट	आवाहन	आहे	की,	इंदर्पर् थाचा	पर् न	 यांनी	सामोपचारानं,	परे्मानं	सोडवावा.

“जीवनभर या	 पर्वासात	असे	 याय-अ यायाचे	 पर् न	सोडिव यासाठी	मी	काही
केलं	असेल,	तर	 या	 तुळशीपतर्ाएवढ ा	 पु याईचा	दाखला	 देऊन	मी	आज	व	इथनूच
कु ं ना	आवाहन	करतो	आहे	 –	पांडवांना	 याय	 ा!!”	शरदातलं	दवानं	भरलेलं	सयूफूल
िदसावं,	तशी	घामिबंद	ूडवरलेली	 याची	भावमुदर्ा	 िदसत	होती.	तो	पांडवांचा	मामेबंधू



बलरामदादांचा	किन ठ	 –	 बंध,ू	 उ वदेवांचा	 दादा,	कधीकाळचा	 गोपांचा	 गोप,	आचाय
सांदीपनी	 व	 घोर	 आंिगरस	 यांचा	 िश य,	 वसुदेवबाबा,	 देवकी	 व	 रोिहणीमातांचा	 पुतर्
इतकंच	काय	मला	 नेहमी	जवळचा	व	पिरिचत	वाटणारा	 कृ णसखाही	वाटला	नाही.	तो
याहनू	कुणीतरी	वेगळाच	वाटला.

नविववािहत	 उ रा-अिभम यलूा	 मोज या	 आ तगणांसह	 ारकेला	 परत
पाठिव याचा	 यानं	 िनणय	 घेतला.	 तसे	 ते	 ससै य	 िनघनू	 गेले.	 यांना	 िनरोप	 देऊन
िवराटां या	राजवा ततू	परत यावर	बरेच	िदवस	मनी	घोळणारा	एक	पर् न	मी	कृ णाला
िवचारला,	 “ ारकाधीशा,	 त	ू तु या	 राजनगरात	 तु या	 जीवनात	 भेटले या	 मरणीय
य तीं यासाठी	एक	 सुवणी	 पायदंड ां या	सोपान	 उठिवला	आहेस,	असं	ऐकून	आहे.
अनेकां या	त डून	 या	भ य	शर्ीसोपानाची	 याती	कानी	आली	आहे.	आतापयंत	अनेक
पायदंड ांची	भर	पडून	तो	पुरता	उंच	झाला	आहे	 हणे!	कृ णा,	त	ूकधीच	बोलला	नाहीस
हणनू	 आता	 मीच	 िवचारते	 आहे,	 तु या	 या	 शर्ीसोपानातील	 सुवणी	 पायदंड ांत
शेवट या	क्रमांकावर	तरी	तु या	या	वनवासी,	िवटंिबत	सखीसाठी	एखादी	पायदंडी	आहे
काय?”	माझा	पर् न	 याला	सव वी	अनपेि त	होता.	पर्थम	तो	मा याकडे	चम कािरक
बघतच	 रािहला.	मग	मोहक	 हसनू	 हणाला,	 “कृ णे,	 कुणी	सांिगतलंय	 तुला	तो	एकच
सोपान	आहे	 हणनू!	त	ूसखी	आहेस.	 िवचार	क न	बघ.	आणखीही	एखादा	शर्ीसोपान
आहे	का?	असलाच,	तर	 यात	 तु या	नावाची	र नखिचत	पायदंडी	 कुठ या	 क्रमांकाला
असेल?”

यानं	 िदले या	 उ रानं	 मी	 ग धळून	 गेले.	 िवचार	 करीत	 रािहले,	 दुसरा	 कुठला
सोपान?	कुठे	असावा	तो?

“नाही	सापडत?	 वेडी	आहेस	त	ू यामले.	अगं,	 दुसरा	सोपान	आहे,	तो	 तु या	या
िपर्य	स या या	अंतःकरणात!!	ितथ या	तु या	पायदंडीचा	क्रमांक	तुझा	त	ूठरवायचा
आहेस!	 दुस या	 कुणीही	नाही	 –	मीसु ा!”	तो	हसतच	मा या	समो न	सहज	 िनघनूही
गेला	–	यमुनेकाठ या	शरदातील	गंधभर या	वायुलहरीसंारखा!

आता	 आ ही	 इंदर्पर् थात	 जाणार	 हे	 न की	 होतं.	 यासाठी	 कृ णानं
िवराटमहाराजांसमोर	 एक	 पर् ताव	 ठेवला.	 म यां या	 सीमेवर	 इंदर्पर् थाला	 जवळ
अशा	उप ला य	नावा या	गावात	आम या	पडावांची	 यव था	करावी.	िवराटांचा	राजदतू
तर	के हाच	हि तनापरूला	गेला	होता.	 या	नगरीत	वेष	पालटून	आ ही	अ ातवासातील
कठोर	स वपरी े चं	वष	 यितत	केलं	होतं,	 या	नगरीचा	िनरोप	घे याचा	समय	आला.	मी
एकेक	करत	 वत:	जाऊन	सैरंधर्ी	 हणनू	काम	करणा या	सव	सेिवकांची	भेट	घेतली.	मी
अ ातवास	 संपला	 हणनू	ए हाना	मन	 बांधलं	 होतं.	 यांचा	 िनरोप	 घेताना	मातर्	 या
गिहवर या,	काही	जणी	तर	 फंुदुच	लाग या.	 यांचं	िनखळ	परे्म	बघनू	मीही	गिहवरले.

िवराटां या	पाकशालेत	भीमसेनाला	िनरोप	देताना	 या या	साथीदारांनी	तर	 या या
आवडीचे	पदाथ	तयार	क न	 याला	खाऊ	घातले.	हाच	अनुभव	युिधि ठर	आिण	नकुल-
सहदेवांना	 यां या- यां या	वषभरा या	सहका यांकडून	आला.	या	िनिम ाने	मला	आिण
मा या	 पाचही	 पतीनंा	 एक	 जीवनस य	 चांगलं	 समजनू	 चुकलं	 की,	 कुणा याही
जीवनमंडलात	तसं	कुणीच	अनाव यक	 हणनू	कधीच	येत	नसतं.	ती-ती	 य ती	दरू	गेली,
पारखी	झाली	की,	मगच	ितचं	मह व	कळून	येतं.



िवराटां या	राजवा ततूील	सवांचा	िनरोप	घेऊन	आ ही	उप ला य	या	छोट ा	गावात
कृ णासह	आलो.	िवराटमहाराजां या	आ ेनं	इथं	आम यासाठी	सव	सोयीनंी	यु त	िशिबरं
उठली	 होती.	 सेवेला	 त पर	 सेवकही	 होते.	 कृ णाबरोबर	 याचे	 ारकेचे	सा यकी	आिण
िनवडक	यादवयो े 	होते.	बलरामदादा,	उ वदेव	आिण	यादवांचं	 तर्ीमंडल	अिभम य-ू
उ रा	या	नवदांप यासह	 ारकेला	परतलं	होतं.	आ ही	 इथ या	 िशिबरात	 ि थर थावर
होताच	कृ णानं	मी	व	मा या	पतीसंमवेत	एक	मह वाची	बैठक	घेतली.	तो	नेहमीच	अशा
बैठकांतही	सतत	 हसराच	 वावरत	आला	 होता.	या	 बैठकीत	मातर्	 तो	 िकतीतरी	 गंभीर
झाला	होता.	यापवूी	मी	 याची	अशी	ही	मुदर्ा	कधीच	पािहली	न हती.	या	 बैठकीत	तो
अगदीच	 मोजकं	 बोलला.	 हणाला,	 “िवराटां या	 राजदतूाला	 हि तनापरू या	 कु ं नी
कसलाही	पर्ितसाद	िदलेला	नाही!	 ते	सोयीचं	मौन	पांघ न	बसले	आहेत.	आता	मलाच
यांना	बोलकं	करावं	लागेल.	िपर्य	बंधूंनो,	तुम यासाठी	मला	श य	ते-ते	सव	मी	करेन.
शेवटचा	य न	 हणनू	 तुम यात	व	 कु ं त	भावसमेट	 हावा,	याकिरता	मी	 िश टाईसाठी
हि तनापरूला	 कु ं या	 राजनगरीतही	 जाईन.	 माझं	 सव	 बुदि्धकौश य	 व	 वा चातुय
पणाला	 लावेन.	 मी	 जीवनभर	 यायाचा	 प 	 घेतला.	 तु हाला	 सामोपचारानं	 याय
िमळावा,	 यासाठी	 मी	 िनकराचा	 पर्य न	 करेन.”	 ते	 ऐकून	आम या	 भिवत याची	 धुरा
या या	हाती	होती,	तो	युिधि ठर	 हणाला,	“वासुदेवा,	सामोपचारानंच	 हे	िमटावं,	असं
मलाही	वाटतं.	 यु ामुळे	आ हा	बांधवांत	कायमची	 तेढ	 येणार	आहे.	 यांनी	आ हाला
घतूा या	सव	अटी	पणू	 के यानंतर	आता	आमचं	 इंदर्पर् थाचं	 रा य	 घेतलं	तसं	परत
करायला	हवं.	हेच	आमचं	आगर्हाचं	 हणणं	आहे.	 यासाठी	यु 	करावं	लागणं	आिण	 या
यु ात	संबंध	नसले या	अनेक	िजवांची	आहुती	 ावं	लागणं,	हे	यो य	नाही.	श यतो	तू
सामोपचारा या	अंगानंच	बोलणी	कर.	मा या	या	बंधूंना	हवं	तर	मत	िवचार.”

न	मागताच	िमळालेली	अनुमती	बघनू	मला	चक्रावनू	टाकत	भीम	 हणाला,	“आमचं
इंदर्पर् थाचं	रा य	तेवढं	सामोपचारानं	 ा	 हणावं!”

मला	क पनाही	नसताना	 याला	जोड	 देत	अजुनही	 हणाला,	 “यु ात	आप याच
संहार	होणार	–	 यापे ा	मला	समेट	बरा	वाटतो.”

यां यावर	माझा	सवथा	भर	होता,	 यांचीच	ही	 बुदि्धभर् टता	बघनू	मी	खवळले.
हणाले,	 “कृ णा,	 कु ं या	भर या	घतूसभागृहात	 ये ठांसमोर	झालेली	माझी	सवांनाच
ल जा पद	िवटंबना,	माझे	हे	िवक्रमी	पती	िवसरलेले	िदसतात.	माझे	मु त	केश	आिण
आप या	पर्ित ाही	ते	िवसरलेत.	परदुःख	शीतल	असंच	तेही	मानतात.	ते	िवसरले	असले,
तरी	मी	मा या	 तर्ी वाचा	अवमान	कदािपही	िवस 	शकत	नाही.	तहूी	िवसरलेला	मला
चालणार	नाही.	 िवसरलास,	तर	माझे	 िपता	द् पद,	 बंध	ू धृ ट ु न	मा या	अवमानाचा
पर्ितशोध	घेतील.	तेही	घेणार	नसतील	तर	ल ात	ठेव,	अिभम यसूह	माझे	सव	वीरपुतर्
तो	घेतील.”

माझं	 ऐकूनही	 तो	शांतपणे	 हणाला,	 “कृ णे,	 पर्थम	माझं	सव	शांतपणे	 ऐकून	 घे.
मा या	िश टाई या	सदहे्तलूा	सुयश	येईलच	असं	नाही.	माणसानं	नेहमीच	पर्य नशील
असावं,	 याचा	 पिरणाम	 हणनू	 अमुकच	 यश	 पािहजे,	 असा	 हट्ट	 कधीही	 ध 	 नये.
अपयशाचीही	मनोमनी	मकू	िस ता	ठेवावी!	मा या	या	िश टाई या	य नाला	यश	आलं
तर,	 तर	 तु ही	 पुन च	 इंदर्पर् थाचे	 अिधकारी	 हाल.	 नाहीच	 आलं,	 तर	 शमीव न
उतरवलेली	 मंतर्भािरत	 श तरं्	 एका	 िवराट	 यु ासाठी	 तु या	 पतीनंा	 तयार	 ठेवावी



लागतील.	युिधि ठर	खेळला	ते	घतू	पर्कट	होतं	–	माझंसु ा	हे	घतूच	आहे	–	अपर्कट.
जग मा य	 यु 	 घतू!”	 तो	 गंभीर	 का	 झाला	 होता,	 या या	 खुणा	आता	 पर्कट	 होऊ
लाग या	हो या.

मी	 या या	बोल या या,	गंभीर	हो या या	सचूक	ढबीव न	ताडलं	की,	िश टाई या
पलीकडे	जाऊन	तो	कसलातरी	िवचार	करतो	आहे.	 यानं	कु ं या	महाराज	धृतरा ट्राकडे
‘मी	हि तनापरूला	 येत	आहे’	असा	 संदेश	आप या	 िव वास	ूयादवदतूांकडून	पाठिवला.
आमचे	 डोळे	 या या	 परती या	 वाटेकडे	लागले.	काही	 िदवसांतच	 तो	 परतला.	 मातर्
काहीही	 परतीचा	 संदेश	आण यािशवाय	 कु ं चा	 मंतर्ी	 संजय	 या यासह	 तो	 परतला.
संजय	 नुसता	 मंतर्ी	न हता.	तो	कु ं चा	सारिथदलपर्मुख	होता.	कृ णाचा	तो	परमभ त
होता.	 या याकडून	 परतीचा	 संदेश	 पाठिव यात	 कु ं चा	 राजकीय	 डावपेच	 होता.
पांडवांना	 इंदर्पर् थाचं	 रा य	 िमळणार	नाही,	असं	 प ट	न	 हणता	 दुयोधन-शकुनीनंी
महाराज	धृतरा ट्रांना	पुढे	क न,	ऐकतच	राहावा	असा	मानभावी	संदेश	धाडला	होता.

तो	होता	–	“पांडव	यु 	क 	 हणत	असतील,	तर	 यांनी	हे	 यानी	 यावं	की,	यु ानं
कधी	कुणाचं	काय	भलं	झालं	आहे?	यु ात	असं यात	वीर	यो े 	व	सैिनक	मारले	जातात.
रा याचा	 िवनाश	 होतो.	 युिधि ठरासार या	 त विचंतक	 व	 ि थरिच 	 पु षानं	 िवचार
करावा	की,	असं	आ तगणांचा	नाश	करणारं	यु 	खेळ यापे ा	कु ेतर्ासार या	पिवतर्
थानावर	 धािमक	 यातरे्क ं कडून	 िमळणा या	 िभ ातर्ावर	 आयु य	 यतीत	 करणं
शरे्य कर	नाही	काय?	‘धमराज’	हे	आपलं	नाव	 म न	 यानं	व	 या या	बंधूंनी	शोभेल
असं	धमापर्माणे	वागावं.	यु ा या	भानगडीत	पडू	नये!”

मंतर्ी	 हणनू	संजयानं	 सेवका या	 िन ठेनं	आणला	तसा	 संदेश	एका	 बैठकीत	आ हा
सवां या	कानी	घातला.	तो	ऐकून	मी	तर	 सुतर्च	झाले.	कौरव	पांडवांना	च क	 िभ ाच
मागायला	सांगत	 होते.	 पांडवांत	खळबळ	 माजली.	 एकटा	 कृ ण	 काय	 तो	शांत	 होता.
आप या	 आसनाव न	 उठून	 संजयाजवळ	 जात	 यानं	 आपला	 उजवा	 हात	 या या
खां ावर	ठेवला.	तो	 णैक	थोपटून	कृ ण	अपार	शांत	 वरात	 याला	 हणाला,	“संजया	–
स या,	माझा	बंध	ूयुिधि ठर	धमराजच	आहे.	तो	नावापर्माणे	धमानंच	वागेल	आिण	तो
जसं	सांगेल,	तसंच	 याचे	बंधहूी	वागतील.	 यां यात	कधीही	अंतर	पडणार	नाही

“कु ं या	महाराज	धृतरा ट्रांना,	िपतामह	भी मांना	एवढंच	सांग	की,	कृ ण	 तुम या
भेटीस	येतो	आहे.	तुमचं	दशन	व	आशीवाद	घे यासाठी!”	 या या	उ रातील	सु त	आशय
समज यामुळे	 सखा	 असलेला	 संजय	 णभर	 याचे	 हात	 हातात	 घेऊन	 या या
का याभोर	 म यनेतर्ांकडे	 बघतच	 रािहला.	 दुस याच	 णी	 “काय	 पर्संग	 आला
मा यावर	हा!”	असं	 पुटपुटला.	आपलं	म तक	 कृ णा या	 िनतळ	 िन या	पायांवर	 ठेवत
कु ं या	 या	मं यानं	अ टांगी	दंडवतच	घातला.

“संजया,	ऊठ	 बंधो,	असं	काय	करतोस!”	 हणत	कृ णानं	 याला	हलकेच	वर	उठवनू
व ाला	िभडवत	आिलंगनात	घेतलं.

एक	 िदवस	आम या	 िशिबरात	 पडाव	 ठेवनू	 कु मंतर्ी	 संजय	 हि तनापरूला	 िनघनू
गेला.

आता	 महाराज	 िवराटां या	 सहकायानं	 उप ला यात	 िश टाईसाठी	 कृ णा या
हि तनापरू	 पर्वासाची	 तयारी	 सु 	 झाली.	 या यासोबत	 सा यकी	 आिण	 िनवडक



यादवयो े 	 होते.	 रथाचं	सार य	 नेहमीसारखं	 दा कच	करणार	 होता.	महाराज	 िवराटांनी
वत:	 ल 	 घालनू	 याचा	 भ य	 ग ड वज	 रथ	 सुशोिभत	 क न	 घेतला.	 रथा या
वजदंडावरही	 उडुाणा या	 पािव यात	 असलेली,	 पंख	 फुलिवलेली	 सुवणी	 ग ड वजा
वा याला	थपडा	देऊ	लागली.

ग ड वज	रथामागे	दहाएक	 सुस ज	सालंकृत	रथांची	रांग	होती.	 यामागे	 सुस ज
अ वसाद	आिण	 पदाती	 यां या	 रांगा	 हो या.	 महाराज	 िवराट	आिण	 माझे	 पाच	 पती
यां यासह	 कृ ण	आम या	भ य	 िशिबरातनू	बाहेर	पडला.	मीही	बरोबर	होतेच.	 सेिवकेनं
समोर	 धरले या	 तबकातील	 िशज या	 ओदना या	 मुठी	 मी	 ग ड वजा या	 चारही
अ वांव न	 कृ णस याव न	 ओवाळून	 दरू	 फेकून	 िद या.	 आ हा	 पांडवां या
भिवत याशी	 िनगिडत	मह वा या	कायावर	जाणा या	मा या	 िपर्य	स याला	उ ेशनू
मी	मनोमनच	 हणाले,	“आमचा	तारक,	 ारकेचा	राणा	–	अ वांनो,	आता	तुम या	 वाधीन
आहे,	 याला	 सुख प	 वाहनू	 या	आिण	 सुवाता	 घेऊनच	सारे	 परता.”	 मी	 तबकातील
तेव या	िनरांजनांनी	सा यकी	आिण	कृ णाचं	औ ण	केलं.	कृ णा या	दीघ	म सयनेतर्ांना
पा याची	उलटी	बोटं	लावताना	मी	 या	का याशार	डो यांत	खोलवर	डोकवनू	पािहलं.	ते
महासागरासारखे	 नेतर्	 िनतांत-िनतांत	 शांत	 होते.	 यांचा	 अंत	 हणनू	 काही	 लागत
न हता.	पर्थम	सा यकी	रथा या	घेरात	चढला.	दा कानं	के हाच	रथनीड	पकडून	हातचा
सुवणकाठी	 केशरी	 पर्तोद	 पेलला	 होता.	 माग या	 रथातील	 िनवडक	 यो े 	आपाप या
रथांत	चढून	 थानाप न	झाले	होते.	अ वसादांनी	भाले	पेलत	घोड ां या	पाठीवर	मांडा
जमिव या	हो या.	पदातीनंी	हातची	धारदार	तळपती	खड्गं	पेलनू	धरली	होती.

पुढे	होत	महाराज	िवराटांनी	कृ णाला	हातिनदश	करताच	चपळाईने	एका	झेपेतच	तो
रथा ढ	झाला.	 पाठीमाग या	 रथरांगेत	अ वसाद,	 पदातीवंर	 यानं	 णैक	 ग डदृ टी
टाकली.	महाराज	िवराट	व	रांगेनं	उ या	असले या	मा या	पाचही	पतीकंडे	 यानं	क्रमश:
बिघतलं.	रथालगतच	उ या	असले या	मा या	डो यांत	खोलवर	बघताना	तो	जसं	काही
हणालाच,	 ‘कृ णेऽ!	कसलीही	 िचंता	क 	नकोस.	सव	ठीकच	होईल.	त	ू इंदर्पर् था या
िसंहासनावर	 पु हा	पांडवांची	महाराणी	 हणनू	बसशील.’	शे यात	आवळलेला	पांचज य
सोडवनू	 घेऊन	 यानं	 तो	 पर्ाणपणानं	 फंुकला.	 उजवा	 हात	 उंच	 उभवनू	 दा काला
हि तनापरू या	िदशेनं	पर् थानाचा	संकेत	केला.

कृ ण	 उप ला याहनू	 हि तनापरूला	 िनघनू	 गेला.	 तो	 काितक	 मास	 होता.	 रेवती
न तर्ावरील	 पर्ातःकालची	 ‘मैतर्’	 मुहतूाची	 वेळ	 होती	 ती!	मग	 या या	 पर्वासात
िवराटांनी	पेरले या	हि तनातपयंत या	गु तचरां या	वाताच	काय	 या	येत	रािह या.

कृ णाची	 िश टाई	सफल	झाली	नाही!	पांडवांना	 इंदर्पर् थाचं	 रा यच	काय	 यानं
मािगतलेली	 अिव थल,	 वृक थल,	 माकंद,	 वारणावती	 आिण	 शािलभवन	 अशी	 पाच
गर्ामंसु ा	पांडवांना	परत	 ायला	 दुयोधन	तयार	झाला	नाही.	एवढंच	काय,	 “भुईला
सुईनं	 टोचलं,	 तर	 ित या	 अगर्ावर	 थरथरत	 उभा	 राहणारा	 धुलीचा	 नग य	 कणही
पांडवांना	यु ािशवाय	मुळीच	िमळणार	नाही!”	असं	उमट	उलट	उ र	 यानं	पु हा	 याच
ये ठांसमोर	िदलं.
या	सवांहनू	अिधक	मा या	वमी	घाव	बसला,	तो	 या या	एका	अिवचारी	भक याचा.

तो	 भर या	 कु 	 राजसभेत	 िकतीतरी	 अवमाना पदरी या	 कृ णाला	 िनकालात	 काढत
हणाला,	 “इतकंच	 नाही,	 तर	 तु या	 पर् तावाला	 िदले या	 नकाराची	ल तरं	 पांघ न



परतणा या	 तु या	 तळपायाला	 िचकटलेले	 कु ं या	 पावनभमूीचे	 धुिलकणही	 मी
सेवकाकडून	 िनपटून	 घेतले	असते!	 पण	 –	 पण	 –	 या	 िनिम ानंही	 तु या	अहोरातर्ी
गायीं या	 मलमतूर्ानं	 बरबटले या	 पायांना	 –	 गवळटा,	 मा या	 सा या	 सेवकानंही
हातसु ा	लाव	ू नये,	अशीच	माझी	 इ छा	आहे!!	या	सभागृहातनू	 मुकाट	चालता	 हो,
नाहीतर	 दोरखंडांनी	 अवळून	 तुला	 बंिदवानच	 क न	 टाकेन	 कारागारात,	 गोकुळा या
माजले या	सांडा!!”

ते	 ऐकून	 यादवसेनापती	सा यकी	 न	 राहवनू	 या याच	सभागृहात	खड्	ग	 उगा न
या या	अंगावर	धावनूही	गेला	होता.	कृ णानंच	 याला	हातसंकेतानं	सावरलं.
तो	अशोभनीय	 वृ ा त	ऐकतानाही	मा या	अंगावर	संतापाचा	काटा	सरकला	होता.

हि तनापुराहनू	आ यानंतरचा	 कृ ण	हा	पवूीचा	 रािहलाच	नाही.	 या या	 मुखमंडलावर
सहज	उमलणारं	ते	खट ाळ,	खोडकर,	मोहक	खळीदार	हा य	कुठ या	कुठे	यमुनापार	गेलं
होतं.	 तो	आता	कमीतकमी	 बोलत	 होता.	 तो	अिधकात	अिधक	 िवचारात	जात	 होता.
मा या	जीवनातील	 वयंवर	व	 यानंतर	 पेटलेलं	 यु ,	 कु ं या	घतूसभागृहात	झालेली
क् र	 िवटंबना,	 यानंतर	 निशबी	आलेला	 बारा	 वषांचा	 वनवास,	 स वपरी ा	 घेणारा
अ ातवास,	या	 दो ही	कालखंडांतील	जयदर्थ-कीचकांनी	घातलेले	मा या	शीलावरचे
घाले,	या	सवांहनू	माझी	घनघोर	परी ा	बघणारा	ठरला,	तो	हा	–	नंतरचा;	 या या	अस
मौनाचा	काळ.

कृ णिश टाई	अयश वी	झा यानंतर	आ हा	सवां या	वतीनं	कृ णानंच	िनणय	घेतला
–	 िनणायक	 यु ाचा!	 हे	 यु 	मातर्	आता	 केवळ	कौरव-पांडवांचां	रािहलं	नाही.	 ते	झालं
संपणू	आयावताचं!	अ यायािव या	 यायाचं!	 दमनािव या	 दया- मेचं!	असुरी
िव 	मानवी	श तीचं	अस यािव 	स याचं!

हि तनापुराहनू	आलेला	 कृ ण	आ हा	 पांडवांना	 ‘यु ा या	 तयारीला	 लागा’	 असं
िन नू	सांगनू	लगेच	 ारकेला	 िनघनू	 गेला.	 वत:	यादवां या	 सेनेला	 यु ासाठी	 िस
कर या या	 तयारीला	 लागला.	 हि तनापरू या	 सीमा	 यानं	 पार	 के या	 ते हाच	 एक
गरगरतं	वादळ	 या या	पावलांबरोबर	तो	जाईल	ितकडे	आता	िफ 	लागलं.	ते	वादळ	होतं
महायु ाचं!	 ारकेतील	 चतुरंग	 सेनेला	 यानं	 तयारीचे	 आदेश	 िदले.	 हि तनापुरातही
कु ं नी	यु ासाठी	कमरा	कस या.

या	काळात	उप ला यात	राहनू	मी	िवचार	क 	लागले,	ती	आम या	पांडव	कुटंुबा या
झाले या	 वाताहातीची!	 मी	 पतीसंह	 उप ला यात.	 राजमाता	 हि तनापुरात.	 सुभदर्ा
आपला	 नविववािहत	 पुतर्	 व	 सुनेसह	 ारकेत.	 माझे	 पुतर्	 मामा	 धृ ट ु नासह
कांिप यनगरात	अशी	ही	ि थती	होती.	आ ही	एकमेकांना	काही	संदेश	पाठवायचे	 हटलं,
तरीसु ा	ते	एकेक	मासानंतर	िमळाले	असते.	कृ णाचा	‘यु ’	हा	अटळ	िनणय	ठर यानंतर,
माझे	 पाचही	 पती	 पवूी	 िदि वजयाला	 गेले	 होते,	 तसे	 सै य-साहा यासाठी	 दशिदशांना
पांगले.	 यां याही	वातांची	वाट	बघणं,	 हेच	मा या	हाती	उरलं.	उप ला याला	महाराज
िवराट	मला	काहीही	कमी	पडू	 देत	न हते.	 संपणू	आयु यात	 हे	असं	जीव	 िपळवटणारं
एकाकीपण	मी	पर्थमच	अनुभवत	होते.

म यां या	 पलीकडेच	 इंदर्पर् थाची	 सीमा	 होती.	आता	 तर	 इंदर्पर् थ	 दुयोधन-
शकुनी	अशा	कौरवां या	आिधप याखाली	होतं,	आ ही	पांडव	म यां या	उप ला यात



आहोत,	ही	वाता	हि तनापरूला	 के हाच	पोहोचली	होती.	कौरवांची	सश तर्	 सेनापथकं
यामुळे	 उप ला या या	आवतीभोवती	 िघरट ा	घाल	ूलागली.	या	 एवढ ा	भयंकर	 व
एकाकी	 ि थतीतही	मला	भीती	कशी	ती	 वाटतच	न हती.	 याचं.	कारण	 होतं,	 कृ णाचं
मरण.
जवळ-जवळ	 मासानंतर	 एकेक	 करीत	 माझे	 पांगापांग	झालेले	 पती	 उप ला याला

परत	ू लागले.	 पर्थम	 आला,	 तो	 युिधि ठर.	 आयावता या	 म यदेशातील	 िकतीतरी
नरेशांना	 भेटून	 तो	 परतला	 होता.	 नंतर	 परतला	अजुन!	 पवूदेशातील	मगध,	काम प,
किलंग,	 वंग,	 ितर्पुरा,	 िकरात	अशा	 देशांतील,	नरेशांना	 भेटून	तो	परतला	होता.	 नंतर
भीमसेन	 उप ला यात	 परतला.	 तो	 पि चमदेशातील	 पंचनद,	 िसंधु-सौवीर	 असा	 थेट
कांबोज,	 गांधार,	 बा हीक	 अशा	 गणरा यांपयंत	 जाऊन	 आला.	 नकुल-सहदेवांनी
म यदेशातील	 चेदी,	अवंती,	भोजपरू	अशी	गणरा य	ध न	दि णेकडील	 थेट	अ मक,
प ावत,	 क्र चपरू,	 आंधर्,	चोल	 पांड 	असा	मलय	 पवतापयंतचा	 संपणू	 दि ण	 देश
पालथा	घातला.	तेही	परतले.

आता	 देशोदेशीचें	 नरेश,	अमा य,	 सेनापती,	 राजदतू	 यांची	 उप ला याला	 एकदम
वदळ	वाढली.

जसे	 माझे	 पती	आिण	शर्ीकृ णानं	 सै य-साहा यासाठी	 हालचाली	 के या	 हो या,
तशाच	हि तनापुराहनू	 दुयोधन-शकुनी	यांनीही	 के या	हो या.	 दुयोधनाचे	तर	दहा-दहा
बंध	ूशकुनी या	 दहा	 बंधूं पैकी	एकाला	सोबत	 घेऊन	आयावता या	 दशिदशांना	 के हाच
सुटले	 होते.	 कु ं या	 पर्ाचीन	 आ तसंबंधांना	 चुचकार यासाठी	 वत:	 दुयोधन	 मामा
शकुनीसह	 पंचनद,	 गांधार,	 वाहीक,	 कांबोज	 अशा	 गणरा यांतील	 नरेशांना	 भरग च
उपहारतबकं	देऊन	भेटून	आला	होता.

आयावतातील	 सव	 जनपदांनी	 या	 यु ात	 रस	 दाखिव यामुळे	 याची	 या ती
िकतीतरी	वाढली.	 ते	आता	 यु 	 रािहलं	नाही.	नकळतच	महायु 	झालं.	 याची	चक्रं
आयावता या	चारही	िदशांतील	गणरा यांत	गरगरत	िफ 	लागली.	वाता	येऊ	लाग या
की,	 काही	 रा यांची	 सेनापथकं	 हि तनापरू या	 वाटेला	 लागली	 आहेत.	 आ हा
पांडवांसाठी	ध का	देणारी	एक	वाता	उप ला यात	येऊन	थडकली.	हि तनापुराहनू	मामा
शकुनीसह	िनवडक	कु यो ांना	घेऊन	दुयोधन	पर् य 	 ारकेकडे	िनघाला	आहे.	यु ात
यादवांचं	 आप यालाच	 सहकाय	 िमळावं,	 हणनू	 तो	 िश य	 या	 ना यानं	 आपले	 गु
युवराज	बलरामदादा	यांना	 भेटणार	आहे.	 नंतर	तो	 कृ णाची	 भेट	 घेऊन,	 याला	आपला
याहीसंबंध	पुढे	क न	सहकायासाठी	आवाहन	करणार	आहे.

ती	 वाता	 बारका यांसह	 ऐकताच	 आ हा	 पांडवांचं	 तर	 धाबंच	 दणाणलं.	 आ ही
बलरामदादा-कृ णासह	 संपणू	 ारका	आम या	पाठबळात	आहे,	 हे	 गृहीत	ध न	चाललो
होतो.	आमची	या	िवषयातील	िनणयासाठी	तातडीची	बैठक	बसली.	बैठकीत	युिधि ठराचं
एकच	 हणणं	 पडलं	 –	 पांडवां या	 वतीनं	 तातडीनं	अजुनानं	 ारका	 गाठावी.	 कृ णाशी
यि तगत	असलेले	 याचे	 नेसंबंध	पणाला	लावावेत.	काहीही	क न	यादवांचं	पर्चंड
साम य	 दुयोधना या	पािठं यात	जाणार	नाही,	आ हालाच	 िमळेल,	याची	पर्ाणपणानं
द ता	 यावी.

अजुन	 तर	 ‘दुयोधन	 कृ णाला	 भेटणार’	 या	 वातनंच	 सुतर्-िकंकत य	झाला	 होता.
केवळ	हो	ला	हो,	ना	ला	ना	करीत	होता.	बैठकीत	तो	फारसं	बोलतच	न हता.	मला	 याचं



मढूपण	 बैठकी या	 शेवटी-शेवटी	अस च	झालं.	 िनणय	 घेऊन	 बैठक	 उठ यापवूी	 मी
याला	 पांडवांची	 महाराणी	 हणनू	 माझं	 यि तगत	 ठाम	 मत	 सांिगतलं.	 या याकडे
एकटक	 रोखनू	 बघत	 हणाले,	 “धनुधर	धनंजया,	 इतर	सव	जग	आिण	 याचा	 पािठंबा
गमावलास	तरी	चालेल;	पण	कृ णाचा	पािठंबा	कधीच	चुकव	ूनकोस!	 याला	कशासाठीही
आ हा	पांडवांपासनू	दरू	जाऊ	 देऊ	नकोस.	 याचा	 िनिववाद	आशीवाद	 घेत यािशवाय
ारकेहनू	परतचू	नकोस!”
इतका	 वेळ	 िकंकत य	 वाटणा या,	 घोटाळले या	 अजुनाची	 चया	 आता	 उजळून

िनघाली.	 अगदी	 थेट	 कृ णा याच	 ढंगात	 तो	 हणाला,	 “कृ णे,	 िचंता	 क 	 नकोस.	 तू
हणतेस	तसंच	होईल.”
एका	जीवनस याचा	मी	आजवर	अनुभव	घेतला	होता.	ते	स य	होतं,	भिव याचा	वेध

घेत	मनोमन	योजावं	एक	आिण	घडावं	भलतंच.	तेही	माझी	व	मा या	पतीचंी	स वपरी ा
बघणारं!

अजुन	 ारकेहनू	परतला	तोच	चम कािरक	वा तव	बरोबर	घेऊन!
अजुन-दुयोधन	एकाच	पर्भातकाली	 कृ णाला	 या या	 िवशर्ामक ात	 भेटले	होते.

कृ ण	एका	िशसमी	मंचकावर	सुखिनदरे्त	होता.	 याचा	िनदर्ाभंग	होऊ	नये	 हणनू	क ात
पर्थम	 गेलेला	 दुयोधन	 या या	 उशाशी	 एका	 बैठकीवर	 बसला.	 नंतर	 गेलेला	अजुन,
क ात	 दुयोधनाला	बघनू	चपापला.	तो	 परत या याच	 बेतात	 होता	की,	 याला	 नेमके
माझे	श द	आठवले	 ‘कृ णाचा	आशीवाद	 घेत यािशवाय	परतचू	नकोस.’	तसं	काहीतरी
प कं	 ठरवनू	 तो	 क ात	 पर्वेशला.	 कृ णा या	 पायाशी	अलगदपणे	 मंचकावर	 बसला.
िनदर्ाधीन	 कृ णस याकडे	 बघत	असताना	आपण	कशासाठी	 ारकेत	आलोत,	 हेही	 तो
िवसरला.	 वतःला	हरवनू	 या या	 िनदर्ाधीन	 मुदरे्कडे	एकटक	बघतच	रािहला.	 याचा
िनदर्ाभंग	होणार	नाही,	याची	 द ता	 घेत	आप या	धनुधर	हातांनी	अलवारपणे	 याचे
चरण	 चुर याचा	 योग	 साध	ू लागला.	 या या	 पायाचा	 पिहला	 पश	 होताच	 गुडाकेश
अजुनानं	पटकन	जाणलं	की,	तो	 िनिदर् त	नाही!	डोळे	 िमटून	 नुसताच	पहुडला	आहे.
इतका	वेळ	तो	िनदरे्त	कसा?	या	आले या	शंकेचं	िनरसन	झा यामुळे	एक	सू म	हा याची
लकेरही	अजुना या	चयवर	तरळून	गेली.

काही	 वेळानं	 कृ ण	 ‘जागा’	 झाला!	 याचे	 िवशाल	 म यनेतर्	 उघडले.	 समोरच
पायाशी	बसले या	अजुनाला	बघताच	तो	 मंद-मंद	हसला.	 हणाला	 “त	ू के हा	आलास
पाथा?”	इत यात	“पर्णाम	 ारकाधीश,	आप याच	भेटीस	आलोय	मी.	सव	 ेमकुशल?”
असं	म येच	हसनू	 हणत	दुयोधनानं	 याचं	ल 	आप याकडे	वेधनू	घेतलं.

कृ ण	िनदरे्तनू	जागा	झा यासारखा	आळोखेिपळोखे	देत	उठून	मंचकावर	बसला.	तसं
अजुनाला	 बोल याची	 संधीच	 न	 देता	 दुयोधन	 हणाला,	 “ ारकाधीश,	 आप या
िवशर्ामक ात	मी	पर्थम	आलो	आहे.	 कु ं या	सभेत	मी	अ ानानं	आपणाला	गवळट
हणालो,	 याची	 मा	मागायला!	ती	उदार	 दयानं	क न	माझं	 हणणं	पर्थम	ऐकावं.”
दुयोधनाचा	 श द श द	 ढ गी	 राजकारणानं	 कसा	 तुडंुब	 भरलेला	 होता.	 तो	जाणनू

अजुनाला	 डोळे	 िमचकावीत	 कृ ण	 याला	 हसनू	 हणाला,	 “कु ं या	 युवराजा,
हि तनापुरचं	 सभागृह	 सोडताना	 के हाच	 मी	 तुला	 मा	 केली	आहे!	 तरीही	आज	 मी
सुपर्भाती	पिह यानं	पािहलं	आहे,	ते	या	पांडवां या	धनंजयाला.	िशवाय	तो	तु यापे ा
वयानं	किन ठ	आहे.	यासाठी	मला	 याचं	पर्थम	ऐकून	 घेतलं	पािहजे.	बोल	अजुना,	का



येणं	 केलंस?”	 कृ णानं	 दुयोधनाला	 कुरकुर याची	 संधीच	न	 ठेवता	बोलणं	एकांगी	क न
टाकलं.

ए हाना	 मंचकाव न	उठून	उभा	 रािहलेला	अजुन	 कृ णासमोर	नमर्पणे	दो ही	हात
जोड़न	 कटीत	 वाकून	 हणाला,	 “तु या	 सखी	 दर्ौपदीनं	 तुला	 परे्मभावानं	 नम कार
सांिगतला	 आहे.	 आ हा	 सव	 पांडवांचा	 तो	 तु या	 चरणांशी	 सदैव	 आहेच.	 तु या
कंुतीआ येनं	 तुला	आशीवाद	सांिगतले	आहेत.	 िषकेशा,	 तु या	 इ छेपर्माणे	कौरव-
पांडवांचं	 यु 	आता	अटळ	आहे.	 तु या	आशीवादानंच	आमचं	 इंदर्पर् थाचं	रा य	उभं
रािहल.	त	ूबलरामदादा,	उ वदेव,	वसुदेवमहाराज	व	राजमाता	यांसह	सव	 ये ठ	यादवांचे
आशीवाद	या	 यु ात	आ हा	 पांडवां या	 पाठीशी	असावेत.	 ते	 घे यासाठीच	 मी	आलो
आहे.”

कृ ण	 हसला.	 या या	 िवशेष	लयीत	 हणाला,	 “अजुना,	 तुला	आिण	 पांडवांना	मी
माझे	एकट ाचे	आशीवादच	काय	ते	देऊ	शकतो.	कालच	आम या	सुधमा	राजसभेत	तु हा
कौरव-पांडवां या	पर् नाव नच	माझं	िन	दादाचं	तंुबळ	भांडण	झालं	आहे.	 याचं	 हणणं
आहे,	सव	चतुरंग	यादवसेनेसह	 या या	 व	मा यासह	सव	 ये ठ	यादवयो ांनी	या
समरांगणात	कौरवशरे् ठ	धृतरा ट्रां या	पािठं यात	उतरावं,	नाहीतर	तट थ	राहावं.	या
युवराज	 दुयोधनानं	त परतेनं	 याची	भेट	घेऊन	 याचं	मन	तसं	वळवलं	आहे.	मी	सुधमा
सभेला	सांिगतलं,	‘कौरव-	पांडवां या	यु ात	 ये ठ	यो ांनी	कुणा या	प ात	जावं,	हे
यां या	 इ छेवर	सोडावं,	 युवराज	बलरामदादा या	आदेशानं	यादवसेना	 कुठे	जायचं	 ते
ठरेल.	 मी	 मातर्	 या	 यु ात	 हाती	श तर्	 घेऊन	 मुळीच	 उतरणार	 नाही.	आव यकता
पडली,	 तर	मी	या	 यु ात	यो ांना	श तरं्	 पुरवणं,	घायाळांची	 सेवा	करणं,	फार	 तर
कुणाचंतरी	सार य	करणं,	एवढंच	काय	ते	क 	शकेन.’

“पांडवांचा	 पर्ितिनधी	 हणनू	आले या	 िपर्य	 स या	 अजुना,	 अगर्क्रम	 हणनू
पर्थम	 त	ू मला	 िनःसंिद धपणे	 व	 प टपणे	 सांग,	 तुला	 कोण	 हवंय?	 िनःश तर्,
सुखदुःखा या	–	यु ती या	चार	गो टी	सांगणारा	मी	की	यादवांची	चतुरंगदल	सेना?	काय
पािहजे	तुला	–	मी	की	यादवसेना?	ती	हवी	असेल,	तर	याच	पावली	तुला	बलरामदादांना
भेटावं	लागेल.	दादाचं	तर	 प ट	मत	आहे	की,	आपण	 कुणाकडूनही	 यु ात	भागच	 घेऊ
नये.”

मागचा	पुढचा	कसलाही	िवचार	न	करता,	मनात	क पटाएवढाही	िकंतु	न	ठेवता	माझा
अजुन	पटकन	वाकला.	कृ णा या	पांघ णाआड या	न	िदसणा या	चरणांवर	आपलं	म तक
टेकवीत	नमर्पणे	 हणाला,	 “कुठ याही	 ि थतीत	मला	 केवळ	 तुझे	 िन	 तुझेच	आशीवाद
पािहजेत	अ युता!”

“तथाऽ तु!”	 या या	 म तकी या	 िकरीटावर	 हात	 ठेवत	 कृ ण	 हसत	 हणाला.
लागलीच	 दुयोधनाकडे	बघत	तो	युिधि ठरा या	ढबीत	 हणाला,	“सुयोधना,	 तुला	आता
यादवसेना	 वीकार यािशवाय	पयाय	नाही.	काय	आहे	तुशा	िनणय?”

दुयोधनही	 ढ गी	 नमर्पणे	 िकंिचत	 वाकून,	 हात	 जोड़न	 अंतरंगा या	 आनंदा या
उक या	लपवीत	 हणाला	“जशी	यादवशरे् ठांची	इ छा!	कौरव	यादवांची	सश तर्	सेना
वीकारायला	तयार	आहेत.	तशी	 संमती	बलरामदादांकडून	मी	कालच	 घेतली	आहे.	ती
बदल याचं	 साम य	 ारकाधीशां या	 वाणीत	आहे,	 हे	 मी	 जाणतो.	 हणनू	आपलीही
संमती	घे यासाठी	आलो.	ती	िदलीत	–	भ न	पावलो.	एकच	नमर्	िवनंती	आहे.”



आप या	वाणीचा	पर् य 	दुयोधना या	मुखातनू	गौरव	ऐकताना	कृ ण	सचूक	हसला.
याची	िवनंती	काय	असणार	हे	ताडून	 हणाला,	“कौरवा,	घाब 	नकोस.	मी	हाती	श तर्
धरणार	नाही.	माझी	पर्ित ाच	आहे	ही!	घेईन	तो	अ वांना	हाकारणारा	केवळ	पर्तोद.	ते
ल ात	घेता,	मी	कौरव-पांडवां या	या	यु ात	असनू-नसनू	सारखाच	आहे!”

िकतीही	 केलं	तरी	तो	 दुयोधन	होता.	 ारके या	 कृ णाला	चांगला	जाणनू	होता	तो
हणाला,	“श तर्ाब ल	नाही	 हणत	मी,	 हणतोय	मौनािवषयी!”
तसं	 आता	 मातर्	 उठून	 दुयोधनाचे	 खांदे	 थोपटत	 माझा	 कृ ण	 हणाला,

“सार यानंसु ा	मौन	राखावं,	ही	तुझी	अपे ा	चम कािरकच	आहे	सुयोधना.	तु ही	तुमचा
सैिनकांना	चेतावणी	दे यासाठी	हवा	तसा	आरडाओरडा	करणार	आिण	सार यानं	आप या
आ वांनाही	 चेतावणी	 दे यासाठी	 बर्सु ा	 न	काढता	मौन	धरावं,	 हा	अ यायच	 नाही
काय?	 तु याकडे	मी	कधीच	 याय	मािगतला	नाही.	आज	मागतो	आहे.	मला	अशर्ाप
िजवांना	चेतावणी	दे यासाठी	मनसो त	बोल	ूदे!	मौनाची	अट	घाल	ूनकोस,	सुयोधना.”

“तथाऽ तु!	ठीक	आहे.”आपण	 कृ णापे ा	वडीलधारे	आहोत,	याचा	आधार	व	भान
घेत	दुयोधनानं	आपला	उजवा	हात	आशीवादासारखा	उठवला!!

कृ ण	हसला.	 याचं	ते	तसलं	हा य	अजुनानं	यापवूी	कधीच	बिघतलं	न हतं.	पाठमोरा
झा यामुळे	दुयोधनाला	काही	ते	बघायला	िमळालंच	नाही.

घड या	 घटनांनी	 एक	 िविचतर्	 स य	 मातर्	 या	 काळात	 साकारलं	 होतं.	 यादव
कौरवां या	प ाकडून	यु ात	उतरावेत	 हणनू	तंडलेले	बलरामदादा,	कृ णाचा	पणू	िनणय
ऐकून,	तो	न	पटून,	सवांना	 यागनू	च क	 िहमालयाकडे	 िनघनू	 गेले	होते!	पाठोपाठ	 यु
मा यच	नसलेले	उ वदेवही	ितकडेच	कुठेतरी	िनघनू	गेले	होते.	उ वदेव	जा यापवूी	िपर्य
बंध	ू कृ णाला	 भेटूनच	 गेले	 होते.	 बलरामदादा	 मातर्	 भेटले	 नाहीत.	 यां या
वभावधमाला	ध नच	ते	होतं.
भीमसेनानं	 कृ णानं	 धाडले या	 गगमुनी,	 मय,	 िव वकमा,	 व ट्ट,	 कमला 	 व

िव ु माली	 यां या	 सहकायानं	 कु ेतर्ावर	 दृष ती या	 पांडवां या	 िशिबराचं	 संकुल
उठवलं	 होतं. यात	 पांडवां या	 ि तर्यांसाठीही	 वतंतर्	 अशी	 िशिबरं	 होती.	 पर्मुख
यो ां या	 तर्ीयांसाठीही	होती.	 ितर्शलू,	तोमर,	शर-चाप,	चक्र	अशा	श तर्ांसाठी
बंिद त	वेगळी	भांडारं	होती.	महाराज	िवराटांनी	चेदी,	मदर्,	मिणपरू,	िगिरवर्ज	अशा	सव
िठकाणी	िवशेष	दतू	पाठवनू	िवखुरले या	पांडवि तर्या	उप ला यात	एकवट या.	छोटंसं
गर्ाम	असले या	उप ला याचं	 पांतर	आता	राजनगरासारखं	झालं	होतं.	महाराज	िवराट
पांडवांसाठी	 या	 नगरात	 येणा या	कोण याही	 तर्ी-	 पु षाला,	काहीही	कमी	 पडू	 देत
न हते.	 ते	नावापर्माणेच	 देहानं	सश त	होते.	आता	आ हा	पांडवांसाठी	मनानंही	 िवराट
झाले.

ारके या	यादवसेना	कु ेतर्ाचा	वाटेला	लाग या या	वाता	आ या.	हि तनापुरचं
चतुरंगसेनादल	 तर	 के हाच	 कु ेतर्ावर	 पोहोचलं	 होतं.कौरवांची	 सेना	 महापुरात	 तट
फोडून	 णा णानं	वाढणा या	गंगेसारखी	फुगत	चालली	होती	आिण	 ारकेहनू	शेवटचा
आदेश	आला,	 “सव	यो ांनी	आिण	 तर्ी-मंडलानं	आता	उप ला य	सोडावं.	 कु ेतर्
गाठावं.	 दृष तीचा	 काठ	 ध न	 उठले या	 पांडव	 सेने या	 िशिबरसंकुलाकडे	 पर् थान
ठेवावं.”

कृ णा या	 आदेशापर्माणे	 सुभदर्ा	 आिण	 गभवती	 उ रेसह	 मी	 मा या



सवतीमंडळातनू	 कु ेतर्ावर या	 दृष तीकाठ या	आ हा	 पांडवां या	 िशिबरात	 आले.
पर्मुख	 पांडवयो ां या	 ि तर्याही	 आ हांसमवेत	 हो या.	 नकळतच	 या	 सव
तर्ीमंडलाचं	हवं-नको	ते	बघ याचं	नेतृ व	मा याकडेच	आलं.
कांिप यनगराहनू	 माझा	 धृ टदादा,	 िशखंडी	 आिण	 इतर	 सव	 बंधूंसह	 सश तर्

पांचालसेना	 घेऊन	 आला.	 तो	 आला	 आिण	 कु ेतर्	 कसं	 गजबजनू	 उठलं,	 आ हा
पांडवां या	सैिनकिशिबरांत	मग	दररोज	भर	पडत	चालली.	केकेयराज	बृह तर्	आप या
सेनेसह	आला.	 कािशराज	 सुबाह	ू शै यासह	आला.	 याचं	 रथदलच	 तीस	 हजार	 रथांचं
होते.चेदीं या	शुि तमतीहनू	िशशुपालाचा	 पुतर्	धृ टकेत	ूआपला	 पुतर्	वीतहोतर्	याला
घेऊन	एक	अ ौिहणी	सेनेसह	आला.	माझा	सखा	कृ ण	यानंच	 याला	चदीचंा	नेता	 हणनू
िशशुपालानंतर	िनयु त	केलं	होतं.	आप या	सेनेसह	व स	आले.	िवशेष	 हणजे	 ारकेहनू
सेनापती	 सा यकी	 आप या	 सै यासह	 आम या	 पांडव	 िशिबरात	 आला.	 यानं
बलरामदादा,	 अनाधृ टी	 कृतवमन	् यांचे	 कौरवप ात	 ये याचे	 आवाहन	 व	 आदेश
घुडकावनू	लावले	होते.	 ‘िजकडे	 कृ ण	 ितकडे	मी’,	 हणत	तो	आम या	 िशिबरात	आला
होता.	 यादवांचा	 दुसरा	 शरू	 यो ा	 कृतवमन	् मातर्	 कौरवांकडे	 जाणार	 होता.	 या
दोघां याही	 पाठीशी	 मातर्	 यादवांच	सवच	 सै य	काही	 न हतं.	 या	 सै यातील	काही
दलपर्मुखांनी	बलरामदादां या	इ छेनुसार	या	 यु ात	तट थ	 राह याचा	 िनणय	 घेतला
होता.	 ते	 ारकेतच	थांबले	होते.	आमची	पांडवसेना	आता	सात	अ ौिहणी	एवढी	झाली
होती.	 रोज	आ हा	 तर्ीमंडळा या	 िशिबरांत	 येऊन	 धृ टदादा	मला	आिण	 राजमातेला
िदवसभरात	घडले या	घटनांचा,	सै या या	पर्गतीचा	वृ ा त	 ायला	चुकत	न हता.

आता	मी	माझे	चार	पती,	 धृ टदादा,	 िवराटमहाराज,	सा यकी,	 धृ टकेत	ूअसे	सवच
जण	वाट	बघत	होतो	ती	एकट ाची	 –	 कृ णाची!	तो	आ हा	सवांचाच	तर	सारथी	होता.
अजुन	 याला	भेट यासाठी	 ारकेलाच	गेला	होता.

मागशीष	 मासाचा	 शु ल	 प 	 सरतीला	 आला.	 शरदातलं	 तेरा	 योजन	 घेरा या
धम ेतर्	कु ेतर्ाला	घेरणारं	दाट	धुकं	िवरत	चाललं.	आम या	िव 	िदशेला	उठले या
कौरवसेने या	 संकुलात	ए हाना	चांगलं	अकरा	अ ौिहणी	 सै य	एकवटलं	होतं.	 हणजे
आम या	पांडवसेनेपे ा	ते	दीडपट	मोठं	होतं.या	सेनेत	यवन,	शक,	गबल,	बबर,	िकरात,
िकरात,	केकेय,	वातधान	अशांचा	समावेश	होता.	शकुनी या	गांधार	देशाचं	घातकी	यु ात
पर्वीण	सेनादल	आलं	होतं.	किपश,	कांबोज,	वाहीक	आिण	गांधार	असा	पि चमेकड या
यवन,	 शक	 कुलांचा	 एक	 िवशाल	 गट	 होता.	 ते	 सव या	 सव	 कौरवां या	 पािठं यात
कु ेतर्ावर	 उतरले	 होते.	 ही	 िकमया	 शकुनीची	 होती.	आ हा	 पांडवांचा	 मामा	 श य
मदर्देशी या	शाकल	नगराहनू	 पुतर्	ऋतायनासह	आम या	प ात	 ये यासाठी	 िनघाला
होता,	 पण	 याला	म येच	गाठून	 दुयोधनानं	 पर्चंड	 उपहार	 देऊन	कौरवांकडे	 वळिवलं
होतं.	अ मक	 देशीचा	अ मके वर	 कौरव	 िशिबरात	 उपि थत	झाला	 होता.	 कौरवांची
िकतीतरी	िवराट	सेना	 यांनाच	मोजमाप	 ठेवता	येणार	नाही,	अशी	अकरा	अ ौिहणीवंर
गेली	होती.

पराक्रमो सुक	 जवळ-जवळ	 चाळीस	 लाख	 यो ांनी	 दाटले या	 धम ेतर्
कु ेतर्ावर	सग यांत	शेवटी	आला,	तो	दा कानं	आणलेला	कृ णाचा	रथ	ग ड वज!!
ारकेहनू	 येतानाच	 तो	 नागे वरा या	 िशवालयात	 जायला	 चुकला	 न हता.	 अजुन	 व



दा कासह	 तेथील	िशविपंडीवर	अिभषेक	करवनू	 बेलपतर्	व	शुभर्	फुलं	वाहनू	िमट या
मा यनेतर्ी	 यानं	मना या	सखोल	तकवटातनू	िशव तवन	केल	होतं	—

“िशवाकांत	शंभो	शशांकाधमौले,	
महेशान	शिूलन	्जटाजटूधािरन्
वमेको	जग ापको	िव व प
पर्सीद	पर्भो	पणू प!!”

आप या	 बुदि्धबळावर	 मानवी	 महाय ाचं	 पर्लयतांडव	 माजिव यापवूी	 तो
िवलयदेवता	िशवाशी	एक प	होऊनच	आला	होता.

तो	 िदवस	 होता,	 मागशीष	 व 	 पर्ितपदेचा.	 या	 िदवशी	 दो ही	 प ांकडील
का याकिभ न	 उघड ाबंब	 लाकूडतोड ांनी	 हाती	 वीतभर	 ं द	 धारदार	 पा याचे	 परशू
घेऊन	 या	 महायु ा या	 पिह या	 िदवशीच	 –	 उ ा	 वापर या	 जागा- या	 चार	 योजन
घेरा या	 यु भमूीवर	उभे	असलेले	आकाशाशी	 पधा	करणारे	 िविवध	 वृ 	तोडून	 यांचे
कडेला	ढीग	रच यास	पर्ारंभ	केला.	अशोक,	अंजन,	आमर्,	अ मली,	औदंुबर,	अ व थ,
ताल,	तमाल,	कजळ,	कदंब,	 िकंशुक,	साग,	 पु नाग,	 खैर,	असे	 िकतीतरी	 वृ 	कडाडत
कोसळू	लागले.	उ ापासनू	सु 	होणा या	महायु ा या	िविवध	श तर्धारी	वीर	िशरोमणी
असेच	कोसळणार	होते.

कृ णाचा	 ग ड वज	 कु ेतर्ात	 पर्वेशला	 तोच	 कौरवां या	 सेनािशिबरा या
संकुलाकडून!	पर्वेशताच	तो	अनेकांनी	ओळखला.	आतापयंत	सवांनाच	क पना	 येऊन
चुकली	होती	की,	तो	पांडवांचा	पाठीराखा	आहे.	तरीही	 याचं	 दु न	का	होईना,	दशन
घे यासाठी	ते	िवजयो सुक	यो े 	िशिबरा-िशिबरां या	दारात	दाटले.

तो	कु ेतर्ावर	आ याची	वाता	वा यावर	 वार	होऊन	मा या	िशिबरात	आली.	ती
ऐकताच,	पर्थम	मला	काय	करावं	 ते	 सुचेना.	माझा	 या यावर	खपू	रोष	होता.	एकतर
यानं	 बलरामदादा	 व	 उ वदेवांना	 ारकेबाहेर	जाऊ	 िदलं	 होतं.	आ ही	 याला	 संपणू
यादवसेनेसह	 गृहीत	धरलं	होतं.	पण	 या यािवषयी	 कुठलंही	 गृहीत	कधीच	ध 	नये,	 हे
यानं	िस 	केलं	होतं.यादवांची	सेना	फुटली	होती.	यासाठी	सव	जण	 या या	भेटीस	गेले
पण	 मी	काही	 गेले	 नाही.	सवांना	 भेटून	झा यावर	 तोच	 मा या	 िशिबरात	आला.	 मी
कस या	रोषात	आहे,	 हे	 यानं	के हाच	ताडलं	होतं.	मला	पाठमोरी	बघनू	तो	समजावीत
हणाला,	 “कृ णे,	 तुझा	रोष	मला	समजला.	जरा	धीर	तरी	धर.	काय	होणार	आहे,	 ते-ते
नुसतं	बघत	चल.	यु ातलं	यश	हे	सं येवर	कधीही	अवलंबनू	नसतं.	मा या	सव	पर्ित ा,
तु या	सव	 इ छा	पणू	होणार	आहेत.	त	ूअजुनाला	 िदलेला	 संकेत	 यानं	 ारकेत	मला
सांिगतला.	 तु ही	पांडवांनी	िनःश तर्	असनूही	मला	 वीकारलंत	याचाच	मला	परमानंद
आहे.	 तु या	 िव वासाला	 मी	 मुळीच	 तडा	 जाऊ	 देणार	 नाही.	 िव वास	 ठेव.	 िवजय
तुमचाच	आहे.	तुझी	अनुमती	असेल	तर	िनघतो	मी!”

शेवटचा	मातर्	 यानं	मा या	वमीच	घाव	घातला.	सव	अथांनी	मी	 या याहनू	लहान
असतानाही	तो	माझी	अनुमती	मागत	होता.	 या यावर	रोष	धरणारी	िकती	मखू	होते	मी!
पाठमोरी	होते,	ती	मी	गरकन	वळले.	 पुढे	होऊन	पर्थम	 याची	चरणधलूी	 घेतली.	वर
उठून	 या याकडे	बिघतलं.	तो	हसत	होता.	पवूी	कधीच	न हती	अशी	 याची	चया	मला
अपवू	 तेजवंत	 वाटली.	 वषानुवषं	 मरण	 देणारं	 महायु 	 पर्ारंभ	 कर यापवूी	 तो	 मला



हणाला,	 “कृ णे,	 तुझा	रोष	कसा	काढायचा	 ते	मी	चांगलंच	जाणतो.	 तुझा	हा	नम कार
तुझी	अनुमतीच	माननू	मी	िनघतो!”	तो	वळला	आिण	िनघनूही	गेला.	मी	िवचारात	पडले,
खरोखरच	माझा	सखा	कृ ण	आहे	तरी	कोण?

शेवटी	 मागशीष	 व 	 दि्वतीयेचा	 तो	 ऐितहािसक	 िदवस	 एकदाचा	 उजाडला.
पहाटे या	 बर्ा ी	 मुहतूापासनूच	 दो हीकड या	 सेनापतीनंी	 यहूरचना	 क न	 घेतली
होती.	 सेनापतीपदाचा	 कृ णा या	 ह ते	 अिभषेक	 झालेला	 आ हा	 पांडवां या	 सेनेचा
सेनापती	होता,	मा या	बंध	ूधृ ट ु न!	 या या	पाठीशी	सात	अ ौिहणी	संगर्ामो सुक
पांडवसेना	उभी	होती.	कौरवांचे	सेनापती	होते,	 िपतामह	भी म.	 यां या	पाठीशी	अकरा
अ ौिहणी	 कु सेना	 उभी	 होती.	 मी	 दरू	 मा या	 िशिबरात	 होते.	अजुन	 प नी	 उलपूी,
िचतर्ांगदा,	नकुलप नी	करेणुमती,	सहदेवप नी	िवजया	व	अनेक	सेिवका	मा या	समवेत
हो या.	भानुमती	व	सुभदर्ा	यांचं	िशिबर	वेगळं	होतं.	 या	िशिबरात	अिभम यचूी	गभवती
प नी	उ राही	होती.	आ हाला	रणभमूीवरचं	काहीसु ा	िदस	ूशकत	न हतं.	दरूवर	ह ीचें
ची कार,	घोड ांचं	 िखंकाळणं	व	 यातच	 िमसळलेली	 सैिनकांची	 कुजबुज	असा	 संिमशर्
रण वनी	काय	तो	ऐकू	येत	होता.

धम ेतर्	 कु ेतर्ा या	 पवू	 ि ितजावर	 आकाशमणी	 सयूाचं	 तेजतबक	 हळूहळू
गगनमंडलात	 वर	 चढलं.	 आ ही	 जीव	 एकवटून	 आम या	 िशिबरातनू	 आता	 पर्चंड
क लोळ	ऐकू	 येणार	 हणनू	कान	टवकारले.	आ ही	एवढ ा	 ि तर्या	होतो,	पण	एकही
श द	 काही	 फुटत	 न हता.	 पर् येकीचं	 मन	 के हाच	 रणभमूीवर	 पोहोचलं	 होतं.	 मला
सवपर्थम	ऐकू	आली,	ती	कृ णस या या	पांचज य	शंखाची	पिरिचत	ललकार.	पाठोपाठ
धृ टदादा या	शंखाची.	 याला	पर् यु र	 हणनू	िपतामह	भी मांनी	शंख	फंुकला	असावा.
मग	मा या	पाचही	पतीं या	शंखांचे	पिरिचत	 वनी	ऐकू	आले.	पाठोपाठ	अंगावर	रोमांच
उभे	 करणा या	 शंख वनीचंा	 उसळलेला	 केवढातरी	 मोठा	 संिमशर्	 वनी	 कानी	 पडला.
दो हीकडील	गजदलांतील	ह ी	ची कारलेले	ऐकू	आले.	घोड ांचा	संिमशर्	िखकाळ	कानी
पडला	आिण	एकाएकी	काय	झालं,	 कुणास	ठाऊक!	 ते	सगळे	 वनी	हळूहळू	कमी-कमी
होत	गेले.	िचिडचाप	झाले.	आ हा	सग या	जणीनंा	संभर्मात	टाकणारी	शांतताच	शांतता
पसरली.	मी	तर	न	राहवनू	 तर्ीमंडळातनू	उठून	िशिबरा या	दारातच	गेले.	न	िदसणा या
रणभमूीकडे	वेड ासारखी	नुसती	बघतच	रािहले.	काय	झालं?	काहीही	कळत	न हतं.	यु
थांबलं	की	काय?	तसं	झालंच	असेल,	तर	मा या	पर्ित ांचं	काय?	मी	िवमु त	सोडले या
केशसंभाराचं	काय?	 सैरभैर	 होऊन	 मी	 वतःशीच	 पुटपुटत	 िशिबरात	 तर्ीमंडलातील
कुणाशीच	न	बोलता,	एकटीच	अ व थ-अ व थ	फेर	घेऊ	लागले.	मा यातील	पांडवांची
महाराणी	शतशरांनी	टोच यासारखी	 याकूळ,	िव हळ	झाली	होती.	 तूसभेत	िवंटिबली
जाताना	झाले	 न हते,	 तेवढी	 मी	 नुस या	क पनेनेच	लि जत	 व	 यिथत	झाले	 होते.
कुठ याही	 कारणासाठी	 यु 	 झालंच	 नाही;	 ते	 थांबलं	 तर	 मा या	 व तर्ाला	 हात
घालणा या	नीचांना,	ते	िनः त ध	बघणा या	िनल ज	लाचारांना	िश ा	झालीच	नाही	तर
-	 तर	 पांडवप नी	 महाराणी	 दर्ौपदीची	 कीती	 क पटासमान	 होणार!	 कलंिकत	 होणार!
एवढ ा	िज हा या या	स या	बरोबर	हो या,	पण	मा या	मनः ोभ	 यातील	एकीलाही
कळणार	न हता.	मला	कुणाशीच	काहीही	बोलावंसं	वाटत	न हतं.

जवळ-जवळ	अशा	 कुरतडणा या	जीवघे या	शांततेत	घिटका	 गेली	आिण	एकाएकी



काय	 झालं	 कळलं	 नाही.	 पु हा	 शेकडो	 शंखांचे	 वनी,	 गज,	 अ व,	 उ ट्रांचे	आवाज
वेगवेग या	श तर्ांचा	नाद	आिण	‘आ ऽढ...	आरोऽह...	आऽक्रम’	अशा	चेतावणी या
रणआरो या	यां या	एकाच	 संिमशर्	नादानं	अवघं	धम ेतर्	 कु ेतर्	क लोळानं	कसं
क दनू	गेलं.

कौरव-पांडवा या	‘न	भतूो	न	भिव यित’	रोमांचक	महायु ाला	पर्ारंभ	झाला	होता!!
मी	सुटकेचा	िन: वास	टाकला.	मा या	मनावरचा	िहमालयाएवढा	ताण	 णात	कमी

झाला.	मी	पु हा	मा या	 तर्ीमंडळाशी	नेहमीसारखं	बोल	ूलागले.
आ हा	 तर्ाणीनंा	 रणभमूीवर	घडणा या	थरारक	घटनांचं	जीवनभर	कधीच	 िवशेष

काही	वाटलं	नाही.	आम या	 र तातच	 िभनलेलं	असत	की,	 ‘जीवन	हाच	एक	 संगर्ाम
आहे.’

मग	रोज	कानी	पडणारे	एकाहनू	एक	घडणारे	थरारक	संगर्ामवृ ा त	आ ही	सा या
जणीनंी	 शांत	 िच ानं	 ऐकले.	आम यातील	 एखादी	 तर्ी	 ितचा	आ तगण	 संगर्ामात
कामी	आला	की,	 याकूळ	होई;	 िवकल	होई.	तशी	मी	 ितला	जवळ	 घेऊन,	थोपटून	शांत
करी.	 या	 सा या	 जणीच	 आता	 मला	 महाराणीऐवजी	 ‘ताई’	 हण	ू लाग या	 हो या.
सुभदर्ा	तर	कधी	न हे	एवढी	मनानं	मा या	जवळ	आली	होती.	तीही	अनेकीचंं	सां वन
अंतःपरे्रणेनं	क 	लागली	होती.

यु ा या	 तेरा या	 िदवसाची	 सं याकाळ	 आम या	 िशिबरावर	 उतरली.	 वृ ा त
देणा या	दतूानं	आजपयंत	आणलेले	सव	वृ ा त	यु ा या	िनणया या	दृ टीनं	आशादायक
होते.	अ ाप	पांडवांचा	कुठलाही	मह वाचा	यो ा	काही	धारातीथी	पतन	पावला	न हता.

पण	आज	 गु 	दर्ोणांनी	मांडले या	 ‘चक्र यहू’	सेने या	कदर् थानात	 दुयोधनपुतर्
ल मण	 व	 आमचा	 अिभम य	ू यां यात	 घनघोर	 यु 	 झालं.	 यात	 मिू छत	 अिभवर
गदापर्हार	क न	ल मणानं	 याचा	वध	केला.

जयदर्थानं	 ‘कुठाय	 तुझी	गदा?’	 हणत	उ म पणे	 मृत	अिभ या	 िन चे ट	 देहावर
च क	ल ापर्हार	केला.	अिभचं	म तक	 या	धरती या	कीतीसाठी	तो	धारातीथी	पडला
होता,	ित यातच	 तलेलं	अस मामुळे	तसंच	रािहलं!	नुसतं	धडच	काय	ते	उलटं	झालं.

तो	वृ ा त	ऐकताना	मा या	सवांगाची	कशी	लाही-लाही	झाली.	व 	िपटून	‘अिभ	-
माझा	अिभ’	 हणनू	आक्रोशणा या	 सुभदरे्चं	 वतःचा	शोकावेग	आवरत	मी	सां वन
क 	लागले.	इत यात	 सुभदरे्चं	सां वन	कर यासाठीच	पर् य 	सखा	 कृ ण	व	अजुनच
आम या	िशिबरात	आले.	अजुनाची	एरवी	उ नत	असणारी	मान	आज	पिह यांदाच	खाली
बघनू	मीही	गलबलले.	पु हा	 वतःला	सावरत	पुढे	होऊन	 याचे	दो ही	 दंड	ग च	ध न
याला	गदागदा	हलवीत	आक्रोशले,	 “मला	जयदर्थाचं	म तक	बघायचं	आहे.	मा या
अिभ या	कलेवराला	 या	 नीचानं	लाथ	 मारली	आहे.	 बोल	 धनुधरा,	 त	ू हे	करणार	की
नाही?”

वतःला	 सावरत	 शोकम न	 अजुन	 हणाला,	 ‘कृ णे,	 चक्र यहूातच	 मी	 पर्ित ा
घेतली	आहे.	उ ा	सयूा तापवूी	जयदर्थाला	वधीन,	नाहीतर	मीच	अि नका ठ	भ ण
करीन.	शांत	हो.”

माझं	 व	 सुभदरे्चं	सां वन	क न	 कृ ण	 व	अजुन	 यां या	 िशिबरांकडे	 िनघनू	 गेले.
पुतर्शोकानं	 अजनूही	 हमसणा या	 सुभदरे् या	 पाठीवर	 सां वनाचा	 हात	 िफरवीत	 मी
हणत	 रािहले,	 “उगी	 हो,	 सावर.	 शांत	 हो	 सुभदरे्.”	 ितचा	 एकुलता	 एक	 पुतर्	 ितनं



गमावला	होता.	 ितला	काय	वाटत	असेल,	याची	मी	क पनाच	क 	शकत	न हते.	मला
कृ णानं	कधीतरी	काढलेले	उद	्गार	 पशनू	 गेले,	 ‘या सेने,	 यु 	 हणजे	महाय !	 यात
कुणाकुणाला	आिण	कसली-कसली	सिमधा	अपण	करावी	लागेल,	सांगता	 येत	नाही.’
मला	काही-काही	समजत	न हतं.	हा	महाय 	आणखी	 कुणाकुणा या	 िन	 िकती	सिमधा
मागणार	होता!!





५

अजुन

मी	अजुन!	िव यात	पाच	पांडव	बंधूंमधील	एक!	अगदी	 विचतच	आमची	कंुतीमाता
माझा	 िनदश	 ‘शडेफळ’	 हणनू	करी.	या	शडेफळािवषयी	 पुढे	जाण या	वयात	मला	एक
जीवनस य	 कळून	 चुकलं	 की,	 िनसगक्रम	 हणनूच	 शडेफळात	 अनेक	 दुमीळ	 गुण
एकवटलेले	 असतात.	 मी	 जीवनात	 दोनच	 नाती	 सवशरे् ठ	 मानली.	 पिहलं	 मा या
कंुतीमातेचं	मी	शडेफळ	 हे!	आिण	 याहनू	अिधक	शर्ीकृ णाचा	मी	पर्थम	 क्रमांकाचा
‘सखा’	आहे	हे!	या	‘शडेफळ’	आिण	‘सखा’	या	ना यांनी	मला	जीवनात	भरभ न	िदलं.

मी	जीवनात	सवशरे् ठ	मानलं,	ते	एकट ा	शर्ीकृ णाला!	पर् येक	माणसाला	‘ व’चा
अिभमान	असतो.	मला	याचाच	अिभमान	होता	की,	मी	माझा	‘ व’	शर्ीकृ णा या	चरणी
अपण	केला	आहे.

पर्थम-पर्थम	मी	 याला	सवांपर्माणे	 ‘शर्ीकृ ण’	असंच	 संबोिधत	असे.	 या या
नावातील	 ‘शर्ी’	या	उपाधीला	अनेकिवध	छटा	आहेत,	 हे	यादवांचे	 मुिनवर	गग	यांनी
मला	पुढे	अनेकवेळा	क्रमश:	समजावनू	सांिगतलं	होतं,	मलाही	ते	जीवनभरा या	अनेक
पर्संगात	 तीवर्पणे	 पशनू	 गेलं	 होतं.	 याला	 ‘शर्ीकृ ण’	 हणताना	 तो	आप यापे ा
केवढातरी	उंच	आहे,	अगदी	थेट	गगनाला	जाऊन	िभडलेला!	 यापक	िन	असीमही	तसाच!
गगनासारखा	–	असं	वाटे!

पण	जशी	 का	 वयंवरानंतर	 दर्ौपदी	 मा या	जीवनात	आली,	 तसं	 याला	 ‘कृ ण’
हणनू	संबोधणं	िकती	यो य	आहे,	तेही	मला	क्रमश:	कळत	गेलं.	ित या	या	 हण याला
कंुतीमातेनंही	अनेकवेळा	मला	पटणारा	 पािठंबा	 िदला.	 याला	 कृ ण	 हणताना,	कधी-
कधी	 तो	आप या	मठूभर	 दयात	सामावला	आहे	असा	 पर् यय	 येई,	 तर	कधी-कधी
या या	गगनाएवढ ा	 िवशाल	 दयात	कणमातर्ानं	आपणच	सामावलेले	आहोत	असा
अनुभव	येई	आिण	 यानंच	तर	मला	िशकवलं	की,	‘जीवन	 हणजे	पर् य 	अनुभव!	अ य
काहीही	नाऽही!’

यामुळेच	असेल,	 पुढे-पुढे	तर	मला	सवयच	पडून	 गेली	की,	 जे हा-जे हा	 याला	तो
आप यापे ा	िकतीतरी	मोठा	आहे	हे	जाणवनू	 ायचं	असेल,	ते हा-ते हा	मा या	त डून
नकळतच	आपोआप	उद	्गार	बाहेर	पडत	–	‘शर्ीकृ णा’	आिण	जे हा-जे हा	माझं	काहीतरी
चुकलंय,	मी	 या यापे ा	 िकतीतरी	लहान	आहे	 हे	 याला	जाणवनू	 ावंसं	वाटे,	 ते हा-
ते हा	मा या	त डून	सहज	उद	्गार	बाहेर	पडत	 –	 ‘कृ णा’!	असा	हा	 ‘शर्ीकृ ण’	आिण
‘कृ ण’	माझं	पुरतं	जीवन	 यापनूही	दशांगुळं	उरलाच	होता!

मा या	 ‘अजुन’	या	नावाचा	 प टाथ	मला	नीट	समजावनू	सांिगतला,	तो	 कृ णानं.
मा या	 पिह याच	 भेटीत	 कु ेतर्ावर	 सयूकंुडािकनारी	 तो	 मा या	 डो यांत	 खोलवर



बघत	मला	 हणाला,	“अजुन	हे	नाव	एकट ा	तुलाच	शोभणारं	आहे.	अ य	कुणीही	ितकडे
िफरकूसु ा	शकत	नाही.	 तु या	नावाचा	अथ	नीट	समजनू	घे	आिण	सदैव	 यानी	 ठेव	–
‘अजन	 हणजे	 िमळिवणे,	पर्ा त	करणे.’	जगातील	कीतीला	 नेणारं	 िनवडक	 ान	 हणनू
जे-जे	काही	आहे,	 याचं	अजन	करणं,	हेच	तुझं	जीवनसाफ य	आहे.”	ते हापासनू	तो	मला
सहजच	‘अजुन’	 हणनू	संबोधत	आला.	कधी-कधी	परे्मानं	‘सखा’ही	 हणत	आला.	माझा
अनुभव	 होता	 की,	 यानं	 असं	 ‘सखा’	 हटलं	 की,	 माझा	 तो	 संपणू	 िदवस	 अपिरिमत
आनंदात	जात	होता.	 या	िदवशी	हातनू	हटकून	काही	ना	काही	पु यकम	घडतच	होतं.

मला	बारका यानं	 पशनू	गेलं	होतं	की,	तो	आणखी	मोज यांनाच	‘सखा’	मानत	होता.
यात	 याचा	सारथी	दा क	होता.	 सुदामपुरीचा	परमिमतर्	 सुदामा	होता.	हि तनापरूचे
महा मा	िवदुर	आिण	मंतर्ी	संजय	होते	आिण	सवांत	मह वाचे	होते,	ते	उ वदादा!

‘सखी’	 हणनू	 यानं	 एकट ा	 दर्ौपदीलाच	 संबोधलेलं	 मी	 ऐकलं	 होतं.	 कधी
कंुतीमातेकडून,	तर	कधी	बलरामदादाकडून	बालपणी	गोकुळात	 यानं	रािधकेलाही	‘सखी’
हट याचं	ऐकलं	होतं.	 वत:	 यानं	सांिगतलं	होतं	की,	रािधकेची	आठवण	 हणनूच	तो
रसरशीत	 पाढ या	 फुलांची	 नवी	 वैजयंतीमाला	 रोज	 व ावर	 वागवीत	असतो.	 हणनू
रािधकेची	का पिनक	मतूीही	कधी-कधी	मा या	डोळयांसमोर	तरळून	जात	असे.	दर्ौपदी
आिण	रािधका	अशा	 या या	स या	 हणनू	मनात	घोळत	असताना	मा या	मनी	हटकून
िवचार	येई,	तो	 ि मणीविहनीचंा.	 या	कृ णा या	सवािधक	आवड या	प नी	हो या.	मला
कंुतीमातेनंतर या	 वंदनीय	 तर्ी	हो या.	 कृ णा या	अ य	सात	प नीनंाही	मी	विहनीच
हणत	असे.	 या	वेगवेग या	मनोभावां या	अिधकारी	व	आदरणीय	हो या.

यानं	 ारकेत	 पुनविसत	केले या	हजारो	काम प	ि तर्यांचा	िवचार	मनी	आला	की
वाटे,	खरोखरीच	 तर्ी वाचा	जो	अथ	 याला	कळला	 होता,	 तो	आ हा	 पांडव,	यादव,
कौरव,	 िवराट,	 पांचाल,	 चेदी,	 मागध	 कुठ याही	 ितर्यसमहूातील	 एकाही	 वीराला
कळला	 न हता.	मी	 याला	 ‘शर्ी’	 मानत	 होतो,	 यातील	 हे	 एक	 पर्मुख	कारण	 होतं.
कंुतीमातेनंच	 या या	या	 अंगाकडे	ल 	 वेधताना	मला	सांिगतलं	होतं,	 ‘अजुना,	माझा
कृ ण	 भेटणा या	 पर् येक	 तर्ीशी	 कसा	 वागतो,	 ते	 बारका यानं	 बघत	 जा.	 सं कृती-
सं कृती	 हणतात,	ती	 हणजे	हे	वागणंच	होय.	दुसरं	काहीही	नाही!	तहूी	ते	कधीच	िवस
नकोस.’

ित या	या	सं कारांमुळेच,	पर्ित ाभंग	होऊन	तीथयातरे्त	असताना	मी	नागक या
उलपूीशी	 िववाह	 केला	 होता.	 शर्ीकृ णानं	 जांबवतीविहनीशी	 केलेला	 िववाह	 आदश
हणनू	मा या	समोर	होता.	 िहिडंबेशी	 िववाह	करतानासु ा	भीमसेनासमोर	हाच	आदश
होता.	बालिवधवा	असलेली	नागक या	उलपूी	मा या	या	दोघा	 सु दांना	आठवनूच	मी
वीकारली	होती.
जीवनाचा	हा	असा	पडताळा	 घेताना	मला	 अंधकूसा	आठवतो,	तो	 गंधमादन	पवत.

कंुतीमातेनं	सांिगतलं	तसं	आ हा	सव	पांडवांचे	ज म	या	गंधमादन	पवतावर	झाले	होते.
आ हाला	 रा यभाग	 हणनू	 खांडववन	 देताना	 कृ णा या	 सा ीनं	 शकुनी	 कुि सतपणे
हणाला	होता,	“पांडवांना	वनाचा	सराव	आहे.”	तो	राजकारणी	ितरकसपणे	 हणाला	होता,
ते	आ ही	अनुभवलेलं	जीवनस व	होतं,	आज	मला	 या	वनजीवनाचा	व भर	अिभमानही
वाटतो.	हे	जीवनस य	कसं,	तर	आ ही	पांडव	ज मलो	ते	गंधमादन	पवतराजी या	शतशंृग
िशखरावर.	मला	तर	पुढ या	वनवासा या	काळात	चांगली	नऊ	वषं	गंधमादन	पवतावरच



राहावं	लागलं.	रा य	क न	रािहलो	ते	खांडववनात.	वनवास	प क न	रािहलो	ते	का यक
व	 ैतवनात.	 ‘न	 भतूो	 न	 भिव यित’	 अशा	 कु ेतर्ा या	 महायु ानंतर	 काही	 वषं
इंदर्पर् थात	 रा य	 क न	 अंितम	 महापर् थानासाठी	 गेलो	 ते	 िहमवनात	 –	 बफा या
वनात!	पांडव	आिण	वन	असा	ज मानं	 जुळलेला	 अंतापयंतचा	 ं 	समास	होता.	सतत
वनाशी	संपक	रािह यामुळेच	असेल,	सव	पर्ितकूलतेत	आमची	मनं	िनकोप,	िन कपट	िन
िनखळ	रािहली.	मी	व	 कंुतीमातेनं	आ हा	पांडवांवरील	कृ णस याची	ही	कृपाच	मानली.
कुठेही	असलं	तरी	मनात	मंगल	असलं	की	वनातही	मंगल	होऊ	शकतं,	 हे	शर्ीकृ णानंच
आ हाला	िशकवलं	होतं.

आ ही	पाचही	बंध	ूव न	वेगवेगळे	िदसत	होतो,	 हणनूच	जगाला	तसे	वाटत	होतो.
हेही	स य	आहे	की,	आ हा	पर् येकाचा	 वभाव	मलूत:	 वेगवेगळा	होता.	तरीही	आ हा
पाचांचं	एकजीव	झालेलं	बळकट	मुठीसारखं	एक	अभे 	अि त व	होतं.	ते	तसं	राख यात
मोठा	 वाटा	 होता,	 तो	 कंुतीमातेचा.	 तसाच	 तो	 ितला	 नुषा	 हणनू	 लाभले या
दर्ौपदीचाही	होता.	पण	आ ही	पाचही	बंध	ूजाणनू	होतो	की,	कुठ याही	तराजतू	घालनू	न
जोखता	 ये याजोगा	यातील	शरे्याचा	 वाटा	 होता,	तो	शर्ीकृ णाचा	 –	आम या	 िपर्य
स याचा!

आ हा	 पाचही	 बंधूं या	 जीवनाला	 अमुलागर्	 वळण	 देणारे,	 जीवनात	 कधीच	 न
िवसरता	ये याजोगे	काही	पर्संग	घडले.	 यातील	पिहलाच	पर्संग	होता,	ला ागृहाचा.
दुसरा	 होता,	 तो	 दर्ौपदी वयंवराचा.	 नंतर	 खांडववनाचा	 दाह,	 इंदर्पर् थिनमाण,
जरासंधवध,	 राजसयू	य 	व	 िशशुपालाचा	वध,	 युिधि ठराचा	 तूसंभर्म	आिण	 संकट,
दर्ौपदीची	 िवटंबना	असे	अनेक	पर्संग	होते.	यातील	कुठ याही	पर्संगा या	 िनिम ानं
आ हा	पाचही	 बंधूंची	एकजटू	 दुभंग याची	दाट	श यता	होती.	तसं	घडलं	मातर्	नाही.
याचं	कारण	काय	होतं?	तर	आम या	जीवना या	पिह या	ट यात	आ हाला	लाभलेलं
कंुतीमातेचं	जीवनदायी	मागदशन	आिण	दुस या	ट यात	लाभलेली	शर्ीकृ णाची	अमोल
कृपापर्सादाची	देणगी.	कधी-कधी	‘शर्ीकृ ण	आ हा	पांडवबंधूंना	जीवनात	कधी	भेटलाच
नसता	तर?’	या	नुस या	िवचारानंही	मी	िन र,	 त ध	होऊन	जातो.	भयकातर,	सैरभैर
होऊन	जातो.

मी	तर	 यि तश:	खरोखरच	 याचा	परमसखा	होतो.	 हणनूच	तर	 यानं	पुढे	पेटले या
भारतीय	महायु ा या	पर्संगी	हताश	आिण	िकंकत य	झाले या	मला	िहतोपदेश	केला.

या	अमर	िहतोपदेशासाठी	 यानं	एकमेव	मलाच	का	िनवडलं?	 या	यु ात	वा तिवक
पांडवांचा	सेनापती	होता,	पांचालयो ा	धृ ट ु न.	मी	िकंकत य	झालोय,	िवमढू	झालोय,
हे	 यानी	आ यानंतर	मला	मा या	नंिदघोष	रथावर	तसंच	सोडून,	खरं	तर	 यानं	सेनापती
धृ ट ु नाकडे	जायला	पािहजे	होतं.	माझी	 सेना	 या या	हाताखाली	 देऊन	 पुढचं	 यु
याला	खेळता	आलं	असतं.	 यानं	तसं	 ते हा	केलं	नाही.	मा यावरचं	 िनखळ	परे्म,	 हेच
याचं	कारण	होतं.
गीतेचं	 अजर	 व	 अमर	 त व ान	 सांग यासाठी	 यानं	 मा या	 ये ठ	 बंधनूा	 –

युिधि ठर,	 भीमसेनालाही	 मनोमन	 न कीच	 पडताळून	 बिघतलं	 असणार.	 या	 या या
स वपरी ेत	 युिधि ठर	का	 उतरला	नसावा?	मा या	 बुदि्धपर्माणे	मला	 याचं	कारण
सापडतंय	 ते	 असं	 की,	 युिधि ठरानं	 आपण	 तूासार या	 यसना या	 –	 माणसूपण
िवसरायला	लावणा या	 यसना या	पणू	आहारी	जाऊ	शकतो,	हे	िस 	केलं	होतं.	 ये ठ



असनू	 यागाची	 वृ ी	 सोडून,	 वयंवरानंतर	 यानं	 दर्ौपदीची	अिभलाषा	 य त	 केली
होती,	 हे	 काही	 कृ ण	 िवसरला	 न हता.	 तसं	 तर	 कृ णानं	 मला	 सांिगतले या	 गीते या
त व ानासारखं	 युिधि ठर	 नेहमीच	 बोलत	 आला	 होता.	 याचं	 ते	 बोलणं	 मातर्
या यापे ा	लहान	आ हा	चौघां या	मनावर	काही	कधीच	ठसलं	नाही.	भीमसेना या	तर
नाहीच	नाही,	 हे	असं	का	होतं?	तर	 युिधि ठर	जीवनभर	जसं	बोलत	होता,	तसं	 नेम या
स वपरी े या	 वेळी	 वागत	 काही	 न हता.	 वा तिवक	 ये ठ	 हणनू	 सवािधक
पराक्रमाचं	 दािय व	 या यावरच	 होतं,	 ये ठ वा या	 अिधकारानं	 तो	 इंदर्पर् थाचा
महाराज	झाला	होता.	पण	 या	शर्ीकृ णा या	अमोल	सहकायानं	इंदर्पर् थ	उभं	रािहलं
होतं,	 या या	 ारकेला	 जा याची	 मनीषा	 यानं	 कधीही	 बोलनू	 दाखिवली	 नाही.
पर् य ात	तर	तो	ितकडे	कधीच	गेला	नाही.	 हणनूच	तर	शर्ीकृ णाला	मी	पर्संगवशात
दादाही	 हणत	होतो.	युिधि ठराला	मातर्	युिधि ठर	िकंवा	महाराजच.

कधी–कधी	मा या	मनी	िवचार	येई,	मी	िकंवा	भीमसेन	 ये ठ	 हणनू	ज मलो	असतो
तर?	आ हा	दोघांपैकी	कुणीही	एक	इंदर्पर् थाचा	महाराज	झाला	असता	तर?	या	अथानं
मातर्	एका	श दानंही	मी	कधी	बोललो	नाही.	 हे	माझं	मौन	 राहणं	 दुट पी	होतं	काय?
मुळीच	नाही.	मी	 कंुतीमातेचा	आिण	शर्ीकृ णाचा	श द	जीवनभर	 िशरोधायच	मानला
होता	–	अगदी	मनापासनू!	 यां या	ठायीची	िनरपे 	भि तभावना	हेच	मा या	जीवनाचं
बळ	होतं.	िकंबहुना	तेच	माझं	जीवनसार	व	स व	होतं.

आपले	 बंध	ूआप या	श दाबाहेर	 नाहीत,	 याचा	कळून	 न	 येणारा	अपर्कटसा	 एक
सू म	राजअहंकार	युिधि ठराठायी	होता.	कृ णाला	 याची	पणू	जाणीव	होती.	गीतेसारखं
कालजयी	 जीवनत व ान	 यानं	 युिधि ठरा या	 कानी	 घातलं	 असतं,	 तर	 भानरिहत
होऊन	 घतू	 खेळणारा	 तो,	 या	 त व ानाची	 सवंग	 पर्वचनं	 मांडीत	 मंिदरा–मंिदरात
िफरला	असता.

मग	महाबली	व	साम यशाली	भीमसेनाची	 यानं	गीतेचा	 िहतोपदेश	सांग यासाठी
िनवड	का	नाही	केली?	सवांना	भीमसेन	महासाम यशाली	आहे	एवढंच	माहीत	होतं.	 याचं
साम य	फुललं	की,	कधी–कधी	तो	अनावर	होत	असे.	 याला	फुलिवणं	सोपं	होतं.	आवरणं
कठीण	 होतं.	 वत:	शर्ीकृ ण	 एक	साम यशाली	म लयो ा	 होता.	जरासंधा या	 वेळी
यानं	भीमसेनाला	पुढे	घातलं	अशीच	सवांची	समजतू	होती.	माझी	तशी	मुळीच	न हती.
अनेक	 िदवस	 चालले या	 िगिरवर्जातील	 या	 म लयु ा या	 वेळी	 भीमसेन	 अनावर
झाला	असता,	तर?	नेमका	 याचा	लाभ	अिजं य	जरासंधानं	उठिवला	असता.	भीमसेनानं
शेवटी	आवळलेला	बाहुकंटकाचा	पाश,	उलटं	घडून	जरासंधानं	भीमसेना या	कंठाभोवती
तो	आवळला	असता	 तर?	या	 णी	 नेमका	शर्ीकृ ण	 पुढे	झाला	असता.	भीमसेनाला
अंगठा	वर	उठवनू	अभय	माग याचा	 िनःसंकोच	 संकेत	 यानं	 केला	असता	आिण	 याच
आखाड ात	आ हानानं	जरासंधाला	अंगावर	 घेतला	असता.	कंसासार या	जरासंधापे ा
सश त	 व	 त ण	अिजं य	 म लवीराला	 यानं	 या	 बाहुकंटकावरच	 वधलं	 होतं,	 हे	 सव
िवसरले	होते,	तरी	मी	पुरेपरू	जाणनू	होतो.

ं ात	असो,	रणांगणात	असो	वा	 दैनंिदन	जीवनात	असो,	शर्ीकृ ण	 िहमनगासारखा
होता.	बाहे न	केवळ	म तक	िदसणारा	–	जलाआड	 याहनू	पर् य ात	आठपट	असलेला!

भीमसेनाची	 दुसरी	कुबल	जागा	होती,	ती	 याचा	आहार	आिण	िनदर्ा	ही.	यासाठीच



यानं	भीमसेनाचीही	गीतेसाठी	िनवड	केली	न हती.
मग	गीता	सांग यासाठी	 यानं	परमिपर्य	सखा	 हणनू	माझीच	िनवड	का	केली	होती?

खरं	सांगायचं,	तर	हा	पर् नच	मा या	मनी	कधीही	उठला	नाही.	मी	‘मी’	न हतोच.	होतो
तो	शर्ीकृ णाचा	 वास!	 हणनूच	 याला	वगळून	माझं	जीवन	पणू	होऊच	शकत	नाही.
दुस या	 अथानं	 सांगणं	 हणजे	 या यािवषयी	 बोलणं,	 हे	 मी	 वतःलाच	 उलगडून
दाखिवणं	आहे.	सावलीनं	आकृतीचं	सागर्	वणन	कर याचा	य न	कर यासारखं	आहे	ते.

पर्थम–पर्थम	मी	 याला	िवचारीत	असे,	कुठलीही	अमुक	एक	गो ट	का	करायची?
कशी	करायची?	 ितचे	 पिरणाम	 काय?	 ती	 नाहीच	 केली	 तर	 ितचे	 पिरणाम	 काय?	 पण
पर् येक	 वेळी	तो	मला	 हसत–हसतच	असं	काही	पटवनू	 देत	 गेला	की,	 पुढे–पुढे	मला
कळून	 चुकलं,	पा याचा	पर्चंड	ओघ	दोन	 दुब या	हातांनी	जसा	थोपिवता	 येत	नाही,
तसाच	 या या	िवचारांचा	पर्वाह	आहे.	काही–काही	पर्संगी	तर	 प ट	जाणवनू	गेलं	की,
िपतामह	भी म	आिण	तो	जलपु षच	आहेत.	तरीही	दोघांत	खपू	 अंतर	होतं.	आणखीही
एक	जलपु ष	मला	अंतरंगातनू	जाणवत	होता,	पण	तो	कोण	हे	मातर्	 प ट	होत	न हतं!

शर्ीकृ णावर	असा	िवचार	क 	लागलो	की,	घटनांचे	मृगतांडे	मनात	धपाधप	उड ा
घेत	अनावर	गतीनं	धाव	ूलागतात.	अनेकिवध	आकारां या	रंगवैभवी	मयरूप यांचे	थवेच
थवे	 मना या	 िकना यावर	 केकारव	 करीत	अलगद	 उत 	 लागतात.	 यातील	 कुठ या
एकावर	 हणनू	दृ टी	जखडून	ठेवता	येत	नाही.	मला	आठवेल	तशी	ही	‘कृ णाजुनगाथा’
मी	सांगतो	आहे.	मला	याची	पणू	जाणीव	आहे	की,	 याचं	जीवन	 हणजे	मला	गांडीव
धनु याबरोबर	िमळाले या	अ य	भा यासारखं	आहे.	घटनांनी	तुडंुब	भरलेलं!

अलीकडे	जसजसा	मी	 या या	भेटीचा	अथ	लावत	जातो,	तसतसा	घनदाट	अर यात
वाट	 चुकले या	बालकासारखी	माझी	 ि थती	होते!	एक	 हणनू	मापदंड	 याचं	मोजमाप
कर यासाठी	 पुरा	 पडत	 नाही.	 कुठ याही	 अंगानं	 या याकडे	 पािहलं	 तरी	 तो	अथांग
आिण	 असीम	 आहे,	 हेच	 पर्कषानं	 जाणवतं	 –	 अगदी	 िन याभोर	 आकाशासारखा!
पणकुटी या	छतातनू	 िदसणारा	आभाळाचा	 तुकडा	आिण	बाहेर	 येऊन	 िकतीही	लांबवर
दृ टी	 फेकली,	 तरीही	 सवतर्	 िदसणारा	 आभाळाचा	 याप	 जी	 अनुभतूी	 देईल,	 तीच
याचीही	असते.

आताशा	मला	सतत	 मरते,	ती	 याची	आ हा	पांडवबंधूंशी	झालेली	कु ेतर्ावरची
पिहली	भेट	–	सयूकंुडाकाठची	आिण	तीही	सयूगर्हणा या	िदवशीची!	आज	कळतंय	की,
या	िदवशी	सयूगर्हण	होतं,	तरीही	मा या	जीवनातील	सयूोदय	 याच	िदवसापासनू	सु
झाला	होता.

कु ेतर्ावर या	शर्ीकृ णा या	या	 पर्थम	 भेटीतच	मला	 याला	वीरासनात	 वंदन
करावंसं	आपापत:	वाटलं.	असंच	का	वाटलं,	 या या	पर्थम	भेटीतच	काय-काय	जाणवलं,
याचाही	जीवनभर	शोध-बोध	घे याचा	मी	य न	केला.	समाधानकारक	कारण	काही	कधीच
िमळालं	 नाही.	 पुढे	 ते	 ते हाच	 िमळालं,	 जे हा	 यानं	 मला	 एका	 िवराट	 महायु ा या
पर्ारंभी	 कु ेतर्ावरच	 िहतोपदेश	 केला.	कळलं	 तेही	एवढं,	थोड यात	की,	 यात	माझं
जीवनसारच	सामावलेलं	होतं.	ते	असं	की,	तो	आयावतात या	संपणू	मानवजातीचं	सा य
बघणारा	दर् टा	आहे.	मी	 या	सा याचं	केवळ	एक	साधनमातर्	आहे.

हे	 या या	मला	 पुढे	 िकतीतरी	वषांनी	घडले या	दशनािवषयी	मी	सांगतो	आहे.	 ते



दशन	होतं,	चाळीस	ल 	यो ां या	जीवनाचा	महाय 	मांडले या	समरापवूीचं.	तसा	तो
मला,	 आ हा	 सव	 पांडवांना	 दुस यांदा	 भेटला	 तो	 दर्ौपदी या	 वयंवरात	 –
कांिप यनगरात.	 ब याच	लोकांची	अशी	 धारणा	आहे	की,	 इथेच	 तो	आ हाला	 पर्थम
भेटला.	 कंुतीमातेसह	आ ही	 गंधमादन	 पवतातनू	लहान	 वयातच	 हि तनापुरात	 पर्थम
पर्कट	झालो.	ही	वाता	 याला	काही	 िदवसांतच	मथुरेत	समजली.	मग	वसुदेवबाबां या
आगर्हाव न	तो	आमची	खडान	्खडा	मािहती	उचलत	होता.	सयूगर्हणाचा	नेमका	मुहतू
साधनू	तो	आ हाला	कु ेतर्ावर	उ वदेवांसह	पर्थम	भेटला	होता.	 या	िदवसापासनू	तो
आिण	 उ वदेव	यां या	 मरणािशवाय	आ हा	 पांडवांचा	आिण	 कंुतीमातेचा	एक	 िदवस
गेला	नाही.

याची	 दुसरी	भेट	कांिप यनगरात	दर्ौपदी या	 वयंवरपर्संगी	झाली.	मला	काहीच
माहीत	न हतं	की,	तोही	या	 वयंवरासाठी	आला	आहे.	 या	 वयंवरातील	पर्मुख	तीनच
घटना	 मा या	 अंतःकरणावर	 िश पासार या	 कोर या	 गे या.	 पिहली	 होती	 सतूपुतर्
कणानं	 उ नत	 व ानं	 येऊन	 वयंवराचं	 िशवधनु य	 उचलली	 ही.	 या	 णीच	 या या
हालचाली	 पाहनू	 मला	 तीवर्पणे	 वाटलं	 की,	 शर्ीकृ ण	 आिण	 िपतामह	 भी म
यां यासारखाच	हा	कणही	जलपु षच	आहे!	मातर्	दुस याच	 णी	मी	तो	िवचार	पटकन
झटकून	टाकला.	एक	सतूपुतर्	िपतामहां या	आिण	शर्ीकृ णा या	पं तीत	कधीही	बसणं
श य	 न हतं.	 ब याच	 कालानंतर	 मला	 समजलं	 की,	 मा याच	 बाणानं	 कणाचा	 पुतर्
सुदामन	वधला	गेला	होता.	 यामुळे	संत त	कणानं	मा या	वधाची	पर्ित ाही	केली	होती
हणे!	 दुसरी	 घटना	 होती	 ती	 दर्ौपदी या	 उद	्गारांची!	 एरवी	 वयंवरातील	 कुठलीही
तर्ाणी	 वत:	काही	बोलणं	श यच	न हतं.	तसा	 िश टाचारही	न हता.	पण	 दर्ौपदी

ठणठणीत	 िनगर्हानं	 हणाली,	 ‘मी	 कुठ याही	सतूाची	 प नी	 वा	 नुषा	 होणार	 नाही!’
आिण	 ितसरी	घटना	होती,	ती	कांिप यनगरात	आ ही	उतरलो	होतो,	 या	 कंुभकारा या
घरी	शर्ीकृ ण,	बलरामदादा	व	उधोदेव	भेटले	ती!	खरोखरच	शर्ीकृ ण	 या	िदवशी	आ हा
पांडवांना	 भेटला	नसता	तर?	 या	 दृ टीनं	दर्ौपदीनं	 या	 िदवशी	मा याकडे	पािहलं,	 ते
ल ात	घेता,	कदािचत	मी	ित या	िवभाजनाला	तीवर्	िवरोधही	केला	असता.	तसा	पर्बळ
िवचारही	मा या	मनात	 येऊन	 गेला.	 नेम या	याच	 िदवशी	शर्ीकृ ण	आिण	 कंुतीमाता
यां या	ठायीची	एक	न	पुसता	येणारी	मुदर्ा	मा या	मनात	उमटली.	ती	होती,	या	दोघांची
कधीही	अव ा	करायची	नाही,	ही!

दर्ौपदी	आ हा	पाच	 बंधूंची	प नी	होणं	कसं	यो य	आहे,	 हे	शर्ीकृ णानं	आ हाला
पटिवलं.	ितलाही	ती	कोण	आहे,	हे	समजावनू	सांिगतलं.	कंुतीमातेनं	 या या	सांग याला
पािठंबा	 िदला.	 याच	 िदवशी	मला	एक	स य	कळून	 चुकलं	की,	मा या	 िवधवा,	अनेक
संकटांना	धैयानं	त ड	 देणा या	माते या	पाठीशी	 िहमालयासारखा	उभा	आहे,	तो	एकटा
शर्ीकृ ण!

दर्ौपदी वयंवरा या	 या	 पर्संगानंतरच	 मा या	 िन	 कृ णा या	 दृढ	 भावबंधाला
पर्ारंभ	झाला.	मा या	जागी	 दुसरा	 कुणीही	 ितर्य	वीर	असता,	तर	आप या	पणात
िजंकले या	प नीचं	 िवभाजन	कर यास	 संमती	 देणारा	 हणनू	शर्ीकृ णािवषयी	 या या
मनी	अपसमजानं	दृढ	अढी	रािहली	असती.	मा या	मनी	तशी	अढी	कधीच	आली	नाही.
दर्ौपदी	पुढे	कृ णाची	िपर्य	सखी	झाली.	यातही	मला	कधीच	काही	खटकलं	नाही.	उलट
जसजशा	 घटना	 घडत	 गे या,	 तसतशी	 कृ णा या	 मा यमातनू	 मला	 प नी	 दर्ौपदी



अिधकािधक	 उलगडत	 गेली.	 नुसती	 दर्ौपदीच	 उलगडत	 गेली	 नाही,	 तर	मला	माझी
कंुतीमाता	 ‘माता’	 हणनू	इतर	 बंधूं पे ा	अिधक	समजत	 गेली.	 नुसती	माताच	समजली
असं	न हे,	तर	जे–जे	जीव	 हणनू	जगत	आहे,	ते	अखंड	जीवनच	सव	मातर्ांसह	समजलं.

आ हा	 पाचही	 बंधूं या	 प नी या	 एकांताची	 सव	 संिहता	 आखली	 ती	 दोघांनी	 –
शर्ीकृ ण	आिण	 कंुतीमाता	 यांनी!	आ ही	 बंधूंनी	 दर्ौपदीशी	 एकांतात	 कसं	 वागावं	 ते
ठरवलं	 शर्ीकृ णानं!	 दर्ौपदीनं	 तर्ी	 हणनू	 कसं	 वागावं,	 हे	 िनि चत	 केलं	आम या
अनुभवी	कंुतीमातेनं!

शर्ीकृ ण	आप यापे ा	 िकती	बारका यानं	इतरांचा	 िवचार	करतो,	 हे	 या	संिहते या
िनिम ानं	आ हा	सवांनाच	कळून	चुकलं.

दर्ौपदीला	 िशशु	 संगोपनाचं	 सव	 मागदशन	 कंुती	 मातेकडून	 होई.	 पुतर्	 बोलते
झा यावर	दर्ौपदी	 यांना	सवांनाच	‘तात’	 हणायला	िशकवी.	मातर्	या	िशकवणीत	एक
सु म	अंतर	असे.	आप या	ज मदा यािशवाय	इतरांना	तो	 यां या	नावापुढे	तात	जोडून
–	अजुनतात,	 भीमतात	असे	 हणे.	आ हा	 सव	 बंधूंना	 ना	 दर्ौपदीचे	 पाचही	 पुतर्	 –
पर्ितिवं य,	 सुतसोम,	 श् तकीती,ं	 शतािनक,	 श् तसेन	 –	 आपलेच	 पुतर्	 वाटत.
पांडवां या	 ितस या	 िपढीतील	 हे	 पुतर्ही	 एकमेकांशी	 िमळून–िमसळून	 वागत.
एकमेळानंच	राहात.

मी	 शर्ीकृ णा या	 अिधकािधक	 दाट	 नेहभावात	आलो,	 तो	 खांडववन	 दहना या
िनिम ानं!	दुयोधन	आिण	शकुनी	या	कु ं या	उदार	ने यांनी	आ हा	पांडवांना	रा यभाग
हणनू	 घनदाट	 अर याचं	 खांडववन	 िदलं.	 इथेच	 मला	 समजलेला	 दुयोधन	 प ट
सांिगतला	पािहजे.	तो	नावापर्माणे	 यु ात	 िजंकायला	अवघड	होता.	 यु ािशवाय	इतर
वेळी	 जीवनात	 समजायला	 अवघड	 होता.	 हि तनापरू या	 पर्जाजनांना	 तो	 आपलं
न या णव	 भावंडावरचं	 परे्म	 िकती	अलोट	आहे,	 ते	 वरवर	 भासवत	 होता.	 यि तगत
वागताना	 या या	 अंतरंगात	 पाच-दहा	 िनवडक	 बंध	ू सोडले,	 तर	 एकाहीब ल	 परे्म,
िज हाळा	 न हता.	 यांना	 तो	आपले	आ ाधारक	 दासच	 मानत	 होता.	आपण	 या य
ह कानं	 व	 वयानं	 कु ं या	 िसंहासनाचा	 युवराज	 नाही,	 हे	 तो	 पुरेपरू	जाणनू	 होता.	 ते
युवराजपण	अिधकारानं	आमचा	 ये ठ	बंध	ूयुिधि ठर	याचं	होतं,	हेही	तो	चांगलंच	जाणनू
होता.	युिधि ठराचा	थोडा	सू म	अहंभाव	आिण	 तूासारखं	 यसन	सोडलं,	तर	तो	आ हा
पांडव-कौरव	 सवांशी	 परे्मानंच	 वागत	 होता.	 हि तनापरू या	 नगरजनांत	 तो	अितशय
िपर्य	होता.	ते	 याला	आपला	 ‘युवराज’च	 हणत	असत.	िपतामह	भी मांचाही	 या या
युवराजपदाला	िवचारपवूक	पािठंबा	होता.

आ हा	 सव	 कौरव–पांडवांत	 िककर	 काट ासारखा	 घुसला	 होता,	 तो	 गांधारनरेश
सुबलराजाचा	 पुतर्	 शकुनी.	 अंध	 महाराज	 धृतरा ट्र	 आिण	 यां यासाठी	 अंध व
प करले या	 महाराणी	 गांधारीदेवी	 यांना	 दुयोधन	 व	 याचे	 न या णव	 बंध	ू यां यासह
शकुनी	आप या	हाता या	बोटांवर	थयथय	नाचवीत	होता.	 याला	आणखी	चांगले	अकरा
बंध	ूहोते.	 ते	 याचे	त पर	ह तक	 हणनूच	हि तनापुरात	 मु त	वावरत	होते.	या	सवांना
कणक	नावा या	कुिटल	राजनीित ाची	जोड	िमळाली	होती.	 दुयोधनानं	आप यानंतरचा
िपर्य	बंध	ूदुःशासन	याला	आपली	पडछायाच	बनिवली	होती.	या	चौकडीचा	य न	होता
तो	 दुयोधनानं	 अंगराजपद	 देऊन	 अंिकत	 केले या	 अंगराज	आिण	 िदि वजयी	कणाला



आप या	पर् येक	कुिटल	कृतीत	समळू	ओढ याचा!	कारण	काय	ते	कळत	न हतं,	पण	कण
मातर्	 ‘पांडवांना	सरळ	 यु ाचं	आ हान	 ा.	 यांना	सरळ	समरांगणात	गाठू	या’	असा
एकच	ठेका	ध न	होता.

ला ागृह	 हा	 आ हा	 पांडवां या	 स वपरी ेचा	 पिहला	 पर्संग!	 यातनू	 आ ही
िनभावलो,	 ते	 महा मा	 िवदुरां या	 वेळीच	लाभले या	 सावधानते या	 संकेतामुळे.	 या
आप ीतनू	 एकच	 इ ट	 गो ट	 घडली	 होती.	 आम या	 भीमसेनाचा	 िहिडंबेमुळं	 रा स
ातीशी	र तसंबंध	आला	होता.	ितचा	पुतर्	घटो कच	वनात	वाढत	होता.	खांडववनदाह

हा	आम या	जीवनातील	दुसरा	स वपरी ेचा	पर्संग	होता.	आज	मातर्	आम या	वतीनं
हि तनापरू या	राजसभेत	रा यभाग	 हणनू	शर्ीकृ णानं	खांडववन	का	 वीकारलं,	 याचा
उलगडा	होतो	आहे.	 यानं	तसं	ते	 वीकारलं	नसतं	तर?	 याचा	आिण	आ हा	पांडवबंधूंचा
एवढ ा	 िज हा याचा	 दृढ	 नेहसंबंध	कधी	आलाच	नसता.	आ ही	पाचही	पांडव	 याचे
आतेबंध	ूहोतो,	हे	खरं	आहे.	 याला	आम यासारखेच	इतरही	अनेक	आतेबंध	ूहोते.	पण	तो
अशा	खोट ा	र तना यात	कधीच	अडकणारा	न हता,	 हे	 यानं	 दु ट	व	अ यायी	मामा
कंसाला	वधनू	के हाच	िस 	केलं	होतं.	जरासंधाला	साहा य	करणारा	आतेबंध	ूिशशुपाल
यालाही	 िश ा	 ायला	 तो	 कचरला	 न हता.	 िवदरूथ	 आिण	 दंतवक्र	 या	 दुस या
आतेबंधूंनाही	 यानं	कठोर	शासन	केलं	होतं.

शर्ीकृ णानं	 वतः या	जीवनात	 जेवढ ा	आ थेनं	 ारकािनमाणाला	 मह व	 िदलं
होतं,	 तेवढंच	 मह व	 खांडववन	 हटवनू	 ितथं	 सुघिठत	 इंदर्पर् थ	 हे	 राजनगर
उठिव यालाही	िदलं	होतं.	इंदर्पर् थ	उभारताना	 यानं	अनेकवेळा	आ हाला	सम 	भेटून
मागदशन	 केलं	 होतं.	 याचं	 हे	 मागदशन	 एवढ ा	अनुभवी	 दृ टीचं	 होतं	 की,	 पुढ या
जीवनात	आ हाला	कधीही	 यासाठी	 दुस याकडे	जावं	लागलं	नाही.	या	सवांचं	कारण
एकच	होतं,	 याचं	आम यावर	िवल ण	परे्म	होतं.	इतर	आ यांपे ा	आम या	कंुतीमातेवर
याचं	आदरयु त	िनरितशय	परे्म	होतं.	इतर	आ यांना	तो	आप या	जीवनपर्वासात	एवढं
मानताना	कधी	िदसला	नाही.

शर्ीकृ ण	हा	आ तगणांतील,	गोताव यातील	पु ष	होता.	सव	आ त	 तर्ी-पु षांना
वाटे	की,	तो	सवांहनू	आप याच	अिधक	परे्मात	आहे.	 हेच	तर	 याचं	 वैिश ट 	 होतं.
बलरामदादा	 आिण	 उधोदेव	 या	 जवळ या	 बंधूंना	 तो	 आपलाच	 वाटे,	 पण	 या या
अंतरंगातील	 दोघांिवषयी या	 परे्मभावनांत	 िकतीतरी	 अंतर	 होतं.	 जसा	 तो	 या	 दोन
बंधूंना	आपलाच	वाटे,	तसा	आ हा	आतेबंधूंना,	मावसबंधूंना,	चुलतबंधूंनाही	तो	आपलाच
वाटे.	 हे	तर	काहीच	न हे,	 ारकेतील	अठराकुलीन	लहानथोर	सव	यादवांना	तो	आपला
बंधचू	वाटे.	 या	उ साहानं	हि तनापरूचे	कु 	 याचं	 वागत	करीत	आले	होते,	ते	ल ात
घेता	 दरूदेशी या	 कु ं नाही	 तो	आपला	 बंधचू	 वाटत	 होता,	 हे	 कसं	 नाकारता	 येईल?
या यािवषयी	मा या	आिण	उ वदेवां या	पर् येक	 भेटीत	चचा	झा या.	 या	चचा	हा
मा या	जीवनातील	एक	सुखद	अनुभव	होता.	 या	चचांमधनू	आम या	हाताला	गवसलेलं
कृ णािवषयीचं	 अ यंत	 मोलाचं	 स य	 आ ही	 दोघंही	 कधीच	 िवस 	 शकलो	 नाही.
कुठ याही	गो टीला	दोन	टोकं	असतात.	एक	वरचं	िन	एक	खालचं.	एक	पर्ारंभीचं	आिण
दुसरं	 शेवटचं.	या	 िविवधढंगी,	 वसंुधरेलाही	 दि णेचं	आिण	 उ रेचं	 टोक	आहे.	आ हा
दोघांना	 पशनू	 गेलं	 ते	स य	एकच	होतं	की,	आमचा	शर्ीकृ ण	हा	जीवनभर	ही	दो ही
टोकं	अगदी	सहजरी या	सांधत	आला	होता	–	जीवना या	सवच	 तरांवर!



याला	 दोन	 िपते	 होते	 –	 एक	 ज मदाते	 वसुदेव	 महाराज	आिण	 दुसरे	 पालनकत
गोकुळातील	 नंदबाबा.	 तशाच	 याला	 दोन	 माता	 हो या.	 एक	ज मदातर्ी	 देवकीमाता
आिण	 दुसरी	 याला	 बालपणी	 डो यांत	 तेल	 घालनू	जपणारी	आिण	 सं कार	करणारी
गोप तर्ी	यशोदामाता!

जसे	 याला	दोन	माता–िपता	होते,	तसेच	 याला	गु ही	दोन	होते.	पिहले	अवंती या
अंकपाद	आशर्मातले	आचाय	सांदीपनी	आिण	 दुसरे	 पर्यागाशर्मातले	घोर	 आंिगरस.
आचाय	 सांदीपनीनंी	 याला	 श तर्-अ तर्ांसह	 चौदा	 िव ा,	 चौस ट	 कला	 यांचं
बर् चयाशर्मातील	 मलूभतू	 सकस	 ान	 िदलं	 होतं,	 घोर	 आंिगरसांनी	 याला	 चौफेर
बर् ान	िदलं	होतं.

या या	सहवासात	आ यामुळे	मा यािशवाय	हे	कुणा याही	ल ात	आलं	नाही	की,
आ हा	कौरव–पांडवांना	श तर्ा तर्िव े चं	 ान	िदलं	ते	गु 	दर्ोण	व	आचाय	कृप	यांनी!
तसा	आ हाला	बर् िव े चं	 िश ण	 देणारा	 गु 	लाभलाच	नाही.	आ ही	कौरव–पांडव
कधीही	 कुठ याही	आशर्मात	 गेलो	 नाही.	आशर्मजीवन	 हे	 सं कार	 घडिवणारं	 केवढं
समथ	कदर्	असतं,	याचा	अनुभव	आ हा	कौरव-पांडवांना	कधीच	आला	नाही.	आताशा
मला	पणूपणे	 पशनू	जात	होतं	की,	आ हा	कौरव-पांडवांत	जी	दरी	पडत	गेली	ितचं	एक
सबळ	कारण	आ ही	आशर्मवंिचत	होतो,	हे	तर	नसावं	ना?

मा या	 इतर	 बंधूंना	 जाणवलं	 होतं	 की	 नाही,	 मला	 माहीत	 नाही.	 मला	 मातर्
या याशी	बोलताना	सदैव	जाणवत	आलं	की,	कृ ण	हाच	माझा	‘गु णाम	्गु ’	‘आहे.
खांडववनाचा	 दाह	 क न	 ितथे	 इंदर्पर् थ	 उभारताना	 माझा	 शर्ीकृ णाशी	अिधक

िज हा याचा	घनदाट	संबंध	आला.	 या	वनातील	झाडझाडो याला	अ नी	लावनू	 याचा
वणवा	पेटवताना	तो	एकदा	मला	सदैव	ल ात	राहील	असं	 हणाला,	“अजुना,	िनसगानं
अनेक	वषं	तप या	क न	उठिवलेलं	 हे	 संुदर	वन पी	धन	द ध	करताना	मनाला	तीवर्
यातना	होतात.	 या	 िनमाणाची	ओढ	असले या	 िजवाला	 िकती	अ व थ	करतात,	याचा
अनुभव	मी	एकदा	गोमंत	पवतावर	घेतला	आहे.	मा या	जीवनातील	हे	दो ही	पर्संग	मी
कधीच	 िवसरणार	 नाही.	 हणनूच	 िन पायानं	 गोमंताचं	 वन	 न ट	 कर याचा	 पर्संग
मा यावर	आणले या	जरासंधाला	मी	कधीच	 मा	क 	शकलो	नाही.	 तु हा	पांडवांना
इंदर्पर् थाची	 राजधानी	 उठवनू	 दे यासाठी	खांडववनाचा	 दाह	करावा	लागला,	 हणनू
दुयोधन-शकुनीलाही	मी	 मा	क 	शकणार	नाही.	ल ात	ठेव,	डो यांना	 प ट	िदसणारी
घनदाट	अर यं	वणवा	पेटवनू	न ट	कर याचा	जसा	पर्संग	येतो,	तशी	मानवी	जीवनातील
माजले या	अ यायी	अरेरावांची	अर यंही	 न ट	 करावी	 लागतात.	जीवन	 यािशवाय
पर्वाही	होत	नाही.	न या	राजनगरातसु ा	िनयोजनब 	संुदर	वनं	उठवावी	लागतात.”

या	खांडववनातच	मला	व णराजाकडून	किप वजाचा,	चार	 शुभर्	अ वांचा	 नंिदघोष
नावाचा	 रथ	 व	 गांडीव	 नावाचं	अ यंत	 सुल णी	असं	 धनु य	 दोन	अ य	 भा यांसह
िमळालं.	ते	हाती	येताच	मा यापे ा	 यालाच	झालेला	िवल ण	आनंद	मी	कधीच	िवस
शकलो	नाही.	कशी	होती	 याची	 यावेळची	आनंदी	मुदर्ा?	आता	इत या	वषानंतर	आज
कुठं	 कळतंय	 की,	 ती	 यानं	 राजसयू	 य ात	आ हा	 सवांसम 	 िशशुपालावर	 सुदशन
पर् े िपत	 केलं,	 ते हा या	 या या	 मुदरे्सारखी	होती.	मला	चचत	तो	सतत	लाभले या
गांडीव	 धनु याची	 मह ा	 पटवत	आला.	 एकदा	 तर	 यानं	 मला	 प ट	 सांिगतलं	 की,
‘एकांतात	दर्ौपदीला	जपतोस	 याहनू	डो यांत	तेल	घालनू	या	दुलभ	गांडीव	धनु याला



जप!’	 यानंतर	 िकतीतरी	 वेळा	मा या	मनात	सतत	 िवचार	 िफरत	 रािहला,	तो	 याला
लाभले या	 िद य	 सुदशनाचा.	कधी–कधी	 मी	 याच	 िवचारात	 हरवनू	जाई	की,	 याला
लाभले या	 बारा	 आ यां या,	 वजर्नाभी या	 सुदशनाचा	 आिण	 या या	 पर् यंचे या
टण काराचा,	 रोमांच	उभा	करणारा	 वनी	दरूवर	 प ट	ऐकू	जातो,	 या	मा या	गांडीव
धनु याचा,	पर परसंबंध	काय	असावा?	माझा	वण	 या यासारखाच	 िनळा	 –	तापले या
लोहकांबेवर	 पाणी	 पडताच	 यातनू	 साकळत	 जाणा या	 िविवध	 रंग छटांसारखा	 का
असावा?	हा	मलूभतू	पर् न	मनी	उठला	की,	मी	 या याकडे	िकतीतरी	वेळ	नुसता	बघतच
राही.	 ते हा	 दपणात	 बिघत यासारखंच	 मला	 वाटे.	 शेवटी	 याला	 एकच	 पर् न	 मी
िवचारी,	“ िषकेशा,	त	ूआहेस	तरी	कोण?	एकदातरी	मला	सांग,	मी	 तुझा	 नेमका	कोण
आहे	ते?”

तसं	तो	 िकतीतरी	मोहक	हसनू	 हणे,	 “त	ूआहेस	माझा	 िपर्य	सखा!	 तु यासारखाच
दुसराही	एक	आहे	–”	 या या	डो यांत	खोलवर	बघत	मी	पटकन	 हणे,	“उधोदेव।”	तसं
वेग याच	 छटेत	 हसनू	 तो	 हणे,	 “बरोबर,	 मा या	 मनात	 काय	 आहे,	 ते	 त	ू अचकू
ओळखतोस.	 हणनूच	त	ूमाझा	िपर्य	सखा	आहेस.”

सुभदर्ाहरणा या	वेळी	मी	 ारकेलगत या	सोमनाथा या	िशवालयात	जाऊन	बसलो
होतो,	 तो	 या याच	 संकेतानं!	 सं याशा या	 भग या	 वेषात	 होतो	 मी!	 मुखभर	 दाढी
वाढलेला	 असा	 –	 ‘सुभदर्ाहरण’	 या	 अिभयानात	 याचे	 सव–सव	 संकेत	 मी	 काटेकोर
पाळले	 होते.	 एकच	 गो ट	 मी	 मा या	 मना या	 उमाळीनं	 केली	 होती.	 सोमनाथा या
िशवालयातनू	िनघनू	एका	होडीतनू	खाडी	पार	क न	 ारका	गाठली	होती,	सुभदरे्चं	हरण
कर यापवूी	 याचा	शर्ीसोपानाचं	 एकदा	 डोळाभर	 दशन	 घे यासाठी.	 अंग या	 भग या
व तर्ामुळे	 या	वेळी	मला	कुणीही	 ारकाकर	ओळख	ूशकला	नाही.	सव	चौ या	पार	करत
मी	शर्ीसोपानाशी	आलो.	केवढा	झळझळीत	आिण	भ य	िदसत	होता	तो	सुवणी	सोपान!
िकतीतरी	 उंच,	 िकतीतरी	 पायदंड ांनी	 मंिडत	असा!	मी	 या या	सवांत	खाल याच	 –
समोर या	पायदंडीजवळ	गेलो.	अनेक	संिमशर्	भावनांनी	माझं	व 	भ न	आलं.	मी	 या
पायदंडीवर	आपलं	म तक	 टेकून	या	शर्ीसोपानाला	मनोभावानं	 वंदन	 केलं.	काही	 वेळ
म तक	या	पायदंडीवर	तसंच	िवसावनू	ठेवलं.

मला	काहीही	क पना	न हती	आिण	अपे ाही	न हती.	 कृ णा या	 िवचारांनीच	मन
भरलेलं	असताना	 मी	 मान	 उचलली	आिण	 बघतच	 रािहलो.	 या	 उंच	शर्ीसोपाना या
शेवट या	पायदंडीवर	तो	उभा	होता	–	केवढातरी	उंच.	सा ात	शर्ीकृ ण!	एकेक	पायदंडी
उतरत	 तो	 मा याजवळ	 आला.	 अ ाप	 मला	 कुणीही	 ओळखलं	 न हतं,	 पण	 यानं
पिह याच	 दृि ट ेपात	ओळखलं.	तसा	तो	एरवी	कुठ याच	तापसा या	खां ावर	कधीच
हात	 ठेवीत	 नसे.	मा या	 डो यांत	खोलवर	 बघत	मातर्	 यानं	 तो	 ठेवला.	भोवती या
सेवकांना	काहीही	कळणार	नाही	असं	मलाच	कळेलसं	बोलला,	“योिगराज,	आपणाला	मी
जाणतो.	आप यासार या	तापसाची	स या	 रैवतकांना	िनतांत	आव यकता	आहे!	आपण
स वर	 ितकडे	 जावं.	 उ ाच	 माझी	 भिगनी	 सुभदर्ा	 कु शरे् ठ	 दुयोधनाशी	 होणा या
शुभिववाहापवूी	 कुलदेवीचं	 दशन	 घे यासाठी	 ितकडे	 िनघेल.	 ितला	 मी	आपलंही	 दशन
घे यासाठी	सांिगतलं	आहे.	 ितला	यो य	आशीवाद	आपण	 ालच!	 ावेत!”	मला	हवा
होता	तो	संकेत,	ह या	 या	 मुखातनू	 िमळाला	होता.	मा यासाठी	तो	आशीवादच	होता.



या	 णापासनू	तो	शर्ीसोपान	मा या	ममबंधाची	एक	ठेवच	झाला	–	जशी	पुढे	सुभदर्ा
झाली	तसा!

अशा	 िकती	 हणनू	घटना	मी	सांगा यात,	 या	कृ णाचा	 िपर्य	सखा	 हणनू	मा या
अंतःकरणावर	िश पासार या	कोरले या	आहेत.	आ हा	पाचही	पांडवबंधूं या	पुतर्ां या
नामािभधानासाठी	तो	न	 चुकता	 ारकेहनू	 इंदर्पर् थात	आला.	 युिधि ठरा या	 पुतर्ाचं
पर्ितिवं य	 हे	 नाव	 कंुतीमातेनं	 ठेवलं.	 पर्ितिवं य	 हणजे	 िवं य	 पवतासारखा.
कृ णाबरोबर	 आले या	 बलरामदादांनाही	 ते	 आवडलं.	 आ हा	 सवांनाच	 ते	 आवडलं.
पांडवां या	ितस या	िपढीतील	पिह याच	अंकुराचं	नाव	 ठेव याचा	अिधकार	होता	तोही
कंुतीमातेचाच.	 भीमा या	 पुतर्ा या	 नामािभधानासाठी	 तो	 बलरामदादा,	 याचा	 पुतर्
पर् ु न	 आिण	 याचे	 स खे	 दोन	 व	 सावतर्	 दोन	 अशा	 बंधूं या	 गोताव यासह
इंदर्पर् थात	आला.	भीमसेना या	या	थोराड	व	सश त	पुतर्ाचं	नाव	‘सुतसोम’	ठेव यात
आलं.	‘भीम	मा या	िश य	आहे.	 या या	पुतर्ाचं	नाव	मी	ठेवणार,’	असं	 हणनू	हे	नाव
बलरामदादांनीच	ठेवलं.	ते	‘सुतसोम’	असंच	का	ठेवलं,	याचं	कारणही	 यांनी	गमतीदार	व
पटेल	असं	 िदलं.	दादा	 हणाले,	 “आ हा	यादवांना	सोम	सदैव	 िपर्य!	 या	सोमाचाच	हा
पुतर्	आहे	 –	 हणनू	 सुतसोम.”	 ते	पाहनू	हसत	शर्ीकृ ण	 हणाला,	 “दादा,	सोम	 हणजे
चंदर्.	हा	चंदर्वंशी	पांडवांचा	पुतर्	आहे,	असंच	तुला	 हणायचंय	ना?”

मा या	 पुतर्ा या	 नामािभधानासाठी	 तो	 उ वदेव,	 ि मणीविहनी	 आिण
बलरामदादा	यां यासह	आला	होता.	मा या	पुतर्ाचं	नाव	शर्ीकृ णानंच	‘श् तकीती’	असं
ठेवलं.	 याचं	 प टीकरण	 यानं	असं	 िदलं	की,	 “या या	 िप याला	 –	आम या	अजुनाला
उदंड	 कीती	 संपादन	 कर यासाठी	 अहोरातर्	 क टावं	 लागलंय.	 िदि वजयात	 उ या
आयावताची	भर्मंती	करावी	लागलीय.	 या या	या	 पुतर्ाला	ज मतःच	 ती	लाभणार
आहे.	हा	‘श् तकीती’	िशवाय	अ य	असचू	शकत	नाही.	ज मतःच	कीितवंत!”

मा या	खाल या	दो ही	बंधूं या	नकुल–सहदेवां या	पुतर्ां या	नामािभधानालाही	तो
आला.	ही	दो ही	नावं	ठेवली,	ती	आम या	उधोदेवांनी.	तीही	कृ णाचीच	तशी	इ छा	होती
हणनू!	नकुला या	पुतर्ाचं	नाव	‘शतािनक’	आिण	सहदेवा या	पुतर्ाचं	नाव	‘श् तसेन’
असं	उ वदेवांनीच	ठेवलं.	ही	दो ही	नावंही	साथ	होती.

आ ही	पाचही	बंध	ूदर्ौपदी या	पाचही	पुतर्ांना	भरभ न	पुतर्परे्म	देत	होतो.	आमचं
दर्ौपदीवरचं	परे्म,	सव	पुतर्ांचे	सद	्गुण	हे	जसं	 याचं	कारण	होतं,	तसं	आ ही	पाचही	बंधू
बालपणापासनू	 िपतृपरे्माला	 वंिचत	 होतो,	 हेही	 होतं.	आ हाला	 काही	 िप याचं	 परे्म
िमळालं	नाही.	आम या	जीवनात	रािहलेली	ही	वाण	 पुतर्ांना	कधीच	जाणव	ूनये,	अशी
आमची	 सवांचीच	 तीवर्	 इ छा	 होती.	 िपतृपरे्म	 हा	 िवषय	 िनघाला	 की,	 माझं	 मन
दोघां यािवषयी	पर्गाढ	आदरानं	भ न	 येई.	 यातील	पिहली	 य ती	होती,	 कंुतीमाता!
ितनं	वनात	काय	िकंवा	इंदर्पर् था या	राजवा ततू	काय,	आ हाला	काहीच	कमी	पडू	िदलं
नाही.	 दुसरी	 य ती	होती,	शर्ीकृ ण	ही!	तो	आमचा	मागदशक	 गु 	होता.	जीवनदश
ये ठ	आतेबंध	ूहोता.	इतर	 बंधूंना	नसेल,	पण	मला	तीवर्पणे	जाणवलं	की,	तो	आमचा
परे्मळ	िपताही	होता!

मा यावर या	 या या	परे्माला	असे	िकतीतरी	पैल	ूहोते.	मी	िकतीही	पर्य न	केला,
तरी	सगळे या	सगळे	काही	मलाच	समजनू	येत	नसत.



मा या	 िवषयी या	 या या	 मनातील	 द तेचा	 आलेला	 पर् यय	 मला	 या या
िपतृपरे्माची	 अनुभतूी	 देऊन	 जाई.	 हे	 अनेकवेळा	 घडलं	 होतं.	 तरीही	 िगिरवर्जातील
जरासंधा या	अिभयानात	ते	मा या	मनावर	फार	ठसलं	होतं.	मागधां या	 या	राजवा ततू
यानं	पुढं	घेतलं	होतं,	ते	भीमसेनाला	आिण	 वतःला,	मला	नाही!
जरासंधाशी	 ं 	 खेळ याचा	 पर्संग	 मा यावर	आला	असता	 तर?	 यानं	 बु ी या

पराकोटी या	कौश यानं	हा	जर–तरचा	पर् न	िनकालात	काढला	होता.
दर्ौपदी वयंवरात	तो	सहज	 हण	ूशकला	असता,	‘मी	पण	पणू	करणार	आहे,	पण	 या

बर् पुतर्ाला	 दरू	 करा.’	 पण	 मी	 घेतले या	 नुस या	 वीरासनावर	 यानं	 मला	 अचकू
पारखलं	 आिण	 तर्य थ	 शांत	 परे् काची	 भिूमका	 घेतली.	 हे	 याचं	 पारखणं	 एखा ा
िप याला	शोभणारंच	होतं.	 यानं	काहीही	न	बोलता	मा यावर	पुतर्वत	परे्म	केलं	होतं.
अनेक	पर्संगी	 ते	 केवळ	मलाच	समज	ूशकेल,	असं	तो	वागला	होता.	 या यातील	 या
िपतृमनाला	मी	जीवनभर	तेवढ ाच	शोभेशा	संयमानं	आदराचा	पर्ितसादही	िदला	होता.

याचे	 ये ठ	 बंध	ूबलरामदादा	आ हालाही	दादाच	वाटत.	मी	 यांना	दादाच	 हणत
असे.	मी	एक	बारका यानं	पािहलं	होतं,	कृ ण	 यांना	‘दादा’	 हणे,	तेही	नाना	प तीचं	होतं.
एखादी	चकू	आप या	बलरामदादांना	दाखवनू	 ायची	असली	की,	तो	अिधकच	नमर्	होई.
पर्संगी	तो	 यां याशी	 संपणू	 िवरोधात	उभा	ठाके.	मातर्	 या	 िवरोधाची	भाषा	कधीच
अनादराची	नसे.

शर्ीकृ णा या	 आवड या,	 िपर्य	 प नी	 ि मणीदेवी	 मा याही	 आवड या	 विहनी
हो या.	 मला	 तर	अनेकवेळा	जाणवे	की,	शर्ीकृ णाची	समोर याला	 मोहवनू	 टाकणारी
भाषा	 ि मणीविहनीमुंळेच	घडली	असावी.	तसं	 याला	 प टच	िवचारलं	की,	तो	नुसताच
हसे.	 ि मणीविहनीं याकडे	याचा	काही	शोध	लागतो	का	 हणनू	 यांना	चाचपनू	पािहलं
की,	 या	 या या	 हा याचंच	 पर्ितिबंब	 वाटावं	असं	स वशील	 हा य	आप या	 गोल
चयवर	 उधळीत	 हणत,	 “अजुना,	 ते	 कुणालातरी	श य	आहे	काय?	समुदर्ात	आपला
गडवा	ओतनू	 याला	कुणीतरी	भरती	आण	ूशकेल	काय?”

ि मणीविहनी	आिण	दर्ौपदी	कोण याही	कारणासाठी	एकमेकीशंी	बोलत	अस या
की,	 मी	 आपोआपच	 मकू	 शर्ो याची	 भिूमका	 घेई.	 दर्ौपदी	 बडबडी,	 ते	 बडबडणंही
आगर्ही.	 ितचा	उ साह	कमी	होऊ	नये,	याची	द ता	 घेत	 ि मणीविहनी	अधनूमधनू
एखादंच	वा य	बोलत.	तेही	पर् नासारखं	असे.	मग	दर्ौपदीचा	वृषभरथ	उधळून	धावत
सुटे.	 एक	 गंमत	 होती,	 या	 दोघीही	 मी	 ऐकतो	आहे,	 याचं	 भानच	 िवसरले या	असत.
अशावेळी	 कृ ण	 ितथे	आला	 की,	 िकमयेची	 कांडी	 िफरे.	 दोघीही	 एकदमच	 बोलाय या
थांबत.	 या याकडे	नुस याच	बघत	राहात.	मग	तोही	 यांनी	मा याकडे	इतका	वेळ	दुल
केलंय,	 याचं	 यांना	 कुशलतेनं	 भान	 देई.	 मा याशी	 एखा ा	 चाल	ू िवषयावर या
सम येसंबंधी	 गंभीरपणानं	 बोलताना	 हणे,	 “आप या	 अिभम यलूा	 चक्र यहूभेदनाचं
इ थंभतू	 ान	 आहे.	 मा याकडूनच	 तो	 ते	 िशकला	 आहे.	 पण	 कदर् थानाव न
चक्र यहूा या	पर्थम	कड ाकडे	परत याचं	 ान	मातर्	 याला	नाही!	 याला	घेऊन	ये
एकदा	 ारकेत.	पर्ा यि कच	देता	येईल	 याला.”

आम या	सव	पांडवपुतर्ांत	अिभम य	ूवेगळाच	होता.	नवनवी	श तर्	व	अ तर्िव ा
जाणनू	घे याची	 याला	तीवर्	ओढ	होती.	तसाच	तो	अितशय	िवनयी	होता.	शर्ीकृ णाचा
तो	अ यंत	लाडका	भाचा	होता.	 याचंही	आप या	मामावर	 तेवढंच	परे्म	होतं.	 या या



श दाबाहेर	तो	कधीच	गेला	नाही.
कु ेतर्ावर	माझी	शर्ीकृ णाशी	पिहली	 भेट	झा यापासनू	मी	एक	स य	अनुभवलं

होतं.	 याचं	जीवन	 हणजे	सहसर्दली	कमलपु प	होतं.	 रोज	 वेगळंच	 िदसणारं,	 वेगळंच
भावणारं,	कणाकणानं	रोज	फुलत	जाणारं!

जे हा–जे हा	 मी	 िवचार	 करी	 की,	 सुभदरे् या	 आिण	 मा या	 िववाहात	 यानं
बलरामदादांचा	रोष	प क नही	इतका	रस	का	 यावा?	 याचं	मा यावरचं	िनरपे 	परे्म	हे
कारण	तर	होतंच,	पण	भिगनीवरचं	असीम	परे्म	 हेही	होतं.	 यानं	मला	एकही	श द	न
िवचारता	मा या	िन	सुभदरे् या	परे्मभावाचा	शोध	कसा	लावला	होता,	हे	एक	आ चयच
होतं.	 सुभदरे्ला	 मी	 नंतर	 खोदनू–खोदनू	 िवचारलं.	 ितनं	 िदलेली	 उ रं	 मला	 पणूत:
अनपेि त	होती.	ितनं	सांिगतलं	होतं	–	हरणापवूी	कृ णदादा	पर् येक	भेटीत	तुम याब ल
कसली	ना	कसली	तक्रारच	करीत	आला.	 हणत	आला,	 “तो	पांडवांचा	अजुन	 हणजे
पट्टीचा	 घु या	 आहे.	 या यापे ा	 धनुधर	 हणनू	 कवचकंुडलधारी	 अंगराज	 कण,
िहर यधनुपुतर्	एकल य	हे	सरस	धनुधर	आहेत.	इतर	बंधूं पे ा	धनुधर	 तर्ीलंपट	आहे.
जाईल	 ितथे	 िववाह	क न	 तर्ी	आणतो!”	 सुभदरे्चे	 हे	कथन	ऐकताना	मी	हसत	राही.
ितचं	 सव	 सांगनू	 झालं	 की	 हणे,	 “वेडी	आहेस	 त	ू सुभदरे्.	 तु या	 कृ णदादाची,	 तुझं
मा यावरचं	परे्म	 िकती	 दृढ	 िन	बळकट	आहे	 हे	पारखनू	 घे याची,	जगावेगळी	हातोटी
आहे	ती.	तु या	दादा या	पर् येक	कृतीकडे	आिण	श दाकडे	जग	कृ णलीला	 हणनू	बघतं,
ते	उगीच	नाही.”

सुभदर्ाहरणा या	िनिम ानं	मला	झालेलं	 या या	 वभावाचं	दशन,	मी	कधीच	िवस
शकलो	नाही.	मी	सुभदरे्चं	हरण	कसकसं	केलं	पािहजे,	याचे	सव	बारकावे	 यानंच	ठरिवले
होते.	 या या	 कयासापर्माणे	 यातील	 एकही	 चुकला	 न हता.	 एखा ा	 कुशल
अिभने यापर्माणे	मला	 िन	 सुभदरे्ला	 भेटताना	तो	एक	 िविश ट	भिूमका	करीत	 होता.
बलरामदादा	आिण	 रेवतीविहनीनंा	 भेटताना	या	 वेळी	तो	 दुसरीच	भिूमका	करीत	होता.
ता पय	तो	एक	कुशल	अिभनेता	होता.	 या या	नाट ाचं	नाव	होतं	‘परे्मयोग.’	गोकुळात
गोप-गोपीं यासाठी	 असो,	 मथुरेत	 यादवां यासाठी	 असो,	 आचाय	 सांदीपनीं या
आशर्मात	आशर्मकुमारांसाठी	असो	 की	 ारका	 व	 इंदर्पर् थ	 उभं	 करताना	 यादव	 व
पांडवांसाठी	असो,	िकंवा	िठकिठकाणचे	अ यायी	राजे	िनखंद यासाठी	आयावताची	अथक
भर्मंती	करताना	असो	 –	पर् येक	 वेळी	आिण	पर्संगी	 याची	साधना	आिण	आराधना
होती,	ती	केवळ	परे्मयोगाची.

मला	 सुभदर्ाहरण	 करायला	 लावनू	 पांडवांचे	 व	 ारकाकर	 यादवांचे	 संबंध	 दृढ	 व
घिन ट	कर यात	 याची	 िकतीतरी	 दरूदृ टी	 होती.	 सुभदरे्शी	 िववाह	झा यानंतर	माझं
ारकेला	जाणं–येणं	वाढलं.

ारके या	 मा या	अशा	 भेटीत	 एकदा	 एक	 गमतीदार	 पर्संग	 घडला.	 मी	 ारकेत
असतानाच	 हि तनापरूाहनू	 गु पुतर्	अ व थामाही	 के हातरी	 ारकेत	आला.	आ या-
आ या	 कृ ण,	 दादा,	 विहनी	 सवांना	 भेटला.	 सं याकाळी	 गु पुतर्	अ व थामा	आिण
शर्ीकृ ण	 या या	ग ड वज	रथातनू	समुदर्पुळणीवर	सां य	अ यदानासाठी	गेले.	सोबत
दा क	 होताच.	 तो	 रथ	 िन	 घोडे	 सांभाळत	 रािहला.	 अ यानंतर	 शर्ीकृ ण	 आिण
अ व थामा	वाळूवर	ग पा	मारत	बसले.	सं याकाळचं	तबकाएवढं	सयूिबंब	डंुबतीला	आलं
होतं,	 ते	 डोळाभर	 बघताना	अचानक	अ व था याला	काय	 वाटलं	 कुणास	 ठाऊक?	 तो



कृ णाला	 हणाला,	 “यादवशरे् ठ	 ारकाधीशा,	 या	 सयूिबंबासारखं	 तु याजवळ	 जे
तेजयंतर्	सुदशन	आहे,	 याचेच	िवचार	नेहमी	मा या	मनात	िफरत	असतात.	 यासाठीच
वेळात	वेळ	काढून,	एवढा	लांबवरचा	पर्वास	क न	तु या	भेटीला	आलो	आहे	मी.	यादवा,
मला	 इथे	या	समुदर्पुळणीवर	बस या-बस या	 या	 सुदशनासह	 तुझं	 दशन	घडवशील
का?	ते	तुला	या	 णी	श य	आहे	का?”

तो	चम कािरक	पर् न	ऐकूनही	कृ ण	 या याकडे	बघत	मंद	हसला.	बस या	बस याच
तबकाएवढ ा	 सयूिबंबाकडे	 णैक	 एकटक	 बघनू	 यानं	 डोळे	 िमटले.	 तेजयंतर्ा या
वगीय	 मंतर्ांचं	 मरण	 केलं.	 याची	 चया	 िकतीतरी	 तेजवंत	 िदस	ूलागली.	 णाधात
समुदर्ा या	गाजेत	 मुरलेले,	 दरूव न	 ऐकू	यावेत,	असे	 िविवध	 वा ांचे	क लोळ	 या
दोघांना	ऐकू	येऊ	लागले.

गु पुतर्	अ व थामा	डोळे	 िव फा न	भान	हरपनू	बघतच	 रािहला.	 कृ णा या	वर
उ रले या	उज या	हाता या	तजनीवर	पर्चंड	गतीचं	 तेजयंतर्	 िफरताना	 याला	 िदसू
लागलं.	 ते	 बारा	 आ यांचं,	 वजर्नाभीचं	 होतं.	 याचा	 पर्काश	 आिण	 कृ णा या
मुखमंडलावरचा	पर्काश,	यात	काहीच	अंतर	न हतं.	अ व था यानं	ते	तेज	बघणं	अस
झा यानं	गपकन	डोळे	 िमटले.	आता	वा ांचा	क लोळ	कमी–कमी	होत	 लु त	झाला.
शर्ीकृ णा या	 उज या	 बाजशूी	 वाळूवर	 यानं	 तजनीवर	 उतरलेलं	 तेच	 बारा	आ यांचं
वजर्नाभीचं	चक्र	ठेवलं.	‘चक्र’	या	श तर्ासारखं	िदसणारं	सघन	साकार	सुदशन	वाळूवर
पहुडलं	होतं.	आता	अ व थामाही	 िकतीतरी	सावरला	होता.	डोळे	फाडफाडून	तो	 या
साकार	सुदशनाकडे	बघतच	रािहला.	तो	 वत:	बर् ा तर्	आिण	नारायणा तर्	या	पर्बळ
अ तर्ांचा	 अिधकारी	 होता.	 सुदशनावर	 िखळलेली	 दृ टी	 न	 हलिवताच	 यानं
शर्ीकृ णाला	 पर् न	 केला,	 “ ारकाधीशा,	 मी	 यो य	 वाटत	 असेन,	 तर	 तुझं	 िद य
सुदशनचक्र	मला	समंतर्	देऊन	टाक!	तु याकडे	समोर या	पि चम	सागराएवढं	िवशाल
मन	असेल,	तर	या	गु पुतर्	अ व था याला	आज	हे	सुदशन	दान	क न	टाक!”

कधी	 न हे	 ती	 आिण	 कुणीच	 आणली	 नसती	 अशी	 स वपरी ेची	 सांजवेळ
शर्ीकृ णावर	गु पुतर्ानं	आणली	होती.	तरीही	कृ ण	शांतिच च	होता.	तो	हलकेच	उठला.
चालत	समुदर्ापयंत	गेला.	 या या	िविवध	शुभिच हांनी	अंिकत	गुलाबी	तळपायांचे	ठसे
पि चमसागरा या	 ओ या	 वाळूवर	 क्रमश:	 रांगेत	 उमटत	 गेले.	 या	 ठशांम ये
इकडे─ितकडे	सरकलेला,	कसातरीच	पडलेला	वाकडा─ितकडा	असा	एकही	ठसा	न हता.
जसा	काही	पर् येक	ठसा	हा	मावळती या	सयूाचं	 प	घेऊनच	उमटला	होता!

कृ णानं	 वाकून	 ओंजळभर	 सागरजल	 उचललं.	 या या	 कंठातील	 वैजयंती	 व
कौ तुभमणीधारी	 मौि तकमाला	 ओळंब या.	 म तकी या	 सुवणमुकुटातील	 मोरपीस
समुदर्वा यावर	 फडफडलं.	 गेला	 तसा	 चालत	 येत,	 यानं	 ओंजळीतील	 सागरजल
वाळूवर या	साकार	 सुदशनावर	डोळे	 िमटून	 मंतर्	 हणत	धारेनं	वािहलं.	सयूदेव	आिण
सागरदेव	यां या	सा ीनं	आपलं	पर्ाणिपर्य	 सुदशन	अ व था याला	दान	 केलं.	आता
कृ णाची	चया	 िकतीतरी	समाधानानं	पवूवत	झाली.	तो	 नेहमीसारखं	हसनू	 गु पुतर्ाला
हणाला,	“गु पुतर्	अ व थामा,	तुला	हे	सुदशन	सांभाळणं	व	नेणं	श य	असेल,	तर	ते
समवेत	घेऊन	जा.	आजपासनू	ते	तुझं	झालं	आहे.”

ए हाना	उठून	उभा	रािहलेला,	साकार	सुदशनावर	दृ टी	िखळून	पडलेला	अ व थामा
िकतीतरी	उ साहानं	पुढे	झाला.	वाकून	 यानं	शर्ीकृ णा या	 या	साकार	सुदशनाला	हात



घातला.	 सव	 साम य	 एकवटून	 तो	 वीर	 ते	 उ 	 बघ	ूलागला.	शर्ीकृ णाचं	 ते	 साकार
सुदशन	 याला	तसभूर	काही	हलता	हलत	न हतं!!	 या या	चयवर	िविचतर्	भाव	उमटले.
णभर	 थांबनू,	 उठून	 वाळूतच	 मागे	 सरकून,	 यानं	 अधरीयाचा	 काचा	 कसनू	 घेतला.

क बंधन	क न,	िनधारी	मनानं	तो	िस 	झाला.	सव	साम य	आिण	मन	एकवटून	 पु हा
या	साकार	सुदशनाला	 िभडला.	सुदशन	काही	तसभूरही	हलत	न हतं.	तो	महारथी	वीर
नाना	पर्कारानं	सुदशन	उ र याचे	पर्य न	कर	क न	घामाघमू	झाला.	थकून,	वाळूतच
गुडघे	 टेकून	 खाली	 बसला.	 तो	 पराकोटीचा	 िकंकत य	 आिण	 ओशाळा	 झाला	 होता.
मावळतीला	सयूिबंब	 डंूबलं	होतं.	शर्ीकृ णानं	 पुढे	होऊन	अ व था या या	घामेज या
पाठीवर	परे्मळपणे	आपला	गुलाबी	तळहात	ठेवला.	 णैक	 याची	पाठ	हळूवार	थोपटून
तो	हलकेच	 हणाला,	“चल,	िनघ	ूया!”

अ व थामाही	 काहीच	 न	 बोलता	 आ ाधारकासारखा	 उठला.	 पुढे	 होत	 याने
शर्ीकृ णाचे	चरणच	धरले.	 हणाला,	“तुझं	तुलाच	लखलाभ	होवो	हे	सुदशन	 िषकेशा...
तु यािशवाय	अ य	कुणालाच	ते	लाभणार	नाही.	दयावंत	हो	आिण	ते	परत	घे.”

याला	परे्मानं	वर	उठवनू	 याचे	खांदे	थोपटत	 कृ ण	हसला.	डोळे	 िमटून	काहीतरी
मंतर्	 पुटपुटून	 हणाला,	 “घेतलं.”	दोघेही	ग ड वजाकडे	चाल	ूलागले.	 कृ णानं	म येच
वळून	मागे	बिघतलं.	 सं ये या	अंधकू	पर्काशात,	 पुळणी या	वाळूवरचं	साकार	 सुदशन
िनराकार	झालं	होतं!	ते	मावळले या	सयूिबंबाला	भेट यासाठी	तर	गेलं	नसावं?

शर्ीकृ णानंच	 वमुखे	हा	पर्संग	जे हा	मला	सांिगतला,	ते हा	 या या	सह तर्दली
कमलपु पासार या	 अगिणत	 यि तम वातील	 एक	 पाकळी	 मला	 िदसली.	 यानं	 ही
घटना	 दुस या	 कुणालाच	सांिगतली	 नाही.	 तेही	 या या	 त डून	 ऐकताना	मा यातील
एका	अदृ य	अजुनाचा	शोध	मला	लागला.	एवढा	शर्ीकृ ण	मा या	जवळ या	सहवासात
होता,	 याला	 राजसयू	य ात	 सुदशनाचं	 पर् ेपण	करताना	मी	 पर् य 	 पािहलं	 होतं.
अ य	भा यासह	सुल णी	गांडीव	मा याजवळ	होतं.	मी	नारायणा तर्	व	पाशुपता तर्
यांचा	अिधकारी	 होतो.	तरी	मला	शर्ीकृ णा या	 सुदशनाचा	असा	लोभ	कधीच	झाला
न हता.	 तसा	 िवचार	 चुकूनही	 कधी	 मनी	 आला	 न हता,	 येणार	 न हता.	 उलट
मा याकडील	 धनु य	आिण	 अ तरं्	 पर्संगी	 मी	 या या	 चरणांशी	आनंदानं	 वािहली
असती.	या	अ व था याला	बघताना,	 या याशी	बोलताना,	 नेहमीच	मला	 याचे	 िपता
गु 	दर्ोणांची	आठवण	होत	असे.	गु 	दर्ोण	 हणजे	सा ात	धनुवद	होते.	श तर्ा तर्ांचं
यांचं	 ान,	सागरासारखं	अथांग	होतं.	 यांचं	आ हा	कौरव─पांडव	िश यांवरील	परे्मही
गु ला	शोभेसं	होतं.	 यां या	 वभावातील	दोनच	जागा	 दुबल	हो या.	 यांचं	 पुतर्परे्म
आिण	पर्ितशोधाची	भावना	या.	 यांचा	पुतर्	अ व थामा	एकुलता	एक	होता.	 यामुळेच
असेल	 यांना	 तो	 पर्ाणिपर्य	 होता.	आप या	 सव	 िश यांत	 यांनी	आ हा	 दोघांनाच
सवशरे् ठ	 असं	 बर् हा तर्	 िशकवलं.	 मला	 आिण	 अ व था याला.	 अ य	 कुणालाच
यांनी	या	अ तर्ासाठी	यो य	मानलं	नाही.

गु 	 दर्ोणांची	 पर्ितशोधाची	 भावना	 इतकी	 तीवर्	 होती	 की,	 पवूी,	 िमतर्	 असनू
दिरदर्ी	झाले या	 यांचा	 नेही	 हणनू	 वीकार	करायला	द् पदराजांनी	नकार	िदला	होता.
या	 अवमानाचा	 पर्ितशोध	 घे याची	 पर्ित ाच	 गु 	 दर्ोणांनी	 केली	 होती.	 आ हा
कौरव─पांडवांचं	श तर्ा तर्िव े चं	 िश ण	 यां या	हाताखाली	पणू	झालं.	 गु दि णा



हणनू	 यांनी	 आ हा	 कौरव-पांडवांकडे	 मागणी	 घातली	 ती	 ─	 “ या	 द् पदराजाला
बंिदवान	क न	मा यासमोर	आणा	─	तीच	गु दि णा.”	कारण	होतं	ते	हे	की,	पवूी	एकदा
दिरदर्ी	दर्ोणांचा	 नेह	द् पदराजांनी	अ हेरला	होता.	दर्ोण	तो	अवमान	िवसरले	न हते.
यांची	ही	मागणी	आता	पणू	कर यासाठी	पुढाकार	 यावा	लागला,	तो	मलाच.	द् पदांना
बंिदवान	क न	गु ं समोर	‘गु दि णा’	 हणनू	मी	सादर	केलं.	पुढे	हेच	पांचालराज	द् पद
─	दर्ौपदीचे	 िपता	माझे	 वशुर	झाले!	मला	वाटलं	होतं,	 यांना	मी	 बंिदवान	 के याची
काहीतरी	अढी	 यां या	मनात	असेल.	पण	तसं	काहीच	घडलं	न हतं.	याचं	 नेमकं	कारण
मातर्	 मला	 बरेच	 िदवस	 कळलं	 न हतं.	 पुढे	 कधीतरी	 ते	 दर्ौपदीकडूनच	 समजलं.
पांचालराज	द् पदां या	मनी	मा यािवषयी	पवूी	घडले या

गु 	 दर्ोणांची	 पर्ितशोधाची	 भावना	 इतकी	 तीवर्	 होती	 की,	 पवूी,	 िमतर्	 असनू
दिरदर्ी	झाले या	 यांचा	 नेही	 हणनू	 वीकार	करायला	द् पदराजांनी	नकार	िदला	होता.
या	 अवमानाचा	 पर्ितशोध	 घे याची	 पर्ित ाच	 गु 	 दर्ोणांनी	 केली	 होती.	 आ हा
कौरव─पांडवांचं	श तर्ा तर्िव े चं	 िश ण	 यां या	हाताखाली	पणू	झालं.	 गु दि णा
हणनू	 यांनी	 आ हा	 कौरव-पांडवांकडे	 मागणी	 घातली	 ती	 ─	 “ या	 द् पदराजाला
बंिदवान	क न	मा यासमोर	आणा	─	तीच	गु दि णा.”	कारण	होतं	ते	हे	की,	पवूी	एकदा
दिरदर्ी	दर्ोणांचा	 नेह	द् पदराजांनी	अ हेरला	होता.	दर्ोण	तो	अवमान	िवसरले	न हते.
यांची	ही	मागणी	आता	पणू	कर यासाठी	पुढाकार	 यावा	लागला,	तो	मलाच.	द् पदांना
बंिदवान	क न	गु ं समोर	‘गु दि णा’	 हणनू	मी	सादर	केलं.	पुढे	हेच	पांचालराज	द् पद
─	दर्ौपदीचे	 िपता	माझे	 वशुर	झाले!	मला	वाटलं	होतं,	 यांना	मी	 बंिदवान	 के याची
काहीतरी	अढी	 यां या	मनात	असेल.	पण	तसं	काहीच	घडलं	न हतं.	याचं	 नेमकं	कारण
मातर्	 मला	 बरेच	 िदवस	 कळलं	 न हतं.	 पुढे	 कधीतरी	 ते	 दर्ौपदीकडूनच	 समजलं.
पांचालराज	द् पदां या	मनी	मा यािवषयी	पवूी	घडले या	अ य	घटनांमुळे	तीवर्	रोष
होता.	तो	रोष	मा यावर याच	न हे,	तर	आ हा	सव	बंधूंवर या	परे्मात	 पांतिरत	कसा
झाला?	तर	ही	सव	िकमया	शर्ीकृ णाची	होती!

दर्ौपदीनं	 आ हा	 पाचांची	 प नी	 हावं,	 हेही	 द् पदांना	 मा य	 न हतं.	 आप या
िप याचा	तसा	रोष	धृ ट ु नानं	 प ट	बोलनूही	दाखिवला	होता.	पुढे	आ हा	पाच	बंधूंचे
दर्ौपदीशी	 िववाह,	 रोज	एक	यापर्माणे	कांिप यनगरातच	झाले.	द् पदांनीच	 ते	क न
िदले.	हे	गा डसु ा	शर्ीकृ णाचंच	होतं.

यासाठी	धृ ट ु नाला	कृ णानं	दो ही	वेळा	म ये	घातलं	होतं.	पांचाल	रा यात	 वत:
उ व,	बलरामदादा	यां यासह	अनेकवेळा	शर्ीकृ ण	 गेला	होता.	दर्ौपदी या	 बंधलूा	 –
धृ ट ु नाला	 यानं	 नाना	कारणांसाठी	 ारकेत	 पाचारण	 केलं	 होतं.	 यादवां या	 सुधमा
राजसभेत	 याचा	अनेकवेळा	 उंची	व तरं्	व	 िनवडक	श तरं्	 देऊन	स कार	 केला	होता.
याहनू	अिधक	शर्ीकृ ण	 याला	सतत	एकच	ऐकवीत	आला	होता	 –	 ‘पांचाल	 युवराज
धृ ट ु ना,	तु या	िवक्रमाचा	यो य	गौरव	झालेला	नाही.	ल ावधी	पांचालांचा	त	ूत ण
नेता	असनू,	 तुला	यो य	मान	आजवर	 िमळालेला	नाही.	मी	तो	 देईन.	 या	गौरवानं	तू
अजर	होशील,	अमर	होशील!’	या	सव	गो टी	कधी	दर्ौपदीकडून,	कधी	धृ ट ु नाकडून
मला	समज या	हो या.

असाच	दर्ौपदी या	संदभात	इंदर्पर् थात	घडलेला	एक	भावपणू	पर्संग	होता.	तोही



कृ णानंच	मला	सांिगतला.	 या	 वेळी	तो	 ि मणीविहनीसंह	 इंदर्पर् थात	आला	होता.
आम या	 ‘अिभ’वर	 याचं	 अितशय	 परे्म	 होतं.	 एके	 िदवशी	 याला	 घेऊन	 आप या
ग ड वज	 रथातनू	 तो	 संपणू	 इंदर्पर् थ	 राजनगराचा	 फेरफटका	क न	आला.	आमचं
इंदर्पर् थ	 ते हा	 नुकतंच	नांदतं	झालं	होतं.	आमचे	अमा य	 येईल	 या	अ यागताला
आम या	राजवा ततूील	वेगवेगळे	क ,	 या यातील	 थाप यशा तर्ाचे	बारकावे	सांगत
िफ न	दाखवीत.	 कृ णालाही	 ते	तसेच	दाखव	ूलागले.	सोबत	 ि मणीविहनीही	हो या.
या	हो या	 हणनू	दर्ौपदी	व	सुभदर्ाही	हो या.	 यां यासह	ते	आम या	‘शर्ीकृपा’	सभेत
आले.	राजसभेत	ते	नाव	आ ही	का	ठेवलं	आहे,	हे	अमा यांनी	 प ट	क न	सांिगतलं.	ते
ऐकून	तो	हसत	 हणाला	होता,	“पांडवांचं	मा यावरचं	परे्म	समज	ूशकतो	मी.	ते	आहेत
कु कुलाचे	वंशज.	कु कुल	हे	चांदर्कुल	आहे	–	सोमकुल	आहे.	या	राजसभेला	‘कु कृपा’
हटलं	असतं,	तरीही	चाललं	असतं.	तुमची	ही	‘शर्ीकृपा’	–	‘शर्ी’चा	एक	अथ	‘चंदर्’ही
आहे!	मी	तुमची	ही	राजसभा	‘शर्ीकृपा’	 हणजे	‘चांदर्कृपा’	असं	मानतो!”

राजवा तनंूतर	आमचे	अमा य	 या	सवांना	व तर्ागार,	धा यागार,	कोशागार	असं
दाखवीत	चालले.	शर्ीकृ णाबरोबर	असलेला	अिभम य	ूआप या	मामांना	 नाना	 पर् न
िवचारीत	होता.	आपलं	कुतहूल	 या याकडून	समाधानकारक	उ रं	घेऊन	शांतवीत	होता.
ते	सव	 शेवटी	श तर्ागारात	आले.	 ितथे	आ हा	 पांडवांची	 वेगवेगळी	आवडती	श तरं्
रांगेनं	मांडली	होती.	मा या	श तर्ां या	िवभागात	िकतीतरी	धनु यं	रांगेनं	उभी	केलेली
होती.	 पर् येका या	 जवळ	 बाणानं	 भरलेले	 तणूीर	 होते.	 यातील	 ‘सचूी’	 हणजे
डो यासार या	 बारीक	 ल याचा	 भेद	 यायचा	 बाण,	 ‘िजदम्’	 हणजे	 नागमोडी
शेपटामुळे	तसाच	नागमोडी	सरसरत	जाणारा	बाण,	 ‘गजा थी’	 हणजे	ह ी या	हाडाचा
बाण,	 ‘चांदर्मुख’	 हणजे	आकाशात या	 चंदर्कोरीसारखे	 बाण,	अशा	 िविवध	 बाणांची
अ यंत	 उ साहानं	 भा याला	 मािहती	 देत	 कृ ण	 चालला	 होता.	 शेवटी	 तो	 ‘बि तक’
बाणां या	भा याजवळ	आला.	या	बाणाचं	 वैिश ट 	होतं	–	 याचं	धारदार	पातं	ल यात
तनू	 राही.	 शेपटाला	 मळसतूर्ी	 ितढा	 अस यामुळे	 िफरवनू	 तो	 ितढा	 सैल	 करताच,

बाणाचं	शेपटू	तेवढं	हातात	येई.	या	बाणा या	अगर्ाला	यु समयी	िवषारी	दर् यं	माखली
जात.	 यांची	लाकडी	नळी	या	भा याशेजारीच	रथावर	 ठेवली	जाई.	ही	सगळी	मािहती
अिभम यलूा	 देऊन	बि तक	बाणाचं	 मुख	ल यात	कसं	 तनू	बसतं,	 हे	दाखिव यासाठी
कृ णानं	भा यातील	एक	बि तक	बाण	उचलला.

या	बाणाचं	मळसतूर्	बरेच	िदवस	तो	न	हाताळ यामुळे	घट्ट	बसलं	होतं.	ते	पटकन
काही	 िनघायला	तयार	न हतं.	 यानं	तो	बाण	तसाच	अिभम यू या	हाती	 िदला.	 याला
मळसतूर्	 िफरवायला	 सांिगतलं.	अिभनंही	खटपट	 केली.	 याला	 यश	आलं	 नाही.	 ते
मळसतूर्	 गंज यामुळे	 प कं	 बसलं	 होतं.	 अिभम यचूी	 खटपट	 थांबिव यासाठी
अमा यांनी	तो	हाती	घेतला.	 यांनाही	यश	आलं	नाही!	आता	मातर्	हसतच	शर्ीकृ णानं
तो	बाण	पु हा	आप या	हाती	घेतला.	खालचा	ओठ	दातांखाली	दाबनू	धरत	कृ ण	बि तक
बाणा या	पृ ठाचं	गंजलेलं	मळसतूर्	िफरिव या या	खटपटीला	लागला.

मळसतूर्	 िफरलं	 पण	 –	 पण	 –	 बाणा या	 धारदार	 पा याचं	 टोक	 या या	 गुलाबी,
लांबसडक	 बोटांतील	 तजनीत	 घुसलं.	 तजनीतनू	 र ताची	 धार	 लागली.	 उपि थत
ि तर्यांतील	 ितघीही	 –	दर्ौपदी,	 ि मणीविहनी,	 सुभदर्ा,	 ‘चक्ऽ	चक्ऽ’	करत	एकदम
पुढे	 धाव या.	 अमा यही	 ग धळले.	 अिभम य	ू आप या	 मामाकडे	 बघत	 िव हळला.



कुणालाच	काहीही	 सुचत	न हतं.	 सुभदर्ा	 ि मणीला	 हणाली,	 “बोट	दाबनू	धरा.	र त
जाऊ	देऊ	नका.	मी	आलेच	व तर्पट्टी	घेऊन.”	ती	धावतपळत	आप या	क ाकडे	िनघनू
गेली.	 ि मणीविहनीनंी	बोटावरची	र तधार	अंगठ ानं	दाबनू	धरली.

दर्ौपदीनं	 मातर्	कसलाही	अनमान	 न	करता	 अंगावर या	 भरजरी	 अंशुकाचा	 पदर
टरकन	 फाडला.	 पुढे	 होत	 ि मणीविहनीचंा	 अंगठा	 आप या	 िपर्य	 स या या
तजनीव न	दरू	केला.	हात या	भरजरी	व तर्पट्टीनं	लागलीच	वर्ण	आवळून	र तधार
थोपवली.

शर्ीकृ ण	 –	जो	आप या	याच	तजनीनं	बारा	आ यांचं	वजर्नाभीचं	 सुदशन	तोलत
होता,	तो	व तर्पट्टीकडे	हसत	बघ	ूलागला.	इत यात	सुभदर्ा	हाती	व तर्पट्टी	घेऊन
परतली.	 शर्ीकृ णानं	 ितघीं याकडेही	 हसनू	 शांतपणे	 बिघतलं.	 तो	 दर्ौपदीकडे	 बघत
हणाला,	 “व तर्ापे ा	 र त	 मोलाचं	 हे	 तुला	 कळलं.	 व तर्ासाठीच	 र तही	 सांडावं
लागतं,	हेही	यो यवेळी	कळेल!”

मला	आठवतो	 तसा	 शर्ीकृ ण	 माझं	 संपणू	 मन	 यापनू	 रािहला,	 तो	 ण	 हणजे
िशशुपालवधाचा.	 या	 वेळी	 मी	 याला	 सुदशनधारी	 तेजवंत	 पात	 पर् य 	 समोर
पािहलं.	 मी	 िकंवा	 कुणीच	 कधीही	 ऐकली	 न हती,	 अशी	 िशशुपालानं	 केलेली	 याची
िनभ सना	अ य	होती.	याच	 वेळी	मला	शर्ीकृ णातील	सवांत	मोठ ा	 दुमीळ	 गुणाचा
पर् यय	आला.	तो	 गुण	होता	 संयम!	 िशशुपालाला	 यानं	वारंवार	सावध	क न	 याचे
न या णव	अपराध	सहन	केले.	जीवनभर	तो	मामा	कंस,	जरासंध,	नरकासुर	अशा	िक येक
नरेशां या	त डून	 ‘गवळट’	 हा	 हेटाळणीचा	 िनदश	ऐकत	आला	 होता.	तरीही	शांतपणे
यानं	तो	हसत	झेलला	होता.
तो	एकदा	का	 िनधारी	झाला	की,	 याची	चया	शतकोिटसयूसमपर्भ	तळपते,	याचा

पर् य 	 अनुभव	 िशशुपालवधपर्संगी	 मी	 घेतला.	 याचं	 ते	 म यनेतर्	 िमटलेलं
सुदशनधारी	अपार	तेज वी	 पडं	मा या	मनावर	कधीही	पुसलं	न	जा यासाठी	उमटलं,	ते
या	 णी.	अ यंत	 िवचारपवूक	मी	 याच	 णी	मा या	जीवनाचं	 नीलकमल	 िनधारानं
या या	चरणी	अपनूही	टाकलं.
िशशुपालवधापवूीचा	अजुन	आिण	 नंतरचा	अजुन	 मलाच	 वेगवेगळा	 वाटत	आला

आहे.

मी	शर्ीकृ णा या	अिधकािधक	जवळ	जा याचा	 दुसरा	 पर्संग	 होता	 सुभदर्ाहरण
─आिण	 ित याशी	माझा	 िववाह	 हा.	 या	 वेळी	मी	आ हा	 बंधूं या	 ठरले या	आचार-
संिहतेत या	 एका	 िनयमाचा	 भंग	 के यामुळे	 तीथयातरे्वर	 होतो.	 या	 तीथयातरे् या
पर्वासात	 माझे	 उलपूी	आिण	 िचतर्ांगदा	 यां याशी	 िववाह	 झाले	 होते.	 हा	 पर् येक
िववाह	कर यापवूी	मी	 या याकडून	 वेळोवेळी	 भेटणा या	दतूांकडून	 याची	 िनःसंिद ध
संमती	 यायला	चुकलो	न हतो.	याच	कारणामुळे	असेल,	सुभदरे् या	दुयोधनाशी	घाटत
असले या	िववाहा या	वेळी	 यानं	मला	 ारकेकडे	पाचारण	केलं	होतं.	मी	सं यासी	वेषात
आनतात	कसं	उतरावं,	भालका	तीथाजवळ	समुदर्काठी	सोमनाथा या	 िशवालयात	एक
योगी-सं यासी-तापस	 हणनू	कसं	राहावं,	हे	सव	 यानं	योजलं	तसं	घडलं	होतं.

सुभदरे्चं	 हरण	 क न	 मी	 इंदर्पर् थात	 परतलो.	 मला	 सवािधक	 िचंता	 होती,	 ती



सुभदरे्मुळे	मािननी	व	आगर्ही	दर्ौपदीची	पर्ितिक्रया	काय	होईल,	ही!	ित या	तडक	व
प टव या	 वभावापर्माणे	ती	मला	धारेवर	धरणार,	 हे	 प टच	 होतं.	कदािचत	 ितनं
शर्ीकृ णालाही	 तसं	धारेवर	धरलं	असतं.	 ित या	या	 संभा य	 रोषासाठी	मी	माझं	मन
बांधनूही	 घेतलं	 होतं.	 ितला	काय-काय	 िन	कसकशी	 उ रं	 ावी,	 हे	मनोमन	योजनूही
ठेवलं	होतं.	पण	ही	सव	तयारी	 यथ	ठरली.	 ितनं	शर्ीकृ णाची	भिगनी	 हणनू	 सुभदरे्चं
मनःपवूक	 वागतच	केलं!	ि तर्यां या	मनाचा	काहीच	ठाव	लागत	नाही,	हे	मला	ते हा
कळून	चुकलं.	दर्ौपदीनं	सुभदरे्चं	 वागत	केलं,	सुभदर्ा	मा या	प नीएवढीच	दर्ौपदीची
भिगनी	झाली!

सुभदर्ािववाहानंतर	 ित यासह	 मी	 पिह याच	 िदवाळसणासाठी	 जामात	 हणनू
ारकेत	आलो	 होतो.	 केवढं-केवढं	 कौतुक	 केलं	 होतं	 यादवां या	 तर्ी-पु षांनी	 माझं!

िशशुपालवध	जसा	सदैव	ल ात	रािहला,	तशीच	ही	 ारकाभेटही!
या	वषीचा	कोजािगरी	पौिणमेचा	िदवस	होता.	सं याकाळी	जामात	 हणनू	अमा य

िवपृथूंकडून	शर्ीकृ णानं	मला	आप या	क ात	 पाचारण	 केलं.	 दधू	 व	फलाहार	 होताच
यादवांची	एक	िवशेष	पर्था	मला	समजावनू	सांिगतली.	 हणाला,	“िपर्य	पाथा,	यादवांनी
केले या	कौतुकामुळे	हुरळून	जाऊ	नको.	पा यात	पड यावर	पोहता	येतं,	तसं	यादवांचा
जामात	 झा यावर	 रासही	 खेळता	 आला	 पािहजे.	 आज	 रातर्ी	 ारकेतील	 मु य
उ ानातील	सरोवराकाठी	 तुला	मा या	व	बलरामदादा,	उधोसह	 रास	 खेळावा	लागेल.
रासा या	 नृ याची	 यादवां या	 नृ यिश काकडून	 जमेल	 तेवढी	 मािहती	 क न	 घे.
समरांगणात	 गांडीव	 धनु य	 चालवणं	 जेवढं	 कौश याचं	आहे,	 िवस 	 नको	 –	 तेवढंच
कौश याचं	आहे	हे	रास	खेळणं.”

कोजािगरीचा	तबकाएवढा	संुदर	चंदर्	 ारके या	गगनमंडलावर	उगवला.	आज	झाडून
सारे	 तर्ी-पु ष	 ारकाकर	 नगरा या	 म यभागी या	 पर्मुख	 िवशाल	 उ ानातील
सरोवराकाठी	जमले.	काही	 संगीतत 	यादवांनी	आठ-आठ	हात	खोलीचे	खड्डे	खणले
होते.	 आतनू	 ते	 िचकणमाती	 व	 चुनकळीने	 िलंपनू	 घे यात	 आले	 होते.	 चारी	 बाजूंनी
कमावलेली	 वृषभकातडी	 ताणनू	 या	 खड्ड ां या	 मुखावर	 बसिवली	 होती.	 यु ातील
दंुदुभीसारखे	 हे	पर्चंड	भनूगारेच	तयार	कर यात	आले	होते.	 याला	 मंडल	टाकून	आठ-
आठ	उघडेबंब,	पीळदार,	नगारावादक	यादव	बसले	होते.	 यां या	दो ही	हातांशी	 िशंगं,
तुतारी,	झांजा	अशी	वा ं 	घेतलेले	वादकही	बसले	होते.	संपणू	उ ान	तेव या	िदव यां या
रोषणाईने	 उजळून	 िनघाले	 होते.	 मोठमोठ ा	 चु यांवर	 चढिवले या	 कािहलीत
पांढराशुभर्	 गोरस	 उकळून	 शांत	 झाला	 होता.	 ारकेतील	 सुधमा	 राजसभेलगत या
राजवा तू या	क ाक ांतनू	 तर्ी-पु ष,	 बालकं	 बाहेर	 पडत	 होती.	 यांनी	 ठेवणीतील
रंगीबेरंगी	भरजरी	व तरं्	पिरधान	केली	होती.	आज	सं याकाळीच	राणीवशा या	क ातनू
मा या	 सातही	 विह या	 महाराणी	 ि मणीविहनीं या	 क ात	 आपाप या	 पुतर्ांसह
एकवट या	 हो या.	 या	 ि मणीविहनीचंी	 अनु ा	 िमळताच	 पुतर्ांसह	 एकेक	 करीत
वेगवेग या	रथातनू	पर्मुख	उ ानाकडे	जाऊ	लाग या.	उ ाना या	पवूकडील	पर्श त
ाराशी	अमा य	 िवपृथ	ूयादव	 राजमंडळातील	सव	 तर्ी-पु षांचं	 वागत	कर यासाठी

अग यानं	उभे	होते.	 यां या	उज या	हाती	यादवांचा	र नखिचत,	सुवणी	कुसरदार	राजदंड
होता.



म यरातर्	जवळ	आली.	 ते	 िवशाल	 उ ान	 संपणू	 भ न	 गेलं.	 यादव	 तर्ी-पु ष,
बालकं	 यां या	 कलकलाटामुळे	 समुदर्ाची	 गाजही	 ऐकू	 येईनाशी	 झाली.	 रासासाठी
एकवटलेला,	उ साहानं	कलकलता	यादव	समुदाय	आता	 केवळ	दोनच	रथांची	पर्ती ा
करीत	होता.	स ू या	िपठासारखं	शुभर्	दाट	चांदणं	फेकणारा	चांदर्मणीही	अधीर	झाला
होता	–	चांदर्वंशीय	कृ णचंदर्ाचं	व	 ि मणीविहनीचंं	मुखमंडल	बघायला.	आम या	पुढेच
रथ	होता,	तो	 रासाचे	आजचे	पर्मुख	मानकरी	असले या	वसुदेव	महाराजांचा!	 यां या
सुशोिभत	राजरथात	ते,	दो ही	महारा या	आिण	आमचे	उधोदेव	बसले	होते.	वृ 	झाले या
महाराजांची	पांढरीशुभर्	भरग च	दाढी	समुदर्वा यावर	फरफरत	होती.

माग या	ग ड वज	 रथात	आ ही	होतो.	शर्ीकृ ण,	 ि मणीविहनी,	 सुभदर्ा	आिण
मी!	रथनीडावर	हाती	पर्तोद	घेतलेला	दा क	होता.	मेघपु प,	बलाहक,	सुगर्ीव,	शै य	–
चारही	चांदणशुभर्	अ वांना	तो	मंद-मंद	हाकीत	होता.

आ ही	रासा या	उ ानात	आलो.	अमा य	 िवपृथूंनी	आमचं	 वागत	 केलं.	आज या
रासाचे	 िवशेष	अ यागत	 पर्मुख	 मानकरी	 होतो	आ ही	 –	 मी	आिण	 सुभदर्ा.	 वसुदेव
महाराज,	दो ही	महारा या,	शर्ीकृ ण,	 ि मणीविहनी	व	उधोदेव	यां यामागनू	आ ही
जोड याने	चाललो.	 दुधा या	तयार	कािहलीजवळ	आलो.	शर्ीकृ णानं	एक	लाकडी	पळी
आिण	 तसराळं	 हाती	 घेतलं.	 गगमुनीनंी	 मंतर्घोष	 उठिवला.	 तो	 संपताच	 ‘जय
इडादेवीऽऽ!’	 हणत	शर्ीकृ णानं	कािहलीत	 पळी	 खुपसली.	सागपणासारखी	 दाट	साय
तसरा यात	 घेतली.	गड यानं	 यावर	दधूही	ओतलं.	 ते	तसराळं	रासाचा	पर्साद	 हणनू
यानं	 मानकरी	 जामात	 या	 ना यानं	 मा या	 हाती	 िदलं.	 पाठोपाठ	 ि मणीविहनीनंी
तसलंच	तसराळं	सुभदरे् या	हाती	िदलं.

आ ही	अवीट	गोडीची	ती	दाट	साय	चाखली.	आकंठ	गोरस	 यालो.	आम या	मागनू
राजमंडळातील	 सव	 तर्ी–पु षांना	 तो	 पर्साद	 वाट यात	आला.	 राजमंडळाचं	 वाटप
संपताच	िठकिठकाणी	चु यावर	चढिवले या	कािहलीतील	गोरसावर	यादवांचे	तांडे	 ‘जय
इडाऽऽ‘	असा	एकच	क लोळ	करीत	 तुटून	पडले.	 फुलमालांनी	सजले या	 रासमंडलात
शुभर्दाढीधारी	वसुदेवबाबा	उतरले.	 यांनी	 ये ठ	मानकरी	 हणनू	 ‘जय	इडाऽऽ’	 हणत
कंुकुमाची	 ओंजळ	गगनमंडलात	उधळताच	नाना	वा ांचा	 रासघोष	क लोळत	उसळून
उठला.	आज	 रासमंडलात	पर्थम	 िनवडकच	 तर्ी-पु ष	होते.	 ते	सव	 राजमंडळातीलच
होते.	 यात	काही	काळासाठी	वसुदेवबाबा	व	आता	वृ 	झाले या,	तरीही	उ साही	देवकी
व	 रोिहणीमाता	 हो या.	 शर्ीकृ णाभोवती	 ि मणीविहनीसंह	 भामा,	 जांबवती,	 स या,
िमतर्िवंदा,	ल मणा,	कािलंदी,	भदर्ा	अशा	सव	विह या	हो या.	िवशेष	 हणजे	काम प
ि तर्यांची	पर्ितिनधी	 हणनू	कशे सु ा	होती.	मी	रासात	भाग	 घे याचा	हा	पिहलाच
योग	होता.	काही	चुकू	नये	 हणनू	शर्ीकृ णाला	वंदन	कर यासाठी	उधोदेव	व	सुभदरे्सह
या यासमोर	 गेलो.	 पणू	 फुलले या	 चंदर्ा या	 शुभर्धवल	 चांद यात,	 तो	 नरातील
कृ णचंदर्	मला	फार-फार	वेगळा	िदसला.	असा	तो	मला	पवूी	कधीच	िदसला	न हता!

मी	 याचा	चरण पश	घेताच	 यानं	मला	हलकेच	वर	घेतलं.	आज	 या या	म तकावर
नेहमीचा	 सुवणमुकुट	न हता.	होता	म तकाभोवती	घट्ट	आवळलेला	एका	 रानवेलीचा
मुकुट.	 यात	 याचं	िपर्य	मोरपीस	चंदर्िकरणांत	उजळत	होतं.	मी	 या या	म यनेतर्ांत
एकटक	 पािहलं.	 नेहमी	 सयूिकरणांची	 सतत	 उधळण	 करणारे	 याचे	 नेतर्	 या	 णी
शांतशीतल	चांदर्रस	संथपणे	पाझरवीत	होते.



मला	 िनमटू	 बघनू	 तो	 हसला.	 आजही	 यानं	 मला	 कोड ात	 घालणारा	 पर् न
िवचारलाच.	 हणाला,	“स या	अजुना,	या	 णी	दर्ौपदी	असती,	तर	मी	काय	केलं	असतं,
माहीत	आहे	तुला?”	मी	चक्रावलोच!	मा या	डा या	हाताशी	रासमंडलात	 याची	भिगनी
सुभदर्ा	असताना	 याला	 मरण	झालं	होतं,	दर्ौपदीचं!

“काही	कळत	नाही,	त	ूकाय	केलं	असतंस	या	 णी!	तुझं	बोलणंच	काहीवेळा	कळत
नाही.	मग	पर् य 	करणं	कसं	कळावं?”

तो	 कोजािगरी या	 पर्स न	 चांद यात	 पर्स न	 हसला.	 काही	 न	 बोलताच	 यानं
आप या	व ावरची	टपोरी,	सतेज	वैजयंतीमाला	उतरिवली	आिण	मा या	कंठात	चढवीत
तो	हळुवार	 हणाला,	“दर्ौपदीचा	–	मा या	िपर्य	सखीचा	पर्ितिनधी	 हणनू	मला	िपर्य
ही	वैजयंतीमाला	आज या	िदवसाचा	मानकरी	 हणनू	तु या	कंठी	चढिवली	आहे!	ठाऊळ
आहे	तुला,	मला	ही	कुणी	िदली	ते?”

“नाहीऽऽ!”	मी	पु हा	चक्रावलो.
“गोकुळी या	रािधकेनं	 –	मा या	 िपर्य	सखीनं,”	तो	 पु हा	हसला.	रासनृ याची	लय

धर यासाठी	 यानं	वा वंृदाला	संकेत	केला.	मी	ितसरा	पांडव	–	यादवांचा	जामात	जमेल
तसा	रास	खेळू	लागलो,	सुभदरे्सह!	तो	सराईतासारखा	रास	खेळू	लागला	–	सवच	 तर्ी-
पु षांशी!	 णात	इथे	तर	 णात	 ितथे,	असा	सव	रासभर	तो	आिण	तोच	 िदस	ूलागला.
आकाशीचा	चंदर्	चढत	चालला.	मी	कधीच	िवसरलो	नाही,	असा	रास	रंगत	चालला!!

िदवाळसणाहनू	 इंदर्पर् थात	 परतताच	 मी	 कंुतीमातेला	 भेटलो.	 ितला	 ारकेचा
वृ ा त	सांगताना	मी	रास	 खेळ याचं	सांिगतलं.	 कृ णानं	रासमंडलात	कधी	 कुणा याच
कंठात	घातली	नाही,	ती	 वैजयंतीमाला	मा या	 कंठात	कशी	घातली,	हा	 वृ ा त	 ितला
आवजनू	 िदला.	तो	ऐकताना	ती	 मंदसर	हसली.	मला	आज	पिह यानं	जाणवलं,	 ित या
हा यात	शर्ीकृ णा या	हा या या	पर्ितिबंबाची	छटा	आहे.	वसुदेवमहाराज	आिण	देवकी
व	रोिहणीमाता	यांचं	 ेमकुशल	िवचा न	मग	ती	 हणाली,	“ यानं	तु या	कंठात	आपली
वैजयंतीमाला	 घातली,	 याला	 खपू	अथ	आहे.	अजुना,	 तो	 केवळ	 रासमंडलातच	 रास
खेळतो,	असं	मान याची	चकू	कधीच	क 	नकोस.	तो	जीवनभर	रासच	खेळत	आला	आहे
आिण	 पुढेही	 खेळेल.	 यानं	 तु याच	 कंठात	 सव	 यादवां या	 सा ीनं	 वैजयंतीमाला
चढिवली,	याचा	नीट	अथ	कळला	काय	तुला?”

“ हणजे?”	मी	ितला	िवचारलं.
“अजुना,	 तो	 भिव यात	 कसलातरी	 मोठाच	 रास	 खेळणार	 आहे.	 यात	 तु याकडे

पर्मुख	भिूमकेचं	दािय व	 येणार	आहे!	ल ात	अस	ू दे,	 ितर्यांना	 सेनापतीपद	 देताना
यां या	 कंठात	माला	चढिवली	जाते.	 याने	कसलाही	 िवधी	न	करता	 तुला	भिव यात
सेनापतीचंा	सेनापती	के याचं	मकूपणे	घोिषत	केलं	आहे	–	तेही	रासमंडलात!”

मा या	 कंुतीमातेचं	असं	बोलणं	मी	बालपणापासनू	ऐकत	आलो	होतो.	 ितचं	 हणणं
ऐकून	मी	िवचारात	पडलो.	जो	काही	मी	घडलो	होतो,	तो	ित याच	सं कारी	बोलांनी!

बालपणी	 के हातरी	 गंधमादन	पवतावर	असताना	आम या	पणकुटीत	एकदा	रातर्ी
इंगुदी या	 तेलाची	पणती	वा यानं	 िवझली.	आ ही	पाचही	 बंध	ूभोजनाला	बसलो	होतो.
समोर	रानकेळीची	पानं	होती.	ितनं	वाढलेले	अवीट	गोडीचे	पदाथ	 यात	होते.	माझे	चारही



बंध	ूितनं	चुलीतील	अ नीने	पणती	पु हा	पेटवीपयंत	थांबनू	रािहले.	मी	अंधारातच	जेवत
रािहलो.	 ितने	पणती	समोर	आणनू	 ठेवेपयंत	माझं	अधंअिधक	भोजन	झालंही	होतं,	 ते
बघनू	भकूही	न	आवरणारा	भीमसेन	 हणाला,	“अंधारातच	कसा	काय	जेवलास	त,ू	धना?”
मी	 िवचारां या	 तंदर्ीतच	 होतो.	 पानाकडे	 बघत	 रािहलो.	 याला	 काय	 सांगावं	 कळत
न हतं.

तसं	 कंुतीमाता	 सवांनी	 प टीकरण	 देत	 हणाली,	 “पुतर्ांनो,	 सव	 गो टी	 सरावानं
सा य	होतात.	अजुनाला	 ते	आपोआप	सा य	झालं	आहे.	 जेवताना	उजेड	असला	काय
िकंवा	नसला	काय,	हात	त डाशीच	जाणार	हे	 या या	आपोआपच	अंगवळणी	पडलं	आहे.
तो	एकदा	समजलेली	गो ट	कधीच	िवसरणार	नाही.	तु हीही	याचा	पडताला	 या.”	असं
हणनू	 ितने	 पेटिवलेली	 पणती	 फंुकर	घालनू	 पु हा	 िवझिवली.	 हणाली,	 “जेवा	आता
रोज या	सरावानं.”	आ हा	सव	बंधूंचं	भोजन	 या	अंधारातच	अचकू	पार	पडलं	होतं.	काही
वेळानंतर	ितने	पु हा	पणती	पेटिवली.	समोर	पणू	 व छ	झालेली	केळपानं	होती.	ित या
चयवर	आ ही	पवूी	कधीच	न	पािहलेली	तेजाळ	छटा	उमटलेली	होती.

जसे	 कंुतीमातेचे	होते,	तसेच	आचाय	दर्ोणांचेही	आम यावर	जीवनोपयोगी	सखोल
सं कार	झाले	होते.	 यांनी	एकदा	 वृ ावर	टांगले या	पढा	भरले या	प या या	डोळा
आ हा	िश यांना	एकाच	बाणात	वेधायला	सांिगतला.

पर् येकानं	बाण	चढवनू	पर् ेपणाचा	पिवतर्ा	 घेताच	 गु वय	 िवचारीत,	 “तुला	काय
िदसतं	 बाणा या	 अगर्ावर?”	 पर् नाचा	 रोख	 कुणा याच	 यानी	 न	 आ यामुळे	 कुणी
झाडाची	पानं	 िदसतात,	फां ा	 िदसतात,	अ य	 िकतीतरी	प ी	 िदसतात,	आकाश	 िदसतं
अशी	उ रं	िदली	होती.

मी	 यांना	 हणालो	होतो,	 “मला	 या	प या या	डो याला	मा या	बाणाचं	अगर्
िभड याचं	 प ट	 िदसतं	आहे!”	 ते	 ऐकून	 गु देव	मा यावर	 पर्स न	झाले	 होते.	मला
आवाजाचा	 ल यभेद	 यांनी	 पिरशर्मपवूक	 िशकिवला	 होता.	 मला	 आयु यात	 असे
आणखी	 दोनच	 ल यवेधपारंगत	 धनुधर	 ऐकून	 माहीत	 होते	 –	 एकल य	आिण	 दुसरा
सतूपुतर्	कण!

हि तनापुरातील	 िकशोरवयीन	 सं कारशील	 िदवस	आ हा	पाचही	 बंधूं या	मनाव न
कधीच	 पुसले	 गेले	नाहीत.	 िनसगाचा	एक	 िनयम	आहे.	पर् येक	 िजवाम ये	भोवती या
जगाब ल	एका	कुतहूलापोटी	अनेक	पर् न	िनमाण	होतात.	या	पर् नांची	उकल	करतच
तो	 पणू वाकडे	 सरकत	 असतो.	 पु षा या	 अंगी	 वीयश ती	 िनमाण	 झालेली	 असते.
तर्ी या	 अंगी	 तर्ी व	साकारलेलं	असतं.	पर् येका या	जीवनातील	हा	टाकीचे	घाव
घेणारा	सं कारशील	हो यापयंतचा	कालखंड	अ यंत	मह वाचा	असतो.	माणसू	जो	काय
हणनू	असतो,	तो	घडतो	याच	काळात.	आमचं	 हे	वय	 कु ं या	 राजनगरात	 गेलं	होतं.
आमचे	 िदि वजयी	 िपता	समर्ाट	पांडू	यां यािवषयी	हि तनापरूकरां या	मनात	अ यंत
आदरभावना	होती.	तेच	परे्म	आ हाला	 तर्ी–पु ष	नगरजनांकडून	या	काळात	ओंजळी
भरभ न	िमळालं.

महाराज	कु ं नी	फार	वषीपंवूी	उठिवले या	राजवा ततू	आ ही	सव	कु कुटंुबीय	राहत
होतो.	ह ती,	कु ,	अजमीढ	अशा	िवक्रमी,	पर्जािहतद 	आिण	स शील	पवूजांची	थोर
परंपरा	लाभलेलं	हे	कु कुल	होतं.	ते	या	ना	 या	कारणानं	न ट	होत	असताना,	पर्ाणपणानं



याचं	र ण	केलं	होतं	िपतामह	भी मांनी.
िपतामह	 भी म	 चालते–बोलते	 सा ात	 धनुवद	 होते.	 आप या	 िप याला	 –

शंतनुमहाराजांना	 िदले या	वचनापर्माणे	पर्ित े नं	आज म	बर् चारी	होते.	 िवक्रमात
तर	 आपले	 गु 	 सा ात	 भगवान	 परशुरामांचा	 पराभव	 क न,	 यांनी	 पु षाथाची
िहमालयाची	 उंची	गाठली	होती.	 कु ं या	 वैभवी	राजवा ततू	राहनूही	 ते	एका	 िन चयी
राजयो या या	पदवीला	पोहोचले	होते.	हि तनापुरातही	 यांचा	िदनक्रम	िहमालयात या
ऋिषमुनीसंारखा	होता.	या	वयातही	ते	बर्ा ी	मुहतूावर	उठत.	न	चुकता	गंगा नान	क न
पर्ात:कम	आटोपत.	 परमे वराचं	 मरण	 क न	 वेगवेगळी	 पुर चरणं	 करीत.	 मग	 दान
चौथ यावर	उभं	 राहनू	हि तनापुरात	आले या	 देशोदेशी या	गणरा यांतील	अितथीनंा
व तरं्,	अलंकार,	गायी	अशी	दानं	करीत.	मग	आ हा	कौरव–पांडवां या	श तर्ाशालेत
येत.	कधी	 यां याबरोबर	 महा मा	 िवदुर	असत,	कधी	 राजसारथी	 संजय	असत,	कधी
देशोदेशीहनू	 आलेले	 नरेश,	 सेनापती	 असत,	 कधी	 यां यासारखेच	 शुभर्	 दाढीधारी
िदसणारे	तप योतेजस	ऋिषमुनी	असत.	ते	श तर्ा तर्ाशालेत	आले	की,	आचाय	दर्ोण
आिण	कृप	आदतनं	सामोरं	जाऊन	हसतच	 यांचं	 वागत	करीत.	श तर्शाला	कशी	भ न
जाई!	 आ हा	 एकशे	 पाच	 राजपुतर्ांची	 ते	 नाविनशीवार	 कसनू	 पर्गती	 िवचारत.
आम याबरोबर	 कृपाचायां या	 िश यपथकात	असले या,	 तेज वी	 िदसणा या	 सतूपुतर्
कणाचीही	िवचारपसू	करीत.	दर्ोणपुतर्	अ व थामा	तर	 यांचा	आवडता	होता.

या	 िकशोरवयात	आमचे	सवांत	मोठे	आदश	होते,	 गंगापुतर्	 िपतामह	भी म.	 यांचा
रथ	श तर्शालेत	पर्वेशताना	िदसताच	मी	पाखरासारखा	धावत	जाई.	 यांची	चरणधलूी
सवांत	अगोदर	घेणा या	मला	पटकन	उठवनू	मा या	केशावळीवर	सडक	बोटांचा	उजवा
हात	 ठेवत	 ते	 हणत,	 ‘िवजयी	 भव	 पांडुपुतर्’	 .	 तसे	 ते	 विचतच	 हसत.	 पण	 या
विचतपर्संगी	 यां या	 पांढ याशुभर्	 भरग च	 दाढीमुले	 व	 धवल	 दंतपं तीमुंळे
िहमालयाचा	 उंच	 सुळका	सयूिकरणांत	उजळून	 िनघताना	बिघत याचा	आनंद	होई.	मी
यांचा	पर् येक	श द	कानांचे	िशंपले	क न	मनःपवूक	ऐकून	घेई.	आम या	कंुतीमातेब ल
ते	अ यंत	आदरानं	व	गौरवानं	बोलत.	 यां या	धाकामुळेच	आ हा	सव	दर्ोणिश यांचं
श तर्ा तर्ाचं	िश ण	िनदोष	आिण	काटेकोर	झालं	होतं.	िपतामहांचं	एक	वैिश ट 	मला
जाणवलं	 होतं,	 ते	 िनम सरी	 होते.	 यामुळेच	 अजातशत् ही	 होते.	 िपतामह	 भी म	 हे
एकूणच	 कु कुला या	 िपढ ािपढ ांचं	 पु याईसंिचत	 होतं.	 यांचं	 सदेह	 वावरणं,	 रातर्ी
गगनमंडलात	नसलेला	सयू	उ ा	लाखो	िकरणं	उधळीत	पवू	ि ितजावर	िदसणारच	आहे,
इतकं	आ वासक	होतं.	 केवळ	हि तनापुरात	न हे,	तर	दरूदेशी या	गांधारापासनू	 संपणू
आयावतात	 ते	 ‘िपतामह’	 हणनूच	 िव यात	होते.	मा या	 सु त	मनावर	या	 िपतामहांचा
फार	मोठा	पर्भाव	होता.

यामुळेच	असेल,	 यां या	 त डून	 मा या	 सवथा	आदश	असले या	शर्ीकृ णाला
यांनी	सवपर्थम	 ‘वासुदेव’	 हणनू	 संबोधलं	आहे,	 हे	मी	कधीच	 िवस 	शकलो	नाही.
मा या	सु त	मनावर	सवािधक	शर्ीकृ ण	ठसनू	बसला,	 याला	कारणच	 हे	असे	िपतामह
होते.

आ हा	 कु ं चे	महाराज	 धृतरा ट्र	हा	एक	भ याभ यांना	न	उलगडणारा	महागरं्थ
होता.	िवचार	आिण	कृती	या	दृ टीने	मी	पािहले या	राजमंडळातील	िपतामह	भी म	आिण
शर्ीकृ ण	यांचं	जीवन	घटनासंप न	होतं.	यांची	चिरतर्	 हणजे	एकेक	महागरं्थच	होते.



तरीही	या	महागरं्थांतील	पान पान	मी	वाच	ूव	समज	ूशकलो	होतो.	महाराज	धृतरा ट्र	हा
एकमेव	 असा	 महागरं्थ	 होता,	 या या	 पिह याच	 पर्करणात	 –	 रा य	 व	 पुतर्लोभ
नावा या	 –	मीही	जीवनभर	घोटाळत	 रािहलो.	या	घटूमळ यातनू	फार	 पुढे	 िकतीतरी
वषांनी	मला	सुख प	बाहेर	काढलं,	ते	शर्ीकृ णानं!

महाराज	धृतरा ट्र	अंध	होते	का?	आता	मला	भरपरू	अनुभवानंतर	 प ट	वाटतंय	–	ते
मुळीच	अंध	न हते.	 यां या	अंत च ूंनी	एकमेवच	 व न	नाना	 ढंगात	पािहलं.	ते	होतं,
आपला	 ये ठ	 पुतर्	 दुयोधन	हि तनापरूचा	अिभिष त	समर्ाट	झाला	आहे,	 हे	पाहणं.
मला	 िव वास	आहे,	तसं	झालं	असतं,	तर	 दुस याच	 िदवशी	हि तनापरू	 यागनू	 यांनी
वानपर् थ	 वीकारला	असता.	मला	असं	सतत	वाटे	की,	मा या	जीवनातील	महाराज
धृतरा ट्र	 ही	 एकमेव	 अशी	 य ती	 आहे,	 जी	 आप या	 पाणथरले या	 िमचिम या
डो यांनी	 जण	ूआक्रोशनू	 मला	 सतत	 सांगते	आहे	 की,	 ‘पुतर्ा	 अजुना,	आवाजाचा
ल यभेद	कर यात	 िन णात	आहेस.	मा या	 दयाचा	हा	आक्रोश	 तुला	कसा	ऐकू	 येत
नाही!	 माझी	 एकमेव	 इ छा	 आहे,	 मा यानंतर	 माझा	 पुतर्	 दुयोधन	 हि तनापरू या
िसंहासनावर	बसावा.	 यात	आडवे	येणारे	तु ही	पांडव	जसे	वनातनू	अचानक	आलात,	तसे
वनातच	 परत	 िनघनू	 जावेत.’	 माणसं	 वाथापोटी	 अंध	 होतात.	 कु ं चा	 हा	 राजा
रा य वाथापोटी	मनानं	अहोरातर्	डोळसच	 रािहला.	 व न	 बघत	 रािहला,	 ते	एकमेव
पुतर्ा या	रा यािभषेकाचं!

पर्थम–पर्थम	मला	आ चय	वाटे	की,	कोणीही	 तर्ी-पु ष	 यां या	क ात	गेलं	की,
यानं	नाव	न	सांगताच	ते	 याला	पटकन	ओळखत.	हे	कसं	काय	श य	होत	होतं	 यांना?
तर	सवसामा यपणे	पर् येकाला	पंचिदर्यं	असतात.	हि तनापरू या	या	वरवर	सौज यपणू
बोलणा या	महाराजां या	ठायी	एक	सहावं	 इंिदर्यं	होतं!	 कुणालाच	कधीही	न	 िदसणारं.
याचं	नाव	होतं,	रा य वाथ	हे!
जरी	 महाराज	 धृतरा ट्रांना	 चुकूनही	 मी	कधी	 ‘काका’	 हटलं	 नाही,	 तरी	 यां या

महाराणीनंा	 –	 गांधारीदेवीनंा	 अनेकवेळा	 मा या	 त डून	 ‘काकी’	 हणणं	 चुकलं	 नाही.
जेवढी	आिण	जशी	आ हा	पाचही	पांडवांना	कंुतीमातेिवषयी	परे्माची	आदरभावना	वाटत
होती,	तशीच	या	काकीिंवषयीही	वाटत	होती.	 यांनीही	आम यावर	तसंच	 िनखळ	परे्म
केलं.	जसा	शर्ीकृ णाचा	सवांत	 िपर्य	योग	होता,	परे्मयोग	हा!	तसाच	 ‘परे्मयोग’	हा
अ यंत	 िपर्य	असा	मनोभाव	होता,	गांधारीमातेचा.	कधी-कधी	मा या	मनात	असाही
िवचार	 येऊन	जाई	की,	 ारके या	शर्ीकृ णा या	यादव	गोतावळयात	आमची	ही	माता
उपजली	असती	तर!	क पनाच	करवत	नाही	इत या	मह पदाला	ती	पोहोचली	असती.
पर् येक	 तर्ीसारखं	 ितनंही	जीवनभर	एक	 व न	पािहलं.	आप या	 ये ठ	 पुतर्ाला	 –
दुयोधनाला	सद	्बु ी	 सुचली	आहे,	असं!	 ितचं	 ते	 व न	कधीच	साकार	झालं	 नाही	 –
होणारही	न हतं.

दुयोधनासंबंधी	 िवचार	करताना	आताशा	 मला	 एका	चम कािरक	 िवचारानं	छळलं
होतं,	 या यावर	िवचार	करणं	हीसु ा	एक	छळवणकूच	आहे,	हे	पर्कषानं	जाणवलं	होतं,
आताशा	 मला	 वाटे,	 तो	 शंभरावा	 कौरव	 हणनू	 ज मता	 तर?	 कधी-कधी	 वाटे,	 तो
आम यातीलच	सहावा	पांडव	झाला	असता	तर?	पण	 या या	श दकोशात	जर-तरला
अथच	न हता.	एखा ा	माजले या	एकल	रानवराहासारखं	 याचं	मन	आिण	जीवन	होतं,



मनात	िवचार	आला	िकंवा	शकुनीमामांनी	भरिवला	की,	तो	एकच	जाणत	असे,	समोर या
पांडवांना	सरळ	धडक	देणं!	अशी	धडक	देताना	तो	कसलाच	िवचार	करीत	नसे.

आम या	कु कुला या	कीितचंदर्ाला	खगर्ास	गर्हणासारखं	गर्ासलं	होतं,	ते	एकाच
य तीनं	–	गांधारमामा	शकुनीनं!	तो	नखिशखांत	कुिटल	होता.	महाराज	धृतरा ट्रांना	एक
सहावं	इंिदर्य	होतं	–	रा य वाथाचं.	यालाही	एक	सहावं	इंिदर्य	लाभलं	होतं,	अिभजात
कुिटलतेचं!	 या या	 कुिटलतेचं	अचकू	वणन	एकाच	क पनेत	करता	 येईल	 –	 िवंचवाचं
कालकूट	िवष	भरलेलं	असतं	ते	 या या	वाकड ा	नांगीत.	या	गांधारदेशी या	िवंचवा या
नसनसेतील	कणाकणांत	एक	कुिटलतेचा	नांगीवक्र	िवंच	ूभरला	होता!	हा	इतका	िवषारी
होता	 की,	 जगा या	 क याणासाठी	 समुदर्मंथनातनू	 आलेलं	 िवष	 पर्ाशन	 करणारा
िशवशंकर	नीलकंठ	याला	कधीकाळी	भेटला	असताच	तर!	डोळे	िमचकावनू	 यालाही	हा
हणाला	असता,	“पर्भो,	कंठ	वगळता	तु ही	केवढे	गौर प	संुदर!	हा	िनळा	कंठ	तेवढाच
डागासारखा	 तुम या	 मुखमंडलावर	 िव प	 िदसतो.	मा या	 वै कशा तर्ातील	गांधारी
गु नं	मला	एक	िद य	औषधी	िदली	आहे.	ितचा	लेप	िदला,	तर	आपला	नीलकंठ	 णात
पावतीदेवीं या	 वणासारखा	 गौर	 होईल.	 मातर्	 या	 लेपाचा	 वण	 ‘कृ णकाळा’	 आहे.
भोलेनाथांनी	 या याकडे	न	बघ याची	कृपा	करावी!”

गांधारदेशी या	या	वैदनंू	िदलेला	हा	लेप	केसाळ	का या	नागसपा या	साठिवले या
िवषासारखाच	असता.	सा ात	िशवालाही	तो	सोसला	असता	की	नाही,	िशवच	जाणे!

शकुनी	 हो याचं	 न हतं	 कर यात	 अ यंत	 िन णात	 होता.	 मला	 एक	 कोडं	 कधीच
उलगडलं	 नाही	 की,	 या	 गांधारीमातेसार या	 स वशील	 भिगनीला	 हा	 एवढा	 कुिटल
कपटी	बंध	ूकसा	काय	लाभला	होता?	 या	दोघांना	 विचत	एकतर्	बघताना	मला	पर्कषानं
पशनू	जाई	की,	माणसा या	ज माचं	 या या	हाती	काहीही	नसतं.
हि तनापुरातील	माझं,	बंधूंचं	आिण	शर्ीकृ णाचं	एकमेव	िवसा याचं	िठकाण	होतं,	ते

हणजे	 महा मा	 िवदुर	 व	 यांचं	 हि तनापरू या	 सीमेलगतचं	 साधंच,	 पण	 सुरेख
िनवास थान.	जसं	 यांचं	घरं	साधं,	 व छ	होतं;	तसंच	 यांचं	मनही	होतं.	 यां या	प नी
पारसवीदेवी	 यांना	शोभेशाच	हो या.	महामंतर्ी	िवदुर	अितशय	िव ान	होते,	तपःशुिचत
होते	आिण	 याचबरोबर	 यवहारद ही	होते.	 यां या	िव ेचं	तेज	 यां या	चयवर	सदैव
फाकलेलं	असे.	 यांची	मुदर्ा	मला	सदैव	 ारकेतील	उ वदेवांचं	 मरण	क न	देई.	आ ही
सव	पांडवबंध	ूआदरानं	 यांना	‘िवदुरकाका’	 हणत	होतो.

िवदुरकाका	कु ं चे	महामंतर्ी	झाले	नसते	तर?	तर	न कीच	ते	शर्ीकृ णा या	सांदीपनी
िकंवा	 घोर	 आंिगरस	 अशा	 गु ं या	 मह पदाला	 के हाच	 पोहोचले	 असते.	 यांची	 ही
पातर्ता	 जाणनूच	 िपतामह	 भी मांनी	 यांना	 िहमालयात	 जा यापासनू	 रोधलं	 होतं.
यां या	 बोल यात	 नेहमी	नाव	ऐकू	 येई,	 ते	शर्ीकृ णाचं!	 हि तनापुरातील	 या	काही
थोड ांना	शर्ीकृ ण	 हे	कस या	स याचं	नाव	आहे,	 हे	माहीत	होतं	 –	 पशनू	 गेलं	होतं,
यातील	िपतामह	भी म	व	महा मा	िवदुर	हे	दोघं	होते.

जे हा–जे हा	एक	 ितर्य	वीर	यो ा	 हणनू,	िश य	 हणनू	गु 	दर्ोणांचा	िवचार	मी
करतो,	 ते हा–ते हा	 कदंबा या	 डेरेदार	 वृ ाखालचा	 िवशाल	 यमुनाडोह	 मा या
डो यांसमोर	उभा	ठाकतो.	या	डोहाचं	पाणीही	सयूिकरणांत	झमझम	तळपणारं.	डोह	थांग
न	लागणारा.	 यां या	जीवनचिरतर्ातील	 तीन	 गो टीचंा	 उलगडा	 मला	कधीच	झाला



नाही.	 यातील	पिहली	होती,	ती	 यांनी	अ व थामा	व	मी	यात	 पुतर्	व	 िश य	अशा
केले या	 िवभागणीची.	मी	 यांचा	परमिपर्य	 िश य	होतो	 हणजे	 पुतर्ासारखाच	 होतो.
मा या	 गुणव े या	बळावर	 यां या	 पुतर्ा या	कंकणभर	वरचढच	होतो.	 हे	 गुण	मकूपणे
हे न	 यांनी	आप या	 पुतर्ाला	 गु तपणे	बर् ा तर्	 िदलं,	 हे	मी	कधीच	 िवस 	शकलो
नाही.

दुसरी	गो ट	होती,	ती	 या	 घृणा पद	 तूपर्संगा या	 वेळची.	 या	 वेळी	दर्ौपदीनं
यांना	दो ही	हात	पस न	रडत-भेकत	िवनवलं	होतं.	ितचे	ते	श द	आठवले	की,	आजही
अंगभर	कसा	काटा	सरकतो.	ती	 या	वेळी	 यांना	 हणाली	होती,	“आचाय	दर्ोण,	 तु ही
या	सवांचे	आचाय	आहात.	आप या	गु पणाची	शपथ	घालनू	या	 दुयोधन-दुःशासनाला
आवरा.	 तू	 खेळ याचा	मखूपणा	 केले या	मा या	पतीला	सावरा.	 कु ं ची	ही	 नुषा	 –
आपली	क या,	आपले	दो ही	हात	पस न	आप या	ल जेची	िभ ा	आप याकडे	मागते
आहे.”	मातर्	गु 	दर्ोण,	िपतामह	भी मांकडे	नुसते	बघतच	रािहले.	 यां या	डो यांतील
‘या	सभागृहातील	पु ष	हे	अथाचे	दास	आहेत’,	ही	िववशता	बघनू	ितने	फोडलेला	हंबरडा
मी	कधीच	िवस 	शकलो	नाही.

ितसरी	गो ट	होती,	ती	 यांनी	 िश य	 हणनू	कण	व	एकल य	या	दोन	 ानो सुक	व
पिरशर्माची	 मता	 असले या	 त णांचा	 केलेला	 अ हेर.	 तोही	 यां या	 ज मा या
ातीव न.	गु 	 हणनू	 यांचं	कसलंही	मागदशन	लाभलेलं	नसताना	या	दोघांनीही	पुढे

आपली	अलौिकक	गुणव ा	िस 	केली	होती.	एकल यानं	तर	 यांची	मृि कामतूी	बनवनू
ित या	सा ीनं	धनुिव ेची	घनघोर	साधना	केली	होती.	आवाजाचाही	ल यवेध	घे यात
तो	 मा यासारखाच	 पारंगत	 झाला	 होता.	 एके	 िदवशी	 मृगये या	 िनिम ानं	 या या
ल यवेधाचं	 हे	 लाघव,	आ हा	 सव	 बंधूं या	 सम 	 गु 	 दर्ोणांना	 बघायला	 िमळालं.
एकल यानं	 पाच	 बाण	अशा	कौश यानं	कमी-अिधक	 दाबानं	 एकापाठोपाठ	 एक	 फेकले
होते,	 तेही	 एका	 सतत	 भंुकणा या	 वाना या	 मुखात	 की,	 या या	 धनुवधा या	 या
कौश यानं	 या	 भंुकणा या	 वानाची	जीभ	व	पडजीभ	यांना	एवढासु ा	आघात	न	होता
बाणांनी	अशी	जखडून	टाकली	होती	की,	 या	पर्ा याची	 वानवाचा	बंदच	झाली	होती!	हे
अमोघ	शरलाघव	अदि्वतीयच	होतं.	 ते	बघताना	मला	तरी	वाटलं,	आप या	 कंधावरचं
धनु य	एकल या या	चरणांशी	ठेवावं.

गु 	दर्ोणांनी	मातर्	आपण	कसलंही	िश ण	न	िदले या	 या	अद	्भुत	िश यवराकडे
च क	 या	 णीच	गु दि णेची	मागणी	केली.	मला	तर	ती	ते हाच	कशीतरीच	वाटली.	पुढे
जीवनभर	 वाटत	 रािहली.	 गु 	 दर्ोणांनी	 या	 वनवासी	 िश याकडून	 या या	 उज या
हाताचा	अंगठा	गु दि णा	 हणनू	मािगतला.	 यानंही	तो	आप या	सम 	डा या	हातानं
कापनू,	त काळ	 यां या	चरणांपाशी	ठेवला.	या	आयावत	देशी	यापवूी	असं	कधीच	घडलं
न हतं,	पुढे	घडेल	की	नाही	सांगता	येत	न हतं.	ती	अजोड	गु दि णा	गु चरणी	ठेवताना
या	आ मतेजानं	एकल याचे	डोळे	तळपले	होते,	ते	तेज	मी	कधीच	िवस 	शकलो	नाही.
पुढे	 के हातरी	 गु 	दर्ोणांकडूनच	मला	समजलं	की,	 हे	सव	अघिटत	मा यामुळे	व

मा यासाठीच	घडलं	होतं.	मा यापे ा	कोणीही	धनुधर	वरचढ	होऊ	नये,	याची	द ता
हणनूच	 यांनी	ती	अद	्भुत	गु दि णा	मािगतली	होती.

या	 िदवशीच	मा या	मनी	दोन	चम कािरक	 िवचार	 येऊन	 गेले.	एकीकडे	मी	ऐकून
होते	की,	कण	हा	असाच	आवाजा या	अचकू	ल यवेधाचा	अिधकारी	होत	चालला	आहे.



तो	 दर्ोणांचा	 िश य	न हता;	 होता	 कृपाचायांचा!	 दर्ोणां या	आगर्हामुळे	 कृपाचायांनी
या याकडे	अशी	काही	 गु दि णेची	 मागणी	 घातली	असती	की	 –	 तु या	 अंगावरचं
अभे 	कवच	मला	 गु दि णा	 हणनू	 दे,	तर!	 याचं	कारण	सांगता	 येणार	नाही	असा
िव वास	मला	वाटला	की,	 यानंही	ते	उत न	असंच	गु चरणी	ठेवलं	असतं.	दुसरा	िवचार
आला,	तो	शर्ीकृ णािवषयीचा.	सांदीपनीऐंवजी	आचाय	दर्ोण	 याचे	 गु वय	असते	तर?
यांनी	अशी	काही	मागणी	शर्ीकृ णाकडे	घातली	असती,	तर!	काय	उ र	िदलं	असतं,	एक
िन सीम	आ ाधारक	िश य	 हणनू	आप या	गु वयांना	शर्ीकृ णानं?	मला	पणू	िव वास
आहे,	 अशा	 वेळी	 तो	 नेहमीसारखं	 खट ाळ	 हसनू	 हणाला	 असता	 –	 “मा या
अ पमतीपर्माणे	 र तलांि छत	 गु दि णा	 गु 	कधीच	 वीकारीत	नसतात!	माझी	तर
इ छा	आहे,	 अंगठा	चरणी	 ठेव याची!	 डा या	 हातानं	 तो	 छेदणं	मला	साधणार	 नाही.
िशवाय	गु चरणांवर	माझं	र त	सांडलेलं	मला	आवडणार	नाही.	ते हा	गु ं नीच	कृपावंत
होऊन	माझा	हा	अंगठा	छेदनू	 यावा!!	मला	 गु दि णे या	सं कारातनू	आपणच	 मु त
क न	जीवन-साफ यासाठी	आशीवाद	 ावा!”

गु 	दर्ोणांचे	दोन	आ त	मा या	मनावर	दोन	 वेगवेग या	 पात	ठसले	होते.	एक
यांचे	 मेहुणे	 कृपाचाय	 हे!	 ते	 गु ं इतकेच	 कु कुलाचे	 पुरोिहतही	होते.	 यामुळेच	असेल,
यांचा	ओढा	राजकुला या	धािमक	िवधीकंडे	अिधक	होता.	गु पुतर्	अ व थामा	हे	दुसरं
टोक	होतं,	 कुणालाच	नाही,	अशी	एक	ज मिस 	 देणगी	 याला	लाभली	होती.	 या या
म तकावर	बर् रंधर्ा या	ठायी	एक	लालसर	मांसल	मणी	होता.	तो	कुणा या	दृ टीस	पडू
नये,	 हणनू	आप या	म तकावर	तो	एक	व तर्पट्टी	 घेत	असे.	तो	बराचसा	कणा या
साि न यात	असे.	कधी–कधी	कृ णबंध	ूउ वदेव	हि तनापुरातच	येत.	मग	 याचा	सगळा
वेळ	 यां याच	सहवासात	जाई.	मला	हा	अ व थामा	सतत	सवांहनू	वेगळा	वाटत	आला.
कसा,	 ते	मातर्	खपू	 िवचार	क नही	समजलं	नाही.	 हणनू	 पुढे	 इंदर्पर् थात	मी	एकदा
शर्ीकृ णाला	 िवचारलंही	 –	 “माधवा,	 गु पुतर्	 अ व थामा	 तुला	 कसा	 वाटतो?
या यािवषयी	 तुझं	मत	काय?”	तसं	अशा	पर् नांना	एरवी	 यानं	हसत	खोचकपणे	जसं
उ र	िदलं	असतं,	तसं	उ र	िदलं	नाही.	 विचतच	होई	तशी	 याची	मुदर्ा	गंभीर	झाली.
तो	 हणाला,	“खरंतर	तो	गु पुतर्ही	नाही	आिण	अ व थामाही	नाही.	आहे	चंदर्ावर या
शा वत	डागासारखा!”	 या या	बोल यातील	एकही	श द	काही	मला	 या	वेळी	कळला
न हता.	 हणनू	मा या	अंग या	धनुधर	िचकाटीनं	मी	 याला	पु हा	एकदा	िवचारलं,	“तू
बोललास	यातील	एकाही	श दाचा	अथ	मला	कळला	नाही.”	 ते हा	मातर्	 नेहमीसारखं
खट ाळ	हसनू	तो	 हणाला,	“सवच	गो टी	कळ या	पािहजेत,	असं	कुठे	आहे	धनंजया?
काही-काही	 वेळा	अजुना,	अ ानातही	अपार	 सुख	असतं!”	 याचं	 हे	 िवधानसु ा	मला
िवचार	करायला	लावनू	गेलं.

आमचा	 ये ठ	 बंध	ू युिधि ठर	 याचा	 इंदर्पर् थातील	 रा यािभषेक	 झा यानंतरची
आमची	काही	वषं	 वगीय	सुखात	गेली.	शर्ीकृ णा या	मागदशनाखाली	आम या	न या
गणरा यानं	सावध	आिण	पर्गितशील	असं	अंग	धरलं.	पिह या	अध	तपा या	काळातच
दर्ौपदीला	 आ हा	 पाचही	 बंधूंपासनू	 पाच	 तेज वी	 पुतर्	 झाले.	 यां या	 चैत यमय
बाललीलांनी	 इंदर्पर् थाची	 राजवा त	ू गजबजनू	 गेली.	 या	 काळात	 आ ही	 बंधूंनी
प नीशी	एकांताचे	काही	िनयम	केले	होते.	मा या	हातनू	 या	िनयमाचा	एकदा	भंग	झाला.
यामुळे	 मला	 एक	 वषं	 तीथयातरे्साठी	 इंदर्पर् थ	 सोडावं	 लागलं.	 या	 वेळी	 मी



आयावतातील	 पवूदेशीचा	 पर्वास	 केला.	 या	 पर्वासात	अ यवट,	 विश ठपव	आिण
तंुगनाथ	या	तीथां या	िठकाणी	मी	सिवध	पाप ालन	केलं.	पवूकडची	एकेक	तीथ	पाहात
नैिमषार यात	 येऊन	पोहोचलो.	 तेथील	उ पािलनी,	 नंदा,	अपरनंदा,	कौिशकी,	महानदी
आिण	 गायतर्ी	 अशा	 न ांत	 मंगल नांन	 केली.	 शेवटी	 अव या	 भारतवषानं	 पावन
मानले या	गंगा	नदीत	 नानासाठी	उतरलो.

‘गंगा:	 पुनातु	माम।्’	 हणत	 ित या	उबदार	पा यात	 डुबकी	 घेताना,	हि तनापुरातले
िदवस	आठवले.	ितथे	याच	नदी या	पातर्ात	आ ही	सव	भावंडं	बालपणी	मनसो त	डंुबत
आलो	होतो.	मी	 या	िवचारात	असतानाच	मा या	 कंधावर	आणखी	एका	प नीचं	दािय व
येऊन	 पडेल,	 याची	 मला	 काहीही	 क पना	 न हती.	 मला	 नान	 करताना	 बघनू
जलभरणासाठी	 घाटावर	आलेली	 नागक या	 उलपूी	 कटीवर	 जलकलश	 घेऊनच	 मला
सामोरी	आली.	अ यंत	आजवी	व	लाघवी	श दांत	 हणाली,	 “मी	ओळखलं	आहे	आपण
कोण	आहात	ते!	या	सेिवकेवर	कृपा	करावी	आिण	मा यासह	नागरा यात	चलावं.	आ हा
नागांचा	पाहुणचार	 घेऊन	मग	 पुढे	तीथयातरे्स	 िनघावं.”	ती	खरोखरच	अपर्ितम	 संुदर
होती.	मला	ितला	नकार	देणं	श यच	झालं	नाही.

ित या	 िप यानं	 –	 कौर य	 नागानं	 तर	 मला	 बघताच	 ित याशी	 िववाह	 कर याचा
पर् ताव	मा यासमोर	ठेवला.	ए हाना	जमले या	सव	नागांना	मी	कंुतीपुतर्	धनंजय	आहे
हे	कळून	चुकलं	होतं.	 यांनी	कलकलाट	क न	पर् तावाला	होकार	दे याची	मला	आजवी
गळ	घातली.	 यांनाही	नकार	देणं	मला	श य	झालं	नाही.	शेवटी	मी	नागक या	उलपूीशी
िववाहाला	 संमती	 िदली.	मी	नागांचा	जामात	झालो.	ही	नागक या	उलपूी	बालपणीच
ऐरावत	 नावा या	 नागा या	 पुतर्ाशी	 िववािहत	 झाली	 होती.	 पती	 बालपणीच
वार यामुळे	 ‘बालिवधवा’	 झाली	 होती.	 आता	 माझी	 धमिस 	 प नी	 झाली.	 काही
काळानंतर	मी	नागदेश	सोडला.

शेवटी	 शर्ीकृ णाला	 सुदशन	 देणा या	 भगवान	 परशुरामांनी	 वा त यानं	 पावन
केले या	महदर्	पवतात	आलो.	 तेथील	 िशखराचं	व	 यावर	असले या	 भृग	ूआशर्माचं
दशन	क न	मिणपरू	रा यात	उतरलो.	या	रा याचे	राजे	होते	िचतर्वाहन.	 यांची	क या
मिणपुरांची	 िचतर्ांगदा	 ही	 माझी	 दर्ौपदीनंतरची	 ितसरी	 प नी	झाली.	 ितला	 नृ याची
अितशय	आवड	होती.	घटकान	्घटका	 नृ यशाळेत	ती	मला	एका	 बैठकीवर	बसवनू;	डोळे
िदपवनू	टाकणारं	आप या	अंगचं	नृ यकौश य	दाखवी.	ती	तांबसूगौर	होती.	घटकाभरानं
आप या	कपाळावरचे	आिण	मानेवरचे	घामिबंद	ूअंशुका या	पदरानं	िटपत	मा याशेजारी
येऊन	 बसे.	 िनरागस,	 अ लड	 बािलकेसारखी	 िवचारी,	 ‘आवडली	 तु हाला	 माझी
नृ यकला?	 मी	 काही	 चुकत	 तर	 नाही	 ना?	 आ हा	 मिणपरूवािसयांत	 पु षसु ा
ि तर्यांबरोबर	 नृ य	करतात.	तशी	पर्थाच	आहे	आमची.	 तु ही	कराल	का	मा यासोबत
मनमोकळं	नृ य?’

ते	 ऐकून	 मी	 हसत	 हणे,	 ‘मला	 नृ य	 बघणं	आवडतं.	 दुसरं	आवडतं,	 ते	आप या
बाणां या	तालावर	शत् ला	नृ य	करायला	लावणं!’	माझं	उ र	ऐकून	ती	िहरमुसली	होई.

एके	 िदवशी	 ती	 अमाप	 उ साहानं	 आप याबरोबर	 ारकेचा	 एक	 दतू	 घेऊनच
मा यासमोर	 आली.	 मा या	 तीथयातरे्ला	 पर्ारंभ	 झा यापासनूच	 माझा	 परमसखा
शर्ीकृ ण	एकामागनू	एक	 िन णात	दतू	मा या	 भेटीला	पाठवनू	सतत	मा या	 संपकात



रािहला	होता.	घार	आकाशात	 िकतीही	 उंच	उडत	असली,	तरी	 ितचं	ल 	घरट ातील
आप या	 िपलापाशी	असतं.	मा यािवषयी	शर्ीकृ णाचं	परे्म	तर	 या या	 पुतर्ांवर या
परे्मापे ा	अिधक	होतं.	मी	ते	जाणनू	होतो.

सोबत	 आणले या	 ारके या	 दतूाला	 मा यासमोर	 घालनू	 िचतर्ांगदा	 हणाली,
“धनुधर,	 हा	काय	 हणतो	 ते	ऐका.	 तुम या	सोनारानंच	 तुमचे	कान	टोचायचे	ठरवलेलं
िदसतंय.	 यानं	 ारकाधीशांचा	 संदेश	आणलाय	की,	जोपयंत	 तु ही	 मिणपुरात	आहात,
तोपयंत	रोज	िचतर्ांगदेकडून	नृ य	िशकावं.	नृ य	ही	पर्कृती	िनकोप	ठेवणारी	कला	आहे.
कुठ याही	कलेची	आराधना	कधीच	 यथ	जात	नाही.”

शर्ीकृ णाचा	 तो	 संदेश	 हणजे	 मा यासाठी	 आदेशच	 होता.	 आता	 उलटं	 झालं.
नृ यशाळेत	जाताच	मी	िचतर्ांगदेला	 हण	ूलागलो,	“चला	गु देव,	तुमचा	िवजय	झाला
आहे.	 माझा	 पराभव!	 मी	 चांगलं	 जाण	ू शकतो	 की,	 नृ यािवषयीचं	 माझं	 मत	 तु हीच
ारकेपयंत	पोहोचिवलं	असणार.	 यािशवाय	 ितकडून	असा	आदेश	 येणारच	नाही.	आता

मला	लय–तालात	नृ य	कसं	करावं	हे	िशकवा.”
मी	 मिणपरू	 रा यात	 घेतले या	 या	 नृ यिश णाचाच	 पुढे	 िवराटनगरीत

अ ातवासा या	वषात,	राजक या	उ रेला	बृह नडा	 हणनू	नृ यिश ण	देताना	उपयोग
झाला.	 ‘कुठ याही	 कलेची	 आराधना	 कधीच	 यथ	 जात	 नाही.’	 या	 कृ णवचनाचा
पर् ययही	आला.	 पुढे	 िचतर्ांगदेला	झाले या	 पुतर्ाचं	नाव	शर्ीकृ णाशी	चचा	क नच
मी	 ‘बभ् वाहन’	असं	 ठेवलं	होतं.	बभ् चे	 केश	 िपंगट	वणाचे	होते.	मोठा	झा यावर	तो
अ वासारखं	 वापरत	 असे,	 ते	 वाहनही	 िपंगट	 वणाचं	 होतं.	 याला	 मिणपरूकर	 ‘याक’
हणत.
मा या	 जीवनातील	 अशी	 एकही	 बारीकसारीक	 घटना	 न हती,	 जी	 ारके या

मधुसदूनाशी	जाऊन	 िभडत	न हती.	 ारका!	 तेथील	सवसवा	असले या	मा या	 िपर्य
सखा	शर्ीकृ णािवषयी	मी	सवांत	 शेवटी	सांगणार	आहे.	पर्ारंभी	झलक	 हणनू	एवढंच
सांगतो	की,	मी	पर्संगानु प	 याला	 नेहमी	संबोधत	आलो.	जे हा-जे हा	तो	मला	इतर
सवांहनू	अितशय	संयमी	व	संयत	वाटला,	 ते हा-ते हा	मी	 याला	हटकून	 ‘ िषकेशा’	–
हणजे	 इंिदर्यांवर	 ताबा	 असलेला	 हटलं.	 जे हा-के हा	 तो	 मा याशी	 गोकुळातील
गोपजीवनािवषयी	 बोलला,	 ते हा-ते हा	 याला	 मी	 ‘गोपाला,	 मुरलीधरा,	 दामोदरा,
नंदनंदना,	मोहना,	गोिवंदा’	असं	संबोधत	आलो	होतो.	जे हा-के हा	तो	मला	 ारकेतील
असं यात	 यादवांिवषयी	 बोलला,	 ते हा	 मी	 याला	 ‘ ारकाधीशा,	 वासुदेवा,	 यादवा’
असंच	 हणत	आलो.	कुठ याही	कोनातनू	मी	मा या	जीवनाकडे	पािहलं,	तर	ितथे	मला
एकटा	शर्ीकृ ण	आिण	कृ णच	िदसत	होता.

यासाठीच	 या या	 मरणाबरोबर	मा या	डो यांसमोर	तरळून	जाई	ती	 मुदर्ा	होती,
या या	 ज मदा या	 वसुदेवमहाराजांची.	 ते	 आता	 खपूच	 वृ 	 झाले	 होते.	 आम या
हि तनापुरातही	तसे	 िपतामह	भी म	आिण	 धृतरा ट्र	महाराज	 वृ च	 होते.	कधी-कधी
मह वा या	 पर्संगी	 भेटणारे	 महषी	 यासही	 वृ च	 होते.	 पण	 या	 सव	 वृ ांत	 मलूत:
िकतीतरी	 अंतर	होतं.	जशी	बालपणी	आ हा	कौरव-पांडवांवर	 दृ टी	 ठेवनू	श य	 ते	सव
सं कार	कर याची	 संधी	 िपतामह	भी म,	महाराज	 धृतरा ट्र	यांना	 िमळाली	होती,	तशी
शर्ीकृ ण	व	बलरामदादा	यां यावर	सं कार	कर याची	संधी	वसुदेवबाबांना	काही	िमळाली
न हती.	ती	 संधी	 िमळाली	होती,	गोपां या	 नंदबाबांना	आिण	यशोदामातेला.	 यामुळेच



वसुदेवमहाराज,	 ीप ारकेहनू	मथरेूजवळ या	गोकुळातील	 नंदबाबा	आिण	यशोदामाता
यांना	सतत	आप या	राजदतूाकरवी	 ारकेत	ये यासाठी	आगर्हानं	पाचारण	करीत	होते.	ते
वृ 	जोडपं	मातर्	आप या	भावबंधाचं	गोकूळ	काही	सोडत	 न हतं.	शर्ीकृ णानं	मला
अनेक	 वेळा	सांिगतलं	होतं	की,	 “मी	आता	गोकुळात	जाणं	चकू	होईल.	 नंदबाबा	आिण
यशोदामाता	यां या	अंतःकरणातील	माझी	अरागस	गोपालकृ णाची	मुरलीधारी	पर्ितमा
पुसनू	टाक याचा	मलासु ा	काहीही	अिधकार	नाही.”	शर्ीकृ णाचा	मला	सवांत	मोठा
जाणवलेला	 गुणिवशेष	होता	तो	हा	की,	आप या	ज मदा या	माता-िप यांना	आप या
बालपणी	कारागृहात	िदवस	काढावे	लागले,	हे	तो	कधीच	िवसरला	नाही.	 हणनूच	 यां या
उ र	आयु यात	 ते	श दानंही	 दुखावले	जाणार	नाहीत,	याची	द ता	तो	कटा ाने	 घेतं
आला	होता.	वसुदेवबाबा	व	देवकी,	रोिहणीमाता	यांनाही	शर्ीकृ णा या	या	मनोभावाची
पणू	क पना	होती.	रोिहणीमाता	तर	बलरामदादांपे ाही	अिधक	कृ णाला	जाणत	हो या.

ारकेतील	थोडंसं	समजायला	कठीण	होतं,	ते	 यि तम व	बलरामदादांचं.	सुभदरे् या
िववाहात	 यांनी	 घेतले या	पिव यामुळे	मला	 यां यािवषयी	खरंतर	नाराजी	वाटायला
हवी	होती.	तसं	वाटलं	मातर्	नाही.	 या या	मागे	होतं,	तेही	शर्ीकृ णाचं	बुदि्धचाप य.
मा यासमोर	 बलरामदादांचा	 िवषय	 कधीही	 िनघाला	 की,	 तो	 सहज	 बोल यासारखं
बोलायला	कधीच	 चुकत	न हता	की,	 “आम या	बलरामदादांचं	काय	आहे,	 ते	 संतापतात
लवकर	तसेच	स वर	 िनवळतातही.	 ते	स वर	भाविववश	होतात,	तसेच	 यापोटी	 केलेलं
कमही	लवकर	 िवसरतात.	आ हा	यादवांना	 याचं	काहीही	वाटत	नाही.	इतर	 कुणालाही
वाटू	नये.”

बलरामदादाही	 एक	 महागरं्थच	 होता.	 पण	 िनसगानं	 आप याच	 हातांनी	 उघडून
ठेवले या	 अरवली	 पवता या	 रांगेसारखा!	 यां याबाबत	 शर्ीकृ णा या	 मनात	 जो
आदरभाव	होता,	तोच	मा या	मनी	सदैव	रािहला	–	सुभदरे्शी	िववाह	झा यानंतरही!

यादवांचे	सेनापती	होते	दोन	–	अनाधृ टी	आिण	सा यकी.	अनाधृ टी	आता	वृ 	झाले
होते.	 यादवसेनेला	 खरा	 आधार	 व	 मागदशन	 होतं,	 ते	 अनुभवी	 व	 शर्ीकृ णाबरोबर
आयावत	 िफरले या	महारथी	सा यकीचंं.	सा यकी	थोडेसे	बलरामदादां या	 वभावाकडे
झुकणारे	होते.	शर्ीकृ णा या	सहवासात	असले	की,	 ते	अपार	उ साही	व	तळपते	वाटत.
या यापासनू	दरू	 गेले	की	 िन तेज,	 िन पर्भ	होत.	 यां यासारखाच	मीही	शर्ीकृ णाचा
सखाच	होतो.	मग	आ हा	दोघांत	नेमकं	अंतर	होतं	ते	काय?	ते	सखा	होते	परपर्कािशत,
मी	सखा	 होतो	 पणू	समिपत!	 मा या	 या	समपणाला	सीमा	 हणनू	कसलीही	 न हती.
शर्ीकृ णानंही	अनेक	पर्संगी	मा यातील	हा	समपणभाव	अनेक	परी ा	 घेऊन	पारखनू
घेतला	होता.	आ हा	पांडवबंधंुतही	 ‘माझा	परमसखा’	 हणत	 यानं	मलाच	िनवडलं	होतं.
मा या	इतर	चार	बंधूंना	 यानं	कधी	चुकूनही	सखा	 हटलं	न हतं.

यादवांचं	 तर्ीमंडळ	आिण	कौरव–पांडवांचं	 तर्ीमंडळ	यात	 िकतीतरी	 अंतर	 होतं.
कौरवा या	 ि तर्यांत,	 एकट ा	 गांधारीदेवी	 वगळता	 सवच	 ि तर्यांत	 लाभले या
वैभवाचा	नकळत	आलेला	अिभमान	होता.	यात	दुयोधन	प नी	भानुमती,	 याची	भिगनी
दुःशला	अशा	 ि तर्या	हो या.	आ हा	पांडवां या	 ि तर्यांत,	पिरि थतीशी	सतत	 संघष
करावा	लाग यामुळे	एक	पर्कारची	सोशीक	जाण	आपापत:	आली	होती.	 कंुतीमाता	हा



तर	 याचा	वंदनीय	आदश	होता.	दर्ौपदीही	ितला	सनू	शोभेल	अशीच	होती.	कधी–	कधी
मा या	मनात	चम कािरक	 िवचार	 येई	 –	कौरवां या	 तूसभेत	आला	तसा	 िवटंबनेचा
पर्संग	दुयोधनप नी	भानुमतीवर	आला	असता,	तर?	कणप नी	वृषालीवर	आला	असता,
तर?	 या	 तूसभेत	उपि थत	असले या	कुणा याही	प नीवर	आला	असता,	तर?	 हणनूच
या	घोर	 िवटंबने या	 तूपर्संगानंतर	दर्ौपदीचं	 थान	मा या	मनी	फार	 उंचावलं	होतं.
भीमानं	पर्कटपणे	काही	पर्ित ा	 के या	हो या.	माझा	 वभाव	 या यासारखा	न हता.
हणनू	मी	मनोमन	ित या	 तर्ी वा या	अवमानाचा	पर्ितशोध	घे याची	पर्ित ा,	 याच
णी	 तूसभेत	 घेतली	होती.	दर्ौपदी	शर्ीकृ णाची	 िपर्य	सखी	होती.	 यानं	गोकुळची

रािधका	 वगळता	 दर्ौपदीिशवाय	अ य	 कुठ याही	 तर्ीला	 ‘सखी’	 हटलं	न हतं.	ती
होती	 कृ णाची	 िपर्य	सखी!	मी	होतो	 याचा	परमसखा.	दर्ौपदी	इतर	प नीपे ा	मा या
अिधक	िनकट	होती.

शर्ीकृ णा या	 ारकेतील	यादव	 तर्ीमंडळाचा	यासाठीच	मा या	मनात	सतत	िवचार
येऊन	जाई.	 िवचारातील	 या– या	 तर्ीिवषयी	 दर्ौपदीला	काय	 वाटत	असेल,	 हाही
िवचार	 येऊन	 जाई.	 ारकेतील	 यादवां या	 तर्ीयांत	 पर्मुख	 हो या	 या	 देवकी	 व
रोिहणीमाता	या!	शर्ीकृ णानं	 िवचारपवूक	 वत:	 ारके या	 िसंहासनावर	न	बसता,	तो
बहुमान	वसुदेवबाबांना	िदला	होता.	यामुळे	 ारकेची	महाराणी	हो याचा	 ि मणीविहनीचंा
अिधकार	बाजलूा	पडतो,	याचाही	 यानं	 िवचार	 केला	होता.	 यां याशी	 िवचारिविनमय
क नच	 याने	 ारकेची	रा य यव था	रचली	होती.	िवशेष	 हणजे	 या या	मनी या	या
यव थेला	 ि मणीविहनीनंी	श दानंही	िवरोध	केला	न हता.	हे	 यां या	 यागाचंच	बळ
होतं	की,	 यामुळे	 या	आप या	सातही	सवतीवंर	कसलाही	आटािपटा	न	करता	परे्माचा
सहज	 अिधकार	 गाजव	ू शकत	 हो या.	 खरंतर	 गांधारी	 व	 कंुतीमाता,	 दर्ौपदी	 आिण
ि मणीदेवी	हे	एकाच	मनोबैठकीचे	वेगवेगळे	आिव कार	होते.

ारकेतील	 शर्ीकृ णा या	 ि मणीविहनीिंशवाय	 इतर	 सातही	 तर्ीया	 पणूत:
वेगवेग या	 वभावां या	 हो या.	 अगदी	 वेगवेग या	 सुगंधा या	 सात	 वेगवेग या
फुलांसार या.	 यांना	 वत:	धागा	होऊन	एकाच	वैजयंतीमालेत	गंुफ याचं	अवघड	आिण
अजोड	काय	 केलं	 होतं,	 ते	 ि मणीविहनीनंी.	यासाठीच	 यां यािवषयी	मा या	आिण
दर्ौपदी या	मनी	असीम	आदरभाव	होता.

ारकेतील	 रेवतीविहनी,	गु प नी,	गगप नी,	दो ही	सेनापतीं या	 तर्ीया,	अमा य
िवपृथ,ू	मंितर्गण	आिण	सव	दलपर्मुख	यां या	 तर्ीया,	कृ णानं	पुनवसन	केले या	सोळा
सहसर्	 काम प	 तर्ीया,	 यांची	 पर्मुख	 कशे 	 या	 सवांवर	 मोठा	 पर्भाव	 होता,	 तो
ि मणीविहनीचंा.	 सवां या	 मनी	अजोड	आदरभाव	 होता,	 तो	 देवकी	 व	 रोिहणीमाता

यां यािवषयीचा.	 इंदर्पर् थ,	 ारका	आिण	हि तनापरू	ही	 ितर् थळं	मा या	जीवनाशी
बळकट	भावधा यांनी	जुळलेली	होती.	 हणनूच	दर्ौपदी वयंवरात	कणानं	केलेली	मा या
वधाची	पर्ित ा	मी	 िवस च	शकत	न हतो.	मी	ऐकून	होतो,	 या या	 अंगावर	अभे
कवचकंुडलं	आहेत.	 या या	आवाजाचा	ल यभेद	साधणा या	धनुिव ेचा	पर् यय	मी	व
बंधनूी	हि तनापरू या	वासंितक	 पधत	घेतलाच	होता.	 या	 पधनंतर	 या	सं याकाळीच
झाले या	आम या	बंधूं या	बैठकीत	युिधि ठरनं	कणािवषयी	 प ट	िचंता	 य तही	केली
होती.	मी	 याला	‘त	ू या	सतूपुतर्ाची	काळजी	क 	नकोस’	असा	धीरही	िदला	होता,	पण
मनोमन	 या या	घोर	पर्ित े या	आघाताचा	ठणका	मला	सतत	ऐकू	येई.	शर्ीकृ णा या



भेटीत	मी	आवजनू	हा	 िवषय	 घेई.	तो	तसा	फारसा	कधीच	 गंभीर	होत	नसे.	पण	कणाचा
िवषय	 िनघाला	की,	 तोही	 एकाएकी	 पर्थम	काही	 ण	अबोल	 होऊन	जाई.	थोड ाच
वेळानं	 नेहमीसारखं	पर्स नहसत	 हणे,	 ‘तु हा	 बंधचूी	अभे 	एकजटू	अखंड	 ठेवा.	मग
या या	अभे 	कवचकंुडलांची	िचंता	कर याचं	तु हाला	काहीही	कारण	नाही!’
इंदर्पर् थ,	 हि तनापरू,	 ारका	 या	 पर्मुख	 ितर् थलांनंतर	 मा या	 जीवनात

अन यसाधारण	 मह व	 होतं,	 ते	 माझं	 सासर	 हणनू	 पांचाल	 रा वाला	 आिण	 पुतर्
अिभमा यचंू	सासर	 हणनू	िवराटनगराला!	पांचालां या	कांिप यनगरावर	पर्भाव	होता,
तो	य पुतर्	धृ ट ु नाचा!	तो	होताही	तसाच.	पराक्रमी,	त त	सुवणी	वणाचा,	धगधगतं
बोलणारा!	पांचाल	 सं येनं	खपू	होते.	 यांचे	महाराज	द् पद	 –	माझे	 वशुर	 –	 िपतामह,
महाराज	धृतरा ट्र	यां या	िपढीचे	अस यामुळे	आता	वृ 	झाले	होते,	थकले	होते.	िवराट
पांचालदेश	 अिधप याखाली	 होता	 धृ ट ु ना या!	 यानं	 कारभारा या	 सोयीसाठी
रा याचे	उ र	पांचाल	आिण	दि ण	पांचाल	असे	दोन	िवभाग	केले	होते.	पांचाल	देशात
धृ ट ु माचा	श द	 शेवटचा	 होता.	मला	माझा	 हा	 मेहुणा	फार	मानत	असे.	मी	 केवळ
मेहुणा	होतो	 हणनू	न हे,	तर	 या या	दृ टीनं	अिजं य	धनुधर	होतो	 हणनू!

मला	कधी	 व नातही	वाटलं	नाही	की,	आपणाला	म यां या	िवराटनगरीत	चांगलं
एक	 वषभर	 राहावं	 लागेल.	 पण	 शर्ीकृ ण	 नेहमी	 हणत	 आला	 ते	 पटलं	 होतं	 की,
माणसा या	जीवनात	कोण–कोण	पर्वेशेल	व	 याला	कुठे–कुठे	जावं	लागेल,	काही–काही
सांगता	येत	नाही.	 याचं	संपणू	जीवन	तर	याच	स यानं	भरलं	होतं.	तो	ज मला	तो	मामा
कंसा या	कारागृहात.	ज मत:	तो	गोकुळात	गेला,	ितथेच	रािहला.	मथुरेत	आला,	ितथनू
ारकेत	 पर्वेशला.	 मग	 एखा ा	 चक्रवती	 वीराला	 शोभेल	असाच	 संपणू	आयवतभर

िफरला.	 कुठे–कुठे	 हे	 यालाही	सांगता	यायचं	नाही.	तसंच	मलाही	 वनवासा या	 बारा
वषांत	िठकिठकाणी	िफरावं	लागलं.

वनवासाचे	पिहले	काही	 िदवस	आ हा	सव	 बंधूंना	दर्ौपदीसह	का यकवनात	काढावे
लागले.	आमची	 वनवासात	शर्ीकृ णाशी	 पिहली	 भेट	झाली,	 ती	 या	 का यकवनातच.
याला	 न	 भेटताच	 तूा या	 अटीपर्माणे	 आ ही	 इंदर्पर् थालाही	 न	 जाता
हि तनापुराहनूच	 का यकवनात	 आलो	 होतो.	 या	 पिह या	 भेटीतच	 संकोचानं
आम यातील	 कुणीच	 कृ णाशी	 तूािवषयी	बोलला	नाही.	दर्ौपदीनं	मातर्	 याला	खपू
काही	ऐकवलं.	 नेहमीसारखं	 यानं	 ते	शांतपणे	ऐकून	 घेतलं.	बारा	वषांचा	वनवास	व	एक
वषाचा	 अ ातवास	 आ ही	 िकती	 संयमानं,	 एकमेळानं	 पार	 पाडला	 पािहजे,	 याचं
बारीकसारीक	 मागदशन	 यानं	 केलं.	 दोन	 िदवस	 का यकवनातील	आम या	 पणकुटीत
राहनू	तो	 ारकेकडे	परतला.	आ हीही	का यकवनातलू	 ैतवनात	आलो.	वनात	आमचे
सहा	मास	 गेले.	आम या	 कुणा याही	 यानीमनी	 नसताना	 एके	 िदवशी	सा ात	महषी
यास	आम या	भेटीस	का यकवनात	आले.	या	वनात	अ य	काही	ऋषीचें	आशर्मही	होते.
आ हा	 बंधूं या	 िन या या	 मृगयेचा	 यांना	काहीतरी	तर्ास	होत	असावा.	भीमसेन	तर
मृगये या	 वेळी	पर्चंड	आरडाओरडा	क न	 रान	उठवीत	असे.	आशर्मातील	तापसांना
यामुळे	 यां या	 िन यकमात	 बाधा	 येऊ	 लागली.	 यांनी	आपलं	 गा हाणं	 महषीसंमोर
घातलं.	 यांनी	 संकेत	 व	आदेश	 िद यापर्माणे	आ ही	 ैतवनातनू	 पु हा	का यकवनात
आलो.

या	वनात	मा या	जीवनातील	मला	कधीच	न	 िवसरता	 येणारं	एक	स य	साकारलं.



दर्ौपदीसह	आ हा	 बंधूं या	 बैठकीत	 मी	 एकट ानंच	 िहमालयाकडे	 जावं,	 असं	 ठरलं.
शर्ीकृ णा या	सांग यापर्माणे	एखादं	बलवंत	अ तर्	पर्ा त	के यािशवाय	आमचा	इथनू
पुढे	 िनभाव	 लागणार	 न हता.	 या या	 हण यापर्माणे	 मीच	 यासाठी	 यो य	 होतो.
यामुळे	पाशुपता तर्	पर्ा तीसाठी	मला	सव	 बंध	ूव	दर्ौपदीचा	सहवास	सोडाणं	भाग
होतं.	 यासाठी	 िचंतनपवूक	 मी	 मनाची	 बांधणीही	 केली.	 जा यापवूी	 ये ठ	 हणनू
युिधि ठर	 व	 भीमसेनाला	 वंदन	 केलं.	 नकुल-सहदेवांना	 दृढ	 आिलंगनात	 घेतलं.
िनरोपासाठी	दर्ौपदीसमोर	उभा	ठाकलो.	पवूी	कधीच	वाटली	नाही,	अशी	उभी	पणकुटी
दाटून	 आ यासारखं	 वाटलं.	 ती	 मातर्	 अपार	 धैयाची!	 हणाली,	 “धनुधर,
अ तर्पर्ा तीिशवाय	 परत	ू नका.	 माझं	 जे हा-	 जे हा	 मरण	 होईल,	 ते हा–	 ते हा
मरणपवूक	आठवा	ते	एकट ा	कृ णाला.	तो	कुठ याही	ि थतीत	तु हाला	एकटं	टाकणार
नाही.”	एरवी	एकेरी	बोलणारी	ती	आज	आदरानं	बोलली,	हे	मला	फार–फार	जाणवलं.	मी
ितला	अपेि त	पर्ितसाद	देत	 हणालो,	“तो	आहे,	 हणनू	तर	माझं	सव	आहे.	माझी	िचंता
क 	नको	 यामले,	येतो	मी.”

या	 णापासनू	माझं	वनवासी	जीवन	चक्र	लाग यासारखं	 िफरलं,	सवांचा	 िनरोप
घेऊन	 मी	 उ रे या	 िदशेनं	 तीथयातर्ा	 करत	 िनघालो	 –	 एकटाच!	 मी	 िहमालयातील
गंधमादन	 पवतावर	 आलो.	 केवढ ा	 आवाहक,	 टवटवीत	 िनसगानं	 भरला	 होता	 हा
गंधमादन!	कंुतीमातेनं	सांिगत यापर्माणे	इथ याच	शतशंृग	िशखरावर	आ हा	पांडवांचा
ज म	झाला	 होता.	आज	 पिह यानं	 मला	 एकटयालाच	 ती	ज मभमूी	 पु हा	 बघ याचं
सौभा य	 लाभलं	 होतं.	 सवपर्थम	 शतशंृग	 िशखरावर	 जाऊन,	 कंुतीमातेनं	 बालपणी
अनेकवेळा	 सांिगतले या	 खाणाखुणा	 पडताळून,	 आ हा	 सव	 बंधूं या	 ज माचं	 थल
शोधनू	काढलं.

दोन	 िदवस	 मी	 आम या	 ज म थली या	 पणकुटीतच	 रािहलो.	 कृ णा या
हण यापर्माणे	तीथक ला	दोन	िदवसांपे ा	अिधक	एकाच	िठकाणी	राहता	येत	न हतं.
केवढं–	 केवढं	अनुभवलं	 मी	 या	 दोन	 िदवसांत!	 मला	 धसूर	आठवणारं	 माझं	 िन	 बंधूंचं
बालपण,	 या	दोन	िदवसांत	मा याभोवती	गरगर	िफरलं.	िकतीतरी	आिदवासी	ि तर्यांनी
मा या	कानांव न	इडािपडा	घेतं	‘कंुतीमै या	–	अजुन	–	भीमभ या...’	 हणत	आपली	वृ
बोटं	 रानमायेनं	कडाकड	मोडली.	मी	 यांनी	परे्मानं	 िदले या	 चकर	 रानपलांचा	आिण
िहमगायी	व	बक यां या	 दुधाचा	आहार	या	दोन	िदवसांत	घेतला.	मुिखयाबरोबर	जाऊन,
भीमसेनानं	 एकदा	 व न	 उडी	 घेत यानंतर	 दुभंगलेली	 पाषाणिशला	 बिघतली.	 दोन
िदवसांनंतर	 या	 िनकोप	व	परे्मळ	व यजनांचा	 िनरोप	 घेऊन	मी	 गंधमादन	पवतावर या
पठारी	पर्देशात	आलो.	मा याबरोबर	माझं	दोन	अ या	भा यांसह	गांडीव	धनु य	होतं.
इतरही	 खड्गासारखी	 सहज	 हाताळता	 ये यासारखी	 श तरं्	 होती.	 गंधमादना या	 या
हवेशीर	पठारावर	मी	एकट ानंच	एक	टुमदार	पणकुटी	उठिवली.

हि तनापुरात	गु 	दर्ोणां या	श तर्शालेत	िशकताना	माझा	िदनक्रम	वेगळा	होता.
इंदर्पर् थात	पांडुपुतर्	अजुन	 हणनू	वैभवात	जगताना	माझी	िदनचया	वेगळी	होती.	इथे
गंधमादन	 पवतावर	 एकटाच	 राहात	 असताना,	 माझी	 वनचया	 पणू	 बदलली.	 इथे	 मी
एकटाच	थोडेथोडके	िदवस	नाही,	चांगली	पाच	वषं	रािहलो.

अनेकवेळा	 दंडकार य	 पार	 क न	 गेले या	 अनुभवी	 कृ णानं	 मला	 सुरि त
वनजीवनाचीही	दी ा	 िदली	होती.	 यातील	पर्मुख	दोन	गो ट	हो या	 –	वाघ,	लांडगे,



तरस	अशा	 िहं तर्	 पशूंपासनू	 रातर्ीचं	 संर ण	क न	 घेणं,	 ही	 यातली	 पिहली	गो ट
होती.	 यासाठी	पणकुटीभोवती	मी	चांगला	वावभर	 ं दीचा,	 पु षभर	खोलीचा	 खंदकच
खणनू	 घेतला	 होता.	 पणकुटी या	 सरपणा या	 क ात	 वषभर	 पुरतील	अशी	 सुकलेली
लाकडं	रचनू	ठेवली	होती.	रोज	रातर्ी	 या	खंदकात	लाकडांची	खाई	पेटत	असे.	पणकुटी
रातर्भर	 सुरि त	होत	असे.	 दुसरी	मह वाची	गो ट	होती	 –	ती	वषाऋतसूाठी	धा य,
सुकलेली	फळं	साठवनू	 ठेव याची.	मधासाठी	 िशंका यावर	मी	 दोन–तीन	मोठे	माठही
टांगनू	ठेवले	होते.

वषा	व	शरद	ऋततू	पणकुटीभोवती या	खंदकातील	पेट या	खाईमुळे	पणकुटी	उबदार
राही.	 पिहला	गर्ी म	 येईपयंत	मी	 खंदकाभोवती	भ कम	 उंच	लाकडी	 कंुपण	आवळून
घेतलं.	 यामुळे	गर्ी मात	खाईची	आव यकता	रािहली	नाही.

इथे	मी	आलो	होतो,	तो	पाशुपता तर्	पर्ा तीसाठी.	 ते	तर	होतं	 िशवाकडे!	तो	तसा
पर्स नहोऊन	दशन	देणं	देवदुलभ.	 या याकडून	अ तर्पर्ा ती	हे	तर	महाकमकठीण.

मी	 रोज	 बर्ा ी	 मुहतूावर	 उठून,	 नदीत	 नान	क न	 परतत	असे.	थोडा	फलाहार
घेऊन	 पुर चरणाला	 व	 तप येला	 बसे.	 हटकून	 पर्थम	 मा याकडून	 मरण	 होई,	 ते
िपर्यसखा	कृ णाचं.	मा या	 िमट या	जाग या	डो यांसमोर	 याची	मोरपीसधारी	सुवणी
मुकुटाची	 मुदर्ा	 पर्कट	 होई.	 व ावर	 टवटवीत	 वैजयंतीमाला	 व	 कौ तुभमणीधारी
मोतीकंठे	 ळलेला,	 आजानुबाहूं या	 हाती	 गदा-चक्र	 पेललेला	 याचा	 पीतांबरधारी
नीलवणी	देह	उभा	ठाके.

मी	भान	 हरपनू	जाई.	माझी	मनोमन	शर्ी तुती	 सु 	 होई.	 यानातच	मी	 या या
चरणारिवंदांवर	 म तक	 ठेवी.	 माझी	 उभी	जाणीव,	 माझा	आ मा	 याला	 पणू	 समिपत
होऊन	तळमळून	िवनवे	–	‘र 	र 	पर्भो	वासुदेव!’

भानरिहत	होऊन	 या याशी	एक प	पावनू	माझी	अशी	भाविवनवणी	सु 	झाली	की,
या या	 िमट या	म यनेतर्ांखाल या	 िवमल	ओठांतनू	 फुटलेले	 प ट	श द	मला	ऐकू
येत.	नकळतच	मी	 याचं	अनुकरण	करी	–

“िशवाकांत	शंभो	शशांकाध	मौले।
महेशान	शिूलन	्जटाजटूधािरन।्
वमेको	जग ापको	िव व प।
पर्सीद	पर्भो	पणू प।।”

माझी	िशव तुती	आपोआप	सु 	होई.	आता	मा या	िमट या	जाग या	डो यांसमोर
पवूीचा	मोरपीसधारी	मुकुटाचा	शर्ीकृ णच	िशवशंकरा या	 पात	िदस	ूलागे!	जटाभारात
गंगा	 आिण	 चंदर्कोर	 तोललेला,	 नीलकंठात	 भुजंगमाळा	 घातलेला,	 डम धारी,
िहमवाना या	कैलास	िशखरावर	 यानि थत	िशव	िदस	ूलागे.	मी	तळमळून	 याला	िवनवी
‘र 	र 	पर्भो	िशवशंकर!’

माझा	 हा	 गंधमादनावरचा	 तप यायु त	 वनवास	 चांगली	 चार	 वषं	 झाला.
गंधमादनावरचा	शरदऋत	ूहटून	गर्ी म	सु 	झाला.

ती	 माघ	 व 	 तर्योदशी	 होती.	 मी	 िन यासारखा	 खां ावर	 गांडीव	 धनु य	 पेलनू,
पाठीवर	दोन–दोन	अ य	बाणभाते	तोलनू	 मृगयेसाठी	बाहेर	पडलो.	बराच	 वेळ	मला
कुठेच	मृग	िदसला	नाही.	 याचा	शोध	घेत	मी	गंधमादना या	घनदाट	अर यात	िशरलो.



इथे	एक	गवताळ	कुरण	होतं.	 यात	िकतीतरी	मृग	चरत	होते.	 यांना	माझी	चाहलूही	न
देता,	 यातील	एका	पसरट	 िशंगां या	 उंच	नरमृगावर	 वेध	 घेऊन	मी	बाण	सोडला.	तो
चुकणारच	 न हता.	 मृग	 उसळला.	 पाच–दहा	 हात	 िनकरानं	 धावला	आिण	 कोसळला.
ए हाना	 इतर	 सव	 मृग	 कुठ याकुठे	 पसार	 झाले	 होते.	 मी	 मा या	 ल यवेधा या
समाधानानं	 पुढे	झालो.	मृगाजवळ	गेलो.	 याला	हात	लावणार,	इत यात	एका	भरग च
झुडपाआडून	 दटाव यासारखे	श द	आले,	 “ए	नरा!	तो	नर	काळवीट	मी	 वेधला	आहे.
या या	उरात	आहे,	तो	बाण	माझा	आहे.	मृगया	माझी	आहे.	हात	लाव	ूनको!”	मी	 या
दटाव या	श दां या	रोखानं	पािहलं.	हे	असलं	काही	ऐकायची	मला	कधीच	सवय	न हती.
तो	एक	िकरात	होता.	‘मुिखया’	असावा.	उंचशील,	पीळदार,	दाढीधारी,	जटांचा	केशभार,
रानप यांची	 िपसं	 माळून	झाकलेला,	 व भर	 िठपकेदार	 याघर्चम	 लपेटलेला.	 एवढा
धैयशील	 मी;	 पण	 या या	 दशनानं	 पर्थम	 चपापलोच.	 तरीही	 मा या	 धनुवधा या
अचकूतेवर	माझा	पणू	िव वास	होता.	मी	 हणालो,	“नर	काळिवटा या	ममात	घुसलेला
बाण	माझा	आहे.	मृगया	माझी	आहे.”

‘माझी–तुझी,	तुझ–माझी,	अशी	आमची	शाि दक	खडाखडी	झाली.	तसं	 यानं	पिहलं
आ हान	 िदलं,	 “मी	 िकरातराज	आहे.	 या	 गंधमादनाचा	सवािधकारी	 –	 िहमालयाचाही!
खां ाला	धनुकली	लटकिवणा या	य:कि चत	नरा,	 पामरा	 –	मा याशी	 यु ाला	 िस
हो.”

याचं	आ हान	ऐकून	माझं	अंग	सरसरलं.	मी	 हणालो,	“मी	इंदर्पर् थाचा	कंुतीपुतर्
धनुधर	अजुन	आहे.	शर्ीकृ णाचा	 परमसखा	धनंजय	आहे.	 एकवेळ	माझा	अवमान	मी
सहन	 करेन,	 पण	 मा या	 गांडीव	 धनु याचा	 मुळीच	 नाही.	 िकराता,	 िस 	 हो.	 मी
वीकारलंय	तुझं	आ हान.”
आ ही	धनु यं	पेलली.	एका	घनघोर	धनुयु ाला	 या	वनातच	पर्ारंभ	झाला.	िकतीतरी

वेळ	आ ही	एकमेकांवर	आवेशानं	 िविवध	बाण	 फेकले.	आम या	 यु ाचा	 िनणय	काही
लागत	न हता.	मला	आजवर	भेटले या	सव–सव	धनुयो ांत	हा	वेगळाच	कुशल	होता.
मी	 या या	पर् येक	बाणाला	पर् यु र	 देताना	शर्ीकृ णाचं	 मरण	के यािशवाय	राहत
न हतो.	 घिटका	 सर या.	 सांजावत	आलं.	आम याभोवती	 बाणांचा	खच	 पडला.	 म ये
पडले या	मृगये या	अंगावर	रानमा या	उत 	लाग या.	एकाएकी	समो न	बाण	वषाव
थांबला.	िकरात	धनु य	आप या	खां ाला	टांगनू	मा याकडे	येताना	िदस	ूलागला.	मीही
थांबलो.	 तो	 मा यासमोरच	 येऊन	 उभा	 रािहला.	 मा यापे ा	 िकतीतरी	 उंच,	 सावळा,
तेज वी!	शर्ीकृ णाचं	 मरण	देणारा!	आप या	मधुर	डम वाणीत	 हणाला,	“कृ णभ ता,
क तेय	पाथा,	 वतःला	ओळखलं	आहेस.	 तु या	परमसखा	 कृ णाला	ओळखलं	आहेस.
मला	कसं	काय	ओळखलं	नाहीस!”

मी	 चक्रावनू	 या याकडे	 बघतच	 रािहलो.	 शतशंृगा या	 दरीदरीतंनू	 घुमनू
आ यासारखे	तर्ोटक	िशवबोल	मा या	कानांवर	पडले,	“मी	कैलासािधपती	शंऽकऽर!”

‘शं	 करोित	 इित	 शंकर:’	 या या	 नाम मरणातच	असं	 साम य	आहे,	 तो	 सा ात
कैलासािधपती	िशवशंकर	मा यासमोर	उभा	होता!	मी	खेच यासारखा	 या या	चरणांवर
दंडवतच	 घातला.	 मा या	 त डून	 श द	 काही	 फुटू	 शकत	 न हता.	 माझं	 गातर्न	्गातर्
रोमांचनू	उठलं	होतं.

जसं	 शर्ीकृ ण	 मला	 हळुवार	 उठवनू	 वर	 घेत	 असे,	 तसंच	 िशवानंही	 घेतलं.



या यासारखंच	आप या	 िवशाल	व ाशी	 दृढ	आिलंगनात	 घेतलं.	 ‘िशव’	हा	श दसु ा
िथटा	 पडावा,	असा	 तो	 सा ात	 िशवाचा	 पश	 होता,	जो	 मी	कधीच	 िवस 	शकणार
न हतो.	 काही	 वेळानं	 मा या	 दंडांना	 ध न	 सामोरं	 घेत,	 मा या	 डो यांत	 आपली
िशवदृ टी	 खोल	 उतरवनू	 तो	 हणाला,	 “तु या	 गांडीव	 धनु या या	 शरलाघवानं	 मी
पर्स नझालो	आहे.	 यासाठी	 िनधारानं	त	ूआलास,	 ते	पाशुपता तर्	आज	 तुला	समंतर्
पर्दान	करतो	आहे.	ल ात	ठेव,	तुला	अखंड	मानवजातीचं	एक	क याणकारी	काय	मागी
लावायचं	आहे.	त	ूनरशरे् ठ	 हणनू	ज मला	आहेस.	शर्ीकृ ण	हा	सा ात	नारायण	तुला
सखा	लाभला	आहे.	िजथे	तो	असेल,	ितथे	धम	असेल	आिण	िजथे	धम	असेल,	ितथे	िवजय
असेल.	त	ूयशवंतच	होशील.	माझे	तुला	कृपाशीवाद	आहेत.	ऐक,	पाशुपता तर्ाचे	िद य
मंतर्	–”

िशवानं	 आपले	 नेतर्	 िमटले.	 िहमिशखरांतनू	 गंगौघ	 कोसळावा	 तसा	 या या
डम वाणीतनू	 एकेक	 मंतर्बोल	 सुटू	 लागला.	 माझेही	 डोळे	 िमटले	 गेले.	आपोआपच
मा या	त डून	 या	 मंतर्बोलांचा	 पुन चार	होऊ	लागला.	 शेवटी	 ते	 िशवतेज	अ प ट
हणालं,	‘तथा तु’	.
मी	डोळे	–	उघडले.	समोर	िकरातराजा	न हता!
या	 रातर्ी	पणकुटीत	मला	अशी	शांत	 िशविनदर्ा	लागली	की,	पवूी	मी	ती	तशी

कधीच	 अनुभवली	 न हती.	 दुस या	 िदवसापासनूच	 मला	 जाणव	ू लागलं	 की,	 मा या
िच वृ ीत	िकतीतरी	आमलूागर्	अंतर	आलं	आहे.	मी	एकटा	आहे.	िपर्य	प नी	दर्ौपदी
व	 बंधूंपासनू	 दरू	आहे.	माझा	 िपर्य	सखा	शर्ीकृ ण	 दरू	 ारकादेशी	आहे.	यामुले	पवूी
येणारे	िवयोगाचे	िवचारच	मनी	येईनासे	झाले.	उभा	गंधमादन	पवत	मला	िशवमय	िदस–ू
भास	ूलागला.

लवकरच	मला	िशवपर्सादाचा	पर् ययही	 या	वनात	आला.	दर्ौपदीसह	माझे	चारही
बंध	ूमला	 भेट यासाठीच	 गंधमादन	 पवतावर	आले.	 पाच	 वषांनंतर या	 यां या	 भेटीनं,
मला	वणन	करता	 येणार	नाही,	असा	आनंद	झाला.	माझा	 िपर्य	 बंध	ूभीमसेन	तर	मला
असा	कडकडून	 भेटला	की,	तो	मा या	 देहाचं	चणू	करतो	की	काय,	असं	वाटलं.	मा या
पाशुपता तर्	पर्ा तीची	वाता	ऐकून	तर	सवां या	मुदर्ा	सयूफुलासार या	फुलनू	उठ या.
या	 भेटीनंतर	 जवळ–जवळ	 स ताहभर	आ ही	 एकमेकांशी	 न	 कंटाळता	 अथक	 नुसते
बोलतच	रािहलो.	या	बोल यात	आ हा	पर् येका या	त डी	सात यानं	 िवषय	होता,	तो
एकटया	शर्ीकृ णाचा!

माझी	पवूीची	एकट ासाठी	उभारलेली	पणकुटी	आता	पाड यात	आली.	 या	जागीचा
खंदकाचा	चर	भ न,	भोवतीचं	संर क	कंुपणही	हटिव यात	आलं.	पुढ या	वा त यासाठी
दरूवरचं	कुबेर	 िशखर	 िनवड यात	आलं.	 ितथे	पर्श त	जागेचा	 घेर	ध न	आ ही	पाचही
बंधूंनी,	 इंदर्पर् थातील	 राजवा तुसारखं	पर् येका या	 वतंतर्	क ाचं	पणकुटी	 संकुल
उठवलं.	आम या	पांडवबंधूं या	पणकुटीसंकुला या	पलीकडेच	धौ य	ऋषी	आिण	 यांचे
आशर्मकुमार	यांचं	आशर्मसंकुलही	उठलं.	आ हाला	वनवासाला	िनघनू	सहा	वषं	झाली
होती.	आणखी	 तीन–चार	 वषं	 तरी	 या	 गंधमादन	 पवता या	 कुबेर	 िशखरावर	 एकतर्च
राहायचं,	 असं	 सवानुमते	 ठरलं,	 दर्ौपदी	 आिण	 माझे	 चारही	 बंध	ू गेली	 पाच	 वषं
का यकवनातच	 वा त याला	 होते.	 हे	 का यकवन	 तसं	 हि तनापुरापासनू	 जवळ	 होतं.
आता	आ ही	एकतर्	 राहणार	 होतो	तो	 गंधमादन	 पवत,	 हि तनापुराहनू	 िकतीतरी	 दरू



होता.	 यामुळे	 आम या	 हालचाली,	 आ हाला	 या	 पर्संगात	 लोटणा या	 दुयोधन–
शकुनीनंा	काही	कळणार	न ह या.	हे	सव	िनयोजन	अथात	शर्ीकृ णाचंच	होतं.

गंधमादन	 पवता या	 कुबेर	 िशखरावर	आ ही	चार	 वषं	 रािहलो.	 हि तनापरू	सोडून
आ हाला	चांगली	दहा	वषं	झाली	होती.	अकरा या	वषा या	पर्ारंभीच	आ ही	एक	बैठक
घेतली.	 िहमालयातील	 गंधमादन	 पवत	सोड याचा	सवानुमते	 िनणय	झाला.	 हा	 पवत
आ ही	 दुस या	 वेळी	सोडत	होतो,	 ते	एका	कत यपालनपिूत या	समाधानात.	 कंुतीमाता
िबचारी	एकटीच	 हि तनापुरात	 िवदुरकाकां या	घरी	 होती.	 ित या	चरणांचं	 दशन	 के हा
घडेल,	असं	आ हा	सवांनाच	झाल	होतं,	 गुडघे	 टेकवनू	 भुईला	म तक	 िभडवीत,	आ ही
या	घनदाट	पवतदेवाला	पर्णाम	केले.	पु हा	या	िहमालयातील	पवतराजीचंं	दशन	के हा
घडणार,	सांगता	येत	न हतं.

आम या	या	परती या	पर्वासातील	एक	पडाव	बिदर्केदारवर	पडणार	होता.	आ ही
या	 गंगे या	तीथ ेतर्ावर	आलो.	एका	 िशवालया या	धमशाळेतील	ओसरीवर	उतरलो.
इथे	 नकुल–सहदेव	 तीन	 दगडांची	 चलू	 मांड यात	 गढले.	 भीमसेन	 सरपणाची	 लाकडं
आण यासाठी	गेला.	दर्ौपदी	 वयंपाक	िशजवाय या	तयारीला	लागली.	 ये ठ	युिधि ठर
एका	 बैठकीवर	 बसनू	 पाषाणी	 िभंतीला	 पाठ	 टेकून,	 या	सवांवर	 देखरेख	क 	लागला.
आव यक	 या	सचूना	देऊ	लागला.	मी	एक	माठ	घेऊन	पाणी	आण यासाठी	गंगाघाटावर
गेलो.	माठ	 पा यानं	भ न	एका	 बाजलूा	 पाषाणी	 पायदंडीवर	 ठेवला.	 गंगे या	 व छ,
शुभर्धवल	पातर्ात	उतरलो.	 नान	आटोपनू	बाहेर	आलो.	माठ	खां ावर	घेऊन	घाटा या
पायदंडया	 चढू	 लागलो.	 पुढे	 येणारं	अ ातवासाचं	 वषं	 कसं	 काढावं,	 कुठे	 काढावं,	 या
िवचारातच	गढलो	होतो.	घाटा या	थोडयाशा	पायदंडया	रािह या	असताना	 ‘धनंजयाऽ
त?ू’	ती	हाक	मला	मधा या	कंुभातनू	कानी	पड यासारखी	मधाळ	वाटली.	आवाज	तर	पणू
पिरचयाचा	 होता.	 मा या	 समोर या	 पायदंडीवर	 एक	 तेज वी	 पु षशरे् ठ	 उभा	 होता.
या या	 अंगावर	 साधीच	 शुभर्	 वसनं	 होती.	 िवपुल,	 कुरळे,	 दाट	 मु तकेश	 या या
खां ावर	 ळत	होते.	मला	ती	चया	व	तो	आवाज	िकतीतरी	पिरिचत	व	जवळचा	वाटला.
मी	िनरखनू	 या	पु षशरे् ठाकडे	पािहलं.

ते	तर	आमचे	उ वदेव	होते!!
“उ वदेव,	 आपण?”	 हणत	 मी	 खां ावरचा	 माठ	 खाली	 ठेवनू	 पर्थम	 यांची

चरणधलूी	म तकी	 घेतली.	 यांनी	 मला	 वर	 उठवनू	कडकडीत	आिलंगनात	 घेतलं.	 मी
तातडीनं	 यांना	 िवचारलं,	“तु ही	इकडे	कसे?	आिण	 तेही	या	 वेषात?”	 ते	हसनू	 हणाले,
“आ चय	वाटलं	अजुना?	सांगतो.	 तुझे	 बंध	ूकुठे	आहेत?	दर्ौपदी	कुठे	आहे?	 तु ही	सव
कसे	आहात?”

यांचा	 एकेक	श द	 ऐकताना	 िक येक	 वषांनंतर	 िजवाभावाचं	 कुणी	 भेटलं	आहे,	या
जािणवेनं	माझं	मन	मोह न	उठलं.

“देव,	 मा यासोबतच	 चला.	 ते	 सव	जण	 िशवालया या	 धमशाळेत	 उतरलेत.”	मी
खाली	ठेवलेला	माठ	पु हा	खां ावर	घेतला	आिण	चाल	ूलागलो.	मा या	मागनू	ते	चालू
लागले.	आ ही	धमशालळेत	आलो.	मी	क पना	केली	होती,	तसं	पर्थम	कुणीही	 यांना
ओळखलं	नाही.	मग	काही	 णांतच	दर्ौपदी	मातर्	चुलीपासनू	उठली.	डोळे	बारीक	करीत
दृ टी	उ वदेरवांवर	िखळवनू	जवळ–जवळ	ची कारलीच,	“हे	तर	आपले	उ वदेव!	इकडे
कसे	 काय?”	 ती	 पुढे	आली.	 पर्थम	 ितने	 देवांना	 ितर्वार	 वंदन	 केल.	 दुस याच	 णी



िवचारलं	 "कृ ण	कसा	आहे?	कुठे	आहे?	आ हाला	भेट यासाठी	येणार	तरी	के हा?”	ितने
पर् नामागनू	पर् न	 िवचार यामुळे	मा या	इतर	 बंधूं याही	 यानी	आलं,	कोण	आलंय
ते!	 यांनीही	देवांची	चरणधलूी	घेतली.	युिधि ठरानं	अ यंत	आदरानं	 यांना	हाताला	ध न
आप या	बैठकीवर	बसवलं.	 यानंही	िवचारलं,	“आपण	इकडे	कसे	काय	देव?”

तसं	हसनू	उ वदेव	 हणाले,	 “सांगतो,	सगळं	 िनवांत	सांगतो.	या	वनवासात	मातर्
तु ही	सवच	पर्कृतीनं	हडकलेले	 िदसता	आहात.	 या	पर्थम	 सुधारा.	मा या	दादा या
सांग याव नच	मी	 इथे	बिदर्केदारात	आलो	आहे.	 येताना	 गंगे या	पर्थम	दशनातच,
ारके या	 यादवांचा	 राजवेष	 ित यात	 समपण	 क न	आलो	आहे.	 बरीच	 वष,	 अगदी

सांदीपनीं या	 आशर्मात	 अस यापासनू	 एकच	 िवचार	 मनी	 घोळतो	 आहे	 –	 मानवी
जीवनाचा	अथ	काय,	याचा	शोध	 घे याचा!	तो	 संपतर्	 ारकेत	 राहनू,	 अंगावर	श तरं्
चढवनू	कधीच	घेता	येणार	नाही	असं	वाट यामुलळे,	हा	िनणय	मी	घेतला	आहे.

“दादा या	मनी	या	बिदर्केदारावर	काहीतरी	उभं	कर याचा	संक प	घोळत	असावा.
यासाठी	 या	 पिरसराचं	 बारीकसारीक	 िनरी ण	 करायला,	 यानंच	 मला	 धाडलं	 आहे.
तुम या	वनवासाची	सव	वषं	 यानं	काटेकोर	मोजली	आहेत.	तु ही	गंधमादनावर	होता,	हे
याला	समजलं	आहे.	मला	वाटतं,	 तु ही	इथनू	सरळ	का यकवन	गाठावं.	दादा	 ितथेच
तु हाला	भेटेल.	पुढील	योजना	सांगेल.”

उ वदेवां या	 भेटीने	 आ हाला	 िकतीतरी	 समाधान	 लाभलं.	 ते	 आम यासह
बिदर्केदार या	 धमशालेतच	 दोन	 िदवस	 थांबले.	 मग	 यांचाही	 िनरोप	 घेऊन	 आ ही
का यकवनाकडे	 िनघालो.	 या	 वनात	 जा याची	 आमची	 ही	 ितसरी	 वेळ	 होती.
का यकवनात	पोहोचताच,	भीमसेनानं	वन	िफ न	वा त यासाठी	तृणिबंद	ूसरोवराकाठचा
र य	पिरसर	िनवडला.	हा	आम या	वनवासातील	शेवटचा	पडाव	होता.	वनवासाचं	बारावं
वषं	चाल	ूहोतं.	इथेही	आ ही	बंधूंनी	पणकुट ांचं	िव तृत	संकुल	उठिवलं.

आमची	 नेहमीची	 वनचया	 सु 	झाली.	 वनवासा या	आम या	या	 शेवट या	 वषात
आ ही	तृणिबंद	ूसरोवराकाठी	असताना,	काही	पर्मुख	घटना	घडून	गे या.

एक	होती	ती	दर्ौपदीची	स वपरी ा	बघ यासाठी	आप या	 िश यगणां या	पर्चंड
तांडयासह	मुिनवर	दुवास	का यकवनात	आले,	ती!	 या	सव	अितथीनंा	दर्ौपदी	कशी	काय
भोजन	 वाढणार	 होती?	 गृह थाशर्माची	 ितची	 पर्ित ठा	 घुळीला	 िमळणार	 होती.
शीघर्कोपी	दुवास	ितला	शाप	देणार	होते.	पण	दुयोधन–शकुनीनंी	आखले या	या	ितर या
डावपेचाला	 यश	 आलं	 नाही.	 युिधि ठरानं	 तप येनं	 िमळिवले या	 तामर्ा या
सयूतबकामुतळे	दर्ौपदीची	गृिहणीची	सुपर्ित ठा	सुरि त	रािहली.

याच	 वेळी	 शर्ीकृ णाने	 धाडलेला	 दतू	 अ यंत	 मह वाची	 वाता	 घेऊन	 आला.
हि तनापुरात	दानसतर्	मांडले या	अंगराज	कणा या	संदभातील	होती	ती!	 यानं	याचक
हणनू	आले या	एका	बर्ा णाला	 या या	मागणीनुसार	आप या	अभे 	कवचकंुडलांचं
दान	केलं	होतं.	आलेला	याचक	बर्ा ण	न हता.	तशा	वेषात	आलेला	देव ातीचा	देवराज
इंदर्	होता.	ही	देवशाती	आिण	 यांचा	राजा	इंदर्	यां यािवषयी	म या	मनात	अपार	आदर
होता.	देव	सदैव	आम या	शर्ीकृ णासारखे	 यायासाठी	लढत	आले	होते.	हा	आदर	 यां या
जीवनधारणेपोटी	होता.	का	कुणास	ठाऊक,	 इंदर्ाने	बर्ा णवेषात	याचक	 हणनू	जाऊन
कणाची	कवचकंुडलं	लुबाडून	नेणं,	मला	मनोमन	आवडलं	न हतं.	दर्ौपदीची	भर	 तूसभेत
अवहेलना	करणारा	कण	माझा	क्रमांक	एकचा	शत् 	होता,	तरीही!



दुसरा	 पर्संग	 होता,	 तो	 कौरवां या	 घोषयातरे्चा!	 या	 घोषयातरे्तही	 िचतर्सेन
गंधवाकडून	बंिदवान	झाले या	दुयोधन,	दुःशासन	आिण	कण	अशा	पर्मुख	कौरवांना	मी
आिण	भीमसेनानं	 िवक्रमाची	शथ	क न	सोडिवलं	होतं.	जीवदान	 देऊन	हि तनापरूला
परत	पाठिवलं	होतं.

या	का यकवनात	सवांत	मह वाची	गो ट	घडली,	ती	 हणजे,	आमची	शर्ीकृ णाशी
झालेली	शेवटची	भेट.	तृणिबंद	ूसरोवराकाठी	तो	जे हा	िनवडक	पर्मुख	यादवांसह	भेटला,
ते हा	आ हा	 सव	 बंधूंचा	 व	 दर्ौपदीचा	 वनवासाचा	 शीण	 कुठ या	 कुठे	 पसार	 झाला.
मनावरचा	एक	तपाचा	अस 	ताण	 णात	दरू	हटला.

या या	मनःपवूक	 वागतानंतर	आ हा	सहा	जणांची	 या या	नेतृ वाखाली	तृणिबंदू
सरोवराकाठी	बसली,	ती	बैठक	अ यंत	मह वाची	होती.	आ ही	अ ातवासाचं	पुरतं	एक
वषं	कोणालाही	ओळख	ून	 येता	कसं	काढावं,	 कुठे	काढावं	याचा	खडान	्खडा	आराखडा
यानं	िचतर्वत	आम यासमोर	उभा	केला.	िकतीही	झालं	तरी	शू यातनू	 ारका	उठिवणारा
तो	क पक	योजक	होता.	 या या	दृ टीतनू	नखाएवढीसु ा	असुरि त	जागा	सुटणं	श य
न हतं.

अ ातवासात	आ ही	कसं	वागावं,	 हे	 पुनःपु हा	सव	बारका यांसह	सांगनू	शर्ीकृ ण
ारकेकडे	िनघनू	गेला.	आता	आ हाला	एक	वष	 याचं	नखसु ा	िदसणार	न हतं.	आ ही

सव	जण	अ ातवासावर	िनघालो.	शर्ीकृ णा या	मागदशनापर्माणे	या	अ ातवासासाठी
आ हा	बंधूंवर	िवराटनगरीत	जा याचा	पर्संग	आला.	जीवनातील	 या– या	काही	घटना
मी	कधीच	 िवस 	शकलो	नाही,	 यातील	होतं	 हे	 िवराटनगरीतील	अ ातवासाचं	 संपणू
वष!

अ ातवासा या	 अटीपर्माणे	 मला	 मा या	 संपणू	 यो ाचा	 वेष	 उत न	 ठेवावा
लागला	होता.	अंगावर	नृ यिशि केचं	 तर्ीअंशुक	चढवावं	लागलं	होतं.	 या	व ावर	मी
सतत	लोहतर्ाण	 धारण	करीत	असे,	 यावर	 कंचुकी	चढवावी	लागली.	सवांत	अिधक
यातना	माझं	पर्ाणिपर्य	गांडीव	धनु य	शमीवर	लपिव यासाठी	भीमा या	हाती	 देताना
झा या.	 याहनू	 अिधक	 वेदना,	 या	 वषभरात	 मा या	 परमिपर्य	 सखा	 शर्ीकृ ण
सुरि ततेसाठी	एकदाही	भेटणार	नाही,	या या	झा या.

दर्ौपदीला	 अंगावरील	 व तरं्	 खेचली	 जात	 असताना	 या	 तीवर्	 वेदना	 झा या
असतील,	 तशाच	 वेदना	 अंगावर	 तर्ीवेष	 चढिवताना	 मलाही	झा या.	 वीर	असनूही,
पाशुपता तर्ाचा	अिधकारी	असनूही,	अंगावर	 तर्ीवेष	चढिव याचा	हा	घनघोर	पर्संग
माइयावर	आला,	तसा	तो	मा या	बंधूं पैकी	कुणावरही	कधीच	आला	नाही.	शर्ीकृ णावरही
तो	कधी	आला	नाही,	 हे	सारखं	मनात	 येत	 राही.	कधीकाळी	शर्ीकृ णानं	 इंदर्पर् थात
जाता–येता	म यांशी	ठेवले या	दृढ	 नेहसंबंधामुळे	आिण	 यानं	म यांब ल	वेळोवेळी
केले या	चचमुळे,	 यांचे	 वभाव	आ हाला	कळून	आले.	 िवराटनगरीत	आ ही	एक	वष
सुख प	रािहलो.

या	नगरीतील	राजा	िवराट,	महाराणी	सुदे णा,	पुढे	माझी	 नुषा	झालेली	उ रा,	ितचा
बंध	ूउ र	हेही	मा या	भावमंडलात	पर्वेशले.	शर्ीकृ णाची	क या	चा मती	ही	जशी	मला
क येसारखीच	िपर्य	होती,	तशीच	उ राही	झाली.

पाशुपता तर्ाचे	मंतर्	लाभ यापासनू	मा या	िच वृ ीत	मलाच	जाणिवणारा	पालट
झाला	होता.	ते	मंतर्	मनात	घुम	ूलागले	की,	मला	तीवर्पणे	मी	िकरात	 पात	पािहले या



िशवाचं	 मरण	होई.	मातर्	हा	 िशव	मला	आम या	 नेहमी या	शर्ीकृ णा या	 वेषात	व
पात	 िदसे.	 या	 पातील	 याचा	 पवूीचा	 िनळसर	 कंठ	 मातर्	 अिधक	 घनदाट	 िनळा

झालेला	जाणवे!
आम या	अ ातवासानंतर	घटनाचक्रं	 िकतीतरी	गितमानतेनं	 िफरली.	शर्ीकृ णा या

विचत	पर्कटणान या	सुदशन	चक्रासारखी!	आ हा	कौरव–पांडवा या	अनेक	पर् नांचा
िनणय	 समरांगणात	 यु ािशवाय	लागणार	 नाही,	 हे	 िस 	झालं.	 मी	 ारकेला	जाऊन
शर्ीकृ णाला	 भेटून	आलो	होतो	 –	 ‘यादवांचं	श तर्स ज	 सै य	हवं	की	 िनःश तर्	मी?’
अशा	 यानं	घातले या	कुणालाही	िबकट	वाटेल	अशा	पर् नाला	मी	पटकन	िनःसंिद ध
उ र	िदलं	होतं	–	“जसा	असशील	तसा	आ हाला	हवा	आहेस,	तो	त!ू	मला,	कंुतीमातेला
आिण	 दर्ौपदीसह	 मा या	 सव	 बंधूंना	 हवा	आहे,	 तो	 शर्ीकृ ण	आिण	 याचा	अजोड
आशीवाद.”

दुयोधनाला	 यानं	यादवसेनेत	 िकती	रथी–महारथी	आहेत,	 िकती	 ै रथ	यो े ,	 िकती
पदाती,	अ वसाद	आहेत,	याची	खडान	्खडा	मािहती	िदली	होती.	 याचं	पणू	सां वन	क न
याला	हसतमुखानं	िनरोप	देत	हि तनापरूला	धाडलं	होतं.	एकटा	यादवसेनापती	सा यकी
व	िनवडक	यो ांना	समवेत	घेऊन,	मा यासह	 यानं	 ारका	सोडली	होती.

आ ही	 उप ला याला	 आलो.	 उप ला याला	 येताच	 यानं	 आप या	 क पक
बुदि्धम े या	 जोरावर	 अनेक	 चक्रं	 िफरिवली.	 आ हा	 कौरव–पांडवांचं,	 बंधबंूधचंू
िवनाशक	महायु 	टाळ याचा	आटोकाट	य न	केला.	 यातील	पिहला	य न	 हणनू	 यानं
माझे	 वशुर	द् पद	यांना	सांगनू,	पांचालांचे	 पुरोिहत	हि तनापुरात	महाराज	 धृतरा ट्र,
िपतामह	भी म	यां याकडे	समेटाची	 बोलणी	कर यासाठी	धाडले.	 ते	अयश वी	 होऊन
परत	आले.

कौरवमंतर्ी	 संजय	 हे	शर्ीकृ णा या	स यातील	आहेत	 हे	जाणनू	 दुयोधन,	शकुनी,
कणक	यांनी	कौरवांकडून	 याला	समेटासाठी	उप ला यात	आम या	 िशिबरात	पाठवलं.
वतःला	 न	 पटलेला	 कौरवांचा	 संदेश	 मंतर्ी	 संजयांनी	 मा या	 सम च	शर्ीकृ णाला
सांिगतला.	तो	समेटाचा	 संदेश	न हताच.	होता	 ितरकस	नकाराचा	ढ गी	 संकेत.	 संजय
मा या	सम च	 ारकाधीश	शर्ीकृ णाला	 हणाले,	 “महाराज	 धृतरा ट्रांचा	 संदेश	आहे
की,	ल ावधी	 िवक्रमी	वीरांना	महायु ात	पर्ाणाहुती	 ायला	लाव यापे ा	 युिधि ठर
आिण	 या या	बंधूंनी	 यांना	बालपणापासनू	िपर्य	असले या	खांडववनासार या	दुस या
एखा ा	 वनात	 जाऊन	 राहावं.	 आ तां या	 सहकायानं	 या	 वनातही	 ते	 सहज
इंदर्पर् थासारखं	आणखीही	एखादं	 रा य	 उठव	ूशकतील.	 ते	श यच	झालं	नाही,	तर
धािमक	 वृ ी या	 धमराजानं	 िभ ा	 मागनू	 बंधूंसह	 आपला	 िनवाह	 केला,	 तरीही	 ते
शा तर्संमत	आहे!”

केवळ	कत य	 हणनू	 तो	 कटू	 राजसंदेश	 कृ णा या	 कानी	 घालतानाही	अनेकिवध
भावनांनी	 कंठ	 दाटून	 आले या	 संजयांनी	 बैठकीत	 शर्ीकृ णाचे	 पायच	 धरले.	 यांना
थोपटून,	हसतच	वर	उठवनू,	व ाशी	अतीव	परे्मानं	िबलगतं	घेतं	आ हा	पांडवांचा	तर्ाता
हणाला,	 “संजया,	शांत	 हो.	सावर.	त	ूआपलं	कत य	 केलंस.	यात	 तुझा	काहीच	 दोष
नाही.	तु यािवषयी या	मा या	परे्मात	यामुळे	काहीही	अंतर	येणार	नाही.	मंतर्ी	 हणनू
त	ूतु या	महाराजांचा	िनरोप	मला	िदलास.	माझा	सखा	 हणनू	माझाही	एक	संदेश	तु या
महाराज	धृतरा ट्रांना	दे.	सांग,	पांडवांनी	खपू	सोसलं.	सामोपचारानं	 यांचा	िपता	समर्ाट



पांडूनं	िजंकलेलं	रा य,	 यांना	िव व त	 हणनू	आता	परत	करावं.	 तूात	ठरले या	अटी
यांनी	काटेकोर	पाळ या	अस यामुळे,	आता	ठर यापर्माणे	 यांना	िनदान	इंदर्पर् थाचं
रा य	तरी	परत	 ावं.	यासाठी	आव यक	ती	 िश टाई	कर यासाठी	मीच	हि तनापरूला
येत	आहे,	हेही	 यां या	कानी	घाल.”

संजय	 हि तनापरूला	 परत	 गेले.	 यांनी	 ारकाधीशांचा	 िनरोप	 श दश:
कौरवमहाराजां या	कानी	घातला.	पर्ितसाद	 हणनू	हि तनापरूकडून	काही	समजेल,	या
अपे े नं	 आ ही	 सवांनी	 पर्ती ा	 केली.	 काहीही	 घडलं	 नाही.	 शेवटी	 शर्ीकृ णा या
इ छेपर्माणे	आमची	दर्ौपदीसह	शर्ीकृ णा या	नेतृ वाखाली	उप ला यात	अंितम	बैठक
भरली.	 सवानुमते	 आ हा	 कौरव–पांडव	 बंधूं या	 रा यासंबंधी या	 वादात	 िश टाई
कर यासाठी	शर्ीकृ णानं	जावं,	असं	ठरलं.

ठर यापर्माणे	 काितक	 मासात	 चंदर्	 रेवती	 न तर्ात	 असताना	 मैतर्	 मुहतूावर,
आ हा	सवांचा	 िनरोप	 घेऊन	शर्ीकृ णानं	सा यकी	व	 िनवडक	यो ांसह	 िश टाईसाठी
उप ला य	सोडलं.	ग ड वज	रथातनू	दा कासह	तो	िनघाला.

एका	सं याकाळी	तो	हि तनापुराजवळ या	 वृक थल	गर्ामात	पोहोचला.	एक	रातर्
सवांसह	 यानं	ितथे	पडाव	टाकला.	दुस या	िदवशी	पहाटे	सव	आि हकं	आटोपनू	सं या	व
दानधम	उरकून,	सा यकीसह	तो	हि तनापरू या	सीमेवर	पोहोचला.	 कु मंतर्ी	 संजयांनी
अगर्वाता	 िद यामुळे,	 शर्ीकृ णदशनासाठी	 आतुरले या	 हि तनापरूकर	 तर्ी–
पु षां या	झंुडी या	झंुडी	सीमेकडे	लोट या.

हि तनापुरास	पोहोच यावर	शर्ीकृ णानं	िपतामह	भी म,	धृतरा ट्र	अशा	 ये ठांशी
पर्थम	औपचािरक	 कुशलवाता	 के या.	 वागतासाठी	 सीमेवर	आलेले	 महा मा	 िवदुर
सोबतच	होते.	 यां या	आगर्हाव न	हि तनापुर या	दुस या	सीमेवर	असले या	 यां या
िनवास थानी	जाऊन,	 यां याकडे	 दुपारचं	भोजन	 घेतलं.	 ितथेच	थोडा	 िवशर्ाम	 घेऊन
कंुतीमातेची	 ितस या	 पर्हरी	 िनवांत	 भेट	 घेतली.	 ितला	 वसुदेवबाबा	 आिण	 दो ही
राजमातांसह	 ारकेतील	 सवांचं	 कुशल	 िनवेदन	 केलं.	 आपण	 तु या	 पुतर्ां या	 वतीनं
शांतीचा	पर् ताव	घेऊन	कसे	आलो	आहोत,	हे	ितला	समजावनू	सांिगतलं.

सं याकाळी	 आपला	 ग ड वज	 रथ	 यानं	 दा काला	 कु ं या	 राजवा ततूील
दुयोधना या	क ासमोर	 उभा	करायला	सांिगतला.	 तो	 भेटीला	 येणार	याची	 दुयोधन–
शकुनीनंा	 काहीच	 क पना	 न हती!	 पर्थम	 थोडा	 वेळ	 ते	 दोघेही	 कुिटल	 राजकारणी
गडबडले,	शर्ीकृ णाचं	 हेच	तर	 वैिश ट 	होतं	की,	तो	 के हा	काय	करेल,	कसा	वागेल
याचा	कयास	भोवती यांना	कधी	करताच	येत	न हता.	दुयोधन–शकुनीनंी	ओशाळं	हसत
याचं	 वागत	 केलं.	 आपण	 या या	 वागतासाठी	 सीमेपयंत	 गेलो	 नाही,	 ही	 चकू
सावर यासाठी	 दुयोधनानं	 याला	 रातर्ी या	भोजनाचा	 िकतीतरी	 वेळा	 पुनःपु हा	हात
जोडून	आगर्ह	 केला.	एका	गवळटाला	 कु ं चा	अहंम य	 युवराज	हात	जोडून	 िवनवणी
करतो	आहे,	हे	दृ यच	फार	अघिटत	होतं.	 याला	तसेच	हात	जोडून	शर्ीकृ णानं	वारंवार
नमर्	 नकार	 िदला.	 रातर्ीचं	 भोजनही	 यानं	 िवदुराकडेच	 घेतलं.	 भोजनानंतर	 महा मा
िवदुरांशी	रातर्ी	दीघकालपयंत	चचा	केली.	चचत	 धृतरा ट्र,	 दुयोधन,	शकुनी,	अमा य
वृषवमा	 या	 सवां या	 मनातील	 पिव यांचे	 बारकावे	 उचलले.	 िवदुरांनी	 िदले या
मािहतीपर्माणे	िपतामह	भी म,	धृतरा ट्र	व	दुयोधन	य	िपतापुतर्ांसमोर	हताश	झालेत,
हे	ऐकताना	 याला	फार	जाणवलं.



दुस याच	 िदवशी	शांितवात या	यातरे्ला	पर्ारंभ	झाला.	सा यकीला	सोबत	 घेऊन
दा का या	चार	पांढ याशुभर्	अ वां या	ग ड वजातनू,	आमचा	तारक	शर्ीकृ ण	िवदुर–
िनवासापासनू	 िनघाला.	 याची	सवांगीण	कीती	इतकी	 िशगेला	पोहोचली	होती	की,	तो
यश	 घेऊनच	 परतणार,	 यािवषयी	आ हाला	 कसलीच	 शंका	 न हती.	 तो	 हि तनापुरात
आला	 आहे,	 हे	 आधीच	 नगरजनांना	 समजलं	 होतं,	 यामुळे	 या यावर या	 परे्मानं
वेडावले या	 नगरजनांनी	सडासंमाजन	घालनू,	 रांगो या	 रेखनू	 उभं	 राजनगर	सजवलं
होतं.	 सुगंधी	 फुलां या	कमानी	जागोजागी	 उठवनू	 शंृगारलं	 होतं.	 िवदुर–िनवासापासनू
कु ं या	 राजसभेत	 जायलाच	 याला	 दोन	 घिटका	 लाग या.	 नगरि तर्या	 या या
म तकी	 शुभ	 कंुकुमितलक	 रेखनू,	 याला	करंजेला या	 िनरांजनांनी	 व	भर या	 नेतर्ांनी
ओवाळत	हो या.	जागोजागी	गवा ांतनू	 या यावर	ओंजळी	ओंजळीनंी	पु पवषाव	केला
जात	होता.

िपतामह	 भी म,	 महा मा	 िवदुर,	 अमा य	 वृषवमा	 यांनी	 कु ं या	 पर्ाचीन
राजसभागृहा या	 ारात	अग यानं	उभं	राहनू,	 याचं	आदरानं	 वागत	 केलं.	सभागारात
या यासाठी	िवशेष	मांडले या	उ चासनावर	 याला	बसिवलं.	 या या	पाठीशी	सा यकी
आिण	सश तर्	 िनवडक	 यादव–पांडव	 यो े 	 होते.	 दा क	 बाहेर	 रथातच	 थांबला	 होता.
कु ं या	 या	 पर्ाचीन	 व	 सभासदांनी	 ग च	 भरले या	 राजसभेत	 शर्ीकृ ण	 आ हा
पांडवांसाठी	 बोलला.	 ते	 याचं	अजोड	 व त य	 ऐक याचं	 भा य,	आ हांपैकी	 एकट ा
सा यकीला	काय	 ते	लाभलं.	माझे	कान	 ते	कधीच	ऐकायला	न	 िमळा यामुळे	जीवनभर
तृषात	रािहले.	जीव	तळमळत	रािहला.

पण	–	पण	 या	व त याचा	महाराज	धृतरा ट्र,	दुयोधन,	शकुनी	यां यावर	कसलाच
पिरणाम	झाला	नाही.	 यांनी	 याचा	िश टाईचा	पर् ताव	फेटाळून	लावला.	दुयोधन	तर
िवमढूासारखं	 बडबडला,	 “सुई या	 अगर्ावर	 थरथरत	 उभा	 राहणारा	 धलूीचा	 कणही
पांडवांना	यु ािशवाय	कधीच	िमळणार	नाही.	इतकंच	काय,	सव	वादाचं	मळू	असले या
या	 गवळटालाच	 मी	 बंिदवान	 क न	 टाकतो!	 यामुळे	 सवच	 पर् न	 िमटतील.”
अहंपणा या	अ यु च	 िशखरावर	 पोहोचलेला	 तो	 िवमढू	आ मा,	कसंतरीच	 बरळला	 –
अगदी	िशशुपालासारखं!

आप या	 िनरिनरा या	 दलपर्मुखांना	 यानं	सभागृहातच	धडाधड	आ ाही	 िद या.
जसं	 िशशुपालाला	बघणं	भाग	पडलं	होतं,	तसंच	 दृ य	 याला	आिण	 कु 	सभासदांना
बघावं	लागलं	होतं.	शर्ीकृ णानं	डोळे	 िमटून	 सुदशना या	 िद य	 मंतर्बोलांना	आवाहन
केलं	होतं.	 या या	एकेक	 मंतर्बोलांबरोबर	 कु ं नी	कधीही	न	ऐकलेला	एकेक	वा नाद,
सभागृहाचा	थरकाप	 उडवीत	 उमटू	लागला.	 तो	 इतका	 भेदक	 होता	की,	सभागृहातील
य चयावत	सारेच	भेद न	उठून	उभे	रािहले.	पर्थम	केवळ	ितघेच	काय	ते	बसनू	रािहले
होते.	 िपतामह	 भी म	 आिण	 काहीच	 िदसत	 नस यामुळे	 महाराज	 धृतरा ट्र	 आिण
महाराणी	 गांधारीमाता.	 शर्ीकृ णा या	 उ रले या	 उज या	 तजनीवर	 पर्चंड	 गितमान
असं,	बारा	आ याचं,	वजर्नाभीचं	सुदशन	पर्कटलं	होतं.	 या या	तेज वी	पर्काशलाटांनी
ती	 सभा	 िदपनू	 गेली	 होती.	 ते	 पर्खर	 तेज	 सहन	 कर याचं	 एकातही	 साम य	 न हतं.
भांबाव यासारखे	महाराज	हात	जोडून	इकडे–ितकडे	मान	 िफरवत	काकुळतीनं	 हणताना
ऐकू	येत	होतं,	“ मा	करा	 ारकाधीश,	माझा	पुतर्	िवमढू	आहे	–	िवमढू	आहे.”

आसनावर	 बसले या	 एकट ा	 िपतामह	 भी मांनी	 दो ही	 हात	जोडून,	 डोळे	 िमटून



पुटपुटत	कसलंतरी	 मरण	चालिवलं	होतं.
काही	 णच	 हे	 िद य	दशन	 यानं	कु ं ना	 िदलं.	तो	मोजकंच	बोलला,	 “दुयोधनाऽऽ!

साम य	असेल,	तर	तु या	रा यातील	सव	दोरखंड	आणनू,	सव	सश तर्	सैिनक	म यावर
सोडून,	मला	 बंिदवान	क न	दाखव!!”	मग	 िनधारानं	पाय	रोवत	तो	सभागृहाबाहेर	पडू
लागला.	आ ते–आ ते	 पर्कटलेलं	 सुदशनही	 लु त	 होत	 गेलं.	 सा यकीसह	 तो	 बाहेर
पडला,	ते हा	दुयोधन	आप या	आसनावर	घायाळ	कोसळलेला	होता.

सभागृहा या	 दाराशी	 ग ड वज	 घेऊन	 थांबले या	 दा काला	 तो	 नेहमीसारखाच
िदसला.	मातर्	या	वेळी	िकतीतरी	िनधारानं	पावलांमागनू	पाऊल	रोवत	आलेला!

शर्ीकृ णाची	दरूदृ टीची	 िश टाई,	उ म 	 दुयोधनानं	 फेटाळून	लावली	होती.	आता
महायु 	अटळ	होतं.	ते	रोखणं	आता	कुणा याही	हातात	रािहलं	नाही.	मला	पणू	िव वास
होता,	 ते	 कसं	 खेळवावं	 हे	 एकट ा	 शर्ीकृ णा याच	 इ छेवर	 व	 हाती	 होतं.	 तो
उप ला याला	 परतला,	तोच	आतबाहेर	 िकतीतरी	 बदलनू!	आ हा	 पर् येका या	मनात
याला	भेटून	आ यानंतर	एकचएक	िवचार	प का	होत	होता,	‘संगर्ाम	–	पर्ाणपणाचा	–
न	 भतूो	 न	 भिव यित	 असा	 –	 याय–अ यायाचा	 एकदाच	 काय	 तो	 अंितम	 िनवाडा
करणारा.’	 एरवी	 त व ानपर	 आिण	 धािमक	 बोलणा या	 युिधि ठराला,	 तो	 ये ठ
अस यामुळे	मी	 पुनःपु हा	खोदनू	 िवचारलं,	 “बंधो,	 तुझा	प का	 िनणय	काय?”	 यानंही
शंखासारखी	आपली	मान	ताठ	ठेवनू	उ र	िदलं,	“महासंगर्ाम!”

आ ही	 सव	 कु ेतर्ावरील	 संगर्ामभमूी या	 िशिबरात	 होतो.	 शर्ीकृ ण	 होता
उप ला यात.	 यानं	आ हा	पांडवांचे	धौ य	मुनी,	यादवांचे	गग,	पांचालांचे	याज–उपयाज
अशा	 अनेक	 त 	 ऋिषमुनीं या	 बैठकीत	 महायु ाची	 ितथी	 प की	 केली.	 ती	 होती
मागशीष	 व 	 दि्वतीया	 ही!	 यु ासार या	 कुठ याही	 मह वा या	 स याला	 सामोरं
जा यापवूी,	 ये ठांचे	 आशीवाद	 यावे	 लागतात.	 माझे	 वंदनीय	 सव	 ये ठ	 तर
हि तनापुरात	 होते.	 यासाठी	 दोन	 िदवस	 अगोदरच	 मी	 भीमसेन	 व	 सव	 बंधूंसह
हि तनापुरात	 आलो.	 सवपर्थम	 कंुतीमातेचं	 आिण	 महा मा	 िवदुरांचं	 दशन	 घेतलं.
नमर्भावानं	जे हा	मी	कंुतीमाते या	चरणांवर	माझं	म तक	ठेवलं,	ते हा	माझं	मन	पणूत:
िनभय	 झालं.	 तीही	 मला	 उठवनू	 व ाशी	 िबलगतं	 घेत,	 वृ 	 असनूही	 जाितवंत
तर्ाणीसारखी	 हणाली,	 “कु कुलाला	शोभेल	असंच	 यु 	कर.	 कृ णा या	श दाबाहेर

रितभरही	 जाऊ	 नकोस.	 यानी	 ठेव,	 तो	 केवळ	 सारथी	 नाही.	 रोज	 समरांगणात
उतर यापवूी	 या या	चरणांवर	म तक	 ठेवनू,	 याचे	आशीवाद	 िशरावर	 यायला	 िवस
नको.	 सव	 बंधूंनाही	 यायला	 लाव.	आ हा	 पांडवांचा	 भार	 सवािधक	आहे,	 तो	 तु या
अदि्वतीय	 िवक्रमावर!	जा	 –	आयु यमंत	हो	 –	 िवजयवंत	हो	 –	कीितवंत	हो.”	 ित या
पाणीदार	 डो यांत	 मला	 पवूी	 कधीही	 न	 पािहलेलं,	 तळपतं	 िनधारी	 ातर्तेज	 प ट
िदसलं.

आ ही	 सवांनी	 िवदुरांचे	 आशीवाद	 घेतले.	 भेटीला	 गेलो	 ते	 िपतामह	 भी मां या!
यां या	चरणांवर	ठेवलेलं	म तक,	मला	वर	 यावंसंच	वाटेना.	ते	 यानी	येऊन	त परतेनं
यांनी	मला	वर	 घेतलं.	 कु कुलातील	तो	 उंचच	 उंच	 देवदार	 वृ 	थरारला.	भावदाट या
भी मबोलीत	िपतामह	 हणाले,	“पुतर्ा	अजुना,	शर्ीकृ ण	सांगेल	तसंच	कर!	आयु यमंत
हो,	 िवजयी	 हो.	 या	 शेवट या	 कु चे,	 न या	 िपढीतील	 सवांत	 गुणवंत	 हणनू	 तुला
कृपाशीवाद	आहेत!”



आ ही	 सवांनी	 गु 	 दर्ोणाचाय,	 कृपाचाय	 यांचे	 व	 महाराज	 धृतरा ट्र	 आिण
गांधारीमाता	 यांचेही	 आशीवाद	 घेतले.	 जे हा	 हि तनापुराहनू	 आ ही	 कु ेतर्ाकडे
परतलो,	ते हा	माझं	मन	संगर्ामो सुक,	िनधारी	झालं	होतं.	आता	हे	यु ,	बंधबंूधूंत	आिण
केवळ	 रा यासाठी	 रािहलं	 न हतं.	 तो	स यास याचा,	 िपढ ाि पढ ांनी	 मरावा	असा
ऐितहािसक	संगर्ाम	ठरणार	होता.	मा यावर	 याचं	सवांत	मोठं	दािय व	होतं.

शेवटी	लाख नी	पर्ाणपणानं	पर्ती ा	केलेला,	तो	मागशीष	व 	िदव्तीयेचा	महान
िदवस	उजाडला.	आज	बर्ा ी	मुहतूावर	उठून,	 नानसं यादी	िवधी	उरकून	मी	व	सव	बंधू
आ हा	 पांडवां या	 िशिबर	 संकुलातील	सवांत	 उंच	आिण	 घेरेदार	अशा	 पर्श त	 कृ ण
िशिबरात	 आलो.	 पर् येका या	 उज या	 मनगटात	 पांढ याशुभर्	 मोगरी या	 फुलां या
भरग च	माळा	बांध या	हो या.	आ ही	पाचही	बंधूंनी	व ांवर	बळकट	लोहतर्ाणं	धारण
केली	होती.	पर् येका या	खां ांवर	 याचं– याचं	मंतर्भािरत	धनु य	होतं.	पाठीवर	तसेच
वादांनी	आवळलेले,	बाणांनी	भरग च	भरलेले	तणूीर	होते.	कमरेला	खड्गं	लटकली	होती.
आमची	 गदा,	 चक्र,	 मुसल,	 शत नी,	 भृशंुडी,	 अि नकंकण	 अशी	 अनेकिवध	 श तरं्,
पर् येका या	पर्श त	रथातील	माग या	घेरात	हारीनं	मांडली	होती.

िशिबरात	पवूािभमुख	मांडले या	एका	आटोपशीर	आिण	आकषक	 सुवणी	आसनावर
शर्ीकृ ण	बसला	होता.	तो	िनकरानं	नाकारत	असताना	युिधि ठर,	भीमसेन,	आ ही	सवच
बंधूंनी	तेवढ ाच	िन चयाचा	 याला	आगर्ह	केला	होता.	 या	आसनावर	बसनू	िविधयु त
पजून	झा यानंतर	 यानं	आ हाला	आशीवाद	 ावेत,	असा!	तो	आमचा	आगर्ह	शेवटी
यानं	मा य	 केला	होता.	 युिधि ठरानं	चरण	 धुऊन	 याचं	यथासांग	पजून	 केलं.	आ ही
क्रमश:	 एकेक	 बंधनंू	 या या	 चरणांवर	 म तक	 ठेवनू	 याचे	 आशीवाद	 घेतले.
युिधि ठराला	 तो	 हणाला,	 ‘िवजयी	भव!	अिभिष त	भव!’	भीमसेनाला	 तो	 हणाला,
‘िवजयी	भव!	कीितवंत	भव!’	मी	आशीवादासाठी	 या यासमोर	आलो.	मला	 यानं	त डी
कसलाच	आशीवाद	 न	 देता,	 पटकन	 व ाशी	 िबलगतं	 घेतलं.	 मला	 हवा	 तो	आशीवाद
िमळाला	होता.

नकुल–सहदेवांना	 यानं	‘आयु मान	भव!	कीितमान	भव!’	असे	आशीवाद	िदले.
आम यासमवेत	पांचालांचा	राजपुतर्	धृ ट ु न	होता.	शर्ीकृ णा याच	सांग याव न

आ ही	 याला	कालच	आमचं	सेनापतीपद	पर्दान	केलं	होतं.	 या	पदाचा	रीतसर	अिभषेक
कालच	 याला	समंतर्	झाला	 होता.	 या या	 कंठात	 सेनापती	 हणनू	 टवटवीत	 शुभर्
फुलांची	माला	शोभत	होती.	 याहनू	िकतीतरी	मोठी,	लांब	वैजयंतीमाला	शर्ीकृ णा या
व ावर	 ळत	होती.

याला	 सामोरं	 ठेवनू	 धृ ट ु नामागनू	आ ही	 पाचही	 बंध	ू या या	 िशिबराबाहेर
पडलो.	 पर् येक	 जण	आपाप या	 रथावर	आ ढ	 झाला.	 मीही	 शर्ीकृ णामागनू	 जात
मा या	सालंकृत,	 नंिदघोष	रथावर	आ ढ	झालो.	सव	त या या	श तर्ांनी	 या	रथाचा
घेर	 सुस ज	 केला	 होता.	 वजदंडावरचा	किप वज	 कु ेतर्ावर या	 दृष ती	नदीव न
येणा या	 वायुलहरीवंर	 फडफडत	 होता.	 यावरील	 किप–वानर	 अ ाता या	 व ावर
थडाथड	उड ा	घेत	होता.	आम या	पाठीशी	प ी,	सेनामुख,	गु म,	गण,	वािहनी,	पुतना,
चम,ू	अनािकनी	अशा	सुरिचत	िवभागात	मांडणी	केलेला	सात	अ ौिहणी	सेनेचा	सागरच
सागर	पसरला	होता.



समोर	 तशाच	 रचनेत	 अकरा	 अ ौिहणी	 सश तर्	 कौरवसेनेचा	 पर्चंड	 महासागर
पसरला	होता.	 या या	मुखावर	आज	कौरवसेनापतीपदाचा	अिभषेक	झाले या	िपतामह
भी मांचा	गंगौघ	रथ	 प ट	िदसत	होता.	 यां या	उज या	हाताशी	रथदला या	 मुखावर
रथा ढ	 झालेले,	 शुभर्	 दाढीधारी	 गु 	 दर्ोण	 िदसत	 होते.	 यां या	 उज या	 हाताशी
आचाय	कृप	होते.	िपतामहां या	डा या	हाताशी	गु पुतर्	अ व थामा,	भिूरशर्वा,	िवकण
िदसत	होते.

अ ाप	शर्ीकृ ण	मा या	नंिदघोष	रथा या	रथनीडावर	आ ढ	झाला	न हता.	 यानं
पर्थम	 रथाची	सव	चक्रं	मागे–पुढे	 हलवनू	 ती	 नीट	 बसलीत,	काय म	आहेत,	याची
खातरी	 क न	 घेतली.	 चारही	अ वां या	 तो	 जवळ	 गेला.	 कुणा या	 पाठीवर	 थाप	 दे,
कुणाची	आयाळ	घुसळून	टाक	असं	करीत	 यालाच	कळणा या	अ वगीतेत,	तो	पर् येक
अ वाशी	काहीतरी	बोलला.	मग	एका	झेपेतच	 यानं	रथनीड	गाठला.	अ वांना	आवरणारे,
वळवणारे,	चेतना	देणारे	आठही	वेग	हाती	घेऊन,	ते	 यानं	तोलनू	पिहले.	कटी या	िन या
शे यात	बांधलेला	पांचज य	चाचपनू	पािहला.	मा यावर	एक	दृि ट ेप	टाकून	तो	हसला.
या या	 िनधारी	 मुखमंडलावरील	 हे	रणहा य,	मी	पवूी	कधी,	कधीच	पािहलं	न हतं.	 ते
कसं	होतं,	हे	केवळ	मीच	जाण	ूशकत	होतो.	 याचं	वणन	करता	येणं,	मला	श य	न हतं.

एकाएकी	काहीतरी	आठव यासारखं	 तो	 हणाला,	 “थोडा	थांब	धनंजया.	आलोच.”
यानं	 हातचे	 वेग	 पु हा	खाली	 ठेवले.	 रथनीडाजवळ	असलेली	 एक	लाकडी	 नळकांडी
घेऊन	तो	पु हा	एका	झेपेतच	रथनीडाव न	खाली	उतरला.	रथा या	पुढ या	पिह या	उंच
चक्राजवळ	जात	तो	ओणावला.	हात या	नळकांडीतील	 वंगण	एका	लवचीक	काठीला
बांधले या	फड या या	बो यानं	तो	रथचक्रा या	क याला	देऊ	लागला.	 याला	वाकून
मा या	रथा या	चक्राला	वंगण	देताना	पाहनू,	एका	िवचारानं	मी	अंगभर	थरथरलो.	तो
खरोखरच	सवाथानं	 ‘सारथी’	होता.	आयावताची	मानवी	जीवनगंगेची	रथयातर्ा	जे हा–
जे हा	‘पुढे	काय’	 हणनू	 णैक	थांबली	होती,	ते हा–ते हा	आप या	िद य	िवचारांचं	वंगण
देऊन,	 यानं	ती	पुन च	गितमान	केली	न हती	काय?	अगदी	या	 णापयंत!

जसा	वेगानं	तो	खाली	उतरला	होता,	तसाच	नंिदघोषा या	सव	चक्रांना	वंगण	देऊन
तो	पु हा	रथनीडावर	आ ढ	झाला.	िन या	शे यात	बांधलेला	आपला	टपोरा	पांचज य
यानं	सोडवनू	आप या	 दो ही	 हातां या	 ओंजळीत	 घेतला.	गर्ीवा	गगनगामी	 उ नत
करीत,	 कंठधम या	 फुगवनू	 यानं	 पर्ाणदेठापासनू	 पांचज य	 फंुकला.	 तो	 ऐकताच,	 मी
अ टांगी	 देहभर	 कसा	 शहा न	 उठलो.	 एवढ ात	 समोर या	 आप या	 रथाव न
िपतामहांनी	आपला	 ‘गंगनाभ’	नावाचा	 शंख	तसाच	 फंुकला.	 यां या	पाठोपाठ	आचाय
दर्ोण,	कृप	यांनी	आपापले	शंख	फंुकले.	कु सेनेत	रणवा ांचा	नुसता	क लोळच	क लोळ
उठला.

मा या	मनात	उलटसुलट	 िवचारांचे	असं य	शंखच	शंख	 घुम	ूलागले.	पांढ याशुभर्
दाढीधारी	वृ 	िपतामहांना	बघताना,	मी	पुन च	शहारलो.	 यां या	अंगाखां ावर	आपण
खेळलो,	 या	 िपतामहांवर	बाण	 फेकायचे?	 यांना	 वंदन	क न	आलो,	 यांना	वधायचं?
या	आचाय	 दर्ोण,	 कृपांनी	 िश य	 हणनू	 मा यावर	अपार	 परे्म	 केलं,	 यांना	 िजवे
मारायचं?	 कशासाठी?	 एका	 य:कि चत	 रा या या	 पर्ा तीसाठी?	 यापे ा	 संजयांनी
सांिगतले या	 िनरोपापर्माणे	 िभ ा	मागनू	उदरिनवाह	केलेला	काय	वाईट?	 गु ह या	–
ये ठ	 िपतृह या?	 रा य?	 हि तनापरूचं?	 इंदर्पर् थाचं	 िभ ा	 –	 तीथातीथांवर



मािगतलेली?	 रा य	 की	 िभ ा?	 यु 	 की	 शांतता?	 लाख चे	 बळी	 घेणा या	 यु ापे ा
लाख ना	शुभे छा	देणारा	वनवास,	बरा	नाही	काय?

मा या	डो यांसमोर	रणभमूीवर	मा याच	बाणांनी	गतपर्ाण	होऊन	पडलेले	िपतामह,
गु 	दर्ोण,	कृपाचाय	िदस	ूलागले.	जगातील	मी	एकटाच	सवांत	पापी	ठरणार!

मा या	डो यांसमोर	 णात	 अंधेरी	आली.	 कंठाला	कोरड	पडली.	त ड	कसं	 शु क–
शु क	झालं.	सवांगाला	दरद न	घाम	फुटला.	असं य	भा यांनी	टोचावं,	तशा	आ याला
वेदना	झा या.	 डोळे	 पा यानं	 डबडबनू	आले.	मा याच	 बाणांनी	 र ता या	थारो यात
पडलेली	परे्तच	परे्तं	मला	िदस	ूलागली.	पोट यांत	गोळेच	गोळे	दाटून	आले.

माझा	हातनू	एरवी	कधीही	न	पडलेलं	गांडीव	धनु य	 के हा	गळून	पडलं,	 ते	मला
कळलंही	नाही.	 “नाहऽही	 –	नाहीऽ	 िषकेशाऽ!	मी	 मुळीच	 यु 	करणार	नाही!!”	असं
कसंतरी	बोलनू	मी	नंिदघोषा या	मागील	घेरात	मटकन	खालीच	बसलो.

डो यांतनू	न	आवरणा या	आ मरसाची	 संततधारच	धार	लागली.	कधीच	खाली	न
घेतलेली	मान,	देठ	मोडले या	नीलकमलासारखी	काही	के या	वर	येईना!

समोर	 रथनीडावरचा	 िषकेश	काही	 ण	 त धच	झाला	असावा.	 दुस याच	 णी
रथनीडाव न	भुईवर	 झेप	 घेत	तो	उतरला.	 नंिदघोषा या	मागील	 घेरात	आला.	मा या
खां ावर	आपले	परे्मळ	हात	 ठेवनू	 ते	थोपटून	 हणाला,	 “काय	झालं	अजुना?	त	ूअसा
हतपर्भ	होऊन	बसलास,	तो	का?	कधी	न हे,	ते	तु या	हातनू	तुझं	िपर्य	गांडीव	धनु य
असं	गळून	पडलं,	 ते	का?”	गडवाभर	श दांत	अथाचा	महासागर	भर याचं	महासाम य
या या	वेणुवाणीत	ठासनू	भरलेलं	होतं.
मी	खाल या	 मानेनं	 कंठ	 दाट या	 ि थतीत	 उ रलो,	 “मधुसदूना,	 पजूनीय	आिण

वंदनीय	अशा	 िपतामहांना	आिण	आचाय	 दर्ोण–कृपांना	 मी	 कसा	 काय	 वध?ू	 यांची
चरणधलूी	 यावी,	 यां या	 कंठावर	कसे	 बाण	 फेकू?	 या	 महा यांना	 न	 मारता	 िभ ा
मागनू	 पोट	 भरावं	लागलं,	 तरी	 ते	शरे्य कर	आहे.	 मला	 मा य	आहे.	 तेच	शरे्य कर
आहे!”

या	मा या	 उ रावर	 यानं	मला	 िदलेला	 िहतोपदेश,	जगात या	 कुठ याही	 नरानं
सदैव	 मरणात	 ठेवावा,	असाच	आहे.	तो	उपदेश	 यानं	मला	घटकान	्घटका	 केला	काय?
समरणांगणावर	ते	श य	तरी	होतं	काय?	या	व	अशा	अनेक	पर् नांचं	 प ट	उ रं	आहे,
‘नाही	–	मुळीच	नाही.’

तो	मा याशी	अगदी	मोजकंच	बोलला,	पण	जीवनातलं	सारसव व	 यात	सामावलेलं
आहे.	 असंच	 बोलला.	 तेवढंच	 मी	 सांगतो	 आहे.	 माझी	 िकंवा	 याचीही	 जीवनगाथा
अनेकांनी	आपणाला	 हवी	 तशी	 अंगडी–टोपडी	 चढवनू,	 ितखट–मीठ	 लावनू	 वषानुवषं
सांिगतली.	 तशीच	 या	 िहतोपदेशालाही	 मनमु त	 अंगडी–टोपडी	 चढली	 आहेत.	 ती
िवचारात	न	घेता,	सार	िवचारात	घेणं,	हेच	मी	मोलाचं	मानत	आलो	आहे.	 यानं	मला	‘तू
ग प	का,	बोलत	का	नाहीस?’	असं	 छेड यामुळे	मी	 याला	 हणालो,	 “ यांना	मा न
जग याची	माझी	मुळीच	इ छा	नाही,	 ते	 वंदनीय	गु 	व	 ये ठ	असलेले	पर् य 	माझे
बंध	ूयु ासाठी	समोर	उभे	आहेत.	 यांना	बघनू	माझी	 वाभािवक	 ातर्वृ ी	न ट	झाली
आहे.	 या	 णी	 यो य	 काय,	 अयो य	 काय,	 धम	 कोणता,	 अधम	 कोणता	 या	 भयाण
संभर्मात	 मी	 पडलो	आहे.	 यासाठी	 जे	 िन चयाचं	 स य	 असेल,	 तेवढंच	 मला	 सांग.
माधवा,	मी	 तुझा	परमसखा	आहे.	 िश य	आहे.	मला	यो य	तो	बोध	कर.	सव	 इंिदर्यंच



शोषनू	टाकणारा	हा	मा या	मनाचा	 ोभ	आिण	शोक	दरू	करील,	असं	मला	खरोखरच
काहीही	िदसत	नाही.”

यावर	मला	अतीव	परे्मानं	थोपटून	शर्ीकृ ण	 हणाला,	 “अजुना,	 याचा	शोक	क
नये,	 याचा	 त	ू यथ	 शोक	 करीत	आहेस.	 वतःला	 काहीतरी	 अचानकच	 िद य	 ान
झा या या	गो टी	करतो	आहेस.	अरे,	कुणाचे	पर्ाण	गेले	िकंवा	रािहले	काय,	 ानी	पु ष
याचा	कधीच	शोक	करीत	नाहीत.	त,ू	मी	व	 हे	यो े 	 पवूी	कधीच	न हतो	असं	नाही.
यापुढेही	आपण	असणार	नाही,	असंही	नाही.	 हे	सव	जग	 यानं	 यापलं	आहे,	 ते	मळू
आ मत व	सदैव	अिवनाशी	आहे.	अमर	आहे.	 या	त वाचा	नाश	कर यास	कोणीही
समथ	नाही.

“हे	कंुतीपुतर्ा,	हे	आ मत व	मारणारा	मी	आहे	असे	जो	मानतो	िकंवा	ते	मारले	जात
आहे	असे	समजतो,	 या	दोघांनाही	खरे	 ान	नसते.	 हे	भारता,	हा	अमर	आ मा	कधीही
कुणालाही	मारीत	नाही	आिण	 कुणाकडून	मारलाही	जात	नाही.	तो	कधी	ज मत	नाही
िकंवा	मरतही	नाही.	हा	एकदा	होऊन	 पु हा	होणार	नाही,	असंही	नाही.	तो	अिवनाशी,
अज,	िन य,	शा वत	व	पुरातन	आहे.”	 यानं	पु हा	माझे	खांदे	परे्मानं	हळूवार	थोपटले.

भर या	डो यांनी,	िकंकत य	मनानं	मी	 या याकडे	नुसता	बघतच	रािहलो.	तो	पु हा
मला	समजावीत	 हणाला,	 “ यापर्माणे	एखादा	मनु य	 जुनी	व तरं्	टाकून	नवी	धारण
करतो,	 यापर्माणे	शरीराचा	 वामी	असलेला	आ मा	 जुनी	शरीरं	 टाकून	 नवीन	धारण
करतो!”

मी	 पवूी	 कधीच	 ऐकली	 न हती,	अशी	आज	 या या	 वाणीला	 धार	 चढली	 होती.
िहमालयातनू	रोरावत	कोसळणा या	गंगेचा	ओघ	 या या	स वशील	रणवाणीला	आला
होता.	तो	बोलत	रािहला,	मी	ऐकत	रािहलो.	 हणाला,	“धनंजया,	या	आ याला	श तरे्
तोडू	शकत	नाहीत.	याला	अ नी	जाळू	शकत	नाही.	याला	पाणी	िभजव	ूशकत	नाही	व
वाय	ूसुकवहूी	शकत	नाही.”

याचा	श द श द	मला	 अंतमुख	करवनू,	 वतःम येच	खोलवर	 डोकावायला	भाग
पाडत	 होता.	 मी	 ऐकत	 रािहलो,	 तो	 बोलत	 रािहला.	 हणाला,	 “पराक्रमी	 पाथा,	 हा
आ मा	अ य त	आहे.	मानवी	इंिदर्यांना	तो	सहजासहजी	न	िदसणारा	आहे.	 याला	केवळ
बु ी	व	मनानं	जाणणं	सव वी	अश य	आहे.

“आिण	 हे	महाबाहो	 पाथा!	 हा	आ मा	 िन य	ज मतो	 िकंवा	मरतो	असं	त	ूमानीत
असलास,	तरीही	त	ू याचा	शोक	करणं	 मुळीच	उिचत	नाही.	कारण	जो	ज मला,	 याला
मृ यु	िनि चत	आहे.	 याचपर्माणे	जो	मेला,	 याला	ज मही	िनि चत	आहे.	 हणनूच	 या
गो टीतील	काहीही	तु या	हाती	नाही,	 यासाठी	त	ू यथ	शोक	करणं	उिचत	काय?

“संयमी	 गुडाकेशा!	त	ू ितर्य	आहेस.	ल ात	 ठेव,	धमाला	उिचत	अशा	 यु ापे ा
ितर्याला	शरे्य कर	असं	 दुसरं	काहीही	नाही.	या	 वेळीच	हातपाय	गाळून	त	ूरणभमूी

सोडलीस	तर	पळपुटा,	भी 	 हणनू	तुझी	िपढ ाि पढ ांची	दु कीती	होईल.	छी–थ	ूहोईल
आिण	नीट	 यानी	घे,	कुठ याही	स जन	पु षाला	दु कीती	ही	मरणापे ा	अिधक	दाहक
असते.	कु ेतर्ा या	या	धमभमूीतनू	त	ूभयानंच	परतलास,	असंच	समोरचे	सवच	महारथी
मानतील.	आजवर या	तु या	साम याची	ऐकूही	नये,	अशी	ते	िनंदा	करतील.	तुझे	समोरचे
शत् च	बोल	ूनयेत,	अशा	गो टी	तु यािवषयी	बोलतील.	खरोखरच	या	यु ात	त	ूवधला
गेलास,	तर	 ितर्याला	स माना या	अशा	 वगापर्त	जाशील;	आिण	त	ूिजंकलास,	तर



गौरवानं	पृ वीचं	रा य	भोगशील.
“यासाठी	 हे	अशरण	अजुना,	 यु ाचा	 िन चय	क न	ऊठ!	 सुख–दुःख,	 हािन–लाभ

आिण	 जयापजय	 सवच	 सारखे	 माननू	 लढायला	 िस 	 हो!	 असं	 केलंस,	 हणजे	 तुला
कोणतंच	पाप	लागणार	नाही.

“हे	स यसाची	अजुना!	चोहोकडे	पा याचा	परूच	परू	आला	असता,	जसा	 िविहरीला
काही	अथ	राहात	नाही,	तसा	 ानाची	पर्ा ती	झाले या	िजवाला	कुठ याही	कमकांडात
मग	अथ	उरत	नाही.

“बीभ स	ूक तेया।	आ ाच	न हे;	तर	जीवनभर	ल ात	ठेव,	कम	कर यापुरताच	काय
तो	 तुझा	अिधकार	आहे.	 या या	 फलावर	 कधीच	असता	 कामा	 नये.	 मा या	अमुक
कमाला	अमुक	फळ	िमळावं,	असा	हेत	ूठेवनू	काम	करणारा	कधीच	होऊ	नको	आिण	कम
न	कर याचाही	 हणजे	 िनि क्रय	राह याचाही	आगर्ह	मढूासारखा	ध 	नकोस.	ल ात
ठेव,	िनदरे्तही	िजवाला	कम	अटळ	आहे!

“असं	 हे	अटळ	कम	कर याची	जी	चतुराई	 िकंवा	कौश य	आहे,	 ितलाच	 ‘कमयोग’
हणतात.	समतोल	बु ीनं,	ि थतपर् 	वृ ीनं	तो	साधावा	लागतो.	गुडाकेशा,	तु या	या
संभर्िमत	 ि थतीत या	 िवषादयोगावर	 थोर,	 ानी	 पु षांनी	 सांिगतलेला	 ‘सां ययोग’
हाच	उपाय	आहे.	अ य	कुठलाही	नाही.”

आता	मी	िकतीतरी	सावरलो	होतो.	माझा	मनः ोभ	िकतीतरी	कमी	झाला	होता.	 या
जागी	 या या	 िवमल	 मुखातनू	 बाहेर	 पडणारा	श द श द	 ऐकायला	 माझं	 मन	आता
अपार	उ सुक	झालं	होतं.	हाच	तो	 ण	होता,	 या	वेळी	नानािवध	पैलूंचं	जीवनस य	मला
या या	 त डून	 ऐकायला	 िमळणार	 होतं.	 वतःला	 सावरत	 मी	 याला	 नमर्भावानं
िवचारलं,	“हे	केशवा	–	 िषकेशा,	त	ू हणतोस	तो	 ि थतपर् 	–	 ि थरपर् 	 हणावं	तरी
कोणाला?	मला	एकदा	सांग	तरी,	त	ू हणतोस	 या	 ि थतपर् ाचं	बोलणं,	बसणं,	वागणं
असतं	तरी	कसं?”	आता	पर्थम	मान	वर	घेऊन	मी	 या याकडे	िनधारानं	पािहलं.	तसं	तो
िकतीतरी	 मधुर	 हसला.	 व ावरची	 भरग च	 वैजयंतीमाला	 कुरवाळीत	 तो	 हणाला,
“िज णु	अजुना!	 तुला	जाणनू	 यायची	आहेत,	ती	 ि थतपर् ाची	ल णं	शांतपणे	ऐक.
मनातील	सवच	सव	कामभावना	 हणजे	वासना	सांडून,	आप याठायीच	संतु ट	होऊन	जो
राहतो,	 याला	‘ि थतपर् ’	 हणतात.

“फा गुनी–धनंजया!	 दुःखात	 या या	 मनाला	 खेद	 होत	 नाही,	 सुखात	 याला
आस तीची	उचंबळ	रािहली	नाही,	 याची	पर्ीती,	भय,	क्रोध	ही	भावना	सुटली,	 याला
‘ि थतपर् ’	 हणतात.

“िकरीिटन–क तेया!	कासव	आपले	अवयव	 यापर्माणे	सव	बाजूंनी	आखडून	 घेतो,
तशी	 या	 पु षानं	 आपली	 इंिदर्यं	 िवषयापासनू	 आव न	 धरली	 आहेत,	 याला
‘ि थतपर् ’	 हणतात.

“जिय ण–ूपांडवा!	जो	बरं–वाईट	लाभता	 यासाठी	आनंिदत	होत	नाही	वा	 संतापत
नाही,	 या	पर् ा	ि थरावले या	पु षाला	‘ि थतपर् ’	 हणतात.

“िनराहारी	पु षाचे	िवषय	सुटले,	तरी	 यातील	गोडी	सुटत	नाही.	 याला	परबर् ाचा
अनुभव	आला	आिण	दो ही	सुटले,	 याला	‘ि थतपर् ’	 हणतात.

“धनुधर–धनंजया!	 इंिदर्यदमनाचा	पर्य न	करणा या	िव ान	 पु षाचं	मनदेखील	ही
दांडगी,	बलवंत	इंिदर्यं	बला कारानं	भलतीकडे	ओढून	नेतात.	या तव	इंिदर्यांचं	संयमन



क न,	 यांना	 वाधीन	ठेवनू	 याची	बु ी	ि थर	झाली,	 यालाच	‘ि थतपर् ’	 हणतात.
“क तेय–गुडाकेशा!	 नीट	 यानी	 घे,	 िवषयांचं	 िचंतन	 करणा या	 पु षाचा	 या

िवषया या	 ठायी	 संग	 वाढत	 जातो.	 या	 संगापासनू	 संबंिधत	 िवषयाशी	आप याला
पािहजे	ती	वासना	उ प न	होते	आिण	ही	वासना	तृ त	कर यात	अडथळा	आला,	 हणजे
या	कामापासनूच	क्रोधाचा	उद	्भव	होतो.
“स यसाची–स या!	 पुढे	या	 क्रोधापासनूच	 संमोह	 िनमाण	होतो.	 या	 संमोहापासनू

मृितभरं्श,	 मृितभरं्शापासनू	 बुदि्धनाश	 आिण	 शेवटी	 बुदि्धनाशापासनू	 सव वाचा
िवनाश	होतो.”	 याची	वाणी	आता	कणाकणानं	कशी	अनुपम	फुलत	चालली.

“िवक्रमी–वीरा!	 नीट	 यानी	 घे	की,	 राग	आिण	 ेष	 न ट	झाले	की,	सव	 इंिदर्यं
पु षा या	हातात	येतात.	तो	इंिदर्यांनी	िवषयांम ये	वागनूही	पर्स निच 	होतो.

“स यसाची–धनुधरा!	असं	 एकदा	का	 िच 	 पर्स न	झालं	की,	सव	 दुःखाचा	 नाश
होतो.	कारण	 याचं	िच 	पर्स न	झालं	आहे,	 यालाच	‘ि थतपर् ’	 हणतात.

“िदि वजयी–क तेया!	 जो	 पु ष	 योगयु त	 झालेला	 नाही,	 याला	 दृढ	 बु ीची,
िन ठेची	भावनाही	नसते.	 याला	भावना	नाही,	 याला	शांती	 कुठली?	आिण	 याला
शांती	नाही,	 याला	सुख	तरी	कसलं	िमळणार?

“महारथी–अजुना!	 पर्बळ	 वा यानं	 नौका	 जशी	 जळात	 खेचली	 जाते,	 तसं
िवषयसुखांत	संचारणा या	पु षा या	इंिदर्यां या	मागोमाग	 याचं	मनही	जातं.

“महाबाहो–अजुना!	 इंिदर्यां या	 िवषयांपासनू	 याची	 सव	 इंिदर्यं	 सव	 बाजूंनी
आव न	धरलेली	असतात,	 याला	‘ि थतपर् ’	 हणतात.

“गुडाकेश–अजुना!	सव	भतूांना	जी	 रातर्	असते,	 ते हाच	 संयमी	 ि थतपर् 	जागा
असतो.	सव	भतूमातर्	जे हा	जागे	असतात,	ते हा	यो याला	ती	रातर्	असते.

“क तेय–िकरीटी!	 चोहोकडून	 पाणी	 भरत	 असताही	 समुदर्	 कधी	 चळत	 नाही,
यापर्माणे	 या	पु षात	सव	िवषय	शांती	न	मोडता	पर्वेश	करतात,	 याला	ि थतपर्
हणतात.	 िवषयाची	इ छा	धरणा याला	अशी	शांतता	 िमळणं	श यच	नसतं.	कसलंही
मम व	 व	 कोणताही	अहंकार	 नाही,	असा	अनास त	 पु ष	 िन पृह	 होऊन	 यवहारात
वागतो,	ते हाच	 याला	शांतता	िमळते.

“जिय ण–ूधनंजया!	ि थतपर् ाची	‘बर्ा ी’	ि थती	 हणतात	ती	हीच.	अंतकाळीही
ती	न	चळता	तो	मो ापर्त	जातो.”

आ ा	 कुठे	मला	सू मपणे	व	पर्कषानं	जाणवनू	 गेलं	की,	आयु यभर	तर	तो	असा
ि थतपर् ासारखाच	वागला	होता.	मी	 मरणश ती	ताणनू	पािहलं	की,	असा	एकतरी	 ण
या या	जीवनगंगेतला	सापडतो	का,	की	तो	 या	 णी	कसलीतरी	अपे ा	ठेवनू	जगला
होता.	 कुट्टका या	 मेघांनी	 दाटलेलं	 गगनमंडळ	 सह तर्र मी,	 तेजवंत	 सयूा या
आगमनाबरोबर	 िनवळत	जावं,	 तसं	 माझं	 शंकागर् त	 मन	 िनवळत	चाललं!	 यावरील
घनदाट	 संभर्माचा	 पिहला	 पापुदर्ा	 हटला.	 यापवूी	 मला	 कधीच	 न	 उलगडलेला
शर्ीकृ णातला	‘शर्ी’	 या या	श दाबरोबर	आता	क्रमश:	उलगडत	चालला.	सवांत	मोठं
आ चय	हे	होतं	की,	माझा	मीच	आता	 वतःला	क्रमश:	अिधक	उलगडत	चाललो.	एक
पामर	नर	 हणनू	मा या	मयादा	मला	अगदी	 प ट	होत	चाल या.	स याचा	अधा	भाग
मला	सापडत	चालला	 –	 मी	 संभर्िमत	 नर	आहे	 हा!	 या	स याचा	 दुसरा	अधा	 भाग
अ ाप	उलगडत	न हता	–	तो	कोण	आहे	हा!



मा यातील	चतुर	व	सावध	िश य	आता	जागृत	झाला	होता.	हीच	वेळ	होती,	 याला
वतःिवषयी	पणू	मातरे्नं	बोलतं	कर याची.	दो ही	हात	जोडून	मी	 याला	नमर्पणानं
िवचारलं,	“हे	जनादना,	कमापे ा	समतोल	बु ीच	शरे् ट	आहे,	असं	तुझं	मत	आहे.	मग	हे
वंदनीय	केशवा,	त	ूमला	यु ा या	या	घोर	कमात	का	बरं	गंुतिवतो	आहेस?

“ थी	अथ	िनघेल	अशा	वचनांनी	अ युता,	मा या	बु ीला	मोह	पडेल,	असं	त	ूका
बरं	करतो	आहेस?	तरी	माधवा,	कृपावंत	हो	आिण	मला	शरे्याचं	आिण	क याणाचं	काय	ते
एकच	िनि चत	क न	सांग.”

माझी	 ग धळलेली	चया	 पाहनू	 तो	 पु हा	 मधुर	 हसला.	 मा या	 डो यांत	खोलवर
पाहनू	आप या	समरवाणीत	तो	 हणाला,	“हे	िन पाप	अजुना,	कुठ याच	कमाला	पर्ारंभ
केला	नाही,	 हणजे	 यापासनू	सुटका	झाली,	असं	काही	कधीच	होत	नाही.	कमाचा	 याग
के यामुळे	 तेवढ ानंच	 िस ी	 िमळत	 नाही.	 कुणीही	 झाला,	 तरी	 णभरही	 कम
के यावाचनू	राहचू	शकत	नाही.	पर्कृती	पर् येक	 िजवाला,	पर् येक	 णाला,	काही	ना
काही	कम	करायला	लावतेच	लावते.	वरवर	पंचिदर्यं	आव न,	मनानं	मातर्	िवषयसुखाचं
िचंतन	करीत	राहतो,	 याला	‘ढ गी’	 हणतात.	‘दांिभक’	 हणतात.	जो	मनानं	पंचिदर्यांचं
नीट	आकलन	क न	घेतो	आिण	अनास त	बु ीनं	 यांना	सतत	कायाला	लावतो,	 याची
यो यता	 हे	 अजुना,	 िवशेष	 आहे	 आिण	 िनदर्ाजयी	 पाथा,	 जो	 अहोरातर्	 आप या
आ यातच	 रत,	आ यातच	 तृ त	आिण	आ या याच	 ठायी	 संतु ट	 झाला,	 याला
वत:चं	 हणनू	काही	िश लकच	राहत	नाही.
“माझे	 पर्यागाशर्माचे	 बर् ानी	 गु 	 घोर	 आंिगरस	 मला	 एकदा	 हणाले	 होते,

‘िपर्य	केशवा,	अ युता,	मला	ितर्भुवनात	कत य	 हणनू	काहीही	उरलेलं	नाही.	एखादी
व तु	 िमळवायची	 िश लक	 रािहलेली	 नाही.	 तथािप	 मी	कमच	करीत	आहे,	 तो	का?’
ते हापासनू	िवचार	के यानंतर	आताशा	कुठं	मला	कळतं	आहे,	आळस	झटकून	मीच	कम
केलं	नाही,	तर	 हे	 गुडाकेशा,	सव	लोक	माझंच	अनुकरण	करतील.	 िनि क्रय,	आळशी
होतील.”

आता	 याची	 वािणलीला	 खुलत	 चालली.	 मला	 बोटाला	 ध न	 चालवत	 तो
जीवना या	खोल–खोल	 गुहेत	उतरत	चालला.	 हणाला,	 “स यसाची	पाथा,	स व,	रज
आिण	तम	या	तीन	गुणांनी	वेढलेली	पर्कृतीच	अहोरातर्	आपलं	काय	करीत	असते.	िवमढू
झालेला	अहंकारी	माणसू	मातर्	 हणतो,	मी	 हे	 केलं	आिण	मी	 ते	 केलं!	यासाठीच	 या
िजवाला	अहंकार	नीट	कळला,	तो	शरे् ठ	जीव	होय.

“िज ण–ूभारता,	 दु न	ड गर	जसे	साजरे	 िदसतात,	तसे	पर यांचे	सवच	धम	ग डस
वाटतात.	 वधमापर्माणे	वागताना	मरण	आलं,	तरी	 यात	क याण	आहे.	 िकतीही	गोड
वाटला,	भुलिवणारा	असला,	तरी	पर याचा	धम	भयंकर	होय.”

आता	 मला	 िकतीतरी	 िदवसांपासनू	 िवचारावेसे	 वाटलेले	 पर् न	 याला
िवचार यािशवाय	 राहवेना.	 मी	 िवचारलं,	 “वृ णी	आिण	 अंधकां या	 तारका	 –	 कृ णा,
वतःची	मुळीच	इ छा	नसताना	बला कार	के यापर्माणे	मनु य	पाप	करतो,	तो	कोण या
परे्रणेनं?”

आता	मातर्	तो	 विचतच	होत	असे,	तसा	गंभीर	झाला.	 हणाला,	“यासंदभात	काम
आिण	क्रोध	 हेच	पर्बळ	शत् 	आहेत,	 हे	नीट	जाणनू	 घे	धनंजया.	 धुरानं	जसा	अ नी,
धुळीनं	जसा	आरसा	आिण	वारेनं	जसा	गभ	झाकलेला	असतो,	तसंच	या	दोघांनी	स य



गुरफटून	टाकलेलं	आहे.	 इंिदर्यां या	 िक यात	बसनू	यातील	काम	 ानाला,	तर–तम
बु ीला	 णात	 झाकाळून	 टाकतो.	 यासाठीच	 हे	 िकरीिटन,्	 दुरासा य	अशा	 काम पी
शत् ला	त	ूपर्थम	िजंकून	टाक.”

आता	मी	िकतीतरी	सावरलो	होतो.	कमयो या या	अ ात	गुहेतील	 ान–दशन	मला
यानं	घडिवलं	होतं,	मला	पटत	चाललं	की,	मी	 याचा	खरोखरच	परमसखा	आहे.	 याला
सवांत	िपर्य	आहे.	 याला	 ानकम	आिण	सं यासमाग	या	िवषयांकडे	वळिव यासाठी	मी
हणालो,	 “केशवा,	 तुझा	ज म	 तर	अगदी	अलीकडचा	आहे.	 तु या	 पवूी	अनेक	 थोर
योगीपु ष	होऊन	गेले	आिण	त	ूतर	 हणतो	आहेस	की,	योग	 हे	जीवनातील	स य	मीच
सांिगतलं.	हे	मी	कसं	काय	मानावं?”

ते हा	तो	नेहमीसारखं	अथगभ	हसत	 हणाला,	“हे	िकरीटी-क तेया,	माझे	आिण	तुझे
पु कळ	ज म	 होऊन	 गेलेले	आहेत,	 ते	 सव	 मी	जाणतो.	 हे	 परंतपा,	 त	ू मातर्	जाणत
नाहीस,	हा	भेद	आहे.	मला	तुला	मा या	 तरावर	उचलनू	 यायचं	आहे.	हे	 यानी	घे,	मी
सव	भतूांचा	धनी	व	ज मिवरिहत	आहे.

“हे	भारता,	जे हा-जे हा	धमाला	 लानी	येते	आिण	अधमाचं	पर्ाब य	माजतं,	ते हा-
ते हा	 मी	 ज म	 घेतो.	 साधूं या	 संर णासाठी	 आिण	 दु टांचा	 नाश	 कर यासाठी,
युगायुगां या	धमसं थापनेसाठी	मी	ज म	घेत	असतो.	अवतार	घेत	असतो.

“यातील	धम	आिण	अवतार	हे	सखोल	श द	अथासह	नीट	समजनू	घे–
–	िजवा या	िनकोप	वाढीसाठी	जी	सं कारपर्णाली	वापरली	जाते,	ती	 हणजे	‘धम’!

शु क	कमकांड	िकंवा	िनरथक	शाि दक	बडबड	 हणजे	धम	न हे!
“‘अव’	 हणजे	खाली,	 ‘तार’	 हणजे	तार यासाठी.	 िजवाला	तार यासाठी	 तेज पानं

मी	खाली	अवतरतो,	 हणजे	मी	अनंत	ह तांचा	नेतर्ांचा	आिण	मुखांचा	सदेह	अवतरणार
आहे,	अशा	 भर्मात	 कधीच	 राह	ू नकोस.	 िजथे	 कुठे	अ यायाची	 चीड	असेल,	 तो	 दोन
हातांचा	माणसू	 हणजे	मी	अंशमातर्ानं	घेतलेला	अवतारच	आहे!

“अजुना,	तु या	 पानंही	मी	अवतारच	घेतला	आहे!
िबभ स	ूफा गुनी,	नीट	आकळून	 घे,	 ान	 हणजे	जाणणे,	जाणलेलं	सवच	 मरणात

ठेव या या	यो यतेचं	असतंच,	असं	नाही.	 हणनूच	िनवडून	जीवनोपयोगी	असं	 मरणात
ठेवलं	जातं,	ते	खरं	 ान.	 ानसारखं	पिवतर्	या	ित ही	लोकांत	काहीही	नाही.	हे	 ान,	जो
शर् ावान	पु ष	पर्माथी	इंिदर्यांचं	संयमन	क न,	 या	 ाना या	पर्ा तीसाठी	 या या
पाठीस	लागला,	 याला	िमळतं.	ल ात	ठेव,	िनरामय	 ानपर्ा तीसारखी	दुसरी	कुठलीही
शरे् ठ	 गो ट	 या	जगात	 नाही.	लाभलेलं	 ान	 िकंवा	 िव ा	 ही	 नेहमीच	 िवनयभावानं
शोभनू	 िदसते.	अशा	 ानी	 माणसाची	 दृ टी	 बर्ा ण,	 गाय,	 ह ी	 तसेच	 कुतर्ा	आिण
चांडाल	या	सवां या	ठायी	समानच	असते.”

आता	 समोर या	 अकरा	 अ ौिहणी	 कौरवसेनेत	आिण	आम या	 सात	 अ ौिहणी
सेनेत	–	 हणजे	जवळ-जवळ	चाळीस	ल 	शा तर्	यो ांत	कुजबुज	माजत	चालली.	ती
प ट	ऐकूही	 येऊ	लागली.	कस या	बळावर	कोण	जाणे,	तो	 ितकडे	 संपणू	 दुल 	क न
मा याशी	सं यासयोगावर	मोजकंच	बोलला,	“गुडाकेश–फा गुनी,	हा	मानवी	देह	 हणजे
नऊ	 ाराचं	एक	नगर	आहे,	 हे	नीट	समजनू	 घे.	आ मा	 यात	आनंदानं	पहुडलेला	आहे.
इंिदर्यं,	 बु ी	व	मन	 संयमन	क न	जो	 या	आ याला	 िनधारपवूक	 िभडतो,	तो	योगी-
सं यासी	जीवनमु तच	होतो.”



या या	एकापे ा	एक	अथपणू	वचनांनी	मा या	बु ीवरचं	अ ानाचं	एकेक	मळभ	दरू
होत	चाललं.	 पर्ारंभीची	 गिलतगातर्	 ि थती	 दरू	 होत	चालली.	आता	 माझे	 पर् नही
कमी-कमी	होत	चालले.	तो	बोलेल	 ते	 यानपवूक	ऐक याची	भिूमका	मी	 घेतली.	 याची
वगीय	वाणी	सर्वतच	रािहली.	मी	ऐकतच	रािहलो.	तो	 हणाला,	 “मनु यानं	 वतःला
कधीच	खचव	ूनये.	आपणच	आपला	 उ ार	करावा.	 यासाठी	 नेहमी	 यानी	 ठेवावं	की,
आपणच	 वतःला	 साहा य	 करणारे	 बंध-ूिमतर्	असतो	 िकंवा	आपणच	 वतःचा	 घात
करणारे	 शत् 	 असतो.	 हे	 समज यासाठी	 यानयोगािशवाय	 दुसरा	 पयाय	 नाही.	 तो
यानयोग	 साध यासाठी	 काही	 प यं	 पर् येकालाच	 पाळावी	 लागतात.	 हे	 अजुना,
अितशय	खाणा याला	 िकंवा	 मुळीच	 न	खाणा यास	 हा	 यानयोग	 साधता	 येत	 नाही.
तसाच	तो	अितशय	झोपळूस	िकंवा	रातर्-रातर्	जागरण	करणा यासही	साधता	येत	नाही,
हे	स य	आहे.	 याचा	आहार-िवहार	मोजका	आहे,	 याची	झोप	व	जागरण	पिरिमत	आहे
आिण	 याचं	कमाचरण	बेताचं	आहे,	 यालाच	हा	‘ यानयोग’	साधतो.	हा	योग	िन ठावान
िश याला	दुःखनाशक	आिण	सुखकारक	होतो.

“अशा	 यानयोगाचा	अवलंब	करणारा	 पु षशरे् ठ	मला	चराचरांत	सव	 िठकाणी	पाहू
शकतो.	 मा याठायी	सव	आिण	सवांठायी	 मी,	अशी	अनुभतूी	 तो	 घेऊ	शकतो.	असा
पु षो म	मला	कधीही	अंतरत	नाही	आिण	मीही	 याला	अंतर	देत	नाही.”

धीर	 देणा या	 या या	वचनांमुळे	माझी	 िज ासा	 पु हा	चाळवली	 गेली.	मी	 याला
िवचारलं,	“योगयोगे वर	कृ णा,	त	ू हणतोस	तो	कमयोग	मना या	चंचलपणामुळे	िटकेल,
असं	काही	मला	वाटत	नाही.	हे	चंचल	व	बिल ठ	मन	वळिव यास	अितशय	कठीण	आहे.
वा याची	मोट	बांधणं	जसं	अवघड	आहे,	तसं	याचा	िनगर्ह	करणं	मला	कठीण	वाटतं.”

आज	मला	इकडे–ितकडे	सरकू	न	 दे याचा	 यानं	जसा	काही	िनधारच	केला	असावा.
तो	 सहज	 हणाला,	 “महाबाहो	 फा गुनी,	 मन	 हे	 चंचल	असनू,	 याचा	 िनगर्ह	 करणं
कठीण,	 यािवषयी	 शंकाच	 नाही.	 पण	 अ यासानं	 आिण	 वैरा यानं	 क तेया,	 ते	 मनही
वाधीन	 ठेवता	 येतं.	अ यास	 हणजे,	कोणतीही	गो ट	 िनधारानं	 पुन:पु हा	करणं	होय.
अशा	अ यासा या	सरावानं	 या	गो टीतील	दोष–त् टी	कमी	होत	जातात.	मन	क्रमश:
आ मिव वासी	होत	जातं.”

आता	तो	थोड ाशा	अिधक	सखोल	अशा	 ानिव ान	योगाकडे	वळला.	अवंती या
अर यातील	आचाय	सांदीपनीचंं	 मरण	 देत	 हणाला,	 “िज ण	ूअजुना,	मा या	 गु देव
सांदीपनीनंी	 मला	 के हाच	 सांिगतलंय	 ते	 ऐक	 –	 यंतर्	 हणजे	 काय?	 तर	 वरचनेवर
गितमान	होणारा	आकार	 हणजे	‘यंतर्’	.	माझा	ग ड वज,	तुझा	नंिदघोष	रथ	आिण	माझं
सुदशन	 ही	 यंतरं्च	आहेत.	 तु या	 समोर या	 कु सेनेत	आिण	 तु या	 पांडवसेनेत	असे
ल ावधी	रथ	आहेत.	ही	िवपुल	यंतरं्	 हणजे	स य	न हे.	ते	 या	पलीकडे	आहे!

“हे	भरतशरे् ठा–गुडाकेशा,	चार	पर्कारचे	 पु यवान	लोक	माझं	 मरण	आिण	भ ती
करीत	असतात.	एक	आत	 हणजे	 रोगांनी	 िपडलेले,	 दुसरे	 िज ास	ू हणजे	 ान	पर्ा त
क न	घे याची	इ छा	बाळगणारे,	ितसरे	अथाथी	 हणजे	धनाची	इ छा	बाळगणारे	आिण
चौथे	 ानी	 हणजे	परमे वराचं	 ान	होऊन	 कृताथ	झा यामुळे	 िन काम	 बु ीनं	भ ती
करणारे!

“ल ात	ठेव,	हा	मानवी	देह	 हणजे	बहा र	हजार	नाड ांवर	थडथडणारं	एक	यंतर्च
आहे.	 ते	 चालिवणारा	 वाहक	 याला	 समजला,	 याला	 समगर्	जीवनाचं	 ान	 पर्ा त



झालं.
“जो–जो	 भ त	 या	 वाहकाला	 जाण यासाठी	 या– या	 शर् ेची	 उपासना	 क

इि छतो,	 याची	तीच	शर् ा	मी	ि थर	करतो.
“‘शर् ा’	 हणजे	अटळ	 िव वास.	ती	कधीच	डोळस	वा	अंध	अस	ूशकत	नाही.	ती

केवळ	 असते.	 तहानले या	 माणसालाच	 पाणी	 याय यानंतर	 जे	 समाधान	 वाटतं,	 ते
यालाच	कळतं.	इतरांनी	सांगनू	ते	कधीच	कळत	वा	पटत	नसतं.	‘मी	शर् ा	मानत	नाही’
हणणा याचीही	 बुदि्धपर्ामा यावर	 शर् ाच	 असते!	 हणनू	 नाि तक	 माणसू	 समजू
शकतो,	शर् ाहीन	माणसू	 नाही.	शर् ा	 बदल	ूशकते.	आपण	शर् ाहीन	आहोत	असं
हणणा याचा	अहंकार	मोठा	असतो.	मी	एवढा	िफरलो,	आता	तुला	हे	एवढं,	सांगतो	आहे,
तरीही	आ ा	या	 णी	मा यासमोर	आचाय	सांदीपनी	 िकंवा	आचाय	घोर	आंिगरस	उभे
रािहले	तर?	तर	 णाचाही	िवलंब	न	लावता	मी	तुझा	नंिदघोष	रथ	सोडून	खाली	उतरेन.
मला	जीवन	समजावनू	सांगणा या	 या	महानुभावांचे	शर् े नं	चरण	धरेन.	अशर् 	आिण
हणनू	अहंकारी	 व	 वृथा	 ानी	अस यापे ा,	सशर् 	 व	 पर्संगी	अ ानी	असणंही	मी
प करेन.

“िपर्य	पांडवा,	काम	 हणजे	वासना	आिण	राग	 हणजे	िवषयास ती	–	ही	दो ही	वजा
क न	बलवान	लोकांचं	 जे	बल,	 ते	मीच	आहे.	धमाला	 –	 हणजे	 िजवा या	 सं कारशील
िनकोप	वाढीला	उपयु त	–	िवचारपर्णाली या	िव 	न	जाणारा,	सव	भतूां या	ठायीचा
काम,	 तो	 मीच	आहे.	 नानािवध	 गुणयु त	अशी	 ही	 माझी	 िद य	 माया,	 त न	जायला
कठीण	आहे.	 हणनू	जे	मलाच	शरण	येतात,	ते	या	मायेला	त न	जातात.

“धैयशील–धनंजया,	अनेकानेक	ज मांनंतर	 ‘जे	काही	आहे,	 ते	वासुदेवच	आहे’	असं
अनुभवास	येतं.	ते	 या या	अनुभवाला	आलं,	तो	महा मा	अ यंत	दुमीळ	होय.

भतू,	वतमान	व	भिव यकाळी	झालेले,	असणारे	व	होणारे	सव	पर्ाणी	मी	जाणतो.	पण
जिय ण	ू ानलोभी	क तेया,	मला	कोणीही	जाणत	नाही.”

आता	 तो	 त व ाना या	अिधकािधक	 गढू,	 घनदाट	अर यात	 िशरला.	 हणाला,
“मला	अ रबर् 	योग	समजावनू	सांगणा या	आचाय	घोर	आंिगरसांचं	 मरण	क न	जे
तुला	सांगतो	आहे,	 ते	नीट	ऐक	 –	 जे	 ‘अ– र’	 हणजे	कधीही	नाश	न	पावणारं	त व
आहे,	 ते	 हणजे	 ‘बर् ’	 .	 ते	 सव–सव	 मातर्ांसह	 जाणतो,	 तो	 ‘बर्ा ण’!	 याला
कुठ याही	कुलाची,	 ातीची	वा	वणाची	कसलीच	अट	नसते.	असं	अ रबर् 	जाण याची
कला	वा	िव ा,	 हणजे	‘अ या म’!

“हे	सव	जाणनू	अंतकाळी	माझं	 मरण	करीत	जो	देह	सोडतो,	तो	मा याच	 व पाला
येऊन	पोहोचतो.	याचाच	दुसरा	अथ	 हणजे,	ज मभर	मा याच	 मरणात	रंगनू	गे यामुळे
तो	अंतकाळीही	मा याच	 व पाला	पर्ा त	होतो.”

यानं	पर्ारंभ	व	अंत	 हट यानंतर	मा या	मनात	काही	पर् न	उभे	रािहले.	मी	 याला
हणालो,	 “िदवस	 हणजे	 पर्ारंभ	आिण	 रातर्	 हणजे	 अंत,	असंच	तर	 तुला	 हणायचं
नाही	ना?”	मा या	पर् नातील	अ ानी	छटा	जाणनू	तो	हसला.	 हणाला,	 “अहोरातर्
हणजे	काय,	तेच	नीट	समजनू	घे.	तु या	िदवस–रातर्ी या	मापानं	काळ	कधीच	मोजता
येणार	नाही!	 यासाठी	बर् देवाचा	एक	 िदवस	 हणजे	काय,	 ते	समजनू	 यावं	लागेल.
कृत,	 तरे्ता,	 ापार	 आिण	 कली	 अशी	 चार	 युगं	 िमळून	 एक	 ‘महायुग’	 होतं.	 स या



किलयुगाला	पर्ारंभ	झाला	आहे.	अशा	हजार	महायुगांचा	जो	काल,	तो	बर् देवाचा	एक
िदवस	असतो	आिण	तशाच	हजार	महायुगांची	 याची	एक	रातर्	होते.	बर् देवाचा	िदवस
सु 	झाला	 हणजे	अ य तापासनू	सव	 य त	पदाथ	 िनमाण	होतात	आिण	 रातर्	 सु
झाली	 हणजे	 पवूवत	 क्रमश:	 याच	 अ य तात	 लय	 पावतात.	 िजवां या	 उद	्गम–
िवलयाचं	हे	सतर्	अखंड	चाल	ूआहे.	यालाच	‘तरंगवाद’	 हणतात.

“ हणजेच	 जगता या	 शु ल	 व	 व 	अशा	 पर्काशमय	 व	 अंधकारमय	अशा	 दोन
शा वत	गती	मान या	आहेत.	एका	मागानं	गेलं,	 हणजे	परत	िफरता	येत	नाही.	हे	सव
िव वच	गोलाकार	आहे.	 हणनूच	एका	मागानं	गेलं	की,	दुस या	मागानं	परत	यावं	लागतं.

“स यसाची–गुडाकेशा,	 हे	 दो ही	 माग	 नीट	जाणणारा	कोणताही	कमयोगी	कधीच
मोह	पावत	नाही.	िवक्रमी	अजुना,	यासाठीच	त	ूसवकाल	अनास त	कमयोगी	हो.

“तंस	हो यासाठी	पर् येक	 िजवाला	 ‘कोऽहं?	 –	मी	कोण	आहे?’	हा	मलूभतू	पर् न
पडावा	लागतो.	 याचं	 िमळणारं	उ रही	मा यातच	लय	पावतं.	 हणनूच	 हे	महाबाहो,
महारथी	अजुना,	मा या	वचनांनी	त	ू संतु ट	होतो	आहेस.	या तव	 तु या	 िहताथ	एक
उ म	 गो ट	 मी	 पुन च	 सांगतो	आहे,	 ती	 ऐक.”	आता	 तो	 सवांत	 िवलोभनीय	अशा,
िजवाला	पावलोपावली	 याचं	 मरण	करायला	लावणा या,	िद य	िवभिूतयोगाकडे	वळला.
नाना	 ढंगांनी,	 नाना	 कळांनी	आपण	 कोण	आहोत,	 हे	 मला	 समजावनू	 सांग	ू लागला.
खरोखरच	 मी	 परम	 भा यवंत	 होतो	की,	सवपर्थम	 पर् य 	 या याच	 त डून	 मला	 ते
ऐकायला	िमळत	होतं,	तो	सांग	ूलागला	–	आपण	कोण	आहोत	ते	आिण	आ चयाची	गो ट
हणजे,	मला	ते	ऐकताना	 णा णानं	आिण	कणाकणानं	उलगडत	चाललं,	मी	कोण	आहे
ते!	मा यातील	मठूभर	अजुन,	 या या	 कृपेनंच	 या याएवढा	गगनभर	 होत	चालला.
मला	कळून	चुकलं,	मी	िकती–िकती	आयामांनी	आिण	कसकसा	 या यात	पणूत:	 गंुतलो
आहे	ते!	पा यात	िमसळणा या	साखरेसारखा	मी	 या यात	िवरघळत	चाललो.	लवणा या
मासोळीनं	 सागराचा	 ठाव	 घे यासाठी	 डूबी	 मारावी	 आिण	 ती	 वर	 ये याऐवजी	 या
सागरातच	लय	पावावी,	तसं	मा या	जािणवेचं	झालं.	तो	बोलत	गेला	आिण	मला	कळत
गेलं,	तो	कोण	आहे	ते	आिण	मीही	कोण	झालो	आहे	ते!

तो	होता	सा ात	नारायण.	कशातही	न	अटकलेलं	सवांचंच	िवमु त	कारण!	मी	होतो
नर!	 यानं	मनी	धरले या	िस ी या	पतूतेचं	केवळ	एक	नाममातर्	साधन!

आता	 याची	 योगवाणी	 मृगातील	 मेघगजना	 ऐकून	 आपोआप	 फुलणा या,
लखलख या	 मोरिपसा यासारखी	 डव न	 आली.	 मी	 यानं	 िकरीटात	 माळले या
मोरिपसाकडे	बघतच	रािहलो.	तो	बोलतच	रािहला,	मी	ऐकतच	रािहलो.	 हणाला,	“बु ी,
ान,	असंमोह,	 संमोह,	 मा,	 स य,	 दम,	शम,	 सुख–दुःख,	 भाव–अभाव,	 भय–अभय,

अिहंसा,	समता,	संतोष,	तप,	दान,	यश–अयश	इ यादी	पर्ािणमातर्ांचे	सव	भाव–िवभाव
मा यापासनूच	उ पतर्	होतात.”

ते	ऐकून	मी	पु हा	भर्मिच 	होत	चाललो!	आजवी	श दांत,	बस या–बस याच	दो ही
हात	जोडून	 हणालो,	“तचू	परमबर् 	व	परमपिवतर्	व त	ूआहेस.	िद य	व	शा वत	असे
सव यापी	त व	आहेस.	देवषी	नारद,	अिसत	देवल	आिण	महषी	 यासही	तेच	 हणतात.
आता	तर	त	ू वतःच	मला	ते	सांगतो	आहेस.	हे	केशवा,	त	ूमला	जे	काही	सांगत	आहेस,	ते
सव	 मी	 स य	 मानतो.	 हे	 सव	 भतेू	 उ प न	 करणा या	 भतेूशा,	 जग पते	 देवदेवा,	 हे
पु षो मा,	त	ू वतःच	 वतःला	पणूपणे	जाणतोस.	 हे	नारायणा,	कृपा	क न	 या	िद य



िवभतूीनंी	 हे	 ित ही	 लोक	 यापनू	 वर	 दशांगुळं	 त	ू शेष	 रािहला	आहेस	 भगवन,्	 या
िवभतूीच	मला	 प ट	क न	सांग.	नारायणा,	मी	अ ानी	नर	आहे.	 दैनंिदन	जीवनात	मी
तुला	कसकशा	 पात	पारखावं	आिण	मानावं,	ते	मला	नीट	समजावनू	सांग.”

आता	 शतकोिटसयूसमपर्भ	 असं	 याचं	 मुखमंडल	 अपार	 तेज वी	 िदस	ू लागलं.
मा यासमोरच	 नंिदघोष	 रथात	उभा	असनू,	 णात	तो	गगनापार	दरू	 गे यासारखं	वाटू
लागलं.	 दुस याच	 णी	 तो	 मा याच	 दयात	सामाव याचा	 पर् ययही	 येऊ	लागला.
याचे	पापणीदाट	म यनेतर्	फडफडले.	धनु याकृती	रि तम,	दीघ	ओठ	 फुरले.	अतीव
परे्मानं	गोकुळात या	गोपांना	ऐकिवले या	मधाळ	वेणुवाणीत	तो	 हणाला,	“िनदर्ाजयी–
अजुना,	सव	भतूां या	 अंतरी	असणारा	 ‘आ मा’	मीच	आहे.	 याचा	आिद,	म य	आिण
अंतही	मीच	आहे.	बारा	आिद यांत	िव ण	ूमी	आहे.

“या	 णी	 नंिदघोषावर	 आिण	 तु या	 म तकावर	 तळपणारा	 सव	 तेज यांम ये
िकरणमाली	सयू	मीच	आहे.	म तांत	मरीिच,	न तर्ांत	चंदर्	आिण	 वेदांपैकी	संगीताला
वािहलेला	सामवेद	मीच	आहे.	देवांम ये	इंदर्	मी	आहे.

“सव	 भतूां या	 ठायी	 पर्ाणांची	 हालचाल	 करणारी	 ऊजामय	 चेतना	 मी	 आहे.
इंिदर्यांम ये	मन	मी	आहे.”

मन	 एकागर्	 क न	 मानससरोवरातील	 राजहंस	 िबसतंत	ू उचलतो,	 तसे	 मी	 याचे
अमृतमय	श द श द	 िटपत	चाललो.	तो	बोलतच	 गेला,	मी	ऐकतच	रािहलो.	 हणाला,
“अकरा	 दर्ांम ये	शंकर,	य –रा सांत	कुबेर,	आठ	वसूंम ये	पावक	नावाचा	वस	ूआिण
पवतांत	मे पवत	मीच	आहे.

“पराक्रमी	 पु षो मा,	 पाथा	 –	 पुरोिहतांत	 मु य	 असा	 बृह पती,	 सेनानायकांत
काितकेय	 कंद,	 महषीतीलं	 भृग	ू मीच	आहे.	 हेच	 कारण	आहे	 की,	 भृगुशरे् ठ	 भगवान
परशुरामांनी	िद य	मंतर्ांसह,	दाटलेला	अंधकार	दरू	करणारं	आपलं	तेज वी	सुदशन	मला
पर्दान	केलं.	मीही	 यां या	परे्रणेनंच	आव यक	ितथेच	ते	वापरलं.

“स यसाची–िज ण–ूअजुना,	 यानपवूक	 ऐक,	 एक	 सवांत	 परमस य	 की,	 वाणीमं ये
एका र	 ॐकारातील	 अकार,	 उकार	 आिण	 मकार	 हे	 क्रमश:	 मा या	 चरण,	 उदर	 व
म तकात	सामावलेले	आहेत.

“मना या	 तळवटातनू	 नेतर्	 िमटून	 या	 पर्णवी	ॐकाराचा	 देहातीत	 होऊन	 एकदा
उ चार	क न	बघ	स या	अजुना,	मा या	सव	 तेजवंत	 पासह	मी	त यासमोर	 णात
उभा	ठाकेन.

“य ांपैकी	जपय 	मी	आहे.	 थावर	 हणजे	ि थर	पदाथांत	इथनू	ितथवर	पसरलेला
शुभर्धवल	िहमालय	पवत	मीच	आहे.

“नानािवध	 वृ ांम ये	अ व थ	 हणजे	 िप पल	 वृ 	मीच	आहे.	तो	 िप पलही	च क
उलटा!	 या या	फां ा	खालती	आहेत	आिण	मुळं	वर	गगनभर	पसरलेली	आहेत	असा!

“देवषीमं ये	 नारद,	 गंधवांपैकी	 िचतर्रथ,	 िस ांम ये	 किपलमुनी,	 अ वांत
अमृतमंथना या	 वेळी	 िनघालेला	 उ चैशर्वस	 मीच	 आहे.	 हणनूच	 तर	 मला	 मा या
ग ड वज	 रथाचे;	 दु धधवल	 बलाहक,	 मेघपुष,	 शै य	आिण	 सुगर्ीव	 हे	 चारही	अ व
पर्ाणिपर्य	आहेत	 –	अगदी	 त	ूजसा	 िपर्य	आहेस	 तसाच.	अजुना,	 तेही	 माझे	सखेच
आहेत.

“गजदर्ांत	ऐरावत,	मनु यांत	 राजा	आिण	आयुधांत	वजर्	मी	आहे.	 हणनूच	माझं



सुदशन	मी	वजर्ासारखं	आव यक	ते हाच	वापरलं	आहे.
“पराक्रमी	पाथा,	गायीमं ये	कामधेन	ूमीच	आहे.	गोपाल	 हणनू	मला	ती	िपर्य	आहे.

िविजगीषु	धनुधर	धनंजया,	पर्जो पादन	करणारा	काम	मीच	आहे.	 या	कामावर	संयमानं
िवजय	िमळिवणं,	 हणजे	मला	िजंक यासारखंच	आहे.

“फा गुनी–क तेया,	 सपांत	 वासुकी,	 नागांम ये	अनंत,	 जलवासीतं	 व ण,	 िपतरांत
अयमा	नावाचं	िपतर	आिण	सवांत	मह वाचं	 हणजे	िव वाचं	संतुलन	करणारा	जो	यम,
तो	मीच	आहे!!

“िकरीिटन–क तेया,	दै यांम ये	पर् हाद	आिण	श तर्धा यांम ये	राम	मी	आहे.
पु षो म–पाथा,	पशूंम ये	वनराज	िसंह,	माशांम ये	नक्र	आिण	प यांत	ग ड	मीच

आहे.
“जिय ण–ूअजुना,	न ांत	भागीरथी,	 वेगवानात	वाय	ूआिण	गर्ासणा यात	काल	मी

आहे.	िपर्य	स या	अजुना,	सृि टमातर्ाचा	आिद,	म य	व	अंत	मी	आहे	आिण	िव ांपैकी
अ या मिव ा	मीच	आहे.	अ रांपैकी	 ‘अ’	कार,	समासांत	 ं ,	चौमुखी	बर् देव	मीच
आहे.

“कीितवान–क तेया,	ि तर्यांम ये	कीती,	शर्ी,	वाणी,	 मृती,	मेधा,	धृती	व	 मा	मीच
आहे.

“पराक्रमी	फा गुनी,	 छंदांपैकी	 िव यात	सिवतृ	 मंतर्ाचा	 गायतर्ी	 छंद	 मी	आहे.
मिह यात	मागशीष	आिण	ऋतूंत	वसंत	मी	आहे.

“आ ाधारी	अजुना,	 तेज यांचं	 तेज	व	 िवजय	मी	आहे.	 िन चय	आिण	स व	मी
आहे.

“स शील	स यसाची,	मुनीपैंकी	 यास,	कवीमं ये	शुक्राचाय,	शासन	करणा यांचा	दंड
मीच	आहे.	 ा याचं	 ान	मी	आहे.	सव	भतूांचं	बीज	मी	आहे.	मला	सोडून	असेल	असं
चराचर	भतू	नाही.

“िपर्य	स या	अजुना,	सव	पांडवांत	मला	िपर्य	असा	त	ूजो	धनंजय,	तो	मीच	आहे.
अठराकुलीन	सम त	यादवांपैकी	वासुदेव	मीच	आहे!!

“जी–जी	व त	ूवैभव	िकंवा	तेज	यांनी	यु त	आहे,	ती–ती	मा या	अंशापासनू	झाली
आहे,	असंच	त	ूसमज.

“शेवटी	 तुला	एकच	सांगतो	अजुना,	मा या	 िवराट	 पाचा	हा	पसारा	जाणनू	 तुला
करायचं	तरी	काय	आहे?	थोड यात	एवढंच	 यानी	ठेव	की,	आप या	एकाच	अंशानं	हे	सव
जग	 यापनू	मी	रािहलो	आहे.”

‘चराचर	 िव वात	 मी	 भ न	आहे’	 हे	 याचं	 कथन	 ऐकून	 मी	 थ क	 झालो.	 यानं
सांिगतले या	पर् येक	गो टीचा	शोध	घेत	माझी	दृ टी	 या या	उंचशील	देहभर	िफरली.
यानं	वणन	 केले या	सव	व त	ूमला	 या या	मानवी	 देहात	 िदस	ूलाग या.	 या	 िवराट
दशनानं	 मा या	 कंठाला	 पु हा	 शोष	 पडला.	 वतःला	 सावरत	 मी	 कसंबसं	 याला
िवचारलं,	“मी	सा ात	काल	आहे,	असं	त	ू हणालास;	 हणजे	काय,	ते	मला	नीट	कळलं
नाही.	पर्भो,	ते	तेवढं	 प ट	क न	सांगशील	काय?”

आपले	 दीघ	 नेतर्	 िमटते	 ठेवनूच	 तो	 हणाला,	 “खरं	आहे	 ते	अजुना.	 मी	सा ात
‘काल’	च	आहे.	समोर या	ल ावधी	यो ांचा	 अंत	कर यासाठी	उ ु त	झालेला	मी
वत:	‘काल’	आहे.



“धीरोदा –धनंजया,	 काल	 हणजे	 काय	 ते	 नीट	 समजनू	 घे.	 िकडामंुगीपासनू
मानवापयंत	सव	पर्ाणी	तीन	िमतीत	वावरत	असतात.	अंतर,	भार	आिण	गु वाकषण	या
या	तीन	िमती	होत.	या	पर् येक	िमतीला	पर्ारंभ	आिण	अंत	आहे.	चौथी	िमती	आहे	ती
‘काल’	.	 याला	आिदही	नाही	आिण	अंतही	नाही.	तो	अखंड	व	एकच	आहे.	तो	सा ात
‘काल’	मीच	आहे,	हे	नीट	जाणनू	घे!!!

“ याला	आिद	नाही,	अंत	नाही	असा	सा ात	अखंड	‘काल’	च	मी	आहे.	समोर या
ल ावधी	यो ांना	मारायला	आता	उ ु त	झालो	आहे.	हाती	श तर्	न	धरता	मी	 ते
करणार	आहे.	यासाठी	 तुला	 हाती	श तर्	ध न	 िनिम मातर्	 हायचं	आहे.	समोर या
यो ांना	 वध यात	 तु या	 हातनू	 कोणतंही	 पाप	 घडणार	 नाही.	 तुला	 कसलाही	 दोष
लागणार	नाही.	सतत	पा यात	असणारं	कमलपतर्	कधीच	 िभजत	नाही.	 याचपर्माणे
तहूी	 कस याही	 दोषापासनू	 मु तच	 राहशील.	 यासाठी	 ऊठ,	 िकरीटधारी	 क तेया,	 तू
हातातनू	 यागलेलं	गांडीव	धनु य	पु हा	िनधारानं	हाती	पेलनू	यु स ज	हो!

“मी	 परे्मभावानं	 सांिगतलेला	 हा	 िहतोपदेश	 जे	 िन ठावान	 मनानं	 पाळतात,	 ते
शर् ावान	भ त	मला	अ यंत	िपर्य	असतात.	फा गुनी–पांडवा,	मानवी	देह	हा	एखा ा
शेतासारखा	आहे	आिण	जागृत	आ मा	 या	शेताची	काळजी	वाहणा या	शेतक यासारखा
आहे.	हे	 याला	समजलं,	 याला	जीवन	कळलं.

“पु षो म–पाथा,	जसे	वेगवेगळे	ऋत	ूशेतातील	िपकावर	पर्भाव	टाकतात,	तसे	तीन
पर्मुख	गुण	आ मावरही	पर्भाव	टाकतात.	ते	ितर्गुण	 हणजे	स व,	रज	आिण	तम	होत.
या	 गुणधमा या	 पर्भावापर्माणे	 या– या	 िजवाला	 तसतसा	 आहार	 आवडतो.
साि वकाला	 दही–दधूयु त	 मधुर	 आहार,	 राजसाला	 ितखट–मीठयु त	 मसा यांचा
पौि टक	आहार	आिण	तामसाला	िशळा,	िनःस व	आहार	आवडतो.	आहारापर्माणे	 या–
या	िजवाला	तसतसं	फलही	िमळतं.	पु यकमाचं	िनमल	फल	साि वकाला	िमळतं,	राजस
कमाचं	सुखदुःखयु त	फल	राजसाला	िमळतं	आिण	तामसकमाचं	फल	अ ानानं	भरले या
दुःखा या	 पात	 तामसाला	 िमळतं.	जसा	 द 	 व	 कुशल	 शेतकरी	आपलं	 शेत	चांगलं
राखतो,	तसाच	साि वक	आ मा	जीवनाचं	 ेतर्	िनकोप	राखतो.

“या	 सव	 योगाचं	 ान	 क न	 घेऊन,	 जो	 परमे वराचं	 सव यापक व	 जाणतो,	 तो
पु षो म	होतो.

“गुडाकेश–क तेया,	जगात	 दोन	 पर्वृ ीचे	लोक	असतात	 –	 एक	 दैवी	आिण	 दुसरे
असुरी.	 दैवी	 गुणानं	 यु त	 पु ष	स वीस	 दुमीळ	 गुणांचे	अिधकारी	असतात.	 तेजि वता,
मा,	शुिचभतूपणा,	 धृती,	उदारता,	तप,	शु –साि वक	 वृ ी	इ यादी	 हे	 गुण	असतात.

असुरी	वृ ी या	लोकांठायी	दंभ,	दप,	क्रोध,	अितमान,	िन ठुरता,	अ ान	इ यादी	दुगुण
असतात.	 दैवी	 गुणां या	 संप ीचा	पिरणाम	मो दायक	होतो.	असुरी	 दुगुणांचा	पिरणाम
तापदायक	होतो.”

तो	नाना	पर्कारांनी	िविवध	दृ टा त	देऊन	मा या	बु ीवरील	अ ानाचं	घनघोर	पटल
दरू	 कर याचा	 पर्य न	 करीत	 आला	 होता.	 संभर्िमत	 झालेला	 मी	 मानिसकदृ ट ा
पुनःपु हा	झाकाळून	जात	होतो.	 यानं	एवढा	िहतोपदेश	सांगनूही	मी	 याला	िवचारलंच,
“ िषकेशा,	सं यासातील	त व	आिण	 यागातील	त व	वेगवेगळं	मी	जाण	ूइि छतो.”

तसा	दोह तील	 अंतर	सांगुन	मला	 पुढील	कसलाही	पर् न	 िवचार याची	 संधीच	न
देता	तो	 िनधारानं	 हणाला,	“तुला	काय	करायचंय	जीवन	 हणजे	काय	 ते	जाणनू?	काय



करायचंय	 तुला	स य	आिण	अस य	जाणनू?	त	ूमा या	ठायीच	मन	 ठेव.	माझा	भ त
होऊन	 मलाच	 वंदन	 कर.	 सव	 सोडून	 त	ू मला	 एकट ालाच	 शरण	 ये.	 मी	 तुला	 सव
पापांपासनू	 मु त	करेन.”	 याचे	डोळे	 िव फारले.	 या या	त डून	कठोर	आ ाकारी	श द
सुटले,	 “अजुनाऽ	ऊठ.	धनु य	गांडीव	 पेलनू	 तुझा	 देवद 	 शंख	 फंुक.	 यु ा या	प या
िनधारानं	पांडवसेनेला	चेतना	दे.	तुझा	एकही	श द	यापुढे	मी	ऐकणार	नाही.”

यानं	मा यातील	 ितर्याला	गदगद	िडवचलं.	मी	कळसतूर्ी	बाहुलीसारखा	ताडकन
उठलो.	 मा या	 हाती	आपोआप	आलेलं	 गांडीव	 धनु य	 होतं.	 मी	 ते	 खां ावर	 घेतलं.
कटी या	 शे यातील	माझा	 देवद 	 शंख	सोडवनू	 ओंजळीत	 घेतला.	 िकतीतरी	मोठ ा
अपे े नं	शर्ीकृ णाकडे	बिघतलं.	 या या	हाती	 याचा	िव यात	शुभर्धवल	पांचज य	शंख
होता.	तो	 यानं	सवपर्थम	 फंुक यािशवाय	महायु ाचा	हा	महाय 	पर् विलत	होऊच
शकत	न हता.

मागशीष	व 	 िदव्तीये या	 कु ेतर्ावर या	 िनरभर्	गगनमंडलात	आपली	अशरण
गर्ीवा	प की	रोवनू,	आपले	दीघ	म यनेतर्	िमटते	घेऊन,	शर्ीकृ णानं	आपला	सुल णी
शुभर्धवल	पांचज य	शंख	पर्ाणदेठापासनू	फंुकला!!

तो	ऐकताच	समोर या	 िपतामह	भी मांनी	कौरव	 सेनापती	 हणनू	आपला	 गंगनाभ
शंखही	तसाच	फंुकला.	तो	ऐकताना	माझा	रोमरोम	वीरशर्ीनं	कसा	फुलनू	आला.	मी	मागे
वळून	बघणा या	कृ णाकडे	एकदाच	पािहलं.	मीच	न हे,	 या या	जवळ या	कुणीही	कधीच
न	पािहलेलं	िकतीतरी	अथगभ	असं	रणहा य	 या या	मुदरे्वर	कसं	फुलनू	उत	ूआलं	होतं!
ते	मला	जसं	काही	आ ाच	देत	होतं–‘फंुक	शंख	अजुना	–	भारतीय	महायु ाचा.’

मी	नेतर्	िमटून	 याचं	आिण	कंुतीमातेचं	 मरण	क न	पर्ाणपणानं	माझा	देवद 	शंख
फंुकला.	आ हा	पांडवसेनेचा	 सेनापती	 हणनू	 धृ ट ु नानं	 फंुकले या	य घोष	 शंखाचा
नाद	कानी	आला.	पाठोपाठ	भीमसेनानं	 कंठधम या	टराटर	 फुगवीत	 फंुकले या	 या या
प ड्र	नामक	 शंखाचा	पिरिचत	 वनी	मा या	कानी	आला.	आता	माझा	पाठकणा	कसा
वीरशर्ीनं	 काठोकाठ	 फुलनू	 आला.	 पाठोपाठ	 समो न	 गु 	 दर्ोण-कृप,	 दुयोधन,
अ व थामा	 यां या	 शंखांचे	 नादच	 नाद	 कानी	 आले.	 पाठोपाठ	 यांना	 आ हान	 देत
युिधि ठरानं	 फंुकलेला	अनंतिवजय,	नकुलाचा	 सुघोष,	सहदेवाचा	मिणपु पक	अशा	दीघ
पिरिचत	शंखांचे	रोमहषक	नाद	िननादले.

दोहोकड या	 सह तर्-लाखो	 वीरकंठातनू	 रणचेतना	 देणारे	 घोषणांचे	 क लोळच
क लोळ	उठले	–	‘आ ऽढ!	आऽक्रम!	आरोऽह!’

धम ेतर्	 कु ेतर्ावर	 भारतीय	 महायु ाचं	 य कंुड	 धडधडत	 पेटलं!	 दोन	 भरतीचे
महासागर	एकमेकांवर	कोसळावेत,	तसे	कौरव	 व	 पांडवसेनेतील	सहसर्ावधी	 रणो सुक
सैिनकांचे	लोळ या	लोळ	श तर्ांचा	खणखणाट	करीत	एकमेकांवर	कोसळले.

यु 	 तेरा	 िदवस	भयंकरपणे	 घुमलं	होतं!	 तेरावा	आिण	चौदावा	 िदवस	जीवनात	मी
कधीच	िवस 	शकलो	नाही.	 याला	कारणही	तसंच	होतं.	पर् य 	माझंच	जीवन	आिण
अि त व	 या	 दोन	 िदवसांत	 पणाला	 लागलं	 होतं.	 तेरा या	 िदवशी	 सयूडुबीबरोबर
िनयमापर्माणे	 यु 	थांबलं.	 गु 	दर्ोणांनी	आज	मांडले या	 सेने या	चक्र यहू	रचनेमुळे
हाहाकार	उडाला	होता.	िदवसभर	यु 	खेळून	मी	अपार	िशणलो	होतो.	रोज	सं याकाळी
आम या	 िशिबराकडे	 परतताना	माझा	सारथी–सखा	शर्ीकृ ण	 संपणू	 िदवसाचा	 वृ ा त
मा या	कानी	घालताना	अथक	बोलतच	असे.	तो	कधीच	 िशणलेला	मी	पािहलं	नाही.



आज	मातर्	तो	िचिडचाप	ग प	होता.	मला	ते	तीवर्पणे	जाणवलं.	मी	 याला	 यािवषयी
काही	िवचारणार,	तोच	 यानं	नंिदघोष	समरांगणा या	म यभागी	आणला.	ितथे	भीमसेन,
युिधि ठरािद	माझे	सव	बंध	ूआिण	सेनापती	धृ ट ु न,	सा यकी	असे	पर्मुख	पांडवयो े
कधी	न हे	ते	आज	एकवटले	होते.	कोणीतरी	पांडववीर	आज	पतन	पावला	होता	िनि चत!
यो ां या	 मंडलाजवळ	 मा या	 नंिदघोष	 आणनू	 उभा	 करताच,	 काहीही	 न	 बोलता
शर्ीकृ णानं	रथनीडाव न	रणभमूीवर	सरळ	झेप	घेतली.	यो ांचं	दाटलेलं	मंडल	भेदत
तो	म यभागी	गेला.	खेच यासारखा	मीही	 या या	पाठोपाठ	आत	गेलो.

मंडला या	म यभागी	एका	 वीर	यो ाचं	गतपर्ाण	धड	 िदसत	 होतं. याचं	 पालथं
मुख	भमूीतच	 तलेलं	होतं,	ते	मृि केनं	माखलेलं	अस यामुळे	ओळख	ूयेत	न हतं.

शर्ीकृ ण	 या	अचेतन	धडाजवळ	वीरासनात	बसला.	कु ेतर्ा या	कुशीत	लपलेलं	ते
मुख	हलकेच	उचलनू	 यानं	धडालगत	ठेवलं!

मा या	अंगावर	वजर्ाघात	झाला!	तो	मा या	सवांत	िपर्य	पुतर्	सौभदर्–अिभम यू
होता.	सुभदरे्चा	लाडका	पुतर्ो म,	उ रेचा	पितदेव	आिण	कृ णाचा	लाडका	भाचा	‘अिभ’
होता.

कृ णानं	कधी	न हे	ते	नेतर्ांत	तरळले या	आ मरसातनू	अंधकू	िदसणा या	आप या
िपर्य	अिभ या	 िवदीण	 मुखावर	कटीचा	 िनळा	 शेला	 पांघरला.	 कुणीतरी	 हाती	 िदलेली
गौरवमाला	सेनापती	धृ ट ु नानं	अिभ या	देहावर	वािहली.

कृ ण	 सुतर्	झाला	होता–मी	 त ध!	 सेनापती	 धृ ट ु न	शोकावेग	आवरत	तर्ोटक
वृ ा त	देताना	 हणाला,	“वीर	अिभनं	आज	अतुल-अजोड	िवक्रम	केला.	चक्र यहूाची
सहा	कडी	भेदत	दर्ोण,	शकुनी,	दुःशासन,	जयदर्थ,	कृतवमा,	कृप,	अ व थामा,	दुयोधन
अशा	सव	पर्मुख	कौरवांना	 संतर् त	करीत	वा ळात	 भुजंग	 घुसावा,	तसा	हा	पांडववीर
कु सेनेत	घुसला.	 याला	संर ण	देणारा	काका	महावीर	भीमसेन	 णा णाला	आपोआप
मागे	 पडत	 गेला.	 हजारो	 रथी,	 गजाती,	अ वसाद	 यांना	 कंठ नान	 घालत	अिभम यू
एकटाच	 सात	 मंडलं	 भेदनू	 कदर् थाना या	 आठ या	 मंडलाला	 िभडला.	 बाह	ू फुरण
पावलेला,	वीरशर्ीनं	फुललेला	वीर	अिभम य	ू वतःला	िवसरलेला	होता.	चक्र यहूा या
कदर् थानी	 तो	 एकाकी	 लढला.	 यानं	 शत् ं जय,	 त क,	 मेघवेग,	 चंदर्केत,ू	 जय सेन
आिण	स यशर्वस	यांसारखे	कौरव	अितरथी	धरतीवर	धडाधड	कोसळिवले.

“सं याकाळचा	पर्हर	आला,	तरी	वीर	अिभम य	ूकाही	हटत	न हता.	 या यासमोर
हतबल	झाले या	 कौरवांनी	 कधी	लागला	 न हता,	 तो	 घोर	 कािळमा	 यु ाला	 पर्थम
लावला.	सेनापती	दर्ोण,	कृप,	कृतवमा,	अ व थामा,	बृहद	्बल	आिण	कण	हे	सहा	महारथी
एकाच	 वेळी	 सौभदर्ावर	 चालनू	 गेले.	 वा तिवक	 ै रथ	 यु 	 झालं,	 तरी	 ठरले या
िनयमापर्माणे	एकाशी	एकाच	यो ानं	 खेळायचं	 होतं.	तो	 िनयम	कौरवांनी	 पिह यानं
कठोरपणे	आज	भंगनू	टाकला.”

“काय	 –	 काय	 केलं	 या	 सहा	जणांनी?”	 कृ णानं	 सेनापती	 धृ ट ु नाला	शांतपणे
िवचारलं.

अिभम यू या	 पराक्रमानं	 अिभमानानं	 व 	 भ न	 आलेला	 सेनापती	 धृ ट ु न
हणाला,	“ या	सहाही	जणांना	अिभम य	ूशरण	गेला	नाही.	एकापाठोपाठ	एकाला	 यानं
रणातनू	पळवनू	लावलं.	शेवटी	दुयोधनपुतर्	ल ण	आिण	 याचं	चक्र यहूा या	नेम या
कदर्िबंदू या	 थानी	 घनघोर	 गदायु 	 जंुपलं!	 एकाचवेळी	 एकमेकांवर	 ममभेदी	 पर्हार



क न	दोघेही	पाठोपाठ	मिू छत	झाले.
“अिभम य	ूपालथा	पडला	होता.	कौरव	 सैिनकांनी	औषधमातर्ा	 हंुगिवताच	पर्थम

दुयोधनपुतर्	ल मण	सावध	झाला.	 यानं	कसलाही	िवचार	न	करता	आप या	गदेचा	एक
ममभेदी	 क् र	पर्हार,	 िन चे ट	पाल या	पडले या	मिू छत	अिभम यू या	म तकावर
उतरिवला!!	उरले-सुरले	यु िनयमही	पायदळी	तुडिवले.

““काऽऽका	 –भीऽम	 काऽऽका’	 मृ यपूवूी	 जािणवेची	 एक	 अ फुट	 तार	 अिभ या
मुखातनू	छेडली	गेली.	ए हाना	दरू	गेलेले	सहाही	कौरव	यो े 	 ितथे	एकवटले	होते.	 या
सवांची	खंबीर	मनंही	अिभची	अंितम	आत	हाक	ऐकून	 णभर	पाझरली.”

मी	 सु न	 त ध	 होऊन	 कृ णा या	 िन या	 शे याकडे	 एकटक	 बघत	 होतो.	 मा या
नेतर्ांतनू	पर्ाणरसाची	अिवरत	टपटप	धार	लागली	होती.	जीव	तळमळून	आक्रंदत	होता
–‘अिभम य	ू–िपर्य	अिभऽ!’

सेनापतीचा	 शेवटचा	 वृ ा त	कानी	पडला	 –“या	 वेळी	एकटा	जयदर्थ	 दै यासारखा
पुढे	झाला.	अिभम य	ूखरोखरच	 मृत	झाला	आहे	की	नाही,	याची	 याला	खातरी	क न
यायची	होती.	 या	वीराचा	 देह	तर	धरतीकडे	मुख	क न	पालथा	पडलेला	होता.	 याचं
अधं-अिधक	 िवदीण	 मुख	 कु ेतर्ा या	 पावन	 रणभमूीत	ल मणा या	गदे या	सखोल
पर्हारामुळे	तुटून	 तनू	बसलं	होतं.उ म 	जयदर्थानं	 ते	सुलट	कर यासाठी	 याचा	 देह
च क	लाथेनं	ढकलला!	वीर	अिभचं	 िछ निभ न	म तक	धरतीत	तसंच	 रािहलं!	 नुसतं
धडच	उलटं	झालं!	 या	िवक्रमी	वीराला	कु यो ांची	मुखं	दृ टीलासु ा	पडू	नयेत,	असं
वाटत	होतं	की	काय	न	कळे!!’

एवढा	 धैयशील	 सेनापती	 धृ ट ु न,	पण	 यानंही	 वृ ा त	 देताना	उ रीयाचा	 शेव
भर या	डो यांना	लावला.

ते	 श द श द	 अंगावर	 कोसळले या	 अंगारांसारखे	 मला	 वाटले.	अनावर	 क्रोधानं
माझं	उभं	अंग	 णैक	थरथरलं.	डोळे	 िव फारले	 गेले.	अिभम यू या	 मृत	 देहापासनू	मी
ताडकन	वर	उठलो.	हातचं	गांडीव	धनु य	कु ेतर्ा या	गगनमंडलात	श य	ितत या	वर
उंचावनू	मी	घोर	पर्ित ा	 घेतली	 –“मा या	 िपर्य	 पुतर्ा या	कलेवरावर	ल ेचा	 िन ठुर
पर्हार	 करणा या	 सं कृितहीन,	 उ म 	 जयदर्थाला	 अिभम यचूा	 िपता	 हणनू	 उ ा
सयूा तापवूीच	 मी	 कंठ नान	 घालीन!	 नाहीतर	 वत:	अि नका ठ	 भ ण	 क न	 माझं
िपतृछतर्	मा या	िपर्य	पुतर्ावर	मी	 वगात	धरीन!”

अनावर	 क्रोधानं	 अंग	थरथरत	असताना	मी	 ही	सवांत	 प ट	 ऐकू	जाईल,	अशी
घनघोर	पर्ित ा	घेतली	होती.	माझी	कानपाळी	कशी	रसरसनू	तापली	होती.	मला	काही-
काही	सुचत	न हतं.	मा या	घामेजले या	पाठीवर	हातानं	थोपटत	शर्ीकृ ण	 हणत	होता,
“अजुना,	पर्ित ेचा	पवूाध	 तुला	शोभेसाच	आहे.	उ राध	मातर्	कठीण	जाणार	आहे.”
या	 वेळी	 या या	 हण याचा	आशय	मला	नीट	कळला	नाही.	असं	ब याचवेळा	होत
आलं	होतं.	 या या	सवच	बोल याचे	आशय	मला	आिण	मा या	बंधूंना	लागलीच	कळतच
होते,	असं	नाही.

गे या	 तेरा	 िदवसांत	घडलं	नाही,	असं	रातर्ी	घडलं.	शर्ीकृ णानं	एका	 सेवकाकडून
मला	आप या	सेने या	कदर् थानावरील	उंच	व	भ य	िशिबरात	बोलावनू	घेतलं.	 या या
आसनासमोर	 पंचांगां या	भजूपतर्ी	व या	मांडून	एक	राज योितषी	बसला	होता.	दोघं
दब या	आवाजात	काहीतरी	बोलत	होते.	शर्ीकृ ण	 याला	हाताची	बोटं	मोजत	दब या-



दब या	आवाजानंच	 काहीतरी	 सांगत	 होते.	 मला	 यातलं	 काही	 हणता	 काही	 कळत
न हतं.

अिभम यू या	वधानं	िवदीण	झाले या	मा या	मनाला	 या या	आठवणीं या	सहसर्
इंग या	डस या	हो या.	 िनदर्ा	काही	 येत	न हती.	 िशण या	मनानं	डोळे	 िमटून	 केवळ
श येवर	पडून	होतो.	शर्ीकृ णा या	आदेशापर्माणे	आज	मी	 या या	 िशिबरात	राहणार
होतो.

म यरातर्ी या	 सुमारास	 मी	 राज योितषाचे	 िनसटते	 श द	 ऐकून	 उठलो.	 मला	 ते
संदभहीन	वाटले.	तो	 हणाला	होता,	“यादवराज,	आहे!	उ ा या	अमावा येला	खगर्ास
सयूगर्हण	आहे,	 ितस या	पर्हरानंतर!”	 ते	ऐकून	कृ णानं	 याला	कंठातील	मौि तकांची
माला	काढून	 िदलेली	 मी	 पािहली.	 याला	 तो	आ ावजा	 हणालाही,	 “ योितषीबुवा,
तु ही	 याच	 पावली	 हि तनापुरात	 परता.	 उ ाच	 ितथनू	 तीथयातरे्साठी	 िहमालयाकडे
िनघनू	जा.”

मी	कधीच	जीवनात	 िवस 	शकलो	नाही,	असा	 यु ाचा	चौदावा	 िदवस	उजाडला.
िविवध	 रणवा ां या	 संिमशर्	नादांनी	 कु ेतर्-भमूी	कशी	 दणाणनू	 गेली.	आ ापयंत
पर् येक	 िदवशीचं	 समरांगण	 बदल यात	 आलं	 होतं.	 दररोज	 रणभमूीवर	 पडणा या
परे्तांची,	 श तर्ांची,	 रथांची,	 गतपर्ाण	 अ व,	 उ ट्र,	 गज	 यांची	 पुढील	 यव था
लाव यासाठी	 हे	आव यक	होतं.	 यु िनयमापर्माणे	एकाच	समरभमूीवर	दोन	 िदवस	 यु
खेळलं	जाणार	न हतं.	रातर्ीचं	यु 	होणार	न हतं.

आज	माझा	नंिदघोष	रथ	शर्ीकृ णानं	ितस या	पर्हरापयंत	पथकापथकांतनू	िफरवनू
आणला.	 जयदर्थ	 मातर्	आ हाला	 कुठेच	 िदसत	 न हता!	 दुयोधन,	 शकुनीनंी	 याला
समरांगणातच	न	आण याचा	 िनणय	 घेतला	 होता!	सहसर्	सश तर्	यो ांनी	 संर ण
िदले या	 एका	 संर क	 िशिबरात,	 तो	 तलावरच	 िवशर्ाम	 घेत	 बसला	 होता.	 जसजसा
शोधनूही	जयदर्थ	सापडेना,	तशी	मा या	अंगाची	कशी	लाही-लाही	होत	चालली.	िववश
क्रोधानं	मी	िनयुतायु,	िमतर्देव,	दंडधार	अशा	यो ांना	कोसळवीत	पथकांमागनू	पथकं
हत	करीत	चाललो.

‘जयदर्थ	 दाखवा	 –मा या	 िपर्य	अिभ या	कलेवराला	ल ापर्हारानं	 हेटाळणारा
नीच	जयदर्थ	दाखवा’	असं	गजत	शर्ीकृ णाला	समरांगणभर	माझा	नंिदघोष	िपटाळायला
लावला.	तोही	न	कंटाळता	मा या	रथा या	अ वांना	 यां या	नावानं	चुचकारत	अथक
चेतवीत	रािहला.	मी	हताश	झालो	आिण	रथ	थांबिव याची	िवनंती	क 	लागलो	की,	तो
आ ाधारकासारखा	थांबत	होता.	बोलत	मातर्	काहीच	न हता.	थांबताच	पर्ाणदेठापासनू
आपला	पांचज य	शंख	 फंुकीत	होता.	 याचा	 िद य	नाद	ऐकून	माझा	शीण	 कुठ या	 कुठे
पसार	होत	होता.

दो ही	प ांकडील	यो े 	व	 सैिनक	 वतःला	 िवस न	 यु म न	झाले	होते.	एकाएकी
ितस या	पर्हरानंतरच	आकाश	झाकोळून	गेलं.	काय	घडतंय	ते	कुणालाच	समजलं	नाही!
काही	 पळातच	 सयू	 संपणू	 गर्ासला	 गेला!	 सगळीकडे	 धसूर	 अंधार	 पसरला.	 ए हाना
आ ही	चौदा या	रणभमूी या	पार	पि चमेकडे	आलो	होतो.	अंधार यामुळे	प यांचे	थवे
कलकलत	घरट ांकडे	परत	ूलागले.	रातर्िकडे	ककशपणे	करक 	लागले.	रातर्सेवकांनी
कु ेतर्ाचा	आसमंत	शेकडो	पिल यांनी	उजळून	टाकला.	सवांनाच	वाटलं	िदवस	ढळला.
माझा	पर्ित ाभंग	झाला,	 हणनू	कौरवसेनेनं	मा यासाठी	चंदनी	का ठांची	िचता	रचली.



सवांना	ती	 प ट	िदसावी,	 हणनू	सै यां या	िशिबरां या	मधोमध	रचनू	घेतली.
मी	भर्ांतिच 	आिण	अपार	लि जत	झालो	 होतो.	 िवराटनगरात	 बृह नडा	 हणनू

तर्ीवेष	अंगी	चढिवताना	वाटली	न हती,	एवढी	 वतःची	आज	लाज	वाटली.	क्रोिधत
अिभम य	ू वगा या	 दारात	 उभा	 राहनू	 मला	 परतवनू	 लावतो	 आहे,	 असं	 वाटलं.
शर्ीकृ णाला,	 युिधि ठर-भीमसेनासह	 सव	 बंधूंना,	 दर्ौपदीला	 आिण	 िवशेष	 हणजे
सुभदरे्ला	 मा यािवषयी	 काय	 वाटेल,	 या	 िवचारानं	 तर	 मी	 सु नच	झालो.	 पाझर या
आ मरसाला	 डो यांत	 घेऊनच	 मी	 युिधि ठराला,	 भीमसेनाला	 आिण	 मा या	 वृ
कंुतीमातेला	 वंदन	केलं.	नकुल-सहदेवांना	 दुःखावेगानं	कडाडून	आिलंगनात	घेटलं.	मला
अंितम	 िनरोप	 दे यासाठी	 शेकडो,	लाखो	यो े 	 याकूळ	 होऊन	जमले.	 यांना	मी	 हात
उंचावनू	नमर्	अिभवादन	केलं.

सवांत	 शेवटी	 मी	 मला	 जीवनाचा	 एवढा	 िहतोपदेश	 सांगणा या	 मा या	 िपर्य
कृ णासमोर	 आलो.	 अनेक	 संिमशर्	 भावभावनांनी	 माझं	 मन	 कसं	 भ न	 आलं.
शर्ीकृ णापासनू	दरू	जायचं?	कायमचं?	कसं	श य	आहे?	पर्ित ा	तर	घेऊन	बसलो!	आता
सवांपासनू	दरू	 गेलंच	पािहजे.	मी	माझं	मन	 िनधारानं	बांधनू	 घेतलं.	खां ावरचं	गांडीव
उत न	 आज	 ते	 हतपर्भ	 झालं,	 हणनू	 या या	 चरणांवर	 ठेवलं.	 यानं	 तेवढ ाच
त परतेनं,	 गंभीर	चयनं	 हटलं,	 “वीर	अजुना,	 ितर्यांना	 वगातदेखील	श तर्ािशवाय
पर्वेश	 नाही!	 तु यािशवाय	 हे	 गांडीव	 धनु य	 कोण	 सांभळणार?	 मलासु ा	 ते	 श य
नाही!”	 यानं	बळेच	तणूीर	मा या	पाठीवर	 ठेवनू	 याचे	 बंध	मा या	व ावर	आवळले.
दुस याच	 णी	 यानं	 मला	 दृढ	आिलंगनात	 घेतलं.	 याचं	 िनिम 	साधनू	 तो	 मा या
कानात	पुटपुटला,	“गांडीवाचाच	कधी	न हे	असा	अजोड	कौश याचा	वापर	तुला	 णात
आ ाच	करायचा	आहे.	मा या	तजनीकडे	अढळ	 यान	 ठेव.”	 यानं	माझे	खांदे	अपार
मायेने	थोपटले.	मी	अ टांगी	सावध	झालो.

आठ	हात	 उंची या	भ य	 िचतेवर	 िशडीनं	मी	चढलो.	नतम तक,	पर्चंड	अवमािनत
असा!	अि नपर्वेशासाठी!	शर्ीकृ णा या	चरणावर	 दृ टी	 ठेवनू,	दो ही	हात	जोडून	मी
नेतर्	िमटले.	सिवतृचा	धैयपणू	मंतर्	मा या	ओठांतनू	आपोआप	गायतर्ी	छंदात	सुटला
–	ॐ	भभुूवः,	 व:,	त सिवतुवरे यंऽऽ...

मी	 कंुतीमातेचा	 तृतीय	 पुतर्,	शर्ीकृ णाचा	सवांत	 िपर्य	सखा	 –	गांडीवािधकारी	 –
िदि वजयी	–	धनुधर	अजुन	मृ यलूा	संमुख	झालो.

एका	 सेवकानं	 थरथर या	 हातानं	 िचतेला	करंजेलपिल याची	 योत	 िभडिवली.	 मी
आवतीभोवती	आता	तरी	 कुठे	जयदर्थ	 िदसतो	का,	 ते	पाहातच	होतो.	उ रीयाचा	 शेव
ि तर्या	 घेतात	तसा	 मुखाभोवती	लपेटून	 घेऊन	तो	 दुयोधनामागे	 गुपचपू	 उभा	 होता.
आप या	पर्थम	शत् चा	–	अजुनाचा	अि नपर्वेश	पाहनू	आप या	क् र	डो यांची	िन
िनदय	मनाची	आग	शांत	कर यासाठी	तो	आला	होता.	 याला	 दु न	पाहनूही	मा या
अंगाचा	ितळपापड	झाला.

एकाएकी	सयूगर्हणाचे	 वेध	 सुटू	लागले!	 फुटले या	घड ातनू	पा याची	एकेक	सर
बाहेर	पडते,	तशी	िकरणांची	एकेक	सलग	शलाका	धम ेतर्	कु ेतर्ावर	 तर्व	ूलागली!!
समरांगणावर या	 ीणकाय	 पिल यांना	 हसत-हसत	 पाहनू,	 पि चम	 िकना यावर
सह तर्र मी	सयूदेव	 णात	 पवूवत	 उभे	 ठाकले.	 प ी	 पु हा	घरटी	सोडून	कलकलत
चरायला	पु हा	रानात	िनघनू	गेले.	रातिकड ांची	कणकटू	ककश	करकर	एकाएकी	गपकन



थांबली!
मा या	सवांगावर	रोमांच	उठवीत,	पांचज यालाही	लाजवीत,	पिरिचत	श द	मा या

कानावर	 पडले,	 “स यसाची-पाथा,	 तो	 पाहा	 गगनमंडलातला	 सयू	 आिण	 हा	 बघ
कु ेतर्ावरचा	 नीच	 जयदर्थ!	 सोड	 बाण	 आिण	 साध	 ल यवेध.”	 दो ही	 हातां या
तज या	 दोन	 िभ न	 िदशांवर	 रोखत	 तो	 ताठ	 उभा	 होता	 –	 िहमालया या	 कैलास
पवतासारखा!	 या या	 उज या	 हाताची	 तजनी	 सयूाकडे	 आिण	 डा या	 हाताची
जयदर्था या	कंठाकडे	अचकू	रोखलेली	होती.	 या या	डा या	बोटाचं	अगर्	नेमकं	पकडत
मी	हातात	 पेलले या	गांडीवावरचा	 िजदम्पु छाचा	 चंदर्मुख	बाण	 ‘शर्ीकृ णापणम तु’
हणत	 फेकला.	 तो	 कंठनाळ	 छेदणारा	 चंदर्मुख	 –	 िजदम्	आिण	 नागमोडी	जाणा या
शेपटाचा	चंदर्कोरी	पा याचा	होता.	नागमोडी	वळणांमागणू	वळणं	घेतं	मध या	सवांना,
सरसर	चुकवीत	तो	अचकू	जयदर्थाचाच	कंठनाळ	भेदनू	गेला.	काय	आिण	कसं	घडलं,	ते
माझं	मलाच	कळलं	नाही!!

मा यासाठी	कौरवांनी	रचले या	 या	भ य	िचतेवर	पांडवसैिनकांनी	जयदर्थाचं	परे्त
चढिवलं.	 सयूगर्हणाची	 हलू	 देऊन	 चौदावा	 िदवस	जयदर्थाची	 िचता	 बघत	 मावळत
होता.	मला	शर्ीकृ ण	िहतोपदेशात	ठामपणे	 हणाला	होता,	“म मना	भव	–	मा याठायी
मन	ठेव.	भव	मद	्भ तो	–	माझाच	भ त	हो.	म ाजी	माम	्नम कु 	–	मलाच	नम कार	कर.
अहं	 वाम	्सव	पापे यो	मो िय यािम–मी	तुला	सव-सव	पापांपासनू	मु त	करेन!”

मा	शुच:	–	िभऊ	नकोस!	ते	ऐकताना	मी	तेवढ ाच	िनधारानं	 याला	 हणालो	होतो,
किर ये	वचनं	तव	–तुला	िदलेलं	वचन	पाळेन.	त	ूसांगशील	तेच	करेन!!

मला	एक	लाखमोलाचं	जीवनस य,	अनुभवानं	पणू	कळून	 चुकलं	होतं	की,	मी	एक
सामा य	नर	आहे	आिण	तो	–	तो	नारायण!





६

सा यकी

मी	 सा यकी!	 यादवां या	 अठरा	 कुलांतील	 वृ णी	 या	 िव यात	 कुलातला.
वृि णकुलो प न	िशनीचंा	नात	ू–	स यकांचा	पुतर्!	माझे	िपता	स यक	सुधमा	राजसभेतील
दहा	मंितर्गणांपैकी	एक	मंतर्ी	होते.	माझे	िपतामह	िशनी	वसुदेवमहाराजांचे	 नेही	होते.

मथुरे या	 कंस-कारागृहात	 ज मले या,	 गोकुळात	 कृ ण	 हणनू	 वाढले या,	 पुढे
शर्ीकृ ण,	अ युत,	वासुदेव,	भगवान	अशा	चढ या	उपाधी	पर्ा त	केले या	यादवशरे् ठ
ारकाधीशांची	मा या	आयु यभर	पर्दीघ	सेवा	कर याचा	दुलभ	सुयोग	मला	लाभला.
तसा	 माझा	 वभाव	 स यपर्ित !	 या	 एकाच	 गुणामुळे	 मी	 शर्ीकृ णमहाराजां या

िनकट या	 मंडलात	सतत	वावरलो.	 यां या	 यांना	 िपर्य	झाले या	अनेक	स यांपैकी
मीही	एक	होतो.	 शेवट या	 क्रमांकावरचा	का	असेना,	पण	न कीच	होतो.	मला	 याचा
व भर	अिभमानही	वाटला.

जसा	 मी	 स यपर्ित 	 होतो,	 तसाच	 िनभयही	 होतो.	 मा यातील	 ही	 िनभयता
यादवशरे् ठां या	सहवासामुळे	तर	साकारली	आिण	 वृदि्धंगत	होत	 गेली.	 हे	आज	मला
जाणवतं	आहे.

मा यातील	ितसरा	यादवशरे् ठांनी	िटपलेला	गुणधम	होता,	तो	माझं	शत् मदन	हा!
ारकाधीशांसह	मी	अनेक	समरांगणांत	उतरलो.	 यातील	कुठ याच	समरात	मी	अपयश

घेऊन	काही	कधीच	परतलो	नाही.	आज	मला	 हे	 प ट	 केलं	पािहजे	की,	 या	पर् येक
यशात	माझी	 ‘शत् मदनता’	 हे	जसं	एक	कारण	होतं,	तसं	 ारकाधीशांचं	 या- या	 वेळी
समरात	नुसतं	असणं,	हे	पर्बल	कारण	होतं.

प टव तेपणा	 हा	 माझा	 ज मजात	 गुणधमच	 होता.	 तसा	 तो	 आ हा	 अनेक
यादवांचाही	होता.	बलरामदादा	तर	 याचं	यादवांपैकी	सवो कृ ट	उदाहरण	होतं.	माझा
वभाव	बराचसा	 यां यासारखाच	शीघर्कोपी	आिण	लवकर	 िनवळणारा.	आ हा	दोघांत
अंतर	 एकच	 होतं,	 बलरामदादा	 वया या	 ये ठतेमुळे	 असेल,	 ारकेतील	 यां या
युवराजपदामुळे	 असेल,	 के हाही	 लगेच	 क्रोिधत	 होत.	 याचपर्माणे	 लागलीच
िनवळतही.	 माझा	 क्रोध	 जागृत	 होई,	 तो	 यु भमूीवर!	 शत् चा	 पुरता	 पाडाव
के यािशवाय	तो	काही	िनवळत	नसे.

मा या	या	गुणांमुळेच	असेल,	मा या	जीवनात	एक	मजेदार	स य	साकारलं	होतं,	ते
साकारलं	 होतं,	 तेही	 पांडवांसाठी	 खांडववनात	 सुघड	 असं	 राजनगर	 इंदर्पर् थ	 उभं
करताना!	 या	 वेळी	 मला	 ारकाधीशांसमवेत	 रथांची	 व	 कारािगरांची	 पथकं	 घेऊन
ारकेहनू	खांडववनाकडे	सतत	जावं	लागलं	 होतं.	या	काळातच	धनुधर	अजुनाठायीचे

अनेक	 गुण	मला	 पशनू	 गेले	होते.	 यामुळेच	एके	 िदवशी	मी	 या याहनू	वयानं	 ये ठ



असनूही,	दो ही	हात	जोडून	अजुनाला	एकदा	गळ	घातली.	 हणालो,	 “पराक्रमी	पाथ,
आपण	वयानं	लहान	असलात	तरी	यु 	आिण	धनुिव ेसाठी	मला	आपला	एक	नमर्	असा
दीि त	 िश य	क न	 यावं!”	 माझा	आगर्ह	 पर्थम	 याला	खराच	 वाटेना!	 तो	 मला
हणाला,	 “आजानुबाह,ू	महाबली	यादव	 सेनापती,	आपण	माझी	थट्टा	तर	करीत	नाही
ना?	मी	पणू	जाणतो,	तु हा	सव	यादवांत	आिण	आ हा	पांडव-कौरवांत	केवळ	दोघेच	वीर
आजानुबाह	ूआहेत.	एक	आमचा	कृ ण	आिण	दुसरे	 वत:	तु ही!	महा कंध	–	महारथी,	मी
कालचा	पोर,	तु हाला	कसं	काय	िशकवणार?”

तो	 याला	 शोभेलसं	 िवनयीच	 बोलला.	 मला	 मातर्	 यु िव ा	 व	 धनुवद
या याकडूनच	िशकून	 यावा,	याची	आंतिरक	आच	लागली	होती.
मी	 ये ठता	 िवस न	 िव ेसाठी	यो य	ती	नमर्ता	प क न	अजुनाला	आगर्हाची

गळ	घातली.	 यानंही	मा या	आगर्ही	िवनंतीला	मान	िदला.	मी	अजुनाचा	दीि त	िश य
झालो!	 यामुळे	 गांडीव	 सहज	 हाताळणा या	 या या	 अनेक	 अमोघ	 बाणगती	 मला
सहजच	पर्ा त	झा या.	तरीही	यादवांचा	एक	अनुभवी	सेनापती	 हणनू	मी	जाणनू	होतो
की,	धनुवद	आप या	सव	ऋचांसह	जाणत	होते,	ते	आयावतातील	पाचच	वीर.	पिहले	होते
िपतामह	भी म,	दुसरे	आचाय	गु 	दर्ोण,	ितसरा	अंगराज	कण,	चौथा	अजुन	आिण	पाचवे
आमचे	 ारकाधीश!	 पाचवे	 की	 पिहले?	 ल मणादेवीं या	 वयंवरात	 यांनी	 म यभेद
साधनू	 हे	 िस च	केलं	होतं	आिण	खरोखरच	हाती	श तर्-धनु य	 पेलनू	 ते	कु ेतर्ा या
संगर्ामात	उतरलेच	असते	तर?

मी	जसा	अजुनाचा	 नमर्	 िश य	झालो,	 तसा	 ारकेतच	 यादवशरे् ठ	 शर्ीकृ णांचा
अ तर्िव ेचा	 िश य	 होतोच.	 हणजे	 गु -िश य	 असले या	 कृ णाजुनांचा	 मी	 उ या
आयावतात	एकमेव	िश य	होतो.	मातर्	वयानं	लहान	अस यानं	अजुन	मला	‘अहो-जाहो’
हणे!	कृ णदेव	सहजच	‘सा यकी’	 हणत.	याचाच	दुसरा	अथ	असा	होता	की,	गु -िश य
ना याला	ध न	आ हा	 ितघांचा	एक	भावितर्कोण	होता.	 या	भावितर्कोणाला	ध नच
आ हा	ितघां या	जीवनाकडे	बिघतलं	पािहजे,	असा	माझा	आगर्ह	आहे.

ारकाधीशां या	 भावजीवनाचं	 अिधकािधक	 सखोल	 दशन	 झालं,	 ते	 एकट ा
उ वदेवांना.	 यांचं	 संपणू	जीवन	 बघायला	 िमळालं,	 ते	 यां या	 पर्ाणसखा	झाले या
अजुनाला!	मी	काय	बिघतलं?	एक	िवक्रमो सुक	सेनापती	 हणनू	मी	बिघतलं,	ते	 यां या
ठायीचं	 रणनीितकुशल	 अजोड	 वीर	 मन	 आिण	 अतुल	 ातर्तेज.	 या	 मनाचं	 मला
जाणवलेलं	सवांत	मोठं	वैिश ट 	एकच	होतं.	 यांनी	खेळलेलं	पर् येक	यु 	 हे	अंितमत:
संपणू	 मानवजाती या	 क याणाला	 जाऊन	 िभडत	 होतं.	 केवळ	 एक	 अजोड,	 वीर
सेनानायक	एवढीच	कीती	 िमळिव याची	लालसा	 यात	कधीच	न हती.	ती	असती,	तर
हाती	 श तर्	 न	 घेता	 भारतीय	 महायु ात	 ते	 उतरलेच	 नसते.	 जीवनभर	 कुठ याच
राजिसंहासनावर	 यांनी	अिधकार	सांिगतला	न हता.	तरीही	तसा	अिधकार	सांगणा या
कौरव-पांडव	दो ही	प ांकडील	असं यात	नरेशांना	 यांनी	 वेषानं	एकमेकांशी	लढायला
लावलं	होतं,	ते	का?

हा	आिण	असे	अनेक	पर् न	मनी	उठले	की,	कु ेतर्ावर	मागशीष	व 	पर्ितपदे या
रातर्ी	 यांनी	आ हा	सव	पांडव	यो ांसमोर	 य त	केले या	मनोगताची	तीवर्	आठवण
झा यािशवाय	राहत	नाही.

या	 रातर्ी	 पांडवां या	 िशिबरात	 सेनापती	 धृ ट ु न,	 पाचही	 पांडव,	 मी	 द् पद,



िवराट,	अिभम य,ू	 घटो कच,	 धृ टकेत,ू	 चेिकतान,	 इरावान	असे	 दोन-तीन	 िपढ ांतील
यो े 	 होतो.	 या	 रातर्ी	 ारकाधीशांनी	आ हा	 सवांना	 उ ेशनू	 केले या	 व त यातील
एकही	 श द	 मी	 जीवनभर	 कधीही	 िवस 	 शकलो	 नाही.	 ढणढण या	 पिल यां या
पर्काशात,	 आप या	 पर्श त	 िशिबरात	 बोलावनू	 घेतले या	 महािवक्रमी	 वीरांवर
सभोवार	 एकदा	आपली	 कृ णदृ टी	 िफरवनू,	 ते	 धीरगंभीर	अशा	आप या	 समरवाणीत
हणाले,	 “मला	माहीत	आहे,	 यु 	 हे	कधीच	 अंितम	स य	ठ 	शकत	नाही.	 यु ामुळे
कधीच	सम या	िमटत	नाही,	पर् न	सुटत	नाहीत.	उलट	समाज	पतनशील	हो याचं	भय
असतं.	 रा ट्राचा	सां कृितक	 पायाच	 उखडला	जा याची	श यता	असते.	मानवजातीनं
िपढ ाि पढ ा	आप या	उराशी	कवटाळलेली	 व नं	भ न	होऊ	शकतात.	तरीही	ल -
ल 	यो ांचा	बळी	चढिवणारा	सा ात	मृ यचूा	महाय 	मी	मांडणार	आहे,	तो	का?	का
करतो	आहे	मी	हे	सव?	कशासाठी?	केवळ	दर्ौपदी या	अकलंक	चािर याची	घोर	िवटंबना
करणा या	 दुयोधन,	 दुःशासन,	कण	यांना	शासन	 दे यासाठी?	केवळ	असाच	काही	माझा
हेत	ूअसता,	तर	माझं	 हे	काय	सोपं	होतं.	या	पर् येकाला	एकएकटं	गाठून	 िनखंदणं	काय
मला	अश य	होतं?	मग	कशासाठी	मांडणार	आहे,	मी	हा	थरारक	महाय ??	मा या	समोर
पर् न	 आहे,	 तो	 अिखल	 मानवजातीचा!	 पर् न	 आहे;	 तो	 अंितम	 िचरंतन	 स याचा!
जगातील	 अंितम	आिण	 कधीही	 न	 बदलणारं	 शा वत	 स य	आहे,	 पर्काशमय	 अमर
चैत य!	कुणालाही	 याचा	अनुभव	आप या	िवलासी	राजवा ततू	राहनू	कधीच	नाही	घेता
येणार!

“ यासाठी	 िदवसामागनू	 रातर्	 असते,	 तसा	 जीवनामागनू	 मृ यु	 असतो	 याचा
शरीरातील	 पेशीपेशीनंा	दाट	आिण	अमळ	पिरचय	 हावा	लागतो.	मन,	शरीर,	 बु ी	सव
िनकोप,	आ मिनभर	 हावं	लागतं.	मग	स य	दुस या	कुणी	सांगावं	लागत	नाही,	पटवावं
लागत	 नाही.	 ते	 आपोआपच	 शरीरशरीरांतनू	 पर्कटन	 पाव	ू लागतं.	 ‘मु ती’	 िकंवा
‘सवशरे् ठ	आ मानुभव’	ही	कधीही	िभ ा	मागनू	िमळणारी	व त	ून हे.

“दुस याने	अ न	खाऊन	आपली	भकू	कधीच	शमत	नसते.	दुस याने	पाणी	पर्ाश यानं
आपली	 तृ णा	 कधीच	 तृ त	 होत	 नाही.	अगदी	 तसंच,	 कुणा याही	 केवळ	 उपदेशामुळे
कुणाचाच	उ ार	कधीच	होत	नसतो.	होणारही	नाही!	िजथे-िजथे	जीवन	असतं,	ितथे-ितथे
पर्कटनाचीही	अनावर	ओढ	असते.	 मु तीची	तळमळ	असते.	बाहे न	ती	 िदसत	नसेल,
पण	आतनू	अखंडपणे	 ितचं	 हे	काय	मकूपणे	चाललेलं	असतं.	जीवन	 हणजे	 पर्कटन!
कधी-कधी	 या	 पर्कटनाचा	 पर्लयकारी	 देखावा	 मानवजातीपुढे	 यावा	 लागतो!	 कारण
गरं्थ,	 उपदेश,	नीितत व	यांपलीकडे	जाऊन	ती	आस त	झालेली	असते.	 यि तगत
अंध	 वाथानं	 बरबटलेली	असते.	जगात	 दृ य	 व तूं या	 पलीकडे	आणखी	काही	सू म
जगत	आहे,	 हे	पाहायलाही	 ितला	अवसर	नसतो.	 या	 वेळी	 ितला	 कुठेतरी	थांबवावं	 हे
लागतंच!	आिण	 यासाठी	 यु ासारखा	 दुसरा	अ य	पर्भावी	असा	मागच	असत	नाही!
उ ा	पेटणारं	महायु 	आहे,	ते	यासाठी!	केवळ	यासाठीच!”

या	 रातर्ी	 ‘ ारकाधीशांची	आिण	 माझी	 पिहली	 भेट	 के हा	झाली?’	 हा	अनावर
पर् न	मा या	मनी	सरस न	उठला.	मी	 याचा	क्रमश:	माग	 घेत	 गेलो	आिण	जसजसं
यां या	चिरतर्ाचं	िचतर्	 प ट	होत	गेलं,	तसतसा	थ क-थ क	होत	गेलो.
कंसवधा या	 वेळी	मथुरेत	मी	 यांना	 प टपणे	सवपर्थम	पािहलं	होतं.	यादवां या

सेनापती	अनाधृ टीं या	जवळ	एक	उभारता	त ण	यादव	 हणनू	मी	 ते हा	बसलो	होतो.



या	 वेळी	 यांनी	 आिण	 बलरामदादांनी	 िकशोरवयातच	 बलाढ 	 कुवलयापीड	 ह ीचा
िनःपात	 केला,	 तोच	 मला	 िदपवनू	 गेला.	 या	 वेळचं	 यांचं	 िकशोरवयीन	 प
सयूिबंबासारखं	क्रमश:	मा यासमोरच	फुलत	गेलेलं	मी	पािहलं.

या	वेळी	 यां या	ठायी	असलेला	पर्ािणजीवनाचा	सखोल	अ यास	मा या	मनावर
ठसला.	यु ात	गज,	अ व	आिण	उ ट्र	 हे	पर्ाणी	पर्मुखत:	वापरले	जात.	 पुढे	जे हा	 ते
आचाय	सांदीपनीं या	अंकपाद	आशर्मातनू	परतले,	ते हापासनू	या	ित हीही	पर्ा यांवर
यांना	अ यासपणू	सखोल	बोलताना	मी	ऐकलं.	गज	हा	पर्ाणी	िध पाड	िदसला	िन	िनबु
वाटला,	तरी	तो	अितशय	 बुदि्धमान	असतो,	 हे	नाना	ढगांनी	कृ णदेवांनीच	मला	पटवनू
िदलं.	 ह ीला	 माणसाळिवताना	 या या	 पुढ या	 पायांना	 काटेरी	 लोहचाप	 लावावे
लागतात.	हे	लावताना	 या या	स डे या	क ेत	येईल	असं	माहुतानं	कधीच	उभं	राह	ूनये.
चुकून	तसा	तो	 रािहलाच,	तर	चापामुळे	पायात	 उठले या	 वेदने या	 ितिडकीमुळे	ह ी
माहुताला	सरळ	स डे या	कवेत	घेऊन	रजकानं	धुणं	धोपटावं,	तसं	आपटतो.	पायात या
कळीला	 ह ी	 हळवा	असतो.	आप या	 देहाचा	 पर्चंड	भार	 तो	 पायावरच	 तर	सावरत
असतो.	यामुळेच	पायात	घुसलेला	िककराचा	बळकट	कंटक	 याला	अस 	वेदना	देतो.	तो
कंटक	हळूवार	हातानं	काढणा या	माहुताला	तो	ज मभर	कधीच	िवसरत	नाही!

आ हा	यादवां या	राजसारथी	दा काला	तर	 यांनी	वेळोवेळी	आपली	‘अ वगीता’च
ऐकिवली	होती.	दा क	 यां या	ग ड वज	रथाचा	 वतःला	पाचवा	अ वच	मानत	आला
होता.	खरोखरच	दा क	 कृ णदेवां या	ग ड वज	रथाचा	पाचवा	सतेज,	सावध,	गितमान
अ वच	 होता.	 इतर	 चार	 अ वांचे	 वण	 दुधासारखे	 शुभर्धवल	 होते.	 दा काचं	 अंतरंग
फिटकासारखं	शुभर्धवल	होतं.
तसा	 उ ट्र	 हा	 यु ात	 वापरला	 जाणारा	 ितसरा	 पर्ाणी	 मळूचा	 म थलातला.

मथुरे या	आिण	 ारकेतील	आ हा	यादवांना	 याचा	फारसा	सराव	न हता.	तो	क न	िदला
तो	आम या	 ारकाधीशांनी.	 गजगती	आिण	 याची	 वृ ी	 याचा	जसा	 यांचा	 सखोल
अ यास	होता,	तसा	उ ट्रगती	आिण	 याची	वृ ी	याचाही	होता.	वक्राकृती	आिण	 उंच
उंटाला	बसतं	कर यासाठी	 याला	काही	सांकेितक	श द	िशकवावे	लागतात.	ते	कानांवर
पडले,	तरच	तो	बैठक	घे यासाठी	मनाची	तयारी	करतो.	बसतो.	एरवी	घटका घटका	उभाच
राहतो.

उंटािवषयी	 यांनी	िदलेली	एक	सैिनकी	दी ा	मी	कधीच	िवस 	शकलो	नाही.	उंटाची
ितरकी	आिण	डुचमळती	चाल	ल ात	घेऊन	 यांचं	पथक,	िजदम्	नावाचे	नागमोडी	बाण
वषिवणा या	पथकासमोर	घालावं,	ही	ती	दी ा!	 ते	बाण	 पुढे-पुढे	 उंट	सरावानं	 वतःच
चुकवीत	चालतो.

अजनूही	 ते	 िदवस	 प ट	 आठवतात	 –	 जरासंधा या	 मथुरेवरील	 सश तर्
आक्रमणांचे!	माझी	अनाधृ टीचें	सहसेनापती	 हणनू	 िनयु ती	झा यानंतर,	सवपर्थम
मला	 यु 	या	स यालाच	सामोरं	जावं	लागलं.	 ही	आक्रमणं	एक-दोन	 वेळा	न हे,	तर
चांगली	सतरा	वेळा	कर यात	आली.	 या	काळात	कृ णदेवांनी	राजनगर	मथुरे या	पि चम
महा ारा या	 संर णाचं	 उ रदािय व	मा यावर	सोपिवलं	 होतं.	मा याकडे	 हे	पि चम
महा ारच	का?	 यालाही	कारण	होतं,	मथुरा	समर्ाट	जरासंधा या	िगिरवर्जापासनू	थेट
पि चमेला	होती.	 यामुळेच	 याचं	कुठलंही	सैिनकी	आक्रमण	पर्थम	धडकायला	पािहजे
होतं,	ते	मथुरे या	पवू	महा ारावर!	मातर्	तसं	घडू	शकत	न हतं.	 याला	एक	भौगोिलक



कारण	होतं.	मथुरेला	यमुनेनं	चंदर्ाकृती	घेर	घातलेला	होता.	शत् या	नौकांना	यमुने या
पवूपातर्ात	 उताराला	 सोयीची	 जागा	 न हती.	 ती	 होती	 पि चम	 िदशेला.	 यामुळेच
सेनापती	 हणनू	माझी	 िनयु ती	याच	पर्मुख	महा ारा या	 र णाथ	वषानुवषं	झालेली
होती.

मथुरेचं	र ण	कर याकिरता	मला	पि चम	 ारापासनू	पवू	 ारापयंत	अधचंदर्ाकृती
यमुनापातर्ात	सतत	नौकाफेर	टाकावे	लागत.	अशा	वेळी	काही-काही	फेरात	कृ णदेवही
बरोबर	असत.	 यावेळ या	चचत	मला	 ते	 यु नीतीचे	अनेक	बारकावे	सांगत.	शत् चा
समरांगणात	 पराभव	झाला,	 हणनू	 याला	सोडू	नये.	लढाऊ	वीरा या	मनाचा	कधीच
पराभव	होत	नसतो.	मनाची	बांधणी	क न	तो	 पु हा	 येऊ	शकतो.	यासाठी	पराभवानंतर
याचा	 पाठलागही	 करावा	 लागतो.	 हे	 सतूर्	 यानी	 ठेवनू	 जरासंधा या	 शेवट या
आक्रमणात	 मी	 याचा	 चांगली	 पाच	 योजनं	 पाठलागही	 केला	 होता.	 यमुनेव न
नौकाभर्मण	करताना	मला	तीवर्पणे	जाणवत	असे	की,	 यां या	ठायी	यमुनेिवषयी	अपार
परे्म	आहे.	अशा	 िवहारात	 यांची	 िच वृ ी	अितशय	पर्स न	वाटे.	यमुनेिवषयी	आिण
एकूणच	जल	या	महाभतूािवषयी	 ते	भरभ न	बोलत.	 हणत,	 “याच	यमुने या	पातर्ात
गोकुळात	 मी	आिण	 बलरामदादा	 यथे छ	 डंुबलो	आहोत.	 िह या	जीवनदायी	जलावर
यादवां या	िपढ ा	सतेज	 हा यात,	 हणनू	हाती	फावडं	घेऊन	मी	आिण	दादानं	यमुनेचा
पाट	 आम या	 कृिष ेतर्ाकडे	 वळवनूही	 घेतला	 आहे.	 सा यकी,	 ल ात	 ठेव,	 जीव
यापासनू	ज मतो	आिण	 यात	लय	पावतो,	ते	महाभतू	 हणजे	जल.”

यांचं	असं	अथगभ	बोलणं	ऐकून-ऐकून,	पुढे-पुढे	मला	पर् ययच	येऊन	चुकला	की,	ते
वतःच	एक	जलपु ष	आहेत.	ज मतःच	 यांनी	जलाव न	पर्वास	केला	होता	–	गोकुळ-
मथुरेत	 ते	 यमुनेकाठी	 जलिकनारीच	 रािहले	 होते.	 यांनी	 उठिवलेली	 ारकानगरी	 तर
जलानंच	 घेरलेली	होती.	जलाचा	 कृपापर्सादी	वरदह त	ल ावधी	यादवां या	पाठीशी
असावा,	 ही	 यांची	 दरूदृ टी	 होती.	 हणनूच	 ारकेचा	एका	 सुिनयोिजत	 बंदरात	 यांनी
िवकास	करवनू	घेतला	होता.

यां यातील	 या	 सखोल	 जलपु षाचा	 पर् यय	 सेनापती	 हणनू	 मला	 आला,	 तो
जरासंधा या	सतरा या	 िन	 शेवट या	पर्चंड	आक्रमणात!	 या	 वेळी	 यांनी	 हंस	आिण
िडंभक	या	जरासंधा या	दोन	बलाढ 	 सेनापतीचंा	 िनःपात	 केला	होता.	 यासाठी	 यांनी
यमुनेची	जलकृपाच	पाठीशी	घेतली	होती.

यादवशरे् ठ	मला	नेहमी	 हणत,	“सा यकी,	त	ूमला	बरं	पारखलं	आहेस,	एक	जलपु ष
हणनू!	 कु ं या	 हि तनापुरातही	 मा यासारखे	 आणखी	 दोन	 आहेत	 –	 जसा	 तू
मा यासारखा	आजानुबाह	ूआहेस,	तसेच!	ओळख	पाह.ू”

गंगापुतर्	 हणनू	 िपतामह	भी मांचं	नाव	पटकन	मा या	डो यांसमोर	 येई.	 यांनी
कृ णदेवांना	सुदशनचक्र	अपण	केलं,	 या	भगवान	परशुरामांचेच	िपतामहही	िश य	होते.
पर् वाप	 नावाचं	 अ तर्	 यांनी	 िपतामहांना	 दी ेसिहत	 िदलं	 होतं.	 मी	 बोलनू	 जाई,
“एकतर	 गंगापुतर्	 िपतामह	 हे	 प टच	 आहे.	 दुसरं	 कोण?	 यानी	 येत	 नाही.”	 मी
कपाळाला	आठी	घालनू	 यां याकडे	बिघतलं	की,	 ते	 नेहमीसारखं	खोचक	हसत.	 हणत,
“कळेल	–	यो य	वेळी	कळेल.”	ती	यो य	वेळ	मा या	जीवनात	फार	उिशरा	आली.

जरासंधा या	 दि णेतील	 सेनाघेरातनू	 सुख प	 बाहेर	 पड यासाठी	 गोमंताचं
वैभवशाली	अर य	अ नी या	भ य थानी	टाकावं	लागलं,	याची	 यांना	अपार	खंत	होती.



पांडवांसाठी	 इंदर्पर् थ	ही	 सुरिचत	 राजनगरी	उठिव यासाठी	खांडववनासारखं	 रमणीय
अर य	द ध	करावं	लागलं,	याचा	सल	 यां या	मनी	जीवनभर	सतत	होता.

यां या	 पायावर	 चक्रंच	 उमटली	 होती.	 मथुरा	 ते	 ारका,	 ारका	 ते	 इंदर्पर् थ,
पर्ा योितषपरू,	 ारका	ते	क िड यपरू,	करवीर,	सौवीर	ते	जग नाथपुरी	असा	हा	संपणू
भारतवष	 यांनी	उभा-आडवा	िपंजनू	काढला	होता.

यादवांचा	 सेनापती	 हणनू	 यां यासह	भारतवषभर	 िफरताना,	मला	 यां या	ठायीचे
अनेक	गुणिवशेष	जाणवले.	 यातील	सवांत	मह वाचा	गुणिवशेष	होता,	तो	 यांचा	िनमोह
वभाव.	जसा	 ारके या	िसंहासनाचा	 यांनी	कधीच	मोह	धरला	नाही.	अ यायी	व	अरेराव
शासनक यां या	िनरंकुश	वरवंट ाखालनू	पर्जेला	मु त	करणं,	हे	 यांचं	जीवनवर्त	होतं.
ते	पार	पाडतानाच	पराभतू	झाले या	नरेशांची	रा यं	घशात	घालता	 येणं,	 यांना	सहज
श य	होतं.	पण	 यांनी	असं	कुठलंच	रा य	कधीच	घशात	घातलं	नाही.

अगदी	पर्ारंभीच	 यांनी	दि णे या	अ यायी	व	िनरंकुश	अशा	करवीर या	शृगालाचा
िनःपात	 केला.	 यासाठी	 लाभले या	 सुदशनाचं	 सवपर्थम	 पर् ेपणही	 केलं.	 मातर्
करवीर या	 राजगादीवर	 यांनी	आपला	अिधकार	सांिगतला	नाही.	 शृगाला या	जागी
यांनी	 या याच	 पुतर्ाला	 –	शक्रदेवाला	 िनयु त	 केलं.	 ितथंच	 यां यातील	 वेगळेपण
मला	पर्कषानं	जाणवलं.	 ितथ या	सहसर्ावधी	पर्जाजनांची	मनं	तर	 यामुळेच	 यांनी
िजंकली.

मोठमोठ ा	 दर् ट ा	 पु षांची	एका	 िवषयात	 नेहमीच	चकू	 होते.	 जुने	मोडकळीला
आलेले	 साचलेले	 िवचार	 ते	 अव य	 मोडून	 काढतात,	 पण	 चुकतात	 ते	 नेमके	 नवे
जीवनदायी	 िवचार	 देताना!	 कृ णदेवांनी	न या	 िपढीचा	यादव	 हणनू	मला	जसं	हाताशी
धरलं,	 तसंच	करवीर या	 शृगालपुतर्	शक्रदेवालाही	 हाताशी	धरलं.	साचलेलं	 िनकृ ट,
जुनं,	 मना या	 िनधारानं	 िनपटून	 काढणं;	 हे	 तर	 कृ णदेवाचं	 जीवनवर्त	 होतं.	 मा या
मनावर	ठसलेलं	 याचं	सवांत	मोठं	वैिश ट 	होतं	की,	 यांनी	न या	िपढी या	िवक्रमाला
सदैव	पर्ो साहन	आिण	परे्रणा	िदली	हे!

काम प	गणरा या या	उ म 	आिण	माजले या	नरकासुरावर	आमचे	 वामी	कृ णदेव
ससै य	 चालनू	 गेले.	 मी	 यां याबरोबर	 होतोच.	 पि चम	 सागरतीरावर या	 आम या
ारकेपासनू	 पवूदेशी या	 पर्ा योितषपुरापयंत	 तडक	 जाऊन	 िभडणारं	 हे	 पर्चंड

मह वाकां ी	अिभयान	होतं.	या	पर्दीघ	काळ या	 सैिनकी	अिभयानात,	मला	 यां या
ठायीचे	 िक येक	 गुण	 िदपवनू	 गेले.	काम पां या	अ यायी	आिण	अरेराव	नरकासुराला
वधनू	 यांनी	 ितथलं	रा य	 याचा	 पुतर्	भगद 	याला	पर्दान	 केलं.	 या	 वेळी	 यां या
िठकाणी	 असले या	 तर्ी वा या	 िनखळ	आदरामुळे	आ ही	 सवच	 यादवयो े 	 चिकत
झालो.	 यांनी	 सोळा	 सहसर्	 कैदी,	 पीिडत	 काम पी	 ि तर्यांना	 उ वदेवां या	 हातनू
आप या	नावाची	 मंगलसतूरं्	अपण	 केली.	 या	सव	अशर्ाप	 िजवांचं	आप या	 ारकेत
स मानपवूक	 पुनवसन	 केलं.	या	पर्ाचीन	आयावतात	 हे	असं	काही	करणारे	 ते	पिहलेच
दर् टे	पु षो म	ठरले.

कृ णदेवांचं	 ारकेतील	सांसािरक	जीवन	तर	मला	सव	बारका यांसह	समोरच	बघायला
िमळालं.	 राणी ीपाव न	 आप या	 अलंकृत	 ग ड वज	 रथातनू	 उ वदेव	 व
बलरामदादांसह	आले या	 कृ णदेवांचं	 सेनापती	 हणनू	 राजसभे या	 ारात	मी	 वागत
केलं	की,	माझे	दो ही	हात	परे्मभरानं	ते	आप या	ओंजळीत	घेत.	कधी-कधी	एका	हाती



माझा	हात	तसाच	ध न	 ते	राजवेदीकडे	चाल	ूलागत.	असं	चालताना	 ‘सा यकी	 बंधो,’
अशी	अितशय	परे्मळ,	ठाव	घेणारी	साद	घालत.

मला	 प ट	आठवतं,	 मा याशी	श दही	 न	 बोलता	 ते	अशाच	 एके	 िदवशी	 सुधमा
राजसभेत	 पर्वेशले	 होते.	 नेम या	 याच	 िदवशी	 पुढे	 वशुर	 झाले या	 सतर्ािजतांनी
यां यावर	 यमंतक	 म या या	चौयकमाचा	आ ेप	 घेतला	 होता.	 या	 िदवशी	 सुधमा
सभेला	 िदले या	 श दांपर्माणे	 कृ णदेवांनी	 नाना	 खटपटी	 क न	 यमंतक	 मणी	 परत
आणनू	भर या	सभागृहात	तो	सतर्ािजतां या	 वाधीन	केला	होता.

या	 यमंतक	मिणर नाचं	एकजात	सव	यादवांना	कोण	कौतुक	वाटलं!	मला	मातर्
या	िनिम ानं	 ारकेत	आले या	एका	 तर्ी-र नाचं	सवािधक	कौतुक	वाटलं.	 या	हो या
आम या	 जांबवतीदेवी!	 मा या	 कृ णदेवांनी	 ऋ वान	 पवता या	 अर यातील	 एक
आिदवासी	 तर्ी-र न	 ारकेत	 आणनू	 यादवां या	 महाराणीपदाला	 पोहोचवलं.	 या
िदवशीच	मला	कळून	 चुकलं	की,	हा	 पु षो म	सव	आयावतात	 वेगळाच	आहे.	 कृ णदेव
आिण	जांबवतीदेवी	यांचा	 िववाह	आदश	माननूच	 पुढे	भीमसेनाने	 िहिडंबेशी	ल न	 केलं
आिण	अजुनानं	उलपूी	या	एका	बालिवधवेशी	िववाह	केला.

सवच	कौरव	 –	 िवशेषत:	 दुयोधन	आप या	 सं ये या	आिण	अिधकारा या	बळावर
गुणवंत	पांडवांना	देशोधडीला	लावायला	उ सुक	झाले	होते.	 यांनी	रा याचा	भाग	 हणनू
हि तनापरू या	 िव यात	 राजसभेत	खांडववनाचा	 िबकट	भाग	 यां या	ग यात	मारला.
तोही	 कृ णदेवां या	 सा ीनं!	 यांनी	 तो	 यां या	 दरूदृ टीचा	 वेध	 घेणा या
बुदि्धकौश यावर	िवसंबनू	 वीकारला	होता.	यादवांचा	सेनापती	 हणनू	मी	आयावतभर
िफरलो.	या	पर्वासात	 िठकिठकाणी	पट्टी या	 गु ं या	चरणांशी	बसनू	 िविवध	अ तरं्
ह तगत	 केलेले	 अनेक	 वीरिशरोमणी	 पािहले.	 यातील	 एकाकडेही	 आम या
ारकाधीशां या	 अजोड	 बुदि्धअ तर्ासारखं	 अ तर्	 न हतं.	 यां या	 या	 अजेय

अ तर्ाचा	अनुभव	मी	अनेकवेळा	घेतला	होता.	 यां या	सव	हालचालीतं	खपू-खपू	िवचार
क नही	 मला	 नखभरसु ा	 दोष	 काढता	 येत	 न हता.	 जरासंधवधा या	 अिभयानात
िगिरवर्जाला	जाताना	 यांनी	भीमाजुनांची	यो य	िनवड	केली	होती.	 या	वेळी	ते	िनघनू
गे यानंतर	मी	सतत	 िवचार	करीत	रािहलो	की,	 ारकाधीशांनी	मला	समवेत	का	 घेतल
नाही?	 शेवटी	 धैय	क न	एकदा	मी	 कृ णदेवांनाच	 िवचारलं,	 “का	नाही	 घेतलंत	आपण
मला	 िगिरवर्जा या	अिभयानात?”	 तसं	 लुभावणारं	 हसत	 ते	 मा या	 डो यांत	 णभर
एकटक	बघत	रािहले.	मग	काहीच	न	बोलता	बर् कूट	घात यासारखं	 हणाले,	“सा यकी
बंधो,	कळालं	का	मी	 या	वेळी	तुला	समवेत	का	घेतलं	नाही	ते?”

मी	पार	ग धळून	गेलो.	खरोखरच	मला	काहीही	कळलेलं	न हतं.	 यां या	श दही	न
बोलता	 नुस या	 बघ यातनू	 कळणार	 तरी	 काय?	 “काहीही	 कळलेलं	 नाही.	 प ट
सांग याची	कृपा	करावी	यादवशरे् ठांनी!”	मी	 हणालो.

तसं	माझे	खांदे	अपार	मायेनं	थोपटत	ते	 हणाले,	“यादवसेनापती,	मी	िगिरवर्जाला
गेलो	होतो,	 ते	 ितसरा	पांडव	 हणनू!	पांडवां या	वतीनं	 तु हाला	असं	पांडव	होता	 येणं
कधीतरी	श य	आहे	का?	तुम या	डो यांतील	अिभमानी	यादव	मलाच	काय,	कुणालाही
एकटक	बिघत यावर	सहज	 िदसेल.	 तु ही	 –	 तु ही	कधीच	पिहले	वा	 ितसरे	पांडव	होऊ
शकत	नाही.	आहात	व	राहाल	अगदी	शेवटपयंत	पिहला	िन	शेवटचा	यादव	 हणनूच!”

यानंतर या	 पांडवां या	 राजसयू	 य ातील	 िशशुपालवधा या	 पर्संगी	 मला



यां यातील	एक	आगळाच	 गुण	 िदसनू	आला.	 संयम	हा	तर	 यांचा	अंगभतू	 गुण	होता.
िशशुपालाचे	 न या णव	 अपराध	 पराकोटी या	 संयमानं	 यांनी	 सहन	 केले	 होते.	 पण
यां या	 शंभरा या	अपराधाला	 ते	 मा	क 	शकले	नाहीत.	 यांनी	 सुदशनाचं	पर् ेपण
क न	अवा य	बोलणारी	 याची	जीभ	म तकासह	उखडून	काढली,	सवांसम !	भरले या
य 	 मंडपा या	 सा ीनं!	 यांचं	 ते	 िद य	 प	 सहन	 न	 होऊन	 मंडपातील	 य चयावत
आमंितर्त	िदपनू	गेले	होते.	िदङ्	मढू	झाले	होते.

मी	 मातर्	 िदपनू	 गेलो,	 तो	 य ानंतर या	 यां या	 झाले या	 एका	 दशनानं!
इंदर्पर् थात	 या	 िदवशी	 यमुनेकाठी	 पांडवांनी	 िदले या	 भोजना या	 पं तीमागनू
िकतीतरी	 पं ती	 उठ या.	 या	 पं ती या	 उ टावले या	 पतर्ाव या	 काही	 णांपवूी
राजसयू	 य ा या	अगर्पजेूचा	 मान	 लाभले या	 सुदशनधारी	 ारकाधीश	 यादवशरे् ठ
कृ णदेवांनी	 वत:	उचल या	हो या.	अजुना या	 नंिदघोष	रथाला,	 वतः या	ग ड वज
रथाला	हाती	लाकडी	नळकांडी	घेऊन	वंगण	घालताना	ओळंबलेलं	आ ही	 यांना	अनेकदा
पािहलं	होतं.	राजसयूा या	य मंडपात	आमंितर्तां या	उ टया	पतर्ावळीही	उचलताना
यांना	बघनू	मी	केवळ	थ कच	झालो	होतो.	खरोखरच	पांडव	भा यवान	होते.	 ारकाकरांना
असे	कृ णदेव	कधी	पाहायला	िमळाले	न हते.

शर्ावणात	कधी	ढगाआड	जाणा या,	कधी	सवांगी	पर्कटून	नटलेली	अवघी	 सृ टी
उजळून	टाकणा या	सयूदेवासारखंच	 यांचं	पर् येक	दशन	होतं.	पर् येकाला	 ते	 या या
मतेपर्माणे	 वेगवेगळं	 घडत	 गेलं	 होतं.	 मी	 झालं	 तरी	 िकती	 हणनू	 या या	छटा

सांगणार?	एक	सेनापती	 हणनू	मा या	दृ टीला	 यांचं	जे-जे	दशन	घडलं,	ते-ते	मी	 मरेल
तसं	सांगतो	आहे.

वीर	 पु ष	 माशील	 असेलच,	 असं	 नाही.	 कठोरपणे	 ताडून	 बघताना	आज	 मला
जाणवतं,	मीही	तसा	न हतो.	यादवराज	शर्ीकृ ण	मातर्	तसे	होते.	 ारका	सोडून	 िनघनू
गेले या	मंतर्ी	अक् रांना,	 यांनी	सुधमा	राजसभे या	मंितर्गणांत	पु हा	सामावनू	घेतलं
होतं.	 यमंतक	 मिणर ना या	 िनिम ानं	 अक् रां या	 हातनू	 घडले या	 तशा	 अ य
अपराधाला	 यांनी	िवशाल	मनी	 मा	केली	होती.	 याचवेळी	मला	जाणवनू	गेलं	होतं	की,
आप या	न या	गणरा यातील	कुठ याही	माणसाठायीची	 गुणव ा	वाया	जाऊ	 ायला
ते	कधीच	तयार	न हते.	राजनीती	चौफेर	पचिवलेले	ते	ख या	अथानं	राजनीित 	होते.

घर या	भांडणात	पर याला	ह त ेप	क 	 देणं	यासारखा	मखूपणा	नाही,	 हे	तर	 ते
चांगलंच	जाणनू	होते.	आप या	सौभ	िवमानाचा	वापर	क न	आयावतात	कालयवनाला
पाचारण	करणा या	शा वाला	 यांनी	कालयवनासह	धडा	िशकिवला.

यांनी	मनाशी	धरले या	काही	एका	िविश ट	राजकीय	 येयाचा	एक	मु य	भाग	होता
–	हि तनापरूचं	 कु ं चं	सामर्ा य	हा!	जरासंधा या	मगधां या	रा यानंतर	हि तनापरूचं
रा य	 सवांत	 साम यशाली	 होतं.	 याचा	 पर्मुख	 पाया	 होता,	 भी मां या
िहमालयासार या	उ ुंग	व	 यागी	िवक्रमाचा.

तसे	 हि तनापरूला	 कृ णदेव	 फारसे	 गेलेच	 न हते.	 फार	 तर	 तीन-चार	 वेळा	 गेले
असतील.	 ारकेत	राहनूच	 यांनी	हि तनापरू या	कु ं ची	खडान	्खडा	वाता	उचलली	होती.
यां या	 गु तचर	 िवभागाचे	 पथक	 पर्मुख	 कुठ याही	 णी	 आिण	 कुठ याही	 थळी
यांची	 भेट	 घेऊ	शकत	असत.	याला	अगदी	 राणीवशा या	 ीपातील	 यां या	आठही
रा यां या	 एकांती	 क ांचाही	अपवाद	 नसे.	 एखादा	 गु तचर	 यांना	 व	 बलरामदादांना



एकतर्	 बघनू	 िबचकत	असे.	 ारकाधीश	 याची	 कुचंबणा	 दरू	 करत.	 हणत,	 “अरे,	 हे
आपलेच	दादा	आहेत.	बोल	 िनःसंकोच.”	असं	कर यात	 यांचा	 हेत	ू दुहेरी	असे.	एक	तर
संकोचले या	गु तचराची	कुचंबणा	दरू	होई	आिण	 दुसरं	 हणजे,	बलरामदादांना	आप या
बंधूंचं	आप यावर	राजनीतीपलीकडे	जाऊन	केवढं	परे्म	आहे,	याचा	पर पर	पर् यय	येई.

मलाच	सुतराम	माहीत	नसले या	कु ं या	हि तनापुरातील	वाता,	यादवांचा	सेनापती
हणनू	 मा या	कानी	 घालनू,	 ते	 मला	 थ क	करत.	 हि तनापुरातील	 मह वा या	सव
राजकीय	 तर्ी-पु षांचं	काटेकोर	मू यमापन	 यां याजवळ	तयार	होतं.	 यां या	 दृ टीनं
हि तनापरू या	गणरा यातील	सवांत	मह वाचे	होते,	ते	िपतामह	भी म.	 याखालोखाल
ते	मह व	देत,	ते	अंगराज	कणाला!

हि तनापुरातील	एकेक	पु षशरे् ठािवषयी	ते	मोजकंच,	पण	अगदी	अचकू	बोलत.
“हि तनापुरात	स याची	चाड	आिण	पारख	असलेले	आहेत,	ते	एकटे	िपतामह	भी म!

मातर्	वृ वामुळे	ते	ितथे	हताश	झाले	आहेत.	हि तनापुरातील	एका याही	 यानी	येत
नाही	की,	राखेनं	झाकलेला	असला,	तरी	अंगार	िवझलेला	नसतो!	आजही	िपतामह	भी म
अतुल	पराक्रमी	आहेत.

“सवांत	 िबकट	 आिण	 गंुतागंुतीचं	 मानसशा तर्	 आहे,	 ते	 महाराज	 धृतरा ट्रांचं.
यां या	ठायी	आज	दोन	वेगवेगळे	धृतरा ट्र	नांदताहेत.	एक	आहे,	पुतर्परे्मापोटी	अंध
असनूही	 दुयोधनाला	 रा यािभषेक	झा याची	 डोळस	 व नं	 पाहणारा	 लालसी	 िपता.
दुसरा	आहे,	वरवर	राजिश टाचाराचं	ढ ग	करणारा	फसवा	राजा.	कु ं या	सभागृहात	एक
आिण	 अंतःपुरी	क ात	 दुसराच	 –	अशी	 धृतरा ट्रांची	 दोन	 पं	वावरताहेत.	 यातील
यांचं	सभागृहातील	वागणं	गांधारनरेश	शकुनीनं	पणू	झाकोळून	टाकलं	आहे.	अंतःपुरी
क ातील	जीवन	मह वाकां ी	दुयोधनानं	वेढून	टाकलं	आहे.	हि तनापुरातील	कु ं या
वैभवी	रा याचे	अिधकारी	महाराज	धृतरा ट्र	यां या	 प ट	दोन	बाहुली	झाली	आहेत	–
एक	आहे	शकुनी या	हातात,	दुसरं	आहे	दुयोधना या.

“दुयोधन-शकुनीं या	 कुिटल	 राजनीतीला	धार	चढली	आहे,	ती	कणक	या	 कु ं या
कुिटल	मं या या	बुदि्धम ेची.

“हे	सव	जण	आप या	पर् येक	 कृतीत	कौश यानं	ओढू	बघताहेत	 ते	महािवक्रमी
अंगराज	कणाला!	 याचा	 वसाम यावर	दांडगा	 िव वास	आहे.	भर या	 तूसभागृहात
दर्ौपदीवर	ओढिवले या	पर्संगामुळे	या	सवांचे	मनोभाव	सव	मातर्ांसह	पर्कट	झाले
आहेत.

“कौरवां या	 तर्ीमंडळात	सव	पु याई	एकवटली	आहे,	ती	राजमाता	गांधारीदेवीं या
ठायी.	आजवर	 यांनीच	आप या	 कठोर	 वचनांनी	 मह वाकां ी	 दुयोधनाला	 कसंबसं
आव न	 धरलं	 आहे.	 महा मा	 िवदुर	 आिण	 संजय	 माझे	 भ तच	 आहेत.	 ते	 दोघंही
हि तनापुरात	आहेत	आिण	 तेही	मह वा या	जागांवर.	 हेच	पांडवांना	 याय	 दे यासाठी
काही	आशा थान	आहे.”

जशी	कौरवांची	खडान	्खडा	मािहती	आम या	यादवशरे् टांना	होती,	तशी	पांडवांचीही
होती.	 राजमाता	 कंुतीदेवी	 हे	 यां या	 परमादराचं	 िठकाण	 होतं.	 दरू-दरू	गोकुळात	मागे
पडले या	 यशोदामाते या	 ठायीच	 यांनी	 कंुतीदेवीनंा	 मानलं	 होतं.	 यां या	 ठायी या
धैयशील	 तर्ीिवषयी	तर	ते	भरभ न	बोलत.	 हणत	“सव-सव	पर्ितकूलतेत	आम या	या
आ याबा नी	आप या	पाचही	 पुतर्ांची	जीवनकमळं	 फुलवनू	दाखिवली	आहेत.	पाचही



पांडव	 वेगवेगळया	 गुणांचे	अिधकारी	आहेत.	 या	सवां या	साम याची	मठू	वळ याची
कळ	दर्ौपदीकडे	आहे.	पांडव	हे	आजचेच	न हे,	तर	उ ाचेही	आदश	राहतील.	असेल	 या
साम यािनशी	 पर्संग	 पडेल	 ते हा-ते हा	 यां या	 पािठं यात	 सिक्रय	 उभं	 रािहलं
पािहजे.”	 यांचं	असं	बोलणं	ऐकलं	की,	मला	 यां यातील	कुशल	राजनीित ,	चक्रवती
यो ा	याहनू	पलीकडचं	काहीतरी	 यां यात	जाणव	ूलागे.

ारकेतील	आ हा	यादवांपैकी	असा	एकही	जीव	न हता	की,	 याला	कृ णदेव	नावानं
ओळखत	न हते.	 हणनूच	 यां यासमोर	कधीच	 कुणाचीही	कसलीही	बौदि्धक	लटपट-
खटपट	चालत	नसे.	कधीकाळी	 यां या	रोषाला	घाब न	काशीरा यात	परागंदा	झालेले
अक् र	आता	 ारकेत	पु हा	 ळले	होते.

ारकेतील	 रेघन	्रेघ	 कृ णदेवांना	तळहातावर या	 रेषांसारखी	 पाठ	 होती.	कधीकाळी
मथुरेत	कंसानं	कारागृहात	आपले	नवजात	सहा	पुतर्	िशळेवर	आपटून	वधले,	हे	जीवघेणं
दुःख	 वसुदेवबाबा	 आिण	 देवकी	 माता	 काहीसं	 िवसरले	 होते.	 यां या	 गेले या	 सहा
पुतर्ांनी	 िजवंत	 राहनू	 जे-जे	 सुख	 यां या	 पायाशी	 आणनू	 टाकलं	 असतं,	 याहनू
केवढंतरी	िहमालया या	उंचीचं	शरे्यस	एकट ा	कृ णदेवांनी	 यां या	चरणांवर	अपण	केलं
होतं.

वसुदेवबाबा	 आिण	 दो ही	 राजमाता	 हे	 राजमंडळ	 आता	 वृ 	 झाल	 होतं.	 यांचा
बराचसा	 वेळ	 आचाय	 सांदीपनी	 आिण	 पुरोिहत	 गग	 यां यासह	 ारकेत	 आले या
ऋिषमुनीं या	 सहवासात	 आिण	 धािमक	 कृ यांत	 जात	 होता.	 कृ णदेवां या	 गाज या
अकलंक	कीतीमुळे	ते	भ न	पावले	होते.	कृताथ	झाले	होते.

कीती या	 वैभवी	 िशगेला	 पोहोचले या	 ारकेचं	खरं	 वैभव	 होतं,	 एका	 राज तर्ीत!
ि मणीदेवीच	आता	संप न	 ारके या	महाल मी	शोधत	हो या.	आता	सुरावर	आले या
यां या	 मीदादा	आिण	इतर	 बंधूंनी	 िकतीतरी	 वेळा	अग याचा	आगर्ह	क नही	 या
क िड यपुराकडे	 कधीच	 परत या	 न ह या.	आप या	 माता	 शु मतीदेवी	 यांना	 यांची
अधनूमधनू	 ेमकुशलाची	 भजूपतरं्	 जात	 होती.	 उपहारतबकंही	 पोहोचती	 होत	 होती.
यांची	 येत	 होती.	 गा डिव ेत	 िन णात	 असले या	 आप या	 आकृितकाकांना	 यांनी
आगर्हानं	अनेकवेळा	 ारकेत	बोलावनू	 घेतलं	होतं.	 कृ णदेवांशी	 यांची	घटकान	्घटका
भेट	 करिवली	 होती.	 पर् येक	 लहानथोरांकडून	 िमळेल	 ते	 कौश य	 उचल याची	 वृ ी
असले या	कृ णदेवांनी	या	आकृितकाकांकडून	गा डिव ाही	िशकून	घेतली	होती.

ि मणीदेवीनंी	आप या	सातही	भिगनीचंी	अप यं	आपलीच	मानली	होती.	 यां या
द 	 दृ टीखाली	कृ णदेवांचा	राणीवसा	गुणवान	पुतर्-क यांनी	कसा	बह न	आला	होता.
पर् ु न,	सांब,	भान,ू	 वीर,	श् त,	 संगर्ामिजत,	 वृक,	 पर्घोष,	चा दे ण,	 सुभान	ूआता
केवढेतरी	 िध पाड	 व	 िन णात	 यो े 	 झाले	 होते.	 िवशेष	 हणजे	 या	 कौश यानं
ि मणीदेवीनंी	भामादेवी	आिण	 यां या	अप यांना	हाताळलं	होतं,	 यानं	 या	 देवीचंा
वभावही	िकतीतरी	िनवळला	होता.	 याही	आता	 ि मणीदेवीसंार या	 ारकाकर	 तर्ी-
पु षांना	िपर्य	झा या	हो या.	जांबवती,	भदर्ा,	ल मणा,	कािलंदी,	स या,	िमतर्िवंदा	या
इतर	 देवीही	 जनिपर्य	 झा या	 हो या.	 आपाप या	 पुतर्-पुतर्ीनंा	 ारकेत	 आले या
वेगवेगळया	 गणरा यांचे	 नरेश,	 युवराज,	 ऋिषमुनी,	 तापस,	 कलाकार	 यां या	 डोळस
सहवासात	 ठेवनू,	 यांनी	आपापले	 पुतर्	 गुणी	 व	 सं कारशील	 केले	 होते.	 कृ णदेवां या
वंशाचा	वटवृ 	चौअंगी	डव न	आला	होता.



बलरामदादांचे	बंध	ूगद,	सारण,	रोिहता वही	िववािहत	व	संसारी	झाले	होते.	 यांनाही
पुतर्-क यांची	 पर्ा ती	 झाली	 होती.	 दादांचे	 पुतर्	 िनशठ	 आिण	 उ मुक	 हेही	 आता
कृ णपुतर्ांत	 इतके	 िमसळून	 गेले	होते	की,	ही	 चुलत	भावंडं	आहेत,	 हे	सांगनूही	पटत
न हतं.	 ते	 सवच	 स खे	 वाटत.	 रेवतीदेवीनंी	 आपला	 रैवतक	 पवताचा	 संपक	 फारच
िज हा याचा	 ठेवला	होता.	माहेर	जवळच	अस यामुळे	 या	अनेक	धािमक	 िवधीसंाठी
सतत	 रैवतकावर	 जात.	 अलीकडे	 यांनी	 आप या	 िपता	 ककुदि्मन	 महाराजां या
सचूनेनुसार	एका	आशर्माचं	कामही	हाती	 घेतलं	होतं	 रैवतक	आपसात	बोलत	की,	 या
आशर्मात	 पर्यागचे	 घोर	 आंिगरस	 मुनी	 येऊन	 राहणार	आहेत.	 बलरामदादांचं	 मला
जाणवलेलं	सवांत	मोठं	वैिश ट 	हे	होतं	की,	ते	एकप नी	वर्ताचे	अिधकारी	होते.	 यामुळे
एकट ा	उ वदेवांिशवाय	सवच	यादव	 यांना	दबकून	असत.	पर्संगी	कृ णदेवसु ा!

कृ णदेवानंतर	 सव	 ारकाकरां या	 दयात	 मानाचं	 थान	 होतं,	 ते	 उ वदेवांना.
आप या	 अंगी या	स वगुणांनी	 यांनी	 ते	 िमळिवलं	होतं.	 ते	सव	यादवांहनू	ज मतःच
वेगळे	 होते.	 वेगळेच	 िदसत,	 वागत	 बोलत.	 ारका	 हे	 यादवां या	 राजनगरीचं
आयावता या	भमूीपासनू	दरू	सागरजलात	असलेलं	 ीप	होतं.	उ वदेव	हे	 या	 ीपावरील
ल ावधी	यादवांपासनू	दरू	असलेलं	एक	 वेगळंच	मानवी	 ीप	होतं.	 ते	 सं यासी	 वृ ीचे,
अिववािहत	 व	 बर् चारी	 होते.	 यासाठीच	 यांचे	 िपता	 देवभाग	 यांनी	 वंशवेल
चालिव यासाठी	 यां या	 िचतर्केत	ूव	 बृहद	्बल	या	दोन	 बंधूंचे	 िववाह	क न	 िदले	होते.
यां या	 संसारवेळीही	 अप यांनी	 फुल या	 हो या.	 ारकेतील	 उ वदेव	 हा	 एकच
यादवशरे् ठ	असा	होता	की,	जो	कृ णदेवांसह	सवांनाच	आपला	वाटे.

यांचा	आिण	 ि मणीदेवीचंा	 बंधुभिगनीहनू	पलीकडचा	भावमेळ	फार	लोभस	होता.
ि मणीदेवी	आप या	 बंधूंपासनू	 माहेरापासनू	 भाविनकदृ ट ा	 तुटून	 ारकेत	आ या

आहेत,	हे	उ वदेवांनी	चांगलं	जाणलं	होतं.	 या	कधीच	क िड यपरूला	परतणार	नाहीत,	हे
पारखलं	 होतं.	 ‘मी	 तु हाला	 बंधसूारखाच	 आहे.	 ारकेत	 तु ही	 क िड यपुरातच
अस यासार या	आहात.’	असं	 कुठलंही	 िदखाऊ	 िवधान	 न	 करता	 उ वदेवांनी	 यांना
भरभ न	आदर	व	बंधचूा	परे्मभाव	िदला	होता.	मा या	मनावर	उ वदेवां या	ठायी या
या	दुमीळ	गुणांचा	मोठाच	पर्भाव	होता.	तो	पर्भाव	 यां या	त डून	सहज	बाहेर	पडलेले
–‘िजथे-िजथे	योगे वर	शर्ीकृ ण	आिण	पाथ	धनुधर	आहे,	 तेथे-तेथे	 नेहमीच	धम	आिण
िवजय	 आहे.’	 असे	 उद	्गार	 ऐकताना	 वाढत	 जाई.	 ि मणीदेवीही	 यांचा	 खपू	 आदर
राखीत.

बलरामदादा	 हे	एक	मोठंच	पर्करण	होतं!	 यां या	 िवक्रमात	धाक	होता.	तसा	तो
वभावात	मातर्	न हता.	पण	 गंमत	अशी	होती,	 यां या	मोक या	आिण	 प टव या
भाबड ा	 वभावामुळे	ते	के हा	आिण	कुणाला	धारेवर	धरतील,	काही	सांगता	येत	न हतं.
कृ णदेवांनी	 तर	 जाणीवपवूक	 यां या	 वभावातील	 हा	 धाक,	 सम त	 ारकाकरांत
कौश यानं	 पेरला	होता.	पर् य 	 ारकाधीश	कृ णदेवांनी	आप या	 ये ठ	 बंधचूा	आदर
आिण	धाक	मा य	के यानंतर,	इतर	कुणालाच	तो	मा य	करताना	काहीच	पर् न	येत	नसे.
कधी-कधी	 या	 दोघा	 बंधूंत	 मलूभतू	 मतभेदाचे	 कठीण	 पर्संग	 येत.	 सुभदर्ादेवीचंा
अजुनाशी	 झालेला	 िववाह,	 हे	 तर	 याचं	 ठळक	 उदाहरण	 होतं.	 यां या	 िववाहा या
काळात	हे	दोन	बंध	ूतर	काही	वेळा	एकमेकांची	दृ टी	चुकवनू	राजवा ततू	वावरत.	या	दोन
बंधूं या	 मनात	 पडलेली	 दरी	सांध याचा	 पर्य न	 वसुदेवबाबा	आिण	 दो ही	 राजमाता



क न	बघत.	 याला	यश	 येतच	असे,	असं	नाही.	 याचं	कारणही	होतं,	बलरामदादांचा
कसलीही	तडजोड	सरळ	फेकून	देणारा	तडक	 वभाव!

अशा	 पर् येक	 पर्संगी	 या	 दोन	 बंधूंत	 भावसेत	ू बन याचं	 काम	 केलं,	 ते	आम या
उ वदेवांनी!	 ि मणीदेवीनंीही	 यांना	 कौश यानं	 सहकाय	 केलं.	 यातही	 मला
जाणवलेली	एक	मोठीच	 गंमत	 होती.	 कुणाचं	फारसं	नसलं,	तरी	 ि मणीदेवीचंं	 हणणं
बलरामदादा	शांतपणे	ऐकून	घेत.

कृ णदेवांबरोबर	 इंदर्पर् थात	 जा याचा	 योग	 मला	 वारंवार	 आला.	 कधी
यां याबरोबर	 मी	 असे,	 कधी	 उ वदेव	 असत.	 कधी-कधी	 आ ही	 दोघेही	 अस.ू
इंदर्पर् था या	पर् येक	भेटीत	पाचही	पांडव	बंध	ूमला	क्रमश:	उलगडत	गेले.	ते	पाचही
बंध	ू ज मजात	 वभावत:	 वेगवेगळे	 होते.	 मातर्	 सवां या	 ठायी	 एकच	 सा य	 होतं,
सवांचाच	कृ णदेवांठायी	अजोड	असा	भि तभाव	होता.

पांडवांतील	 ये ठ	 युिधि ठर	हा	अनेक	ब या-वाईट	 गुणांचं	 िकचकट	 िमशर्ण	होता.
पराक्रमी	होता,	पण	डो यांत	भरावा	अशा	िवक्रमाचा	अिधकारी	न हता.	 यागी	होता,
पण	अिभलाषीही	होता.	ज मानं	 ये ठ	होता,	तसा	करणीनं	 ये ठ	होताच	असं	नाही.
या या	 ानामुळे	तो	युिधि ठराचा	‘धमराज’	झाला.	पण	‘धम’	 यानं	 याचा	अथ	जाणनू
राबिवलाच,	असं	काही	नाही.	 हणनू	 यानं	अधम	केला	काय?	तसंही	नाही.	 यानं	केला
अ य	अिवचार	 –	 तू	 खेळ याचा.	 कधी-कधी	 एक	 गमतीदार	 िवचार	 मा या	 मनी
तरळून	जाई.	कौरवांशी	 ितर्य	 हणनू	 तू	 खेळ याचा	पर्संग	मा या	 कृ णदेवांवरच
आला	असता	तर!	 यांनी	नाना	तक-िवतक	लढवनू	तो	टाळला	असता	आिण	 खेळावंच
लागलं	असतं	 तू	तर?	मला	िव वास	आहे,	ते	 यात	कधीच	हरले	नसते!!

इंदर्पर् थात	कधी-कधी	मला	तीवर्पणे	 पशनू	जाई	की,	इथ या	राजिसंहासनावर
युिधि ठराऐवजी	भीमसेन	असता	तर?	अजुन	असता	तर?	कसं	झालं	असतं	इंदर्पर् थाचं
रा य	आिण	तेथील	नगरजनांचं	जीवन?	सव	पांडवांचं	जीवन?

पांडवांकडील	क्रमांक	दोनचा	पांडव	भीमसेन	आ हा	यादवांकडील	बलरामदादांसारखा
होता.	 जरासंधा या	 वधासारखा	 भीमसेनाचा	 पराक्रम	 डोळे	 िदपिवणारा	 होता.	 याचा
पराक्रम	वेळोवेळी	अनेकांनी	मा यही	केला.	भीमसेन	नुसताच	महापराक्रमी	न हता,	तो
िवचारी	व	 बुदि्धमानही	होता.	झालं	एवढंच	की,	 यानं	आपलं	शरीरसाम य	 वेळोवेळी
पर्कट	 केलं;	 या	मानानं	 बु ीचं	नाही.	सव	मातर्ांसह	भीमसेनानं	 ते	पर्कट	 केलं	असतं
तर?	झाला	असता	काय	 याचा	कृ णदेव?	मुळीच	नाही!	कृ णदेवां या	एकमेव	व	अतुल
शरे् ठ वाकडे	असे	कधी	 ‘नेित	 नेित’	मागानं,	तर	कधी	 ‘अि त	अि त’	मागानं	जाणंच
भाग	होतं.	तरीही	 ते	शरे् ठ व	 कुणालाच	 संपणू	गवसलं	न हतं.	ला ागृहात	वनवासात
कंुतीमातेशी	 भीमसेन	 जे-जे	 बोलला,	 ते	 बोलणं	 या या	 बुदि्धम ेचा	 पर् यय	 देतं.
पांडवां या	अखंड	जीवनपर्वासातील	भीमसेना या	पराक्रमाचं	 यांना	लाभलेलं	बळकट
कवच	फार	मोलाचं	होतं.	पांडवांत	भीमसेन	नाही,	ही	क पना	क न	बघावी.	 ते	केवढ ा
अडचणीत	 आले	 असते,	 हे	 अनेकदा	 मला	 तरी	 प ट	 झालं	 होतं.	 भीमसेनाचं	 मला
जाणवलेलं	 वैिश ट 	 हे	 होतं	 की,	 यानं	 आपण	 आप या	 बंधूंचं	 कवच	 आहोत,	 असं
वमुखानं	 कधीच	 हटलं	 नाही.	 दर्ौपदीला	 भीमसेनाचाच	 नेहमी	 आधार	 वाटला.
भीमसेनाची	ही	 गुणव ा	 यानी	 घेऊन	एकदा	मी	 कृ णदेवांना	पर् न	 केला	की,	 “तसाच
पर्संग	आला	तर	भिव यात	पांडवांचं	सेनापतीपद	प कर यास	भीमसेन	आपणाला	यो य



वाटेल,	की	नाही?”
मा या	 या	 अनपेि त	 पर् नानं	 जराही	 ग धळून	 न	 जाता	 यांनी	 अगदी	 सहज

लागलीच	हसत	उ र	िदलं	होतं,	“भीमसेन	कुठ याही	सेनेचा	सेनापती	हो यास	सवाथानं
यो य	 आहे.	 तसा	 पर्संग	 आलाच,	 तर	 मी	 मातर्	 तसं	 मुळीच	 करणार	 नाही!	 कारण
भीमसेनाचा	 िवक्रम	 फुलिवणं	 जेवढं	 कठीण	 आहे,	 याहनू	 अिधक	 एकदा	 फुललेला
भीमसेन	 पु हा	आवरणं	अवघड	आहे.	भीमसेन	समरांगणात	पर्बळ	व	अनावर	पराक्रमी
होतो,	 यालाही	 एक	 कारण	 आहे.	 याला	 पांडवां या	 या य	 अिधकारािवषयी,	 प नी
दर्ौपदीिवषयी,	माता	 कंुतीदेवीिवषयी	 जे-जे	 हणायचं	आहे,	 ते-ते	 या या	 सु त	मनात
तसंच	 पडून	 राहातं.	 याचा	 हा	 दबलेला	 मनोभावच	 अक्राळिवक्राळ	 प	 घेऊन,
समरांगणात	पराक्रमा या	 पानं	पर्कट	होतो.”

“मग	 याला	 आवर याचं	 साम य	 कुणातच	 नाही	 काय?”	 मी	 कृ णदेवांना	 पर् न
िवचारी.	 ते	 हणत,	 “तसंच	काही	नाही.	भीमसेनाचाही	सवांत	मोठा	 गुणिवशेष	आहे,	तो
याची	 मातृभ ती.	 पण	 या या	 आिण	 युिधि ठरा या	 मातृभ तीत	 फार	 अंतर	 आहे.
युिधि ठरा या	मातृभ तीला	तो	वयानं	 ये ठ	अस यामुळे	आ ाधारकपणाची	एक	सू म
झाक	 आहे.	 भीमाचं	 मातृपरे्म	 िन सीम	 आहे.	 सहज फूत	 आहे.	 कंुतीमातेनं	 ‘थांब’
हट यानंतर	तो	कधीच	पुढे	जाणार	नाही.	दुसरा	 याला	थांब	 हण	ूशकतो,	तो	केवळ	मी.
मातर्	मी	तर	समरांगणात	 िनःश तर्	आहे.	 याचा	सारथीही	नाही	 –	आिण	खरं	सांगू
तु हाला	सेनापती,	भीमसेन	पांडवांचा	सेनापती	न	होता	अनावर	िवक्रमी	 हावा,	अशीच
माझी	इ छा	आहे.	दािय वामुळे	सेनापती या	िवक्रमाला	मयादा	पडतात.”

माझा	 पुढचा	पर् न	असे,	 “मग	 इंदर्पर् थातील	असं य	पांडवसैिनकांचा	 सेनापती
उरतो,	 तो	 धनुधर	अजुन!	 या यािवषयी	आपलं	 काय	 मत?”	 माझा	 पर् न	 ऐकून	 ते
नेहमीचं	िनमळ	िनकोप	हसत.	मा याजवळ	येत	आपला	–	लांबसडक	बोटांचा	हात	मा या
खां ावर	 ठेवनू	 हणत,	सा यकी,	 “अजुन	मला	सवांत	 िपर्य	आहे.	 याची	अनेक	कारणं
आहेत	 –	 पांडवांचा,	 इंदर्पर् थाचा,	 इतकंच	 काय;	 पण	 ारकेसह	 सव	 जगाचा	 मला
अजुनािशवाय	िवचार	करताच	येत	नाही.	तो	नावापर्माणे	केवळ	स यसाची	 हणजे	दो ही
हातांनी	 सव	 शं तर्	 चालिवणाराच	 नाही,	 तर	 सवांगानी	 बु ी	 हे	 सवशरे् ठ	 श तर्
चालिवणारा	सावध	 व	नमर्	असा	 िश यही	आहे.	 या यातील	 हा	कधीच	न	 संपणारा
िश यभाव	मला	मनापासनू	आवडतो.	 हणनूच	मला	सवांशी	जे	बोलायचं	आहे,	ते	 याला
सवांचा	पर्ितिनधी	माननू	मी	एकट ा	अजुनाशीच	 बोलतो.	 ान	 हे	 दे यानं	 वाढतं,	 हे
चांगलं	 समजणारा	 तो	 नरो म	आहे.	 यातही	 दुमीळ	 असा	 नमर्	 व	 िवनयीही	आहे.
यां या	अजुनिवषयक	या	बोल यातनू	 यांनी	कटा ानं	 वत:	एक	नारायण	आहोत,	 हे
सांगणं	कौश यानं	टाळलेलं	असे.	मला	मातर्	तेच	पर्कषानं	 पशनू	जाई	आिण	जाणीव
होई,	अजुन	हीसु ा	कृ णदेवांची	सावलीच	आहे.”

मग	मी	 कृ णदेवांना	अजुनािवषयीच	नाना	 पर्कारांनी	 िवचा न	 घेई.	मलाही	 पटून
जाई	की,	देवांचं	नेतृ व	जसं	सेनापती	 कंदानं	करणं	यो य	होतं,	तसंच	पांडव,	यादव	आिण
कौरव	 ितघांचंही	 सेनाप य	 धनुधर	 अजुनच	 िनदोष	 क 	 शकला	 असता.	 अजुनाची
यो यता	एका	समथ	नारायणाला	 –	 कृ णदेवांना	सवो म	नर	 हणनू	पटली	होती,	 हेच
याचं	मी	केलेलं	मू यमापन	मला	िनदोष	वाटे.
तरीही	रािहले या	दोन	पांडवबंधूंिवषयी	अिधक	कृ णदेवांकडूनच	जाणनू	 यावं,	असं



मला	 वाटे.	 मी	 यांना	 िवचारीत	 असे,	 “मादरे्य	 नकुल-सहदेवािवषयी	 काय	 वाटतं
आपणाला?”	 इथंही	 मा या	 पर् नातील	 मला	 नकळतच	 सवयीनं	 सुटलेली	 एक	 गो ट
पर्थम	 यवि थत	क न	 घेत	 ते	 हणत,	 “सा यकी,	 ते	 केवळ	मादरे्य	नाहीत,	क तेयही
आहेत.	दोघेही	जुळे	बंध	ूआहेत.	दोघेही	अ विचिक सक	आहेत.	 यातील	नकुल	आप या
पर् ु नासारखा	अपर्ितम	 संुदर,	 हणनू	आकषक	आहे.	 या	दोघा	बंधूंचं	जोडअि त वच
नेहमी	 िवचारात	 यावं	लागतं	 –	कारण	 यांचा	ज मच	जोडीचा	आहे.	 या	दोघांचं	जसं
जोडअि त व	आहे,	 तसंच	 यांचं	 उरले या	 तीन	 पांडव	 बंधूंशीही	जोडअि त व	आहे.
सामा यां या	 दृ टीतनू	 हे	 दुसरं	जोडअि त व	 िनसटून	जातं.	मग	 ते	 नकुल-सहदेवांना
पांडवांपासनू	 वेगळं	कर यासाठी	नकळत	 ‘मादरे्य’	 हणतात.	बारका यानं	पािहलं	तरच
यानी	येईल	की,	 कंुतीआ यानं	हेच	अचकू	हे न	पाचही	बंधवूर	 ‘पांडव’	 हणनू	सारखेच
सं कार	केले	आहेत	–	क तेय	िकंवा	मादरे्य	असे	केलेले	नाहीत!”

कंुतीमातेचा	िवषय	िनघाला	की,	 ारकाधीश	मी	कसलाही	पर् न	न	िवचारता	 नुसते
भरभ न	बोल	ूलागत.	 कृ णदेवांना	दोन	माता	आहेत,	 हे	जगाला	माहीतच	होतं,	 यांची
ज मदातर्ी	 माता	 देवकीदेवी	आिण	 पालनकती	 माता	 यशोदादेवी.	फारच	 थोड ांना	 हे
जाणवनू	गेलं	होतं	की,	कंुतीदेवी	या	 यां या	ितस या	माताच	हो या.	भावमाता!	कृ णदेव
यांचे	भाचे	तर	होतेच,	पण	 या	 वत:	कृ णदेवां या	िनरपे 	भ तही	हो या.	 या	 यांना
नेहमी	 हणत,	“कृ णा,	मला	संकटािशवाय	ठेव	ूनकोस.	ते	असलं	की,	मला	तुझी	हटकून
आठवण	होते.	 ते	नस यामुळे	 –	सदैव	 सुखात	अस यामुळेच	 तु या	 इतर	आ या	 तुला
िवसर या,	 हे	 मी	 िवस 	शकत	 नाही.	 काहीचें	 पुतर्	 तर	 च क	 तु या	 िवरोधात	 गेले.
एकवेळ	उभं	जग	मा या	पाठीशी	नसलं	तरी	चालेल,	पण	तुझी	कृपा	मा या	व	पुतर्ां या
पाठीशी	सदैव	असली	पािहजे.”

जशा	कृ णदेवांना	तीन	माता	हो या,	तशाच	तीन	भिगनीही	हो या!	ते	आिण	उ वदेव
सांगत	 आले	 तसं	 कृ णदेवांना	 गोकुळातील	 नंदबाबा	 आिण	 यशोदादेवी	 यांची	 क या
एकानंगा,	 ही	 यांची	 पर्थमभिगनी.	 ारकेतील	 सुभदर्ादेवी	 ही	तर	 बलरामदादा	आिण
कृ णदेव	या	दोन	 ये ठ	यादवांची	 िपर्य	भिगनी	अस यामुळे	 िव यातच	होती.	 ितसरी
भिगनी	 होती	 दर्ौपदीदेवी.	 ितचं	 भा य	 पिह या	 दोन	 भिगनीपें ा	अिधकच	 होतं.	 ती
नुसती	भिगनी	 न हती,	 कृ णदेवांची	 ती	 परमिपर्य	सखीही	झाली	 होती.	 जे	 कुठ याच
तर्ीला	 िमळालं	नाही,	 ते	भा य	 ितला	लाभलं	 होतं.	 पाच	नरो मांची	 प नी	 हो याचं
आिण	एका	नारायणाची	िपर्य	सखी	–	भिगनी	हो याचं!	या	 यां या	भा यामुळेच	मा या
मनात	दर्ौपदीदेवीिंवषयी	पांडवमातेएवढाच	िनतांत	आदर	होता.

असा	पांडवांचा,	 यां या	इतर	ि तर्यांचा,	हि तनापरू या	कु ं चा,	 यां या	ि तर्यांचा
आिण	 ारकेतील	आ हा	यादवांचा	आिण	 ि तर्यांचा	मी	 िवचार	करायला	लागलो	की,
एकाहनू	अनेक	िवलोभनीय	पैल	ू प ट	होत	जात,	ते	कृ णदेवांचे!	या	सव	 तर्ी-पु षां या
कदर् थानी	तर	 तेच	होते.	खरोखरच	 यां या	व ावर	 ळणा या	मोतीकंठ ातील	नाना
छटा	बाहेर	फेकणा या	कौ तुभम यासारखंच	 यांचं	जीवन	होतं.	ते	म तकी	धारण	करीत
आले या	मोरिपसा या	नाना	रंग छटांसारखंच	 यांचं	जीवन	होतं	–	िविवधरंगी!

हि तनापरू,	 इंदर्पर् थ	आिण	 ारका	या	तीन	शि तकदर्ां या	िठकाणी	वावरणा या
नानािवध	 तर्ी-पु षांना,	 ारकाधीशां या	जीवनात	एक	िविश ट	पर्कारचं	 थान	लाभलं
होतं.	तसंच	 थान	 ारके या	राजवा ततूील	एका	व तलूाही	लाभलं	होतं.	ती	व त	ूआता



जशी	 काही	 एक	 िजवंत	 य तीच	 झाली	 होती.	 तो	 होता	 यादवां या	 राजवा ततूील
शर्ीसोपान!	 जेवढं	 ारकेवर	होतं,	 तेवढंच	 ारकाधीशांचं	या	शर्ीसोपानावर	परे्म	होतं.
ारके या	 िनमाणात	 यांनी	 जेवढं	ल 	घातलं	 होतं,	 तसंच	 यांनी	या	शर्ीसोपाना या
यव थेत	वेळोवेळी	आ थेनं	ल 	घातलं	होतं.	 या या	पर्श त	सुवणी	पायदंड ा	आता
िकतीतरी	वाढ या	हो या.	खाल या	 िव तृत	क ापासनू	वर या	 िवशर्ामक ापयंत	तो
िकतीतरी	 उंच	 िन	भ य	झाला	 होता.	जवळ-जवळ	तीन	वाव	 ं दीचा,	 िकतीतरी	 उंच	व
अनेक	 झळझळीत	 सुवणी	 पायदंड ांचा	 तो	 पर्श त	 सोपान,	 सव	 यादवांसाठी	 एका
आदरणीय	 कुलपु षासारखा	 वंदनीय	 झाला	 होता.	 या या	 दो हीही	 कठड ां या
खाल या	 पर्ारंभी या	 मुखावर	 दोन	 भरग च	 आयाळी या,	 जबडा	 पस न	 गजना
करणा या	साम यदशक	सुवणी	िसंहमुदर्ा	हो या.

आताशा	 ते	घटकान	्घटका	 ारके या	पि चमे या	 ऐंदर्	महा ारालगत या	पाषाणी
खोबणीवर	बसत.	ब याच	 वेळा	 यां यासमवेत	उ वदेव,	दा क	असत.	अमा य	 िवपृथ,ू
िशनी,	अवगाह	 कृतवमन	्असे	 वेगवेगळे	यो े 	असत.	मी	मातर्	पर् येक	 वेळी	हटकून
असेच	असे.	समोर या	फेसाळ या	आिण	भरती या	पि चम	सागरा या	अिवरत	लाटांकडे
एकटक	बघत	ते	मला	 हणत,	“सेनापती	सा यकी,	मानवी	जीवनसु ा	या	सागरासारखंच
आहे.	तो	जसा	 णभरही	 ि थर	 राह	ूशकत	नाही,	तसंच	 हे	जीवन	आहे.	 णा णाला
पिरवतन,	हाच	 याचा	 गुणधम	आहे.”	अशा	 वेळी	मी	काहीच	न	बोलता	 यांचं	 नुसतंच
त मयतेनं	ऐकत	 राही.	मन	लावनू	पर्ाणपवूक	ऐकावं,	असंच	 यांचं	अलीकडचं	बोलणं
होतं,	ते	िकतीही	ऐकलं,	तरी	तृ ती	काही	होत	नसे.

या	बोल यात	सेनापती	 हणनू	 यांनी	मला	एकदा	पर् न	घातला,	“कवचकंुडलं	दान
केले या	 िदि वजयी,	 महारथी	 कणाचं	 तु हाला	 कु सेनेत	 नेमकं	 कोणतं	 थान	 वाटतं,
सेनापती?”

“कवचकंुडलं	 दानानंतर	 सतूपुतर्	 कणानं	 महदर्	 पवतावर	 जाऊन	 भगवान
परशुरामां याकडून	‘बर् ’	या	िद य	अ तर्ाची	पर्ा ती	क न	घेतली	आहे.	मातर्	शुभदा
नावाची	एक	 सुल णी	गाय	अनवधानानं	 मृगये या	 वेळी	 या याकडून	बाणानं	मारली
गेली	 आहे.	 यामुळे	 भगवान	 परशुरामां या	 महदर्	 पवतावरच	 या	 गाई या	 पालक
बर्ा णानं	 या	 दानवीराला	 एक	 ममभेदी	शाप	 िदला	आहे	 –‘नेम या	 यु समयी	 तुझं
रथचक्र	धरतीमाता	िगळेल.	जसं	त	ूया	गाईला	मा न	माझा	आशर्म	िगळला	आहेस,
तसं.’	 ‘तुला	 नेम या	 यु समयी	बर् ा तर्	 मरणार	नाही’	असा	शाप	 या या	 गु देव
परशुरामांनी	 बर् ा तर्पर्ा तीनंतर	 याला	 िदलेला	 आहे.	 याला	 कारणही
अ तर्पर्ा तीसाठी	आप या	ज माची	 ाती	सांगताना	कण	अस य	बोलला,	 हे	घडलेलं
आहे.	 आजचा	 कण	 हा	 कवचकंुडलहीन,	 शापद ध	 असा,	 नखं	 काढले या	 वनराज
िसंहासारखाच	आहे.	मा या	दृ टीनं	कु ं या	सेनाबळात	 याला	फारसं	मह व	नाही.”	मी
मला	 सेनापती	 हणनू	 माहीत	 होती,	 ती	 कणासंबंधीची	 इ थंभतू	 वाता	 यां यासमोर
ठेवली.

एकदा	पि चम	सागराकडे	आिण	एकदा	मा याकडे	बघनू	हसत	ते	 हणाले,	“सेनापती
सा यकी,	 चुकताय	 तु ही!	भरती-ओहोटीचं	 बंधन	असलं	 तरी	समोरचा	सागर	कधीतरी
बलहीन	मानता	येईल	का?	कु सेनेत	कण	असाच	आहे.	कौरवांनी	आपला	सेनापती	 हणनू
याचीच	 िनवड	 केली	तर?	तर	पांडवांना	 ते	फारच	जड	जाणार	आहे.	 हणनूच	पांडवांना



यांचे	सव	 या य	अिधकार	शांततापणू	मागानं	 िमळावेत,	अशी	सव	खटपट	मी	करणार
आहे.	 यासाठी	िश टाईचं	बोलणंही	मला	–	हि तनापुरात	जाऊन	करावं	लागणार	आहे.
मा या	 या	 भेटीत	माझे	 िव वास	ूसंर क	 हणनू	सा यकी,	 तु ही	 तुम या	पर्ाणकुवंडी
पथकांसह	सोबत	असलं	पािहजे.	मी	सांगतो	 तु हाला,	 वभावापर्माणे	माझी	 िश टाई
दुयोधन	मुळीच	मानणार	नाही.	उलट	तो	माझाच	काही	घातपात	कर याची	दाट	श यता
आहे.	 यापवूी	 मी	 िनपटलेले	 उ त,	 बलशाली,	 मदांध	 नरो म	 काहीच	 न हेत,	 असा
दुयोधन	आहे.	गाठ	 या याशी	पडणार	आहे.	पर्संग	पडलाच,	तर	पुढे	ती	घट्ट	आवळली
जाणार	आहे.	ितचं	 पांतर	कशात	होईल,	आ ाच	सांगता	येत	नाही.”

यां या	मनी	काय	काय	चाललं	असावं,	याचा	आताशा	 कुठे	मला	 अंधकूसा	माग
लागला.

उप ला याहनू	युिधि ठराचा	संदेश	घेऊन	िवशेष	राजदतू	 ारकेत	येऊन	थडकला.
अ ातवासातनू	 पर्कट	 झाले या	 पांडवशरे् ठ	 युिधि ठरा या	 इ छेपर्माणे

ारकाधीश	 उप ला याकडे	 जायला	 िनघाले.	 ठर यापर्माणे	 मी	 िनवडक	 पर्ाणकुवंडी
यो ां या	पथकांसह	सोबत	होतो.	उप ला य	 इंदर्पर् था या	दि ण	सीमेवरचं	आिण
हि तनापरू या	पि चम	सीमेवरचं	म यरा यातील	नगर!	आता	 ारका	ते	इंदर्पर् थ	हा
माग	अनेकवेळा	पायतळी	घात यामुले	आ हाला	त डपाठच	झाला	होता.	ठरलेले	पडाव
टाकत,	आमचं	 मोज याच	 यादवसैिनकांचं	 पथक	 कृ णदेवांसह	 उप ला यात	आलं.	 इथे
येताच	 ारकाधीशांनी	 पर्थम	 पांडवपुरोिहत	 धौ य	 आिण	 आमचे	 गगमुनी	 यांना
हि तनापुराकडे	 धाडलं.	 आपली	 कामं	 क न	 ते	 उप ला याला	 परत	 आले.	 पाठोपाठ
हि तनापरूचे	राजमंतर्ी	संजय	उप ला यात	येऊन	थडकले.	 यांनी	महाराज	धृतरा ट्रांचा
पांडवशरे् ठ	युिधि ठरांसाठी	समजावणीचा	संदेश	आणला	होता.	उप ला या या	बैठकीत
संजय	यांनी	तो	पाचही	पांडव,	दर्ौपदीदेवी,	 कंुतीमाता	यां यासम 	 कृ णदेवां या	कानी
घातला.	कृ णभ त	अस यामुळे	मनावर	पाषाण	ठेवनूच	संजयांनी	अ यंत	पडेल	श दांत
सवांना	तो	ऐकिवला.	उदार दयी	महाराज	धृतरा ट्रां या	आप या	नुक याच	बारा	वषांचा
वनवास	 व	एक	 वषाचा	अ ातवास	 संपवनू	 पर्कटले या	 पुत यांसाठी	 िनदय	 व	 िनमम
संदेश	होता	 –	तो	होता	मातर्	वरवर या	फस या	मधाळ,	 राजकीय	भाषेत!	 ‘पांडवांना
वनाचा	सराव	आहे.	 िभ ेची	 यांना	सवय	आहे.	 यांनी	यापुढचं	जीवन	 िभ ा	मागनू,
परमे वराचं	 िचंतन	करीत	 वनात	आनंदात	 घालवावं.	 हि तनापुरात	 ये याचे	क ट	 घेऊ
नयेत!’

तो	 ढ गी	 व	अवमानकारक	 संदेश	ऐकून	 पांडवप नी	 दर्ौपदीदेवी	 वभावापर्माणेच
खवळ या.	 या	 प ट	श दांत	तडक	 हणा या,	“आ ही	िभ ा	माग	ूकी	मागायला	लाव,ू
हे	ठरिवणारे	हि तनापरूकर	कोण?”

कृ णभ त	असले या	संजयांिवषयी	कंुतीमातां या	मनी	आदर	होता.	आप या	 नुषेचं
तडक	उ र	थोडंसं	सौ य	करीत	 या	 हणा या,	“संजय,	आ ही	कु ं याकडे	िभ ा	मागत
नाही.	मागतो	आहोत,	तो	 याय.	आ ही	हि तनापुरचं	रा य	मािगतलं,	तरी	ते	िव व त
हणनू	सांभाळायला	 िदले या	 महाराज	 धृतरा ट्रांनी	 परत	करणं	कत याचं	आहे.	सव
अटी	पाळून	मा या	 पुतर्ांनी	एक	तप	वनवास	आिण	एक	संव सर	अ ातवास	कंठलेला
आहे.	आता	ठरले या	अटीपर्माणे	 यांनी	मा या	 पुतर्ांचा	अिधकार	गौरवपवूक	 यांना
परत	करावा.	 यात	 यां या	रा याची	आिण	मा या	पुतर्ांची	अि मता	सुरि त	राहील.”



कृ णदेवांनी	 मातर्	 आप या	 भ ताला	 सांगावा,	 अशा	 भाषेतच	 संजयाकरवी
धृतरा ट्रांना	 संदेश	पाठिवला.	तो	होता,	 ‘िभ ाच	मागायची	झाली,	तर	आ ही	 ितचा
पर्ारंभ	 हि तनापुरापासनूच	क .	 हे	 कु मंतर्ी	 संजय,	 मीच	 िश टाईसाठी	 हि तनापुरी
येतो	आहे,	हे	कु शरे् ठां या	कानी	घालणे.’

उप ला याल	कु मंतर्ी	संजय	िनघनू	गेले.	लागलीच	पांडवांची	एक	तातडीची	 बैठक
काितक	 शु 	चतुदशीला	 कृ णदेवांनी	बोलिवली.	मळू	पर् नालाच	हात	घालीत	 यांनी
सव	 पांडवांना	 ऐकिवलं,	 “बंधूंनो,	 तुम या	 वतीनं	 तुम या	 या य	अिधकारांची	मागणी
कु ं या	पर्ाचीन	राजसभेत	मी	घालणार	आहे.	मी	जे	काही	बोलेन,	ते	तुम या	िहताचंच
असेल.	तरीही	 प टच	िवचारतो	आहे	मा या	या	िश टाईसाठी	जा याला	तुमची	प नी	व
मातेसह	सवांची	 संपणूत:	 िवनाअट	 संमती	आहे	का?	मी	बोलेन	 या	पर् येक	श दाला
तुमची	संमती	आहे	का?”

ते	 ऐकून	 सव	 पांडव	 काही	 वेळ	 एकमेकांत	 कुजबुजले.	 दर्ौपदीदेवी	 व	 कंुतीमाता
यां याशी	दब या	आवाजात	काही	बोलले.	लागलीच	 यांनी	एकमतानं	िनणय	घेतला.	तो
युिधि ठर	व	 कंुतीमाते या	त डून	ऐकिवला.	पांडवशरे् ठ	युिधि ठर	 हणाले,	“शर्ीकृ णा,
त	ूकरशील	ती	िश टाई	आ हा	सवांना	मा य	आहे.”

आप या	 वचनात	 वाढिवले या	 ये ठ	 पुतर्ाला	 संमती	 देत	 कंुतीमाता	 हणा या,
“कृ णा,	माझा	ठाम	िव वास	आहे,	िजकडे	त	ूआहेस,	ितकडेच	धम	आिण	िवजय	आहे.	तू
जे	काही	करशील	 ते	सदैव	यो यच	असेल.	माझे	 पुतर्,	 नुषा	आिण	मी	 तुला	 कु ं या
राजसभेत	आम या	वतीनं	यो य	वाटेल,	ते	सव	बोल याचा	अिधकार	देत	आहोत.”

काितकी	पौिणमेचा	 िदवस	 धु याचं	पटल	फाडीत	उजाडला!	हि तनापरू या	पि चम
महा ारातनू	 मी,	 कृ णदेव	आिण	 दा क	 यादवसेने या	 िनवडक	 पर्ाणकुवंडी	 पथकांसह
कु ं या	राजनगरीत	पर्वेशलो.

आज	हि तनापरूकरांना	फार	िदवसांनी	कृ णदेवांचं	दशन	घडणार	होतं.	 यामुळे	सगळं
नगर	कसं	 उ साहानं	आिण	 चैत यानं	 मुसमुसलं	 होतं.	आ ही	काही	 एकदमच	 कु ं या
राजसभेत	 पर्वेशणार	 न हतो.	 गंगेकाठ या	 वृक थल	 या	 हि तनापरू या	 उपनगरात
आमचा	एक	पडाव	पडला.	इथे	कृ णदेवांचा	एक	भ त	होता.	तो	िवदुरांचाही	 नेही	होता.
या याकडे	रातर्ीची	भोजनं	झाली.	आम या	इतर	पथकांची	 यव था	महामंतर्ी	िवदुरांनी
केली	होती.

काितक	व 	पर्ितपदेचा	 िदवस	उजाडला.	आ ही	 वृक थलात	आ याची	अगर्वाता
राजनगरात	पोहोचली	होती.	आज	 कृ णदेव	 नेहमीपर्माणे	बर्ा ी	 मुहतूावर	उठले	होते.
करदशन,	 नान,	 सं या,	 गोदशन,	 गु मरण,	 पवूजांना	 तपण,	 पुर चरण,	 दानं	 अशी
आपली	 अि हकं	 यांनी	 आटोपली.	 उपनगर	 ते	 राजनगर	 हा	 सव	 माग	 उ साही
हि तनापरूकर	नगरजनांनी	सजवनू	काढून	एकच	क न	टाकला	होता.

ारकाधीशां या	 वागतासाठी	िपतामह,	िवदुर,	मंतर्ी	संजय,	अमा य	वृषवमा	आिण
आचाय	दर्ोण	वृक थलात	आले.	सोबत	अंगराज	कणासह	गु पुतर्	अ व थामाही	होता.

दो ही	हात	पस न	 शुभर्	दाढीधारी	 िपतामहांनी	 ‘वासुदेवा’	 हणत	 कृ णदेवांना	 दृढ
आिलंगनात	 घेतलं.	 इतर	 ितघांनीही	 यांचं	 ेमकुशल	 िवचारलं.	 ‘पर्णाम	 यादवराज’



हणत	कणानं	 कृ णदेवांचा	सरळ	चरण पश	 घेतला.	 ‘जयतु	कण’	असं	 कृ णदेव	हळुवार
पुटपुट याचं	मी	 प ट	ऐकलं.

आ ही	चौघं	–	कृ णदेव,	मी,	बर् गा य	आिण	दा क	ग ड वजावर	आ ढ	झालो.
कृ णदेवांनी	 आप या	 उज या	 हाताशी	 घेतलेले	 उंचशील	 िपतामह	 भी मही	 एकटेच
आम या	 रथात	होते.	दा कानं	आमचा	 रथ	हाकारला.	पाठोपाठ	 रथांची	आिण	सश तर्
पथकांची	 रांग	 लागली.	 कृ णदेवांची	 िश टाईयातर्ा	 हि तनापुरात	 सु 	 झाली.
हि तनापरूचे	 नगरजन	 यां या	 नावाचा	 जयघोष	 करीत,	 वा ां या	 गजरात	 भ तीनं
यां यावर	सुगंधी	पु पांचा	आिण	कंुकुमाचा	अिवरत	वषाव	क 	लागले.
दो ही	हात	जोडून	सुहा यवदनानं	कृ णदेव	हि तनापरूकरां या	परे्माचा	 वीकार	क

लागले.	सारथी	दा काची	व तरं्ही	कंुकुमानं	माखनू	गेली.	 याला	आपला	ग ड वज	रथ
नीट	हाकताही	येईना,	कारण	घोड ांचे	डोळे	 कंुकुमानं	भ न	गेले.	अ या-एक	घिटके या
अवधीत	आमचा	ग ड वज	रथ,	काही	हातच	पुढे	सरकू	शकत	होता.	सयूदेव	जसजसे	चढू
लागले,	तसतसं	कृ णदेवां या	 वागतघोषांना	पुरतं	उधाण	आलं.

मा या	 वामीं या	 –	 कृ णदेवां या	दशनासाठी	आिण	 वागतासाठी	आला	न हता,
तो	एकटा	 दुयोधन!	–	तो	आला	न हता,	 हणनू	शकुनीही	आला	न हता.	दोघांचे	 बंधहूी
आले	न हते.	ते	सगळेच	दुदवी	होते	झालं!

दोन	 पर्हरा या	 रसरस या	 उ हात	 दा कानं	 ग ड वज	 हि तनापरू या	 पुरातन
राजवा तू या	 महा ारात	 आणनू	 उभा	 केला.	 सवांगावरील	 साचलेलं	 कंुकुम	 झटकत,
उ रीय	सावरीत	माझे	 कृ णदेव	हसतच	शांतपणे	 रथातनू	खाली	उतरले.	तशा	 कु ं या
राजि तर्या	पंचारती	घेऊन	सामो या	आ या.	 यात	अगर्भागी	राजमाता	गांधारीदेवी,
दुयोधनप नी	 भानुमतीदेवी,	 कणप नी	 वृषालीदेवी,	 िवदुरप नी	 पारसवीदेवी,	 माहेरी
आले या	दुःशलादेवी,	अमा य	वृषवमाप नी,	दर्ोणप नी	कृपीदेवी	अशा	पर्मुख	हो या.

राजवा तू या	 कळसावर या	 कु ं या	 ितर्कोणी	 भग या	 राज वजाकडे	 पाहत,
काहीतरी	 पुटपुटत	 कृ णदेवांनी	महा ाराचा	 उंबरठा	ओलांडला.	 कुणीतरी	दब या	 वरात
हणालं,	‘राजवा त	ूआज	पावन	झाली!’	मी	दृ टी	रोखनू	ितकडे	पािहलं.	ते	होते	महा मा
व	थोर	कृ णभ त	िवदुर!

सवांसह	कृ णदेव	कु शरे् ठ	धृतरा ट्रां या	क ात	आले.	 ारापयंत	पुढे	आलेले	अंध
महाराज	 धृतरा ट्र	 लट या	 वाणीत	 हात	 जोडून	 हणाले,	 “यांव	 ारकाधीश.
हि तनापुरात	आपलं	 वागत	आहे.”

अंगभतू	 सं कारांनी	आिण	 िवनयानं	 वाकून	 कृ णदेवांनी	 यांची	 चरणधलूी	 घेतली.
यांचे	 दो ही	 हात	 ओंजळीत	 घेतं	 ारकाधीश	 हणाले,	 “महाराज,	मला	 इतरतर्	 कुठंच
ये याची	इ छा	नाही.	सरळ	सभागृहातच	जाऊ	या.”

“चला	यादवराज.”	 यांनीही	अनुमती	िदली.
सव	कु यो ांसह	आ ही	सभागृहाकडे	िनघालो.	कु ं चा	 या	पर्श त	राजवा तू या

पायदंड ा	चढताना	 ते	एकीवर	थांबले.	मी	 यां या	पाठोपाठच	होतो.	नकळतच	एकेक
पायदंडी	मोजत	चाललो	होतो.	मला	पर्कषानं	आठवण	झाली,	ती	 ारकेतील	आम या
वंदनीय	 ‘शर्ीसोपानाची!’	 इथं	आ ही	आलो,	 ती	 नेमकी	 पायदंडी	 होती	 एकशेपाचावी!
णभर	ित यावर	थांबनू	कृ णदेवांनी	िपतामह	भी मांशेजारी	असले या	अंगराज	कणावर

हसत	एक	कटा 	टाकला	आिण	शेवट या	एकशेसहा या	पायदंडीवर	पाय	ठेवला!



कु ं या	 राजसभागृहात	 िशरताच	 कृ णदेवांनी	 या	 पुरात	न	कीितवंत	 िसंहासनाला
मान	नमवनू	पर्णाम	 केला.	 कु अमा य	 वृषवमांनी	दाखिवले या	आसनावर	 ते	शांतपणे
िवराजमान	झाले.	पाठोपाठ	सवांनी	आपापली	आसनं	 घेतली.	महाराज	 धृतरा ट्र	आिण
महाराणी	 गांधारीदेवी	 राजिसंहासनावर	 थानाप न	 झाले.	 ही	 िनवाणीची	 –	 कदािचत
शेवटचीच	ठरावी,	अशी	राजसभा	होती.

कु अमा य	 वृषवमांनी	 राजदंड	 उंचावनू	 सभेचं	 पर्योजन	 सांिगतलं.	 कृ णदेवांचं
आप या	रसभिरत	वाणीत	 वागत	क न	ते	 हणाले,	“आता	यादवराज	भगवान	शर्ीकृ ण
आप या	आगमनाचं	 पर्योजन	 वतःच	सांगतील.	सव	 कु ं नी	 याचा	शांतपणे	 िवचार
करावा.	समय	िनवाणीचा	आहे!	अटीतटीचा	आहे!”

उ रीय	 सावरीत	 कृ णदेव	 आसनाव न	 शांतपणे	 उठले!	 यां या	 उ रीया या
सुरकु यांत	 साचलेलं	 कंुकुम	 यां या	 या	 बारीकशा	 हालचालीनंही	 पीतांबराव न
ओघळलं.	 खाल या	 पायघडीवर	 पडलं.	 कणीदार	 भेदक	 वरात	 आ हा	 यादवांचं
िपढ ािपढ ांचं	 शरे्यस	 बोल	ू लागलं.	 यांचे	 दीघ	 गुलाबी	 ओठ	 फडपडले.	 भेदक
म यनेतर्	 सभागृहाचा	 वेध	 घेतं	 शांत	 िफरले.	 “िपतामह	 भी म,	 महाराज	 धृतरा ट्र,
महाराणी	 गांधारीदेवी,	 िदि वजयी	 कण,	आचाय	 दर्ोण-कृप,	 महा मा	 िवदुर,	 गु पुतर्
अ व थामा	गांधारनरेश	शकुनी,	अमा य	 वृषवमा,	 कुशल	 राजनीित 	कणक,	 दुःशासन
आिण	 दुयोधन!	 इथे	 उपि थत	असले या	सम त	 कु यो ांनो,	 हि तनापरूकर	सम त
तर्ी-पु ष	नगरजनहो!	मी	यादवराज	 हणनू	आज	तुम या	राजनगराला	आलेलो	नाही.
पांडवांचा	 मामेबंध	ू हणनूही	आलेलो	 नाही!	 ारकाधीश	 शर्ीकृ ण	 हणनू	 तर	 नाहीच
नाही.	 एका	 या य	 प ाचा	 कैवारी	 हणनू	 या	 पुरातन	 राजिसंहासनाकडे	आज	 याय
माग यासाठी	मी	आलो	आहे.	कारण	या	 िसंहासनाची	 यातीच	 यायदानासाठी	अिखल
आयावतात	तळपते	आहे!

“आजपयंत	 पांडवां या	 सहनशीलतेची	 स वपरी ा	 तु ही	 मयादेपलीकडे	 ताणली
आहे.	राजमाता	कंुतीदेवीसंह	पांडवांना	ला ागृहात	द ध	कर याचं	यु शा तर्	आपणाला
कुणी	 िशकवलं,	 हे	 ये ठ	 कौरवराज	 दुयोधन	 आज	 मला	 समजावनू	 सांगेल	 काय?
िपतृछतर्	 हरवले या	 पांडवांना	 खांडववनाचं	 घनदाट	 काटेरी	 लतावृ ांनी	 दाटलेलं
रान वापदानी	ंआप या	डरका यां या	गजनांनी	दणाणनू	सोडलेलं	लोकिवल ण	रा य
देणारे	शकुनीमामा,	आप या	 रा याची	 –	गांधार	 देशाची	 राजनगरी	सोडून,	मी	 यांना
दंडकार याचं	 रा य	 िदलं,	तर	 ितथे	जाऊन	न यानं	 राजनगर	वसवनू	दाखवतील	काय?
माझं	 ारकेचं	रा य	पणाला	लावनू	मी	आज	 तू	खेळायला	बसलो	तर?	आज	मा याशी
खेळतील	काय	 तू	आपला	गांधार	देश	पणाला	लावनू?	आपली	प नी	पणाला	लावनू	ती
हरली,	तर?	तर	रज: वला	असली,	तरी	ितला	या	सभागृहात	सवांसम 	खेचनू	आण याची
संमती	मला	 ते	 देतील	काय?	माझा	 सेनापती	सा यकी	यानं	भर या	 तूसभेत	 ित या
अंशुका या	 िनरीला	हात	घातला,	तर?	 दुयोधन-दुःशासनासह	मामा	शकुनी	 ते	बघतील
काय?	 तेरा	 वषांचा	 यातनामय	 वनवास	 आिण	 अ ातवास	 सोसतील	 काय?	 गोहरण
कर यासाठी	 तु ही	 सव	 कु यो े 	 जसे	 हि तनापुराबाहेर	 पडलात,	 तसे	 माझे	 मथुरा-
ारकेतील	सव	लाखो	यादवयो े 	आिण	पांडव	या	 तुम या	हि तनापुरात	गोहरणासाठी

घुसले,	तर	 ते	 तु हाला	चालतील	काय?	 तु हा	पर् येकात	शा वत	असा	एक	शु 	 वनी



आहे,	 याला	सा 	 ठेवनू	सांगा,	कोणता	 याय	 तु ही	पांडवांना	आजपयंत	 िदला	आहे?
याय	 हणजे	काय,	हे	तु हाला	आज	माहीत	तरी	आहे	काय?
“तरीही	 तु ही	कौरव	आिण	पांडव	मी	एकच	मानतो!	एकाच	राजमुदरे् या	दोन	बाजू

मानतो.	तु हा	सवांनाच	कु 	मानतो.	चांदर्वंशीय	मानतो.	 हणनूच	आज	भतूकालात या
कटू	 कृ यांना	अ नी	 देऊन	 मी	सांगतो	आहे	की,	 महाराज	 धृतरा ट्र!	 पांडवांना	 यांचं
या य	 अधं	 रा य	 देऊन	आ ाच	 भिवत यातील	 िव वंसाचा	 िवराट	 वणवा	 िवझवनू
टाकावा!	वा तिवक	समर्ाट	पांडूनी	‘िव व त’	 हणनू	र णाथ	 वाधीन	केलेलं	हे	रा य,
जसं या	तस	अखंडच	तु ही	 यां या	पुतर्ांना	परत	केलं	पािहजे.	बोला,	तयार	आहात	का
तु ही	या	 यायदानाला?”	आसुडा या	पर्हारांसार या	 यां या	श दां या	तिडताघातांनी
सभागृहभर	 सवतर्	 भीितदायक	 शांतताच	 शांतता	 पसरली.	 यांना	 उ र	 दे यासाठी
महाराज	 धृतरा ट्र	काही	 उठत	न हते.	एवढे	 िद गज	 बसले	 होते,	 पण	 कुणीच	 बर्सु ा
उ चा 	शकत	न हतं.	ती	शांतता	 भेदत	 पु हा	 कृ णबोलच	कडाडले,	 “सांगा,	 तु हापैकी
कुणीही	उठून	सांगा,	 तुमचा	 अंितम	 िनणय	आहे	तरी	काय?”	 यांची	 दृ टी	सभागृहभर
गरगर	िभरिभरत	रािहली.

यां या	व त यातील	धारदार	श दांनी	आिण	 िन र	करणा या	कठोर	वा तवांनी
सभागृह-सद य	तर	हाद नच	 गेले	होते.	जाणवावी	अशी	शांतताच	शांतता	सभागृहभर
दाटून	आली	 होती.	 “मी	 सांगतो!	 तु या	 या	 अफाट	 व त यानं	 इथे	 गरठून	 गेले या
कु यो ांचा	 अंितम	 िनणय	आज	 तुला	 मी	 प ट	 श दांतच	 सांगतो.	 पांडवांना	अधं
रा यही	 िमळणार	नाही!”	 दुयोधन	ताडकन	उठून	 भुवया	उडवीत	बोलला.	 यानं	आपली
आखडू,	पण	पु ट	बोटं	नकारासाठी	हवेत	वर यावर	उडिवली.

“का	 नाही?”	 तेवढ ाच	 िनकरानं	 सभागृह	 हादरवनू	 टाकणारा	 पर्ितपर् न	 उठला.
कृ णदेवांनी	आपले	म यनेतर्	आता	एकट ा	दुयोधनावर	रोखले.

“ यांचा	या	 रा याशी	काहीच	 संबंध	नाही.	 ते	महाराज	पांडंूचे	 पुतर्	असले,	तरीही
नाही!	रा याचं	आजचं	िवभाजन	उ ा	 याचे	शत	आिण	परत	सहसर्	तुकडे	पाडील.	रा य
हणजे	 दहा	 आशर्मकुमारांनी	 वाटून	 यावं,	 असं	 एक	 शर्ीफल	 वाटतंय	 की	 काय
पांडवांना?”	 दुयोधनही	आज	 हट्टाला	 पेटला	 होता.	 याचे	 लालसर	 डोले	 सभागृहात
बसले या	आप या	बंधूंवर	गरगर	िफरले.

“अधं	रा य	नसेल,	तर	नस	ू ा;	पण	खांडववनातील	इंदर्पर् थाचं	 यांनी	वसिवलेलं,
भरभराटीला	आणलेलं	 यांचं	रा य	तरी	आता	 यांना	अनु तूा या	ठरले या	अटीपंर्माणे
परत	देऊन	टाकणार	काय	त?ू	जे	 या य	आहे,	स य	आहे	 याला	दुरागर्हात	क डू	नको,
दुयोधना!”	कृ णदेव	 वरात	िकतीतरी	आजव	आणनू	 हणाले.

दुयोधन	 यांचं	 आजव	 उमटपणे	 फेकून	 देत	 हणाला,	 “नाही!	 यांनी	 ते	 तूात
हरवलेलं	 रा य	आहे.	अटीपर्माणे	 एक	 वषाचा	अ ातवास	 यांनी	 पणू	 केलेला	 नाही.
अ ाप	वषाला	दोन	िदवस	िश लक	आहेत.	 यापवूीच	ते	पर्कट	झालेत!”

“नाहीऽ!	अ ातवास	पणू	झाला	आहे.	तुझी	कालगणना	चुकली	आहे.	त	ूअिधक	मास
िवचारात	 घेतलेला	 नाहीस.	 पांडवांना	 यांचं	 इंदर्पर् थाचं	 रा य	 परत	 देऊन	 टाक
दुयोधना!”	कृ णदेव	आज	 याला	इकडे-ितकडे	हलचू	देणार	न हते.

“नाहीऽऽ!”	अगोदरच	 हट्टी	असलेला	 तो	 धृतरा ट्रपुतर्	आज	 पुरता	 हट्टालाच
पेटला	होता.



“का	नाही?”	यादवशरे् ठांनी	 याला	 या यासार याच	मोज या	श दांत	िवचारलं.
“ते	आम या	महाराज	पांडंूचे	पुतर्	नाहीत!	क तेय	आिण	मादरे्य	असतील.	पण	पांडव

मुळीच	नाहीत.”
दुयोधना या	 या	 िनकरा या	आिण	ममभेदक	 कुि सत	उद	्गारांनी	 कु ं या	पर्ाचीन

राजसभेत	हलक लोळ	माजला.	पांडवमाता	 कंुतीदेवीं या	 वंदनीय	चािर याची	 िनल ज
आिण	सवंग	ल तरं	दुयोधन	पणूत:	अिवचारानं	हि तनापरू या	वेशीवर	टांग	ूबघत	होता.

आता	मातर्	िपतामह	भी म	ताडकन	उठलेच.	व ावरचं	उ रीय	मुठीत	घट्ट	पकडून
कडाडले,	“अिवचारी	दुयोधना,	मुकाट	बैस.	मला	समजलंय	तुला	काय	 हणायचं	आहे	ते!
तुला	 रा यशा तर्	आिण	नीितशातर्	यांतील	अ रही	माहीत	नाही.	 िकंदम	ऋषीं या
शापामुळे	समर्ाट	पांडूला	वनात	 पुतर्	होणं	श यच	न हतं.	समर्ाटानं	 िनपुितर्क	मरणं
अश य	झाले या	लि जत	पांडूनं	प नी	 कंुतीदेवीला	आपली	 यथा	सांिगतली.	 याला
‘प’ू	 नावा या	 नरकातनू	 तार यासाठी	 पितपरायण	 कंुतीनं	 िनयोग	 प ती या
पुतर्पर्ा तीसाठी	 वतःची	 संमती	 िदली.	 या	 दोघांनी	 महषी	 यासांकडून	 तसा	 संदेश
आ हाला	 पाठिवला.	 तो	 िमळताच	 मी,	 महाराज	 धृतरा ट्र	आिण	 िवदुर	 या	 ितघांचीच
िवशेष	बैठकही	झाली.	आ ही	 यांना	िनयोगाला	संमती	कळिवली.	पांडव	समर्ाट	पांडूचे
धमसंमत	िनयोगपुतर्	आहेत.	कु 	आहेत.	या	रा याचे	 या य	अिधकारी	आहेत!”

कृ णदेवां या	 या	 िश टाई या	 सभेत	 िपतामह	 असे	 अंगावर	 येणार,	 आपणाला
अडचणीत	 आणणार,	 हे	 दुयोधनानं	 गृहीतच	 धरलं	 होतं.	 या या	 व ात	 खदखदणारा
पांडव ेष	 याला	सभागृहात	सवांसम 	ओकून	टाकायचा	होता.	आपली	आखडू	पु ट	बोटं
हवेत	 उडवत	 पु हा	 उठून	 तो	 हणाला,	 “मग	 मी	 आिण	 माझे	 कौरवबंध	ू यांचं
हि तनापुरातील	 थान	आहे	तरी	काय?	 कु 	 हणनू	आमची	 नेमकी	यो यता	काय,	 ते
िपतामहांनी	 सभागृहाला	 एकदा	 प टच	 सांगावं.”	आता	 सभागृहात	 कुजबुज	 माजत
चालली.	ती	वाढू	देता	कामा	न हती.	वृ 	िपतामह	पु हा	उभे	रािहले.	तप यात त	िनधारी
ठणठणीत	बोलांत	 हणाले,	 “दुयोधना,	त	ूघनघोर	अ ानी	आहेस.	 तु ही	कौरव-पांडव	 –
कुणी	कुणीच	कु कुलो प न	नाहीत!!”	कु ं या	राजसभेला	बसणारा	हा	आ चयाचा	दुसरा
तीवर्	ध का	होता.	आता	कौरवां या	क ातील	दुयोधन,	दुःशासन,	शकुनीमामा,	दोघांचे
बंध,ू	 अंगराज	कण	यां यात	 कुजबुजाट	माजला.	दब या	आवाजातील	काहीतरी	 िनणय
प का	झाला.	तो	पाठबळात	घेऊन	गांधारनरेश	शकुनी	उठला.	 हणाला,	“महाराज	पुतर्
दुयोधन	आिण	 याचे	 बंध	ू कु 	नाहीत.	 िनयोगानं	 पुतर्	मानलेले	 युिधि ठर	आिण	 याचे
बंध	ू हेही	 कु 	नाहीत.	मग	 कु 	आहेत	तरी	कोण?	 हे	 रा य	आहे	तरी	 कुणाचं?”	 यांचे
छदम्ी	बोल	सभासदां या	काळजाचे	टवके	उडवत	गेले.

आता	पु हा	िनवाणी या	िनधारानं	उभे	रािहलेले	िपतामह	भी म	ठाम	श दांत	 हणाले,
“तो	शेवटचा	कु 	आहे	मी!	शांतनुपुतर्	गांगेय	भी म!	कु ं चा	वंशलोप	होऊ	नये,	 हणनू
माझी	माता	स यवतीदेवी	िह या	संमतीनं	फार	पवूी	कु वंशानं	िनयोगप ती	 वीकारली
आहे.	महाराज	धृतरा ट्र,	समर्ाट	पांडू	आिण	महा मा	िवदुर	हे	िनयोग	प तीचे	धमसंमत
यासपुतर्	आहेत.	तसा	 शेवटचा	 कु 	एकमेव	मी	आहे.	मी	 हात	जोडून	 तु हा	कौरव-
पांडवांना	िवनंती	करतो	की,	वासुदेव	शर्ीकृ णाचा	एकही	श द	तु ही	खाली	पडू	देऊ	नये.
या	 णी	ती	कधीही	न	भ न	 येणारी	 िहमालयाएवढी	अ य	चकू	ठरेल.	 तु ही	पांडव-
कौरव	भा यवान	आहात	की,	आज	तो	 तुम यात	 िश टाई	कर यासाठी	या	सभागृहात



आला	आहे.	 या या	 एकाही	 श दाचा	 तु ही	अनादर	 क 	 नये,	असं	 मला	 मनापासनू
वाटतं.”

आता	 तर	 सभागृहात	 पराकोटीची	 शांतताच	 शांतता	 पसरली.	 भी मांनी	 वळवनू
आणले या	 वातावरणाचा	 लाभ	 उठवीत	 कृ णदेव	 हणाले,	 “कौरवा	 –	 दुयोधना,
हि तनापुरचं	रा य	नाही,	इंदर्पर् थाचं	रा य	नाही,	तर	तु या	बंधूंनी	जावं	कुठे?	 यांना
आशर्यासाठी	 िनवारा	 हणनू	या	 रा यातील	अिव थल,	 वृक थल,	माकंदी,	वारणावत
अशी	पाच	गर्ामं	तरी	त	ू या	पाच	 बंधूंनी	 ायला	तयार	आहेस	काय?”	सव	सभासद
यो यांची	 दयं	ते	िनवाणीचं	आवाहन	ऐकताना	हेलावली.

कुजबुज	सु 	झाली.	ती	वाढू	 ायला	 दुयोधन	आज	 मुळीच	तयार	न हता.	 या या
अंगी	 जसा	 काही	 आज	 सा ात	 कलीच	 संचारला	 होता.	 कृ णदेवां या	 आजवी
पर् तावाला	उ म पणे	 फेकून	 देताना	तो	तडकाफडकी	 हणाला,	 “नाही!	नाही!	नाही!
ितर्वार,	ितर्काल	नाही.	या	कु रा याचे	उ रािधकारी	आ ही	नाही.	कारण	आ ही	कु
नाही!	िनयोगप तीचे	हे	पांडवही	उ रािधकारी	नाहीत!	तेही	कु 	नाहीत.	कु 	आहेत	ते
एकटे	 िपतामह	 भी म!	 ते	 तर	आहेत,	कायावाचामनानं	 बर् चयाला	 पर्ित !	 मग	 या
कु ं या	पर्ाचीन	िसंहासनाला	अ वािमक	करायचं	काय?	 याला	उ रािधकारी	कोण	आहे
ते	आता	ठरेल,	केवळ	समरांगणात!	साम यावर!

पाच	 गर्ामंच	 काय,	 पण	 सुई या	 अगर्ावर	 थरथरत	 उभा	 राहणा या	 धुळी या
कणाएवढाही	भाग	या	रा यातनू	पांडवांना	कधीच	यु ािशवाय	िमळणार	नाही!!”

आता	संतापानं	थरथरणा या	दुयोधनानं	आपले	संत त,	आग	ओकणारे	डोळे	एकट ा
कृ णदेवांवर	रोखले.	पराकोटी या	उ म पणानं	 यांचं	वंदनीय	वासुदेवपण	दरू	िभरकावनू
देत	 तो	 बरळला,	 “इतकच	काय,	 पण	 हा	 नकार	 घेऊन	 परत	जाणा या	 तु या	 पायांना
िचकटून	येणारे	धिूलकणसु ा	पांडवां या	हाती	पडू	नयेत,	 हणनू	मी	मा या	सेवकांकरवी
ते	िनरपनू	घेतले	असते.	पण	 या	िनिम ानंसु ा	मा या	सेवकांचेही	हात	तु या	गा या
मलमतूर्ानं	बरबटले या	अमंगल	पायांना	कधीच	लाग	ूनयेत,	अशी	माझी	इ छा	आहे!
जा,	 तु या	 संधी या	 पर् तावाची	ल तरं	लपेटून	 घेऊन	 त	ू हि तनापरू या	सीमेबाहेर
लवकरात	लवकर	चालता	हो!	नाहीतर	–”

“दुयोऽऽधऽऽन!!”	कृ णदेवांचे	ओठ	स वसंतापानं	आता	थरथ 	लागले.	म यनेतर्
आर त	 झाले!	 मी	 तर	 अंगावर	 वजर्ाघात	 झा यासारखा	 ताडकन	 उठलोच.	 माझं
अंगनअं्ग	संतापानं	कसं	थरथरत	होतं,	हात	कटी या	आवळले या	खड्गा या	 यानाला
के हा	िभडले,	ते	मला	कळलंच	नाही.	 ‘उ म 	नीचाऽऽ’	 हणनू	गजत	मी	खड्ग	सरकन
यानाबाहेर	 खेचलंही!	 ितकडे	 दुयोधनाचे	 न या णव	 बंध,ू	 तसेच	शकुनीचे	 सव	 बंधहूी
आता	 उठून	 उभे	 रािहले	 होते.	 दुयोधन	 धंुदपणे	 गरजला,	 “अंगराज	 कण,	 सव
उलथापालथीचं	मळू	असले या	या	गव यालाच	मी	आज	ब 	करणार	आहे!	मथुरे या
कारागृहात	ज मलेला	हा	गवळी	हि तनापरू या	कारागृहात या	अंधारातच	न ट	झाला
पािहजे!	तीच	 याची	यो य	जागा	आहे!!

याचे	 श द	 मा या	 कानांत	 त त	 लोहरसासारखे	 िशरले.	 वळवळणा या	 िवषारी
भुजंगांसारखे	 ते	 मा या	 म तकाला	 डंख	 मा 	 लागले.	 हा	 मदो म 	 दुयोधन	 मा या
कृ णदेवांना	बंिदवान	करणार	होता	तर!	िवचाराची	एक	वीज	मा या	मनात	लखकन	तळपनू
गेली.	 कधी	 न हे,	 ते	 या	 अिभयानात	 पर्ाणकुवंडीपथकं	 सोबत	 घे याची	 सचूना



ारकाधीशांनी	मला	का	केली	होती,	याचा	आता	 प ट	बोध	झाला.
कुणाचाही	 कसलाही	 िवचार	 न	 करता	 कटी या	 खड्गावर	 मठू	 पवीत	 मी	 तरातर

चाललो	 –	 पर्ाणकुवंडी	 पथकांना	 देवांभोवती	 बळकट	 कडं	 टाकायची	आ ा	 ायला!
सभागृहाबाहेर	एकाएकी	मा या	कानांवर	राजसयू	य ात	ऐकलेले	तेच	नानािवध	वा ांचे
अ फुट	संिमशर्	 वनी	पडले.	पाठोपाठ	 ारकाधीशांचे	शेवटचे	िनसटते	श दही	कानी	आले
–

“अंगराज	कण,	 या या	रा यात	असतील	 तेवढे	साखळदंड	आणनू	साम य	असेल,
तर	मला	ब 	कर	 हणावं	 याला!”

दुस याच	 णी	 आ हा	 यादवांची	 पर्ाणकुवंडी	 करणारी,	 सभागृहाबाहेर	 असलेली
सश तर्	 पथकं	 घेऊन	मी	 कृ णदेवां या	नावाचा	जयघोष	करीतच	 कु ं या	सभागृहात
घुसलो	–	‘ ारकाधीश	वासुदेव	कृ ण	–	जयतु,	इडा	माताऽऽ	जयतु!!’	मा या	या	िनवडक
पथकांतील	 सश तर्	 सैिनक	 न न	 श तरं्	 नाचवीत	 ‘इडादेवीचाऽ	 जयघोष’	 करत
सभागृहात	 घुसलेही.	 महापुरात या	 यमुने या	 लाटांनी	 पुरातील	 ीप	 घेरावं,	 तसं
चहुबाजूंनी	 कृ णदेवांना	 यांनी	सश तर्	 घेर	टाकला.	आज	 सुदशनाचं	पर् ेपण	 सुदैवानं
झालं	न हतं!	हे	सुदैव	कुणाचं	होतं?	हे	एकटे	कृ णदेवच	जाण	ूशकत	होते.	हाती	न न	खड्ग
पेलनू	 िभंगरीसारखं	 कृ णदेवांभोवती	 िफरत	 मा या	 कुवंडी	 सेनापथकांतनू	 मी	 यांना
सुरि त	सभागृहाबाहेर	आणलं.

हां-हां	 हणता	 तरातर	 चालत	 िचंचोळा	 माग	 पार	 करीत,	 ते	 दा कानं	 समोरच
आणले या	ग ड वजात	आ ढ	झाले,	जाताना	 यां यासोबतच	फरफटत	आ यासारखे,
ऋणानुबंधानं	बांधलेले	काही	यो े 	होते.	 यात	 िपतामह	भी म,	महा मा	 िवदुर,	अंगराज
कण,	 संजय	 असे	 िनवडक	 होते.	 या	 सवांचं	 अिभवादन	 वीका न	 यांतील	 एकट ा
कणाला	 ‘चला	 अंगराज,	 तुम याशी	 काही	 बोलायचं	 आहे!’	 असं	 हणत	 कृ णदेवांनी
हाताला	ध नच	आप या	रथात	अलगद	घेतलं.	दा कानं	रथ	िपटाळला.	आ हीही	आमचे
रथ	 गाठले.	 रथांची	 रांग	 ग ड वजामागनू	 हि तनापरू या	 सीमेकडे	 धाव	ू लागली.
कृ णदेवांची	िश टाई	संपली	होती!

या	िदवशी	हि तनापरू या	सीमेवर	असले या	एका	िवशाल	वटवृ ाखाली	अंगराज
कण	आिण	 कृ णदेव	यांची	 गंगेला	सा 	 ठेवनू	चांगली	घटकाभर	काहीतरी	अटीतटीची
चचा	 झाली.	 ती	 दोघांतच	 व	 गु त	 होती.	 आम या	 पर्ाणकुवंडी	 पथकांसह	 दरूवर
दा का या	ग ड वजाशेजारी,	 या	दोन	वीरांची	बोलणी	होईपयंत	मी	एका	 वृ ाखाली
थांबलो.	काही	वेळानं	दोघंही	महावीर	परतले.	आदरानं	‘येतो	मी’	 हणत	अंगराज	कणानं
कृ णदेवांचा	िनरोप	घेतला.	 यांनी	 या	दानवीर	सतूपुतर्ा या	व ाला	व 	िभडवनू	 याला
दीघ	आिलंगनात	 घेतलं.	 कृ णदेव	रथा ढ	झाले.	दा कानं	रथ	हाकारला.	आमचे	रथही
या या	पाठीमागनू	धाव	ूलागले.	मी	 कुतहूलानं	मागे	वळून	पािहलं.	कणाची	पाठमोरी
बोटभर	 उंचीची	 आकृती	 हि तनापुराकडे	 अदृ य	 होत	 परतत	 होती.	 एकटी,	 एकाकी!
मा यासमोर	ग ड वजात	 रथाची	काठाळी	ध न	 कृ णदेव	 उभे	 होते	 –	 िकतीतरी	 उंच,
आभाळाएवढे,	कवेत	न	मावणारे!

आ ही	उप ला यात	आलो.	 दुस याच	िदवशी	कु ं या,	अमा य	 वृषवमांचा	अगर्दतू
उप ला यात	आला.	धम ेतर्	 कु ेतर्ावर	 यांनी	 िवशेष	 बैठक	योजली	 होती.	कौरव-



पांडवांत	आता	अटळ	झाले या	 यु ाची	 ितथी	व	 दो ही	 प ांनी	काटेकोर	 पाळावयाचे
यु िनयम	ठरिव यासाठी	ही	िवशेष	बैठक	होती.	या	बैठकीत	कौरवां या	वतीनं	िपतामह
भी म,	 आचाय	 दर्ोण,	 कृप,	 अ व थामा,	 दुयोधन,	 कण	 असे	 पर्मुख	 असणार	 होते.
पांडवां या	वतीनं	कृ णदेव,	मी,	िवराट	व	द् पदराज	आिण	 यांचा	युवराज	धृ ट ु न	असे
असणार	होते.

ठर या	 िदवशी	आ ही	 कु ेतर्ाकडे	 पर् थान	 ठेवलं.	 कौरवांचे	 पर्ितिनधी	 पर पर
कु ेतर्ावर	 आले.	 अितशय	 गंभीर	 वातावरणात	 यु िनयमांची	 ही	 बैठक	 बसली.	 या
बैठकीची	 सतूरं्	 कौरवांकडून	 िपतामह	 भी मां याकडे	 आिण	 पांडवांकडून	 एकट ा
कृ णदेवांकडे	गेली	होती.	अमा य	वृषवमांनी	बैठकीचं	पर्योजन	सांगनू	ितला	त ड	फोडलं.

िपतामहांनी	 पिहला	 यु िनयम	 सांिगतला	 –	 “ठीक	 सयूोदयाबरोबर	 रोज	 यु ाला
पर्ारंभ	होईल.”

“तसंच	सयूा ताबरोबर	 या	 िदवशी या	 यु ाची	समा तीही	होईल.”	 कृ णदेवांनी	तो
िनयम	पणू	केला.

“सव	 यु ाचं	 व प	 ं यु ाचं	 राहील.”	 िपतामह	 बोल	ू लागले,	 “ ं यु 	 हणजे
गजातीशी	गजाती	लढेल,	अ वसादाबरोबर	अ वसाद	लढेल,	उ ट्रसादाबरोबर	उ ट्रसाद
लढेल,	 सश तर्	 पदातीबरोबर	 तसाच	 पदाती	 लढेल.	 र याबरोबर	 रथी	 लढेल.	 ते	 यु
ैरथयु 	असेल.	भमूीवर	लढणा या	 दोन	सश तर्	यो ां या	हातांत	एकच	पर्कारचं
श तर्	असेल.	खड्गधारीशी	खड्गधारी,	गदाधारीशी	गदाधारी,	चक्रधारीशी	चक्रधारी,
मुसलधारीशी	 मुसलधारी	अशी	ही	 ं यु ं	असतील.”	 ते	ऐकून	मान	डोलावनू	 याला
संमती	 देत	 कृ णदेव	 हणाले,	 “िनःश तर्	यो ावर	 िकंवा	सार यावर	 कुणीही	श तर्
िकंवा	अ तर्	चालिवणार	नाही!”	कृ णदेवांनी	सांिगतलेला	हा	िनयम	ऐकून	हसत	िपतामह
भी म	काही	बोलणार	तोच	मी	 हणालो,	 “िजथे	एकाच	पर्कारचं	 यु 	अनेक	यो े 	लढत
असतील,	ितथे	 या	श तर्पर्काराचं	संकुल	यु 	मानलं	जाईल.	एका	प ाचे	अनेक	रथी
दुस या	 प ा या	अनेक	 र यांशी	लढत	असतील,	 ते हा	 ते	 रथांचं	 संकुल	 यु 	असेल.
असेच	 अनेक	 अ वसाद	 दुस या	 अनेक	 अ वसादांशी	 लढत	 असतील,	 ते हा	 ते
अ वसादांचं	 संकुल	 यु 	 ठरेल.	 याच	 पर्कारानं	 गदेची,	 खड्	गाची,	 अि नकंकणाची,
मुसलांची	संकुल	यु 	मानली	जातील.”

आता	बैठक	यु ा या	बारीकसारीक	िनयमांचा	कीस	काढ यात	गढून	गेली.
“एकाच	यो ाला	 दुस या	प ातील	अनेक	यो ांनी	 घेरणं,	 हे	 िनिष 	असेल.	 ते

अधमयु 	मानलं	जाईल.”	िपतामह	भी म	 हणाले.
“या	महायु ाची	धम ेतर्	 कु ेतर्	 ही	 रणभमूी	असेल.	या	 रणभमूीवर	 कुठ याच

अधमाची	अपे ा	नाही.	 रणभमूी	 नेहमीच	पिवतर्	असावी	लागते.	यासाठी	 रोज	न या
रणभमूीवर	दो ही	प ांना	सै याची	 यहूरचना	करावी	लागेल.”

ारकाधीश	 िनःश तर्	 सार यािवषयी	 बोलले,	 “िनःश तर्	 यो ािवषयी	 काय?”
अंगराज	कणानं	कृ णदेवांना	पर् न	घातला.

“हा	बरा	पर् न	काढला	दानवीरानं.”	कृ णदेव	हसत	 हणाले.	 पुढे	बोल	ूलागले,	 “या
यु ात	श तर्ांचा	आिण	अ तर्ांचा	वापर	होणार	आहे.	 यासाठी	िनःश तर्	 हणजे	काय
याची	 या या	ठरवावी	लागेल.	मला	वाटतं,	ते	 या- या	पिरि थतीवर	सोपवावं.”

“कौरव-पांडवां या	या	महायु ात	 तर्ी	समरांगणात	येणार	नाही.	आलीच	तर	काय?”



मी	बैठकीला	पर् न	घातला.
“वीर	 यो ां या	 या	 महायु ात	 तर्ी	अपेि त	 नाही.	 तशी	 ती	आलीच,	 तर	 ती

अव या	मानावी.”	िपतामह	भी म	 हणाले.
“िवरथ	व	घायाळ	वीराला	समरांगणातनू	िनवृ 	हो याची	अनु ा	असावी.”	आचाय

दर्ोणांनी	कृ णदेवांकडे	पािहलं.
“अव य	होता	येईल.	पण	आचाय,	खरा	वीर	िनदरे्तसु ा	िनवृ 	होत	नसतो.”	हसत-

हसत	 ारकाधीशांनी	उ र	िदलं.
“हा	 काितकाचा	 मास	आहे.	 थंडीचा	 कडाका	आहे.	 यासाठी	 यो य	 यु ितथी	 याच

बैठकीत	प की	करावी.”	अनुभवी	द् पद	िपतामहांकडे	बघत	 हणाले.
“हे	कालाचं	आिण	कालमापनाचं	सव	तंतर्	वासुदेव	शर्ीकृ ण	जाणतो.	 यानंच	 याला

यो य	वाटेल	ती	 ितथी	महायु ासाठी	ठरवावी.”	 िपतामह	 बैठकी या	समापनाकडे	 येत
हणाले.
“अशी	यो य	ितथी	मी	उप ला याला	गे यानंतर	सव	गो टीचंा	िवचार	क न	ठरवेन

आिण	सवांना	कळवेन.	रण ेतर्	मातर्	हे	पिवतर्	धम ेतर्	कु ेतर्च	राहील.	 यािवषयी
कुणाचं	दुमत	आहे	का?”	कृ णदेवांनी	नेहमीसारखं	िनतळ	हसत	पर् न	घातला.

“नाऽही!	 कुणाचंच	 दुमत	नाही.”	एकमुखी	पर्ितसाद	आला.	 कु ेतर्ावरची	 िवशेष
बैठक	उठली.

दुस या	िदवशीच	कौरवां या	वतीनं	िपतामह	भी म	आिण	दर्ोण,	दुयोधन,	पांडवां या
वतीनं	 कृ णदेव,	मी	आिण	 धृ ट ु न	अशा	मोज याच	यो ांनी	 कु ेतर्ाचा	जवळ-
जवळ	तेरा	योजनांचा	पिरसर	िफ न	पािहला.	अनेक	िठकाणी	उंचच	उंच	िविवध	पर्कारचे
शाखासंप न	 वृ 	होते.	 ते	तोडून	 यु भमूी	समतल	कर याचा	 िनणय	 घे यात	आला.	या
भमूीवर	 िनसगतःच	 पुरेशी	 सरोवरं	 अस यामुळे	 िप या या	 आिण	 भोजन	 नानादी
पा याचा	पर् न	न हता.	सरोवराकाठची	दाटलेली	ल हा यांची	 कुरणंही	 व छ	क न
घे याचे	आदेश	दे यात	आले.

िपतामहांचा	 िनरोप	 घेऊन	 यादवराजांसह	 आ ही	 उप ला याला	 परत	 आलो.
कृ णदेवांनी	 िवराटां या	 िन णात	 योितिवदाला	बोलावनू	 या याशी	उलटसुलट	चचा
क न	यु ाची	ितथी	एकदाची	प की	केली.	हि तनापरू,	पांचाल,	म यदेश,	पवू	व	पि चम
देश	सगळीकडे	ती	कळिव यात	आली.	कौरव-पांडवां या	होऊ	घातले या	महायु ाची
ारकाधीश	वासुदेव	कृ णदेवांनी	अंितमत:	घोिषत	केली,	ती	ितथी	होती,	‘मागशीष	व

दि्वतीया’.
आता	पर्थम	 ये ठांचे	आशीवाद	 घे यासाठी	आ हाला	 पु हा	 ारकेला	जाणं	भाग

होतं.	तशी	माझी	व	 ारकाधीशांची	जा याची	तयारी	 सु 	झाली.	महाराज	 िवराटांना	व
द् पदांना	 एकतर्	 बोलावनू	 ारकाधीशांनी	 यांना	 अनेक	 मह वा या	 अंितम	 सचूना
िद या.	 द् पदपुतर्	 धृ ट ु न	 आपले	 बंध	ू िशखंडी,	 सुिमतर्,	 िपर्यदशन,	 िचतर्केत,ू
सुकेत,ू	 वजकेत,ू	 वीरकेत,ू	 सुरथ,	 शत् ं जय	 यां या	 सहकायानं	 कांिप यनगरात
महायु ा या	पर्चंड	तयारीला	लागला.

िवराटांचं	म य	हे	गणरा य	पांचालांपे ा	कु ेतर्ाला	बरचसं	जवळ	असणारं	रा य
होतं.	 यासाठी	 पांडवसेनेला	 अ नधा याचा	 पुरवठा	 करणं,	 म यांनाच	 श य	 होतं.	 ते



दािय व	 यां यावर	सोपिव यात	आलं.	 इंदर्पर् थ	 कु ेतर्ाला	सवांत	जवळचं	असलं,
तरी	आता	 ते	कौरवां या	अिधकारात	होतं.	उलट	 याचा	लाभ	आप या	 िवराट	 सेनेला
धा यपुरवठा	कर यासाठी	हि तनापरूलाच	अिधक	होणार	होता.	 हे	चम कािरक	वा तव
होतं.	अपार	पिरशर्म	क न	खांडववनात	यादव-पांडवांनी	उठिवले या	 संप न	रा याचा
लाभ	होणार	होता,	तो	कु ं ना!	कु ेतर्	आिण	म यांचं	 िवराटनगर	यां याबरोबर	म ये
येत	 होतं,	 ते	 इंदर्पर् थ!	 याचा	 राजकीय	 लाभ	 उठिव यासाठी	 दुयोधनासारखा
पर्ित पधी	कधीच	मागे	हटणार	न हता.	 यानं	आप या	चक्री	 सैिनकांकरवी	सीमा	 बंद
के या,	तर	 कु ेतर्ावर	पांडवसेनेला	धा यपुरवठा	होऊ	शकणार	न हता,	अशी	 ि थती
होती.	 यासाठी	 इंदर्पर् थ	रा याला	वळसा	घालनू	म मयरूां या	रा यात	जाणं	भाग
होतं.	तेथील	राजाशी	संधान	बांधनू	मगच	लढणा या	पांडवांना	धा यपुरवठा	होऊ	शकत
होता.	 यासाठी	 ारकाधीशांनी	 त परतेनं	 िवराटां या	 अमा याला	 म मयरूांकडे
राजदतूासह	धाडलं.

आता	 भारतीय	 महायु ाची	 पांडवप ाची	 सव	 सतूरं्	 अंितमािधकारी	 हणनू
ारकाधीशांनीच	हाती	 घेतली.	मी	 ारकाधीशांसह	 ारकेत	आलो.	ए हाना	कौरव-पांडव

यांचं	पर्चंड	महायु 	होणार,	ही	वाता	 ारकेत	 येऊन	पोहोचली	होती.	आ या-आ या
कृ णदेवांना	एका	अ यंत	िबकट	पर्संगाला	त ड	 ावं	लागलं.

हि तनापरू,	 उप ला य,	 िवराटनगर	 आिण	 कांिप यनगर	 इथे	 घडले या	 अनेक
घटनांनी	 बलरामदादा	 िबथरले	 होते.	 कृ णदेव	 भेटीस	 ये याची	 वाटही	 न	 बघता	 तेच
दणादण	 पाय	आपटत	आप या	 धाक या या	क ात	आले.	 नेहमीसारखं	 बंधूंना	 तडक
धारेवर	धरत	 हणाले,	“शर्ीकृ णा,	त	ूकाय	चालवलं	आहेस	हे?	कौरव	आिण	पांडव	दोघेही
आपले	 िनकटचे	आ त.	 यां यात	 मेळ	 घाल यासाठी	 त	ू इथनू	 गेलास!	आिण	 दोघांचं
सवसंहारक	महायु 	ठरवनू	आलास!	मी	 तु या	या	राजकारणाला	 कंटाळलो	आहे.	 या
दोघांत	समेट	होत	नाही	याची	खातरी	होताच,	त	ूइकडे	 ारकेला	िनघनू	यायला	हवं	होतंस.
ते	रािहलं	बाजलूाच!	उलट	कौरव-पांडवां या	या	जु या	भांडणात	त	ूयादवांनाही	ओढलं
आहेस.	आम या	यादव	रा यातच	आता	 कृतवमा	व	सा यकी	अशा	दोन	 प ट	फ या
झा या	आहेत.	कशासाठी	करतो	आहेस	हे	सव?”

दादांचे	पर् न	ते	ऐकणा याला	वर-वर	साथ	वाटणारेच	होते.	पण	खरोखरच	ते	तसे	होते
का?	 मुळीच	नाही.	कौरव-पांडवां या	हि तनापरू	 रा याचे	अिधकार,	हाच	 केवळ	आता
यु ाचा	िवषय	रािहला	न हता.	जवळ-जवळ	सव	आयावत	आिण	किपश,	कांबोजपयंतचा
भाग	 यात	 गंुतला	 होता.	 यात	 वतःला	 अिल त	 ठेवनू	 भिव यात	 ारका	 खरोखरच
सुरि त	 राह	ूशकली	असती	का?	एकदा	का	पांडवांचा	पाडाव	 केला	की,	 दुयोधन	पवू,
म य,	उ र	असा	आयावत	यु ा या	शेवटाबरोबरच	घशात	घालणार	न हता	काय?	तसं
झा यावर	 मगध	 आिण	 काम प	 ही	 पवूकडील	 आमची	 नेहीरा यं	 धो यात	 येणार
न हती	काय?	आपण	आपलं	 ारकेचं	 रा य	 नंतर	 िकती	काळ	 सुरि त	 राखणार	होतो?
शत् 	घरात	ये यापवूी	तो	अंगणात	आलेला	आहे,	हे	समजायला	नको	काय?	दादांना	तेच
समजत	 न हतं.	 आपला	 परमिश य	 हणनू	 दुयोधनाला	 तर	 ते	 िमतर्च	 मानत	 होते.
यां या	 तडक	 वभावामुळे	 कुणीही	 यां यासमोर	 उभं	 राहनू	 यांना	 समजाव	ू शकत
न हतं.



एकमेव	एकच	म य थ	 यासाठी	 ारकाधीशां या	डो यांसमोर	 येत	होता.	 ते	होते,
उ वदेव!	 यांनी	 उ वदेवांना	 बोलावनू	 घेतलं.	 कु ेतर्ासाठी	 ारका	 सोड यापवूी
यादवांची	अंितम	िनणायक	सुधमा	राजसभा	भरिव याचं	ितघां या	मते	ठरलं.

ारकेतील	आजची	 सुधमा	राजसभा	अभतूपवू	होती.	या	सभेला	झाडून	सारे	यादव
उपि थत	होते.

अमा य	 िवपृथूंनी	 यादवांचा	 र नखिचत	 राजदंड	 पर्थेपर्माणे	 उंच	 उचलनू	 सभेचं
पर्योजन	िनवेदन	केलं.	ते	 हणाले,	“ ारकाधीश	शर्ीकृ णमहाराज	कु ेतर्ा या	पिवतर्
धम ेतर्	 भमूीवर	 लवकरच	 एक	 महाय 	 पर् विलत	 करणार	 आहेत.	 केवळ	 कौरव-
पांडवां याच	 न हे;	 तर	 एकूणच	 आयावता या,	 मानवजाती या	 या य-अ या य या
िनणयासाठी	एका	‘न	भतूो	न	भिव यित’	अशा	महायु ाचा	महाय 	असेल	तो!

“आप या	 ारका	गणरा यातनू	 सेनासाहा य	 घे यासाठी	कौरव	 दुयोधन	 व	 पांडव
अजुन	 नुकतेच	 ारकेत	 येऊन	 कृ णदेवांना	 भेटून	 गेले	आहेत.	या	 भेटीत	 ये ठ	कौरव
दुयोधनानं	यादवांची	सश तर्	चतुरंगदल	 सेना	 वीकारली	आहे.	मातर्	पांडव	अजुनानं
आपला	 सारथी	 हणनू	 एकट ा	 शर्ीकृ णदेवांची	 िनवड	 केली	 आहे.	 हे	 सार यही	 ते
िनःश तर्पणे	करतील.	 वेळ	पडली,	तर	पांडवांना	 यु ती या	 केवळ	चार	गो टी	काय	 ते
सांगतील.	 यां या	हाती	अजुना या	नंिदघोषाचे	चार	शुभर्	अ व	हाक यासाठी	घेतलेला
नुसता	पर्तोद	असेल.	समयच	ठरवेल	की,	हा	पर्तोद	व	चतुरंगदल	यादवसेना	यातील
कोण	िवजयी	झालं	आहे!....

“ ारकाधीशांनी	या	महायु ात	यादववीरांना	कौरव-पांडवांपैकी	यो य	वाटेल	तो	प
िनवड याची	मु तता	िदली	आहे.	 हणनूच	महावीर	सा यकी	आप या	िनवडक	पथकांतील
वीरांसह	पांडवां या	प ाकडे	जाणार	आहेत,	तर	यादवांचं	एक	अ ौिहणी	 सै य	 घेऊन
महारथी	कृतवमा	कौरवां या	प ाकडून	या	महायु ात	उतरणार	आहेत.	इतर	सै य	घेऊन
कृ णदेवांचे	सव	पुतर्	 ारके या	र णाथ	 ारकेतच	थांबणार	आहेत.	 यांचं	नेतृ व	युवराज
पर् ु नां याकडे	राहील.	 यांना	बलरामदादांचे	पुतर्	आिण	बंध	ू ारकेत	राहनूच	सहकाय
करतील.

“युवराज	 बलरामदादा	आिण	 कृ णसखा	 उ वदेव	 यांनी	 या	 महायु ािवषयी	आपलं
मनोगत	 य त	केलेलं	नाही.	ते	 यांनी	करावं,	अशी	 यांना	नमर्	िवनंती.

खचाखच	 भरले या	 यादवां या	 सुधमा	 राजसभेला	 आपलं	 मनोगत	 सांग यासाठी
बलरामदादा	उठले.	 यांची	 सुधमा	सभेत	काहीतरी	मनमोकळं	बोल याची	ही	पिहलीच
वेळ	 होती.	कसं	 बोलावं,	यासाठी	श द	 धंुडाळीत	 ते	 पर्थम	काही	 ण	खाकरले.	मग
घोगरेपणी	 हणाले,	“राजकारण	हा	काही	माझा	िवषय	न हे.	मी	एक	रांगडा	यादव	सैिनक
आहे.	मा या	सव	यादवबंधूंना	या	यु ािवषयी	माझं	 प ट	मत	कळावं,	 हणनूच	बोलतो
आहे.	हि तनापरू या	कौरव-पांडव	यां या	वादात	आ ही	 ारकाकर	यादवांनी	मुळीच	पडू
नये,	असं	मला	वाटतं.	दो ही	प 	आपले	सारखेच	आ त	आहेत.	आप या	रा याचा	तंटा
यांनीच	 िमटवावा.	इतरांनी	 यात,	 िवशेषत:	आ ही	यादवांनी	कोणताच	भाग	 घेऊ	नये,
असं	मला	वाटतं.	तसा	 घेतला,	तर	 यातनू	काहीही	चांगलं	 िनघणार	नाही.	यासाठी	मी
आजच	 ारका	सोडून	िहमालयाकडे	िनघनू	जाणार	आहे.	जे हा	वाटेल,	ते हाच	परत	येईन
आिण	वाटलंच	नाही,	तर	येणारही	नाही.	यासाठी	माझं	सवांना	हािदक	अिभवादन	आहे.



मा या	 वभावापर्माणे	तडक	 बोलताना	आजवर	मा याकडून	 कुणा या	 उपमद	झाला
असेल,	 तर	 मला	 उदार दयी	 यांनी	 मा	 करावी.”	 बलरामदादांनी	 सव	 सभागृहाला
िवनंती	केली.	याच	सभागृहात	पवूी	 यांचं	आिण	कृ णदेवांचं	झालेलं	भावपणू	मनोमीलन
आठवनू	अनेक	जण	हळहळले.

बलरामदादांचा	 प ट	 िनणय	 ऐकून	सभागृहात	शांतताच	शांतता	 पसरली.	आचाय
सांदीपनी,	 बर् गा य	यां याशेजारी	मांडले या	आप या	 िवर त	 चंदनी	आसनाव न
आता	उ वदेव	उठले.	 यांची	सतेज,	स वशील,	गोलाकार	चांदर्मुदर्ा	परमशांत	होती.
यां या	चयवर,	डो यांत	कसलीच	खळबळ	न हती.	सभागृहभर	आपली	परे्मळ,	शांत
दृ टी	 एकदा	 िफरवनू,	 ते	 आप या	 िवल ण	 नादमधुर	 भाषेत	 हणाले,	 “सम त
यादवबांधवहो,	 मीही	 बलरामदादांसारखाच	 िहमालयाकडेच	 जाणार	 आहे!	 यां या
जा यात	आिण	मा या	जा यात	मातर्	अंतर	आहे.	आमचं	उभयतांचं	बोलणं	झालं	आहे.
आ ही	 दोघं	 एकदमच	 ारकेबाहेर	 पडू.	 “आ ही	 उभयता	 बदरीकेदार	 या	 गंगेकाठ या
तीथापयंत	एकतर्	अस.ू	पुढे	मी	 या	तीथावरच	थांबेन.	बलरामदादा	 यांना	हवं	ितकडे	पुढे
जातील.

“मी	बदरीकेदारला	जाणार	आहे,	तोही	 ारकाधीशां या	इ छेपर्माणे	आिण	 यां या
आदेशानं!	बदरी या	 या	 िनवांत	आिण	पावन	 ेतर्ावर	आचाय	सांदीपनीं या	 अंकपाद
आशर्मासारखा	 एखादा	 आशर्म	 उठवावा,	 अशी	 कृ णदादांची	 इ छा	 आहे.	 याची
पवूतयारी	 कर यासाठी	 यांनी	 माझी	 िनवड	 केली	 आहे.	 यामुळे	 मी	 वतःला	 परम
भा यवान	 समजतो.	 ारके या	 कीतीला	 शोभेल	अशीच	 या	 शर्ीकृ णआशर्माची	 मी
पवूतयारी	क न	 घेईन,	असं	वसुदेवबाबा,	दो ही	 राजमाता	आिण	परमादरणीय	आचाय
सांदीपनीं या	सा ीनं	यादवां या	या	सभागृहाला	मी	नमर्	अिभवचन	देत	आहे.

“ या	महायु ाचा	महाय 	पर् विलत	कर यासाठी	 कृ णदादा	 कु ेतर्ाकडे	 िनघतो
आहे,	 यात	तो	यश वीच	होईल.	 गेले	अनेक	 िदवस	मी	या	महाय ािवषयी	 याचे	सव
िवचार	 मनःपवूक	 ऐकले	 आहेत.	 या	 महायु ात	 तो	 अजुनाचा	 िनःश तर्	 व	 केवळ
पर्तोदधारी	सारथी	 हणनू	उतरणार	आहे.	तरीही	मला	पणू	िव वास	आहे	की,	तो	धनुधर
अजुना या	साहा यानं	 जे	काही	करेल,	 ते	आयावता या	 िपढ ाि पढ ांना	 मागदशक
ठरेल.	 माझा	 ठाम	 िव वास	आहे	की,	 िजकडे	 धनुधर	अजुन	 व	 सुदशनधारी	शर्ीकृ ण
असेल,	 ितकडेच	धम	व	 िवजय	असेल.	आपण	सव	 ये ठ	यादव	 तर्ी-पु षांनी	मा या
परमिपर्य	 दादाला	 यासाठी	 शुभाशीवाद	 ावेत.	 या	 णी	 मी	आप या	 इडादेवीला
साकडं	 घालतो	 की,	 ‘मा या	 दादाची	 ओंजळ	 सदैव	 ित या	 यशा या	 कृपाशीवादानं
भरलेलीच	राहो!!!’	”

सभागृहातले	 सव	 यादव	 उ वदेवांचे	 श द	 उचलनू	 धरत,	 दो ही	 हात	 उभवनू
कृ णदेवांकडे	बघत	अनावर	परे्मानं	आिण	भ तीनं	गरजले,	‘ ारकाधीश	जयतु,	जयतु!!’

शेवटी	सव	सभासदांचे	 यां यावर	डोळे	 िखळले	 होते,	 ते	 कृ णदेव	 उठले.	महाराज
वसुदेव,	राजमाता	 देवकीदेवी	आिण	 यां या	पाठीशी	बसले या	रोिहणीदेवी	यांना	तसेच
बलरामदादा	 आिण	 रेवतीविहनीनंा	 अिभवादन	 केलं.	 लागलीच	 दृ टी	 आचाय
सांदीपनीं याकडे	 वळवनू	 यांनाही	 अिभवादन	 केलं.	 डा या	 हाताशी	 बसले या
ि मणीदेवीवंर	हस या	 मुखानं	एक	कटा 	टाकला.	अव या	 सुधमा	 राजसभेवर	आपले

दाट	 पाप यांचे	म यनेतर्	एकदा	 िफरिवले.	मग	 या	शर्ीमुखातनू	 केवळ	 दोनच	श द



बाहेर	पडले.	 या	दोनच	श दांत	एवढं	पर्चंड	साम य	होतं	की,	 ते	ऐकणा या	सवां या
अंगावर	सरस न	 रोमांच	 उठले	आिण	 पळभरातच	 मृगसरीसंार या	अिवरत	कडाड या
टा यां या	गजरात	यादवांची	ती	 सुधमा	 राजसभा	दणाणनू	 गेली.	 ते	 मंतर्ासारखे	बोल
होते,	 ‘जैऽऽ	 इडादेवीऽऽ!!’	 सव	 सुधमा	 सभेत	 पुनःपु हा	 तोच	 घोष	 उठिवला,
‘जैऽऽजैऽऽइडादेवी!’

ारकेतील	िनणयाची	सुधमा	राजसभा	उलगली.

दुस याच	 िदवशी	 पर्थम	 वसुदेवमहाराजांना	आिण	 दो ही	 राजमातांना	 वंदन	क न
कु ेतर्ाकडे	 जा यासाठी	 कृतवमांनी	 ारका	 सोडली.	 यां यासोबत	 एक	 अ ौिहणी
सश तर्	 यादवसेना	 होती.	 राजसभेत	 घोिषत	 के यापर्माणे	 बलरामदादा	 उ वदेवांसह
िनवडक	यादव	 घेऊन	 िहमालयाकडे	 िनघनू	 गेले.	सवांत	 शेवटी	सव	 ये ठांचे	आशीवाद
घेऊन	राणीवशाकडील	सव	रा यांना	व	 पुतर्पुतर्ीनंा	 भेटून	 कृ णदेवांनी	 ारका	सोडली.
मी,	 दा क	आिण	 यांनी	 िनवडलेले	 मोजकेच	 यादववीर	 यां यासोबत	 होते.	 सव	जण
ारका	खाडी	पार	क न	पि चम	सागरिकना यावर	आलो.	दा कानं	कृ णदेवांचा	सालंकृत

ग ड वज	रथ	 िकना यावर	 िस 	 ठेवला	होता.	 कृ णदेवांनी	इ छा	 य त	 के यापर्माणे
यादवांचे	पुरोिहत	बर् गा य	आचाय	सांदीपनीसंह	अगोदरच	सोमनाथा या	िशवालयात
पुढे	 गेले	होते.	सवांनी	महा दर्ािभषेकाची	ज यत	तयारी	क न	 ठेवली	होती.	दा कानं
आमचा	 ग ड वज	 रथ	 सोमनाथावर	 आणला.	 आ ही	 सोमनाथा या	 िशवालयातील
गभगृहा या	 समोरील	 दशनी	 चौकात	 आलो.	 पायाशीच	 असले या	 िनतळ	 पाषाणी
कासवमतूीजवळ	कृ णदेव	थांबले.	मा या	खां ावर	आपला	आजानुबाह	ूचढवनू	 हणाले,
“सा यकी,	 माणसानं	 नेहमी	 या	कासवाचा	आदश	 गु वत	समोर	 ठेवावा.	 यानं	आपले
काम,	 क्रोध,	 मद,	 मोह,	 म सर	असे	 षड्	िरप	ूआप या	 पायांसह	ओढून	 घेतले	आहेत.
ि थतपर् 	 भावानं	 ते	 िशवा या	 पायाशी	 बसलं	आहे.	 माणसानंही	 असंच	 ि थतपर्
होऊन,	 तांडव	 माजिवणा या	 िशवा या	 दशनासाठी	 िनकोप	 मनानं	 गेलं	 पािहजे.”
गभगृहा या	 मुखाशी	 उभे	 असलेले	 बर् गा य,	 आचाय	 सांदीपनी	 आिण	 िकतीतरी
ऋिषमुनी	 कृ णदेवांना	 पाहनू	आदरानं	 पुढे	आले.	 सवांसह	 वाकून	 कृ णदेव	 गभागारात
उतरले.	 सुवणी	वखा या	अिभषेक	पातर्ातनू	वषणा या	धारेखाली	सोमनाथाची	 िनतळ
वजर्लेपी	 िशविपंडी	 झमझम	 तळपत	 होती.	 महा दर्ािभषेकाची	 सव	 तयारी	 अनेक
हातांनी	 मांडून	 िस 	 केली	 होती.	 ारकाधीश	 िपंडीसमोर या	 चौरंगावर	 बसले.
बर् गा य,	आचाय	सांदीपनी	आिण	भोवती या	ऋिषमुनीनंी	 वेदविणत	 िशव तुतीला
पर्ारंभ	 केला.	 कृ णदेवांनी	 आपले	 दाट	 पाप यांचे	 म यनेतर्	 िमटले,	 आप या
कृ णदेहातील	बहा र	हजार	नाड ांवर	िनयंतर्ण	घेत,	िशव यान	धरलं.	मी	आिण	दा क
गभागारातच	 एका	 कोप यात	 हात	 जोडून,	 डोळे	 िमटून	 उभे	 रािहलो.	 गभागार
िशव तुती या	रोमांचक	 तवनांनी	घुम	ूलागलं	–

“पशनूां	पितं	पापनाशं	परेशं	गजदर् य	कृितं	वसानं	वरे यम।्
िगरीशं	गणेशं	गले	नीलवण	गवदर्ािध ढं	गुणातीत पम।्
िशवाकांत	शंभो	शशांकाधमौले,	महेशान	शिूलन	्जटाजटूधािरन।
वमेको	जग ापको	िव व प	पर्सीद	पर्भो	पणू प।।
अजं	शा वतं	कारणं	कारणानां	िशवं	केवलं।



भासकं	भासकानात।्	तुरीयं	तम:	पारमा ंतरीनं।	
पर्प े 	परं	पावनं	 ैतहीनम।्
नम ते	नम ते	िवभो	िव वमतू।
नम ते	नम ते	िचदानंदमतू।
नम ते	नम ते	तपोयोगग य।
नम ते	नम ते	श् ित ानग य।
पर्भो	शलूपाणे	िवभो	िव वनाथ।
महादेव	शंभो	महेश	ितर्नेतर्।
िशवाकांत	शंभो	शशांकाधमौले।
महेशान	शिूलन	्जटाजटूधािरन।्
वमेको	जग ापको	िव व प।
पर्सीद	पर्सीद	पर्भो	पणू प।।”

जमले या	सव	िशवभ तांना	महा दर्ािभषेकाचा	तीथपर्साद	वाट यात	आला.	बाहेर
आले या	 दशनाथीनंा	 दानं	 दे यात	 आली.	 ितथनू	 आ ही	 आनतात या	 नागे वर	 या
दुस या	िशवालयात	आलो.	इथेही	असाच	महा दर्ािभषेक	कर यात	आला.	तीथपर्साद
व	दानं	वाट यात	आली.	या	दो ही	 िठकाण या	 िशवपजूनानंतर	 कृ णदेवांची	स वशील
मुदर्ा	आता	 वेगळीच	 िदस	ूलागली.	आता	ती	अिभषेकधारेखाली	 उजळून	 िनघाले या
िशविपंडीसारखीच	सतेज	 िदस	ूलागली.	बारका यानं	बघताना	मला	 प ट	जाणवलं	की,
यां या	नीलवणी	देहाचा	कंठ	आता	गडद	नीलवणी	झाला	आहे.
आमचा	पिहला	पडाव	कंुितभोजनगरात	पडला.	आ ही	अवंती	रा यात	हेतुत:	थांबलो

नाही.	अवंतीचे	िवंद-अनुिवंद,	िमतर्िवंदादेवीचें	बंध	ूहोते.	कृ णदेवांचे	आतेबंध	ूहोते,	पण
ते	या	 यु ात	 दुयोधना या	कौरवप ाकडून	उतरणार	होते!	एक	अ ौिहणी	श तर्स ज
सेना	घेऊन	ते	कु ेतर्ाकडे	के हाच	िनघनू	गेले	होते.

आमचा	दुसरा	पडाव	दशाणां या	रा यात	पडला.	दशाण	पांडवांकडून	यु ात	उतरणार
होते.	 तेही	 कु ेतर्ाकडे	 िनघनू	 गेले	 होते.	 आमचा	 शेवटचा	 पडाव	 म यां या
उप ला यात	पडला.	म यराज	िवराटही	आपले	 पुतर्	उ र,	 वेत,	शतािनक	व	वसुदान
यां यासह	ससै य	कु ेतर्ावर	पोहोचले	होते.

आता	काितकातील	व 	प ाचा	 शेवटचा	स ताह	 सु 	होता.	वातावरणात	अ ाप
थोडी	थंडी	होती.	काितक	संपता-संपता	आमचं	पथक	कृ णदेवांसह	कु ेतर्ात	पर्वेशलं.
आ ही	 या	 िदशेनं	आलो	 ितकडे	पर्वेशताच,	पर्थम	लागला	तो	कौरवप ाचा	 संयु त
भ य	 सैिनकतळ!	 जाता-जाताच	 पसरले या	 कौरवसेनेचा	 नुस या	 दृि ट ेपावर
कृ णदेवांनी	कयास	केला	होता.	मला	ते	 हणालेही,	“सा यकी,	ही	कु सेना	न कीच	दहा
अ ौिहणीं या	वर	आहे.	 सुसंघिटत	 िदसते	आहे.	 सेनेचे	 िन याचे	 यायाम	 रीतसर	चालू
आहेत.	हे	यु 	वाटतं	िततकं	पांडवांना	सोपं	जाणार	नाही!”

यां या	संकेतानं	सिचंत	होत,	मीही	कौरव-तळ	बारीक	दृ टीनं	िनरखीत	चाललो	होतो.
एका	भ य	 िशिबरासमोर	आम या	सारथी	दा काला	ग ड वज	थांबवावाच	लागला.	 ते
िशिबर	 होतं	 कौरवांचे	 सेनापती	 झाले या	 िपतामह	 भी मांचं.	 ते	 आप या	 िनवडक
सेवकांसह	 मागातच	 उभे	 होते.	 कवच	आिण	 रणवेषधारी	 िपतामहांना	 बघताच	 कृ णदेव



लगबगीनं	रथातनू	उतरले.	 यांची	चरणधलूी	घे यासाठी	वाकू	लागले.	 यांना	तसं	न	क
देता	 लगबगीनं	 वर	आिलंगनात	 घेताना	 िपतामह	 पुटपुटले,	 “वासुदेवाऽऽ!	आता	 देह
कु ेतर्ावर	पडला,	तरी	 याची	 िचंता	नाही.	सवपर्थम	 तुझं	दशन	झालं.	 कु ं नी	मला
सेनापतीपदाचा	अिभषेक	केला	आहे.	आज	मी	रथी-महारथीचंी	िनयु ती	करणार	आहे.”

िपतामहांचा	िनरोप	घेऊन	आ ही	आम या	पांडवतळावर	आलो.	इथंही	कृ णदेवां या
आगमनाची	वाता	सवतर्	पसरली	होती.

सव	 पांडव	 व	 धृ ट ु नासह	 अनेक	 यो ांनी	 कृ णदेवांचं	 वागत	 केलं.	 सव
यो ां या	 मेळातनू	 शेवटी	 आ ही	 पांडवसेने या	 बरोबर	 मधोमध	 येईल	 अशा,
कृ णदेवांसाठी	उठिवले या	सवांत	उंच	व	पर्श त	िशिबरात	आलो.	आत	महाराज	िवराट
व	द् पद	होते.	कृ णदेवांनी	 यांना	नमर्भावानं	वंदन	केलं.

थोडा	 िवशर्ाम	 व	 फलाहार	 झाला.	 मागशीष	 व 	 पर्ितपदेची	 सं याकाळ
कु ेतर्ावर	उतरली.	कृ णदेवां या	पर्श त	िशिबरात	पवूािभमुख	अशी	इडादेवीची	मतूी
उभी	कर यात	आली	होती.	आता	 जेवढे	 हणनू	 िदवस	 हे	महायु 	चालणार	होतं,	 तेवढे
िदवस	पांडवप ाची	सव	सतूरं्	या	 कृ णिशिबरातनू	हलणार	होती.	या	 िशिबरात	 िनवडक
रथी,	 महारथी,	अितरथी	 यां या	 उपि थतीत	 इडादेवीला	 िपर्य	 र तवणी	 पु पं	अपनू,
पांडवांची	 पिहली	 बैठक	 बसली.	 बैठकीत	 म यभागी	 एका	 याघर्चमांिकत	 उंच	 सुवणी
आसनावर	 यादवराज	 शर्ीकृ णदेव	 बसले	 होते.	 यां या	 उज या	 हाताशी	 पांचालराज
द् पद,	म यराज	िवराट,	दर्ौपदीबंध	ूधृ ट ु न	आिण	युिधि ठर,	भीमसेन,	अजुन,	नकुल-
सहदेव	असे	पांडवबंध	ूबसले	होते.	डा या	हाताशी	मी,	 चेदीचंा	 िशशुपालपुतर्	 धृ टकेत,ू
चेिकतान,	जरासंधपुतर्	जयसेन,	पांड ांचा	मलय वज,	पांचालांचे	उ मौजा,	 याघर्द ,
िसंहसेन,	 स यिजत,	 िशखंडी,	 िवराटांचा	 उ र,	 याचे	 बंध	ू वेत,	 शतािनक,	 वसुदान,
यां या	शेजारी	पौरवराज,	मालवराज	असे	िकतीतरी	यो े 	बसले.
पांडवां या	 सेनापतीपदा या	 िनवडीची	 मह वाची	 बैठक	 सु 	 झाली.	 हलकेच

िवषयाला	 त ड	फोडत	 कृ णदेव	 हणाले,	 “आप या	सात	अ ौिहणी	 सेनेचं	समथपणे
सेनाप य	 क 	 शकेल,	अशा	 वीराची	 तु ही	 एकमुखी	 एकमतानं	 िनवड	 करावी.	 सांगा,
यािवषयी	 कुणाला	काय	वाटतं,	 ते	मोक या	मनी	बोला.	ही	 िनवड	असं य	यो ां या
पर्ाणांशी	िनगिडत	आहे,	एवढंच	 यानी	 या.	या	सेनापती या	हाताखाली	सात	िवभाग
पर्मुख	आताच	िनवडायचे	आहेत.”

आता	 बैठक	 पराकोटीची	 गंभीर	झाली.	काही	 ण	 तसेच	 गेले.	मग	सवांत	 पर्थम
किन ठ	पांडव	सहदेव	 हणाला,	 “अ ातवासा या	आम या	कठीण	व	कसोटी या	वषात
िवराटांनी	आ हाला	मोलाचं	सहकाय	 केलं	आहे.	एक	अ ौिहणी	 सेना	 घेऊन	 ते	 रणात
उतरताहेत.	 मला	 वाटतं,	 महाराज	 िवराटांना	 आम या	 पांडवसेनेचं	 सेनाप य	 पर्दान
करावं.”

या	नावावर	 बैठकीत	काहीतरी	 कुजबुजती	चचा	झाली.	 ितला	अिधक	वाव	न	 देता
पर् य 	िवराटच	 हणाले,	“कोणतंही	दािय व	 यायला	मी	कचरत	नाही,	पण	कु सेनेचे
सेनापती	 वृ 	 िपतामह	भी म	आहेत,	 हे	 यानी	 घेऊन	या	 बैठकीनं	पर्ामु यानं	एखादा
त ण	यो ा	सेनापती	 हणनू	िनवडावा,	असं	मला	वाटतं.”

यां या	या	िवधानावर	कृ णदेव	हसले.	नेहमी या	खट ाळपणानं	 हणाले,	“मग	वृ



िपतामहांची	सेनापती	 हणनू	िनवड	कर यात	कौरव	चुकले	 हणायचे	की	काय?	मला	नाही
तसं	 वाटत.	 नकुला,	 तुला	 काय	 वाटतं?”	 यांनी	 पर् नाचा	 रोख	 अपर्ितम	 संुदर
मादर्ीपुतर्ाकडे	 वळिवला.	 तसं	 त परतेनं	 उठून	 उभं	 राहात,	 उ रीय	 साव न	 नकुल
हणाला,	“ ारकाधीश,	खरंतर	आम या	सेनेचं	सेनाप य	तु हीच	करायला	हवं	होतं,	पण
तु ही	 पर्ित ापवूक	 यु सं यास	 घेतला	आहे.	श तर् याग	 केला	आहे.	 तु ही	करणार
आहात,	 ते	 केवळ	अजुना या	 नंिदघोष	 रथाचं	 िनःश तर्	सार य!	अशा	 ि थतीत	मला
वाटतं,	 या	पांचालांची	सं या	आम या	सेनेत	सवािधक	आहे,	 यां या	ने यानं	हे	दािय व
वीकारावं.	आम या	पांडवसेनेचं	सेनाप य	महाराज	द् पदांनी	 वीकारावं.”
ते	 ऐकून	अनुभवी	 वृ 	 द् पदच	 उठले.	 हणाले,	 “सेनापतीपदाची	 धुरा	 वाह याची

मता	 पांडवांतच	 भीमसेन	 िकंवा	 अजुनात	 नाही	 काय?	 केवळ	 सैिनकांची	 सं या	 हा
यासाठी	 अंितम	 िनकष	अस	ूनये.	 सेनापती	 हणनू	भीमसेनाला	अिभषेक	करायला	काय
हरकत	आहे?”

द् पदांची	सचूना	िवचार	करायला	लावणारी	होती.	काही	पळांनंतर	 वत:	भीमसेनच
उठून	 उभा	 राहनू	 बोलला,	 “कौरवसेनापती	 िपतामह	 आहेत,	 हणनूच	 पांचालपुतर्
िशखंडीला	हा	अिभषेक	होणं	यो य	आहे,	असं	मला	वाटतं.”

आता	मातर्	उलटसुलट	िवचारांची	 प ट	ऐकू	यावी,	अशी	कुजबुज	बैठकीत	माजली.
तसं	 कृ णदेव	 हणाले,	 “सव	 दृ टीनंी	 िवचार	 करता,	आ हा	 यादवांचे	 सा यकी	आिण
पांडवांचा	धनुधर	अजुन	पांडवसेनेचे	सेनाप य	करायला	यो यच	आहेत.	पण...	पण	यु ात
अंितम	िवजय	हाच	मोलाचा	असतो.	या	सवांचा	िवचार	क न	मला	वाटतं,	पांचालां या
त ण	युवराज	धृ ट ु नाला	पांडवसेनेचा	सेनापती	 हणनू	सवांनी	अिभिष त	करावं!”

बैठकीत या	सव	 महावीरांनी	 ‘पांडवसेनापती	 –	 पांचाल	 युवराऽज	 –	 धृ ट मुऽऽ...
जयतु...’	 असा	 जयघोष	 क न	 सेनापतीचा	 एकमुखी	 वीकार	 केला.	 तो	 वीकारताना
य पुतर्	धृ ट ु नाची	चया	य ा नीसारखी	कशी	फुलनू	रसरशीत	झाली.	व 	फुल यानं
यावरचं	 याचं	लोहतर्ाण	घट्ट	दाटून	आलं.
पांडवसेनापती	 हणनू	 िनवड	 झाले या	 धृ ट ु नानं	 अ यंत	 नमर्भावानं	 कृ णदेव

आिण	 ये ठ	 द् पदांना	 व	 िवराटांनाही	 पर्णाम	 केला.	 युिधि ठरानं	 आ ा	 करताच
पांडवसैिनकांनी	 सेनापतीचंं	 सुवणी	 आसन	 िशिबरासमोर	 आणलं.	 अिभषेकिवधी या
व तूंची	तबकंही	 िशिबरासमोर	आण यात	आली.	सव	जण	 िशिबराबाहेर	पडले.	 मुिनवर
धौ य,	आिण	म यपुरोिहत.	यांनी	पर्थम	य ा नी	पर् विलत	 केला.	 याला	 िविवध
सिमधां या	आहुती	 िद या.	मग	 पांडवसेनापतीला	 सेनापतीचं	 िसंहासन	 वीकार याची
िवनंती	केली.	धृ ट ु नानं	सुवणी	आसनावर	वीरबैठक	घेतली.	आसनासमोर या	य कंुडात
दो ही	 आचायां या	 िश यगणांनी	 उठिवले या	 मंतर्गजरात	 य ाहुती	 पडू	 लाग या.
गंगा-िसंधु-यमुना	 अशा	 स तन ांतील	 मंतर्भािरत	 पिवतर्	 जल	 आचायां या	 ह ते
सुवणकंुभातनू	 मंतर्नादात	पांडवसेनापती या	म तकावर	 िसंचलं	जाऊ	लागलं.	महावीर
धृ ट ु न	 या	 पावन	 जलाखाली	 नखिशखांत	 हाऊन	 िनघाला.	 नजीकच	 असले या
आप या	 िशिबरात	 तो	 सेनापतीचा	 रणवेष	 धारण	 कर यासाठी	 िनघनू	 गेला.	 सेवकांनी
कोरड ा	व तर्ांनी	सेनापती	आसन	 व छ	 पुसनू	 घेतलं.	 ते	पवूािभमुख	मांडलं.	 या या
दुहाती	सव	पर्मुख	वीरांची	सुवणआसनं	मांड यात	आली.	सेनापती या	उज या	हाताशी
कृ णदेवांनीच	सचूना	के यापर्माणे	एक	साधंच	चंदनका ठाचं	आसन	मांड यात	आलं.	 ते



यां या	 वतःसाठी	होतं.
आता	 िशिबराबाहेरची	 ही	 सेनाबैठक	 रीतसर	 सेनापती या	 अिधकारात	 गेली.

धृ ट ु नानं	आसनावर	बसनूच	दो ही	हात	जोडून	कृ णदेवांना	िवनंती	केली	–	“पांडवां या
सात	अ ौिहणी	 सेनेचा	 सेनापती	 हणनू	मी	 ारकाधीशांना	 िवनंती	करतो	की,	 यांनी
आम या	 सेने या	 सात	 िवभागपर्मुखांची	 नावं	 घोिषत	 करावीत!”	 मी	 सेनापती
धृ ट ु नाकडे	अ यंत	अिभमानानं	बिघतलं.	ही	 िवनंती	 कृ णदेवांना	क न	आपण	यो य
सेनापती	आहोत,	हेच	तो	िनिववाद	िस 	करत	होता.	हसतच	कृ णदेव	मांडले या	चंदनी
आसनाव न	उठले	आिण	यापुढे	पर् येक	पांडव	सैिनकानं	कसं	वागावं,	याचा	आदश	पाठ
देत	 हणाले,	 “आम या	 सेनापतीं या	 आ ेपर्माणे	 मी	 सात	 िवभागपर्मुखांची	 नावं
घोिषत	करतो	आहे.	आपलं	एकूण	सै य	झालं	आहे	सात	अ ौिहणी.	यातील	पांचालां या
एका	अ ौिहणीचं	नेतृ व	करेल,	 वत:	सेनापती	महारथी	धृ ट ु न.	पांचालां या	दुस या
अ ौिहणीचं	नेतृ व	करतील,	पांचालराज	महाराज	द् पद.	ितस या	अ ौिहणीचे	पर्मुख
असतील,	 म यराज	 महाराज	 िवराट.	 चौथी	 अ ौिहणी	 आ ा	 पाळील,	 द् पदपुतर्
महावीर	िशखंडीची.	 यात	आमचे	यादवसैिनक	अिधक	आहेत	अशा	पाच या	अ ौिहणीचं
नेतृ व	 राहील,	 माझे	 यादवसेनापती	 आजानुबाह	ू महारथी	 सा यकी	 तथा	 युयुधान
यां याकडे.	 सहावी	अ ौिहणी	आ ेत	 राहील,	 महारथी	 चेिकतान या	आिण	 सात या
भरारी	अ ौिहणीचं	नेतृ व	राहील;	महारथी,	महावीर	आिण	महाबली	भीमसेनाकडे.”

िशिबरासमोरची	सेनापती	िनयु तीची	बैठक	यावर	समा त	झाली.

मी	आिण	 कृ णदेव	सोबत	 िनवडक	सश तर्	यादवयो े 	 घेऊन	ट या या	पर्काशात
सेनातला या	 पार	 पाठीमाग या	 िवभागाकडे	 चाललो.	 इथे	 पांडवसेनेची	 राणीवशाची
िशिबरं	 होती.	 आ ही	 पांडवमाता	 कंुतीदेवीं या	 िशिबरात	 आलो.	 इथे	 पांडवप नी
दर्ौपदीदेवीही	 हो या.	 यां याभोवती	 भीमसेन,	अजुन	 यां या	 इतर	 प नीही	 बस या
हो या.	आत	 जाताच	 पांडवमाता	 कंुतीदेवीचंी	 चरणधळू	 घे यासाठी	 ारकाधीश	 वाकू
लागले.	 यांना	िपतामहांसारखंच	दृढ	आिलंगनात	घेऊन	पांडवमाता	 हणा या,	“कृ णा,	तू
मा या	अजुनाला	 सेनापतीपदा या	जोखडात	अडकवलं	नाहीस,	 हे	फार	बरं	 केलंस.	तो
अंग या	िवक्रमासाठी	सदैव	िवमु त	व	मोकळाच	पािहजे.	तसंच	त	ू याला	ठेवला	आहेस.
खरोखरच	 मला	 मनोमन	 वाटतं,	 िजकडे	 त	ूआिण	 तो	आहे,	 ितकडे	 धम	आिण	 िवजय
ठरलेलाच.”

कृ णदेवांनी	 पांडवप नी	 दर्ौपदीदेवीनंा	 ेमकुशल	 िवचारलं,	 सुभदर्ादेवीं या
म तकावर	आपला	हात	परे्मानं	ठेवनू	आशीवाद	िदला,	‘आयु यमान	भव.’

सवांचा	 िनरोप	 घेऊन,	सव	श तर्गारांची	पाहणी	क न,	आ ही	 पु हा	 कृ णदेवां या
िशिबरात	आलो.	आत	 येताच	 कृ णदेवांनी	 मा यावर	 एक	 िवशेष	कामिगरी	सोपिवली.
हणाले,	 “सा यकी,	आपला	 सेनापती	पांचाल	 युवराज	 धृ ट ु न	याची	एकमतानं	 िनवड
झाली	आहे.	हे	त	ूकु ं चे	सेनापती	भी म	यां या	कानी	घाल.”

तसा	मी	 यांचा	 िनरोप	 घेऊन,	सोबतीला	हाती	 पेटते	टभे	 घेतलेले	दोन	यादवसैिनक
घेऊन,	 कु सेनेतील	 िपतामह	भी मां या	 िशिबराकडे	चाललो.	 या	 िशिबरा या	दारातच
मला	न न	खड्गधारी	पहारेक यानं	थोपिवलं.	कु सेनापतीं या	डे यात	नुकतीच	काहीतरी
अटीतटीची	चचा	झालेली	असावी.	 अंगराज	कणाचे	 िनसटते	श द	मा या	कानी	पडले,



“या	 वृ 	आिण	 मला	अधरथी	 हणणा या	अहंम य	 भी मांचं	समरांगणात	 पतन	 होत
नाही,	तोपयंत	मी	समरांगणात	उतरणारच	नाही!	मा या	 िशिबरातच	सयूसाधनेत	म न
राहीन.”

पाठोपाठ	 कु सेनापतीं या	 िशिबरातनू	 बाहेर	 पडलेला	 िदि वजयी	 अंगराज	 कण
मा या	 समो नच	आप या	 िशिबराकडे	 तरातर	 िनघनू	 गेला.	 मी	 कुतहूलानं	 सेनापती
भी मां या	 िशिबरात	पर्वेशलो.	 ितथे	जमले या	 राजां या	व	महावीरां या	 कुजबुज या
चचतनू	नुकताच	झालेला	पर्कार	मा या	 यानी	आला.

िपतामह	 भी मांनी	 कौरवप ाकडे	 महारथी,	 रथी,	 अधरथी	 यो ांची	 नामावली
नुकतीच	 घोिषत	 केली	 होती.	 यात	 यांनी	 िदि वजयी	 व	 भगवान	 परशुरामांकडून
बर् ा तर्	पर्ा त	क न	आले या	अंगराज	कणाचा	एक	य:कि चत	अधरथी	असा	सवांत
शेवटी	 िनदश	केला	होता.	कणाला	 ते	 िवल ण	खटकलं	होतं.	मलाही	ऐकताना	खटकलं.
कणाची	पर्ितिक्रया	मातर्	यावी	तशीच	बोलकी	आली	होती.	‘भी मांचं	पतन	होत	नाही,
तोपयंत	आपण	समरांगणात	उतरणारच	नाही.	 वतःला	महारथी	समजणा या	अहंम य
भी मां या	आ ा	 यां या	हाताखालचा	एक	य:िकि चत	अधरथी	 हणनू	आपण	 मुळीच
मानणार	नाही’	असं	 हणत	तो	िनघनू	गेला	होता.

हा	 वृ ा त	समजताच	मी	भी मांची	 भेट	 घेऊन,	 यां या	कानी	 पांडवसेनापती या
िनयु तीची	 वाता	 घालनू	 परतलो.	आलो,	 तो	 थेट	 कृ णदेवां या	 िशिबरातच!	 ऐकलेला
वृ ा त	 यां या	कानी	घातला.	तसा	सुटकेचा	िन: वास	सोडत	ते	 हणाले,	“कण	थांबला?
अजुना या	 दृ टीनं	छान	झालं.	सा यकी,	 हेच	घडावं	 हणनू	मी	 िकती	खटाटोप	 केला
होता!	अमा य	वृषवमांकडून	िपतामहांना	िनरोप	धाडला	होता	की,	‘महारथी	कणािशवाय
कु सेनेत	मला	कोणीच	अ य	महारथी	 िदसत	नाही!	आम या	महार यांसमोर	 यामुळेच
तुमची	कौरवसेना	फारसा	िटकाव	ध 	शकणार	नाही.’	मा या	अपे ेपर्माणे	िपतामहांनी
या	िनरोपाला	पर्ितसाद	िदला	आहे.	एक	श द	 यांनी	पाळला	आहे.	भिव यात	 यांचाही
एखादा	 श द	 मला	 पाळावा	 लागेल.	 बघ	ू इडादेवी	 या	 वेळी	 कशी	 बु ी	 देते	 ते!”ते
िकतीतरी	गढू	बोलले.	मला	काहीच	समजलं	नाही.	 यावर	मी	काही	पर् न	 िवचारणार
तोच	मला	ितसरीकडेच	नेत	ते	 हणाले,	“यादवसेनापती	चला,	आप या	सात	अ ौिहणी
सेनेचा,	 यातील	 पर्मुख	 वीर	 यांचा	 एकदा	 ेमसमाचार	 घेऊन	 येऊ.”	 यांनी	 मला
दा काला	बोलावनू	 यायला	सांिगतलं.	तसं	दा काला	घेऊनच	मी	 यां यासमोर	सादर
झालो.	ते	दा काला	 हणाले,	“उ ा	आप या	ग ड वजाचे	चारही	अ व	चांगला	खरारा
क न,	 यांना	 चंदी	 देऊन,	 सालंकृत	 क न	 त	ू वत:ते	 अजुना या	 नंिदघोष	 रथाला
जंुपायचे	 आहेत.	 ल ात	 घे,	 या या	 रथाचे	 चारही	 अ व	 मा या	 ग ड वजा या
अ वांसारखेच	पांढरेशुभर्	आहेत.	मातर्	मला	 यांचा	व	 यांना	माझा	मुळीच	सराव	नाही.
मला	 उ ापासनू	 कु ेतर्ा या	 समरांगणात	 चुकूनही	 वाटता	 कामा	 नये	 की,	 मी
नंिदघोषावर	आहे!	वाटलं	पािहजे	की,	मी	मा या	ग ड वजच	हाकारतो	आहे.”

समोर	हात	जोडून	उ या	असले या	दा काला	 यांनी	अिधक	सावध	सचूना	िद या.
हणाले,	 “आता	 सै य	 पाहणीसाठी	 सा यकीसह	 िनघायचं	 आहे,	 ते	 मातर्	 अ वांसह
अजुना या	किप वजा या	नंिदघोष	रथातनू!	आपले	दमलेले	घोडे	तोपयंत	पुरेसा	िवशर्ाम
घेतील.	तुला	मी	बरोबर	आणला	आहे,	तो	कु ेतर्ावरचं	यु 	बघ यासाठी	न हे.	आणला
आहे;	तो	नंिदघोष	व	ग ड वज	या	दो ही	रथां या	देखरेखीसाठी.	तु यावर	िवसंबनू	माझे



िपर्य	शै य,	बलाहक,	मेघपु प	आिण	सुगर्ीव	हे	अ व	जसे	िवशर्ाम	घेतील,	तसा	मीही
घेणार	आहे.	 दुयोधनानं	मला	 तुमचा	ग ड वज	 रथ	व	सारथी	 घेऊन	 कु ेतर्ावर	 येऊ
नये,	अशी	काही	अट	घातलेली	नाही!”

दा कानं	 ‘आ ा	 वामी’	 हणत	 बाहेर	जाऊन	काही	 वेळातच	अजुनाचा	सालंकृत
किप वजधारी	 नंिदघोष	 रथ	आणनू	आम या	 िशिबरासमोर	 उभा	 केला.	 मी,	 कृ णदेव,
धृ ट ु न,	 अजुन	 असे	 या	 रथात	 चढलो.	 दा कानं	 आता	 नंिदघोष	 हाकारला.
म यरातर्ीपयंत	आ ही	आम या	सव	सेनापथकांची	बारका यानं	पाहणी	केली.

म यरातर्ीला	कृ णदेव	आप या	िशिबरातील	अंतःपुरी	क ातील	शयनागारात	गेले.
काही	वेळातच	 या	क ातनू	आलेले	ईश तवनाचे	बोल	मा या	कानी	पडले	—

“ॐ	ईशावा यिमदं	सवं	यि कंच	जग यांजगत।्
येन	 य तेन	भुि जथाः	मा	गृधः	क यि व नम।्
ॐ	शांित:	शांित:	शांित:।।”

मी	 यां या	 िशिबराबाहेर	पडलो.	दरूवर	 कु सेनातळावर	 पेटते	पिलते	इकडे–ितकडे
नाचताना	 िदसत	होते.	बहुधा	कौरवसेनापती	 िपतामह	भी म	 यां या	अकरा	अ ौिहणी
सै याची	देखरेख	क न,	 यां या	िशिबरात	नुकतेच	परतले	असावेत.

मा या	िशिबरा या	िनकटच	आम या	सेनापती	धृ ट ु नाचं	िशिबर	होतं.	इतर	पाच
िवभागपर्मुखांची	 िशिबरंही	 रातोरात	 सेनापतीं या	 िशिबराभोवती	 उठिव यात	 आली
होती.	 पर्ारंभीची	 यहूरचना,	 सेने या	 त पर	 हालचाली,	 यासाठी	 आव यक	 सव
पर्मुखां या	 बैठका	 यांसाठी	 ही	 िशिबरांची	 अशी	 रचना	 कर यात	 आली	 होती.
िवभागपर्मुखांची	मळू	िशिबरं	 यां या- यां या	सेनािवभागात	होतीच.	म यरातर्	टळली
असताना	आम या	 सेनापतीं या	 िशिबरा या	 रोखानं	 कसलातरी	 कलकलाट	 ऐकू	 येऊ
लागला.	तसा	मी	िशनी,	अवगाह	असे	मोजकेच	यादवयो े 	सोबतीला	घेऊन	सेनापतीं या
िशिबराकडे	गेलो.	 यां या	िशिबरा या	दारातच	सेनापती	उभे	होते.	 यां या	आिलंगनात
मला	 िदसला,	तो	च क	 दुयोधनबंध	ू युयु सु	 हा!	 धृतरा ट्रांचा	 दासीपुतर्	असलेला	 हा
कौरव	 युयु सु	अ यायी	प 	सोडून	 वतः या	 िनणयानं	 रातोरात	आम या	पांडवसेनेत
उपि थत	 झाला	 होता.	 धृ ट ु नानं	 अग यानं	 याचं	 वागत	 केलं.	 मीही	 याची
िवचारपसू	 क न	 मा या	 िशिबरात	 आलो.	 पहाटे	 अगदी	 बर्ा ी	 मुहतूावर	 सेनापती
धृ ट ु नां या	 सेवेत	 उपि थत	 हायचं	 होतं.‘इडादेवी	 नमोऽ तुते।’	 हणत	 मी
आ तरणाला	पाठ	 टेकली.	 णातच	मा या	डोळा	लागला.	मागशीष	व 	दि्वतीयेचा
िदवस	फुटू	घातला.	बर्ा ी	मुहतूावर	रानकाक	प यांची	करकर	ऐकतच	उठलो.	करदशन
क न	 ‘पाद पशं	 म व	 मे’	असं	 कु ेतर्ा या	 पिवतर्	भमूीला	 हटलं.	 िशिबराबाहेर
येऊन	 मुख	पर् ाळलं.	नजीक या	 योितसरोवराव न	 िनवडक	यादवयो ांसह	 नान
क न	 परतलो.	 मा या	 सेवेसाठी	 असले या	 यादवसेवकां या	 साहा यानं	 व ावर या
लोहतर्ाणासह	माझा	यादवसेनापतीचा	रणवेष	अंगी	धारण	केला.	एका	 सेवकानं	मा या
कमरेला	जाड	पा याचं	कोटबंद	खड्ग	आवळलं.	पाठीवर	 िविवध	बाणांचा	तणूीर	चढवनू
याची	 गाठ	 व ावर	 घेतली.	 डा या	 खां ावर	 माझं	 पजून	 क न	 पु पमाला	 बांधलेलं
‘इडापर्साद’	हे	धनु य	चढिवलं.	उज या	खां ावर	माझी	नेहमीची	पर्श त	गदा	पेलली.

मी	िशिबराबाहेर	येताच	मा या	अ ौिहणीतील	पंचवीस–एक	पथकपर्मुखांनी	मला,



‘जैऽ	 इडामाताऽऽ’	 हणत	 वंदन	 केलं.	 मी	 यांचा	 मेळासह	 सेनापती	 धृ ट ु नां या
िशिबराजवळ	आलो.	पांडवसेनापतीचंं	ते	गोलाकार	भ य	िशिबर	कृ णदेवांनी	नेमलेले	इतर
पाच	 सेनापर्मुख	व	 यांचे	सहकारी	यांनी	 घेरलेलं	होतं.	इथे	पांडवांपैकी	एकटा	भीमसेन
होता.	पर्थम	आ ही	सात	 सेनापर्मुखांनी	 ‘जयऽ	 कृ णदेव’	 हणत	एकमेकांची	व भेट
घेतली.

सेनापतीमंागनू	मी,	पांचालराज	द् पद,	म यराज	 िवराट,	 िशखंडी,	 चेिकतान	आिण
भीमसेन	असे	 यां या	 िशिबरात	 पर्वेशलो.	आत	 एकीकडे	 तीन,	 दुसरीकडे	 तीन	अशी
समाकार	आसनं	मांडली	 होती.	 दो ही	आसनरांगां या	म ये	थोडंसं	 उंच	असं	 सेनापती
आसन	 होतं.	 सेनापती	 धृ ट ु न	 यावर	 बसले.	 आ हीही	 एकेका	 आसनावर	 बसलो.
आम या	 सेनापतीचंी	 रातर्ीच	आज या	 सै य यहूाचा	 िवचार	क न	 ठेवला	 होता.	 या
यहूाची	छोटीशी	 मृि का–पर्ितकृती	 यां या	 उज या	 हाताशी	आ तरणांवर	 मांडली
होती.	आज या	पिह याच	िदवशी	 यांनी	आप या	य कुमार	या	नावाला	शोभेल,	अशी
य कंुडाची	 यहूरचना	मनी	धरली	होती.	जवळ या	 मृि का–पर्ितकृतीव न	 यांनी	ती
आ हा	 सवांना	 बारका यानं	 समजावनू	 सांिगतली.	 थोडासा	 फलाहार	 घेऊन,	 सेवकांनी
आणलेले	धारो ण	 दुधाचे	 कंुभ	 िरचवनू	आ ही	 बाहेर	 पडलो.	आपाप या	 दलपर्मुखांना
आ ही	 य कंुड	 यहूरचना	समजावनू	 िदली.	 यांचासह	 पर् य 	 यु भमूीकडे	चाललो.
िशिबरा–िशिबरांतनू	उठलेले	 योती,	सतरे्थ	अशा	सरोवरांत	व	 दृष ती,	सर वती	अशा
न ांत	 नान	 केलेले	 सैिनक	 आपाप या	 िशिबरांत	 परतले	 होते.	 श तर्ागारां या
संकुलातनू	आपापलं	श तर्	 उचलनू	 परतत	 होते.	 या	 संकुलात	 वेगवेगळी	श तर्ागारं
होती.	 यांतील	बाणागारात	 चंदर्मुख,	 िशिलमुख,	सपमुख,	गोमुख,	गजा थी,	गवा थी,
बि तक,	 अंजिलक	 िजदम्,	सचूी,	नाराच	अि नपंुख,	 सुवणपंुख,	 चंदर्प ी,	स नतपवव,
गृधपतर्,	 कंकपतर्,	नतपव	भ ल	अशा	 िविवध	पर्कारांचे	सह तर्ावधी	बाण	तणूीरांत
भ न	एका	बाजलूा	रांगेने	मांडले	होते.	 यां यासमोरच	िभ ीला	टेकून	िविवध	आकारांची
आिण	पर्कारांची	 सुल णी	पर् यंचेची	सह तर्ावधी	धनु यं.	 मंतर्मंिडत	क न	मांडून
ठेवली	होती.

बाणागारालगतच	गदागार	होतं.	 यात	सयूफुलं,	कंटककंकण,	सयूिबंबी	अशा	िविवध
पर्कार या	शेकडो	तळप या	लोहगदा	सुवणवख	देऊन	रांगेत	मांड या	हो या.

अशीच	खड्गागारात	लहान–मोठी	कोटबंद	न न	अशी	सह तर्ावधी	धारदार	खड्	गं,
ढाली	आिण	उंच	दंडात	बसिवलेले	भाले	रांगेनं	मांडले	होते.

यानंतर	 चक्र,	 अंकुश,	 मुसल,	 भृशंुडी,	 शत नी,	 तोमर	 अशा	 पर् येक	 श तर्ाची
वेगवेगळी	आगारं	होती.	श तर्ागारां या	या	 संपणू	 संकुलाला	सश तर्	 सैिनकांचा	 घेर
िफरला	 होता.	 िशिबरा–िशिबरांतील	 सु नात	 सैिनक	 रांगेनं	 या	 श तर्ागार	 संकुलाकडे
सरकत	होते.	आपापली	श तरं्	 या– या	क ा या	पर्मुखाकडून	पारखनू	 वीकारत	होते.
ते	अंगावर	धारण	करीत	होते.	क ात	येणारा	पर् येक	जण	सैिनक	 हणनू	पर्वेशत	होता.
बाहेर	पडताना	मातर्	श तर्स ज	यो ा	 हणनू	बाहेर	पडत	होता.

आ ही	 सव	 सेनापर्मुखांनी	 आपाप या	 श तर्वार	 िवभागले या	 सेना	 पर्मुख
सेनापती	धृ ट ु नांसमोर	आणनू	उ या	 के या.	आता	 सेनापती	महावीर	 धृ ट ु मां या
िकतीतरी	 चपळ	 हालचाली	 सु 	 झा या.	 यांनी	आ हा	 सहाही	 जणां या	 हाताखाली
पांचालांचे	 उ मौजा,	 याघर्द ,	 िसंहसेन,	 स यिजत	 व	 िवराटांचे	 शतािनक,	 वसुदान,



उ र	आिण	 वेत	 असे	 त ण	 यो े 	 िदले.	आप या	 हाताखाली	 सुिमतर्,	 िपर्यदशन,
वजकेत,ू	िचतर्केत,ू	वीरकेत,ू	सुकेत,ू	सुरथ	आिण	शत् ं जय	असे	वीर	बंध	ूघेतले.
महारथी	 धृ ट ु मां या	 क पक	 नेतृ वाखाली	आम या	 पांडवसेनेची	 य कंुडाकृती

यहूरचना	तयार	झाली.
आमची	 सेना	होती,	एकूण	 पंधरा	ल 	तीस	हजार	नऊशे	 सैिनकांची!	आम याबरोबर

म ये	 पुरेशी	मोकळी	जागा	सोडून	कौरवांची	पर्चंड	सेना	 िपतामह	भी मांनी	मकराकृती
यहूरचनेत	मांडली	होती.	कौरवसेनेचे	एकूण	सैिनक	होते,	चोवीस	ल 	पाच	हजार	सातशे!
िपतामहांनी	या	सै यासाठी	 वतःसह	अकरा	िवभागपर्मुख	नेमले	होते.	ते	होते	कृतवमा,
भगद ,	जयदर्थ,	 दुयोधन,	श य,	 दर्ोण,	शकुनी,	 शुशमा,	 भिूरशर्वा	आिण	 कृप!	 या
पर् येका या	हाताखाली	एक	अ ौिहणी	सेना	लढणार	होती.

कु सेने या	अकरा	अ ौिहणी	श तर्स ज	सैिनकांची	सेनापती	िपतामह	भी म	यांनी
अ यंत	 कौश याने	 रचना	 केली	 होती.	 यां या	 सेनेत	 दर्ोण,	 कृप,	 जयदर्थ,	 शकुनी,
अ व थामा,	 दुयोधन,	 दुःशासन,	श य,	 िविवंशती,	भगद ,	भिूरशर्वा,	 सुशमा,	 िवकण,
िचतर्सेन,	 दुःसह,	 पु िमतर्,	 स यवर्त	आिण	जय	असे	 पट्टीचे	 महारथी	 यो े 	 होते.
आपाप या	 रथदला या	 अगर्भागी	 श तर्स ज	 रणवेषात	 ते	 व 	 फुलवनू	आप या
सेनापती	 िपतामह	भीषां या	रथाकडे	आक्रमणा या	 संकेतासाठी	बघत	रथात	उभे	होते.
यां या	रथांचे	िवशाल	घेर	िविवध	पर्कारचे	बाण	भरलेले	तणूीर,	िनरिनरा या	आकारांची
धनु य,	गदा,	खड्ग,	 मुसल,	भाले,	चक्र,	अि नकंकण	अशा	 िविवध	श तर्ांनी	ठासनू
भरले	होते.

काही-काही	 रथांत	 भृशंुडी	 आिण	 शत नी	 अशा	 पाषाणफेकी या	 थोराड	 गोफणी
बसिव या	 हो या.	 यां या	 पर् ेपणासाठी	 ते–ते	 रथ	 वेगवेग या	 आकारा या
पाषाणगंुडांनी	 तुडंुब	भरले	होते.	काही	रथांना	 तेरा,	काहीनंा	अकरा,	काहीनंा	नऊ,	सात,
चार	व	कमीत	कमी	दोन	अ व	 जंुपलेले	होते.	 रथांचे	अ व	सम	 उंचीचे	असतील	अशी
कटा ानं	द ता	घेतली	गेली	होती.	काही	रथांना	दहा,	काहीनंा	आठ,	काहीनंा	सहा,	चार
व	दोन	अशी	समांतर	 उंचीची	 िककराची	भ य	रथचक्रं	होती.	महार यां या	रथचक्रांचं
संर ण	 कर यासाठी	 वेगवेगळी	 सेनापथकं	 होती.	 िपतामह	 भी मांचा	 गंगौघ	 रथ	 दहा
रथचक्रांचा	आिण	आठ	 पांढ याशुभर्	 पु ट	 कंबोजी	अ वांचा	 होता.	 यां या	 रथावर
ताल वज	डौलात	फडफडत	होता.

िपतामहांनी	आप या	सेने या	डा या–उज या	अंगा या	फ या	पर्चंड	गजदलातील
सालंकृत	गज	एकापाठोपाठ	एक	उभे	क न	बळकट	व	अभे 	क न	टाक या	हो या.	या
गजां या	 अंबा याही	 िविवध	 श तर्ांनी	 भरले या	 हो या.	 कौरवसेने या	 मकरा या
मुखावरच	 वत:	कौरव	सेनापती	भी म	खां ावर	धनु य	पेलनू	उभे	होते.	 यांची	भरग च
पांढरीशुभर्	 दाढी	 वा यावर	 मंद-मंद	फरफरत	 होती.	 यां या	 उज या	 हाताशी	 दर्ोण,
दुयोधन,	 दुःशासन,	शकुनी,	सव	कणबंध	ूव	कणपुतर्,	डा या	हाताशी	कृप,	अ व थामा,
कृतवमा,	 जयदर्थ,	 श य	 असे	 रणो सुक	 महारथी	 आपाप या	 रथात	 होते.	 यां या
पाठ या	रांगेत	ितर्गत	रा याचा	संश तक	सुशमा	रथा ढ	होता.	 या या	दुहाती	 याचे
बंध	ूस यरथ,	स यधमन,	स यवमन,	स यकमन,	स येषु	 हे	 िव यात	 संश तक	होते.	 हे
संश तक	आिण	 यांचे	अनुयायी	 वीर	 पर्ित ेवर	 एखा ा	 पथकाचा	 वा	 यो ाचा	 वध
कर यात	पर्िस 	होते.	 िपतामहांनी	आपलं	पर्चंड	उ ट्र,	अ वदल	या	सवां या	मागे



मकरा या	उदरासारखं	 पेरत	 नेलं	होतं.	मकरा या	 शेपटाकडे	पदाती	आिण	काही	एकेरी
अ वसाद	होते.

कौरवां या	या	 सेनेत	 ेमधतूी,	 िवंद–अनुिवंद,	अपरािजत,	उलकू,	सहदेव,	भगद ,
ल मण	असे	अितरथी	व	 कुहर,	कका ,	गवा 	 क्रथ,	 अंब टक,	आजव	असे	अधरथी,
कोशल	 देशीचा	 बृहद	्बल,	किलंगराज	भानुमान	आिण	 याचा	 पुतर्	शक्रदेव,	 िनषधराज
केतुमान,	 श् तायु,	 किपश,	 कांबोज	 आिण	 गांधार	 या	 ितर्फळी	 रा यांचे	 सुदि ण,
सुबलपुतर्	असे	 महायो े 	 िपतामहांनी	आप या	 सेनेत	 जागोजागी	 पे न	 ती	 कुठूनही
अभे च	राहील,	याची	काटेकोर	द ता	घेतली	होती.

आज	बर्ा ी	 मुहतूावर	उठले या	कौरव–सेनापती	 िपतामह	भी मांनी	सयूसरोवरात
नान	 केलं	होतं.	 नेहमी या	 सेवकांकडून	व ावर	अभे 	लोहतर्ाण	चढवनू	 घेतलं	होतं.
सवांगावर	 वेगवेगळी	श तरं्	धारण	 केली	होती.	 यां या	 कंठात	 गुड यापयंत	उतरलेली
शुभर्	 फुलांची	 सेनापतीमाला	शोभनू	 िदसत	 होती.	लोहतर्ाणावर	 ळणा या	भरग च
पांढ या	 दाढीिशवाय	 यां या	 आवतीभोवतीसु ा	 वृ वाचं	 कसलंही	 ल ण	 िदसत
न हतं.	 कु ं या	 पुरोिहतांनी	 मागदशन	 के यापर्माणे	 यांनी	 रणभमूी	 धम ेतर्
कु ेतर्ाचं	सिवध	पजून	क न	घेतलं	होतं.

आमची	पांडवसेनाही	 सेनापती	पांचालयुवराज	 धृ ट ु ना या	 नेतृ वात	 िस 	झाली
होती.	या	सेनेत	मा यासह	पाचही	 िवभागपर्मुखांनी	आपाप या	जागा	 घेत या	हो या.
आम या	सात	अ ौिहणी	 सेनेची	य कंुडाकृती	 यहूरचना	 िस 	झाली	होती.	आम या
सेनापती या	उज या	हाताशी	पांचालराज	द् पद,	म यराज	िवराट,	चेिकतान,	िशखंडी,
पांडवसेनेसह	भीम,	 याचे	 युिधि ठर,	नकुल,	सहदेव	असे	तीन	 बंध	ूआपाप या	 रथावर
आ ढ	 होऊन	 उभे	ठाकले.	आम या	पाठीशी	पांचालांचे	 राजपुतर्	 याघर्द ,	 िसंहसेन
स यिजत	व	 िवराटपुतर्	शतािनक,	वसुदान,	उ र	व	 वेत	रथा ढ	झाले.	 यां यामागे
पौरव,	 मालव,	 सुदशन	असे	 राजे,	 द् पदपुतर्	 सुिमतर्,	 िपर्यदशन,	 िचतर्केत,ू	 सुकेत,ू
वजकेत,ू	वीरकेत,ू	सुरथ,	शत् ं जय	रथा ढ	झाले.
भीमसेना या	 पाठीमागे	 युिधि ठरपुतर्	 पर्ितिवं य,	 भीमपुतर्	 सुतसोम,	 घटो कच,

अजुनपुतर्	 श् तकीती,	 इरावान	 व	 बभ् वाहन,	 नकुलपुतर्	 शतािनक	 व	 सहदेवपुतर्
श् तसेन	ही	पांडवांची	दुसरी	फळी	रथा ढ	झाली.

आम या	सेनापती	धृ ट ु नानंही	पांडवपुरोिहत	धौ य	ऋषीं या	मागदशनापर्माणे
धम ेतर्	कु ेतर्ाचं	सिवध	पजून	क न	घेतलं.	आता	कौरव–पांडव	सेनेचे	दोन	अिवरत
गजते	 महासागार	 एकमेकांसमोर	 जीवघे या	 यु ासाठी	 उभे	 ठाकले.	 एकमेकां या
साम याचा	वेध	घेत	िगरनार या	कडेकपारीतील	दोन	भरग च	आयाळीचें	वनराज	अिवरत
पंजेफाडीसाठी	डरकाळत	एकमेकांसमोर	उभे	ठाकावेत,	तसं	ते	दृ य	होतं.

दो ही	 प ांकडील	 लाखो	 रणो सुक	 सश तर्	 यो े 	 या	 महायु पी	 महाय ा या
अ वयचूी	 –	आम या	 कृ णदेवांची	आिण	 यांचा	 िश यो म	अजुन	व	 या या	 नंिदघोष
रथाची	पर्ती ा	करीत	होते.

आज	 कृ णदेव	 नेहमीसारखे	 बर्ा ी	 मुहतूावरच	 उठले	 होते.	अजुन	आिण	 नेहमीचे
िव वास	ूयादवसेवक	संगती	घेऊन	जवळच	असले या	 योती	सरोवरावर	आले	होते.

सरोवरात	एक	डुबकी	मा न,	अ ाप	िदवस	उजाडायचा	असतानाही	उगव	ूघातले या
सयूदेवांना	डोळे	िमटून	 यांनी	अ य	िदलं	होतं.	 नान	आव न	िशिबरात	येताच	िन याची



आि हकं	आवरली	होती.	ती	आवरताना	आज	कधी	न हे,	एवढी	 यांची	िशव यानात	लय
लागली	होती.	 हणनूच	 यांना	समरभमूीवर	यायला	हा	एवढा	समय	लागला	होता.

दरूव न	अजुना या	नंिदघोष	रथावर या	किप वजाचा	हातभर	िठपका	येताना	िदसला
आिण	आम या	पांडवसेनेत	चैत याचा	लोळच	लोळ	उसळला.

भीमसेना या	अ ौिहणी या	मुखावर	अजुना या	नंिदघोष	रथाची	जागा	िरती	होती,
ती	घे यासाठी	चार	पांढ याशुभर्	अ वांचा	नंिदघोष	रथ	आम या	सेनेकडे	येत	होता.	मी
ते	अ व	अचकू	पारखले!

कृ णदेवांनी	नंिदघोष	अजुन	व	 याचे	श तर्साहा यक	यां यासह	अणनू	पांडवसेनेत
उभा	 केला.	 हातातील	 वेगांना	 यांनी	 एक	 सचूक	 झटका	 देताच	 यां या	 नेहमी या
सरावा या	 चारही	अ वांनी	 पुढचे	 खरू	 उंचावनू	 िखंकाळत	 पर्ितसाद	 िदला.	 नेतर्पातं
लवाय या	आत	 कृ णदेवांनी	आप या	 शे यात	 गंुथलेला	 टपोरा,	 सुल णी	 पांचज य
आप या	ओंजळीत	 घेतला.	आपली	गर्ीवा	गगनगामी	 उंच	उठवनू	पर्ाणदेठापासनू	तो
फंुकणार,	 हणनू	आ हा	सवां या	अंगावर	रणरोमांच	उठले.	कुणी	धनु य,	कुणी	गदा	कुणी
खड्	ग	आपापलं	शसर्	 पेलनू	 धरलं.	समोर या	 पंचवीस	ल 	 सेनेवर	 धनुधर	 धनंजयानं
नंिदघोषातनू	एक	दृ टी	िफरिवली	आिण	काय	झालं	कुणास	ठाऊक,	 यानं	हाती	पेललेलं
गांडीव	धनु य	च क	गळून	पडताना	मी	पािहलं!	एवढंच	नाही,	दुस याच	 णी	आप या
डा या	 हातानं	 यानं	 कृ णदेवां या	 पांचज याला	थोपवनू	 ‘नाहीऽ	 –	 नाहीऽ	 –	मी	लढू
शकत	नाहीऽ’	अशा	अथाची	डावी-उजवी	मान	डोलवनू	तो	मटकन	खालीच	बसला.

वीर	अजुन	हताश	होऊन	 नंिदघोषा या	मागील	 घेरातील	 बैठकीवर	च क	बसलेला
सवांना	िदस	ूलागला.	तो	एकसारखी	नकाराची	मान	हलवनू	कृ णदेवांना	काहीतरी	सांगत
होता.	म येच	हाताची	ओंजळ	जोडून	आजवं	करताना	 िदसत	होता.	 नंिदघोषावर	कोणतं
रणनाट 	 चाललंय	 कुणालाही	 काहीच	 समजत	 न हतं.	 दो ही	 सेनेतील	 चाळीस	 ल
श तर्स ज	 यो े 	 चुळबुळत	 तट थ	 उभेच	 होते.	 सवांना	 कृ णदेवांनी	आप या	 चारही
अ वांचे	 आठ	 वेग	 पायांशी	 ठेवलेले	 िदसले.	 आता	 यांनी	 आपला	 पुढा	 हताश,
गिलतगातर्	अजुनाकडेच	वळिवला	होता.	आपली	सवसमावेशक	दृ टी	 या या	 याकूळ
पाणावले या	 दृ टीत	 रोखली	 होती.	 ते	 मला	 नेहमी	 सांगत	 आले	 होते,	 ‘आचाय
सांदीपनीं या	आशर्मात	आचायांनी	मा या	 दृ टीत	 दृ टी	रोवनू	शि तपातानं	मला	जो
अमोघ	कृपाशीवाद	िदला,	तो	मी	कधीच	िवस 	शकलो	नाही!’	तसंच	काहीतरी	आताही
चाललं	असावं.

कृ णदेव	म येच	आप या	आजानुबाहू या	नीलवणी	सडक	बोटांचा	तळवा	अजुना या
लोहतर्ाणधारी	 भ कम	 कंधावर	 थोपटत	 होते.	 म येच	 उज या	 हाताची	 तजनी
या यावर	रोवनू	धडाधड	काहीतरी	बोलत	होते.
अधी	घटका	झाली.	रण वर	अस 	झाले या	दो हीकड या	ल ावधी	श तर्स ज

यो ांत	 आता	 चुळबुळ	 माजत	 चालली.	 चौखरू	 थयथयाट	 करणारे	 अनावर	 अ व
िखंकाळू	लागले.	जागीच	डुलणारे	पर्चंड	गज	स डा	ऊंचावनू	ची का 	लागले.	कुणालाच
काहीही	कळत	न हतं	की,	यु 	का	थांबलं	आहे!

अजुनाला	सांगनू-सांगनू	 कृ णदेव	शर्मले	होते.	जवळ-जवळ	घिटका	 संपली	होती.
यांनी	आपला	 पुढा	 पु हा	अ वांकडे	 वळिवला	 होता.	 पायीचें	 वेग	 ऊंचावनू	 ते	 हातांत
पेलले	होते.	जीव	िपळवटून	टाकणा या	एका	आशंकेने	मी	कळवळलो.	ते	आता	नंिदघोष



रणाबाहेर	काढणार	होते	की	काय?	मा या	रथातनू	अनावर	ितिडकेनं	झेप	घेत	मी	खाली
उतरलोही.	 धावतच	 नंिदघोषाजवळ	आलो.	 मा या	 कानांवर	 कृ णदेवांचे	 िनधारी	 बोल
पडले	–

“म मना	भव	मद	्भ तो	म ाजी	माम	ूनम कु ।....
....	अहं	 वाम	्सव	पापे यो	मो िय यािम	–	मा	शुच:।

ते	वासुदेवबोल	ऐकून	मातर्	अजुनाची	चया	पवूवत	तळपनू	उठली	होती.	 या या
चयव न	 वीर	धनुधराचा	आवेश	आता	 पुन च	ओसंडून	चालला	 होता.	 पायी	 पडलेलं
गांडीव	धनु य	िनधारानं	उचलताना	तो	 हट याचं	मी	 प ट	 प ट	ऐकलं	की	–

“न टो	मोह:	 मृितल धा।
ि थतोऽ	ि म	गतसंदेह:।
किर ये	वचनं	तव।।’

“अ युता!	 तुम या	उपदेशा या	पर्सादानं	माझा	सव	मोह	आता	न ट	झाला	आहे.
मला	मा या	कत यधमाची	पु हा	जाण	आली	आहे.	आता	िनःसंदेह	झालेला	मी	तुम या
इ छेपर्माणे	यु च	करेन!”	ते	वीरोिचत	उद	्गार	ऐकून	कृ णदेवांची	जी	फुललेली	मुदर्ा	मी
पािहली,	तशी	पवूी	कधीच	पािहली	न हती.

मला	 रथा ढ	 हो याचा	 अंगुिलआदेश	 क न	 यांनी	आपला	 सुल णी	 शुभर्धवल
पांचज य	शंख	आता	मातर्	िनवाणी या	िनधारानं	फंुकला!!

िनघाला	तो	 वनी	 इतका	 पर्णवसंप न	 होता	की,	 दो ही	 सेनेतील	लाखो	अ वांनी
आप या	 शेपट ा	 उभा न	कान	 टवकारले.	 ह ीनंी	स डांची	 रणिशंगं	 उभवनू	 रोमांचक
ची कार	उठिवले.	 यांना- यांना	तो	पांचज य	नाद	ऐकू	आला,	 यां या- यां या	अंगावर
रोमांच	उठले.	ए हाना	सयूदेव	हातभर	वर	आले	होते.	शर्ीकृ णदेवांनी	नंिदघोषाचे	आठही
वेग	उचलले	–	िनःश तर्	सारथी	 हणनू!

कृ णदेवांचा	 पांचज याचा	 शंखनाद	 ऐकताच	 िपतामहांनी	 आपला	 गंगनाभ	 शंख
तेवढ ाच	 पर्ाणपणानं	 फंुकला,	 पर् यु र	 हणनू	 आम या	 सेनापती	 पांचालराज
धृ ट ु मानं	आपला	य द 	नामक	शंख	फंुकला.	पाठोपाठ	अजुनानं	देवद ,	युिधि ठरानं
अनंतिवजय,	भीमानं	प ड्र,	नकुलानं	सुघोष	व	सहदेवानं	मिणपु पक	अशा	िद य	शंखांचे
नाद	 एकापाठोपाठ	 एक	 असे	 उठिवले.	 ती	 शंखनाद	 लय	 पकडून	 दो ही	 सेनां या
िवभागपर्मुखांनी	 आपाप या	 सेनेला	 रणचेतना	 देणारे	 नानािवध	 शंखनाद	 उठिवले.
पाठोपाठ	 िठकिठकाण या	 रणवा 	 पथकांनी	 रणभेरी,	 रणदंुदुभी,	 रणहल या	 रणनगारे,
रणिशंगं	अशा	िकतीतरी	रणवा ांचा	कसा	हलक लोळच	क लोळ	उठिवला.	तो	ऐकताच
अगोदरच	 िखंकाळणारी	अ वपथकं,	ची कारणारी	रथदलं,	उ ट्रपथकं,	अिधकच	 वेषानं
गज	ू लागली.	 यात	 जमले या	 वेगवेग या	 गणरा यां या	 सैिनकांचे	 कंठनाद	 फोडून
उठिवलेले	‘आऽ ढ,	आरोऽऽह,	आऽचल,	आऽक्रमऽऽ’	असे	अगिणत	रणघोष	िमसळले.
चाळीस	 लाख	 यो ां या	 एकमेकांवर	 तुटून	 पडताना	 होणा या	 िविवध	 श तर्ांचा
खणखणाट,	ठणठणाट	 या	आवाजात	एकदमच	िमसळून	गेला.

दो हीकड या	सैिनकांचा,	श तर्ांचा,	वा ांचा,	चेतनाघोषांचा,	पशूंचा	असा	 वेगळाच
संिमशर्	 तंुबळ	 रणनाद	 कु ेतर्ा या	आसमंतात	कसा	क दनू	 रािहला.	 िपतामह	भी म
आिण	धृ ट ु न	यांचे	सेनापती	रथ	 वजदंडांवरील	 वज	फरफरवीत	झेपावले.



कु ेतर्ा या	 पावन	 समरभमूीवर	 कृ णदेवांनी	 मांडलेले	 याय-अ यायाचा	 िनवाडा
करणारं,	स य-अस याचा	 रोकडा	पर् यय	 देणारं,	आयावतातील	 ‘न	भतूो	न	भिव यित’
अशा	महायु पी	महाय ाचं	य कंुड	धडधडत	पेटलं.

या	 महाय ाचा	 शेवट	 काय	 होणार	 होता,	 िनणय	 काय	 लागणार	 होता,	 हे	 एकटे
शर्ीकृ णदेवच	 जाणोत.	 यातनू	 मानवजातीसाठी	 िपढ ाि पढ ा	 जतन	 करावीत	 अशी
कोणती	 जीवनमू यं	 उभा न	 येणार	 होती,	 तेही	 भगवान	 वासुदेवच	 जाणत	 होते.	 या
महायु ात	लढणा या	पर् येक	लहानथोर	िजवाला	मातर्	न कीच	माहीत	झालं	होतं	की,
हे	 कौरव-पांडवांचं	 रा यासाठी	 वा	 तर्ी या	 ल जेसाठी	 वा	 केवळ	 दु टां या
िनदालनासाठी	चाललेलं	नुसतं	महायु 	न हतं,	 याहनू	ते	अिधक	काहीतरी	व	िकतीतरी
होतं!

पर्लयकालचे	अक्राळिवक्राळ	गजते	दोन	पर्चंड	काळमेघ	एकमेकांवर	आदळावेत
तशा	 दो ही	 श तर्स ज	 सेना	 एकमेकीवंर	 एकदा या	 कोसळ या.	 एवढ ा	 पर्चंड
गदारोळातही	 आपली	 अवजड	 गदा	 कु ेतर्ा या	 अवकाशात	 नाचवीत	 भीमसेनानं
फोडलेली	भेदक	डरकाळी	 प ट	ऐकू	येऊ	लागली.	ितचा	पिहलाच	ध का	एवढा	अस
होता	 की,	 सवांत	 पर्थम	 पर् य 	 याचाच	 सारथी	 िवशोक	 अंगभर	 दचकला!	 णभर
देहभर	थरथरला.	 याच	 ितिडकेतनू	 यानं	भीमसेनाचा	 र तवणी	सात	अ वांचा	पर्चंड
श तर्संप न	रथ	सरस न	सवांपुढे	काढला.

दुयोधन	आिण	 याचं	सवांत	पर्थम	सयूाला	आ छादनू	टाकणारं	शर-चापाचं	घनघोर
ैरथ	यु 	माजलं.
आता	 ता यानं	 मुसमुसलेले	 यापवूी	 िवक्रमाला	 कुठेच	 वाव	 न	 िमळालेले

दर्ौपदीदेवीचें	पाचही	 पुतर्	अटीतटीनं	कौरवसेना	फोडत	चालले.	धमपुतर्	पर्ितिवं य,
भीमपुतर्	सुतसोम,	अजुनपुतर्	श् तकीती,	नकुल-सहदेवपुतर्	शतािनक	व	श् तसेन	या
पाच	 पांडवपुतर्ांची	 पाच	 पवतरांगांसारखी	 सलग	 फळी	 एकमेकांना	 संर ण	 देत,
शत् सैिनकांची	 िशरकमळं	 उडवीत	 चेतक	 रणघोष	 देत	 णा णानं	 पुढे	 सरकू	लागली.
सुतसोमा या	 हातात	 िप यासारखीच	अवजड	गदा	 होती.	तो	गदे या	 यु ात	 कुणालाच
आवरत	 न हता.	श् तकीती	शर-चापाचा	 इत या	लाघवानं	 वापर	करीत	 होता	की,	 तो
बोटां या	 नुस या	 पशानं	 वेगवेगळे	शर	 के हाच	ओळखत	होता,	एकाच	 वेळी	पाच-पाच
शरांचं	पर् ेपण	कसं	करीत	होता,	काहीच	कळत	न हतं.	 या	िदशेला	मुख	असेल,	 या या
उलट ा	िदशेलाही	तो	अचकू	ल यभेद	साधत	होता.

भी मां या	गंगौघ	रथाव न	 यां या	एवढ ाच	उंची या	पु पमंिडत	धनु यातनू	एका
मागोमाग	 एक	 शेकडो	अमोघ	 बाण	 संुकारत	 सुटू	 लागले.	 यांचं	 ल य	 होता,	 एकटा
पांडववीर	धनुधर	अजुन.	अजुनानं	दरूव नच	पर्थम	 यांना	नमर्	अिभवादन	केलं.	आता
यानं	 शुभर्	 टपो या	 पु पमालांनी	 मंिडत	आपलं	 सुल णी,	अपरािजत	 गांडीव	 धनु य
तोलनू	धरलं.	 या या	टणक	पर् यंचेचा	झणकारता	टंकार	एकदा	उठिवला.	तो	आम या
ारकेला	घे न	सतत	ऐकू	येणा या	समुदर्गाजेसारखा	दरूवर	पसरत	गेला.	एवढं	करताना

चालनू	आलेले	भी मशर	 यानं	मान	वाकडी	क न,	वाकून	कौश यानं	चुकिवले	होते.	जसं
काही	बालपणी	 अंगाखां ांवर	 खेळिवले या	पू य	 िपतामह	भी मां या	या	पर्ारंभी या
दहा-एक	शरांना	आदरानं	अिभवादनच	केलं	होतं	 यानं!	खरोखरच	तो	अजुन	होता!	 यानं
अिभजात	 िवनयाचंही	अजन	 केलं	होतं.	 िपतामह	भी मांचा	तो	 यांना	शोभेलसा	पौतर्



अजुन	होता.
आता	 यानं	एकदा	तोललेलं	 याचं	अशरण	गांडीव	धनु य	 प ट	 िनणय	लागेपयंत

थांबणार	 न हतं.	 पर्थम	 अधा	 घिटका	 भी मांचे	 नानािवध	 अरोध	 बाण	 यानं	 नुसता
पर्ितकार	क न,	थोपवनू	िन पर्भ	क न	पाडले.

मी	 आिण	 माझे	 िनवडक	 यादवयो े 	 यां यावर	 पर्ामु याने	 दािय व	 होतं,	 ते
अजुना या	 नंिदघोषा या	 रथचक्रां या	 संर णाचं.	 यामुळे	माझा	 रथ	सतत	 कृ णदेव
सार य	करीत	असले या	 नंिदघोषा या	 वजावर	 यान	 ठेवनू	आवतीभोवतीच	 िफरणार
होता.	 यां या	 समरभमूीवर या	 सव	 बारीकसारीक	 हालचाली	 मला	जवळून	 बघायला
िमळणार	हो या.	आजवर	जीवना या	रणात	मी	 यांचे	अनेक	गुणिवशेष	जवळून	पािहले
होते.	कधी–कधी	 यातील	गगनभेदी	बौदि्धक	 उंची	बघनू	मी	थ क	झालो	होतो.	िदपनू
गेलो	होतो.

कु ेतर्ावर या	 या	 महायु ा या	 पिह याच	 िदवशी	 सयू	 थेट	 म तकावर	 आला
असताना	 मी	 मनोमन	 ठरवनू	 टाकलं	 –	 बारका यानं	 ल 	 देत	 धनुधर	 अजुना या
रथचक्राचं	आटोकाट	र ण	करायचं	आिण	 बु ी	सावध	 ठेचनू	काहीही	न	बोलता,	रोज
घडणा या	 कृ णदेवां या	 बुदि्धचक्राचं	 िनरी ण	 करायचं.	 तेच	 मला	 भावी	 जीवनात
अिधक	उपयु त	ठरणार	होतं.

आमचा	 महारथी	 कृतवमाच	 सवपर्थम	 नंिदघोषावर	 चालनू	 आला.	 मी	 मा या
रथदलासह	 पुढे	 होत	 याला	 अंगावर	 घेतलं.	 मळू	 ारकेचे	 असनू,	 यदुवंशीय	 असनू
कु ेतर्ावर	आमचं	तंुबळ	यु 	जंुपलं.

मनात	वषानुवषांचा	 यि तगत	 संताप	असले या	 दुयोधनानं	भीमसेनावर	आक्रमण
केलं.	 भरती या	 सागरानं	 अंगावर	 चालनू	 आलेला	 पाणओढा	 दरू	 फेकून	 ावा,	 तसं
भीमसेनानं	 ते	 काही	 वेळातच	 फेकून	 िदलं.	 अजुनपुतर्	 त ण	 अिभम यनंू	 अनुभवी
कोसलािधपतीशी	 िचवट	 यु 	मांडलं.	 दुःशासनानं	मातर्	आम या	स दयवान	नकुलाला
आप या	 बाणांनी	 संतर् त	 केलं.	 र तवणी	 नकुला या	 देहात	 घुसले या	 दुःशासना या
बाणांनी	 तो	 गर्ी मात या	 फुल या	 पलाश	 वृ ासारखा	 िदस	ू लागला.	 कृ णदेवांनी
िकतीतरी	चाप यानं	नंिदघोष	रथ	 या या	दृि ट ेपात	नेला.	घायाळ	नकुलाला	 या या
व वाचं	भान	देत	नंिदघोषाव नच	कृ णदेव	 याला	 हणाले,	“नकुलाऽ—	नावापर्माणेच
िदसतो	आहेस!	 नुक याच	सप	लोळिवले या	नकुलासारखा	 –	 मंुगसासारखा!	दर्ौपदीला
डसणारा	तो	सप	–	दुःशासन	तुलाही	डसतो	आहे.	िभऊ	नको!”	 या	कृ णबोलांनी	िकमया
केली.	घायाळ	नकुलानं	आपलं	धनु य	 पेलनू	हां–हां	 हणता	 दुःशासना या	म तकीचा
िकरीट	कु ेतर्ा या	आसमंतात	उडवनू	भुईवर	पाडला.

पांडवसेनापती	 धृ ट ु न	 दर्ोणां या	 सेनेवर	लढाऊ	 पांचालांचं	 पाठबळ	 घेत	 तुटून
पडला.	 या या	 िप यानं	 –	द् पदांनी	पवूी	 केले या	दािरदय्ा या	 कुचे टेने	खवळले या
दर्ोणांनी	 द् पदपुतर्	 धृ ट ु ना या	 धनु याचे	 तुकडे	 क न	 टाकले.	आमचा	 महारथी
िशशुपालपुतर्	 धृ टकेत	ू बाि हकावर	 चालनू	 गेला	 होता.	 िप यासार याच	 थरारक
रणगजना	 करीत	 भीमपुतर्	 घटो कच	 अलंबुषावर	 तुटून	 पडला	 होता.	 िशखंडी	आिण
अ व थामा,	िवराट	आिण	भागद ,	द् पद	आिण	जयदर्थ	यांची	घनघोर	यु ाची	 तंुबळ
माजली	होती.	 युिधि ठरपुतर्	पर्ितिवं यावर	गांधारनरेश	शकुनी	आप या	दहा	 बंधूंसह
चालनू	आला	होता.



आता	पिह या	िदवसाची	दुपार	कलतीला	लागली.	कौरवां या	कृतवमा,	कृप,	दुमुख,
श य	आिण	िविवंशती	या	पाच	वीरांनी	भ कम	पाठबळ	िदलेले	सेनापती	िपतामह	भी म,
आम या	पांडवसेनेचा	डो यांदेखत	कधीही	भ न	न	येणारा	पाडाव	क 	लागले.	मृगा या
सुसाटले या	 व यानं	 डेरेदार	आमर्वृ 	झोडपनू	काढावा,	 यावरची	 शेकडो	आमर्फळं
पटापट	धरतीवर	लोळवावीत,	तसे	खवळलेले	 िपतामह	भी म	आप या	अमोघ	बाणांनी
आमचे	 पांडव	 सैिनक	 धरतीवर	 लोळव	ू लागले.	 यांचा	 गंगौघ	 रथ	 नावापर्माणेच
िहमालया या	कडेकपारीतनू	 गंगेचा	ओघ	मनसो त	धावावा,	तसा	आम या	पांडवसेनेत
कुठेही	 संचा 	लागला.	 ते	पाहनू	 संतापलेला	अिभम य	ू पुढे	झाला.	 यानं	एका	बाणानं
िपतामहांना	कडं	 केले या	 कृतव याचा	 वज	 मोडला.	 पाच	 बाणांनी	श याला	जखडून
टाकलं.	एका	स नतपव	बाणानं	दुमुखा या	सार याचं	िशर	उडिवलं.	एक	नागमोडी	िजदम्
बाण	 पर् ेपनू	 कृपाचायाचं	 धनु यही	 अचकू	 तोडून	 टाकलं.	 आता	 िपतामहांभोवतीचं
पंचकडं	िखळिखळं	झालं.

त ण	अिभम यचूा	तो	थ क	करणारा	िवक्रम	पाहनू	िपतामह	भी म	 यां या	गंगौघ
रथात	 णभर	 ि थर	झाले.	अिभम यकूडे	भावभरला	कौतुकाचा	कटा 	टाकून	 हणाले,
‘जयतु	–	पाथपुतर्ा,	वीर	अिभम य,ू	िवजयी	भव!’	या	काळात	कुठून–	कुठून	आलेले	शर
यांनी	चपळ	 हालचाली	क न	व ावर या	लोहतर्ाणावर	 घेत	 िन पर्भ	क न	टाकले
होते.

िपतामहां या	डा या	बाजू या	रण ेतर्ावर	 िवराटपुतर्	उ र	आिण	मदर्राज	श य
यांचं	घनघोर	 यु 	 जंुपलं	होतं,	उ र	एका	 उंच	व	बलाढ 	ह ीवर या	 अंबारीत	बसला
होता.	 या या	 पाठीशी	 िवराटांची	 सेना	लढत	 होती.	 उ रानं	आपला	 गज	 माहुताला
श या या	रथावर	सोड यास	सांिगतला.	माहुत	िन णात	होता.	 यानं	ह ी या	कानामागे
अंकुशमार	 देऊन	 ह ी	बाण	 फेकणा या	 थेट	श या या	 रथाला	 नेऊन	 िभडिवला.	 या
पर्चंड	 ह ीनं	 स डे या	 तडा यांनी	 श या या	 रथाचे	 घोडे	 झोडपनू	 काढले.	 या या
सार याला	 स डेत	 ध न	 गोल	 गरगर	 िफरवनू	 दरू	 िभरकावनू	 िदलं.	 हताश	झाले या
श यानं	 मोड या	 रथातनू	 एक	 सपतु य	 लोहमय	 श ती	 उ रावर	 सोडली.	 उ राचं
लोहतर्ाण	फोडून	ती	 या या	 दयात	िशरली.	रणघोष	देणारा	लढता	िवराटपुतर्	उ र,
ह ीव न	खाली	कोसळला.	तडफडून	गतपर्ाण	झाला.	तसा	आम या	 सेनेत	हाहाकार
माजला.

हे	बघनू	उ राचा	बंध	ू वेत	श यावर	 वेषानं	चालनू	गेला.	 याला	जय सेन,	 मरथ
व	अनुिवंद	आडवे	आले.	श या या	मदतीसाठी	आले या	िपतामह	भी म	आिण	उ रबंधू
वेत	यांचे	यु 	पेटले.
िवराटपुतर्	वीर	 वेतानं	पांडवां या	वतीनं	आज	पिह या	ल णीय	 िवक्रमाची	न द

केली.	 यानं	कौरवसेनापती	अिजं य	धनुधर	परशुरामिश य	भी मांचं	धनु य	सवपर्थम
तोडून	टाकलं.	 ते	पाहनू	 चेतले या	पांडवसैिनकांनी	वीर	 वेता या	नावाचा	 ‘िवराटपुतर्
वेत	जयतु	 –	जय	हो!’	असा	 िवजयनाद	 घुमिवला.	तो	ऐकून	 देववर्त	भी म	 संतापले.
यांनी	 दुसरं	 धनु य	 घेतलं.	 पिह याच	 पर् ेपणात	 वेता या	 रथाचे	 सव	 घोडे	 मारले.
पाठीमाग या	एका	 बाणानं	 या या	सार याचं	म तकही	 उडिवलं.	तसं	 िव 	झाले या
वेतानं	एक	अितउगर्	श ती	भी मांवर	फेकली.	ती	अचकू	पारखनू	भी मांनी	बाणांचं	एक
अ टक	अशा	काही	 रचनेत	 फेकलं	की,	 यानं	 ती	श ती	क डून,	 िन भ	क न	 भुईवर



पाडली.
आता	सांजावत	आलं.	सयूाचं	 तेजतबक	पि चम	ि ितजाला	येऊन	 टेकलं.	पिह या

िदवसा या	 यु समा तीचे	 काहीच	 ण	 िश लक	 उरले	 असताना,	 भी माचायांनी
बर् मंतर्ानं	भारलेला	एक	लखलखीत	बाण	िवराटपुतर्	 वेतावर	सोडला.	तो	 वेताचं	व
भेदनू	गेला.	 वेत	आप या	रथातच	गतपर्ाण	होऊन	पडला.	सयू	मावळला.	यु 	थांबलं.

मागशीष	व 	दि्वतीये या	सं ये या	लांबट	छाया	कु ेतर्ावर	पसर या.	सरोवरांनी
यु त	 या	 र य	 िहर यागार	 पर्देशातील	 रोज	 कलकलणारे	 अनेकिवध	 प ी,	 आज
सकाळीच	थरकिवणारा	रणनाद	ऐकून	दरू	कुठेतरी	परागंदा	झाले	होते	–	सदासाठी.	काही
घरट ांत	 यांची	 िचमणी	 िपलं	चोच	वासनू	माता-िप यांची	 केकाटत	वाट	बघनू	थकली
होती.	 माना	 टाकून	 िनपिचत	 पडली	 होती.	 या	 कु ेतर्ावर या	 सयूकंुडात
सयूगर्हणािदवशी	 नान	क न	दानं	वाटणं,	अनेक	 ितर्यांनी	 िपढ ान	्िपढ ा	पिवतर्
मानलं	 होतं,	 सयूगर्हणा या	 वेळी	 दरवषी	 या	 सरोवराकाठानं	 चौथ या या	 असं य
दानवेदी	 उभार या	जात	 हो या.	 याच	 िठकाणी	आज	 दो ही	 सेनां या	 यव थापकीय
पथकांनी	आमर्,	 चंदन,	 िब व	अशा	पिवतर्	का ठां या	 रांगेनं	 िकतीतरी	 िचता	 रच या
हो या.	उ र	आिण	 वेतासाठी	 िवराटांनी	दोन	सवांत	 उंच	 चंदनी	 िचता	रच या	हो या.
आता	वृ 	झाले या	म यराज	िवराटांना	आप या	शरू	पुतर्ां या	िचतांना	अ नी	 ावा
लागला.	अनेक	सैिनकांची	कलेवरं	तर	 यां या– यां या	अ ौिहणीपर्माणे	पारखनू	लांबच
लांब	सामिूहक	िचतांवर	पेटिव यात	येत	होती.	कुठून-कुठून	कु ेतर्ावर	आलेले	िवधीचें
पुरोिहत	 यां यासाठी	अि नसं कारांचे	 मंतर्	 हणत	 होते.	 काठानं	 पेटले या	 िचतांची
पर्ितिबंब	सयूसरोवरात	पड यामुळे,	नाव	साथ	करीत	 ते	सरोवरच	 पेट यासारखं	 िदसत
होतं.

रातर्ी या	भोजनानंतर	आ हा	सात	िवभागपर्मुखांची,	पांडवसेनेतील	रथी,	अितरथी,
महारथी	यांची	सव	पांडवांसह	कृ णदेवां या	पर्श त	िशिबरात	बैठक	बसली.

ये ठ	पांडव	युिधि ठर	 लान,	पडेल	चयनं	कृ णदेवांना	 हणाला,	“िपतामहांनी	असाच
पांडवसेनेचा	 संहार	 केला,	तर	आमचा	पराजय	न की	होणार!”	 ते	ऐकून	 कृ णदेव	हसले,
ट यां या	 मंद	 पर्काशात	 यां या	 गुलाबी	 ओठांआडचा	 जोडदात	 तळपनू	 उठला.
युिधि ठराला	 ते	 हणाले,	 “धमा,	इत यातच	असं	 धैय	सोडू	नकोस.	 िभऊ	नकोस.	काही
लढायांत	आपला	पराजय	हा	होणारच.	यु ाचा	अंितम	िवजय	मातर्	न कीच	आपला	आहे.
आप या	सेनेत	महारथी	सा यकी,	िवक्रमी	िवराट,	धैयशील	धृ ट ु न	असे	वीर	आहेत.

“पर्संगी	 पर्लयंकार	 तांडव	माजिवणा या	 िशवशंकराबरोबर	 संगर्ाम	 केलेला	 तुझा
बंध	ूगांडीवधारी	पाथ	आप या	सेनेत	आहे.	महाबली,	शि तसागर	भीमसेन	आप याकडे
आहे.	 िचंितत	होऊ	नको.	 िवजयशर्ी	अंितमत:	 तुलाच	माळ	घालील.	त	ूआिण	सवांनीच
यानी	ठेवावं	की,	मा या	भ तांचा	िवनाश	कधीच	होणार	नाही.	मी	तो	कधीच	क 	देणार
नाही.	न	मे	भ त:	पर्ण यित!”

कृ णदेवांचं	 ते	 धीरोदा 	 वचन	 ऐकून	 िनभय	 झाले या	 सव	 यो ांनी	 यांना
भि तभावानं	 पर्णाम	 केला.	 मी	 न	 राहवनू	 िवचारलं,	 “आपलं	 उ ाचं	 सेनाप य
पांचालयुवराज	 धृ ट ु नाकडेच	 राहणार	 काय?”	 पु हा	 हसनू	 मा याकडे	 बघत	 ते
उद	्गारले,	 “जोपयंत	 समरांगणात	 वीर	 सेनापतीचं	 पतन	 होत	 नाही,	 तोपयंत	 कधीच
सेनापती	बदलला	जाणार	नाही.	मा या	कयास	आहे,	 हेच	त व	कौरवही	 वीकारतील.



िपतामह	 भी म	 हा	 नुसता	साचलेला	 िवक्रम	 नाही.	 वृ वामुळे	 तो	अनुभवीही	आहे.
यां या	अचकू	ल यवेधी	बाणांसमोर	सवांनी	पाय	रोवनू	उभं	रािहलं	पािहजे.	उ ा	 यांना
कसं	त ड	 ावं,	याचाच	मी	िवचार	करतो	आहे.”

आज या	 िदवसातील	 रणांगणावरची	 कृ णदेवांची	 पर्मुख	 बौदि्धक	 खेळी	 कुणा या
नसली,	 तरी	 मा या	 यानी	आली.	आज या	 रणांगणावर या	 तुमुल	 यु ात	 िकतीतरी
सारथी	वधले	गेले	होते.	अजुना या	रथावर या	सारथी	कृ णदेवां या	नील	देहावर	मातर्
बाणाचा	 एक	साधा	ओरखडासु ा	 न हता!	 यांनी	 वतःला	 िनःश तर्	सारथी	 घोिषत
क न,	 वतःला	 यु िनयमापर्माणे	 अखंड	 संरि त	 क न	 घेतलं	 होतं!	 यां या
बुदि्धम ेची	ही	मेख	दुयोधनासह	कुणा याही	 यानी	आली	न हती.

पिह या	 िदवशीची	 बैठक	 आटोपनू	 आ ही	 आपाप या	 िशिबराकडे	 चाललो.
यव थापकीय	पथकं	उ ा या	न या	रणभमूीची	मांडणी	करताना	िदसत	होती.

मागशीष	व 	तृतीयेचा	िदवस	उजाडला.	आम या	सेनापती	धृ ट ु नानं	क्र चा ण
यहूाची	रचना	केली.	ही	रचना	क्र च	प या या	आकाराची	होती.	 या या	लांबच	लांब
चोची या	 भागाकडे	आम या	सात	 िवभागपर्मुखांपैकी	चौघे	 महारथी	 ठेव यात	आले.
यात	मी,	भीमसेन,	 वत:	 धृ ट ु न	आिण	 चेिदराज	 धृ टकेत	ूअसे	 होतो.	 क्र चा या
उदरा या	आिण	 शेपटा या	भागाकडे	 िवराट,	जरासंधपुतर्	जयसेन	आिण	पांड ा	असे
नेम यात	आले.

िपतामह	भी मांनी	 कु सेना	बाणा या	आकारात	 उभी	 केली.	या	बाणा या	 ितकोनी
अगर्ावर	सेनापती	भी मां या	उज या	हाताशी	आप या	दुमुख,	दुःशासन,	दुःसह,	दुघष
अशा	दहा	बंधूंसह	 वत:	दुयोधन	उभा	होता.

आम या	 सेने या	 क्र च	 प याकडे	आप या	 मळू याच	जाड	 व	 वक्र	 भुवया	 वर
चढवनू	बघत	तो	ितर कारानं	गरजला,	“कु 	वीरहो!	पांडवां या	या	य:कि चत	क्र चाचं
आज	आपण	 िपतामहां या	 सा ीनं	 दय	 भेदनू	 टाकू.”	आप या	 कंठधम या	 फुगवत
आपला	 ‘िवदारक’	 ‘नावाचा	 शंख	 यानं	 पर्ाणा या	 देठापासनू	 फंुकला.	 या या
भोकरांसार या	 डो यांतील	 िशरांत	 र तच	 र त	 उतरलं.	 सेनापती	 िपतामहांनी	 यांचा
‘गंगनाभ’	 शंख	 फंुकताच	आप या	 खां ावरची	 अवजड	 गदा	 हवेत	 नाचवीत	 दुयोधन
आप या	सेनेला	चेतना	देताना	िकतीतरी	मोठ ानं	ओरडला,	“आरोऽह	–	आऽक्रम”.	तसं
कौरवसै य	 याघर्ानं	 सावजावर	 झेप	 घेऊन	 तुटून	 पडावं,	 तसं	 पांडवसेनेवर	 कोसळलं.
खड्	गा या	 हाताहातीला,	 गदां या	 ठणकाठणकीला,	 मुसळामुसळीला	 रणघोषां या
क लोळात	पर्ारंभ	झाला.	िपतामहांवर	भीमसेन,	अिभम य,ू	धृ ट ु न,	िवराट	आिण	मी
चालनू	 गेलो.	 आ हा	 सवांना	 महापराक्रमी	 िपतामहांनी	 आप या	 अथक	 शरवषावानं
जागीच	िखळवनू	टाकलं.	मा याभोवती	तर	 यांनी	सात	नाराच	बाणांचा	सापला	टाकला.
मोठ ा	िनकरानं	मी	तो	तोडला.	आम या	क्र चा ण	 यहूा या	अभे 	चोचीचे	दोन	भाग
यांनी	 िवलग	 केले.	आपली	भरग च	 शुभर्	 दाढी	थरकावीत	 पाठीमाग या	 रथदलाला
यांनी	 ‘आऽक्रम’	अशी	 चेतना	 देताच,	 यां या	रथदलानं	आम या	 क्र चा ण	 यहूाचा
भेद	 केला.	आम याकडील	 रथी	आिण	अ वसाद	 मागे–मागे	 हटू.	लागले.	 दरूव न	 हे
बघणारा	धनुधर	खवळला.	कृ णदेवांना	 हणाला,	“वासुदेवा,	आता	मातर्	माझा	नंिदघोष
त	ूिपतामहां या	समोरच	उभा	कर.”



अगदी	 कालच	 ‘ यां या	 अंगाखां ावर	 मी	 खेळलो,	 या	 या	 िपतामह	 भी मांवर
पर्ाणभेदक	 बाण	 कसे	 काय	 सोडू?’	असं	 कळवळून	 िवचारणारा	 हाच	 तो	अजुन	 होता.
आजचे	 याचे	पणूत:	 दुस या	टोकाचे	उद	्गार	ऐकून,	 कृ णदेव	 िकंिचत	नाकळतं	खट ाळ
हसले.	पाथाला	 हणाले,	 “धनंजया,	न की	 घेऊ	काय	 िपतामहां या	रथासमोर	 तुझा	हा
रथ?”	तसं	गडबडीनं	अजुन	 हणाला,	 “होय	न कीच	 घे.	नाहीतर	पांडवांचे	 ते	पाच	यो े
िपतामहांसमोर	अिधक	काळ	िटकणार	नाहीत.	“ते	ऐकताच	कृ णदेवांनी	आपला	पांचज य
शंख	 असा	 काही	 फंुकला	 की,	 कौरवसेनेला	 वाटलं,	 अजुना या	 वजावरील	 सा ात
हनुमानच	भुभुःकार	क न	झेपा	टाकत	चालनू	येतो	आहे.

िपतामह	 भी म	आिण	अजुन	 यांचं	 घनघोर	 धनुयु 	 सु 	झालं.	अशातच	 दुयोधन,
श य,	 जयदर्थ	 आिण	 शकुनी	 हेही	 िपतामहां या	 साहा याथ	 धावले.	 िपतामहां या
रण ेतर्ात	 ै रथ	 यु ाची	कशी	 झंुबडच	 झंुबड	 माजली.	 कु ेतर्ा या	 भमूीवर	 शेकडो
बाणांचा	नुसता	खच	पडला.	 यातच	दो हीकडून	िव 	झालेले	व	मृत	सैिनक	आडवे–ितडवे
पडले.	 महाधनुधर	 धनंजय	 एका	 पाठोपाठ	 िपतामहांसह	 चार	 महायो ांना	 त ड	 देत,
पवतासारखा	समरांगणात	अचल	लढत	रािहला.

ितकडे	 दर्ोणाचाय	 आिण	 सेनापती	 धृ ट ु न	 यांची	 रणधुमाळी	 माजली	 होती.
दर्ोणांनी	कालदंडासारखा	एक	भयानक	घोर	बाण	धनु याला	जोडला.	डोळे	िमटून,	काही
मंतर्	 पुटपटूून	तो	धृ ट ु ना या	रोखानं	सोडला.	 याचा	आवाज	इतका	भेदक	व	ककश
होता	 की,	 दो हीकडचे	 सैिनक	 वास	 रोखनू	 या याकडे	 बघतच	 रािहले.	 सावध
धृ ट ु नानं	तो	 कुठला	बाण	आहे,	 हे	ओळखलं.	 या यावर	एक	पर् याघाताची	श ती
फेकली.	ितने	दर्ोणां या	कडकड या	बाणाचे	म येच	तुकडे	क न	टाकले.

आता	खवळले या	दर्ोणांनी	धृ ट ु नाला	शरवषावाची	संततधार	पर् ेपनू	घे नच
टाकला.	 ते हा	 सेनापतीचं	 र ण	 कर याकिरता	 महाबाह	ू भीमसेन	 पुढे	 सरसावला.	 तसं
किलंग	आिण	 याचं	अफाट	किलंगसै य	भीमसेनाला	आडवं	 गेलं.	 यांनी	 या	महाबली
वीरपु षाला	 चौअंगांनी	 घे न	 टाकलं.	 एखा ा	 बंिद त	 क ात	 क डलेला	 रानमांजर
खवळून	िठ कारत	िदसेल	 या या	अंगावर	धावनू	जातो,	तसा	भीमसेन	आप या	रथातनू
रणभमूीवर	पायउतार	होऊन	डरका या	फोडत	किलंगांवर	चालनू	गेला.

गदे या	 ं यु ात	भीमसेनानं	पर्थम	किलंगपुतर्ाचा	वध	केला.	किलंगपुतर्	पडलेला
बघनू,	 याचा	 संत त	 िपता	किलंगराजही	 गदेसह	 भुईवर	 पायउतार	झाला.	 भीमसेनाचं
आिण	 याचं	भयंकर	खणखणाटी	असं	गदायु 	झालं.	 दो हीकडचे	 सैिनक	 ते	आ	वासनू
बघतच	रािहले.	शेवटी	िध पाड	भीमसेनानं	चपळ	हालचाल	करत	आप या	अवजड	गदेचा
भ कम	पर्हार	किलंगराजा या	व ावर	अचकू	उतरिवला.	 या	पर्हारानं	किलंगराजा या
व ावरचं	लोहतर्ाण	 तडकून	 िधराची	 संततधार	लागली.	किलंगराजही	 वधला	 गेला.
किलंगांचं	सै य	भीमसेना या	खां ावरची	गदा	बघनू,	भयानं	थरकापत	वाट	फुटेल	ितकडे
धाव	ूलागलं.

वीर	अिभम यलूा	दुयोधनासह	अनेकांनी	गाठून	घेरलं.	तो	अडचणीत	आ याचं	पाहनू
कृ णदेवांनी	 ‘मेघा,	 बला,	 शै या,	 सुगर्ीवा’	असं	 नावांनी	आप या	आ वांना	 हाकारत
नंिदघोष	 अिभम यजूवळ	 आणला.	 अनेक	 वीरांनी	 घेरलेला	 आपला	 पुतर्	 मु त
कर यासाठी	अजुनानं	गांिडवातनू	बाणांचा	पज य	वषिवला.	 यानं	 दुयोधन	आिण	 याचे
सहकारी	यांची	दाणादाण	उडिवली.	 दुस या	 िदवशीचा	सयू	 कु ेतर्ा या	 ि ितजाआड



मावळला.	 रणभेरी,	 रणदंुदु या	यां या	नादानं	 संचार	झा यासारखं	 कुदणारं	 कु ेतर्ाचं
समरांगण,	 िपतामहां या	 िदवस	 समा तीचा	 शंखनादावर	 ि थरावलं.	 हातातली	 श तरं्
रथात,	रणभमूीवर	जागीच	ठेवनू	शर्ांत लांत	झालेले	यो े 	आपाप या	िशिबराकडे	परतू
लागले.

रातर्ी या	भोजनानंतर	 नेहमीसारखी	 कृ णदेवां या	 िशिबरात	आमची	 बैठक	 बसली.
आ हा	यो ांना	धनुधर	अजुन	उ ा या	अधचंदर्ाकृती	 यहूरचनेची	मािहती	क न	देऊ
लागला.	आ ही	 या या	वीरमुदरे्कडे	बघत	उ ा या	 िदवसाला	कसं	सामोरं	जावं,	या
िवचारात	 गढून	 गेलो	 होतो.	 इत यात	आम या	 सेने या	 गु तचर	 िवभागाचा	 पर्मुख
वायुसेन	 लगबगीनं	 धापावत	 िशिबरात	 घुसला.	 उ यासनावर	 म यभागी	 बसले या
कृ णदेवांना	वंदन	क न	 यानं	कौरवसेनापती या	िशिबराची	उचललेली	मह वाची	वाता
सवां या	कानी	घातली.

“कौरव	 िशिबरात	 सेनापती	भी मांना	 दुयोधन	फारच	कठोर	बोलला,	 ‘दोन	 िदवसांत
ल ावधी	 कु 	 सैिनक	कामाला	आले.	 तु ही	अनुभवी	 व	 वृ 	 हणनू	आ ही	 तु हाला
सेनापतीपदाचा	अिभषेक	 केला.	 तुम या	 हातनू	 हणावा	 तसा	कसलाच	 पराक्रम	 होत
नाही.	 तु ही	 पांडवांचे	 प पाती	आहात.	जाणीवपवूक	 यां याशी	 सौ य	 यु 	 खेळता
आहात,	‘असा	अवमाना पद,	धडधडीत	बोचरा	आरोपही	 यानं	वंदनीय	वीर	िपतामहांवर
सवांसम 	केला.

“तसं	 अवमािनत	 झाले या	 पर् ु ध	 भी मांनी	 पर्ित ा	 केली	 आहे	 की,	 ‘उ ा
िनःश तर्	 हणिवणा या	 ारकाधीश	शर्ीकृ णाला	मी	 हाती	श तर्	धारण	करणं	भाग
पाडीन!	नाहीतर	रणात	देह	ठेवीन!!’

“ यां या	 या	 भी मपर्ित े मुळे	 कौरव	 िशिबर	 चैत यानं	 कसं	 फुलनू	 उठलं	 आहे.
दुयोधनानं	 या	बैठकीतच	पुढील	रणनीती	घोिषत	केली	आहे.

“ ारकाधीशांनी	हाती	श तर्	धरताच	तो	‘यु िनयमांचा	भंग	झाला.	यु ात	िनःश तर्
उतरणा या	शर्ीकृ णानं	हाती	श तर्	धरलं	आहे.	आता	तो	पु हा	समरांगणात	उतर यास
पातर्	 रािहलेला	 नाही.	 याला	अजुना या	 नंिदघोष	 रथा या	 सारिथपदाव न	 िनवृ
करावं.’	असं	आकांडतांडव	कर या या	योजनेत	तो	आहे.”

ती	 वाता	 ऐकताच	आमची	 बैठक	 एकदम	 गंभीर	झाली.	 कृ णदेवांिशवाय	 कु ेतर्
हणजे	आमचा	धडधडीत	पराभव!	ती	क पनाच	कुणालाही	करवत	न हती.
भांबावलेला	अजुन	 हणाला,	 “मला	वाटतं,	शर्ीकृ णानं	उ ा	समरांगणात	उत च

नये!	हाती	श तर्	 घे याचा	पर् नच	 येणार	नाही.”	 िक येकांनी	 याची	योजना	 उचलनू
धरली.	 िपतामहांची	 पर्ित ा	 हणजे	का या	 दगडावरची	 रेघ,	 हे	माहीत	असलेले	सव
पांडवयो े 	आपापसात	कुजबुज	ूलागले.

कृ णदेव	शांतच	होते!
काही	 वेळानं	 बैठक	 संपिव याचा	 आदेश	 देत	 ते	 शांतपणे	 सवांना	 हणाले,

“भी मपर्ित ेचं	काय	करायचं,	 ते	मी	बघतो!	 तु ही	िन यासारखे	यु कमा या	तयारीला
लागा.	आता	शांत	िनदर्ायोग	साधा!	जय	इडादेवी!”	 यांनी	बैठकच	संपिवली.

मागशीष	 व 	चतुथीचा	 िदनपु ष	 कु ेतर्ा या	 र त नात	 भमूीवर	 ि ितजाआड
उभा	 ठाकला.	 अ ाप	 उजाडायचं	 होतं,	 दर्ोण,	 दुयोधन	 व	 याचे	 पाच	 बंध,ू	 कृप,



अ व थामा,	 जयदर्थ,	 कृतवमा,	 श य	 यांनी	 दुहाती	 फेर	 धरलेले	 कौरवसेनापती
शांतनुपुतर्	गांगेय	भी म	सह तर्र मी	सयूदेवांसारखेच	िदसत	होते.	िनधारी	तेज	 यां या
चयव न	 कसं	 ओसंडून	 वाहात	 होतं.	 सव	 यो ां या	 मेळातनू	 ते	 आप या	 सेनेची
िश तब 	 रचना	 पाह यासाठी	 चालतच	 रणभमूीवर	आले.	 दोन	 िदवसांत	 दो हीकडचं
िमळून	दोन	अ ौिहणी	 सै य	कामी	आलं	होतं.	 यात	आम या	पांडवसेने या	 सैिनकांची
सं या	अिधक	होती.	जवळ–जवळ	दहा	अ ौिहणी	श तर्स ज	कौरवसैिनकांनी	पि राज
ग डा या	 आकाराची	 यहूरचना	 िपतामहां या	 आदेशाव नच	 मांडली	 होती.	 या
ग डाकार	 यहूरचनेतील	 मह वाची	 होती	 ती	 अगर्भागाची	 –	 ग डाची	 चोच.	 या
चोची या	आकारात	 अगर्भागी	 महािवक्रमी	 िपतामह	 भी म	 उभे	 राहणार	 होते.	 या
चोची या	मागे	ग डाची	मान	होती.	ितचे	र ण	कैकेय	व	गांधार	करणार	होते.	ग डा या
पसरले या	उज या	पंखात	आ हा	यादवांचे	कृतवमा	आिण	सधवािधपती	जयदर्थ	ससै य
उभे	 राहाणार	 होते.	ग डा या	डा या	 पंखाचं	 संर ण	भगद 	आिण	भिूरशर्वा	करणार
होते.	 ग डा या	 उदरात	 सुदि ण,	 नील	 असे	 राजे	 दुयोधनाचं	 संर ण	 करणार	 होते.
कौरवसेने या	 िवशालकाय	 ग डा या	 शेपटा या	 जागी	 मदर्रा य	 श य	 आिण
अवंतीपुतर्	िवंद–अनुिवंद	उभे	ठाकणार	होते.

ग डा या	पसरले या	दो ही	पायां या	न या	मह वा या	असतात.	आपलं	सावज
तो	 या	 बळकट	 न यांतच	 आवळून	 धरतो.	 कौरवसेने या	 ग ड	 प या या	 पायां या
न यां या	जागी	 ितर्गतातील	 संश तक	 बंध	ूडावीकडे	आिण	बबर,	 िनषाद	यांची	पथकं
उजवीकडे	उभी	ठाकणार	होती.

िपतामहांची	ही	सै यरचना	अ यंत	क पक	होती.	अभे 	व	आक्रमक	होती.
सव	 यो ांसह	 आप या	 सेने या	 ग डा या	 कंठातनू	 उत न,	 दो ही	 पंखांतील

पथकांत	जाऊन	िपतामह	उदरात	आले.	ितथ या	दुयोधनाला	 हणाले,	“सुयोधना,	आज
कृ णाला	मी	 याची	पर्ित ा	भंगायला	लावेनच	लावेन.	 याला	समरातनू	पुढे	बाहेर	कसा
काढायचा,	ते	तुझं	त	ूबघ.	एकदा	का	तो	समराबाहेर	गेला	की,	िवजशर्ीची	माळ	तु याच
ग यात	 पडणार	 आहे!”	 ते	 ऐकताना	 व 	 फुलनू	 आलेला	 अिभमानी	 दुयोधन
वभावधमापर्माणे	अिवचा यासारखं	बरळला,	“तसं	झालंच	तर	िपतामह,	आता	कसलंही
तू	न	 खेळता	पांडवांना	 –	 या	पाच	पापी	 पुतर्ांना	मी	कौरवांचा	 युवराज	 हणनू	 पु हा

वनातच	धाडणार	आहे.	तेही	या	वेळी	िहमालया या	पार	पलीकडे!”
या या	 कंधावर	हात	ठेवनू	िपतामह	 ीण	हसत	 हणाले,	“मा या	मािहतीपर्माणे

पांडव	आज	अधचंदर्ाकृती	सै यरचना	मांडणार	आहेत.	 या	चंदर्ाला	कसं	गर्हण	घालता
येईल,	 याचा	िवचार	कर.	मी	तुला	ठाम	सांगतो,	जोपयंत	वासुदेव	पांडवां या	बाजनंू	उभा
आहे,	तोपयंत	तु हाला	यश	िमळणं	दुरापा त	आहे.”

सवांशी	बोलत	रणवेषधारी	 िध पाड	 िपतामह	ग डप मा या	 शेपटात	आले.	इथला
श य	थोडा	नाराज	होता.	तो	मदर्देशाहनू	 िनघाला	होता,	तो	भाचे	असले या	पांडवांना
सहकाय	करायला!	पर्वासात	 याला	म येच	गाठून	 दुयोधनानं	 याला	अगिणत	उपहार
देऊन,	 गोड–गोड	 बोलनू	 कौरवप ाकडे	 वळिवलं	 होतं,	 दुयोधनानं	 काल या	 बैठकीत
याला	कु सेने या	शेपटाकडे	ठेवावा,	अशी	सचूना	िपतामहांना	केली	होती.
आता	कु ेतर्ावरचं	हे	यु नाट 	क पनातीत	रंगत	चाललं.	आ हा	पांडवांत	सवांत

मोठं	बल थान	होतं,	ते	कृ णदेव!	दुसरं	बल थान	होतं,	ते	सव	पांडवांची	एकी!	पांडवांतील



भीमाजुनां या	पराक्रमावर	जमले या	सव	 राजांचा	आिण	यो ांचा	पणू	आिण	अढळ
िव वास	होता.

दुयोधना या	कौरवसेनेत	आत या	 छु या	मतभेदां या	वरवर	झाकले या	 िकतीतरी
द या	हो या.	कृ णदेव	 या	द यांचाच	सावध	कुशलतेनं	लाभ	उठिवणार	होते,	यात	मला
ितळमातर्ही	 शंका	न हती.	श तर्–अ तर्ांनी	ठासनू	भरलेला	अजुनाचा	 नंिदघोष	 रथ
आम या	 पांडवसेने या	 म यभागी	 आणनू	 कृ णदेवांनी	 उभा	 केला.	 ते	 अजुनासह
नंिदघोषातनू	 खाली	 उतरले.	 पर्थम	 यांनी	 आप या	 चारही	 अ वांशी	 कुणालाच	 न
कळणा या	 भाषेत	 बोलनू	 घेतलं.	 कुणा या	 खु यावर,	 कुणा या	 पाठीवर	 थाप	 िदली.
कुणाचीतरी	आयाळ	परे्मभरानं	कुरवाळली.	दुस याच	 णी	ते	मी,	भीमसेन,	 याचा	पुतर्
घटो कच,	पांचालराज	द् पद,	म यराज	िवराट,	युिधि ठर,	नकुल–सहदेव,	धृ टकेत	ूअशा
अनेक	 पर्मुखांसह	 सेना	 पाहणीला	 पायीच	 िनघालो.	 या	 टोकापासनू	 या	 टोकापयंत
बाहेरची	व	आतली	अशा	दोन	कडा	असलेली	आम या	 सेनेची	 चंदर्कोर	पाहनू,	आ ही
पु हा	पिह या	जागी	परतलो.

या	 चंदर्कोर	रचनेची	 िवशेषत:	 ित या	समोरासमोर	 येणा या	दरूवर या	दोन	टोकांत
होती.	या	दो ही	 िठकाणी	चपळ	हालचालीचें	 यु िनपुण	 सैिनक	 पेरले,	तर	यो य	समयी
सेनापती या	 संकेतावर	ही	दो ही	टोकं	एक	क न,	म ये	 येणारा	 येन	काय,	 िग 	काय
आिण	ग ड	काय;	कुठलाही	प ी	आमची	सेना	उभा या	उभा	िगळंकृत	क 	शकत	होती.

दो ही	सेनापतीनंी	आपाप या	जागा	घेत या.	आता	चंदर्ाला	बोचकारायला	टपलेला
ल ावधीचंा	बळकट	ग ड	आिण	 याला	पर्संगी	उभा या	उभा	 िगळून	टाक यासाठी
टपलेली	ल ावधीचंी	चंदर्कोर,	असं	रोमहषक	दृ य	कु ेतर्ावर	उभं	ठाकलं.

तेज वी	सयूिबंब	 ि ितजावर	आलं,	तसा	मान	वर	उठवनू	 कृ णदेवांनी	 नंिदघोषातनू
आपला	दु धधवल	िद य	पांचज य	शंख	फंुकला.	पाठोपाठ	िपतामह	भी म	आिण	महारथी
धृ ट ु न	या	दो ही	 सेनापतीनंी	 शंखनाद	उठिवले.	पाठोपाठ	पाचही	पांडवबंधूंचे	 िद य
शंख	िननादले.	मग	िकतीतरी	शंखांचे	नाद	एकमेकांत	िमसळले.	रथ	आिण	अ वदलांतील
घोडी	 फुरफुरली.	 गजदलातील	 सह तर्ावधी	 गज	 ची कारत	 स डा	 वळवळू	 लागले,
‘आरोऽह	 –	 आऽऽक्रम' या	 चेतनाआरो यांत	 दो ही	 सेनासागर	 मृगा या	 गज या
िवशालकाय	किभ नका या	ढगांसारखे	एकमेकांना	थडकले.

आज	भी म	आिण	 दर्ोण	 हट्टाला	पडले	 होते.	पांडवसै याचा	अधचंदर्ाकृती	 यहू
फोड यासाठी	 यांनी	 िनकराची	 आक्रमणं	 केली.	 ती	 भीमसेन	 आिण	 घटो कच	 यांनी
लीलया	परतवनू	लावली.	या	 वेळी	चवताळलेला	 दुयोधन	 पुढे	झाला.	 यानं	बाणां या
पज यात	 घटो कचाला	 झाकून	 टाकलं.	 आपला	 पुतर्	 कुठेच	 िदसत	 नाही,	 हणनू
िबथरले या	व	खवळले या	भीमसेनानं	एक	 तेज वी	बाण	 वेषानं	 दुयोधना या	व ावर
फेकला.	तो	 याचं	लोहतर्ाण	भेदनू	 या या	व ात	घुसला.	िव 	 दुयोधना या	हातातनू
याचं	 पु पमंिडत	धनु य	खाली	कोसळलं.	पाठोपाठ	तो	 वतःच	मिू छत	होऊन	 रथात
कोसळला.	आपला	 सेनानायक	मिू छत	झालेला	बघनू	 भेदरलेलं	कौरवसै य	चौबाजूंनी
इत तत:	धाव	ूलागलं.	दुःशासन	दो ही	हात	उंचावनू	ओरडत	 यांना	रोध याचा	िन फळ
पर्य न	क 	लागला.	मिू छत	 दुयोधनाचा	सात	का या	अ वांचा	भ य	 रथ	 या या
सार यानं	एका	बाजलूा	घेतला.

शकुनी	आिण	 याचे	 दहा	 बंध	ू यां या	 गांधारसेनेत	 मी	आिण	अिभम य	ू ‘आरोऽह



आऽक्रऽम’	असे	रणघोष	 देत	 घुसलो.	आ हाला	उज या	बाजकूडून	धनुधर	अजुना या
सेनेचा	बळकट	आधार	िमळत	होता.

ए हाना	 सेनेबाहेर	 रथ	 आणले या	 दुयोधना या	 सार यानं	 याला	 लाकडी
नळकांडीतील	औषधी	 वन पतीचा	 वास	 हंुगवनू	सावध	 केलं	 होतं.	 शु ीवर	 येताच	 तो
कडाडला,	 “कुठे	आहे	 तो	 पांडवांचा	 खादाड?	आपले	 सैिनक	 हे	 असे	 का	 पळताहेत?”
सार यानं	 याला	 व तुि थतीची	 जाणीव	 देताच	 तो	 सावरला.	 यानं	 आप या	 सेनेत
आपला	 रथ	गरगर	 िफरवनू,	 दो ही	 हात	 ऊंचावनू	 सैिनकांना,	 ‘अरे	 भेदरटांनो,	 पळताय
कुठे?	मी	तुमचा	पोिशंदा	आहे.	मला	मिू छत	टाकून,	असं	पाय	लावनू	पळताना	तु हाला
ल जा	कशी	वाटत	नाही?	मागे	 िफरा.	लढा.’	असा	त डाला	खरस	 येईपयंत	आक्रोश
केला.	 या या	 आकांडतांडवानं	 भेदरलेले	 याचे	 सैिनक	 थांबले	 आिण	 श तरं्	 परजनू
परतले.	 हायसं	झाले या	 दुयोधनानं	 सार याला	 रथ	 थेट	 िपतामह	आिण	 दर्ोणांसमोर
घे याची	आ ा	केली.

िपतामहांना	 तो	 कठोर	 श दांत	 हणाला,	 “िपतामह,	 तु ही	 आिण	 आचाय	 दर्ोण
यां यासारखे	िद गज	धनुधर	असताना,	आप या	सेनेचे	घाबरलेले	सैिनक	सैरावैरा	धावत
सुटताहेत.	हे	यो य	आहे	काय?	तु ही	खरोखरच	मा यासाठी	लढता	आहात,	की	लढ याचं
नाटक	करता	आहात?	या	मा या	सैिनकांना	पळताना	बघनू	माझी	 पुरेपरू	खातरी	झाली
आहे	 की,	 तु ही	 मा या	 वै यांचे	 –	 पांडवांचेच	 कैवारी	 आहात.	 आपण	 दोघंही	 आज
मनापासनू	लढत	नाही	आहात.	शरीर	मा या	सेनेत	आिण	मन	पांडवां या	िहतात,	अशा
ढ गानं	तुमची	पर् येक	कृती	भरलेली	आहे.

“िपतामह,	 हे	पर्ारंभीच	 प ट	बोलला	असतात,	तर	मी	अंगराज,	 िदि वजयी	आिण
अिजं य	 धनुधर	 कणाला	 सेनापतीपदाचा	 अिभषेक	 केला	 असता.	 मग	 मा यावर	 हा
अपकीतीचा	पर्संगच	आला	नसता.”

दुयोधनाचं	 हे	 कठोर	 वा ताडन	 ऐकूनही	 िपतामह	 भी म	 शांतच	 रािहले.	 याला
हणाले,	 “गांधारीपुतर्ा,	 त	ूअधं	 रा य	 पांडवांना	 देऊन	 टाक!	 कुठ याही	अ यायाचा
अिधकारी	होऊ	नकोस.	पांडव	अिजं य	आहेत	–	ते	शर्ीकृ णा या	–	वासुदेवा या	कृपे या
सावलीत	आहेत,	हे	तुला	सांगनू	मी	शर्मलो.	त	ूकुणाचंही	आिण	काहीएक	ऐकलं	नाहीस.

“तुझी	चपटपंजरी	एकदम	श दश:	 बंद	कर	आिण	भी म	पर्ित ा	ही	काळा याही
का या	कातळावरची	कशी	धवल	रेष	आहे,	हे	डोळे	उघडे	ठेवनू	बघ.”

िपतामहांनी	आपला	रथ	सरळ	अजुना या	नंिदघोषासमोर	ने याची	सार याला	एकाच
कठोर	घोषात	आ ा	केली	–

‘नंिदघोषऽ	 –	 नंिदघोऽष!’	 अलातचक्रापर्माणे,	 गरगर या	 अि नकंकणापर्माणे
िदसणारा	 यांचा	 रथ	 यां या	 जु या	 व	 कुशल	 सार यानं	 कृ णदेवांचा	 वेध	 घेतं
नंिदघोषासमोर	आणनू	 उभा	 केला.	 भोवती या	 रथांतील	 यो ांनी	आिण	 सार यांनी
जागीच	 थरकावनू	 जाऊन	 हातचं	 श तर्	 मुकाट	 खाली	 ठेवावं,	 असं	 ते	 केवढ ातरी
मोठ ानं	 हणाले,	“िवमढू	कौरवाऽ	आज	मी	सा ात	वसुदेवपुतर्	वासुदेवाला,	जीवनभर
यशािशवाय	काहीच	न	िमळिवले या	यशोदानंदनाला	हाती	श तर्	धरायला	लावलं	नाही,
तर	मीही	गंगापुतर्	भी मच	न हे.”

अनावर	 झाले या	 भी मां या	 संुकार या	 गितमान	 बाणांनी	 माझा	 सारथी	 अचकू
िटपला.	तो	रथनीडाव न	खाली	यु भमूीवर	कोसळला.	माझा	रथ	 यामुळे	एका	जागीच



जखडून	 बसला.	 मला	 काय	 करावं	 ते	 सुचेना.	 यातच	 माझा	 सारथी	 पडलेला	 बघनू
अजुना या	रथचक्राचं	 संर ण	करणा या	मा या	पथकातील	अ य	रथांवरचे	 िकतीतरी
सारथी	रथ	सोडून	पळाले.	अजुना या	रथचक्रचं	संर क	कडं	 यामुळे	िखळिखळं	झालं.
रणकुशल	 देववर्त	 भी मांनी	 ही	 संधी	अचकू	 साधनू,	आप या	 पाठीमाग या	 र यांना
नंिदघोषाला	घेर याची	आ ा	िदली.	संत त	धनुधर	अजुन	कृ णदेवांना	ऐकवीतच	होता	–
“यादवशरे् ठा,	मा याशी	 यु 	कर यास	कोण	समथ	आहे?	मी	अतुल,	पर्तापी	 रा स
वधले	आहेत.	त	ूरथ	पुढे	घे.”	 हणत	 यानं	भी मांवर	शरपज य	वषिवला.

अजुनाचं	ते	आक्रमक	शरसंधान	भी मांना	िडवचनू	गेलं.
आता	गांगेय	भी म	अनावर	 संत त	झाले.	 िकती	 केलं,	तरी	आमचा	धनुधर	अजुन

यां या	 दृ टीनं	कालचा	पोर	होता.	भी मांची	चया	पर्लयकालीन	महोदधीसारखी	 िदसू
लागली.	 ु ध	असनूही	 यु संचार	 झा यामुळे	 ते	 अजुनाहनूही	 युवा	 धनुधारी	 झाले.
कंदुकांपर्माणे	अजुना या	 सैिनकांची	 िशरं	आकाशात	उडव	ूलागले.	 यां या	टणकार या
धनु यातनू	 सपासप	 सुटणा या	 बाणपज या या	 धारा,	 यां या	 दृि ट ेपात	 येणा या
यो ाला	िव 	क 	लाग या.	 यां या	िकतीतरी	अंजिलक,	सपमुख	भ ल,	नाराच	अशा
बाणांनी	 आम या	 सेनेतील	 गजांची	 मदरसानं,	 माखलेली	 गंड थळं	 भेदनू	 टाकली.
चंदर्मुख,	बि तक,	कंकपतर्,	गजा थी,	िशिलमुख	अशा	बाणांनी	आम या	अ वदलातील
पु ट	अ व	घायाळ	क न	टाकले.	 िपतामहां या	 िजदम्,	सचूी,	बि तक	अशा	बाणां या
मा यांनी	 संतर् त	झालेले	 उ ट्र,	 इकडे–ितकडे	 सैरावैरा	कसेतरीच	धावताना	आपलेच
सैिनक	 पायांखाली	 तुडव	ू लागले.	 ‘भी म	 हणजे	 भयावह’,	 ही	 आपली	 उपाधी	 तो
कौरवसेनानी	यो य	अस याचं	िस 	करीत	होता.

नंिदघोषाचे	 सारथी	 असलेले	 कृ णदेव	 अंगी	 असलेलं	 सार यकमाचं	 सव	 कौश य
पणाला	 लावीत	 होते.	 कधी	 रथाचे	 चारी	 घोडे	 यां या	 हातातील	 वेगां या	 संकेतावर
िखंकाळत	ऊर	उठवनू	उसळत	होते.	कधी	 यां या	 संकेतावर	पाय	 मुडपनू	चारही	अ व
गपकन	एकदमच	खाली	 झुकत	होते.	 यामुळे	भी मांचे	बाण	 िन पर्भ	होत	होते.	तरीही
यांचा	 कुशल	सारथी	अशा	कौश यानं	 नंिदघोषाभोवती	 यांचा	 रथ	 िफरवत	होता	की,
अजुनाला	 णात	समोर	 णात	मागे	असे	 दशिदशांत	 िपतामह	आिण	 िपतामहच	 िदसू
लागले.	तो	भर्मला.	 या या	हातचं	गांडीव	 णैक	 ि थरावलं.	 नेमकी	ही	 संधी	साधनू
भी मांनी	 या या	हातचं	गांडीव	धनु य	 या या	 रथातच	बाणांनी	पाडलं.	 िठकिठकाणी
या या	शरीरात	घुसले या	भी मां या	बाणांनी	घायळ	झालेला	अजुन,	िवकलांग	होऊन
नंिदघोषा या	 वजदंडाला	टेकून	घसरत	मिू छत	झाला.	 यासरशी	 या या	अ ौिहणीत
पर्चंड	हलक लोळ	माजला.	हातातील	श तरं्	कशीतरी	नाचवीत	जो–तो	पर्ाणदेठापासनू
कृ णदेवांची	आण	 भाकू	लागला,	 ‘वाचवा	 –	 ारकाधीऽश	 –	 िपतामहां या	 बाणांपासनू
आमचं	र ण	करा.	आ हाला	पर्ाणदान	 ा.’

चारही	 िदशांतनू	 याच	 अथाचा	 आक्रोश	 सु 	 होताच,	 कृ णदेव	 िन पायानं
नंिदघोषातनू	खाली	 उतरले.	 ए हाना	 दुसरा	 सारथी	 घेऊन	 मी	अजुना या	 साहा याथ
नंिदघोषापाशी	आलो	 होतो.	अजुनाला	 शु ीवर	आणणं,	 हे	 माझं	 पिहलं	 कत य	 होतं.
यासाठी	 नंिदघोषावर	 ठेवले या	 लाकडी	 नळकांडीतील	 िद य	 वन पतीचा	 गंध	 मी
अजुनाला	हंुगिवला.	तसा	तो	सचेतन	झाला.	शु ीवर	येताच	 यानं	पिहलाच	पर् न	केला,
“कृ ण	 कुठे	आहे?”	आमची	 दृ टी	समरांगणभर	 िभरिभ 	लागली.	 ितकडे	 िपतामहां या



रथातही	 नंिदघोषावर	 कृ णदेव	 कुठेच	 न	 िदस यामुळे,	 िपतामहां या	 मनीही	 ग धळ
माजला	होता.	 यांनी	धनु य	 यागनू	शरसंधान	थांबिवलं	होतं.	तेही	आप या	सार याला
िवचारत	होते,	“कृ ण	कुठे	आहे?”	तेही	आप या	रथातनू	रणभमूीवर	उतरले	होते.

कृ णदेव	 यां या	रथा या	रोखानंच,	पण	रणभमूीवर	काहीतरी	शोधत	चालले	होते.
ए हाना	 नंिदघोष	सोडून	मी	आिण	अजुनानं	 यांना	गाठलंही.	इत यात	समो न	धीमी
पावलं	 टाकत	 चालत	 येणारे	 कु सेनापती	 भी म	 कृ णदेवांना	 िदसले.	 तसं	 रणभमूीवर
पडलेलं	एक	रथचक्र	उचलनू,	 कृ णदेवांनी	पर्थम	 ते	दो ही	तळहातांवर	 वेषानं	गरगर
िफरिवलं.	 णैक	अवकाशात	उडिवलं	आिण	पु हा	दो ही	हातांवर	तोललं	आिण	अितशय
आवेशानं	ते	भी मा या	रोखानं	धावणार	तोच	मा या	शेजारीच	चालणा या	अजुनानं	पुढे
झेपावत	 यां या	चरणांना	 हातांचा	 िवळखा	भरला.	 यांना	साकडं	 घातलं,	 ‘अ युताऽ!
नको	 रे	चालवसू	 हे	चक्र!’	दो ही	हातांनी	तोललेलं	चक्र	सावरत	 कृ णदेवांनी	हसतच
अजुनाकडे	पािहलं.

समोर	 हात	 जोडून,	 डोळे	 िमटून,	 शुभर्	 दाढीधारी	 िपतामह	 भी म	 रणवेषात	 एका
जागीच	िन चल	शांत	उभे	होते.

समोर या	 िन चल	 उ या	भी मांकडे	 बघनू	 कृ णदेवांनी	 हसतच	आप या	 हातांतील
रथचक्र	 पु हा	 भमूीवर	 फेकलं.	 दो ही	 हात	 पस न	आपणाला	 ‘वासुदेव’	 ही	 उपाधी
सवपर्थम	देऊन	अचकू	ओळखणा या	िपतामह	भी मांना	दृढािलंगनात	घेतलं.

हि तनापरूचा	जलपु ष	 ारके या	जलपु षाला	िमळाला!
ते	दोघेही	महापु ष	एकही	श द	न	बोलता	िवलग	झाले.
याच	वेळी	कु ेतर्ा या	पि चम	ि ितजाआड	सयू	मावळला.	यु 	थांबलं.	दो हीही

महापु ष	आपाप या	िशिबराकडे	शांतपणे	चाल	ूलागले.
या	 िदवशी	 रातर्ी	 भोजनानंतर	 शर्ीकृ णदेवां या	 िशिबरात	 भरले या	 आम या

बैठकीत	चचा	झाली,	ती	नुसती	दुस या	िदवशी या	 यहूरचनेची!
ितकडे	 िपतामहां या	 िशिबरात	 झाले या	 कौरवयो ां या	 बैठकीत	 मातर्

दुयोधना या	आखले या	सव	मनोरथांवर	पाणी	पडलं	 होतं.	 कृ णदेवांनी	 हाती	श तर्–
चक्र	धरलं	याचा	िनदश	क न,	तो	आप या	सेनापतीनंा	कंठधम या	फुगवनू	सांगत	होता
की,	 ‘ या	गवळटाचा	पर्ित ाभंग	झाला	आहे.	 याचा	 िशिबराकडे	तातडीनं	दतू	धाडून
यु िनयमभंगासाठी	 याला	अजुना या	 सारिथपदाव न	 िनवृ 	 के याची	 समज	 ा.’
आप या	 सेनापती	 उ चासनाव न	 उठून	 या या	 जवळ	 जात	 वडीलकी या	 ना यानं
याचे	पु ट	खांदे	थोपटत	िपतामह	 याला	 हणाले,	“दुयोधनाऽऽ!	अजनूही	हे	िवनाशकारी
महाभयानक	 यु 	थांबव!	त	ूनाही,	 तु या	 बंधूं पैकी	 कुणीही	नाही,	एवढंच	काय;	अकरा
अ ौिहणीतील	आता	आप या	उर यासुर या	 कु सेनेतीलसु ा	 कुणीही	शर्ीकृ णा या
आसपासही	उभं	राह	ूशकत	नाही!	 याला	नीट	पारखताना	तुझी	चकू	होते	आहे.	सावर	िन
सांभाळ!	शर्ीकृ णानं	कोणताही	 िनयमभंग	 केलेला	नाही.	 यानं	हाती	धरलं	होतं,	रथाचं
चक्र	–	कसलंही	श तर्	न हे!!	ते	तरी	 यानं	का	हाती	धरलं?	ते	केवळ	मीच	जाण	ूशकतो.
ते	 हाती	ध न	 यानं	माझी	 पर्ित ा	 पणू	 होऊ	 िदली	आहे.	तीही	आपली	 पर्ित ा	न
मोडता!	 हणनूच	 माझं	 तुला	 वडीलकीचं	 िनकराचं	 सांगणं	आहे,	 हे	 यु 	आता	 थांबव.
पांडवानां	 यांचं	इंदर्पर् थाचं	रा य	परत	देऊन	टाक.	 हणजे	तो	गवळी	 ारकेला	िनघनू
जाईल,	पण	तेही	आ हा	कौरवांना	हि तनापुराला	व	पांडवांना	इंदर्पर् थाकडे	धाडूनच!!”



दुयोधनाला	काही	हे	पटणं	श यच	न हतं.

कु ेतर्ा या	 ि थतपर् 	 आिण	 शा वत	 ि ितजावर	 चौ या	 िदवसाचा	 सतेज
आकाशमणी	 तळप	ू लागला.	 सेनापती	 भी मांनी	 काटेकोर	 सचूना	 िद यापर्माणे
कौरवयो ांनी	आज	पहाटेच	आप या	सेनेची	झंुजिस 	वृषभा या	आकारात	सै यरचना
मांडली	 होती.	 सेने या	 िनमुळ या	 मुखागर्ावर	 वत:	 भी म,	 दर्ोण,	 कृप,	 दुयोधन,
अ व थामा	 अशा	 यो ांसह	 श तरं्	 पेलनू	 उभे	 ठाकले.	 वृषभा या	 िव फरले या
नाकपुड ां या	 जागा	 अवंती या	 िवंद–अनुिवंदांनी	 घेत या.	 वृषभा या	 उगारले या
टोकदार	 िशंगां या	जागेत	चल	आिण	श य	या	 राजांनी	आपले	 सैिनक	 पे न	 टाकले.
वृषभा या	 पु ट	 कंधा या	 जागा	 सुदाि ण	 आिण	 नील	 यांनी	 घेत या.	 वृषभा या
उजवीकडे	कलले या	पु ट	विशंडा या	िठकाणी	कैकेयांनी	आपले	सैिनक	रांगांत	उभे	केले.
वृषभा या	 िवशाल	उदरा या	जागी	भगद ,	भिूरशर्वा,	जयदर्थ	उभे	ठाकले.	आम या
यादवांचा	 पर्मुख	 महारथी	 कृतवमा	 वृषभा या	 उभारले या	 वतुळाकार	 शेपटा या
आकारात	आपलं	यादवसै य	रचनू	अगर्भागी	 वत:	उभा	रािहला.	या	यादव–पथकांना
आज	िपतामहांनी	ही	िवशर्ांतीच	िदली	होती.	या	िवशालकाय	सेनावृषभा या	पुढ या	दोन
आिण	 पाठ या	 दोन	 पायां या	 जागी	 उ या	 ठाक या	 हो या,	 या	 पर्मु यानं	 लढाऊ
रानटी	जमाती!	 पुढ या	पायांत	होते	दरद	आिण	यवन	सैिनक,	तर	पाठ या	पायांत	होते,
बबर	आिण	िनषाद	सैिनक!

आम या	 गु तचरांनी	 रातर्ी	 या	 वृषभ–रचनेची	 वाता	 कानी	 घालताच,	 कृ णदेवांनी
सेनापती	 धृ ट ु नाला	पांडवसेना	 झंुजिस 	गजराजा या	रचनेत	मांड याचा	कानमंतर्
िदला!	हा	गजराज	 गंड थळं	खाली	 घेऊन,	 यानं	समोर	 येईल	 याला	धडक	 दे या या
पिव यात	उभा	ठाकला.	 गंड थळाची	मह वाची	जागा	मा या	पर्ाणकुवंडी	करणा या
पथकांनी	आिण	समुदर्ाजवळ या	सोिशक	पांड ा	सैिनकांनी	भ न	काढली.	या	गजा या
मागे	घेतले या	स डे या	आकारात	उभे	रािहले,	ते	धृ टकेतचेू	चेदी.	आम या	िवशालकाय
गजराजा या	 देहउदराचा	 भाग	 पाचही	 पांडव,	 जयसेनाचे	 मागध	 सैिनक	 यांनी	 भ न
काढला	होता.	ह ी या	 खु याच	व	 पृ ठभागाचा	 िवभाग	 िवराट	आिण	 द् पदसैिनकांनी
यापला	होता.	तीन	िदवस	अथक	लढणा या	 या	दो ही	सै यांना	िवशर्ांती	िमळावी,	हा
यात	 कृ णदेवां या	 रणनीतीचा	 अ यंत	 मह वाचा	 िवचार	 होता.	 आम या	 सेने या
गजराजा या	आखडू	शेपटाचा	भाग	 ल छांना	िदला	होता.

दणदण या	 रणगजरांत	 चौ या	 िदवशी या	 भयंकर	 यु ाला	 पर्ारंभ	झाला.	 दर्ोण,
दुयोधन	यां यासह	बाि हक,	दुमषण,	जयदर्थ	यां या	रथांनी	घेरलेला	िपतामह	भी मांचा
सात	पांढ याशुभर्	आ वांचा	 गंगौघ	रथ	 पुढे	 झेपावला.	 ते	सव	अजुनावर	चालनू	 गेले.
आम या	सेनेत	उज या	बाजलूा	लढणा या	वीर	अिभम यलूा	पाच	वीरांनी	घेरलं.	अजुन–
अिभम य	ूहे	िपता–पुतर्	धैयशील	खंबीरपणानं	आप यावरील	ही	सामुदाियक	आक्रमणं
यु कौश यानं	थोपवनू	लढत	 रािहले.	अजुनाचं	 िद य	गांडीव	धनु य	 मृगात	कडाड या
सौदािमनीसारखं	तळप	ूलागलं.	आम या	धृ ट ु नानं	चल	राजा या	पुतर्ाचा	वध	केला.
तसा	 या	बाजलूा	हलक लोळ	माजला.	चल	आिण	श य	यांनी	एकमेकांची	सोबत	करीत
धृ ट ु नाला	घे न,	 याचं	धनु य	तोडून	टाकलं.	धृ ट ु नाची	श तर्हीन	ि थती	बघनू
वीर	अिभम य	ूचाप यानं	 याचा	साहा याला	धावला.	 यानं	श याला	आप या	अरोध



बाणांनी	असं	जखडून	टाकलं	की	 याचे	सैिनक	साहा यासाठी	दुयोधनाला	हाका 	लागले.
यांचा	आक्रोश	 ऐकून	 दुयोधनानं	 पर्थम	 कंठनाळ	 फुगवनू	 लालेलाल	 होत	आपला
‘िवदारक’	 शंख	 फंुकला.	 जयदर्था या	 सधव	 पथकातले	 पर्चंड	 ह ी,	 श या या
साहा यासाठी	वळिवले.	स डा	उगा न	ची कारणा या	गजसेने या	तांड ात	 दुयोधनाचे
अक्राळिवक्राळ	 घोष	 िमसळू	 लागले,	 “आऽक्रम	 –	 िचरडून	 उद् व त	 क न	 टाका
अिभम य–ूधृ ट ु नाची	पथकं.”

दुयोधना या	 गजलोळात	 पुतर्	 अिभम यचूा	 िटकाव	 लागणार	 नाही,	 हे	 यानी
आलेला	भीमसेन	आता	मातर्	रथाखाली	उतरला.	डोळे	िव फा न	 ‘आऽक्रमऽ’	 हणत
यानं	 खां ावरची	 सुवणवखी	 अवजड	 लोहगदा	 पर्चंड	 गतीनं	 िफरिव यास	 सु वात
सा यकी	 केली.	 समोर	 िदसेल	 या	 ह ी या	 गंड थळावर	 तो	 अशा	 कौश यानं	 व
चपळाईनं	धपाधप	पर्हार	उतरवीत	चालला	की,	वमाघात	 घेतलेले	अनेक	गज	 िबथरले.
च क	 उलटे	 िफरले.	चीऽंचीऽं	ची कारत	 नरगज	 भीमसेनाला	 भेद न,	आपलेच	 सैिनक
पायांखाली	 िचरडीत	 उलटे	 धाव	ू लागले.	 या	 रणधंुदळीत	 दुयोधन	 कुठे	 फेकला	 गेला,
कुणालाच	कळलं	नाही.

भीमसेनाला	आवर यासाठी	 धृतरा ट्राचे	आठ	 पुतर्	रथांतनू	 पुढे	आलेले	भीमसेनानं
दु न	पािहले.	तो	चट यानं	 पु हा	रथात	बसला.	कडाडला	 “िवशोकाऽ	 वेग	मोकळे	सोड
आिण	 रथ	 तु या	 नुस या	 संकेतावर	 या	 अ टकासमोर	 घे.”	 दुयोधनाचे	 आठ	 बंधू
दृि टपथात	 येताच	भीमसेनानं	 िव ु लते या	गतीनं	 यां यावर	एकापाठोपाठ	एक	अशी
संतत	बाणफेक	केली.	मृगवा यानं	झोडपनू	गदगद	हलवनू	िपकलेली	आमर्फळं	टपाटप
खाली	पडावीत,	तसे	दुयोधनाचे	आठही	बंध	ूरथाव न	भुईवर	कोसळिवले.

आप या	 एक	 न हे,	 आठ	 बंधंुचं	 पतन	 बघनू	 खवळलेला	 दुयोधन	 गजना	 करीत
भीमावर	 धावनू	 आला.	 यानं	 एक	 अमोघ	 श ती	 भीमावर	 फेकली.	 भीमाचं	 म तक
ित यामुळे	 भर्म	ू लागलं.	 तो	 वज तंभाला	 रेलनू	 रथातच	 खाली	 बसला.	 भीमाला	 –
आप या	 िप याला	 पर्थम	 मिू छत	 झालेला	 पाहनू,	 या या	 मदतीला	 िहिडंबापुतर्
घटो कच	धावला.	 यानं	आप या	रा सी	मायावी	यु ानं	दुयोधन	सेनेत	भयंका	िनमाण
केली.	 ते हाभी म	 दुयोधनाला	 हणाले	 “कौरवा	 सं याकाळ या	 वेळी	 रा स	 बलवान
असतात!	घटो कच	रा सकुलो प न	आहे.	सयू	डुबतो	आहे.	थांब.”

िपतामहां या	आ ेनं	दुयोधन	थांबला.	चौ या	िदवशीचं	यु ही	समा त	झालं.
पांडवसेनेनं	मिू छत	भीमसेनाला	िशिबरात	आणलं	हे	कळताच,	कृ णदेवांनी	नंिदघोष

रथ	 धडाधड	 उधळीत	 सरळ	 भीमसेना या	 िशिबरासमोर	आणला.	 नंिदघोषातील	 िद य
वन पती–चणूाची	 लाकडी	 नळकांडी	 सोडवनू	 घेतच	 ते	 रथातनू	 खाली	 उतरले.	 सव
पांडवसैिनकांनी	 यांना	 नम कार	 करीत	 माग	 मोकळा	 क न	 िदला.	 आत	 जाताच
आ तरणावर	 ठेवले या	 मिू छत	 भीमसेनाचं	 म तक	 िकतीतरी	 मायेनं	 यांनी	आप या
मांडीवर	घेतलं.	 या या	नाकासमोर	हात या	िद य	वनौषधीचं	नळकांडं	धरलं.

काही	वेळानं	भीमसेन	सावध	झाला.	पि चम	सागरा या	उदरातनू	देवमासा	उसळावा,
तसा	च क	उठून	बसला.	उठताच	 यानं	पर् न	केला	‘कुठे	आहे	तो	नीच	धृतरा ट्रपुतर्’?
तसं	िनमळ	हसनू	आमचे	यादवराज	 ारकाधीश	 हणाले	“आप या	िशिबरात!	यु 	थांबलं
आहे.	त	ूह ीशंी	लढून	शर्मला	आहेस.	िवशर्ांती	घे.	उ ा	बघ”ू	बळेच	 यांनी	भीमसेनाला
पुन च	 मांडीवर	झोपिवला.	 तो	 घो 	लागताच	 काही	 बेळानं	 बालपणी	 गोकुळांत	 गंुर



राखताना	 कधीतरी	 मांडीवरच	 झोपले या	 बलरामदादाचं	 तांबसूगौर,	 म तक	 जेवढ ा
अलवारपणे	आप या	 िनळसर	हातांनी	 ते	उचलनू	खाली	 ठेवत,	तसंच	भीमसेनाचं	घामानं
डवरलेलं	तांबसूगौर,	गोल	गरगरीत	म तक	हळुवारपणे	खाली	ठेवत	ते	उठले.	कुणाशीही
काहीच	 न	 बोलता	 िध या	 पावली	आप या	 िशिबराकडे	 चालले,	 मी	 यां या	 पाठीशी
झालो.

रातर्ी	नेहमीसारखी	आमची	कृ णदेवां या	िशिबरात	बैठक	बसली.	आम या	गु तचर–
पर्मुखानं	भी मां या	िशिबरातनू	उचललेली	वाता	कृ णदेवांसमोर	नमर्	अिभवादन	करीत
ठेवली.	िपतामह	भी म	उ ा या	पाच या	िदवसासाठी	 पु हा	मकर यहूाची	रचना	करणार
होते.

कृ णदेवांनी	 भीमसेनाला	 सामोरं	 घेऊन	 उ ासाठी	 येन	 प ा या	 आकाराची
यहूरचना	 कसकशी	 करावी,	 याची	 मािहती	 सवांना	 िदली.	आजची	 बैठक	 यांनी	 तशी
लवकरच	 आवरती	 घेतली.	 सव	 सेनापर्मुख	 यांचा	 चरण पश	 घेऊन	 रातर्ी या
िवशर्ामासाठी	 आपाप या	 िशिबराकडे	 िनघाले.	 मीही	 िनघालो.	 तस	 एकट ा	 मलाच
थोपवनू	 घे यासाठी	 यांनी	 “सा यकी,	 थोडा	 थांब	 त,ू	 ”	 हणत	 मला	 थांबघनू	 घेतलं.
आज या	 यां या	 ‘सा यकी’	या	सादेत	आगळाच	 िज हाळा	अस याचं	मला	 नेहमी या
सरावानं	जाणवलं.	सव	यो े 	 िनघनू	जाताच	 ते	मला	 िकतीतरी	परे्मानं	 हणाले	 “यादव
सेनापती	आजपयंत	िकती	सै य	समरांगणात	कामी	आलंय	क पना	आहे?”

मी	सावध	झालो.	हा	पर् न	अनपेि त	होता.	 हणालो	 “नाही	आय,	काही	क पना
नाही.”

तसं	आप या	 उ चसनाव न	 उठून	मा याजवळ	 येत,	आपला	 उजवा	 हात	मा या
डा या	 कंधावर	 ठेवत	 िकतीतरी	 ि थतपर् 	मनानं	 ते	 हणाले	 “दो हीही	 सेनेतील	सहा
अ ौिहणी,	 हणजे	जवळ–जवळ	पंधरा	ल 	यो े 	वीरगतीला	पर्ा त	झालेत.	 यां या–
यां या	आ तांना,	ि तर्यांना	काय	वाटत	असेल?	स या	सा यकी,	यु ात	आप या	हाती
काहीही	 राहत	 नाही.	 काळाला	 मा य	असेल,	 तोच	 यु ाचा	 िनणय	असतो.	 उ ा या
आप या	 येन	 प या या	 यहूरचनेत	 यादवसेनानीला	 शोभेल	 असाच	 वाग.	 जा,
िनदर्ादेवी या	कुशीत	सुख	हो!”

यांची	 चरणधळू	 घेऊन	 िशिबराबाहेर	 पडताना	 नाही	 हटलं	 तरी	 मला	 पर्कषानं
जाणवलं	की,	 यांनी	मला	एकट ालाच	मागे	थोपवनू	 घेतलं	होतं	आिण	 यु ापासनू या
गे या	चार	 िदवसांत	 मला	 पर्थमच	 ‘स या’	असं	 संबोधनू	 हाकारलं	 होतं,	 यादवांपैकी
ये ठ	 हणनू	कु ेतर्ावर	एकटा	मीच	 यां या	िनकट	होतो,	 हणनूही	 हे	घडलं	असेल,
अशी	मी	 वतःची	समजतू	घातली.

मागशीषाची	व 	ष ठी	उजाडली.	कृ णदेवां या	पांचज य	शंखनादाबरोबर	कौरवां या
मकराकृती	सेनेवर,	आम या	सेनेचा	 येन	प ी	रणघोषणेची	गगनभेदी	ची कारती	शीळ
भरत	 कोसळला.	 पांचालपुतर्	 िशखंडी	 आप या	 अ ौिहणीसह	 भी माचाय	 व
िचतर्सेनाला	िभडला.	सेने या	म यभागी	आचाय	दर्ोण	आिण	िश य	धनंजय	पाथ	यांचा
घनघोर	 संगर्ाम	 जंुपला.	अजुना या	चपळ	चालीमुळे	 गु वय	 दर्ोण	चहुबाजूंनी	 घेरले
गेले.	तसं	कौरवसेनापती	भी मांनी	शंखसंकेत	देऊन	किलंग,	जयदर्थ	आिण	शकुनी	यांना



आपाप या	सेनेसह	अजुनावर	तुटून	पड याची	आ ा	केली.	भीमसेन	जयदर्थावर	चालनू
गेला.	 युिधि ठर	 मदर्पती	 श याबरोबर	 यु 	 क 	 लागला.	 येन	 प या या	 एका
पंखाव न	सहदेव	 िवकणावर	कोसळला.	 दुस या	 पंखाव न	आमचा	 सेनापती	 धृ ट ु न
नकुलासह	कृपाचायां या	सेनेला	िभडला.

मी	 मा या	 दहा	 िवक्रमी	 पुतर्ांपैकी	 पाच	 उज या	 व	 पाच	 डा या	 हाताशी	 घेऊन
भिूरशर्वावर	तुटून	पडलो.	 याला	रथी	 हणनू	 याचे	बंध	ूभरूी	व	शल	यांनी	संर ण	िदलं
होतं.	हा	भिूरशर्वा	सोमद ाचा	 पुतर्!	 कु शरे् ठ	बा हीकांचा	नात	ूव	पर् य 	 िपतामह
भी मांचा	चुलत	पुत या	होता.	िवक्रमी	आिण	खड्	गा या	 ं यु ातील	अिजं य	कु वीर
होता.

भिूरशर् यानं	 पिह या	 धडकेतच	 आप या	 अमोघ	 सुवणी	 सपमुख	 बाणांनी	 माझं
आघाडीचं	सै य	उधळून	लावलं.	माझे	िपतृिन ठ	दहा	पुतर्	मातर्	मला	संर ण	देत	लढत
पुढेच	चालले.	 यांचं	आिण	भिूरशर्वा	व	 याचे	बंध	ूयांचं	अटीतटीचं	धनुयु 	पेटलं.	माझा
रथ	म ये	 ठेवनू,	माझे	 दहाही	 धनुधर	शरू	 पुतर्	 पुढे	सरसावनू	अथक	 पर्हरभर	लढत
रािहले.	 यांनी	 हां–हां	 हणता	 भिूरशर् याला	 घे न	 टाकलं.	 मा या	 पुतर्ांनी
भिूरशर् याला	बाणांनी	वेधनू	ठार	मार याचाच	िनधार	केला	होता.	मातर्	भरूी	आिण	शल
या	 या या	 कुशल	धनुवीर	 बंधूंनी	 याला	बलवंत	कवच	 िदलं	होतं.	 ितस या	पर्हराला
संत त	 झालेला	 भिूरशर्वा	 आप या	 दो ही	 बंधूंना	 मागे	 सर याची	 आशा	 क न,
सागरातनू	 मगर	 उसळावा,	 तसा	 कु सेनेतनू	आपला	 रथ	 पुढे	 घेतं	 उसळला.	 तो	जसा
अिजं य	 खड्गयो ा	 होता,	 तसा	 सा ात	 िपतामह	 भी मांकडून	 धनुवध	 िशकलेला
धनुवीरही	होता.	 यानं	दहा	 वेगवान	सपमुख	बाण	मा या	दहाही	 पुतर्ांवर	एकापाठोपाठ
एक	अचकू	सोडले.	 ते	 कुणाला	व ात,	 कुणा या	 कंठनाळात,	 कुणा या	सरळ	म तकात
घुसले.	माझे	दहाही	आ ाधारक	वीरपुतर्	एकापाठोपाठ	एक	कोसळले.	कुणी	रथात,	कुणी
समरभमूीवर!	ती	वाताहात	बघताच	मी	 णभर	 सु नच	झालो.	माझं	 िपतृ दय	शतश:
िवदीण	झालं.

एकापाठोपाठ	 एक	 दहा	 िवक्रमी	 पुतर्	 गतपर्ाण	 होणं,	 हा	 मा यावरचा	 सा ात
वजर्ाघातच	होता.	पाया या	नखांपासनू	म तकी या	 सेनापतीिकरीटापयंत	मी	 संतापानं
कसा	 पेटून	 उठलो.	 भिूरशर्वाला	 कंठ नान	 घात यािशवाय,	 आता	 मला	 णाचाही
िवशर्ाम	 कसा	 तो	 िमळणार	 न हता.	 मी	 मा या	 मांडीवरील	 ये ठ	 पुतर्ाचं	 म तक
डो यांतील	अश् लोट	आवरत	 रणभमूीवर	 ठेवलं.	 या याभोवती	 सैिनकांनी	 ठेवले या
मा या	गतपर्ाण	नऊ	 पुतर्ांची	 मंडलाकृती	म तकं	 होती.	मी	 या	 पर् येक	 पुतर्ा या
मुखाचं	अं यदशन	घेतलं.	मला	फार–फार	तीवर्पणे	वाटलं	की,	या	 णी	मा या	पाठीवर
हात	 ठेवायला	 ारकाधीश	शर्ीकृ णदेवच	जवळ	 पािहजे	 होते.	 ते	 तर	 येन	 प या या
दुस या	पंखावर,	दर्ोणाचायांशी	लढणा या	अजुना या	नंिदघोषावर	पार	दुस या	टोकाला
होते.

“भिूरशर् याऽ	 नीचाऽ	 यादवांचा	 हा	 सेनापती	 –	 स यकपुतर्	 सा यकी	 आज
समरांगणात	 तुला	वध यािशवाय	कधीच	राहणार	नाही!	जय	इडाऽमाता!”	असं	गजनू,
धनु य	 पेलनू,	 उठून	 मी	 रथा ढ	 झालो.	 मा या	 भडकले या	 संत त	 िपतृ दयाचा
एकचएक	मकू	आक्रोश	 फोटून	उठला	–	‘भिूरशर्वाऽ	भिूरशर्वाऽ!’

या	आवेगात	भिूरशर् या या	रथाला	रथ	िभडवनू	मी	 या या	रथाची	चक्रं	पर्थम



उ व त	 केली.	 याचा	 रथ	कलंडला.	जोपयंत	 या या	 हातात	शरचाप	आहे,	 तोपयंत
याला	 यु िनयमापर्माणे	 शरानंच	 िटपावं,	 हणनू	 मी	 मा या	 सार याला	 या या
रथाभोवती	मंडलं	 यायला	सांिगतलं.	माझा	रोख	ओळखनू	भिूरशर् यानं	त परतेनं	धनु य
यागलं.	हाती	न न	खड्ग	 घेऊन	तो	सरळ	रणभमूीवर	उतरला.	मला	खड्	गा या	 ं ाचं
ललकारतं	आ हान	 देत	 हणाला,	 “तुझे	 दहा	 पुतर्	 कोसळिवलेतच.	 रानटी	 यादवां या
पळपुट ा	नायका या	िपर्य	स या,	वीर	सेनापती	 हणिवणा या	 याडा,	त	ूअकरावा!”

ते	ऐकताना	मा या	अंगाची	कशी	लाही–लाही	झाली.	 यानं	मला	 याड	 हट याचं
काही	न हतं	 –	मा या	 िपर्य	यादवांना	रानटी	 हट याचं	काही	न हतं	 –	 यानं	मा या
पर्ाणिपर्य	कृ णदेवांना	‘पलपुटा’	 हट याचं	मला	अस 	होतं.

मीही	 याला	 िततकंच	 कडवं	 आ हान	 देत	 हणालो,	 “रजः वला	 कुल तर्ी या
नेस या	व तर्ाला	भरसभेत	हात	घाल याची	 ओंगळ	आ ा	 देणा या	 दुयोधनाची	 थंुकी
झेलणा या	कु वंशजा,	त	ूवधले या	मा या	दशपुतर्ां या	कलेवरांना	सा ी	 ठेवनू	 तुला
आज	इडादेवीचा	इंगा	चाखिवतो!”

आमची	 वीतभर	 जाडी या	 पा यांची	 कणखर	 खड्गं	 ठणठणत	 एकमेकांना	 िभडली.
आमचं	खड्ग– ं यु 	 जंुपलं.	चौथा	पर्हर	सरतीला	आला,	तरी	 ते	अिवशर्ांत	चालचू
रािहलं.

भिूरशर्वा	हटत	न हता	–	मी	तर	हटणारच	न हतो.	एकाएकी	भोवती या	ब यां या
मंडलातनू	खां ावर	आपली	िवशाल	गदा	पेललेला	र त नात	भीमसेन	आ हा	दोघांम ये
येऊन	पहाडासारखा	उभा	रािहला.	 ं 	थांबलं.	मी	काही	भीमसेनावर	वार	करणार	न हतो.
भीमसेना या	हाती	गदा	अस यामुळे,	दोघे	समश तर्	नस यामुळे	तो	भीमसेनावर	वार
क 	शकत	 न हता.	 भीमसेनानं	 ‘चला	 सेनापती’	 हणत	 मा या	 पाठीवर	 थाप	 भरली.
मा या	 घामेज या	 पाठीव न	 र तिमिशर्त	 घामथब	 उडाले.	 मा या	 हातीचं	 खड्	ग
आप या	 हाती	 घेत,	 मला	 सावरत	 भीमसेनानं	 आप या	 रथात	 नेलं.	 सयू	 डुबला.
समरभमूी या	दुस या	टोकाकडून	पर्थम	पांचज याचा,	नंतर	गंगनाभाचा	यु समा तीचा
शंख वनी	ऐकू	आला.

भीमसेना या	 रथातनू	 िशिबराकडे	 परतताना	आ ा	 कुठे	 मा या	 यानी	आलं	 की,
रातर्ी	कृ णदेवांनी	मला	एकट ालाच	सवांत	मागे	का	थोपवनू	घेतलं	होतं!	‘स या’	अशी
परे्मभावानं	का	साद	घातली	होती!

पुतर्िवयोगामुळे	 या	रातर्ी या	सेनाबैठकीसाठी	मी	काही	कृ णदेवां या	िशिबराकडे
गेलो	नाही.	सु न	मनानं	मा याच	िशिबरात	रािहलो.	म यरातर्ी या	दर यान	समवेत	एक
टभाधारी	यादवसैिनक	घेऊन	सा ात	कृ णदेवच	मा या	भेटीसाठी	िशिबरात	आले!

यांना	 बघताच	 पुतर्शोकानं	 माझं	 िपतृ दय	 भडभडून	 आलं.	 तरीही	 यां या
आदरासाठी	मी	जागीच	उठून	उभा	रािहलो.

काहीही	 न	 बोलता	 ट यां या	 मंद	 पर्काशात	 ते	 मा याजवळ	आले.	 दो ही	 हात
पस न	 यांनी	 मला	 दृढािलंगनात	 घेतलं.	 मा या	 डो यांतनू	 सरसर	 पाझरणारे
पुतर्शोकाचे	 उ ण	अश् 	 यां या	 पाठी या	 प हाळीतनू	 पाझ 	लागले.	ऐंशी	 पुतर्ांचं
िपतृ व	ि थतपर् 	वृ ीनं	िमरवणा या	एका	िप याचा	िवमल	हात,	दहा	पुतर्ां या	शोकानं
िव 	झाले या	एका	िप या या	पाठीव न	 याचा	 ोभ	शांतवीत	िफ 	लागला.	माझं	मन
यां या	नुस या	 पशानं	िनरामय	शांत	झालं.



मागशीष	 व 	 स तमीला	 –	 यु ा या	 सहा या	 िदवशी	 कु सेनापती	 िपतामहांनी
क्र चप या या	 आकाराची	 यहूरचना	 केली.	 ितला	 पर् यु र	 हणनू	 पांडवसेनेचा
सेनापती	 धृ ट ु न	यानं	भीमसेना या	मदतीनं	 बाणाकार	 सेना	 रचली.	सयूाचा	सारथी
अ ण	 आकाशमंडलात	 िदस	ू लागताच,	 कृ णदेवांनी	 पांचज याचा	 व	 िपतामहांनी
गंगनाभाचा	यु ारंभाचा	शंखनाद	घुमिवला.	आतापयंत	वीस–एक	दुयोधन–बंध	ूवधले या
भीमसेनाचा,	 कु सेने या	 पायातील	 िककरकाटा	 समळू	 उखडून	 काढ यासाठी	 दुयोधन
आज	 हट्टाला	 पेटला.	 यानं	 भीमसेनसारथी	 िवशोकानं	 पुढे	 घेतलेला	 सात	 तामर्वणी
घोड ांचा	 रथ	आप या	 दहा	 बंधूंसह	 हां–हां	 हणता	 घे न	 टाकला.	 यात	 दुःशासन,
दुिवषह,	दुःसह,	दुमद,	जय,	जयसेन,	िवकण,	चा िमतर्,	दुधष	व	सुवमा	असे	रथी	होते.
अंगी	 यु संचार	 झालेला	 भीमसेन,	 धाव या	 रथातील	 मैरेयक	 म ाचे	 बुधले	 िरचवनू
गंुजलाल	डो यांनी,	आपली	 िवशाल	गदा	उगारत	रथातनू	च क	उडी	 घेतं	समरभमूीवर
उतरला.	म ापे ा	समोर	 दहा	 धृतरा ट्रपुतर्	 बघनूच	 याचा	 रणावेश	अनावर	झाला.
याचं	आिण	धृतरा ट्रपुतर्ांचं	काळीज	थरकिवणारं	थरारक	संकुल	गदायु 	सु 	झालं.
मी	 रातर्भर	 िनदर्ाहीन,	 जागाच	 होतो.	 एकेक	 करीत	 मा या	 दहाही	 गतपर्ाण

पुतर्ां या	 मुदर्ा	मा या	जाग या	डो यांसमोर	 िफरत	हो या.	 यां या	अनेक	आठवणी
मनी	 दाटून	 आ या	 हो या.	 पहाटे	 बर् सरोवरात	 नान	 आव न	 होताच	 मी	 तडक
कृ णदेवां या	 िशिबरात	 गेलो.	 अंगी	 सारिथवेष	 घेतलेले	 कृ णदेव	 हाती	 पर्तोद	 घेऊन
िशिबराबाहेर	 पड या या	 तयारीतच	 होते.	मी	 यांचा	चरण पश	 घेत	असतानाच,	मला
खांदे	थोपटून	हलकेच	वर	उठिवताना	 ते	 हणाले,	 “स या	सा यकी,	रातर्भर	झोपलेला
िदसत	 नाहीस	 त!ू	 तु या	 मनातील	सल	 मी	जाणतो.	 िचंता	क 	 नकोस.”	 मला	आता
सवयच	झाली	 होती,	 यां या	 बोल यातील	 िरका या	जागांचा	आशय	भ न	 घेत	सव
ऐक याची!	 यांचे	बोल	ऐकून	मी	िनभय	झालो.

आज या	 यु ात	खरी	अटीतटी	झाली	ती	आचाय	दर्ोण	आिण	पांचालराज	द् पद
यां यात!	 धृ ट ु नानं	भीमसेना या	साहा यासाठी,	मागात	पडले या	 मृत	ह ीचें	 देह
कौश यानं	ओलांडत	रथासह	 याला	गाठलं.	भीमसेन	 धृतरा ट्रपुतर्ांनी	 वेढलेला	होता.
िनकरानं	गदायु 	 खेळत	होता.	लाल	 मंु यांसारखे	चवताळलेले	 दुयोधनबंध	ूभीमसेनाचा
घात	 करणार	 हे	 जाणले या	 धृ ट ुमानं,	 आज	 समरात	 पर्मोहना तर्	 या	 पिह या
अ तर्ाचा	उपयोग	 केला.	 यानं	 फेकले या	अि नबाणांतनू	अशी	 धुमर्वलयं	बाहेर	पडू
लागली	की,	ती	नाकात	 िशरताच	एकेक	करीत	 धृतरा ट्रपुतर्	 मुि छत	 होऊन	कोसळू
लागले.	 िन चे ट	 पडले.	 यां या	 साहा यासाठी	आप या	 उंचशील	 सालंकृत	 रथातनू
दर्ोणाचाय	 धावले.	 यांनी	 पर् ा तर्ाचं	 पर् ेपण	 क न	 बाणां या	 पिह या	 ट यात
धृ ट ु ना या	 संमोहना तर्ाची	 धुमर्वलयं	 िपटाळून	लावली.	 दुस या	अि नबाणां या
ट यात	 िद य	 वन पतीचंा	 सुगंध	 पसरवनू	 िन चे ट	 पडले या	 दुयोधनबंचं	 शु ीवर
आणलं.	 दर्ोणाचाय	 आज	 अंगी	 यु 	 संचार यानं	 अनावर	 झाले	 होते.	 यांचासमोर
महाबली	 गदावीर	 भीम	आिण	 पांडवसेनापती	 धृ ट ु नही	 िटकाव	 ध 	 शकत	 न हते.
यांनी	शंखनादां या	िविश ट	लयी	उठवनू	अजुनपुतर्	त ण	अिभम यलूा	सहकायासाठी
ललकारलं.	तसं	 सुभदर्ापुतर्	अिभम य	ू बारा	 र यांचं	कडं	भोवती	 घेऊन,	 या	 दोषांचा
साहा याथ	धावला.	वीर	अिभम यनंू	समरहीवर	उत न	पर्थम	गदायु 	अंगी	िभनले या



काका	 भीमसेनांना	 हात	जोडून,	 िवनं या	क न	 एकदाचं	आप या	 रथावर	 घेतलं.	 इतर
र यांनी	धृ ट ु नाला	 या या	रथावर	चढिवलं.	आता	सांजावत	आलं	होतं.

आज	माझं	आिण	भिूरशर् याचं	िदवसभर	नाना	पर्कारांचं	यु 	 जंुपलं	होतं.	सांजावत
आलेलं	बघनू	भिूरशर्वा	आपलं	वीतभर	जाडीचं	न न	खड्ग	घेऊन	रथातनू	खाली	उतरला.
मला	खड्	गा या	 ं ासाठी	आ हान	 देत	ललकारला,	 “यादवांचा	 सेनापती	 हणिवणा या
कृ णासार याच	 पळपुट ा,	 काल	 भीमसेनामुळे	 वाचलास.	 आज	 कोण	 आहे	 तुला
सोडवायला,	 तेच	बघतो!”	आम या	खड्गांचा	थरारक	खणखणाट	ऐकून	भोवतीचे	यो े
यु 	थांबघनू	बघे	झाले.	मी	अ यंत	 िनकरानं	 ‘जय	इडादेवीऽ’	गजत	भिूरशर् याशी	लढू
लागलो.	आम यापैकी	 कुणीच	 कुणाला	 हटत	 न हतं,	 शरण	 जात	 न हतं.	 दोघां याही
शरीरांवर	 उतरले या	 खड्	गां या	आघातांनी	 र ता या	 धारा	 लाग या	 हो या.	 घामात
िमसळलेलं	ते	र त,	कु ेतर्ा या	समरभमूीवर	अ यासारखं	अपण	केलं	जातं	आहे,	याचं
आ हा	दोघांनाही	भान	उरलं	न हतं	आिण	तो	 ण	आला.	घायाळ	होऊन	मी	समरभमूीवर
गुडघे	टेकले.	माझं	खड्गं	िनसटून	दरू	पडलं	होतं.	चपळाईनं	भिूरशर् यानं	हा	 ण	साधनू,
िन:श तर्	माझा	िशर छेद	कर यासाठी	आपलं	र त नात	वीतभर	 ं दीचं	खड्ग	मा यावर
िनणायक	वार	कर यासाठी	उगारलं.	मला	कळून	चुकलं,	कुठला	 ण	आला	आहे	ते!	डोळे
िमटून,	 यांची	 मी	आयु यभर	 सावलीसारखी	 पाठराखण	 करीत	 सेवा	 केली	 होती,	 या
कृ णदेवांचं	 जीवदेठापासनू	 मरण	 केलं.	 आता	 एकच	 ण	 होता	 की,	 भिूरशर् यानं
उगारलेलं	खड्	ग	मा या	कंठनाळावर	उत न	माझं	म तक	धडावेगळं	होणार	होतं.	मा या
िमट या	जाग या	डो यांसमोर	उभे	होते,	केवळ	हाती	पर्तोद	घेतलेले	सारथी	कृ णदेव!

तो	 ण	 परतला,	 दुसराही	 उलटला,	 ितसराही	 िनघनू	 गेला.	 ‘ध प’	 अशा	 कानी
पडले या	 वनीमुळे	मी	खाडकन	डोळे	उघडले.	 यांचं	मी	 मरण	केलं	होतं,	ते	पर्तोदधारी
कृ णदेव	सा ात	तसेच	मला	समोर	 नंिदघोषावर	 िदसले!	 नंिदघोषा या	 रथनीडामागील
घेरात	गांडीव	धनु य	पेललेला	धनुधर	अजुन	मा याकडे	बघत	हसत	उभा	होता.	 या या
रथावरील	 वजावरचा	 किप	 हात	 उंचावनू	 उड्डाणा या	 पिव यात	 फडपडत	 होता.
कृ णसखा	अजुनानं	आप या	एकाच	अमोघ	 चंदर्मुख	 बाणानं	भरूीशर् याचा	मा यावर
खड्ग	 उगारलेला	 हात,	 वर यावर	 छेदनू	अवकाशात	 उडिवला	 होता.	 या	 िदवशी	 मी
नंिदघोषातनूच	िशिबराकडे	परतलो	होतो.	भरूीशर् यानं	िनयमभंग	कर यापवूीच	अजुनानं
कृ णदेवां या	त पर	संकेतानुसार	 याला	िटपलं	होतं.

रातर्ी या	 आम या	 बैठकीत	 कु िशिबराची	 वाता	 आली	 –	 सेनापती	 िपतामह
भी मां या	 नेतृ वाखाली	बसले या	 यां या	 रातर्–बैठकीत	 दुयोधनानं	कसा	थयथयाट
केला	 होता.	 एकच	 आ ेप	 उठवनू	 की,	 “भरूीशर् यावर	 मागनू	 बाण	 फेकून	 धनुधर
हणिवणा या	 अजुनानं	 यु िनयमांचा	 च क	 भंग	 केला	 आहे.	 पांडवां या	 िशिबरात
तातडीनं	राजदतू	धाडून	अजुनाला	यु ातनू	कठोरपणे	िनवृ 	केलं	पािहजे.”

याचा	 थयथयाट	 बराच	 वेळ	शांतपणे	 ऐकून	 शेवटी	अनुभवी	 व	 वृ 	 कु सेनापती
िपतामह	 एकच	 उ रले,	 “एकट ा	 भीमसेनाला	 दहा	 धृतरा ट्रपुतर्ांनी	 घे न	 गदेचं
संकुलयु 	 तु ही	पर्थम	मांडलं,	तोही	 िनयमभंगच	होता.	 यांचं	 नेतृ व	पर् य 	त	ू केलं
होतंस	 दुयोधना.	त	ूहोशील	का	पर्थम	िनवृ 	यु ातनू?	िशवाय	िनःश तर्	सा यकीला
भिूरशर्वा	 वधणार	 होता.	 हा	 िनयमभंग	 उलट	अजुनानंच	थोपिवलेला	 नाही	काय?”	 ते



ऐकून	िन र	झालेला	दुयोधन	चरफडत	िनघनू	गेला	होता.
ती	वाता	ऐकून	आम या	कृ णदेवां या	मुखमंडलावर	एक	हसरी	छटा	तरळून	गेली.

यु ा या	 सात या	 िदवशी	आम या	 सेनेची	 युिधि ठरनं	 धृ ट ु ना या	 सहकायानं
वजर्	 नावा या	 यहूाची	 रचना	 केली.	 ही	 रचना	 देवराज	 इंदर्ा या	 पर्िस 	 वजर्	 या
श तर्ा या	आकाराची	होती.	 याला	पर् यु र	 हणनू	िपतामहांनी	कु ं या	सेनेची	रचना
मंडल	नावा या	 यहूात	केली.

आम या	 वजर् यहूरचने या	 दातेरी	अगर्भागी	 मी	आिण	 भीमसेनपुतर्	 घटो कच
आज	उभे	ठाकलो.	आम या	मागे	म यराज	िवराट	आिण	पांचालराज	द् पद	वजर्ा या
म यभागी	 अजुनासह	 ससै य	 उभे	 रािहले.	 वजर्ा या	 शेपटाकडील	 भाग	 अजुनपुतर्
इरावान,	चेिकतान,	नकुल–सहदेव	अशा	वीरांनी	सावरला.	आज	भीमसेन	आप या	वेगवान
सात	तामर्अ वां या	 रथातनू	सारथी	 िवशोका या	साहा यानं	वजर्ाची	कड	सांभाळत
सेनाभर	मंडलाकृती	गजत	िफरणार	होता.

आमचं	 दातेरी	 सेनावजर्	 िपतामहां या	 सेनामंडलावर	 गजत	कोसळलं.	कौरवां या
मंडलातनू	अगर्भागी	असलेला	 बकासुरबंध	ू रा स	अलंबुष	मला	आिण	घटो कचाला
िभडला.	अलंबुष	रा सी	मायावी	यु ात	पारंगत	होता.	तो	 या या	रथासह	सेनेत	 णात
पवूला,	 तर	 दुस या	 णी	 पि चमेला	 िदसत	 होता.	 लढता–लढता	 दि णो र	 रथ
धावडवीत	 होता.	 माझं	 आिण	 अलंबुषाचं	 ै रथ	 यु 	 दुपारपयंत	 अटीतटीनं	 चाललं.
अलंबुषानं	 मा याभोवती	 असलेलं	 घटो कचाचं	 सेनाकवच	 कौश यानं	 िवलग	 क न,
याला	भगद ा या	सेनेसमोर	ढकललं.
एकमेकीतं	 िमसळले या	 दो ही	 सेनां या	 म यभागी	 दर्ोण	 आिण	 िवराट,	 िवंद-

अनुिवंद	आिण	इरावान,	 िपतामह	भी म	आिण	भीमाजुन	यांचं	घनघोर	 रणकंदन	 जंुपलं.
िनकरानं	 लढणारा	 नरकासुरपुतर्	 भगद 	 आवरत	 नाही,	 हणनू	 सं यासमयाला
घटो कचानं	 या यावर	एक	रा सी	मायावी	श ती	सोडली.	असुरपुतर्	भगद ानं	 या
श तीचे	तीन	 तुकडे	क न	 रणभमूीवर	पाडले.	 ते	बघताच	भयकातर	झालेला	घटो कच
रणातनू	िशिबराकडे	पळत	सुटला.	कृ णदेवांनी	पवूी	केलेले	उपकार	िवस न	नरकासुरपुतर्
भगद 	कौरवांकडून	यु ात	उतरला	होता.	समरांगणातनू	पळणा या	भीमपुतर्ाला	बघतच
सात या	िदवसाचा	सयू	मावळला.	यु 	थांबलं.

आ ापयंत	 कु ेतर्ा या	 वेगवेग या	न या	 रण ेतर्ांवर	 हे	महायु 	 खेळिव यात
आलं	 होतं.	 गे या	 सात	 िदवसांतील	 पर् येक	 बदल या	 रण ेतर्ावर	 घडले या
बारीकसारीक	 घटनेचा	 वृ ा त,	 रोज	 हि तनापरू	 आिण	 ारकेला,	 तसेच	 भोवती या
गणरा यांतील	 राजनगरांना	 गु तचरांकरवी	 जात	 होता.	 हि तनापुरात	 सवपर्थम	 तो
कु मंतर्ी	 सारिथपर्मुख	 संजय	 यां या	 कानी	 पडत	 होता.	 ते	 याचं	 िचतर्वत	 वणन
आप या	 अंध	 महाराज	 धृतरा ट्रांना	 व	 गांधारीदेवीना	 यथासांग	 कथन	 करीत	 होते.
आतापयंत	चाळीस–एक	 धृतरा ट्रपुतर्	 वधले	 गेले	 होते.	 यांतील	अिधक	 ते	 एकट ा
भीमसेनानंच	वधले	होते.	 यांची	नावं	आिण	 वृ ा त	ऐकताना	भीमसेनावर या	क्रोधानं
अंध	धृतरा ट्रमहाराज	संतापानं	थरथर	कापत	होते.

यु ाचा	 आठवा	 आिण	 नववा	 िदवस	 एकट ा	 भी मां या	 गगनवेधी	 पराक्रमानं
गाजला.	आठ या	 िदवशी	 यांनी	आप या	 सेनेची	 महा यहूाची	 रचना	 केली.	आम या



सेनापती	 धृ ट ु नांन	 ितला	 शंृगाटक	नावाची	 गंुतीगंुतीची	सेनारचना	क न	उ र	 िदलं.
आठ या	िदवशी या	पिह या	पर्हरातच	दुयोधनानं	सेनापती	भी मांचं	पर्ाणपणानं	र ण
कर यासाठी	 यां याभोवती	 पेरलेले	 सुनाभ,	आिद यकेत,ू	 पंिडतक,	महोदर	अपरािजत,
िवशाला 	आिण	ब हाशी	असे	 याचे	आठ	बंध	ूवृकोदर	भीमसेनानं	वधले.	आठवा	िदवस
उलपूी	व	अजुनाचा	पुतर्	इरावानानं	गाजिवला.

नव या	 िदवशी	आप या	 सेनेची	 ‘सवतोभदर्’	 यहूात	 रचना	 केले या	 कु सेनापती
िपतामह	भी मांनी	सेने या	अगर्भागी	उभे	ठाकून,	आपला	िद य	गंगनाथ	शंख	 फंुकला.
गेले	आठ	िदवस	 यांनी	अतुल	िवक्रम	क न	पांडवांची	तीन	अ ौिहणी	सेना	यमसदनाला
धाडली	होती.	मातर्	पिह या	िदवशी या	िवराटपुतर्	उ र	व	 वेत	यां या	पतनािशवाय
एकही	नामवंत	पांडवयो ा	काही	कामी	आला	न हता.	यामुळे	सेनापती	 हणनू	 वतःवरच
असंतु ट	असले या	भी मां या	 शंखाचा	नाद	आज	एवढा	 भेदक	होता	की,	तो	ऐकूनच
कृ णदेवांनी	 ताडलं	 की,	 िपतामह	 आज	 कुणालाही	 आवरणार	 नाहीत.	 तसंच	 घडलं.
दर्ोणाचाय,	दुयोधन,	सुशमा,	भगद 	अशा	महार यां या	सोबतीनं	िपतामहांनी	पांडवांची
एक	 अ ौिहणी	 सेना	 आज या	 एका	 िदवसात	 सं याकाळपयंत	 धराशायी	 केली.
िपतामहांना	आवरलं	नाही	तर	पांडवसेना	समळू	न ट	होईल	काय,	या	भयंकेनं	अजुनाचे
चारही	बंध	ूआप या	रथांसह	 या या	नंिदघोषाभोवती	एकवटले.	मीही	माझा	रथ	घेऊन
नंिदघोष	 जवळ	 केला.	 पांडवशरे् ठ	 युिधि ठर	 हातातील	 धनु य	 थांबवनू,	 कृ णदेवांना
दो ही	हात	जोडून	िवनवताना	 हणाला,	“यादवशरे् ठा,	आता	तचू	पांडवसेनेला	तार.”

िपतामह	 भी मां या	 रणावताराला	 भेदरलेला	 पांडवांचा	 सेनापती	 धृ ट ु न
नंिदघोषाकडेच	येतो	आहे	हे	बघनू,	कृ णदेवांनी	िनकरानं	नंिदघोष	आप या	शै य,	बलाहक,
मेघपु प,	 सुगर्ीव	 या	 सद	्गुणी	 अ वांना	 िवशेष	 संकेत	 करीत	 िपतामहां या	 गंगौघ
रथासमोर	आणला.

गे या	आठ	 िदवसांत	 कृ णदेवांनी	 चुकूनही	 चेतना	 देणारा	 कुठलाही	 रणघोष	 केला
न हता.	 ते	 िन य	 करीत	 या	 इडादेवीचासु ा!	 या	 णी	 मातर्	 धनुधर	 धनंजयाला
िपतामहांसमोर	आणनूही,	पु हा	 याला	गांडीव	नुसतंच	हाती	पेलनू	िक्रयाशू य	झालेलं
बघताना	कृ णदेव	चक्रावले.	हातचे	आठही	 वेग	झटकत	 नंिदघोष	 गंगौघाभोवती	गरगर
िफरवीत,	 आज	 पिह यानं	 कंठनाळ	 फुलवीत	 यांनी	 रणघोष	 िदला,	 ‘जैऽइडाऽ	 –
आऽक्रऽम’	 तरीही	अजुन	 व थच!	 कृ णदेव	आपले	 िपर्य	अ व	आवरताना	 याला
मरण	देत	 हणाले,	“यु ारंभी	मी	तुला	केलेला	िहतोपदेश	पाथा,	इत यातच	िवसरलास
काय?	िपतामहां या	अमोघ	बाणांना	घाबरलास	की	काय?”

अजुनानं	नकाराची	 केवळ	मान	डोलावली.	पण	 –	पण	गांडीव	धनु य	काही	उचलनू
पेललं	 नाही.	 तो	 पु हा	 संभर्िमत	झाला	 होता.	 मोहगर् त	झाला	 होता!	आता	 मातर्
याला	 कसलाही	 िहतोपदेश	 न	 करता,	 एकाच	 पर् य 	 कृतीनं	 या यातील	 पु षाथ
जागृत	करणं	अटळ	होतं.	 िनधारी	 मुदरे्नं	 कृ णदेव	 याला	 हणाले,	 “ठीक	आहे.	एकदा
िपतामहां यासाठी	 श तर्	 धरणार	 नाही,	 ही	 पर्ित ा	 मोडली.	 आता	 तु यासाठीही
मोडावी	लागणार!”

हातचे	 वेग	 नंिदघोषा या	 रथनीडावर	 खाली	 ठेवनू,	 हातचा	 पर्तोद	 उगारत
ारकाधीशांनी	कु ेतर्ावर	झेप	घेतली.
आता	मातर्	धनुधर	अजुन	खरोखरच	गडबडला.	 यानंही	गांडीव	धनु य	रथातच	ठेवनू



खाली	 झेप	 घेतली.	 िपतामहां या	 रथाकडे	 वेषानं	धावणा या	आयशरे् ठ	 कृ णदेवां या
समोर	दो ही	हात	पस न	आडवं	येत	तो	कळवळून	 हणाला,	“ िषकेशा,	थांब!	आपली
पर्ित ा	 त	ू भंग	ू नकोस.	 मी	 उ ा	 िपतामहांशी	 िनकरानं	 यु 	 करेन	 –	 हिन यािम
िपतामहम।्”

ते	उद	्गार	ऐकतच	कु ेतर्ा या	समरभमूीवरचा	नव या	िदवसाचा	सयू	मावळतीला
गेला.

आप या	रथातनू	कृ णाजुनांची	उडालेली	ती	तारांबळ,	िपतामहांनी	हसतच	बिघतली.
हातचं	 धनु य	आप या	 गंगौघ	 रथात	खाली	 ठेवनू	 मावळले या	 सयूाला	 दो ही	 हात
जोडून	 दो ही	 सेनेतील	 तो	 यो ासयू	 डोळे	 िमटून	 पुटपुटला,	 “ॐ	 भभुूवः	 व:
त सिवतवरे यं	भगो:	देव य	धीमिह।”

आज या	 रातर्ी	 कृ णदेवां या	 िशिबरात	 भरलेली	 सेनापर्मुखांची	 बैठक	 यांनी
दहा या	 िदवसा या	 सचूना	 सवांना	 देऊन	 लवकरच	 आवरती	 घेतली.	 िशिबराबाहेर
पडणा या	सव	पांडवांतील	एकट ा	अजुनाला	मातर्	ते	 हणाले,	“अजुना	थांब,	तु याशी
काही	बोलायचं	आहे.”

आ ाधारक	अजुन	थांबला.	आता	आपली	चांगलीच	कानउघाडणी	होणार,	 हणनू	मन
बांधनू	 घेऊ	 लागला.	 तसं	 आसनाव न	 उठून	 या या	 जवळ	 जात,	 या या	 पु ट
वृष कंधावर	आपला	उजवा	आजानुबाह	ूठेवत,	 याला	थोपटून	ते	 हणाले,	“िभऊ	नकोस.
त	ू पु हा	कसा	काय	 संभर्िमत	झालास,	असा	पर् न	मी	 तुला	काही	आता	 िवचारणार
नाही!	आता	एकच	कर.	त	ू वत:	पांडवां या	 तर्ीमंडळा या	िशिबरसंकुलात	असाच	जा
आिण	सखी	दर्ौपदीला	मी	भेटीला	बोलिव याचा	िनरोप	दे!”

‘आ ा	आय’	 हणत	अजुन	 िनघनू	 गेला.	 ‘यु ात	 तर्ीचं	काय	काम?’	असा	 िवचार
करीत	मीही	जायला	 िनघालो.	तसं	मलाही	थोपवनू	 घेतं	 ते	 हणाले,	 “स या	सा यकी,
तुला	थोडं	थांबायचं	आहे.	एक	काम	मागी	लावायचं	आहे	–	यादवांचा	सेनापती	 हणनू!”

काय	काम	असावं?	उ ा	 हे	 धृ ट ु नाला	कोणता	 यहू	 रचायला	सांगणार	आहेत.
माझं	 यातील	कोणतं	दािय व	असेल?	मा या	मनात	 णात	अनेक	िवचार	तरळून	गेले.

ितकडे	 कु सेनापती	 भी मां या	 िशिबरात	 संत त	 दुयोधन	 शकुनी-दुःशासनासह
िनधारपवूक	घुसला	होता.	एकच	िवचारायला	की,	 यांनी	समोर	आलेला,	हाती	गवसलेला
भर्मिच 	अजुन	आज	कसा	काय	सपर्ाण	सोडला?

सायंसं या	आव न	 िशिबरा या	आत या	क ात	 यान थ	 बसले या	 िपतामहांना
यानं	 सेवकाकरवी	 अिश टपणे	 उठवनू	 बाहेर	 बोलवनू	 घेतलं.	 नेहमी या	 तडतड ा
अरेरावी	भाषेत	तो	 हणाला,	 “िपतामह,	 हे	 यु 	चाललंय	की,	 कु कुटांची	करमणुकीची
लढत?	नऊ	िदवस	झाले.	आमची	िन या यावर	सेना	भीमाजुनांनी	वधली.	माझे	प नास-
एक	 बंध	ूवीरगतीला	 गेले.	अ ाप	एकाही	पांडवा या	 अंगावर	बाणाचा	साधा	ओरखडा
नाही!	हा	काय	पर्कार	आहे?	आपण	पांडवां या	परे्ममोहाला	बळी	पडून	सेनापतीपदाचं
कत य	 िवसरला	 आहात	 काय?	 की	 हा	 मा या	 मंदभा याचा	 आघात	 आहे?	 आपण
पांडवपरे्म	 याग	ूशकत	नसाल,	तर	 सेनापतीपदाचा	आता	 याग	करावा,	अशी	 िवनंती
कर यासाठी	मी	आलो	आहे.	आ हा	कौरवांना	मग	िदि वजयी	अंगराज	कणाला	पाचा न
सेनापतीपदाचा	अिभषेक	तरी	करता	 येईल.	मला	 िव वास	आहे,	तो	न कीच	 िवजयशर्ी
खेचनू	आम या	प ात	आणील.	काय	करणार?	 प ट	बोल याची	कृपा	 हावी.”



ते	ऐकून	 वनामध य,	िनगर्ही	िपतामह	भी म	आतनू	मनोमन	िडवचले	गेले.	तरीही
िनकरा या	 शांतपणानं	 जसा	 कृ णदेवांनी	 अजुनाला	 केला	 होता,	 तसा	 िहतोपदेश
दुयोधनाला	करताना	 हणाले,	 “दुयोधना,	 कृ णाजुनांना	ओळखायला	त	ू चुकतो	आहेस.
मीच	 कृ णाला	 िवचारपवूक	 ‘वासुदेव’	 हटलं	आहे,	 हे	 त	ू िवसरला	आहेस.	 वृ वाचा
अनुभव	 हणनू	 सांगतो,	 पांडवांना	 यां या	 इंदर्पर् थाचा	 रा यभाग	 देऊन	 टाक!	 ते
सवां याच	िहताचं	आहे.”

िपतामहांचे	अनुभवी	बोल;	भरती या	समुदर्ानं	गंगेचं	पाणीही	वर यावर	फेकून	 ावं
तसे	 फेकून	 देत	 दुयोधन	 हणाला,	 “ती	 वेळ	 के हाच	 िनघनू	 गेली	 आहे.	 माझं	 सहा
अ ौिहणीवर	 सै य	 यु ात	 वीरगतीला	 गेलं	आहे.	आपण	 सेनापतीपद	 यागणार	 की
कौरवां या	 िनःसंिद ध	 िवजयासाठी	 िनकोप	लढणार?”	 या	अहंम य	 धृतरा ट्रपुतर्ानं
िपतामहांना	अपरा या या	कोठडीतच	उभं	केलं.

हे	 मातर्	 स यपर्ित ,	 आज म	 बर् चारी,	 बर् ा तर्धारक,	 परशुरामिश यांना
अस 	 झालं.	 दुयोधनानं	 लवकरात	 लवकर	आप या	 िशिबराबाहेर	 त ड	 काळं	 करावं
हणनू	िपतामह	भी म	िनधारानं	संथपणे	 हणाले,	“उ ा	मी	ही	 पृ वी	िन पांडवी	करीन!
नाहीतर	मा या	देहाची	सिमधा	रणय ात	अपण	करीन!!	त	ूजाऊ	शकतोस.”

िकतीही	 केलं	 तरी	 ती	 ‘भी मपर्ित ा’	 होती!	 ती	 लपनू	 राहणं	 श यच	 न हतं.
वा यावर	आ ढ	होऊन	ती	आम या	कृ णदेवां या	िशिबरापयंत	पोहोचली.	ती	ऐकताच,
मी	पािहलं,	 ते	कधी	न हे	 िततके	 सैरभैर	झाले.	 यां या	डो यांसमोर	आता	एकचएक
पर् न	 होता	 –	अजुनासह	सव	 पांडवांचं	 र ण	कर याचा!	 यासाठी	 पर्संगी	 िपतामह
भी मांना	वध याचा!

नव या	 िदवसाची	 म यरातर्	 जवळ	आली.	अजुनानं	 िनरोप	 िदले या	 दर्ौपदीदेवी
दा कानं	वाहनू	आणले या	नंिदघोष	रथातनू	कृ णदेवां या	िशिबरासमोर	उतर या.	 यांना
समोर	 बघताच	 िन या या	 परे्मळ	 बोलीत	 देव	 हणाले,	 “सखी	 दर्ौपदी,	 तुला	 तु या
पितदेवांसाठी	 आिण	 पांडवसेने या	 र णासाठी	 या	 णी	 मोठीच	 कामिगरी	 करावी
लागणार!	 तुला	आ ाच	 कौरवसेनापती	 िपतामह	 भी मां या	 दशनासाठी	आम या	 या
सा यकीसमवेत	 जावं	 लागणार.	 जाताना	 एकच	 द ता	 घे.	 तु या	 अंशुकाचा	 पदर
िपतामहांना	 नम कार	करताना	 मुखभर	 वेढलेला	 राहील,	अशी	 द ता	 घे.	 तुझी	 मुदर्ा
यांना	ट यां या	अंधकू	पर्काशात	वृ वामुळे	िदसणार	नाही.	त	ूएकच	द ता	 यायची
आहे,	 ते	पर्थम	काही	बोल यािशवाय	आपणहनू	एकही	श द	बोलायचा	नाही.	 यांना
नम कार	 करताना,	 तु या	 हातातील	 सुवणकंकणांचा	 प ट	 नाद	 उठला	 पािहजे,	 हेही
िवस 	नकोस.	ते	बोल यानंतर	काय	िन	कसं	बोलावं,	हे	आपोआप	तुझं	तुलाच	सुचेल!”

आ ेपर्माणे	 मी	 दर्ौपदीदेवीसंह	 िनघालो	 –	 कु सेनापती	 िपतामह	 भी मां या
िशिबराकडे!	 मला	 िशिबराबाहेरच	 थांब याची	 व	 िपतामहां या	 सेवकाला	 ‘कुणी	 तर्ी
िपतामहां या	दशनासाठी	आली	आहे,’	एवढंच	बोल याची	कडक	सचूना	होती.

कु ेतर्ा या	 समरभमूीला	 घे न	 रातिकड ांची	 करकर	 घुमत	 होती.	 कुठून-कुठून
आले या	 घुबडांचे	 घु कार	मधनूच	 ऐकू	 येत	 होते.	मानवी	 देहांचे	अवयव	ओरबाडायला
चटावले या	 लांड या–को ांची	 कुई	 दरूवर	 ऐकू	 येत	 होती.	 ठर यापर्माणे	 िपतामह
भी मां या	 िशिबराजवळ	 येताच,	 मी	 कु सेनापतीं या	 सेवकाला	 संदेश	 देऊन	 बाहेरच



थांबलो.	दर्ौपदीदेवी	मुखभर	अंशुकाचा	पदर	ओढून	िशिबरात	गे या.	सेवकानं	अगर्वाता
देताच,	 आत या	 क ातनू	 भ य	 शरीरय टीचे	 स वशील	 सेनापती	 भी म	 ‘ तर्ी?
दशनासाठी?	समरांगणावर?	कोण	असावी?’	असा	िवचार	करीतच	बाहेर	आले.	ट यां या
मंद	 पर्काशात	 दर्ौपदीदेवीनंी	 लगबग	 पुढे	 होत,	 मनगटी या	 सुवणकंकणांचा	 प ट
िकणिकणाट	उठवत,	समोर या	परशुरामिश यांना	तीनवार	सादर	नम कार	केला.

स यवर्त,	आज म	 बर् चारी	 िपतामहां या	 तप वी	ओठांतनू	आशीवादपर	 श द
सुटले,	“अखंड	सौभा यवती	भव,	आयु यमान	भव!!”

मलाही	ते	बाहेर	 प ट	ऐकू	आले.	दर्ौपदीदेवी	आता	काय	बोलणार,	 हणनू	उ कंठेनं
ऐक यासाठी	मी	कान	टवकारले.

दर्ौपदीदेवी	आप या	 ठणठणीत	 प ट	श दांत	 िपतामहांना	 हणा या,	 “िपतामह,
आजच	आपण	‘पृ वी	िन पांडव	करीन’,	अशी	पर्ित ा	केली	आहे	आिण	आ ाच	आपण
मला	‘सौभा यवती	भव’	असा	आशीवादही	िदला	आहे.	 मा	असावी.	लहान	त डी	मोठा
घास	 घेते	 आहे.	 यातील	 स यवर्त	 िपतामहांचे	 खरे	 श द	 कोणते?”	 अंशुकाचा	 पदर
मुदरे्मागे	टाकले या	आप या	 कुल तर्ी	 नातसनू	 दर्ौपदीदेवीकंडे	 बघत	 बफा छािदत
उंच	 देवदार	 वृ ासारखा	 िदसणारा	तो	महावीर	पर्स न	हसला.	 हणाला,	 “तुला	 िदलेला
माझा	आशीवाद	स य	आहे.	कृ णाला	माझा	एकच	िनरोप	सांग,	तुला	‘वासुदेव’	ही	साथ
उपाधी	िद याचा	मला	अ यानंद	होत	आहे.	दर्ौपदी,	ही	भी मपर्ित ा	आहे	–	त	ूअखंड
सौभा यवतीच	राहशील!!

“तुझं	 सौभा य	 अ य	 राह यासाठी	 याला	 एकच	 सांग	 की,	 उ ा	 नंिदघोषावर
अजुनाला	कवच	 हणनू	पु षदेहात	 तर्ीमन	घेऊन	वावरणा या	पांचालपुतर्	िशखंडीला
चढवायला	िवस 	नकोस.	सव	जग	जाणतं	की,	परशुरामिश य	शांतनव	गंगापुतर्	भी म
तर्ीवर	कधीच	बाण	पर् े िपत	नाही.
“जा	दर्ौपदी,	 या	िशखंडीला	तु ही	भावंडांनी	जीवनभर	बायकी,	पु षाथहीन	 हणनू

संबोधलं,	 याचा	 पु षाथच	 उ ा	 कवच	 हणनू	अजुनाचं	 संर ण	 करणार	आहे.”	 या
िहमालय	 उंची या	 कु शरे् ठानं	 आप या	 नातसुनेला,	 पांडवप नी	 दर्ौपदीला	 पु हा
मुखभर	हसत-हसत	हात	उंचावनू	आशीवाद	िदला.

तो	 ऐकताना	 भारावलेली	 िनःश द	 दर्ौपदी,	 या	 उंचशील	 कु सेनानीसमोर
नम कारासाठी	पु हा	नमली.

मी	दर्ौपदीदेवीसंह	कृ णदेवां या	िशिबरात	परतलो.	येताना	मा या	मनी	एकच	िवचार
होता	 –	पांडवांनी	सव	 सेनापर्मुखांसह	रातर्भर	 बैठक	 घेतली	असती,	तरी	पर्लयातील
महोदधीसार या	 िवक्रमा या	 हट्टाला	 पेटले या,	 स यवर्त,	 महाबाहो	 भी मांना
आवर याचा	एवढा	सुलभ	उपाय	 यांना	कधीतरी	सुचला	असता	काय?

तेवढ ा	 म यरातर्ीही	 कृ णदेवां या	 आ ेनं	 मला	 पांचालपुतर्	 िशखंडी या
िशिबरातही	जावं	लागलं.	 याला	समवेत	घेऊनच	मी	िनःश तर्	पांडवसार यासमोर	सादर
केलं.	 मग	 बराच	 वेळ	 यादवशरे् ठांनी	 आप या	 कृ णबोलीत	 िशखंडीला	 यानं	 उ ा
कसकशा	हालचाली	करा यात,	याचा	कानमंतर्च	िदला.

यु ाचा	 दहावा	 िदवस	 कु ेतर्ा या	 पवूि ितजावर	 अंग	झडझडून	 उभा	 ठाकला.
आज	 कृ णदेवांना	 यांचा	 िव यात	पर्णवोद	्गार	काढणारा	पांचज य	 िपतामह	भी मांनी



पर्थम	 यांना	मनसो त	फंुकू	िदला.	 यांनी	 याचा	रोमांचक	नाद	कानभर	ऐकला.
एकीपे ा	 एक	 चढ या	 व	 दो ही	 सेनेतील	 सैिनकानी	 पवूी	 कधीच	 न	 ऐकले या

पांचज या या	रोमांचक	 विनलहरी	एकीपाठोपाठ	एक	उमटू	लाग या.	पांचज या या	 या
नादानं	 गे या	 नऊ	 िदवसांत	 न हतं,	असं	 कु ेतर्ाचं	 समरांगण	 िननादनू	 उठलं.	 शंख
पांचज य	 फंुकून–फंुकून	 कृ णदेवांची	 नीलवणी	 मुदर्ा	 कशी	 आर त	 झाली.	 यां या
म यनेतर्ां या	दीघ	दाट	पाप यां या	काठावर	 ‘शंखफंुकी या	ताणामुळे’	पाणी	दाटून
आलं!	 व ावर या	 उ रीयानं	 यांनी	 ते	 हळुवार	 िटपनू	 घेत याचं	 मा या	 रथातनू	 मी
प ट	पािहलं.	यापवूी	कु ेतर्ावर	 यां या	संदभात	असं	कधीच	घडलं	न हतं.
ब याच	 वेळानंतर	 पांचज याला	 पर् यु र	 हणनू	 िपतामह	 भी मांनी	 आप या

गंगनाभ	 शंखाची	 कु सैिनकांना	ऐकू	 येईल	न	 येईल,	अशी	अफुट	लय	 उठिवली.	आज
यांना	 संर ण	 देत	दर्ोण,	 कृप,	 दुयोधन,	अ व थामा,	जयदर्थ,	भगद 	असे	 िनवडक
कु 	 महावीर	 पांडवसेनेवर	 चालनू	आले.	आम या	 सेने या	अगर्भागी	आज	 कृ णदेव
आिण	धनुधर	धनंजय	यां याम ये	धनु य	पेलनू	उभा	ठाकलेला	िशखंडी	िदसत	होता!	मी
दर्ोणपुतर्	अ व था यानं	सावरले या	िपतामहां या	डा या	सेनापंखांवर	मा या	सेनेसह
कोसळलो.	अिभम य	ूदुयोधनावर	चालनू	गेला.	िवराट	आिण	जयदर्थ,	युिधि ठर	आिण
श य,	 धृ ट ु न	आिण	 शकुनी	 यांचं	 समरांगणा या	 म यभागात	 थरारक	 यु 	 पेटलं.
अक्राळिवक्राळ	कडाडत	भीमसेन	कु ं या	गजदलावर	कोसळला.

आज	 नंिदघोषावर या	अजुन,	 िशखंडी	आिण	 कृ णदेव	यां या	अत य	आिण	चपळ
हालचाली	 सु 	झा या.	 िपतामह	भी म	आिण	अजुन	यांचं	पर्लय	माजिवणारं	घनघोर
यु 	 भडकलं.	 मृगसरीसार या	 दोघां या	 शरवषावात	 कु ेतर्ावरचा	 तळपता	 सयू
झाकोळून	 गेला.	 िदसेनासा	 झाला.	 िपतामहांची	 एखादी	 बाणसर	 अजुनाचा	 ममभेद
कर यासाठी	 येते	 आहे	 असं	 िदसताच,	 लोहतर्ाणधारी	 िशखंडी	 चाप यानं	 अजुनाला
आ छादनू	 टाकत	म ये	आडवा	 येत	 होता.	 याला	ल यवेधात	समोर	 बघनू	 िपतामह
शरवषाव	रोधनू	आपलं	धनु य	खाली	घेतं	होते.	या	संधीचा	अचकू	लाभ	उठवत,	िशखंडीनं
सहा	 नाराच	 बाणांनी	 िपतामहांचा	 सारथी	 पर्थम	 वधला.	 दुस या	 शरसरीत	 यांचा
ताल वज	मोडला	आिण	 ितसरीत	पौ षहीन	 िशखंडीनं	 पु षाथसंप न	 िपतामह	भी मांचं
धनु य	 िछ निभ न	क न	 टाकलं.	 या	 वृ 	महाबलीनं	चाप यानं	 दुसरं	धनु य	 पेललं.
एकाच	 वेळी	पर् यंचेवर	सचूी,	 िजदम्,	 चंदर्मुख	असे	 वेगवेग या	 दबावात	कौश यानं
फेक याचे	बाण	चढिवले.	आता	काही	िशखंडी	म ये	असनूसु ा	अजुनाची	धडगत	नाही,
हे	 यानी	आले या	 कृ णदेवांनी,	आप या	 चारही	 गुणवंत	 अ वांना	 संकेत	 देत	 उ या
नंिदघोष	रथाचा	अगर्भाग	अधांतरी	वर	उचलला.	उचलले या	रथामुळे	अजुन,	िशखंडी
िपतामहां या	 दृि टआड	 गेले.	 वतःशीच	 हसत	 िपतामहांनी	 चढिवलेले	शर	अजुनावर
फेक याऐवजी	 धनु यच	 खाली	 घेतलं.	 असं	आप या	 िशि त	 अ वां या	 साहा यानं,
नंिदघोष	रथा या	अत य	नृ याचं	पर्दशन,	दो ही	सेनेतील	महावीरांना	कृ णदेवांनी	आज
घडिवलं.	ते	नुसते	पट्टीचे	व ते	न हते.	हात या	वेगां या	हल या	दबावावरही	आप या
शुभर्धवल	सव	अ वांना	हवं	तस	नृ य	करायला	लावणारे	खरोखरच	कुशल	सारथीही	होते.

आज या	 िदवसाचं	 भी माजुनांचं	 पर्हर-पर्हर	 चाललेलं	 घनघोर	 यु 	 इतकं	 थ क
करणारं	होतं	की,	जयदर्थ,	श य,	भगद ासारखे	महारथीही	आपलं	यु 	थांबवनू	 यांचा
रणक लोळ	अवाक	बघतच	रािहले.



सांजावत	 आलं.	 िपतामह	 भी म	 अरवली	 पवता या	 उतरंडीवरील	 गर्ी मातील
र तवणी	फुलांनी	डवरले या	पलाश	 वृ ासारखे	आता	िदस	ूलागले.	नंिदघोषावर	सारथी
आिण	 िशखंडी	 सुख प	 होते.	 केवळ	 काही	 िनसटते	 बाण	 घुसले	 होते,	 ते	 अजुना या
नीलवणी	 देहात,	 तेही	 संधी	 िमळताच	 िशखंडीनं	 उपसनू	 रणभमूीवर	 फेकून	 िदले	 होते.
झाले या	 वर्णांवर	 लाकडी	 नळकांडीतील	 िद यौषधी	 चाप यानं	 माख या	 हो या.
कुल तर्ी	दर्ौपदीचं	सौभा य	अ य	आिण	अखंडच	होतं.

सयूिबंब	पि चम	 ि ितजाला	 टेकलेलं	असताना,	अजुनानं	सपमुख,	सचूी,	कंकपतर्,
बि तक,	नाराच,	िशिलमुख	असे	वेगवेगळे	दहा-दहा	बाण	दोन	फेकीत	िपतामह	भी मांवर
वषिवले.	 यातील	काही	सचूी	बाण	 यां या	व ावरचं	लोहतर्ाण	भेदनू	ममाला	िभडले.
धनु य	िछ निभ न	झालेले,	सारथी	वधला	 गेलेले,	वीरदेहात	जागोजागी	बाण	 घुसलेले,
मावळती या	 तेजाळ	 सयूतबकासारखे	 र तबंबाळ	 िदसणारे	 िपतामह	 भी म	 रथातनू
रणभमूीवर	कोसळले!	 या	जागी	ते	कोसळले,	ितथे	‘शर’	नावा या	गवताचं	कुरण	होतं.
यांचं	मावळती या	सयूाला	सा ी	ठेवनू	झालेलं	पतन	बघताच,	कु सेनेत	वाता	पसरली
–	सेनापती	िपतामह	भी म	‘शरपंजरी’	झाले.

कु ं चा	पिहला	 सेनापती	धरणीवर	कोसळताच,	 कु सेनेत	हाहाकार	माजला.	हातची
श तरं्	तशीच	 भुईवर	 ठेवनू	दो ही	 सेनेतील	वीरां या	 वृ ,	वीर	 सेनानी या	दशनासाठी
रांगाच	 रांगा	 लाग या.	 मीही	 सव	 पांडवांसमवेत	 कृ णदेवां या	 मागनू	 िपतामहां या
दशनासाठी	गेलो.	ते	‘शर’श येवर	शांत	पहुडले	होते.	कृ णदेवांना	बघताच	ते	 ीण	सुरात
हणाले,	 “ये	वासुदेवा!”	मला	आिण	पाचही	पांडवांना	सोबत	 घेतलेले	 कृ णदेव,	 यां या
िनकट	 शरतृणावर	 वीरासनात	 बसले.	 मी	 आिण	 इतर	 सव	 उभेच	 रािहलो.	 वीरासनात
बसले या	 ारकाधीशांचा	 उजवा	 हात	 आप या	 हातात	 परे्मभरानं	 घेत,	 गंगापुतर्
यमुनापुतर्ाला	 हणाले,	“वासुदेवा,	तु या	मनी	असेल	तेच	होईल!	िचंता	क 	नको.	मी
आ ाच	 देह	 यागत	 नाही.	 जसा	 त	ू आहेस,	 तसा	 मीही	 सयूभ त	 आहे.	 जोपयंत
दि णायनातला	सयू	उ रायणात	पर्वेशत	नाही,	तोपयंत	मी	देह	 यागणार	नाही!”

आप या	हातीचा	िपतामहांचा	हात	हळुवार	परे्मानं	हलकेच	दाबत	कृ णदेव	 हणाले,
“सयू	उ रायणात	यायला	अ ाप	छप न	िदवस	आहेत.	महाबाहो	गांगेय,	आपण	 या या
उ रायणातील	आगमनाची	 पर्ती ा	का	करता	आहात,	 हे	मला	समजलं	आहे,	तसंच
आप या	 दशनासाठी	जमले या	 या	सम त	 वीरांना	समजणं	आव यक	आहे.	आपणच
याचा	मिथताथ	सवांसाठी	 प ट	करावा.”
देहातनू	सतत	र तसर्ाव	झा यामुळे	 ीण	झालेले	िपतामह	सौ यसं	हसले.	 हणाले,

“यमुनापुतर्,	ती	पर्ती ा	मी	गंगापुतर्	का	करतो	आहे,	हे	तचू	समजावनू	सांग	सवांना!
मलाही	 ते	 तु याच	 िवमल	 मुखातनू	 ऐक याचं	 भा य,	 दे	 वासुदेवा!”	 िदवसभर	 या
महावीरानं	अजुनाचे	असं य	बाण	हसत	झेलले	होते.	 कृ णदेवांचा	हा	बाण	मातर्	 यांनी
तसाच	 यां याकडे	परतवनू	लावला!

जमले या	 वीरांना	 आस नमरण	 भी मां या	 मनातील	 श द श द	 वासुदेवमुखातनू
ऐकायला	िमळाला.

कृ णदेव	 हणाले,	“िपतामह,	तु ही	काय	पर् येक	 तर्ी-पु षा या	देहात	दोन	आयनं
–	ध् व	आहेत.	एक	दि ण,	 दुसरं	उ र!	दि णेचं	आयन	आहे,	 ते	 देहा या	कटीखालील
भागाचं.	मलमतूर्ाचं	िवसजन	कर याचं,	अपिवतर्	वाटणारं;	पण	आव यक	असलेलं	काय



करणारं!	 देहा या	उ रायनात	बहा र	हजार	नाड ांची	मलू	कदर्	धारण	करणारं	म तक
आहे	–	बु ीचं	पिवतर्	मानलेलं	वसित थान!

“या	उ रायणातच	योगी	आिण	तापसांनी	परमपिवतर्	मानलेलं	 –	तसं	अनुभवलेलं
बर् रंधर्	आहे.	िपतामहांना	आप या	 देहातील	जीवनश ती	दि णायनातील	पायां या
बोटांपासनू	खेचनू	ती	उ रायणातील	बर् रंधर्ातनू	सयूकदर्ाला	िभडवायची	आहे.	तेही
तो	 याचा	पिवतर्	उ रायणात	पर्वेश यावर!	काय	परशुरामिश य,	मी	यो य	बोललो?”

“सुदशना,	त	ूकसं	काय	चुकीचं	बोलशील?	आता	एकच	कर.	मी	अधरथी	 हट यामुळे
ट	होऊन	 गेले	दहा	 िदवस	आप याच	 िशिबरात	 िनि क्रय	बसले या	अंगराज	कणाला

मला	 भेट यासाठी	पाठिव याची	 यव था	कर.	मला	 या याशी	काही	 िवशेष	बोलायचं
आहे.”

“आ ा	 िपतामह!”	 हळुवारपणे	 यांचा	 हात	 सोडून	 कृ णदेव	 उठले.	 िपतामहां या
चरणांवर	 णैक	आपलं	म तक	ठेवलं.	आ हा	सवांना	सोबत	घेऊन	आप या	िशिबराकडे	ते
चाल	ू लागले.	 जाताना	 यांनी	 धृ ट ु नाला	 सचूना	 केली,	 “सेनापती,	 िपतामह	 देह
यागत	 नाहीत,	 तोपयंत	 सश तर्	 सैिनकांचे	 र क	 रातरं्िदवस	 यां याभोवती	अभे
कवचासारखे	बसवा.	िवकलांग	िपतामहांना	कुठ याही	िहं तर्	 वापदापासनू	तर्ास	होणार
नाही,	याची	द ता	 या.”

‘आ ा	 ारकाधीश’	 हणत	धृ ट ु न	 या	 यव थेसाठी	मागेच	रािहला.
ठर यापर्माणे	 अंगराज	 कणाला	 िपतामहांचा	 िनरोप	 दे याचं	 काम	 मलाच	 करावं

लागलं.	रातर्ी	के हातरी	दानवीर	कण	पर पर	िपतामहांना	भेटून	आप या	िशिबरात	परत
गेला.	 यांचं	काय	बोलणं	झालं	 ते	मलाच	काय,	 कुणालाच	कधीच	कळलं	नाही.	कारण
िपतामहांनीच	सश तर्	सैिनकांसह	सवांनाच	दरू	िपटाळून	कणाची	पणू	एकांती	भेट	घेतली.

आता	 महारथी,	 िदि वजयी,	 बर् ा तर्धारक	 कण	 समरांगणात	 उतरणार	 होता!
िपतामहां या	पतनामुळे	 कु ं या	 सेनासाम यात	 येणारी	त् टी	सवथा	भ न	काढायला
तो	समथ	होता.

अकरावा	 िदवस	उगवनू	कण	समरांगणात	उतर यापवूीच	काहीतरी	करणं	आव यक
आहे,	अशी	चचा	रातर्ी या	बैठकीत	बराच	वेळ	चालली.	कुणी	काय,	कुणी	काय	सुचेल	तो
उपाय	सांिगतला.	काही	न	बोलता	 ारकाधीश	 ते	सव	उपाय	 केवळ	ऐकून	 घेतं	रािहले.
आज या	 बैठकीतनू	 यांनी	सवांनाच	जाऊ	 िदलं.	 नेहमीसारखं	मला	एकट ालाच	मागे
थोपवनू	घे यासाठी	ते	 हणाले,	“स या	सा यकी,	त	ूएकटाच	थांब.”	 यां या	आ ेपर्माणे
मी	थांबलो.	 णातच	आता	कोणतं	दािय व	प करावं	लागणार,	या	िवचारांत	गेलो.

मी	समोर	उभा.	ते	आसनावर	बसलेले	असा	बराच	वेळ	गेला.	मग	काहीतरी	िनधारानं
ते	 हणाले,	 “सेनापती,	 दा काला	 घेऊन	 नंिदघोषासह	 पांडवां या	 कुलि तर्यां या
िशिबरसंकुलात	 त	ू जायचं	 आहेस.	 आ याबाई	 कंुतीदेवीना	 या	 असतील	 तशा	 रथात
घालनूच	समवेत	घेऊन	यायचं	आहे!”

‘आ ा	आय’	 हणत	मी	बाहेर	पडलो.	नाही	 हटलं	तरी	एका	चम कािरक	िवचारानं	मी
चक्रावलोच.	 आज	 भी मांसमोर	 िशखंडी	 घातला,	 तसं	 उ ा	 कृ णदेव	 कणासमोर
अजुना या	 रथावर	पर् य 	 कंुतीदेवीनंा	घालतात	की	काय?	 ते	काय	करतील	 हे	इतके
िदवस	 यां या	िनकट	सहवासात	राहनूही	मला	सांगता	येत	न हतं.



असे	अनेकानेक	 िवचार,	 कयास	 मनात	 घोळवतच	 मी	 पांडवां या	 कुलि तर्यां या
िशिबरात	गेलो.	वंदन	क न	कंुतीदेवीनंा	नंिदघोष	रथातनू	घेऊनच	कृ णदेवां या	िशिबरात
आलो.

या	आ या–आ या	आप या	लाड या	 भा याला	 हणा या,	 “कृ णा,	 त	ू सा ात
सदेह	इथे	असताना,	मा या	वीरपुतर्ांना	आज	माझी	कशी	काय	आव यकता	भासली?
सव	 ेम	तर	आहे?”	 ते	ऐकून	हसतच	 िषकेश	 हणाले,	 “मी	असनू	काय	उपयोग!	मी
कुणाची	माता	नाही	होऊ	शकत!	 तुझे	सव	 पुतर्	अ ाप	 ेम	आहेत.	 ते	तसेच	राहावेत,
अशी	माझी	इ छा	आहे.	 यासाठी	या	 यु ाचं	 पच	पालटून	टाकणारी	एक	मह वाची
कामिगरी	आता	तुला	करायची	आहे.

“उ ा	तुझा	पर्थमपुतर्	अंगराज	कण	समरांगणात	पर्थमच	उतरतो	आहे.	मला	आहे
तशी	तुलाही	पणू	क पना	आहे	की,	भीमाजुनासह	तु या	पाच	पुतर्ांपैकी	एकही	 या या
साचले या	 िवक्रमासमोर	 िटकू	 शकत	 नाही.	 “अजुना या	 वधाची	 तर	 यानं	 के हाच
पर्ित ा	 घेतली	आहे.	अजुनािशवाय	त	ूकाय	आिण	मी	काय,	जग	ूतरी	शकतो	काय?
यासाठी	मनावर	पाषाण	 ठेवनू,	 तर्ाणीचा	गौरव	दरू	सा न,	 तुला	एक	करावं	लागणार
आहे.”

“काय?”	िव फारलेले	डोळे	भा यावर	रोखत	कंुतीदेवी	चाचपड या.
“गंगेत	अखेरचं	 नान	कर यासाठी	कण	कु ेतर्ाव न	के हाच	िनघनू	गेला	आहे.	तो

अ यदान	क न	परत यापवूीच	 गंगािकनारी	 तुला	 याला	गाठावं	लागेल,	एक	सामा य
यािचका	 हणनू!	 यासाठी	 आ ाच	 तुला	 सा यकीसमवेत	 गंगािकना याकडे	 िनघावं
लागेल!”

संभर्िमत	झाले या	राजमाता	कंुतीदेवी	आप या	भा याकडे	बघतच	रािह या.	 या	न
राहनू	 हणा या,	“यािचका?	मी?	पुतर्ाकडे?”

“होऽय!	तुला	अजुनासह	तुझे	पाचही	पुतर्	िजवंत	हवे	असतील,	तर	यािचका	 हणनूच
जावं	लागेल.	तेही	दानवीर	कणाकडे!	आ ाच!”

बराच	वेळ	 कंुतीदेवी	िवचारात	पड या.	मग	काहीतरी	िनधारपवूक	ठरवनू	मा याकडे
बघत	 हणा या,	“चला	यादवसेनापती,	मी	तयार	आहे	तुम याबरोबर	यायला!”

ठर यापर्माणे	 आप या	 सव	 पुतर्ाचं	 नसलं,	 तरी	 अजुनािशवाय	 चार	 पुतर्ां या
जीवनाचं	 अभयदान	 दानवीर	 कणाकडून	 घेतले या	 राजमाता	 कंुतीदेवीनंा	 यां या
िशिबरात	सोडूनच	मी	रणांगणात	उतरलो.

रातर्ीच	सेनापतीपदाचा	अिभषेक	झालेले	आचाय	दर्ोण,	अकरा या	िदवशी	रथा ढ
झाले.	िपतामहांना	भेटून	आलेला	दुयोधन	रातर्ीच	 यां या	िशिबरात	पर्वेशनू	 हणाला
होता,	 “हे	आचाय!	आपण	सा ात	धनुवद	आहात.	द ता,	 कृत ता,	जयशीलता	आिण
अशरण	 िवक्रम	 हे	 गुण	आप या	ठायी	वसतात.	 दर्ांम ये	जसा	कपाली,	तसे	आपण
आहात.	वसूंम ये	 यापर्माणे	पावक,	 यापर्माणे	आपण	आहात.	य ाम ये	 कुबेराशीच
आपली	 तुलना	 होऊ	शकेल.	अमर	 नरेशांत	जसा	 इंदर्,	 तसेच	आपण	आहात.	 सम त
िवपर्ांम ये	 यापर्माणे	विस ठ	मानले	जातात,	तसेच	आपण	 ानवंत	आहात.	दै यांम ये
जो	मान	 शुक्राचायाचा	आहे,	 िपतरांम ये	यमधमाला	आहे,	 तोच	आपणालाही	आहे!”
दुयोधनानं	एकही	िवशेषण	आप या	सेनापती	व	आचाय	गु 	दर्ोण	यांना	लावायला	कमी



केलं	नाही.
शेवटी	दो ही	हात	जोडून,	वाकून	वरकरणी	 िवनयी	नमर्भावानं	तो	एकच	 हणाला,

“आचाय,	 उ ा	 कु ं चा	 युवराज	 हणनू	 हि तनापरू	आिण	 इंदर्पर् थावर	 उठता–बसता
अिधकार	 सांगणारा	 युिधि ठर,	 िजवंत	 मा यासमोर	 उपि थत	 हावा!	 याला	 वधनू
चालणार	 नाही.	 यामुळे	 भीमाजुन	 अनावर	 क्रोधसंत त	 होतील.	 यांचासमोर
उर यासुर या	कौरवसेनेचाही	िनभाव	लागणार	नाही.”

दुयोधना या	पाठीशी	असलेला	गांधारनरेश	शकुनी	आपले	धारदार,	िपंगट–घारे	डोळे
दर्ोणांवर	जोडून,	कटीत	वाकून	 हणाला,	 “आचाय	 सेनापतीनंी	 ये ठ	पांडवाला	 िजवंत
पकडूनच	आम यासमोर	सादर	करावा.	मी	 याला	पु हा	िडवचनू	 तूच	खेळायला	लावीन.
याचं	सव व	िजंकून	आ ही	पु हा	 याला	वनात	धाडू!”
शकुनीची	ती	मखू	बडबड	अस 	झाले या	गु वय	दर्ोणांनी	 या याकडे	दुल 	केलं.

दुयोधनाला	आ वासनू	 ते	 हणाले,	 “दुयोधना,	अजुन	 या यापासनू	दरू	आहे	ही	 संधी
साधनू,	मी	युिधि ठराला	उ ा	िजवंत	पकडीन.”

दर्ोणाचायांचा	पर्ित ापणू	मनोदय	आम या	 सेनापती	 धृ ट ु नाला	समजला.	तो
सावध	 झाला.	 कृ णदेवां या	 िशिबरात	 रातर्ीच	 आमचं	 ठरलं	 होतं	 की,	 पर्ाणपणानं
युिधि ठराचं	सवांनी	संर ण	करायचं.	याचं	पर्मुख	दािय व	 यांनी	िवराट,	द् पद,	केकय,
याघर्द 	आिण	िसंहसेन	यां या	साहा यानं	मा यावरच	सोपिवलं.

यु ाचा	अकरावा	िदवस	उजाडला!	गु 	दर्ोण	कौरवांचं	नेतृ व	कर यासाठी,	कु ं चा
ितर्कोणी	भगवा	राज वज	 पेलनू	 िनगर्हानं	आम या	समोर	उभे	ठाकले।	दर्ोण!	दर्ोण
हणजे	 सव	 श तर्ा तर्ांचा	 सा ात	 चालता–बोलता	 श तर्वेद	 होता!	 भी मां या
दहा या	िदवशी या	पतनामुळे	रातर्भर	िवकल	झालेली	कु सेना,	दर्ोणांना	सेनापती या
वेषात	पाहनू	पु हा	रणो सुक	होऊन	आवेशानं	चेतनू	गजना	क 	लागली.

आज	 पिह यापर्थमच	 दर्ोणां या	 नेतृ वाखाली	 पर्चंड	 रथदलाचा	 पर्मुख	 हणनू
कण	समरांगणात	उतरला	होता.	लतावेलीनंी	सुशोिभत	केले या,	तळप या	शु 	सुवणानं
मंिडत	अशा	आप या	 जैतर्रथात	तो	 िहमालयावर	 कैलासपवताचं	उ ुंग	 िशखर	शोभनू
िदसतं,	 तसा	 सवांत	 उंच	 अस यामुळे	 शोिभवंत	 िदसत	 होता.	 ह ी या	 साखळदंडांचं
सुिच ह	असले या	 या या	रथावरचा	काषायवणाचा	तलम	राज वज	फरफरत	होता.

आज	 सवपर्थम	 कु सेनानी	 आचाय	 दर्ोण	 युिधि ठरावरच	 तुटून	 पडले.	 मी
कृ णदेवां या	 आ ेपर्माणे	 िवराट,	 द् पद,	 केकय,	 याघर्द 	 आिण	 िसंहसेन	 यां या
बळकट	फळीसह	 यां या	 र णाथ	धावनू	 गेलो.	पण	आज	 दर्ोण	अनावर	झाले	होते.
यांनी	दोन	अचकू	भ ल	बाणांनी	आम या	फळीतील	 याघर्ाद 	आिण	 िसंहसेन	यांची
म तकं	आकाशात	उडिवली.	कृतांतकालासारखे	िदसणारे	दर्ोण	युिधि ठरा या	रथासमोरच
उभे	ठाकले.	 यांची	पर्ित ा	ऐकलेले	पांडवसैिनक	 यांचा	रणावेश	बघनू	भयकातर	होत
एकमेकांत	ओरडले,	 “ ये ठ	 पांडव	 धमराज	 वेढले	 गेले.	आता	 बंिदवान	 होणार!	 दर्ोण
यांचा	वध	करणार!	धावाऽ	वाचवा!ऽ”
तो	आकांती	आक्रोश	ऐकून	वीर	अजुन	आप या	 ये टा या	संर णाथ	कृ णदेवांना

कळवळून	 हणाला,	“माधवा,	नंिदघोष	पर्थम	आचाय	दर्ोणांसमोर	घे.”
ते	ऐकताना	 याचा	 िनःश तर्	सारथी	असलेले	आमचे	 ारकाधीश	मनःपवूक	हसले.



आजवर या	 यु ात	आज	 पर्थमच	 नकळत	 अजुनानं	आप या	 सार याला	 रथ	 कसा
हाकारावा,	याची	आ ा	िदली	होती!	कृ णदेवांनी	ती	सारथी	 हणनू	हसतच	पाळली	होती.

आज	तर	न हेच,	पण	जोपयंत	क डले या	 वालामुखीसार या	िवक्रमाचा	अिधकारी
असलेला	 कण	 समरांगणात	 िनवध	 संचारत	 होता,	 तोवर	 या यासमोर	अजुनाला	 नेणं
धो याचं	 होतं,	 यासाठीच	 तर	 यांनी	 मा याकडून	 भीमसेनाला	 सचूना	 देऊन	 कणावर
िपटाळलं	होतं,	 या	दोघांचं	एकमेकांना	शरण	न	 येणारं	अटीतटीचं	घनघोर	 यु 	बघतच
अकरावा	िदवस	मावळला.

बारा या	 िदवशी	 पर्ित ेवर	 यो ा	 वधणा या	 िकंवा	 देह	 ठेवणा या	 संश तकांनी
शपथेवर	 अजुनालाच	 घेरलं.	 मी	 या या	 साहा यासाठी	 मा या	 यादवसेनेसह	 जात
असताना,	 यानंच	मला	रोधनू	धमा या	र णासाठी	धाव याचा	िवनंतीपवूक	संकेत	केला.
संश तरकांचं	बर्ीद	माहीत	असलेला	मी,	 संभर्मानं	 या या	 नंिदघोषाकडे	बघ	ूलागलो.
मला	 णात	 कळून	आलं,	 यानं	 केले या	 संकेताची	 परे्रणा	 कृ णदेवांकडेच	 होती.	 ते
आप या	हातातील	पर्तोद	 युिधि ठरा या	 िदशेनं	 रोखनू	मला	 ितकडे	जा याचा	आदेश
देत	होते.

मी	 पांचालवीर	 स यिजत	 आिण	 िवराटाचे	 पुतर्	 शतािनक	 व	 वसुदान	 यां यासह
युिधि ठराचं	 दर्ोणांपासनू	 र ण	 कर यासाठी	 िनकरानं	 लढू	 लागलो.	 पण	 दर्ोण	आज
खरोखरच	कुणालाही	रोधता	न	ये यासारखे	अनावर	झाले	होते.	 यांनी	ितघाही	पांचाल	व
िवराटपुतर्ांचा	मा या	डो यांदेखत	हां–हां	 हणता	वध	केला.

या	 वेळी	 भीमसेन	 कणा या	 नेतृ वाखालील	 कु ं या	 गजदलावर	 कोसळला	 होता.
यानं	 दातओठ	 खात	आप या	 पर्चंड	 गदेचे	 एकामागनू	 एक	 पर्हार	 क न	 िकतीतरी
ह ीचंी	 गंड थळं	फोडली.	आप या	बाहूंतील	सहसर्	गजश ती	 यानं	पर् य ात	 िस
केली.	ची कारत	कोसळणा या	ह ीनंी	धळूीचे	लोळच	लोळ	उठिवले.

अजुनानं	 संश तकांबरोबर	 िनकराचं	 यु 	 केलं.	 यांची	पर्ित ा	खोटी	ठरवत	पर्थम
सुध वाला	वधलं.	मग	सुश यासह	 या या	पाचही	बंधूंना	िनपटलं.

अजुना या	 पराक्रमानं	 आनंदी	 झाले या	 कृ णदेवांनी	 नंिदघोष	 रथ	 आता
युिधि ठरा या	 र णासाठी	 या याकडे	 धावडिवला.	 इथे	 नरकासुरपुतर्	 भगद ानं
युिधि ठराला	घे न	 याला	पुरतं	जखडून	टाकलं	होतं.

भगद 	असुर	होता.	 या या	लांब,	दाट	 भुवया	 या या	पाप यांव नही	डो यांवर
उतरत	 हो या.	 यांचा	अडथळा	 वार यासाठी	 यानं	 एक	 व तर्पट्टी	 भुवया	आव न
कपाळावर	बांधली	होती.

असुराची	ही	 कुबल	जागा	माहीत	होती,	ती	एकट ा	 कृ णदेवांना!	 यांनी	अजुनाला
असुराची	व तर्पट्टी	पर्थम	छेद याचा	कानमंतर्	िदला.	अजुनानं	एका	बाणातच	ते	काय
साधलं.	व तर्पट्टी	 तुट यामुळे	भगद ा या	लांब	 भुवया	 या या	डो यांवर	आ या.
याला	कु ेतर्	व तर्पट्टीतनू	िदसावं,	तसं	अ प ट	िदस	ूलागलं.	तो	गडबडला.	भुवया
आिण	धनु य	कसं	सावरावं,	 याला	सुधरेना.	यातच	धनंजयानं	एक	अधचंदर्ाकृती	बाण
या या	पर्चंड	ह ी या	 गंड थळावर	मारला.	तो	पर्चंड	गज	खाली	कोसकळा.	तसा
भुईवर	 पडलेला	भगद 	साव न	 उठून	 हातचं	धनु य	 पेलत	 पळू	लागला.	 कृ णदेवांनी
याला	 नरकासुरवधानंतर	 पर्ा योितषाचं	 िसंहासन	 देऊन	 यो य	 समयी	 पांडवांना



साहा य	कर याचं	आवाहन	केलं	होतं,	ते	तो	िवसरला	होता.
अजुनानं	आणखी	 एक	 चंदर्मुख	 बाण	 पर् ेपनू	 याचा	 कंठनाळ	 भेदला.	 ते	 बघनू

संत त	 शकुनी	आपले	 कडवे	 गांधारसैिनक	 सोबतीला	 घेऊन	अजुनावर	 चालनू	आला.
अजुनानं	आज	पर्थम	एका	अ तर्ाचं	पर् ेपण	 केलं.	आिद य	अ तर्ाला	 फेकून	 यानं
गांधारसेनेसह	शकुनीला	 िपटाळून	लावलं.	 तंुबळ	 यु ात	अ व था यानं	नरेश	नीलाचा
वध	केला.

अगदी	 सांजावत	 आलं	 असताना,	 कणाचा	 जैतर्रथ	 आज	 पर्थम	 अजुना या
नंिदघोषासमोर	आला.	कशीतरी	दोघांची	पिहली	बाणफेक	झाली.	 कु ेतर्ा या	पिवतर्
समरभमूीव न	नंिदघोषातनूच	हात	जोडून	हसत	कृ णदेवांनी	मावळती या	सयूिबंबाकडे
बघनू	डोळे	िमटत	मंतर्ो यारण	केलं	–	‘ॐ	भुभुवः	 व:	त सिवतुवरे यं...’

याच	वेळी	सयूभ त	कण	तोच	सिवतृ	मंतर्	डोळे	िमटून	जैतर्रथावर	सयूवंदन	करीत
हणत	होता.	दो ही	 वीका न	आकाश वामी	सयूदेव	मावळला.
रातर्ी	ढणढण या	ट यां या	पर्काशात,	आमची	सव	सेनापर्मुखांची	िन याची	बैठक

कृ णदेवां या	 पर्श त	 िशिबरात	 बसली.	 सवच	 िचंताक्रांत	 होते.	 आम या
गु तचरपर्मुखानं	 कु ं या	 गोटातनू	 उचलनू	 आणलेली	 वाताच	 तशी	 होती.	 यां या
सेनापती-िशिबरात	 ना याची	 सव	 बंधनं	 झुगा न	 देऊन,	 दुयोधन	 सेनापती	 दर्ोणांवर
सवांसम 	कठोर	श दांत	उखडला,	“बारा	िदवसांत	बारा	ल 	कु सेना	कामी	आली,	तरी
एकही	पांडव	मातर्	गतपर्ाण	होत	नाही!	माझे	अ याहनू	अिधक	 बंध	ूमारले	 गेले,	तरी
एकाही	पांडवा या	केशाला	काही	ध का	लागत	नाही!	युिधि ठराला	िजवंत	पकड याची
पर्ित ा	 तु ही	 घेतली	 होती.	 काय	 चाललंय	 हे?	 हे	 यु 	आहे	 की,	 िव णुयाग	 य ाचं
भोजन?	गु 	दर्ोऽण,	पांडवांना	कंठ नान	घाल यासाठी	तुमचं	धनु य	असमथ	असेल,	तर
तुम या	 राजरथावरचा	 राज वज	 उ ा	 कणा या	 हाती	 ा।	 आ ही	 बघतो	 कसं	 यु
खेळवायचं	ते!”

ती	कठोर	िनभ सना	अस 	झाले या	गु 	दर्ोणांनी	उ यासनाव न	उठून	घोर	िनधार
घोिषत	 केला	होता	 –	 “मा या	पराक्रमाची	 िववेकशू य	 शंका	 घेणा या	 दुयोधनाला	मी
दाखवनू	देईन	की,	एक	ना	एक	सवशरे् ठ	पांडवाचं	चक्र यहूात	पडलेलं	िन चे ट	कलेवर
पािह यािशवाय	उ ाचा	सयू	मावळणारच	नाही!”

यासाठीच	सिचंत	पांडवांना	काय-काय	सुचतं,	हे	ऐकत	कृ णदेव	िकतीतरी	वेळ	बैठकीत
त धच	 रािहले	 होते.	 पर् न	 होता	अ यंत	 गंुतागंुती या	 नागमोडी	 मंडलांची	 गंुतवळ
असले या	चक्र यहू	भेदनाचा!

यासाठीच	सव	िचंताक्रांत	िन	 त ध	झाले	होते.	काही	वेळानं	अितशय	गंभीर	चयनं
यादवशरे् ठांनी	मला	आ ा	केली,	“सेनापती,	वीर	अिभम यलूा	पाचारण	करा!”

‘आ ा	यादवशरे् ठ!’	 हणत	मी	 यापर्माणे	महारथी	अिभम यलूा	 या या	िशिबरात
गाठलं.	 नुकताच	 रणवेष	 उतरवनू	तो	 सेवकांशी	 बोलत	 िवशर्ाम	 घेतं	 होता.	सोळा-एक
वषां या	 या	नवथर	 युवक	यो ाला	 बघनू,	 िनरोप	 देतानाही	मी	थोडा	 घुटमळलोच.
‘मामांनी	 मरण	केलंय’	 हे	ऐकताच	खां ावर	 ळणा या	कुरलकेशांवर	परत	 िशर तर्ाण
घेऊन	तो	‘चला	सेनापती’	 हणत	त काळ	िनघाला.

िशिबरात	 िशरताच	कृ णदेवांनी	 याला	 ‘ये	अिभऽ!’	अशी	 िकतीतरी	घोगरट	श दांत
अ यंत	परे्मळ	साद	घातली.	कृ णदेवांचा	हा	असा	घोगरलेला	आवाज,	यापवूी	मी	कधीच



ऐकला	न हता.
नेहमीसारखं	‘अिभम य’ू	न	 हणता	मामांनी	आपणाला	आज	‘अिभ’	 हटलंय	हे	 या

त पर	अजुनपुतर्ानंही	त काळ	अचकू	जाणलं.	 ‘आ ा	मामाऽ!’	 हणत	हसतच	तो	 पुढे
झाला.	आप या	 वंदनीय	 मामांची	 चरणधलू	 म तकी	 घेऊन,	 हात	जोडून	 हसत	 समोर
िवनयानं	उभा	रािहला.	 याचे	ट यां या	 मंद	पर्काशातही	चमकून	उठलेले	उ कांसारखे
धवल	दात	बघताना,	मी	 णैक	मनभर	चरकलो.	एक	वषापवूीच	तो	तरणाबांड	अजुनपुतर्
िववािहत	झाला	 होता.	 याची	 गभवती	 सुशील,	स दयवान	 प नी	 उ रा	 ि तर्यां या
िशिबरात	होती.

सवांनाच	 त ध	बघनू	 या	अजुनपुतर्ानंच	िवचारलं,	“आपण	सवच	असे	 त ध	का?
िचंताक्रांत	का?”

आप या	 उ यासनाव न	 उठून	 या याजवळ	 जात,	 आपला	 नीलवणी	 उजवा
आजानुबाह	ू या या	 पु ट	 खां ावर	 चढवनू	 कृ णदेव	 हणाले,	 “उ ा	 गु 	 दर्ोण
चक्र यहूाची	 अवघड	 सै यरचना	 करणार	 आहेत.	 ती	 फोड याचं	 काय	 –	 ”	 पर् य
कृ णदेवांनाही	पुढे	कसं	बोलावं	ते	सुचेना.

“ते	 काय	 मा यावर	 पडणार	 असेल,	 तर	 माझं	 ते	 सौभा य	 आहे.	 आपले	 सवांचे
शुभाशीवाद	पाठीशी	असतील,	तर	मी	ते	आनंदानं	 वीकारेन!”	सवांना	शर् े नं	अिभवादन
क न,	 ये ठ	 आिण	 वडीलधा यांत	 बस याची	 सं कारहीनता	 माहीत	 नसलेला	 तो
सुभदर्ापुतर्,	शांत	चालीनं	िशिबराबाहेर	पडलाही.

खां ावर	कुरल,	दाट	केश	मंद	 ळते	घेऊन	जाणा या	 या या	पाठमो या	आकृतीकडे
मी	भारावनू	बघतच	रािहलो.

आप या	दीगंतकीत	 ारकाधीश	मामांना	शोभणाराच	तो	वीर	भाचा	होता!
महायु ाचा	 तेरावा	 िदवस	 अिभम यू या	 गगनभेदी	 अशरण	 िवक्रमानं	 गाजला.

दर्ोणांनी	 मांडले या	 चक्र यहूाचं	 भेदन	 कर यासाठी	 आज	 अिभम य	ू भीमसेनासह
कौरवसेनेत	 घुसला.	 मंडलामागनू	 शत् मंडलं	 भेदत,	 चक्र यहूा या	 थेट	 कदर् थानी
गेला.	 ितथे	 दुयोधनपुतर्	ल मणाचं	 िन	 याचं	घनघोर	गदायु 	झालं.	दोघेही	एकदमच
मिू छत	झाले.	पर्थम	शु ीवर	आले या	ल मणानं	िन चे ट	अिभम यलूा	गदपर्हारानं
वधलं.	 उ म 	 जयदर्थानं	 पाल या	 पडले या	 अिभम यू या	 कलेवराला	 सरळ
कर यासाठी	च क	ल ापर्हार	केला.	िपर्य	पुतर्ाचा	तो	घनघोर	अपमान	ऐकून	अजुनानं
पर्ित ा	 केली,	 ‘दुस या	 िदवसा या	अ तापयंत	जयदर्थाचा	 वध	कर याची!	 ते	श य
झालं	नाही,	तर	 वत:	चंदनिचतेवर	अि नका ठ	भ ण	कर याची!”

चौदा या	 िदवशी	 कु सेनापती	 दर्ोणाचायांनी	 शकट	 हणजे	 रथा या	 आकाराची
यहूरचना	 केली.	 वेतवणाचं	 कवच,	 तसलंच	 व तर्	 व	 िशर तर्ाण	 धारण	 केलेले
दर्ोणाचाय	थरारक	शंखनाद	करीत	समरांगणात	अवतरले.	जयदर्थवधाची	घोर	पर्ित ा
घेतले या	अजुनाचा	 नंिदघोष	 यां यासमोर	उभा	क न,	 कृ णदेवांनी	पांचज य	 फंुकला.
आज	 कु ं नी	 िसंधुअिधपती	जयदर्थाला	समरांगणातच	न	आण याची	काटेकोर	द ता
घेतली	होती!

‘जयदर्थ	दाखवा!	जयदर्थ	दाखवा!’	असं	पुतर्िवयोगा या	संतापानं	आक्रोशणा या
अजुनाचा	रथ	 या या	िनःश तर्	सार यानं	िदवसभर	समरभमूीवर	धावडिवला,	पण	 यथ!



जसजसे	 पर्हरामागनू	 पर्हर	 जाऊ	 लागले,	 तसतसा	 जयदर्थ	 कुठेच	 न	 भेट यामुळे
संतर् त	 झाले या	 अजुनानं	 म येच	 अंगावर	आले या	 अवंती या	 िवंद–अनुिवंद	 या
बंधूंचा	वध	केला.

सं याकाळी	कठोर	पर्ित ेपर्माणे	चंदनी	िचतेवर	चढले या	अजुनानं	सयूगर्हणा या
सुट या	 वेधांचा	लाभ	 घेत,	 कृ णदेवां या	तजनीचा	अचकू	माग	ध न	एका	चांदर्मुखी-
िजदम्	बाणानं	उ म 	जयदर्थाचा	िशर छेद	केला.	 ते	थ क	करणारं	 दृ य	पाहनू	दो ही
सेनेतले	 उरले-सुरले	 काही	 ल ावधी	 सैिनकही	 शहारले.	 पांडवसैिनकांनी	 उ साहिवभोर
होऊन	अिवरत	 रणघोष	 उठिवले	 –	 ‘यशोदानंदन,	 देवकीपुतर्	 –	नारायण	शर्ीऽकृ ण	 –
जयतु!	 कंुतीपुतर्	अिजं य	धनुधर	नरवीर	अजुऽन	जयतु!’	 ते	 रोमांचक	 रणनाद	ऐकतच
चौदा या	िदवशीचा	सयू	डुबतीला	गेला.

जयदर्था या	आकि मक	वधानं	दर्ोण,	कृप,	कण,	अ व थामा	आिण	दुयोधन	सवच
कु 	यो े 	खवळले.	कधी	न हती	ती	आता	सरळ	 रातर्ी या	 यु ाला	 सु वात	झाली.
शेकडो	पेट या	पिल यां या	टळटळीत	पर्काशात	गु 	दर्ोण	िशबी	राजावर	चालनू	गेले.

माझं	 आिण	 सोमद ाचं	 घनघोर	 रातर्यु 	 जंुपलं.	 िशबी	 आिण	 बाि हक	 यांना
कंठ नान	घातलेले	गु 	दर्ोण	पांडवसै याची	धळूधाण	क 	लागले.	पाची	पांडवांनी	एकाच
वेळी	चोहोकडून	 घेरलेला	कण	सवांना	आप या	 बाणां या	 वषावात	झाकाळू	लागला.
यानं	पराभतू	क न	िपटाळलेला	युिधि ठर	दर्ोणांसमोर	उभा	ठाकला.	नकुल	शकुनीला
सामोरा	गेला.	आज	पर्थमच	अजुन-कणाची	गाठ	पडली	–	तीही	राितर्यु ात!

कणाला	 राितर्यु ाचाही	सराव	होता.	तो	अजुनाला	 पुनःपु हा	 िव 	क 	लागला.
पांडवसै यात	 या या	 पानं	ताप या	रसरशीत	लोखंडा या	रसाचा	एक	महानदच	अरोध
िफ 	लागला.	 याचा	जैतर्रथ	केकय,	पांचाल,	महारथ	यांची	पथकांमागनू	पथकं	तुडवनू
वैर	भर्मण	क 	लागला.	झंझावाती	पर्भंजनानं	महासागर	घुसळून	काढावा,	तसा	 यानं
समोर	िदसेल	तो	पांडव-सेनािवभाग	घुसळून	काढला.	भीम,	अजुन,	युिधि ठर,	धृ ट ु न
आिण	 मी	 कुणीच	 या यासमोर	 िटकाव	 ध 	 शकत	 न हतो.	 ‘सकाळपयंत	 हा	 राधेय
आमची	काहीतरी	सेना	मागे	 ठेवणार	आहे	की	नाही?	की	ितचं	 दृष तीसारखं	केवल	एका
र तमय	 िनःश द	 नदीत	 पांतर	 करणार?’	असा	 पर् न	 भेदरलेला	 युिधि ठर	 पर् येक
यो ाला	 िवचा 	लागला.	कणाला	थोपिवला	नाही,	तर	 उ ाचा	 िदवस	 पांडवसेनेला
िदसणारच	नाही,	असा	िबकट	समय	आला.

मी	आिण	धृ ट ु नानं	चार	पांडवांसह	अजुनाचा	नंिदघोष	गाठला.	हात	जोडून	सारथी
कृ णदेवांना	िवनवणी	केली,	“काहीही	करा	योगयोगे वर!	कणाला	आवरा!”

यांनी	 आप या	 मेळातील	 एकट ा	 भीमसेनाला	 नंिदघोषाजवळ	 पाचारण	 केलं.
राितर्यु 	अस यानं	गु त	बैठक	घे याचाही	अवसर	हाताशी	न हता.	 ारकाधीश	हातचे
नंिदघोषाचे	 वेग	 सावरत,	 आज	 पिह यापर्थम	 सवांना	 ऐकू	 जाईल	 असं	 मोठ ानं
भीमसेनाला	 हणाले,	“तु या	िहिडंबापुतर्	घटो कचाला	 या या	रा ससेनेसह	त काळ
कणासमोर	घे!”

ते	ऐकून	भीमसेन	सारथी	िवशोकाला	 हणाला,	“पुतर्	घटो कचाला	गाठ.”	घटो कच
या	 वेळी	 समरांगणा या	 पार	 दुस या	 टोकाला,	 पि चमेला	 पुतर्	 अंजनपवासह	 लढत
होता.	 भीमसेना या	 सार यानं	 चपळाईनं	 याला	 गाठलं.	 भीमसेन	 आप या	 रथातनू
उत न	 या	महार या या	रा सी	रथावर	आ ढ	झाला.	दोघेही	िपता-पुतर्	अ वला या



कातड ांनी	आ छादले या	 या	पर्चंड	रथातनू	कणासमोर	आले.	चौदा	का याकिभ न
पु ट	घोड ांचा	तो	रथ,	गृधप या या	भयंकर	िचतर्ा या	 वजानं	भयावह	िदसत	होता.
र तवणी	 तो	 रा स वज	 च क	 ओ या	 आतड ां या	 माळांनी	 शंृगारला	 होता.	 या
रथा या	मागे	एक	अ ौिहणी	रा सांचं	सै य	उभं	ठाकलं.	अगर्भागी या	रा सरथातील
घटो कच,	 पेटले या	पवतिशखरासारखा	भयंकर	 िदसत	होता.	शंकूसारखे	कान,	बटबटीत
आिण	िव प	डोळे,	जाड	भुवया	आिण	पाल या	घातले या	कढईपर्माणे	िदसणारे	 याचे
केशाळ	पोट	पाहनूच	कौरवसैिनक	भेदरले.

कणाकडे	 वेषानं	बघनू	तो	 रा सनायक	घटो कच	कडाडला,	 “जैऽ	 िहिडंबामाताऽ!’
पुतर्ाला	परे्रणा	दे यासाठी	भीमसेनही	भयावह	डरकाळला,	“जै	कंुतीमाताऽ’

सेने या	 म यभागी	 रा स	 अलायुधाला	 समोर	 घालनू	 लढणारा	 कण	 आिण
भीमसेनाला	 पाठीशी	 घेतं	लढणारा	घटो कच,	यांचं	 रातर्ीचं	थरारक	 रा सयु 	 पेटलं.
शेवटी	म यरातर्ी	अलायुधाचा	घटो कचानं	 अंगावर	रोमांच	उभे	करणारा,	थरकिवणारा
असा	 वध	 केला.	 तसं	 भयाकुल	 झालेलं	 कु सै य,	 ‘िदि वजयी	 अंगराज	 कणऽ	 या
रा सापासनू	 वाचवा,	 दानवीर	 अंगराज	 कणऽ	 या	 रा सापासनू	 वाचवा.	 दानवीऽर,
आ हाला	जीवनाचं	दान	 ा.’	 हणत	हातची	श तरं्	नाचवत	िपळवटून	आक्रोश	ूलागलं.

‘दान!’	तो	दोन	अ री	श द	 या	दानवीराला	जीवनभर	सदैव	मोहवीत	आला	होता.
कण	दर्वला!	डोळे	 िमटून	 यानं	 णभरच	आप या	 जैतर्रथात	कसलंतरी	 िचंतन	 केलं.
मग	आप या	भा यातील	कवचकंुडलं	दाना या	वेळी	 इंदर्ानं	संतु ट	होऊन	भेट	िदलेली
वैजयंती	श ती,	डोळे	 िमटून	 मंतर्भािरत	क न	घटो कचावर	 फेकली!	कणाचं	 संर ण
कर यासाठी	ती	एकमेव	श ती	काय	ती	 या याजवळ	उरली	होती.	तीही	फेकताच	 याचं
जीवन	िर त	भा यासारखं	झालं.

या	श तीनं	 व 	 भेदलं	जाताच,	 मायावी	 घटो कच	 कसातरीच	अक्राळिवक्राळ
ओरडला.	 केकाटत	खाली	कोसळताना	 यानं	आकाशाचं	छतच	कोसळून	 अंगावर	पडत
आहे	असं	वाटावं,	 इतका	 िवशाल	 देह	धारण	 केला.	अशोकवृ 	कोसळताच	 या	खाली
वा ळातील	 अगिणत	 मंु या	 चग न	 ठार	 हा यात,	 तसे	 नुसते	 चग नच	 िक येक
कु सैिनक	ठार	झाले!	राितर्यु 	संपलं!

कणाला	 वैजयंतीिवरिहत	 कर याचं	 कृ णदेवांनी	 मनी	 योजलेलं	 घटो कचाचं
जीिवतकायही	संपलं.

अ ाप	उजाडायचं	होतं,	दो ही	 सेनेतील	थकलेले,	भागलेले	 सैिनक	श तरं्	थांबवनू
कु ेतर्ावर या	 वेगवेग या	 सरोवरात	 नानासाठी	 उतरले.	 यांची	 पहाटकमं	 होत
असतानाच	कृ णदेवांनी	आ ा	के यापर्माणे	 ये ठ	पांडव	युिधि ठराला	 यांचासमोर	मी
सादर	केलं.

कृ णदेवांनी	 युिधि ठराला	कणापासनू	सावध	राह याचा	सव	पर्कारचा	 संकेत	 केला.
शरपंजरी	पडले या	िपतामहांना	एकदा	भेटून	ये याची	सचूना	िदली.	अधा	घटका	 याला
वेगवेग या	 सेनादलातील	 उ ा या	 सैिनक	 हालचालीचंी	 मािहती	 िदली.	 मला	 एकच
कळलं	नाही,	हे	सव	सांग यासाठी	 यांनी	एकट ा	युिधि ठरालाच	का	पाचारण	केलं	होतं!
सेनापती	असनूही	 धृ ट ु नाला	कसं	काय	बोलावलं	न हतं!	शेवटी	 युिधि ठर	आप या
िशिबराकडे	जायला	 िनघाला.	तसं	आप या	उ यासनाव न	उठून	 या या	जवळ	जात,
आपला	 हात	 या	 ये ठ	 पांडवां या	 कंधावर	 चढवनू	 ते	 हणाले,	 “	 –	 आिण	 होय



युिधि ठरा,	 तुला	 दोन	गो टी	सांगतो	आहे,	 या	आज	कटा ानं	 यानी	 ठेव.	आप या
गजदलात	 अनेक	 िवशालकाय	 गज	 आहेत.	 तसंच	 कु ं या	 सेनेतील	 मालवराज
इंदर्वमा या	 गजदलातील	 एका	 गजाचं	 नाव	 ‘अ व थामा’	 आहे.	 या यावर	 उ ा
भीमसेनाला	पाठवायला	 चुकू	नकोस.	त	ूएकच	कर,	 तुला	समरांगणात	 कुणीही	 िवचारलं
तरी	एकच	उ र	दे,	‘अ व थामा	हतो	–	नरो	वा	कंुजरोवा!’’	’

काहीच	 न	 कळ यामुळे	 मी	 तर	 चक्रावलो	 होतो,	 पण	 चयव न	 युिधि ठरही
ग धळ यासारखा	िदसत	होता.

पंधरा या	 िदवशी	 गु 	 दर्ोणांनी	 येन	 प ाकारात	आपली	 सै यरचना	 उभी	 केली.
इंगुदी	 संपले या	जागोजाग या	पिल यांमधनू	 नुसताच	कडवट	धरू	बाहेर	पडत	होता.
नंिदघोषाव न	 कृ णदेवांनी	पांचज य	आिण	 गु 	दर्ोणांनी	 यांचा	 शंख	 फंुकताच	दो ही
सेना	‘आरोऽह...	आ ढ...	आऽक्रम’	असे	रणनाद	उठवीत	एकमेकीनंा	िभड या.

कु ेतर्ावर या	सेना	जसजशा	 ीण	होत	हो या,	तसतशा	सर वती	आिण	 दृष ती
मातर्	वीरां या	उ ण	र ताचे	पाट	घेऊन	फुगत	हो या!	सग या	यु भमूीवर	र त,	मांस
आिण	 धलू	 यांचा	 कदम	 साचला	 होता.	 धडधडणा या	 िचतांची	 पर्ितिबंबं	 दृष ती या
र तमय	 पातर्ात	 भेसरू	 िदसत	 होती.	 यु भमूीवर	ना	 पांडवांचं	 रा य	 होतं,	ना	 कु ं चं!
अदय,	िवकराल	मृ युच	ितथला	अनिभिष त	समर्ाट	झाला	होता.

दोन	 पर्हरापयंत	 गु 	 दर्ोण	 िनकरानं	लढले.	 पण	 एकाएकी	 कुणीतरी	 ‘अ व थामा
पडला,	अ व थामा	पडला!’	अशी	मायावी	आरोळी	ठोकली.	वा तिवक	तो	अ व थामा
नावाचा	मालव	पर्ांता या	इंदर्वमा	या	राजाचा	ह ी	होता.	तो	भीमानं	ठार	केला	होता.

स यास याची	 परी ा	 पाह यासाठी	 दर्ोणांनी	 सग या	 समरांगणाटून	 िफरवीत
आपला	रथ	 शेवटी	स यिपर्य	 युिधि ठरा या	रथाजवळ	आणला.	 “युिधि ठरा,	सव	जण
आक्रोश	करताहेत	की	 ‘अ व थामा	 पडला!’	खरोखरच	 मा या	 िपर्य	अश	ू गतपर्ाण
झाला	 काय?	 सांग,	 मा या	 तुझा	 स यिपर्यतेवर	 िव वास	 आहे!”	 दर्ोण	 िपळवटून
हणाले.
“गु देव,	अ व थामा	पडला	हे	स य	आहे;	पण	तो	मानवांतील	की	ह ीतंील,	ते	मला

माहीत	 नाही!!”	 युिधि ठर	 जीवनात	 पर्थमच	अस य	 बोलला.	 दुसरं	 वा य	अ प ट,
त डात या	त डातच	 याला	 वतःलाही	ऐकू	न	येईलसं	बोलला.

तसं	हातातील	धनु य	 फेकून	 पुतर्िवयोगा या	 दुःखानं	 िव हल	झाले या	 दर्ोणांनी
रथातच	 पदम्ासन	 घालनू	 यान	 धरलं.	 इत यात	आर त	 नेतर्ांचा	 धृ ट ु न	 वृ ावर
कोसळणा या	 िवजेसारखा	आप या	 रथातनू	खाली	 उतरला.	 हातातील	खड्ग	 उगा न
धावला.	पांडव	‘थांब,	थाब’	 हणनू	ओरडत	मागनू	धावत	असतानाच	दर्ोणां या	रथावर,
एका	झेपेतच	चढला.	कुणाला	काही	समजाय या	आतच,	म तकावर	एकतर्	बांधलेले	 या
वृ ाचे	 िवपुल	 केश	 मुठीत	घट्ट	ध न	एका	पर्हारातच	 यांचं	म तक	धडावेगळं	क न
दो ही	सेनां या	म ये	 यानं	सरळ	घुळीत	फेकून	िदलं.	हि तनापुरातील	शेकडो	युवकांना
िशकिवणारा,	मनामनांवर	रा य	करणारा	गु शरे् ठ	घुळीत	पडला.

पौष	 शु 	दि्वतीयेची	सोळा या	 िदवशीची	पहाट	 सुवणिकरणां या	पर्ाज तफुलांचा
सडा	 कु ेतर्ावर	 िशंपत	 उजाडत	 होती.	 आकाशदेवाला	 मानवां या	 क्रौय-क णेशी



कसलंही	देणं-घेणं	न हतं
सव	देवािदकांनी	असुरां या	नाशासाठी	 कंदाला	केला,	तसा	सव	कु सै याला	एकतर्

क न	 दुयोधनानं	कणाला	 सेनापतीपदाचा	अिभषेक	 केला.	 या	मळू	 थानावर	 यु ाला
सु वात	झाली	होती,	 ते	 थान	आता	तीन	कोस	उ रेकडे	 रािहलं	होतं,	 रोज	समरांगणं
बदलली	जात	होती.	दि णेकडे	सरकत	होती.

सेनापती	 झाले या	 कणानं	 आप या	 सै य	 रचनेसाठी	 सोयीची	 जागा	 हेरली.
कौरवसेना	एका	िवशाल	मगराचा	आकार	ध न	यु संमुख	उभी	ठाकली.

या	मगरा या	 नेतर्भागाची	 थानं	शकुनी	व	उलकू	यांनी	 घेतली	होती.	म तकाची
जागा	 संत त	अ व था यानं	 वीकारली	होती.	डा या	पाया या	 थानी	 कृतवमा	आिण
उज या	पाया या	 थानी	गौतम	उभा	ठाकला	होता.	माग या	पाया या	जागी	मदर्राज
श य	उभा	होता	आिण	मगरा या	मधोमध	लाखो	कु ं या	 वेढ ात	 दुयोधनाला	लपवनू
वत:	कण	मुखागर्ावर	उभा	होता.
मगरा या	 म यातनू	 दुयोधनानं	 ‘िवदारक’	 नावाचा	 शंख	 फंुकून	 लढाईचा	 संकेत

करताच,	कणानं	आप या	हातातील	पु पमालांनी	सुशोिभत	िवजय	धनु य	उंचावनू	गरगर
िफरिवलं.	आपला	िहर यगभ	शंख	आप या	कंठा या	धम या	फुगवीत	इत या	मोठ ानं
फंुकला	की,	समरांगणाभोवती	आशाळभतूपणे	रगाळणारे	िति र,	गृध,	वा गुध	यांसारखे
मांसभ क	प ीही	भेद न	आकाशात	उडाले!	ह ीं या	अंगावरील	केश	ताठ	झाले.

“आऽऽरोऽह!	आऽऽक्रऽम!’	लोहतर्ाणातील	आप या	पीळदार	बळकट	 भुजा	खपू
उंच	 उंचावीत,	 यानं	 कु सै याला	 आ ेची	 गगनभेदी	 रणआरोळी	 िदली.	 कु सेनेचा
िवशाल	मगर	कणाचा	जबडा	क न	पांडवांना	िगळ यासाठी	पुढे	सरकला.

अजुना या	 सेनापित वाखाली	आज	आमची	पांडवसेना	अधचंदर्ाचा	आकार	ध न
पुढे	सरसावली.

अजुनाचा	 किप वज	 कुठेच	 िदसत	 नाही,	 हे	 पाहनू	 णभर	 ग धळले या	 राधेयानं
आपला	 रथ	 सरळ	 आम या	 पर्चंड	 गजदलाकडे	 वळिवला.	 अगर्ांना	 िवष	 माखलेले
असं य	बाण	तो	 मृगधारेसारखे	इतके	सलग	 फेकत	होता	की,	पिह या	एका	पर्हारातच
यानं	पर्चंड	गजदल	सरळ	उधळून	लावलं.
सयू	मा यावर	आला	आिण	भीमानं	 ेमधतूी	या	समथ	यो ाला	रथाव न	खाली

कोसळिवला.	 संश तकांशी	 िभडले या	अजुनानं	 दंड	 व	 दंडधार	 या	 राजांना	 कंठ नान
घातलं	 हणनू	अ व था यानं	चवताळून	 या यावर	 झेप	 घेतली.	 या	पांचाल-पथकांत
कण	घुसला	होता,	ितथे	सरळ-सरळ	संकुलयु ाला	सु वात	झाली	होती.

म य	आिण	 पांचाल	 यांचे	 वीर	 पथकपर्मुख	कणासमोर	 धडाधड	कोसळताहेत,	 हे
पाहनू	 याला	 बांध	 घाल यासाठी	 कृ णदेव	 पांचज य	 शंखातनू	 िविश ट	 वरांतील
सांकेितक	बोल	काढून	नकुलाला	 पुन:पु हा	सांगत	होते,	 ‘नकुलऽऽ!	नकुलऽऽ!	कणाकडे
रथ	वळव!’	 यांचा	संकेत	नकुलाला	 या	घनघोर	घुम चक्रीत	अ या	घटकानंतर	कसातरी
समजला.	 दोन	 पर्हर	 टळत	 असताना	 यानं	 आपलं	 सै यदल	 आप या	 मागे	 घेत
म यां या	पथकांत	पर्वेश	केला	आिण	पुढे	होत	सरळ	कणाला	अंगावर	घेतलं.

पण	 यानं	 अंगावर	 घेतलेला	 सेनानायक	 हणजे	होता,	 िवजेचा	लोळ!	तो	नकुलाचे
बाण	 सहज	 परतवीत	 याला	 पुनःपु हा	 िवरथ	 क न	 हसत-हसत	 िनःश तर्	 केले या
नकुलाला	 हणाला,	“जा,	आप या	 ये ठ	बंधलूा	–	 या	अजुनाला	मा यासमोर	पाठवनू



दे!”
लि जत	नकुल	मान	खाली	घालनू	 या यासमो न	परतला.
सं याकाळची	 ितरपी	सौ य	 िकरणं	 कु ेतर्ाभोवती	 उंच	 वृ ां या	लांबट	पडछाया

पसरवीत	 असतानाच	 कृ णदेवांनी	 अजुनाचा	 नंिदघोष	 पिह यानंच	 कणा या
जैतर्रथासमोर	 आणला!	 एकमेकांना	 समोर	 पाहताच	 ते	 भयानक	 िबथरले.	 ते	 दोघेही
िकतीतरी	मोठ ानं	एकमेकांवर	ओरडले.	एकमेकांचा	 वेध	 घेत	 यांनी	आपाप या	गांडीव
आिण	 िवजय	या	अवजड	धनु यांतनू	बाणांची	अनवरत	 फेक	करत	 कु ेतर्ाचं	आकाश
झाकाळून	 टाकलं.	 एक	 घटकाभर	 यांचे	 अमोघ,	 वेगवान,	 नादमय	 बाण	 भयानकपणे
एकमेकांशी	ट करले.	 यां या	लोखंडी	अगर्ांतनू	 िठण याच	 िठण या	उफाळ या.	 या
िठण यांनी	कणाचा	सारथी	स यसेन	पोळून	काढला.	शेवटी	अजुना या	बाणांनी	तो	मृत
शाला.	पौष	शु 	दि्वतीयेचा	िबकट	असा	सोळावा	यु िदवस	कसातरी	संपला.

या	 रातर्ी	 दुयोधनानं	 याला	 िवचारलं,	 “अंगराज,	 तुझा	सारथी	स यसेन	 पडला.
उ ा	 तु या	सार याचं	काय?”	 दुयोधनाचं	धारदार	नाक	पिल या या	धसूर	पर्काशातही
प टपणे	तरारलेलं	िदसत	होतं.
“युवराजा,	 मला	 एक	 कुशल	असा	 पर्ामािणक	सारथी	 दे,	 हणजे	 उ ा	 माझा	 रथ

वा याचाही	गव	हरण	करणा या	गतीनं	समरांगणावर	 वैर	धावताना	तुला	िदसेल!”	कण
उ रला.

‘कुशल	सारथी?	पर्ामािणक	सारथी?’
ते	दोघेही	 णकाल	शांतच	उभे	रािहले.	कु ं या	राजक ातील	पाषाणमतूीसारखे!
“अंगराज,	खेद	मानणार	नसशील,	तर	असा	एकच	यो ा	मला	सुचवावासा	वाटतो,	जो

आज	सव	दृ टीनं	तु या	रथाचं	सार य	कर यासाठी	यो य	आहे.”	दुयोधनाची	पाषाणमतूी
बोलकी	झाली.

“कोणता?”	कणानं	 िशरावरचा	 मुकुट	आिण	अवजड	लोहतर्ाण	काढून	 ते	 तबकात
ठेवलं.

“मदर्राज	श य!”	दुयोधनानं	आपला	बळकट	उजवा	हात	 या या	िवशाल	खां ावर
चढिवला.

“श य?	 राजा,	 त	ू िवसरतोस	 की	 श य	 हा	 पांडवांचा	 मामा	 आहे.	 राजमाता
मादर्ीदेवीचंा	स खा	बंध	ूआहे	तो!”

“कणा,	श याला	 या	 यु ापवूीच	 मी	सव	 राजांहनू	 वेगळी	अशी	 मानाची	 वागणकू
िदलेली	 आहे.	 मदर्	 देशाहनू	 तो	 कु ेतर्ाकडे	 यायला	 िनघाला	 होता,	 ते	 वा तिवक
पांडवांना	 िमळावं	 हणनूच!	 पण	जागोजागी	 या या	मागावर	 वेशी	 उभा न,	 राजदतू
ठेवनू	 याला	बहुमोल	उपाहार	देऊन,	मी	 याला	आप या	प ाकडे	वळवनू	घेतलं	आहे.
गेले	सोळा	िदवस	तो	पर्ाणपणानं	िन ठेनं	आप यासाठी	लढला	आहे.	िव वास	ठेव,	श य
आता	कधीच	मागे	परतणार	नाही.	 ितर्य	प चा ाप	करीत	नसतात,	परतत	नसतात,
पर्संग	पड यास	पावन	हो यासाठी	मृ यलूाही	कवटाळतात!”

मदर्राज	श य	कणाचा	सारथी	िनयु त	झा याची	वाता	आम या	गोटात	पोहोचली.
आज	 कृ णदेवांनी	 पिह यानंच	 मादरे्य	 नकुलाला	 सादर	 कर याची	आ ा	 मला	 िदली.
मादरे्याला	समोर	 घेऊन	 ते	आज	कोणती	 यु नीती	 खेळणार,	असा	 िवचार	करीतच	मी
नकुला या	िशिबरात	गेलो.	वासुदेवांची	आ ा	 हट यानंतर	तो	मदनवत	अपर्ितम	 संुदर



पांडुपुतर्	नकुल	मा याबरोबर	िनघाला.
“नकुला,	आ ाच	 तुला	 तुझा	 मामा	 मदर्राज	 श यां या	 िशिबरात	जायचं	आहे”.

कृ णदेव	नकुलाला	 हणाले
यादवसेनापती	 हणनू	मी	शंका	 य त	केली	की,	“गेले	सोळा	िदवस	मदर्राज	श य

कु ं याकडून	िन ठेनं	लढला	आहे.	तो	या	 णी	पांडवांसाठी	कस	काय	लढेल?”
मा याकडे	हसनू	बघत	कृ णदेव	 हणाले,	“ यानं	तसं	लढावं,	अशी	आमची	इ छाही

नाही.	 नकुलानं	आप या	 मामाचं	 दशन	 घेऊन	 यांना	 एकच	 िवनंती	करावी	की,	 उ ा
समरांगणात	कणाला	तो	सतूपुतर्	आहे,	दुयोधनाचा	आिशर्त	आहे,	एवढंच	नाना	कळांनी
याला	वारंवार	सांगाव!	नकुलानं	कौश यानं	मामांकडून	एवढंच	वचन	घेऊन	परतावं.”
‘आ ा	 ारकाधीश’	 हणत	 मादरे्य	 नकुल	 आप या	 श यमामा या	 भेटीसाठी

एकटाच	िनघनू	गेला.	काही	वेळानं	तो	आप या	कायात	यश वी	होऊन	परतला.
आजची	रातर्बैठक	अिधक	न	लांबिवता	कृ णदेवांनी	सवांनी	शांतपणे	झोपी	जायला

सांिगतलं.	मला	कळून	चुकलं	की	अमावा या	संपली	असली,	तरी	आता	येणा या	रातर्ी
अिधकच	अंधा या	होत	जाणार!

यु ाचा	सतरावा	िदवस	उजाडला.	शु 	तृतीयेचा	िदवस	होता	तो!	दो ही	प ांकडील
सै यसं या	आता	अ याहनू	अिधक	कमी	झाली	होती!

कृ णदेवां या	आ ेनं	आजचं	 रण ेतर्	एका	अितशय	 उंच	 टेकडी या	पाय याजवळ
दि णेला	 िनवड यात	आलं	होतं!	पवूकडून	 कु ं ची	आिण	पि चमेकडून	पांडवांची	 सेना
रणभमूीजवळ	दाटत	होती.	मदर्,	मागध,	म य,	मथुरा,	मालव,	व स,	वंग	िवदेह,	िवदभ,
कुिलंद	 िकरात,	 काशी,	 कोसल,	 किपश,	 कांबोज,	 काम प,	 िनषेध	 आिभर	 गांधार	 –
आयावतातील	सव-सव	देशांचे	उरले-सुरलेले	यु ो सुक	यो े 	यु ाचा	शेवट	काय	होणार,
या	साशंकतेनं	 कु ेतर्ाभोवती	दाटले	होते.	एकिन ठेनं	लढ यासाठी	 िस 	झाले	होते.
शाकल,	 ारका,	 िगिरवर्ज,	 िवराटनगर,	 अवंती,	 पर्याग,	 तामर्नगर,	 िमिथला,
हि तनापरू,	कुसुमपरू,	 कंुिडनपरू,	चंदनावती,	का ठमंडप,	वाराणसी,	अयो या,	चंपावती,
मािह मती,	 पु करावती	 सव	 राजनगरांचे	 िविवध	 रंगांचे,	 वेगवेगन या	आकारांचे	 सव
राज वज	रण ेतर्ाला	मानवंदना	देत	डोल	ूलागले.

आज	कु सै याची	रचना	सयूिबंबासारखी	गोलाकार	होती.	िकतीतरी	योजनं	घेराचा	हा
सेनास ज	 गोल,	 सेनापती	 कणा या	 जैतर्रथा या	 मागे	 पसरला	 होता.	 या	 राधेयानं
आप या	जैतर्रथाला	वंदन	क न	पर्दि णा	घातली.	डोळे	िमटून	तो	सयू तोतर्	 हणत
होता,	‘ॐ	भभुूवः	 व:–’

मृ युदेव	 यमाचं	 वाहन	 असले या	 मिहषासारखा	 आकार	 देऊन	 पांडवांचं	 सै य
अजुना या	नंिदघोष	रथामागे	कृ णदेवांनी	आज	उभं	केलं	होतं,	 याचं	शेवटचं	पथक	सरळ
टेकडी या	पाय याशी	जाऊन	 िभडलं	होतं,	मी	उर या-सुर या	यादवसेनेसह	मिहषाची
डावी	 फळी	 सांभाळली.	 वीर	 सेनापती	 कण	 रथा ढ	 होताच	 याचा	 सारथी	 श य
रथनीडावर	झेपावला.	 यानं	 या या	हि तदंतासार या	शुभर्धवल	िदसणा या	उंच,	पु ट
घोड ांचे	 वेग	 हाती	 घेतले.	 याघर्चमानं	 वेढले या	 घेरात	 खोचलेला	 पर्तोद	 उपसनू
श यानं	हाती	घेतला.

श य	–	पांडवांचा	मामा	–	कणाचा	सारथी!	मी	 वतःशीच	हसलो.



पांडवसै या या	अगर्भागी	उ या	असले या	अजुनाला	कृ णदेवांनी	रथा ढ	 हायला
सांिगतलं	पण	तो	तसाच	उभा	रािहला.	 ते	रथा ढ	झा यािशवाय	तो	आज	 नंिदघोषावर
चढणारच	न हता.	 णभर	हसनू	कृ णदेवांनी	नंिदघोषावर	पाय	ठेवला.	जाणीवपवूक	डावा!

रथा ढ	होऊन	 कृ णदेवांनी	 यां या	 शुभर्	पांचज य	 शंखातनू	 यु परे्रक	 रोमांचक
बोल	 काढताच	 अजुनही	 रथा ढ	 झाला.	 आज	 पिह यानंच	 दो ही	 सेनांनी	 केवळ
दोघां याच	नावांचा	जयघोष	क न	क लोळ	माजिवला.	 ‘कंुतीपुतर्	अजुऽन	 –	जयतु!’
राधेय	दानवीऽर	अंगऽराज	कण	–	जयतु!’

पांडवसै यातील	 जयनाद	 ऐकताच	 कु ं चा	 तो	 सेनापती	 सरसरत	 फुलणा या
सयूफुलासारखा	एकदम	 फुलनू	 िनघाला	 –	आता	तो	 केवळ	कण	न हता.	राधेय	न हता,
क तेय	न हता,	तो	होता	केवल	सेनापती	–	केवळ	जळता	सयू!

आप या	 उज या	 हातातील	 िवजय	धनु य	 पुन:पु हा	 उंच	 उंचावीत	 ‘आऽऽरोऽऽह,
आऽक्रम’	अशा	घोषणा	देत	तो	खवळले या	समुदर्ासारखा	गजना	करीत	येऊ	लागला.
याला	 संर ण	 देत	 याचे	 पुतर्	 वृषसेन,	 पर्सेन	 व	 िचतर्सेन,	 अ व थामा,	 शकुनी,
दुःशासन,	 कृप,	 दुयोधन,	 कृतवमा,	 सव	 अितरथी	 कौरवयो ेही	 वेषानं	 आम या
पांडवसेनेवर	चालनू	येत	होते.

कृ णदेव	 नंिदघोषाल	 खाली	 उतरले.	 वंगणा या	 का टनिलकेतील	 एरंडीचं	 तेल	 व
इंगुदीिमिशर्त	वंगण	 यांनी	नंिदघोषा या	सव	रथचक्रांना	िदलं.

नंिदघोषाला	 संर ण	 देत	भीम,	उ मौजा,	 धृ ट ु न,	नकुल,	सहदेव	यांचे	रथ	धावू
लागले.	 धुळीचे	 पर्चंड	 लोळच	 लोळ	अवकाशात	 झेपाव	ू लागले.	 रणवा े ,	 जयघोष,
ह ीचें	ची कार,	घोड ांचे	 िखंकाळणं,	 रथचक्रांची	घरघर,	ताणले या	पर् यंचांचे	 टंकार
या	 सवांचा	 िमळून	 तयार	 झालेला	 एक	 िविचतर्	 संिमशर्-संिमशर्	आवाज	 टेकडी या
तटबंदीला	थडकत	घुमनू	पर्ित विनत	होऊ	लागला.

दो ही	 सै यांचे	यो े ,	बाण	 फेकीत	एकमेकांवर	भयंकरपणे	आदळले.	 सै याला	 सै य
िभडलं!	कणाचा	पाच	 हंसवणी	पांढ या	घोड ांचा	 जैतर्रथ	धरतीला	भयानक	हादरे	 देत
आम या	पांडवसेनेतील	पांचालां या	आघाडी या	फळीत	के हा	घुसला	ते	कळलंही	नाही.

तो	जवळ	 येताच	आम या	थोडंसं	 पुढे	 गेले या	डा या	हाताचं	 धृ ट ु नाचं	पांचाल
सै य	एकदम	आडवं	घुसनू	आम या	सेनेसमोर	उभं	ठाकलं.	अचानकपणे	पांचालांची	पथकं
समोर	आलेली	पाहनू,	तो	सरळ	पांचालां या	पथकांत	 घुसला.	हातातील	 िवजय	धनु य
उंच	उंचावीत,	िवषारी	बाणां या	संतत	मृगधारेसार या	सरीवंर	सरी	पांचालां या	अफाट
गजपथकावर	 वषव	ूलागला.	 केवल	अ या	घटकेतच	 यानं	 पांचालांची	आघाडीची	सव
पथकं	वधली.

पिह या	 घटकेतच	 कणानं	 भानुदेव,	 िचतर्सेन,	 सेनािबंद,ू	 तापन	आिण	शरूसेन	 या
िव यात	पांचालवीरांना	 कंठ नान	घातलं,	 कृ णदेवांनी	पांचालांमागची	अजुनाची	पथकं
हळूच	 काढून,	 ती	 संश तकां या	 सेनेला	 िभडिवली.	 अजुनाचे	 अमोघ	 बाण	 यां या
मा याव न	सूँऽ	सूँऽऽ	असा	सलग	आवाज	करीत	उधळत	होते.	संश तक	वाट	फुटेल	तसे
धावत	 होते.	 अजुनाची	 सेना	 यांना	 पाठलाग	 क न	 गाठू	 लागली.	 बाणफेकीनं	 िटपू
लागली.

आघाडीची	रणफळी	फोडून	आत	 घुसले या	कणाची	आिण	 युिधि ठराची	आता	गाठ
पडली.	बराच	काळ	युिधि ठराची	तरे्धा	क न,	शेवटी	 यानं	 याचा	सारथी	इंदर्सेन	याला



रथाव न	 कोसळिवला.	 इंदर्सेन	 णातच	 गतपर्ाण	 झाला.	 असहाय	 युिधि ठर
रणांगणाबाहेर	पळाला.	आप या	शि तशाली	पुतर्ाचा	–	घटो कचाचा	अंत	कणानं	केला
याचं	श य	मनात	 तलेला	 वायुपुतर्	भीम,	समरांगणावर	 कुठे	कणाचा	 पुतर्	आप या
भ कम	 बाहूं या	 िवळ यात	कवटाळायला	 िमळतो	काय,	याची	 िभरिभर या	डो यांनी
संधी	पाहात	होता	आिण	 याला	ती	संधी	िमळाली.

िवक्रमी	कणपुतर्	पर्सेन	भीमाशी	अधा	घटका	लढला.	पण	 –	पण	 शेवटी	भीमानं
फेकले या	एका	चंदर्मुख	बाणानं	घायाळ	होऊन	धरतीवर	कोसळला.	तडफडून	गतपर्ाण
झाला.

माझं	आिण	कणपुर	 वृषसेनाचं	घनघोर	यु 	 जंुपलं,	पण	अ या	घटकेतच	एक	िवषारी
िल त	बाण	मा न	मी	 वृषसेनाला	मिू छत	 केलं.	चपळाईनं	 पुढे	होत	 दुःशासनानं	 या
मिू छत	वीराला	समरांगणाबाहेर	काढलं.

आप या	 पराभवाचा	 पर्ितशोध	 घे यासाठी	 अ व थ	 झालेला	 युिधि ठर	 दर्ािवड
आिण	िनषाध	यांची	राखीव	पथकं	घेऊन,	पु हा	समरांगणात	कणासमोर	उभा	रािहला.	पण
आप या	 पुतर्ा या	 वधामुले	 क्रोधानं	 भडकून	 गेले या	 या	 महार यानं	 पिह या
धडकेतच	 युिधि ठरा या	 दंडधार	 व	 चंदर्देव	 या	 चक्रर कांना	 धरतीवर	 धाडकन
लोळिवलं!	युिधि ठरही	िनकरानं	 या या	रथाला	िभडला.	 यानं	बाणफेकीनं	कणाचा	रथ
झाकाळून	टाकला.	कणानं	 याचं	बाणांचं	आवरण	 णात	उधळून	लावलं.

याची	 बाणफेक	अस 	 होताच	 युिधि ठर,	 मी	आिण	 युयु सु	 एकाच	 रथात	 चढलो
आिण	 पु हा	समरांगणाबाहेर	 पळू	लागलो.	 युिधि ठरानं	 फेकलेला	एक	सचूी	 बाण	 या
राधेया या	 उज या	 कानाजवळ या	 मम थानावर	 अचकू	 बसला.	 मिू छत	 होऊन	 तो
खाली	कोसळला.

कणासमो न	पळालेला	युिधि ठर	रणांगणा या	बाहेर	जाऊन	िशिबरात	 व थ	बसनू
रािहला	होता.	 याचं	काही	बरंवाईट	झालं	की	काय,	या	भयानं	साशंक	झाले या	अचनाचे
वेध	 चुकू	लागले.	 याला	 युिधि ठर	 सुख प	आहे,	 हे	 पटिव यािशवाय	 तो	 ि थरिच
होणारच	 न हता.	 नंिदघोषाची	 गती	 मंद-मंद	 करीत	 कृ णदेवांनी	 अजुनाला	 सेनेबाहेर
काढलं.	 याचा	 रथ	 युिधि ठरा या	 िशिबरासमोर	 आणला.	 रथचक्रांचा	 आवाज	 ऐकून
युिधि ठर	धावतच	बाहेर	आला.

परंतु	अजुनानं	आपणाला	कण	अजनू	समरांगणात	 भेटलाच	नाही,	असं	खाली	मान
घालनू	 याला	सांगताच,	तो	संयमी	आिण	शांत	 हणनू	सवांनी	गौरिवलेला	भिूमपुतर्ही
खवळला.

“हातातील	 गांडीव	 धनु य	 कु ेतर्ावर या	 सयूकंुडात	 फेकून	 का	 देत	 नाहीस	 तू
अजुना?”	 असं	 युिधि ठरनं	 अजुनाला	 भान	 सोडून	 क्रोधानं	 हणताच,	 यु ात	 लढून
या या	सवांगातील	र तकण	रसरसनू	तापले	होते	असा	अजुन,	आपलं	गांडीव	धनु य
ऊंचावनू,	 जीवनभर	 िपतृवत	 मानले या	 आप या	 पर्ाणिपर्य	 ये ठ	 बंधवूरही	 सरळ
धावनू	गेला.

काही-काही	 पर्संगच	 माणसा या	 संयमाचे	 बांध	 फोड यासाठी	 िनयतीनं	 योजलेले
असतात.	आज	ती	िनयती	युिधि ठर-अजुन	यां याम ये	उभी	ठाकली.

कृ णदेवांनी	 म ये	 होऊन	 या	 दोघा	 क तेयांचा	 समेट	 घडिवला.	 ‘कणाला
वध यािशवाय	िशिबराकडे	परतणारच	नाही!’	अशी	घोर	पर्ित ा	अजुनानं	केली.



शु ीवर	आले या	 वृषसेनाला	 घेऊन,	 दुःशासन	 पु हा	कौरवसै या या	खवळले या
महासागरात	पाणलोटासारखा	 घुसला.	 याला	समोर	पाहताच	 क्रोधानं	आपला	 िवशाल
जबडा	 ताणनू	 भीम	 ची कारला,	 “नीचा,	 थांब!”	 क् 	 भीमानं	 िवशोकाला	 दरू	 सा न
आप या	रथाचे	वेग	 वत:	हातात	घेतले.

म ये-म ये	 येणा या	 आप या	 आिण	 कौरवां या	 सैिनकांना	 सरसहा	 आप या
रथाखाली	िचरडत,	दुस या	पर्हराला	अनावर	भीमसेनानं	दुःशासनाला	गाठलं.	मनातील
सडूाची	 भावना	अनावर	 झालेला	 तो	 वायुपुतर्	आकाशवा यासारखा	 गडगडाट	 करीत
िवकटपणे	मोठ ानं	हसला.	 मृ यलूाही	थरकापायला	लावील	अशी	 ‘दुःशासना	नीऽचा!’
अशी	केवढीतरी	ककश	आरोळी	ठोकीत,	तो	दुःशासना या	रथाला	सरळ	िभडला!

अधा-एक	 घटका	 यांना	 एकमेकांिशवाय	 कु ेतर्ावर या	 इतर	 लाखो	 यो ांचं
भानच	 न हतं.	 शेवटी	 भीमानं	 एका	 भ कम	 पर्हारानं	 दुःशासनाला	 खाली	 पाडलं.
हातातील	गदा	फेकून	िदली.	 या	वायुपुतर्ानं	चपळाईनं,	पुढे	धावत,	गजत	दुःशासनाचा
गदा	 पेललेला	उजवा	हात	आप या	दो ही	हातां या	भ कम	पकडीत	पकडला.	आपला
जडशीळ	 उजवा	 पाय	 यानं	 दुःशासना या	 उज या	 नायुपु ट	 काखेवर	 दाबनू	 ठेवला.
दुःशासना या	हातातील	गदा	के हाच	गळून	पडली	होती.

“पांचाली या	पिवतर्	पर्ावरणाला	 पश	करणारा	तुझा	हा	पापी	बाह	ूमी	मुळासकट
उखडून	 हा	 असा	आकाशात	 फेकून	 देतो	आहे!”	 असं	 मोठ ानं	ओरडत,	 या	 अचाट
श ती या	गदावीरानं	 दुःशासनाचा	बाह	ूएका	दमदार	झट यातच	खां ा या	सां यातनू
मुळासकट	उखडून	काढला.	 धंुदपणानं	आकाशाकडे	पाहात	 यानं	तो	िविवध	आभषूणांनी
भषूिवलेला,	र तरंिजत	बाह	ूगरगर	िफरवनू,	िदशाहीन	कुठेतरी	दरू	फेकून	िदला.

तेवढ ानंही	 या	 भानरिहत	 भीमाचं	 समाधान	 काही	 झालं	 नाही.	 दुःशासनाचीच,
हातातनू	 िनसटलेली	 गदा	 यानं	 उचलली.	 आप या	 डो या याही	 वर	 ती	 खपू	 उंच
ऊंचावनू	 यानं	ितचा	एक	भ कम	आघात	िव हळणा या	 दुःशासना या	व ावर	घालनू,
याचं	उ म 	व 	लोहतर्ाणासह	िछतर्िवि छतर्	क न	टाकलं!
गगनभेदी	आत	अंितम	ची कार	फोडून	टाचा	घासत	दुःशासन	शांत	झाला.	र ताची

कारंजी	उफाळली.
हातातील	गदा	दरू	 फेकून	 देऊन	भीमसेन	 गुडघे	 टेकून	खाली	बसला.	 “या,	कोणात

साम य	असेल,	तर	या	भीमसेनाला	थोपवा!”	भोवती	दरूवर	उ या	असले या	 दुयोधन,
शकुनी,	 कृप,	अ व थामा	आिण	कण	या	सव-सव	कौरवयो ांना	उ ेशनू	तो	भयानक
ओरडला.

दुःशासना या	 छातीतनू	 वाहणा या	 र ता या	 पाटात	 आपलं	 वाघासारखं	 गोल
गरगरीत	 त ड	 खुपसनू,	 दुःशासनाचं	 उ ण	 र त	 तो	 घटाघट	 यायला.	 मा यासह
य चयावत	सवां या	अंगावर	काटाच	उभा	रािहला.

सवांनी	 डो यांवर	 हात	 ठेवले.	 िक येक	 मिू छत	 झाले.	 एकट ा	 कृ णदेवांनी
नंिदघोषातनू	 उत न	 भीमसेनाला	 सावरलं.	 आ ा	 कुठे	 मला	 पटून	 चुकत	 होतं	 की,
कृ णदेवांनी	 याला	 पांडव-सेनापती	 कर याचं	 का	 टाळलं	 होतं,	 कृ णदेवांनी	 याचं
र तमाखलं	मुख	आप या	िन या	उ रीयानं	िटपनू,	 याला	दर्ौपदीदेवीं या	िशिबराकडे
धाडलं	 –	 याचा	 पर्ित पर्माणे	 दर्ौपदीदेवीचें	 मु त	 केश,	 दुःशासना या	 र तानं
सावर यासाठी.



आता	समरांगणाचे	सरळ-सरळ	 दोन	भाग	 पड यासारखे	झाले	 होते.	 उ रेकडे	मी,
भीमसेन,	धृ ट ु न,	सहदेव,	युिधि ठर	यां याशी	लढणारे	दुयोधनबंध,ू	कृप,	सधव	यांचा
भाग	 व	 दि णेकडे	 वृषसेन,	 अ व थामा,	 शकुनी,	 दुयोधन	 यां या	 कड ातनू	 अचकू
वृषसेनाला	िटप यासाठी	टपले या	अजुन,	नकुल,	उ मौजा	यांचा	दुसरा	भाग!

आप या	पुतर्ाला	अजुना या	बाणजालातनू	वाचिव यासाठी	आलेला	कण	कसातरी
पर्यासानं	 वृषसेनाभोवती	 पडले या	 कड ापयंत	 येऊन	 थडकला.	 एवढ ात	 शकुनी,
अ व थामा,	दुयोधन	यांना	आ हान	देणा या	अजुनानं	नुक याच	समोर	उ या	ठाकले या
कणालाही,	 “सतूपुतर्ा!	 तुझा	हा	 पुतर्	 वृषसेन	आज	 तु हा	सवां या	सम 	ठार	करतो
आहे.	 जसा	 तु ही	 मा या	 िपर्य	 ‘अिभ’	 मारलात	 तसा!”	असं	 मोठ ानं	ओरडून	 एक
चंदर्मुख	बाण	असा	फेकला	की,	पवूीच	बाणां या	 कंुपणात	रथात	 िखळले या	 वृषसेनाचं
म तक	 णात	धाडकन	धरतीवर	कोसळलं.

जैतर्रथातनू	 उत न	 वृषसेना या	कपाळाचं	एकदा	 दीघ	अवघर्ाण	क न	 उठताना
कणानं	कंठभाग	फुलवनू	गगनभेदी	आरोळी	ठोकली	–	‘आऽक्रम!’

अजुना या	 पराक्रमानं	 भयभीत	 होऊन	 धावणारे	 कु सैिनक	 िखळ यासारखे
जाग याजागीच	 थांबले.	 कु ं चं	 उरलं-सुरलं	 सव	 सै य	 एकतर्	 बांधनू	 कण	 आता
अजुना या	नंिदघोषाकडे	येत	होता.	आता	ितसरा	पर्हर	सु 	झाला	होता.

दि णेकड या	 िचखला या	 दलदलीत	कणाचा	 रथ	उतरिव यािशवाय	श याला	तो
अजुना या	 रथासमोर	 उभाच	 करता	 येणार	 नाही,	 अशा	 मो या या	 जागी	 आणनू
कृ णदेवांनी	नंिदघोष	उभा	केला.	कुशल	श यानं	 या	दलदली या	पट्ट ात	चार	हात	तरी
कोरडी	जागा	िमळते	काय,	हे	पाह यासाठी	 याचा	रथ	 या	पट्ट ाभोवती	िकतीतरी	वेळ
गरगर	िफरिवला.	शेवटी	िन पायानं	थांबनू	तो	कणाला	 हणाला,	“राधेया,	आजचा	िदवस
अजुनाशी	यु 	कर यासारखा	नाही.	या	दलदलीत	रथ	घाल यात	धोका	आहे.”

काही	न	बोलता	कणानं	दलदली या	पट्ट ां याम ये	रथ	 ने यासाठी	बोट	 उंचावनू
श याला	 आ ा	 केली.	 अजुनाचा	 नंिदघोष	 आिण	 याचा	 जैतर्रथ	 आता	 पर्थमच
एकमेकांसमोर	उभे	ठाकले.	झटकन	खाली	उत न	 कृ णदेवांनी	 वंगणाचा	एक	जाड	 लेप
नंिदघोषा या	चक्रांना	सगळीकडे	 िदला.	 वेडावले या	दो ही	 सेनांतील	 सैिनकयो ांनी
आप या	 रथांवर या,	 तुटले या	 पु पमाला	 संपणू	 तोडून,	 जयघोष	 करीत	 यांचा
आपाप या	सेनानायकांवर	वषाव	केला.

कृ णदेवांनी	 यांचा	पांचज य	 िकतीतरी	आवेगानं	 फंुकला.	 चंदनउटी	 लेपलेले	आपले
भ कम,	पु ट,	मांसल	दंड	साव न	कृ णाजुनांनी	आपापले	पांचज य	व	देवद 	शंख	िशरा
ताणनू	 पर्ाणपणानं	 फंुकले.	कणानंही	 जैतर्रथावर	 याचा	 िहर यगभ	 शंख	 पर्ाणपणानं
फंुकला.

एका	 णाचीच	शांतता	पसरली	आिण	मग	 यांनी	एकदम	कानठ या	बसिवणा या
रणआरो या	फोडीत	एकमेकांवर	अिवरत	बाणांची	भयानक	 फेक	 सु 	 केली.	 यांचे	बाण
अवकाशातनू	असे	सुटत	होते	की,	तारकामंडलासह	आकाशच	कोसळून	अंगावर	पडतं	की
काय,	 असा	 भास	 दो ही	 सै यांना	 झाला.	 गे या	 सोळा	 िदवसांत	 अशी	 िच थरारक
बाणफेक	मीही	पािहली	न हती.	भी म,	दर्ोण,	अिभम य	ूयांनी	 केले या	 संगर्ामापे ा
यांचा	संगर्ाम	सवसंहारक	होता.	सवां या	अंगावर	रोमांच	उभे	करणारा	होता.
शेकडो-हजारो	 किपश	 बाण	आकाशात	 फेकून,	 ते	 यांतनू	 मृगधारेसारखा	 शत् वर



पाऊस	पाडू	लागले.	 यातनूच	पांढ या	 िजदम्	बाणांची	 िवजेसारखी	असं य	नागमोडी
वळणं	 रेखनू,	 या	िजदम्	बाणांनी	एकेक	पथकाचा	पर्मुख	अचकू	िटपनू,	पर परांची	सेना
ीण	क 	लागले.	साम य	कमी	क 	लागले.	सैिनकांना	कळेना	की,	बाण	कोठून	येताहेत!
आता	 रथाभोवतीचा	 िचखल	 अिधकच	 रटरटू	 लागला.	 आपाप या	 सेनानायकाला

पर्ो साहन	आिण	 चेतावणी	 दे यासाठी	भोवतीचे	यो े 	 यां या	नावांचा	अखंड	जयघोष
क 	लागले.	आता	 तो	आवाज	कोण याही	आवाजापे ा	 णा णाला	जा त-जा तच
गगनभेदी	होत	चालला	होता.	एक	घटकाभर	 यांनी	 वेडाव यासारखी	नुसती	पर परांवर
बाणफेकच	 केली.	मातर्	दोघां याही	उघड ा	 दंडांवर या	जखमांतनू	उ ण	 र ताचे	पाट
वाह	ूलागले.	ितकडे	ल 	दे याइतका	अवसरही	 यांना	न हता!	 या	र ताचा	पर परांशी
नाजकू	नातेसंबंध	आहे,	हे	फुलले या	कणा या	आता	ल ातही	रािहलं	न हतं!!

आता	 ते	दोघेही	पर्ाणा या	मोलानं,	अतीव	क ट	क न	पर्ा त	 केलेली	 िद या तरं्
एकमेकांवर	फेक यासाठी	स ज	झाले.	या	वेळी	 यांना	ज म	देणारी	राजमाता	–	पर् य
कंुतीदेवी	 जरी	 समरांगणात	आ या	अस या,	 तरी	 यांनीसु ा	 ते	 दोघे	 एकमेकांचे	 बंधू
आहेत,	 हे	मा य	 केलं	नसतं.	जीवना या	दोन	पर पर	 िवरोधी	ध् वां या	अगदी	कडेवर
जाऊन	 ते	आता	उभे	रािहले	होते.	 यां यापुढे	एकच	एक	 दृ य	 िदसत	होतं	–	समोर या
यो ाचं	 िन पर्ाण	कलेवर!!	 यासाठीच	 ते	आसुसलेले	 होते.	 वतःला	 संपणू	 िवसरले
होते.

भा यातील	एक	सपमुख	 िद य	बाण	कणानं	अजुनावर	 फेक यासाठी	बाहेर	काढला.
या या	नकळतच	 या	बाणावर	एका	नागश तीनं	संचार	केला	होता.	अजुना या	कंठाचा
वेध	घेऊन	कणानं	मंतर्	पुटपुटत,	तो	भयानक	बाण	सोडला.	तो	बाण	आप या	कंठाचा	वेध
घेत	 वायुवेगानं	 येतो	आहे,	याचं	अजुनाला	थोडंसु ा	भान	 रािहलं	न हतं.	 कृ णदेवांनी
हातातील	वेग	चपळाईनं	आखडून	एक	असा	झटका	घोड ां या	पाठीवर	िदला	की,	पाचही
घोडे	एकदम	पाय	 मुडपनू	गपकन	खालीच	बसले.	अजुना या	 कंठाचा	पर्ाणघातक	 वेध
कसातरी	 चुकला.	 रथ	खाली	 झुक यामुळे	 या या	 म तकावर या	 िकरीटावर	खणकन
आदळले या	 या	 भयानक	 गितमान	 बाणानं	 याचा	 सुवणी	 मुकुट	 उधळून	 लावला.
याखाली	असलेलं	गोलाकार	 िशर तर्ाणही	घरंगळून	 रथात	 पडलं.	अजुनानं	 सुटकेचा
दीघ	 िनः वास	 टाकला.	 याचे	काळे,	 कुरळे	 केस	 िवखुरले.	 या याकडे	 पाहनू	 कृ णदेव
हसले.

कटीभोवती	 लपेटलेला	 पांढराशुभर्	 शेला	 काढून	 अजुनानं	 आप या	 िवपुल
केशांभोवती	त परतेनं	 गंुडाळला.	 िनयतीचं	आ हान	आता	तर	अिधकािधक	उगर्	होऊ
लागलं.

बाणांचा	ओघ	वषवनू	अजुनानं	कणा या	सार याला,	श याला	 िपंज यातील	 येन
प यासारखा	 एका	जागी	 क डून	 टाकला.	आता	 या	 कुशल	 सार याला	 इकडे-ितकडे
हलताच	येईना.	समोरचा	गजशंृखला वजांिकत	जैतर्रथ	आता	एका	जागी	ि थर	झाला.

कणाचे	िनवडक	बाण	कृ णदेवां या	िकरीटाव न	धावत	होते.	या	घनघोर	यु ात	 यानं
चुकूनसु ा	एकही	बाण	कृ णदेवां या	िदशेनं	फेकला	नाही.

संत त	 झाले या	 अजुनानं	 मना या	 िनधारानं	 आ नेया तर्ापवूीचे	 सचूक	 मंतर्
पुटपुटायला	 सु वात	 केली.	एक	पर्कारचं	अतीव	 िद य	 तेज	 या या	 मुदरे्व न	ओसंडू
लागलं.	 अजुना या	 गांडीव	 धनु यातनू	 सुटलेले	 अगिणत	 अि नबाण	 कृ णदेवां या



मा याव न	 आग	 ओकत,	 समोर	 फरफरत	 धाव	ू लागले.	 सग या	 आकाशमंडलाचं
य कंुडच	झालं	आहे	की	काय,	या	भयानं	कौरव	 सैिनक	भयभीत	होऊन	इत तत:	धावू
लागले.	अजुनाचे	बाण	अ नीचा	पाऊस	पाडू	लागले.

अजुना या	अि नबाणांना	 िन पर्भ	कर यासाठी	कणानं	 गुडघे	 टेकून	 व णा तर्ाचे
िद य	 मंतर्	डोळे	 िमटून	आळिवले.	 या या	 ओंजळीतनू	अ यदान	करताना	जीवनभर
पडलेले	पाणीच	 या या	साहा यासाठी	का या	 मेघांबरोबर	 िवजांचं	अिनबंध	तांडवनृ य
घेऊन	धावलं.	 या	पा या या	दानानं	 या	दानवीरानं	अधवट	मेले या	जखमी	वीरांनाही
जीवनाचं	दान	केलं.

पण	 –	 पण	 कणाला	 माहीत	 न हतं	 की,	 या याच	 व णा तर्ानं	 या या
रथचक्रांभोवतीचा	िचखल	अिधकच	दाटत	चाललाय!!

कणा या	 व णा तर्ाचे	 वषणारे	 मेघ	 परतवावेत,	 हणनू	 अजुनानं	 िनवारक	 अशा
वाय या तर्ाची	 कुशल	योजना	 केली.	 सुसाट,	घ गावत	धावणा या	वा यानं	आकाशात
दाटलेली	 मेघांची	क डी	उधळून	लावली.	कु ेतर्	 पु हा	सयूिकरणांनी	उजळून	 िनघालं.
आनंिदत	झाले या	अजुनानं	जयनाद	करीत	वजर्ा तर्ाचं	अिभमंतर्ण	क न	ते	असं य
ती ण	 श तरं्	 घेऊन	 धावणारं	 असं	 कणावर	 फेकलं.	 कणानं	 पर् यु र	 हणनू	 महदर्
पवतावर	पर्ा त	केले या	भागवा तर्ाची	योजना	केली.

अजुनान	 फेकले या	 िद य	अशा	सवनाशी	बर् ा तर्ाचंही	 िनवारण	 यानं	 िनधारानं
केलं.	 िपनाक,	पाश,	तोमर,	 िभंिदपाल,	चक्र,	 ितर्शलू	सव-सव	पर्कारची	श तरं्	 यांनी
एकमेकांवर	 फेकली.	कोणी	थकत	न हतं.	 यु ाचा	 िनकाल	काही	लागत	न हता.	 ितसरा
पर्हर	संपवनू	आता	सयू	पि चमेकडे	कल	ूलागला.

िनिशत,	नाराच,	 िजदम्,	स नतपव,	 कंकपंुख,	बि तक,	 मपंुख,	 ु र	अशा	असं य
बाणांचा	खचच	खच	 संपणू	समरांगणावर	पडला	होता.	 यांची	इ छा	नसतानाही,	 यांनी
फेकले या	 िद य	 अ तर्ांनी	 असं य	 यो े 	 कामी	 आले.	 दोघेही	 हटत	 न हते.	 सोळा
िदवसांत	झाले या	 यु ापे ा,	 यांचं	एक	 िदवसाचं	 हे	घनघोर	 यु 	आता	 कु ेतर्ालाही
पाहावत	न हतं.

िनवाणीचं	 हणनू	 कणानं	 अित	 क ट	 क न	 महदर्	 पवतावर	 पर्ा त	 केलेलं
परशुरामांकडील	 अथवण	 अ तर्	 अजुनावर	 फेकलं.	 याचा	 वेध	 चुकिव यासाठी
कृ णदेवांनी	सव	घोडे	गरकन	गोल	िफरिवले.	अथवण	अ तर्ाचा	मारा	चुकला.

नंिदघोष	 या या	 रथा या	 िदशेनं	 पाठमोरा	 होऊन	 येत	 असलेला	 पाहनू	 श य
दातओठ	खात	हल याचा	य न	क 	लागला.	घोड ांना	चेतावणी	दे यासाठी	िशरा	ताणनू
हाकारा	 देत,	 यानं	 हातातील	 वेग	 फटाफट	 पांढ या	 घोड ां या	 पाठीवर	 आदळले.
घोड ांनी	खरू	 पवनू	सव	साम यािनशी	रथ	वळिव यासाठी	िजवाची	शथ	केली,	पण	एक
सतूभरही	तो	जैतर्रथ	काही	हलला	नाही.	आता	तो	हलणार	न हता.

अधा-एक	घटका	एका	जागीच	दलदलीत	िखळलेला	तो	रथ,	सयूिकरणांनी	ती	दलदल
तापवनू-तापवनू	घट्ट	के यामुळे	धरतीनं	घट्ट	पकडून	ठेवला	होता.	 या या	रथाचं	डावं
चक्र	रणभमूीत	फसलं	होतं!

“अंगराज,	रथ	हलत	नाही!	डावं	चक्र	धरतीनं	गळलं	आहे.”	श य	भयाकुल	 वरात
ओरडला.

“मादरे्या,	थरकू	नकोस.	रथचक्र	बाहेर	खेचतो.”	पाठीवरचा	भाता	आिण	हातातील



अखंड	बाणफेक	करणारं	िवजय	धनु य	सावरीत,	तो	रथातनू	एका	झेपेतच	खाली	उतरला.
यानं	 उजवा	 हात	 डा या	 रथचक्रा या	 एका	 भ कम	 आ याला	 घालनू,	 ते

उ र यासाठी	सव	साम य	एकवटलं.	रथचक्र	काही	हललं	नाही.
या या	हातात	धनु य	पाहनू	अजुन	बाण	फेकीतच	होता.	 ते	बाण	 या या	उघड ा

दंडात	 प	ूलागले.	तो	खाली	बसला.	 पेल	िततकं	धनु य	धरतीत	खाली	 पवनू	 यानं	ते
ि थर	केलं.	आता	 यानं	बाणफेकीचा	बैठा	पिवतर्ा	घेतला.	 यानं	एका	हातानं	फेकले या
एका	 ममभेदी	 बाणामुळे	 अजुन	 मू छीत	 झाला.	 ते	 पाहनू	 िनधारानं	 यानं	 हातातील
िवक्रमी	िवजय	धनु यही	 णभर	खाली	ठेवलं.	दो ही	हात	ताणनू	सव-सव	साम यािनशी
तो	आता	रथचक्र	बाहेर	काढ यासाठी	झटू	लागला.	रथचक्र	तसभूरही	हलत	न हतं.

लाकडी	नळीतील	औषधी	वन पती	 कृ णदेवांनी	अजुना या	नाकासमोर	धरली.	तो
णात	सावध	होऊन	पु हा	उभा	रािहला.
कणाला	िनःश तर्	पाहनू	मातर्	अजुनानं	आपलं	गांडीव	धनु यही	खाली	घेतलं!!
उज या	 हाताची	 तजनी	 या	 रथचक्र	 उ ार यासाठी	 झंुजणा या	 वालामुखीवर

रोखनू	कृ णदेव	अजुनाला	 हणाले,	“अजुना,	अधचंदर्ाकृती	अंजिलक	बाण!”
“	पण	–	तो	िनःश तर्	आहे.	पद थ	आहे.	मी	रथा ढ	आहे.”	अजुन	चाचरला.	पु हा

संभर्िमत	झाला.
“अजुना,	ही	आ ा	आहे.”	कृ णदेवांचा	 वर	तीवर्	कठोर	झाला.	धारदार	झाला.
आ ाधारक	अजुनानं	 अंजिलक	बाण	सरकन	भा यातनू	 खेचनू,	पर् यंचा	ठीक	आहे

की	नाही	 हे	पाह यासाठी,	ती	 िचमटीत	ध न	 ितचा	एकदा	 टंकार	 केला.	 तेवढा,	अगदी
तेवढा	 सू म	आवाज	 ऐकूनही	 यानं	 रथचक्रावरचे	आपले	 डोळे	 नंिदघोषाकडे	 गरकन
िफरिवले.	अजुनानं	 फेकीसाठी	सावरलेलं	धनु य	पाहनू	तो	ओरडला,	 “अजुना	थांब.	मी
िन:श तर्	आहे.	पद थ	आहे.	 िनःश तर्	पद थावर	श तर्	 फेकणं,	हा	 यु धम	नाही.	तू
वीर	आहेस.	 ितर्य	आहेस.”	 तेवढ ात	 यानं	 महदर्ावर	 पर्ा त	 केलेलं	 बर् ा तर्
आठव याचा	कसनू	पर्य न	केला	असावा.	ते	 याला	काही	के या	 मरेना.

“धम!	राधेया,	धमाचा	अथ	तरी	तुला	माहीत	आहे	काय?	सतूपुतर्ा,	कु ं या	पर्ाचीन
तूगृहात	 पांचालीला	 वारांगना	 हणताना,	 तुझा	 हा	 िद य	 धम	 कुठे	 गेला	 होता?

ला ागृहात	पांडवांची	राख	झाली,	ही	वाता	ऐकताना	 तुझा	धम	का	आक्रोशला	नाही?
सोळा	वषां या	कोव या	अिभम यलूा	 तु ही	सहा	जणांनी	 घेरलंत,	 ते हा	 हे	सतूपुतर्ा,
तुला	 तुझा	आता	आठवणारा	धम	 या	 वेळी	का	आठवला	नाही?	 राधासुता,	 कुठे	 गेला
होता	तुझा	हा	धम	 या	वेळी?	अजुना,	वेध	साध!”	कृ णदेवांनी	तजनी	कणा या	कंठा या
िदशेनं.	अचकू	रोखली.

अजुना या	धनु यातनू	 िनघालेला	 सुसाट	 अंजिलक	बाण	 या या	भरग च	 कंठावर
असले या	लोहकवचाचाही	 भेद	क न,	 याचा	 कंठनाल	अधवट	 छेदनू,	कचकन	 तनू
बसला.	तो	महारथी	रथचक्राजवळ	िचखलात	कोसळला.

कण	कोसळताच	 कृ णदेवांनी	 यु 	समा तीचा	 शंख	 फंुकला.	र तमांसा या	 िचखलात
पडलेला	कण	आिण	 याचा	िद य	िहर यगभ	शंख	बघतच	सयू	मावळला.	यु 	थांबलं.

मी	 अंगीचा	 रणवेष	तबकात	 उतरवीत	असतानाच	 कृ णदेवांचा	 सेवक	आला.	 यांनी
तातडीनं	मला	पाचारण	केलं	होतं.	मी	सा या	 वेषातच	 यां या	सेवेला	सादर	झालो.	मी



कृ णदेवांसमोर	 येताच	 ते	 मला	 हणाले,	 “स या	 सा यकी,	 सांगाती	 चल.	 मी
यां यामागनू	 मुकाट	 चाललो.	 अंगदेशी या	 सहसर्	 सैिनकांनी	 कडं	 िदलेला	 कणाचा
िन पर्ाण	देह	कु ेतर्ा या	धमभमूीवर	िजथे	पडला	होता,	ितथे	आलो.	जवळच	कणा या
जैतर्रथाचा	 याला	सवांत	िपर्य	पांढराशुभर्	वायुिजत	अ व	आप या	ध या या	देहाकडे
बघत	 उभा	 होता.	 कृ णदेवांनी	 संकेत	 करताच	 भोवतीचं	 सैिनकाचं	 कडं	 दरू	 हटलं.
कृ णदेवांनी	 मानेनं	 संकेत	 करताच	 मी	 पुढे	झालो.	आ ही	 दोघांनी	 कणाचा	 िनदर्ाधीन
झा यासारखा	 िदसणारा	 उंचशील	 सुवणी	 देह	 वायुिजता या	 पाठीवर	 समतोल	आडवा
ठेवला.

कृ णदेव	मला	 हणाले,	“दानवीर	अंगराज	कणाची	अंितमे छा	होती	की,	मीच	 याला
अखेरचा	अि नदाह	 ावा	–	एका	कुमारी	भमूीवर.	या	टेकडीवर या	मा यावरील	पर्श त
कातळावर	तो	अि नदाह	मी	 देणार	आहे	 –	 वह तांनी,	एकटाच!	मी	 येईपयंत	त	ूइथेच
थांब	 –	 पाय याशी.”	 यांनी	 सेवकांकरवी	 चंदनका ठ	 टेकडीवर	 पाठिव याची	 यव था
के हाच	केली	होती.

मी	पाय याशी	थांबलो.	 कृ णदेव	एका	हाती	पिलता,	 दुस या	हाती	वायुिजताचे	 वेग
घेऊन	 टेकडी	चढू	लागले.	काही	 वेळानं	 टेकडी या	मा यावर	एक	चंदनी	 िचता	 पेटलेली
मला	 प ट	िदसली.	ित या	रोखानं	कु ं या	 तर्ी-िशिबरातील	एक	 वेतव तर्ा	 तर्ीही
धावत	गे याचं	मी	 प ट	पािहलं.	कोण	असावी	ती?	मला	काही	कळालं	नाही.

काही	 वेळानं	 कृ णदेव	एकटेच	 टेकडी या	पाय याशी	आले.	 यां या	हाती	पिलता
न हता.	 ते	काहीही	बोलत	न हते.	 यां यामागनू	मी	तसाच	चाललो.	 दोघेही	 यां या
िशिबरात	आलो.	जवळ	येऊन	आप या	हातात	मा या	हात	घेऊन,	जवळीकी या	 वरात
ते	 हणाले,	 “स या	सा यकी,	आज	तचू	सव	 सेनापर्मुखां या	 िशिबरात	जाऊन	सवांना
क पना	 दे	की,	 यु ासंबंधी	कसलीही	चचची	 बैठक	मी	आज	 घेणार	नाही.	कणाजुनां या
घनघोर	 यु ात	 दो हीकडची	 सेना	जवळ-जवळ	 संपु टात	आली	आहे.	 या	सवांचं	 मळू
असलेला	एकटा	 दुयोधन	आता	उरला	आहे.	 याला	मी	उ ा	बघनू	 घेईन.”	मी	 ितथंच
थांबनू	 कृ णदेवांना	 अंगीचा	 सारिथवेष	 तबकात	 उतरवायला	 साहा य	 केलं.	 यां या
म तकीचा	मोरपीसधारी	 मुकुट	तबकात	 ठेवताना,	 यांनी	मला	एक	ध का	 देणारं	स य
ऐकिवलं.	 हणाले,	“सा यकी,	गे या	सतरा	िदवसांत	र ताचा	एक	थबही	या	मोरिपसावर
उडणार	नाही,	याची	मी	काटेकोर	द ता	घेतली	आहे.	गोकुळात	सखी	राधेनं	िदलेली	ही
परे्मभेट,	मी	तेवढ ाच	आदतनं	सदैव	जपली	आहे.”

उ ासाठी	 दुयोधनानं	मदर्राज	श याला	 सेनापतीपदाचा	अिभषेक	 के याची	 वाता
पर्थम	आली.	 पाठोपाठ	 कु ं या	 राजि तर्यां या	 गोटातनू	आलेला	 ‘मलय’	 नावाचा
कुशल	 गु तचरपर्मुख	वासुदेवांसमोर	उभा	ठाकला.	 यानं	एकदा	मा याकडे	नखिशखांत
बघत	कृ णदेवांसमोर	वाता	दे यासाठी	त ड	उघडलं.	 हणाला,	“कु ं या	 तर्ीमंडळातनू
अ यंत	मह वाची	वाता	 उचलली	आहे.	पण,	ती	एकट ा	 िषकेशां या	कानी	एकांती
घालावी	अशीच	आहे.	ते हा,	ते हा	–	”

सवांसारखेच	 मलयाजवळ	 जात	 आपला	 आजानुबाह	ू या याशी	 खां ावर	 ठेवत
कृ णदेव	 याला	आपलासा	करीत	 हणाले,	 “मलया,	 िनःशंक	सांग.	 सेनापती	सा यकी
मा या	उजवा	हात	आहे.	सखा	आहे.”

ट यां या	 मंद	 पर्काशात	 धीराचं	 अवसान	 घेतं	 गु तचरपर्मुख	 मलय	 हणाला,



“कु ं या	महाराणी	गांधारीदेवीनंी	 दुयोधनांना	 भेटीसाठी	पाचारण	 केलं	आहे.	 ‘तातडीनं’
भेटीस	 ये	 –	 त	ू मा या	 कुशीतनू	ज मलास	 तसाच!	आभाळासारखा	 न न!’	 कु शरे् ठ
दुयोधन	ितकडे	जा या या	तयारीतच	आहेत.”

ती	 वाता	 ऐकताना	 मी	 चक्रावलो.	 दुयोधन,	 दुःशासन	आिण	 यांचे	आता	 यु ात
मारले	 गेलेले	बहुसं य	 बंध	ूयां यािवषयी	मा या	मनी	परे्माचा	 ितळमातर्	नसला,	तरी
माता	गांधारीदेवीिंवषयी	मा या	मनी	अपार	आदर	होता.	 या	सा वीनं	हा	जगावेगळा
िनरोप	आप या	पुतर्ासाठी	का	धाडावा?	काऽही	कळेना.

मला	 िवचार	करायला	 वेळही	 न	 देता	 कृ णदेव	 मला	 हणाले,	 “सेनापती,	चला.	 ”
आ ही	 िनघालो	 ते	 िजथनू	 कु ि तर्यांची	 िशिबरं	 सु 	 होत	 होती,	 या	 सीमेवर	 येऊन
थांबलो.	मा या	 हातात	 ढणढणता	 पिलता	 होता.	काही	 वेळानं	 अंगी	 नेहमीचा	 राजवेष
घातलेला	दुयोधन	पाठीशी	पिलताधारी	सेवकसैिनक	घेऊन	समो न	येताना	िदसला.	तसं
‘चल’	 हणत	 मा यासह	 अ युत	 केशव	 पुढे	 झाले.	 दुयोधनाला	 गाठून	 सहज
बोल यासारखं	 हणाले,	“कौरवा,	असा	घाईनं	त	ूकुठे	िनघाला	आहेस,	ते	मी	जाणतो.	तू
या	 णी	का	गोधळळा	आहेस,	 तेही	ओळख	ूशकतो.	आता	मातर्	गांधारीदेवीनंी	 तुला
एकट ालाच	आिण	तेही	त	ूज मलास	तसा	 हणजे	िवव तर्	आप या	भेटीला	बोलावलं
आहे.	 यांचं	बरोबरच	आहे.	 या	अ ापही	तुला	अजाण	बालकच	मानतात.	सवांनी	केला,
तसा	 यु बंदीचा	 िहतोपदेश	 तुला	कर याचा	 यांचा	 िवचार	 िदसतो.	 यांनी	 बोलावलंय
हणनू	त	ूखरोखरच	िवव तर्	 यां या	भेटीला	जाणार	आहेस	की	काय?”
आपले	 भोकरांसारखे	 घारे	 डोळे	 कृ णदेवांवर	 एकटक	 रोखनू	 दुयोधन	 हणाला,

“कृ णकार थानी	 हणनू	त	ूिव यात	आहेस.	तु या	िहतोपदेशानं	अजुनािशवाय	कुणाचंच
भलं	झालेल	नाही.	तु या	बोल यात	काहीतरी	गोम	असावी,	अशी	मला	शंका	येते	आिण
पुतर्	असनू	पर् य 	मातेला	िवव तर्	भेटीला	कसं	जावं,	या	संभर्मातही	मी	पडलो	आहे.
यातनू	 बाहेर	 पड याचा	 काहीही	 माग	 सुचत	 नस यामुळे	 मी	 माताजीं या	 भेटीला
जा याचं	टाळ या याच	िवचारात	आहे.”

“ती	 तर	फार	मोठी	अव ेची	चकू	 होईल.	अनादर	 होईल	 तो	 यां या	आ ेचा.	 तू
राजमाते या	दशनाला	आिण	तेही	एकटंच,	 यांना	हवं	तसं	जाता	येणं	श य	आहे.	 यां या
मातृ वाचा	आदरही	तुला	राखता	येणं	श य	आहे.”

“कसं?	कोणताही	राजकारणी	डावपेच	न	करता	मला	सरळ-सरळ	सांग.”	 दुयोधनानं
लगबगीनं	 िवचारलं.	 तसं	 कृ णदेव	 शांतपणे	 हणाले,	 “त	ू राजमाते या	 अंतःक ा या
दारापयंत	तुझा	नेहमीचा	हा	वेष	पिरधान	क न	जावं.	जाताना	एक	मोठं	केळपान	बरोबर
यावं.	क ात	पर्वेश यापवूी	केळपान	कटीला	लपेटन,	इतर	सव	राजव तरं्	उतरावीत.	तू
राजमाते या	आ ेपर्माणे	िवव तर्ही	होशील	आिण	तु या	मातृभ तीचा	आदश	 हणनू
िपढ ािपढ ांना	 मरणीयही	ठरशील,	कारण	केळपान	हे	काही	व तर्	न हे!!”

दुयोधनाचे	घारे	 डोळे	कस यातरी	जीवघे या	 पर्संगातनू	 सुटके या	आनंदानं	कसे
लखलख	 चमकले.	 तो	 हणाला,	 “खरोखरच	 कु ं या	 हि तनापरू या	 राजसभेत	 कणक
आिण	शकुनीमामांसार या	अनेकां यापे ा	त	ूएकटाच	असतास,	तर	माझे	सव	मनोरथ
के हाच	तडीस	गेले	असते.	त	ूसचूना	िदलीस,	तसाच	मी	राजमाते या	दशनासाठी	जाईन!”

तसाच	 तो	 राजमाता	 गांधारीदेवीं या	 दशनासाठी	 गेला.	 आिण	 नंतर	 आ हाला
इ थंभतू	 वाता	 कळली	 ती	अशी	 की,	 राजमाता	 गांधारीदेवी	 पुतर्ाचं	 कठोर	 वा ताडन



करताना	 याला	पर्थमच	 हणा या,	“दुयोधऽऽना,	त	ूमखू	तर	आहेसच,	पण	पराकोटीचा
दुदवीही	आहेस.	ज मदा या	माते या	श दांपे ा	 तुला	शर्ीकृ णाचा	श द	खरा	वाटला.
वेड ा	 तुला,	समोर	ज मलास	तसा	पाहनू	मी	 िदला	असता,	तो	 दृ टी या	श तीपासनू
वजर्देहाचा	अखेरचा	आशीवाद!	आता	तो	आशीवाद	तुला	अधवट	िमळाला	आहे.	तु या
जेवढ ा	 देहावर	माझी	तापस	मातृदृ टी	पडली	आहे,	 तेवढा	 तुझा	 देह	वजर्ाचा	झाला
आहे.	केळपानाआडचा	देह	म य-मानवी	रािहला	आहे.	जा,	पुतर्	िकतीही	कुपुतर्	िनपजो,
माता	कधीही	कुमाता	होऊ	शकत	नाही.	माझे	तुला	आशीवाद	आहेत.”

आता	 यु ाचा	अठरावा	 िदवस	 कु ेतर्ा या	शा वत	 ि ितजावर	उगवला.	आजच
कुठेतरी	 िहमालयात	 गेलेले	 बलरामदादा	 उ वदेवांसह	 कु ेतर्ावर	 कृ णदेवां या
िशिबरात	आले	होते.	कौरवां या	प ात	काही	हजारांनीच	लढाऊ	सैिनक	आता	उरले	होते.
आम या	 पांडवां या	 सेनेत	 याहनू	कमी	 सैिनक	 होते.	आता	कस याही	चक्र यहूाचा
पर् नच	न हता.	कृ णदेवां या	तरल	बु ी या	चक्र यहूानं	सं या	कमी	असनूही,	िवजय
पांडवां या	 दृि टपथात	 आणला	 होता.	 दुयोधनानं	 उर यासुर या	 सैिनकां या	 सा ीनं
मदर्राज	श याला	सेनापतीपदाचा	अिभषेक	केला.	 या या	िविजगीषु	कौरवी	राजमनाचा
पीक	एवढा	बळकट	होता	की,	अ ापही	 याला	यशाची	खातरी	वाटत	होती!

आम या	 सेनेतनू	 पांचज यामागोमाग	 धृ ट ु नानं	 पांडवांचा	 सेनापती	 हणनू
आपला	य द 	नावाचा	 शंख	 फंुकला.	श यानं	आप या	 शंखफंुकीनं	 याला	पर् यु र
िदलं.	एखादं	दंडकार यासारखं	घनदाट	अर य	चौफेर	द ध	क न,	एका	चावरभर	िश लक
उरले या	तुकड ाला	रानवणवा	िभडावा,	तशी	दो ही	सै यं	एकमेकांना	िभडली.	आज	खरं
यु 	 जंुपलं,	 ते	 क तेय	 युिधि ठर	 आिण	 कु सेनापती	 श य	 यां यात!	 दुसरीकडे
पांचालयुवराज	धृ ट ु न	आिण	 यानं	िनघृणपणे	केले या	िपता	दर्ोणां या	वधानं	 पेटून
उठले या	 अ व था यात	 ते	 जंुपलं.	 यात	 कोणीही	 हटत	 न हतं.	 दोन	 पर्हरपयंत
युिधि ठरनं	अटीतटीनं	लढून	 पर् य 	मामा	असले या	मदर्राज	श याचा	 वध	 केला.
यु भमूी या	 दि णेला	 र तमांसा या	 कदमात	 उरलेसुरले	 एक-	 दोन	 बंध	ू घेऊन
गांधारनरेश	 शकुनी,	 मादरे्य	 सहदेवाशी	 लढत	 होता.	 दुयोधना या	 पर् येक	 कुिटल
डावपेचामागे	शकुनीची	गांधारदेशीय	 उंटासारखी	चालणारी	 कुिटल,	 िनदय	आिण	 िनमम
बु ीच	 होती.	 सहदेव	 याला	 आज	 िनपट यािशवाय	 राहणार	 न हता.	 तसंच	 झालं.
तणूीराचा	वाद	आवळले या	शकुनी या	व ावर	फुली	मारणारे	खड्	गाचे	दोन	पर्ाणछेदक
वार	 सहदेवानं	 उतरिवले.	 तशी	 र ताची	 कारंजी	 उसळली.	 पायी या	 कदमात,	 कौरव-
पांडवां या	 ल ावधीं या	 जीवनाचं	 कदम	 करणारा	 गांधारी	 नराधम	 कोसळला.	 एका
कूटपवाचा	अंत	झाला.

कौरवांचा	सेनापती	श य	आिण	कुिटल	बोलनू	 या या	मह वाकां ेचा	अंगार	सतत
फुलिवणारा	शकुनीमामा	 पडताच,	 भेदरलेला	 दुयोधन	 यु ातनू	 रथासह	अदृ य	झाला.
आजवर	पावन	 हणनू	लाखो	यो ांनी	 नान	केले या	स नेथ	ऊफ	सयूकंुड	या	सरोवरात
जाऊन	तो	लपनू	बसला!!

‘दुयोधनाची	 सतूगृहात	 सवांसम 	 दर्ौपदीला	 दाखिवलेली	 मांडी	 िचणनू	 टाकीन’,
अशी	घोर	पर्ित ा	 घेतलेला	गदावीर	भीम	 ‘दुयोधन	दाखवा	 –	 दुयोधन	दाखवा’	 हणत
उर या-सुर या	दो ही	सेनेत	गदा	नाचवत,	ओरडत	िफरला.



दुयोधन	 दृ टीस	 पडत	 नाही,	 हणनू	 भीम	 हताश	 होऊन	 कृ णदेवां या	 नंिदघोष
रथाजवळ	आला.	आग	ओकणा या	 संत त	डो यांनी	 वेषानं	कडाडला,”	 िषकेशा,	या
सग या	िवनाशाचं	मळूच	मला	उखडून	काढायचं	आहे.	कु ं या	 या	काळसपाला,	 या
नीच	दुयोधनाला	मला	सवांसम 	वधायचं	आहे.	तो	समरांगणातनू	पळाला	आहे.	 याला
कुठे	शोध?ू”

आज	पिह यानं	अजुनाला	मागोमाग	ये याचा	संकेत	देऊन,	कृ णदेव	नंिदघोषाव न
उतरले.	झपाझप	चालत	 यांनी	भीमसेनाचा	रथ	गाठला.	अजुनाला	 वत:	सार य	क न
नंिदघोष	मागनू	 घे याचा	 संकेत	 केला.	भीमसारथी	 िवशोकाला	 रथा या	मागील	 घेरात
बसवनू,	 या या	जागी	ते	 वत:	बसले.	 यांनी	पर्थम	युिधि ठराचा	रथ	गाठला.	 याला
पाठीशी	घेतं	भीमसेनाचा	रथ	स नेथ	सरोवराकाठी	आणला.	सरोवरा या	म यभागी	मधेच
पा याबाहेर	 येणारा	आिण	 बराच	काळ	 पर्ाणायामा या	 बळावर	 पा याखाली	लपणारा
दुयोधन,	 युिधि ठरानं	 िकतीही	हाका	घात या,	तरी	बाहेर	पडायला	काही	तयार	होईना.
शेवटी	 तो	 पा यात	 डंुबला	आहे	 ही	 संधी	साधनू,	 कृ णदेवांनी	 युिधि ठराला	कानमंतर्
िदला.	 आता	 दुयोधनाला	 पा याबाहेर	 आण यासाठी	 युिधि ठर	 मोठ ान	 गरजला,
“दुयोधना!	पा याबाहेर	 ये	आिण	 तुला	वाटेल	 या	आ हा	पाच	 बंधपैूकी	 कुणाशीही	 ं
खेळ.	त	ूतसं	केलं	नाहीस,	तर	या	सरोवरात	हंड ाहंड ांनी	आम या	सव	सैिनकांना	बर्
आिण	 योती	सरोवरातील	पाणी	कुसंु याचं	िवष	िमिशर्त	क न	ओतावं	लागेल.	तुला	तर
बाहेर	पडावंच	लागेल,	पण	सरोवरातील	िन पाप	जलचर	नाहक	मरतील.”

या	कृ णदेवसिूचत	जलमातरे्चा	मातर्	 या	िनदय	कु वर	पिरणाम	झाला.	“मला	 ं
खेळ याची	 त	ू न की	 संधी	 देशील	काय?”	असा	 युिधि ठराला	 पु हा	 पर् न	 िवचा न
यानं	 होकाराची	 मान	 डोलावताच,	 सयूकंुडातील	 दुयोधनानं	 सरोवसकाठ या	 गु देव
बलरामदादांकडे	 अपे ेनं	 पािहलं.	 बलरामदादांना	 दुयोधना या	 गदानैपु यावर	 पणू
िव वास	होता.	 यांनीही	होकाराची	मान	डोलिवताच,	 दुयोधन	पोहत	सयूकंुडातनू	बाहेर
आला.	सेवकानं	सादर	केले या	तबकातील	गदायु ाचा	 वेष	 यानं	पिरधान	केला.	आपले
न या णव	 बंध	ूयमसदनाला	पाठिवणा या	भीमसेनांना	बघनू	अनावर	 क्रोधानं	 यांनाच
गदे या	 ं यु ासाठी	आ हान	देऊन	ललकारताना	 हणाला,	“मा या	सहोदर	न या णव
बंधंुना	 वधणा या	 या	 खादाड,	 नीच	 पांडुपुतर्ाचं	 व 	 फोड यािशवाय,	 मा या	 बंधनूा
तपणाचं	जल	िमळणार	नाही.	या या	भ न	व ातील	उ ण-उ ण	र त	मैरेचक	म ासारखं
याय यािशवाय,	मा या	अतीव	िपर्य	बंध	ूदुःशासना या	आ याला	शांतता	लाभणार
नाही.	 तु हा	 सवांसम 	 या	 खादाड,	 वृकोदर	 भीमाला,	 मी	 कु ं चा	 युवराज	 दुयोधन
िनणायक	गदे या	 ं यु ाचं	आ हान	देत	आहे.”

आजवर	 असं यात	 ितर्यपुतर्ांनी	 सयूगर्हणा या	 िदवशी	 नान	 क न	 पिवतर्
मानले या	 या	सयूसरोवरा या	काठीच	 या	दोन	म ,	चांदर्वंशीय	राजपुतर्ांचं	भयानक,
रोमांचक	गदा ं 	पेटलं.

“शकुनी या	 ओंजळीनं	 पाणी	 िपणा या	 याडा,	 ये ठ	 कु ं या	सा ीनं	 तूगृहात
मा या	 िपर्य	प नीला	 िवव तर्	कर याची	 िनल ज	आ ा	 देणा या	 मुदाडा,	 ितला	भर
सभेत	उघडी	मांड	दाखवणा या	असं कृत	नीचा,	या	पांडुपुतर्	भीमसेनानं	 तुझं	आ हान
वीकारलं	आहे.”
कृ णदेव,	 बलरामदादा,	 उ वदेव,	 मी,	 सव	 पांडव,	 कृपाचाय,	 कृतवमा,	 धृ ट ु न



अ व थामा,	सवच	दो ही	 सेनेतील	यो े 	 मंडल	ध न	 अंगावर	शहारे	आणणा या	 या
गदायु ाचे	सा ी	झालो.

दोघां या	पर्चंड	गदा	एकमेकीवंर	आदळताच	पर्चंड	ठणठणाट	उठू	लागला.	तो	ऐकून
सांजाव यामुळे	घरट ांकडे	परत	ूबघणारे	प ी,	 भेदक	ची कारत	 पु हा	अर याकडे	वळू
लागले.	 दोघां याही	 वजपर्हारांमुळे	 गदां या	 गोल	 घेरातनू	 ट करताना	 िठण या	 वषू
लाग या.	 पर्हरभर	 यांचं	 बघणा यां या	 काळजाचं	 पाणी-पाणी	 करणारं	 भीितदायक,
भयाण	गदायु 	माजलं.	 यां या	चपळ	हालचालीनंी	पायाखालचं	दभाचं	कुरण	उद् व त
झालं.	 दोघां याही	 पीळदार,	 भ य	 देहांतनू	 घामिमिशर्त	 र ताचे	 ओघळ	 लागले.
दोघांचीही	िशर तर्ाणं	एकमेकांचे	पर्हार	चुकिवताना	म तकाव न	उडून	के हाच	धुळीत
पडली.	 यांचे	 िवमु त,	 दाट,	 कुरळे	 केश	 कंधावर	 ळू	लागले.	आमचा	 भीमसेन	 संधी
िमळेल	ते हा	आिण	तसा	दुयोधना या	कधी	भरग च	व ावर,	कधी	पीळदार	दंडावर,	तर
कधी	 िवशाल	 पाठीवर	 दातओठ	 खात	 गदापर्हार	 उतरवीत	 होता.	 पांडवांचे	 वीर	 यो े
याला	चेतना	दे यासाठी	‘भले	रे	गदावीरा!	साधु-साधु	महाबली!’	 हणनू	ची कारत	होते.
दुयोधनावर	मातर्	 या	पर्हारांचा	काहीही	पिरणाम	होत	न हता,	होणारही	न हता.

तो	 िवकराल	हसत	भीमसेनाला	 िडवचताना	अिधकच	 वेषानं	कडाडत	होता	 –	 “ह ीचंी
गंड थळं	फोडणारं	तु या	लोहदंडातलं	साम य	आता	कुठे	गेलं?	िदवस-रातर्	नुसतं	भ ण
करणा या	खादाडा,	कुठे	गेली	तुझी	सहसर्	गजांची	श ती?”

भीमसेन	 ग धळून	 म तकावरचा	 घाम	 तजनीनं	 िनपट या या	 िनिम ानं	 सारखा
कृ णदेवांकडे	 बघत	 होता.	 कृ णदेव	 याला	 आपली	 मांडी	 थोपटून	 कसलातरी	 संकेत
के हापासनू	देत	होते!	काही	के या	तो	भीमसेना या	 यानी	काही	येत	न हता.

गांधारीमातांनी	आप या	पितवर्ते या	तपःसाधनेनं,	शि तपातानं	 पुतर्	 दुयोधनाचा
देह	वजर्ाचा	 केला	 होता.	भीमसेनाला	 ते	काहीही	माहीत	न हतं.	 गु देव	बलरामां या
आशीवादानं,	कृ णदेवां या	कृपाशीवादानं	आपण	दुयोधनाचं	व 	भेद,ू	या	वेड ा	भर्मानं
भाबडा	 भीमसेन	 गदायु 	 िनकरानं	 खेळत	 होता.	 िठकिठकाणी	 दुयोधनाचे	 गदापर्हार
वर या	वर	झेलनू	 णा णाला	अिधकािधक	र तबंबाळ	होत	होता.	कृ णदेव	एकसारखी
मांडी	 का	 थोपटताहेत,	 याला	 कळत	 न हतं.	 हे	 असंच	 चाललं,	 तर	 सं याकाळपयंत
दुयोधन	 भीमसेनाला	 वध यािशवाय	 राहणार	 नाही,	 या	 भयंकेनं	 सवच	 पांडव	 आता
िचिडचपू	झाले	होते.

आता	मातर्	 दुयोधनानं	 कु ं या	 तूगृहात	दर्ौपदीला	आपलं	अधरीय	वर	 खेचनू,
प ट	 उघडी	 मांड	 थोपटून	 दाखिवली	 होती,	 तसंच	 करणं	 भाग	 होतं.	 कधी	 न हे	 ते
कृ णदेवांनी	आपली	पीळदार,	िनळसर	तांबसू	वणाची	मांड	पीतांबर	दरू	सारत	पिह यानंच
उघडी	 केली.	हाताची	मठू	घट्ट	आवळून	 ितचा	आप या	मांडीवर	एक	सांकेितक	पर्हार
केला.	आ ा	कुठे	भीमसेनाला	कृ णदेवां या	मनी	काय	आहे,	 याचा	नेमका	बोध	झाला.
दुस याच	 णी	 िध पाड	भीमसेनानं	आप या	पर्चंड	गदेचा	वजर्पर्हार	दातओठ	खात
दुयोधना या	 पु ट	मांडीवर	उतरिवला.	 ‘मातेऽ	गांधारीऽ!’	असं	 केवढ ानंतरी	कळवळत
उजवी	मांड	चुणलेला	दुयोधन,	गदा	कु ेतर्ा या	अवकाशात	दरू	फेकत	कोसळला.	तसं
भानरिहत	झाले या	भीमसेनानं	तसलाच	एक	वजपर्हार	 दुयोधना या	डा या	मांडीवरही
उतरिवला.	 र ताची	 िचळकांडी	 उडाली.	 या	 मांडीचंही	 चणू	 झालं.	 कु ेतर्ा या
रणभमूीवर	दो ही	मांड ा	पाऽर	चुणलेला	दुयोधन	पालथा	पडला.	दो ही	गदावीरांचे	गु



असलेले	बलभदर्दादा	 ते	बघताच	 संतापानं	थरथरत	गदा	सावरत	भीमसेनावर	धावले.
हणाले,	 “कटीखाली	पर्हार	क न	गदायु ाचा	 िनयमभंग	करणा या	मखू	 िश या,	 तुला
वधनूच	 मला	 मा या	 िपर्य	 िश याला	 तपण	 ावं	 लागणार.	 जै	 इडादेवीऽ!”	 यांना
कृ णदेवांनी,	“कुल तर्ीला	भर	 तूसभेत	उघडी	मांड	दाखिवणा या	या	गदावीराची	मांड
िचणायची	 नाही,	 तर	 काय	 कुल तर्ी	 दर्ौपदीला	 पु हा	 या या	 मांडीवर	 आणनू
बसवायची?	दादा,	या	 णी	तुम या	जागी	मी	असतो,	तर	मा या	खां ावरची	कौमोदकी
गदाही	मी	 िश यवर	वीर	भीमसेनाला	गौरव	 हणनू	 िदली	असती.”	 हणत	दो ही	हात
आडवे	पस न	आवरलं.

“या	सग याचं	मळू	तचू	आहेस,	धाकट ा!	भीमा या	अगोदर	तुलाच	िश ा	 ायला
पािहजे.	पण	काय	करणार?	आ ही	पडलो	 ये ठ!”	बलरामदादा	असाहा यपणे	चडफडले.
आप या	िव ,	पाल या	िश याकडे	धावले.

जसे	 ते	धावले	होते,	तसे	आिण	 याच	कारणासाठी,	 ‘िनयमभंग	 –	 िनयमभंग’	 हणत
कृतवमा,	कृप	आिण	अ व थामाही	भीमसेनावर	धावले	होते.	मी	आिण	अजुनासह	उर या
तीन	 पांडवांनी	 म ये	 श तरं्	 घालनू	 यांना	 िनकरानं	 थोपिवलं	 होतं.	 तसं	 इतर	 चारही
पांडवांपैकी	अजुनाला	 कृ णदेव	 हणाले,	 “चल,	 तुला	अहंकाराचा	महावृ 	 दाखिवतो.”
चारही	पांडव	 यां या	पाठीशी	झाले.	उज या	हाताशी	उ वदेव,	डा या	हाताशी	मी,	असे
सव	पाल या	दुयोधनाजवळ	गेलो.

कृ णदेवांनी	ओणवं	होत	वाकूनच	 या	अहंम य	 ये ठ	कौरवाला	िनवाणीचं	िवचारलं,
“दुयोधनाऽ!	अरे,	आता	तरी	 तुला	 तु या	 केले या	 कृतकृ यांचा	लवभर	तरी	प चाताप
होतो	आहे	काय?	असेल,	तर	सांग	–	अहं	 वम	्सव	पापे यो	मो िय यािम	–	मी	तुला	सव
पापांपासनू	अजनूही	मु त	करीन.”

तसं	मांड ा	चुण यामुळे	पालथा	पडले या	 या	अहंम य	कौरवानं	आपला	कटीवरचा
व ाचा	भाग	नागफ यासारखा	केवळ	कोपरांवर	उचलला.	मान	ितरकी	क न	कृ णदेवांकडे
अ यंत	 ितर कारानं	बघत,	अगोदरच	वक्र	आिण	जाड	असले या	 भुवया	अिधक	वक्र
करीत,	तो	 प ट	श दांत	 हणाला,	 “अरे	जा!	 ितर्याला	 हे	असं	समरांगणातील	मरण
केवढं	 गौरवाचं	 असतं,	 हे	 गायी या	 मलमुतर्ानं	 पाय	 बरबटले या	 तु यासार या
य:कि चत	गवळटाला	काय	कळणार!!”

ते	ऐकताना	आ ही	सवच	थरा न	गेलो.
आप या	 वंदनीय	 गु देव	 बलरामांकडे	 बघत	 तो	 हणाला,	 “गु देव,	आपणाला	 हे

अखेरचं	वंदन.	तुम या	या	सवाथानं	छोट ा	असले या	बंधलूा	–	या	गवळट	शर्ीकृ णाला
ं ाचे	िनयम	काय	असतात,	ते	एकदा	समजावनू	सांगा.”
ए हाना	खाली	वीरासनात	बसनू,	 याचा	हात	आप या	हाती	 घेतलेले	बलरामदादा

ताडकन	उठले.	कृ णदेवांना	 हणाले,	“भीमसेनानं	कटीखाली	मांडीवर	वार	क न,	गदे या
ं यु ाचा	िनयमभंग	केला	आहे.”
“दादा,	बालपणीच	जलतरणा या	नावाखाली	भीमसेनाला	िम टा नातनू	िवष	घालनू,

याला	 गंगे या	पा यात	 फेकणा या	या	 तुम या	परमिश यानं	 कुठला	 बंधुधम	पाळला
होता?	 कु ं या	 तूसभागृहात	 यानं	 सव	 ये टांसम 	 भावजय	असले या	 कुल तर्ी
दर्ौपदीला	 िवव तर्	 कर याची	 िनल ज	 आ ा	 केली.	 ते हा	 कोणता	 राजधम
युवराजपदाचा	 अिधकार	 सांगणा या	 तुम या	 या	 िश यानं	 पाळला	 होता?	 पांडवांना



शकुनी ारा	पु हा	 तू	खेळ याची	िववेकशू य	मागणी	दरूदृ टीचा	अभाव	असले या	या
तुम या	 पट्टिश यानं	 केली	 न हती	काय?	आम या	 िपर्य	अिभम यलूा	सहा	 वीरांनी
एकाच	वेळी	घेर याचं	धैय,	कुणा या	पाठबळावर	 यांनी	केलं	होतं?	दादा,	नशीब	समजा
या	 वीर	 कंुतीपुतर्	 भीमसेनानं,	 वनराजानं	 म 	 रानवराहाचं	 र त	 पर्ाशावं	 तसं
दुयोधना याही	फोडले या	मांडीचं	 र त	अ ाप	 पर्ाशलेलं	 नाही!”	 दुयोधना या	 येऊ
घातले या	अंतामुळे	आनंिदत	झालेले	 िषकेश	शांतपणे	बलभदर्ांना	 हणाले.

“काही	झालं	तरी	धाक या,	हा	यु िनयमभंगच	आहे.	तोही	मा यासम 	झाला	आहे.
कटी या	खाली	वार	क 	नये,	असं	यु शा तर्	असताना	भीमानं	तु यामुळेच	 याचा	भंग
केला	आहे.	मला	 याचं	आिण	 तुझंही	त ड	बघ याची	 मुळीच	इ छा	नाही.	त	ू बैस	 यु
खेळत!	 मी	 चाललो	 ारकेला!”	 असं	 वभावापर्माणे	 फेकून	 देणारं	 कठोर	 व त य
कृ णदेवांना	ऐकवीत,	कु ेतर्ावर	अचानक	आले	होते,	तसेच	बलरामदादा	तडक	िनघनूही
गेले.

सयू	 डूबला.	 आ ही	 सव	 िशिबरांकडे	 परतलो.	 रातर्ी या	 बैठकीत	 कृ णदेव
धृ ट ु नाशी	 ‘दुयोधना या	 अंताबरोबर	 यु 	 संपलं	 आहे.	 उरले या	 यो ांनी	 उ ा
िशिबरं	 मोडून	 कु ेतर्	 सोडायचं	 आहे.’	 अशी	 चचा	 करत	 असतानाच,	 याच	 मलय
नावा या	गु तचरपर्मुखानं	आणलेली	वाता	कृ णदेवांसमोर	ठेवली.

दुयोधना या	मरणापवूी	 याला	भेटायला	आले या	कृपाचायांना	दुयोधनानं	कळवळून
िवनंती	 केली	 होती	 –	 अ व था याला	 कु ं या	 शेवट या	 सेनापतीपदाचा	 अिभषेक
कर याची!	 या या	दो ही	मांड ा	चुण या	हो या,	तरीही	 याचं	अशरण,	संत त	राजमन
चुणलेलं	न हतं	–	ते	अ ापही	पराजय	मानायला	तयार	न हतं.	अ ाप	ते	पर्ितशोधा या
िदवा व नातच	होतं!

कृपाचायां या	 ह ते	 सेनापतीपदाचा	 अिभषेक	 झाले या	 अव था या या	 म तकी
दुयोधनानं	 पडूनच	 वह ते	 सेनापतीपदाचा	 मुकुट	 चढिवला.	 याचा	 आप यावरील
िव वास	 बघनू	 दर्ोणपुतर्	 अ व थामाही	 गिहवरला.	 याला	 उ ेशनू	 आसतर्मरण
दुयोधन	 या या	डो यांत	डोळे	 पवीत	 हणाला,	 “गु पुतर्,	कु सेनानी	अ व था या,
त	ूआमचा	 शेवटचा	वीर	 सेनापती	आहेस.	 कृ णाकडे	 सुदशन	असलं,	तरीही	बरेच	 िदवस
यानं	 याचं	उपयोजन	न	के यामुळे,	तो	 या	िद या तर्ाचे	मंतर्	िवस न	गेला	आहे.	तसं
नसतं,	तर	गे या	अनेक	वषांत	असे	अनेक	पर्संग	आले	की,	 यानं	सुदशनच	वापरायला
पािहजे	 होतं,	 याची	 ि थती	 कवचकंुडलं	 दान	 केले या	शापद ध	 कणाची	 होती,	आज
माझी	आहे	 तशीच,	 हणजे	 ती ण	 नखं	 छाटले या	 वनराजासारखीच	आहे.	 तु याकडे
आमचे	 आचाय,	 तुझे	 िपता	 गु 	 दर्ोणांनी	 िदलेलं	 िद य	 बर् ा तर्	 आहे.	 आम या
िवजयाचा	तचू	अंितम	उद	्गाता	ठरणार	आहेस!	माझी	शेवटचा	कु 	 हणनू	तुला	सचूना	व
िमतर्	 हणनू	िवनंती	आहे	की,	पांडवांचा	समळू	नाश	कर!”

“कौरवा,	 त	ू इ छा	 य त	 केलीस,	 तसंच	 होईल!	 पांडवांचा	 मी	 समळू	 वंश छेद
करीन!”	 िव 	 दुयोधनाचा	 आप या	 हातातील	 हात	 याला	 आ वासक	 आधार	 देत
गु पुतर्ानं	िकंिचत	दाबला.

“जै	 गांधारीऽऽ”	 ‘माता’	 हण यापवूीच	 पीळदार	 दुयोधनानं	 सयूसरोवराकाठी
अ व था या या	हातात	हात	ठेवनूच	पर्ाण	सोडला	होता.

कु ेतर्ावर	भयाण	रातर्	उतरली.	 या	चाळीस	योजन	रण ेतर्ाचा	पि चमेचा	केवळ



अ या	योजनाचा	एक	 तुकडा	अ ाप	कसातरी	कोरडा	रािहला	होता.	इतर	सव	रणभमूी
दो ही	 सेनांकडील	चाळीस	ल ांवर	यो े ,	ल ावधी	गज,	अ व,	उ ट्र	यां या	र तानं
लांि छत	झाली	होती.	 या	 िवशाल	 रणभमूीला	 घे न	 रोज	 िक येक	 िचतां या	 रांगाच
रांगा	धडधड या	हो या.	 रण ेतर्ावरील	 दृष ती,	शरावती,	सर वती	या	न ा	बर् ,
सयू,	 योती	 अशी	 सरोवरं	 गतयो ां या	 केले या	 र ािवसजनामुळे	 काळीिठ कर
पडली	होती.	संपणू	रण ेतर्ावर	उद् व त	रथांची	चक्रं,	खंिडत	खड्गं,	भ न	गदा,	शलू,
तोमर	अशा	श तर्ांचे	खंिडत	भाग,	मानवी	देहांचे	जागोजागी	पडलेले	अवयव,	ह ीं या
तुटले या	स डा,	घोड ां या	 खंिडत	 शेपट ा	यांचा	सडा	पडला	होता.	पाणवठ ांकाठी
अ ाप	काही	िचता	जळतच	हो या.	संपणू	कु ेतर्	गृध,	तरस,	को हे,	लांडगे,	रानकुतर्ी,
याघर्	 यां या	 िचतर्िविचतर्	 आवाजांनी	 क दनू	 गेले	 होते.	 उर यासुर या	 वृ ां या
ढोलीत	 घुबडांचे	 भयाण	 घु कार	 घुमत	 होते.	 रातर्ी	 पेटलेले	 टभे	 यां यावर	 करंजेल
सोडायला	सैिनक	नस यामुळे	मंदावले	होते.	काही	पणू	िवझ यामुळे	 यांचा	कडवट	धरू
सवतर्	 क दटला	 होता.	 कु ेतर्	 धम ेतर्	 रािहलं	 न हतं.	 याचं	 झालं	 होतं,	 िवराट
मशान ेतर्!
मा या	िशिबरात	उर यासुर या	चार-पाच	यादव	सैिनकांसह	मी	आ तरणावर	पडलो

होतो.	एकसारखी	कूस	पालटत	होतो.	गे या	अठरा	िदवसांतील	घनघोर	यु ाची	 णिचतरं्
मा या	डो यांसमोर	थयथय	नाचत	होती.	काही	के या	आज	मला	िनदर्ा	काही	वश	होत
न हती.	 कशी	 होणार?	 आवतीभोवती	 िहं तर्	 वापदांचा	 गुरगुराट,	 िचतर्िविचतर्
आवाजांचा	कलकलाट	माजला	होता.

म यरातर्	 झाली	 असावी.	 कुठूनतरी	 एका	 तर्ीचा	 मा या	 दयाचा	 थरकाप
उडिवणारा	 हंबरडा	 ऐकू	आला.	 मी	 कान	 टवकारले.	 जागेच	असलेले	 डोळे	 िव फारले.
कानांवर	सचूी	बाणा या	अगर्ासारखे	ती ण	बोल	पडत	होते	 –	 “अ युताऽ?	माधवाऽ,
िमिलंदाऽ	 मधुसऽूदनाऽऽ	 घात	झाला	 रे,	 घात	झाला.	 नीचानं	 माझे	 सगळे	 अंकुर,	 ते
िनदरे्त	असतानाच	कापनू	की	 रे	काढले!	भतूमातर्	झोपलेले	असताना	मी	जागा	असतो
हणणा या	 िषकेशा,	आजच	कसा	रे	झोपलास?	ऊठ,	कृ णाऽ	ऊठ!”
मी	आ तरणावर	ताडकन	उठून	बसलो.	 हंबरडा	फोडणारी	 तर्ी	 दुसरी-ितसरी	 कुणी

न हती.	 या	पांडवप नी	सा ात	दर्ौपदीदेवीच	हो या!	िशिबरातला	एक	भकभकता	टभा
उपसनू,	मी	 या	आवाजा या	 रोखानं	धावत	 सुटलो.	मा यामागनू	माहे	यादवसैिनकही
धावले.	 काय	 झालंय	 काहीच	 कळत	 न हतं.	 धावत	 जाताना,	 आलेला	 आक्रोश
कृ णदेवां या	 िशिबरा या	 रोखानं	 येत	असलेला	जाणवला.	मीही	 या	 रोखानं	धावतच
िनघालो.	कृ णदेवां या	िशिबरात	आलो.	 यांचा	मोरपीसधारी	मुकुट	तबकात	तसाच	होता.
यां या	उज या	हाताशी	आता	अंगी	भगवी	व तरं्	धारण	केलेले	उ वदेव	होते.	दोघेही
व 	िपटून	आक्रोशत	हंबरडा	फोडणा या	दर्ौपदीदेवीचं	‘काय	झालं	कृ णेऽ?	काय	झालं
पांचाली?’	 हणत	सां वन	क 	बघत	होते.

अनावर	 वेदनेनं	दो ही	हातांनी	व 	 िपटताना,	 या	 कुल तर्ीला	धड	बोलताही	 येत
न हतं.	 ती	 एकसारखा	 नुसताच	 हंबरडा	 फोडत	 होती	 –	 ‘माझा	 पर्ितिवं यऽ,	 मा या
श् तकीतीऽऽ,	मा या	 सुतसोमऽऽ,	मा या	शतािनऽक,	मा या	श् तसेऽन!’	आ हाला
एवढंच	कळत	होतं	की,	 या	पाचही	पांडवपुतर्ांचं	आक्रोशनू	 मरण	करीत	हो या.	का?
कशासाठी?	काही	कळत	न हतं.	 यांचा	आक्रोश	थांबत	न हता.	आमचा	संभर्म	िमटत



न हता.	 कृ णदेवांनी	 पुढे	 होत	 यां याजवळ	 बसनू	 भीमसेनानं	 सावरले या	 यां या
केशांवर	मायेनं	थोपटून	 याहनू	मायेनं	िवचारलं,	“सखे	 यामलेऽ,	काय	झालं?	शांत	हो,
सावर.	नीट	सावर,	तु या	पुतर्ांना	काय	झालं?”

तसं	 हमसत-हमसतच	 अिवरत	 अश् धारा	 लागले या	 दर्ौपदीदेवी	 हणा या,
“मा या	पाचही	पुतर्ांचा	ते	िनिदर् त	असताना	–	नीचानं	खड्गानं	वध	केला	आहे.	मा या
बंधूंचा	–	धृ टदादाचाही	घात	 यानं	केला	आहे!!”

ए हाना	 कृ णदेवां या	 िशिबरात	आले या	 पाचही	 पांडवांनी	आप या	 प नीभोवती
मंडल	 धरलं	 होतं.	 भीमसेन	आप या	 प नी या	 पाठीवर	आपला	 बळकट	 हात	 िफरवत
पुनःपु हा	 हणत	 होता,	 “दर्ौपदीऽ	 शांत	 हो,	 नीट	 सांग,	 कुणी	 केलं	 हे	 पापकृ य?”
भडभडून	 आले या	 दर्ौपदीदेवी	 भीमसेनाकडे	 केवढ ातरी	 आशेनं	 बघत	 कळवळून
हणा या,	“तु ही	एकाहनू	एक	साम यवान	पाच	पती	असनूही	मी	िवधवाच	आहे.	काय
करायचाय,	जाळायचा	आहे	तुमचा	िवक्रम?	भर	 तूसभेत	 यांनी	मा या	व तर्ाला	हात
घातला,	मी	 व थ	बसले.	 इंदर्पर् था या	िसंहासनावर	बसावं,	ते	 यांनी	मला	अनवाणी
वनवासात	धाडलं,	 तेही	मी	 मुकाट	भोगलं.	आज	मा या,	एका	माते या	 कुशीतनू	 ितला
पर्ाणिपर्य	असलेले	तुमचेच	अंकुर	 यानं,	 या	िनदय	विधकानं	कापनू	काढले,	तरीही	मला
शांत	हो	 हणता?”

दर्ौपदीदेवीनंा	गदगद	हलवनू	शेवटी	कठोर	श दांत	भीमसेन	उद	्गारला,	“कुणी	केलं	हे
पापकृ य?	 याचं	नाव	सांग.”	शर्ीकृ णदेवांनीही	 यांचं	म तक	थोपटत	तसंच	 िवचारलं,
“नाव	सांग	दर्ौपदी!”

तसं	 उरातील	 कढ	 िनकरानं	 आवरत,	 हमसनूच	 ती	 कुल तर्ी	 एकेक	 श द	 फंुदत
हणाली,	“तुम या	–	तुम या	गु 	–	गु 	दर्ोणां या	पुतर्ानं	–	 या	–	 या	पापी	अ- व-
था- या-नं...!”
“ काऽय?”	पाचही	पांडव	अंगभर	शहा न	एकदमच	उद	्गारले.	भीमसेन	तर	आप या

पुतर्ां या	 विधकाचं	 नाव	 ऐकताच	 आपली	 पर्चंड	 गदा	 पु ट	 खां ावर	 सावरत
िशिबराबाहेर	पडलाही!	त पर	चपळाईनं	कृ णदेवांनी	 याला	गाठलं.	मी	आिण	उ वदेव
खेच यासारखे	 यां या	पाठोपाठ	धावलो.

पर्थमपासनूच	 पांडवांचा	 सेनापती	 असले या	 धृ ट ु ना या	 िशिबरात	 भीमसेन
आला.	 याला	 कुणाचीही	 मती	 बिधर	 हावी,	 असं	 दृ य	 िदसलं.	 पांडवसेनापती
धृ ट ु नाचं	िनदरे्तच	म तक	छाटलेलं	धड,	र ता या	थारो यात	कसंतरीच	पडलं	होतं.
या या	 दुहाती	 झोपले या	 पाचही	 पांडवपुतर्ांची	 –	 या या	 िपर्य	 भाचरांची	 परे्तं
र ता या	थारो यात	अ ता य त	कशीतरीच	पडली	होती.	बहुतेकां या	व ावर	खड्गाचे
हातभर	लांब	 क् र	 पर्हार	 िदसत	 होते.	आप या	मामा या	 व ावर	 हात	 ठेवनू	 िनघोर
पालथं	झोपले या	एकट ा	पर्ितिवं या या	पाठीवर	लांबचलांब	पर्हार	 केलेला	 प ट
िदसत	 होता.	 बहुतेक	 सव	 पांडवपुतर्	 झोपले या	 ि थतीतच	 गतपर्ाण	 झाले	 होते.
सगळीकडे	 साकळले या	 र ताची	 तांबसर	 काळपट	 थारोळी	 पसरली	 होती.	 एवढा
पवतव ी	भीमसेन	 –	पण	तोही	 पुतर्ांचं	आिण	 सेनापतीचं	 ते	 प	बघताना	आपलं	 मुख
ओंजळीनं	झाकून	घेतं	 णैक	खालीच	बसला.	दुस याच	 णी	उठून	‘अरे	कुणीतरी	मला	तो
िनदय	 विधक	 अ व थामा	 नुसता	 दाखवा	 –	 अ व थामा	 दाखवाऽ’	 असं	 कंठधम या
फुगवत,	ओरडत	 याला	शोधत	पहाटे या	धसूर	पर्काशातच	रण ेतर्ा या	पि चमेकडे



िनघाला.	पायांखाली	ह ी या	स डा,	गतयो ांची	म तकं,	 यांचे	अवयव,	घोड ां या
शेपट ा	 येताहेत,	 याचं	 कशाचंही	 भान	 याला	 उरलं	 नाही.	 जवळ-जवळ	 पहाटे या
संिधपर्काशात	 तो	 पर्हरभर	 ‘अ व थामा	 दाखवाऽ	 अ व थामा	 दाखवाऽ’	 गजत
गंुजलाल	 डो यांनी	 रण ेतर्भर	 सवतर्	 िभरिभरला.	 या यामागनू	आ ही	फरफटलो.
अ व थामा	 काही	 सापडत	 न हता.	 शर्ांत- लांत	 झालेला	 भीमसेन	 रण ेतर्ा या
पि चमेकडील	 एका	 तमाल	 वृ ा या	 बंु याजवळ	 एका	 पाषाणखंडावर	 शेवटी	 हताश
बसला.	आ ही	 याला	गाठलं.	तो	रडकंुडीलाच	आलेला	बघनू	 कृ णदेव	 याला	 हणाले,
“वायुपुतर्ा,	 शांत	 हो!	 तुझा	 क्रोध	 मी	 समज	ू शकतो.	अ ाप	अ व था याचा	 समय
आलेला	नाही.	तो	कधी	येईल,	सांगता	येत	नाही!”

पौष	 शु 	 पंचमीचा	 सयू	 कु ेतर्ावर	 उगवला.	 भीमसेनाला	 साव न	 िशिबराकडे
आणणा या	कृ णदेवांना	दरूवर	ड गर	उतरंडीला	एका	फुलले या	पलाशवृ ा या	छायेत
पाषाणखंडावर	बसलेली	मनु याकृती	िदसली.	तसं	ते	भीमसेनाला	 हणाले,	“पांडवा,	एरवी
फुलले या	 पलाशवृ ासारखा	 रण ेतर्ावर	 िदसणारा	 त	ूअसा	 सागवृ ासारखा	 िहरवट,
काळपट	का	झालास?	समोर	बघ,	तो	पलाश	कसा	फुलला	आहे.”

डबडबले या	 िवशाल	डो यांनी	व तर्ातनूच	बघावं,	तसं	भीमसेनानं	समोर	पािहलं.
लाल	 फुलांनी	 डवरले या	 पलाशाव न	 याची	 दृ टी	 पाषाणखंडावर	 गेली.
अ व था याला	 दु नच	 यानं	 ओळखलं.	 तसं	 केवढ ातरी	 मोठयानं	 तो	 कडाडला,
“िनिदर् त	पांडवपुतर्ांना	वधणा या	विधक	नीचाऽ	अ व था याऽऽ	तुला	िप याची	शपथ
आहे.	 ितथेच	थांब.	साम य	असेल,	तर	या	भीमसेना याही	व ावर	 तुझं	खड्ग	चालवनू
दाखव.”

दहा-दहा	 हातां या	 उड ा	 घेतच	 हां-हां	 हणता	 भीमसेनानं	 याला	 गाठलं.
अ व था या या	अंगावरची	र तलांि छत	व तरं्,	ते	र त	सुक यामुळे	तडाडली	होती.
डो यांत	मातर्	यु ाचा	अशरण	 वेष	होता.	रण ेतर्ा या	कोरड ा	रािहले या	शेवट या
पि चम	भागात,	 या	 दोघांचं	 गदा ं 	 पेटलं.	आ ही	 सगळे	 ते	 बघत	 मंडलाकृती	 उभे
रािहलो.	सयूदेव	चांगले	दोन	हात	आकाशमंडल	चढून	आले,	तरी	 यांचं	पर्थम	गदेचं
नंतर	अनेक	श तर्ांचं	 ं 	काही	आवरेना!	आता	सयू	 थेट	म तकावर	आला.	भीमसेनानं
हातातलं	 खड्ग	 दरू	 फेकून,	 आपले	 लोहदंड	 थोपटून	 अ व था याला	 िनवाणी या
म ल ं ाचं	 आ हान	 िदलं.	 जरासंधासह	 अनेक	 म लांना	 धळू	 चारणा या	 अिजं य
भीमसेनाची	 म लयु ातील	 कीती	 माहीत	 असनूही,	 अ व था यानं	 याचं	 आ हान
वीकारलं.	 यानंही	 दंड	थोपटले.	भीमसेनाला	ललकारलं.	तसं	 ारकाधीश	शर्ीकृ णदेव
आता	दोघां याही	म ये	उभे	ठाकले.	 हणाले,	“भीमसेना,	तु या	या	आ हानाची	काहीच
तड	लागणार	नाही.	जरासंधाशी	त	ूस ावीस	िदवस	म लयु 	लढलास.	अ व था याशी
वषभर	का,	स ावीस	वषं	लढलास,	तरीही	उपयोगाचं	नाही.	अ व थामा	अम य	आहे,
िचरंजीव	आहे!”

यांनी	 अ व था याकडे	 पुढा	 क न	 यालाही	 समजावलं,	 “जरासंधानंतर
भीमसेनासारखा	म ल	आयावतात	 दुसरा	कोणीही	रािहलेला	नाही!	त	ू याला	ललका
नयेस!	तरीही	दोघेही	ऐक या या	मनःि थतीत	नसाल,	तर	ललकारीची	 मृि का	 देऊन
मीही	तुमचं	म ल ं 	बघावं	 हणतो!”



सप-मंुगसासारखे	ते	दोघेही	एकमेकासमोर	उभे	होते.	दोघांवरही	कृ णवचनाचा	काहीही
पिरणाम	झाला	नाही!

कृ णदेवांनी	िदलेली	ललकारीची	मृि का	 वीका न,	म ल ं ासाठी	दोघेही	सैिनकांनी
तयार	 केले या	 सा याच	 आखाड ात	 उतरले.	 अ याकष,	 रजकपु ठ,	 आकडी	 असे
एकमेकांवर	 डाव-पर्ितडाव	 करीत	 लढले.	 दो हीकडे	 आता	 शेकड ांतच	 उरले या
सैिनकांचं	कडं	आखाड ाभोवती	 दाटलं	 होतं,	 दोघंही	 घामाघमू	झाले.	 कुणी	 कुणालाही
आटपत	न हतं.	 शेवटी	 िदवस	 ितस या	 पर्हरात	कलला	असताना,	भीमसेनानं	आपला
बाहुकंटकाचा	 िनणायक	 डाव	 अ व था या या	 कंठाभोवती	 आवळला.	 पण	 आज
िविचतर्च	घडत	 होतं.	 भीमसेनानं	आयु यभर	 िनवाणीचा	 हणनू	 वापरलेला	 बाहुकंटक,
अ व था याचा	 कंठ	 आवळ यासाठी	 िकतीही	 साम य	 लावनू	 बाहु	 आखडले,	 तरीही
अ व थामा	योगबळावर	 वास	क डून	कंठधम या	अशा	काही	फुलवीत	होता	की,	शेवटी
भीमसेनच	 शर्ांत- लांत	 होत	 होता.	 िकतीतरी	 वेळ	 हे	 चाललं,	 तसं	 पुढं	 होत,
भीमसेनाजवळ	एक	खड्ग	 ठेवनू	 कृ णदेव	 या या	कानाला	लागले.	 यांनी	भीमसेनाला
आप या	 कृ णबोलीत	 िनवाणीचा	कानमंतर्	 िदला,	 “क तेया,	नीट	कान-	मन	उघडं	 ठेवनू
ऐक,	अ व थामा	िचरंजीव	आहे!	तो	कधीच	मरणार	नाही.	माणसाची	मरणं	दोन	असतात	–
एक	शारीिरक	आिण	एक	लौिकक!	 या या	म तकावर	जो	एक	ज मजात	मांसल	मणी
आहे,	तो	 िदले या	खड्गनं	कापनू	 घे.	 या या	म तकावरचा	वर्ण	कधीच	भ न	 येणार
नाही.	सदैव	र तबंबाळच	राहील.	जशी	तु हा	पांडवां या	पुतर्ांची	कलेवरं	रािहली,	तसा!
कधीच	 न	 भरणारा	 र तओघळता	 वर्ण	 घेऊनच	अ व थामा	 िचरंतन	 जगेल!	 लौिकक
अथानं	 ते	 याचं	मरणच	असेल.	चाप य	कर	आिण	 या या	म तकावरचा	मांसल	मणी
खड्गनं	कापनू	घे!”

घामाघमू	भीमसेनानं	कृ णदेवांनी	सांिगतलं	तसं	केलं.	डा या	हातानं	अ व था याचा
कंठ	 आवळून,	 उज या	 हाती या	 खड्गानं	 या या	 म तकावरचा	 मांसल	 मणी
म तकापासनू	वेगळा	केला.

र तलांि छत	खड्ग	रण ेतर्ावरच	 फेकून,	हातचा	मौ यवान	मांसल	मणी	 घेऊनच
तो	पांडव-िशिबराकडे	परतला.

िपर्य	 प नी	 दर्ौपदीदेवीं या	 हाती	 तो	 मांसल	 मणी	 ठेवनू	 भीमसेनानं	 इितवृ ा त
सांिगतला.	 कृ णदेवांनीही	 यांना	 कु ं चा	 शेवटचा	 सेनापती	अ व थामा	 िचरंजीव	कसा
आहे,	हे	सांगनू	 यांचा	पुतर्शोक	कमी	केला.

एकोिणसा या	 िदवसाची	 सायंकाळ	 जवळ	 आली.	 ारकाधीशांनी	 आपलं	 पर्श त
िशिबर	उखडून	 गंुडाळ याची	आ ा	आ हाला	 िदली.	 यापर्माणे	मी,	उ वदेव,	अजुन
अशा	 यां या	 िपर्य	 स यांनी	 िशिबरा या	 खंुटा या	 कु ेतर्ा या	 भमूीतनू	 उखडून
काढ या.	 या	 उंचच	 उंच	 िशिबरा या	 म यभागीचा	 पर्मुख	 लाकडी	 तंभ	 पर् य
कृ णदेवांनी	 वह ते	इकडे-ितकडे	हलवनू	उखडून	काढला.	एका	दलपर्मुखानं	पांडवसेनेची
अंितम	गणती	 केली.	ती	काही	 शेकड ांतच	भरली.	कौरवां या	 सेनेत	तर	आता	 केवळ
तीनच	यो े 	िजवंत	होते	–	कृपाचाय,	कृतवमा	आिण	अ व थामा!

सव	 गतपर्ाण	 यो ांना	 तपण	 दे याचं	 धमकाय	 अ ाप	 करायचं	 रािहलं	 होतं.
यासाठी	आ ही	सव	 दृष ती	नदी या	 िकनारी	आलो.	पाचारण	 केले या	धौ य	ऋषीनंा
कृ णदेव	 तपणा या	 िवधीची	 तयारी	 सांगत	 असताना,	 सवांनी	 महायु 	 संपलं	 हणनू



सुटकेचा	 िनः वास	सोडला.	 युगानुयुगं	वाहणारी	 दृष ती	नदी	शांत	होती.	काठावर या
मानवी	पर्लयाचं	ितला	कसलंही	सुखदुःख	न हतं.

मी,	उ वदेव,	दा क,	अजुनासह	सव	पांडव	आिण	अ युत	 ारकाधीश	 दृष ती या
घाटावर या	एका	दगडी	पायदंडीवर	बसनू	 सैिनक	व	 पुरोिहत	करीत	असलेली	तपणाची
यव था	 बघत	असतानाच,	अ ाप	 न	 संपले या	भारतीय	महायु ातील	अखेरची	कटु
वाता	घेऊन	गु टचरपर्मुख	मलय	धापा	टाकतच	 दृ ट तीिकनारी	पोहोचला.	कृ णदेवांना
वंदन	क न	थरथरत	 हणाला,	 “ वामी,	घात	झाला	आहे.	म तकीचा	ओघळता	वर्ण
घेऊन	अर यात	अदृ य	हो यापवूी	अ व था यानं	बर् ा तर्ाचं	पर् ेपण	केलं	आहे!”

“ काऽय?	बर् ा तर्?	 कृ णदेव	पायदंडीव न	ताडकन	उठून	उभेच	 रािहले.	 “होय
वामी,	 बर् ा तर्च!	 यु 	 समा त	 झालं	 हणनू	 आपली	 िशिबरं	 उठिवणा या
उर यासुर या	आप या	सव	 सैिनकांना	वधनू,	 ते	बर् ा तर्	आप या	 तर्ीमंडळातील
उ रादेवीं या	गभावर	उतरलं	आहे.	पांडवि तर्या	 यां या	उदरात	असले या	पांडवां या
ितस या	िपढीचा	एकमेव	अंकुर	मृत	झाला,	 हणनू	व 	िपटून	आक्रोशताहेत!	आपलाच
धावा	करताहेत!	सुदैव	 हणनू	केवळ	आप याच	सहवासात	अस यामुळे	सव	पांडव	िजवंत
रािहले	आहेत.	धौ य	ऋषीनंा	पाचारण	कर यासाठी	गेलो,	 हणनू	मीही	वाचलो	आहे.	सव
पांडवि तर्या	 ‘वंश	वाचवा!	काही	करा,	पण	उ रापुतर्ाला	जगवा.’	 हणनू	ऊर	 िपटून
आक्रोशताहेत!”

ए हाना	आ ही	सवच	 कृ णदेवां या	 मुखाकडे	 सु न	होऊन	बघत	उभे	रािहलो	होतो.
काय	 बोलावं,	 काय	 करावं,	 कुणालाच	 काही-काही	 सुचत	 न हतं.	 एकटे	 उ वदेव
ारकाधीशांचे	 दो ही	 दंड	 घट्ट	 ध न	 पोटितिडकेनं	 हणाले,	 “वासुदेवा,	 पांडवांचा

कुल य	 वाचिवणं	आता	 केवळ	 तु या	आिण	 तु याच	 हाती	आहे.	 तु या	आजवर या
जीवनातील	 तपःसाधना	 म न	 बर् ा तर्ांचा	 पर्भाव	 उ रे या	 गभाव न
घालिव यासाठी	 तचू	 आता	 दृष तीचं	 समंतर्	 आचमन	 घेणं	 अटळ	 आहे,	 नारायणा!
नाहीतर	पांडवांचं	नावही	जगात	अि त वात	राहणार	नाही,	चल!”

कृ णदेवांना	पाठीशी	 घेतं	उ वदेव	 दृष ती या	पातर्ाजवळ	 गेले.	 यांनी	एक	छोटं
आ तरण	अंथरल.	कृ णदेवांनी	ितथे	बैठक	घेऊन	पदम्ासन	धारण	केलं.	आपले	म यनेतर्
िमटले,	उ वदेवांनी	ओंजळीनंी	तळहातांवर	सोडले या	जलांजली या	तीन	धारा	भमूीवर
सोडताना,	ते	सवांना	 प ट	ऐकू	येईल	एवढ ा	 व छ	श दांत	 हणाले,	“मी	पु य लोक
वसुदेवमहाराज	 व	 देवकीमाता	यांचा	 पुतर्	असेन	 तर,	गोकुळी या	 नंददेव-यशोदामाता
यांचा	पुतर्	 हणिव याचा	मला	अिधकार	असेल	तर,	मी	पु य लोक	आचाय	सांदीपनी	व
घोर	तापस	आंिगरसांचा	सवाथानं	यो य	िश य	असेन	तर,	आयावतातील	 यायाची	वाट
मु त	 कर यासाठी	अ यायाचं	 िनखंदन	 करताना	 मी	 कुठलाही	 वाथ	 केला	 नसेल	 तर,
जीवना या	कुठ याही	घटनेत	िदवसा	वा	रातर्ी	मा या	हातनू	अनृताचं	कोणतंही	पापकम
झालं	नसेल	तर,	मा या	आचमनाबरोबर	पांडवां या	कुल तर्ी	उ रे या	गभात	असलेला
पांडवांचा	 ितस या	 िपढीचा	अंकुर	ॐकाराचा	पर्णवहंुकार	 देईल!!”	नारायणांनी	आचमन
घेतलं.	 डोळे	 उघडले.	 उ वदेवांकडे	 बघनू	 ते	 हसतच	 हणाले,	 “स या	 उधो,	 असाच
पांडवां या	 तर्ीमंडळात	जा.	उ रे या	गभाची	ि थती	काय	आहे,	ते	मला	उलटपावलीच
परतनू	सांग.”

‘आ ा	 दादांची’	 हणत	 उ वदेव	 दृष ती या	 घाटा या	 पायदंड ा	 तरातर	 चढून



पांडवां या	 तर्ीमंडळा या	 िशिबरसंकुलाकडे	 िनघनू	 गेले.	 अिभम यू या	 पतनापासनू
उ रादेवी	कु ेतर्ा या	पांडवां या	 तर्ीिशिबरात	येऊन	रािह या	हो या.

सयू	 डुबतीला	 लागलेला	 असताना	 भगवी	 व तरं्	 घातलेले	 उंचशील	 उ वदेव
लगबगीनं,	 हसतमुखानं	आ हा	 सवांकडे	 परत	 येताना	 िदसले.	 कृ णदेवांिशवाय	आ ही
सवांनी	अपार	उ कंठेनं	 पुढे	होत	 यांना	 घेरलं.	 ते	अपार	उ साहानं	लगबगीनं	 हणाले,
“उ रे या	गभाचं	चलनवलन	 पु हा	 सु 	झालं	आहे.	पांडवांचा	 ितस या	 िपढीचा	 अंकुर
सुख प	आहे!

“महायु ात	 केवळ	 दहा	 यो े 	 वाचले	 आहेत.	 कौरवांकडील	 कृतवमा,	 कृप	 आिण
अ व थामा	आिण	पांडवांकडील	सव	पांडव	आिण	महारथी	सा यकी.”	वंश	वाचला	 हणनू
सु कारा	सोडणा या	एकाही	पांडवा या	 यानी	आलं	नाही	की,	दहावा	यो ा	कोण?	मी	तो
िवस च	शकत	न हतो.	तरीही	सवांनी	उ वदेवां या	त डूनच	 ते	नाव	ऐकावं	 हणनू	मी
िवचारलं,	 “उ वदेव,	 तु ही	 दहा	 यो े 	 हणालात!	सांिगतलेत	 मातर्	 नऊ!	 तो	 दहावा
कोण?”

तसं	 हसनू	 मा या	 खां ावर	 हात	 ठेवत	 कृ णदेवांचे	 परमसखा	 उ वदेव	 उद	्गारले,
“युगंधर	शर्ीकृ ण!!”





७

उ व

मी	 उ व!	 िपता	 देवभाग	 आिण	 माता	 कंसा	 यांचा	 पुतर्!	 माझे	 िपता	 देवभाग
वसुदेवमहाराजांचे	स खे	बंध	ूहोते.	माझी	माता	कंसा	ही	मथुरे या	महाराज	कंसांची	स खी
भिगनी!	 हणजे	मी	िपता	देवभागांकडून	कृ णाचा	चुलत	बंध	ूहोय,	तसा	माता	कंसेकडून
चुलत-मावस	बंध	ूहोतो.	या	कस याही	ना यापे ा	शर्ीकृ णाचा	मी	िजवलग	‘परमसखा’
होतो	–	 याचा	भाविव व त	होतो.	हे	नातंच	मला	जीवनभर	मोलाचं	वाटत	आलं.

मी	 याचा	 ‘भाविव व त’	ही	काही	 वतःच	लावनू	 घेतलेली	उपाधी	न हे!	 यानंच
मला	 ती	 सहज	 िदली	 होती.	 यानं	 िदली,	 हणनू	 तर	 ती	 जीवनभर	 मा या	 मरणात
रािहली.

शर्ीकृ ण	माझा	 ये ठ	 बंध,ू	 हणनू	मी	 याला	मनःपवूक	आदरानं	 ‘दादा’	 हणनू
संबोिधत	आलो.	 मी	 याला	 ‘दादा’	 हण यात	 नुसता	आदरभाव	 न हता,	 तर	 यात
आणखी	अनेक	भावछटा	हो या.	 या या	जीवनातील	एकही	अशी	घटना	न हती,	जी
यानं	मला	सांिगतली	नाही.	कधी-कधी	तर	तो	मा याशी	बोलला,	ते	अगदी	 वतःशीच
बोल यासारखं	बोलला.

पर्था	 हणनू	आ हा	अठराकुलीन	यादवांतील	मह वा या	िववाहसमारंभानंतर	रास
खेळला	जाई.	मी	 िववाह	 केला	नाही.	 यामुळेच	मी	कटा ानं	 रास	 खेळ याचं	टाळत
होतो.	ते	 यानी	येताच,	पर्थम	दादानंच	मला	‘उधो,	बंधो,	उतर	रासात’	 हणनू	हाताला
ध न	एकदा	रासमंडलात	खेचलं.	तो	मला	परे्मानं	नेहमी	‘उधो’	 हणत	असे.

मी	 िववाह	का	करीत	नाही,	असा	पर् न	माझे	बाबा,	थोरले	बाबा,	माता,	थोर या,
धाकट ा	दो ही	माता,	बिलदादा	माझे	सहोदर	 ये ठ	 बंध	ूआिण	अनेक	यादवांनी	मला
संधी	 िमळेल	 ते हा	आवजनू	 िवचारला.	मा या	 दादानं	 –	 ारकाधीशानं	मातर्	मला	 ते
कधीच	िवचारलं	नाही.	मा या	मनातील	 या या	िवषयी या	परम	आदराचं	हे	तर	सवांत
पर्बळ	कारण	होतं.

यु 	 हा	 काही	 माझा	 वभाव	 न हता.	 मी	 मानत	 होतो,	 ते	 पर् येका या	 मनात
अहोरातर्	 चाललेलं	 मनो ं !	 ारकेतील	 लाखो	 यादवांत	 ते	 एकट ा	 मा या	 मनातच
चाललेलं	आहे,	हे	माझा	दादा	–	 ारकाधीश	चांगलंच	जाणनू	होता.	 हणनू	तर	िपतामह
भी म,	महा मा,	िवदुर,	सुिमतर्	सुदामा,	संजय,	बिलदादा,	जलपु ष	कण	आिण	 वाला
यानं	 पर् य 	 रणभमूीवर	जीवनाचा	 िहतोपदेश	सांिगतला	तो	धनुधर	अजुन	या	सव
स यांत	 यानं	मला	 ‘परमसखा’	मानलं	होतं.	मी	काय	होतो,	 हे	तो	पणूपणे	जाणनू	होता.
तो	कोण	आहे,	 हे	जाण याचा	मी	जीवनभर	यथामती	य न	 केला.	न	 िदसणा या,	 पण
पर्चंड	 वेगानं	अवघं	 िव व	 यापनू	टाकणा या	वा यासारखाच	तो	 होता.	तो	नीलवणी



होता,	म तकावर या	अनंत	आकाशासारखा!	 या	नीलवणातही	काळीच	भासावी	अशी
एक	 छटा	 होती.	 अनंत	 आकाशा या	 पलीकडे	 असले या	 कृ णवणी	 असीम
अवकाशासारखी!	अंकपाद	आशर्मात	आचाय	सांदीपनीनंी	हे	आकाश–अवकाश	पर्करण
आ हा	सवांना	 िकतीतरी	पर्कारांनी	समजावनू	सांिगतलं	होतं,	आता	कुठे	मला	कळतंय
की,	एरवी	तर	 ते	 नेहमीच	 हणत	आले,	 पण	 गु दि णे या	 िदवशी,	 गु देवांनी	मा या
दादाला	अनेकवेळा	‘कृ णा,	 यामा’	असं	का	 हटलं	होतं!

अलीकडे	 मा या	 यानात	 आलं,	 याचं	 हसणं	 हे	 पर् येक	 वेळी	 वेगळंच	 होतं	 –
धरतीसारखं!	 धरती	 नाही	का,	 एका	ऋततूील	 रंगस दय	 दुस या	ऋततू	 तसंच	कधीही
दाखवीत	नाही.	खरोखरच	तो	धरतीसारखाच	होता	–	 माशील!

जलािवषयी	 याचं	सहज	आकषण	मथुरेपासनू	मी	 ारका,	हि तनापरू,	इंदर्पर् थ	असं
अनेक	 िठकाणी	सम च	 पािहलं.	 या या	जीवना या	 यमुनेला	काही	 ठळक.	 डौलदार
वळणं	 होती.	 बालपणीचं	 ‘गोकूळ’	 हे	 यातील	 सवांत	 डौलदार	 व	 कुणा याही	 मनावर
सखोल	व	सदैव	ठसावं,	असं	अ यंत	 संुदर	पिहलंच	वळण	होतं.	आचाय	सांदीपनीं या
अवंती या	अर यातील	अंकपाद	आशर्मातील	िमळेल	ते	 ान	िटपणारं	आशर्मजीवन,	हे
दुसरं	वळण	िततकंच	संुदर	होतं.	तो	गोकुळातनू	मथुरेत	आला,	ते हा	 याला	सवांत	पर्थम
भेटणारा	 मी	 मथुरेतील	 एकमेव	 यादव	 होतो.	 ते हापासनू	 महाभारतीय	 यु ा या
पर्ारंभापयंत	 मी	 सतत	 या या	 सहवासात	 वावरलो.	 मथुरेत	 राहनू	 यानं	 मगधां या
समर्ाट	जरासंधाची	थोपिवलेली	आक्रमणं	मी	 पािहली.	 हे	अवंती–मथुरेतील	 या या
जीवनयमुनेचं	वळणही	अतीव	संुदरच	होतं.

आप या	 िक्रयाशील	असं यात	 यादवां या	 सहकायानं	 यानं	 सुवणी	 ारकेचं	 नवं
गणरा य	 उठिवलं;	 तेही	सतत	 उफाळ या,	गाज	 देणा या,	अखंड	 चैत यशील	 पि चम
सागरा या	व ावर.

तो	मथुरा	सोडून	िनधारानं	 ारकेला	आला	ते हाच	 यानं	मला	काहीही	न	बोलता	एक
िशकवण	 िदली.	फार	मोलाची	 होती	ती!	 पर्संगी	आप या	 पर्ाणिपर्य	ज मभमूीचाही
याग	 करावा	 लागतो	 –	 कत या या	 पालनासाठी!	 या या	 जीवनातील	 पर् येक
पर्संगानं	मला	काही	ना	काही	जीवनदायी	िवचार	िदला.

ारकेत	 लाखो	 यादवांत	 सुखेनैव	 राहात	असतानाही	 यानं	 िव थािपत	 पांडवां या
सुखदुःखात	 जाणीवपवूक	 ल 	 घातलं.	 यानं	 खेळिवलेलं	 ‘भारतीय	 महायु ’	 हा	 तर
या या	 िद य	 पर्ितभेचा	कळसच	 होता.	चाळीस	ल 	 यो यां या	 महाआहुतीचा	 हा
महाय 	ठरला.	हाती	कसलंही	श तर्	न	 घेता,	तो	 हे	अठरा	 िदवसांचं	महायु 	 खेळला.
यानं	हाती	श तर्	न	घेत यामुळेच,	या	यु ाला	महाय ाचं	 व प	लाभलं.
‘माणसानं	कसं	वाग	ूनये’,	 हे	शा वत	जीवनत व	सांगणाराच	 याचा	हा	 ‘महाय ’

ठरला	 नाही	 काय?	 धम ेतर्	 कु ेतर्ावर या	 यानं	 अठरा	 िदवस	 खेळिवले या
महायु ाचं	 या या	 जीवनातील	 वळण,	 हे	 सवांत	 िवराट	आिण	 थरारक	 वळण	 ठरलं.
यामुळेच	तर	तो	‘युगंधर’	झाला.
मा या	दादा या	 –	शर्ीकृ णा या	या	सव	जीवनवळणातील	मला	समजलेला	अथ

मा या	 बु ी या	 मतेपर्माणे	मी	सांगणार	आहे.	मला	याची	पणू	जाणीव	आहे	की,	मी
तो	िकतीही	सांिगतला,	तरी	दशांगुळं	िश लक	उरणारच	आहे.

िहमालया या	पाय याशी	बदरीकेदारा या	पिरसरात	एक	आशर्म	उभार याची	 याची



मनःपवूक	 इ छा	 होती.	 या या	 पवूतयारीसाठीच	 मी	 बदरीकेदाराकडे	 गेलो	 होतो.
भारतीय	 यु ा या	पर्ारंभापवूीच	 िकतीतरी	 िदवस!	 िहमालयात	तीथ	बदरीकेदारावर	मी
आशर्मासाठी	यो य	 थळ	िनवडलं.	आशर्मासाठी	लागणा या	सव	व त	ूआसपास	िमळू
शकतील	का,	याची	पाहणी	 केली.	 िहमालया या	भर्मंतीत	मला	अनेक	योगी,	तापस,
मुिनवर	 व	 ऋिष	 भेटले.	 यातील	 कुणालाही	 मी	 गु 	 क न	 घेतलं	 नाही.	 आचाय
सांदीपनीचंी	रीतसर	दी ा	 घेत यामुळे	व	दादा या	सहवासात	उभं	जीवन	 कंठ यामुळे,
मला	 याची	कधी	आव यकताही	 भासली	 नाही.	 मातर्	 िवचारपवूक	 मी	आता	 भगवी
व तरं्	 पिरधान	 केली	 होती.	कसलाही	गाजावाजा	न	करता,	 यागाचं	आिण	 िवर तीचं
अवडंबर	न	माजिवता!

ारकेला	जा यासाठी	परती या	वाटेवर	असताना	 भेटले या	अनेक	ऋिषमुनीकंडून,
मला	 कु ेतर्ाचा	 इितवृ ा त	 क्रमश:	कळत	 गेला.	तो	ऐकून,	 ारकेला	जाणारे	माझे
पाय	 आपोआपच	 कु ेतर्ाकडे	 वळले.	 एकाच	 ओढीनं	 –	 मा या	 पर्ाणिपर्य	 दादाचं
ेमकुशल	काय	असावं	 हणनू!
भारतीय	यु ा या	अगदी	शेवट या	ट यात	मी	कु ेतर्ावर	आलो.	जसा	मी	आलो,

तसाच	बिलदादाही	िहमालयातनूच	आला	होता.
शर्ीकृ णदादानं	 पांडवां या	 ितस या	 िपढी या	 अंकुरासाठी	 –	 उ रे या	 गभासाठी

दृष ती या	तीरी	सव	 पु याई	पणाला	लावनू	िनवाणीचं	आचमन	घेतलं.	 याचा	पिरणाम
हणनू	उ रेचा	गभ	 पु हा	 संचिलत	झाला.	पांडवां या	 ितस या	 िपढीचा	अंकुर	वाचला.
यांचा	वंश	वाचला.
महाय ासार या	अठरा	िदवस	 पेटले या	महायु ा या	सांगतेचा	एकच	 िवधी	आता

उरला	 होता.	धराशायी	 पडले या	कौरव–पांडव	 दो ही	 सेनां या	चाळीस	ल ांवर	 वीर
यो यांना	सिवध	तपण	 दे याचा!	 यासाठी	दादानं	पाचारण	केलेले	पांडवपुरोिहत	धौ य
ऋषी,	धम ेतर्	 कु ेतर्ावर	आप या	 िश यगणांसह	उपि थत	झाले	होते.	 यां या	व
दादा या	सांग यापर्माणे	 हे	तपण	 ये ठ	पांडव	असले या	 युिधि ठरानं	सवां या	वतीनं
ायचं	 होतं.	 तपणानंतर	 अपाय या	 ितलांजलीसाठी	 दर्ौपदीसह	 सव	 पांडवि तर्या,

गांधारीदेवीिंशवाय	 यांना	 श य	 झांल,	 या	 सव	 कौरवि तर्या	 कु ेतर्ावर	आ या
हो या.	 मुहतूापर्माणे	धौ य	ऋषीनंी	तपणिवधीला	पर्ारंभ	 केला.	पर्थम	सव	 िपतरांचं
मरण	क न	युिधि ठरानं	 यांना	िपंडदान	केलं.	महायु ात	कामी	आले या	आचाय	दर्ोण
धृ ट ु न,	अिभम य,ू	घटो कच	अशा	पर्मुखांची	नावं	 घेऊन	 िपंडदान	कर यात	आलं.
इतर	सवांसाठी	एकतर्च	िपंडदान	झालं.	जमले या	सव	 तर्ी–पु षंनी	िपंडांवर	ितलांजली
अपण	के या.	िपतामह	भी म	अ ाप	सैिनकां या	कड ात	शरपंजरीच	होते.

आज	युिधि ठर	यो याचा	रणवेष	उतरवनू	सा या	गृह थी	वेषात	होता.	इतर	चारही
पांडव	अ ाप	 रणवेषांतच	होते.	भीमा या	खां ावर	 याची	पर्चंड	यश वी	गदा	होती.
अजुना या	वृष कंधावर	 याचं	पु पमालामंिडत	अिजं य	गांडीव	धनु य	होतं.	नकुला या
कटीला	 याचं	 िपर्य	खड्ग	आिण	सहदेवा या	खां ावर	 याचं	उचं,	घोटीव	 मुसल	होतं.
तपणिवधी या	अि नकंुडा या	एका	बाजलूा	आता	 िकतीतरी	 वृ 	झाले या,	थकले या,
वेतव तर्धारी	राजमाता	कंुतीदेवी	हो या.	 यां या	डा या	हाताशी	दर्ौपदी,	िचतर्ांगदा,
उलपूी,	 पौरवी,	 िवजया,	 िहिडंबा,	 सुभदर्ा,	 उ रा	 अशा	 ितलांजलीसाठी	 आले या
पांडवि तर्या	 बस या	 हो या.	 मी	 आिण	 दादा	 पुरोिहत	 धौ य	 ऋषीं या	 िनकट



दभासनावर	बसलो	होतो.
समंतर्	 सव	 िवधी	 झाले.	 धौ य	 ऋषीनंी	 संकेत	 के यापर्माणे	 युिधि ठर

अि नकंुडापासनू	 उठला.	धौ य	ऋषीनंी	 संकेत	 के यापर्माणे	भारतीय	 यु ात	 वीरगती
पर्ा त	झाले या	सव	यो यांना	तपणाची	अखेरची	 ितलांजलीनंतरची	जलांजली	अपण
कर यासाठी	 दृष तीकडे	 चालला.	 या या	 हातांत	 तेव या	 िनरांजनांचं,	अ दा,	 गंध–
कंुकुम,	 फुलं	असलेलं	 सुवणी	तबक	होतं.	पर्थम	तो	 दृष तीचं	जलमाता	 हणनू	पजून
करणार	होता.	अनेक	वीरां या	 मरणानं	 याचं	मन	कसं	काठोकाठ	भ न	आलं	होतं.	धौ य
ऋषीनंी	 याला	िविधवत	संकेत	िदला	होता	की,	पर्थम	लोकमाता	दृष तीचं	पजून	करावं.
मग	ना यागो यात या	वीर	यो यांना	नावानुसार	उ चार	क न	 ये ठतेपर्माणे	क्रमश:
तपणाची	जलांजली	 ावी.

अगदी	याच	 णाला	आ याबाई	 कंुतीदेवीनंी	 दादाला	 हाताचा	 संकेत	क न	जवळ
बोलावनू	घेतलं.	 या याशी	काहीतरी	कानगो ट	केली.	दादानं	ती	ऐकताच	होकाराची	मान
डोलावनू,	 तपणिवधीचे	 पर्मुख	 पुरोिहत	 धौ य	 ऋषी	 यां या	 कानाशी	 तशीच	 काही
गुजगो ट	 केली.	 तसं	 धौ य	ऋषी	आप या	 दभासनाव न	 लगबगीनं	 उठले.	 ए हाना
दृष ती या	 पातर्ाजवळ	 पोहोचले या	 िश यवत	 युिधि ठराला	 थोपवनू	 धर यासाठी
मोठ ानं	 हणाले,	“पांडवा,	थांऽब!”	 यांनी	नेहमीसारखं	युिधि ठराला	‘ ये ठ	पांडवा’	न
हट यामुळे	मला	 शंका	आली.	तपणिवधीत	काहीतरी	त् टी	 राहत	असावी.	 याचीच
सचूना	आ याबा नी	केली	असावी.

युिधि ठर	 जागीच	 थांबला.	 लगबगीनं	 या याजवळ	 जात	 धौ य	 हणाले,
“कृ णदेवांचा	 संकेत	आहे,	 तपणाची	 सवांत	 पिहली	 ओंजळ	 अंगराज	 कणासाठी	अपण
करावी!	ते	तु हा	सव	पांडवांचे	‘ ये ठ’	बंध	ूहोते!!”

उ या	 जागीच	 युिधि ठर	 अनेकिवध	 अनावर	 भावभावनांनी	 कसा	 अंगभर	 थरथ
लागला.	 या या	हातातील	तपणिवधी–सािह याचं	सुवणी	तबक	लडलड	थरथ 	लागलं.
पायाखालची	दृष तीिकनारीची	तळपती	वाळू	सरकते	आहे	की	काय,	असंच	 याला	वाटलं
असावं.

युिधि ठर	जलांजली	का	देत	नाही,	 हणनू	पांडवांतील	पर्थम	भीमाजुन,	नंतर	नकुल–
सहदेव	लगबगीनं	पुढे	झेपावले.

अ ाप	 युिधि ठर	 काही	 नीट	 सावरला	 न हता.	 थरथरतच	 होता.	 याला	 भीमानं
िवचारलं,	“काय	झालं	 ये ठा?”

भीमाकडे	 अश् भर या	 नेतर्ांनी	 बघत	 थरथर या	 हातांनी	 आिण	 तशाच	 वाणीनं
युिधि ठर	 याला	 हणाला,	“आजपासनू	मला	‘ ये ठ’	 हण	ूनकोस!	बंधुवर	भीमसेना,	मी
ये ठ	न हतो,	नाही!”
पुढे	होत	अजुन	 याला	परे्मानं	 हणाला,	 “असं	काय	करतोस	 युिधि ठरा?	तचू	तर

आमचा	 ये ठ	बंध	ूनाहीस	का?	 यािशवाय	का	त	ूहे	तपणिवधी	केलेस?”
“नाऽही!	 मी	 तुमचा	 ये ठ	 बंध	ू नाही.	 तुमचा–माझा	 सवांचाच	 ये ठ	 बंध	ू होता

िदि वजयी	 दानवीर,	 महारथी	 अंगराज.	 आपण	 सवांनी	 सतूपुतर्	 हणनू	 ठायी–ठायी
िहणिवलेला	कण!!”

“ काऽय?”	भीमाजुन	दोघेही	पर्थम	डोळे	िव फा न	एकेक	पाऊल	मागे	हटले.	मग
लगेच	युिधि ठरा या	जवळ	जात,	 याचे	दंड	गदागदा	हलवनू	िपळवट या	सुरात	अजुन



हणाला,	 “काय	 सांगतोस	 हे	 युिधि ठरा?	 ल ावधीं या	 झाले या	 पर्ाणहानीमुले
भर्िम ट	तर	नाही	झालास	त?ू”

भीमही	 आप या	 गदेचं	 टोकदार	 अगर्	 दृष ती या	 वाळूत	 खुपसनू,	 कधी–कधी
अनावर	 संतापानं	 बडबडायचा	 तसं	 हणाला,	 “यु समा तीनंतर	 त	ू रातर्ी	 घेतले या
मैरेयक	सोमरसाचा	पर्भाव	तु याव न	उतरलेला	िदसत	नाही.	 ये ठाऽ!	तपण	दे	आिण
जाऊन	िवशर्ाम	कर.”

“तुला	सांिगतलं	ना	मी	की,	मला	‘ ये ठा’	 हण	ूनकोस	 हणनू	भीमसेन!	तुझा–माझा
सवांचा	 ये ठ	 होता	 –	 कणऽ!	 मी	 याला	 सवांत	 पिहली	 तपणाची	 ओंजळ,	 तीही
कृ णा याच	 आ ेनं	 आता	 देणार	 आहे.	 मा यानंतर	 तु हा	 पर् येकालाच	 ती	 ावी
लागेल!”	युिधि ठर	 हणाला.

ए हाना	 सैरभैर	 झालेला	 अजुन	 अंगावर	 वीज	 कोसळ यासारखा	 काही	 ण
िनः त धच	 झाला.	 दुस याच	 णी	 वळला	 िन	 अि नकंुडाजवळ	 बसले या
तर्ीमंडळा या	 रोखानं	 तो	 धावला.	 णातच	 यानं	 आ याबाई	 कंुतीदेवीनंा	 गाठलं.
नुक याच	झाले या	अठरा	 िदवसां या	भारतीय	महायु ात	 या या	 पर् यंचेचा	 टंकार
उठवीत	 यानं	मी–मी	 हणिवणा या	महािवक्रमी	योध ांना	यमसदनाला	धाडलं	होतं,	ते
याचं	 िद य	 गांडीव	 धनु य	 खां ाव न	 खेचनू	 घेतलं.	 याचा	 कधीच	 न	 बिघतलेला
आिवभाव	बघनू	भेदरले या	आ याबाई	उठून	थरथरत	उ या	रािह या.

“पािपणीऽ!	 मा या	 हातनू	 त	ू भर्ातृह या	 करवनू	 घेतलीस!!”	असं	 कडाडत	 यानं
आपलं	 िद य	 गांडीव	 धनु य	 पर् य 	 आप या	 ज मदा या	 माते या	 कंठात	 सरळ
पाशासारखं	घातलं!	 ते	गदागदा	हलवीत	आपण	आप या	 ये ठ	 बंधचूा	 पुतर्	 सुदामन,
वृषसेन	 वधला;	 याचा	 मानसबंध	ूशोण	 मारला;	 या	जािणवेनं	 देहभर	 थरा न	 गेलेला
धनंजय	कसातरीच	बरळला.	पर् य 	आप या	मातेला	 “पािपणीऽ,	या	गांडीव	धनु यानं
मी	आप या	 ये ठ	बंधलूा	वधलं!	अनेकांना	यमसदनाला	धाडलं.	आज	या या	पर् यंचेचा
पाश	 तु या	 कंठाभोवती	 आवळून	 भर्ातृह येमुळे	 घनघोर	 नरका या	 कलंकाला
पोहोचलेला	मी,	तुलाही	ठार	करतो!”

अजुनाचा	 तो	 अनावर	 आिव कार	 बघनू	 सवच	 थरारले.	 आता	 तपणाचा	 धािमक
िवधीही	 र तलांि छत	 होणार	 की	 काय,	 हणनू	 मीही	 अवाक	 झालो.	 एका	 झेपेतच
अजुनाचा	गांडीवधारी	हात	रोखनू	धरत	 हणालो,	“पांडवाऽ	शांत	हो.	 वतःला	सावर!”

दादानं	मा यामागनू	शांतपणानं	 येऊन	 या या	पाठीवर	आपला	हात	 ठेवनू	 याची
पाठ	 णैक	 परे्मानं	 थोपटली.	 मग	 आप या	 नेहमी या	 भ याभ यांना	 ता यावर
आणणा या	 वक्रोि तपणू	 व त यात	 तो	 हणाला,	 “भले	 िश यवरा!	 आजही	 िजची
चरणधलू	घे याची	माझी	यो यता	नाही	असं	मी	मानतो,	 या	मा या	पू य	आ येला	तू
वधायला	 िनघालास!	स या	अजुना,	 ितला	काय	 हणायचं	आहे	 ते	ऐकून	न	 घेताच,	तू
अनावर	क्रोधानं	ित या	अंगावर	धावलास!	त	ूकसा	काय	माझा	िपर्य	अिभ	गेला	 हणनू
मा या	भिगनी	सुभदरे्ची	समजतू	घालणार?	ितचं	सां वन	करणार?”

या या	 एकेक	 श दाबरोबर,	ओहोटीचा	 पि चम	 सागर	 मागे	 हटतो,	 तसा	 धनुधर
अजुनाचा	उदरे्की	संताप	हळूहळू	हटला.	दादा या	खां ावर	आपलं	शर्ांत– लांत	म तक
हताशपणे	 यानं	 टेकलं.	 या या	 डो यांतनू	 पाझरणारी	 उ ण	आ मरसाची	 धार	 बघनू
मीही	 या या	 पाठीवर	 परे्मानं	 हात	 िफरवत	 रािहलो.	 या यां	 डो यांतनू	 दादा या



वैजयंतीमालेवर	 पाझरणारी	 आ मरसाची	 धार,	 अ ानानं	 झाले या	 भर्ातृह ये या
मन तापाची	होती	की	जाणतेपणी	झाले या	ज मदा या	माते या	अवहेलनेसाठी	होती,
कुणालाच	कधीही	कळलं	नाही.	दादािशवाय	ते	कुणालाही	कळणं	श यही	न हतं.

ितकडे	 दृष ती या	 पातर्ात	 आप या	 अश् भर या	 डो यांनी	 न	 िदसणा या
सयूिबंबाला	पिहली	तपण	 ओंजळ	 देताना	 युिधि ठर	 पुटपुटत	होता	 –	 ‘ॐ	भभुूवः	 व:
त सिवतुवरे यं	भगो:	देव य	धीमिह	िधयोयोन:	पर्चोदयात।’

एका	बाजनंू	मी	आिण	दुस या	बाजनंू	दादानं	कंुतीमातेची	चरणधलूी	घेऊन,	दृष तीत
जाऊन	तपण	 देऊन,	हात–मुख	पर् ाळून	आले या	अजुनाला	साव न	दा कानं	 िस
केले या	आम या	ग ड वजाकडे	नेलं.

दृष तीव न	आ ही	आलो,	ते	पांडवि तर्यां या	िशिबरसंकुलात!	अ ाप	ती	िशिबरं
मोडलेली	 न हती.	 आ याबाई	 कंुतीदेवी	 सव	 ि तर्यांसह	 पांडवां या	 रथांतनू	 येऊन
आप या	िशिबरात	बस या	हो या.	मी	दादासह	 या	िशिबरात	जाताच	सवपर्थम	 फंुदत
धावत	आली,	 ती	 सुभदर्ा!	 ितला	 सावर यासाठी	 ित या	 पाठोपाठ	 दर्ौपदीही	आली.
खरंतर	ितचं	पाच	पुतर्ांचं	दुःख	सव	पांडवि तर्यांत	अितशय	जीवघेणं	होतं.	पण	जीवनात
एकापाठोपाठ	एक	आले या	स वपरी े या	अनेक	पर्संगांतनू	ितचं	मन	तावनू–सुलाखनू
िनघालं	होतं.	दर्ौपदीच	सवांत	लवकर	सावरली	होती.

दादा या	ग यात	पडून	‘माझा	अिभ	कुठं	गेला	रे	कृ णदादा	–	मला	 याचं	एकदा	तरी
दशन	 घडव’	 असं	 हमसनू	 हणताना	 सुभदर्ा	 अंगभर	 गदगदली.	 दादाची	 िनळसर
लांबसडक	बोटं	ित या	पाठीवर	काही	 ण	मायेनं	अबोल	नुसतीच	िफरली.	जशी	काही	ती
ितला	मकूपणे	सांगत	होती	–	‘मा या	िपर्य	भिगनी	सुभदरे्,	शांत	हो.	मी	काय	 हणतोय,
ते	नीट	ऐकून	घे.’

दुस याच	 णी	तो	शांत,	 ि थर	 वरात	 हणाला,	 “सुभदरे्,	आपला	अिभ	कीती या
कळसाला	पोहोचला	आहे.	झाले या	महाय ात	वयानं	लहान	असनू	सवािधक	 िवक्रम
करणारा	तोच	एकटा	ठरला	आहे.	पांडवां या	कु कुलाचं	नाव	तर	 यानं	अजर	केलंच	आहे,
पण	 तु यामुळे	आ हा	यादवांचंही	नाव	अमर	 केलं	आहे.	अश् 	ढाळू	नकोस	 –	 याचा
साथ	अिभमान	बाळग!”	 या या	श दाश दांत	आिण	िवशेषत:	 या या	 वगीय	 पशात
एवढं	साम य	होतं	की,	 फंुदनू– फंुदनू	रडणारी	सुभदर्ा	लवकरच	शांत	झाली.	मीही	पुढे
होत	ित या	खां ावर	हात	ठेवनू,	ितला	थोडं	थोपटलं.	मग	दादा या	श दांचे	पर्ित वनी
वाटावेत	असं	 हणालो,	“भिगनी	सुभदरे्,	वीरमाता	 हणनू	मला	 तुझा	अिभमान	वाटतो,
आयां या	पुढील	अनेक	िपढ ांना	वाटत	राहील.	शांत	झालीच	आहेस.	इडादेवीचं	 मरण
क न	आता	मनानं	िनलपही	हो!”

सवांपे ा	आता	मीच	 उ सुक	झालो	 होतो,	तो	 दादा	आप या	 िपर्य	आ याबा शी
काय	बोलणार	या	 िवचारानं!	 या	तर	 ि ितजापार	झा यागत	शांत	 िच ानं	आसनावर
बसले याच	हो या	–	एखा ा	मतूीसार या!	दादा	पुढे	झाला.	 यां या	उज या	चरणाला
आपली	 बोटं	 िभडवनू	 ती	 म तकी या	 िकरीटाव न	 मागे	 घेत	 यां या	 उज या
चरणापाशीच	आ तरणावर	 बसला.	 मीही	आ याबा या	 डा या	 चरणाचा	 पश	 घेऊन
ितथेच	आ तरणावर	बसलो.

काही	 ण	घनदाट	दाटले या	शांततेत	तसेच	िनघनू	गेले.	कुणीच	काही	बोलत	न हतं.
आ ही	सव	जण	वाट	बघत	होतो,	ते	 ारकाधीश	आता	काहीतरी	बोलणार	 हणनू!	तो	वाट



बघत	 होता,	आ याबाई	काहीतरी	 बोलतील	 हणनू!	 या	 ये ठ	 हो या.	 यांचा	 ये ठ
गेला	 होता.	 तरीही	 या	 शांतच	 हो या.	 तसं	 सगळं	 वातावरणच	 नेहमीसारखं	 पालटून
टाकणारी	दादाची	िकमयागार	वेणुवाणी	सर्वली.

अ यंत	मायेनं	आपले	दो ही	हात	जोडून	दादा	शांतपणे	 यांना	 हणाला,	“मला	 मा
कर!	 या या	जागी	मला	माननू	 मा	कर!”	भोवती या	आ हापैकी	 कुणालाच	 या या
हण याचा	काहीच	अथ	लागला	नाही.	आ याबा ना	मातर्	तो	लागला	असावा.	 या
हणा या,	 “तुला	कशासाठी	 मा?	आिण	ती	कर याची	माझी	यो यता	तरी	आहे	का?
तुझं	काहीच	चुकलेलं	नाही.”

आ हा	सवांना,	 िकमान	मला	तरी	वाटलं	की,	 “यु ात	धम	 हणजे	काय	 हे	कणाला
ऐकवनू,	अजुनाकडून	 याचा	वध	करिव यासाठीच,	तो	आ याबा ची	 मा	मागतो	आहे.’

आ याबा सह	आ हा	सवांचा	भर्म	दरू	कर यासाठी	तो	 हणाला,	“मी	 मा	मागतो
आहे;	 ती	 माझा	 िपर्य	 सखा	 अजुन	 पुतर्धम	 िवस न	 मा यासम 	 तु या	 अंगावर
अ ानानं	सरळ	धावनू	 गेला,	 हणनू!!	 ये ठ	कणािवषयी	 हणशील,	तर	तो	आम या
अिभपे ाही	कीितपदाला	पोहोचला	आहे.	त	ूदो ही	अथानं	ध य	आहेस	–	माता	 हणनू
आिण	महामाता	 हणनूही!”

आता	मातर्	आ याबाई	आसनाव न	उठ या.	दो ही	हात	पस न	 यांनी	आपणाला
मना या	सव	मातर्ांसह	जाणणारा	कुणीतरी	आहे,	या	अपार	समाधानानं	‘कृ णाऽ’	एवढंच
हणत	 याला	आिलंगनात	घेतलं.
दादानं	 ारकेहनू	 परतले या	 सा यकीला	 सव	 पांडवि तर्यांना	 कु ेतर्ाव न

हि तनापुराकडे	 सुख प	 धाड याची	आ ा	 केली.	 सव	 पांडवांसह	 यां या	 ि तर्यांनी
हि तनापुराकडे	 पर् थान	 ठेवलं.	 कृतवमा	 तर	 के हाच	 ारकेकडे	 िनघनू	 गेला	 होता.
म तकावर	भीमानं	काढून	घेतले या	मांसल	म यामुळे	ओघळता	वर्ण	घेऊन	अ व थामा
कुठ या	अर या या	िदशेनं	के हा	िनघनू	गेला,	कुणाला	कधीच	कळलं	नाही.

दा कानं	जोडले या	दादा या	पांढ याशुभर्	अ वां या	ग ड वजातनू	सवांत	शेवटी
आ ही	 चौघांनी	 उजाड	 कु ेतर्	 सोडलं	 –	 दा क,	 सा यकी,	 मी	आिण	 माझा	 दादा!
आ हीही	हि तनापुराकडे	चाललो.	मागावर	 या	राजनगरा या	सीमेवर	 वृक थलाजवळ
दादा या	एका	भ ता या	िनवासात	एक	पडाव	केला.

दुस या	िदवशी	सयूोदयाबरोबरच	आ ही	हि तनापरू या	सीमेत	ग ड वजासह	पर्वेश
केला.	जे हा	दादा	 िश टाईसाठी	या	नगरात	आला	होता,	 ते हा	 याचं	केवढं	हषो फु ल
वागत	 हि तनापरू या	 नगरजनांनी	 केलं	 होतं,	आता	 मागा या	 दुहाती	 िचटपाख ही
न हतं.	हि तनापरू या	पर् येक	घराघरातील	कुणी	ना	कुणी	कु ेतर्ावर	वीरगतीला	गेलं
होतं.	मागे	उरले	होते	वृ ,	ि तर्या	आिण	बालकं.	तीही	बंद	 ारां या	आत	दुःखात	चरू!

आ ही	सीमेवर या	महा मा	 िवदुरां या	 िनवासासमोर	आलो.	कसं	 कुणाला	ठाऊक,
कुणीही	अगर्वाता	 न	 देताही	 दादा या	 वागतासाठी	कटीत	 वाकलेले,	 हात	जोडलेले
महा मा	िवदुर	उभे	होते.	ते	लगबगीने	ग ड वजाजवळ	आले.	तसं	दादा	 यांना	 हणाला,
“स या	िवदुरा,	तहूी	रथात	बैस.	कु ं या	महाराजांना	भेटायचं	आहे.	त	ू यांचा	महामंतर्ी
आहेस.”

“आ ा	 ारकाधीश!”	 हणत	 याच	लगबगीनं	िवदुर	ग ड वजा या	घेरात	आले.
दादानं	 यांना	 ‘सखा’	 हटलेलं	 मला	 तीवर्पणे	 जाणवलं.	 कारण	 आज	 या	 णी



ग ड वजात	असलेले	आ ही	चौघेही	 याचे	सखेच	होतो	–	दा क,	सा यकी,	िवदुर	आिण
मी!

तांबसर	जां या	पाषाणांची	कु ं ची	भ य	पर्ाचीन	राजवा त	ूसमोर	आली.	आ ही	सव
रथातनू	खाली	 उतरलो.	 दादानं	सांिगत यापर्माणे	 पुढे	आलेले	 पाचही	 पांडव	 दादाला
बघनू	वंदन	करीत	सामोरे	आले.	दादानं	महामंतर्ी	िवदुरांशी	काही	कानगो टी	के या.

धृतरा ट्रमहाराजांना	पांडवांसह	 भेटीसाठी	आले या	दादाची	अगर्वाता	 दे यासाठी,
वत:	िवदुर	 यां या	क ाकडे	िनघनू	गेले.	ते	जाताच	सव	पांडवांना	जवळ	बोलावनू	घेऊन
दादानं	मा यासम 	संकेत	केला,	“िपर्य	बंधूंनो,	तु हाला	कत य	 हणनू	तुम या	काकांचं
दु नच	वंदन	क न	दशन	 यायचं	आहे.	 यां या	आसपास	कुणीही	जायचं	नाही.	िवशेषत:
भीमसेना,	त	ूसवांपासनू	 दरूच	 राहायचं	आहे.	 शंभर	 पुतर्ां या	शोकामुळे	 ते	 देतील	तो
शाप,	शांत	मनी	ऐकून	 यायचा	आहे!”

सव	पांडवांनी	दादा या	सव	बारीकसारीक	सचूना	मनःपवूक	ऐक या.	सवांना	 घेऊन
दादा	 सरळ	 कु ं या	 श तर्ागारा या	 रोखानं	 चालला.	 या	 श तर्ागारासमोर या
मोक या	 पटांगणात	 पवू	 िदशेला	 कु ं चा	म लिव ेचा	 राजआखाडा	 होता.	 पि चमेला
एकच	लोहमतूी	होती.	खां ावर	गदा	पेलनू	उभा	रािहले या	भीमाची	सा ात	पर्ितकृती
वाटावी	अशी!	दादा	आ हा	सवांसह	नेम या	 या	लोहमतूीसमोरच	उभा	रािहला.

तसं	भीमासेनानं	नावर या	 कुतहूलानं	 िवचारलंच,	 “माझी	लोहपर्ितमा	आिण	तीही
कु ं या	श तर्ागारी	पटांगणात	कशी	काय	शर्ीकृ णा?	कुणी	बसवली	ही	इथे?”

तसं	हसनू	 या याकडे	बघत	दादा	 हणाला,	“अपसमजात	जाऊ	नकोस	क तेया!	तुझी
पजूा	 मांड यासाठी	 िकंवा	 तु यावर	 फुलं	 चढिव यासाठी	 ही	 लोहपर्ितमा	 उभार यात
आलेली	नाही.	पर् य 	दुयोधनानंच	ती	आप या	िन णात	लोहकारांकरवी	तु या	देहा या
मापाचा	साचा	घडवनू	ओतवनू	घेतली	आहे.	रोज या	गदायु ा या	पर् य 	सरावासाठी!
आप या	 दुःशासन,	 दुमुख,	 दुघष	अशा	 िनवडक	 बंधूंसह	इथे	तो	 िन यनेमानं	गदायु ाचा
सराव	घटका घटका	करीत	होता.	 जे हा–जे हा	पर्ित प यावर	पर्ाणघातक	गदापर्हार
कर याची	 संधी	 याला	 येत	असे,	 ते हा–ते हा	आप या	 चुकले या	 बंधलूा	गदेचा	एक
हलकाच	तडाखा	देऊन	तो	 याला	सोडून	देई	आिण	‘भीमसेऽन’	असं	 वेषाने	ओरडत	तोच
पर्हार	 याच	 प तीने	 तु या	या	लोहमतूीवर	 उतरवीत	असे!	जवळ	जाऊन	 बघ,	 या
मतूीवर	अशा	पर्हारांचे	जागोजागी	पडलेले	लहान–मोठे	पोचे	तुला	िदसतील!”

भीमसेन	तर	ऐकत	होताच,	पण	सवच	पांडव	थ क	होऊन	ते	कृ णकथन	ऐकत	होते.
इत यात	 ‘असं	यावं	महाराज,	इकडून–इकडून’	असं	 हणत	हाताला	ध न	कु ं या

महाराज	 धृतरा ट्रांना	 समवेत	 घेऊन	 महामंतर्ी	 िवदुर	 श तर्ागारा या	 पर्ांगणात
पर्वेशले.	तसं	ठर यापर्माणे	दादानं	आ हा	सवांना	संकेत	केला.	आ ही	चारही	िदशांना
पांगलो.	भीमसेना या	लोहमतूीसमोर	एकटा	दादा	उभा	रािहला.	हाताला	ध न	चालवत
आणले या	 कु ं या	 या	 अंध	महाराजांना	महामंतर्ी	 िवदुर	 हणाले,	 “कु ेतर्ाव न
परतलेले	 ारकाधीश	आपला	चरण पश	घेताहेत,	महाराज.”	तसं	दादा	झटकन	पुढे	झाला
आिण	वीरासनात	बसनू	 यानं	महाराजां या	चरणांवर	हाताची	बोटं	 ठेवली.	 या	 िन णात
राजकारणी	महाराजानं	आवाज	 पारख यासाठी	 ‘कोऽण?’	असा	 पर् न	 केला.	 तसं	 दादा
बसनूच	 यांना	 हणाला,	“मी,	 ारके या	वसुदेव–देवकीचंा	पुतर्	शर्ीकृ ण	आहे	महाराज.”
तरीही	 या	चाणा 	महाराजानं	दादा या	म तकीचा	 मुकुट	चाचपनू	 यात	मोरपीस	आहे



का,	याची	खातरी	क न	 घेतली!	मग	तो	सवयी या	मानभावीपर्माणे	मनात	एक	 ठेवनू
बाहेर	दुसरंच	 हणाला,	“शर्ीकृ ण?	तुझा	काहीच	दोष	नाही.	त	ूिनःश तर्	होतास!	सारथी
होतास!!	 शर्ीकृ णा,	 माझे	 शंभर	 पुतर्	 मला	 एकदा	 भेटून	 गेले,	 ते	 परतलेच	 नाहीत.
यासाठी	त	ूमा या	सां वनाला	आलास,	 हे	मी	जाणतो.	पण	 तु ही	 ारकेचे	यादव	काय
आिण	आ ही	हि तनापरूचे	 कु 	काय,	ज मानं	पडलो	 ितर्य!	समरांगणात	झाले या
संहारासाठी	 ितर्य	कधीच	खेद	वा	शोक	करीत	नसतात.	जे	झालं	ते	रणमिदनीला	अपण
असंच	ते	मानतात.	मीही	मानतो.	तहूी	मानत	असशील.”	 णभर	तो	धतू	राजा	दादा या
मनाचा	कानोसा	घे यासाठी	थांबला.

दादाही	उठून	उभा	राहत,	 याला	 या या	मनोगतीवर	 अंधपणानं	तसंच	जाऊ	 देत
हणाला,	“सां वनासाठीच	मी	आलो	आहे	महाराज.	 तर्ी	 हणनू	राजमाता	गांधारीदेवीचंं
अगर्क्रमानं	पर्थम	दशन	 यायला	पािहजे	होतं.	पण	 –	पण	 शंभर	 पुतर्ां या	शोकानं
आपण	 िकती	 िवरह याकूळ	 झाला	 आहात,	 ते	 मी	 जाणतो.	 या	 पर्ाचीन	 िसंहासनाचे
अिधकारी	 हणनू	आपलं	दशन	पर्थम	 घेणं	यो य,	असं	माननूच	आलो	आहे.	महाराज,
आपण	शांतिच 	 हावं.”

‘मी	 ि थरिच च	आहे.	 हि तनापरू या	 िसंहासनावर	 मा या	 िपर्य	 बंधूंचे,	समर्ाट
पांडूचे	 पुतर्	आले,	तरी	माझे	 पुतर्च	आ यासारखेच	नाही	काय?	मी	 यु 	संप यापासनू
वैर	 संपलं	असंच	मानतो.	पांडवां या	 भेटीसाठी	तळमळतो	आहे.	 िवशेषत:	भीमसेनाला
के हा	एकदा	भेटीन,	 याला	व ाशी	िबलगतं	घेईन,	असं	मला	झालं	आहे.	मढू	 दुयोधन
आिण	 याचे	सव	 बंध	ूयांचं	 दुःख	मला	 िपता	 हणनू	झालं,	 हे	स यही	आहे.	पण	मी	 ते
के हाच	गंगेला	अपण	केलं	आहे.	‘मरणा तािन	वैरािण’	–	हेच	तर	आ हाला	ऋिषमुनीनंी
िशकिवलं.

“िपर्य	 पुतर्ा	शर्ीकृ णा,	त	ूएकटाच	आलास?	 िवदुर	तर	 हणाला,	 तु यासह	माझे
िपर्य	 पुतर्	 पांडवही	आले	आहेत.	 कुठे	आहेत	 ते?	 कुठे	आहे	 माझा	 िपर्य	 भीमसेन?”
एवढ ात	 दादा	 चपळाईनं	 भीमसेना या	लोहपर्ितमेमागे	 सरकला.	 ितथनूच	 हणाला,
“महाराज,	आपलं	अभय	िमळताच	 यांना	हायसं	वाटलं	आहे.	इतका	वेळ	ते	आप यासमोर
काय	िन	कसं	बोलावं,	 हणनू	मकूच	उभे	होते.	भीमसेन	तर	आप या	समोरच	उभा	आहे.
आपण	 याला	आप या	माये या	परे्मळ	दृढािलंगनात	 यावं!	आपले	मुखभर	आशीवाद
घे यासाठीच	तो	आसुसला	आहे.”

ते	ऐकताच	महाराज	धृतरा ट्रांनी	पटकन	िवदुरांचा	हात	सोडला.	आपले	पु ट	दो ही
बाह	ू पस न	 सवांना	 प ट	 ऐकू	 जाईल	 अशा	 कणखर	 श दांत	 ते	 हणाले,	 “िपर्य
भीमसेनाऽ!	पुतर्ा	ये,	मला	कडकडून	आिलंगन	दे.”	हि तनापरू या	िनमाणापासनू	कधीच
घडलं	नाही,	असं	थरारनाट 	आ ही	डोळे	िव फा न	बघतच	रािहलो.

भीमसेन	 हणनू	 या या	 लोहपर्ितमेला	 शंभर	 पुतर्ां या	 वधामुळे	 शोक हाकूळ
झाले या	 या	वृ 	िप यानं	असं	कडकडून	आिलंगन	िदलं	की,	गदा	पेललेला	सा ात	 या
लोहपर्ितमेचा	 बाह	ू जोडसां यातनू	 िनखळून	 खाली	 पडला.	 या या	 खणखणाटानं
पर् य 	भीमसेनच	समोर	आहे	 िन	 याची	गदाच	कोसळली	की	काय,	या	भर्मानं	 या
िवरह याकूळ	 कु िप यानं	 उर या	 लोहपर्ितमेला	 अिधक	 कडकडीत	 आिलंगन	 िदलं.
पर्ितमेचा	डावा	हातही	िनखळला.	मग	‘भीमाऽ	पुतर्ाऽ	भीमसेनाऽ	वीराऽऽ’	असं	 हणत
आिलंगनामागनू	 आिलंगनं	 अशा	 आवेशात	 कसले या	 या	 वृ 	 शोकम न	 िप यानं



समोर या	 भीमसेना या	 लोहपर्ितमेचे	 केलेले	 कटी या	 वर या	 भागाचे	 तुकडे–तुकडे
पायी या	पाषाणघडीवर	खणखणाट	करीत	उतरले.

भीमसेन	 हणनू	पर् य 	लोहाचे	तुकडे	करताना,	 या	वृ 	कु चा	 देहही	र तबंबाळ
झाला.	 आप याच	 र ता या	 उ ण	 पशाबरोबर	 भान	 येताच	 आपलं	 पांढरीशुभर्
दाढीिम याधारी	 मुख	 ओंजलीत	 घेऊन	 खाली	 बसताना,	 तो	 असाहा य	 वृ 	 िपता
कसातरीच	ओरडला,	“मा या	शंभर	 पुतर्ांनो,	 तु हाला	वधणा या	 या	क् र	भीमाचे	मी
तुकडे–तुकडे	क न	टाकले	आहेत!!	या,	बघा	ते!	कुठे	रे	आहात	तु ही	पुतर्ांनो!”

या	 अंध	 बंधू या	 पाठीवर	आपला	 परे्मळ	 हात	 ठेवनू	 महा मा	 िवदुरांनी	 याला
पर्थम	थोपटलं.	मग	आप या	हाताचा	आधार	 देत	 िवदुर	 याला	 या या	क ाकडे	संथ
चालवीत	घेऊन	जाऊ	लागले.

मी	पाचही	पांडवांसह	दादाजवळ	आलो.	सा यकी	मा या	िनकटच	होता.	दा क	मातर्
बाहेर	ग ड वजातच	थांबला	होता.

भीमसेना या	लोहपर्ितमेतील	पाषाणघडीवर	पडले या	तुकड ांतील	एक	तुकडा	मी
उचलला.	 या यावर	 र ताचे	 चुकार	 थब	 होते,	 पण	 ते	 एका	 िवष ण	 िप याचे!	 या
तुकड ांकडे	 बघत	 मी	 दादाला	 हणालो,	 “कु ेतर्ावर या	अठरा	 िदवसांतील	 एकेका
महान	 यो ाला	 वधताना	 तु या	 सावध	 बुदि्धम ेचे	 झालेले	 सव	 आिव कार	 या
सा यकीकडून	मला	ऐकायला	िमळालेत.	आज	मातर्	या	बुदि्धम ेचा	कळसाचा	अ याय
सम च	बघायला	िमळाला.	खरोखर	आज	त	ूनसतास,	तर	या	महाबली	भीमसेनाचं	काय
झालं	असतं?”

या	रातर्ीचा	आ हा	सवांचा	पडाव	हि तनापरू या	सीमेवर या	िवदुरां या	िनवासात
पडला.

िवदुरप नी	 पारसवीदेवी	 पाकक ात	आ हा	सवां या	भोजना या	तयारीला	 सेवक–
सेिवकांसह	लाग या.	आ ही	सवच	महामं यां या	बाहेर या	 बैठकी या	क ात	बसलो.
क ा या	म यभागी	मांडले या	सुवणी	आसनावर	दादा	बसला.	आ ही	 या या	समोरच
बसलो.	 िवदुर	 या या	 उज या	 हाताशी	 दो ही	 हात	 जोडून	 उभे	 रािहले.	 सव	 पांडव,
यां या	 कंुतीमाता	 व	 दर्ौपदीसह	 सव	 ि तर्या	 लगत याच	 िवशर्ामक ात
िवशर्ांतीसाठी	गेले.

समोर या	 िवदुरांना	दादा	 हणाला,	 “स या	 िवदुरा,	त	ूकौरवांचा	महामंतर्ी	 हणनू
इतकी	वषं	काम	पािहलंस,	अ यंत	 िन ठेनं	 तुझं	दािय व	सांभाळलंस.	यापुढे	 तुला	 तेच
काम	 पांडवांसाठी	 करावं	 लागणार	 आहे.	 सवपर्थम	 युिधि ठरा या	 येथील
रा यािभषेकाची	सव	तयारी	क न	घे.	अ ाप	िपतामह	भी म	कु ेतर्ावर	िनवाणासाठी
सयूा या	उ रायणा या	पर्ती ेत	आहेत.	 यांनी	देह	ठेवली	की,	लागलीच	मला	 ारकेला
वाता	दे.”

“आ ा	 ारकाधीश.	मा यावर	सोपिवले या	कायात	कसलीही	त् टी	राहणार	नाही.”
महामंतर्ी	िवदुर	िकंिचत	वाकून	अ यंत	आदरानं	बोलले.

“दोन	 िदवस	 युिधि ठराला	 इथे	 िवशर्ाम	 घेऊ	 दे.	 नंतर	 लागलीच	 याला	 पु हा
कु ेतर्ावर	 पाठव.	 िपतामह	 याची	 पर्ती ा	 करताहेत.	 यांना	 युिधि ठराशी
एकट ाशीच	काही	मह वाचं	बोलायचं	आहे.”

मला	 ते	ऐकताना	पर्कषानं	जाणवलं	की,	 िपतामहां या	 भेटीसाठी	कण	 गेला	होता,



ते हाही	 यांनी	 या यािशवाय	इतरांना	दरू	जायला	सांिगतलं	होतं.	कणानंतर	ज मा या
अिधकारानं	 यांना	 युिधि ठराशीही	 काही	 एकांती	 बोलायचं	असावं.	 बहुधा	 ते	 याला
एकांतात	 राजनीती,	 धम,	 यु नीती,	 राजकम	 यांिवषयी	 काही	 अनुभवाचं	 जीवनसार
सांगणार	असावेत.	तसे	सव	पांडव	कु ेतर्ावर	 यांचं	दशन	घेऊनच	िनघाले	होते.	िवशेष
हणजे	राजमाता	 कंुतीदेवी,	दर्ौपदी	व	सव	पांडवि तर्यांसह	 िपतामहांना	 भेटून	आ या
हो या.	 यां याशी	 बोलताना	 िपतामहांनी	 एक	 मह वाची	 सचूना	 यांना	 िदली	 होती.
अजुनाकडूनच	मला	ती	समजली.	 िपतामहांनी	आम या	आ याबा ना	अनुभवाची	 सु
सचूना	 िदली	होती	की,	 ‘युिधि ठराला	हि तनापरू या	 िसंहासनाचा	अिभषेक	झाला	की,
दुस याच	 िदवशी	 त	ू हि तनापरू	 सोडून	 वानपर् थाचा	 माग	 धरावा.	 यानंतर	 महाराज
धृतरा ट्र	व	गांधारी	 णभरही	हि तनापुरात	थांबणार	नाहीत.	ते	िनकरानं	वानपर् थाचाच
आगर्ह	धरतील.	यु ात	काहीही	घडलं	असलं,	तरी	त	ूआप या	दीर–जावेची	सोबत	सोडू
नये.	 या	एकाकी	दांप याला	वनातही	सहवासाचा	आधार	 ावा.’

िवशेष	 हणजे	आ याबाई	कंुतीदेवीनंी	िपतामहां या	चरणांना	म तक	िभडवनू	 यां या
सचूनेला	होकाराची	मान	डोलावली	होती.

हे	सव	समजताच,	माझा	दादा	आ याबाई	 कंुतीदेवीनंा	एवढं	का	मानत	आला	होता,
या यावर	मा या	मनात	 व छ	पर्काश	पडला.	 कु ं यात	काय,	आ हा	यादवां यात
काय,	काही–काही	सी–पु ष	समजनू	 यायला	तसे	अवघडच	होते.	दादा	तर	मला	अ ाप
काहीच	समजला	न हता.	मी	एकाच	गो टी या	समाधानात	होतो	की,	 यानं	मला	आपला
िनःसंशय	 परमसखा	 मानलं	 होतं.	 “भाविव व त’	 हणनू	 माझा	 अनेकांशी	 बोलताना
िनःसंशय	िनदश	केला	होता.

भोजनाचा	 समय	 होताच	 महा मा	 िवदुर	 सवांना	 पाचारण	 कर यासाठी	आले.	 हात
जोडून	दादाला	 हणाले,	“ ारकाधीशांनी	सवांसह	भोजनाला	चलावे.”

तसं	हसनू	दादा	िवदुरांना	 हणाला,	“काय	बेत	आहे	भोजनाचा	िवदुर?”
“आय,	भोजन	 हे	य कम	जाणनू	साधाच	 ठेवली	आहे.	आप या	आवडी या	लवण

घातले या	 ताकातील	 क या	 मातर्	 पारसवीनं	 मी	 न	 सांगताच	 िशजिव या	 आहेत.
चलावं.”

तसं	आसनाव न	उठून	िवदुरां या	जवळ	जात	 यां या	खां ावर	आपला	हात	ठेवत
दादा	 हणाला,	 “िवदुर,	आज	क यासु ा	खा याची	इ छा	नाही.	 देवी	पारसवीनंा	मला
मा	करा	 हणावं.	केवळ	गडवाभर	दधू	घेईन	मी	–	तेही	य कम	 हणनू!”
दादानं	‘नाही’	 हणताच	‘जशी	इ छा	आयांची’	 हणत	िवदुरांनी	 याला	वाकून	पु हा

वंदन	केलं.	लगेच	माझा	हात	परे्मानं	ध न	ते	 हणाले,	“तु ही	चलावं	उ वदेव.”
“मीही	दधूच	घेईन!”	मी	 यांना	नमर्	नकार	िदला.
मी	आिण	 दादा	 बैठकी या	 क ात	 बसलो.	 िवदुर	 दा क,	 सा यकीनंा	 घेऊन	आत

भोजनक ाकडे	 गेले.	 काही	 वेळातच	 राजसारथी	 संजय	 भेटीला	 आ याची	 सेवकानं
अगर्वाता	आणली.

थोड ाच	 वेळात	हात	जोडून	 वंदन	करीत	दादासमोर	 कु ं चे	 राजसारथी	 संजय	उभे
रािहले.	तेही	हि तनापुरातील	दादाचे	सखाच	होते.	पुढे	होऊन	 यांचे	दो ही	हात	परे्माने
आप या	 ओंजळीत	 घेत	 दादा	 हणाला,	 “िपर्य	 संजया,	 उदियक	 आ ही	 ारकेकडे
पर् थान	 ठेवणार	आहोत.	आजच	राजमाता	गांधारीदेवीनंा	पर्ातःकाली	आ ही	 यां या



भेटीस	येत	आहोत,	अशी	अगर्वाता	दे.”	‘आ ा	 वामी’	 हणत	संजय	िनघनू	गेले.
दुस या	 िदवशी	पर्ातःकालची	आि हकं	आवरताना	मला	 िवदुरांकडून	समजलं	की,

दादानं	 रातर्ी	अ नभ ण	 न	 के यामुळे	 महा मा	 िवदुर	आिण	आमचा	 सारथी	 दा क
यांनीही	दुधािशवाय	काहीही	घेतलं	न हतं.	एकटा	महारथी	सा यकी	पोटभर	जेवला	होता

पर्ातःकाल या	 हि तनापुरी	 सयूदेवाला	 आप या	 िचतर्िविचतर्	 कलकलाटाचं
अ यदान	 देत	 हि तनापरू या	 वना–उपवनांतील	 नानािवध	 प ी	 आकाशात	 भरारले.
जीवनाचा	 न या	 िदवसाचा	अथ	 शोध यासाठी	अर यात	 िनघनू	 गेले.	 त पर	 दा कानं
दादाचा	 िपर्य	 सालंकृत	 ग ड वज	 िवदुरां या	 िनवासासमोर	 िस 	 केला.	 दा क
रथनीडा ढ	झाला.	पाठीमागे	पाचही	पांडवांचे	रथ	होते.	दादा	पर्वासाचं	 वंदनीय	वाहन
हणनू	ग ड वजा या	पायदंडीला	नेहमीसारखं	िवनयानं	हाताची	िनमुळती	िनळसर	सडक
बोटं	 टेकून	ती	म तकाला	 िभडव यानंतर	एका	झेपेतच	रथा ढ	झाला.	 याचं	अनुकरण
करीत	एका	बाजनंू	मी	आिण	सा यकी	 रथा या	 घे यात	चढलो.	 दुस या	बाजनंू	 कु ं चे
महामंतर्ी	 िवदुर	 रथा या	 घेरात	 आले.	 ग ड वज	 रथा या	 वजदंडावरील	 आ हा
यादवांचा	 राज वज	 गंगेव न	 सुटले या	 पर्ातःकाल या	 वा यावर	 मंद–मंद	 फडफडू
लागला.	 या यावरचा	उड्डाणा या	पिव यातील	पंख	िव फारलेला,	यादवांचं	मानिच ह
असलेला	 सुवणी	ग डही	फडफडू	लागला.	चामडी	खोबणीतील	पर्तोद	 उपसनू	 णैक
दादाचंच	 मरण	 क न	 दा कानं	 ‘फटाऽफट!’	 असा	 पर्तोदाचा	 हवेतच	 एक	 िन याचा
फटकारा	 िदला.	 नेहमीपर्माणे	अ वांची	धावती	नावं	 घेतं	 यानं	 ‘मेघाऽ	 शै याऽ	बलाऽ’
हणत	हातचे	 वेग	आव न	चारही	अ वांना	धावणीचा	 संकेत	 हणनू	झटका	 िदला.	तसे
चारही	अ व	पुढचे	सरू	एकदमच	उचलनू	सुजाणपणे	‘िहं:ऽ	िहं:ऽ	िहं:ऽ’	 हणत	िहणिहणले.
आता	 ग ड वज	 कु ं या	 या	 पर्ाचीन	 राजवा तू या	 रोखानं	 उधळणार	 तोच	 ‘कॉऽव
कॉऽव’	करणारा	एक	काकप यांचा	थवा	 रथा या	मा याव न	आडवा	 गेला.	 यातील
काही	प यांची	उडतानाच	सोडलेली	काळपट	पांढ या	िशटेची	 रेघ	चारही	पांढ याशुभर्
अ वां या	धवल	पाठीव न	 कुणालाच	न	कळता	उमटून	 गेली.	एका	प याची	शीट	तर
वजावर या	यादवांचं	मानिच ह	असले या	 पि राज	ग डा या	 िव फारले या	 दो ही
सुवणी	पंखांना	छेदनू	गेली	–	कुणालाही	नकळतच!	मा या	िनकटच	असलेला	दादा	डोळे
िमटून	पुटपुटला,	‘इडादेवी	पुनातु	माम!्’	ग ड वजा या	रथाची	समतोल	चक्रं	घरघरत
िफ 	लागली.

आम या	 कुशल	सारथी	दा कानं	हां–हां	 हणता	रथ	 कु ं या	राजवा तू या	भ यच
भ य	 महा ारावर या	 पणूिवकिसत	 सुवणी	 चांदर्पर्ितमेखालनू	 पर्ाकारात	 घातला.
राजमाता	 गांधारीदेवीं या	 िनवासी	 क ासमोरच	आणनू	 उभा	 केला.	 पाठोपाठ	 पांडवांने
रथही	आले.	अलीकडून	 मी	 व	 सा यकी	 ग ड वजातनू	 उतरलो.	 पलीकडून	 कु मंतर्ी
महा मा	 िवदुर	 उतरले.	 सवांत	 शेवटी	 दादानं	 कु ं या	 राजवा तू या	 भमूीवर	 आपलं
िनळसर	सडक	बोटांचं	चक्रवती	पाऊल	ठेवलं.

िवदुरां या	 मागनू	आ ही	 सव	 जण	 चाल	ू लागलो.	 इत यात	 जवळच	 असले या
गंगे या	वळणाव न	ककश	केकाटत	गेले या	िटटवीची	कणभेदक	लांबट,	रगाळती	शीळ
सवांनाच	ऐकू	आली.	तसं	म तकावर या	 िन याभोर	आभाळाकडे	 बघत	 दादाने	आपले
म यनेतर्	 िमटते	 घेतले.	व ाव न	उतरले या	टवटवीत	 वैजयंतीव न	 याची	 िनळसर
सडक	बोटं	शांत	िफरली.



राजमाते या	 िनवासक ाकडे	 जाणारी	 वेगवेगळया	 वतुळाकार	 वळणं	 पायीच	 पार
करीत,	आ ही	 या	क ासमोर	आलो.	समोरच	राजसारथी	–	कृ णसखे	संजय	उभे	होते.	ते
लगबगीने	दादाला	सामोरे	आले.	 वंदन	क न	 याचा	उजवा	हात	आप या	हातात	घेऊन
राजमाते या	 भेटीसाठी	 नेऊ	लागले.	 दादा या	 डा या	 हाताशी	 िवदुर	चालले.	 उज या
हाताकडून	 मी	 व	सा यकी	चाललो.	 पाठीमागे	सव	 पांडव	 होते.	 राजमातांना	 संजयांनी
अगोदरच	 अगर्वाता	 िद यामुळे,	 काही	 सेिवका	 दादा या	 वागतासाठी	 सामो या
आ या.

राजमाता	 अंतःपुरी	 क ात	 एका	 िशसमी	 मंचकावर	 बस या	 हो या.	 मंचका या
पाय याशी	 अंथरले या	 आ तरणावर	 िकतीतरी	 कु ि तर्या	 बस या	 हो या.	 यात
दुयोधनप नी	 भानुमती,	 दुयोधनभिगनी	 व	 जयदर्थप नी	 दुःशलादेवी,	 गु दर्ोणप नी
कृपीदेवी	अशा	िकतीतरी	कु ि तर्या	हो या.

दादाला	 व	आ हा	 सवांना	 येताना	 बघनू	 राजमातेिशवाय	 सवच	 जणी	आपाप या
मुखावर	पदर	ओढून	 घेत,	उ या	 रािह या.	काही	 प ट,	काही	क दटलेले	 हंुदकेही	ऐकू
आले.	 डो यांवर	 शुभर्	 पट्टी	 िकतीतरी	 वषं	 घेतले या	 राजमाता	 गांधारीदेवी	 मातर्
मंचकावर	 िन चल	 बसनूच	 रािह या	 हो या.	 शांत	 –	 संगमरवरी	 मतूीसार या!	 यांना
बघताच	दादाची	पावलंही	 णैक	अडखळली.	 दुस याच	 णी	लगबगीने	तो	 पुढे	झाला.
मंचकाव न	अधांतरी	उतरले या	राजमाते या	सुरकुरतले या	गौरवणी	चरणांवर,	 गुडघे
टेकून	आपलं	म तक	च क	 िभडिवताना	 हणाला,	 “मी	वसुदेव,	 देवकीपुतर्	 –	शर्ीकृ ण
आपणाला	वंदन	करतो	आहे,	राजमाता.”	राजमाता	गांधारीदेवी	 णैक	ग धळ याच.

दुस याच	 णी	झटकन	आपले	दो ही	चरण	वर	ओढून	घेत,	आप या	शंभर	पुतर्ां या
िवयोगानं	 िपळवटून	 िनघालेली	 ती	 राज तर्ी	 पर्थम	 अंगभर	 कसकसनू	 गदगदली.
दादा या	हाताचा	 पशही	नको	 हणनू	ितने	आयु यात	कधीच	घातली	न हती,	अशी	च क
मंचकावर	मांडी	घातली.	आजपयंत	 या या	चरणांचा	 पश	 हावा	 हणनू	आयावता या
नानािवध	गणरा यांतील	 तर्ी–पु षंनी	 या या	चक्रवती	चरणांवर	आवेगानं	धडाधड
लोळण	घेतली	होती,	 या	मा या	दादाला	 याचं	म तकही	चरणांपासनू	लाथाड याचा	हा
पिहलाच	अनुभव	होता.

मी	 तर	 ते	 दृ य	 बघनू	 सटपटूनच	 गेलो.	 मा यासारखीच	 पांडवांसह	 दादा या	 सव
स यांचीही	ि थती	झाली.	आता	क भर	चम कािरक	क दटले या	भावभावनांची	दाटीच
दाटी	झाली.	िजथे	दादाचं	जीवनभर	एवढं	ऐकत	राहावंसं	व त य	करणारं	मुखच	बंद	िन
अवाक	झालं	होतं,	ितथे	इतर	कोण	काय	बोलणार	होतं?

बराच	 वेळ	उ या	 देही	बस या–बस याच	गदगद	हमसणा या	एकट ा	राजमातांवर
सवांची	 दृ टी	 िखळून	 पडली	 होती.	 िजचे	 शंभर	 पुतर्	 भारतीय	 महायु ात	 वधले	 गेले
आहेत,	अशा	 या	तापस	व	अतुल	पितवर्ता	राज तर्ी या	मना या	 ि थतीची	क पना
कुणालाच	करता	ये यासारखी	न हती.	पर् य 	दादालाही!

हमसनू–हमसनू	 शेवटी	 यां या	 याच	 के हातरी	 शांत	 झा या.	 डो यांतनू	 सतत
पाझरणा या	आ मरसा या	धाराच	धारा	 वेत	अंशुका या	पदरानं	पुसनू–पुसनू	 या	अपार
शर्ांत– ला त	 झा या	 हो या.	 वतःच	 वतःला	 साव न	 या	 काहीसं	 वतःशीच
बोल यासारखं	 तुटक–तुटक	 हणा या,	 “कळत	नाही	 –	कळत	नाही	 तु या	मनी	काय–
काय	आहे	 ते!	मा या	 शंभर	 पुतर्ांचा	 िवनाश	क न,	 यांना	 िनममपणे	वधनू,	त	ूमा या



भेटीलाही	 आलाहेस!”	 मंचका या	 आ तरणावर	 ि थरावलेला	 या	 राजमातेचा
सुरकुतलेला	हात	परे्मानं	थोपटत	माझा	िपर्य	दादा	 हणाला,	“राजमाते,	 पुतर्	िकतीही
कुपुतर्	झाला,	तरी	माता	कधीच	कुमाता	होऊ	शकत	नाही.	मी	खरोखरच	केवळ	आपलं
दशन	घे यासाठी	आलो	आहे,	कसलंही	सां वन	कर यासाठी	नाही.	 यासाठी	त व ानाचे
ढीगभर	िहतोपदेश	करणा या	मा याजवळसु ा	श दच	नाहीत.

“तुला	काय	वाटतं,	इतर	सव	जण	फसले,	तशी	मीही	 तु या	श दजंजाळात	फसेन?
मनी	आणलं.	 तर	 एकदा	 डो यांव न	 व तर्पट्टी	खाली	 खेचनू	मी	 पुतर्	 दुयोधनाला
वजर्देहाचा	आशीवाद	 िदला,	तशी	आज	या	 णीही	 दुस यादा	व तर्पट्टी	खेचनू	एका
दृि ट ेपात	 तुझीही	 या	 सवांसम 	 र ारांगोळी	 क 	 शकते!	 त	ू भर्मात	 आहेस	 की,
एकट ा	तुलाच	िव वभरातले	श द	शरण	आले	आहेत.	त	ूभर्मात	आहेस,	एकट ा	तुलाच
काय	ती	राजनीती	कळते.	पण	िवस न	जा	ते.”	गांधारीदेवी	कडाड या.

एरवी	समोर या	कुठ याही	माणसा या	मनाचा	अचकू	वेध	घेणारा	दादाही	ग धळला.
तरीही	नमर्पणे	 हणाला,	 “तेही	मी	पणूपणे	जाणतो.	तरीही	मी	नर्मपणाने	दशनासाठी
आलो	आहे!	मनःपवूक.”

आता	 मातर्	 राजमाता	 गांधारीदेवी	 मंचकाव न	 उत न	 ताठ	 उ याच	 रािह या.
ऐकणा या	आ हा	 सवां याच	 अंगावर	 काटा	 यावा	 असा	 या	 राजमातेनं,	 कुल तर्ीनं
आपली	 जीवनभराची	 सव	 तप या	 पणाला	 लावनू	 कणीदार	 प ट	 श दांत	 दादाला
थरकावनू	टाकणारा	भयाण	शाप	िदला,	“मा या	शंभर	पुतर्ांचा	िनदय,	िनमम	वध	करणारं
महायु 	तूंच	पेटिवलंस.	मा या	कु वंशाचा	तचू	िनवंश	केलास.	मा या	सव	सुनांना	तचू
िवधवा	 केलंस.	 तु या	 एकट ाची	 र ारांगोळी	 क न	 मा या	 मातृ दयाला	 कधीच
शांतता	 िमळणार	 नाही.	 यासाठी	 मी,	 गांधारांची	 क या,	 कु ं ची	 राजमाता,	 िशवभ त
गांधारी	तुला,	 ारके या	यादवां या	नायका,	वसुदेव	–	देवकी या	पुतर्ा,	शर्ीकृ णाऽऽ	–
तळतळून	शाप	 देते	आहे,	आजपासनू	तीन	तपांतच	 तुझाही	 तु या	सव	यादवकुलांसह
असाच	वंशिवनाश	होईल!!!	तु या	यादव	कुलातील	ि तर्याही	अशाच	िवधवा	होतील!
अजुनाला,	 यु ात	मारला	 गेलास	तर	 वगात	जाशील,	 िजंकलास	तर	 राजा	 हणनू	या
हि तनापरूचं	रा य	उपभोगशील	असं	गौरवानं	सांगणा या	शर्ीकृ णा,	मी	शंभर	पुतर्ांची
माता	तुला	िपळवटून	शाप	देते	की,	कुठ याही	यु ात	त	ूवीरगतीला	न	जाता,	कुठ यातरी
रानावनात	कुणालाही	कळणार	नाही,	असा	एकाकी	य:कि चत	म न	पडशील!!	जशी	मी
मा या	 पुतर्ांना	शोकानं	तीळतीळ	 तुटते	आहे,	तशाच	 तु या	 देवकी	आिण	रोिहणी	या
दो ही	माता	तु यासाठी	तीळतीळ	तुटतील!	तु या	आठही	रा या	मा या	सुनांसार याच
िवधवा	 होतील.”	 अंगभर	 थरथर	 कापणा या	 या	 वृ 	 राजमातेनं	 आपली	 कृश	 बोटं
कानिशलांजवळ	जोरदार	दाबनू	कडाकड	मोडली.	 यां या	पायाशी	आ तरणावर	बसनूच
दादानं	अ यंत	पराकोटी या	शांतपणानं	तो	शाप	ऐकला.	 याहनू	शांतपणे	तो	 हणाला,
“शांत	 हावं	 राजमाते.	मला	आप याकडून	या	 णी	 हा	असाच	काहीतरी	भयाण	शाप
िमळणार,	याची	पणू	अटकळ	बांधनूच	मी	आप या	दशनासाठी	आलो	आहे.	 िचंता	क
नये.	मी	कसलाही	उ:शाप	मागणार	नाही!	आपला	शाप	मी	ि थतपर् 	मनानं	 वीकारला
आहे.	आज	 या	 णीही	आपण	 मला	 देवकी	आिण	 रोिहणीमाता	 यां या	 ठायीच	 वं
आहात.	 इडादेवी या	 ठायीच	 मी	 आपणाला	 मानतो.	 ते	 यानी	 घेऊन,	 आता	 मला
आशीवादही	 ावेत	 –	आपला	शाप	सोस याचं	साम य	 यामुळे	मला	लाभेल.”	दादानं



अ यंत	नमर्भावानं	आपलं	म तक	 यां या	चरणांवर	ठेवलं.	आता	मातर्	मनाचा	उदरे्क
िकतीतरी	शांत	झाले या	 या	राजमातेनं	वाकून	थरथर या	हातांनी	दादाला	वर	उठिवलं.”

आप या	 तपःसाम यावर,	 स यिन ठेवर	 आभाळाएवढ ा	 उंच	 झाले या	 या
राजमातेनं	 समोर या	 मा या	 दादाला,	 आवेगानं	 दुयोधनाला	 यावं	 तसंच	 गाढ
आिलंगनात	 घेतलं.	 ते	 दोघेही	काही	 ण	 िनः त धच	 एकमेकां या	आिलंगनात	 तसेच
रािहले.	दोघांनीही	सतत	धावणा या	काळालाही	जसं	काही	जागीच	थोपवनू	धरलं.	 या
िनः त धतेतही	 ते	 एकमेकांशी	 मकूपणे	 काय	 िन	 केवढं	 बोलले,	 ते	 थांबले या	 या
काळालाही	कळलं	नसेल.	ते	केवळ	 या	दोघांनाच	माहीत	होतं!!

बर्ही	न	बोलता	राजमाता	गांधारीदेवीनंा	भेटून	दादा	 यां या	क ातनू	बाहेर	जायला
िनघाला.	हेलावलेले	आ ही	सव	 या	राजमातेचा	चरण पश	घेऊन	िवचारम न	ि थतीतच
या यामागनू	 खेच यासारखे	आपोआप	 िनघालो.	पर्ाकारात	 येताच	 यानं	 ये ठ	पांडव
युिधि ठराला	सांिगतलं,	“तु ही	सव	बंधनूी	िवदुरा या	िनवासात	माते या	चरणाशी	जावं.
तीही	िपतामहां या	आदेशाला	मान	देऊन	पुढे	वनातच	जाणार	आहे.	तु ही	श य	िततकं
कंुतीआ ये या	सहवासातच	राहावं.	 ितची	काळजी	 यावी.”	 ‘आ ा	 ारकाधीश’	 हणत
दादाची	चरणधलूी	म तकी	घेऊन	युिधि ठरासह	सव	पांडव	िनघनू	गेले.

आता	 ग ड वजानं	 ारकेकडे	 पर् थान	 ठेवलं.	 मी,	 दादा	आिण	 सा यकी	 रथा ढ
झालो.	दा कानं	‘जै	इडादेवी’	 हणत	ग ड वज	हाकारला.	म य,	दशाण,	कंुितभोज	अशा
रा यांत	पडाव	टाकत	आ ही	िनघालो.	आनत	पार	क न	आ ही	सौरा ट्रातील	नागे वर
िशवालयात	आलो.	दादा	आिण	मी	तर	या	िशवालयात	पवूी	अनेकवेळा	येऊन	गेलो	होतो.
हे	 आिण	 सोमनाथाचं	 िशवालय	 दादाचं	 अतीव	 िपर्य	 शर् ा थल	 होतं.	 नागे वरात
िशविपंडीला	अिभषेक	क न	आ ही	 ारकेजवळ या	पि चम	सागरा या	खाडीवर	आलो.

दादानं	 सा यकीकरवी	 होडीतनू	 खाडीपार	 पर् ु नाला	अगर्वाता	 पाठिवली.	 काही
वेळातच	तो	आता	पार	थकले या	अमा य	िवपृथूंसह	सांब,	संगर्ामिजत,	वृक,	चा दे ण,
बृह सेन,	उ नद,	पर्घोष,	वीर,	श् त,	भानु	असे	िक येक	बंध	ूव	चुलत	बंध	ूयां या	समवेत
दोन	मोठ ा	नौकांसह	आम या	भेटीला	सादर	आला.	आ ही	नौकांतनू	 ारके या	शु ा
या	पवू या	भ य	महा ारासमोर	आलो.	यापवूी	अनेक	वेळा	या	महा ारातनू	मी,	माझे	बंधू
िचतर्केत,ू	 बृहद	्बल,	 बिलदादा	 व	 याचे	 बंध	ू गद	आिण	 सारण	 िकतीतरी	 हषो फु ल
ारकाकरांचं	 वागत	 वीकारत	पर्वेशलो	होतो.	आजचा	माझा	 िन	दादाचा	सा यकी	व

दा काबरोबरचा	पर्वेश	केवढातरी	वेगळा	होता.	आ ही	अ ौिहणीवर	लढाऊ	यादव	वीर
कु ेतर्ा या	समरभमूीवर	हरवनू	आलो	होतो.	दादा	महा ारावर या	मानिच हांकडे	काही
ण	बघत	उभाच	रािहला.	मग	मातर्	‘नमोऽ तु	इडामाते’	एवढंच	पुटपुटून	वाकून	 यानं

पवू	महा ारा या	समोरील	पर्थम	पायदंडीला	हात पश	देऊन,	तो	म तकाला	िभडिवला.
ित यावर	उजवा	पाय	ठेवनू	तो	शांतपणे,	 व थिच ानं	चाल	ूलागला.	मला	कळून	चुकलं,
या	 णापासनू	तो	जीवना या	एका	 वेग या	पवात	पर्वेशत	होता.	कारण	यापवूी	 यानं
पवू	महा ारं	ओलांडताना,	शु ा ासमोरील	पायदंडीला	हात	लावनू	 ारकेत	पर्वेशताना,
इडामातेचं	कधीही	 मरण	केलं	न हतं.

कु ेतर्ावर या	महायु ा या	 इ थंभतू	 वाता	 ारकेत	 के हाच	 पोहोच या	 हो या.
यामुळे	पांडवां या	 िवजयापे ा	आप या	असं य	महावीरां या	बिलदानानंच	सव	जण
दुःिखत	झाले	होते.	शु ा ावर	बिलदादा,	वसुदेवबाबा,	सुधमा	सभेचे	मंितर्गण	-	कोणीच



आलेलं	न हतं.	 दादाचा	हा	असा	पिहलाच	 ारकापर्वेश	होता.	तो	मातर्	 िनतांत	शांत
होता.	भेटीस	आले,	 यांना	हात	जोडून	हसत	िवनयी	पर्णाम	करीत	होता.	हे	 याचं	हा य
तर	नेहमीसारखं	न हतंच.	ते	ब या	 ारकाकरांना	िवल ण	जाणवत	होतं.

यानं	सवांत	पर्थम	दशन	घेतलं,	ते	देवकीमातेचं.	 यां या	क ात	 यां या	भेटीसाठी
गे यानंतर	 यांची	 चरणधलू	 घेऊन	 तो	 एका	 आसनावर	 बसला.	 मी	 पुढे	 होऊन
देवकीमातेचा	चरण पश	 घेतला,	 तरीही	 यांनी	मला	ओळखलंच	 नाही.	 ारकेत	 नेहमी
अनेक	 भगवी	 कौिपन	 धारण	 करणारे	 योगी,	 तापस	 येत	 असत.	 यांना	 मी	 यांपैकीच
कुणीतरी	एक	वाटलो.

मा या	 रोखानं	 हातसंकेत	 देत	 दादा	 हणाला,	 “याला	 मी	 लवकरच	 गोकुळाकडे
धाडणार	आहे.	याला	त	ूओळखलं	नाहीस	थोरले!	हा	आपला	उ व	आहे.”	 देवकीमाता
मा याकडे	बघतच	 रािह या.	 यां या	मनी	 यांनी	दादाला	 िवचारायचेच	 हणनू	तयार
क न	ठेवलेले,	कु ेतर्ािवषयीचे	सव	पर् न	रानपाखरासारखे	कुठ या	कुठे	दरू	उडून	गेले
होते.	आता	पार	वृ 	झाले या,	सुरकुत या	चय या,	आ हा	सवां या	थोर या	माता	डोळे
बारीक	करीत	मा याजवळ	आ या.	डोळे	रोखनू	मला	पारखनू	घेत	 हणा या,	“खरंच	की,
हा	आपला	उ व	आहे.	मी	ओळखलंच	नाही.	ही	असली	कसली	व तरं्	धारण	 केलीस
पुतर्ा?	असेना	का,	 सु ेम	तरी	आहेस!”	 यांनी	मा या	चयवर	 इडािपडा	 घेत,	आपली
थरथरती	 वृ 	 बोटं	कानिशलाजवळ	 मोडली.	 मी	 न	 राहवूनू	 यां या	चरणांवर	 म तक
ठेवलं.	 मग	 मा या	 िन	 यां या	 बदरीकेदारचा	 आशर्म,	 माझा	 पर्वास,	 सग यांचं
ेमकुशल	अशा	वेग याच	िवषयांवर	ब याच	वेळ	ग पा	झा या.	 यात	कु ेतर्ावर या

भारतीय	महायु ाचा	िवषयसु ा	िनघाला	नाही.
मला	 दादा या	 चपखल	 व	 उिचत	 बुदि्धम ेचं	 पु हा	 दशन	 घडलं.	 यानं	 एका

वा यातच	आम या	 भेटीतील	वातावरणच	बदलनू	टाकलं	होतं.	 िकतीही	मोठे	दाटलेले
काळमेघ	असले,	तरी	वातावरण	समळू	बदलनू	टाक याचं	पर्चंड	साम य	 या या	केवळ
एकेका	श दात	होतं,	याचा	मला	पु हा	पर् यय	आला.

थोर या	मातेचं	दशन	व	भेट	आटोपनू	आ ही	वसुदेवबाबां या	भेटीसाठी	गेलो.	 यांना
भेट यानंतर	गुडघे	टेकून	आपलं	म तक	 यां या	चरणांवर	टेकून	उठताच,	 यानंच	बाबांना
पर् न	केला,	“उगर्सेन	महाराजांची	काही	वाता?”

आता	 ारकेतील	 इतर	 कुणाहनूही	 वय क	झालेले	 वसुदेवबाबा,	 या	 पर् नाबरोबर
पटकन	 मथुरेत	जाऊन	 पोहोचले.	 मान	 डोलावत	 हणाले,	 “बरेच	 िदवस	झाले,	 यांची
काहीच	वाता	नाही.	कसे	आहेत	ते	आिण	माझी	मथुरा,	इडा	जागे!”

तसं	 यांना	 अिधक	 िचंतेत	 न	 ठेवता	 दादा	 पटकन	 हणाला,	 “महाराज,	 आपण
िकंिचतही	िचंता	क 	नये.	आप या	वृ 	शाले या	अमा य	िवपृथूंना	आपण	िवशर्ांती तव
घरीच	 ठेवलं	आहे.	 यां या	 थानावर	 यांचा	 पुतर्	 सुकृत	 िनयु त	 केला	आहे.	 यालाच
धाडावं	मथुरेला.	आपलं	काय	मत	आहे	यावर?”

“तुझा	िनणय	बदलणार	तरी	कसा?	तो	यो यच	आहे.”	वसुदेवबाबा	 हणाले.
मा याकडे	आशयपणू	बघत	तो	हसनू	 हणाला,	 “ठीक	आहे	तर	मग!	या	उ वाला

धाडतो	अमा य	िवपृथूं या	िनवासावर.	 यांनाही	तेवढंच	समाधान	िमळेल.”
पाऽर	 थकले या	 वसुदेवबाबांनीही	 कु ेतर्ा या	 पर् नाला	आपणहनू	 पश	 केला

नाही.	दादाला	सुख प	सम 	सु ेम	पाहनू,	 यांचे	इतर	पर् न	 यांनी	आपणहनूच	मनात



ठेवले.
मग	आ ही	रोिहणीमाता,	बिलदादा,	रेवतीविहनी,	आचाय	सांदीपनी	आिण	गु प नी

यां या	भेटी	घेत या.	दादाला	सम 	समोर	बघताच	सवां याच	मरगळले या	चया	पु हा
तरा न	आ या.	एकटा	बिलदादा	 या या	 िपर्य	 िश या या	–	 दुयोधना या	 िनयमबा
वधामुले	अ ाप	आप या	िपर्य	बंधवूर	रोषातच	होता.	भेटीत	तो	दादाला	 हणालाही	–
अगदी	राजमाता	गांधारीदेवीं या	श दांत,	 “कु ेतर्ावर या	उ पाती	महायु ाचं	सगळं
मळू	तचू	आहेस.	 या	 िबचा या	 राजमातेचे	 शंभर	 पुतर्	वधले	 गेले.	काय	वाटलं	असेल
यांना?	असेल	इतरांसाठी	अहंम य	–	दुयोधन	तुझा	पर् य 	 याही	होता.	तु या	सांबाचा
दुयोधना या	ल मणेशी	मीच	पुढाकार	घेऊन	िववाह	लावनू	िदला	होता.	एकाच	उ ेशाने
की,	 याही- याही	 हणनू	 तरी	 त	ू आिण	 दुयोधन	 भिव यात	 कधीतरी	 एक	 हाल	 –
एकमेकांचे	 नेही	 हाल!”

आप या	भो या	दादा या	मनातील	राजकारणाचे	आडाखे	ऐकून	 कृ णदादा	मजेदार
हसला.	 हणाला,	“ ये ठा,	अगदी	िवचारपवूक	गांधारीदेवीचंी	भेट	घेऊन,	 यांनी	िदलेला
घोर	शाप	ि थतपर् 	वृ ीनं	 वीका नच	मी	 ारकेत	आलो	आहे.	माझा	 ये ठ	बंध	ू हणनू
तुलाही	 या	शापाची	झळ	लागणार	आहे.	 यामुळेच	 ट	 होऊन	तहूी	मला	या	 वेळी
शापच	 देणार	असशील,	 तर	 तोही	 वीकार याची	 माझी	 तयारी	आहे	 –	अगदी	 याच
ि थतपर् 	वृ ीनं!”

“शाप?	कसला	शाप?”	बिलदादानं	आपले	भोकरनेतर्	अिधक	िव फारत	िवचारलं.
“यादवां या	वंशिवनाशाचा!!”
आता	मातर्	एवढा	पर्चंड	गदावीरांचा	गदावीर,	रैवतक	पवता या	व ाचा,	धडाडीचा

िनभय	बिलदादाही	सुतर्	झाला	–	िनःश द	झाला.
तो	 काहीच	 बोलत	 नाही	 हे	 बघनू	 माझा	 दादा	 याला	 धीर	 देत	 हणाला,

“बलभदर्दादा,	 या	 िव वात	 जे–जे	 हणनू	 ज म	 पावत	 ते-ते	 कधी	 ना	 कधी	 िवनाश
पावणारच	असतं!	अ नी या	भ य थानी	पडणारं	असतं!	त	ूमला	िव वास	देऊ	शकतोस
काय	 की,	 मला	 शाप	 देणा या	 वंदनीय	 राजमाता	 गांधारीदेवी	अ नी या	 भ य थानी
पडणार	 नाहीत	 असा!	 मी	 चांगलं	 जाणतो	 की,	 िजकडे	 धनुधर	 पाथ	 आिण	 चक्रधर
शर्ीकृ णा,	ितकडेच	धम	आिण	िवजय,	हे	काही	खरं	नाही.	 याला	आिद	नाही	आिण	अंत
नाही,	 या	काळा या	मनी	असेल	तोच	धम!	आिण	 याचाच	िवजय	–	हे	स य	आहे.	माझा
तुला	बंध	ू हणनू	एकच	परामश	आहे...”

“कसला?	तुझा	परामश	 हणजे	तुझी	कुिटल	राजनीती,	हे	आता	आणखी	काही	िस
हायचं	रािहलंू	आहे	काय?	सांग,	कसला	आहे	तुझा	परामश?”

“दादा,	त	ूमनोवेग	आवरावा.	त	ूपटकन	संत त	होतोस	आिण	अलीकडे	पटकन	शांत
हो याची	पवूीची	 तुझी	सवय	मोडली	आहे.	 दो हीचंाही	मनोमन	एकदा	शांतपणे	 याग
करता	येईल	काय,	ि थतपर् 	होता	येईल	काय,	याची	चाचपणी	क न	बघ.”

नेहमीसारखी	 ‘पण	 –	परंतु’ची	कसलीही	 संधी	बिलदादाला	न	 देताच,	दादा	 या या
क ाबाहेर	जायला	वळला.	मी	आपोआपच	 या या	पाठीशी	झालो.

दादा या	 सचूनेनुसार	 दोनच	 िदवसांत	 यादवांचा	 युवराज	 या	 ना यानं	 बिलदादानं
सुधमा	राजसभा	बोलावली.	राजसभा	यादव	 तर्ी–पु षंनी	कशी	खचाखच	भ न	 गेली.



सवांना	 एकच	 उ सुकता	 होती	 –	 दादा	 काय	 बोलणार	 याची!	 कु ेतर्ावर या	 अठरा
िदवसां या	घनघोर	 यु ाचे	सव	 वृ ा त	 ारकेत	पोहोचले	होते.	या	 यु ात	उ रायणाची
पर्ती ा	 करीत	 शरपंजरी	 पडले या	 भी मांखेरीज,	 केवळ	 नऊ	 यो े 	 एका	 िनःश तर्
सार यासह	वाचले	होते.	 ारके या	यादवांतील	एक	अ ौिहणीवर	यो े 	वीरगतीला	गेले
होते.	 जवळ-जवळ	 पर् येक	 घरातील	 एक	 ना	 एक	 यो ा	 कु ेतर्ा या	 समरभमूीवर
वधला	गेला	होता.	 यां यािवषयी	कृ णदादा	काय	बोलतो,	याची	सवांनाच	अपार	उ कंठा
होती.

सभे या	कामकाजावर	आप या	 उंचशील	 देहानं	आिण	कणखर	आवाजानं	आजपयंत
अमा य	िवपृथ	ूशासनब 	िनयंतर्ण	 ठेवत	आले	होते.	आता	 ते	पार	 हणजे	पारच	थकले
होते.	तरीही	आज	दादावर या	 िनतांत	शर् े नं	आिण	परे्मानं	 ते	आपला	कायभाग	पार
पाड यासाठी	आले	होते.	 यां या	िनकटच	आसनावर	 यांचा	पुतर्	नविनवािचत	सुकृतही
बसला	होता.	वृ 	िवपृथूंनी	आप या	अमा या या	जागी	उभं	राहनू	यादवांचा	र नजिडत
राजदंड	उंचावताच,	सभागृहात	कळ	दाबावी	अशी,	पि चम	सागराची	गाज	तेवढीच	 प ट
ऐकू	यावी,	अशी	शांतता	पसरली.

वृ 	 अमा य	 तर्ोटक–तर्ोटक	 श दांत	 सभेचा	 पर्ारंभ	 करताना	 हणाले,
“ ारकाधीशांचं	 ारके या	नगरजनांना	 –	 हे...	 हे...	 िकतीतरी	 िदवसांनी	होणारं	 शुभदशन
आहे.

“आ हा	–	आ हा	यादवांना	जरासंधापासनू	समराचा	–	समराचा	सराव	आहे.	आमची
मनं	–	मनं	आ ही	यु ातील	ल ावधीचंी	हानी	सोस यासाठी	के हाच	तयार	केली	आहेत.
एक	स य	आम या	र ता या	कणाकणांवर	आता	कोरलं	गेलं	आहे	की,	स या या	आिण
धमा या	र णासाठी	लाख	मरोत,	पण	–	पण	 या	लाखांचा	पराक्रमी	पोिशंदा	–	पोिशंदा
सुख पच	राहोू!

“मी	–	मी	 ारकाधीश	कृ णदेवांना	िनरामय	आरो याचं	उदंड	आयु य	लाभो,	असं	 या
इडादेवीला	सम त	 यादवगणां या	 वतीनं	आिण	 मा या	 वतीनं	साकडं	 घालतो,	आिण
सभेला	पर्ारंभ	क न	 ितची	सतूरं्	आप या	हाती	 यावीत,	अशी	हलधर	बलरामांना	मी
िवनंती	करतो.

जय	इडादेवी!”
थक या	वृ 	अमा यांनी	राजदंडाचा	पर्थेचा	ठोका	मातर्	सवरंना	 प ट	ऐकू	जाईल

असा	आवेशान	उठिवला.
आ हा	यादवांचा	युवराज	बिलदादा	आप या	पर्श त	सुवणी	िसंहासनाव न	उठला.

ग च	दाटले या	सभागृहभर	एकदा	दृ टी	िफरवनू	तो	 हणाला,	“यादवबांधव	हो!	बोलणं
हा	काही	माझा	 वभाव	नाही.	आज	तर	मी	काहीच	बोलणार	नाही.	केवल	ऐकणार	आहे.
तु हा	सवां या	 ारकाधीशानं,	मा या	किन ठ	बंध	ूशर्ीकृ णानं,	 याला	वाटतंय	ते	 प ट
मोक या	 मनानं	 तु हा–आ हाला	सांगावं.”	 बिलदादा	आम याकडे	 बघत	 पु हा	खाली
बसलाही.

आता	य चयावत	सुधमा	राजसभेतील	सव	 तर्ी–पु षंचे	डोळे	एकटक	जोडले	गेले,
ते	 मा या	 िपर्य	 दादावर.	 िनकट या	 विहनी	 आिण	 मीही	 केवढ ातरी	 उ कंठेनं
या याकडेच	बघ	ूलागलो.
तो	उठला.	 सुधमा	सभागृहभर	आपली	शांत	 दृ टी	 यानं	एकदा	 िफरिवली.	आचाय



सांदीपनी	आिण	 गु माता	यांना	 दृ टीनं	 दु नच	 वंदन	क न	तो	बोल	ूलागला.	 या या
िवमल	 दीघ	ओठांतनू	 यादवगणांनी	 कधीच	 िवस 	 नये,	अशी	अमर	 कृ णवाणी	 तर्वू
लागली.	 आजही	 ती	 तेवढीच	 वेणुवाणीसारखीच	 मधुरच	 होती.	 तो	 हणाला,	 “अठरा
कुलांतील	मा या	िपर्य	सम त	यादवबांधवहो!	तु हा	पर् येका या	डो यांत	मला	एकच
उ कंठापणू	 पर् न	 तरळताना	 प ट	 िदसतो	 आहे.	 याचं	 मला	 समजतंय	 ते	 उ र
दे यापवूी,	 तु हा	 ल ावधी	 यादवांची	 जीवनभर	 िन ठेनं	 सेवा	 केले या	 आिण	 आता
वृ वामुळे	 थकले या	अमा य	 िवपृथूंना	 मी	 िवनंती	 करतो	 की,	 केवळ	 पर्था	 हणनू
यांनी	सभागृहात	यापुढे	एक	 णही	ताटकळत	उभं	राह	ूनये.	 कुणीतरी	 सेवकानं	 यांना
बस यासाठी	आसन	 ावं.	अमा यांनी	पणू	िव वास	धरावा	की,	ते	बस यामुळे	यादवांचा
राजदंड	 िकंवा	 रा य	 बसणार	 नाही.	 ते	 आम या	 उड या	 पिव यातील	 पि राज
ग डासारखं	 सदैव	 भरारतच	 राहीूल	 –	 अमर	 होईल!”	 या या	 श दाश दांबरोबर	 सव
यादवांनी	टा यांचा	कडकडाट	क न	 याला	तसाच	पर्ितसाद	िदला.

टा यांचा	कडकडाट	ओसरताच	दादा	पु हा	बोल	ूलागला,	“मी	म ा	 हणालो,	तु हा
पर् येका या	 डो यांत	 एक	 पर् न	 तरळताना	 मला	 प ट	 िदसतो	आहे.	 कोणता	 तो
पर् न?	 कु ेतर्ावर या	 महायु ानं	 काय	 साधलं?	 कौरव–	 पांडवांना	 पुढे	 क न
आयावतातील	ल ावधी	यो े 	मृ थू या	खाईत	लोटून	या	 ारकाधीशानं	काय	िमळवलं?
हि तनापुरातील,	 ारकेतील	आिण	आयावतातील	ल ावधी	िवधवांचं	आता	कोण	आिण
कसं	सां वन	करणार?	या	महायु ाची	भारतवषाला	खरोखरच	आव यकता	होती	काय?
कशासाठी	 पेटिव यात	 आला	 हा	 मृ यचूा	 महाय ?”	 यानं	 जमले या	 पर् येका या
मनामनातील	पर् न	आपणच	 प ट	उ या न	दाखिवला.	 यामुळे	तर	पवूीच	दाटलेली
शांतता,	आता	समुदर्गाजेचं	बोट	ध न	अंगावर	धावनू	आ यासारखी	अस 	झाली.	तसं
पु हा	 एकदा	 णमातर्	 हेतुत:	 थांबनू,	 यानं	 सुधमा	 सभागहभर	अधवतुळाकार	 दृ टी
िफरिवली.	आिण	तो	बोल	ूलागला.

“िपर्य	बांधवहो!	तु ही	काय,	मी	काय,	जीवनाचा	एकाच	अंगानं	नेहमी	िवचार	करतो.
दुस या	िदशेन	 याचा	िवचार	कर याचा	कधी	य नच	करीत	नाही.	तु ही	सवांनी	असाही
िवचार	 क न	 बघावा	 की,	 कु ेतर्ावरचं	 भारतीय	 महायु 	 झालंच	 नसतं	 तर?	 तर
आयावता या	िठकिठकाण या	गणरा यांचं	 प	कसं	झालं	असतं?

“युिधि ठरा या	घतूातनू	परे्रणा	घेऊन	िठकिठकाणचे	नरेश	काहीही	पणाला	लावनू,
अगदी	ज मदातर्ी	मातोशर्ीसु ा	पणाला	लावनू,	 तू	खेळले	नसते	का?	हि तनापरू या
कु ं नी	 तूगहात	 केले या	 दर्ौपदी या	 िवटंबनेतनू	 परे्रणा	 घेऊन,	 देशोदेशी या
राजनगरातील	 चौकाचौकांत	 असाहा य	 कुलि तर्यांची	 र या–र यांवर	 होणारी
िवटंबना	बघायची	होती	काय?	मीच	कता,	मी	 हणेन	 तेच	स य,	असा	अहंपणा	 िन ठेनं
जोपासणा या	 दुयोधनापासनू	परे्रणा	 घेऊन	 देशोदेशीचे	नरेश	वागले	असते	तर?	काय
झालं	असतं	 व प	या	आयावताचं?	दरू या	गांधारदेशाहनू	येऊन	हि तनापुरात	यथे छ
राजकीय	 धमूाकूळ	 घालणा या	 शकुनीपासनू	 परे्रणा	 घेऊन,	 इथे	 कुठूनही	 आले या
कुिटलांनी	आपलं	घरं	केलं	असतं	तर?

“बंधूंनो,	मानवजात	जशी	कधी–कधी	मानवते या	अ यु च	 िशखरापयंत	 पोहोचते,
तशी	ती	क	कधी–कधी	अमानुषते या	परमनीच	रसातळालाही	जाते.	रातर्ीमागनू	िदवस
असतो,	तसाच	या	दो हीनंा	संिधपर्काशही	असतो.	अखंड	गज या	या	पि चम	सागराला



चरमसीमेची	भरती	असते,	तशी	मागे	हट या या	चरमसीमेची	ओहोटीही	असते.	दो ही
वेळांना	िकना या या	वाळूत	मुरणा या	पा यासाठी	सागराला	हकहळून	चालत	नाही.

“कु ेतर्ावर या	या	भारतीय	महायु ा या	महाय चंही	तसंच	आहे.	मा या	िपर्य
स या	अजुनाला,	या	 बंध	ूउ वाला	मी	 नेहमीच	सांगत	आलो,	काळ	हा	अखंड	आहे.
जीवन	 हे	तसंच	 िचरंतन	आहे.	असीम	आहे.	 दुयोधन	असो,	 दुःशासन	असो,	महा यागी
िपतामह	भी म	असोत	वा	 िदि वजयी	कण	असो,	 कुणालाच	आप या	कोटबंद	जीवनात
राहनू	 या	 िचरंतन	 स याचा	 आ मपर् यय	 कधीच	 घेता	 येणार	 नाही.	 यासाठी
गगनमंडलात	 तळप या	 तेजम याखाली	 पर् येकालाच	 कधी	 ना	 कधी	 जीवना या
संगर्ामात	उतरावंच	लागेल.

“कुणी	 सांगावं	 उ ा	 तु हा	 सम त	 यादवांना	 आिण	 परवा	 मलाही	 तसंच	 उतरावं
लागणार	नाही	 हणनू!

“कु ेतर्ावर	वीरगतीला	पोहोचले या	लाखो	यो ांचा	जीवनानुभव	 तु ही	कधीच
िवस 	 नये.	 पर्संगी	याहनू	 िवदारक	जीवनानुभवाला	 तु हा	लाखो	यादवांनाही	सामोरं
जावं	 लागेल.	 यासाठी	 अजुनाला	 समरभमूीवर	 केले या	 िहतोपदेशातील	 मोज याच
भागाचा	 मी	 पुन यार	 करतो.	 ल ात	 अस	ू ा,	 अखंड	आिण	 अमाप	 भोग–उपभोग
हणजे	 जीवन	 न हे.	 पर् येक	 ि तर्–पु षला	 पंचिदर्य	 लाभलीत.	 यातील	 चवीचा
अनुभव	 देणा या	एका	 िजभेचंच	उदाहरण	 देतो.	या	जगात	इतकी	 हणनू	काही	 िविवध
चवीची	 फळं	 आहेत	 की,	 या	 पर् येकाची	 एकदा	 तरी	 चव	 यायची	 असा	 कुणी	 दृढ
अट्टाहास	धरला,	तर	 याचं	उभं	एक	जीवनही	 यासाठी	 याला	 पुरं	पडणार	नाही.	 हेच
उदाहरण	इतर	सव	इंिदर्यांनाही	लाग	ूआहे.

“कुठ याही	 फलाची	 अपे ा	 न	 धरता	 िन काम	 कम	 करणं,	 हाच	 जीवन	 अिधक
सहजरी या	समजनू	 घे याचा	एकमेव	सोपा	माग	आहे.	तो	आचरायला	अवघड	अव य
आहे,	पण	कडू	औषधी	वन पती	जशी	िहतकारक	ठरते,	तसाच	तो	िहतकारक	आहे

“यापे ा	अिधक	मला	तु हाला	या	 णी	काहीही	सांगायचं	नाही.	दोन	गो टी	मातर्
आवजनू	कराय या	आहेत.	 यातील	 पिहली	 गो ट	आहे,	आप या	 सुधमा	 राजसभेची
आमुलागर्	 सुधारणा	 ही!	या	 सुधमा	सभेतील	अ याहतू	अिधक	 वृ 	 मंितर्गणांना	मी
उिचत	असा	िवशर्ांतीचा	परामश	देतो	आहे.	 याचा	पर्ारंभ	आजच	अमा यांपासनू	करतो
आहे.	उ ापासनू	अमा यपदाचा	कायभार	 यांचे	पुतर्	सुकृत	सांभाळतील.	पवूीच	घोिषत
केलेली	ही	िनयु ती	उ ापासनू	पर् य त	येईल.	इतरांची	िनयु ती	युवराज	बलरामदादा
करतील.

“सवांत	 मह वाचं	 काम	 मी	 आज	 करणार	 आहे,	 ते	 आहे	 मा या	 परमसखा	 बंधू
उ वा या	 िवषयी!	 तु हा	लाखो	यादवांत	तो	सवथा	 यासाठी	मला	यथायो य	वाटतो
आहे.	मी	 याला	 तु हा	सव	यादव	 बंधभूिगनीं या	सा ीनं	आिण	 संमतीनं	 ‘अवधतू’	ही
उपाधी	घोिषत	करतो	आहे.

‘‘‘अवधतू’	 हणजे	 सव	लौिककापासनू	 कमलदलासारखा	अिल त	झालेला	 –	खरा
जीवनमु त.	सं याशालासु ा	मो ाची	कामना	असते.	अवधतूाला	तीही	नसते!”

या या	 घोषणेबरोबर	 समोर या	 सह तर्ावधी	 यादवांनी	 टा यां या	 कडकडाटाचा
पज य	वषिवला.	दादा	आप या	आसनाव न	उठून	मा या	आसनासमोर	आला.	 या या
आदरापोटी	 मीही	आपोआपच	 उभा	 रािहलो.	 तसं	 मा या	 यानीमनी	 नसताना	 यानं



आप या	 कंठातील	टपो या	 शुभर्धवल	 फुलांची	लांबलचक	 वैजयंतीमाला	 उतरवनू	 ती
मा या	कंठात	चढिवली.	सभागहाकडे	वळून	तो	 हणाला,	“आप या	या	एकट ा	अवधतू
उ वानं	मी	गोकुळातनू	मथुरेत	आलो,	 या	पिह याच	िदवशी	पिह याच	भेटीत	यमुने या
वाळवंटात	मा या	कंठात	चढिवलेली	कदंब	फुलांची	माला,	मी	जीवनभर	कधीच	िवस
शकलो	नाही!”

हषो फु ल	झाले या	असं य	यादवांनी	टा यांचा	पु हा	गजर	केला.	चोहोकडून	बोल
उठले,	“अवधतू	उ वदेवाऽऽ	ध य	होऽऽ	जय	होऽ!”,	“काहीतरी	बोला	अवधतू	उ वदेव!
बोला,	थांब	ूनका.”	सवांनी	आगर्ह	धरला.

सव	िपर्य	यादवांचा	आदेश	िशरोधाय	माननू	मी	वाकून	नमर्पणे	 हणालो,	“मा या
िपर्य	 दादाला,	 तु हा	 सवां या	 ारकाधीशाला	 पर्थम	 मी	 नमर्भावानं	 वंदन	 करतो.
जीवनभर	‘मी	कोण	आहे’	याचा	शोध	घेतं	िचंतन	केलं.	मला	माझी	ओळख	क न	देणारा
माग	सापडत	न हता.	िचंतना या	एका	टोकावर	येऊन	मी	िक येकदा	थांबलो.	आज	नेमकं
मला	कळलं,	मी	कोण	आहे!	दादाचं	 हणणं	खरं	आहे.	मी	 ‘अवधतू’	पदासाठीच	जगलो.
तळमळलो.	 याला	जसं	यो य	 मुखातनू,	 िपतामहां या	त डून	सवपर्थम	 ‘वासुदेव’	ही
साद	ऐकताना	वाटलं	असेल,	तसंच	पर् य 	 या या	त डून	आज	मला	 ‘अवधतू’	श द
ऐकताना	 वाटतं	आहे.	 यानं	अचकू	 पारखनू	 परे्मभावानं	 मला	 िदले या	 ‘अवधतू’	 या
उपाधीचा	मी	नमर्पणे	 वीकार	करतो.	पण	–	पण	 यानं	कंठी	चढिवलेली	ही	वैजयंतीमाला
काही	 णांपे ा	अिधक	धारण	कर याची	माझी	खरोखरच	यो यता	नाही.	तो	अिधकार
केवळ	 याचा	आिण	 याचा	एकट ाचाच	आहे.	कारण	ती	 कुणी	 िदली	आहे,	 हे	सव	मी
चांगलं	जाणतो.	 यानं	 ‘अवधतू’	 हणनू	मा यासमोर	उ या	केले या	सव–सव	कत यांचं
दािय व	मी	आजपासनू	 िन ठापवूक	 वीकारलं	आहे.	पण	ही	 याची	व	 या या	स या,
भ तांची	िपर्य	वैजयंतीमाला	मी	नमर्पणे	 या याच	चरणांशी	ठेवीत	आहे.”	मी	कंठातील
वैजयंतीमाला	पटकन	 उतरवनू	ती	 पु हा	 दादा या	चरणांशी	 ठेवली.	 दादानं	हसतच	ती
उचलनू	व ाशी	 िबलगती	 घेतली.	तसा	आनंदिवभोर	यादवां या	टा यांचा	 पु हा	एकदा
कडकडाट	झाला.

हि तनापुराहनू	 वाता	आली	 –	 कु ेतर्ावर	 उ रायणाचा	 मुहतू	 साधनू	 शरपंजरी
िपतामह	भी मांनी	िनवाण	केलं	होतं,	युिधि ठरांन	पु हा	कु ेतर्ावर	जाऊन	रोज	थोडा–
थोडा	असा	 यांचा	 राजाची	सम त	कत य	सांगणारा	 अंितम	 िहतोपदेश	 ऐकला	 होता.
जसा	 अजुन	 दादा या	 मुखातनू	 गीतेचा	 िहतोपदेश	 ऐकून	 ध य	 झाला	 होता,	 तसा
युिधि ठरही	 िपतामहां या	 त डून	 रा योपदेश	 ऐकून	 कृताथ	 झाला	 होता.	 या यासह
चारही	बंध	ूहोते.	 यांनाही	तो	ऐकायला	िमळाला	होता.

पांडवबंधूंनी	 कु ेतर्ावरच	 बर् 	 सरोवराकाठी	 िपतामहांचे	 यथािवध	 सव	 धािमक
अं यसं कार	केले	होते.	सव	बंध	ूआता	युिधि ठरा या	रा यािभषेका या	तयारीला	लागले
होते.	 दादानं	 ती	 वाता	 ऐकताच	 सा यकीला	 हि तनापुरी	 धाडलं.	आता	 तो	 ारकेतील
दैनंिदन	 िन यकम	 पार	 पाडली	 की,	 रोज	 सायंकाळी	 हटकून	 पि चमे या	 ऐंदर्
महा ाराजवळ या	पाषाणी	बैठकीवर	बस यासाठी	मा यासह	जाऊ	लागला.	अशा	एका
बैठकीत	समोर	 िदसणा या	अिवरत	गज या	लाटांकडे	 बघत	तो	एकदा	मला	 हणाला,
“अवधतूा,	तुला	आ चय	वाटलं	असेल	की,	मी	िपतामह	भी मां या	अं यिवधीसाठी	कसा



काय	गेलो	नाही!	पण	अंगराज	कणाचं	दहन	मातर्	मी	 वह ते	केलं	हे	कसं	काय?
“हे	समज याची	केवळ	तुझीच	 मता	आहे	 हणनू	सांगतो.	आ ही	ितघंही	जीवनभर

जलपु ष	 हणनूच	 वावरलो.	 यातील	 आज म	 बर् चारी	 स यवचनी,	 घोर	 पर्ित
िपतामह	भी म	ज मत:	जीवनमु तच	होते.	 यांना	कस याही	जलांजलीची	आव यकताच
न हती.	 दुयोधना या	 कुिटल	राजकारणी	 नेहात	अडकले या	कणाला	ती	होती.	 हणनू
तर	महाभारतीय	 यु ातील	ल ावधी	यो ांपैकी	एकट ा	कणाला	मी	ती	 िदली.	उधो
बंधो,	तचू	एकटा	समज	ूशकतोस	की,	 कंुतीआ येनं	 याचा	ज मतःच	 याग	केला	नसता
तर	–	जीवनभर्मंतीत	तो	दुयोधना या	मंडलात	आलाच	नसता	तर	–	तर	मा यापर्माणेच
िपतामह	 भी मांनी	 यालाही	 ‘वासुदेव’	 हटलं	 असतं!”	 या या	 श दाश दांबरोबर
समोर या	पि चम	सागरा या	लाटांकडे	बघत	मी	िवचारात	पडलो.	जसा	लाटांचा	लागत
न हता,	तसा	 या या	िवचारांचा	अंत	लागत	न हता.

मला	 त धच	बघनू	दंडाला	ध न	गदगद	हलवत	दादा	 हणाला,	“अरे	अवधतूा!	कुठे
हरवलास	 एवढ ात?	 माझा	 िनरोप	आिण	 संदेश	 घेऊन	 सा यकी	 हि तनापुराकडे	 गेला
आहे.	तुला	जायचं	आहे	गोकुळाकडे	–	जसा	मी	गोकुळाहनू	मथुरेत	पर्थम	येताच,	माझा
संदेश	घेऊन	गोकूळवासी	जनां याकडे	गेला	होतास	तसाच!”

केवढी–केवढी	क पनाही	न	करता	येणारी	जीवनाची	वळणं	तो	पार	पाडून	आला	होता.
तरीही	गोकुळी या	अशर्ाप	गोपगोपीचंं	चाखलेलं	 दही,	 दधू,	लोणी	तो	काही	 िवसरला
न हता.	 या यासंगती	ज मदा या	मा यािप यांना	िवस न,	घरदार	िवस न,	रानावनांत
नाना	 खेळ	 खेळले या	 सवंगड ांना	 तो	 जीवनदेठापासनू	 पारखा	 झाला	 न हता.	 मी
या या	म याकृती	का याशार	सखोल	दीघ	नेतर्ांत	एकटक	बघत	रािहलो.	तो	हसनूच
हणाला,	 “उधो,	 बंधो,	 तुला	 िन	 तुलाच	 गोकुळाकडे	जायचं	आहे	 –	 माझा	 पर्ितिनधी
हणनू	–	अवधतू	 हणनू	–	मीच	 हणनू!”
दादा या	 आ ेपर्माणे	 दुस याच	 िदवशी	 दा कासह	 याचा	 ग ड वज	 घेऊन	 मी

शु ा ातनू	खाडी	उत न	मथुरेकडे	िनघालो.	सौरा ट्र,	दशाण,	भोजपरूनगर	असे	पडाव
टाकीत	 युमना	नदी	पार	क न	मथुरेत	आलो.	 केवढी	पालटली	होती	आता	ही	मथुरा!
आज	मला	पर्कषानं	जाणवलं	की,	वासुदेव	शर्ीकृ ण	 हणत	आला,	ते	िकती–िकती	स य
होतं!	भोवतीचं	हे	जग	 णा णाला	बदलतं	आहे.	‘वाढ	आिण	िवकास’	हीच	 याची	ल णं
आहेत.	 जरासंधाची	आक्रमणं	 टळ यामुळे	 मथुरेची	आता	 िकतीतरी	 भरभराट	 झाली
होती.	अपार	 वृ 	उगर्सेनमहाराज	आता	राजसभेत	 येत	न हते.	 यांनी	 िनयु त	 केलेला
राजा	मथुरेचा	कायभार	बघत	होता.	उगर्सेनमहाराजांचं	दशन	घेऊन,	आमची	राजवा तू
एकदा	 संपणू	 िफ न,	नौकेतनू	मी	रथासह	दा काला	 घेऊन	गोकुळात	पर्वेशलो.	आता
नंदबाबानंतर या	 दुस या	आिण	 ितस या	 िपढीतील	गोप	सवतर्	वावरताना	 िदसत	होते.
आमचा	चार	 शुभर्	घोड ांचा	ग ड वज	 नंदबाबां या	 याच	 जु या	 मुिखयावाड ा या
पि चम	 ारासमोर	उभा	रािहला.	मी	आ याची	अगर्वाता	आता	पार	थकले या,	कटीत
वाकले या	नंदबाबांना	ितस या	िपढीतील	एका	त ण	गोपानं	िदली.	ती	ऐकताच	नंदबाबा
आिण	यशोदामाता,	दोघेही	अनेक	गोपां या	मेळांतनू	वाड ा या	पि चम	 ारपाशी	आले.
सुरकुत या	 देहाची,	 चयची	 आिण	 पांढ याशुभर्	 केशावळीची	 यशोदामाता	 भुवयांवर
हाताची	झड	घेऊन	मा यासमोर	आली.	ती	नंदबाबांना	मागे	टाकून	के हाच	पुढेशी	झाली
होती.	थकलेले	डोळे	झडीखालनू	बारीक	करीत	 ितने	मा याकडे	 िकतीतरी	 वेळ	 नुसतंच



िनरखनू	बिघतलं.	मग	मातर्	ती	थरथर या	बोलांत	 हणाली,	“हा	–	हा	आपला	क है या
न हे!”	नंदबाबाही	ितला	साथजोड	देत	 हणाले,	“न कीच	न हे.	हा	आपला	का हा	न हे.
यानं	कधीच	–	कधीच	अशी	भगवी	व तरं्	पांघरली	नसती!”
मी	झटकन	 पुढे	होत	 या	दोघांची	चरणधलूी	म तकी	 घेतली.	 हणालो	 “मी	 तुमचा

का हा	–	क है या	न हे.	तो	 ारकेत	सु ेम	आहे.	मी	 याचा	चुलतबंध	ूउ व.	तो	 ारके या
कायभारात	एवढा	 गंुतला	आहे	की,	 याला	 णाचाही	समय	नाही.	 या या	आ ेव नच
मी	आलो	आहे.	मागंही	एकदा	मी	आलो	होतो.	 याचा	संदेश	आहे	–	तु ही	कुणीच	िचंता
क 	नये.	मी	 ेमकुशल	आहे.	लवकरच	भेटीस	येत	आहे!”

मा या	उद	्गारांसरशी	 या	वृ 	गोप	जोड या या	मुदर्ा	कशा	 णातच	आनंदिवभोर
होऊन	उठ या.	समोरचे	असं यात	गोप	आपापसात	कुजबुजले,	‘का हा	लवकरच	येणार	–
ारकेचा	मोठ्ठा	 राणा	 येणार!’	मी	 यांचा	 कुजबुजाट	ऐकत	असताना	 दादा या	एकाच

िवचाराचा	माग	 घेतं	 रािहलो.	जीवना या	 वा तव	स यापे ा	 याचा	आभासच	काही–
काही	वेळा	अिधक	संुदर	असतो,	अितशय	जीवनदायी	असतो.

ए हाना	मा या	ये याची	वाता	 या	इव या	गोकुळात	के हाच	घरोघरं	पसरली	होती.
मी	 नंदबाबां या	 मुिखयावाड ा या	 गोपचौकात	 ओवरीत या	 कांबळं	 अंथरले या
बैठकीवर	 बसलो.	 दा क	 मा या	 िनकटच	 बसला	 होता.	 इत यात	 आम या
रेवतीविहनीं या	वयाची	एक	गोप तर्ी	 िभरिभर या	डो यांनी	वाड ात	पर्वेशली.	दोन
गोपांनी	 ितला	 हाताला	 ध न	 सावरत–सावरत	 आम या	 बैठकीजवळ	 आणलं.	 ितची
केशावळही	 आता	 पांढरीशुभर्	 झाली	 होती.	 मा यासमोर	 येताच	 इतरांसारखी	 ती
ग धलली	 नाही.	 हणाली,	 “परमसखे	 अवधतू,	 ओळखलंत	 का	 या	 तुम या	 दादा या
सखीला?”	 तसं	 लगबगीनं	 उठून	 पुढे	 होत,	 मी	 या	 गोप तर्ीचा	 चरण पश	 घेतला.
हणालो,	“तु हाला	न	ओलखणं	 हणजे	दपणात	बघनू	मी	 वतःला	न	ओळख यासारखं
आहे.	दादानं	तु हाला	 ेमकुशल	सांिगतलं	आहे.	तुमचा	परतीचा	संदेश	काय	नेऊ?”

ती	 िकंिचतशी	हसली.	 ित या	हस यात	दादा या	हा याची	छटा	होती.	ती	रािधका
होती.	ती	 हणाली,	“ याला	सांगा,	तु या	कृपेनं	मीही	सु ेम	आहे.	तुझी	वाट	बघ याचं
मी	के हाच	सोडून	िदलं	आहे.	मी	 वतःच	अहोरातर्	 ारकेतच	असते.	“ यानं	िदलेली	ही
भेट	 मी	 आतापयंत	 पर्ाणपणानं	 जपली.	 आता	 ती	 यालाच	 जपायला	 सांगा.”	 ितने
अंशुका या	िनरीजवळ	खोचलेली	एक	मुरली	काढून	मा या	हातात	िदली!!

दुस या	 िदवशी	 दादा या	 पावन मृती	 अंगावर	 झेलणा या	 गोकुळातील	 एकेक
थळाला	मी	भेट	िदली.	शेवटी	यमुने या	वाळवंटातील	 याच	िठकाणी	आलो,	िजथं	 यानं
बिलदादासह	 खेळताना	 वाळूची	 िशविपंडी	 उठिवली	 होती.	 या	 थलावर	 आता
नंदबाबांनी	उठिवलेली	पाषाणी	िशवालयाची	लहानसर	 मृती	होती.

गोकुळात	 दोन	 िदवस	 राहनू,	 मी	 गेलो	 याच	 मागानं	 पुर या	 दोन	 स ताहां या
पर्वासानंतर	 पु हा	 ारकेत	 परतलो.	 दादाला	 गोकुळात	 घडले या	 सव	 गो टीचंा
इितवृ ा त	सादर	 केला.	 या या	गोपसखी	रािधकेनं	 िदलेली	 याची	पर्ाणिपर्य	 मुरली
या या	हाती	ठेवली.	ती	घेऊन	मा यासह	बोलत	तो	 ारके या	र नागारात	आला.	ितथे
र नागारपर्मुखांनी,	 या या	आजोबांनी	िदलेलं	चांदीचं	कडं,	एका	िशसमी	पेिटकेत	जपनू
ठेवलं	 होतं.	 ितथे	 णैक	 थांबनू	 ‘बंधो	अवधतूा	 ऐक’	 हणत	 यानं	आपले	 म यनेतर्
िमटले.	 मुरलीशी	 संपणू	एकजीव	होत	 यानं	अशा	काही	एकापे ा	एक	सरस	 सुरावटी



आळिव या	 की,	 मा याही	 िमट या	 डो यांसमोर	 तलम	 व तर्ठाणा या	 लडीच	 लडी
अलगद	 उलगडत	 गे या.	मग	 याच	 िशसमी	 पेिटकेत	 हातातील	 मुरलीही	 ठेवनू	 यानं
पेिटका	 बंद	 केली.	आ ही	 बोलतच	 परत	 या या	 क ाकडे	 चाललो.	 समोर	 िन याचा
शर्ीसोपान	 आला.	 आता	 तो	 झळझळीत	 सुवणवखी	 प यां या	 पायदंड ांचा	 सोपान
िकतीतरी	उंच	िन	भ य	िदसत	होता.

एका	सेवकाला	पाचा न	 यानं	आता	अमा य	झाले या	िवपृथपुूतर्ाला	–	सुकृताला
व	गगमुनीनंा	संकेत	केला.	आ ही	दोघं	एकेक	पायदंडी	चढत	समोरचा	सोपान	पार	क न
या या	क ात	आलो.	तो	काहीही	बोलत	न हता.	कस यातरी	िवचारात	गढला	होता.
काही	 वेळातच	 िवपृथुपुतर्ासह	गगमुनी	आले.	दोघांचंही	हसत	 वागत	क न	 यानं

आप या	 मनीची	 योजना	 यांना	 ऐकिवली.	 हणाला,	 “अमा य,	 इंदर्पर् थाहनू
थाप यिवशारद	मयाला	 या या	सहका यांसह	बोलावनू	 या.	मुिनवर	गग,	आप या	या
सोपाना या	 रचनेत	काही	 बदल	करायचा	आहे.	 या या	 पायदंड ा	चढवनू	 याय या
आहेत.	 भारतीय	 यु ात	 िवक्रम	 केले या	 काही	 महावीरां या	 मरणाथ	 या	 सोपानात
अिधक	पायदंड ा	उठवा या	लागणार.	ती	 यव था	तु ही	 यि तश:	ल 	घालनू	बघा.”

ते	दोघे	दादानं	 यां यावर	सोपिवले या	कामिगरी या	पतूतेसाठी	िनघनू	गेले.
दादा	 कु ेतर्ाव न	 परत यानंतर	 राणीवशा या	 ीपात	 एक	 िवशेष	गो ट	घडली

होती.	 ि मणीविहनीिंशवाय	 या या	सातही	 रा यां या	 वभावात,	पटकन	जाणवावा
असा	 िकतीतरी	 बदल	 झालेला	 होता.	 सवांत	 मोठा	 बदल	 झाला	 होता,	 तो	 आम या
भामाविहनीत.	 यांनी	आप या	 वभावातला	तसा	सोडायला	कठीण	असा	हट्टीपणा	व
आगर्हीपणा	 आता	 समळू	 सोडला	 होता.	 या	 थेट	 ि मणीविहनीं या	 सारखंच
बोलायला–वागायला	 िशक या	हो या.	 यां या	ज मजात	स दयामुळे	 ते	वागणं	 यांना
आता	 िकतीतरी	 शोभनू	 िदसत	 होतं.	 तरीही	 दादा या	 सवांत	 िपर्य	 प नी	 हो या,
ि मणीदेवीच!
कु ेतर्ाव न	 ारकेत	आ यापासनू	 दादा	 एकदाही	 राणीवशा या	 ीपावर	 गेला

न हता.	 ि मणीविहनी	आता	 ब याचशा	 मळू	 ारकेतच	 राहाूयला	 लाग या	 हो या.
यां या	 सातही	 भिगनीतंही	ल णीय	 बदल	झाले	 होते.	 माहेर	 मळू	 ारकेत	असनूही
भामाविहनी	 ितकडे	 आता	 मिहनोत	्मिहने	 िफरकत	 न ह या.	 आप या	 भानु,	 सुभानु,
वभानु,	 पर्भानु,	 बृहद	्भानु	 या	 िववािहत	 पाच	 पुतर्ां या	 संसारात	 गंुत या	 हो या.
ि मणीविहनीं या	सहकायानं	आप या	भानुमत,	 चंदर्भानु,	अितभानु,	शर्ीभानु	आिण

पर्ितभानु	या	किन ठ	पाच	पुतर्ांचे	चार	हात	कसे	करावेत,	 यांना	यो य	वध	ूकशा	गाठून
ा यात,	या	 िवचारांत	 या	सदैव	 गंुतले या	असत.	एका	गो टीचा	हट्ट	 यांनी	मातर्

अ ाप	सोडला	न हता.	दादाला	एकसारखं	राणीवशा या	 ीपावर	ये याचा	आगर्ह	 या
वारंवार	करीतच	रािह या.

ि मणीविहनीचंी	क या,	दादाची	लाडकी	चा मती	–	चा 	आता	उपवर	झाली	होती.
ता यात	आमची	 सुभदर्ा	 िदसे,	तशी	अितशय	 संुदर	 िदस	ूलागली	होती.	 ितला	शोभेल
असा	 िवक्रमी	व	 ातर्तेजी	वर	शोध यात	 ि मणीविहनीचें	पर् ु न,	चा दे ण	आिण
सुदे ण	 हे	 ये ठ	तीन	 पुतर्	खटपटीत	होते.	 ि मणीविहनीचें	चा देह,	सुचा 	चा गु त,
भदर्चा ,	 चा चंदर्	 िवचा 	 आिण	 चा 	 असे	 किन ठ	 सव	 पुतर्	 आता	 िन णात
आचायां या	 दृ टीखाली	शलू,	तोमर,	चक्र,	 िभंदीपाल,	खड्ग,	शर–चाप	अशी	श तरं्



वापर यात	िन णात	झाले	होते.
जांबवतीविहनीचंं	 माहेर	ऋ वान	 पवतात	 होतं,	 तो	 पवत	 ारकेलगत या	आनत

गणरा याला	लागनूच	होता.	 यांचा	सवांत	 ये ठ	पुतर्	सांब	िदसायला	संुदर	असला	तरी
नावासारखा	काही	साधाभोळा	न हता.	अितशय	खोड ाळ	होता.	तो	आिण	 याचे	 बंधू
सुिमतर्,	पु िजत,	शतिजत,	सह तर्िजत,	िवजय	सतत	ऋ वान	पवतात	आपले	आजोबा
जांबवान	 यां याकडे	जात.	 िवशेष	 हणजे	 ते	 व	 याचे	किन ठ	 बंध	ू िचतर्केत,ू	 वसुमत,
दर्िवड	आिण	ऋत	ूशर–चापात	आता	अ यंत	 िन णात	झाले	होते.	 या	सवांतील	मोठा
सांब	 याला	अर यातील	 वेगवेग या	 पर्ा यांचे	 वाघ,	 िसंह	 ह ी,	 वराह	 यांचे	 कृितर्म
मुखवटे	घालनू,	सवांत	लहान	दोन–तीन	भावंडांना	िभविव याची	खोड	होती.

दादा या	िवशाल	कीतीसारखंच	 याचं	कुटंुबही	िवशाल	होतं,	 यातील	भदर्ाविहनी	व
िमतर्िवंदाविहनी	 या	 तर	 या या	 आतेभिगनीच	 हो या.	 यातील	 िमतर्िवंदाविहनी
हो या,	अवंतीनरेश	जयसेन	व	आ याबाई	राजािधदेवी	यां या	क या.	 यांचे	पुतर्	वृक	हष,
अिनल,	 गृधर्,	वधन	 हे	आपले	 बंध	ूउ नाद,	महाश,	पावन,	विह	आिण	 ुधी	यां यासह
अवंती	रा य	जवळ	अस यामुळे,	 ारकेची	समुदर्खाडी	ओलांडून	अनेक	वेळा	आजोळी
अवंती	रा यात	जात	असत.	 यांचं	हे	आजोळी	जाणं	भारतीय	यु ापवूी	अरोध	चाल	ूहोतं.
भारतीय	 यु ानंतर	मातर्	 यांनी	कटा ानं	आप या	सव	 पुतर्ांचं	आजोळी	जाणं	रोधलं
होतं.	हे	सव	पुतर्ही	श तर्ा तर्ांत	पारंगत	झाले	होते.

भदर्ाविहनी	 या	 केकयािधपती	 धृ टकेत	ू व	 आ याबाई	 श् तकीती	 यां या	 क या
हो या.	 या	व	ल मणाविहनी	दोघीही	पंचनदातील	हो या.	ल मणाविहनी	मदर्देशातील
बृह सेनां या	क या	हो या.	या	दोघीचंं	एकमेकीकंडे	येणं–जाणं	साहिजकच	अिधक	होतं.
भदर्ाविहनीचें	पर्थम	पंचपुतर्	संगर्ामिजत,	बृह सेन,	शरू,	पर्हरण	व	अिरिजत	्हे	नेहमी
ल मणाविहनीचें	 पर्थम	 पंचपुतर्	 पर्घोष,	गातर्वत,	 िसंह,	 बल,	 पर्बल	यां यासमवेत
असत.	 पंचनदाचे	 हे	 दशपुतर्	 नेहमीच	गदेचा,	म लिव ेचा,	खड्	गाचा	सराव	एकतर्च
करीत	आले	होते.	 पंचनदाचं	पाणी	अंगी	अस यामुळे	 ते	एकमेकांशी	खपू	 तंडत,	भांडत.
मातर्	 ये ठ	 संगर्ामिजत	 व	 पर्घोष	 यांनी	 दटावताच	 आपोआप	 शांतही	 होत.
भदर्ाविहनीचें	लहान	 पुतर्	जय,	 सुभदर्,	वाम,	आय	ूआिण	स यक	व	ल मणाविहनीचें
लहान	पंचपुतर्	ऊ वग,	महाश ती,	सह,	ओज	आिण	अपरािजत	हे	पाठोपाठ या	वयाचे
अस यामुळे	एकतर्च	असत.	 यांचा	लहानांचा	हा	चम	ूमोठ ां या	नादी	कधीही	लागत
नसे.	या	लहान	चमलूा	अिधक	रस	होता,	तो	रथ,	गज,	अ व	व	उ ट्र	अशा	 िवषयांत!
जे हा–के हा	 इंदर्पर् थाहनू	 नकुल	आिण	 सहदेव	 हे	 पांडव	 ारकेत	 येऊन	 गेले	 होते,
ते हा–ते हा	भदर्ा	व	ल मणाविहनीं या	या	दशपुतर्ां या	लहान	चमनंू	घोड ांिवषयी
नाना	पर् न	िवचा न	 यांना	नुसतं	भंडावनू	सोडलं	होतं.	जे हा–जे हा	म लवीर	भीमसेन
ारकेत	आला	होता,	 ते हा–	 ते हा	 हे	दशपुतर्	 या या	 िध पाड	आिण	पीळदार	 देहाकडे

बघायला	िमळावं,	 हणनू	देवमाशामागोमाग	अनेक	लहान	मासे	आपोआप	िफरतात	तसे
या याकडे	एकटक	बघत,	काही	न	बोलता	नुसतेच	 या यासह	िफ न	आले	होते.
कोसलदेशी या	स याविहनीनंी	आता	नृ यातनू	ल 	काढून	घेतलं	होतं.	 यांनी	आपले

दशपुतर्	यु कलेत	मागे	राह	ूनयेत,	या	िवषयाकडे	नृ याएवढंच	द तेनं	ल 	िदलं	होतं.
यांचे	वीर,	 चंदर्,	अ वसेन,	 िचतर्ग,ू	आिण	 वेगवत	 हे	पर्थम	 पंचपुतर्	गोर ण	आिण
संवधन	या	िवषयांत	रस	घेणारे	िनपजले	होते.	कधी–कधी	ते	 पुढाकार	घेऊन	यादवांम ये



वृषभरथां या	रोमांचक	 पधाही	भरवत.	स याविहनीचें	वृष,	आम,	शंकू,	वस,ू	आिण	 कंुती
हे	लहान	 पंचपुतर्	आप या	 ये ठ	 बंधूंना	या	 वृषभरथां या	 पाधांत	अ यंत	उ साहानं
साहा य	करीत.	होय,	यातील	एका	 पुतर्ाचं	नाव	 कंुतीआ ये या	 मरणासाठी	दादानंच
कंुती	असं	 ठेवलं	 होतं.	अनेक	 गणरा यांत	अशी	 पुतर्–पुतर्ीनंा	 एकच	 नाव	 ठेव याची
पर्थाही	होती.

यमुनेकाठी	माहेर	असले या	कािलंदीविहनी	 इतर	सव	 विहनीहंनू	 वेग या	 हो या.
दादाला	 यांनी	आप या	तप ये या	बळावरच	िजंकलं	होतं.	 यांचे	पर्थम	पंचपुतर्	श् त,
कवी,	वृष,	वीर	आिण	सुबाह	ूहे	आपला	समय	अिधकतर	आचाय	सांदीपनी	आिण	मुिनवर
गग	यां याच	सहवासात	घालवीत.	 यांचे	किन ठ	 बंध	ूभदर्,	शांती,	दश,	पणूमास	आिण
सोमक	 कधी–कधी	 यायामशाळेतनू	 बाहेर	 काढून,	 दटावनू,	 आप यासमवेत	 आचाय
सांदीपनीकंडे	घेऊन	जात.

दादाला	 राणीवशा या	 ीपाकडे	 ये याचा	 आगर्ह	 क न–क न	 भामाविहनी
कंटाळ या.	इतर	सहा	विहनीनंीही	तो	य न	क न	बिघतला.	दादा	सवांचं	 नुसतं	हसनू
ऐकून	घेत	होता.	‘येतो,	येतो’	 हणत	होता.	िवशेष	 हणजे	 ि मणीविहनीनंी	 याला	तसा
आगर्ह	काही	एकदाही	केला	नाही.	 या	चांग या	जाणनू	हो या	की,	 या या	मनी	येईल,
ते हाच	तो	राणीवशा या	 ीपाकडे	 येणार	होता.	महायु ातनू	परतलेला	आपला	पितदेव
मानिसकदृ ट ा	 िकतीतरी	 पालटलेला	 आहे,	 हे	 यांनी	 या या	 तो	 कु ेतर्ाव न
आ यानंतर या	 पिह या	 भेटीतच	 पारखलं	 होतं.	 या	 वत:	 मळू	 ारका ीपावर या
यां यासाठी	असले या	राजवा ततूच	येऊन	रािह या	हो या.	पर् ु नासह	आप या	सव
पुतर्ांना	 यांनी	 ारकाधीशां या	सतत	 सेवेत	राहू याचा	आदेशच	 िदला	होता.	आप या
सातही	भिगनीनंा	 यांनी	दादाला	सतत	 भेटत	राहू याचा	 संकेतही	 केला	होता.	 िकतीही
केलं,	तरी	 या	 ये ठ	हो या.	दादा या	इतर	सव	प नीहंनू	 वभावतःच	वेग या	हो या.
दादाचा	 या	दुसरा	 वासच	झा या	हो या!

दादानं	न या	अमा यांना	सांिगत यापर्माणे	 थाप यिवशारद	मय,	 याचे	सहकारी
तारा ,	कमला ,	िव ु माली	 ारकेत	आले.	िव वकमाही	उपि थत	झाले.	गगमुनीं या
हाताखाली	 दादा या	 सचूनेनुसार	 शर्ीसोपाना या	 नविनमाणाला	 पर्ारंभ	 झाला.	 या
कामावर	दादा	 वत:	ल 	देऊ	लागला.	अितशय	बारीकसारीक	सचूनाही	तो	कारािगरांना
वत:	क 	लागला.	 ते हाच	मा या	ल ात	आलं	की,	हा	शर्ीसोपान	ही	दादाची	यापुढे
ममबंधाची	एकमेव	ठेव	ठरणार	आहे.

असेच	आ ही	या	कामावर	देखरेख	करीत	असताना	एक	यादवसेवक	वाता	घेऊन	आला
की,	 ‘सुदामदेव	 भेटीसाठी	आले	आहेत.’	 दादानं	 याला	 तसाच	 िपटाळून	 सुदा याला
आदरपवूक	समोर	घेऊन	यायला	सांिगतलं.

तसा	सुदामा	सेवकां या	मेळातनू	शर्ीसोपानाजवळ	आम यासमोर	आला.	आता	तोही
िकतीतरी	 वय क	 िदसत	 होता.	 तरीही	 या या	 अंगलटीची	छडी	 होती	 तशीच	 काटक
िदसत	 होती.	 खां ाला	 नेहमीची	 पर्वासी	 पडशी	 तर	 होतीच.	 आत या	 या या
पर्ाणिपर्य	चंदनी	पादुकांसह!

दादानं	आपले	दो ही	बाह	ूपस न	 याला	 दृढािलंगनात	 घेतलं.	 सुदामा	 वतःशीच
बोल यासारखा	पुटपुटला,	“केवढं–	केवढं	मोठं	यु !	तुझी	–	तुझी	काहीच	वाता	कळेना!
हणनू	–	 हणनू	राहाूवलं	नाही	आिण	सम च	आलो.	केशवा,	कसा	–	कसा	आहेस	त?ू”



याला	 दृढािलंगनातनू	सोडून	 या या	दो ही	 दंडांना	ध न	 याला	समोर	घेत	दादा
हसनू	 हणाला,	“मी	आहे	हा	असा	आहे	–	त	ूकसा	आहेस?	मला	आवडणारी	–	विहनीनंी
िदलेली	 पुरचंुडी	कुठे	आहे?”	सुदा यानं	आप या	भावभेटीची	 पुरचंुडी	 या या	 िमतर्वय
ारकाधीशा या	 हाती	 देताना	 डोळे	 बारीक	 क न	 मा याकडं	 बिघतलं.	 तो	 कस या

ग धळात	गेला	आहे	 हे	ताडलेला	दादा	मा या	खां ावर	हात	 ठेवनू	 हणाला,	 “सुदामा,
अरे,	हा	आपला	उ व	–	माझा	उधो	–	आता	अवधतू	झाला	आहे.”

मा या	 अंगावर या	भग या	व तर्ांमुळे	 यानं	पर्थम	मला	ओळखलंच	नाही.	मग
मातर्	 हषिवभोर	 होऊन	 दादाला	 िदलं,	तसंच	मलाही	 सुदा यानं	 दृढािलंगन	 िदलं.	मग
आ हा	 ितघांपैकी	 बराच	 वेळ	 कुणीही	 काहीही	 बोलल	 नाही.	 नाही	 तरी	 कसं	 हणावं–
मकूपणीच	उदंड–उदंड	बोललो	आ ही	ितघंही!

शर्ीसोपाना या	 िनमाणाचं	 काम	 करणारे	 कारागीर,	 काम	 थांबवनू	आमची	 भावभेट
बघतच	रािहले	होते.	दादानं	 यां यावर	नुसता	कटा 	टाकताच	सव	जण	शर्ीसोपाना या
िनमाणा या	कायाला	पु हा	जंुपले	गेले.

जवळ–जवळ	 एक	 मासभर	 खपनू	 मय,	 याचे	 सहकारी,	 िव वकमा	 या	 सवांनी
गगमुनीं या	 सचूनांनुसार	 शर्ीसोपानाचं	 अितभ य	 असं	 नविनमाण	 केलं.	 आता	 या
शर्ीसोपाना या	 सोनेरी	 वखा या	 तामर्प यां या	 पायदंड ा	 जवळ–जवळ	 शंभरावर
झा या	हो या.	इतकी	तरी	दादा या	ममबंधाची	 तर्ी–पु ष	माणसं	 यानं	िनवडून	 यानी
ठेवली	 होती,	 असा	 याचा	 अथ	 होता.	 या या	 भोवती	 वावरणा या	 कुणालाही	 या
पायदंड ा	 कुणाकुणा या	 मरणासाठी	आिण	 कोण या	 क्रमानं	आहेत,	 याची	 काहीही
क पना	न हती	–	अगदी	मलाही.	अजुन	तर	दरूच	होता	–	हि तनापुरात.

ितकडे	हि तनापुरात	युिधि ठरा या	रा यािभषेकाची	सव	ज यत	तयारी	झाली	होती.
जशी	राजसयू	य ाची	 यव था	धौ य	या	पांडवपुरोिहतांनी	डो यांत	 तेल	घालनू	केली
होती,	 तशीच	 हीसु ा	 केली.	 यां या	 साहा याला	 आता	 पांचालांचे	 याज–उपयाज,
ारकेहनू	गेलेले	गग	आिण	देशोदेशीचें	िकतीतरी	िव ान	व	जाणते	ऋिषमुनी	होते.	आता

युिधि ठरा या	 रा यािभषेकाची	आमंतर्णं	 घेऊन	 पांडवांचे	 अ वसाद	 देशोदेशी	 सुटले
होते.	 दादाशी	 वेळोवेळी	 परामश	 क नच	 पांडवांनी	 हा	 रा यािभषेक	आयोिजत	 केला
होता.	दादानं	हि तनापुरातील	युिधि ठरा या	रा यािभषेकाची	सव	सतूरं्	 ारकेत	राहनूच
हलिवली	होती.	 यासाठीच	सवांत	पर्थम	धनुधर	अजुन	पवूी	कु ं चे	असंलेले,	पण	आता
पांडवांचे	झालेले	अमा य	वृषवमा	व	धौ य	ऋषी	यां यासह	 ारकेत	ये यासाठी,	पि चम
सागरा या	खाडीिकनारी	आला.	 या यासमवेत	पांडवांची	 िकतीतरी	सश तर्	दलं	होती.
यां या	संर णात	 वृषभरथांतनू	लादनू	आणलेले	यादवांसाठीचे	िविवध	पर्कारचे	उपहार
होते.

दादाला	 भेटायला	 उतावीळ	 झालेला	 अजुन,	 खाडी	 पार	 कर यासाठी	 नौकेत
चढलाही;	पण	दादानं	सेनापती	सा यकीला	संदेश	देऊन	 याला	खाडीिकनारीच	थांब यास
सांिगतलं.	 पर् य 	 दादा	 बिलदादा,	 मला	 व	 न या	 अमा यांना	 घेऊन	 एका	 नौकेतनू
या या	 वागतासाठी	 खाडीपार	 गेला.	 अजुनाचं	 यानं	 केवळ	 महायु ातच	 सार य
प करलं	 न हतं,	 या या	 जीवनाचंही	 प करलं	 होतं.	 अजुन	 आता	 एका	 अिभिष त
समर्ाटाचा	 बंध	ू होणार	 होता.	 या याशी	आयावतातील	 सव	 गणरा यां या	 नरेशांनी



इथनू	पुढे	कसं	आदरानं	वागावं,	याचाच	व तुपाठ	दादाला	सवांना	 ायचा	होता.	पांडवांचा
केवळ	भारतीय	यु ात	िवजय	होणं;	दुयोधन,	दुःशासन,	शकुनी	यां या	 पानं	माजले या
अिशव	श तीचं	 िनदालन	करणं;	 हेच	 याचं	जीिवतकाय	न हतं,	तर	 िशवकर	 िवचारांची
आयावतात	पेरणी	करणं,	हे	 याचं	 येय	होतं.	कुठ याही	चांग या	गो टीची	सु वात	तो
वतःपासनू	करीत	आला	होता.
पर् य 	 ारकाधीशांनी	 वागत	क न,	धनुधर	अजुनाला	 ारके या	पवू या	शु ा

महा ारातनू	 ारकेत	 आणताच,	 ल ावधी	 ारकाकर	 तर्ी–पु ष	 यादवांनी	 या या
नावाचा	जयघोष	उठवीत,	 याचं	पवूी	कधीच	न हतं,	असं	पर्चंड	 वागत	 केलं.	 सुधमा
सभेत	आप या	 ये ठ	 बंधूं या	रा यािभषेका या	आमंतर्णाची	 थैली	अजुनानं	 िवनयानं
वसुदेवमहाराजां या	 चरणांजवळ	 ठेवली.	 ते हा	 सुधमा	 सभा	 टा यां या	 कडकडाटांनी
िननादनू	 उठली.	 दादानं	 होऊ	 घातले या	 पांडवां या	 राजाला	 आमंतर्णपर्ा तीचे
पर्ितउपहार	 दे याची	 सचूना	 न या	 अमा यांना	 मा यासमोरच	 देऊन	 ठेवली	 होती.
यापर्माणे	 उपहारांची	 तबकं	 ह त पशासाठी	 वसुदेवबाबा	आिण	 दो ही	 राजमातां या
समोर	 आली.	 वसुदेवबाबांनी	 या	 तबकांना	 आपला	 थरथरता	 वृ 	 ह त पश	 देताच,
पांडवांना	जगातील	सवशरे् ठ	कृपाशीवाद	लाभला.

हे	उपहारांचं	आदान–पर्दान	हजारो	यादवां या	सम 	भर या	सुधमा	सभेत	होतं.	दादा
पणू	ि थतपर् ,	अिल त	वृ ीनं	ते	डोळाभर	बघत	होता.	 या या	डो यांत	कधी	न हतं,
ते	कत यपुतीचं	अपार	समाधान	काठोकाठ	उतरलेलं	मला	 प ट	जाणवलं.

युिधि ठरा या	आमंतर्णापर्माणे	रा यािभषेकासाठी	हि तनापरूला	जा याची	आता
ारकेत	 घाईगदी	 उडाली.	 पर्थम	 सव	 राजि तर्या	 सश तर्	 सैिनकां या	 दलांसह
ारकाखाडी	उत न	हि तनापरू या	मागाला	लाग या.	पाठोपाठ	सव	सै यदलपर्मुखांसह

िनवडक	यादवयो े 	 घेऊन	दादा या	व	आप या	सव	 पुतर्ांसह	यादवांचा	 युवराज	 हणनू
बलभदर्दादा	 िनघनू	 गेला.	 दादानं	काम पी	 ि तर्यांची	 पर्मुख	कशे 	 िहला	 बोलावनू
घेतलं.	आता	ती	िववािहत	व	 पुतर्–क या	असलेली	वय क	 तर्ी	झाली	होती.	िनवडक
काम पी	 तर्ीयांसमवेत	 घेऊन	 ितलाही	 हि तनापुरी	 जा याचा	आदेश	 दादानं	 िदला.
यां या	संर णासाठी	सश तर्	सैिनकांची	पथकं	सोबत	 ायला	तो	िवसरला	नाही.
सवांत	 शेवटी	मा यासह	वसुदेवबाबा	व	दो ही	मातांचा	आशीवाद	 घेऊन	आप या

भ य	सालंकृत	ग ड वज	 रथासह	मोठ ा	नौकेतनू	तो	 ारकाखाडी	 उतरला.	आम या
समवेतही	 िनवडक	 यादववीरांची	 सश तर्	 पथकं	 होती.	 आ ही	 नेहमी याच	 मागानं
सौरा ट्र,	आनत	पार	क न,	नमदे या	काठाकाठानं	पडाव	टाकीत	म यदेशातनू	चाललो.
एक	पडाव	गोपालिगरीजवळ	पडला.	िदवस	थंडीचे	होते.	एका	रातर्ी	आ ही	िशिबराबाहेर
एक	 मोठी	 शेकोटी	 पेटवनू	 भोवती	 शेकत,	 ग पा	 मारत	 बसलो	 होतो.	 एकाएकी
गोपालिगरी या	अर यातनू	 पर्चंड	आरडाओरडा	 ऐकू	आला.	 तसं	 दादा	 ताडकन	 उठून
उभा	रािहला.	 यानं	दृ टी	िफरिवताच	आम या	पथकातील	लढाऊ	यादवांनी	िशिबरातनू
शर–चाप,	 गदा,	 खड्ग,	 मुसल	 अशी	 हाती	 लागतील	 ती	 श तरं्	 घेऊन,	 येईल	 या
संकटाला	त ड	 दे याचा	लढाऊ	पिवतर्ा	 घेतला.	पर्थम	चोहोबाजूंनी	पावलांचे	धपाधप
आवाज	ऐकू	आले.	पाठोपाठ	मागातली	झुडपं	बाजलूा	सार याची	सळसळ	कानी	पडली.
णातच	 हातात	 रानटी	श तरं्	 घेतलेले	 दहा–वीस	 िध पाड	 पु ष	 िदस	ूलागले.	 ते	धड

नागरी	न हते,	धड	रानटी	न हते.	 यांना	बघताच	रणावेश	अंगी	संचारलेले	आमचे	सैिनक



‘जै	 इडादेवीऽ’	 हणत	 यां यावर	 तुटून	 पडले.	 अंधारातच	 हातघाईला	 पर्ारंभ	झाला.
झाले या	कलकलाटानं	िशिबरात	िनिदर् त	झालेले	आमचे	उविरत	सैिनकही	हाती	श तरं्
घेऊन	साहा याथ	धावले.	 यांनी	उठिवलेला	‘जै	इडादेवीऽ’	चा	रणघोष	एवढा	मोठा	होता
की,	चालनू	आलेले	दरोडेखोर	अंधाराचा	लाभ	घेऊन	आले	तसे	अर यवा यासारखे	िनघनू
गेले.	जाताना	 यापैकी	काही	घायाळां या	हातातील	एक–दोन	श तरं्	खाली	पडली	होती.
ती	आम यापैकी	काहीनंी	उचलनू	दादाला	दाखिवली.

दादा	हातातील	ती	श तरं्	उलटी–पालटी	क न	पारखत	असताना	सव	यादवयो े
या याभोवती	एकवटले.
काहीवेळानं	 दादा	 हणाला,	 “हे	 म पर्देशातील	 व य	 ातीचे	 लोक	 होते.	 अशी

अचानक	चालनू	 ये याची	 यांची	 प तच	आहे.	 तु ही	 तयार	 नसता,	 तर	 यांनी	माझा
आिण	या	अवधतू	उ वाचा	इथे	वधही	केला	असंता!”

“पण	 कोण	 होते	 हे	 लोक?	 कशासाठी	 आले	 होते?”	 दलपर्मुखानं	 भुवया	 उंचावनू
दादाला	िवचारलं.

“ते	होते	म पर्देशातील	लुटा 	–	अंगावरचे	अलंकार,	सोबतची	जनावरं,	भांडीकंुडी
इतकंच	काय;	पण	ि तर्याही	लुटून	नेणारे	–‘अिभर’	 ातीचे	होते	हे	लोक!”

नंतर	बराच	वेळ	शेकोटी	शेकत,	आ ही	देशोदेशी या	लुटा ं वरच	ग पा	मारत	बसलो.
उ र	रातर्ीला	के हातरी	सश तर्ांचे	पहारे	ठेवनू	िशिबरात	जाऊन	िनदर्ाधीन	झालो.

काही	 िदवसांतच	 गंगेकाठ या	हि तनापरू	रा या या	सीमेवर	आलो.	इथे	बिलदादा,
रेवतीविहनी	 व	 पुतर्ांसह	 आ हाला	 िमळाला.	 आम या	 वागतासाठी	 युिधि ठरासह
चारही	पांडव	कंुतीआ येला	व	दर्ौपदीदेवीनंा	घेऊन	सीमेपयंत	आले	होते.	सोबत	महा मा
िवदुर	आिण	 संजयही	 होते.	आ ही	 हि तनापुरात	 पर्वेश	 करताच,	आता	 सावरले या
हि तनापरूकर	 तर्ी–पु षंनी	आमचं	उिचत	 वागत	केलं.	इथनू	पुढे	आप या	गुणव े या
बळावर	पांडवांना	अ ाप	बरीच	पडझड	सावरायची	होती.	हे	 वागत	पवूी या	अभतूपवू
आिण	हषो फु ल	 वागतासारखं	न हतं.

युिधि ठरानं	 िकतीही	आगर्ह	 केला,	तरी	याहीवेळी	 दादानं	सखा	 िवदुरां याच	घरी
िनवास	 कर याचा	 िनणय	 घेतला.	 या यासोबत	 अथातच	 मी,	 सा यकी	आिण	 दा क
होतोच.

ठरले या	 मुहतूावर	 युिधि ठरा या	 हि तनापरू या	 रा यािभषेका या	शा तर्संमत
िवधीनंा	यथाक्रम	पर्ारंभ	झाला.	चांगले	स ताहभर	 हे	 िवधी	 संप न	झाले.	पांडवां या
परे्मापोटी	 देशोदेशीं या	आले या	अितथीनंी	 हि तनापरू	 पु हा	गजबजनू	 उठलं.	 दादा
मला	समवेत	घेऊन,	स ताहभर	मंतर्घोषात	चालले या	या	सव	िवधीनंा	 ि मणीविहनी
व	 यां या	सव	भिगनीसंह	उपि थत	रािहला.	मातर्	कु ं या	या	पर्ाचीन	राजसभेत	सव
िवधीनंा	उपि थत	राहू याची	 यानं	 हणनू	 वतःशीच	ठरिवलेली	एक	संिहता	कटा ानं
पाळली.	 युिधि ठर,	अजुनासह	सव	पांडव	परे्माचा	अ यागर्ह	करीत	असंतानाही,	तो
ि मणीविहनीसंह	पांडवांनी	िस 	केले या	िवशेष	सुवणी	आसनांवर	काही	बसला	नाही.

बसला,	 तो	आले या	अितथी	 नरेशां या	आसनां या	 पं तीत.	 ि मणीविहनीनंा	 यानं
पांडवां या	 तर्ीमंडलात	 बस याची	सचूना	 केली.	मला	सांिगतलं,	 राजपुरोिहत	आिण
ऋिष–तापसां या	क ात	बसायला!



जे हा	 युिधि ठरा या	 म तकावर	 कु ं या	 महाराजपदाचा	 आिण	 दर्ौपदीदेवीं या
म तकी	 महाराणीपदाचा	 मंतर्भािरत	 सुवणी	 िकरीट	 ठेव यात	 आले,	 ते हा	 या या
म यनेतर्ांत	 उतरलेलं	कत यपतूीचं	अपार	समाधान	 वेगळंच	 होतं.	 रा यािभषेकानंतर
अितथीनंी	ग च	भरले या	सभागृहात	महाराज	युिधि ठर	आिण	महाराणी	दर्ौपदी,	 ये ठ
हणनू	 याचे	आशीवाद	 घे यासाठी	आले.	 वयानं	 ये ठ	असंलेला	 युिधि ठर	 म तकी
कु ं चा	िकरीट	घेऊन,	दादाची	चरणधलूी	घे यासाठी	वाकू	लागला,	ते हा	 याला	तसं	क
न	 देता,	 दंडाला	 ध न	 तसंच	 वर	 घेत	 दादा	 याला	 हणाला.	 “युिधि ठरा,	 त	ू वयानं
मा यापे ा	 ये ठ	आहेस.	 मी	जीवनभर	 कधीच	 तुला	 चरण पश	 क 	 िदलेला	 नाही.
भीमसेनालाही	क 	 िदलेला	नाही.	आता	तर	त	ू कु ं चा	अिभिष त	महाराज	आहेस	 –
ये ठाहनू	 ये ठ	आहेस.	त	ूमला	मुळीच	नम कार	करावयाचा	नाहीस.	आ याबा ना	कर,
इतर	 ये ठांना	कर.’’	 या	 दोघांचं	बोलणं	चाललं	आहे,	तोवर	महाराणी	 दर्ौपदीदेवीनंी
दादा या	चरणांवर	आपलं	म तक	 ठेवलंही.	तसं	हसनू	 ित याकडे	बघत	दादा	 हणाला,
“या	 िपर्य	 सखीचा	 नम कार	 मातर्	 मी	 आनंदानं	 वीकारला	 आहे.	 दोघेही	 उदंड
आयु यमान	 हा!	पवूजां या	कीतीला	शोभेल	असं	रा य	करा.”

सव	 ये ठांचे	 आशीवाद	 घेऊन	 महाराज	 युिधि ठर	 आिण	 महाराणी	 दर्ौपदीदेवी
आप या	 राजिसंहासनावर	 िवराजमान	 झाले.	 नंतर	 आले या	 देशोदेशी या	 उपहार–
तबकांना	ह त पश	दे यातच	 यांची	घिटका	गेली.	मग	जुने	अनुभवी	अमा य	वृषवमांनी
नतून	 महाराजां या	 नावाचा	 हातातील	 कु ं चा	 पर्ाचीन	 र नखिचत	 राजदंड	 उंचावनू
जयघोष	 िदला	 –	 ‘कु 	 गणराजपर्मुख	 हि तनापुरािधपती	 पांडुपुतर्	 क तेय	 युिधि ठर
महाराजऽ	 –	 महाराणी	 दर्ौपदीदेवीऽऽ’	 सव	 उपि थतांनी	 यांना	 कंठरवानं	 ितर्वार
पर्ितसाद	िदला	–‘जयतु	–	जयतु	–	जयतु!!’

राजपर्थेत	 िन णात	असंलेले	अमा य	 वृषवमा	 दादाकडे	 बघत	अचकूपणे	 हणाले,
“आयावतातील	 या	 पर्मुख	 रा यािभषेक	 समारंभाला	 वंदनीय	 ारकाधीश
ि मणीदेवीसंह	 उपि थत	 आहेत.	 भारतीय	 यु ा या	 पा वभमूीवर	 या	 रा यािभषेक

समारंभाला	 केवढं	मह व	आहे,	 हे	 उपि थत	जाणतातच.	या	नतून	 रा याचा	अमा य
हणनू	मी	 ारकाधीशांना	नमर्	िवनंती	करतो	की,	 यांनी	उभयतांनी	राजवेदीजवळ	येऊन
नतून	महाराज–महाराणीनंा	आशीवाद	 ावेत.”

दादानं	 ‘कौश यानं’	 युिधि ठराला	 आशीवाद	 दे या या	 आप ीतनू	 टाळलं	 होतं.
वयोवृ 	 अमा यांना	 तो	 कसं	 काय	 टाळणार,	 हे	 मी	 कुतहूलानं	 पाह	ू लागलो.	 दादानं
अमा यां या	िवनंतीचा	मान	राखला.	तो	राजवेदीवर	िसंहासनाजवळ	गेला.	 यानं	ितथनूच
राजि तर्यां या	 मंडलातील	 ि मणीदेवीवंर	 कटा 	 टाकला.	 या	 कटा ाचा	 आशय
पकडून	 ि मणीविहनीही	 या या	िनकट	गे या.

दादाला	यादवां या	सुधमा	राजसभेत	मुखभर	बोलताना	मी	अनेक	वेळा	ऐकलं	होतं.
आता	तो	 कु ं या	 राजसभेत	काय	बोलणार,	 हणनू	मी	 उ कंठ	झालो.	 यानं	 कु ं या
सभागृहभर	आपली	तेजवंत	दृ टी	िफरिवली.	एकदा	ऐकली	की	जीवनभर	 यानी	राहाूवी,
अशा	सागरगाजेसार या	वाणीत	तो	 हणाला,	 “कु ं चे	नतून	महाराज	 युिधि ठर	यां या
शुभकर	नावाचा	‘युिधि ठर–शक’	या	 णापासनू	पर्ारंभ	झाला,	असं	अमा यांनी	घोिषत
करावं.	महाराज	 युिधि ठर,	महाराणी	दर्ौपदीदेवी,	गदावीर	भीमसेन,	माझा	 िपर्य	सखा
धनुधर	अजुन,	 मादरे्य	 नकुल–सहदेव	आिण	 राजमाता	 –	आ याबाई	 कंुतीदेवी	आिण



यां या	 तर्ी–पु ष	नगरजनांना	भिव यासाठी	मी	एवढंच	 हणतो	की,	िशवं	भवतु!!”
याचं	 व त य	अचानकच	 संपलं.	 राजवेदी	 उत न	 तो	 नरेशां या	आसनपं तीत	 व

ि मणीदेवी	राजि तर्यां या	मंडलात	गे या,	तरीही	टा यांचा	कडकडाट	थांबत	न हता.
हि तनापरूचे	व	 देशोदेशीचे	जमलेले	अितथी	एकच	एक	जयघोष	 देत	होते	–‘ ारकाधीश
वासुदेव	भगवाऽन	शर्ीऽकृ ण	–	जयतु	–	जयतु	–	जयतु!’

या	भरघोस	रा यारोहण	समारंभात	अंध	धृतरा ट्र	महाराज	आिण	गांधारीदेवी	कुठेच
न ह या.	युिधि ठरनं	दर्ौपदीदेवीसंह	रीतसर	आमंतर्ण	 देऊनही	 ते	दांप य	आलं	न हतं.
आ याबाई	 कंुतीदेवीनीहंी	 यांना	खपू	आगर्ह	क न	बिघतला	होता,	“आ ही	दोघे	अंध.
आ ही	काय	 बघणार?	 ितथे	असलो	काय	आिण	 इथेच	आप या	क ात	असलो	 काय,
सारखंच	आहे.	 तु ही	सुखानं	रा य	करा.	 तुझे	 पुतर्	आयु यमान	होवोत!”	असं	 या	अंध
िप यानं	नेहमी या	दुहेरी	भाषेत	बोलनू	आ याबा ना	परतवनू	लावलं	होतं.

दादा	मातर्	हि तनापरू	सोड यापवूी	आवजनू	 या	 वृ 	 राजदांप या या	 भेटीसाठी
मा यासह	जायला	 िवसरला	नाही.	 वृ 	महाराजां या	चरणांचा	 पश	 घेतं	तो	 हणाला,
“मी	वसुदेव	महाराजांचा	 पुतर्	–	 ारकेचा	शर्ीकृ ण,	प नी	 ि मणीसह	आपणाला	 वंदन
करतो	आहे,	महाराज–महाराणी.”	आता	मातर्	चाचपनू	खांदे	धरत	दादाला	वृ 	महाराज
धृतरा ट्रांनी	 सामोरे	 घेतले.	 यां या	 खाचा	झाले या	 नेतर्कडांवर	अवगंुठलेलं	 पाणी
थरथरलं.

हातातील	दादाचे	 दंड	घट्ट	आवळून	तो	अंध	 िपता	कळवळून	 हणाला,	“कृ णाऽ!”
आजपयंत	 या	अिधकारी	 मुखातनू	 ‘ ारकाधीशा,	वसुदेवपुतर्ा	 िकंवा	शर्ीकृ णा	अशीच
दादाला	नेहमी	साद	घाल यात	आली	होती.	आज	शंभर	पुतर्	हरवले या	 या	िप या या
त डून	आपोआपच	आ याबा सारखी	‘कृ णा’	अशी	जवीळकीची	साद	आली	होती!

“कृ णा,	त	ूसवांसाठी	आयु यभर	 उदंड	काय–काय	करीत	आलास.	 शंभर	 पुतर्ां या
शोकानं	 िव हल	झाले या	 या	 भ न दय	 िप यासाठी	 एकच	कर,	 युिधि ठराला	सांगनू
मा या	आिण	गांधारी या	 वानपर् थाची	 यव था	कर.	आता	 णभरही	 हि तनापुरात
राहणंू	आ हाला	श य	नाही.”

ते	काय	बोलणार	याची	अटकळ	दादाला	होती.
शांतपणे	तो	महाराज	धृतरा ट्रांना	 हणाला,	“माझी	आपणा	उभयतांना	िवनंती	आहे

की,	आपण	हि तनापुरातच	राहाूवं.	मी	पांडवमहाराज	 युिधि ठरांना	पणू	जाणीव	 देऊनच
हि तनापरू	सोडणार	आहे	की,	महाराज	धृतरा ट्र	आिण	महाराणी	गांधारीदेवी	यांना	पणू
गौरवानं	आिण	स मानानं	सवांनी	सदैव	वागवावं.	 या	 णी	आपला	अवमान	झा याचं
मनोमन	 जाणवेल,	 ते हा	 हि तनापरू	 सोडून	 वानपर् थात	 जा यासाठी	 आपण	 मु त
आहात.	 ये ठांनी	 मागणं	 करायचं	 नसतं	 –	 दान	 करायचं	 असत.	 मी	 वसुदेवपुतर्
ारकाधीश	शर्ीकृ ण	दो ही	हात	जोडून	आपणाकडे	हे	मागणं	घालतो	आहे!”
दादानं	 धृतरा ट्रमहाराजांना	बोल यासाठी	काहीही	जागा	 ठेवली	न हती.	 ते	सहज

हणनू	गेले,	“जशी	तुझी	इ छा	कृ णाऽ!”
तेथनू	 दादा	आिण	मी	सवांसह	 िनरोप	 घे यासाठी	आ याबाई	 कंुतीदेवीं या	क ात

आलो.	 येताना	 दादा	 मला	 हणाला,	 “अवधतूा,	 िपतामहां या	 सचूनेनुसार	 या	 वृ
जोड यासमवेत	 आप या	 आ याबाई	 कंुतीदेवीही	 यांची	 सेवा	 कर यासाठी	 वनात
गे यािशवाय	कदािपही	राहणूार	नाहीत.	ितथे	वनात	कधी	आिण	काय	घडेल,	कुणालाही



सांगता	 येणार	 नाही.	 आता	 माझा	 माग यापर्माणे	 महाराज	 धृतरा ट्र	 आिण
गांधारीदेवीच	हि तनापुरात	थांब या	की,	आ याबाईही	आपोआपच	थांबतील.”

दादानं	कयास	के यापर्माणे	आ याबाई	 कंुतीदेवीही	आ ही	 यांचा	चरण पश	 घेऊन
‘येतो’	 हणताच	िनगर्हानं	 हणा या,	“कृ णाऽ!	तुझी	कत यं	त	ूकेलीस.	माझा	युिधि ठर
हि तनापुराधीश	झाला.	माझी	सनू	महाराणी	झाली.	आता	मी	वानपर् थासाठी	पर् थान
ठेवणार!”

आता	मी	अिधक	सावधपणानं	दादा	काय	बोलणार	ते	ऐकू	लागलो.	मला	प कं	माहीत
होतं	 की,	 िनधारी	 आ याबा या	 समोर	 याची	 कसलीही	 मातर्ा	 चालणार	 नाही.
आ याबाई	काही	 याची	 बौदि्धक	खटपट–लटपट	 मुळीच	ऐकून	 घेणार	नाहीत.	 िनदान
कत यपतूी या	 यां या	जीवनातील	या	परमो च	 णी	तरी	न कीच	नाही.	दादानं	काही
ण	तसेच	जाऊ	 िदले.	मग	मातर्	तो	 नेहमीच	आप या	 िपर्य	आ याबा शी	खट ाळ

ढंगात	बोलत	आला	होता,	तसं	 हणाला,	“तुला	वनात	राहाूयचीच	फार	हौस!	आता	चार
िदवस	रा यवैभवात	राहाू	की!	 यामुळे	वनाचं	काही	िबघडणार	नाही!”

ते	ऐकताना	आ याबाई	 णभर	घोटाळ या.	मग	 हणा या,	 “त	ू नेहमीच	काहीतरी
िवचारांचा	चक्र यहू	रचत	असतोस.	तो	मी	काहीच	ऐकून	 घेणार	नाही.	जाणार	 हणजे
जाणार!”

आता	दादा	काय	करणार	 हणनू	मी	उ सुकतेनं	ऐकू	लागलो.	 यानं	धतूपणं	काही	 ण
तसेच	जाऊ	िदले.	मग	मातर्	ठेवणीतला	िवचारांचा	‘कृ णबाण’	काढून	 हणाला,	“एकटीच
जाणार	की	संगती	आिण	कुणी	आहे?”

दादांचा	हा	 ितढा	मातर्	नामी	होता.	आ याबाई	सहजच	 हणा या,	 “िपतामहां या
आ ेपर्माणे	भावजी	आिण	जाऊबाई	यांची	वनात	उविरत	आयु यात	सेवा	करणार	आहे
मी!	 यां या	मागनूच	वनाची	वाट	धरणार	आहे	मी.	यात	बदल	नाही.”

दादाचं	 काम	 झालं!	 होतं.	 तोही	 नेहमीसारखं	 सहज	 हसनू	 हणाला,	 “जशी	 तुझी
इ छा!	 ते	जातील	 ते हा	तहूी	अव य	 यां यामागनू	जा!	आता	मातर्	मला	 ारकेला
जाताना	मुख	भ न	आशीवाद	दे.”	दादा– ि मणीविहनी,	दोघांनीही	आ याबा या	खपू
सोसले या	पावन	चरणांवर	म तक	ठेवनू	 यांना	नमर्	भावानं	वंदन	केलं.

मीही	 यां या	 सुरकुत या	 चरणांवर	 म तक	 ठेवनू	 पांडवां या	 या	 अ द–अ द
सोसले या	वृ 	मातेला	आदरानं	वंदन	केलं.

हि तनापरू	 सोडून	 आ ही	 ारकेला	 जा यासाठी	 ग ड वजातनू	 हि तनापरू या
सीमेवर	आलो.	पाठीमागनू	 येणा या	पाचही	पांडवांचे	पाच	 वेगवेगळे	रथ	आिण	 यां या
मागनू	येणारे	 यांचे	सेनापती,	अमा य,	मंितर्गण	यांचे	पाच–दहा	रथ	थांबले.	दादासह	मी
ग ड वजातनू	खाली	उतरलो.	पाचही	पांडव	दादाजवळ	आले.	 यातील	युिधि ठर	आिण
भीमसेनाला	मा यासह	दादानं	थोडं	बाजलूा	घेतलं.	हल या	आवाजात	तो	युिधि ठराला
हणाला,	 “पांडवां या	 महाराजा,	 एक	 िन नू	 सांगतो	 आहे,	 ते	 नीट	 यानी	 ठेव.
पुतर्शोकानं	 याकूळ	 झाले या	 महाराज	 धृतरा ट्र	 आिण	 गांधारीदेवीचंा	 कस याही
कृतीनं	आिण	सा या	श दानंही	तसभूरसु ा	अवमान	होणार	नाही,	याची	काटेकोर	द ता
घे.	 िवशेषत:	भीमसेनाला	 चुकूनही	 यां यासमोर	जाऊ	 देऊ	नकोस.	भीमसेना,	तहूी	 हे
कटा ानं	पाळ.”

“आ हाला	 वनात	धाडणा या,	मा या	 िपर्य	 दर्ौपदीची	 तूगृहात	झालेली	 क् र



िवटंबना	 कान	 पाडून	 साळसदूपणे	 ऐकणा या,	 कु ेतर्ावर	 चाळीस	 ल 	 यो ां या
पर्ाणांची	 आहुती	 देणा या	 या	 महाराज–महाराणीचं	 त डही	 बघ याची	 माझी	 इ छा
नाही!”	भीमसेन	तशाच	कठोर	श दांत	 हणाला.

मी	 भीमसेना या	 घामेज या	 िवशाल	 कंधावर	 हात	 चढवनू	 याला	 थोपटीत
समजावणी या	श दांत	 हणालो,	 “दादानं	 यांना	श द	 िदला	आहे	 –	 यांचा	तसभूरही
अवमान	 पांडव	करणार	नाहीत	असा!	तसा	तो	झालाच,	तर	महाराज	 धृतरा ट्र	आिण
महाराणी	 गांधारीदेवी	 णभरही	 हि तनापुरात	 थांबणार	 नाहीत.	 तसेच	 वनात	 िनघनू
जातील.	 आिण	 ते	 गेले	 की,	 यां या	 मागनू	 तुमची	 माता	 –	 आम या	 आ याबाई
कंुतीदेवीही	िनघनू	जाणार!	यासाठीच	भीमसेना,	कटा ानं	त	ू या	वृ 	जोड यासमोर	जाऊ
नयेस.”	मी	भीमसेनाची	मा या	सौ य	श दांत	समजतू	पाड याचा	य न	 केला.	 िवशेष
हणजे	मा या	 हण यावर	भीमसेनानं	होकाराची	मान	डोलवली.

पांडवांचा	हि तनापरू या	सीमेवरच	िनरोप	घेऊन	आ ही	 ारकेला	पर् थान	ठेवलं.
खाडी	पार	क न	आ ही	मळू	 ारकेत	आलो	आिण	इथे	एक	नवाच	िवषय	दादासमोर

आला.	शोिणतपरू या	नरेश	बाणासुरानं	दादा या	नातवाला,	त ण	अिन ाला	आप या
रा यात	कारावासात	क डून	 ठेवलं	होतं.	बाणासुर	रा सवंशीय	–	 याची	क या	उषा	ही
पर् ु न	आिण	 मवतीपुतर्	अिन 	या या	परे्मात	पडली	होती.	 ि मणीविहनीचंा
स खा	 बंध	ू मीची,	 मवती	ही	क या	होती.	 मी या	 पुतर्ाची	 दुसरी	क या	रोचना
िह याशी	अिन चा	िववाह	पवूीच	झाला	होता.	 यांना	वर्ज	नावाचा	एक	लहान	पुतर्ही
होता.	रोचना–अिन 	िववाहात	पर्था	 हणनू	 तू	खेळताना	 मीनं	 ारके या	यादवांचं
काही	 उणंदुणं	 काढलं	 होतं.	 यामुळे	 कु 	झाले या	 बलरामदादानं	 सोनेरी	 तूपटानंच
मीला	च क	वधलं	होतं.	रोचनेला	 यामुळे	माहेर	भोजकटकनगर	कायमचं	मुकलं	होतं.
अशातच	बाणासुरानं	अिन ला	कारावासात	टाक यामुळे	 सैरभैर	झालेली	दादाची

नातसनू	रोचना,	लहान	पणत	ूवजर्ाला	 घेऊन	दादा या	 भेटीसाठी	आली.	आपली	कथा
आिण	 यथा	लहान	 पुतर्	वजर्ाला	सामोरं	घालनू	सांगताना	 हणाली,	 “ ारकाधीशांनी
सग या	 जगाला	 याय	 िदला.	 माझं	 काय?	 माझे	 पितदेव	 शोिणतपरूला	 कारावासात
आहेत.	 रा सराज	 बाणासुराची	 क या	 उषेमुळे	 हे	 सव	 घडलं	आहे.	 मी	 उषेला	 भिगनी
हणनू	 वीकारायला	 तयार	आहे.	 पण	 मा या	 पितदेवांना	 ारकाधीशांनी	 मु त	 क न
ारकेत	आणावं.”
दादासमोर	हा	नवाच	कौटंुिबक	पर् न	आला	होता.	यापवूी	जांबवतीविहनीचंा	 पुतर्

सांबानं	 असाच	 पर्संग	 ारकेवर	 आणला	 होता.	 दुयोधनक या	 ल मणा	 िह या
वयंवरासाठी	हि तनापरूला	 गेले या	सांबानं	ल मणेला	 वयंवरातनूच	हरण	कर याचा
य न	 केला	होता.	 याला	क येसह	हि तनापरू या	सीमेवरच	पकडून	 दुयोधनानं	असंच
कारावासात	टाकलं	होतं.	बलरामदादांनी	शथ	क न	 याला	सोडवनू	 ारकेत	आणलं	होतं.
ल मणेशी	 याचा	िववाह	क न	िदला	होता.

आता	नात	ूअिन ासंबंधी	हीच	सम या	दादासमोर	आली	होती.	सा यकी	आिण	नवे
अमा य	 सुकृत	यांना	बोलावनू	 यानं,	अिभयान	शोिणतपरूची	 यांना	सिव तर	क पना
िदली.	 यांनी	चतुरंगदल	 सेनेची	 िस ता	 केली.	वसुदेवमहाराज	आिण	दो ही	माता	यांचे
आशीवाद	 घेऊन	 दादा	 या	 सेनेसह	 या	 उतारवयातही	 खाडी	 उतरला.	 हे	 या या



जीवनातील	अखेरचं	 यु 	 ठरणार	 होतं.	या	 यु ासाठी	 यानं	जाणीवपवूक	 बिलदादाला
सोबत	 घेतलं	नाही.	मातर्	अिन िपता	पर् ू नाला	सोबत	 यायला	तो	 चुकला	नाही.
दोघेही	िपता–पुतर्	सेनेसह	शोिणतपरूला	िभडले.	ितथे	दादाचं	आिण	बाणासुराचं	मोठं	यु
झालं.	 रा स	 आपणाला	 सदैव	 साम यशाली	 मानत	 आले	 होते.	 मायावी	 यु ा या
पारंगततेमुळे	 ितर्यांना	 ते	 दुबळ	समजत.	आपली	 िपर्य	क या	उषा	एका	 ितर्याला
दे यासाठी	 यामुळेच	बाणासुराचा	तीवर्	िवरोध	होता.	सं याकाळपयंत	हे	अटीतटीचं	यु
चाललं.	शेवटी	बाणासुर	शरण	आला.	पर् ू नासह	वीर	सा यकीनं	अनेक	रा स	िनकरानं
झोडपनू	काढ यामुळे,	 याला	हा	िनणय	 यावाच	लागला.	आप या	सेनादल	पर्मुखासह
सं याकाळी	 यानं	अिन 	आिण	उषा	यांना	सा यकी या	 वाधीन	केलं.

रा सक या	उषेला	 घेऊन	 ारकाधीश,	सा यकी,	पर् ु न	आिण	अिन 	 येताहेत,
अशी	 अगर्वाता	 स ताहातच	 ारकेत	 येऊन	 थडकली.	 ारका	 उ साहिवभोर	 होऊन
उठली.	 रा सक येचं	 ारकाकरांनी	दादा या	जयघोषातच	 वागत	 केलं.	 िवशेष	 हणजे
अिन प नी	रोचनेनंही	उषेचा	 वीकार	केला.	रा सक या	असनूही	उषा	अपर्ितम	संुदर
होती.	ती	नृ य,	िचतर्कला,	संगीत	अशा	कलांची	भो ती	होती.

पंधरा	 िदवसांतच	 ारकेवर	 कोजािगरी	 पौिणमेची	 रातर्	 उतरली.	 यादवां या
पर्थेपर्माणे	नववधू या	सहष	 वागतासाठी	रातर्ी	राजमंडलातील	सव	 तर्ी–पु ष	रास
खेळ यासाठी	नगरा या	म य	भागातील	िवशाल	उ ानात	एकवटले.

चांदर्रस	ओतणारा	तबकाएवढा	 चंदर्गोल	 ारके या	गगनमंडलात	तळप	ूलागला.
या या	 दु धवणी	 चांद यात	 उ ानात	 मांडले या	 पाषाणी	 चुलाणावर	 गोरसा या
कािहली	चढ या	हो या.	जवळ–जवळ	सव	उ ान	यादव	 तर्ी–पु षंनी	खचाखच	भरलं
होतं.

दा कानं	जोडले या	 ग ड वजातनू	 दधूरंगी	 चांदणं	 अंगावर	 घेत,	 दादा या	 रथाचे
शुभर्धवल	अ व	उ ानाकडे	चालले.	ही	 या या	रथा या	अ वांचीही	ितसरी	िपढी	होती.
सवांची	नावं	मातर्	पवूीचीच	होती	 –	 मेघपु प,	बलाहक,	 सुगर्ीव	व	 शै य	हीच!	 रथात
दादासमवेत	मी,	बिलदादा	आिण	सा यकी	होतो.	आम या	मागील	रथात	अिन िपता
पर् ु न	आप या	बंधूंसह	बसला	होता.	 यां यामागे	इतर	सव	बंधूंचे	रथ	होते.	दा कानं
आमचा	सालंकृत	ग ड वज	उ ाना या	पवू या	 ारात	आणनू	उभा	केला.

सामोरं	येत	नतून	सुकृत	अमा यांनी	आ हा	सवांचं	 वागत	केलं.	सव	रासखेळे	 तर्ी–
पु ष	दादाचीच	पर्ती ा	करीत	होते.

मा यासह	चालत	दादा	रासमंडळात	आला.	 या या	व ावर	िन याची	वैजयंतीमाला
होती.	 या या	सोनिकरीटात	मढवलेलं	पि चम	सागरव यावर	फडफडणारं	मोरपीस	होतं.
आता	 या या	 सोनिकरीटातनू	 बाहेर	 डोकिवणा या	 केशावळी या	 कुरळ	 बटा
चांद यासार या	 शुभर्धवल	झा या	 हो या.	 मुदरे्वर	मातर्	 तेच	शतकोिटसयूसमपर्भ
तेज	तसंच	होतं.



रासमंडलात	 येताच	 याची	सव	जण	पर्ती ा	करीत	होते,	ती	तबकातील	 कंुकुमाची
मानाची	 पर्थम	 ओंजळ	 दादानं	 भ न	 घेतली.	 गगनमंडलाकडे	 मान	 उंचावीत	 ‘जै
इडादेवीऽ’	 हणत	ती	उधळली.	पाठोपाठ	मला	व	बलरामदादालाही	मानेनंच	पाचा न
उधळायला	लावली.

भुईनगारे,	 रणहल या,	 दंुदु या,	 भे या,	 रणिशंगं	अशा	वा ांचा	एकच	 वरक लोळ
उठला.	ए हाना	 ि मणीविहनीं यासह	रासमंडलात	आले या	 यां या	सातही	भिगनीनंी
–	दादा या	सव	प नीनंी	रासात	भाग	घेतला	होता.

दादा,	बलरामदादा	 यु ात	खड्ग	 िफरवावं	 या	चाप यानं,	आजही	 रासनृ य	करीत
यादव	 तर्ी–पु षं या	मेळात	रासनृ य	क 	लागले.

सरोवरात	पडलेलं	चंदर्पर्ितिबंब	िहंदोळू	लागलं.	आ हा	यादवांचा	पिह या,	दुस या
आिण	ितस या	िपढीचा	रास,	चांद या	रातर्ीला	वाकु या	दाखवत	रंग	ूलागला.

एकदा	 मी	 आिण	 दादा	 उ रे या	 भ लात	 ाराजळील	 िशवालया या	 पाषाणी
ओवरीवर	 बसलो	 होतो.	 नुकतंच	आ ही	 िशवदशन	 केलं	 होतं.	आम यासमवेत	 दा क
होताच.	आता	दादा	 ारकेत	 कुठेही	 गेला,	तरी	 सुवािसक	फुलाभोवती	 कुणी	न	सांगताच
एकामागोमाग	एक	भर्मर	गोळा	 हावेत,	तसे	यादव	 तर्ी–पु ष	 येत	असत.	आताही
आले	 होते.	 िशवालयातच	 पाषाणघडीवर	 बसले	 होते.	 दादानं	 या	सवांचं	काही	 दुखलं–
खुपलं	ऐकून	घेतलं	होतं,	सवां याच	वेगवेग या	सम यांना	पर पर	उ रं	िमळतील,	असं
तो	आप या	मधुर	वाणीत	बोलत	होता.	सव	नगरजन	 याचं	त मयतेनं	ऐकत	होते.

अधा	घटका	बोलनू	झा यानंतर	माझा	 यानीमनी	नसताना	दादानं	मला	 पुढे	घेतलं.
हणाला,	“तुमचे–आमचे	अवधतू	–	हे	उ वदेव	िहमालयात	भर्मंती	क न	आले	आहेत.
भिव यात	 ते	 िशवा या	 पायाशी	 बदरीकेदारला	 एक	आशर्म	 उठिव या या	 िवचारात
आहेत.	ते	काय	सांगतात,	ते	तु ही	सवांनी	शांतपणे	ऐकून	 यावं.	 यांचा	पर् येक	श द,	हा
अनुभवाचं	सार	 हणनू	जीवनभर	समोर	ठेवावा.	श य	झा यास,	 यां या	िवचारातील	एक
तरी	िवचार	पर् य 	आचरणात	आण यासाठी	पर् येकानं	य न	करावा.”

दादा	 मला	 माता-िप यां या	 ठायी	 होता.	 आचाय	 सांदीपनीएंवढा	 वंदनीय	 होता.
माझासाठी	तो	या	सवांहनूही	अिधक	काही	होता.	मी	 याचा	श द	टाळूच	शकत	न हतो.
उठलो	आिण	मनोमन	दादाचंच	 मरण	क न	बोल	ूलागलो	–

“ ारकेतील	माझा	िपर्य	बंध–ूभिगनीनंो	–	”	मी	बोलायला	पर्ारंभ	करणार	एवढ ात
अमा य	 सुकृत,	सा यकी	आिण	काही	यादवसैिनक	यां यासह	लगबगीनं	 येताना	 िदसले.
बसले या	सव	 तर्ी–पु षंची	 दृ टी	 यां याकडे	 वळली.	 यां यासमवेत	 शुभर्	 व तर्
पिरधान	 केलेले	 धौ य	ऋषी	आिण	 यांचे	 िश यगण	 बघताच	 मी	आपोआपच	 थांबलो.
यांचा	 मेळ	जवळ	 येताच,	पाषाणी	ओवरीवर	बसलेला	दादा	उठला.	आ ही	दोघांनी	 पुढे
होत,	 पर्थम	ऋिषवयांचा	 चरण पश	 घेतला.	 यां यासमवेत	 राजवा तुकडे	 चालताना
दादानं	िवचारलं,	“ऋिषवर,	हि तनापुरात	सगळं	 ेमकुशल	तर	आहे?”

“तसं	 ेमच	 हणायचं!	 एक	आमंतर्ण	आिण	 एक	 िनरोप	 घेऊन	 मी	 आलो	 आहे.
महाराज	धृतरा ट्र	आिण	गांधारीदेवी	वानपर् थासाठी	िनघनू	गेले	आहेत!”	ऋिषवर	पुढे
काय	सांगणार	याचा	कयास	आला,	तरीही	दादाच	 हणाला,	“भीमसेनाचा	आिण	महाराज
धृतरा ट्रांचा	काहीतरी	वाद	झाला	असणार!	भीमसेन	भान	न	 राहनू	 यांना	अनादराचं



काहीतरी	 बोलला	असणार.	 हणनूच	 ते	 वनात	 िनघनू	 गेले	असणार	 –	 यांचे	 पायठसे
उचलत	आ याबाईही	वनात	गे या	असणार!”

चालते	धौ य	ऋषी	 णभर	थांबनू	दादाकडे	आ चयाने	बघत	 हणाले,	“होय,	अगदी
असंच	घडलं	आहे.	िनरोप	आहे	तोही	कंुतीदेवीचंा	–	 ारकाधीशांना.”	मुिनवर	थांबले.

“काय?”	दादानं	िवचारलं.	मीही	सावध	होऊन	ऐकू	लागलो.
वनात	जाताना	पांडवमाता	 कंुतीदेवी	 हणा या,	 “कृ णाला	सांगा,	 तुला	श य	होतं

तेवढं	त	ू केलंस.	मी	 ये ठांची	 सेवा	कर यासाठी	वनात	जाते	आहे.	मला	हि तनापरूची
राजवा त	ू काय	 आिण	 वन	 काय,	 दो ही	 सारखीच	 आहेत.	 आ ही	 िहमालया या
पाय या या	वनाकडे	चाललोत.	पवूी	का यकवनात	भेटीस	आला	होतास,	तसा	कधीतरी
ितकडेही	येऊन	जा!”

दादा	कस यातरी	अंत	न	लागणा या	िवचारात	गढ यासारखा	झाला.	मग	साव न
हणाला,	“आमंतर्ण	कसलं	आहे	ऋिषवर?”
“हि तनापु हािधपती	शककत	महाराज	युिधि ठर	यांचं	तु हा	दोघांना	आमंतर्ण	आहे

–	बलदेवांना	आिण	तु हाला.	पांडव	अ वमेध	य 	करणार	आहेत.	 यासाठी	िनवडले या
सुल णी	अ वाचं	ये या	पौिणमेला	हि तनापुरात	सुमुहतूावर	नगरा या	म यचौकात	सव
नगरजनां या	सा ीनं	पजून	आहे.	 ते	 तु हा	उभय	 बंधूं या	ह ते	 हावं,	अशी	शकक या
पांडवमहाराजांची	 व	 सव	 पांडवांची	 इ छा	 आहे.	 यासाठीच	 यां या	 वतीनं	 यथावत
आमंतर्ण	घेऊन	मी	आलो	आहे.”

दादा	काय	उ र	देतो	 हणनू	मी	 या या	िवचारगत	चयकडे	बिघतले.	अमळशानं	तो
हणाला,	 “ऋिषवर,	 मी	आता	 ारका	 सोडणार	 नाही!	आम या	 सेनापती	 सा यकीनंा
ारकेचे	पर्ितिनधी	 हणनू	समवेत	घेऊन	जावं.	 यां याबरोबर	पांडवांना	अ वमेधासाठी

माझे	आशीवाद	आिण	 उपहारही	 येतील.	 बलरामदादां या	 मनी	 काय	आहे,	 ते	आपण
यांनाच	िवचा न	 यावं.”
दुस या	 िदवशीच	 धौ य	ऋषीनंी	 हि तनापरूचं	आमंतर्ण	 सुधमा	 राजसभेत	 रीतसर

वसुदेवमहाराजांसमोर	सादर	केलं.	दादानं	‘नाही’	 हट यावर	बिलदादानंही	ितकडे	जायचं
टाळलं.	ठर यापर्माणे	उपहार	व	काही	 सैिनक	 घेऊन,	स ताहानंतर	 सेनापती	सा यकी
धौ य	ऋषीं या	समवेतच	हि तनापरूला	िनघनू	गेले.

काहीतरी	मनी	योजनू	दादानं	एके	िदवशी	लोहशाले या	पर्मुखाला	बोलावनू	सामोरं
घेतलं.	 आलेला	 म यवय क	 लोहकार	 यादव	 खड्ग,	 गदा,	 भा यांची	 पाती	 ओतनू
घडिव यात	 िन णात	 होता.	 तो	 आला	 होता,	 तो	 ारकाधीश	 आप यावर	 कुठ या
श तर्ा या	ओतकामाचं	दािय व	टाकतील	या	 िवचारातच!	तो	हात	जोडून	समोर	उभा
राहतूाच,	दादानं	 याला	अनपेि तच	पर् न	केला.	िवचारलं,	“लोहकार,	तु ही	 ारके या
शु ा 	 ारालगत या	 चौकात	 बसिवले या	लोहतबकाचे	 समयाचे	 टोल	 समुदर्गाजेत
मु न	जातात.	नीट	ऐकू	येत	नाहीत.	तु हाला	सवांना	नीट	ऐकू	येईल,	असं	मोठ ात	मोठं
केवढं	समयतबक	सा यात	ओतता	येईल?”

लोहकार	गडबडला.	जे	काही	मनी	ध न	तो	आला	होता,	 यापे ा	ही	आ ा	िकतीतरी
वेगळी	होतो.	तो	िवचारात	पडला.	समोर याला	िवचारात	टाकणं,	ग धळात	पाडणं,	चालू
असले या	 बोल यातील	 िवचारांतनू	 दुसरीकडे	 नेणं,	 ही	 तर	 दादाची	 खोडच	 होतो.	 तो



वतःच	लोहकार	आता	काय	उ र	देतो,	 हणनू	ऐकू	लागला.
“ ारकाधीशांनी	मला	 दोन	 िदवसांचा	अवधी	 ावा.	मोठ ात	मोठं	 केवढं,	 टोलाचा

घुमरा	आवाज	अिधकात	अिधक	दरू	नेणारं,	िटकाऊ	समयतबक	िकती	िदवसांत	सा यात
ओतता	येईल,	याची	अचकू	मािहती	पायांशी	ठेवीन.”

लोहकारच	 न हे,	 तर	 ारकेतील	 सव	 लहानथोर	 कारागीर,	 सैिनक,	 दलपर्मुख
महाभारतीय	यु ानंतर	प के	समजनू	गेले	होते	की,	दादासमोर	थातरूमातरू	बोलनू	िनभाव
लागत	नाही.	ितथे	बोलावं	लागतं,	ते	िवचार	क न;	करावं	लागतं,	ते	प कं!

“ठीक	आहे.	जा	 त!ू	 िवचार	क न	सांग.”	 दादानं	लोहशाळे या	 पर्मुखाला	 िनरोप
िदला.

वृ ीत	आमलूागर्	बदल	झाले या	भामाविहनी	दादाला	सतत	राणीवशा या	 ीपावर
ये याची	 गळ	 घालतच	 हो या.	 दादा	 यांना	 काहीही	 दाद	 देत	 न हता.	 मग	 नाराज
झाले या	भामाविहनी	आप या	सहा	भिगनीनंा	एकापाठोपाठ	एक	दादावर	सोडून	तसाही
पर्य न	क न	बघत	हो या.

आप या	चार–पाच	पुतर्ांसह	मळू	 ारकेत	आले या	जांबवतीविहनी	दादाला	 हणत,
“आयांनी	 आप या	 सव	 पुतर्ांची	 श तर्ांतली	 गती	 आिण	 अ वारोहणातील	 पर्गती
बघ यासाठी	तरी	राणीवशा या	 ीपावर	एकदा	यावं.”	 या	आता	बोल यावाग यात	इतर
सग या	विहनीशंी	 इत या	समरस	झा या	हो या	की,	 या	एकेकाळ या	अर यक या
हो या,	हे	कुणाला	सांगनूही	पटलं	नसतं.	आप या	 ये ठ	पुतर्	सांबाला,	अंगाशी	येणारा
खोिडलपणा	 सोडायला	 सांगनू	 मातर्	 या	 थक या	 हो या.	 या यात	 मातर्	 काहीही
सुधारणा	होत	न हती.

भदर्ा	 आिण	 ल मणाविहनी	 पंचनदातील	 अस यामुळे	 सवतर्	 एकतर्च	 वावरत.
दादाला	आगर्ह	कर यासाठी	 येत	 याही	एकतर्च!	 या	दोघी	आ या	की,	 यांचे	वीस
पुतर्	 व	 दोन	 क या	 कलकलाट	 करीत	 यां याबरोबर	असतच.	 यां या	 मेळात	 मातर्
दादाही	हसनू–खेळून	वावरताना	भारतीय	यु ातील	भी म,	दर्ोण,	कण,	उ र,	अिभम य,ू
घटो कच,	दुयोधन,	अ व थामा	या	सवां याच	आठवणी	समळू	बाजलूा	ठेवी.

ल मणाविहनीचंा	 पर्घोष	 नावासारखाच	 जाड ाभरड ा	 आवाजाचा,	 कक श
ओरडणारा	होता.	तो	आप या	बल,	पर्बळ,	अपरािजत	अशा	लहान	बंधूंची	चे टा	करताना
भसाड ा	आवाजात	 हणे,	 “तु ही	कसले	बल–पर्बळ!	 तु ही	तर	 दुबल!”	अपरािजताला
िडवच यासाठी	तो	 हणे,	 “कशाला	लावतोस	अपरािजत	 हे	नाव?	मी	 तुझा	खड्ग,	गदा,
मुसल	सव	श तर्ांत	रोजच	तर	पराजय	करतो!”

स याविहनीचें	 ये ठ	तीन	पुतर्	वीर,	चंदर्,	अ वसेन	सवांत	धाकट ा	कंुती	नावा या
बंधूंची	जीवघेणी	िटंगल	करताना	 हणत,	“कंुतीबाई	–	 कंुतीबाई,	इथे	कशाला	राहतूा	जा
की	हि तनापरूला!”

िमतर्िवंदाविहनीं या	एका	 पुतर्ाची	मान	 उंचच	 उंच	अस यामुळे,	 याचं	नाव	च क
गृधर्	 ठेव यात	आलं	होतं!	 याला	 याचेच	 बंध	ूच क	 ‘िगधाड’	 हणनू	आप या	माना
लटकेच	 या	प या या	मानेसार या	हलवनू,	 याला	िडवचनू	नुसतं	भंडावनू	सोडीत.

नाही	 हणायला	कािलंदीविहनीचें	सव	 पुतर्	 ि मणीविहनीं या	 पुतर्ांसमवेत	सदैव
वावरत.	या	सवांत	 ये ठ	असले या	व	िवक्रमी	पर् ु नाचा	इतरांवर	मोठा	वचक	होता.
तो	 समोर	आला	 की,	 दादा या	 सव	 पुतर्ांचा	 कलकलाट,	 एकमेकांना	 कोपरख या	 देत



‘ ये ठ	आला	–	 ये ठ’	 हणत	आपोआप	थांबे.
लहान	 सातही	 विहनीनंी	 राणीवशा या	 ीपावर	 ये याची	 दादाला	 गळ	 घालनूही

कुणाचीच	 डाळ	 िशजली	 नाही.	 यांची	 िहरमुसली	 त डं	 आताशा	 ि मणीविहनीनंाच
जाणव	ूलागली.	 या	इतर	सग या	विहनीपें ा	ज मत:	व	 वभावत:च	 वेग या	हो या.
आता	 काहीतरी	 मनोमन	 योजनू	 यांनीच	 दादाला	 राणीवशा या	 ीपाकडे	 एकदा	 तरी
वळिव याचं	ठरिवलं.

यासाठी	 यांनी	सवांत	पर्थम	हाताळलं	ते	मला!	एके	िदवशी	 या	मला	अगदी	सहज
हणा या,	 “अवधतूभावजी,	 िकती	 िदवस	झाले	 तु ही	 माझा	 हातचा	 लवण	 घातलेला
गुरगुट ा	ओदन	खा लेला	नाही!	एकदा	राणीवशा या	 ीपावर	या	ना!	येताना	तुम या
दादांना	काही	समवेत	आण	ूनका!	तु ही	‘अवधतू’	झाला	आहात.	भगवी	व तरं्ही	धारण
करता.	 ते	 मातर्	 एकीकडे	 अंगी	 यो ाचा	 रणवेष	 धारण	 क न	 दुसरीकडे	 अवधतूांचे
अवधतू	झालेत!	आप या	क या–पुतर्ांना,	प नीनंा	िवसरलेत!”

ि मणीविहनीचें	हे	उद	्गार	मी	कानामातरे्चाही	बदल	न	करता,	दादाला	जसे या	तसे
ऐकिवले.	 ि मणीविहनीचंी	ही	वैदभी	भावपणू	मातर्	मातर्	दादाला	अचकू	लाग	ूझाली!
तो	 हणाला,	“उधो,	बंधो,	तु याबरोबर	मीही	लवण	घातलेला	गुरगुट ा	ओदन	चाखायला
राणीवशा या	 ीपावर	यावं	 हणतो.	महायु ापासनू	मला	तो	खायलाच	िमळालेला	नाही.
मातर्	मी	तु यासमवेत	येतो	आहे,	हे	काही	त	ू ि मणीला	सांग	ूनकोस!”

लवकरच	 दादाला	 ह या	 तशा	 समयतबकाचं	 काम	 प करलेला	 लोहकारपर्मुख
दादासमोर	सादर	झाला.	 यानं	 येताना	आठ–दहा	लोहकारांनी	वाहनू	आणलेलं	 पु षभर
उंचीचं,	 वेगवेग या	 िटकाऊ	 धातूं या	 पर्माणब 	 िमशर्णाचं	समयतबक	आणलं	 होतं.
यावर	 चांदर्पर्ितमा,	 श तरं्	 उगारलेली	 इडादेवीची	 पर्ितमा,	 उड या	 पिव यातील
ग ड,	जबडा	 िव फारलेला	वनराज,	 या यासमोरच	 िनभय	चरत	असलेली	 पु ट	गाय,
खड्ग,	 चक्र,	 गदा,	 मुसल	अशा	श तर्ां या	 यादवांनी	 मानिच ह	 मानले या	 पर्ितमा
हो या.	 दादाची	 मुदर्ा	 ते	 समयतबक	 बघताच	 कशी	 फुलनू	 उठली.	 तबकाला	 हात	 न
लावताच,	भोवती या	मोठ ा	 िछदर्ातनू	ओवनू	 घेतले या	 दोरखंडावर	लोहकारांनी	 ते
पर्श त	 समयतबक	 अधांतरी	 तोलनू	 धरलं	 होतं.	 दादानं	 उ साहानं	 पुढे	 होत,
लोहकारपर्मुखानं	 िदलेला	 मोठा	 लोह–हातोडा	 हाती	 घेतला.	 याचा	 एक	 समथ	 टोल
आ हा	 सवांसम 	 या	 तबकावर	 िदला.	आम या	 कानठ या	 बस यासार या	झा या.
दादाचा	क 	समयटोला या	नादानं	कसा	दणाणनू	गेला.	खरोखरच	 या	टोला या	गजरात
समुदर्गाजही	ऐकू	 येत	न हती.	 िकतीतरी	 वेळ	 या	टोलाचे	 िननादच	आम या	कानांत
रगालत	रािहले.

अितशय	पर्भािवत	होऊन	दादा	लोहकारपर्मुखाला	 हणाला,	“ ारके या	पवूकडील
शु ा 	 महा ाराजवळ या	 राजमागावर या	 अंितम	 चौकात	 चौथ यावर	 याची	 रीतसर
थापना	करा.”

ारके या	 पवूकडे	 राजमागा या	 अंितम	 चौकात	 या या	 मनी	 होतो,	 तशी	 मी
समयतबकाची	 थापना	क न	घेतली.	दादाची	कडक	आ ा	होतो	की,	‘ ारकेतील	पवूीची
समयतबकं	नगरजनांसाठी	तशीच	चाल	ूठेवावीत.	 यां या	िन यक्रमात	कसलाच	िव ेप
येऊ	नये.	मातर्	केवळ	मलाच	भेट या या	उ ेशानं	आले या	तशाच	िवशेष	मह वा या
अितथी या	आगमना या	वेळी	या	न या	समयतबकाचा	वापर	करावा.’



दादा या	आ ेपर्माणे	तशी	 ारकाभर	दवंडीही	िपटिव यात	आली.
सा यकी,	 दा क,	 पर् ु न,	 बिलदादाचे	 पुतर्	 िनशठ	 व	 उ मुक,	 सव	 पुतर्,	 क या

िन यनेमानं	सकाळ–सं याकाळ	दादाचं	दशन	घे यासाठी	राजवा ततूील	 या या	क ात
शर्ीसोपान	चढून	 येत	होते.	एके	 िदवशी	 यानं	अशाच	आले या	सा यकीला	सात–आठ
नौका	 िस 	 ठेवायला	 सांिगत या.	 मी,	 दा क,	 सा यकी,	अमा य–	 िवपृथुपुतर्	 सुकृत
यां यासह	तो	पि चम	सागरात	नौकांतनू	उतरला.	आ ही	कुठे	चाललो	आहोत,	कुणालाच
माहीत	न हतं.	सागरात	बरंच	आत	गे यानंतर	 यानं	सव	धीवरांना	नौका	आम या	 ारका
बंदरा या	मागदशक	क्रो टू	दीप तंभाकडे	वळिव यास	सांिगतलं.	दादाची	ही	िकतीतरी
वषांनी	 या	दीप तंभाला	पर् य 	भेट	होतो.

कु ेतर्ावर या	 महायु ानंतर	 ारका	 बंदराकडे	 येणा या,	 िनकट या	 देशांतील
नौकांची	 सं या	कमी	झाली	होतो.	ती	 बंद	मातर्	पडली	न हती.	आता	 हे	 बंदर	 ‘ ारका
बंदर’	 हणनूच	 शेजार या	 देशांत	 ओळखलं	 जात	 होतं.	 ‘कुठलं	 ारका	 बंदर?’	 असा
खलाशांनी	एकमेकांना	 पर् न	 केला	की,	 यां यातीलच	एखादा	 उ र	 देई,	 ‘शर्ीकृ णचं
ारका	बंदर	–	सो याचं	 ारका	बंदर!’

या	िदवशी	अधा	िदवस	क्रो टू	दीप तंभावर	काढून	मावळतीची	िकरणं	पाठीवर	घेत
आ ही	परतलो.	नौकेतच	दादा	सा यकीला	 हणाला,	 “ ारकेतील	न या	 िपढी या	त ण
यादवांना	 सागराची	 चांगली	 मािहती	 देणारा	 आचायां या	 अंकपाद	 आशर्मासारखा
आशर्म,	 आपण	 ारकेतही	 उठिवला	 पािहजे.	 आपलं	 गणरा य	 ारका	 तीन	 बाजूंनी
समुदर्ानं	 वेढलेलं	गणरा य	आहे,	 हे	 िवसरता	 येणार	नाही.”	 याचा	एकेक	 िवचार	मला
नेहमीच	काळाचे	 िकतीतरी	पटल	फाडून	दर् ट ासारखा	भिव यात	 झेपिवणारा	सततच
वाटत	आला	होता.

एके	 िदवशी	 तो	 वतःच	 मला	 हणाला,	 “उधो	 अवधतूा,	 उ ाच	 तु या	 ये ठ
विहनीचा	 –	 ि मणीचा	 लवणिमिशर्त	 गुरगुट ा	 ओदन	 खा यासाठी	 राणीवशा या
ीपावर	जायचं	आहे.	सा यकी,	अमा यांना	सांगनू	 यव था	कर.	 ि मणी या	 ीपावर

अगर्वाता	दे.”
सा यकीकरवी	 मी	 राणीवशा या	 ीपाकडे	 ‘ ारकाधीश	 सवां या	 भेटीसाठी	 येत

आहेत’	अशी	वाता	धाडली.	ती	वाता	ऐकताच	राणीवशाचं	 संपणू	 संकुल	मोह न	उठलं.
दादा या	 सव	 रा यांनी	 कुठं–कुठं	 पांगलेले	आपापले	 पुतर्	 तातडीचे	 अ वसाद	 धाडून
बोलावनू	घेतले.

या	 भेटीत	आम याबरोबर	अमा य,	सा यकी	वा	 सुधमा	सभेकडील	कोणीही	न हतं.
आ हा	दोघांबरोबर	होता,	तो	एकटा	दा क.	 नेहमी	ग ड वजा या	रथनीडावर	बसणारा
दा क,	आज	आम यासह	नौकेत	 बघताना	मला	 गंमत	 वाटली.	 दादानं	अमा य	आिण
सा यकीनंा	 प ट	 सचूना	 देऊन	 ठेव या	 हो या	 की,	 एक	 मासभर	 तो	 ारकेत	 मुळीच
परतणार	नाही.	 िन या या	माता–िप यां या	पर्भात	व	सां यवंदनाची	अडचण	पडू	नये,
हणनू	 यानं	 वसुदेवबाबां या	 पायी या	 राजखडावाही	मला	 बरोबर	 यायला	सांिगतलं
होतं.	 या	 खडावांवर	 रोज	 सकाळ–सं याकाळ	 गंध–फुलं	 वाहनू,	 तो	 ितघांचंही	 मरण
क न	 यांना	वंदन	करणार	होता.	 यासाठीच	आचाय	सांदीपनीं या	चंदनी	खडावाही	 यानं
मला	न	िवसरता	बरोबर	 यायला	सांिगतलं	होतं.	याचसाठी	बलरामदादानं	असंतु ट	होऊ
नये,	 हणनू	िनघतानाच	 याला	अ टांगी	दंडवत	घालनू	 याची	समजतू	घातली	होतो.



राणीवशा या	या	जोड ीपावर	आमचा	एक	मास	कसा	आनंदात	गेला,	काहीही	कळलं
नाही.	आप या	 पर् येक	 िपर्य	 प नीकडे	चार–चार	 िदवस	 राहनू,	 या– या	 विहनीं या
पुतर्ांची,	 यां या	 प नीचंी	 अग यानं	 िवचारणा	 क न,	 सवांत	 शेवटी	 तो
ि मणीविहनीं या	 क ात	 िनवांत	 वा त याला	आला.	 याची	अ यंत	 लाडकी	 क या

चा 	अतीव	मायेनं	आप या	जगदवं 	चक्रवती	 िप याला	काय	हवं–नको,	 ते	मायेनं
बघत	 होतो.	 ित या	 समवेत	 ित या	 तीन	 साप न	 भिगनीही	 असत.	 याला	 रोज
पर्भातकाली	मुखपर् ालनानंतर	सुवणकंुभात	रातर्भर	 ठेवले या	कमलपु पां या	 देठांचं
जल	लागतं,	हे	चा ला	चांगलं	माहीत	होतं.	ते	ती	न	चुकता	िस 	ठेवी.

या	वा त यात	मी,	दादा	आिण	 ि मणीविहनी	िकतीतरी	िवषयांवर	भरभ न	बोललो.
यात	 अिन प नी	 रोचने या	 िववाहात	 बलरामदादां या	 क्रोधाला	 बळी	 पडले या
मीची,	 भोजकटकनगराची	 आठवणही	 िनघाली.	 तसं	 बोल या या	 ओघात
ि मणीविहनी	नकळतच	मला	दोन	 वेळा	 थेट	दादासारखंच	 ‘बंधो	उधो’	असंही	 हणनू

गे या!
ि मणीविहनीनंी	दादाचं	ते	खड्ग	अजनू	जपनू	ठेवलं	होतं,	जे	 यानं	 ं ात	 मीवर

उगारलं	होतं	आिण	विहनीनंी	रथातनू	मुठीत	पकडून	ठेवलं	होतं.	विहनीनंी	ते	सेवकाकडून
दादाला	दाखिव यासाठी	आणवनू	 घेतलं.	दादानं	हाती	 घेताच	 ते	पर पर	माझाकडे	 िदलं.
मला	चाचपनू	घे यासाठी	तो	 हणाला,	“अवधतूा,	तु या	या	भग या	वेषात	हाती	श तर्
बरं	िदसत	नाही,	हे	खरं	आहे.	तु याकडे	मी	ते	कुणाचं	आहे,	हे	पारख यासाठी	िदलं	आहे.”
मी	 हातीचं	 खड्ग	 बारका यानं	 िनरखलं.	 यावर	 आ हा	 यादवांची	 मानिच हं	 पाहनू
हणालो,	“हे	तर	तुझंच	नंदक	खड्ग	आहे!”
माझं	उ र	ऐकून	आनंदिवभोर	झाले या	 ि मणीविहनी	न	राहवूनू	पु हा	 हणा या,

“िकती	झालं,	तरी	बंध	ूउधो	आहेत	ते!”
आता	 ितस यांदा	 यां या	त डून	 प ट	 ‘बंध’ू	 हे	 संबोधन	ऐकताना	मला	पर्कषानं

जाणवनू	 गेलं	की,	मला;	माझा	 बंध	ू िचतर्केत,ू	 बृहद	्बलाला	स खी	बहीण	न हती.	मी
ि मणीविहनीनंा	 विहनीं या	 ऐवजी	 भिगनी	 मानत	आलो.	 तेही	 त डून	 तसा	 उ चार

कधीही	न	करता!	 याची	पाळंमुळं	ही	अशी	माझा	अबोध	मनात	होतो.
दादा,	 ि मणीविहनी	 ब याच	 वषानंतर	 एकमेकां या	 सहवासात	 रािहले,	 मनःपतू

एकमेकांशी	बोलले,	याचा	मला	अपार–अपार	आनंद	झाला	होता.	सव	विहनीचंा	आिण
आ तांचा	िनरोप	घेऊन	मळू	 ारकेकडे	परत	िनघताना,	जांबवतीविहनीं या	पुतर्	सांबाला
माझासह	बाजलूा	घेऊन	दादा	माझासम 	 हणाला,	“पुतर्ा	सांब!	तु या	नावात	‘िशव’
आहे.	िशवा या	पायात	जसं	पर्लयाचं	साम य	आहे,	तसं	 या या	वाणीतही	आहे.	वाणीचं
साम य	 याला	कळलं,	 याला	 ‘िशव’	कळला.	 यालाच	 ‘सांब’	 हणतात.	 याला	 ते
कळलं	 नाही,	 याला	 ‘शंुभ’	 हणतात.	 शंुभ	 असुरांत	आहेत,	 मानवांत	 नाहीत	आिण
वाणीही	पर्लय	माजव	ूशकते,	हे	कधीच	िवस 	नकोस!”

आ ही	मळू	 ारकेत	परतलो.

आता	 भारतीय	 यु ापवूी	 होतो,	 तशीच	 दादाची	 िदनचया	 पु हा	 सु 	 झाली.
चारणगणांनी	आळवले या	 दर्वीणां या	 संगीतावर	तो	बर्ाहू् मी	 मुहतूावर	उठत	होता.
लांबसडक	 बोटां या	 गुलाबी	 तळहातांवरील	 शंख,	चक्र,	 वि तक,	 वज,	 म य,	 यव



अशा	 दुमीळ	 रेषािच हांचं	दशन	 घेत	होता.	 कुणालाच	न	कळणा या	 िवचारानं	मनोमन
हसत	 होता.	 ‘पाद पशं	 म व	 मे’,	 हणत	 भुईला	 पिहला	 पद पश	 करीत	 होता.
िककरकाडी,	 दंतमंजन	यांनी	 दात	घासनू	 सुगंधी	जलानं	 मुख	पर् ाळत	होता.	पहाटेचे
योगआसनांचे	 यायाम	 घेत	 होता.	 पर्ाणायाम,	 भगव तवन,	 पुर चरण	 क न	 मगच
कासंडीभर	 धारो ण	 दधू	 पीत	 होता.	 िपतरांना	 तपण,	 सयूदशन,	 ये ठ	 दशन,	 दानधम
आटोपत	 होता.	 सुधमा	 सभे या	 समोरील	 पर्जाजनक ात	 येऊन	 ारकाकर	 तर्ी–
पु षंची,	बालकांची	सव	गा हाणी	मनःपवूक	ऐकत	होता.	 िवपृथपुूतर्	 सुकृत,	सा यकी,
वेगवेगळे	 दलपर्मुख	 यांना	 सांगनू	 यांची	 पटापट	 तड	 लावीत	 होता.	 ारकेबाहेर या
गणरा याचा	िवषय	असला	की,	 या यािवषयीचा	िनणय	बलरामदादाला	 यायला	सांगत
होता.	 यानं	 घेतले या	 िनणयात	कसलीही	 ढवळाढवळ	करीत	 न हता.	आता	 या या
हणनू	असले या	गु तचरदलांकरवी,	दोनच	रा यां या	वाता	ल पवूक	ऐकत	होता.	एक
हि तनापरू	आिण	 दुसरं	 इंदर्पर् थ!	 इंदर्पर् थाचं	रा य	पांडवांनी	अिन –रोचनापुतर्
वजर्ासाठी	तसंच	राखनू	ठेवलं	होतं,	वजर्	अ ािप	लहान	होता.	तो	यो य	वयाचा	होताच,
रा यािभषेका या	समारंभपवूक	सव	पांडव	 ते	 याला	पर्दान	करणार	होते.	तसं	वचनच
आ याबाई	 कंुतीदेवीनंी	 वनात	जा यापवूी	 युिधि ठरासह	 सव	 पांडवांकडून	 घेतलं	 होतं,
आ हा	 ारकाकर	 यादवां या	 चौ या	 िपढीचाही	 हि तनापरूकर	 कु ं शी	 दृढ	 भावसंबंध
असावा,	हाच	 यात	हेत	ूहोता.

तसं	दादानं	काम पी	हजारो	 ि तर्यांचं	 ारकेत	 पुनवसन	 केलं	होतंच.	 यानं	 िवशेष
ल 	घालनू	कु ेतर्ावर	धारातीथी	पडले या	यादववीरां या	कुटंुबाचंही,	 यांना	काहीही
कमी	पडणार	नाही,	असं	पुनवसन	क न	घेतलं	होतं.	आता	 यानं	कटा ानं	सुधमा	सभेत
जाणं	टाळायला	सु वात	केली	होतो.

आताशा	दादा	सैिनक,	यो े ,	दलपर्मुख,	वीर	यां यापे ा	ऋषी,	मुनी,	योगी,	तापस,
सं यासी	यां या	सहवासात	अिधक	रमलेला	मला	पर्कषानं	जाणव	ूलागला.	अशातच	एके
िदवशी	 पवू या	 राजमागावरील	 चौकातील	 न या	 पर्श त	 समयतबकावर	 पिहला
ठणठणता	घणसर	टोल	पडला.	पाठोपाठ	दुसरा	आिण	ितसराहीू	उठला.

न या	समयतबकाचे	घणघणते	टोल	ऐकताच,	दादानं	आपले	म यनेतर्	 णैक	िमटले.
समय	टोल	ऐकून	तो	मला	 हणाला,	“बंधो	अवधतूा,	कोण	िवशेष	अितथी	असावा?	बघू
या	 तर,	 चल.”	 िनघताना	 यानं	 एका	 सेवकाकरवी	 बिलदादाला	 समयचौकात	 पर पर
ये याचा	संदेशही	धाडला.

आ ही	 राजमागा या	 समयतबका या	 चौकात	 आलो.	 समयतबका या	 पाषाणी
चौथ यावर	 एक	 शुभर्	 व तर्	 आिण	 दाढी–िमशीधारी	 उंचशील	 ऋिषवर	 होते.	 या
साव या	 ऋिषवरांना	 यां या	 दहा–पंधरा	 िश यगणांचा	 वेढा	 पडला	 होता.	 या
ऋिषवयांची	 दृि टभेट	 होताच,	 दादानं	 पर्थम	आम या	 सोबत या	 सश तर्	 सैिनकांना
जागीच	 थांबवलं.	 एकट ा	 माझासह	 तो	 झपाझप	 चालत	 पुढे	 िनघाला.	 आ ही
समयचौथ या या	 पायदंड ा	 चढ़ून	 वर	आलो.	 समयतबकावरची	 यादवांची	 मानिच हं
डोळे	 बारीक	 क न	 बघ यात	 दंगले या	 या	 पाठमो या	 महषीं या	 चरणांवर	 दादानं
अ टांगी	लोटांगण	घेतलं.	पाठोपाठ	मीही	घेतलं.	ते	होते,	अपार	वृ 	महषी	 यास!!

महषीं या	 अंगावर	 ते	 िववािहत	 अस मामुळे	 शुभर्	 वसनं	 होतो.	 यां या	 तशाच
दाढीजटाभारामुळे	 ती	 यांना	 शोभनूही	 िदसत	 होतो.	 दादाला	 लगबगीनं	 उठवनू



आिलंगनात	िबलगतं	घेताना	महषी	लहान	बालकासारखं	हसनू	 हणाले,	“त	ूतर	आ ाच
माझासारखा	िदस	ूलागलास!	युवराज	कुठे	आहे?”

आप या	गद	आिण	सारण	या	बंधूंसह	बलरामदादांना	दु न	येताना	बघनू	महिषिश य
आपापसांत	 कुजबुजले,	 ‘ ारकाधीशांचे	 ये ठ	 बंधहूी	 येताहेत.’	 या	 सव	 िश यां या
अंगांवर	माझासारखी	भगवी	व तरं्	होतो.

येताच	बलरामदादानं	बंधूंसह	महषीनंा	दंडवत	घातले.	आ ही	सव	जण	पायी	चालतच
सुधमा	राजसभेत	आलो.	बलरामदादानं	येतानाच	सचूना	िद यामुळे	महषीं या	स काराचं
उिचत	सािह य	 घेऊन	अमा य	 सुकृतही	आले.	 बलरामदादानं	 युवराज	 हणनू	महषीचंा
आिण	 यां या	 िश यगणांचा	 स कार	 केला.	 महषीं यासाठी	 हे	 सव	 तातडीनं	 कर यात
आले.	कारण	ते	दोन	िदवसांपे ा	अिधक	एकाच	 थली	कधी	आिण	कुठेच	थांबत	न हते.

या	 दोन	 िदवसांत	 यांनी	 वसुदेवबाबा,	 दो ही	 राजमाता	यांची	 भेट	 घेतली.	आचाय
सांदीपनी	आिण	गु प नी	यां या	िनवासी	जाऊन	 यांचं	 ेमकुशल	घेतलं.	महषीचंं	दशन
घे यासाठी	 राणीवशा या	 तर्ीमंडळाला	 मळू	 ारकेत	 बोलावनू	 घे याचं	 दादानं	 मला
सांगताच	महषीच	 हणाले,	“ यांना	इकडे	बोलावनू	घे याची	मुळीच	आव यकता	नाही.
मीच	 ितकडे	जाईन.	 तुझी	राणी	 ि मणी	अितशय	चिव ट	 गुरगुट ा	ओदन	करते,	असं
ऐकून	आहे.	 तो	 त	ू गोकुळात	 यथे ट	 खा लेला	आहेस.	 मला	 एकदा	 तरी	 याची	 चव
चाखायची	आहे!”	एवढा	थोर	पराकोटी या	बर् पदाला	पोहोचलेला	तो	महषी,	ते	बोलनू
एखा ा	लहान	अभकासारखा	खळाळ	हसला.

नेहमी	एवढं	बोलणा या	दादाची	ते	ऐकताना	वाणीच	बंद	झाली.	तोही	नमर्पणानं	हात
जोडून	महषीनंा	 हणाला,	“जशी	महषीचंी	आ ा.”

महषी	 यास	 िश यगणांसह	 राणीवशा या	 ीपावर	 गेले.	सोबत	 मी	आिण	 दादाही
होतोच.	ितथे	 यांनी	 ि मणीविहनीसंह	सव	विहनीनंा	दादा या	सव	पुतर्ांना	व	क यांना
दशन	िदलं.	एक	िदवस	ितथे	पडाव	टाकला.	दुस या	िदवशीच	ते	 ीप	सोडून	मळू	 ारकेत
आले.	आता	ते	िन या या	भर्मणासाठी	 ारका	सोडणार	होते.	मी,	दादा,	बलरामदादा	असे
ितघेच	 महषीं या	 िश यगणांसह	 खाडी	 पार	 करणा या	 मोठ ा	 नौकेजवळ	 आलो.
िश यगण	एकेक	करत	नौकेत	चढले.	आ ही	चौघंच	मागं	रािहलो.	महषी,	दादा,	मी	आिण
बलरामदादा!	महषी	 यांचा	उजवा	हात	दादा या	खां ावर	ठेवत	माझाकडे	बघनू	 हणाले,
“कु ेतर्ावर	 झालेला	 आघात	 काहीच	 न हे,	 अशा	 स वपरी े या	 स याला	 तु हा
ितघांनाही	 सामोरं	 जावं	 लागेल!”	 आ ही	 ितघंही	 बंध	ू यां या	 तपःत त,	 शुभर्
दाढीजटाधारी	 तेज वी	 मुदरे्कडे	 बघतच	 रािहलो.	 महषी	 बलरामदादाला	 हणाले,
“युवराज	बलभदर्ा,	तु या	राजनगर	 ारकेची,	माझा	िश यगणांनी	उचललेली	खडान	्खडा
मािहती	माझा	कानी	घातली	आहे.	त	ूिहमालयातनू	आ यापासनू	फारसा	राजवा तबूाहेर
पडलेला	 नाहीस.	 शर्ीकृ ण,	 त	ू कु ेतर्ाव न	 आ यापासनू	 पराकोटीचा	 िवमन क
आहेस.	अहोरातर्	 तु या	सेवेत	हा	अवधतू	उ व	 गंुतनू	पडला	आहे.	 तुमचे	पर्जाजन	–
ल ावधी	यादव	आज	शासनरिहत	झाले	आहेत.	ते	मनोिवनोदनाकडे	आिण	मनोरंजनाकडे
झपाट ानं	 वळले	 आहेत.	 रोजची	 िविहत	 िन यकमं	 िवसरत	 चालले	 आहेत.	 तु ही
ितघांनीही	 वेळीच	 सावध	 झालं	 पािहजे.	 पर्जाजनांतील	 कुणा याही	 तथाकिथत
मोठेपणाचं	भय	न	मानता,	कठोर	शासनाचा	अवलंब	 तु ही	 केला	पािहजे.	यात	 हेळसांड
झाली,	तर	प चा ापालाही	समय	उरणार	नाही.



“तु ही	मला	 पुतर्ांसारखे	आहात.	यासाठी	 प ट	श दांत	 संकेत	 केला	आहे.	यामुळे
असंतु ट	होऊ	नका.	मला	असाही	वृ ा त	कळला	आहे	की,	तुम या	नगरजनांत	म ाचं
आकषण	 झपाट ानं	 वाढतं	आहे.	 यामुळे	 ि तर्यां या	 उिचत	आदराला	 ठायी–ठायी
पायदळी	 तुडवलं	 जात	 आहे.	 तुमचे	 पवूीचे	 यु संमुख	 वीर	 यादवसैिनक	 तर्ीलंपट
होताहेत.	वा तव	 यानी	 घेऊन,	यो य	 ते	करा.	माझे	 तु हाला	आशीवाद	आहेत.	आता
मला	िनरोप	 ा.”

पाठमोरे	 झालेले	 महषी	 यास	 धीमी	 पावलं	 टाकीत	 नौकेत	 चढले.	 िश यगणांत
िमसळून	गेले.	मागे	ठेवनू	गेले,	ते	आ हा	ितघांसाठी	एक	अंत	न	लागणारं	िचंतासतर्.

दुस याच	 िदवशी	 युवराज	बलरामदादांनी	 ारके या	नगरजनांसाठी	कठोर	आ ापतरं्
काढली.	दवंडी	देऊन	ती	हजारो	नगरजनां या	िनवासांपयंत	पोहोचिवली.	एक	स ताहभर,
नंतर	 पंधरवडाभर,	 मग	 मासभर	 ारकेत	 शांतताच	 शांतता	 नांद	ू लागली.	आता	 दादा
माझासह	 खाडी	 उत न	 कधी	 सोमनाथ,	 कधी	 नागे वर,	 कधी	 वेरावळजवळचं
भालकातीथ	अशा	िठकाणी	वारंवार	जाऊ	लागला.	कधी–कधी	तो	सा यकी,	दा क	आिण
मी	असे	पर्भासतीथावरही	जाऊ	लागलो.

काम पी	हजारो	ि तर्या	आता	वृ 	झा या	हो या.	 यांनी	आपाप या	इ छेपर्माणे
यो य	 या– या	यादवसैिनकांशी	िववाह	क न	संसार	थाटले	होते.	 यासाठी	 यांना	पवूी
पर्ा योितषपु हात	िदले या	सामिूहक	अभयातनू	दादानं	शा तर्ानुसार	मु त	केलं	होतं.
यांचीही	ितसरी	िपढी	 यां या	वसाहतीत	नांदत	होतो.
एके	 िदवशी	 दादाच	मला	 हणाला,	 “उधो	 बंधो,	आज	कसलीही	कामं	काढू	नकोस.

आज	िदवसभर	आपण	काम पी	 तर्ी–पु षं या	वसाहतीत	घालवायचा	आहे.	कशे ला
अगर्वाता	दे.”

यानं	 इ छा	 य त	 के यापर्माणे	 दुस या	 पर्हरात	 आ ही	 हणजे	 दादा,	 मी,
बलरामदादा,	सा यकी,	दा क,	अमा य	सुकृत	काम पी	वसाहतीत	आलो.

ती	सगळी	वसाहत	कशी	मोह न	उठली.	 या	वसाहतीतील	म यवती	चौकात	 उंच
चौथ यावर	आ तरणाची	बैठक	मांडली	होतो.	िकतीतरी	वेळ	आ ही	सवांनी	 या	बैठकीवर
बसनू	काम पी	 तर्ी–पु षंची	नृ यं	पािहली.	गाणी	ऐकली.	इतकंच	न हे,	तर	नृ या या
शेवटी	बैठकीव न	दादा	आपणहनू	उठला.	गोकुळात,	मथुरेत	चांद यारातर्ी	रासात	पवूी
तो	नाचला	होता,	तसाच	काम पी	वृ 	ि तर्यांसहसु ा	नाचला.

आता	 बलरामदादां या	 आ ांपर्माणे	 ारकेचे	 नगरजनही	 बरेचसे	 शासनब 	 वागू
लागले	 होते.	 सुधमा	 सभेतील	 न या	 िपढीचे	 मंितर्गण	 आिण	 दलपर्मुख	 आपापला
कायभार	नीट	 संभाळू	लागले	होते.	 ारकेत	पवूीसारखे	भरग च	 रथो सव	होऊ	लागले
होते.	 वृषभरथां या,	 कु कुटां या,	अ वां या	अटीतटी या	 पधा	हषो हासात	पार	पडू
लाग या	हो या.	गदेची,	खड्गाची,	म लिव ेची	 ं 	कलहिवरिहत	झडू	लागली	होतो.
दादा	आता	 विचतच	सुधमा	सभेत	जात	होता.	युवराज	 हणनू	बलभदर्दादाला	जावंच
लागत	होतं.	वृ 	वसुदेवबाबांना	आिण	दो ही	राजमातांना	आव यक	िवशर्ाम	देऊन,	तोच
आता	 सुधमा	 सभेचा	 कायभार	 समथपणे	 सांभाळत	 होता.	आताशा	आचाय	 सांदीपनी
मातर्	अवंती या	 अंकपाद	आशर्माचा	 िवषय	काढून	 पुतर्	 द ासह	 ितकडे	जा या या
गो टी	करीत	होते.	मी	आिण	दादा	 यांना	आगर्ह	क न	 यापासनू	परावृ 	करीत	होतो.

पांडवांचा	अ वमेध	य ाचा	अ व	सव	आयावतभर	 िफरवनू	धनुधर	अजुन	यश वी



होऊन	हि तनापुरात	परतला	होता.	 यालाही	आता	िकतीतरी	कालावधी	झाला	होता.
कु ेतर्ा या	यु ात	झाले या	पंचपुतर्ां या	वधांमुळे	 याकूळ	झालेली	पांडवप नी

दर्ौपदीदेवी	 आता	 िकतीतरी	 सावरली	 होतो.	 ती	 पुन च	 पांडवां या	 महाराणीपदाचं
दािय व	डोळसपणे	सांभाळते	आहे,	हे	ऐकून	दादा	समाधानी	झाला	होता.	आमची	भिगनी
सुभदर्ा	हीसु ा	अिभम य–ूउ रा	यांचा	 पुतर्	परीि ताचं	 संगोपन	द तेनं	करीत	होतो.
तोही	आता	मोठा	झाला	होता.

आिण	अशाच	एका	 िदवशी	समयतबका या	चौथ याव न	 िवशेष	अितथीचा	 संकेत
देणारे	 ितर्वार	टोल	 पु हा	 िननादले	 –	ठणऽ	ठणऽ	ठणऽ!	 यांनी	आप या	झण कारांनी
समुदर्गाजही	 झाकाळून	 टाकली.	 दादा	 ते	 टोल	 ऐकताच	 सावध	 झाला.	 मला	 यानं
बलभदर्दादा या	क ाकडे	िपटाळलं.	 याला	सोबत	घेऊनच	मी	पुन च	दादा या	क ात
आलो.

पर्थम	 दादा,	मी	आिण	 बलरामदादानं	कोण	अितथी	आला	असावा,	असा	 िवचार
करतच	 समयतबकाचा	 चौथरा	 गाठला.	 चौथ यावर	 आपले	 िश यगण	 व	 आमचे
यादवसैिनक	यां या	मेळात	उभे	होते,	पर्याग ेतर्ीचे	सा ात	आचाय	घोर	आंिगरस!

ऋिषवर	घोर	आंिगरसांनीही	दादाला,	बलभदर्दादाला	व	मला	महषी	 यासांसारखं	दृढ
आिलंगनात	 घेतलं.	पवूीसारखीच	 यां या	 मुखावर	 शुभर्	व तर्पट्टी	होतो.	 तेही	आता
पवूीपे ा	 िकतीतरी	 वय क	झाले	 होते.	 पवूीपे ा	 िकतीतरी	कमी	 बोलत	 होते.	 यां या
वयामुळे	व	व तर्पट्टीमुळे	ते	जे	काय	बोलत	होते,	ते	अ प ट	ऐकू	येत	होतं.

यांनी	दादाला	अ यंत	शांत,	ि थर	आवाजात	सांिगतलं,	“तुला	मी	पर्याग ेतर्ी या
आशर्मात	सांिगतलेली	बर् िव ेची	जपणकू	त	ूिकती	व	कशी	केली	आहेस,	हे	पर् य
बघ यासाठी	मी	आलो	आहे.	त	ू कु ेतर्ावर	खेळिवलेलं	महायु 	एक	महाय च	होता.
तो	आव यकही	होता,	 हे	मी	जाणतो.	तो	 चेतला	नसता,	तर	या	आयावताचं	 प	 िकती
िव प	 झालं	 असतं,	 हेही	 समज	ू शकतो.	 मातर्	 आता	 तुला	 कसलाही	 बर् ोपदेश
कर यासाठी	मी	आलो	 नाही	 –	 तर	 तु याकडूनच	या	जीवनवळणावर	मला	जीवनाचा
यो य	अथ	समजेल,	 हणनू	तुझं	ऐकायला	आलो	आहे!!”

“हे	 मोठ ाच	 संकटात	 घालता	आहात	आपण	 मला,	आचाय.”	 दादानं	 नेहमी या
िवनयानं	दो ही	हात	जोडून	िकंिचत	वाकून	 यांना	आदर	िदला.	 हणाला,	“चलावं	िनवांत
बोल!ू”

महषी	 यास	तडक	 सुधमा	राजसभेत	 गेले,	तसे	घोर	आंिगरस	काही	 ितकडे	जायला
तयार	झाले	नाहीत.	ते	मोज या	श दांत	 हणाले,	“राजधम	–	कम	–	स कारसमारोह	यांत
मला	आता	कसलाही	 रस	 नाही.	 इ छा	आहे,	 केवळ	 तु याशी	मनसो त	 बोल याची!
तीही	 तु या	एकट ाशीच!	ऐकायला	हा	माझा	 िश य	उ व	आिण	दा कही	चालतील.
तु याशी	बोलणं!	झालं	की,	वसुदेवबाबांचं,	तु या	दो ही	मातांचं	आिण	तुला	घडिवणा या
आचाय	सांदीपनीचंं	दशन	घेऊन	मी	 रैवतक	पवताकडे	िन या या	वा त यासाठी	जाणार
आहे.”

तापसां या	पर्थेपर्माणे	तेही	दोन	िदवसच	 ारकेत	रािहले.	 यांनी	कसलाही	स कार
वीकारला	नाही.	ते	अ यंत	िमताहारी	व	िमतभाषी	झाले	होते.	दादा या	क ात	येताच,
आप या	 बैठकीवर या	 आ तरणावर	 उज या	 हाताशी	 याला	 बसतं	 क न,	 समोर
आ हाला	बस याचा	हातिनदश	देऊन,	दादा या	पाठीवर	हातानं	थोपटत	ते	 हणाले,	“जे–



जे	अजुनाला	त	ू कु ेतर्ावर	सांिगतलंस,	 यातील	मोजकंच	 िनवडक	मलाही	सांग.	मी
केवळ	ऐकणार	आहे.	बोलायचं	आहे,	ते	एकट ा	तचू.	तुला	सवांना	ऐकिव याचा	अिधकार
पवूीही	होता,	आताही	आहे.	िनःसंकोच	बोल.”

मग	दादा	बोलत	रािहला.	आ ही	ऐकतच	रािहलो.	 िवषादयोग,	कमयोग,	राजयोग,
ानयोग	अशी	िकतीरी	वळणं	घेत,	तो	 या या	आवड या	परे्मयोगावर	भरभ न	बोलला.
याचं	हे	बोलणं!	ऐकतच	राहाूवं,	असं	होतं.	िकतीतरी	वेळानं	तो	आपली	िनमुळती	िनळसर
बोटं	ओठांकडे	दोन–तीन	 वेळा	 नेऊन	सवांना	भोजनाचं	 मरण	 देत	 हणाला,	“हे	य कम
अगोदर	सवांनी	उरकून	 यावं!”

तसं	आता	 कुठे	पिह यानं	हसनू	आचाय	घोर	 आंिगरस	 हणाले,	 “शर्ीकृ णा,	 तुझी
गोकुळातील	खट ाळ	 वृ ी	जराहीू	कमी	झालेली	नाही.	एवढं,	बौदि्धक	खा 	 िदलंस,
तरीही	भोजनाचं	िन यकम	त	ूिवसरत	नाहीस.”

ते	पुढे	काही	बोलणार,	तोच	 यांना	हाताला	ध न	परे्मानं	भोजनासाठी	उठवीत	दादा
हणाला,	 “मला	माहीत	आहे,	आता	आपण	एकभु त	तीथंकर	आहात.	तरही	दधू	आिण
फलाहार	 यावा.	आप या	िश यगणांिशवाय	इतर	सव	आप या	पंगतीत	भोजन	घेतील.”

आचाय	घोर	आंिगरसां या	सहवासातले	 हे	दोन	 िदवस	कसे	 िनघनू	 गेले,	 तेच	कळलं
नाही.	या	ना	 या	िमषानं	 यांनी	दादालाच	सतत	बोलतं	ठेवलं.	ते	 ारकेत	आ याची	वाता
रैवतक	पवतावरील	नरेश	ककुदि्मन	यांना	समजली.	ते	आप या	अमा य	व	सेनापतीसंह
आचाय	घोर	आंिगरसां या	 वागतासाठी	त परतेनं	आले.	ते	आचायांना	 रैवतक	पवतावर
आता	 िन यासाठी	 नेणार	होते.	आचायांसाठी	 यांनी	 रैवतकावर	आत	कसलीही	पर्ितमा
नसलेला,	सुस ज	असा	एक	आशर्मही	उठिवला	होता.

दादानं	राणीवशा या	 ीपावर	मला	धाडून	आप या	सव	रा यांना	व	 पुतर्–	क यांना
आचायां या	दशनासाठी	बोलावनू	 घेतलं.	माझाकडूनच	 ि मणीविहनीनंा	 िवशेष	 िनरोप
धाडला	की,	 “तु या	हातचा	लवणाचा	 गुरगुट ा	ओदन,	आचायांसह	 यां या	 िश यांना
यादवांचा	 पर्साद	 हणनू	 ायचा	आहे.	 येताना	 तो	भरपरू	आिण	 व छ	 पातर्ांतनू	 न
िवसरता	घेऊन	येणे!”

ि मणीविहनी	तशा	आ या.	दादा,	मी	बलभदर्दादा,	महाराज	ककुदि्मन,	अमा य
सुकृत,	सा यकी,	दा क,	आचायांचे	सव	िश य	सवांनीच	 यां या	हातचा	पर्साद	दादा या
क ात	आनंदानं	भ ण	केला.

सांिगत यापर्माणे	 वसुदेवबाबा,	 दो ही	 राजमाता,	 आचाय	 सांदीपनी,	 गु प नी,
गु पुतर्	द 	यांची	 भेट	 घेऊन,	घोर	आंिगरसांनी	 िश यगणांसह	मळू	 ारका	सोडली.	 ते
रैवतकनरेश	ककुदि्मनांसह	रैवतक	पवताकडे	िश यगणांसह	िनघनू	गेले.

ते	गे यावर	आ हा	ित ही	बंधूंना	एक	भावपोकळी	िकतीतरी	िदवस	जाणवत	रािहली.
यांना	 िनरोप	 दे यासाठी	आले या	 माझा	 सव	 विहनीं या	 वभावातील	 एका	 मजेदार
पैलूंचं	 दशन	 मला	 घडलं.	 या	 सग या	 जणीचंं	 दादावर	 िनतांत	 परे्म	 होतं.	 या
वेगवेग या	 कारणांनी	 मला	 दादा या	 क ात	 बोलावनू	 घेत	 हो या.	 या	 सग या
जणीं या	 ठायी	 अपार	 कुतहूल	 होतं,	 ते	 दादानं	 उठिवले या	 शर्ीसोपानिवषयी!
पर् येकीला	जाणनू	 यायचं	होतं	की,	आप या	नावाची	पायदंडी	 या	शर्ीसोपानात	आहे
की	नाही?	ती	असणारच,	याचा	पर् येकीला	िव वास	होता.	आहे	ती	िकत या	क्रमांकाची
आहे,	 हे	 जाणनू	 घे याची	 पर् येकीला	 सखोल	 उ सुकता	 होतो.	 यातही	आणखी	 एक



मजेदार	बारकावा	होता.	आप या	खालची	पायदंडी	कुणाची	व	वरची	कुणाची,	हेही	समजनू
घे याचा	 अट्टाहास	 होता.	 या	 सवाला	 अपवाद	 हो या	 या	 आम या	 एकट ा
ि मणीविहनी!	सव	जणी	जशा	मला	खोदखोदनू	यािवषयी	 िवचारीत	 –	पर्संगी	मला

शर्ीसोपानाजवळ	 नेऊन	 आप या	 नावाची	 पायदंडी	 पर् य 	 दाखिव याचा	 आगर्ह
करीत.	एकट ा	 ि मणीविहनीनंी	मातर्	मला	कधीच	यािवषयी	काहीही	िवचारलं	नाही.

जे हा	मी	इतर	सातही	विहनीं या	 िवचारणीची	गो ट	 यां या	कानी	घातली,	 ते हा
या	 नुस या	 हस या	 –	 अगदी	 दादासारखं.	 मी	 ग धळून	 यांना	 िवचारलं,	 “विहनी,
तु हाला	कशी	काय	वाटत	नाही	यािवषयी	काहीही	उ सुकता?”

या	अगदी	सहज	 हणा या,	 “करायची	काय	 मला	 पायदंडी?	 मी	 माझा	शर्ीं या
पायाची	धलूच	तर	आहे!	सततच	 यां या	 पायांबरोबर	नसते	काय?”	 हे	 उ र	 यांनाच
सुचणारं	होतं.	िकंबहुना	ते	उ र	न हतंच,	तो	 यांचा	सहजोद	्गार	होता!

आता	 भामाविहनीत	 झालेला	 आमलूागर्	 बदल	 या	 िनिम ानं	 तर	 मला	 प टच
जाणवनू	 गेला.	 मी	 यांनाही	 िवचारलं,	 “तु हाला	 का	 वाटते	 उ सुकता,	 शर्ीसोपानात
आप या	नावाची	पायदंडी	आहे	की	नाही	 हे	जाणनू	 घे याची?”	माझा	या	पर् नानंतर
एकदा	 यांनी	 सावधपणे	 मलाच	 िवचारलं,	 “हा	 पर् न	 तु ही	 कधी	 ि मणीता ना
िवचारला	काय?	काय	 उ र	 िदल	 यांनी?”	 मी	 यांना	 ि मणीविहनीनंी	 िदलेलं	 उ र
सांगताच	 या	डोळे	िव फा न	 हणा या,	“असं	 हणा या	ताई?”	मग	मातर्	 या	काहीच
बोल या	नाहीत.

दादा या	एवढ ा	 पुतर्ांत	मातर्	एकालाही	कधी	या	शर्ीसोपानाचं	काही	औ सु य
वाटलेलं	मला	जाणवलं	नाही.	कधी–कधी	माझा	मनात	तीवर्पणे	 िवचार	 येई	की,	दादा,
बलभदर्दादा,	 याचे	बंध,ू	माझे	बंध	ूया	सवां या	पुतर्ांची	िपढीच	वेगळी	आहे.	रोज	समोर
दृ टीला	 पडणारं	 ारकेतील	झळझळीत	 सुवण	बघनू	 यांची	 दृ टीच	 मृत	झाली	 होती.
यांना	शर्ीसोपाना या	 सुवणी	पायदंड ा	आिण	 सुवणाची	तटबंदी,	यात	काहीही	 अंतर
वाटत	न हतं.

आचाय	घोर	आंिगरस	 येऊन	 गे यापासनू,	दादा या	 िच वृ ीतही	एक	सू म	बदल
झाला	होता.	रोज	सं यावंदनासाठी	वसुदेवबाबा	आिण	दो ही	राजमातां या	दशनासाठी
आ ही	जात	होतो.	यापवूी	दादा	 या	सवांना	वंदन	क न	 ारकेत	 या	िदवशी	घडले या
एखा ा	 मह वा या	 घटनेची	 थोड यात	 उडती	 चचा	 क न,	 ‘येतो’	 हणनू
यां यासमो न	पु हा	वंदन	क न	लागलीच	िनघत	असे.	आता	मातर्	तो	वसुदेवबाबांना
वंदन	 क न	 यां याजवळ	 मंचकावरच	 बसत	 असे.	 बाबांना	 पर्ाणायाम	 आसनातील
शवासनासारखं	 आगर्हानं	 मंचकावर	 लेटायला	 सांगे.	 यांचे	 चरण	 आप या	 मांडीवर
घेऊन,	आप या	 िनळसर	सडक	बोटांनी	 ते	घटकान	्घटका	 चुरत	बसे.	तो	बसला	की,	 पुढे
होऊन	वसुदेवबाबांचा	दुसरा	चरण	मीही	आपोआपच	आप या	मांडीवर	घेऊन	चुरत	बसे.
अशा	वेळी	मातर्	दादा	वसुदेवबाबांशी	नाना	िवषयांवर	 या या	मधाळ	वाणीत	बोलतच
राहीू.	ते	बोलणं	ऐकणं,	हा	तर	माझा	सवांत	मोठा	आनंद	होता.

दादा या	 पाय	 चुर यानं	 पुरेसा	 िवशर्ाम	लाभलेले	 वसुदेवबाबा	 िनदर्ाधीन	झालेले
असत.	तसं	माझाकडे	बघनू	 ‘काम	झालंय’	अशा	अथाचे	डोळे	 िमचकावनू	दादा	 शुभर्
दाढीभर	हसे.	मांडीव न	बाबांचा	चरण	हलकेच	उतरवनू	श येवर	ठेवनू	तो	जायला	िनघे.
मीही	 याचंच	अनुकरण	करी.



मग	आ ही	दो ही	राजमातां या	क ात	जात	अस.ू	जो	पर्योग	 यानं	बाबां यासाठी
केला	 होता,	 तसाच	 देवकीमाते यासाठी	 तो	 क 	 बघे,	 यांनाही	 मंचका या	 श येवर
आगर्हानं	िवशर्ामासाठी	लेटायला	लावी.	 यांचाही	चरण	आप या	मांडीवर	घेऊन	चु
लागे.	मीही	 या याजवळ	बसनू	 याच	कमात	गढ़ून	जाई.

थोरलीला	िनदर्ा	काही	लागत	नसे.	तीच	काही	वेळानं	 हणे,	“पुरे	झाली	आता	तुझी
चरणसेवा.	त	ू ारकाधीश	–	मोठ ा	कामाचा.	आता	धाकटीलाही	तु या	चरणसेवेचा	लाभ
दे!	जा.”	 मग	आ ही	 ित या	 अंगावर	 नीट	 पांघ ण	 घालनू	 धाकट ा	 राजमाते या	 –
रोिहणीमाते या	तशाच	सेवेसाठी	ित या	क ाकडे	जात	अस.ू

या या	या	मा या–िप यां या	ठायीचा	िनतांत	नमर्	आदरभाव	बघताना,	एके	िदवशी
मला	फार–फार	पर्कषानं	जाणवनू	 गेलं.	 याला	एक	न हे,	दोन	न हे,	चांगले	 ऐंशी	 पुतर्
होते.	 पर्था	 हणनू	 केले या	चरण पशािशवाय	 यात या	एकानंही	आप या	 िप याची
अशी	 चरणसेवा	 कधीही	 केली	 न हती!	 तसा	 िवचारही	 कधी	 कुणी	 बोलनू	 दाखिवला
न हता.	याचा	अथ	एकच	होता,	आकाशात	तळप या	सयूदेवाखाली	वाढणारी	पर् येक
िपढी	वेगळी	असते.	ितचे	आचार–िवचार,	आदश	नेहमीच	वेगवेगळे	असतात,	हे	शा वत
त वच	खरं	होतं

दादाचं	माझासह	 ारकाखाडी	उत न	कधी	सोमनाथाला,	कधी	नागे वराला,	कधी
वेरावळ या	 भालका	 तीथाला	 जाणं	 चालचू	 होतं,	 कधी–कधी	 पर्भास	 ेतर्ा या
तीथालाही	आ ही	जात	होतो.	पार	पवूी	 ारकेत	होतो,	तशीच	आता	दादाची	 दैनंिदनी
िवनािव ेप	सु 	झाली	होतो.

आ हा	 दोघां या	 संभाषणात	सतत	 िवषय	असे,	तो	 पांडवांचा.	आसपास या	सवच
रा यांशी	 पांडवांचे	 अ यंत	 नेहाचे	 आिण	 सलो याचे	 संबंध	 पर् थािपत	 झाले	 होते.
महा मा	 िवदुर	आिण	अनुभवी	 मंतर्ी	 संजय	 यां या	 मागदशनाखाली	 यांचा	कारभार
सुरळीत	चालला	होता.	पांडवां या	यश वी	अ वमेध	य ामुळे	भोवतीची	अलोट	संप ी
पांडवां या	 राजनगराकडे	 दरवषी	 न	 चुकता	 लोटत	 होतो.	 धािमक	 व	 पर्जािहतद
पांडवांनी,	 गंगेवर	 िठकिठकाणी	 सुरेख	पाषाणघाट	उठिवले	होते.	जागोजागी	पा या या
िविहरी	 व	 कूप	 खोदले	 होते.	 पर्श त	 उ ानं,	 सुरिचत	 क्रीडांगणं,	 म लिव े या
यायामशाळा	यांनी	पांडवांच	राजनगर	हि तनापरू	गजबजनू	 गेलं	होतं,	पांडवांची	कीती
ऐकून	 भोवती या	 रा यातील	 कलाकार,	 कारागीर	 हि तनापुराकडे	 कायम या
वा त यासाठी	 लोटले	 होते.	 काही	जण	 कु ेतर्ाचं	 घनघोर	 महायु 	 िजंकणारे	 िवराट
िवक्रमी	भीमाजुन	यांचं	केवळ	डोळाभर	दशन	 घे यासाठी	कुतहूलानं	हि तनापुरात	 येत
होते.	पांडवांनीही	आता	नगरा या	म यभागी	 इडादेवीचं	 सुघड	पाषाणी	 मंिदर	उठिवलं
होतं.	पांडवपुरोिहत	धौ य	ऋषीचंा	एक	सुस ज	आशर्मही	नगरा या	उ रे या	सीमेवर
उठला	 होता.	 या यात	 चहुबाजू या	 गणरा यांतील	 िश यगण	 जीवना या
मागदशनासाठी	िन ठेनं	दाटला	होता.	पांडवांनी	इंदर्पर् थाचं	रा य	दादाचा	पणत	ूवजर्,
याला	रीतसर	रा यािभषेक	क न	अपण	केलं	होतं.	मातर्	हा	अिन –रोचनापुतर्	वजर्
अ ाप	 लहान	अस मामुळे,	 स ान	 होईपयंत	 हि तनापुरातच	 राहणूार	 होता.	 या या
वतीनं	एक	महामंतर्ी	 या या	नावे	इंदर्पर् थाचा	रा यकारभार	बघणार	होते.

अिभम य–ूउ रेचा	 पुतर्	 परीि त	 वृ 	 धौ य	ऋषी,	 देशोदेशीचे	 िन णात	आचाय
यां या	 मागदशनाखाली	 श तर्अ तर्िव ा	 व	 राजकुलाचे	आचार–िवचार,	 िश टाचार



यांची	सखोल	मािहती	घेऊन	तयार	होत	होता.
ारकेत	 येणारे	 वेगवेग या	 रा यांचे	 सेनापती,	 अमा य,	 राजषी,	 राजपुरोिहत

वेगवेग या	ढंगानं	एक	गो ट	न	िवसरता	आम या	कानी	घालायला	चुकत	न हते.	अशा
रा यांतील	 राजपुतर्,	 पर् ाशील	 आशर्मकुमार	 संधी	 िमळेल,	 ते हा	 हि तनापरूला
जाऊन	 येत	 होते.	 पाचही	 पांडवांपैकी	 धनुधर	अजुनाची	 भेट	 घेत यािशवाय,	 यातील
कुणीही	परतत	न हतं.	एकवेळ	महाराज	युिधि ठर	व	इतर	तीन	पांडवांपैकी	एखादा	 यांना
नाही	 भेटला	 तरी	 चालत	 असे,	 पण	 अजुन	 भेटला	 नाही,	 तर	 तो	 भेटेपयंत	 ते
हि तनापुरातच	पडाव	टाकून	राहाूत	होते.

अ यंत	नमर्भावानं	अजुनाला	भेटून,	 याची	वारंवार	िवनवणी	क न,	दादानं	 याला
कु ेतर्ा या	समरभमूीवर	 यु ारंभीच	जो	 िहतोपदेश	 केला,	 याची	मािहती	काढून	 घेत
असत.	 अजुनही	 दादाचं	 नाव	 घेऊन	 कुणी	 साकडं	 घालताच,	 यानं	 िदले या
िहतोपदेशािवषयी	 मरेल	तसं	रंगनू	बोले.	अशा	पर्कारे	दादानं	एकट ा	अजुनाला	केलेला
िहतोपदेश,	आता	अनंतमुखी	झाला	 होता.	 एकाकडून	 दुस याकडे	 तो	जात	असताना,
या यात	 नकळतच	 भर	 पडत	 होतो.	 कु जांगल,	 हि तनापरू,	 इंदर्पर् थ	 अशा
बर् ावता या	खोरीतील	 पर्जाजन	 याला	 ‘शर्ीकृ णगीता’	 हणनूही	ओळख	ूलागले
होते.

हे	सव	समोर	घडत	असताना,	ऐकत	असताना,	कधी–कधी	मला	पर्कषानं	जाणवनू
जाई	की,	दादा	मला	‘परमसखा’	 हणत	असला,	‘भाविव व त’	‘अवधतू’	 हणत	असला,
तरीही	अजुनच	 याचा	िजवलग	व	परमिपर्य	सखा	होता.

असेच	 एकदा	 आ ही	 दादा या	 क ात	 बोलत	 बसलो	 होतो.	 पांचालां या
कांिप यनगराहूनू	आलेले	 सेनापती,	अमा य,	 याज–उपयाज	 हे	ऋिषवर	 बैठकीत	 होते.
ऋिषवर	याज–उपयाज	आिण	पांचाल	अमा य	दादाची	‘शर्ीकृ णगीता’	गंगे या	खो यात
पांचालजनां या	घरोघरं	कशी	पोहोचली	आहे,	याची	वाता	दादाला	 देत	होते.	तो	 िनलप
मनानं,	काहीही	न	बोलता,	म येच	नेहमीसारखं	हसनू	सवांच	नुसतं	ऐकत	होता.	इत यात
शर्ीसोपाना या	 िदशेनं	पर्थम	कसलातरी	कलकलाट	ऐकू	आला.	तो	ऐकताच	आम या
बैठकीत	 शांतता	 पसरली.	 पाठोपाठ	 समयचौथ यावर या	 सैिनकी	 चौकीचा	 दलपर्मुख
हातीचा	 भाला	 व	 कटीचं	 खड्ग	 सावरत	 लगबगीनं	 क ात	 घुसला.	 काहीसा	 भेदरत,
चाचपडत	 हणाला,	“मी	नाना	परीनं	सांिगतलं	–	मुिनबाबा,	इथंच	थांबा.	तबकाचे	टोल	 ा
–	 तु ही	 देत	नसाल,	तर	मी	 देतो.	 ारकाधीशांना	आपोआप	अगर्वाता	जाईल.	 यांना
कुणीही	अचानक	भेटलेलं	आवडत	नाही.	पण	–	पण	 या	शुभर्	दाढीवा या	बाबांनी	माझं
काहीएक	ऐकलं	नाही!	माझं	बोलणं	फेकून	देत	ते	 हणाले,	‘छट्	–	तु या	 ारकाधीशाला
भेटायला	 मला	 अगर्वातची	 काय	 आव यकता	 आहे?	 हा	 मी	 िनघालो	 तडक
या याकडेच.’	 असं	 हणनू	 ते	 शेलाटे,	 हातात	 वाकडी	 िब वकाठी	 असलेले	 मुिनबाबा
हातची	काठी	 भुईवर	थडाथड	आपटत	 िनघालेत!	 ारकाधीशांची	अव ा	 के याचा	दोष
म तकी	येईल,	 हणनू	मी	धावतच	 यां या	पुढे	आलो	आहे.”	धापावणारा	तो	दलपर्मुख
सुटकेचा	 िन: वास	 टाकतो	 न	 टाकतो,	 तोच	 वक्र	 िब वकाठीधारी	 िशडिशडीत	 उंच,
यामवणी,	दाढी–जटाधारी	एक	ऋिषवय	शर्ीसोपान	चढ़ून	दादा या	क ात	घुसलेही.

यांना	 बिघतलं	 मातर्,	 दादाच	 एकदम	 ताडकन	 बैठकी या	 आसनाव न	 उठला.
लगबगीनं	 पुढे	जात	 यानं,	गरगर	डोले	 िफरवत	आले या	ऋिषवयां या	चरणांवर	सरळ



लोटांगण	 घेतलं.	आता	 यानंच	 घेतलं	 हट यानंतर	 माझासह	सव	 पांचालही	 ताडकन
उठले.	आ ही	सवांनीच	 यांना	 दंडवत	घातले.	दादानं	 यांचा	 िब वकाठीधारी	 कृश	हात
परे्मानं	हाती	घेतला.	“के हा	आगमन	झालं	ऋिषवरांचं	दारकेत?”	 हणत	आदरानं	 यांना
आप या	आसनावर	आणनू	 बसवलं.	 नमर्पणे	 झुकून,	 दो ही	 हात	जोडून	 दादा	 यांना
हणाला,	“आ ा	 हावी	ऋिषशरे् ठ!	का	आगमन	झालं?”
तडक	आले या	 या	काटकु या	ऋिषवयांनी	भोवती या	आ हा	सग यांवरच	आपली

तांबरलेली	 दृ टी	एकदा	गरगर	 िफरिवली.	मग	हातातली	वक्र	 िब वकाठी	हवेत	एकदा
उडबनू	 ते	 कडाडले,	 “अरेऽरेऽरेऽ,	 ारकाधीश	 हणिवणा या	 कृ णा,	 काय	 रेऽ	 तु या
ारकेची	 आिण	 तुझी	 ही	 ि थती?	 मी	 सगळं	 नगर	 िफ न	 आलो.	 इथे	 चौकाचौकांत

म ालयं	 उठलीत.	 तुझे	लढाऊ	 यादव	 ितर्य व	 िवस न,	 म 	 ढोसनू	 िदवसा-रातर्ी
एकमेकांशी	अरेरावीनं	सा या	कारणा तवसु ा	भांडत-तंडत	असतात.	 तुझे	श तर्धारी
दलपर्मुख	िदसले	की	तेवढ ापुरते	िचिडचाप	होतात.	साळसदू	बनतात	”

मी	दादाकडे	बघतच	रािहलूो.	तो	कसलीही	पर्ितिक्रया	देत	न हता.
आलेले	 पांचालपर्मुख	 समोरचा	 पर्कार	 बघनू	 गभगळीत	 झाले	 होते.	 एकमेकांना

भुवया	 उंचावनू,	कोपरख या	मा न,	 दबकेच	 िवचारीत	 होते,	 “आलेले	महानुभाव	कोण
आहेत?	कोण?...”

तसं	आलेले	ऋिषवयच	हातची	काठी	आिण	तांबारलेले	डोळे	गरगर	िफरवीत	कडाडले,
“कुणाला	कशाला	पािहजे,	मी	कोण	आहे	 ते?	पािहजेच	असेल	तर	ऐका.	मी	 -	मी	आहे
ऋिषशरे् ठ	अतर्ीचंा	 पुतर्	 -	 दुऽवाऽस!”	लागलीच	दादावरच	डोळे	रोखनू	 दुवास	 पु हा
गरजले,	“ ारकाधीशाऽ!	कुठून-कुठून	कशाला	गोळा	केले	आहेस,	हे	नागरगोटे?	हाकलनू
दे	 सग यांना.	 एवढं	 मोट्ठं	 महाभारतीय	 यु 	 पेटिवलंस!	 काय	 िनघालं	 यातनू?	 ते
पेटिव यापे ा	तु या	सुवणी	 ारके या	 तर्ी-पु षंची	मनं	सोनेरी	कर यात	आयु य	वेचलं
असतंस,	 तर?	 आता	 तुझं	 इंदर्पर् थाकडे	 नाही,	 हि तनापुराकडे	 नाही	 आिण	 धड
ारकेकडेही	ल 	नाही.	तुझे	सहसर्ावधी	 ारकाकर	नगरजन	यादव	तु या	कु ेतर्ा या

यशामुळे,	 ारकेत	लोटणा या	पर्चंड	 संप ीमुळे	उ म 	झालेत.	शासनरिहत	झालेत.
कुणालाही	मानेनासे	झालेत.	अरे,	शासन	नसेल,	तर	हा	तीन	हातांचा	देहही	नीट	काम	देत
नाही.	मग	 रा य	कसं	 देईल?	 ते	सो याचं	असलं,	तरी	मिूतकेचं	 हायला	 िकतीसा	 वेळ
लागेल?	समजतोस	कोण	त	ू वतःला	वासुदेव?	भगवान?	कतुमकतुम?”

आ ही	सवच	थरा न	 नुसते	ऐकतच	 रािहलूो.	 दादा	तर	मान	खाली	घालनू	ऐकत
होता.	काहीही	बोलत	न हता.

ते	 बघनू	 दुवास	अिधकच	 कडाडले,	 “माझी	 सेवा	 करणा या	 पांडवां या	 मातोशर्ी
असले या	तु या	आ याबाई,	माझा	देवहुती	मंतर्ा या	अिधकारी	कंुतीदेवीचं	काय	झालं
—तुला	काही	क पना?”

आता	मातर्	दादानं	चमकून	मान	वर	घेतली.
“दीर	अंध	धृतरा ट्र,	तशीच	जाऊ	गांधारी	यांची	 यां या	अंध वामुळे	सेवा	करायला

वनात	 गेलेली	 तुशी	 आ याबाई	 कंुतीदेवी	 वनात	 अचानक	 पेटले या	 वण या या
भ थानी	पडली	आहे.	वारणावता या	वनात	ला ागृह	 उठचनू	 ित या	पाच	 पुतर्ांची
र ा	 करायला	 िनघालेला	 अंध	 धृतरा ट्र,	 आप या	 सा वी	 प नीसह	 वतःच	 या
वण यात	र ा	होऊन	पडला	आहे!!	हि तनापुराला	याची	गंधवाताही	नाही!!”



ती	 दयभेदक	कणकटू	वाता	ऐकताना	कधी,	कधीच	न हे	ते	तु या	ि थतपर् ,	िनलप
आिण	िवसजनवादी	वृ ी या	दादाचे	म मनेतर्ही	पिह यांदा	डबडबनू	आले.

ते	बघनू	मातर्	ऋिषवय	दुवास	आता	कुठे	थोडे	सौ य	झाले.	 हणाले,	”भाचा	 हणनू
त	ू या	 सोशीक	 सा वी	 आयचे	 अं यसं कार	 कर.	 पांडवांना	 ितघांचेही	 अं यसं कार
कर यासाठी	स वर	संदेश	धाड.	हे	केवळ	तुला	सांग यासाठीच,	िहमालयातनू	पि चमे या
मागानं	अरवली	पवता या	कडेकडेनं	पर्वास	करीत,	जवळ या	मागानं,	सवांत	पर्थम	मी
तु याकडे	आलो	आहे.”

“हा	भगवी	वसर्धारी	कोण?”	 यांनी	मा याकडे	हातिनदश	केला.
याचं	उ र	दादानं	 दे यापवूीच	मीच	कटीत	वाकून	हात	जोडून	उ रलो,	 “मी	 –	मी

देवभाग	आिण	कंसापुतर्	उ व.	ऋिषवय,	 ारकाधीशांचा	चुलत	बंध.ू”
“हे	ठीक	केलंस.	आपला	पिरचय	त	ूमला	‘अवधतू’	 हणनू	क न	िदला	नाहीस!	मातर्

मी	सांगतो,	 त	ूअवधतूपदालाच	 पोहोचला	आहेस.	 तुझे	 डोळेच	 ते	सांगतात!	 भेटू	 पुढे
बदरीकेदारात!

“कृ णाऽऽ	 मी	 तु या	 मा या-िप यांना	 भेटून,	 युवराज	 बलरामला	 भेटून,	 आचाय
सांदीपनीचंं	 दशन	 घेऊन	 उघाच	 परतणार	 आहे.	 जाताना	 पर्भासतीथावर	 वह तेच
वतःचाच	रािहलेला	शर्ा िवधी	क नच	पु हा	िहमालयाकडे	परतणार	आहे!”
दादानं	सेवकाकडून	आणिवलेला	दधू	आिण	फलाहारच	काय	तो	दुवासांनी	 वीकारला.

तो	आपलासा	 के यानंतर	 ते	 िकतीतरी	 सौ य	झाले.	आता	 कुठे	 यां या	 अंतरंगातला
दादािवषयीचा	‘कृ णभाव’	मोज याच	श दांत	पण	थबथबनू	आला.	 यांनी	हाताची	वक्र
िब वकाठी	 बाजलूा	 ठेवली.	 ते	 दादाकडे	 एकटक	 बघनू	 याचे	 दो ही	 हात	 परे्मळपणे
आप या	हातात	घेऊन	 हणाले,	“वासुदेवाऽ!	मा या	 वभावापर्माणे	मी	बोललो.	 यानं
त	ू दुखावला	 गेला	असशील,	तर	जीवनभर	भर्मंती	करणा या	या	 िनःसंग	भर्िम टाला
मा	कर!”
आता	 दादानंच	 यांचे	 कृश	 हात	आप या	 ओंजळीत	 घेऊन,	 ते	 अपार	 परे्मभरानं

थोपटले.	 यांनी	बाजलूा	ठेवलेली	वक्र	िब वकाठी	पु हा	 यां या	हातात	िदली.	तो	हसनू
हणाला,	”मी	मुळीच	दुखावलेलो	नाही,	ऋिषवय.	आपण	असं	काहीतरी	बोलला	नसतात,
तरच	मला	िचंता	वाटली	असती!	 या	िचंतेनं	मातर्	मी	दुखावला	गेलो	असतो.	आपण	या
अवधतूासमवेत	मा या	माता-िप यां याकडे	जावं,	आ ाच	मी	राणीवशा या	 ीपाकडून
मा या	सव	 ि तर्यांना	व	 पुतर्ांना	बोलावनू	 घेत	आहे.	 यांनाही	दशन	आिण	आशीवाद
ावेत.	पर्भासतीथावरील	सव	 यव था	बघ यासाठी	माझा	हा	 बंध	ूअवधतू	आप या

समवेत	येईल.	आणखीही	कुणीतरी	असेल.”
दुवास	ऋषी	दादा या	आसनाव न	उठले.	कटीत	वाकले या	नमर्	दादा या	 सुवणी

मुकुटावर	हात	 ठेवनू	आशीवादासाठी	 हणाले,	 “ ारकाधीशा,	 िशवम	्अ तु!	क याणम्
भवतु!”

आशीवाद	 देऊन	दादा या	 िकरीटातील	 रंगवैभवी	मोरिपसाकडे	ऋिषवय	काही	 ण
एकटक	 बघतच	 रािहले.	 मग	 मातर्	 सहजच	 हणाले,	 “कृ णा	 तु यासारखं	 हे	 असलं
पर्तीका मक	मोरपीस	आयावतात	 दुस या	 कुठ याही	 ितर्यानं	म तकी या	 िकरीटात
जीवनभर	वागवलं	नाही.	पुढे	कुणी	वागवील,	असं	काही	मला	वाटत	नाही.	जीवनाचा	जो
अथ	 तुला	कळला,	तो	आम यासार या	भ या—भ या	ऋिषमुनीनंाही	कळलेला	नाही.



खरंतर	तुला	आशीवाद	दे याची	माझी	यो यता	नाही.	 ये ठ	 हणनू	तुला	िद या	आहेत,
या	केवल	शुभे छा	आहेत!”
दुवास	 ऋषी	 मा यासमवेत	 दादा या	 क ातनू	 बाहेर	 पडले.	 सवांसमवेत

शर्ीसोपाना या	खाली	उतरणा या	पर्थम	पायदंडीजवळ	 णैक	उभे	रािहले.	दादा	मागेच
क ात	 थांबला	 होता.	 ऋिषवयांनी	 मला	 िवचारलं,	 “हा	 एवढा	 भ य	 सुघड	 सोपान
कशासाठी	उठिवला	आहे,	अवधतूा?”

एरवी	कुणीही	हा	पर् न	िवचारला	असता,	तर	दादासारखं	िवचारणा याला	ितसरीकडे
नेणारं	ितरकस	उ र	मीही	िदलं	असतं.	इथे	गाठ	होती	तप वी	–	सा ात	दुवास	ऋषीशंी!
मी	 मला	 माहीत	 होती,	 ती	 शर्ीसोपानाची	 मािहती	 यां या	 कानी	 घातली.	 हटलं,
“दादा या	 जीवनात	 या— या	 सं मरणीय	 य ती	 आ या,	 यां या	 मरणासाठी
दादानंच	हा	सोपान	 वत:	ल 	घालनू	घडवनू	 घेतला	आहे.	यातील	पायदंड ा	मातर्
कुठ या	क्रमानं	आहेत,	हे	 याचा	तोच	जाणतो.	इतरांजवळ	 यािवषयी	कधीच,	काहीही
बोलत	नाही.	मलाही	सांगतो,	ते	तर्ोटकच	असतं.”

ते	 ऐकून	 मातर्	 ऋिषवय	 वतःशीच	 दाढीभर	 हसले.	 कपाळावर	 आठ ांचं	 जाळं
उठवीत,	 यांनी	तो	भ य	सोपान	वरपासनू	खाल या	शेवट या	टोकापयंत	एकदा	िनरखनू
घेतला.

इकडे	 दादाने	 िवशेष	 सेवक	 धाडून	 राणीवशा या	 ीपातील	 सव	 विहनीनंा	 आिण
यां या	पुतर्ांना	मळू	 ारकेत	बोलावनू	घेतलं.
मी	 दुवासांची	 सवांना	 भेट	 घडिवली.	 आता	 ते	 पर्भासतीथाकडे	 जायला	 िनघाले.

यां यासाठी	 फुलमाळांनी	 मंिडत	ग डा या	मानिच हांिकत	 पताकांनी	 सुशोिभत	भ य
नौका	 नौकादलपर्मुखांनी	 िस 	 केली.	 दादा,	 बलरामदादा,	 सा यकी,	 दा क	 अमा य
वेगवेगळे	 दलपर्मुख,	ऋिषवयांना	 िनरोप	 दे यासाठी	 शु ा 	महा ारातनू	खाडीतटावर
आले.	मा या	सव	विहनी	ऋिषवय	 दुवासांचं	 दशन	 घेऊन	आप या	 ीपाकडे	परत या
हो या.

आता	 दादाही	 दुवासांना	 िनरोप	 दे यासाठी	 खाडीकाठावर	 आला.	 सव	 जण
या यासाठी	तर	खोळंबले	होते.	पर् य 	दुवासही	 याचीच	पर्ती ा	करीत	होते.	सवांना
िवचारीत	होते,	‘कृ ण	कुठे	आहे?	कृ ण	कुठे	आहे?’	इत यात	दादा	आला.	 या यासमवेत
दादा या	पुतर्ांपैकी	पर्मुख	होता,	तो	सांब!	सांबासह	आणखीही	 याचे	वीस-एक	साप न
बंध	ूहोते.	 या	 मेळात	 ि मणीविहनी	आिण	कािलंदीविहनी	यांचा	एकही	 पुतर्	न हता.
इतर	सग या	जणीचें	दोन-तीन	पुतर्	होते.	ते	सव	सांबाहनू	किन ठ	अस यामुळे,	 या या
पाठीमागनू	चालत	होते.	दादा	आिण	 याचा	पुतर्मेळ	दुवासांना	पर्भास ेतर्ी	ने यासाठी
खाडी	पार	करणा या	नौकेजवळ	आला.	सवांसम 	दादानं	ऋिषवयां या	चरणांवर	आपलं
म तक	नमर्	भावानं	टेकून,	 यांना	अखेरचं	वंदन	केलं.	 या या	पाठोपाठ	बलरामदादा,	मी,
सा यकी,	 दा क	अशा	सवांनी	 केलं.	सांबासह	 दादाचे	 पुतर्	मातर्	 ितर	्हाइतासारखे	 हा
सगळा	 वंदनसोहळा	दरू	राहनू	बघत	रािहले.	ऋिषशरे् ठ	 दुवासांनीही	दादाला	अखेरचा
आशीवाद	िदला,	”शुभं	भवतु	-	िशवम	्अ तु!!’

आता	पाठीमागे	न	बघताच	या	वयातही	एका	झेपेतच	ऋिषवय	नौकेत	चढले.	 यां या
िश यगणांनी	 यांना	 वंदन	क न	पटापट	मागे	हटत	 यांना	म य थान	 िदले.	दादा या
आ ेपर्माणे	 मीही	 नौकेत	 चढलो.	 दादानं	 पुतर्	 सांबाला	 खां ावर	 हात	 ठेवनू	 काही



कानगो टी	 सांिगत या.	 मला	 साहा य	 क न	 ऋिषवय	 दुवासांची	 रीतसर	 बोलवण
कर यासाठी,	सांब	आप या	वीस—एक	स या	व	साप न	 बंधूंसह	नौकेत	चढला.	 या
सवांजवळ	गदा,	चक्र,	शलू,	तोमर,	खड्ग,	 मुसल	अशी	श तरं्	होती.	आ ही	नौकेतनू
िनरोपाचे	 हात	 डोलिवले.	 बलरामदादा,	 सा यकी,	 अमा य,	 मंितर्गण,	 पांचाल	 यां या
मेळा यातनू	पाठीमागे	पडणा या	िकना याव न	दादाही	ऋिषवय	दुवासांना	 हणनू	हात
डोलवीत	उभा	रािहलेला	 प ट	िदसत	होता.

ऋिषवय	 दुवासांसह	 आ ही	 पर्भासतीथावर	 आलो.	 दुवासांनी	 मनी	 योजले या
वत: याच	शर्ा कमाला	यथािवधी	पर्ारंभ	झाला.	 ते	सांगतील	तसे	 यांचे	 िश यगण
पटापट	 यां यासमोर	 एकेक	 व तु	 ठेव	ू लागले.	 ऋिषवयां या	 आतापयंत	 घडले या
दशनामुळे	 व	 दादा या	 िवशेष	 सचूनेनुसार,	 मी	 यांना	 लागणा या	 कुठ याही	 व ततू
कसलीही	त् टी	पडणार	नाही,	याची	काटेकोर	द ता	घेऊ	लागलो.	सांबासह	दादाचे	सव
पुतर्	दरूवर	एका	डेरेदार	वृ ा या	छायेत	बसले	होते.	ते	आपसात	काहीतरी	हा यिवनोद
करीत	हसत-िखदळत	होते.	दु न	 यांचा	कलकलाट	आ हाला	अ प ट	ऐकू	येत	होता.

दुवासांचं	 िविधकम	 पर्भास ेतर्ी या	 एका	 जाण या	 धम 	 पुरोिहता या
देखरेखीखाली	 घटकाभरात	 पार	 पडलं.	 दुवासांनी	 मावळ या	 सयूाला	 जलांजलीचं
अ यदान	 िदलं.	 ते	 यांचे	 िश यगण	आिण	 मी	 एका	 मोठ ा	कमपतूते या	समाधानानं
आपसात	बोलत,	दादाचे	पुतर्	बसले	होते,	 या	वृ ाजवळ	आलो.

वृ ाखालचं	दृ य	आता	बदललं	होतं.	दादा या	पुतर्मंडळात	आता	च क	एक	 तर्ी
िदसत	 होती.	 ितने	 मुखभर	 पदर	 घेतला	 होता.	 ित या	ओटीपोटा या	आकाराव न	 ती
च क	गभवती	अस यासारखी	िदसत	होती.	एवढा	वेळे	 यांचं	नेतृ व	करणारा	सांब	मातर्
कुठेच	 िदसत	न हता.	आ ही	सव	 यां या	जवळ	जाताच,	 दादा या	सव	 पुतर्ांनी	 या
गभवती	 तर्ीला	ऋिषवय	दुवासांचे	आशीवाद	घे यासाठी	खुणावलं.

अगदी	 िदवसांत	असले या	 या	गभवती	 तर्ीनं	 िनकरानं	एकेक	जड	पाऊल	टाकत
ऋिषवयांना	गाठलं.	गभभारामुळे	वाकणंही	अवघड	जात	आहे,	असा	आिवभाव	क न	ती
तर्ी	 हणाली,	 “मला	 पुतर्	 होणार	 की	 क या,	 हे	 सांगनू	ऋिषवयांनी	 मला	 सुख प
पर्सतूीचे	आशीवाद	 ावेत!”

ऋिषवय	आपले	 तांबार	 डोळे	 बारीक	 क न	 समोर या	 गभवती	 तर्ीला	 िनरखनू
हणाले,	 “कोण	त	ूआय?	इथे	अचानक	कशी	काय	आलीस?”	समोर या	गभवतीनं	एक
लटका	मुरका	मारला.	 तर्ीसुलभ	िचर या	बारीक	आवाजात	ती	 हणाली,	”	आपण	एवढे
अंत ानी,	मी	 कुल तर्ी	पितदेवांचं	नाव	 वमुखी	कसं	काय	सांगणार?	माझे	 हे	 सेवकच
सांगतील.”

तसे	दादाचे	तीन-चार	 पुतर्	एकदम	 हणाले,	 “ही	आम या	बभ् 	यादवाची	धमप नी
आहे.	ऋिषवय	िहला	आशीवाद	देऊन,	िह या	गभातनू	पुतर्	की	क या	काय	िनपजेल,	ते
सांग याची	कृपा	 हावी.”

दुवास	ऋषी	आप याकडे	 िनरखनू	 बघताहेत,	 हे	 या	 गभवतीला	जाणवलं.	 यांची
दृ टी	चुकिव यासाठी	 या	 तर्ीनं	संकोचाचा	पु हा	एक	लटका	मुरका	घेतला.	या	अचानक
झाले या	हालचालीत	ित या	डा या	बाजचंू	नेस	ूिढलं	झालं.	पाठोपाठ	‘ध प’	असा	एक
आवाज	आला.	 ग धळून	 या	 तर्ीनं	ओटीपोट	 सावर याची	 धडपड	 केली.	 पाठोपाठ
आणखी	दोन	 ‘ध प’	असे	आवाज	आले.	आता	पणू	ग धळून	 अंगचं	 नेस	ूसावरणारी	ती



तर्ी,	दादा या	पुतर्ां या	घोळ यात	िफिदिफिद	हसत	अदृ य	झाली.	पाठोपाठ	कुि सत
हा याचा	क लोळच	क लोळ	 उठला.	ती	 उभी	होती,	 या	जागेवर	 मुसल	या	लाकडी
श तर्ाचे	कापलेले	तीन	समभाग	एकमेकांवर	पडलेले	 प ट	िदस	ूलागले!

समोरचे	लाकडी	ओंडके	बघताच,	ऋिषवय	 दुवास	घोर	संतापानं	अंगभर	कसे	थरथ
लागले.	 यां या	 हातातील	 वक्र	 िब वकाठी	 यां या	 संतापाबरोबर	 लडलडू	 लागली.
आधीच	तांबारलेले	डोळे	य कंुडातील	अ नीसारखे	 णाधात	लालबंुद	झाले.	 ते	ओंडके
बघताच,	मी	भयानं	थरारलो.	ऋषीचंा	िश यगण	भेदरला.

दुवासां या	समोर	िदवसांतील	गभवती	 तर्ी	आली	न हती!	बभ् 	यादवाची	गभवती
प नी	आली	न हती!	तो	होता	दादा—जांबवतीविहनी	पुतर्	सांऽब!	 ारकेत	आ यापासनू
दुवास	 या	 हाती	 िब वकाठी	 घेऊन	 िवि त	 वागणा या,	 सवांनाच	 बेधडक	 आ ा
सोडणा या,	 काटकु या	आिण	 बग ळ	अशा	 या	ऋषीची	 चांगली	खोड	 िजरिव याची
उबळ	सांबाला	आली	होती.	 याचा	ज मजात	खोड ाळ	अवखळपणा	 याला	हा	असा
नडला	होता!	गभवती	 तर्ी,	तसा	लटका	 वेष,	ऋिषवय	 दुवासां या	आशीवादाची	खोटी
याचना,	 यां या	सव पणाची	घोर	िटंगल	उडिव यासाठी	गभातनू	काय	िनपजणार	अशी
केलेली	िवचारणा,	 यासाठी	राबिवलेले	आपले	बंध	ूही	सव-सव	सांबा या	क पक	मदतूील
कलाकृती	होती!	 याला	लहानपणापासनू	कुणीही	 या या	अवखळपणासाठी	वेळीच	कठोर
बोललं	न हतं.	कुणीतं	 याला	कधीच	रोखलं	न हतं.	दादासमोर	फारसा	कधी	तो	आलाच
न हता.	 याचाच	हा	पिरपाक	होता.

आ ही	सवच	भेद न	आता	याचा	पिरणाम	काय	होणार,	 हणनू	ऋिषवय	 दुवासांकडे
बघ	ूलागलो.	 संतापानं	 थरथर	कापणारे	 दुवास	ऋषी	 समोर	 पडले या	 मुसला या	 तीन
तुकड ांजवळ	गेले.	आप या	हातातील	वक्र	िब वकाठीनं	 यांनी	ते	तुकडे,	उलटे-पालटे
क न	बिघतले.	 यां यावर	काठीचे	दोन—चार	कठोर	तडाखे	 िदले.	मग	उज या	हातीची
काठी	डा या	काखेत	घेऊन	 या	हातातील	कमंडलतूील	पाणी	उज या	तळहातावर	घेऊन,
डोळे	िमटून	 यांनी	कसलंतरी	 मरण	केलं	आिण	काहीतरी	 पुटपुटत	ते	पाणी	मुसळा या
ित ही	ओंड यांवर	सपकन	मारताना	तो	तपःकठोर	ऋिषवय	कडाडला,	 “मा यासार या
ऋषीचा	 घनघोर	अवमान	 करणा या	 िनबु 	 यादवांनो,	 हेच	 मुसल	 लवकरच	 तु हा	 सव
यादवांचा	 िवनाश	करील!	 मुसलातनू	ज माला	 येईल,	तो	 तुमचा	 िवनाश!	आता	मी	इथे
णभरही	थांबणार	नाही.	चला.”
मा याकडे,	दादा या	एकाही	पुतर्ाकडे	 ढंुकूनही	न	बघता,	उ र	िदशेला	त ड	क न

ऋिषवय	 दुवास	 तरातरा	 चालहूी	 लागले.	 ओढ यासारखा	 यांचा	 िश यगण	 यां या
पाठीमागनू	 चाल	ूलागला.	 सु न	झालेला	 मीही	 यांची	 समजतू	 घालता	 येईल	 काय,
यासाठी	 यां या	मागे	धावलो.	मा या	पराकोटी या	िवनव याकडे	कसलंही	ल 	न	देता,
मा याशी	श दही	न	बोलता	ऋिषवय	दुवास	िनघनू	गेले.

मी	पु हा	सांबासह	दादाचे	पुतर्	िजथे	होते,	 या	वृ ाजवळ	आलो.	ितथे	ते	िवनाशकारी
मुसलही	न हते	आिण	दादाचे	पुतर्ही	न हते.	 या	सवांनी	आणखी	एक	अ य	अिवचार
केला	होता.	मी	ते	मुसल	दादा या	हाती	देऊन,	 याला	झाला	पर्कार	सांगणार	होतो.	तो
याची	 दुवासां या	 तोडी या	 ऋिषमुनीनंा	 बोलावनू	 य कंुडात	 आहुती	 देऊ	 शकला
असता.	पर्संगी	 यासाठी	 यानं	पर् य 	दुवासांनाही	 ारकेत	पु हा	पाचारण	केलं	असतं.

दादा या	 अचाट	 पर्ितभेचा	 अिधकारी	 असले या	 पुतर्	 सांबानं,	 िककरा या	 या



ओ या	 मुसलाचे	आप या	 बंधूंसह	 पाषाणांनी	 कुटून	चणूासारखे	बारीक	कण	 केले	 होते.
मळूच	न ट	केलं,	तर	इतर	पर् नच	िनमाण	होणार	नाहीत,	ही	 याची	क पना	होती.	 यानं
आिण	 या या	 बंधूंनी	 या	 मुसलाचं	 चणू	 पि चम	 सागरा या	 फेसाळ या	 लाटांत
ओंजळीनंी	भरभ न	अपणही	क न	टाकलं	होतं.

जे हा	पर्भासतीथाव न	मी	एकटाच	 ारकेत	परतलो,	 ते हा	माझं	मन	पराकोटीचं
िवष ण-िवष ण	 झालं	 होतं,	 केवळ	 यादवांचा	 िवनाश	 होणार	 हणनू	 न हे,	 तर	 तो
रोध यासाठी	मी	काहीही	क 	शकलो	नाही	 हणनू!	आिण	या	सवांहनू	अिधक	हे	कटू-कटू
वृ 	मा या	त डूनच	मा या	िपर्य	दादाला	सांगावं	लागणार,	या	स यानं!

जे हा	 दादानं	मला	 ‘मुिनवय	 दुवास	 सुख प	 परतले	काय?’	असा	 पर् न	 िवचारला
ते हा	‘होय	–	‘एवढंच	उ र	देऊन	मी	थांबलो.	मा या	 वभावापर्माणे	माझं	उ र	पुरेसं
नाही,	 हे	 यानं	 त काळ	 ताडलं.	 मा या	जवळ	 येत	 माझे	खांदे	 थोपटून	 तो	 हणाला,
“अवधतूा,	 तुला	 मा यापासनू	कधीच	आिण	काहीही	लपिवता	 येणार	 नाही.	 जे	काही
घडलं	असेल,	ते	इ थंभतू	मला	सांग.	मग	ते	िकतीही	अमंगल	असो!”	कसं	बोलावं	 हणनू
मी	अडखळलो.	यादवांसाठी	 यानं	काय	 केल	न हतं?	गोकूळ	सोडून	तो	मथुरेत	आला
होता.	मथुरेसाठी	जरासंधाबरोबर	सतरा	 यु ं	 पर्ाणपणानं	 खेळला	 होता.	 ितथे	गजा त
ल मीचं	अ य	देऊन,	कुशल	कमयोग	राबवनू	 यानं	 ारकेची	सुवणी	राजनगरी	उठिवली
होती.	 यादवां या	 या	 नवथर	 गणरा याला	आयावतात	 स मान	 िमळवनू	 िदला	 होता.
यां याच	 िवनाशाची,	 दय	उखाडणारी	कठोर	वाता,	 याला	मी	कशी	काय	सांगायची?
मला	काही-काही	सुचेना.

यानंहनू	 प ट	 िवचारलं	 असताना,	 काहीच	 न	 सांगणं,	 हेही	 मला	 श य	 न हतं.
सांगतानाही	 कसलंही	 बुदि्धकौश य	 योजनू	 या यापासनू	 काहीही	 लपवनू	 ठेवणं,
याहनू	अश य	होतं.	 शेवटी	मनावर	पाषाण	 ठेवनू	मी	पर्भास	 ेतर्ावर	घडलेला	सव
वृ ा त	जसा या	तसा	 या या	समोर	ठेवली.

तो	ऐकून	कधी	न हे,	असा	तो	िकतीतरी	वेळ	गंभीर	झाला.	मी	 याला	असा	यापवूी
कधीच	 गंभीर	 पािहला	 न हता	 –	 अगदी	 महाभारतीय	 यु ानंतरही!	 बराच	 वेळ	 तो
मा याशी	काहीच	बोलला	नाही.ं	मग	मातर्	 नुसताच	हसला	 िन	थांबला.	काही	 वेळानं
यानं	मलाच	िवचारलं,	“उ वा—अवधतूा,	या	वेळी	मा या	जागी	त	ूअसतास,	तर	काय
केल	असतंस?”	 या या	िवचार याचा	रोख	मा या	 यानी	आला.	तो	मला	मी	 या याशी
िकती	एक प	शालो	आहे,	हे	चाचपनू	बघत	होता.

मी	उ रलो,	“तु यासारखाच	सुधमा	सभेत	मी	परखड	बोललो	असतो.”
आता	मातर्	तो	नेहमीसारखं	हसला.	मला	 यानं	सांिगतलं,	“तेच	होईल.	असाच	जा

िन	अमा य	सुकृताला	पाठवनू	दे.”
अमा य	 सुकृतानं	 युवराज	 बलभदर्दादाला	 गाठून	 तातडी या	 सुधमा	 सभेची

मंितर्गणांशी	 चचा	 केली.	 यानं	 िदली	 तशी	 आ ा	 संपणू	 ारका ीपभर	 दवंडीनं
कानाकोप यांतही	पसरिवली.	ही	आ ा	राणीवशा या	 ीपावरही	पोहोचिव यास	दोघेही
चुकले	 नाहीत.	 दवंडी या	 आ ेचा	 आशय	 होता	 ‘ ारकाधीश	 भगवान	 वासुदेव
शर्ीकृ णमहाराज	 ारका	 जनपदा या	 सवच	 तर्ी-पु षंशी	 काही	 मह वाचं	 बोलू
इि छतात	 –	 ये या	 बृह पतीवारी	 –	यानंतर	 यांना	 सुधमा	सभेत	वा	 कुठ याही	अ य
सभेत,	 राजसभेत	बोलताना	 कुणीही	कधीही	ऐकू	शकणार	नाही.	 यांना	 कुणाला	 यांचे



शर्ीबोल	 ऐक यात	 रस	असेल	 यांनी	 हा	 बृह पतीवार	 न	 चुकिवता	 सुधमा	 राजसभेत
उपि थत	राहावं	होऽऽ!”

ारका	 िनमाण	झा यापासनू	कधीच	न हती,	अशी	 तर्ी-पु ष	नगरजनांची	 िझंबड
कलकल या	तांड ातांड ांनी	सुधमा	सभेची	वाट	चाल	ूलागली.	आज	थकलेले	असनूही
वसुदेवबाबा	 दो ही	 राजमातांसह	 सुधमा	 सभेत	 आले	 होते.	 यां या	 अगोदर	 युवराज
बलभदर्दादा	रेवतीविहनीसंह	सभागारात	येऊन	आसन थ	झाला	होता.	दशमंितर्गणांनी
आपापली	आसनं	 घेतली	 होती.	आचाय	 सांदीपनी,	 यादवांचे	 क पक	 थाप यिवशारद
गगमुनी	उपि थत	झाले	होते.	चतुरंगदल	सेनेतील	सव	नवे	दलपर्मुख,	सागरसेनेचे	नवे
पर्मुख	उपि थत	होते.	 यां या	खाल या	रांगेत	पर्घु न,	भान,ू	वृक,	श् त,	संगर्ामिजत,
पर्घोष,	 वीर	 हे	 सव	 दादापुतर्	आपाप या	 किन ठ	 बंधूंसह	 बसले	 होते.	 होय,	 सवांवर
आप या	 अिवचारी	 अवखळपणानं	 घोर	 पर्संग	 ओढवनू	 आणलेला	 सांबही	 आप या
बंधूंसह	 यात	 होता.	 सवांत	 खाल या	 रांगेत	 ितस या	 िपढीचा	 अिधकारी	 अिन
आप या	स या	व	साप न	बंधूंसह	बसला	होता.

महाराज	वसुदेवबाबां या	 मु य	आसनाला	ध न	 उंचीवर	उज या	व	डा या	हाताला
कुसरदार	बैठका	असलेली	पर्श त	वातायनं	होती.	 यातील	उज या	हाती या	वातायनात
भामाविहनीसंह	दादा या	जांबवती,	िमतर्िवंदा,	ल मणा,	स या,	भदर्ा,	कािलंदीदेवी	या
प नी	 –	 मा या	 सव	 विहनी	 आपाप या	 नुषांसह	 बस या	 हो या.	 डा या	 हाता या
वातायनात	गद,	सारण	यां या	प नी	–	मा या	विहनी	–	 यां या	 नुषा,	क यांसह	बस या
हो या.	या	राज तर्ी	मंडलात	भामाविहनीशेजारीच	दादाची	िपर्य	क या	चा मती	-	चा
आप या	अ य	भिगनीसंह	बसली	होती.

अमा यां या	 िनयोिजत	 उंच	 थानावर	अमा य	 सुकृत	यादवांचा	र नजिडत	 राजदंड
घेऊन	 उभे	 होते.	 केवढातरी	आवाका	असलेली	 ही	 सुधमा	 राजसभा	खचाखच	 िन	 तुडंुब
भरली	होती.	ित यात	मंुगी	िशरायलाही	आता	वाव	उरला	न हता.

अमा यांसह	 सव	 जण	आता	 पर्ती ा	 करीत	 होते,	 ते	 एकट ा	 ारकाधीशांची	 -
यां यासह	 यां या	सुखदुःखाला	ज मानं	बांध या	गेले या	 ि मणीविहनीचंी!
तशी	दादा या	 िनवासी	क ापासनू	सुधमा	राजसभा	जवळच	होती.	तरीही	दादा या

आ ेपर्माणे	दा कानं	 याचा	िन याचा	ग ड वज	सालंकृत	क न	सुस ज	ठेवली	होता.
यातनूच	आ ही	सुधमा	सभेकडे	चाललो.	मागातच	तो	समयतबकाचा	चौक	आला.	तसं
‘थांब’	 हणनू	दादानं	दा काला	हातसंकेत	 देताच,	 यानं	 याचे	 िपर्य	 मेघपु प,	बलाहक,
शै य	 आिण	 सुगर्ीव	 हे	 चारही	 न या	 िपढीचे	 तरतरीत,	 पु ट	 आिण	 सतत	 शेपट ा
चालिवणारे	 दधूरंगी	 अ व	 वेग	 आखडून	 आवरले.	 ग ड वज	 थांबला.	 दादा	 एकटाच
रथातनू	खाली	उतरला.	अ यंत	धीमी	 संथ	पावलं	टाकत	समयचौथ या या	पायदंड ा
चढ़न	एकटाच	 या	वावभर	 ं दी या,	पु षभर	उंची या	सुवणवखी	लोहतबकाजवळ	गेला.

समयतबकावरची	यादवांची	मानिच हं	मान	वर	क न	एकटक	 िनरख	ूलागला.	 यानं
यादवांची	सव	मानिच हं	एकेक	करत	नीट	डोळाभर	िनरखली.	तो	 वतःशीच	हसला.

यानं	तबकाशेजारीच	असले या	चामडी	खोबणीतील	सुवणवख	िदलेला	लोहहातोडा
उचलला.

काहीतरी	 मनोमन	 प कं	 ठरवनू	 यानं	 हात या	 अवजड	 हातोड ाचे	 तीन	 सश त
पर्हार,	एकापाठोपाठ	एक	 या	िवशाल	समयतबकावर	उतरिवले!	उठलेले	तीन	नाद	एवढे



भेदक	होते	की,	 यां यामुळे	आ ापयंत	ऐकू	 येणारी	समुदर्गाजही	कळ	दाब यासारखी
बंद	 झाली.	 आ हाला	 ऐकू	 येईनाशी	 झाली.	 ते	 एकेकाळी	 सुदशन	 धारण	 करणा या
आजानुबाहनंू	िदलेले	पर् य 	समयतबकावरचे	बलवंत	पर्हार	होते.	आता	अितशय	शांत
मुदरे्ने,	 याने	हातीचा	सोनवखी	हातोडा	पु हा	चामडी	खोबणीत	होता	तसा	ठेवली.	अ यंत
शांत	मुदरे्ने,	संथ	पावली	तो	चौथरा	उतरला.	ग ड वजा या	रोखानं	येऊ	लागला.

याला	पणू	क पना	होती	की,	 याने	िदले या	बलवान	पर्हारांमुळे	समयतबकावरील
यादवांची	सुवणवख	 यालेली	मानिच हं	तो	वख	उखडून	िनघा यामुळे	आता	उघडी	पडली
होती.	 मळूची	 लोहाची,	 काळपट,	 कळाहीन	 झाली	 होती.	 यानं	 खोबणीत	 ठेवले या
हातोड ावरचाही	सुवणी	वख	तडकून	गेला	होता.	आता	हे	असंच	होत	जाणार	होतं.

मी	 दादा-विहनीनंा	 सामोरं	 ठेवनू	 यां यामागनू	 दा कासह	 सुधमा	 राजसभेत
पर्वेशलो.	 आ हाला	 बघताच	 वसुदेवबाबा,	 दो ही	 राजमाता,	 युवराज,	 रेवतीविहनी,
आचाय	सांदीपनी	सोडून	उभी	सुधमा	राजसभा	टा यांचा	पज यच	पज य	वषवीत,	उठून
उभी	रािहली.

आ ही	ितघे	आम या	आसनांजवळ	आलो.	दादानं	िकंिचत	वाकून	दो ही	हात	जोडून
उ या	 सभागृहाला	 िवनमर्	 वंदन	 केलं.	 पाठोपाठ	 ि मणीविहनीनंी	आिण	 मीही	 केलं.
अ ाप	 टा यांचा	कडकडाटी	 पज य	कोसळतच	 होता.	तो	 बाहेर	ऐकू	जाताच,	आतलं
काहीही	 िदसत	नसतानाही,	बाहेर	दाटीवाटी	 केले या	 कृ णपरे्मी	जनसमहूातनू	थोड ा
वेळानं	उठलेला	टाळयांचा	नाद	सभागृहात	िशरत	होता.

प व,	 कृताथ	दादानं	दो ही	आजानुबाह	ू उंचावनू	सभागृहाला	बसनू	 घे याचा	नमर्
संकेत	 केला.	 याचा	आशय	अचकू	पकडून,	 सुधमा	सभेतील	य चयावत	सगळे	सद य
यादव	बसले.	सभागृहाबाहेर	थोडा	कलकलाट	झाला.	बाहेर या	सवांनीही	जागा	िमळेल
ितथे	आिण	तसं	बसनू	घेतलं.

यादवां या	 नतून	आिण	 त ण	अमा य	 सुकृतानं	 मा यावर	 उड या	 ग डाचं	 िच ह
असलेला	 यादवांचा	 र नखिचत	 राजदंड	 उंचावला.	 कणीदार	 आवाजात	 तो	 मोजकंच
हणाला,	 "िपर्य	यादवबांधवहो,	ही	 सुधमा	सभा	अ यंत	मह वाची	आहे.	 ारकाधीश,
वासुदेव-भगवान	शर्ीकृ ण	महाराजांनी	 वत:	ती	बोलिवली	आहे.यापवूी	 यांनी	कधीही
सुधमा	 सभा	 वत:हनू	 बोलिवली	 न हती.	 ते	 काय	 वसुदेवमहाराज	 आिण	 युवराज
बलरामदादा	यां या	आ ेनुसार	 वेळोवेळी	झालं	आहे.	 ारकाधीश	आता	सांगतील	तो
श द श द	 यां या	 बुदि्धसागरातनू	 िचंतन,	मनन	आिण	जीवनानुभव	यांतनू	तावनू—
सुलाखनू	 िनघालेला	असेल.	आपण	सवांनीच	 यांचा	श द श द	नीट	 यानपवूक	ऐकून,
मनःपवूक	 मरणात	ठेवावा.	बोलताहेत	 ारकाधीश	भगवान	वासुदेव!”

अमा यांनी	 उंचशील	 राजदंड	 पायाजवळ या	 पाषाणघडीवर	 आदळताच	 शांतताच
शांतता	पसरली	–	सभागृहात	आिण	बाहेरही.

माझा	 िपर्य	 दादा	 उठला.	 तो	 बोलला	 ते	 याचं	 जीवनसार	 होतं,	 याचा	आवाज
पिह यासारखाच	कणीदार	आिण	 वेणुवाणीसारखा	मधुरच	 होता.	 तो	 हणाला,	 “मा या
िपर्य	यादव	बंधु-भिगनीनंो	बालक-बािलकाहो!”

समोर	आिण	बाहेरही	यादव	नसलेले	आपले	 िकतीतरी	चाहते	 तर्ी-पु ष	आहेत,	 हे
यानी	घेऊन	तो	पु हा	 हणाला,	“मजवर	िनकोप	परे्म	करणा या	सव	िजवांनो,	मी	फारच
थोडं	बोलणार	आहे.	अिधक	बोलनू	काहीही	उपयोग	होत	नाही,	हा	माझा	अनुभव	आहे.



गेली	ल ावधी	वषं	हा	पि चम	सागर	बोलतो	आहे,	गजतो	आहे.	 कुणीतरी	ऐकलं	आहे
काय	 याचं?	तो	गजनू	सांगतो	आहे,	मा या	उदरात	अनेक	मो ये,	र नं	आहेत.	पण	–	पण
सवांना	िदसतं,	ते	माझं	खारं	पाणी!	 या याकडे	 बुदि्धम ा	आहे,	सारासार	िवचार	आहे,
तो	 या	खा या	पा यांचही	शुभर्	लवण	–	मीठ	क न	 याचाही	जीवनदायी	उपयोग	क न
घेऊ	शकतो.

“माझं	आजचं	बोलणं,	हा	 िहतोपदेश	नाही.	 जे	जीवनानं	मला	 िदलं,	 ते	 िवनंतीपवूक
तु हाला	सांगणं,	हे	माझं	कत य	आहे.

“कु ेतर्ावर	 अजुनाला	 मी	 सव	 पर्कारचे	 जीवनयोग	 सांिगतले.	आज	 तु हाला
िन नू	सांगतो	आहे,	जीवनाचं	सार	आहे	परे्मयोग!	परे्माला	अंत	नाही.	ते	अनंत	आहे.
मानवजातीचं	िनमाणच	परे्मयोगासाठी	आहे.	 ेषाला	अंत	आहे.	एका	माणसाचा	दुस यानं
केलेला	 ेष,	दुस याचा	अंत	होताच	संपतो.	एका	 ातीनं	केलेला	दुस या	 ातीचा	 ेष,	ती
संपु टात	 येताच	 संपतो.	 एका	 मानवसमहूान	 दुस या	 मानवसमहूाचा	 केलेला	 ेष,	 तो
मानवसमहू	िनकालात	िनघताच	संपु टात	येतो.	एका	रा ट्रानं	दुस या	रा ट्राचा	केलेला
ेष,	 ते	न ट	होताच	न टपर्ाय	होतो.	ता पय	 ेष	कुठेतरी	जाऊन	थांबतो.	तो	थांबेपयंत
दो हीकड या	 य तीचंी	 ातीचंी	समहूांची,	रा ट्रांची	पर्चंड	व	कधीही	न	भ न	येणारी
हानी	झालेली	असते.	परे्माचं	तसं	नाही.	ते	 ावं	िततकी	 याची	क ा	वाढतच	जाते.	ते
िद यानं	कधीही	कमी	होत	नाही.

“स ा,	संप ी,	 तर्ी	यां या	असीम	अिभलाषेतनूच	यु ं	पेटतात.	िवनाश	ओढवतो.
कौरव-पांडवां या	यु ानं	हेच	स य	िस 	झालं	आहे.	ते	यु 	रोध यासाठी	मी	श य	तेवढे
व	अटीतटीचे	पर्य न	 केले.	 शेवटी	 ते	 यु 	अटळ	ठरताच,	 याला	महाय ाचं	 प	मला
घावं	लागलं.

“ या	महायु ापासनू	आता	माझं	ऐकणा या	 तु ही	सवांनी	एक	धडा	 यावा.	सवांत
मोठं	 यु ,	 महायु —महाय 	 पेटलेला	असतो,	 तो	आप या	 पर् येका या	 अंतरंगात.
याला	 अंतरंग	कळलं	 या यातील	 सु ट-दु ट	श ती	कळ या	 याला	जीवन	कळलं.
जीवनाचा	अथच	आहे	 –	जगणं,	जग	ू देण.	भोवती या	 िवराट	 िनसगातील	बारीकसारीक
घटनेचा	कायकारणभाव	ते हाच	ल ात	येईल,	जे हा	 वतःतील	अहंभाव	पर्थम	 यानी
येईल,	आप या	अिभलाषे या	शतनां या	जे हा	आपणालाच	कळतील.

“तुम यातील	पर् येकात	बाहेर या	 िवराट	 पाचं	सू म	पर्ितिबंब	पडलेलं	आहे.	 ते
अिल तपणे	 बघ याची	श ती	 जे हा	 तुम या	 ठायी	 येईल,	 ते हा	 तु हाला	 वत: याच
ठायी	िवराट-दशन	होईल!

“तुम याशी	 ज मानं	 जखडले या	 अटूट	 ना यानं	 पुनःपु हा	 िन नू	 सांगतो	आहे
वंदनीय	ऋिषवय	 दुवासांची	 कुचे टा	 करणारा	 सांब	 तुमचा	 पर्ितिनधी	 होता.	 तुम या
पर् येका या	मनात	एक	सांब	लपलेला	आहे.	 याला	 वेळीच	पारखा.	समळू	उखडून	दरू
फेकून	 घा.	 एकमेकांचा	 ेष	 क 	 नका.	अहंपणाला	 बळी	 पडून	 एकमेकांशी	 लढू	 नका.
अहंभाव	 पेटिवणा या	 म ासार या	 यसनाला	 बळी	 पडू	 नका.	 लालसा	 यसन,
अिभलाषा,	आल य,	अना था,	अपर्ामािणक	भर् टता	ही	कालची	होती,	आजची	आहेत
आिण	उ ाचीही	अस यंच	राहतील.

“परे्म,	 ान-िव ान	आिण	 पर् ान	 यांची	 लालसा,	 जग-ूजगव	ू अशी	 अिभलाषा,
िविहत	 कमाची	 आ था,	 टासाठी	 अ यासाची- वा यायाची	 आवड,	 पर्ामािणकतेची



आवड	 व	भर् टतेची	चीड	 ही	कालची	 होती,	आजची	आहेत	आिण	 उ ाचीही	स यंच
राहतील.

“मीच	काय	तो	कतुम-अकतुम,	मा यामुळेच	 चंदर्-सयू	पर्काशतात,	मा यामुळेच
नदी-नाले,	 वारे	 वाहतात,	 मा यामुळेच	 सुमदर्	 गजतात,	 िवजा	 लखलखतात,	 शेते
फुलतात,	वृ 	फळांनी	लहडतात,	फुलं	सुगंधानं	डोलतात	असं	मी	आिण	माझं	समजणारा
जीव	स यापासनू	अनंत	योजनं	दरू	असतो.

“िकतीही	 मनात	 आणलं	 तरी	 र ताचा	 व	 दुधाचा	 एक	 साधा	 थबही	 आपणाला
इ छेपर्माणे	 िनमाण	करता	 येत	नाही.	भ तो	 या	अतर्ापासनू	माते या	उरात	आिण
चारा	खाते	 या	गोमाते या	कासेत	दुधाचा	थब	व	देहात	र ताचा	थब	कसा	तयार	होतो,	हे
सांगता	येत	नाही.	मग	कशाला	धरायचा	मीपणाचा	अहंकार?

“तु हा	यादवांत	लहानाचा	 मोठा	झा यामुळे,	 तुमचे	सव-सव	 गुणदोष	 मला	आता
त डपाठ	 झाले	 आहेत.	 तु ही	 तुमचा	 िवनाश	 करणारा	 अहंभाव	 यागावा.	 शीघर्
संतापीपणा	सोडावा.	 यसनाला	तर	िवषासारखं	दरू	ठेवावं.

“या	सभागृहात	असले या	मा या	आचाय	सांदीपनीं या	सा ीनं,	 तु हाला	 िन नू
सांग याचं	कत यही	मी	 पार	 पाडलं	आहे.	अलीकडे	आचाय	 ारका	सोडून	अवंती या
अर यातील	 आप या	 अंकपाद	 आशर्माकडे	 जा याचा	 मनोदय	 वारंवार	 बोलनू
दाखिवताहेत.	मलाही	 यांनी	 ितकडे	जा यासाठी,	 अंतरी या	कौलानं	 हीच	 वेळ	यो य
वाटते	आहे.	आपणा	सवांना	आशीवाद	 देऊन,	आचाय	सांदीपनीनंी	 यां या	 कुटंुबासह
आनंदानं	 अंकपाद	 आशर्माकडे	 पर् थान	 ठेवावं	 असं	 मी	 घोिषत	 करतो.	 युवराज
बलरामदादानं	नंतर	 यां या	िनवासी	जाऊन	यादवांना	साजेल,	असा	 यांचा	उिचत	गौरव
करावा.

“हि तनापुराहनू	धनुधर	अजुनाला	पाचारण	करावं.	अ वमेध	य ासाठी	यादवां या
वतीनं	 याचाही	 उिचत	 गौरव	 करावा.	 पांडवां या	 आता	 ि थर	 झाले या	 हि तनापरू
रा याला	 सुवण,	 पं,	 मािणक,	 वैदयू,	 धनधा य,	 उपयु त	 पश,ू	 सेवक-सेिवका	 यांचा
भरघोस	उपहार	घावा.

“या	सभागृहातील	माझी	 िपर्य	 प नी	 ि मणीदेवी	आिण	 ित या	सातही	भिगनी
यांना	मी	आता	घोिषत	करतो	आहे,	ते	ऐकणं	फार	कठीण	जाईल.”

सभागृहात	अ प टशी	कुजबुज	माजली.	ितचा	रोख	‘ ारकाधीश	आता	काय	घोिषत
करणार?’	 असा	 होता.	 तो	 कुजबुजाट	 णा णाला	 वाढत	 चालला.	 जसा	 सभागृहात
माजला,	तसा	सभागृहाबाहेरही	तो	माजला.	तसं	दादानं	काहीएक	हेतनंू	त ण	अमा यांकडे
बिघतलं.	 यांनी	 “शांतता!”	 हणत	 हातीचा	 राजदंड	 पु हा	 उंचावनू	 पायालगत या
पाषाणघडीवर	आदळला.	तशी	सभागृहभर	शांतताच	शांतता	पसरली.

दादानं	 आपला	 मनोदय	 व छ,	 प ट	 श दांत	 पर्कट	 केला,	 ‘यादवबांधवहो,
उ ापासनू	मी	माझा	परमसखा	अवधतू	उ वाखेरीज	कुणाचीही	सेवा	 हणनू	घेणार	नाही!
मा या	 िपर्य	 प नी	 ि मणीसह	अ य	 सात	 प नीचीसु ा	 नाही!	 याचा	अथ	 मा या
भेटीची	 यांना	 बंदी	आहे,	असा	 मुळीच	न हे.	 या	मला	मा या	 िनवासी	क ावर	 येऊन
के हाही	 भेटू	शकतात.	 यां या	मानमा यतेत	 ारकाकर	यादवांनी	 कुठलाही	बदल	क
नये.	 पवूीसार याच	 या	 मा या	 प नी	 आहेत.	 मी	 मातर्	 उ ापासनू	 राणीवशा या
ीपाकडे	जाणार	नाही.



“जसा	 मी	 ितकडे	 जाणार	 नाही,	 तसाच	 या	 यादवां या	 सुधमा	 राजसभेतही	 पु हा
कधीच	 येणार	नाही.	 तुमचे	असतील	 ते	 राजकीय,	 सैिनकी,	सामािजक,	 यि तगत	सव
पर् न	युवराज	 हणनू	बलरामदादा	सोडवेल.	मा यासमोर	यापुढे	ते	कुणीही	आिण	कधीच
आण	ूनयेत.	हा	िनणय	मला	कधीतरी	 यावाच	लागणार,	याची	पणू	जाणीव	अस मामुळेच
मी	या	राजसभेतील	कुठलंही	पद	पर्थमपासनू	िवचारपवूक	 वीकारलेलं	नाही.

“लवकरच	 ारका	 सोडून	 जाणा या	 मा या	 परमादरणीय	 आचाय	 सांदीपनीं या
सा ीनं	सांगतो	आहे,	माझा	हा	वानपर् थाशर्माचा	पर्ारंभ	आहे.	तोही	वनात	मुळीच	न
जाता!	माझा	हा	वानपर् थाशर्म	काियक	नाही,	वािचक	नाही;	तो	आहे	मानिसक	आहे
आि मक!

“कु ेतर्ावर	 अजुनाला	 मी	 सवांत	 मह वाचा	 सांिगतलेला	 िवचार	 होता,	 तो
ि थतपर् 	 वृ ीचा.	 जीवनात	 िविहत	 कम	 करीत	 असताना	 मनानं	 िनलप,	 अिल त
राह याचा!	उ ापासनू	 याच	अथाचा	माझा	मानिसक	व	आि मक	वानपर् थाशर्म	सु
होत	आहे.	मी	 तु हा	हजारो	यादवांत	आहे,	पर् येकातही	आहेच	आहे,	तरीही	कशातही
नाही!

“उ ापासनू	माझी	सव	पर्कारची	 सेवा	करील,	तो	माझा	परमिपर्य	सखा	 –	एकटा
उ व!	मा याशी	भाषण-संभाषण	करील	तो	पर्ामु याने,	तु हा	सवांचा	अवधतू	–	माझा
िपर्य	बंध	ूउधो!!”	 यानं	उजवा	आजानुबाह	ूउंच	उचलनू,	अमा यांना	नेतर्संकेत	देताच,
यांनी	पर्थेचा	राजदंड	उचलनू	पाषाणघडीवर	आदळला.	दादा या	जीवनातील	अखेरची
सुधमा	राजसभा	संपली.	सवांना	उंचावलेले	दो ही	हात	जोडून	 यानं	नमर्	वंदन	केलं.	तो
खाली	 बसला.	 सुतर्-सुतर्	 झालेले	 सभासद,	 यादव	 तर्ी-पु ष	 काहीही	 न	 बोलता
िभरिभर या	मनानं	एकेक	करत	सभागृहाबाहेर	पडू	लागले.	 यांना	चांगली	क पना	होती
की,	ती	कृ णवचनं	आहेत.	 यात	कुणीही	आिण	कसलाही	बदल	क 	शकणार	नाही.

दादा या	 सेवे या	 मा या	 जीवनातील	 मह वा या	 कमयोगाला	 आता	 पर्ारंभ
झाला.	मी	मा या	िनवासाकडे	जायचं	सोडून,	आता	दादा या	क ातच	राह	ूलागलो.

दादा या	सेवेसाठी	एक-दोन	िदवसांतच	मी	मा यातील	साधक	िनधारानं	दरू	सारला.
या	 जागी	 एक	 नमर्	 सेवक	 दोनच	 िदवसांत	 अंगी	 मुरवनू	 घेतला.	 ारकाधीशा या
िन यकमात	 बाहे न	 आले या	 अितथीला	 कसलाही	 बदल	 जाणवला	 नसता.
चारणगणां या	वीणावादनावर	तो	बर्ा ी	 मुहतूावर	अचकू	उठत	होता.	करदशन	क न
‘पाद पशम	् म व	 मे’	 हणत	 मंचकाव न	भमूीवर	उतरत	होता.	ह त,	 मुख	पर् ाळून
सयूदशन	करीत	 होता.	 पुर चरण,	 पर्ाणायाम,	आसन यायाम	 घेतं	 होता.	 नान	क न
पर्थम	 सयूदशन	 मग	 वसुदेवबाबा,	 दो ही	 माता,	 बलभदर्दादा,	 रेवतीविहनी	 अशा
ये ठांचं	 दशन	 घेतं	 होता.	 गोमातेचं	 दशन	 क न	 ारकेत	 आले या	 अितथीनंा
दानचौथ यावर	 उभं	 राहनू	 दानं	 वाटत	 होता.	 आले या	 ऋिषमुनीशंी	 चचला	 बसनू
एखादाच	 पर् न	 िवचा न,	 घटका घटका	 नुसती	 शर्वणभ ती	 करीत	 होता.	आले या
ऋिष—तापसांची	उठबस	करणं,	 यांना	दधू—फलाहार	देणं,	ही	कामं	मी	िन ठापवूक	क
लागलो.	 सयू	 म तकावर	आला	 की,	 या या	 समोर	 लाकडी	 चौरंगीवर	 बसनू	 सुवणी
पातर्ातनू	भोजन	घेऊ	लागलो.	 याला	दुधाद ाचे	पदाथ	आवडतात	हे	 यानी	घेऊन,	ते



या या	 तबकात	 न	 चुकता	असतील,	 याची	 द ता	 घेऊ	लागलो.	 भोजन	आवर याचं
आचमन	 यानं	घेतल	की,	मीही	घेई.	तबकाजवळ	असलेला	सुगंधी	जलांचा	 कंुभ	उचलनू
या यामागनू	 व छतागृहापयंत	 जाई.	 बोलत-बोलतच	 एकधारेनं	 या या	 खरकटया
हातावर	डा या	हातानं	पाणी	सोडी.	पटकन	आपला	उजवा	हातही	 ाळून	 या या	हातांत
ते	 िटप यासाठी	कोरहं	वसर्	 देई.	तो	 मंचकावर या	श येवर	बसला	की,	ऋतुमानानुसार
िपकले या	 ता या	 फळां या	 पोडी	 या या	 गुलाबी	 तळहातावर,	 मंचकालगत या
आ तरणावर	 बसनू	 एकेक	 करत	 देई.	 यानं	 न	 मागताच	 कधी-	 कधी	 सुगंधी	 तांबुलही
या या	 हाती	 देई.	 तो	 भोजनानंतर या	 वामकु ीसाठी	 लेटला	 की,	 या या	 चरणांशी
जाऊन	 या याशी	बोलतच,	अलवार	हातांनी	 याचे	चरण	चुरत	राही.

याचा	 वास	लयीत	 सु 	झाला	की,	 या या	 उंचशील	 देहावर	पांघ ण	घालताना
मला	हटकून	 या या	एका	 िवचाराची	तीवर्	आठवण	होई.	तो	जीवनभर	 हणत	आला
होता,	 ‘या	िनशा	सव	भतूानां	त यां	जागित	संयमी	—’	तो	नुसतं	तसं	 हणाला	न हता,
तर	 तसं	 वागतही	आला	 होता.	 यासाठी	 याचा	 िनदर्ाभंग	 होऊ	 नये,	 हणनू	 या या
देहावर	अलवार	हातानं	हलकेच	पांघ ण	घाल याची	मी	द ता	 घेई.	काही-काही	 वेळा
या या	चरणांशीच	आ तरणावर	बसलेला	मी,	श येवर या	 या या	चरणांवरच	म तक
ठेवनू	 के हा	 झोपी	 गेलेला	 असे,	 कळत	 नसे!	 अशा	 वेळी	 या या	 मनातील
मा यािवषयी या	 सखोल	 परे्मभावनेचा	 मला	 पर् यय	 येई.	 मा याअगोदर	 जागा
झालेला	दादा,	माझा	िनदर्ाभंग	होऊ	नये	 हणनू	आपले	चरण	जराही	न	हलवता,	तसाच
पडून	राही!

दोन	 पर्हर	 झा यानंतर	 दा कानं	 ग ड वज	 दादा या	 िनवास-क ासमोर	 चौकात
आणनू	उभा-केलेला	असे.	मग	आ ही	कधी	उ रे या	भ लात	महा ाराकडे	िशवालयात,
कधी	 दि णे या	 पु पदंत	 महा ाराकडे	 फेरपटका	 टाकत	 अस.ू	 दादाला	आिण	 मलाही
पि चमे या	 ऐंदर्	 महा ारालगत या	 पाषाणी	 बैठकांवर	 बसनू	 समुदर्लाटांचं	 गाजेसह
चाललेलं	अिवरत	नृ य	बघणं	अितशय	आवडे.	 या या	गाजेच	 दर्	व	अखंड	संगीत	तर
आ हाला	आता	सवयीचंच	झालं	होते,	सं याकाळी	 या	बैठकांवर	बसनू	आ ही	िकतीतरी
िवषयांवर	मनमोकळं	बोललो.

कधी-कधी	 आम या	 समवेत	 बलरामदादा,	 सा यकी,	 त ण	 अमा य	 सुकृत,
मंितर्गणांतील	एखादा	सद य	असेही	असत.

दादा या	 मा यावरील	 अकृितर्म,	 िनखळ	 परे्माचा	 पर् यय	 मला	 एके	 िदवशी
पर्कषानं	आला.	 यानं	 या	िदवशी	आमचा	ग ड वज	दा काला	थेट	मा या	िप या या
िनवासाकडे	 यायला	 सांिगतलं,	 हे	 असं	 अगर्सचूना	 न	 देता	 एरवी	 तो	 कुणा याही
िनवासाकडे	 कधीच	 गेला	 न हता.	आ ही	आम याच	 िनवासाकडे	 चाललोत	 हे	 यानी
येताच,	मी	िवचारात	पडलो.	माझे	देवभागबाबा	वसुदेवबाबां याच	वयाचे	होते.	तेही	आता
वृ 	झाले	होते.	थकले	होते.	माझी	कंसामाता	दो ही	राजमातां याच	वयाची	होती.	तशीच
िदसतही	होती.

दादा	 सरळ	 अंत:पुरी	 क ात,	 शयनागारातच	 गेला.	 पाठोपाठ	 मी	 होतोच.	 याला
समोर	बघनू	श येव न	उठू	बघणा या	मा या	 देवभागबाबांना	 यानं	बळंच	 पु हा	लेटतं
केलं.	 यानं	मा या	देवभागबाबांचे	चरण	मांडीवर	घेऊन	चुरायला	के हा	सु वात	केली,	ते
यांनाही	कळलं	नाही.	जे हा	कळलं,	ते हा	बराच	वेळ	झाला	होता.



तसंच	मा या	कंसामाते या	श येजवळ	जात	मंचकावर	बसनू	तो	 हणाला,	‘“मा या
वसुदेवबाबा	 िन	 देवकीमातेनं	एकतर्च	 कंसमामाचा	कारावास	भोगला.	यादवांची	अशीही
पर्था	आहे	 की,	 पितप नीनं	 सुखदुःख	 एकतर्च,	 एकाच	जािणवेनं	आपलं	 हणावं.	 मी
परे्मानं	देवभागकाकांचे	चरण	चुरले	आहेत.	तु हाला	 यांचं	पि न व	िस 	कर यािशवाय
पयाय	नाही.	”	मा या	मातेला	बोल यासाठी	काहीही	वाव	न	ठेवता	 यानं	बाबांना	िदली,
तीच	सेवा	कंसामातेलाही	िदली.	 या	िदवशीचा	 याचा	नमर्पणा	आिण	मजिवषयीचं	परे्म
बघनू	मी	तर	 मु धच	झालो.	कारण	 िनरोप	 घेताना	तो	मा या	मा या-िप यांना	 हणाला
होता,	 “हा	अवधतू	 उ व	जसा	 तुमचा	 पुतर्	आहे,	 तसा	 मी	 वसुदेवबांबाचा	शर्ीकृ णा
तुमचा	उ वच	आहे!

एके	 िदवशी	आ ही	दादा या	क ात	बोलत	बसलो	असताना,	 ारावर या	 सैिनकानं
वाता	आणली	 –	 ‘पर्भास ेतर्ीचे	 ेतर्पाल	 ारकाधीशां या	 भेटीसाठी	आले	आहेत.
यां या	 काखेत	 असलेला	 कसलातरी	 गवतका यांचा	 िबंडा	 ारकाधीशांना	 सम च
दाखवायचा	आहे,	असं	 हणतात.	भेट	मागताहेत.	 वामी	कुणालाच	भेटणार	नाहीत	असं
िन नू	सांिगतलं,	तरी	ते	ऐकायला	तयार	नाहीत.	 वामीनंा	भेटायचंच	 हणतात.“ती	वाता
ऐकताच	दादा या	िनतळ	नीलवणी	भ य	कपाळावर	आड या	आठ ाच	आठ ा	उमट या.

वाता	ऐकून	दादानं	मा याकडे	सहेतुक	बिघतलं.	ते	बघणं	 हणजे	परे्मळ	िव वासाची
आ ाच	 होती.	 याची	आता	 मला	 सवय	 झाली	 होती.	 मी	 उठलो.	 क ाबाहेर	 जाऊन
पर्भास ेतर्ी या	 ेतर्पालाची	भेट	घेतली.	 यानं	मला	वंदन	क न	काकुळती या	चयनं
िवनंती	केली	–	“अवधतूा,	काहीही	करा.	मला	काही	 णांसाठी	 ारकाधीशांना	भेटवा.	हे
बघा.”

यानं	 काखेत या	 िबंड ातील	 दोन-तीन	 गवतकाड्ता	 खेचनू	 या	 मा या	 हातात
ठेव या.	 ते	खां ापयंत या	 पणू	 हात	लांबीचे	 दभ	 होते.	 नेहमी या	धािमक	 िवधीसाठी
वापरतात	 या	दभासारखेच.	मातर्	ते	िहर या	वणाचे	न हते.	रापले या	लोहा या	वणाचे	–
काळपट	होते.	 यांची	अगरं्	 नेहमीसारखी	न हती.	ती	बाणा या	पा या या	आकाराची
ितकोनी	व	टोकदार	होती.

डोळे	 िव फारलेला	 ेतर्पाल	 हणाला,	 “उ वदेव,	 हे	 दभ	 नेहमीचे	 नाहीत.	 ते
मोडतात	का,	य न	क न	बघा!	ते	मोडत	नाहीत.	लोहा या	तारेसारखे	केवळ	वाकतात	–
पु हा	आपला	होता	तसा	पवूीचा	आकार	घेतात!”

यानं	एक	लोहदभ	वाकवनू	 पु हा	सोडून	 िदला.	मीही	तो	दोन	 तुकडे,	कर यासाठी
मोडून	बिघतला.	यश	आलं	नाही.	आता	मातर्	मीही	 या	लोहदभाकडे	बारका यानं	बघू
लागलो.

न	 राहवनू	 भेदरलेला	 ेतर्पाल	 तर्ोटक-तर्ोटक	 बोलतच	 रािहला,	 “मा या	 संपणू
आयु यात	–	मी	हा	असला	भयंकर	लोहदभ	कधीच	बिघतलेला	नाही.	ही	काहीतरी	अभदर्
ल णं	आहेत.	आम या	पर्भास ेतर्ी,	सागरिकनारी	अशा	लोहदभांची	काळपट	कुरणंच
कुरणं	 उगवली	 आहेत.	 मा या	 सेवकांनी	 मला	 दाखिवताच,	 कुरणा-कुरणात	 जाऊन
नमु याचे	 हणनू	एक-दोन	दभ	पर् येक	 कुरणातनू	उपटून,	 याचा	 िबंडा	 ारकाधीशांना
दाखिव यासाठी	 णाचाही	 िवलंब	न	करता	मी	आलो	आहे.	मला	एकदा	 यांना	 भेटवा,
अवधतू.”

मला	 या या	बोल यात	 िकतीतरी	मोठं	त य	जाणवलं.	 यानं	 पुढे	 केलेला	दभिबंडा



हाती	घेऊन,	“मा यासमवेत	चला.	दादा	मा यािशवाय	फारसा	कुणाशीच	बोलत	नाही,	हे
स य	 आहे.	 तरीही	 हे	 अक्रीत	 बघनू	 तो	 तुम याशी	 न कीच	 बोलेल.”	 मी
पर्भास ेतर्ी या	 ेतर्पालासह	पु हा	क ात	पर्वेशनू	दादासमोर	आलो.

हातांतील	दोन-चार	काळपट	लोहदभ	दादा या	हाती	देऊन	सव	इितवृ ा त	 या या
कानी	घातला.	दभाचा	 या या	हाताला	 पश	होताच	मघासार याच	 विचतच	उठणा या
उ या-	आड या	आठ ाच	आठ ा	 या या	भ य	िनळसर	कपाळावर	सरासर	दाट या.

आलेला	 ेतर्पाल	मग	बोलतच	रािहला.	हातातील	लोहदभाचं	अगर्	िनकरानं	 यानं
आप या	डा या	तळहातावर	 ारकाधीशांसमोरच	 ते	मोडत	नाही,	 हे	 िस 	कर यासाठी
शकतीनं	खुपसलं.	दभाचं	अगर्	 या या	तळहातावर	िजथं	घुसल	ितथे	िनिमषातच	 या या
र ताचा	एक	थब	तरा न	आला.	 चुकचुकत	 यानं	 खुपसलेला	दभ	 खेचनू	मागे	 घेतला.
दादानं	 पुढे	 होत	आप या	 केशरी	 उ रीयानं	 पर्थम	 तो	 र तथब	 िटपनू	 घेतला.	 मग
ेतर्पालाचा	वर्ण	काही	वेळ	आप या	िनळसर	िनमुळ या	अंगठ ाखाली	दाबनू	धरला.

काही	वेळातच	र त	थांबलं.	दादानं	मा या	हातातील	एक	लोहदभ	पु हा	आप या	हाती
घेतला.	 याची	काळी	मुळं	उपट याचा	य न	केला.	ती	वक्र	होत	होती,	दभापासनू	मातर्
काही	 के या	दरू	करता	 येत	न हती.	दादा या	कपाळीचं	आठ ांचं	जाळं	आता	अिधक
घनदाट	झालं	होतं.	लोहदभ	 यानंही	वाकवनू	मोडता	येतो	का,	याचा	पडताळा	पुनःपु हा
घेऊन	बिघतला.	तो	मोडत	न हता.	दबाव	दरू	करताच	पवूवत	सरळ	होत	होता.	दादानं
याचं	 ितर्कोणी	टोकदार	अगर्	बारका यानं	 िनरखलं,	 वतःशीच	 हणा यासारखा;	पण
आ हाला	 प ट	ऐकू	येईल	असं	 हणाला	—

“नाऽही!	हा	लोहदभ	नाही!	हा	आहे	दभबाण!	लोहाचा	दभबाण!	आप या	नेहमी या
टोकदार	सचूी	बाणापे ाही	पर्भावी	–	िवनाशक	लोहदभबाण!!”

हातातील	दभबाण	 यानं	मा या	हातात	िदला.	मी	सव	बाहेर	खेचलेले	दभबाण	आता
दादानं	 ‘िवनाशक’	 हट यावर	 काळजीपवूकच	 पु हा	 िबंड ात	 खुपसनू	 तो	 िबंडा
ेतर्पाला या	हाती	िदला.	 याला	 ‘या	 तु ही’	 हणनू	िनरोपाचा	संकेत	केला.	तो	िनघनू

गेला.	आप या	क ात	अ व थ	 फे या	 घेणारा	माझा	दादा	आज	 पुनःपु हा	एकच	एक
हणत	होता	–	‘र -र 	इडादेवी,	र -र 	िशवशंभो!’
आमचा	 िन यक्रम	 पवूीसारखाच	 चाल	ू झाला.	 देशोदेशीचें	 ऋिष-मुिनवर,	 िव ान

तापस,	 िविवध	 कलांचे	 अिधकारी	 ारकेत	 येतच	 होते.	 पर्थम	 युवराज	 हणनू
बलरामदादाला	भेटून,	दादाला	भेट याची	इ छा	 य त	करीत	होते.	बलरामदादा	 यांना
सुचतील	ती	कारणं	सांगनू	पर परच	वाटेला	लावत	होता.	 यातनूही	काही	िचवट	िनधारानं
दादाला	भेट यासाठी	येत	होते.	मला	 याची	भेट	घडवनू	दे याची	नाना	परीनं	गळ	घालत
होते.	मीही	सव	बुदि्धकौश य	पणाला	लावनू	आले यांची	समजतू	घालनू,	 यांना	िनरोप
देत	होतो.	तरीही	एखादा	कृ णभ त	काहीच	ऐकत	नसे.	चातुयानं	राणीवशा या	 ीपावर
जाऊन	 ि मणीविहनीं या	 िनवासासमोर	 अहोरातर्	 िनजळी	 उपोषणाला	 बस याचा
िनगर्ह	बोलनू	दाखवी!	ही	मातर्	आ हा	दोघांनाही	लाग	ूपडे.	िन पायानं	तो	िनगर्ह	मी
दादा या	कानी	घाली.	 दादाचाही	 िन पाय	 होई.	अशा	 िनगर्ही	भ ताला	तो	 भेट	 देई.
या याशी	मनमोकळं	बोले.
पुढे-पुढे	याचा	वास	आपोआपच	आणखी	काही	भ तांना	लागला.	ते	हाच	उपाय	वाप

लागले.	 यावर	दादानंच	तोड	काढली.	आताशा	तो	पवूीसारखं	आ े या	 पात	बोलतच



नसे.	 बोले	 ते	 वतःशी	 बोल यासारखं	 हणे	 –	 ि मणीलाच	 इथे	 मळू	 ारकेत	 येऊन
राहायला	सांिगतलं	तर	–	‘

मी	 या याशी	इतका	एक प	झालो	होतो	की,	 याची	असली	 वगतं,	 यामागील
आशय	ओळखनू	स वर	मागी	लावी.

मा या	 संदेशानुसार	 ि मणीविहनी	 राणीवशाचं	 ीप	 सोडून	 आता	 मळू	 ारकेत
महाराणी	 हणनू	असले या	 यां या	िनवासात	येऊन	रािह या.	 याही	काही	कमी	चतुर
न ह या.	 ारकाधीशांचं	आप यासारखं	आप या	भिगनीनंा	दु न	का	होईना	िन य	दशन
हावं	 हणनू	 यांनी	 या	सग या	जणीनंा	 एकेक	करत	 हळूहळू	आप या	 िनवासा या
पंखाखाली	 घेतल.	 ि मणीविहनीं या	 इथ या	 महाराणी	 िनवासाला	आठ-दहा	 गवा ं
होती.	 यां यातनू	मा यासह	दा कामागनू	ग ड वजाकडे	िनघालेला	दादा	लांबनूच,	पण
प ट	 िदसत	असे.	 दादा या	 रा यांचं	 या यावर	 एवढं	 िन सीम	 परे्म	 होतं	 की,	 या
आलटून-पालटून	गवा ात	उभं	राहनू,	एकीला	जरी	दादा	िनसटता	िदसला,	तरी	सग या
जणीनंा	 याचा	काही	पळांतच	संकेत	िमळे.	मग	सगळया	जणी	एकदम	गवा ात	िदसणार
नाहीत	याची	द ता	घेत,	चतुराईनं	‘शर्ीदशन’	करीत.

सव	 विहनीनंा	 के हाही	 भेटीस	 ये याची	 दादाची	 अनुमती	 होती,	 पण	 याचा
‘वानपर् थाशर्म’	 ि मणीविहनीनंी	आप या	सग या	भिगनीपंयंत	पोहोचिवला	होता.
दादा या	िन य	जीवनात	िव ेप	न	आणता	सग या	जणीनंी	यापुढे	कसं	वागलं	पािहजे,	हे
नाना	 परीनं,	 यां या	 कंठी	 उतरिवलं	 होतं.	 यातही	 भामाविहनी	 इतर	 सव	 िवषयांत
वभावानं	आमलूागर्	बदल या	हो या,	तरी	दादावरील	आपलं	परे्म	पिह या	क्रमांकाच
आहे,	हे	िस 	कर या या	मनोवेगाला	बदलायला	मुळीच	तयार	न ह या.

दादाला	भेट याची	 यांची	उबळ	जे हा	अनावर	होई,	ते हा	 या	फारच	चतुराई	करीत.
पर्थम	मला	बोलावनू	घेऊन	 हणत,	“अवधतू	भावजी,	शर्ीचंी	पर्कृती	ठीक	नाही	असं
समजतं.	काय	होतंय	 यांना?”

ते	ऐकून	मी	ग धळून	जाई.	पटकन	 हणे,	“एवढा	मी	 याची	द ता	 यायला	असताना
या या	पर्कृतीला	आता	काय	झालं?	आिण	 ते	मला	कसं	काय	कळलं	नाही?	 यालाच
िवचारतो,	काय	झालं	 ते!”	असं	 हणनू	भामाविहनीं या	 िनवासातनू	मी	 िचंतेतच	 िनघनू
येई.

थोड ा	 वेळातच	दादा या	क ासमोर	 ि मणी	आिण	भामाविहनी	दोघीनंाही	उ या
पाहनू	 मी	 चक्रावनू	 जाई.	 यांना	 त परते या	 दादा या	 भेटीस	 नेई.	 या	 भेटीत
ि मणीविहनी	 बोलताना	 पुनःपु हा	 िचंतेनं	 िवचारीत,	 “आता	 शर्ीचंी	 पर्कृती	 कशी

आहे?”	तसं	दादा	 नेहमीसारख	हसनू	 हणे,	“मला	कुठे	काय	झालंय?	मी	 ेम	आहे.”	या
भेटीत	म येच	एखादा	श द	बोलनू,	भामाविहनी	 नुसती	 नेतर्भ ती	क न	डोळयांत	न
मावणा या	 दादाला	 डोळाभर	 बघनू	 परे्त.	 दोघीही	 समाधानानं	 िनघनू	 जात.	 मा या
ल ात	 नेमकं	काय	झालं	असावं,	 ते	आता	 येई.	या	सवांचं	मळू	भामाविहनीवंकडे	असे.
माझी	भेट	झा यानंतर	लागलीच	 यांनी	 ि मणीविहनीं याकडे	दादासंबंधी	असा	िवषय
काढून	ठेवलेला	असे	की,	‘अवधतू	भावजी	शर्ीचंी	पर्कृती	कशामुळे	तरी	िबघडली	आहे,
हे	बघ यासाठी	आताच	मला	सांगनू	गेले.’

ते	ऐकताच	 ि मणीविहनी	सैरभैर	होत.	 हणत,	“लागलीच	गेलं	पािहजे.	भामे,	तचू
चल	 कशी	 मा यासमवेत!”	 हो-ना’	 करत	आपणच	 सव	 घडवनू,	 ि मणीविहनीनंा	 पुढे



घालनू,	माझं	बोलणं	िफरवनू,	भामाविहनी	 ि मणीविहनीसंह	दादा या	भेटीला	येत.
िदवस	कसे	िनवांत	चालले	होते.	कु ेतर्ा या	महाय ानंतरचा	तीन	तपांवरचा	काळ

मागे	 पडला	 होता.	 या	महायु ा या	 िकतीतरी	 मृतीही	मागे	 पड या	 हो या.	मी	तर
पर्भास ेतर्ी या	 ेतर्पालां या	 भेटीची	 मृतीही	 िवस न	 गेलो	 होतो.	 एके	 िदवशी
दादानं	 दा काला	 ग ड वज	 युवराज	 बलरामदादा या	 िनवासी	 क ाकडे	 यायला
सांिगतलं.	आ ही	बलभदर्दादा या	िनवासासमोर	आलो.	मी	आिण	दादा	रथातच	थांबलो.
दा क	 युवराजांना	अगर्सचूना	 दे यासाठी	आत	 गेला.	 थोड ा	 वेळानं	 परत	आला	 तो
खाली	 मान	 घालनूच.	 मी	 याला	 िवचारलं	 “काय	 झालं	 दा का,	 लगेचच	 परतलास?
बिलदादा	आहे	की	नाही?”

तो	खाली	मान	घालनूच	उ रला,	“आहेत.	पण	 यां या	भेटीसाठी	मलाही	सैिनकांनी
आत	सोडलं	नाही.	 यां या	 बैठकी या	क ात	 ते	कुणावरतरी	अनावर	संतापानं	कडाडून
बोलताहेत.	अशा	समयी	मी	 यां यासमोर	जाणं	यो य	नाही,	असं	सैिनकांचं	 हणणं	आहे.
हणनू	थोडा	वेळ	थांबनू	तसाच	परतलो.”
हे	ऐकताच	मातर्,	 दादा	एका	 झेपेतच	 रथाव न	खाली	उतरला.	मी	 या या	मागे

झालो.	आ हाला	 बघताच	 मातर्	 बलभदर्दादाचे	 सश तर्	 सैिनक	आदरानं	अिभवादन
क न	दरू	झाले.	आ ही	थेट	आत या	बैठकी या	क ात	गेलो.

बिलदादा	 आ हाला	 पाठमोरा	 उभा	 होता.	 तरीही	 तो	 संतापाने	 थरथरत	 होता	 हे
जाणवलं.	 या यासमोर	 उभा	 होता,	 आता	 या याहनू	 िकतीतरी	 वय क	 िदसणारा
कृतवमा!

भारतीय	 यु 	झा यापासनू	कृतव यानं	 सुधमा	सभा	टाकली	होती.	दादासमोरही	तो
कधीच	आला	न हता.	मलाही	 विचतच	भेटला	होता.	तो	यादवां या	मंितर्गणांतील	एक
मंतर्ी	 असनूही,	 िदवसरातर्	 म पाना या	 नशेत	 चरू	 राहत	 होता.	 या या
िनवासाभोवतीचे	 यादवसैिनक	 यामुळेच	 म पी	 झाले	 होते.	 हळूहळू	 ही	 लागण	 सव
ारकाभर,	 सव	 यादवयो यांतच	 पसरली	 होती.	 या	 एवढ ा	 मोठ ा	 राजनगरात

चौकाचौकांत	 पु हा	म ालयं	उठली	होती.	 ितथे	म धंुद	झालेले	यादवयो े 	एकमेकांशी
भांडत-तंटत	होते.

दादा या	 मानिसक	 वानपर् थापासनू	 यानं	 सुधमा	 सभेत	जाणं	 सोडून	 िदलं	 होतं.
रा यकारभारात	तर	तो	कसलंही	ल 	घालत	न हता.	युवराज	 हणनू	आ ापतर्	काढून,
दवंड ा	िपटवनू	युवराज	बलभदर्दादा	कंटाळला	होता.	कुणीच	यादव	कुणालाही	मानेनासे
झाले	होते.

एरवी	कमी	 बोलणारा	 बलभदर्दादा	 िवचारीत	 होता,	 “कु ेतर्ावर	 तुला	 जे	जमलं
नाही,	 ते	 कुलघात या	 –	नीचा,	आत या	अंगानं	त	ूइथे	साधतो	आहेस.	अ व था यानं
या	रातर्ी	दर्ौपदीचे	सव	 पुतर्	वधले,	 ते हाच	 तुला	ओळखायला	पािहजे	होतं	आ ही.
या	रातर्ी	 या	 िशिबरा या	 ारावर	आपले	न न	खड्ग	 घेऊन	त	ू कृपासह	पहारा	 िदला
होतास.	 यानंतर	 त	ू ारकेत	 उरले-सुरले	 सव	 यु िनपुण	 यादववीर	 िबघडवनू	 टाकलेस.
यांना	 म पी,	 यसनी	 केलंस.	 त	ू काखेतला	 अंगार	आहेस.	 त	ूआजच	 ारका	 सोडून
चालता	हो.	नाहीतर	मी	 वह तेच	तुझा	भरचौकात	िशर छेद	करीन.”

आता	 मातर्	 दादा	 पुढे	झाला.	 या	 दोघां या	 म ये	 उभं	 राहनू	शांतपणे	 हणाला,
“ ये ठा,	तुझा	संताप	मी	जाणतो,	तो	आवर.	तु या	या	कठोर	कृतीला	खपू	उशीर	झाला



आहे.	मला	वाटतं,	तचू	आता	पर्भासतीथी	जाऊन	यादवां या	भ यासाठी	परमे वराची
आराधना	करावी.	बघ,	तुला	यो य	वाटेल	ते	कर!”	योहुन	अिधक	काहीही	न	बोलता	तो
बलभदर्दादा या	 िनवासातनू	 बाहेरही	 पडला.	 या	 िदवशी	आ ही	 पि चमे या	 ऐंदर्ी
महा ाराजवळील	 इडादेवी या	 मंिदरा या	 पाषाणी	ओवरीवर	 िकतीतरी	 वेळ	 बसलो	 –
दोघेच,	 िनःश द.	 नुसते	 सागरलाटां या	 अखंड	 नृ याकडे	 बघत!	 काळाची	 थांग	 न
लागणारी	गाज	ऐकत!

कोजािगरी	 शारदीय	 पौिणमेचा	 िदवस	 उजाडला.	 या	 पौिणमेला	 पर्भास ेतर्ी
यातरे्ला	 जा याचा	 यादवांचा	 पर्घात	 होता.	 यापर्माणे	 पर्मुख	 यादव	 नौकानौकांनी
पर्भास ेतर्ाकडे	 िनघनू	 गेले.	मागे	 रािहले	 ते	 वृ 	आिण	अगदी	बालक	असे	मोजकेच
यादव.	सवांत	शेवटी	बलरामदादाही	आप या	गद,	सारण	अशा	बंधूंसह	आिण	 यां या	िन
आप या	 िनशठ,	 उ मुक	 अशा	 सव	 पुतर्ांसह	 िनघनू	 गेला.	 गेले या	 सहसर्ावधी
यादवां या	मनोरंजनासाठी	 मैरेयक	म ाचे	 बुधले	व	सोमरसाचे	 हंडे	भरले या	शंभर–एक
नौकांचा	 िवशेष	 तांडाही	 िनघनू	 गेला.	 दादानं	आता	अशा	 सामिूहक	 समारोहात	 जाणं
के हाच	सोडून	िदलं	होतं.

कोजािगरी	 पौिणमा	 अस यानं	 रातर्ी	 व छ,	 संुदर	 चांद यात	 आ ही	 दोघेच
दा कासह	 ऐंदर्	 महा ारालगत या	 पाषाणी	 बैठकीवर	 बसलो.	 समोर	 िपठूर	 व छ
चांद यात	 पि चम	 सागर	 लाटालाटांनी	 उचंबळत	 होता.	 अशा	 िक येक	 कोजािगरी
पौिणमांना	िववाह	व	नामकरणा या	िनिम ानं	मी	दादाला	यादव	 तर्ी-पु षंसमवेत	रास
खेळताना	पािहलं	होतं.	 हणनू	गज या	 फेसाळ या	लाटांकडे	बघत	मी	 रासाचा	 िवषय
काढला.	दादाला	 हटलं,	“त	ूरास	खेळताना	सवांशी	एक प	झालेला	िदसतोस.	पर् येक
तर्ी-पु षसमवेत	तचू	नाचतो	आहेस,	असं	वाटतं.	याचं	रह य	काय?”
तो	एकदा	चांद यात	 हाले या	गज या,	पि चम	सागराकडे	आिण	एकदा	मा याकडे

असं	िकतीतरी	वेळ	आलटून–पालटून	बघत	रािहला.	मग	हसनू	अगदी	मोज या	श दांत
हणाला,	 “अवधतूा,	 ‘रास’	 हे	 पर्तीक	 आहे.	 जीवसृ टी	 िनमाण	 करणारा	 परमा मा,
पर् येक	 णाला	 रासच	 खेळत	असतो.	 या	 णालाही	 दरूवर	 तो	 तसा	 रासच	 खेळतो
आहे!”	 मग	 मातर्	 काहीच	 बोलला	 नाही.	 मीही	 काही	 बोललो	 नाही.	 या	 रातर्ी
कोजािगरी या	 िपठूर	चांद यात	 िकतीतरी	 वेळ	आ ही	सागरिकनारी	 पाषाणी	 बैठकांवर
बसलो.	िनःश द.	म यरातर्	उलट यानंतर	के हातरी	परतलो.

दोन	 िदवस	 उलटले.	 ितस या	 िदवशी,	कधी	 न हे	 ते	फार	 िदवसांनी	 ारकाधीशांची
िवशेष	भेट	मागणारे	समयतबकावरचे	तीन	कणीदार	टोल	पर्भातकालीच	ऐकू	आले.	‘कोण
आलं	असावं?’	मी	आिण	दादानं	एकमेकांकडे	पर् नाथी	बिघतलं.

काही	 वेळानं	 समयतबकाचा	 पालक	 पर्थम	 आला.	 या या	 पाठोपाठ	 अगर्वाता
पाठिव या या	 पर्थेचं	भान	 नसलेला	 पर्भास ेतर्ीचा	 तोच	 ेतर्पाल,	लटलट	कापत
सरळ	दादा या	चरणांवर	लोटांगण	घालनू	हमसत	रािहला.

आ हा	 दोघांनाही	 काय	 पर्कार	 आहे	 काहीच	 कळेना.	 मी	 दादा या	 चरणांवर
लोटांगणात	पडले या	 या	 ेतर्पालाला,	बसनू	थोपटून	शांत	कर याचा	पर्य न	क
लागलो.

दादा	मातर्	 या या	 नेहमी या	प तीने	असे	पाय	धरणा याला	त पर	न	उठिवता
िन चल	उभाच	रािहला.	मी	शांतवनू	 ेतर्पालाला	उठतं	केलं.	 याचे	खांदे	थोपटून	 याला



आगर्हानं	 आवजनू	 हणालो,	 “तु ही	 मुळीच	 भेद 	 नका.	 शोक	 क 	 नका.
आभाळाएवढ ा	 अभयदानी	 महापु षसमोर	 तु ही	 उभे	 आहात.	 बोला,	 काय	 ालं?
बोला.”

नेतर्ांत या	अिवरत	अश् धारा	उ रीया या	शेवानं	वारंवार	 िटपत,	तो	एकेक	श द
िनकरानं	कसंतरी	बोलला,	“ ारकाधीश,	अवधतू	–	मोठा	घात	झाला	आहे.	परवा	रातर्ी	–
रातर्ी	कोजािगरी या	चांद यात	–	चांद यात	पर्भास ेतर्ी	–	 ेतर्ी	–	पर्लय	माजला.
सगळे	 अठराकुलीन	 पर्मुख	 यादव	 म धंुद	 होऊन	 आपसात	 लढून	 –	 लढून	 िवनाश
पावले!!”

“ काऽय?”	मी	जवळ-जवळ	िकंचाळलोच.
दादा	मातर्	शांतच	होता.	िन चल.	 वतःशीच	बोल यासारखा	 हणाला,	“ ेतर्पाल,

शांत,	ि थर	मनानं,	काय	िन	कसकसं	झालं,	सव	–	सव	सांगा.”
आता	सावरलेला	 ेतर्पाल	थोडं	सलग	आिण	 प ट	बोल	ूलागला,	“कोजािगरी या

पौिणमेचा	चंदर्	आभाळात	उठताच	सह तर्ावधी	यादवांनी	कािहली-कािहलीत	भरले या
मैरेयक	मघाचं	आिण	सोमरसाचं	सामिूहक	 पर्ाशन	करायला	 पर्ारंभ	 केला.	म यरातर्ी
चंदर्	म तकावर	येईपयंत,	ते	सवच	म 	ढोसनू–ढोसनू	अनावर	धंुद	झाले.

“पर्थम	 कृतव यानं	 यमंतक	म याचा	 िवषय	काढून	 सेनापती	सा यकीनंा	 िडवचलं.
ारकाधीशांना	तो	च क	 ‘चोर’	 हणाला.	 ते	ऐकून	अनावर	संत त	झाले या	सा यकीनंी

लगत या	लोहदभ	 कुरणातील	 िमळतील	 तसे	लोहबाण,	 हातांनीच	 कृतव यावर	अखंड
फेकायला	 सु वात	 केली.	 मग	 उभयतांत	 िकतीतरी	 वेळ	 या	 दभबाणाचंच	 यु 	झालं.
भारतीय	 यु ात	नसेल	इत या	गतीनं	महारथी	सा यकी	 कुरणातील	दभबाण	 मुळासकट
के हा	िन	िकती	उपटत	होते	आिण	कृतव यावर	फेकत	होते,	ते	कळत	न हतं.	दभबाणांनी
घेरले या	आप या	म गु 	 कृतव याला	बघनू	सांबाला	 संताप	आला.	तो	सा यकीवंर
धावला.	 यानंही	 सा यकीवंर	 अगिणत	 दभबाण	 फेकले.	 सेनापतीवंरचा	 हा	 आघात
पर्घु नाला	सहन	झाला	नाही.	 यानं	पर्थम	सांबाला	वधलं.	भदर्ादेवीचंा	 ये ठ	 पुतर्
संगर्ामिजत	 याला	 याचाच	 बंध	ू सुभदर्ानं	 ‘माझा	 सतत	 अवमान	 करतोस	 –’	 असं
दातओठ	खात	दभबाण	फेकून	वधलं.

“मग	 िकतीतरी	 वेळ	म धंुद	झालेले	यादव	 ये ठता,	किन ठता,	सव	नाती,	नीती
िवस न	पर्चंड	आरडाओरडा	करीत	एकमेकांवर	दभबाण	फेकत	तुटून	पडले.

“दो ही	हात	उंचावनू	‘थांबा!	तु हाला	इडादेवीची	शपथ	आहे.	थांबा.’	 हणत	युवराज
बलभदर्	 सवांना	 रोध यासाठी	 आक्रोशनू,	 धावधावनू,	 िवनवनू	 थकले.	 कुणीही
यां याकडे	ल 	 िदलं	नाही.	उ ररातर्ीपयंत	 धंुद	यादवांचा	आरडाओरडा	 िन	बाणफोक
चालली	 होती.	 म तक	 हातात	 घट्ट	 ध न	 युवराज	 एका	 पाषाणखंडावर	 थकून	 सुतर्
होऊन	बसले.

“कुठ याही	 यु ात	नाही	इत या	 िनदय	 िनममपणानं	यादवांनी	 बंध–ूबंधूंना	दभबाण
फेकून	वधलं.

“सयूोदय	होईपयंत	पर्भास ेतर्ाचं	–	कु ेतर्	झालं	होतं.	मृगा या	वादळी	पावसात
डेरेदार	आमर्वृ ावरची	फळं	वा यानं	झोडपनू	काढ यामुळे	बंु याशी	इत तत:	पडावीत,
तसे	यादवांचे	 मृतदेह	 इत तत:	कसेतरीच	 पडले	 होते.	 दभबाणांची	सव	 कुरणं	 उद् व त
झाली	 होती.	 अशी	 बोटभरही	 जागा	 या	 कुरणांना	 ध न	 असले या	 सागरपुळणीवर



िश लक	न हती,	िजथे	मृत	यादवाचा	देह	पडला	न हता.
“वाचले या	एका	त ण	यादवा या	 कंधाचा	आधार	 घेत	 िवष ण	 युवराज	बलभदर्

पि चम	सागरिकनारी	आले.	 पुळणी या	वाळूतच	पदम्ासन	घालनू	 यांनी	 यान	धरलं.
एवढ ात	सागरभरती	आली.	 यां या	सोबत या	त ण	यादवानं	नंतर	मला	सांिगतलं	की,
‘दादां या	 िमट या	 नेतर्ांतनू	 एक	 शुभर्धवल	 शलाका	 िनघाली.	 वळवळत	 ती
सागरलाटांत	दरूवर	कुठेतरी	िनघनू	गेली.’



“भरतीचा	गजता	समुदर्	बघनू	 यां यासोबतचा	त ण	भयानं	पळून	आला.	आ ही
नंतर	ितथे	गेलो.	युवराजांचा	देह	काही	सापडला	नाही.

“ ारकाधीऽश	–	आपले	युवराज	बलभदर्दादा	आपणाला	सोडून	सागरिपर्य	झाले!!”
ेतर्पाल	उ रीयांत	आपले	मुख	लपवनू	उ या	देहीचा	गदगदला.
मी	सु न-सु न	होऊन,	म तक	ओंजळीत	ध न	मटकन	खालीच	बसलो.
दादा	एकच	वा य	बोलला	आिण	अंतक ात	िनघनू	गेला	–	“थोर या,	एकदा	त	ू ट

होऊन	मला	सोडून	गेलास,	 हणनू	माझे	िपर्य	मोरपीस	धाडून	मी	तुला	परतिवला.	आता
मातर्	तुला	परतिव यासाठी	या	धाक या या	हाती	काही	काहीही	नाही!”

वाता	कळताच	 दादानं	 दा काला	ग ड वज	 िस 	करायला	सांिगतलं.	मला	आिण
रेवतीविहनीनंा	 रथात	 घेऊन	 यानं	 पर्भास ेतर्ाकडे	 पर् थान	 ठेवलं.	 अमा यांना
वसुदेवबाबा	आिण	 रोिहणीमातेसह	थोरलीला	 पर्भास ेतर्ाकडे	 घेऊन	 ये याची	सचूना
क नच	 तो	 िनघाला	 होता.	 हि तनापरू,	 कांिप यनगर,	 इंदर्पर् थ,	 िवराटनगर,
रैवतकनगर	अशा	सव	िठकाणी	वाता	दे यासाठी	दतू	धाडायलाही	 यानं	सचूना	केली.

आता	 बलभदर्दादाचे	 सव	 धािमक	 िवधी	 होईपयंत,	 आ हा	 सवांचा	 पडाव
पर्भास ेतर्ावरच	 पडणार	 होता.	 दादानं	 यादवीत	 गेले या	 सव	 यादववीरां या	अठरा
िठकाणी	 मोठमोठ ा	 िचता	 रचनू	 घेत या.	 सोबत	 आणले या	 या– या	 कुलातील
वृ ाकडून	 यांना	 एकतर्च	 समंतर्	अि नदाह	 िदला.	 बलभदर्दादा या	 चंदनी	 िचतेला
अ नी	देतानाही	तो	िन चल,	शांत	होता.

सवां या	 ितलांजलीसाठी	हि तनापरूहनू	 युिधि ठर	व	दर्ौपदीसह	इतर	चारही	पांडव
पर्भास ेतर्ी	आले.	 यां यासोबत	महा मा	िवदुर	आिण	संजयही	होते.

ितलांजलीचा	 िवधी	 समंतर्	 पार	 पडताच,	 दादानं	 पांडवांतील	 एकट ा	 धनुधर
अजुनाला	बाजलूा	घेतलं.	मी	दोघां या	सोबत	होतोच.	अितशय	शांतपणे	 याने	अजुनाला
पिहलाच	 पर् न	 केला,	 “िहमालया या	 वनात	 जाऊन	 आ याबा चं	 काय	 यथािवध
केलंत?”

बलभदर्दादा या	 आठवणीनं	 डोळे	 भ न	 आले या	 अजुनाला	 हा	 पर् न	 तसा
िकतीतरी	अनपेि त	होता.	तो	भर या	डो यांनी	दादाकडे	नुसताच	बघत	रािहला.	तोही
आता	 िकतीतरी	 वय क	 िदसत	 होता.	 यानं	 कंुतीमातेचे	 सव	 िवधी	 समंतर्	 के याची
होकाराथी	नुसती	मान	डोलिवली.	 याला	काय	बोलावं,	सुचतच	न हतं.

आपला	 उजवा	आजानुबाह	ू अजुना या	 िवशाल	 वृष कंधावर	 चढवनू	 तो	 हलकेच
थोपटून	दादा	 याला	 हणाला,	“माझा	थोरला	गेला.	सवांनाच	जावं	लागतं.	उ ा	मलाही
जावं	लागेल.	या	 णी	कंुतीआ येला	आिण	बलभदर्दादाला	सा ी	ठेवनू	मला	एक	वचन
दे!”

दादानं	कधीच	काहीही	 कुणाकडे	 मािगतलं	 न हतं	 –	 वचनसु ा!	 ते	जाणव यामुळे
डोळे	अिधकच	डबडबले या	अजुनानं,	दादानं	पसरले या	 िनळसर	 गुलाबी	तळहातावर
आपला	िनळसर	हात	हलकेच	ठेवनू	पु हा	होकाराथी	मान	हलवनू,	 याला	मकूपणेच	वचन
िदलं.

दादा	 संथ	 लयीत	 अजुनाला	 हणाला,	 “मा या	 प चात	 ारके या	 सव
यादवि तर्यांचं	संर ण	त	ूकरायचं	आहेस,	पाथा!”

ते	 ऐकताना	 मातर्	 मी	शहारलो.	 तो	असं	काही	 बोलेल,	असं	 मला	 मुळीच	 वाटलं



न हतं.	अजुन	तर	 िदङ्	मढूच	झाला	 होता.	 पांडव	 हि तनापरूला	 परत	जा याचा	समय
आला.	 यांचा	िनरोप	घेताना,	आज	मातर्	आचाय	सांदीपनी	आिण	मुिनवर	घोर	अंिगरस
यांना	केलं	होतं,	तस	गुडघे	भुईवर	टेकून	दादानं	 ये ठ	पांडव	युिधि ठराला	व	भीमसेनाला
यां या	 चरणांवर	 म तक	 ठेवनू	 वंदन	 केलं.	 ते	 दोघे	 मातर्	 यादवांचा	 िवनाश	 आिण
बलभदर्दादाची	कुवाता	याच	िवचारानं	इतके	हाद न	गेले	होते	की,	दोघां याही	ते	काही
यानी	आलं	नाही.
अजुनासह	दोन	लहान	पांडवांनी	–	नकुल–सहदेवांनी	दादाला	दंडवत	घातले.	 यानं	या

वेळी	 एकट ा	 नरो म	स या	अजुनाला	 दृढािलंगनात	 घेतलं.	मग	 बराच	 वेळ	 दोघंही
याच	ि थतीत	िनःश द	उभे	रािहले.	इतर	कुणाला	िदसला	की	नाही	मला	माहीत	नाही,
पण	अजुना या	नेतर्ांतनू	पाझरलेला	आ मरस	दादा या	सखोल	िनळसर	पाठप हाळीतनू
उतरलेला	मी	पािहला.

या याशी	 नेहमीच	 एवढं	 िनभीड	 बोलणारी	 दर्ौपदी,	आता	 मातर्	 काही–काहीच
बोलत	न हती.	िनरोपासाठी	ित यासमोर	दादा	जाताच	ती	नम कारासाठी	वाकू	लागली.
अपार	परे्मानं	ितचे	दो ही	हात	ओंजळीत	घेत,	दादानं	ितला	रोधलं.

ितला	 वाटलं,	अजुनाला	 केला	 तेवढा	 नसला,	 तरी	 दादा	 या	 णी	 ितला	काहीतरी
उपदेश	करणार.	पण	–	पण	“सखीऽ	–	तुला	या	 णी	हवेत	श द!	मी	 देतो	आहे,	ते	माझं
परे्म!	व तर् पातच!	सांभाळ	 ते.”	एवढं	एकच	 वा य	 बोलनू	 यानं	आप या	 िनळसर
कंठाभोवती	घेतलेलं	केशरी	उ रीय	ित या	ओंजळीत	ठेवलं!

पांडव	 दर्ौपदीसह	 हि तनापरूला	 िनघनू	 गेले.	 आ ही	 वसुदेवबाबा	 आिण	 दो ही
मातांसह	 ारकेला	परतलो.	आता	तर	मला	जाणवावी	अशी	त् टी	दादा या	िदनचयत	पडू
लागली.	 यानं	समुदर्िकनारी	जाऊन	सयूदेवांना	सां यअ य	 देणं	सोडून	 िदलं.	 ारकेत
येणा या	कुठ याही	ऋिषमुनी,	तापस,	िस ाची	भेट	घेणं	कटा ानं	बंद	केलं.	न	चुकता	तो
रोज	वसुदेवबाबा	आिण	दो ही	 राजमातांचं	दो ही	 वेलचं	दशन	मातर्	 घेतं	होता.	आता
याचा	 सवािधक	 समय	 दानसतर्ा या	 चौथ यावर	 जात	 होता.	 आताशा	 तो	 फारसा
मा याशीही	 बोलत	 न हता.	 बोलला	 तो	 ते हाच,	 जे हा	 बलभदर्दादा या	 िनिम ानं
रैवतक	पवताव न	एकदा	तीथंकंर	घोर	आंिगरस	भेटीला	येऊन	गेले	ते हा	आिण	एकदा
पुतर्	द ासह	अवंती या	अर यातील	अंकपाद	आशर्मातनू	आचाय	सांदीपनी	येऊन	गेले
ते हा!

याचा	 मौनासारखा	 वाटणारा	 अबोला	 जसा	 मला	 जाणवत	 होता,	 तसाच
ि मणीविहनीनंाही	 तो	जाणवत	 होता.	आ ही	 दोघं	 भेटलो	की,	 याच	 एका	 िवषयावर

िकतीतरी	 वेळ	बोलत	अस.ू	अशी	चचा	 संपिवताना	 या	 हणत,	 “काही	 िचंता	क 	नका
तु ही,	अवधतूभावजी.	मी	सांगते	तु हाला,	शर्ी	बोलतील	ते	केवळ	तुम याशीच	आिण
तेही	भरभ न!”

मी	 याचीच	पर्ती ा	करीत	रािहलो.	आत या	आत	मनानं	िथजत	चाललो.	अशातच
जलदलपर्मुखानं	 सवांनाच	 गंभीरपणे	 िवचार	 करायला	 लावणारी	 एक	 वाता	 आणली.
पि चम	 सागरात	 कसलीतरी	 भकंूपासारखी	 उलथापालथ	 झाली	 होती.	 यामुळे	 बंदर
ारकेला	मागदशन	करणारा	क्रो टू	दीप तंभ	पायात	खचला	होता.	दादा	काही	यावरही

मन	 भ न	 मा याशी	 बोलत	 न हता	 आिण	 तो	 िदवस	 एकदाचा	 उगवला.	 दादा या



बोल याचा	–	युगा या	अंताचा!

या	 िदवशी	 भ या	 पहाटे	 बर्ा ी	 मुहतूावर	 मुरली या	 एकामागनू	 एक	 उठणा या
मधुर	 धुनी	ऐकतच	मी	जागा	झालो.	आ चयात	पडलो.	पर् य 	 ारकेत	 वत:	 मुरली
वाजिवताना	मी	आज	 याला	पिह यांदा	बघत	होतो.	अ ाप	िन याचे	चारणगणही	आले
न हते.	 यांनी	 िन या या	 दर्वीणांवर	 दादाला	 जागं	 कर यापवूीच,	 यानं	 कधीही
िवसरता	येणार	नाहीत,	अशा	मुरली या	अ ात	सुरावटी	घुमवनू	मलाच	जागं	केलं	होतं.

मला	उठलेलं	बघनू	हसतच	 यानं	 मुरली	थांबिवली.	मी	 कुतहूलानं	 िवचारलं,	 “आज
चारणगण	ये यापवूीच	त	ूकसा	काय	जागा	झालास?”

तो	 हणाला,	“मुख	पर् ाळून	ये,	सांगतो.”	 याचीही	िन याची	सव	पर्भात	आि हकं
आवरली	होती.

मी	 मुख	 पर् ाळून	आलो.	 या या	समोरच	 िन यासारखा	 भुईवर या	आ तरणावर
मांडी	घालनू	 बसलो.	आिण	 पु हा	तोच	 पर् न	 केला,	 “िन याचे	चारणगण	 ये यापवूीच
आज	कसा	काय	जागा	झालास	त,ू	दादा?”

तो	हसला	व	 हणाला,	“त	ूशांतपणे	ऐकावंस	 हणनूच	मी	मुरली	थांबिवली	आहे.	नीट
ऐक.	काय	ऐकू	येतंय	तुला?”	 यानं	माझी	परी ा	 यायला	आज	उठ यापासनूच	सु वात
केली.	मी	डोळे	िमटून	एकागर्तेने	ऐकू	लागलो,	‘कररऽऽ	धपऽऽ	कररऽऽ	धपऽ!’	पि चम
सागराची	अखंड	गाज	 प ट	ऐकू	येत	होती.	मी	 हणालो,	“पि चम	सागर	आपली	गाजेची
िन याची	मुरली	वाजिवतो	आहे.	ती	ऐकू	येते	आहे.”

“नाही	रे	मा या	िपर्य	स या,	अवधतूा!	अजनू	एकागर्	होऊन	नीट	ऐक.”	आज या
या या	पिह याच	वा याबरोबर	मला	एक	 प ट	बदल	तीवर्पणे	जाणवला.	मानिसक
वानपर् थाशर्म	 वीकार यापासनू	आजपयंत	 एकदाही	 कधी	 यानं	 मला	आ ा	 िदली
न हती.	मा याकडून	काहीही	करवनू	घेताना,	तो	 वगतासारखं	बोलत	आला	होता.	आज
मातर्	 यानं	फार	िदवसांनंतर	ही	पिहली	आ ा	केली	होती.	ती	ऐकताना	मला	मनोमन	न
कळणारा	आनंद	झाला	होता.	हरवलेलं	काहीतरी	मोलाचं	 पु हा	सापडलंय,	असं	वाटून
गेलं.	पण	नेमकं	काय	ते	कळेना!

मी	 यानपवूक	डोळे	िमटून	पु हा	एकागर्पणे	ऐकू	लागलो.	थोड ा	वेळानं	 हणालो,
“व तर्	फाडा यासारखा	कसलातरी	सू म	नाद	मधनूच	ऐकू	येतो	आहे.”

तो	 पु हा	 हसला.	 हे	 याचं	 असलं	 हसणं,	 फार	 वषांपवूी	 कधीतरी	 मी	 या यासह
अंकपाद	आशर्मात	असताना	पािहलं	होतं	–	अ यंत	िनरागस,	अतीव	अवखळ!

तो	 हणाला,	“बंधो	उधो,	ते	व तर्	नाही	रे!	अवंती या	अंकपाद	आशर्मात	असताना
आपण	पिह याच	 िदवशी	बर्ा ी	 मुहतूावर	ऐकलेली	ती	रानकाक	प याची	तीच	पहाट
करकर	आहे.	आज	चारणगणांपवूी	मा या	या	जु या	 ने ानं	आप या	करकरीची	मुरली
वाजवनू	मला	जागं	केलं.	माझा	 याचा	 नेह	फार,	फाऽर	जुना	आहे!”

मी	 दादाकडे	 डोळे	 िव फा न	 बघतच	 रािहलो.	 तो	 हणत	 होता,	 ते	 स य	 होतं.
आज या	िदवसाचा	 यानं	मला	िदलेला	हा	दुसरा	आघात	होता.

आ ही	 नान,	पर्ाणायाम,	पुर चरण,	गोदशन,	दु धपर्ाशन	अशी	िन यकमं	आवरली.
दादानं	 एका	 सेवक	 यादवाकरवी	 दा काला	 िनरोप	 धाडला.	 काही	 वेळातच	 दा क
दादासमोर	 सेवेला	 सादर	 झाला.	 यानं	 आम या	 क ासमोर या	 अंगणात	 ग ड वज



आणनू	उभा	केला	होता.	आज	तर	 यानं	पवूीच	सालंकृत	असलेला	ग ड वज	दादा या
िपर्य	 कदंबपु पां या	 मालांनी	 सजिवलेला	 होता.	 दादा	 रथा ढ	 होताच	 मीही	 झालो.
आ ही	 वसुदेवबाबां या	आिण	 दो ही	 मातां या	 पर्भातवंदनासाठी	 िनघालो.	 दा कानं
ारके या	महाराजािधराज	वसुदेवबाबां या	िनवासा या	राजवा तसूमोर	आणनू	रथ	उभा

केला.
िन यासारखा	 दा क	 सुवणी	 काठाळी या	 व तरं् या	 झुली	 घातले या	 आप या

पर्ाणिपर्य	चार	अ वांची	नावं	 घेऊन	चुचकारला	न हता.	दादानं	 ते	अचकू	 िटपलं	होतं.
रथातनू	उतर यापवूी	तो	दा काला	 हणाला,	“स या	दा का,	दोन	िदवस	त	ूमा या	िपर्य
अ व ने ांचा	खरारा	केलेला	िदसत	नाहीस.	 ते	 नेहमीसारखे	शेपट ा	चाळवीत	नाहीत.
फुरफुरत	नाहीत.	वा या या	झुळकीबरोबर	अंगी	भवरा	उठवीत	नाहीत!”

“खरं	आहे	 वामी.	 यां या	खरा यासाठी	लागणा या	काटेरी	 रानवेली	अर यातनू
आणावया या	रािह या.	 यामुळेच	खराराही	रािहला.	 यासाठीच	ते	थोडे	मललू	झालेत
आज!	नाहीतर	आप या	क ा या	अंगणात	आपलं	दशन	होताच,	ते	िन यासारखे	के हाच
आनंदिवभोर	होऊन	 िखंकाळले	असते.”	दा कानं	काहीसं	ओशाळत	 इितवृ ा त	सादर
केला.

“ठीक	आहे.	त	ूनको,	दोन	पर्हरी	मीच	आणेन	 यां या	खरा या या	काटेरी	रानवेली.”
दादा	 याला	हसनू	 हणाला.	ग ड वजातनू	उतरला.	आ ही	ितघेही	वसुदेवबाबां या	भ य
आिण	 वैभवी	 राजवा ततू	 िशरलो.	 अंतक ात	 वसुदेवबाबा,	 थोरली	 िन	 धाकली या
दशनासाठी	गेलो.	दादानं	 या	ितघांचंही	अ टांगी	दंडवतात	दशन	घेतलं.	 या यानंतर	मी
आिण	दा कानं	घेतलं.	आज	दादा	िन यासारखा	लगबगीनं	 यां या	क ातनू	बाहेर	काही
पडला	नाही.	थोरली या	–	देवकीमाते या	मंचकावर	बसला.	काही	 ण	गेले.	कुणीच	काही
बोलत	 न हतं.	 यादवी	झा यापासनू	आिण	 बलभदर्दादा	 गे यापासनू	 हे	असंच	 घडत
आलं	होतं,	सवांचीच	ती	मानिसक	क डी	फोडत	दादा	थोरलीला	 हणाला,	 “िकती	 िदवस
झाले	तु या	हातचं	दधू	िपऊन!	देतेस?”	ित याकडे	बघत	तो	असं	काही	हसला	की,	ितला
काही	बोलणंच	 सुधारलं	नाही.	 सेिवकेला	आ ा	न	 देता	ती	हसतच	 ‘ही	आलेच’	 हणत
वतःच	 अंतक ात	 िनघनू	 गेली.	 वसुदेवबाबां या	 जवळच	 आसनावर	 बसले या
धाकली या	 –	 रोिहणीमाते या	 जवळ	 जाऊन	 ित या	 समोर	 तो	 उभा	 रािहला.
बलभदर्दादा या	 मृतीनं	ती	दो ही	जाणती	राजमनं	भ न	आली.	धाकली	अंशुकाचा	शेव
त डात	 घेऊन	गदगद	ूलागली.	दादानं	 पुढे	होत	 ितचे	 सुरकुतलेले	दो ही	हात	आप या
ओंजळीत	घेतले.	एरवी	कधीच	 याचा	आवाज	बदललेला	न हता.	आता	मातर्	घोगरला.
धाकलीचे	हात	थोपटत	तो	 हणाला,	 “शांत	हो	धाकले!	 तु यापे ा	खरंतर	मीच	अिधक
शोक	 करायला	 पािहजे.	 िकती-िकती	 तर्ास	 िदला	 मी	 मा या	 ये ठाला	 –	 तु या
पुतर्ाला!”

देवकीमातेनं	आणलेला	गोरसाचा	पर्साद	डोळे	िमटून	दादानं	अवीट	गोडीनं	पर्ाशन
केला.	 आ ही	 ितघेही	 या	 मातृ–िपतृवा ततूनू	 बाहेर	 पडलो.	 दादानं	 कालच	 सचूना
िद यापर्माणे	 अमा यांनी	 वेगवेग या	 दानांची	 सुवणतबकं	 नगरा या	 म यभागातील
दानचौथ यावर	मांडून	ठेवली	होती.	आज	 यांची	सं या	िकतीतरी	वाढली	आहे,	हे	काही
मा या	ल ात	आलं	नाही.

दा कानं	न	सांगताच	िन या या	सवयीपर्माणे	ग ड वज	दानचौथ याजवळ	आणला.



आ ही	दोघंही	चौथ यावर	चढलो.	दादानं	 िन यासारखं	 गंधफूल	वाहनू	सव	दानतबकांचं
पजून	केलं.	मी	एकेक	व तु,	तो	ह तिनदश	करील	तसतशा	 या या	हातात	देऊ	लागलो.
मंतर्घोषां या	 गजरात	 तो	 ारकाकर	 तर्ी–पु षंना	 हसत–हसत	 दानं	 वाटू	 लागला.
या या	दशनानंच	संतु ट	झालेले	नगरजन	 याला	हात	उंचावनू	मुखभर	आशीवाद	देऊ
लागले	–	“आयु यमान	भव	 ारकाधीश!	क याणम तु!	िशवं	भवतु!”

मळू	 ारका ीपाला	उजळणारा	सयूदेव,	मानवी	जीवन	उजळणा या	 यां यातीलच
सयूदेवाचं	दशन	घेत,	हाताहाताने	वर	चढू	लागला.	आज	िकतीतरी	वेळ	दादा	दानं	वाटत
रािहला.

आ ही	 या या	 िनवासी	क ावर	परत	आलो.	आता	भोजनाचा	समय	झाला	होता.
रोज	दा क	या	वेळी	आप या	िनवासाकडे	जात	असे.	आज	दादानं	‘चल’	 हणनू	 या या
कंधावर	 हात	 ठेवताच,	तो	कळसतूर्ी	 बाहुलीसारखा	काहीही	न	 बोलता	 दादाबरोबरच
आला	होता.

कसं	कळत	नाही,	 ि मणीविहनीनंी	आ हा	 ितघांना	एकतर्	 येताना	बिघतलं	 होतं.
दादानं	मला	िन	दा काला	आप या	पाठोपाठ	हात	पर् ाळायला	लावलं.	आ ही	ितघेही
भोजनासाठी	 मांडले या	 तीन	 िशसमी	 चौरंगांवर	 बसलो.	 समोर या	 भोजना या
तबकांसाठी	तसलेच	तीन	चौरंग	होते.	 ि मणीविहनीं या	क ाकडून	दोन	 सेिवका	तीन
तबकं	घेऊन	आ या.	आम या	क ा या	दारातच	उ या	रािह या.	लगबगीनं	पुढे	होऊन
मी	 यां याकडून	एकेक	तबक	 घेऊन	एकेक	चौरंगावर	 ठेवलं.	 दादा	मध या	चौरंगावर
बस यानंतर	 या या	 उज या	 हाताशी	 मी	 आिण	 डा या	 हाताशी	 दा क	 बसला.	 मी
भोजनतबकावर	बारका यानं	दृ टी	िफरिवली.	आज	दादाला	आवडणारे	सव	पदाथ	सुवणी
तबकातील	छोट ा–छोट ा	सुवणी	वाड यांत	होते.	न कीच	ही	तबकं	 वत:	िस 	क न
ि मणीविहनीनंी	धाडली	होती.
आ ही	ग पा	मारत	भोजनाचं	य कम	क 	लागलो.	मी	दादाला	म येच	 िवचारलं,

“दा कानं	दोन	िदवस	तु या	िपर्य	अ वांना	खरारा	केलेला	नाही,	हे	 यानं	न	सांगताच	तू
कसं	काय	जाणलंस?”	 मुखातला	 गुरगुट ा	ओदनाचा	घास	 िगळून	तो	 हसत	 हणाला,
“आज	बर्ा ी	मुहतूावर	जसं	मी	रानकाकांची	करकर	ऐकून	उठलो,	तसंच!	या	दा काला
मी	नेहमीच	सांगत	आलो	की,	ग ड वजाचे	चारही	अ व	मला	माझे	अवयवच	वाटतात.
कु ेतर्ावर	अजुनाला	जशी	 ‘जीवनगीता’	सांिगतली	तशी	या	दा काला	मी	िकतीतरी
वेळा	‘अ वगीता’	समजावनू	सांिगतली	आहे.	काय	दा का?”

“होय	 वामी,	मी	ती	सव	नीट	 यानातही	ठेवली	आहे.”	दा क	आदरानं	उ रला.
मग	 िकतीतरी	 वेळ	अशा	नाना	 िवषयांवर	मनमु त	 संभाषण	करीत	आ ही	भोजनाचं

य कम	 संपिवलं.	 उठतानाच	 दादानं	 समोर	 ठेवलेला	 सो याचा	जलकंुभ	 डा या	 हातानं
उचलला.

आ ही	बोलतच	 व छतागृहाकडे	आलो.	आता	मा या	ल ात	आलं	 –	 गेली	तीन–
चार	तपं	भोजनो र	मीच	 या या	हातावर	पाणी	घालत	होतो.	 हणनू	लगबगीनं	पुढे	होत
मी	 या या	डा या	हातातील	 कंुभ	 घे याचा	य न	 केला.	तसं	झटकन	आपला	हात	मागे
घेत	 तो	 िकतीतरी	 पर्स नहसनू	 हणाला,	 “नाऽही	 –	अवधतूा,	आजचा	 िदवस	 तुझा!
आजपयंत	त	ूमा या	हातावर	पाणी	घातलंस.	आज	मी	तु या	हातावर	पाणधार	धरणार.
दा का याही!	आजवर	तु ही	माझी	सेवा	केलीत.	ही	एवढी	तरी	मला	आज	क 	 ा!



यानं	मला	 िन यासारखं	 िन र	 केलं.	मी	 मुकाट	 दो ही	 हात	 पुढे	 केले.	 तो	 हसनू
मा याकडे	परे्मानं	बघत	एकधारेनं	पाणी	सोडत	रािहला.	माझे	हात	 ाळून	होताच,	 यानं
दा का याही	 हातांवर	 एकधारेनं	 तसंच	 पाणी	 सोडलं.	 सवांत	 शेवटी	 वतःचे	 हात
मा याकडून	पाणी	घेऊन	पर् ाळले.

ओले	हात	मी	 पुढे	धरले या	कोरड ा	व तर्ानं	 पुसतानाच	तो	दा काला	 हणाला,
“तुला	 ह या	 असले या	 अ वां या	 खरा यासाठी	 लागणारा	 काटेरी	 रानवेली	 नेहमी
कुठ या	अर यातनू	आणतोस	त,ू	दा का?”

“वेरावळजवळ या	भालका	तीथा या	अर यातनू,	 वामी!”	दा क	सादर	उ रला.
“असं	कर	 दा का,	आज	 त	ू िवशर्ाम	 घे.	 मा या	 वामकु ीनंतर	 मी	आिण	 उ वच

ितकडे	जाऊन	 या	रानवेली	आण.ू	मा या	वामकु ीनंतर	 िनघ.ू	त	ूजोडलेला	ग ड वज
काही	मोडू	नकोस.	छान	सजिवला	आहेस	आज	त	ूतो!	तसाच	अ वशालेत	नेऊन	सोड.”

‘जशी	 ारकाधीशांची	 आ ा’	 हणनू	 दादाची	 चरणधलूी	 घेऊन	 दा क	 जायला
िनघाला.	 याला	 हळुवार	 वर	 घेऊन	 दादानं	 दृढािलंगनात	 घेतलं.	 वामीनंी	 आज
सहभोजनाचा	व	पाठोपाठ	 दृढािलंगनाचा	स मान	का	 ावा,	याचा	िवचार	करतच	दा क
िनघनू	गेला.

दादा	आप या	उंचशील	िशसमी	मंचकावर	लेटला.	मी	आ तरणावर	बसनू	 याचे	चरण
चु 	लागलो.	काही	वेळानं	िमट या	डो यांनीच	तो	 हणाला,	“पुरे,	जा	त	ूआता	उ वा.
दुसरा	पर्हर	टळतीला	लागताना	मातर्	परत	 ये.	आपणाला	भालका	तीथाकडे	जायचं
आहे.	 यासाठी	लागणा या	नौकेची	िस ता	ठेव.”

“होय	 दादा.”	 मीही	 याची	 चरणधलूी	 म तकी	 घेऊन	 या या	 क ाबाहेर	 पडलो.
जातानाच	 मी	 या या	 क ाची	 पर्श त	 ारं	 बाहे नच	ओढून	 घेतली.	 सकाळपासनू
घडले या	घटनांचा	 िवचार	करतच,	मी	नौकेची	 िस ता	कर यासाठी	 शु ा ाजवळ या
खाडीकडे	िनघालो.

दादा	िन	दा क	 हणाले,	ते	भालका	तीथ	सोमनाथ–वेरावळलगत या	अर यात	होतं.
हे	अर य	खाडी	पार	 के यावर	वीस	योजनां या	 अंतरावर	होतं.	 ितकडे	ग ड वजातनूच
जावं	 लागणार	 होतं.	 हा	 ग ड वज	 िन यासारखा	 मोठ ा	 नौकेतनूच	खाडीपार	 करावा
लागणार	होता.

दोन	 पर्हराचा	 समय	 अस यामुळे	 बंदर	 ारकेचे	 मोठ ा	 नौकांचे	 बरेचसे	 धीवर
उदरभरणा या	 य कमासाठी	 आप या	 पणकुट ांकडे	 गेले	 होते.	 यांना	 शोधनू
यां यातीलच	 एक	 कुशल	 धीवर	 िनवड यातच	 माझा	 पर्हर	 गेला.	आता	 दोन	 पर्हर
टळतीला	आला	होता.	लवकरात	लवकर	दादा या	 सेवेला	सादर	होणं,	आव यक	होतं.
ए हाना	तो	उठला	असेल.	 याला	 मुख	 ाळायला	पाणी	 िदलं	पािहजे.	तो	 नेहमीच	गढू
बोलतो,	दरूदृ टीचं	बोलतो.	कधी	न हे,	ते	 यानं	आज	मा या	हातावर	पाणी	कसं	घातलं?
िवचारां या	 तंदर्ीतच	 मी	 शर्ीसोपाना या	 खालनू	 वर	 जाणा या	 पर्थम	 पायदंडीवर
आलो.

मी	तो	भ य	सोपान	डोळाभर	भ न	 घेत	 दृ टी	 उंचावली.	अगदी	वर या	टोका या
पायदंडीवर	 माझा	 उंचशील	 सा ात	 दादाच	 हसत	 उभा	 होता.	 मला	 ितथनूच	 यानं
िवचारलं,	“उ वा,	झाली	का	तुझी	सव	िस ता?	उत 	काय	मी	खाली?”

“होय	दादा,	झालीय	सगळी	 िस ता!	पण	 –	पण	त	ूखाली	उत 	नकोस,	हा	मीच



आलो	वरती.”	असं	लगबगीनं	 याला	उ र	 देत	मी	तो	 उंचच	 उंच	सोपान	तरातर	चढून
जात	 याला	गाठलंही.

या याकडे	 बघताच	 मातर्	 मी	 थ क	 झालो.	 गेली	 तीन	 तपं	 –	 कु ेतर्ाव न
आ यापासनू	कधीच	पिरधान	न	करता	 यानं	पेिटकेत	बंिद त	क न	ठेवलेला	िनःश तर्
सार याचा	 सुरि त	 रणवेष,	 आज	 पिह यानं	 अंगी	 धारण	 केला	 होता.	 पाठचा	 भाग
गोलाकार	 असलेला	 कुसरदार	 मोरपीसधारी	 सुवणी	 मुकुट	 यानं	 आप या	 दाट	 शुभर्
केशावळीवर	घट्ट	बसिवला	होता.	तो	िन याचा	न हता.	तीन	तपांपवूीचा	होता.	 या	डोळे
िदपवणा या	 झळझळीत	 सोनिकरीटा या	 खोबणीत	 याचं	 अ यंत	 िपर्य	 िन याचं
रंगवैभवी	टवटवीत	मोरपीस	होतं.	आज	या	 णीही	 या या	चयव न	शतकोटी	सयूाची
आभा	फाकली	होती.	आताच	घातली	आहे	अशी	वाटावी,	अशी	शुभर्	फुलांची	भरग च
वैजयंतीमाला	 या या	 व ाव न	 उत न	 गुड या या	 खाली	 पोहोचली	 होती.	 ितने
भवताल	 कसा	 दरवळून	 टाकला	 होता.	 ित या	 खाली	 तळप या	 कौ तुभम या या
पदकां या	मौि तकमाला	शोभत	हो या.	या	दो हीं या	खाली,	 या या	िवशाल	व ावर
िन याचं	सुवणी	वखाचं	लोहतर्ाण	होतं.	 यावर	कौ तुभमणीधारी	मोतीकंठे	शोभत	होते.
या या	 वृष कंधांव न	 याचं	आवडतं	केशरी	वणाचं	 सुवणकाठी	उ रीय	खाली	उतरलं
होतं.	 दो ही	 दंडांत,	 मनगटांत	 कुसरदार	 सुवणी	 बाहुभषूणं	 होती.	 कमरेला	झळझळीत
सुवणवणी	पीतांबर	तळपत	होतं.	 यावर	आकाशरंगी	शेला	आवळला	होता.	 या	शे यात
बांधलेला	 याचा	सुल णी	शुभर्	पांचज य	शंख	होता.	डा या	हातात	 यानं	लांब	 देठाचं
काषायवणाचं	टवटवीत	कमलपु प	 घेतलं	होतं.	तीन	तपांपवूी या	या	 वेषात	आज	 यानं
दोनच	 न या	 गो टीचंी	 भर	 घातली	 होती.	 यानं	 आज	 उठ या–उठ या	 मनःपवूक
घुमिवलेली	 रंगीत	 वेळूची	लांब	 मुरली	 कमरेलगत	 पीतांबरात	 खोचली	 होती.	 या या
उज या	हातात	गोकूळ	सोडताना	 या या	िचतर्सेन	आजोबांनी	िदलेलं	अिभरभान	ूवंशाचं
पर्तीक	असलेलं	चांदीचं	कडं	होतं!

खरोखरच	 दृ ट	लागावी	असंच	 याचं	 पस दय	होतं	 –	अगदी	आजही.	आजही	तो
नाव	साथक	करणारा	–	आकषनू	टाकणारा	 ‘कृ ण’	च	होता	–	शर्ीनं	यु त	 ‘शर्ीकृ ण’	च
होता!

मी	बघतच	रािहलेलं	 यानात	येताच	तो	 हणाला,	‘िनघायचं?	तर	मग	चल.	आजचा
िदवस	तुझा	आहे.	आज	 या	या	शर्ीसोपानािवषयी	त	ूमला	सतत	िवचारत	आला	आहेस,
याची	 तुला	 संपणू	मािहती	 देतो.”	मा यासह	तो	शर्ीसोपाना या	पर्थम	पायदंडीपयंत
आला.	 णैक	थांबनू	 यानं	आपले	म यनेतर्	 िमटते	 घेतले.	कसलंतरी	मनोमन	 मरण
केलं.	 मग	 हणाला,	 “या	 शर्ीसोपानाची	 ही	 पर्थम	 पायदंडी	 आहे,	 ती	 कंसा या
कारागृहात	 नवजात	 सहा	 पुतर्ां या	 िनमम	 ह ये या	 मरणयातना	 सोसणा या	 मा या
ज मदातर्ी	माते या	देवकीमाते या	नावाची!”	तीवर	तो	 णैक	थांबला.

“दुसरी	आहे,	 ती	 मा या	 िपर्य	 प नी या	 –	 ि मणी या	 –	 ारके या	ल मी या
नावाची!	 ितसरी	 आहे,	 ती	 मा या	 ज मदा या	 बाबां या	 नावाची	 –	 ारकाधीश
महाराजािधराज	 वसुदेवबाबां या	 नावाची.”	 तो	 एकेक	 करीत	 पिह या	 दोन	 पायदंड ा
उतरलाही.	 ितसरीवर	 णैक	 थांबला.	 या यासह	 मीही	 थांबलो.	 चौथीकडे	 बघत	 तो
हणाला,	 “ही	चौथी	पायदंडी	 कुणा या	नावाची	आहे,	 हे	मी	 तुला	सांगणार	नाही.	 तुझं



तचू	ते	ओळखायचं	आहे.”	 णभर	थांबनू	आ ही	खाली	उतरलो.	पाच या	पायदंडीवर	उभं
राहनू	 तो	 हणाला,	 “ही	 आहे,	 मा या	 बर् हािवघे या	 गु ं या	 नावाची	 –	 घोर
आंिगरसांची.”	 सहा	 आिण	 सातवीकडे	 बघत	 तो	 हणाला,	 “या	 दोन	 आहेत	 मा या
जलबंधूं या	नावा या.	पिहली	गांगेय	िपतामह	भी मांची	–	नंतरची	पर्थम	क तेय,	राधेय
दानवीराची.”	 याही	तीन	पायदंड ा	उत न	आ ही	खाली	गेलो.	आता	आ ही	आठवीवर
आलो	होतो.	 ितथे	थांबनू	तो	 हणाला,	 “तुला	माहीतच	आहे,	मला	ज मामुळे	आठ	हा
अंक	 िपर्य	आहे.	ही	आहे,	माझा	 िपर्य	सखा	अजुना या	नावाची.”	आ ही	दोघेही	 या
आठ या	पायदंडीवर	 िकतीतरी	 वेळ	उभे	रािहलो.	हसनू	तो	 हणाला,	 “लौिककासाठी	ही
पायदंडी	 आठवी	 आहे.	 मानली	 तर	 पिहली,	 नाहीतर	 अखेरचीच	 आहे.”	 ते	 ऐकून	 मी
घोटा यात	पडलो.	समोर याला	घोटा यात	पाडणं,	हा	तर	 याचा	 वभावच	होता.	मला
तर	तो	सतत	घोटा यातच	पाडत	आला	होता.	मग	क्रमश:	बलभदर्दादा,	रािहलेलं	सव
पांडव,	 आमचा	 सवांचा	 िपर्य	 भाचा	 अिभम य	ू यशोदामाता,	 नंदबाबा,	 रोिहणीमाता,
कंुतीमाता,	सखी	रािधका,	दर्ौपदी,	सुभदर्ा,	रेवतीविहनी!

नंतर	हो या	दादा या	सव	रा या,	मा या	इतर	विहनी!	 याही	जांबवती,	स यभामा,
कािलंदी,	ल मणा,	भदर्ा,	िमतर्िवंदा,	स याविहनी	अशा	क्रमानं!

नंतर	हो या	कौरवमाता	गांधारीदेवी!
नंतर	होती	क या	चा मती!
नंतर या	पायदंड ा	हो या	 –	दादाचे	सखे	महा मा	 िवदुर,	 सुिमतर्	 सुदामा,	दा क,

संजय,	सा यकी	अशा!
ए हाना	 आ ही	 अधाअिधक	 शर्ीसोपान	 उत न	 आलो	 होतो.	 पिह या	 दोन

पायदंड ांनंतरच	 मी	 घोटाळत	चाललो	 होतो.	 मी	 िवचार	करीत	 होतो,	 दादा	आप या
आचाय	सांदीपनीनंा	िवसरला	की	काय?

आता	तो	एकेक	सु द	 तर्ी–पु षंचं	नाव	 घेत,	आपलं	पाऊल	उत 	लागला.	मीही
या यासमवेत	उत 	लागलो.	सु द	 हणनू	 यानं	पिहलं	नाव	घेतलं,	ते	मा या	िप याचं
–	 देवभागबाबांचं.	 मग	 घेतलं,	 गोकूळ या	 िचतर्सेन	 आजोबांचं.	 नंतर	 घेतलं,	 कौरव
िवकणाचं!	मग	मा या	 कंसामातेचं.	 नंतर	 िवराट,	द् पद,	 धृ टघु न,	दर्ोण,	 कृप,	धौ य,
गग,	िव वकमा,	मय	अशी	भराभर	नावं	घेत	तो	शर्ीसोपान	भराभर	उतरत	चालला.	सु द
तर्ी–पु षंत	सवांत	शेवटी	 यानं	कु जेचंही	नाव	घेतलं.
आप या	स तप नीं या	पर्थम	स तपुतर्ांची	नावं	 यायलाही	तो	िवसरला	नाही.	पण

यां यापवूी	 यानं	नाव	 घेतलं,	 ते	नात	ूअिन ाचं.	 नंतर	होती	ती	नावं	पर्घु न,	भान,ू
संगर्ामिजत,	वृक,	वीर,	श् त,	पर्घोष	आिण	पणत	ूवजर्	अशी!

यात	 यादवांचा	 िवनाश	ओढिवणा या	जांबवतीविहनीं या	 पुतर्ाचं	 –	 सांबाचं	 नाव
न हतं.	 ते	होतं,	दादाला	जीवनभर	नडले या	 कुपु षत!	होऽय!	अशा	उ म ,	अरेराव,
अ याचारीचंं	 मरण	ठेवायलाही	तो	िवसरला	न हता!!

अशां या	 क्रमांकात	सवपर्थम	होता	 कंस.	 यानंतर	 शृगाल,	नरकासुर,	कालयवन,
जरासंध,	 िशशुपाल,	 दंतवक्र,	 िवदुरथ,	 प ड्रक	 वासुदेव,	 शा व,	 दुयोधन,	 धृतरा ट्र
आिण	दादाचा	पुतर्	आिण	माझा	पुत या	सांब,	कृतवमा	आिण	शकुनी!

आता	शर्ीसोपानाची	अखेरची	एकच	पायदंडी	उरली	होती.	न	 राहवनू	मी	दादाला
िवचारलं,	“त	ूआप या	परमवंदनीय	आचाय	सांदीपनीनंा	आिण	गु पुतर्	अ व था याला



कसा	काय	िवसरलास	दादा?”	तसं	मा याकडे	बघनू	हसत	तो	 हणाला,	“उधो	–	अवधतूा,
यांचं	 िव मरण	मला	कधीतरी	होणं	श य	आहे	काय?	आपण	उभे	आहोत	ती	 –	ती	ही
अखेरची	 पायदंडी	आहे,	 ती	 मला	 सु ट-दु ट	जसा	काही	 मी	असेन	 तसा	 घडिवणा या
मा या	 वंदनीय	आचाय	सांदीपनीं या	 मरणाची!	 बंधो,	कुठलाही	 पु ष	असो;	तो	एकदा
न हे,	 दोनदा	ज म	 घेतो.	 दैिहक	अथानं	 माते या	 कुशीतनू	 सवपर्थम	आिण	 लौिकक
अथानं	 िवचार-सुिवचारां या,	 सं कारां या	 टाकीचे	 घाव	 घालनू	 याला	 गु नं	 पणूत:
माणसू	घडिव यानंतर!	कुठ याही	िजवाचा	जीवनसोपान	या	दोन	पायदंड ांतच	मयािदत
झालेला	असत	नाही	काय?”

या या	 प टीकरणानं	मी	 िवचारात	 पडलो.	मला	 ितथे	अिधक	काळ	अडकवनू	न
ठेवता	 यानं	लगेच	पर् न	केला,	“मा या	परमस या	अवधतूा,	बंधो	उ वा	–	उधो,	आता
तचू	मला	सांग,	 या	 क्रमांक	चार या	पायदंडीवर	मी	 कुणाचंच	नाव	 घेतलं	नाही,	ती
कुणा या	नावाची	आहे?”

“मा या!”	मी	पटकन	उ रलो.	मग	आ ही	खळखळून	हसलो.	 अंकपाद	आशर्मात
असताना	 अनेक	 वेळा	 हसत	 होतो,	 तसे.	 शेवटचा	 पर् न	 मी	 िवचारला,	 “	 –	 आिण
अ व था याचं	काय?”	तो	 िन याचं	अरागस	हसनू	उ रला,	 “तो	 िचरंजीव	आहे!	मानवी
वेदनां या	 पात!”	 णभर	थांबनू,	मागे	वळून	काहीही	न	बोलता	सोपानाकडे	पुढा	क न
दादा	 िन चल	उभा	 रािहला.	 याचं	दशन	 घेऊन	अवघे	 तर्ी–पु ष,	बालक	ध य	होत
होते,	 या	शर्ीसोपानालाही	 यानं	हात	जोडले.

आ ही	 ारके या	 सुस ज	अ वशाले या	 रोखानं	आता	 चाल	ू लागलो	 –	 भालका
तीथाकडे	जा यासाठी!	मी	सहज	उज या	हाती या	 ि मणीविहनीं या	िनवासाकडे	दृ टी
टाकली.	 िनवासा या	 सौधा या	 पिह याच	 गवा ात	 एकट ा	 ि मणीविहनी	 उ या
असले या	 मला	 प ट	 िदस या.	 या	 आम याकडेच	 एकटक	 बघत	 हो या.	 यांना
नेतर्ांनीच	 वंदन	 क न	 मी	 हसलो.	 तसं	 यां या	 मुखावरही	 अ प ट	 ि मत	 तरकलेलं
िदसलं.	न कीच	 या	नेहमी	बोलत	आ या	 या	िवचारात	असा यात	की,	‘शर्ीनंा	तुम या
खां ावर	हात	ठेवनू	असं	चालताना	पािहलं	की,	 यांचा	आकाशरंगी	आजानुबाह	ूतुम या
कोकमवणी	 खां ावर	 िकती–िकती	 शोभनू	 िदसतो!	 बघतच	 राहावासा	 वाटतो.	 कसा
िदसतो,	ते	मातर्	नाही	सांगता	येत!’

नेहमी	काही	मी	दादाला	गवा ात	 ि मणीविहनी	आहेत,	याचा	माग	लाग	ूदेत	नसे.
आज	मातर्	थांबनू	 याला	 हणालो,	“एक	वेळ	शर्ीसोपानाला	त	ूदशन	िदलं	नसतंस,	तरी
चाललं	असतं.	पण	उज या	हाती या	 ि मणीविहनीं या	सौधावरील	गवा ाला	त	ूआज
ते	 ावं,	असं	मला	वाटतं.”	कस यातरी	तंदर्ीतनू	जागं	झा यासारखा	 यानं	थांबनू	 या
गवा ाकडे	कटा 	 टाकला.	 ि मणीविहनी	आिण	 दादा	यांची	 णैक	 दृि टभेट	झाली
मातर्,	 या	गडबड या.	हा	असा	अनुभव	 यांना	पिह यानंच	आला	होता.	 या	लगबगीनं
गवा ाआड	 झा याही!	 दादा	 मा या	 खां ावरचा	 गुलाबी	 तळहात	 हलकेच	 थोपटत
हणालाही	–	“मनकवडा	आहेस,	 हणनू	तर	तुला	मी	अवधतू	 हणतो!”
अ वशाला	 आली	 तसं	 दा क	 नस यामुळे	 समोरच	 अनेक	 रथांत	 प ट	 उठून

िदसणा या	सुस ज	ग ड वजाचा	रथनीड	घे यासाठी	मी	पुढे	जाऊ	लागलो.	ते	ओळखनू
आप या	 हातानं	 मा या	 खांदा	 घट्ट	 दाबनू	 दादानं	 मला	 जागीच	 थोपटलं.	 तो	 हसनू
हणाला,	“अंहं	–	आजचा	िदवस	 तुझा	आहे.	रथनीड	मी	घेणार.	मा या	अ विमतर्ांशी



बोलत,	 मी	 तुझं	आज	 सार य	 करणार.	 तुझी	 सेवा	 करणार	 –	 अगदी	 अजुनासारखी!
या यापे ा	त	ूभा यवान	आहेस.	कु ेतर्ावर	 या या	नंिदघोषाला	एक	रणनीती	 हणनू
मी	मा या	रथाचे	केवळ	माझे	िपर्य	अ वच	जोडले	होते.	 तु या	सेवेसाठी	आज	सुवणी
ग डिच हांिकत	कदंबपु पमालांनी	सजिवलेला	सालंकृत	रथच	सा ात	आहे.	मा याकडे
नीट	बघ,	तुझं	सार य	कर यासाठीच	तर	मी	हा	वेष	धारण	केला	आहे.”

मी	 िवचारात	 पडलो.	 तेवढ ात	 झपाझप	 चालत	 एका	 झेपेतच	 यानं	 ग ड वज
रथातला	रथनीड	घेतलाही.	तसं	सकाळपासनू	मललू	िदसणा या	रथा या	चारही	अ वांनी
एकापे ा	एक	चढीनं	िखंकाळत,	पुढचे	आठही	खरू	उचलनू	 याला	आप या	पर्ितिक्रयेचं
अ ववंदन	 िदलं.	 हसतच	 यानं	 ग ड वजाचे	 आठही	 सुवणकाठी	 वेग	 मुठीत	 बळकट
आवळून	‘मेघा,	बला,	शै या,	सुगर्ीवा’	असं	आप या	ितस या	िपढी या	 ने ांना	परे्मानं
सादवीत	 ‘ याऽ’	 हटलं.	 जागीच	 िगरकी	 घेऊन	 सु ासारखा	 या	 जनावरांनी	 रथ
अ वशालेबाहेर	घेतला.

ारके या	 राजमागाव न	 ग ड वज	 पि राज	 ग डा या	 डौलात	 शु ा
महा ारा या	 िदशेनं	धाव	ूलागला.	दोन	पर्हर	अस यामुळे	 राजमागावर	फारशी	वदळ
न हती.	 वेगवेग या	शालांतील	 सेवक,	उतारवयाचे	काही	 चुकार	यादवसैिनक	ग ड वज
बघनू	आदरानं	थांबत	होते.	रथनीडावर	सार या या	रणवेषातील	सा ात	दादा	आहे,	 हे
फारसं	कुणा या	ल ात	येत	न हतं!	 या	एखाघा या	ते	 यानी	येत	होतं,	तो	आ चयानं
जागीच	 िखळून	 रथ	 दृि टआड	 होईपयंत	 बघतच	 राहत	 होता.	आ ही	 ारके या	 पवूचं
पर्मुख	 शु ा 	महा ारं	 पार	क न,	 बळकट	 प यां या	आधारे,	मी	 िनवडले या	भ य
नौकेत	रथासह	उतरलो.	नौका	पि चम	सागरातील	भृगुक छाची	खाडी	पार	क 	लागली.
अथांग	परसले या	जलत वाव न	जलपु ष	 ‘पैलतीरा’	कडे	चालला.	दरूवर	जाणा या
अठराकुलीन	यादवां या	 सुवणी	 ारकेचं	डोळाभर	दशन	यादवशरे् ठ	 घेत	होता.	 पैलतीर
जवळ	 येऊ	 लागला,	 तसं	 दो ही	 हात	 जोडून	 लाटांवर	 िहंदकळणा या	 िपव याधमक
पर्ितिबंबासह	 आप या	 िपर्य	 राजनगर	 ारकेला	 वंदन	 क न	 दादा	 पुटपुटला,
“जलदेवता:	 पुनातु	 माम	् –	 अपणम तु!”	 या यासारखंच	 मीही	 ारकेला	 वंदन	 केलं.
धीवरांनी	घातले या	 नौका	आिण	भमूीला	जोडणा या	फ यांव न	 दादानं	कौश यानं
ग ड वज	 नौकेत	 घेतला	 होता.	 तो	 सौरा ट्रा या	 पैलतीरावर	 नेला.	 कंठातील
अनेकांपैकी	एक	मौि तकमाला	काढून	ती	धीवरपर्मुखा या	ओंजळीत	 ठेवनू	तो	 याला
हणाला,	“जै	इडादेवी!”	धीवरपर्मुखानं	आिण	 या या	साहा यकांनी	दादाला	‘जै	इडा’
हणत	 दंडवत	 घातले.	 दादानं	 कटी या	 पीतांबरात	 खोचलेलं	 लांब	 देठाचं	 काषायवणी
कमलपु प	मा या	 हातात	 िदलं.	आपला	 उजवा	 हात	 उंचावनू,	 यानं	धीवरांना	मकूपणे
आशीवादांसह	िनरोप	िदला.

आमचा	 िपर्य	 ग ड वज	 सोमनाथा या	 िदशेनं	 धाव	ू लागला.	 योजनांमागे	 योजनं
मागे	 टाकत	 आ ही	 पर्थम	 सोमनाथा या	 पाषाणा या	 छोट ा	 िशवालयात	 आलो.
आ हाला	 बघताच	 िशवालया या	 िशवभ त	 पुजा यानं	 काहीही	 न	 सांगताच,
सोमनाथा या	अिभषेकाची	 िस ता	 केली.	 देवालया या	 गभागारातील	 सुघड	 पाषाणी
िपंडी या	शाळंुकेजवळ	 मांडले या	 कुसरदार	 िशसमी	 चौरंगावर	 दादा	 बसला.	 या या
डा या	 हाताशी	 दुस या	चौरंगावर	मी	बसलो.	समोर या	वजर्लेपी	 िशविपंडीवर	 हाती
घेतलेलं	पिहलं	 िब वपतर्	वाह यापवूी	दादा	मला	 हणाला,	 “अवधतूा,	आजचा	 िदवस



तुझा	आहे!	 तु या	 त डून	 मला	 िशव तुती	 ऐक याची	 इ छा	आहे.	 मला	आहे	 तशीच
िशवालाही	आहे	–	 हण!”

मी	हात	जोडून	डोळे	िमटले.	मा या	मुखातनू	अिभषेकधारेसारखं	िशव तवन	 तर्वू
लागलं	—

“पशनूां	पितं	पापनाशं	परेशं,	गजदर् य	कृितं,	वसानं	वरे यम।्
जटाजटूम ये	 फुरदग्ांवािरं,	महादेवमेकं	 मरािम	 मरािरम।्
िशवाकांत	शंभो	शशांकाधमौले,	महेशान	शिूलन	्जटाजटूधािरन।्
वमेको	जग ापको	िव व प,	पर्सीद	पर्भो	पणू प।।
अजं	शा वतं	कारणं	कारणानां,	िशवं	केवलं	भासकं	भासकानाम।्
तुरीयं	तम:	पारमाघंतहीनं,	पर्पघे	परं	पावनं	 ैतहीनम।्।
नम ते	नम ते	िवभो	िव वमतू,	नम ते	नम ते	िचदानंदमतू।
नम ते	नम ते	तपोयोगग य,	नम ते	नम ते	श् ित ानग य।।
पर्भो	शलूपाणे	िवभो	िव वनाथ,	महादेव	शंभो	महेश	ितर्नेतर्	—
व येव	ग छित	लयं	जगदेतदीश,	िलंगा मकं	हर	चराचर	िव व िपन।्।	—
पर्सीद	पर्सीद	पर्भो	िव व प,	पर्सीद	पर्सीद	िशवं	पणू प।।”

पुजा यानं	 िदलेला	 तीथपर्साद	 ओठांआड	 क न	 आ ही	 सोमनाथा या
िशवालयाबाहेर	 पडलो.	 दादानं	 पु हा	 ग ड वजा या	 रथनीडाची	 जागा	 घेतली.	 मी
पाठीमाग या	 घेरात	 यानं	न	सांगताच	आ ढ	झालो.	अगदी	छोटं	 ‘वेरावळ’	नावाचं
गर्ाम	 आलं.	 हातचे	 आठही	 वेग	 साव न	 दादा	 आप या	 अ व	 ने ांशी	 या या
अ वबोलीत	बोलत,	पर्तोद	 यां या	पाठीला	न	लावता	हवेत	फटकारत	रथ	हाकारीतच
होता.

भालका	 तीथाजवळचं	 घनदाट	अर य	आलं.	 दादानं	 रथ	 थांबिवला.	 हातातील	 वेग
रथनीडावर	ठेवले.	एका	झेपेतच	तो	भालका	तीथाजवळ या	आनता या	भमूीवर	उतरला.
मीही	पाठीमाग या	घेरातनू	उतरलो.	मा या	अंगावर या	भग या	व तर्ांना	शोभेल	असं
काषायकमल	 यानं	िदलं	होतं.	तेही	मी	 वह तेच	 या या	पीतांबरात	कटीजवळ	खोचलं.

कधी	 न हे,	 ते	 दृ य	 मला	 बघायला	 िमळालं.	 पर्थम	 यानं	 डा या	 बाजू या	 दोन
अ वां या	 खु यांवर	 परे्मानं	 थोपटलं.	 यां या	 पाठीवर	आपला	 नीलवणी	आजानुबाहू
मायेनं	 िफरिवला.	 ते	 दो हीही	अ व	 या या	 पशाला	 पर्ितसाद	 देत	 अंग	 थरकावीत
िखंकाळले.	दादा	 यां यासमोर	 गेला.	 या	दो ही	अ वांची	दाट	आयाळ	 यानं	 घुसळून
टाकली.	जसं	 तो	अजुनाला	 ग यात	 गळा	 घालनू	 दृढािलंगन	 देत	 होता,	 तसं	अगदी
डा या	 बाजू या	 सुगर्ीव	अशर्वा या	 पु ट	 मानेला	आप या	 नीलवणी	आजानुबाहचूी
िमठी	घालनू,	 हटलं	तर	 या याशी,	 हटलं	तर	 वतःशी	असं	पुटपुटला	–	“अरे	होऽ	अरे
होऽ	खपू	सेवा	केलीस!”	तसाच	पुढे	झाला.	दुस या	अ वचीही	आयाळ	घुसळून	 या या
मानेला	िमठी	भरत	 हणाला,	“शै याऽ	िमतर्ाऽ	तुला	पंचनदाची	–	चंदर्भागेची	आठवण
होते,	जाणतो	मी.	शांत	हो.”	एक	पाऊल	पुढे	होत	तो	अ व	‘बला’	समोर	आला.	 या या
लांबट	जबड ाला	आपलं	 शुभर्	 दाढीधारी	 मुखमंडल	 िभडवनू	 हणाला,	 “बलाऽ	 मला
मा य	आहे	 रे,	मा या	 दाढीपे ा	 तुझा	 वण	धवल	आहे.”	 या	अ वानंही	 ते	जणकूाही
समजलंच	अशा	पर्ितसादानं,	दादाचं	दरदरीत	धारदार	नीलवणी	नाक	व	डो यांखालचा



भाग	िजभेनं	च क	चाटला.	 शेवटी	दादा	उज या	बाजू या	पिह या	अ वासमोर	आला.
याचीही	आयाळ	घुसळून	डा या	हातानं	 याची	पाठ	परे्मानं	थोपटत	 या याशी	बोलला,
“मेघा,	पांढरेशुभर्	ढगसु ा	िहमिशखराला	तटून	थांबतात.	त	ूमातर्	एकदा	रथनीडाचं	जू
घेतलं	की	कधीच	थांबला	नाहीस.”	मेघपु प	पर्ितसाद	देत	फुरफुरला.	आता	दादानं	पु या
ग ड वजाला	 शांत	 चालीनं	 िनरखत	 एक	 मंडल	 घेतलं.	 पु हा	 तो	अ वांसमोर	आला.
मा याकडून	रथा या	घेरातील	गदा	घेऊन	ती	आप या	 कंधावर	घेतली.	आप या	िपर्य
रथा या	 वजदंडाकडे	 याने	 बिघतलं.	 यावरील	 फरफरणा या	 केशरी	 व तर्ावरील
उड्डाणा या	पिव यात	असले या	यादवां या	ग डा या	मान वजाकडे	एकटक	पािहलं.
तो	 वज	आनता या	पि चम	सागराव न	आले या	वा यावर	अखंड	फडफडत	होता.

“चल,	यां या	खरा यासाठी	लागणा या	काटेरी	 रानवेली	 घेऊन	 येऊ.”	असं	 हणत
कंठातली	टवटवीत	 वैजयंतीमाला	उज या	 मुठीत	हलकेच	ध न	तो	समोर या	घनदाट
अर यात	 िशरला.	 या या	 मागनू	 मीही	 गेलो.	 जवळच	 असले या	 एका	 डेरेदार
वटवृ ा या	 शीतल	 छायेत	 आ ही	 आलो.	 दादानं	 मला	 अनेकवेळा	 सांिगतले या
गोकुळातील	 भांडीर	 वृ ासारखाच	 हा	 वटवृ 	 िकतीतरी	 फां ांचा,	 पारं यांचा,	 पणांचा
आिण	िवशाल	होता.	इथनू	आमचा	रथही	 प ट	िदसत	होता.	आतनू,	अगदी	आतनू	मला
पर्कषानं	जाणवलं	की,	हाच	तो	समय	होता,	जे हा	 याला	गेली	तीन	तपं	मा या	मनात
रगाळणारा,	मला	सतत	छळणारा	एक	मह वाचा	पर् न	िवचारायलाच	पािहजे	होता.

उबळीसारखा	पुढे	होत	मी	 याचा	हात	हाती	ध न	 याला	थांबवीत	 हटलं,	“दादा,	तू
काहीही	 हण,	 पण	मा यापे ा	 –	मा यापे ा	अजुनच	 तुझा	 िपर्य	 परमसखा	आहे	 हे
न की!	तसं	नसतं,	तर	 गेली	तीन	तपं	त	ूमा याकडून	सव	पर्कारची	 केवळ	 सेवा	क न
घेतलीस.	पण	–	पण	–	”	कसं	बोलावं	 हणनू	मी	थांबलो.

“पण	काय?	बोल	बंधो	उधो,	िनःसंकोच	बोल.”	दादा	 हणाला.
“तसं	 नसतं,	 तर	 जसा	 त	ू अजुनाला	 यु ापवूी	 कु ेतर्ावर	 जीवनोपदेश	 केलास,

याला	सगळेच	आता	‘गीता’	 हणतात,	तसं	मला	काहीतरी	सांिगतलं	असतंस!	 यासाठी
मला	यो य	मानलं	असतंस.	तुझा	परमिपर्य	सखा	अजुनच!	मी	न हे,	मी	काय	एक	परम
सेवकच!”	मी	संकोचनू	मान	खाली	घालनू	 या यासमोर	उभा	रािहलो.	हे	एवढं	 प ट	मी
या यासमोर	यापवूी	कधीच	बोललो	न हतो.
आपला	हात	मा या	हातनू	सोडवनू	 घेत,	 यानं	माझे	खांदे	अतीव	परे्मानं	थोपटले.

या	 पशात	िकतीतरी	माया	ओथंबलेली	मला	 प ट	जाणवली.	हसनू	तो	 हणाला,	“तसं
काही	नाही	उ वा,	वेडा	आहेस	त.ू	अजुन	िकती	झालं	तरी	माझा	सखा	आहे	–	आतेबंधू
आहे.	 तो	 माझा	 कु ेतर्ावर या	 यु ातील	 लौिककाचा	 िव व त	 होता.	 त	ू माझा
चुलतबंध	ूआहेस	–	परमसखा	आहेस	–	पारलौिककाचा	एकमेव	भाविव व त	आहेस.	तुला
ऐकायचंच	आहे	 हणनू	 सांगतो,	 ऐक	 –	 ”	 यानं	 इकडे-ितकडे	 बघनू	 बस यासाठी	 एक
शीसवणाचा	िशलारसी	पाषाणखंड	िनवडला.	 याला	टेकून	गदा	ठेवली.	पाषाणावरची	धळू
आप या	 केशरी	 उ रीयानं	झटकून,	तो	 यावर	 बसला.	मला	चांगलं	माहीत	 होतं	की,
आयु यात	तो	कधीच	 कुठ याही	राजिसंहासनावर	बसला	न हता.	आज	मला	तो	बसला
होता	 तो	 िशलारसी	 पाषाणखंडच	 इंदर्पर् था या,	 हि तनापरू या,	 ारके या,	 इतकंच
काय;	 कुठ याही	 राजिसंहासनाहनू	 सुवणी	 वाटला.	 मी	 या या	 चरणांजवळ	 भुईवरच
बसलो.



तो	बोल	ूलागला,	मी	ऐकू	लागलो.	 यानं	िवचारलं,	“तुझं	नाव	काय?”
“उ व.”	मी	ग धळलो.	उ र	देऊन	पर्ाण	कानात	एकवटून	ऐकू	लागलो.
यानं	पु हा	िवचारलं,	“उ व	 हणजे	काय?”
“उ व	 हणजे	उत–्धव	–	वर	जा याची	इ छा	बाळगणारा	जीव.”	मी	उ रलो.
तो	हसला.	 यानं	पु हा	िवचारलं,	“जीव	 हणजे	काय?”
“जीव	 हणजे	अस याची	जाणीव.”	मी	उ रलो.
मा याकडे	एकटक	बघत	तो	 हणाला,	“आता	असं	कर,	तुला	‘उ व’	हे	नाव	नाहीच

अशी	क पना	कर.”
“केली.”	मी	चौकस	झालो.
तो	पु हा	 हणाला,	“तुझा	नाव	नसलेला	जीव	आता	आहे	की	नाही?”
“आहे.”	मी	सावधपणे	 याचा	श द श द	ऐकू	लागलो.
मा याकडे	 एकटक	 बघत	 यानं	 िवचारलं,	 “तो	 जीव	 कुठे	 बसला	आहे?	 कशावर?

कशाखाली?”
“तु यासमोर.	आनता या	सौरा ट्रातील	भमूीवर.	िनळया	आभालाखाल या	डेरेदार

वटवृ ाखाली.”
“ठीक.	हे	सौरा ट्र,	आभाळ,	वृ ,	मी	–	या	सवाला	काय	 हणतात?”
“सृ टी!”	मी	उ रलो.
“या	सृ टीची	उ प ी	कशातनू	होते,	माहीत	आहे?”
“पंचमहाभतूांतनू	–	आिण	अशाच	िन य	न या	जाणवत	राहणा या	मलूत वांतनू.”
“बरोबर	चालला	आहेस.	ही	पंचमहाभतूा मक	सृ टी	िनमाण	होते,	ती	परमा या या

तामस	अहंकारापासनू.”
“परमा मा	 हणजे	काय?”	मी	अतीव	उ कंठेनं	 याला	पर् न	घातला.
तो	 हणाला,	 “अचकू	 िन	छान	 पर् न	 िवचारलास	 त.ू	 मी,	 त,ू	 मा या	 पीतांबरावर

चढलेले	पाहतो	आहेस	 ते	कीटक,	आपाप या	पिरमाणात	 –	आयामात	 –	जगत	असतो.
िजवासाठी	ही	पिरमाणं	तीन	आहेत	 –	व तुभार,	 अंतर	आिण	 वेळ.	 वेळालाच	 ‘काळ’	 हे
दुसरं	संबोधन	आहे.	त	ू हणालास	ती	सव	सजीव	आिण	िनजीव	सृ टी	या	तीन	पिरमाणांत
वावरते.”

“त	ूम ा	 हणालास,	तो	परमा या या	अहंकाराचा	िवषय	तसाच	रािहला.	तो	तामस
हा	एकच	आहे	काय?”	तो	बोलत	जाणार	होता,	ते-ते	समजनू	घे यासाठी	िजथे	बु ी	थांबत
होती,	ितथे	वेळेच	समजनू	घेणं	मला	आव यक	वाटत	होतं.

“नाही,	तामस	हा	एकच	अहंकार	नाही.	आणखीही	दोन	आहेत.	राजस	आिण	साि वक
असे!	 ते	 समजनू	 घे यापवूी	अहंकार	 हणजे	 काय,	 तेही	 नीट	 समजनू	 घे.	 त	ू म ाशी
हणालास,	 मी	 िजवंत	 आहे	 –	 हणजे	 अस याची	 जाणीव	 हणजे	 जीव.	 तशीच
परमा याला	 या या	अस याची	जाणीव	असणे,	 हणजे	अहंकार.	‘अहंकार’	 हणजे	गव
िकंवा	अहंभाव	न हे.	अहंकार	 हणजे	 ‘मी	आहे’	याचे	 सुजाण	भान!	 ते	जसे	 तुला	आहे,
तसेच	परमा यालाही	आहे.	 तुझा,	माझा	पर् येकाचा	जीव	हा	परमा याचा	अंशमातर्
आहे.	 हणनूच	तो	परमा मा	 हणजे	काय,	 हे	नीट	समजनू	 घेणं	अग याचं	व	आव यक
आहे.	 यानं	 तुला	 समजनू	 न	 घे यामुळे	 याचं	 काही	 िबघडत	 नाही.	 त	ू मातर्	 याला
समजनू	घेतलं	नाहीस,	तर	तुझं	सवच	िबघडतं.”



मला	पटत	चाललं	की,	तो	मला	 या या	िवशेष	भाविव वात	खोलवर	घेऊन	चालला
आहे.	 यानं	परमा या या	राजस	आिण	साि वक	अहंकाराचा	नुसता	िनदश	केला	होता,
हणनू	 मी	 याला	 िवचारलं,	 “परमा या या	 तामस	 अहंकारापासनू	 पंचमहाभतूा मक
सृ टी	िनमाण	झाली,	तसं	 या या	राजस	अहंकारापासनू	काय	िनमाण	झालं?”

“राजसापासनू	 सव	 िवकार	 उ प न	 झाले.	 िवकार	 इंिदर्यांना	 बांधलेले	 आहेत.
मानवाची	ही	इंिदर्यं	दहा	आहेत	–	कान,	 वचा,	नाक,	डोळे,	हात,	पाय,	वाणी,	िज हा,	गुद
आिण	िश न.”

“साि वकापासनू	काय	िनमाण	झालं?”
“साि वकापासनू	 िनमाण	झालं,	 ते	मन!	या	वर या	वटवृ ाला	जशा	अनंत	फांधा,

पारं या	आिण	पानं	आहेत;	तसंच	मानवाचं	मन	आहे,	अनेक	 पैलूंचं.	मनाची	 देवता	आहे
चंदर्!”

आता	तो	रंगत	चालला,	सुधमा	सभेत	 याला	 यांनी- यांनी	ऐकलं	होतं,	 यांना	तोच
हा	शर्ीकृ ण	 –	 कृ ण	 हे	सांगनूही	 पटलं	 नसतं.	 ते	 पटलं	असतं,	 एकट ा	 कु ेतर्ावर
यु ारंभी	शर–चाप	 यागनू	हताश,	िकंकत य	आिण	िन पर्भ	झाले या	केवळ	अजुनाला!
यानं	 फुल या	 मनानं	 बोलावं,	 हणनू	 मी	 िवचारलं,	 “िवकार	 हे	 ओज,	 बल	 िकंवा
वीयश तीला	बांधलेले	आहेत.	मग	 यांची	देवता	कोणती?”

“ यांची	देवता	सयू.	 हणनूच	आकाश	ढगाळून	सयू	झाकला	गेला	की,	मानवाचं	शरीर
पर्थम	मललू	होतं,	िन साही	होतं,	मरगळतं	आिण	मग	मनही	मललू,	िन साही	होतं,
आता	क्रमश:	 यानी	धे	-	तामसापासनू	अ ान	िनमाण	होतं,	राजसापासनू	िवकार	िनमाण
होतात	 आिण	 साि वकापासनू	 मन	 िनमाण	 होतं.	 तर्ी	 -पु ष	 िजवांचा	 जीवनभर
आटािपटा	चाललेला	असतो,	तो	 हे	मन	समजनू	 घे यासाठीच!	 या	मना या	 पलीकडे
आहे,	ती	बु ी.	बु ी याही	पलीकडे	आहे,	तो	पर्ाण	िकंवा	आ मा.”

मला	 अजनू	 काही	 गो टी	 प ट	 क न	 याय या	 हो या.	 हणनू	 हणालो,	 “तू
सांिगतलेली	तीन	पिरमाणं	समजली	-	व तुभार,	अंतर	व	वेळ	ही!	त	ूसांिगतलेले	तीन	भाव
यानी	आले	 -	तम,	रज	आिण	स व.	त	ूसांिगतलेली	मन,	 बु ी,	पर्ाण	ही	तीन	त वं
आता	 यानी	 येताहेत.	मातर्	त	ू हणालास,	 ते	परमा मा	पर्करण	अदघाप	मा या	नीट
यानी	येत	नाही.”
मा याकडे	बघनू	तो	 िकतीतरी	गोड	हसला.	 हे	 याचे	हसणे	मी	पवूी	कधीच	पािहले

न हते.	 हणाला,	“सांगतो,	सो यात	सोपं	क न	सांगतो.	कारण	आजचा	िदवस	तुझा	आहे
आिण	 त	ू माझा	 परमसखा,	 भाविव व त	 चुलतबंध	ू अवधतू	 आहेस.	 यानपवूक	 ऐक.
परमा मा	ही	कसलीही	केवळ	संक पना	नाही.	त	ूरोज	उगिवणारा	सयू	बघतोस,	तेवढं	ते
स य	आहे.	भोवतीची	सृ टी,	अनंत	आकाश,	 या या	पलीकडे	असलेलं	अवकाश	याम ये
िव विकरणां या	 पानं	अरोध	आिण	अखंड	संचार	करीत	असते	ती	भाररिहत	तेजश ती
हणजे	परमा मा.	तो	 िचरंतन	आहे,	अजर	आिण	अमर	आहे.	अखंड	काळाला	 हाताशी
ध न	ती	तेजश ती	िन य	काही	ना	काही	घडवीत	-	िबघडवीत	असते!	ती	सवांचं	िनयमन
करीत	असते.”

आता	तो	सवांहनू	मला	वेगळा	का	वाटत	आला	होता,	याची	खणूगाठ	पटत	चालली.
यानं	बाहुत	 व छ,	 प ट	बोलावं	 हणनू	मी	िवचारलं,	“मग	 या	परमा मश तीवर	सव
भार	टाकून	माणसानं	 व थ	बसलं	पािहजे,	असाच	या	सवाचा	अथ	आहे	ना?”



कधी-कधी	 सुधमा	सभेत	 बोलताना	 याची	 मान	 नागफ यासारखी	 ताठ	 होत	असे.
तशी	करीत	तो	 हणाला,	“मुळीच	नाही.	इथंच	िपढ ािपढ ांची	चकू	होते.	मी	सांिगतलेलं
स य	त	ूअधस या या	अथानं	बघतो	आहेस.	एकाच	िदशेनं	व	अथानं	सोयीचं	क न	घेतो
आहेस.	 या	 िवराट	परमा याचा	 अंशच	पर् येका या	ठायी	जीव	 हणनू	वावरतो	आहे
आिण	 जीव	 हणजे	 अि त वाची	 -	 अस याची	 जाणीव	 असं	 तचू	 हणालास.	 या
जािणवेचा	रातरं्िदन	सवांगीण	शोध	घेणं	 हणजेच	जीवन!”

मी	 या याकडे	 एकटक	 बघत	 रािहलो.	 या या	का याभोर	 डो यांचा	थांग	काही
लागता	लागत	न हता.	 हणनूच	तो	बोलतच	राहावा	यासाठी	मी	 िवचारलं,	 “तो	शोध
लाग यामुळे	असं	काय	मोठं	होतं?”
***

तो	 हणाला,	 ”	परमा याशी	असले या	आप या	 िजवा या	 संबंधा या	जािणवेचा
शोध	एकदा	लागला	की,	मऊ	व तर्ाचं	ठाण	उलगडत	जावं,	तसं	अवघं	जीवन	उलगडत
जातं.	केवळ	आपलंच	न हे;	भोवती या	सव	सजीव-िनजीव	यांचं,	 दृ य-अदृ य	सृ टीचं,
दरूवर	पसरले या	आकाशाचं,	 यापलीकड या	अवकाशाचं	आिण	या	सवांत	वावरणा या
या	अरोध	वजनरिहत	तेजश तीचं	तर	न	संपणारं	जान	होत	जातं.”
“ या	 ानाला	काय	 हणायचं?”
“पर् ान.	 ान-िव ान	या या	 पलीकडची	ती	 ि थती	आहे.	अिव ा-िव ा	यां या

पलीकडचं	ते	पर्िव े चं	 ेतर्	आहे.”
“ते	 ेतर्	 समज यासाठी,	 तो	शोध	 घे यासाठी	 नेमका	 माग	 कोणता?'’	 मी	आता

अपार	कुतहूलानं	िवचारलं.”
“संपणू	समिपत	भि तभाव	आिण	सव	 िजवांवर	 िनरपे 	परे्म	हाच!’	काही	 णांपवूी

याला	आप या	रथा या	अ वांना	आिलंगनात	घेताना	मी	पािहलं	होतं,	ती	 याची	कृती,
याची	ती	‘अ वगीता’	आता	मला	काहीशी	उलगडत	चालली.
“त	ू सांिगतले या	 गीतेमुळे	 व	 ती	 ऐक याची	 संधी	 िमळा यामुळे	 तुला	 सव	 जण

‘नारायण’	 हणतात	आिण	अजुनाला	‘नर’	 हणतात.	या	नर-नारायणािवषयी	मला	काही
सांगशील”

“नार	 हणजे	पाणी-उदक-जल.	अयन	 हणजे	वसित थान!	मी	जीवनभर	जलाकाठीच
रािहलो.	तुला	आठवत	असेल,	गु वय	सांदीपनीनंी	आप याला	सांिगतलेला	जलाचा	अथ
-	 ‘जायते	 य मात	् च	लीयते	 यि मन	् इित	जल:’	 -	 कुठ याही	 पर्ािणमातर्ाचा	जीव,
वृ व लरीचंा	जीव	जलावरच	अवलंबनू	आहे.	‘जल’	जसं	सतत	समपातळी	गाठतं,	तसाच
िजवाचाही	मळू	भाव	आहे.	तो	जाणनू	घेणं	 हणजेच	जीवन!”

“त	ूउभारले या	शर्ीसोपानात	गंगापुतर्	िपतामह	आिण	पर्थम	क तेय	दानवीर	कण
यां या	 मरणा या	पायदंड ा	इत या	वर	कशा,	हे	आता	मा या	 यानी	येतं	आहे.	 यांनी
सतत	 तु याशी	 समतल	 हो याचा	जीवनभर	आटोकाट	 य न	 केला.	 त	ू ते	 पणू	जाणनू
होतास.	 या	दोघां याहनू	दशांगुळं	सतत	उंचच	रािहलास.	 हणनू	तर	िपतामहांनी	सवांत
पर्थम	तुला	‘वासुदेव’	 हटलं	-	नारायण	मानलं.	कणानंही	तु या	भेटीत	तसंच	 हटल	व
मानलं.	आता	अजुन	‘नर’	 हणजे	नेमकं	काय?”

“सव	पर्ा यांम ये	नर-मादी	दोघांनाही	 तन	असतात.	एकट ा	अ वाम ये	ते	केवळ
मादीलाच	असतात.	 हणनू	 तर	अ वाला	 पु षथाचा	 परमो च	 मानिबंद	ू मानला	आहे.



याची	धाव याची	श ती	 इतर	 कुठ याही	 पर्ा याहनू	अिधक	आहे.	ती	अिधक	काळ
िटकणारीही	आहे.	 हणनूच	श ती	 ही	 ‘अ वश ती’ या	पिरमाणात	मोजली	व	मानली
जाते.	 अ व	 कधीच	 भमूीवर	 बसनू	 िनदर्ा	 घेत	 नाही.	 िजवाला	 आव यक	 िनदर्ा	 तो
उ याउ याच	घेतो.	अजुनाचा	सवािधक	मोठा	गुण	आहे,	िनदरे्वरचं	िनयंतर्ण	हा!	 हणनूच
याला	‘गुडाकेश’	हे	नाव	पडलं.”
“मी	 तुला	 म ा	सांिगतलं	की,	 पर् येक	 िजवात	 परमा माचा	 अंश	आहे.	या	सव

िजवांचा	 मी	 िनवडलेला	 पर्ितिनधी,	 हणजे	अजुन!	 नर	 हणजे	 संत वाकडे	जा याची
मता	असलेला	पर्ाथिमक	अव थेतला	जीव.”
“अजुन	 हा	 पर्ा यांतील	 अ वासारखा,	 मानवातील	 पणू	 नर	 आहे.	 याला	 तन

नाहीत.	 याचं	 िनदरे्वर	 िनयंतर्ण	आहे.	तो	अ वा या	गतीनं	 िविवध	श तरं्	हाताळतो.
हणनूच	तर	कु ेतर्ावर	िहतोपदेश	सांग यासाठी	मी	वेगवेग या	दुमीळ	गुणांनी	यु त
असले या	पाचही	पांडवांतनू	यो य	नर	 हणनू	एकट ा	अजुनाची	िनवड	केली.”

“मग	आता	हा	उपदेश	दे यासाठी	त	ूमाझी	िनवड	केलीस	ती	का?’	मी	माझा	मलूचा
पर् न	पटकन	उ चारला.”

तो	 िकतीतरी	मधुर	 हसला.	असं	 तो	 केवळ	 अंकपाद	आशर्मात	असतानाच	 हसला
होता.	 हणाला	 “उधो,	 बंधो,	त	ूचतुर	आहेस.	तरीही	सरोवरात	उगवले या	कमला या
दलासारखा	िनलप	आहेस.	अजुन	पणू	नर	आहे,	 हणनूच	तो	इतर	बंधूं पे ा	अिधक	नारीत
मनानं	 अडकला.	 त	ू यादव	 असनू	 गु वय	 घोर	 आिगरसांसारखा	 यापासनू	 अिल त
रािहलास.	 िनलप	 रािहलास.	 हणनूच	 तुला	भर या	 सुधमा	सभेत	मी	 ‘अवधतू’	 हणनू
संबोधलं.	सव	यादवांनी	 तु यािवषयीची	ती	उपाधी	 वीकारली.	मी	 िवचारलं	नसतानाही
अखेर या	भेटीत	गु वय	घोर	आंिगरसांनीही	 याला	मा यता	िदली.	तुला	चांगलं	माहीत
आहे	की,	ते	माझे	बर् िव े चे	गु 	आहेत.”

आता	 या याकडून	मह वा या	जवळ-जवळ	सव	गो टीचंं	माझं	िनरसन	झालं	होतं,
एक-दोन	रािह या	हो या,	 यांचंही	याच	वेळी	िनरसन	क न	घेणं	आव यक	आहे,	 हणनू
मी	िवचारलं	“ वतःतील	तेजश तीचा	शोध	 हणजे	जीवन,	असं	त	ू हणालास.	तो	शोध
लावनू	 घे याचा	 माग	 हणजे	समिपत	 भि तभाव	 व	 िनलप	 परे्म	असं	 त	ूसांिगतलंस
हणनू	िवचारतो,	‘भ ती’	 हणजे	काय	आिण	‘परे्म’	 हणजे	नेमकं	काय?”
“भ ती	 हणजे	िनः वाथ	िव वास,	सेवा	आिण	पजून.	परे्म	 हणजे	कसलीही	अपे ा

न	ठेवणारं	-	िनरपे 	आदरयु त	आकषण!”
आता	मी	 यानं	मा या	व	अजुना या	दोघाही	 या या	 िव व तां या	मधील	अंतर

सांगणा या	सवांत	मह वा या	िवषयाला	संभाषणात	घेतं	िवचारलं	“त	ूम ा	नराबरोबर
नारीचाही	उ लेख	 केलास.	ती	 तुला	समजलेली,	त	ूमानलेली	नारी	 तर्ी	 हणजे	 नेमकं
काय?”

आता	 याचे	डोळे	 िकतीतरी	पाणीदार	झाले.	तळपनू	उठले.	म तकावर या	पणदार
वटवृ ातनू	 िदसणा या	नीलवणी	आभाळाकडे	एकटक	बघत	तो	 हणाला,	 “ऐक,	 तर्ी
हणजे	क या,	 पुतर्	ज माला	घालणारं	 यंतर्	न हे!	 तर्ी	 हणजे	वा स य.	वा स य
हणजेच	 तर्ी!
“परमा याचा	 घराघरांत	 वावरणारा	 वैि वक	 तेजश तीचा,	 अखंड	 िनमाणशील

वा स याचा	 अंश	 हणजे	 तर्ी!	 हे	 वा स य	 व तुभार	 अंतर	 वेळ	 या	 पिरमाणां या



पलीकडे	 असतं.	 अ ान	 ान	 पर् ान	 या	 ित हीं या	 पलीकडे	 असतं.	 अिव ा	 िव ा
पर्िव ा	यां या	पार	असतं.	तम	रज	स व	या	ित ही	भावां याही	ते	पलीकडे	असतं.

“ तर्ी,	माता,	महामाता,	सखी,	प नी,	भिगनी,	भावजय,	क या,	काकी,	मामी,	आ या,
सिचव,	सेिवका	 हणनूच	न हे;	तर	केवळ	 तर्ी	 हणनूही	सवदा	वंदनीयच	असते.”

“मा याबरोबरच	 मला	 बघणा यांना	 परमा याचं	 तर्ी प	 नीट	 व	अखंड	 कळावं,
हणनूच	मी	जीवनभर	हे	मोरपीस	म तकी या	िकरीटात	आदतनं	वागिवलं.	नारी या	सव
शरे्यसा या	 िनमाणशील	 योिन ाराचं	 ते	 अजोड	 पर्तीक	 आहे.	 आज	 तर	 मी	 पणू
यागले या	चक्र	सुदशनापे ाही	हे	म तकीचं	मोरपीस	हाच	माझा	जीवनसंदेश	आहे.	‘’
यानं	मला	मु ध,	िनःश द	क न	टाकलं	होतं,	गेली	तीन	तपं	अखंड	मनोभावे	मी	 याची
जी	 सेवा	 केली	होती,	 याचा	पणू	 कृपापर्साद	मला	 िमळाला	होता.	 नेम या	याच	 णी
यानं	 अजुनासमोर	 पसरला	 होता,	 तसा	 आप या	 उज या	 आजानुबाहचूा	 गुलाबी
हाततळवा	 मा यासमोरही	 पसरला.	 यावरची	 वज,	 चक्र,	 शंख,	 वि तक,	 ितर्कोण,
चौकोन,	यव	अशी	मी	कुणा याच	तळहातावर	न	बिघतलेली	दुमीळ	िच हं	उजळून	उठली.
मा या	डो यांत	खोल-	खोल	बघत	तो	 हणाला,	“	अवधतूा,	कळलं	तुला	त	ूकसा	माझा,
मा या	आ याि मक	जीवनाचा	परम	भाविव व त	आहेस	 ते?	मला	वचन	 दे,	मी	आता
तुला	जे-जे	सांिगतलं,	ते-ते	बदरीकेदारला	आशर्म	उठचनू,	ितथे	 वत:	राहनू	मानवां या
िपढ ानिपढ ांपयंत	त	ूपोहोचवशील.”

मी	सहजच	 या या	तळहातावर	हात	ठेवली.	तसं	तो	हसनू	 हणाला,	“उ वा,	तुझी
ही	‘अवधतूगीता’ही	लोक	मनापासनू	 वीकारतील.	चल,	िनघ	ूया	आता.	 या	कमासाठी
बाहेर	 पडलो,	 ते	आप या	अ वां या	 खरा यासाठी	 काटेरी	 रानवेळी	आण याचं	 काय
मागी	लाव	ूया.	”

मी	आदरानं	पुढे	होत,	 याची	कौमोदकी	गदा	 या या	हाती	िदली.	ती	खां ावर	घेत
तो	अगदी	सहज	 हणाला,	“त	ूआता	असं	कर,	आपला	ग ड वज	रथ	घेऊन	राजनगराकडे
परत	जा!	मी	आता	तुला	सांिगतलं,	 या	सवांवर	नीट	िवचार	क न	ठेव.	त	ूपुढे	हो.	हा	मी
आलोच	 तु या	 मागोमाग	 काटेरी	 रानवेळीचंी	 पुरचंुडी	 घेऊन,	आनताचा	 पि चमवारा
अंगावर	घेत,	कसं?”

“नारायणा,	जशी	 तुझी	इ छा	आिण	आ ा.”	मी	 याची	चरणधलू	म तकी	 घेतली.
यानं	मला	डा या	आजानुबाहचूा	लपेटा	टाकत	 दृढ	आिलंगनात	 घेतलं.	 णैक	आ ही
दोघं	 तसेच	 थांबलो.	 मग	 मी	अर याबाहेर	 पडलो.	 तो	 काटेरी	 रानवेळी	आण यासाठी
भालका	तीथा या	रोखानं	अर यात	िशरला.”

मी	 यानं	सांिगतले या	एकाहनू	एक	वरचढ	िवचारांत	गुरफटलो	होतो.	रथ	हाकताना
वेरावळ	 के हा	मागे	पडलं,	 तेही	मला	कळलं	नाही.	 यानं	सांिगतले या	िवचारांचा	तळ
आिण	 उंची	दो ही	मनाशी	नीट	पडताळून	 घे यासाठी	 िनवांत	 थळी	 िचंतनात	बसणंच
आव यक	 होतं,	 यासाठी	सोमनाथा या	 िशवालयािशवाय	अ य	 कुठली	 यो य	जागा
असणार?

सोमनाथा या	 िशवालयासमोर	 मी	 ग ड वज	 उभा	 केला.	 गभगृहात	 जाऊन
अिभषेकजलाखाली	 िनथळणा या	 वजर्लेपी	 सोमनाथाचं	 पु हा	 दशन	 घेतलं.	 तीथ-
पर्साद	 घेऊन	गभगृहा या	 बाहेर	 येऊन	 पाषाणी	ओवरीवर	 बसलो.	 दादा या	 मुखातनू
नुक याच	ऐकले या	एकेका	श दाला	िपंजनू	काढताना	माझा	िकतीतरी	वेळ	गेला.	आता



चौथा	 पर्हर	 सु 	 झाला	 होता.	 राजनगराकडे	 परतणंच	 भाग	 होतं.	अघाप	 मी	 दादानं
सांिगतले या	िवचारां या	जा यातनू	काही	नीट	बाहेर	पडलो	न हतो.	 यां या	तंदर्ीतच
अितवेगानं	रथ	धावडवीत	मी	शु ा 	 ारासमोर या	खाडी या	ऐलतीराजवळ	आलो.	मी
येताना	 िनवडलेला	 धीवर	 वाट	 बघत	 उभाच	 होता.	 यानं	 घातले या	 फ यांव न
ग ड वजासह	 मी	 नौकेत	 आलो.	 खाडीजलाव न	 नौका	 मळू	 ारकेकडे	 चालली.
खाडीतनूच	 दरू	 अंतराव न	 ारकेकडून	 आ ही	 िनघालो	 या	 िकना याकडे,	 नौकांचे
िकतीतरी	तांडेच	तांडे	समो न	येताना	 प ट	िदसत	होते.

माझा	 ग ड वज	 शु ा 	 महा ारातनू	 राजनगर	 ारकेत	 पर्वेशला.	 दाटलेले	 ढग
वा यानं	िपटाळून	लाव यानंतर	आभाळ	 व छ	िनवळत	जावं,	तसं	आता	कुठे	माझं	मन
िनवळत	आलं	होतं,	मी	ग ड वज	अ वशालेत	आणला.	रथाचे	चारही	शुभर्धवल	अ व
दादाला	केवढे	िपर्य	आहेत,	हे	मी	समोरच	पािहलं	होतं,	बराच	वेळ	ते	रथनीडा या	जलूा
जंुपलेलेच	होते.	 यांना	मोकळं	करणं	आव यक	होतं,	पण	अ वशालेत	एकही	सेवक	िदसत
न हता.	अ वही	िकतीतरी	थक यासारखे	 प ट	जाणवत	होते.

दादानं	 सांिगतले या	 िवचारां या	 तंदर्ीतच	 मी	 अ वांना	 जमुू त	 केलं.	 यां या
नेहमी या	 जागी	 बांधलं.	 यां यासमोर	 चा या या	 पढ ा	 पस न	 टाक या.	 दादानं
सांिगतलेले	 िवचार	 वतःशीच	 उकळत	 शर्ीसोपानाजवळ	 आलो.	 यानं	 आचाय
सांदीपनीं या	नावाची	 हणनू	जी	पायदंडी	दाखिवली	होती,	 ितला	उज या	हाताची	बोटं
िभडवनू	ती	म तकी	 घेतं	समोरचा	 उंचशील	सोपान	चढू	लागलो.	मी	 वतःतच	 गंुतलो
होतो.	दादाचे	िकतीतरी	िवचार	आता	मला	पणूत:	ककून	आले	होते.	 या या	इ छेपर्माणे
बदरीकेदारला	के हा	िन	कसं	जायचं,	याचं	माझं	मनोमन	आयोजन	चाललं	होतं,	इत यात
—

इत यात	 व न	 खाली	 येणारे	 अमा य	 िवपृधपुूतर्	 सुकृत	 ‘उ वदेव,	 तु हालाच
शोधतो	आहे.	कुठे	होतात	इतका	वेळ?	काय	झालंय,	काही	कळलंय	का?’	 हणत	मा या
समोरच	उभे	ठाकले.	 यां या	उज या	हातात	यादवांचा	र नखिचत,	सुवणी	राजदंड	होता.
मी	दचकून	 यांना	िवचारलं	‘काय	झालं?	खाडीत	दरूवर	घाईगदीनं	एकाच	िदशेनं	जाणारे
नौकांचे	तांडे	िदसले.	राजमागावर	एकही	 तर्ी-	पु ष	-	कुणीच	िदसलं	नाही.	”

“अवधतू	 -	 अवधतू,	 घात	 झाला	 आहे.	 ारकाधीशांचा	 देह	 भालका	 तीथावर या
अर यात	एका	अ व थ	 वृ ाखाली	 िन पर्ाण	पडला	आहे.	 यां या	डा या	 तळपायात
या	 याधाचा	-	जरा	नावा या	 याधाचा	-	पर्ाणघातक	सचूी	बाण	 पला	आहे,	तो	काही
वेळापवूी	आप या	 दोन-चार	त ण	सोब यांसह	 येऊन	 गेला.	 यानंच	 ही	वाता	नगरात
आणली.	 ि मणीदेवीसंह	सव	 ारका	 ितकडेच	लोटली	आहे.	नगरात	 कुणीही	नाही.	मी
थांबलोय	 ते	 केवळ	 तुमचीच	वाट	बघत!	अवधतू,	आपले	 ारकाधीश	आपणाला	सोडून
गेऽलेऽत!	 ”	अमा यांनी	 उ रीयाचा	 शेव	 डा या	 हातानं	 डो यांना	 िभडवनू	 ते	 िटपत,
गदगदनू	अनावर	इंदर्का	िदला.	मग	ते	देहभर	नुसते	गदगदतच	रािहले.	 यां या	हातचा
यादवांचा	 र नखिचत	 राजदंड	 ही	 दयभेदक	कटू	वाता	मला	सांगताना	भ न	आलेला
हंुदका	थोपिव या या	य नात	 यां या	हातनू	 के हाच	घरंगळून	पडला	होता.	पायदंडी-
पायदंडीवर	थडाथडा	आदळत,	आपटत	सोपाना या	शेवट या	पायदंडीवर	जाऊन	पळभर
िहंदोलला	होता.	ितभनूही	खाली	कोसळला	होता.

आतापयंत	 काहीसं	 िनवळत	 आलेलं	 माझं	 मन,	 यांचे	 श द	 ऐकताना	 पु हा



का याकुट्ट	 मेघांनी	 कसं	 ग च-ग च	 दाटून	 आलं.	 अंगावर	 िवजेचा	 लोळच	 लोळे
कोसळावा,	तसा	मी	उ या	देही	बिधर,	सु न,	सं ाहीन	झालो.	मी	कुठे	आहे,	पायाखालचा
सोपान	 हणजे	काय,	मी	परम	भाविव व त	 हणजे	काय,	काही-काही	कळेना!

काही	पळांपवूी	तर	 यानं	मला	जीवनािवषयी	एवढं,	भरभ न	व	रसाळ	ऐकिवलं	होतं,
माझी	जाणीवच	बिधर	झाली.

समोरचे	अमा यही	के हाच	िनघनू	गेले	होते.	मला	काही	के या	हंुदका	फुटत	न हता.
डो यांत	आ मरसाचा	िटपसूही	उतरत	न हता.	मी	माघारी	वळलो.	दोन-	तीन-चार	अशा
उडया	 टाकत	 पायदंडया	 के हा	 उतरलो,	 काहीच	 कळलं	 नाही.	 धनु यातनू	 सुटले या
बाणासारखा	सु न,	बिधर	मी	शु ा 	महा ाराकडे	धाव	ूलागलो.	अशर्वशालेकडे	जा याचं
भानही	मला	रािहलं	नाही.	खाडीकाठ	तर	 ारकाकर	 तर्ी-पु षंनी	कसा	दाटून	गेला	होता.
मला	पायीच	धावत	येताना	बघणारे	आपोआपच	वाट	क न	देत	होते.	पाठमोरे	होते	 यांना
ढकलनू,	 मी	 कसातरी	खाडीकाठ	 गाठला.	 समोर	आली	 या	 नौकेत	 घुसलो.	 धीवराला
हणालो,	 “लवकर	चला.	 ‘'तोही	पर्ाणाची	शथ	क न	नौका	झपाझप	व हब	ूलागला.
मा याभोवती	खाडीचा	एवढा	पा यानं	भरलेला	िवराट	समुदर्	होता,	पण	माया	डो यांत
अघाप	आ मरसाचा	िटपसूही	काही	उमटला	न हता.	मी	बिधरच	होतो	-	संशाहीन.

पैलतीर	येताच	उडीसार या	झेपेतच	नौका	सोडली.	समोर	िदसला	 या	रथात	घुसनू
सार याला	आशा	देताना	अनावर	बडबडलो,	 ''लवकर...	लवकर	चल.	कुठेही	थांब	ूनकोस.
भालका	तीथ	गाठ.	‘’	येताना	मी	ग ड वजातनू	आलो	होतो.	आता	मी	कुणा या	रथातनू
जात	 होतो,	 काही-काही	 समजत	 न हतं.	 नौका	 हाकताना	 धीवरानं	 नाही	 एवढी	 या
सार वानं	शथीचंी	सेवा	केली.	 वेरावळ	मागे	टाकून	जे हा	 यानं	भालका	तीथाजवळ या
अर यालगत	आणनू	रथ	थांबिवला,	ते हा	 या	रथा या	घो यां या	त डातनू	 पेरसा या
धारा	लाग या	हो या.	मा या	डो यांत	अघाय	अश् चा	थबही	न हता.	माझं	मलाच
कळत	न हतं,	मी	कोण	आहे,	काय	शालं	आहे.	रथ	सोडून	धावतच	मी	समोर या	अर यात
घुसलो.	मा या	व ावरचं	उ रीय	उडून	कुठे	पडलंय,	तेही	मला	कळलं	नाही.

वृ ामागनू	वृ 	मागे	टाकत	मी	भालका	तीथावर या	 या	अ व थ	वृ ाजवळ	आलो.
हा	वृ 	यादव	 तर्ी-पु षंनी	घे न	टाकला	होता.

मला	येताना	बघनू	 यांतील	एकेक	करत	सगळेच	‘उ वदेव	आले	-	अवधतू	आले’	असं
कुजबुजत	पटापट	दरू	हटत	मला	माग	क न	देऊ	लागले.

मी	 ितथे	आलो,	 िजथे	 दादा या	 िन पर्ाण	 देहाभोवती	 ि मणीविहनीसंह	 सातही
विहनी	अनावर	शोक	करीत	 हो या.	मी	समोर	बघत	 होतो	 -	 यानं	 उज या	 गुड यावर
ठेवले या	डा या	पाया या	तळ यात	एक	सचूी	बाण	घुसलेला	होता.	 यातनू	ओघळलेलं
र त	 याचं	पीतांबर	िभजवनू	 या या	पायाशी	थारो यात	पसरलं	होतं,	ते	थारोळं	आता
गोठून	काळपटलं	होतं,

मी	शोक	करीत	नाही,	मा या	डोळयांत	अश् चा	थब	नाही,	या	दृ यामुळे	िथजलेले
यादव	आता	अिधकच	 िनःश द	शाले	होते.	मी	 िकतीतरी	क दटलो	होतो.	माझं	मलाच
कळत	न हतं,	मला	 रडू	का	 येत	न हतं!	मा या	डो यांत	आ मरसाचा	एकही	थब	का
उमटत	न हता?	िवजेचा	लोळ	अंगावर	कोसळ यासारखी	माझी	जाणीव	सु न-बिधर	का
झाली	 होती?	 या या	 पायाशी	 दाटले या	 र तथारो याला	 िचकटले या	 या या
नीलवणी	 पाया या	 सडक	 बोटांकडे	 बघताना	 मला	 फार-	 फार	 जाणवलं	 की	 -	 की,



म तकावरचं	 इथनू	 ितथवर	 पसरलेलं	 असीम	 आकाश	 या या	 साडेतीन	 हात	 देहात
सामावनू	गेलं	आहे.

आनता या	अशाच	अर यात	 याचा	िनरोप	घेताना	 नेही	सुदा यानं	‘भेटव त	ू हणनू
काहीतरी	दे’	अशी	मागणी	घालताना	आपली	दृ टी	 या या	म तकी या	सोनिकरीटातील
मोरिपसापासनू	 क्रमश:	खाली	 नेली	 होती.	 शेवटी	 या या	पायी या	 चंदनी	खडावांना
िमठी	घालनू,	 याच	भेट	 हणनू	मािगत या	हो या.	 यानं	खडावांतनू	पाय	मागे	घेताच,
याच	पादुका	 हणनू	ने या	हो या.
आज	माझी	दृ टी	 या या	पाया या	नखांपासनू	क्रमश:	वर-वर	जात	 या या	गुलाबी

ओठांपयंत	 गेली.	माझा	जीव	तळमळून	 हणाला,	 “तुझा	एक	श द	ऐकव.	मला	एकदा
‘उधो-अवधतू’	 हण.	अश् चा	एक	थब	मला	दे!”

तो	काही-काही	बोलत	न हता.	बोलणार	न हता.	काही	पळांपवूीच	 यानं	मला	उदंड
ऐकिवलं	होते.	 याहनू	उदंड	ऐकिव यासारखं	 या याजवळ	खपू	काही	होतं,	पण	 -	पण
आता	मातर्	 ते	कधी,	कधीच	 कुणालाही	ऐकायला	 िमळणार	न हतं.	 या	 िवचारासरशी
मातर्	माझा	जीवदेठ	िपळवटून	िनघाला.

“दाऽऽद!”	 असा	 टाहो	 फोडून,	 मी	 कोसळलो.	 माझा	 अश् कोश	 फुटला	 होता.
गदगदनू	हमसनू-हमसनू	रडणारा	मी	 ते हाच	शांत	झालो,	जे हा	 ि मणीविहनीचंा	हात
मा या	पाठीवर	पडला.

मी	िनकरानं	 वतःला	सावरलं.	तो	असता,	तर	 याला	काय	आवडलं	असतं	हे	 यानी
घेऊन,	 ि मणीविहनीसंह	सातही	 विहनीचंं	शांत	मनी	सां वन	 केलं.	 दा कासह	 यांना
वेत	व तरं्	लेऊन	यायला	 यांना	 ारकेकडे	पाठवनू	िदलं.	अमा यांनी	काही	यादवां या
सहकायानं	भालका	 तीथावरच	 चंदनी	 िचता	 रचनू	 घेतली.	आता	 सांजावत	आलं	 होतं,
दा क,	मी,	अमा य	यां या	साहा यांसाठी	दहा-बारा	 ये ठ	मानकरी	यादव	 पुढे	आले.
याचा	 नीलवणी,	 उंचशील,	 चक्रवती	 देह,	 यानं	 जीवनभर	 अंगी	 धारण	 केले या
पांचज य,	गदा,	 पदम्,	 वैजयंतीमाला,	कौ तुभमणी,	मोरपीसधारी	 िकरीट,	 नंदक	खड्ग
यांसह	 या	चंदनी	िचतेवर	ठेव यात	आला.	 यात	गोकुळी या	आणखी	दोन	व तृही	 प ट
िदसत	हो या.	पीतांबरात	खोचलेली	 मुरली	आिण	 या या	मनगटीचं	 चंदेरी	कडं.	दरूवर
एका	 वृ ाखाली	बसले या	काही	 वृ 	यादवांनी	आतापयंत	सावरले या	वसुदेवबाबा	व
थोरली,	 धाकली	 माता	 यांना	 हाताला	 ध न	 अमा यांसह	 चंदनी	 िचतेजवळ	 आणलं.
ितघांनीही	 याचं	डबडब या	डोळयांनी	शेवटचं	दशन	 घेऊन,	एकेक	 चंदनका ठ	 या या
नील	 देहावर	 ठेवलं.	अठराकुलीन	 ये ठ	यादवांनीही	एकेक	 ठेवलं.	यादवपुरोिहत	गग	व
यां या	 िश याणांनी	 ठेवलं.	 दा क	 अमा यांनी	 ठेवलं.	 आता	 याचा	 नील	 देह
चंदनका ठांनी	पणू	आ छादला	गेला.	सग यात	शेवटचं	चंदनका ठ	मी	 ठेवलं.	कुणीतरी
माङया	 हातात	 पेटता	 चंदनी	 चडू	 िदला.	 भोवती या	 यादव	 पुरोिहतांनी	 पर्थम	 ‘ॐ
िहर मयेन	 पातरे्ण	 स य यािपिहतं	 मुखं	 त वं	 पषूतर्पावृणु	 स यधमाय	 हु टये।।’
‘स याचं	मुख	हे	नेहमी	िहर यवणी	झाक यानं	झाकलेलं	असतं.	 या	स या या	दशनाची
आच	असले या	मला	हे	परमे वर,	 याचं	ओझरतं	तरी	दशन	घडव,	 ‘या	ऋ वेद	ऋचेचा
ितर्वार	घोष	केला.	मग	मंतर्घोषा या	गजरात	 ारकाधीशाचा	चुलतबंध	ू हणनू,	र ताचा
आ त	 ‘अवधतू’	 हणनू	 मी	 समोर या	 िचतेला	अि नचडू	 िदला.	अि नप ी	 नीलवणी
आकाशमागी	 झेपाब	ू लागले.	 अमा यांनी	 वसुदेवबाबा	 दो ही	 माता	 व	 सव	 ये ठांना



राजनगराकडे	धाड याची	 यव था	केली.	सवांत	शेवटी	हातातील	चंदनी	चडू	 या	िचतेत
फेकून,	सश तर्	यादवदलाचं	एक	पथक	 ितथे	 ठेवनू,	 िनवडक	दोन-चार	यादवांसह	मीही
ारकेकडे	 यायला	 िनघालो.	 मला	 अ वशालेत या	 या या	 नेहांचं	 सां वन	 करणं

आव यक	होतं,
कुणीच	 काही	 बोलत	 न हतं.	 बरचसं	 चाल यावर	 एक	 नीलवणी	 सरोवर	 लागल.

या याकडे	 एकटक	 बघत	 मी	चाललो	असताना,	 पायी या	 िहर याकंच	 दाट	 कुरणावर
पाच-सात	मोरिपसं	पडलेली	िदसताच	मा या	उ या	देहभर	काटा	सरकला.	आज	सकाळी
के हातरी	सरोवरातील	पाणी	िपऊन	कुरणावर	मनसो त	नाचताना,	काही	मोरांनी	ही	िपसं
ढाळली	होती.

मला	पुढे	जाववेचना.	वाकून	मी	 यातलं	एक	मोरपीस	उचललं.	हातातील	कंचिहर या,
गदजांभ या,	 दाटसोनेरी,	 रंगवैभवी	 मोरिपसाकडे	 नुसता	 बघतच	 रािहलो.	 या या
रंगीबेरंगी	 िकतीतरी	आठवणीनंी	मनःकोश	कसा	ग च	दाटून	आला.	मा या	डो यांतनू
सरसर	ओघळणारी	आ मरसाची	धार	हातातील	मोरिपसाचा	नीलवण	उजळ याचा	 यथ-
यथ	य न	क 	लागली.

मन	 भडभडून	 एकच	 एक	 पर् न	 सारखं	 िवचा 	लागलं	 -	 ‘दादा,	खरोखर	 त	ू कोण
होतास?	 तुला	 ज म	 देणा या	 थोरलीला	 -	 देवकीमातेला	 तरी	 ते	 कधी	 कलल	 का?
धाकलीला	 -	रोिहणीमातेला	 ते	समजलं	का?	वसुदेवबाबां या	तरी	 ते	कधी	 यानी	आल
का?	तुझी	ज मभर	सोबत	करणा या	बलभदर्दादाला	ते	कधी	समजलं	का?	त	ू हणालास
या	दुसरा	ज म	देणा या	गु वय	सांदीपनी	आिण	आचाय	घोर	अंिगरस	यांना	तरी	 याची
अटकळ	आली	काय?	 यांना	त	ूजलत वाचे	 पु ष	मानलेस,	 या	 िपतामह	भी म	आिण
दानवीर	क तेय	कणाला	तरी	याचा	माग	कधी	लागला	काय?	 तुझं	पालनपोषण	क न
तुला	सं कारांचं	संिचत	देणा या	िचतर्सेनआजोबा,	यशोदामाता	आिण	नंदबाबा	यांना	तरी
याची	संगती	कधी	लागली	काय?	तुझं	 मरण	 हावं	 हणनू	 दुःखाचं	मागणं	घालणा या
आ याबाई	 कंुतीदेवीना	 तरी	 त	ू नीट	 कळलास	 का?	 कौरवमाता	 गांधारीदेवीं या	 कठोर
शापानं	तरी	त	ूसंपणार	आहेस	काय?

‘त	ूसु द	मानले या	गग	धौ य,	देवभागबाबा,	िवराट	द् पद	धृ ट ु न	अशाना	तरी
तु या	 दयाचा	 ठाव	 कधी	 लागला	 का?	 त	ू वधले या	 खलपु षंचं	 तु या	 हातनू	 वध
झा यामुळे	जीवन	ध य	झालं	नाही	काय?	त	ूसखे	मानलेले	दा क	संजय	महा मा	िवदुर
सुदामा	सा यकी	आिण	स या	मानले या	राधा	दर्ौपदी	भिगनी	सुभदर्ा	एकानंगा	भाचा
अिभम य?ू	 याची	प नी	उ रा	यांपैकी	कुणा यातरी	नेमकं	 यानी	आल	काय	की	त	ूकोण
होतास?

‘पर् ु नासह	तु या	सव	पुतर्ांपैकी	एकाला	तरी	शोध	घेता	आला	काय	की,	त	ूकोण
होतास?	 तुझी	लाडकी	क या	चा मती	व	 ित या	सव	भिगनी	यांना	तरी	तो	शोध	 घेता
आला	का?

‘ ि मणीविहनी	सोडून	सातही	विहनीनंा	 तुझी	प नी	हो याचं	भा य	लाभणं	 हणजे
काय	हे	कधी	कळलं	का?

‘युिधि ठरासह	 या	पांडवांचा	त	ूपाठपुरावा	 केलास	 या	पांडवांना	तरी	कधी	यो य
कयास	करता	आला	काय	की	त	ूकोण	होतास?

‘इतरांचं	राह	ूदेच,	 याला	त	ूएवढी	 ानसमृ 	गीता	ऐकिवलीस,	आप या	लौिककाचा



परमिपर्य	सखा	 हणनू	गौरवलंस,	 या	धनुधर	अजुनाला	तरी	 तु या	जीवना या	सव
आयामांचं	नीट	दशन	झाल	का?

‘बाकी या	सवांचं	 राह	ू ाच	 तुझी	 गेली	तीन	तपं	पडेल	ती	अखंड	 सेवा	करणा या
पर् य 	मला	-	मला	तरी	त	ूनीट	कळलास	काय?

‘मला	वाटतं,	त	ूजो	काय	थोडाफार	कळला	असशील	तो	एकट ा	 ि मणीविहनीनंा
जे हा-के हा	 याला	 कुणाला	 त	ू सव-सव	 काहीही	 कणमातर्ही	 िश लक	 न	 राहता
समजशील	 ते हा	 मा या	 दादा	 -	 युगंधरा’	 तो	 या	 आयावताचाच	 न हे	 तर	 सग या
िव वातील	सो याचा	िदवस	असेल!’

माझं	मन	आक्रंदतच	होतं	 -	 ‘मा या	दादा	 -	शर्ीकृ णा	 -	 युगंधरा,	खरोखर	त	ूकोण
होतास?’

माझा	 डोळयांतनू	 पाझरणा या	 अिवरत	 अश् धारांनी	 हातातील	 मोरिपसावरचा
असीम,	अनंत	नीलवण	उजळून-उजळून	िनघत	होता.

आनता या	 -	सौरा ट्रातील	भालका	तीथा या	पि चम	 ि ितजावरचा	सयू	आता
मावळला	होता.

युगा त	झाला	होता!!!
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पर्ा योितषपरू

–आधुिनक	गुवाहाटी
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४३.	सौवीर –आधुिनक	िसंध
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१९.	नीलकंठी	महाभारत	:	िचतर्शाळा	परे्स,	सदािशव	पेठ,	पुणे	–	४११०३०,	(आवृ ी

१९२९).
२०.	 यासकृत	 हिरवंश	 पुराण	 :	 भांडारकर	 पर्ा यिव ा	 संशोधन	 सं था,	 भांडारकर

माग,	पुणे	–	४११००४.
२१.	भारतवषीय	पर्ाचीन	ऐितहािसक	कोश	:	संपादक	कै.	र.	भा.	गोडबोले.
२२.	शर्ीकृ ण	:	पं.	बाळशा तर्ी	हरदास.
२३.	महाभारतावरील	 या याने	:	पं.	बाळशा तर्ी	हरदास.
२४.	शर्ीकृ णायन	:	शर्ी.	गो.	नी.	दांडेकर.
२५.	शर्ीकृ णजीवन	 दशन	 :	 पं.	 पांडुरंगशा तर्ी	आठवले,	 पर्काशक	 –	 सद	्िवचार

दशन	 ट्र टकिरता	 शर्ी.	 िवठ्ठलदास	 सी.	 मेहता,	 ‘िवमल- योित’,	 ६	 -	 ८,	 िव सन
ट्रीट,	 ही.	पी.	रोड,	मंुबई	–	४००००४,	(आवृ ी	१९७६).
२६.	शर्ीम महाभारताचे	भाषांतर	:	उपासनी	व	अ यंकर.
२७.	 यासपव	:	दुगा	भागवत,	मौज	पर्काशन,	िगरगाव,	मंुबई	–	४००००४,	(आवृ ी

१९६२).
२८.	 हा	 जय	 नावाचा	 इितहास	 :	आनंद	 साधले,	 मॅजेि टक	 बुक	 टॉल,	 मंुबई	 –

४००००४,	(आवृ ी	१९६४).
२९.	हिरवंश	पुराण	(जैन)	:	पं.	प नालाल	जैन	सािह याचाय,	भारतीय	 ानपीठ,	नवी

िद ली	–	३.
३०.	आयाभारत	:	मोरोपंत	भांडारकर,	पर्ा यिव ा	संशोधन	सं था,	पुणे	–	४११००४.
३१.	 शर्ीमहाभारत	 कथा	 :	 लेखक	 –	 यं.	 ग.	 बापट,	 कॉि टने टल	 पर्काशन,

िवजयानगर,	पुणे	–	४११०३०.
३२.	गोकुल	 (िहंदी)	 :	 लेखक	रघुवीर	चौधरी,	राधाकृ ण	पर्काशन	पर्ा.	 िल.,	२/३८,

अंसारी	माग,	नवी	िद ली	–	११०००२,	(आवृ ी	१९९०).
३३.	मथुरा	 (िहंदी)	 :	लेखक	 –	रघुवीर	चौधरी,	राधाकृ ण	पर्काशन	पर्ा.	 िल.	२/३८,

अंसारी	माग,	नवी	िद ली	–	११०००२,	(आवृ ी	१९९०).
३४.	कठोपिनषद	(िहंदी	भा य)	:	लेखक	–	भगवान	शर्ी	रजनीश,	पर्काशक	–	 वामी

अमृत	बोिधधम,	१०१,	िटंबर	माकट	पुणे	–	४११००२,	(आवृ ी	एिपर्ल	१९८२).
३५.	पातंजल	योगिव ा	 :	 लेखक	 –	 वानंदसर वती,	पर्काशक	 –	गजदर्	 िवठ्ठल

रघुवंशी,	रघुवंशी	पर्काशन,	३४७१/१२३,	पंतनगर,	घाटकोपर,	मंुबई	–	४०००७५,	(आवृ ी
माच	१९७९).

३६.	 पाँच	 पांडव	 (िहंदी)	 :	 लेखक	 –	 क है यालाल	 मा.	 मु शी,	 अनुवादक	 –
पर्फु लचंदर्	ओझा,	 राजकमल	पर्काशन	पर्ा.	 िल.,	 १-बी,	 नेताजी	 सुभाष	माग,	नवी
िद ली	–	११०००२,	सं करण	१९८६.

३७.	 ि मणीहरण	:	लेखक	–	क है यालाल	मा.	मु शी,	िहंदी	अनुवादक	–	ओंकारनाथ
शमा,	राजकमल	पर्काशन	पर्ा.	िल.,	१	बी,	नेताजी	सुभाष	माग,	नवी	िद ली	–	११०००२,
सं करण	१९८६.

३८.	 युिधि ठर	 :	 लेखक	 –	 क है यालाल	 मा.	 मु शी,	 िहंदी	अनुवादक	 :	 िशवरतन
थानवी,	राजकमल	पर्काशन	पर्ा.	िल.,	१	बी,	नेताजी	सुभाष	माग,	नवी	िद ली	–	११०००२,



सं करण	१९८६.
३९.	स यभामा	 :	लेखक	 –	क है यालाल	मा.	 मु शी,	 िहंदी	अनुवाद	 :	पर्फु लचंदर्

ओझा,	राजकमल	पर्काशन	पर्ा.	िल.,	१	बी,	नेताजी	सुभाष	माग,	नवी	िद ली	–	११०००२,
सं करण	१९८६.

४०.	गीत	गोिवंद	:	कवी	जयदेव.
४१.	गीत	गोपाल	व	गीत	सौभदर्	:	कवी	ग.	िद.	माडगळूकर,	केसरी	पर्काशन,	५६८,

नारायण	 पेठ,	 पुणे	 –	 ४११००२,	 आवृ ी	 १९६५,	 कवी.	 ग.	 िद.	 माडगळूकर,	 सोम या
पर्काशन,	मंुबई,	(आवृ ी	िडसबर	१९६८).

४२.	सरूसागर	:	कवी	सरूदास.
४३.	वेदधरातल	:	िगरीशचंदर्	अव थी.
४४.	 वयंवर	(नाटक)	:	कृ.	पर्.	खािडलकर.
४५.	कीचकवध	(नाटक)	:	कृ.	पर्.	खािडलकर.
४६.	सौभदर्	(संगीत	नाटक)	:	अ णासाहेब	िकलो कर.
४७.	पांडवपर्ताप	:	शर्ीधरकवी.
४८.	सुबोध	पांडव	चिरतम	्:	िदगंबर	शमा.
४९.	गीताई	:	िवनोबा.
५०.	िव णुसह तर्नाम.
५१.	वेदसारिशव तव.
५२.	िहमालया या	कुशीत	:	 वामी	अखंडानंद.
५३.	गीतारह य	:	लोकमा य	बाळ	गंगाधर	िटळक,	केसरी	पर्काशन,	५६८,	नारायण

पेठ,	पुणे	–	४११०३०.
५४.	शर्ीमद	्भगवद	्गीता	 (सभा य)	 :	पर्काशक	 –	ज.	शर्ी.	 िटळक,	५६८,	नारायण

पेठ,	पुणे	–	४११०३०.
५५.	नवनीत	शर्ीमद	्भगवद	्गीता	 :	 पं.	राजारामशा तर्ी	नाटेकर,	नवनीत	पर्काशन

कदर्,	भवानीशंकर	माग,	दादर,	मंुबई	–	४०००२८.
५६.	कृ ण	साधना-रिहत	िस ी	:	भगवान	शर्ी.	रजनीश,	संकलन	संपादन	 वामी	योग

पर्ताप	भिदती,	 पर्काशक	 –	 डायमंड	 पाकेट	 बु स	 पर्ा.	 िल.	 नवी	 िद ली	 –	 ११०००२,
सं करण	१९९४.

५७.	 सं या-संकेत	कोश	 :	 लेखक	 –	शर्ीधर	शामराव	 हणमंते,	 पर्काशक	 –	शर्ी.
मनोहर	य.	जोशी,	पर्साद	पर्काशन,	 १८९२,	सदािशव	 पेठ,	 पुणे	 –	४११०३०,	 (आवृ ी
१९५८).

५८.	कृ ण मृित	:	(ओश या	शर्ीकृ णावरील	 या यानांचे	संकलन)	‘ओशो',	आचाय
रजनीश,	द	 िरबेल	पि लिशंग	हाऊस,	ताओ	पि लिशंग	पर्ा.	 िल.,	कोरेगाव	पाक,	 पुणे,
(आवृ ी	१९८९).

५९.	साथ	शर्ीगणप यथवशीष	(महषी	अथवणकृत)	:	भाषांतर	:	वे.शा.सं.	पं.	पांडुरंग
सदािशवशा तर्ी	आठ ये,	जयिहंद	पर्काशन,	मंुबई	–	४००००२,	(आवृ ी	१९९०).

६०.	भागवत	पुराण	(मळू	महषी	 यासकृत)	:	भांडारकर	पर्ा यिव ा	संशोधन	सं था,
भांडारकर	माग,	पुणे	–	४११००४.

६१.	एकनाथी	भागवत	 (संपणू)	 :	भांडारकर	पर्ा यिव ा	 संशोधन	कदर्,	भांडारकर



माग,	पुणे	–	४११००४.
६२.	शर्ीमद	्भागवत	(सभा य)	(खंड	१	ते	१६)	:	पं.	महादेवशा तर्ी	जोशी,	कायकारी

संपादक	अ युत	पर्भ,ू	पर्काशक	िवदभ	मराठवाडा	बुक	कंपनी,	९६९,	सदािशव	पेठ,	पुणे
–	४११०३०,	(आवृ ी	१९९६).

६३.	पर्ाचीन	महारा ट्र	(कु यु ापासनू)	:	शर्ी.	 यं.	केतकर.
६४.	भारत	सिवतर्ी	(खंड	१	ते	३)	:	पं.	वासुदेवशरण	अगर्वाल,	स ता	सािह य	मंडल,

एन-७७,	कनॉट	सकल,	नवी	िद ली	–	११०००१,	(आवृ ी	१९८५).
६५.	िगरनार	:	लेखक	शंभपूर्साद	हरपर्साद	देसाई	(IAS),	पर्भास	पर्काशन,	सरदार

चौक,	जुनागढ	–	७१२००१.
६६.	जयतु	शर्ी ारकाधीश	:	(भौगोिलक	बेट	 ारका)	:	गो वामी	शर्ी	िकशोरचंदर्जी

महाराज,	पर्काशक	शर्ी	बेट	देव थान	सिमती,	जुनागढ	(सौरा ट्र).
६७.	हिरवंशपुराण	का	सां कृितक	िववेचन	:	शर्ी.	वीणापािण	पा डे,	पर्काशन	शाखा,

सचूना	िवभाग,	उ र	पर्देश	रा य	सरकार,	(आवृ ी	१९६०).
६८.	महाभारत	कथाभाग	आिण	िशकवण	:	ज.	स.	करंदीकर.
६९.	 भगवान	 शर्ीकृ ण	 आिण	 भगवद	्गीता	 :	 वामी	 िववेकानंद,	 रामकृ ण	 मठ,

धंतोली,	नागपरू	–	४४००१२,	(आवृ ी	१९८७).
७०.	शर्ीमद	्भगवदगीता	की	ज मभमूी	:	कु ेतर्	–	पर्काशक	:	पु तक	संसार,	१६७,

एि झबीरान	गर्ाउंड,	ज म	ू–	१८०००१.
७१.	वैिदक	सू तपाठ	:	लेखक	म.	म.	िस े वरशा तर्ी	िचतर्ाव,	िशवाजीनगर,	पुणे.
७२.	पात जल	योगशा तर्ाचा	अिभपर्ाय	:	शर्ी.	ना.	स.	रेळे	(हेमाडपंत).
७३.	भारतीय	मानसशा तर्	अथवा	योगदशन	:	शर्ी.	कृ णाजी	केशव	को हटकर.
७४.	 शर्ीकृ ण	 चिरतर्	 :	 (िहंदी)	 लेखक	 बंिकमचंदर्	 चट्टोपा याय,	 पर्काशक

राजपाल	अॅ ड	स स,	काि मरी	गेट,	नवी	िद ली	–	११०००६,	(आवृ ी	१९८५).
७५.	अनंताकडे	झेप	:	लेखक	–	शर्ी.	अ.	ल.	भागवत.
७६.	संगीत	सौभदर्	–	घटना	व	 व प	(पर्बंध)	:	डॉ.	व.	िद.	कुळकणी,	पर्काशक	–

हीनस	पर्काशन,	पुणे.	१९७५.
७७.	दर्ौपदी	:	(मळू	:	या सेना)	अनुवाद.	उिरया	लेिखका	–	पर्ितभा	राय,	राजपाल

अॅ ड	स स,	नवी	िद ली	–	११०००३,	(आवृ ी	१९९३).
७८.	गगसंिहता	:	(मळू	सं कृत)	भांडारकर	इि टट ूट,	पुणे	–	४११००४.
७९.	साथ	 तुकारामाची	गाथा	 :	 संपादक	आिण	अनुवादक	 –	ह.भ.प.	 िव णु	नरिसंह

जोगमहाराज,	 पर्काशक	 –	 केशव	 िभकाजी	 ढवळे,	 शर्ीसमथ	 सदन,	 बिहली	 भटवाडी,
िगरगाव,	मंुबई	–	४००००४,	(आवृ ी	१९८२).

८०.	साथ	 ाने वरी	 :	ह.भ.प.	 िवनायकबुवा	 (जोशी)	साखरे	महाराज,	पर्काशक	व
िवक्रेते	–	बाळकृ ण	ल मण	पाठक,	मंुबई	–	४००००२,	(आवृ ी	१९५९).

८१.	 हि तनापरू	 :	म.	 रं.	 िशरवाडकर,	कॉि टने टल	 पर्काशन,	 िवजयानगर,	 पुणे	 –
४११०३०,	(आवृ ी	१९७२).

८२.	हिरवरदा	:	शर्ीकृ ण	दयाणव	कोपडकर,	पर्काशक	–	 याम	कोपडकर,	इंदर्ायणी
सािह य	पर्काशन,	२७३,	शिनवार	पेठ,	पुणे	–	४११०३०	(पर्थम	पर्काशन	१९५०	ते	१९६१,
आठ	खंड)	संकिलत	खंड	१	ते	३,	(पुनमुदर्ण	१९९२).



िशवाजी	सावंत	यांचा	पिरचय

िहर यकेशी	 नदी या	 तीरावर	 वसले या,	 को हापरू	 िज ातील	 आजरा	 या
िनसगसंुदर	व	छोटेखानी,	टुमदार	गावात	एका	शेतकरी	कुटंुबात,	३१	ऑग ट	१९४०	साली
िशवाजीराव	सावंत	यांचा	ज म	झाला.	ितथंच	 यंकटराव	पर्शालेतनू	ते	शाला त	परी ा
पर्थम	वगात	उ ीण	झाले.	पिरि थतीमुळे	महािव ालयीन	िश णाला	एफ.वाय.बी.ए.
नंतर	 रामराम	 ठोकून	 यांना	 वािण य	 िवषया या	 लघुिलपी	 आिण	 टंकलेखन	 यांचा
अ यासक्रम	 पणू	 करावा	 लागला.	 को हापुरातील	 राजाराम	 पर्शालेम ये	 यांनी
अ यापक	 हणनू	 वीस	 वष	 सेवा	 केली.	 तेथनू	 परसेवेवर	 पु यात	 येऊन	 महारा ट्र
शासना या	िश ण	खा या या	‘लोकिश ण’	मािसकाम ये	 यांनी	सहा	वष	काम	पािहले.

भारतीय	जीवन	आिण	 सं कृती	याब ल	सावंतांना	पर्ारंभापासनूच	साथ	अिभमान
होता.	 ‘माझा	 भारत	 हणजेच	 महाभारत,’	 हे	 समीकरण	 एकदा	 मनात	 ज यानंतर
अ यासवृू ीमुळे	 यांचा	 महाभारताचा	 सखोल	 यासंग	 सु 	 झाला.	 अि मता	 िवस
पाहत	 असले या	 भारतीय	 समाजपु षाला	 सयूपुतर्,	 ‘मृ यंुजय’	 कण	 आप ीतही
धैयशाली	 व	 तेज वी	 बनवील,	 असे	 उ र	 यांना	 गवसले.	 मग	 पर्दीघ	 संदभशोधन,
सखोल	 व	 उलट-सुलट	 िचंतन,	 मनन	आिण	 डोळस	 पर्वासाने	 िटपलेले	 पर् ययकारक
िनरी ण	यातनूच	या	पर्दीघ	व	रससंप न	कादंबरीचा	ज म	झाला.

महारा ट्र	 शासन,	 केसरी-मराठा	 सं थेने	 न.	 िचं.	 केळकर:	 तसेच	 को हापरू या
‘लिलत’	आिण	पुणे	महानगरपािलका	यांनी	पािरतोिषक	देऊन	‘मृ यंुजय’चा	गौरव	केला.
सवांत	ल णीय	गो ट	 हणजे	मम 	आिण	गुण 	बंगाली	वाचकां या	‘िववेक	सं थान’	या
कलक यातील	सं थेने	वीस	वषांनंतर	१९८६	साली	‘पनूमचंद	भुतोिडया’	हा	सजनशील
सािह याचा	 पुर कार	 देऊन	 ‘मृ यंुजय’चा	 स मान	 केला	 होता.	 िद लीतील	 भारतीय
ानपीठ	या	सं थेने	१९९५	सालचा	१२	वा	‘मिूतदेवी	पुर कार’	भारताचे	उपरा ट्रपती	डॉ.

के.	आर.	नारायणन	यां या	ह ते	िद लीत	पर्दान	क न	 यांना	स मािनत	केले	होते.
१९७४	 सालीच	 िद लीतील	 भारतीय	 ानपीठ	 या	 िव यात	 पर्काशन	 सं थेने

‘मृ यंुजय’चे	 िहंदीत	भाषांतर	पर्कािशत	केले.	 मृ यंुजयची	क नड	–	१९९०,	 गुजराथी	–
१९९१	 व	 म याळम	 –	 १९९५	 अशी	 भाषांतरे	 पर्िस 	 झाली	 आहेत.	 १९८९	 म ये
‘मृ यंुजय’चे	कलक यातील	पर्ा यापक	पी.	लाल	यांनी	 इंि लशम ये	भाषांतर	पर्िस
क न	 ही	मळू	मराठी	कणगाथा	आता	 आंतररा ट्रीय	सािह यात	 ने याचे	ऐितहािसक
कायही	 केले	आहे.	 गुजराथी	भाषांतराला	अहमदाबाद	 येथे	 या	रा य	शासनाने	आपला
‘सािह य	अकादमी’	 हा	 पुर कार	 देऊन	 १९९०	म ये	गौरिवले	आहे.	 १९९२	म ये	याच
भाषांतराला	‘कदर्ीय	सािह य	अकादमी’चा	पुर कारही	पर्दान	कर यात	आला.

१९८०	साली	सावंतांनी	छतर्पती	संभाजीराजां या	जीवनावरील	‘छावा’	ही	कादंबरी
िलहनू	वाचकांसमोर	 ठेवली.	 ितचाही	 िहंदी	अनुवाद	 ानपीठाने	पर्िस 	 केला	आहे.	ही
कलाकृतीही	महारा ट्र	रा य	पुर काराची	मानकरी	ठरली.

सावंतांनी	१९७५	साली	िलिहलेले	‘मृ यंुजय’	हे	नाटक	मोहन	वाघां या	चंदर्लेखा	या
नाट सं थेन	मराठी	रंगमंचावर	पुरे	एक	तप	सादर	केले.	‘छावा’	नाटकही	 यांनीच	सादर



केले.
१९८३	साली	सावंत	बडोदा	सािह य	संमेलनाचे	अ य 	होते.	१९८६	म ये	बेळगावला

द.	 महारा ट्र	 सािह य	 संमेलनाचे	 उद	्घाटन	 यांनी	 केले	 होते.	 तसेच	 ते	 महारा ट्र
सािह य	पिरषद,	पुणे	या	सं थेत	उपा य ही	होते.

१९८६	 साली	ऑग टम ये	 सावंतांनी	 महारा ट्रा या	 कृिष-औ ोिगक	आघाडीवर
आ 	जनकाचे	काम	करणा या	 पद	्मशर्ी	 डॉ.	 िवठ्ठलराव	 िवखे	 पाटील	यांची	 ‘लढत’
नावाची	दि्वखंडा मक	चिरतकहाणी	वाचकांना	सादर	 केली.	 यांची	 ‘संघष’	ही	गोदी	व
माथाडी	 कामगारांचे	 झंुजार	 नेते	 भाई	 मनोहर	 कोतवाल	 यां यावरील	 चिरतकहाणी
पर्कािशत	झाली	आहे.

िविवध	 पैलमूय	जीवन	लाभले या	 व	 भारतीयांना	सदैव	 परे्रक	आदश	असले या
योगयोगे वर	शर्ीकृ णा या	चिरतर्गरं्थावर	 ‘युगंधर’	 ही	कादंबरी	 यांनी	 िस 	 केली.
रामकृ ण	िमशन या	हिर ार	मठा या	प.	प.ू	 वामी	अकामानंद	यां या	ह ते	पजून	िवधी
होऊन	‘युगंधर’	शिनवार	िद.	२९	जुलै,	२०००	रोजी	समारंभपवूक	पर्कािशत	झाली.

२००२	म ये	 यांची	माननीय	पी.	के.	अ णा	पाटील	यां यावरील	‘पु षो म	नामा’	ही
चिरतर्कहाणी	 पर्कािशत	 झाली.	 याच	 वषी	 भारतीय	 ानपीठाने	 ‘युगंधर’चा	 िहंदी
अनुवादही	पर्कािशत	केला.

सावंतांचा	एकस टी	समारोह	बालगंधव	रंगमंिदर	येथे	शिनवार,	िद.	३०	िडसबर,	२०००
रोजी	 पर्ाचाय	 िशवाजीराव	भोसले	यां या	 शुभह ते	 व	 ये ठ	सािहि यक	भा.	 द.	 खेर
यां या	अ य तेखाली	संप न	झाला.

७६	 वे	अिखल	भारतीय	मराठी	सािह य	 संमेलन	कर	्हाड	 येथे	 संप न	होणार	होते.
यासाठी	अ य पदा या	उमेदवारी या	पर्चाराथ	सावंत	दौ यावर	असताना	 यांना	िद.
१८	स टबर,	२००२	रोजी	मडगाव-गोवा	येथे	आकि मक	तीवर्	 दय	आघातामुळे	वै कीय
उपचार	पर्य न	क नही	मृ यु	आला.

सावंतां या	 मागे	 यां या	 प नी	 मृणािलनी,	 क या	 कादंिबनी	 धारप	 व	 मुलगा
अिमताभ	असा	पिरवार	आहे.

संपक	:	ए-९०२,	द	गेटवे,	भारती	िव ापीठ	शाळेजवळ,	बालेवाडी,	पुणे	–	४११०४५.

	
	
	
	

ही	कादबंरी	िहदंी	भाषेतही	भाषांत रत	झाली	आहे.



िशवाजी	सावंत	यांची	ग्रंथसंपदा

मृ यंुजय	(कादंबरी)

छावा	(कादंबरी)

युगंधर	(कादंबरी)

मृ यंुजय	(नाटक)

छावा	(नाटक)

लढत	(कादंबरी)

अशी	मने	असे	नमुने	( यि तिचतरे्)

मोरावळा	( यि तिचतरे्)

संघष	(चिरत	कहाणी)

शेलका	साज	(लिलत	लेख)

कांचनकण	(लिलत	लेख)

कवडसे	(लिलत	लेख)

क्रांितिसंहाची	गावरान	बोली	(संपादन)

युगंधर	एक	िचंतन	(पर् तावना)
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