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आ�ुतोष गग यांचा ज�म 1973 म�ये �द���त झा�ा. हमाच� दे� आ�ण �व�ा�यातून M.A
(�हमा) आ�ण �द����न नाटको रॅड �ोमा (�व�प आ�ण अनुवाद) �ा�त के�यानंतर
इं�दरा गांधी �व�ापीठातून एमबीए (एचआर) पदवी �ा�त के��. म�त के
प�ह�या �दवसापासून क�वता आ�ण �हणी ���ह�याची ���या सु� झा�� होती आ�ण आतापय�त

तु�ही जवळपास 15 पु�तके ���ह�� आ�ण अनुवा�दत के�� आहेत.

इं�जी भाषा आ�ण भाषांतर या दो�ह�वर तुमचा समान अ�धकार आहे
माझे एक प�र�चत नाव आहे. द�राजन, सौपदाचे महाभारत, आनंदाचा सोपा माग�,

हनुमान ���ा इ�या�द मु�य भाषांतर ेतु�ही अंतःकरणात के�� आहेत, �यांचे खूप कौतुक आहे.
गे�े आहे. आ�ुतोष �नय�मतपणे वत�मानप�ात ���हतात. स�या, रे�वे
मं�ा�यात उपसंचा�क पदावर काय�रत.
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म�ा पु�तकाचं कौतुक वाटतं

आ�ण. मैथ���रण गु�ा यांनी उपे��त नायक-नायकाचा संदभ� दे�याचा पुरेपूर �य�न के�ा.
सा�ह�य अ�ाहत चा�ू रा�ह�े. �याच�माणे �यमराठ� कणांना संदभा�म�ये आण�याचे उ��� आहे
तो डनकरकडे जातो. पुरा�ा�या हातावर जबाबदारी आहे क� तो आ�ण मृत नायक-

याका�ा पु�हा मा� नका. हे देखी� मह�वाचे आहे कारण इ�तहास आ�ण अगद�
दंतकथेचे ��द नेहमीच जीवनाचा एक भाग असतात आ�ण �हणूनच नेहमीच
संबं�धत जगा. या वगा�त 'आ�मा' हा आव�यक आ�ण मह�वाचा �य�न आहे.

अ�माचे पा� मनोरंजक आहे पण तु�हा�ा �व�चतच माहीत असे�, असा �य�न �ी आ�ुतोष गगका यांनी के�ा आहे.
�तु�य उप�म. या पु�तकासाठ� अ�भनंदनासह हा�द�क �ुभे�ा.

- डॉ�टर. कुमार आ�ण वास
एक आ�ण राजकारणी

'नार क� कंुजर...' हे माणसां�या ��दांत ग�धळ�े�े आहे. अस�य, माणसासाठ� कायमचे
बी हा कारण आ�ण �वचारमंथनाचा �वषय आहे. स�याचा �ोध आ�ण अनेक चम�कार

तो आप�या अवचेतन मनाचा भाग आहे. 'आठमा'चा पाळ हे याचे �तीक आहे.

आ�ुतोषचे पु�तक म�ा वाचाय�ा �द�े ते�हा म�ा सवा�त चांग�� गो� सापड��
क� �यांनी �यां�या प�ह�याच �रहस��म�ये अ�ी पा�े �नवड�� आहेत, जी चांग��ही नाहीत आ�ण वाईटही नाहीत! चांग�े �क�वा

वाईट वेगळे करणे कदा�चत अ��य आहे. एकतर चांग�े �क�वा वाईट, ते �वतःच
�हणूनच �याचे �व�ेषण करण ेआव�यक आहे. जर ��येक कंपनीत वाइस-�ोफे�न� �दस�े
जर तो वाईट �ोधत असे�, �क�वा तो ख�या अथा�ने च�ासह �याय क� �के� का?

आ�ुतोष गग यांचे अ�मा संगा�वषयीचे ��खाण हेच भा�य आहे. आपण
हे पु�तक वाचा, कारण अनेकदा आपण एखा�ा�ा बरोबर क� चूक हे सहज सांगतो
आ�ण यामुळे महाभारत यु� समप�क अस�याचे कारण संपते.

आ�ुतोष�ा मा�या �ुभे�ा! आ�ा आहे क� ते यासारखे नवीन आ�ण नवीन असती�
या �वषयावर ���हत राहीन.

- सुतापा स�दार
खाते आ�ण फॅम नमता
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आ�ुतोष गागीस यांनी पु
�या �ेखक अस�याची जबाबदारी �या

हे पु�तक �का�का�या �ेखी परवानगी��वाय, ते �क�वा �याचा कोणताही भाग या अट�वर �का��त कर�यात येत आहे
री-कं�ड�न �क�वा इतर कोण�याही �कारे, कोण�याही �कारे र� करता येणार नाही

वापर�े जाऊ �कते. असे कोणी के�यास �या�यावर कायदे�ीर कारवाई के�� जाई�.

पृ� 6

सव� चांग�े आहे
काय

भगवान कृ�णाचे
ट��यात



पृ� 7

साम�ी सारणी

कृत�ता
�ाउंड maca
१
2
3
4
५
6
७
8
९
10
11
12
13
14
१५
16
१७
१८
१९
20

पृ� 8



२१
22
23
२४
२५
26
२७
२८
उपसंहार

पृ� 9

कृत�ता



एन.एसहे माझे प�ह�े काम नाही कारण म�ा अनुवाद आ�ण संपादना�या कामात रस आहे.
बराच वेळ गे�ा आ�ण या दर�यान मा�या नावावर अनेक पु�तके ���ह�� गे��.

एन.एस. पण मूळ �य�ना�या संदभा�त हा माझा प�ह�ाच �य�न न�क�च आहे.

�ेखकाचा �वास हा एकूणच बरोबरीचा आहे कारण �ेखका�ा �या�या पु�तकातून जावे �ागते.
तोच आनंद आ�ण समाधान �का�नातून �मळते, जो ��ी�ा बाळा�या ज�मानंतर �मळतो.

आहे! �ेखका�या या आनंददायी �वासात अनेक माणसे �यांचे सोबती आहेत, जे पाय-या पायरीवर आहेत
पण तो आप�े �ेखन सांभाळतो आ�ण सांभाळतो. ते �या�या म��त चा��े�े ग�धळ आहेत.
कथेती� गुंता तुम�या �वतः�या सूचनांसह सोडवा
वरी� गो�ी �ेखका�ा �या�या �नरा�े�या आ�ण �नरा�े�या �णांम�य े�ेरणा देतात. ते �ोक, �ेखकाने
�ववेका�या खो��तून, भावनांचे सव��म माग� �नवडणे आ�ण �यांना कागदावर ठेवणे.
तु�ही मदत करा हेच �ोक �ेखका�ा खरे तर �ेखक बनवतात!

या कादंबरी�या संक�पनेपासून ते �का�नापय�त आ�ण मग तुम�या हातात
पोहोचेपय�त�या �वासा�ा अनेकांनी �ेरणा �द�� आहे.

सव��थम मी मा�या आई-व�ड�ांचे नाव घेतो, �यांचे आ�ीवा�द म�ा नेहमीच �मळतात
आ�े आहे. माझे वडी� डॉ. �मी नारायण गगण,े जे �वतः �ेखक आ�ण अनुवादक आहेत

होय, माझी पौरा�णक सा�ह�या�ी अ�ी ओळख झा�� क� पौरा�णक कथा, मा�या
�ान आ�ण चेतनेचा एक भाग �हा. माझी आई, �ीमती आ�ा गग, मा�यासाठ� नेहमीच धैय�

आ�ण संघष� हा आ�ेचा आधार�तंभ आहे. �यांनी म�ा ��कव�े क� संघष� करणे, कधीही
�ःखी होऊ �कत नाही! हे �यांचे रह�य आहे �याने म�ा थकव�े, काम करत राह�याची अमया�द �मता
ऊजा� देते. म�ा सांभाळणारी माझी प�नी गंुजन मी मनापासून आभार मानतो
सतत पा�ठ�बा देतो, माझा �ेखी मसुदा पु�हा पु�हा संयमाने ऐकतो आ�ण कोणा�या सूचना
सेमेरा �ेखन चा�ू आहे. मी माझा यो�य मु�गा, �सरी आ�ण चं�द��न करणारी मु�गी, अपूण� आहे
तथा�प, कारण ते �ेमाने आ�ण �यां�या असीम �ेमाने भर�े�े आहेत.

आपण माझे वत�मान जीवन �हान, परंतु आनंदा�या आ�ण आनंदा�या मौ�यवान �णांनी भरतो.
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मा�या �ेखनाचे पा�न करणा�या मा�या सहका�यांचे मी आभार मान ूइ��तो.
कौतुक �यां�या �तुतीने आ�ण �ो�साहनाने मी आज या ट��यावर पोहोचू �क�े. मा�या मा�क�चे आहे
या पु�तका�या �वषयावर मी �यां�या�ी चचा� के�� �या सवा�चाही मी ऋणी आहे.
वारंवार चचा� के�� आ�ण �यात �यांनी मह�वा�या सूचना �द�या, �या�ा आकार दे�यास मदत झा��.
मौ�यवान योगदान दया आहे.

मी माझे �का�क, मंजुळ पु�ंचे घर आ�ण �व�ेषत: �ी �वकास आ�ण ठेवीन
या कथे�या आ�या�यका आ�ण सामा�जक�करणासाठ� योगदान देणारे �ी �कपा� साह यांचे मनःपूव�क आभार.

समाजा�या भ�यासाठ� �याचे मह�व समज�े आ�ण ते पु�तक�पाने वाचकांसमोर मांड�े.
तु�ही तुमचे कत�� ��ंसनीय पार पाड�े आहे.

�ेवट�, भगवान �व�णूचा अवतार अस�े�या भगवान �ीकृ�णा�ा मी वारंवार �णाम करतो
मा�यात उ��ूत� आ�ण अनंत उज�चे �ोत आहेत!
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पो

�ाउंड maca

राणक सा�ह�यात दोन �ंथ सवा��धक �ोक��य मान�े जातात - रामायण आ�ण
महाभारत. �जथे एक�कडे रामायण भावांच ंअतूट �ेम दाखवतं.

महाभारतावर आधा�रत चु�त भाऊ, रजत आ�ण कुटनी तत यां�याती� ही �न�म�ती आहे.
रंजत यू ही एक आ�या�यका आहे.

महाभारत हा एकमेव धम��ंथ आहे जो धा�म�क, पौरा�णक,
त�व�ान सव� कोनातून मह�वाचे मान�े जाते. आ�ण सवा�त �ांब महाका� आहे
यामुळे महाभारता�ा 'पाचवा वेद' असेही �हट�े गे�े आहे. hk �सरा
पा आ�ण '��म गावता' हा �ंथही महाभारताचा भाग आहे. संपूण� महाभारतात एक �ाख
पे�ा जा�त आपण आहात वेदांनी रच�े�या महाभारताच ेआणखी एक वै��� आहे
महानता आहे. याचा अंदाज �या�या प�ह�या पाव�ाव�न �ावता येतो,
�याचा अथ� होतो:

जो येथे आहे (महाभारतात) तो तु�हा�ा जगासमोर आणतो.
नाही �हणाय�ा न�क� हरवून जाई�,

पण जे महाभारतात नाही ते जगात आहे.
आपण �सरे काहीही बो�ू �कणार नाही!

महाभारतात अराहां�या सं�ये�ा �व�ेष मह�व आहे. कौरव आ�ण पांडव यां�यात यु�
अठरा �दवस गे�े. दो�ही बाजूं�या सै�यांची एक��त सं�या �े��ी होती,



�याम�ये कौरवां�या अकरा साडेसाती आ�ण पांडवां�या सात-आठ ब�हणी हो�या. संपूण� महाभारत
आराह पावसम�येही मजकूर वेगळा आहे आ�ण महाभारताती� उ�सवांतग�तही �याचा उ��ेख आहे.
मानधनातही अठरा अ�याय आहेत. एकंदरीत, रामायण, महाभारता�या तु�नेत

�ोकां�या मनात कुतूह�, कुतूह� जा�त �दसून येते. महाभारताचे
आ�य�कारकपणे मनोरंजक कथानक आ�ण आ�ण �याती� पा�े आ�ण कौ��ये वाचकासाठ�
�ेवटपय�त बांधून ठेवा.

महाभारत यू या�ा धम-यु असेही �हणतात कारण �यात अनु�मे कौरव आ�ण पांडवांचा समावे� आहे.
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अधम� आ�ण धम�या ही �तीके आहेत आ�ण रामायणा�माणे महाभारताचाही अ�याय संपतो.
�याय आ�ण धा�म�कतेचा �वजय पुन�ा�पनेसह येतो. सव� पै�ा�या नेतृ�वाखा�� काम करतात

कौरवांचा अहंकार आ�ण ह��पणा वेदांम�ये वा�न गे�ा आ�ण �ेवट� पांडवांचा �वजय झा�ा.

धम�-धमा��या अ�ा कथेत �ोकांची चांग��-वाईट अ�ी �वभागणी होणे �वाभा�वक आहे.
असे घडत असते, असे घडू �कते. धो�याची साथ देणारा चांग�ा समज�ा जातो आ�ण जो वाईटाचा पाठ�ाग करतो तो वाईट समज�ा जातो.
महाभारतातही असेच घड�े. ना�ायक पै�ा�ा आधार देणा�या सवा�ना रचारी
असे गृहीत धर�े जाते, जरी ते गंगा-पुम�ये अस�े तरी, कट-नाथाची �च�हे देखी� यु-कौ��यांम�ये आहेत.
�वत:�या अ��त�वाचा �ोध घेणारी एक सुजाण ��� �क�वा महान कण! हे �वना�ासारखे आहे
क� जगाने हे महान त�ण आ�ण नै�तक��ा स��णी �ोक �द�े आहेत, स��णी असूनही,
पै�ाचा पैसा �हणून वापर के�याचा गु�हा कधीच माफ के�ा नाही.

कौरवां�या या फाय�ांम�ये एक पा आहे जो आ�ण अ
इतर �ोकां�या चकाक�त आभा मंद होत गे��. अ�ीच एक गो�, जी �रीरातून संपूण� जीवन फसवते

एक माणूस पै�ाने जग�ा, परंतु �याचे �दय नै�तकतेने डळमळणार नाही. कधी के�े ते पा
म�यभागी रा�नही, कपट आ�ण कपटा�या गडद साव��पासून नेहमी आप�या आ��याचे र�ण करा.
ठेव�े. असे अ��तीय �ही, �याने पै�ा�या मूख�पणा�ा आप�े धोरण - �दय �द�े आहे
ह��पणा�या सतत�या �हारांपासून वाच�े. महाभारता�या यु�ा�या वेळ� �या पै
असे गु�हे के�े गे�े होते, �यामुळे भगवान �ीकृ�णाने �या�ा �या�या �रीरा�या हानीचा �ाप �द�ा होता.
जखमा कधीच ब�या होणार नाहीत आ�ण तो बराच काळ �याचे कुज�े�े, मृत �रीर पृ�वीवर ठेवे�.
भटकत राहणार! असे मान�े जात ेक� तो कृ�णान े�द�े�या ���ेने ��त आहे
आजपय�त ए�जॉय करतोय. महाभारताचा तो अनोखा उतारा �हणजे - अथामा! �हणे कृ�णाने
�द�े�या �ापामुळे, �हणजे हजार वषा�नंतरही आजही �जवंत आहे आ�ण

पापाचे प�रणाम भोगणे.

हे खरे आहे क� यु�ा�या �ेवट� अ�माने अ�ी कृ�ये के��, �यामुळे �याचे जीवन बद��े-
अ�व�ता आ�ण �व�तेची �रव�ा झा��. माझा असाही �व�ास आहे क� �याचे

इतर गु��ां�या �ेणीत कमी येतात. हे देखी� खरे आहे क� फसवणूक आ�ण
कुबू�या पा�ठ��यामुळे अथामा दयनीय आहे. पण ते खरे आहे
क� या सव� गो�ी अस�य आहेत!

कोणीही पूण�पणे चांग�ा �क�वा वाईट नसतो. ��येक माणसा�या आत
चांग�े आ�ण वाईट या दो�ही गो��चा समावे� आहे आ�ण महाभारता�या इतर भागां�माणे,
अ�माम�येही इतर मानवां�माणेच चा�र�याचे साम�य� होते.
झा�े असते अ�माने के�े�े पैस,े प�र��ती हानीचे प�रणाम
अनु�चत �थेब�� बो�त असताना, तो एक अयो�य �व�ाथ� होता हे देखी� आपण गृहीत धर�े पा�हजे.
आ�ण �या�याम�ये �ामा�णकपणा आ�ण नै�तकता अस�याची �च�हे देखी� होती. �याचा आ�ण k
�ण समजून घे�यासाठ� आ�ण ते जाणून घे�यासाठ�, �या�ा संप�ी, थोर आ�ण समान मान�े गे�े
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आहे. फ� तो हता� अव�ेत अस�यामुळे ��त��या��ा भुरळ पड�यासारखी आ�ण
धम� आ�ण गु�हा, �याचे इतर गुण आ�ण चा�र�याची वै���े
�या�याकडे ���� करणे हा �या महान यो�ाचा अ�याय आहे. महाभारता�या यु�ात असे अनेक धडे �मळा�े.
जे द�यां�माणे फस�ा कृ�यांसाठ� दोषी आहेत, परंतु सवा�त फायदे�ीर आ�ण
द�या�ाच ���ा �मळा��.

येथे, भगवान �ीकृ�णा�या ���े�ा आ�हान देणे हे माझे �येय नाही कारण
कृ�ण हा �वतः इरचा अवतार आहे आ�ण एखा�ा�ा इर�या अ��त�वाची क�पना करायची होती.

आहे. ही व�तु��ती ��ात घेऊन अ�मा�ाही �या �ापाचा �ास होणार आहे.
या दर�यान, तो आ�मपरी�ण करत राहतो आ�ण ��त�ब�बा�ारे �या�या वत�नाचे �व�ेषण करतो. तो
आप�या आयु�याती� चांग�या-वाईट घटना आ�ण कृ�णाने �द�े�ा तो महान �संग आठवतो.
घका �क �ापाचे कारण �ोध�याचा �य�न करतो. �ेवट� तो कृ�णाचाच होता
�ापाचे औ�च�य समजून घे�यात वकट य��वी होतो. �या�ा कळते क� कृ�णाने �या�ा बनव�े आहे

भयंकर अव�ेत �जवंत सोडून आधु�नक मानव समाजाने �द�ा मह�वाचा संदे�!

�हानपणापासून आजपय�त जे�हा-जे�हा मी महाभारताची कथा वाच��, ऐक�� ते�हा मा�या मनात
अ�मामुळे, फ� सहानुभूती आ�ण क�णे�या भावना नेहमीच �नघून जातात. �हणून म�ा वाट�े
म�ा महाभारता�या कोण�याही भागावर कधी काही ��हायचे असे� तर म�ा अ�मावर ��हायचे आहे.

मी ��हाय�ाच हवे कारण �ोकांनी द�यावर �व�ास ठेवावा असे म�ा वाटत.ेउतारा�या �क��चत खा��
समजून घे�याचा �य�न करतो. �यामुळेच या कादंबरीत महाभारताची कथा आहे
ठेव�यासाठ� कोनातून सादर करणे, �याची कोरीव काम आ�ण कोरीव कामाची पूजा
सद�यांनी �थम �यां�या �ववेक� आ�ण आधु�नक वाचकापय�त क�णामय संदे� पोहोचव�याचा �य�न के�ा आहे.
या कृ�याने अ�मा�या �ा�पत आ��या�या �रीरा�या जखमा न�क�च भर�या जाऊ �कत नाहीत, परंतु �या�या
तसेच फस�ा आ��यावरी� हजार वषा�चा आघात बरा होणार नाही!

आजका� अनेक ट��ही चॅने�स आ�ण सो�� मी�डया इ.
मं�दर आ�ण जंग�ात पा�ह�या�या बात�याही ऐकाय�ा येतात. अगद�
अ�माचा �ोध घे�याचेही �य�न सु� झा�े आहेत. अथामा�ा अमर मानणे, �याचे
या कादंबरीत �ोधक�या�साठ� एक संदे�ही आहे, जो समजून �यावा आ�ण
अंम�बजावणी करणे आव�यक आहे.

आणखी एक गो�! �ोकांना सामा�यतः गो�ी ��पणे पहाय�या असतात परंतु नेहमी यासार�या असतात
��य झा�े नसते. तु�या आ�ण मा�या ��त�र� आणखी एक कोन आहे, जो
�कनारप�� �ा राहते; तो इकडे वा �तकडे वाकत नाही. एखा�ा�या चा�र�याब�� झटपट
हे ठरवणे खूप सोपे आहे परंत ुआपण हा ��ड टाळ�ा पा�हजे कारण या दबावामुळे

�यासोबतच चॅ�टर हो�याची ��यता वाढते. म�ा तो दमा माहीत आहे
याब�� �ोकांची सामा�य धारणा काय आहे? जर ही कादंबरी तुम�या द�याब�� असे�
पहाटे आ�हान देते �क�वा तु�हा�ा �याब�� पुन�व�चार कर�यास भाग पाडते
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जर होय, तर मी ते माझे सज�न�ी� य� मानेन.

ही माझी प�ह��च मूळ कादंबरी अस�याने, हे अगद� ��य आहे क�, मा�या नकळत, म�य-
दर�यान, �� त�य-संबं�धत �ुट� आहेत. मी मा�या गोड वाचकांना ते सांगू इ��तो -
मी चुक�ब�� माफ� मागतो आ�ण �वनंती करतो क� �यांनी म�ा �यांचे मोकळेपणाने �ावे
सूचना आ�ण �ट�प�या पाठवा, जेणेक�न मी मा�या आगामी पु�तकात �या सूचनांचा �वचार करेन



मी ठेवू �कतो
च�ा, आता मी तु�हा�ा अ�माकडे घेऊन जाऊ, जो अ�ात ��� आहे.

जंग�ात, तु�या कोनातून आ�ण मनातून महाभारताची इतक� सुंदर कथा होती.
तो ऐकून आनंद� आहे!

- आ�ुतोष गग
नवीन ��

ई-मे�: ashutoshgarg343@gmail.com
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आज माणसा�या ज�माबरोबरच �या�या मृ�यूची वेळही ठर�े�� असते.
पण म�ा असे काही आ�े नाही. जोपय�त ��नाचा �� आहे, तो �याचे आहे

पूव��नयो�जत वेळेवरच पोहोच�ो, पण ��ना�ा एक हजार वष� झा�� तरी �नयतीन ेमाझा मृ�यू ओढव�ा.
वेळ आ�ण �ठकाणाबाबत अ�ाप कोणताही �नण�य झा�े�ा नाही. तथा�प, मा�या आयु�यासाठ�
��ती पाहता, �नमा��याने �नयमानुसार माझा ज�म �द�ा अस�याचीही ��यता आहे.
जसे, मा�या मृ�यूची वेळ ठर�े�� होती पण, माझी प�र��ती आ�ण माझे काम
प�रणामी, �या
अनंतकाळसाठ� पुढे ढक�णे यो�य मान�े गे�े. मा�या काळाती� काही समका��न

असे वै�ा�नक आ�ण बौ��क �ोकही होते जे आज मी �जवंत असत ेतर कदा�चत माझा जीव गे�ा असता.
मी काही सांगू �क�ो. पण एक एक क�न सगळे �मळणे हेही माझे न�ीब आहे
�तकापूव� गे�ा नरक - कुठे गे�े कोणास ठाऊक - मी अजूनही मरतो
मी का पृ�वीवर एकटा, �नराधार आ�ण असहाय भटकत आहे.

माझी �ारी�रक ��ती चांग�� होती आ�ण म�ा मा�या मनः��तीचे वण�न करायचे होते.
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नाही, परंतु हे सांगणे अ�याव�यक आहे कारण या कथे�या �ेवट� तु�हा�ा हे सांगायचे आहे
मा�या कामासाठ� आ�ण �यां�यासाठ� म�ा कॅ��डर �नया�त करावे �ागे�. तरच तु�ही
तु�ही मा�याब�� आतापय�त काय वाच�ं, ऐक�ं आ�ण तु�ही काय वाच�ं हे समजून �या
मा�याब�� �वचार करा, �क�वा तो खरोखर यो�य आहे!

माझे �दय उडून गे�े आहे आ�ण मी अनेक असामा�य अध�-जखमांनी थक�ो आहे. माझे
�रीरावरी� जखमेतून सतत पू ��ाव होत अस�याने तो मा�या �रीरातून काढून टाक�ा जातो.
भयंकर वास येतो. या कारणा�तव, जर तु�ही नान के�े तर �ांती �मळ�याचा कोणताही माग� नाही, आ�ण
आंघोळ के�यावर मा�या जखमा पा�यामुळे ओ�या झा�यामुळे �कृती �बघडते.

होय, मग �यां�यातून येणारा पू �ाव आ�ण �यातून आउटपुट देखी� वाढते. माझी ��ती
क� टोकाची गो� �हणजे म�ा �वतः�ा मा�हत नाही क� आता मा�या मनात र�ाचे �माण जा�त आहे
�क�वा पू! मा�या आ��या�या कोण�याही भागाब�� बो�णे, हे �करण आहे. मा�या केसांपासून
ते खूप कठ�ण झा�े आहे. आता त ेसोडवायची �ह�मत ना मा�यात आहे ना
संयम. माझी नखे इतक� मोठ� आ�ण काळ�भोर झा�� आहेत क� �यांना पा�न म�ा भीती वाटते.
मी असेन सामा�य माणसांचे दात काही वषा�त पडू �ागतात आ�ण मग �यांना खाणे-�पणे आव�यक असते.
मी संकटात आहे, पण माझी अव�ा भयावह आहे. तु�हा�ा जाणून �याय�ा आवडे�
क� माझे ब�तेक दात अजूनही आहेत, परंतु का�ांतराने ते इतके काळे, कडक आ�ण वाकडे होतात

गे�े क� मी काही खा��े आहे असे म�ा वाटत नाही आ�ण अनेकदा म�ा ते कळतही नाही
म�ा वाटतं मा�या त�डात फळ आहे खडे! म�ा तुमची ती�णता आ�ण बु�� कधीही देऊ नका
पांडु-पु अजु�न ��त�र� ��द आ�ण बाण चा�व�यात माझी बरोबरी नाही याचा म�ा अ�भमान वाट�ा.
होते. तथा�प, आज माझी ��ती अ�ी आहे क� मी कु वं�ाती� राणी गांधारी�ी �ववाह के�ा आहे.
मी इतका �नरथ�क झा�ो आहे कारण म�ा डोळे असूनही म�ा �� �दसत न�हते. तर
बो�ाय�ा आ�ण ऐकाय�ा, �यामुळे इथेही मा�यापे�ा �द�वी कोणी नाही
�ा�पत, �क�येक �तके, या जंग�� आ�ण रानट� जंग�ात मा�या�ी बो�णारे कोणीही नाही.
मा�ा आहे.

जे�हा माझे मन खूप रागावत,े ते�हा सामा�य माणसा�माणे म�ाही रड�याचे कारण असते.



म�ा असं वाटतंय. म�ा मा�या डो�यातून अ�ू वाहायचे आहेत जेणेक�न माझे मन ह�के होई�,पण माझे न�ीब �या�या ��खरावर आहे आ�ण �याने म�ा अ�ा ��तीत आण�े आहे
आता मी मा�या डो�यांची कॉपी देखी� क� �कत नाही. �यां�या जागीही फ� र�ाचा थ�ब
�ठबकत आहे गे�� सुमारे पाच�े वष� मी �दवसा उजेडात �वास करणे बंद के�े.
कारण उ�हा�या तडा�याने माझी �वचा जु�या काडीसारखी जागोजागी तडे जाऊ �ाग�� आहे.
�नज�न दरीती� खो� गुहा आता माझे �नवास�ान आहे. काही वषा�पूव� कधीही

उजेडात जायचो ते�हा जंग� आ�ण �ा�यांकडे �� �ायचे.
तोपय�त ते मा�या जवळ याय�ा घाबरत होते. म�ा पाहताच �या�या डो�यात भीतीची छाया �घराय�ा �ाग��.
होते. माझे वडी� हे धोकादायक �ाणी होत ेयाब�� हळूहळू म�ा �ंका उर�� नाही.
तो आणखीनच नीच झा�ा आहे. �हणूनच आता मी फ� अमा�ा�या गाढ अंधारात आहे
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फ� बाहेर पडतो जेणेक�न मी आ�ण ते एकमेकांना पा� �कत नाही आ�ण आप�या जगात �वे� क� �कत नाही
मा� कोण�याही �कारची ट�कर झा�याची घटना नाही. अ�ा �कारे अनेक न�ा करतात
��ा मा�या गैरहजेरीचा फायदा घेत ेआ�ण �या �दव�ी �या�याकडे �या भागात काही गो�ी हो�या.

�नयम आहे. पण मी म�ह�यातून एकदा, माझी बारा हात उंच
पण जीव कसा �रीरा�ा वा�न नेतो, �या�या पोकळ�तून कॉपी करतो, �हणून न�ा

जगाती� ते सव� �ाणी घाबरतात आ�ण आपाप�या गुहेत जातात आ�ण �व�ास ठेवायचे सोडून देतात
मी अ�ातून �नवृ� हो�याची वाट पाहत आहे. इत�या वषा��या एकाक� आ�ण एकाक� आयु�याने म�ा बनव�े
अनो�या �ा�यात �पांतर झा�े आहे. मा�या आयु�या�या या खडतर काळात,
फळ आ�ण देह याती� भेद पुसट झा�ा आहे आ�ण वादाचे मह�व नाहीसे झा�े आहे. मी फळांचा रस
आ�ण प�ू आ�ण �ाणी याती� फरक �वसर�ा आहे. म�ा काही रसाळ फळे चोखाय�ा �ावणारा आनंद
ती आ�यावर तीच त��फ मीटबॉ�सवर �चरड�यात गढून जाते.

मा�या आ��या�या या जखमांपे�ा जा�त वेदनादायक, पाच �न�पाप मु�े आहेत आ�ण
नद�ा �हणजे न ज�म�े�या मु�ा�या क���पासून उरा�या संततीचा दं�. माझी कमी ���ा
भगवान �ीकृ�णाने म�ा �ाप �द�ा क� मा�या जखमा कधीच ब�या होणार नाहीत आ�ण मी या सड�े�या ��तीत आहे

असेच हजार वष� पृ�वीवर भटकत राहती�. uh देखी� �ाप �द�ा
दया क� जोपय�त मी �जवंत आहे तोपय�त मी कोणा�ीही बो�ू �कणार नाही. कृपया

केवळ �ाप देऊनच नाही तर �यांनी म�ा मा�याच व�तराने कापून टाक�े, अगद� मा�या मना�ा तो सु�ा
बाहेर काढ�े, जे मा�या ज�मा�या वेळेपय�त गंुत�े होते. तेच मन माझ े�व��ण कळ�,

तो ��� आ�ण ���चा �ोत होता. �या तोफाची घाव आजही मा�या कपाळाव�न ओघळते.

कृ�णा�या �याच �दय�ावक �ापाचा प�रणाम �हणून या म�यम जगात हजार वष�
इतर अनेक �ोकांसोबत तुम�या पापाचे ओझे घेऊन �फराय�ा सोड�े. एकूण
�ेवट� माझे आयु�य प�ूपे�ाही वाईट झा�े आहे आ�ण मी �वत: सड�े�या ग�यात �जवंत रा�ह�ो आहे.

मृतदेहा��वाय काही नाही! �हणजे मी चरणजीवी आहे, अमर आहे पण परम स�य आहे
मी �ा�पत, क�ं�कत आहे आ�ण मा�या आ��याचा ना� क� �कणारा या �व�ा� पृ�वीवर कोणीही नाही.
कमी कर�यास स�म संपूण� पृ�वीवर तुझे नाव मा�या नावाचे असे� हे मा�या अपय�ाचा कळस आहे.
ते कोणा�ाच �मळणार नाही.

होय, माझे नाव अ�मा आहे आ�ण मी अजूनही �जवंत आहे!
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परंतु युगाम�ये महाभारत युगापासून अजून एक आहे जो अमर आहे.
जरी तो अमर�व �ा�त करतो, मा�यासारखा �ाप �हणून नाही तर वरदान �हणून.

होते. मा�यासार�या मा�या मामा कृपा, �यांना आता मानव कृपाचाय हे नाव जा�त माहीत आहे
मी �जवंत असेपय�त. महाभारता�या यु�ानंतर आ�ण पांडवां�या �हमा�याती� काही महाथान
कृपा मामा आ�ण मी नंतर पय�त भेटत रा�ह�ो. पण कृ�णा�या �ापामुळे आय
सामा�जक संबंधही तुटू �ाग�े आ�ण �ोक मा�या�ी घासून ग�पा मा� �ाग�े.
ते जवळपास बंदच होते. कदा�चत हेच कारण असे� क� �या घटनेनंतर काही वषा�नी माझे काका
�यानेही माझी बाजू सोड��. मी कुठे आहे हे कदा�चत कृपाचाय�ा मा�हत असे�, पण म�ा �या�याब�� बो�ायचे आहे.
मा�याकडे आता कोणतीही मा�हती नाही.

मी ही गो� सांगत आहे, �यामुळे आधी माझा आ�ण मा�या पा�कांचा प�ा सांगा.
�हाय�ा हवे होते, पण चरणजीवीचा संदभ� कॉपी के�ा �हणून मी मा�या काका कृपछाया यांना ���ह�े.
कृपया ��हा. आता कृपाचायाची चचा� सु� झा�� आहे, मी ही महान गाथा सु� क�.
मी �यांना एक कथा देखी� करतो. असो, या दाट दरीत बसून मा�याकडे या गो�ी आहेत
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मर�या��वाय पया�य नाही. अ�त�य दयाळूपणे
आ�ण सहन�ी� होते. �या�या नावा�माणेच �या�या ज�माची कथाही खूप रंजक आहे.

आं�स राजघरा�यात एक तेज�वी मु�गा ज�मा�ा आ�ा, जो नंतर महासभा गौतम �हणून ओळख�ा जाऊ �ाग�ा.



आ�ण आ गौतम मुन आ�ण �याची प�नी अ�ा यां�या घरी एक मू� ज�मा�ा आ�े
�या. ज�मा�या वेळ�च �याचे �रीर बाणांनी (बाण) बांध�े�े होते आ�ण तो बॅटने �ढू �क�ा होता.

होते. आप�या पु�ाचे हे अ��त �प पा�न महान गौतमाचे साम�य� कळ�े नाही.
आ�ण खूप �वचार�व�नमय के�यानंतर �यांनी आप�या �हान मु�ाचे नाव �रण ठेव�े.
अगद� सु�वातीपासूनच बा��रणाचे मन वेदांम�ये कमी आ�ण धनुवादात जा�त अस�याचे �दसत होते.
अ�यासात ��ार असणारा मोठा मु�गा गौतमा�ा खूप �नरा� करतो-
आ�या�ची बाब होती. पण जे�हा मू� बाण घेऊन ज�मा�ा येते ते�हा �याचे
धनु रा�ी�या आधी सं�कार �कती मजबूत झा�े असती� याची सहज क�पना करता येते!
�यांची स��ण ��तभा ��ात घेऊन गौतम ऋष�नी �व�धमंडळात ह�त�ेप के�ा.
आ�ण धनुवाद�ा आप�या जावया�ा द�क दे�यात आनंद झा�ा.
�या�ा परवानगी �ा �याचे प�रणाम जे �हाय�ा हवे होते.

का�ांतराने, �रणन ेएका तेज�वी आ�ण ��ार त�णाच े�प धारण के�े आ�ण तो
हळूहळू धनु �व�ानात पारंगत होत गे�े. �रण यांचे काय� कामगारांच ेन�हते तर ए
महा�काचा पु� अस�याने तप�याचा गुणही �रणा�ा �वाभा�वकपणे �ा�त झा�ा होता.
�यांनी आप�या प�या�या माग�द��नाखा�� एक एक क�न सव� �कार,
आ�ण तो एक तप�वी तसेच एक असामा�य ��� बन�ा.
�व�णू, धनुवा आ�ण तपोब�ा�या �पाने, केवळ आप�यापासून पृ�वीवर

�वज फडकाय�ा �ाग�ा.

�रण जे�हा धनु�यबाण करत असत ते�हा देवही �या�ा व�न पहात असत.
आ�ण जे�हा तो आप�या खां�ाव�न धनु�य काढून कु�ासनावर तप�या� कराय�ा बस�ा, ते�हाही देव�ोक
मी गडबड क� �ाग�े होते. इ�तहास खरा आहे, जे�हा जे�हा पृ�वीवर ��� �क�वा
Tapa V ची क�त� वाजत,े �हणून जर �या�या आवाजाने, एखा�ा�ा �या�या पृ�वीचा अ�भमान वाट�ा पा�हजे.
आधी उ�णतेची भीती �नमा�ण होते, मग तो देवराज! अ�ा वषा�त
ते जे नेहमी करत आ�े आहेत, �याच कृतीची �यांनी यावेळ�ही पुनरावृ�ी के��. हेच ते
�रानची �तुती ऐक��, �याने �रण�या तप�य�ची पूजा के�� नाही आ�ण न�ीब क�ं�कत के�े.
या हेतूने जनपद नावा�या देवते�ा �रण पाठव�े. �रण ज�स
काळ �या�या आ��यात �व��न झा�ा, जनपद �या�या आ��यात �वे� के�ा. देवक �क�वा
�या��वाय �रणाचा सुगंध आ��यात दरवळ�ा. तेथे �ाणीही �फरत आहेत

काकर जनपदाकडे पा� �ाग�े. सावका� पाव�ांनी जनपद �रण जवळ पोहोच�े.
�या�या कामुक �रीराचा मादक सुगंध मनापय�त पोहोच�ा, �याने आप�ा आ�मा सोड�ा
ते ऋषीवर सोडा. सुगंधाने मो�हत झा�े�या �रणने हळूच डोळे उघड�े.
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समोर उभा अस�े�ा जनपद पा�न तो थ�क झा�ा. मी सहसा �रण पासून उ�वतो
जनपदा�या �पाने आ�ण �ा�ाने �या�ा मं�मु�ध के�े होते, हे �का�ातून �� होत होते.

"देवी तू कोण आहेस? तू कोण�या उ�े�ाने मा�या आ��यात आ�ा आहेस?"

"माझे नाव जनपद आहे! मी इथून कॉपी करत होतो ते�हाच तुमची
वर पड�े तुझे अ�त�य भावपूण� �प पा�न मी �वतः�ा थांबवू �कत नाही
आत आ�े तुमची �ंद छाती, पूण� खांदे आ�ण सुंदर �नायुयु� �रीर, तुमचे �रीर
धाव�या माणसाचा ठसा आहे, पण तु�या चेह�यावरचे तेज आ�ण तप�या�
चमक हे देखी� सू�चत करते क� तु�ही �ढ आहात. कृपया �वतः�ा सांगा क� तु�ही
ऋषी क� का?" जनपदाने आप�� खरी योजना ना�मय प�तीने छाप��
�वचार�े.

“देवी, मी महान ऋषी गौतम यांचा पु� आहे. ज�मापासून मी फ� ऋषी-पु आहे पण माझे मन
धनु रा�ीम�ये भरपूर �मता आहे आ�ण यामुळेच रणनी�तकखेळ कौ��याचा सतत सराव के�याने म�ा मदत झा�� आहे.



देहदानासाठ� द�ड�े �पये �द�े आहेत. आप�या �ववेकबु��नुसारतु�हा�ा जे पा�हजे ते समजून �या, पण माझी एक �वनंती आहे क� तु�ही ताबडतोब येथून ह�वा.
मी माझे तप�या चा�ू ठेव.ू

“महाराज, तुमचे ऋषी �क�वा ��� अस�याची म�ा पवा� नाही. मी तसे
तुझा पती मो�हत झा�ा आहे. आता इथून परतणे म�ा ��य नाही. कृपया
म�ा तुझी दासी �हणून �वीकार." असे �हणत जनपद �रणा�ा नम�कार के�ा.

�याने नाव के�े आ�ण �या�या अगद� जवळ आ�ा. �रणने खूप �य�न के�े पण �याने
�यां�या जीवना��वाय �यांना प�ातून काढता आ�े नाही. जसे कृती�या जा�यात
अडक�े�ा प�ी बाहेर थुंकतो, �याच�माणे �रीराती� माणसे �ा�यां�या �दयात अडकतात.
ग�धळ होऊ �ाग�ा. Inc. चे पाऊ� य��वी झा�े. �रणचे त�ण �रीर आ�ण मन पूण�
�कारचे होय, तो मनाने व� झा�ा होता.

�या धनु�याने �रणने संपूण� जगात आप�े नाव खेळव�े होते, ते
धनु�य खूप खा�� उच�णेही �या�ा ��य न�हते. जनपदा�या नावावर मो�हत �रण
�या�या संयमाचा बांध को�मडणारच होता क� अचानक �याची तडफ आ�ण �ववेक परत आ�ा.
आ�ण �याने कसा तरी मो�ा क�ाने �वतः�ा सांभाळ�े. तरी मा�या मनात

या �वकारामुळे �यांचा जोम खवळ�ा होता. �वतः�ा आवर घा�णे
असे असूनही �रणचे र� सांड�े आ�ण खा�� पड�े�या वेळूवर पड�े. माझ �वताच
अ.ची चंच�ता पा�न �रण खूप अ�व� झा�ा आ�ण �याने आप�े धनु�य, बाण हातात घेत�े.
आ�ण देवतेचा कायमचा �याग क�न आ��याचा �याग के�ा. �रण यां�याकडे आहे
मी ते सोड�े, पण �या�या जोराने खा�� पड�े�� वेळू दोन भागांत �वभाग��.
झा�े. वेळू�या �या दोन भागांतून दोन बा�के ज�मा�ा आ��. एक मू� होते आ�ण
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बाळ भा�यवान होते.

�सरीकडे, देवकांनी �क�वा जनपदांनी �द�े�� काय� पूण� के�यानंतर, तेथून
पण �रणा�या बीजातून ज�म�े�या मु�ा-बा�काची जोडी पृ�वीवर हरवून गे��.
रडत खोटे बो�. सव�साधारणपणे, अ�ा प�र��तीत, जंग�ांम�ये वस�े�या आ��याम�ये एक असहायता असते.
नवजात बाळा�ा जगणे अ��य आहे, पण असे घड�े तर ही कथा
�गती क�ी करायची? तर, अस ंकाही येत नाही!

योगायोगाने �याच वेळ� महाराज �ंतन ू��कारी�ा �नघा�े होते आ�ण ते इकडे �तकडे �फरत होते.
भगवंता�या आ��या�या जवळ जा. तेथे �यांनी नवजात बाळाचे भजन ऐक�े.
तो पड�यावर तो �गेच जीवा�या आत गे�ा. �हान मु�ाचा �का� पा�न
�ंतनू�ा समजाय�ा वेळ �ाग�ा नाही क� �या दो�ही बाळांम�ये तेज�वी पु�षाच ेअवयव आहेत.
दो�ही मु�ांवर दया दाखवून �यांना उच�ून वा�ात घेऊन जायचे �याने ठरव�े.
परतावा. �तथे �ंतनूने दो�ही मु�ांचा �वतः�या मु�ां�माणे सांभाळ के�ा. उ�
मु�ाचे नामकरण कर�याची संधी वेळेवर आ�� ते�हा �ंतनूने आप�या गु� आ�ण गु�ंना यासाठ� घेत�े.
अयान�ा फोन के�ा.

�ंतनू आप�या गु��ा �हणा�ा, "गु देव, म�ये
तु�ही दो�ही बाळांना यो�य नाव देऊ �कता का?

गुजीने डोळे �मट�े आ�ण काही �ण �वचार क�न �हणा�े, महाराज, यापासून
तुम�या कृपेने दो�ही मु�ांना जीवनदान �मळा�े आहे, �हणून �यांचे नावही एकच आहे.
ते गुणव�े�या आधारावर ठेवण ेचांग�े होई�. मी सुच�वतो क� तु�ही मु�ाचे नाव 'कृपा' ठेवा आ�ण
मु�ाचे नाव 'कृपी' ठेवा.

"ये देवा! कृपया तु�ही कृपी आ�ण कृपी�या भ�व�याब��ही काही सांगू �कता.
म�ा सांग."



"राजा! भ�व�यवाणी करणे �हणजे देवा�या �नयमात ह�त�ेप न कर�यासारखे आहे,
�हणूनच �यां�या भ�व�याब�� मी काही बो�णार नाही, पण तु�ही �हणून �वचार�ं आहे
मी सांगू �कतो क� हे मू� खूप भा�यवान असे� आ�ण ते भारताती� सवा�त सुंदर मु�ांपैक� एक असे�.
�ा हे �ा�� घरा�याचे कु�गु� होती�.

"ओओओओओओओओओओओम!" �ंतनू आनंदाने �हणा�ा, “आ�ण गु�देव, कृपया? �याचे न�ीब कस ेआहे
होई�?"

“कृपीचे भा�य �ाभे�. �याचे आयु�य तप वाणी�या �पात �तीत होई�. हे एक-
ती ����या सव��म ����केची प�नी बने� आ�ण एका अ�त�य �ूर मु�ा�ा ज�म देई� पण...”

"काय क� देवा?" �ंतनू�या कपाळावर �च�तेच ेभाव उमट�े.
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“…मी �हणा�ो होतो महाराज, मी फार काही करणार नाही. आता जाऊया मी आतम�ये आहे
दो�ही मु�ांचे भ�े कर!” राजा �ंतनू�या कपाळावरचा डाग सोडून,
गु देव राजवा�ातून बाहेर पड�े.

दर�यान, आ�मा सोडून वनात तप�या� कराय�ा गे�याने �रण �या�या तपापासून �र झा�े.
�यां�या दोन मु�ांची आ�ण �यां�या ज�माची कहाणी कळ��. ते भाव�नक झा�े आ�ण
�या�ा पाह�यापासून रोखू �कत नाही. �रणत काळ राजा �ंतनूकडे गे�ा आ�ण �तथे
�याने �ंतनू�ा जनपदाची संपूण� कथा �या�या आ��यात आ�ण तारांनी सां�गत��. �रण यांचा
ही कथा ऐकून राजा �ंतनूचे कोम� मन अ�त�य �ःखी झा�े. ते मनातून आ�े आहेत
क� �यांनी �वतः बा� कृपेचे �ान �ा��, धनु-वेद आ�ण संपूण� �-वेद यांना �द�े.

करा. आप�ा मु�गा ���य �हणून �मळा�यामुळे �रण खूप �ःखी झा�ा आ�ण �याने �ंतनू�ा �वचार�े.
तव सहज �वीकार�ा.

कृपया तुम�या उदा� प�या�या आ�ण गु��या पुरा�ा�न�ी सव� �वषयांसाठ� अज� करा.
��कवणी झा��. राजा �ंतनू�या भ�व�यवा�यांनुसार, ही कृपा नंतर होई�
कु वं�ाती� कृपाचाय� �हणून �ातयात.

कृपाचाय� हे माझे मामा आ�ण तेही मा�यासारखेच चरणजीवी आहेत हा योगायोग!
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तसे अस�यास, माझी कथा सांग�याचा माझा उ�े� नाही. इथे या �नज�न जंग�ात येऊ नका
मी मा�या पापाचे ओझे घेऊन एकटाच बस�ो आहे. मा�याकडे अस�े�े सव� जुने मृ�यू आहेत

कधी कधी आठवण क�न मन ह�कं करतो आ�ण हेच कारण आहे
कथेत घटना घड�याची ��यता कमी आहे. मा�या आधी
जर �सरी काही गो� मे�� आ�ण माझी कथा भरकट�� तर मी तु�हा�ा तुमचा प�ा सांगेन.
ज�म आ�ण मग माझा ज�म सांग.

हा साधा योगायोग आहे क� माझे मामा कृपाचाया��माणेच माझाही प�ा ज�मा�ा आ�ा.
�ही �या �वपु� संभोगामुळे एक महान तप�वी आ�ा होता. आणखी एक भावपूण�
योगायोग असा क� मा�या प�या�या ज�मातही देवराज इनने तीच वाईट भू�मका बजाव�� होती
मा�या मामा�या कृपे�या ज�मा�या संदभा�त तो खेळ�ा.

असे �हणतात क� �या वेळ� गंगार नावा�या �ठकाणी महाभराज चैत�यात होते.
आप�या ग�तमान �वभावाने �यांनी जगभर ��स�� �मळव�� होती. �व�ास होता
क� �या काळात पृ�वीवरी� महान राजाची गती �या मोज�या ऋषी आ�ण सरदारांची होती.

पृ� 24

�याने आप�या �ढता आ�ण संयमान ेआप�या सव� इ�ा आ�ण इ�ांवर �वजय �मळव�ा आहे.



के�े होते मी आधी �हट�या�माणे आ�ण तु�हा�ा हे देखी� मा�हत आहे क� पृ�वी
पण कोण�याही माणसा�या आ�मसंयम आ�ण �ढते�या चार �वजय-गाथा ऐकून देवराज झा�ा
का��या �स�हासनावर ताबडतोब चढउतार होऊ �ाग�े आ�ण �या�ा ऋषीमुन��या आ�या��मक ��� हो�या.
�वजय-रथ थांबव�याचा एकच माग� होता - आसरा आ�ण �यांचे काय�! �ाई

दरबारात इतर अनेक देवी-देवता हो�या, �यांचा वापर �यांनी �वतः�या हेतूसाठ� के�ा होता.
देवाचे मनोरंजन आ�ण उपासना कर�यासाठ� मानवांनी काय के�े. म�ये
���गकते�या फँटसी अस�याबरोबरच �याया�याती� इतर जवळपास सव� �याया�ये पु�ष होती-
मो�हत कर�या�या क�ेत इतके क� �यांचे ऋषी-मुनय आ�ण पट मांपासून मोठे-मोठे
�हातारपणाचा व�य� �चरड�ा जायचा आ�ण काह�ना सु�वातही झा��.
करायचे!

�रण �माणेच, भरज मुन�या मृ�यूनेही तो ढवळून �नघा�ा होता.
भरज हा सामा�य ऋषी न�हता आ�ण �या�या संयम आ�ण �ढते�या साम�या�ने तो घाबर�ा होता.
यामुळे, इतर ब�तेकांनी �यांची आ�या��मक साधना खं�डत कर�याचे आ�हान कठोरपणे �वीकार�े.
कृपया ते �वीकारा. नंतर बराच �वचार�व�नमय क�न तो �या�या दरबारात हजर झा�ा.
घृताची नावाचा एक अ�यंत कामुक आ�ण प�व� आसरा �हणतात.

"�क�वा देवराज आ�ात?" घृताची �या�ा नाव �वचार�े.

"आ�������������������������������������������ह्.. �याने घृताचीकडे ��मतहा�य क�न पा�ह�ं आ�ण �हणा�ा, ''तू मा�या दरबारात
ते मा�या मनापासून असो. तु�ही सव� क�ांम�ये �नपुण आहात आ�ण तु�ही सव� सद�यांना गमाव�े आहे

सामा�य माणसा�ा या साप�यातून सुटणे अ��य आहे. म�ा त ूहवा आहेस
पृ�वीवर जा आ�ण �वतःम�ये भर�े�या भगवान मुनची ��� न� करा.

“पण,” घृताची संकोचून �हणा��, “भरराज मु�ा काही सामा�य माणूस नाही.”

“म�ा माहीत आहे,” मी �हणा�ो, “पण तूही सामा�य माणूस नाहीस, घृताची! तू हर�ा
कारण हे सोपे नाही पण तुम�या मागा�वरी� ओझे उतरवणे अ��य नाही. मी
या �य�नात तु�ही न�क�च य��वी �हा� असा �व�ास ठेवा. या��त�र�, आम�याकडे आहे

ते कराय�ा वेळ नाही. आमचा राजा �हणून �वचार करा!" घृताची नावं �या�ा आ�ण
भरजची तडफड मोड�यासाठ� गंगेने चा�ाय�ा सु�वात के��.

�याय-कामातून माग��मण के�यावर, गंगेचे �नान क�न महासभाराज आप�या आ��याकडे परत�े.
परतत असताना नद�त आंघोळ क�न बाहेर कॉपी करत अस�े�या घृताची अंगावर तो पड�ा.
होते. ओ�या जगात �याचे कामुक �रीर आ�ण पूण� �रीर पा�न महान �ोक थ�क झा�े.
�याने �वतः�ा बंद क�न �वतःवर �नयं�ण ठेव�याचा �य�न के�ा. पुढ��, पुढचे
कोरफडीचा रस �पऊन डोळे पाणाव�े. �या�ा खूप पैसा हवा होता पण घृताची खूप इ�ा होती
व�न �वतः�ा �र क� �क�ो नाही. डो�यापासून पायापय�त पांढ�या रंगात �भज�े�� आ�ण घृताची �योत
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भारजा�या तपोबळाती� चांद भोजनावर उ�साही त�णांनी आप�े मनोगत �� के�े.
मऊ आ�ण आनंददायी �फरणे सु� करणे दया होते. काही �णात घृताची पाहत
नुकतेच �सन �ाग�े!

गडबड ��ात येताच भरज �न���त झा�ा, पण �याची चूक झा�� होती. उह ने
आप�या जोमा�या पृ�वीवर पडू न �द�� आ�ण आप�या मागा�त ठेव��.
�यां�या व�ड�ांचे नाव मा. ठर�े�या वेळ�, �या अ�यास�माती� एक तेज�वी मु�गा
मी ते घेत�े महाभराजांनी आप�या व�ड�ां�या नावाव�न आप�या मु�ाचे नाव ठेव�े.
आप�ा मु�गा आप�या मु�ासारखाच ��ार आ�ण ��ार आहे हे भरज�ा माहीत होते.
होई�. महाभराजांनी आप�या मु�ा�ा आप�ा ���य बनव�े आ�ण सव� वेद आ�ण वेदांग ��क�े.
� द. यासोबतच 'अ◌ॅ�' हा ��दही अंगना�ा दे�यात आ�ा. एक वेळ आ�� जे�हा
���णा�या बाबतीत अँग�पे�ा पृ�वीवर कोणीच न�हते. मी आनंद� नाही



�या�ा आहनेया नावा�या एका �व�ेष ���चे �ान आप�या यो�य मु�ा�ा �ायचे होते. परंतु
ते �ान �यांनी �ोणा�या ज�मापूव�च अनवया�ा �द�े होते, �हणून �ोना होती
अयाना�ा ���ण दे�याचे काम न�ाने पूण� के�े. पुढे कौरवांनी
आ�ण पांडवांचे गु� �हट�े. म�ह�याचा गढून गे�यावर,
तुम�या प�याम�ये राहण ेसु� करा. पुढे �ोनने कृपापूव�क पु�ी के��
यां�या�ी ��न के�े कृपी अ�यंत धीर आ�ण धीराची होती. hon आ�ण kripi चे संयुग
मी इथून आ�ो आहे या ना�यामुळे माझी आई कृपीचा भाऊ कृपी चाई माझा मामा झा�ा.

माझी कथा अ�ीच आहे. मा�या नावासाठ�, �हणून ते नाव
हे रह�य म�ा नंतर मा�या पा�कांनी सां�गत�े. ज�मा�या वेळ� सव� बाळ रडतात आ�ण
�याचा �दवस हा अगद� सामा�य �दवस आहे, पण माझा ज�म झा�ा, �यावेळ� माझा जीव गे�ा.
मुखातून तेच वरदान उचै�ा �हणू �ाग�े. �याच वधूची
कारण मा�या प�याने माझे नाव 'अथमा' ठेव�े आहे.
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एन.एसमी जेमतेम आठ-दहा वषा�चा होतो त े�दवस. मी मा�या प�या�ा कंटाळ�ो आहे
खूप दयनीय होते आ�ण आ�हा�ा �दवसातून दोन वेळच ेजेवण �मळणे कठ�ण होते

होते. माझा प�ा अयंत �क�वा भामणी नर होता. �यांनी खूप बु��म�ा आ�ण चा�र�य �द�े आहे.
धनु रा�ीचा �वामी असूनही कोणाकडूनही उपकाराची अपे�ा क� नका
के. भटाणातूनच आमचा जीव उ�त झा�ा. यामुळेच आ�ही थक�ो होतो
�कृतीत बराच काळ सुधारणा झा�� नाही.

एके �दव�ी मी मा�या काही सोबत�या मु�ांसोबत खेळाय�ा गे�ो होतो ते�हा म�ा ते �दस�े
�या�या ओठांवर काही पांढरे पदाथ� होते. मी �यांना �वचार�े आ�ण त ेसव� आढळ�े
ते म�पान क�न आपाप�या घ�न आ�े होते.

"एनएस! बरं, असं होत ंकाय?" मी मा�या एका �म�ा�ा उ�सुकतेपोट� �वचार�े.

"अरे धरा, तु�ा माहीत नाही का?" असं �हणत सगळे मा�याकडे बघून हसाय�ा �ाग�े.
हे मी आई�ा सां�गत�यावर �त�या डो�यात पाणी आ�े. �यां�या रड�या�या वेळ�
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कारण समजू �क�े नाही.

मी आई�ा �हणा�ो, "आई, म�ा पण �यायची आहे."

आईने ओ�या डो�यांनी �णभर �वचार के�ा आ�ण मग �वयंपाकघरात गे��. काही
काही वेळातच ती पांढ�यासारखे पातळ �ावण घेऊन आ�� आ�ण म�ा खाय�ा �द��. मी अस�यापासून
खरे पाणी मी कधी पा�ह�े �क�वा �याय�े न�हते, �हणून �तने पांढरे गोड �ावण �याय�े आ�ण म�ा रडव�े.
म�ा वाट�े मी �या�ो. मी मा�या �म�ांसोबत खेळाय�ा बाहेर गे�यावर �यांनी म�ा सां�गत�े
हे पा�न तो हसू �ाग�ा.

एकजण �हणा�ा, "अरे! हे �पठाचे �म�ण चेह�यावर कुठून आण�े?

“हे �पठाचे �म�ण नाही; मी न�ेत आ�ोय!" मी अ�भमानाने �हणा�ो.

"अरे बघ मा�या मना�ाही पाणी �याय�ा आ�ंय!" सगळे �म� रागाने हसाय�ा �ाग�े.

मी वर चढ�ो आ�ण रडत घरी परत�ो. काही वेळाने वडी� घरी आ�े. उह ने
ही घटना ऐकून मी �ःखाने आईकडे पा� �ाग�ो.

आई �हणा��, "ग�रबीची भावना गरीब अस�यापे�ा जा�त फायदे�ीर आहे!"

"च�ा! म�ा काहीतरी करावे �ागे�!" प�ा घेणारा ग�धळ�ा, “असं
आता अंतराचा डंख सहन करणे कठ�ण झा�े आहे.”

आई कृपी संयमाने प�यावर �हणा��, “जर छो�ा छो�ा गो��साठ� आपण
�या�दव�ी �ाज वाटायची, मग काही �दवसांनी दमा सांभाळायचा

आम�यासाठ�ही ते कठ�ण होई�. तुझं वय गु�कु��या काळचं आहे, असं �हणायचे
पद, आजका� पांचाळ हा दे�ाचा राजा आहे. �या�याकडे जाऊन तु�ही �या�ा मदत क� �कत नाही

�वचारा?"

माझा प�ा खूप जा�त आहे �क�वा जा�त आहे हे देखी� मी आधी सां�गत�े होते. एखा�ा�या समोर पसरणे
�यांची क�पनाही �या�ा येत नाही, पण बायको आ�ण मु�ा�या जबाबदारीचे वजन आ�ण दैनं�दन ओझे
वाढ�या वयामुळे अ�ोनचा �वा�भमान वाढ�ा.

�स�याच �दव�ी तो पांचाळ�ा �नघा�ा. उह मगम पो�ट गु कु�सह
म�ा ते �दवस आठवत होते. बा�पणी�या गोड आठवणीतून �यांना �नवांत वाटू �ा
के�� होती. �या सुखद आठवण��या साहा�याने, पाच तासांचा �वास जणू काही पंखांचा आ�ण
�ोना जे�हा वत�मानात परत�ा ते�हा तो पो�टा�या राजवा�ासमोर उभा अस�याचे �दस�े.
आप�या बा�पणी�या �म�ा�ा पा�न पदाची ओळख होई� असे �याने मनात गृहीत धर�े होते.



तो घेई� आ�ण पळून जाई� आ�ण �यातून उडून जाई�. आप�े वाईट �दवस संप�े याची रागाने खा�ी पट��.
होणार होते.
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आ�म�व�ासाने भर�े�या आ��याने अ�भमानाने डोके वर के�े आ�ण पदा�या दरबारात �वे� के�ा.
�जथे एक�कडे अनेक वषा��या ग�रबीने कोनां�या कामा�ा जीवदान �द�े आहे आ�ण �यांची ताकद �यांना �द�� आहे.
कर �द�ा, तो �नयम आ�ण उपभोग - वा�ांनी पद घेत�े संप�ी आ�ण वैभव
ते तेजाने भर�े�े होते. दोघांनी एकमेकांकडे पा�ह�े. कोनात बघून मी पो�ट �हणा��
एक फडफड उठ��. पो�टाने �या�ा पाहताच ओळख�े हा अँग�चा अंदाज बरोबर होता

होते. मग तो अंगना�ा �मठ� मार�यासाठ� �ह�मत क�न उठ�ा. सव�काही कोन
ठर�या�माणे घडत होत.े सहसा पो�ट �या�या डो�यावर ठेव�े�या मुकुटासारखे वाट�े
ते जड होते आ�ण तो �या�या ओ�यातून उठू �कत न�हता. राज-ग रामाने पद बळकाव�े
�या आ�ण ग�णका उ�सुकतेन ेपो�टा�या पायावर संकोचाचे बे�ा घा�तात.

"तू कोण आहेस आ�ण तु�ा मा�याकडून काय हवे आहे?" पो�ट�या मागून छाप�े�� पो�ट
�वचार�े.

मी आ�य�च�कत झा�ो. पण वष�भरा�या कटू अनुभवाव�न �यांना ते समजाय�ा वेळ �ाग�ा नाही
�या�यासमोर गुकुळचे सखा पद नाही, तर पांचा� नरे�चे पद उभे रा�ह�े. पो�टचे सहा

अँगॉन�या चेह�यावर आ�ा, अ�व�ास आ�ण �नरा�ेचे �नरा� भाव उमट�े. या
�ोक सव� काही माहीत असूनही मूख�पणाचे नाटक करत आहे, हे जाणून अंगनाने वृ�ा�ा सां�गत�े
स�ा आ�ण राजे�ाहीचा आदर करत या पदावर आणखी एका�ा संधी दे�याचा �नण�य घे�यात आ�ा.
काय.

"राजन! मी तुझी आई आहे. तू मर�ी� क� आ�ही दोघे माझा प�ा भरतो
मनात�या मनात मी एक� अ�यास करायचो. आमचे ���ण संप�े क� मग गु�कु�ातून

�टे�न करत असताना तू म�ा �हणा�ास, “अरे! तू माझा सव��म आहेस आ�ण जे�हा मी
जर मी राजा झा�ो तर �या वेळ� तु�ा जे पा�हजे ते �मळे�!”

पॅडने �याचे डेडपॅन �मटव�े. �या�ा हा दयेचा ��द पा� दे
पण अहंकार आ�ण राजे�ाहीने �ान बद��े.

तो �हणा�ा, "अरे देवा! तुमचा तो� चुक�ा आ�ण तुमचा बु
आप�� बाजू सोड�� आहे. �क�वा �मता समान भागांम�ये आहे हे देखी� तु�हा�ा मा�हत नाही?
चुकूनही �ीमंत ���ची �मता संप�ीतून �मळव�� गे�� तरी ती फार�ी आ�ण पटकन ह�त नाही
ते फ� �वतळते."

मा�या प�या�ा पो�टवर �कती राग आ�ा असे� याचा अंदाज बांधणे कठ�ण नाही.
आहे! �यांना हवे असते तर ते पदा�ा आप�या ���ने ���ा�ाप देऊन ���ा देऊ �क�े असते.
पण भारज ऋष�चा पु� अस�याने तो राग ताबडतोब �मवता येई� अ�ी उ�सुकता होती.
�तची ती�ता केवळ कमी होत नाही, तर ती अनावधानाने माद��ा देखी� �वण आहे
बनवणे. याउ�ट म�सराची �ठणगी जर संयम आ�ण संयमा�या पातळ��या खा�� असे�.
मु��त के�यावर, ते का�ांतरान ेचांद अ�ाचे �प धारण करते
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�या�या �मनासाठ� प�ा�ाप हाच एकमेव उपाय!

कसा तरी �ोनाने संयम ठेव�ा आ�ण राग मनात ठेव�ा. �यांना नको होते
पो�टा�ा �ाप देऊन ताबडतोब ���ा क�न �याचा राग �ांत के�ा पा�हजे. �हणा, पोट�ूळ

पैसे काढ�यासाठ� देखी� �ु�क आव�यक आहे. �या अपमानाने �खाव�े�े �दय
पोट�ूळ काढून टाक�यासाठ� आ�ण �यामुळे होणारा �ास कमी कर�यासाठ� इतर कोणताही यो�य उपाय.

पी ��डू �ोधू �ाग�ा. �याने पो�ट आ�ण �याचा ना� मनात धारदार टाक�ा
कडक हाक मा�न तो �ांतपणे राजवा�ा�या बाहेर पड�ा.
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हा पांचाळ रा�या�या सीमेबाहेरी� नाकळ येथे भरधाव वेगाने चा�त आ�ा होता. पुढे
��येक पाव�ावर �या�या �दयाती� संताप वाढत होता आ�ण प�ा�ापाची वेदना वाढत होती.

ती होत होती �फरत �फरत तो एका �ठकाणी आ�ा. �तथे �या�ा काही �दस�े
मु�ं �व�हरी�या आत बघत होती. �यांनी �या�या जवळ जाऊन �वचार�े, "बाळा, तू कोण आहेस?
आ�ण तु�ा या �व�हरीत काय �दसतंय?"

“आ�ही कु वं�ाचे राजपु� आहोत, ऋषी! या �व�हरीत आपण पड�ो आहोत. आ�ही
ते कसे बाहेर काढायचे याचा �वचार करत आहे." एक मु�गा �हणा�ा.

मु�ाचा प�रचय होताच तो काहीतरी �वचार क� �ाग�ा. �यांनी ते हळू हळू के�े. �यांना ते �मळा�े
�या मु�ां�या सम�यांचे �नदान क�नच �यां�या सम�या सोडवणे ��य होते.
होते.

"बस, तु�ा अ�ी काळजी वाटते का?" मी हसत �हणा�ो. "जा आ�ण
जवळ पड�े�� काही रीड �मळवा. आ�ही फ� तुझी गांड बाहेर फेकून देऊ
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एनएस."

हे ऐकून बाळ �ःखी झा�े. �याने धारदार कोनासमोर अनेक रीड्स ह�व�े
तो घेऊन आ�ा आ�ण मग कुतूह�ान े�ा�नकडे पा� �ाग�ा. n काहीतरी घाई के��
वेळू उच�णे आ�ण �र�या बाणासारखे न�ा करणे, एकामागून एक �व�हरीत फेकणे
सु�वात के��. मु�ाने पा�ह�े क� कोनाने फेक�े�या प�ह�या रीडने च�डू म�यभागी बांध�ा होता
आ�ण नंतर फेक�े�� वेळू एकमेकांना �चकटत होते. काही �णात, �ेवटचा
रीड पकडून वर खेचणे, �यानंतर बॉ�सह सव� रीड �व�हरीतून बाहेर काढ�े जातात.
परतावा. मु�ाचा हा अ��त चम�कार पा�न मु�ा�या आनंदा�ा पारावार उर�ा नाही. ते
तो आनंदाने गांड घेऊन राजवा�ात परत�ा. �तथे �याने �याचा प�ा घेत�ा ते�हा मी देखी�
हे ऐकूनही म�ा समजाय�ा वेळ �ाग�ा नाही क� �याचा राजपु� आहे -
��� दे�यासाठ� ��कव�यापे�ा चांग�ा माग� नाही! भी मी ने ट� काळ रजक माई
�या व��न करण�ा राजवा�ात आण�याची आ�ा �द��. तेथे देखी�
गडबड ऐकताच आ�ण �वकरच �याचा �ोध सु� होणार हे �या�ा चांग�ंच माहीत होतं
कोणीतरी �या�या मदती�ा येई�. असे या!

राजा माया घेऊन राजा महा�ात पोहोच�ा. तसेच मो�ा आदराने
मा�या संबोधनाचे �वागत के�े आ�ण �हणा�े, "महाराज! मी तु�ा �वनंती करतो क� तू
हतनपुरात रा�न राजपु�ा�ा धनुवद आ�ण ऐ�-आ�ीवा�द �ा. आजपासून
कौरवांची संप�ी, रा�य आ�ण वैभव तुझे आहे. तुमचे आगमन आम�यासाठ� आ�ीवा�द आहे!”
असे �हणत मी काही राजपु�ा�या ���णाचे कत�� �ोणावर सोपव�े.



म�ाही याचा फायदा होतो. माझा प�ा आता कु वं�ाचा अस�याने
रा�यक�या�चे गु� झा�े होते, �यामुळे माझी ��कवणही �यां�याच अ�धकारात असणे �वाभा�वक होते.
प�या�या पुरा�ाने राजसी वैभव घडू �ाग�े. दर�यान, म�ा पांडव आ�ण कौरवांना �ायचे आहे
�यांचा �वभाव आ�ण �वभाव जवळून पाह�याची आ�ण समजून घे�याची संधीही म�ा �मळा��. मी वेळ-

�यां�याब��ही वेळ�संगी बो�ेन.

भीमासोबत�या सणामुळे आमचं कुटंुब डो�यां�या पारणे फेड�े.
मा�या प�यावर �या�नही समाधानाची गो� �हणजे तो या पदावर होता.

सूडाचा खेळ खेळाय�ा आता फ� सापडत न�हते तर अबोध कु
राजकुमारां�या �पात �यादेही उप�� होऊ �ाग�े. सुदैवाने, मी देखी� �या सी�सम�ये आहे.
मी �सनाधीन होतो. जरी मी मा�या मा�हतीसह पो�ट हे मा�य के�े पा�हजे
�याने �या�या दरबारात जे के�े ते पूण�पणे अयो�य आ�ण अ��� होते, तरीही माझा �व�ास आहे

धडा ��कव�यासाठ� मा�या प�याने �नवड�े�� प�त अ�धक �वकृत आ�ण अ�ोभनीय होती.
होते. तुझी ह�� इ�ा, माझा प�ा, मीही मा�या वैरा�या आगीत होरपळून �नघावे.
�नण�य घेत�ा होता.
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�या�या मह�वाकां�ा मा�या रॉय� नूतनाने पूण� होऊ �ाग�या. आता �यांचे
�या�या वैय��क यु� कौ��य आ�ण �ाना��त�र�, कु राजवं�ाचा पा�ठ�बा देखी� उप�� होता.
होते. �यांनी �न�ेने आ�ण प�र�मपूव�क कौरव आ�ण पांडवकुमारांना धनु�य आ�ण आ��ष बनव�े.
कृपया देणे सु� करा. सव� ���य क�ाळू अस�े तरी पांडव राजपु� अजु�न
मा�यात अ�ी काही ��� होती, �यामुळे तो आम�यापे�ा वेगळा आ�ण वेगळा होता. काही �ंका नाही, जून मी
धनुधा�री बन�याचे सव� गुण �या�यात होते. उ�कटतेने, �ेमात आ�ण एका�मतेत ते आम�यात आघाडीवर होते.
या गुणांमुळे ते �वतः मा�या �ानाती� सवा�त य��वी ���य बन�े.

अंगना�ा आधीच आचाय� ही पदवी �मळा�� होती, पण तो राजकुमार अस�यान-े
माझा प�ा पण होता. ���क अस�याने सवा�ना एक� ��कवणे ही �यांची मजबुरी होती पण हे
कसेही अस�े तरी ते म�ा पांडवांना देती� असा �यांचा बाप मन सतत �य�न करत राहणे �वाभा�वक होते.

आ�ण कौरवांपे�ा जा�त दान करा. �यासाठ� �याने यु�ही के�े.
�ोधही घेत�ा. �ायामा�या दर�यान तो आप�या ���यांना पाणी आणाय�ा पाठवत असे. पाणी
�यासाठ� ��येका�ा एक एक क�न दे�यात आ�े. �या�या ���यांना पाणी आण�यासाठ�
म�ा अ�ंद त�डाचे पॅड �मळायचे, तर म�ा �मळा�े�े त�ड �ंद होते.

�यामुळे इतरां�या �प�याआधी माझे पाणी भर�े जायचे आ�ण मी पाणी �यायचो.
जेडी परत येई�. दर�यान, मा�या प�यावर इतरांपय�त पोहोच�याआधीच, मी
ते �व�ानाची काही नवीन रह�ये ��कवत असत जेणेक�न �यांचे इतर ���य वं�चत रा�ह�े.

जायचे

मा�या प�याचा हा ग�धळ म�ा प�ह�यांदाच आ�ा ते�हाच
ही प�त �यांनी अव�ंब�� होती. म�ा �या�याब�� अतु�नीय आदर होता, पण
जे�हा म�ा �या�या च�ांची ही ��� कळ�� ते�हा म�ा मा�या मनात राग आ�ा. पण मी
�यावेळेसही जीवनाचा अनुभव कमी होता आ�ण मा�यातही म�ा काही राजकुमार भेटता आ�े.
एक इ�ा होती. ही माझी मह�वाकां�ा होती जी अंगोन�या या फस�ा वागणुक��ा कारणीभूत ठर�� नाही.
कृपया �ांतपणे दान करा.

काही काळ हे असेच चा��े पण एके �दव�ी अजु�न�ा हे कळ�े.
गया. ���क �हणून �या�या पापी वत�नाचा �या�ा राग आ�ा असावा.
माझेही ���यां��वाय प�-ेपु�चे नात ेहोते, �यामुळे आ�हा दोघांनाही ��य न�हते
अजु�न�ा काहीही बो�ण ेअवघड होते. सव� काही माहीत असतानाही अजु�नने हे के�े नाही
�याने या गो�ी�ा आप�या मनावर वच��व गाजवू �द�े नाही, �क�वा �या�या गु�ततेचा �चख� �याने के�ा नाही.



काय. �हणूनच मी आधी बो��ो आ�ण नंतर �हणेन क� अजु�न आम�यापे�ा वेगळा होता.
कोनाब�� त�ार �क�वा त�ार कर�याऐवजी, �या�ा �यां�या हा�चा��चा दं� सापड�ा आ�ण
�याने �वतः�ा कोनाचे खरे स�य बनव�े. अजु�नाने �व�ेष साधनेने मनापासून ��क�े.

योग ��क�ा होता, �या�ार ेपाणी-पाऊस करता येतो. अजु�न आप�ं पाणी-
हा पास भर�यासाठ� वापराय�ा सु�वात के�� आ�ण �यानेही मा�यासोबत �याचा पास भर�ा
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तो परत यायचा. मा�हत नाही, पण तुमचा प�ा चुक�चा ठर�े�ा पहा
म�ा बरं वाटत होतं. मी धनु रा�ीपे�ा चा�र�याची �ु�ता अ�धक मानतो. ही गो�
तो इतका मोठा नस�ा तरी पा�या�या थ�बा�माणे �ोट झा�ा.
जातो आ�ण मग �प�यास अयो�य राहतो, �याच �कारे कोना�या या फस�ामुळे मा�या
फसवणुक�ने मा�या प�याब�� अस�े�या आदराचा पायाच मोडून टाक�ा होता.
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आय

6

या घटनेनंतर अजु�नाने आचाया�कडून �सरा भेद बाण सोडाय�ा ��क�ा.
कृपया ��क�यास सु�वात करा. जे�हा इतर �ोक झोपी गे�े ते�हा ते रा�ी�या गडद अंधारात बाहेर पड�े होते.
अनुकरण क�न अजु�न �भेद बाण मार�याचा �य�न करायचा. हळूहळू ते

मन अजु�ना�या �ेमात गढून गे�े. एके �दव�ी अजु�ना�या कृपेने �भा�वत होऊन
भावने�या भरात अंगनाने �या�ा हे वचन �द�े, "अजुन! मी �य�न करेन क� त ूजगात हर�ास
�या�यासारखा धनुध�र �सरा कोणी नसावा!” हा ��द ऐकणे खूप आनंददायी आहे, परंतु ते कठ�ण आहे
वचनाचे पा�न कर�यासाठ�, �याने जाणूनबुजून �क�वा नकळत अनेक गु�हे के�े आ�ण �द�वाने, मी.
�या सव� गु��ांचा मी एक भाग होतो.

जसजसे आपण �ोकां�या ���णात �गती करत गे�ो,
पसरे� अनेक राजपु� �यां�याकडे ���णासाठ� येत असत, पण ���य
ते बनव�यापूव�, कोन पा��या�ा धनु�य देऊन �याची चाचणी घेतो आ�ण �याची पा�ता तपासत असे.
�यानंतरच ते �ेवटचा �नण�य घेत असत. कम�या त�डातून कोनाची चाचणी पूण� करा
हे अ� चोर�यासारखे होते. एके �दव�ी एक त�ण �या�याकडे आ�ा.
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"नाम गु वर!" तो त�ण आदराने �हणा�ा, “म�ा तुम�याकडून धनु ��कायचे आहे.
कृपया म�ा तुझा ���य बनवा."

"तू आ�ण तू कोण?" अन �वचार�े.

"मी ��येक यधुनुचा एकु�ता एक पु� आहे," तो �हणा�ा. "म�ा तु�यासाठ� खूप य� आहे
ऐक�े. तू म�ा तुझा ���य के�ेस तर माझे जीवन ध�य होई�."

�ोन �हणा�ा, “मी तु�ा स�य ��कव�े असे�, पण म�ा माफ करा, तू कोणीतरी आहेस.



ते �ोधावे �ागे�."
"पण माझा काय दोष साहेब?" एक�ने �ाळेत �वचार�ं.

“अ�ववा�हत, तू न�ाद जातीचा आहेस आ�ण माझे फ� यया कुमारकडे ���ण झा�े आहे.
मी देतो तु�ा ��य बनवणे हे माझे त�व�ान आहे."

�स�ग��या चेह�यावर �ःखाच ेभाव उमट�े. �याने आणखी एक �वचार के�ा आ�ण �हणा�ा, "देवा,
एकदा तु�ही माझा धनु�याचा सराव तपासा आ�ण मी तुम�या परी�ेत अस�यास
जर मी सुधा� �क�ो तर मी �वतः�न �नघून जाईन." एकेरी वर �व�ास ठेवणे
तो धनु�यबाण चा�व�यात �नपुण अस�याचे पा�न मो�ा आ�ेने अंगणा�या जवळ गे�ा.
आ�े होते. अंगनाने �या�या �वनंतीकडे ���� के�े आ�ण हाता�या इ�ा�याने �या�ा जाऊ �द�े.
�ा सां�गत�े

"आचाय, तु�ही म�ा तुमचा ���य बनवू नका," एक� हात जोडून �हणा�ा.
“पण मी तु�ा मनापासून �वीकार�ं आहे! च�, जाऊया." एक�

मु�ाचे नाव ठेव�े आ�ण तेथून �नघून गे�ा.

�नघताना एक�ने वळून मा�याकडे पा�ह�े. �या�यात छापून आ�े�� भावना म�ा आत घेऊन गे��
तो पय�त. मा�या ��कवणीमुळे आ�ण राजकुमारा�ी झा�े�या संभाषणामुळे.
ते यो�य होते का? क� पु�हा एकदा पु-मोहाने गु-धमा��ा �ाज आण�� नाही?

तो गे�यानंतर म�ा �दस�े क� माझे प�े जोरात हसत आहेत. मी हा आहे
मी ते आधी कधीच पा�ह�े न�हते. ते छाप�े�े होते क� �या�या हस�यामागे? �क�वा
यातही काही यु�� होती जी अजून उघड �हायची होती. अ�यापना�या कु�ासनावर बसून

रागाने ���यांना सांगायचे क� तो ज�मा�ा नाही तरी �नदान मोठा आहे.
पण �यांनी �वत: �या�या एक� �मतेचे आ�ण ��क�या�या �मतेच ेमू�यांकन के�े.
ते ज�मा�या आधारावर के�े गे�े.

एकाच घटने�ा बराच वेळ गे�ा आहे. एकदा सव� स��णांसह
��कारीवर अनुकरण के�े. �यावेळ� एक कु�ाही आम�यासोबत चा��ा होता. भटकंती, ती �वहीर
थोडे पुढे कॉपी के�े. थो�ा वेळाने आ�हा�ा तो कु�ा जोरात भंुक�याचा आवाज आ�ा.
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ऐक�े. काही �णांनी भंुक�याचा आवाज थांब�ा आ�ण तो धावत परत आ�ा.
आ�े. �याची अव�ा पा�न आ�ही सगळे थ�क झा�ो. पण कु�याचे त�ड बाणाने बांध�े�े होते.
�या�या अंगावर एकही जखम न�हती. ते पा�न असे वाट�े क� कु�� धनुध�राने कु�या�ा मार�े आहे.
�रीरा�ा छेद �ा, मो�ा कौ��याने �याचे त�ड बाणाने बंद के�े
होते. मोकाट �ा�यावरचा हा अ�याचार पा�न राजपु� संताप�ा. �यांचे
सूय� उगवू �ाग�ा आ�ण आ�ही सव�जण �याच �द�ेने पळत सुट�ो �जथून कु�ा परत�ा होता.

एक त�ण, हरण घात�े�ा आ�ण डो�या�ा बांध�े�ा, आम�याकडे पाठ �फरवताना �दस�ा.
पाठ��ी उभा रा�ह�ा. समोर�या झाडावर �याचं ��य �न��त होतं. �या�या उजवीकडे एक ऋषी
मा�यापासून बनव�े�ा तमथा पातळ होता आ�ण �त�या ग�यात ��ॉवर-हाट� �टकत होता.

"तू कोण आहेस?" आण�यानंतर अजु�नने �या त�णा�ा �वचार�े. �याची पाठ अजूनही आमची आहे
आ�ण तो धनु�यावर बसव�े�ा बाण सोडणार होता.

अजु�नाचा आवाज ऐकून �या त�णान ेधनु�य मोकळे के�े आ�ण हाताती� बाण सोड�ा.
तो आम�या �द�ेने वळ�ा.

"अरे, तो �स�ग� आहे!" मी �या�ा वाचव�े आ�ण �हणा�ो.

आम�या सोबत आ�े�या �चाय�ा पा�न एक�ने धनु�यबाण पृ�वीवर ठेव�े.



�या�ा वाकून नम�कार के�ा.
"अ�ववा�हत, तू!" इयान आ�या�ने �हणा�ा. �याची आई �या�या पायावर पड��

�यामुळे ती �याची आई अस�याचे �याने पा�ह�े.

"अरे देवा!" एक� �हणा�ा, “मी तु�ा सां�गत�े होते क� त ूम�ा तुझा मु�गा �ा.
बनवू नकोस पण मी तु�ा माझा गुण �हणून मनापासून �वीकार�े आहे. जे�हा त ूम�ा तुझे �ेम �द�ेस
मी ते बनवाय�ा नकार �द�ा तर मी तुझा �म� इथे जंग�ात बनव�ा आ�ण �यातून �ेरणा घेत��.
धनु रा�ीचा सराव करत राहा. तुम�या कृपेने आ�ण आ�ीवा�दान ेआज मी धनु रा�ीत आहे.
मी �वीण झा�ो आहे आ�ण तुम�या कोण�याही �व�ा�या�पे�ा मी �वतः�ा चांग�े क� �कतो!”
आप�या आ�ीवा�दाने कोन भ�न येती�, असा �व�ास एक��ा होता. तो उ�कट आहे

मी ते बघू �ाग�ो.

कोना�या �ेवट� �तथे उप��त अस�े�े सव� पांडव आ�ण कौरव राजपु�ा�या नजरेत होते.
सो�ो परफॉम��सची ��ंसा झा��. सव� �स�ग�सम�ये खूप उ�कटता आ�ण �ेम आहे

तो खू� झा�ा आ�ण �या�या धनु रा�ीने सवा�ना आ�य�च�कत के�े. आ�ण p, जून काही
तो �दसत न�हता. �या�ा समज�े क� अ�ववा�हत राहणे हा �या�यासाठ� जगाचा अथ� आहे.
सव��कृ� �तरंदाज बनणे सोपे होणार नाही. Data आ�ण Fut Ekal कडे जे होते, तेच
अजु�न सु�ा सोबत होता पण अजु�न घाबर�ा क� तो आहे

गु�ं�या सा�ीने रा�न �क�वा काहीतरी �ेरणा घेऊन बरंच काही ��कता येतं.
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क� �कत नाही! अजु�न�या भ�व�याती� योजनांना हाणून पाड�यासाठ� ही क�पना पुरे�ी होती.
होते.

अजु�नने ओनाचायाकडे हसतमुखाने पा�ह�े. अजु�न�या चेह�यावरचे भाव पा�न,
�या�ा अजु�ना�या मनाती� हता�पणा जाणव�ा. �याने अजु�ना�ा सां�गत�े�े ��द आठव�े.
दया आ��: “अजुना! मी �य�न करेन क� तु�यासारखा धनुधा�री जगात �सरा कोणी नाही!”

कोनाचा भोवरा ग. तो �त� उभा रा�न आप�या तमाकडे पाहत रा�ह�ा. म�ा तुमची मा�हती आहे
सू�म ते सू�म भाव-भंगमा सव��ुत होते. मी �यांना असे �ांत पाहतो
�या�या �ांतते�या मागे एक भयंकर वादळ येत अस�याचे जाणव�े. अहं देऊ नका

एका �म�नटापे�ा कमी वेळ �ाग�ा आ�ण नंतर �याचे भाव पूण�पणे बद��े. �यांचे चेहरे
पण माझा कान पड�ा.

"सो�ो!" �ोना एक��ा �हणा��, “तू खरंच माझी ���य आहेस. मी तु�यावर
अ�भमान आहे."

हे ऐकून अजु�न ��त�र� सवा��या चेह�यावर ��� आ��. चा कोन
दयाळूपणाने ��येका�या फरका�ा ��� के�ा होता. �यांना थोडा उ�ीर झा�ा असे वाट�े, पण

आचाया�नी �थम ���य न �वीकार�यामुळे एक��ा �नद�ष सोड�े
आण�े होते पण म�ा हा बद� मा�या प�या�या �व�पात काहीसा आ�य�कारक वाट�ा. माझे मन सांगा

ते असे होते क� कोनाने अ�ाप आप�ा मु�ा पूण� के�ा नाही.

“… पण अ�ववा�हत,” अंगना तमाकडे बघत �हणा��, “तु�ही म�ा खरोखर �द�े तर
तुमचा गु� मानून तु�ही हा धडा ��क�ा असा�, तर �नयमानुसार तु�हीही गु�दान �ावे!”

"अरे हो देवा!" एक� नतम�तक होऊन �हणा�ा, मा�याकडे जे आहे ते मा�याकडे आहे
तुझी दया आहे. तू आईकडे जा�यास मागेपुढे पा�ह�� नाहीस. मी माझे वचन पाळतो
तु का कर�ी�?

"ते चांग�े आहे! म�ा तु�या हाताचा अंगठा मा�या �दयात हवा आहे!” कोणाकडे आहे
अ�त�य थंड आवाजात �स�ग� �हणा�ा.

माझा अंदाज बरोबर होता. माझा प�ा खेळ�ा होता. सव� राजपु�



ही कठोर मागणी ऐकून गुक थ�क झा�े.
�णाधा�त, अजु�ना�ा �द�े�े वचन वाचव�यासाठ� पोनाचाय अचानक �या�या मागा�वर आ�ा.

आये एक� नांवा�या संभा� कारणाचा पूण� ना� झा�ा. अजु�नाचा देह �णभर
तो थरथर काप�ा, पण नंतर �याचे चांग�े मन भ�न आ�े. जून मन �ा
माझी वाटणी झा��. �यांचे एक मन आयु�यभर गु�चे ऋणी होते, पण

संपूण� मन एक�ा�ा सम�प�त झा�े होते. �स�ग�ने �याचे रह�य �वचार�े तर �या�ा माहीत होते
जर �याने ते पूण� के�े तर तो पु�हा कधीही बाण सोडू �कणार नाही.
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�याचे पूरक कोणी पा� नये �हणून एक�ने मान टेकव��. तो
�या�या जवळ येऊन �या�यासमोर गुडघ ेटेक�े आ�ण ���यांकडे डोके वर के�े.

पा�ह�े. �यानंतर डा�ा हाताने कमरे�ा �टक�े�ा चाकू बाहेर काढ�ा आ�ण �स�याच �णी
�या�या उज�ा हाताचा अंगठा कापून ज�मनीवर �ोळ�यात आ�ा. र�ाचा एक थ�ब

पाय वर splashed आ�ण कोन पांढरा. एक�ने अखेरचे नाव अंगण ठेव�े
आ�ण मग तेथून परत कधीही न परत�यासाठ� �नघून गे�ा.

�क�वा मा�या प�यात दाखव�या�माणे मी �या �न�पाप �स�ग��या �वचेवरी� डाग कधी धुवून काढू �केन? �क�वा
रोनाचया�ा �या�या घृणा�द कृ�याब�� जग कधी माफ क� �के� का? �कमान मी
मी क� �कत नाही!
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कधी-कधी तो न��ात झोप�यापूव� मा�या�ी बो�ायचा.

"सर, तु�ही तुमचे ���ण �वकर पूण� करावे अ�ी माझी इ�ा आहे."

"हो, यार! मी �वकरात �वकर तुमची ��ी �मळ�व�याचा �य�न करत आहे
मी करेन तु�हा�ा एखा�ा �व��� गो�ीब�� काळजी वाटते का?" मी �वचार�े.

“नाही… नाही… तसं काही नाही, पु. बरं एक गो� सांग."

"कृपया म�ा �वचारा!"

"जवळ�या नातेवाईकाने तुमचा अपमान के�ा तर तु�ही काय करा�? �या�याकडून
तू बद�ा घे�ी� क� �या�ा माफ कर�ी�... क� कर�ी�?" मी �वचार�े.

“बाबा, म�ा गरज पडावी �हणून तु�ही म�ा अध� ���ण �द�े आहे
पण मी ते वाप� �कतो. या ध�म अपमानाची ���ा भोगावी �ागते

तो कर मान�ा जातो, पण मानवी अपमाना�या जखमेवर मातेचे म�म भर�यासाठ�
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अ�धक चांग�े मानते. मी कौ��यात पारंगत आहे, पण माझे मन म�ा मानवतावाद देत.े
आंघोळ कराय�ा सांगते. �हणून, म�ा ते नेहमी अ�धक यो�य वाटत ेकारण
मदन केवळ ��त�ोधाची भावना कायमची �ांत करत नाही तर ते देखी�

�ाथ�ना�ळाचीही मागणी आहे.”



"ह�म!" मा�या डो�यावर हात ठेवत �हणा�ा, “म�ा तुझे उ�र आवड�े.अरे बरं, झोप जा आता!"

मा�या प�या�या मनात काय चा��े आहे ते म�ा �यावेळ� समज�े नाही.

दोन �दवसांनी पोनचायनाने सव� ���यांना आप�याकडे बो�ाव�े.

“तु�ही आता �यांचे ���ण पूण� के�े आहे. मा�याकडे जेवढे �ान होत,े ते सव� मा�याकडे आहे
दया करा. आता तु�ही �ोक राजवा�ात परत�याची तयारी करा."

"जा देवा!" अजु�नाचा ���य �हणा�ा, "आ�ही तु�ा चांग�े गुण देऊ.
तु�ही कसे जाऊ �कता कृपया या."

जे�हा �ोनाने अजु�नाचे �हणणे ऐक�े ते�हा तो �या�या �दयाती� ��� रोखू �क�ा नाही. �यांचा चेहरा
जणू ती या �णाचीच वाट पाहत होती.

“ये अजु�न, म�ा तु�याकडून हीच अपे�ा होती,” रा�ताजकडे पा�ह�ं.
�हणा�ा. “तु�ही पांचा� नरे� पदाच ेनाव ऐक�े असे�. म�ा तुझ ेपांचा� रा�य हवे आहे
पण या आ�ण पो�ट बंद करा आ�ण मा�याकडे आणा! ”

पोटगी मा�गत�े�� �ाथ�ना ऐकून सव� राजपु� थ�क झा�े. �या�या कोटा�त पो�ट
�या वेळ� मा�या प�याचा अपमान झा�ा, �या वेळ� मी �हान होतो आ�ण मीही होतो

म�ा याब�� मा�हती न�हती. एव�ा वषा�त आंगोन�या त�डून या पदाचे नाव कोणी ऐक�े न�हत.े
मग अचानक गु�देवां�या मनात पो�ट बंद कर�याचा �वचार आ�ा? �या रँक पासून
क� काही नातं होतं? सवा��या मनात कुतूह� जागृत झा�े, पण पोनाचायान ेआप�या ���या�ा ��कव�े

आदे�ा�ा �याय दे�याचे ��कव�े नाही. आप�या गु�ं�या आदे�ाचा ��तकार कर�यासाठ�
इतर �व�ा�या�ना पया�य न�हता. घटनेची मा�हती नसणे
असे असूनही मा�या प�याव�न कुट�� आ�ण भयंकर गुण �वचार�याचे कारण आहे हे म�ा �दसत होते.
हा भयंकर खेळ अजून संप�ा न�हता.

पांचाळ नरे��या दरबारात अपमानाची जखम बरी झा�� होती. �चाई
इतक� वष� मनात पेट�े�� रागाची आग �यांनी �वझव�� नाही. वषा�पूव� �व�हरीत
बसथॉनने राजपु�ाचे गाढव बाहेर काढून जे वाचव�े होते, ते आज �या�याकडे आहे
�याने आप�े साकडे घात�े होत.े या धन आ�ण अजु�ना�या नेतृ�वाखा�� पांडव आ�ण कौरव एक� आ�े.

�यांनी पो�टवर ह��ा के�ा आ�ण पो�टा�या सै�यात एकच खळबळ उडा��. खुप
काही वेळातच अजु�नाने पदाचे धनु�य-बाण कापून ते पकडून बंद के�े.
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"तू कोण आहेस? मा�यावर अचानक ह��ा क�न म�ा क�डून टाक�यासाठ� असे
क� काही योजना आहे?" अंथ�णात अडकून पदाने अजु�न�ा �वचार�े.

"मी पांडव राजकुमार अजु�ना आहे. माझा तु�या�ी काही संबंध नाही. मी फ� माझा gu आहे
मी आ�ा पाळत आहे. �याने म�ा तु�ा बं�द�त क�न आण�याची आ�ा �द��
आहे."

"तु�ा कोण मारे� आ�ण तो म�ा कैद� बनवू इ��तो?" पो�टाने काय के�े?

"मेरेगुचे नाव अनॉन आहे." अजु�न अ�भमाना�ा �हणा�ा, "तो तु�याबरोबर आहे ना �ुता.
म�ा �याब�� मा�हती नाही �क�वा म�ा ते जाणून घे�यात रसही नाही. �यांचे अ��त�व
मी आहे तसा �या�या आ�ेच ेपा�न के�े पा�हजे. मी तु�हा�ा �वनवणी करतो
��तकार न करता मा�याबरोबर चा�.”

कोनाचे नाव ऐकताच पो�टा�या पायाखा�ून धरती सरक��. अनेक वषा�पूव�, तुमचे
कोटा�त �याचे काय झा�े, �याचा मृ�यू झा�ा. काळ यांनी पूण� के�े आहे
आ�ण आता पैज अंगोन�या हातात होती. पो�टाचा �व�ास होता फ� �या�यावर

अपमान करायचा होता कारण पो�ट करायची होती तर अजु�नने हे काम के�े.



पूव� के�े असते.

पो�ट काही �ण अजु�नकडे पाहत रा�ह��. ते अजु�न�या धैया�ने आ�ण यु-कौ��याने
खूप उ�सुकता होती. "म�ा अजु�नसारखा मु�गा �मळा�ा असता!" पो�ट�या मनात
असा �वचार मनात आ�ा.

काही वेळातच, अंगोन�या आ�ाधारक ���याने पो�ट बंद के�� आ�ण �याचा सामना के�ा.
तुझी दया आहे

तो बद��ा होता. आता कोन डोके वर क�न आ�ण डोळे �मचकावून उभा होता
ते इतकं जड होतं क� ते उच�ून कोनाकडे पाह�याची �ह�मत �या�ा जम�� नाही.

“पड, काही वषा�पूव� तु�ही म�ा भू �हणून संबोध�े होते ते आठवते? आता सांगा
कोण आहे ते? �याने ते काप�े.

पदराचे डोके अजूनही टेकून �या�या कोना�या पायावर �वसाव�े होते.
तो �वचार करत होता क� �वकरच आपण �या पायावर पडून माफ� मागावी.
कराव �ागे�

"तू माझा �वजेता आहेस," सोना पुढे �हणा��, "तुझे रा�य, तुझी संप�ी,
तुझे वैभव आ�ण तुझे जीवनही आता मा�या ता�यात आहे. जर म�ा माझ ेउव��रत आयु�य हवे असे�
तु�ा गु�ाम क�न �वतः�ा अपमा�नत क� �कतो, पण मी तु�यासारखा अहंकारा�या ता�यात आहे,
�याची ��त�ा खराब क� इ��त नाही. अपमानाने तो अपमान म�ा माहीत आहे
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यु��वाद अगद� सोपा आहे, पण माणसाचे कत�� आहे क� आई�या मदतीन ेअपमानाची जखम भ�न काढणे.
�धाने ते भर�याचा �य�न क� नका कारण केवळ क�ंकाची �योत �ांत होत नाही, परंतु
आमोथानचा हा एकमेव आ�ण एकमेव माग� आहे."

�या�या प�याचे उ�र ऐकून म�ा ध�काच बस�ा. दोन �दवसांपूव� आम�यात संवाद झा�ा
म�ा �याचे मूळ आता �दसत होते. माझा प�ा म�ा पा�न आनंद� होत होता.

“तु�हा�ा पो�ट आठवत असे�,” रागाने बो�णे पूण� के�े न�हत,े “तु�ही �वत: �हणा��
�मता �भ�ती�या बरोबरीची आहे. आज तुम�याकडे गमाव�यासारखे काही नाही कारण तुमच ेरा�य आता आहे

माझे. पण म�ा तु�या�ी अस�े�� माझी वषा�नुवष� जुनी मै�ी तोडायची नाहीये. �हणूनच म�ा फ� खेद वाटत नाही
मी करत आहे, पण तु�ही फ� पांचा� रा�या�या बाबी�ा मह�व देता, जे आता पूण�पणे माझे आहे
�वषय आहे, तु�ही अधा� भाग परत करा! आजपासून तु�ही गंगे�या द��ण भागात रा�य करा� आ�ण
गंगे�या उ�रेकडी� भागावर माझे �नयं�ण असे�. या समानतेमुळे, आता आ�ही पु�हा आहोत
गे�े आहेत."

हे ऐकून अजु�नने पुढे जाऊन पो�टाची साखळ� उघड�� आ�ण अंगनान ेपो�ट घेत��.
�मठ�.

मा�या प�या�या �वभावात इतके फरक पा�न मी थ�क झा�ो. काळजी क� नका, आई
आ�ण फसवणुक�त एवढा �वीण कसा होऊ �कतो? या घटनेने संतापाचा अपमान झा�ा आहे
जखम बरी झा��, पण अंगोन�या हातून झा�े�या पराभवाने राजा�या मनात अ�भमानाची नवी भावना �नमा�ण झा��.
बी पेर�े होते.
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रवी आ�ण पांडवांचे ���ण पूण� झा�े होते. ओनाचायनेराजा धृता�ा �हणा�ा,
“महाराज, एवढ� वष� मा�यासोबत रा�ह�े�या या राजपु�ांना हवे असते

भाषा मा�याकडून ��क�� आहे, �तचे कौ��य सवा�समोर दाखव�े पा�हजे. सव�
सूचना आवड��.

राजाकडून �हराती� यो�य जागा पा�न रंगभूमीची �न�म�ती कर�यात आ��. �याय �दवस
पण राजपु�ाचे यु�कौ��य पाह�यासाठ� तनापूर रंगभूम�ये सारे �ोक जम�े.
राजा धृ�, पतमाहा देखी� मी, माझा प�ा, पो�ाचाय, मामा कृपाचाय आ�ण इतर सव�जण
आप�� जागा �या. राजघरा�याती� ���या आ�ण दासी
ए वेगळे होते. कौरव आ�ण पांडव राजपु�ाने �वे� के�ा ते�हा �ोक �यां�याब�� घाबर�े.
तो डोळे पा� �ाग�ा.

काही वेळातच कौ��य-द��न सु� झा�े. �या�या राजपु�ाचे वैभव पा�न
धृत आ�ण मी पण खूप भावूक झा�ो. �याचे कौ��य पा�न राजच न�हे-
असे �े� आ�ण वीर आहेत हे केवळ कुटंुबा�ाच नाही तर सव� नगरकरांना पट�े
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हातनापूर�या सीमा वापरक�या��या हातात पूण�पणे सुर��त हो�या. जरी मा�याकडे आहे
मा� �नयमानुसार कौ��य �द��नाचा �व�ेष अ�धकार रंगभूमी�ाच आहे

राजपु�ाचा होता, �यामुळे जाणकार मु�गा अस�यामुळे म�ा ही संधी �मळू �क�� नाही.
अजु�न ��त�र� सवा�नी आपाप�े कौ��य दाखव�े होते. �ेवट�, माझा प�ा
अजु�नकडे �नद�� करत घोषणा. "आता मी मा�या आ�म���य अजु�ना�ा सांगेन.
यु�कौ��या�या �द��नासाठ� मी तु�हा�ा रंगभूमीवर आमं��त करतो.

मा�या मते राजा आ�ण राजपु� यां�याती� फरक सव�सामा�यांसाठ� खु�ा आहे-
गुणव�ेसाठ� एक व�तू �स�यापे�ा चांग�� अनुभवणे आ�ण सांगणे उ�म आहे.
ते चांग�ं होतं. मा�या प�या�या त�डून अ�ी गो� नकळतपणे कॉपी के�� गे�� हे म�ा माहीत नाही
�क�वा कुठ�यातरी सु�वचा�रत रणनीतीखा�� ते असे काम करायचे. जे काही
हो, पण म�ा �याचं वागणं आवड�ं नाही. म�ा नंतर कळ�े क� कौरव- ये

कोनाकडून अजु�नाची �तुती ऐकून मनी�या मनातही हाच �� �नमा�ण होत होता.
धना�या चेह�याचा रंग बद��ा आ�ण तो जोमाने मान ह�वून जवळच बस�ा.

�या�या कानात काहीतरी सां�गत�े.

रंगभूम�ये उतरताच अजु�नने आप�ा रंग जमा के�ा. �या�ा �थम �मळा�े
धनु रा�ीने चमकदार काम�गरी के�� आ�ण �या�या प�रपूण� न�ाने �ोकांना मो�हत के�े.
�यानंतर अजु�नाने आ नेया वाप�न आना �नमा�ण के�� आ�ण जे�हा �ोक घाबर�े
च आणाय�ा �ाग�ो तर पाणी चा�वा आ�ण पा�याचा पाऊस करा. पावसात �भज�े�� माणसं नीट बसतात

रंगभूमीत �चंड वादळ उठवणा�या ��हवाचा अजु�नने वापर करणेही ��य न�हते.
चा�ाय�ा सु�वात के�� ती हळुहळु इतक� वेगवान झा�� क� �त�ा हातच �ाग�ा नाही. जून पय�त
वादळामुळे �ोक अ◌ॅ���थएटरमधून पळू �ाग�े हे पा�न �याने ढग उडवाय�ा सु�वात के��.
ज�म देणे आका�ात ढगांनी दाटून आ�यानंतर वादळ �गेच थांब�े. यानंतर अजु�न
अ�ा अनेक गो��ची सांगड पा�न �तथे बस�े�े �ोक थ�क झा�े. �ेणीत
टाग�ट�या गडगडाटाने �ोकां�या टा�यांचा कडकडाट होत होता. ��ा�तापूव� अजु�नाची �तुती
कराय�ा हवे होते क� नाही, यावर वाद होऊ �कतो, पण अजु�ना
धनु रा�ी�या द��नानंतर कोणताही वाद हो�याची ��यता न�हती
�ंका नको, अजु�न हा उ�म धनुधा�री होता आ�ण आपण सगळेच! �हणूनच तो माझा आहे
प�ाही चांग�ाच माहीत होता. �ेवटपय�त �याचे अजु�नावरी� �ेम कमी होत नाही.
या.

"�ा�बास अजु�न!" इयान आनंदाने �हणा�ा. "म�ा तुझा अ�भमान आहे. �नःसं�य, हे जग
तु�यापे�ा माझा कोणी धनुध�र नाही." हे ऐकून राजपु�ा�या चेह�यावर नैरा�याचे भाव उमट�े.
भावना उमट�या. या पै�ाने पु�हा सरकार�या कानात काहीतरी सां�गत�े. मी �त�ा ओळखतो

सरकारकडून क� काय बो��े असते! मा�या�माणेच, ��येका�या त�डून हे ऐक�े
अजु�न पे�ा जा�त �ंका घेणार ेकोणी नाही, तर �नदान �या�यासारखे तरी आठव�े

पृ� 45

ते खूप भारी होते. �या �दव�ी मी अ ॅ���थएटरम�ये अ�ववा�हत असत ेअ�ी माझी इ�ा आहे! माझा प�ा
�न��तच �या�या नावाने �या�ा कायमचे �र ठेवा, परंतु तो आप�या �दयातून एकटा आहे
��तमा धूळ घा�ू �क�ो नाही! �या�यासाठ� मा�या मनात अजूनही एक� आठवण आहे



सहानुभूती�या भावना आ�ण एखा�ा�या प�याब��ची भावना न� होते. �स�ग� तुझे दा हॅ�े
आपण धनुधा�री होऊ �कता क� नाही मा�हत नाही
ते क� �कती� क� नाही. काहीही असो, माझे मन अजूनही जूनसोबत अ�ववा�हत आहे
कबू� करतो!

अजु�नासाठ� द�के अजूनही टा�या वाजवत हो�या. मग �य ��त�वनी तोडतो
आवाज आ�ा.

"काय!" तो गज�ना ऐकून �ोक �ांत झा�े आ�ण पूव�कडे वळ�े.
तो आवाज कुठून आ�ा ते बघू �ाग�ो. मी �यावेळ� मा�या प�याजवळ उभा होतो. आ�ही
�दस�े क� एक उंच व धूसर �रीरय�ी अस�े�ा एक तेज�वी त�ण हातात धनु�यबाण घेऊन उभा आहे.
अ◌ॅ���थएटर�या आत चा�ू होत.े अंगावर बांध�े�े �च�खत आ�ण कानाची गुंडाळ�
ते चमकत होते. �याची चा��याची प�त भ� होती, हे द���वत ेक� तो कोणीतरी आहे
तो काही सामा�य त�ण न�हता. �या�या बॉडीचा �ूक ब�घत�ा तरी असं वाटत होतं
तो उ� जातीचा नाही. �या�या असाधारण �वभावाचा आ�ण सामा�यपणाचा ��
�वरोधाभास �नमा�ण होत होता. इत�यात तो अजु�नाजवळ रंगभूमीत उभा रा�ह�ा.
पोहोच�यावर �याने वर पा�ह�े आ�ण राजा�ा धृ�ाचे नाव �द�े.

"तू त�ण कोण आहेस? तु�ही अ�ा �कारे अ◌ॅ���थएटर�या म�यभागी आ�ा आहात का?" अन �वचार�े.

“अचय, माझे नाव क�ा आहे. ऐस� स�वर म�य� येण�
म�ा पा�हजे जर तु�ही अजु�ना�ा जगाती� सव��म धनुध�र �हट�े नसत,े तर म�ा हे धैय� �मळा�े असते.
कधीच करत नाही मी अजु�न�ा रंगभूमीत आ�हान देतो. जर �याने धनु रा�ीत माझा पराभव के�ा
जर मी तसे के�े तर मी हतनापूर सोडून कायमचा �नघून जाईन.

कणा�या आ�म�व� वासा��वाय त�णाईचे धाडसही �दसत होते.
�याचे बो�णे ऐकून राजघरा�याती� सव� �ोक आ�य�च�कत झा�े. कण ऐकत आहे

पांडवांना नेहमी अपमा�नत कर�याचा �य�न करणारा हा पैसा अचानक मोकळा होऊ �ाग�ा.
जणू �याने हर�े�� आ�ण हर�े�� पैज �ज�क�� होती. कणाची ऊजा� आ�ण �याची चमक पा�न

कुठ�यातरी अ�ात चांगु�पणाने मनी मन �स� झा�े. तो पासून होता
ह�ानापूरम�ये पांडवांवर ह��ा करणारा कोणीतरी उप��त होता.

कणाचे बो�णे ऐकून अजु�नही �या�याकडे आ�या�ने पा� �ाग�ा. मी �द�ेने �नघा�ो
�याने पा�ह�ं तर तो कणा�या �च�खतीकडे अ�त�य काळजीपूव�क पाहत होता. �या�या चेह�यावर तीच गो�
अ�ववा�हत पा�न भावना �नमा�ण झा�या. �या कणांत म�ा समज�े
एकच ��तमा �दसत होती. n अजु�ना�या मागा�तून न�तेने �स�ग� घेत�े.
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काढून टाक�े होते, परंतु �यांना कणाकडून गुणव�ेची मागणी कर�याचा अ�धकारही न�हता �क�वा �यांनाही नाही
अजु�नने �द�े�या ओपन चॅ��ज�ा काही चाव�ं होतं. �यांचे अनुभवी

आप�या सवा�त ���य अजु�नाचा माग� अ�ाप पूण�पणे सापड�े�ा नाही हे �गेच ��ात आ�े.
आ�ा नाही माझा प�ा अचानक वळ�ा आ�ण चपळ कृपा कडे पा�ह�ं. �या�याकडे दयाळूपणा आहे
म�ा ते समज�े नाही, पण माझे काका कृपचायाने �या�याकडे पा�ह�े.
हेतू जाणून �या. पुढ�याच �णी �यांनी माघार घेत�� आ�ण �यां�या जागी कृपचाई आ��.

“जंक, आम�या रा�यात अजु�न आहे हे पा�न आ�हा�ा खूप �व�त �मळत आहे
आ�हान �ाय�ा कोणीतरी आहे. परंतु आप�े कौ��य दाखव�यापूव� आपण आप�या कुळाची ओळख क�न �द�� पा�हजे.
देणे आव�यक आहे. रंगभूम�य ेतुमचा सामना कु वं�ा�या राजपु�ा�ी होणार आहे. आपण कदा�चत आहात
माहीत नाही, पण राजपु� कुठ�यातरी अनोळखी कुळात�ा आहे क� नाही. सह �धा� क� नका
करा. तर पुढे या आ�ण या अ◌ॅ���थएटरमधी� �ोकांना आप�या कुळाची ओळख क�न �ा
दोन."



मा�या प�या�या या न�ा यु��ने मी थ�क झा�ो. �या�ा कणाची �ाट �दस��तो कुठ�यातरी �कारचा असे� असे गृहीत धर�े होते. हे अजूनही मा�यासाठ� एक रह�य आहे
मा�या प�याने अजु�नचे इतके गु�हे के�े आहेत!

कृपाचायचे ��द ऐकून अचानक कणाचा चेहरा �त� झा�ा. �या�या��वाय
चेहेरा पा�न मनी �गेच समज�े क� टोट��या संदभा�त कणाचीही ��ती नाही
खेदजनक होते, आ�ण �हणूनच क�णक �� ��यमान होते. �नरा�ेचा कण, y पैसा
A. भ�व�याती� मह�वाकां�ा गुदमरत होती. पै�ासाठ� या गुदमर�याचा �व�रत उपाय
करणे अ��य होते.

कण काही बो�ाय�या आधीच धन कृपाचाया��ा उ�े�ून �हणा�ा,
“आचाय�, अजु�ना�ी �ढ�यासाठ� जर एक कण वं� असावा, तर मी करीन.
तो आप�े अवयव रा�या�ा दान करतो आ�ण �या �ठकाणचा राजा �याची �नयु�� करतो. आजपासून, कण
मा�यात तो अंगराज �हणून ओळख�ा जाई�!”

ओनाचाया�या आ�ेव�न आचाय कृपेने कणा�या व�ड�ोपा�ज�त जखमेवर वार के�ा.
अपमान �र कर�याचा �य�न के�ास, पण पै�ाने ती घाव तु�या औदाया�न ेभ�न काढ��.
�या�ा केवळ झाक�े नाही तर �या�या गोड ��दांनी �या�यावर दयेचे म�मही घात�े. कण
�याने पै�ाकडे पा�ह�े. इं�जी
आ�ण �यातून �ेम आ�ण �व�ास सहज ज�मा�ा येतो. कणy मनी के��
भाषा सहज पकड��. एकमेकांना पा�न, �यांना मु� करा. कौरव पी के
बाजूने ओरडत होते, “महावीर कानन का जय! अंगराज क�ा यांचा गौरव!"

दर�यान, म�ा महाराज धृताचा, सारथीचा चेहरा �दस�ा, अधर हळू हळू चा�त होता.
मी रंगभू�ा आ�ो आहे. मी आ�ाच �वचार करत होतो क� रंगभूमीत अधम�च ेकाम,
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तेव�ात अधाथ� कणजवळ येऊन उभा रा�ह�ा. �या�ा पाहताच कणान ेधनु�य उच��े-
बाण ज�मनीवर ठेवून �णाम क�न अधारा�या चरणांना ��� करावा. ��येकजण हे पाहतो
थ�क झा�ो. "�भूचा जयजयकार!" एक धरथ �हणा�ा, महाराज, कण माझा मु�गा!
ते खूप संुदर आहे आ�ण म�ा �याचा अ�भमान आहे.”

हे ऐकून पांडवां�या छावणीतून भीमाचा आ�ो� ऐकू आ�ा, "सुतप!ु सुतप ुकण!” भीम
हे संबोधन ऐकून या धनाने ताबडतोब ��यु�र �द�े आ�ण �हणा�े, भीमा, तू महावीर आहेस.
होय, �हणूनच तुम�या कणांसार�या �हरोब�� बो�णे �ोभत नाही. ��� आ�ण
धैया��या इतर ��दां�या य�ासाठ� �सरा कोणताही �नकष असू �कत नाही. नाइट आ�ण
�दयाची उ�प�ी �दसते �ततक� सोपी नाही. हे �ाप� V आ�ण �वगुन
कणाकडे नीट पहा! �क�वा असे वाटते क� तु�ही ह.ना. कुळाचे वं�ज आहात? मी
कण �वतः�या बळाने आ�ण मा�या सहकाया�ने दे�ाचा एक भाग होता, असा �व�ास संपूण� पृ�वीवर

रा�य क� �कतो!"

�जथे एक�कडे �स�या पै�ाने दे�ाची अव�ा �वतःसाठ� कणभर दान के�� आहे.
�स-या बाजू�ा देणगीत सापड�े�े रा�य �वीका�न मी राजकारणापय �त मै�ी �नमा�ण के�� होती.
क�ानेही आप�या मनाती� सुतपू अस�याची �नरा�ा दाबून टाक�� होती. तं��
होते. रंगभूमीचा काय��म पुढे नेण े��य न�हते.

कणाने द�घ� �ास घेत�ा आ�ण मग अचानक मावळ�या सूया�कडे वळ�ा.
गे�ा आहे. नकळत तो बराच वेळ अंधारात ताजकडे पाहत रा�ह�ा. कण
मी जे�हाही हानापूर�ा यायचे ते�हा नद��या काठावर अनेकवेळा र�ववार आ�ण सूया��त पाहायचे.
टाकते एक सापड�े. तो सूया�कडे इतका आक�ष�त झा�ा होता हे रह�य मी नंतर पो�ट करेन.

तो करायचा
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होय, पुढे, या कथेत बरेच मनोरंजक ट्�व�ट असती�, �हणून, तु�हा�ा काही राजघरा�याती� सद�यांना ओळखावे �ागे�.
काही मह�वाची गो� आ�ण घटना सांगणे अ�याव�यक आहे, जेणेक�न आपण

यो�य ��ीकोनातून कथा आ�मसात कर�यात स�म �हा.

हा कु वं�ाचा मु�गा अस�याने धृत हा फ� हतनपूर�या गाद�वर होता.
तो बरोबर होता, परंतु तो खूप ब�वान अस�या��त�र� क�न� ज�मा�ा आ�ा होता. यामुळे,
जे�हा रायाची �क�वा भेषेकची वेळ आ�� ते�हा धृतराने राजकारणाचे �नयम आ�ण त�वे पाळ�� नाहीत.
�याचा पराभव झा�ा आ�ण �याचे अपंग�व �या�या मागा�त अडथळा ठर�े. फळे आ�ण फळे, धृताचे
धाकटा भाऊ पांडू या�ा हतनापूरचा राजा घो�षत कर�यात आ�ा.

एकदा पांडू ��कारी�ा गे�ा होता. �तथे �या�ा त�ावाजवळ काही आवाज ऐकू आ�ा
�यामुळे तो व�य �ा�याचा आवाज आहे असे समजून पांडूने बाण सोड�े. �यानंतर
असे आढळून आ�े क� बाण चुकून ऋषी�ा �ाग�ा, जो �यावेळ� �या�या प�नीसोबत होता.



मी कोण�याही �कारे सहभागी न�हतो. बाणामुळे साव� माणूस मरण पाव�ा. पांडू नेमू�चा �नषेध कर�या�या हेतूने �यांनी हाणापूर रा�याचा �याग क�न आप�े दोन �द�े
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प�या कंुती आ�ण आईसह सं�या�ात वनात गे�ा. काही काळानंतर, ते
पांडू वनात मरण पाव�याची बातमी आ�� आ�ण आई �या�या काळजीने सती झा��.
जंग�ात राहत असताना पांडू�ा कंुती आ�ण मां या दोन प�न�पासून पाच पु� झा�े.
ते घेऊन कंुती तनापूर�ा परत��.

अनुज पांडू�या मृ�यूनंतर �हना धृताने योगायोगाने हानापूरची गाद� घेत��.
ते गे�ं. �स�हासन आ�ण मुकुटापासून अ�ा �कारे धृतरा अक मातेचा राजा झा�ा

असे मान�े जाते क� �याने रा�ी झोपतानाही मुकुट धारण कर�यास सु�वात के��. �या�ा याची सतत भीती वाटते
�याचा मुकुट कोणी �हरावून घेऊ नये, असा �याचा छळ होता. नायता आ�ण अयंत यांचे संयोग
�द�वाने, �या�ा कोण�याही �क�मतीत म�ेरा �क�वा ढाकर गमावायचे न�हते. क�न�तेने
�या�या मनात �नमा�ण झा�े�� भीती आणखी वाढ��. धृताचा �ववाह आ�ा क� मं�ी
आ�ण धृताची प�नी गांधारी �हने आप�ा पती गमाव�ा आहे या �वचाराने जा �ांत झा��.
जीवना�ा �द�ा देऊ �कती� आ�ण हतनापूरचा कारभार चांग�या प�तीने चा�वता येई�. परंतु
�यायात धृ�ा आ�ण हतनापूर येथेही �वनोद के�ा.

आप�या पती�ा हीनतेचा �ाप सहन करावा �ागे� हे गांधारी�ा मा�य न�हते.
आ�ण तो �वतः राजे�ाही सुखांचा उपभोग घेत रा�ह�ा. �यामुळे �तने आप�या पती�या बी.
कर�याची अनोखी प�त. गांधारीने हा �नण�य घेत�ा क� आनंद �हणून
�तने आप�या पतीपासून वं�चत ठेव�े आहे, ती �याचा आनंदही घेणार नाही! �तने डोळे उघड�े
पण गाठ बांध�� आ�ण आयु�यभर आप�या पती�माणे हीन राह�याचा संक�प के�ा.
�या.

म�ा �व�ास आहे क� गांधारी, जर �त�ा हवी होती, तर ती �त�या हीन पतीची नजर बन�� होती.
ती �या�ा आयु�यभर माग�द��न क� �कत होती आ�ण रा�याचा कारभार यो�य रीतीने सांभाळू �कत होती.
चॅ�ेने मह�वपूण� योगदान देऊ �क�े असते, परंतु �तने तसे के�े नाही. डो�यावर
गांधारीने पती�ा बंधन घा�ून �कती साथ �द�� याचे आक�न करा
ते �मळवणे कठ�ण आहे. वेळ �नघून गे�ा आ�ण या दर�यान गांधारी आ�ण धृत यांना �ंभर पु� झा�े आ�ण
�ा�ा नावा�या मु���ा ज�म �द�ा. धृताचे �ंभर पु�, �यांना हकौरव �हणतात,

हे पैसे होते.

पांडव आ�ण कौरव एक� वाढ�े आ�ण �यांची ��कवणही एक� वाढू �ाग��.
सु�वात के��. �यानंतर �याची आ�ण मा�या बा�पणीची गो� मी तु�हा�ा पूव� सां�गत�� आहे. या
मधेच बराच वेळ �नघून गे�ा. आ�हीही त�ण झा�ो.

इकडे, मा�या बु��म�ेने अध� रा�य पदावर परत के�े आ�ण �या�या�ी समेट के�ा
होय, पण दोघांची मूळ अ�रे होती. माझा प�ा �वभावाने जाणकार होता.

�या�ा दयाळूपणाचे मह�व आ�ण ��� समज��. याउ�ट पद राजा होते,
ते �वभावाने खरे होते आ�ण अंगना�या हातून �तचा अपमान झा�ा होता. रा�याचा अधा� भाग
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यो�यतेमुळे चांग�या मनाने भाग काया��य परत के�े होते, ते रा�य पो�टाने �� झा�े होते.मनाने भ�� �हणून �वीकार�े होत!े काया��या�या �याया�याती� अपमानासाठ� माझा प�ा
वेळेत �वसर�ो, पण पदा�या ग�यात अपमानाचा घोट अडक�ा
�नघून गे�े. �याने �या�ा एका हाताने मार�े, परंत ु�या�या संपूण� हाताने
अ�भमान �तचा गळा दाब�यासाठ� आ�ो� क� �ाग�ा. पण हेही खर ेहोते क� कौरव आ�ण
पांडवांसार�या महावीर ���या�या अ��त�वात पदरात एवढ� �ह�मत न�हती क� ते �वबळावर क� �के�.
कोनातून बद�ा घेऊ �कतो. पो�ट करत असतानाही अजु�ना�या मनात पदर बंद झा�े
अजु�नासारखा वीर पु� जर ज�मा�ा आ�ा तर तो होई� ही इ�ा
�या�ा आप�या अपमानाचा प�ा�ाप करता आ�ा असता. काळा�या ओघात पदाची माळ ग�यात अडक��
अपमानाचा घूस कडू झा�ा आ�ण �याच वेळ� �या�या मनात सूडाचा उसासा उमट�ा.
�ूर मु�ाची इ�ा �बळ झा��.

पाडा�ा मू�बाळ न�हते, �यामुळे �यांनी मु�ं हो�यासाठ� सव�तोपरी �य�न के�े.
तु�ही काय करायचे ठरव�े? पु�कळ �य�न के�यावर पदा�ा यज नावाची स��णी ��तभा �ा�त झा��.
पाठपुरावा कर�यास तयार झा�े. केवळ, y पूण� झा�े आहे, �याचे फळ आ�ण फळ
अकंुडातून एक मु�गा आ�ण कृ�णवणा��ा अ�त�य सुंदर मु�गी झा��

या. मु�ा�या �वचेचा रंग धगधग�या अ�नीसारखा होता आ�ण �याने ज�मताच ज�म घेत�ा.
भयंकर ग�धळ सु� होऊ �ा. �ाण यांनी दो�ही मु�ांचे �व�प आ�ण �वभाव काळजीपूव�क पा�ह�े.
आ�ण �हणा�े, "हे मू� �नसगा�पे�ा मोठे आहे आ�ण मूळचे आहे, असे वाटते.

�यामुळे �याचे नाव '�ुण' ठेवण ेयो�य ठरे� आ�ण हे मू� �या�या कृ�ण च�र�ात आहे.
�यामुळे �या�ा 'कृ�ण' �हट�े जाई�.

एके �दव�ी तो चहा�या घरी परत�ा ते�हा �या�या चेह�यावर काळजी होती. मी �या�ा कारण �वचार�े
तर ते �हणा�े, "येथे पदरात एक मु�गा आ�ण एक मु�गी ज�मा�ा आ�� आहे. मु��चे पद
�यामुळे �यांचे न�ीब खूप उ��व� अस�याचे �यो�तषाने सां�गत�े आहे. �या�या न��बात रा�याचे

आनंद आहे, पण भारता�या इ�तहासाती� सवा�त भीषण यु�ाचे कारण आहे.
बनव�े जाई�."

"अरे, असं आहे का! ही चांग�� गो� नाही, पण तु�ही याचं काय करत आहात सर?" माने
काय.

"हो, मा�या �च�तेचे कारण �हणजे पदाचा मु�गा!" वडी� �हणा�े.

"हो, यार?"

“ �यो�तषानेही भाक�त के�े क�, पदाचा पु�, �याचे नाव
धूर ठेव�ा नाही, तो मा�यासाठ� घातक ठरे�." व�ड�ांनी उ�र �द�े.

"बाबा, काळजी क� नका! �ु अजून नवजात बाळ नाही. वाढ�यासाठ�
यास वेळ �ागे� आ�ण मग तु�हा�ा काही �ास झा�ा असे� तर म�ा माफ करा.
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आयु�यासाठ�!" मी �या�यावर �ेम के�े आ�ण �हणा�ो.

मा�या या बो��याने मा�या प�याचा ग�धळ कमी होई� क� नाही माहीत नाही.
पण �यांनी दयाळूपणे मा�या डो�यावर हात ठेव�ा आ�ण �यांनी म�ा तसे सू�चत के�े असावे

माझा समावर पूण� �व�ास होता.
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�ंभरते�ेभाई यां�याती� सौहाद�पूण� संबंध �व�चतच ��य आहेत. का�ांतराने पांडव आ�ण
कौरवांम�येही मतभेद वाढू �ाग�े. चु�त भावांनी वा�ात घास�े-

भांडणे, भांडणे �न�याचीच झा�� होती. धृता�ा �दस�ा नाही, पण
पांडूचे पाच मु�गे �या�या �वतः�या �ंभर�न अ�धक यो�य आहेत असा �याचा �व�ास होता.
� स�य होता. �याने, हरणाने, पांडू-पु भीमसेनकडून आप�या मु�ाची संप�ी �ुट�याचा �य�न के�ा.
तो संधी �ोधत रा�ह�ा. पांडूचा हा पु� धृता�या �वतः�या मु�ा�या संप�ीपे�ा मोठा आहे.
�यामुळे धृता�ाही आप�यानंतर हाणापूरची राजे�ाही संप�ीची भीती वाटत होती
पांडु-पुयुधर �या�या जागी सापडती� आ�ण वषा�पूव� �नयु� के�े�ा अ�याय �या�ा �द�ा जाई�.
�या�यासोबत जे घड�ं, �याच अ�यायाची पुनरावृ�ी �या�या संप�ीसोबत होणार आहे.

�ोध, �ोभ आ�ण म�सर �माणेच �ेमाचे आचरण देखी� बनवते. �नकृ�
धृताचे आंधळे मन युधरासह सव� पांडवांना संप�ी�या मागा�तून �र क� �क�े.
कुसट योजना �वणत रा�ह�या. �या �दवसांत राजा�ा �या�या मागा�ती� काटे काढावे �ाग�े.
अनेक माग� असायचे, पण पांडवांना हटवणे सोपे न�हते. याची तीन मु�य कारणे
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होते. एक, पांडव ��ार आ�ण �ववेक� तसेच अ�त�य बु��मान होते. सर, अरे
घराती� सव� वडी�धारी मंडळ�चा आधार व काळजी होती. �तसरे, राजघरा�याचे सद�य
ते अस� याने � यांना � वत:च वषा�� या कुट�� �नयोजनाची आ�ण � �ॅ�न�गची चांग��च जाण असायची.
होते. �यांना मार�यासाठ� धृता�ा काहीतरी, काहीतरी कर�याची गरज होती
�यावर जा आ�ण एखा�ा काय��मासारखे वाटे�!

धृताची अ�व�ता एवढ� वाढ�� क� �तने एक �दवसाची संप�ी आप�या मनात खच� के��.
असे सां�गत�े तुमचा �वतःचा �नकृ� प�ा ऐकून तुम�या कानांवर �व�ास बसत नसे� तर सव��थम

ये, पण खरच, पैसा पण हवा होता. खूप �वचार के�यानंतर
य� धन धृता�ा �हणा�ा, “तु�ा माहीत आहे, तू फ� पांडवांना उपचारासाठ� वाराणात पाठवू �कतोस.

द जे �याआधी, मी सव� काळजी घेईन!"

धृताने पांडवांना पाचारण के�े व �यां�यासमोर वणा�वत व तेथे होणा�या मे�यांना सां�गत�े
खूप कौतुक �यानंतर �यांनी पांडवांना ��नासाठ� वाराणवती येथे जा�यास सां�गत�े.

तेही �द�े.

"तुझी इ�ा आम�यासाठ� आ�� आहे, ताती!" यु�ाचा हा आवाज ऐकून
ही संप�ी आ�ण धृतारा �कतीतरी वषा�नी �ेतकरी �हणून आनंद� आहे

आका�ात काळे पावसाचे ढग पा�ह�े आहेत.

इकडे पांडवांनी �यां�या माता कंुतीसह वरणवत व �तकडे जा�याची तयारी के��.
यया धनाने आप�े मं�ी व �व��त पुरोचन यांना बो�ावून ताबडतोब सां�गत�े.

जा आ�ण पांडवांना राह�यासाठ� खास इमारत बांध�याची सूचना �ा.

"पुजारी! राळ, �ाकूड, ते�, चव�ण आ�ण �ाख यांचे �म�ण क�न इमारत बनवा
फ� एका �ठणगीने ती जळून राख होऊ �कते.” यय धन पुरोचन�या कानात �हणा�ा.

एकदा पुरोचन�या संवेदना उडा�या, पण नंतर कळ�े क� �या�याकडे पैसे संप�े आहेत.
बो�त होता, जो फसवणुक�चा समानाथ� न�हता तर तनापूरचा भावी स�ाट होता
आ�ण ते �या�या इ�ेनुसार �ागू करणे �हणजे एखा�ाचा जीव गमावण ेहोय.

"अरे राजकुमार! इमारत बांधून देईन, पण आग? �तने कसे ठेव�े
तू जा�ी� का?" पुरोचन यांनी �वचार�े.

"तु�ही बो�ा, पुरोचन!" या धन नेम ूकराटे ए �हणा�े. "ऐका, वण�वत
पांडवांची राह�याची सोय मी �याच �गरागृहात क�न देईन आ�ण नंतर रामात संधी �मळा�यावर,



जे�हा सव�जण झोप�े�े असती�, ते�हा ती भ� इमारत अ�ा�या �वाधीन के�� जाई�. ”
"�वा! ही खूप छान योजना आहे कुमार!” पुरोचन डोळे वटारत �हणा�ा.

"पण, हे काम कोण करणार?"
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"तू कर�ी�!" या पै�ाने त�परतेने उ�र �द�े. “तु�ही हे काय� देखी� पूण� करा�, कारण
�ाचीन! ��ात ठेवा, तु�हा�ा हे गु�त ठेवाव े�ागे�. य��वी पूण� झा�यावर
मी �वतः तु�ा ब�ीस देईन. जा पुरोचन, घाई करा… तु�ही मु�यमं�ीपद गमाव�े
करत आहे!" पुरोचनचे डोळे चमक�े. �यांनी पा�ह�े क� �यांचे आ�ण पंत�धानांचे
आता पो�टा�या मधोमध फ� �घरा उभा रा�ह�ा!

"च� राजकुमार!" पुरोचनने धनासमोर डोके टेकव�े आ�ण
तेथून ते थेट वरात�ा गे�े.

धृताचा �ववाह गांधारीसोबत झा�ा ते�हा गांधारीचा भाऊ �कूही न�हता.
तो तनापूर�ा येऊन रा� �ाग�ा होता. �कुन हा म�यम संप�ीचा मामा होता, पण तो

पै�ा�ा फसवणूक, �बाडी, �ाचखोरी या��वाय �सरे काहीही ��कव�े जात नाही. �ंका घेऊ नका
हातात�या दोरीचे फासे कुणा�याही हातात�या माळा�या मणीसारखे होते! मी आजही
गांधारी सोबत नसती �क�वा �तने वेळ�च गांधार परत के�� असती असे वाटते.
जर �या�ा पाठव�े असते तर कदा�चत �या�या आयु�यात आ�ण नंतर �ेवट�या वेळ� हे सव� आ�े नसते
ते घडत रा�ह�े!

पै�ाचा कुट�� आ�ण कु�ट� �वभाव असूनही मी �याचा चाहता होतो कारण तो
तो खूप �ूर आ�ण उदार होता. मा�, �यां�या �वभावात एक गुणही होता तो �हणजे पोट
मी बरेच �दवस काहीही वाचू �क�ो नाही, �हणजे तो कोणतेही रह�य �पवू �क�ा नाही
होते. पूव� फ� तीन �ोकांना पांडवां�या मृ�यूची योजना मा�हत होती - � या धन,
धृत आ�ण पुरोचन । पण, नंतर �या�या वाईट सवयीमुळे यू धनाने �या�ा हे सां�गत�े

मामा �कू�ा पण सांग.

"मोठा आहे, पुत�या! तु�ही ही छान योजना के�� आहे. मा�यासोबत राहणे
तू आ�ा आहेस आ�ण या सव� यु��या ��क�या आहेत!” �कुनने एका हाताने पैसे परत घेत�े.
�याने थोपट�े आ�ण �स�या हातात पकडून हवेत फासे फेक�े आ�ण मग �यांना पकड�े.

"हो मामा, हे सव� तुम�या आ�ीवा�दाचे फळ आहे!" ऐस� बो�ून ये मनी मूख�
हसाय�ा �ाग��.

पांडवांचे वाराणवती येथे जात असताना �यांना नगरा�या ह��त टाकणे धृताचे कत�� होते.
म�ा समज�े चा�त असताना धृताचा अनुज आ�ण नीती महामर वर अचानक आमची नजर गे��.
�हरा�या ह��त चा��यास तयार �हा. मी, गे�े दोन �दवस �यांचा
�या�या चेह�यावर भीती आ�ण �ःखाचे सं�म� भाव होते. जे�हा तो �यां�यासोबत �हरा�या ह��त गे�ा
जर आपण चा��याब�� बो��ो तर ��येकाने या �कार�या सरावासाठ� जाणे आव�यक आहे.
राजपु�ासाठ� हे सामा�य होते आ�ण वधूने यापूव� कधीही असा ��ताव ठेव�ा न�हता.
काय होते अ�ा बु���या महामावर पांडवांकडून म�ा काही रह�य आ�ण गूढ मा�हती असावी.

काही बो�ायचे होते, जे राजवा�ात सांगता येत न�हते. म�ा हे रह�य समजून �यायचे आहे
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मी उ�े�जत झा�ो, पण मी माझी उ�सुकता �पवून ठेव��.

काही वेळातच आ�ही सव�जण हाणापूर�या सीमेवर पोहोच�ो. �हराती� इतर अनेक �ोक
ते पांडवांना �नरोप दे�यासाठ� एक� आ�े होते, �हणून या पांडवांना युधुर�ी बो��यास सांग�यात आ�े.
संधी �मळत न�हती. अखेर, ते सरदारां�ी सांके�तक भाषेत बो��े.
�ेकडो वषा�नंतरही म�ा देवाने सां�गत�े�े ��द आठवतात.

�वामी �हणा�े, "वास, तू �वतःच धमकाचा अवतार आहेस आ�ण अगद� �हान आवाजाचाही
तु�हा�ा सावध करतो, तरीही तुमचा �ुभ�च�तक �हणून माझे कत�� आहे क� मी
अनोळखी �ठकाणी जा�यापूव� म�ा काही गो�ी समजून �या. जर कोणी सहसा तु�हा�ा हरवते
जर तु�ही उदार असा� तर तु�ही सावध�गरी बाळग�� पा�हजे.” आ�ण r आ�ापय�त काही �व�ेष बो��ा नाही
कुठेतरी होते मी अजून काहीतरी ऐक�याची वाट पाहत होतो.

�यानंतर वधू पुढे �हणा��, "एक गो� आहे जी �ोखंडाची नाही, तर �रीराची आहे.
क� �कत नाही पाच घटकांपैक� एक घटक असा आहे क� संपूण� जंग�, गवत इ.
सहजासहजी क� �क�े नसते, पण �या पदाथा��या कोपापासून बळावर अस�े�े जीव वाच�े असते.
एन.एस. आंध�यांना माग� आ�ण �द�ा कळत नाही, पण पाच मानवांना कळत नाही
तो �या�या ता�यात आहे, �याचे कोणीही �बघडवू �कत नाही!” असे बो�ून तो �ांत झा�ा
आ�ण दयाळूपणे यु�ाकडे पा� �ाग�ा.

"तु�ही काळजी क� नका, ताती! मी तु�ा खूप चांग�े समजते!” तु�ही आहात
�हणा�े आ�ण फे�ुवारीचे नामकरण क�न पाच पांडव बंधू वणा�वतकडे �नघा�े.

पैसे आ�ण पदो�ती�या फस�ा योजनेची मध�या�ा मा�हती नस�यान ेआय
परमे�राने यो�ा�ा काय समजाव�े आ�ण यो�ाने �या�ा काय समजाव�े ते वेळ समजू �क�े नाही.
तु�हा�ा हे �करण कसे समज�े? तथा�प, अधूनमधून भगवंता�या सा�ीन ेम�ा हा �ाभ �मळतो.
म�ा इतकं समज�ं क� वणा�वात काहीतरी घडणार आहे आ�ण यो�े �ढ�े.

�या संकटाचे संकेत आ�ण �यातून कसे सुटायचे ते सां�गत�े होते.

मी, �हरात परतताना, �हरातून �यां�या सांके�तक भाषेचा माग� धर�ा.
�याने काय �हणायचा �य�न के�ा, पण "सर!
वेळ घे तु�ा �वतः�ा सव� काही कळे�." मी �यां�याकडे बघतच रा�ह�ो आ�ण ते होते

मी बघतच रा�ह�ो.

काही �णांनंतर, वर पु�हा �हणा�ा, "ठ�क आहे, मी खूप समाधानी आहे
ती गो� युधर�ा समजावून सांगताना तू मा�याबरोबर होतास. जे�हा जे�हा कथन कर�याची वेळ येते
ती आ��च तर तनापूर�या राजवा�ात पांडवांनी काय �नमा�ण के�े होते, असे �हणता येई�.
�या�यात या दासीची भू�मका न�हती आ�ण �याने कधीही अधमा�चा वापर के�ा नाही.
मा�यासोबत रा� नका. आ�ण आर ही गो� अगद� सं���तपणे बो��� होती. म�ा हे संपूण� समजते

करण�ा जाणून घे�यासाठ�, मी वरणवतकडून येणा�या पुढ�� बातमीची वाट पाहत आहे.

पृ� 56

करायच आहे

त�ब� वष�भरानंतर अचानक ही बातमी वारणावती येथी� जस भवनात �मळा��.
पांडव �यां�या आई कंुतीसोबत राहत होते, �त�यात आग �ाग��. या घटनेत पाच पांडव
आ�ण कंुती जाळून मार�� गे��! �यां�या राह�या घरातून सात जणांचे जळा�े�े सांगाडे सापड�े.

ए होते गंभीर भाज�याने मृतदेहाची ओळख पटू �क�� नसून, असे सांग�यात आ�े
�या सात जणांम�ये पुरोचनाचाही सांगाडा होता!

पांडवां�या अका�� व �:खद मृ�यूची बातमी ऐकून हानापूरवर �ोककळा पसर��.
�ाट धाव��. �यांनी यु�ा�ा वाराणवती�न परत ये�याची वाट पाहत �याचा युवराज बन�ा.



�यां�यासाठ� यापे�ा वाईट बातमी असू �कत नाही. मी कु वं�ात होतो
संपूण� राजघराणे �ोकसागरात बुडा�े होते, मा� धन आ�ण धृताची हानी झा�� होती

फ� वरचे होते. दोघां�याही मनात खूप आनंद झा�ा आ�ण जर �यांना सं�य आ�ा तर �यांचा आनंद वाचू �के�.
ते होत न�हते. धृता�या आ�ेने पाच पांडव आ�ण �यांची माता कंुती वरणवतात होते.
A. झा�े होते. हे सगळं होऊनही माझं मन हे मा�य क� �कत नाही.
असे करत असताना पांडवांसारखे �ूर आ�ण �ववेक� पु�ष अ�ा घटने�ा बळ� पड�े
कदा�चत के�े आहे. देवीने यु�ा�ा जी गो� �द�� होती �याच गो�ीचा �वचार क�न मी �ाकूळ झा�ो.
असा इ�ारा कसा �द�ा असे�?

मी बरेच �दवस �ांत रा�ह�ो पण हे नैरा�य म�ा सहन होत न�हते. म�ा एक �दवस संधी
ते सापड�यावर, परमे�राकडे गे�ा आ�ण �हणा�ा, “महाराज, तु�ही काय पा� �कता �क�वा पा� �कता ते पहा.
इथे कोणा�ा समजणे ��य नाही. कृपया खरे सांगा, �क�वा खरोखर पांडव आ�ण
�याची आई कंुती �योग�ाळेत मार�� गे��?

वधूने मा�या डो�यात पा�ह�े. �याने मा�या आत�ा आवेग �णाधा�त वाच�ाच
�या, पण पांडवां�या मृ�यूब��ची माझी �ंका �ांत �हावी हेही कळ�े.

न�हते. तो �हणा�ा, "महाराज, मी पैगंबर नाही, पण मी न�क�च आहे
म�ा माहीत आहे क� पांडवांनी नेहमीच धमा�चे पा�न के�े आहे आ�ण �कतीही कु�ट� अस�े तरी
तो नद� बन�ा नाही तरी �याने धमा�चा पराभव के�ा पा�हजे, �या�ा हातही �ावू नका.
क� �कतो!" ��तका�मक प�तीने बो��यात मेळ न�हती. �या पे�ा अ�धक
उ�राची आ�ा होती.

मा�या �ंका संप�या. �यावेळ� पांडव �जवंत होत ेआ�ण मा�यासाठ� खूप जीव होता.
पुरेसे होते! या �ठकाणी पांडवांनी वारणावत वगळता इतर सुर��त �ठकाण �हणून वे� धारण के�ा होता.
पैसे परत �यांना मार�यासाठ� कोणतेही �य�न क� नये �हणून �ठकाणी गे�े आहेत.

ती रा� मा�यासाठ� ग�धळाची होती. माझे मन अयो�य पै�ाने भर�े�े आहे आ�ण
पांडवां�या सहानुभूतीम�ये धरमपारायण �ो�क सारखा डो�त होता. जर मध�ा पैसा
पांडवां�या जग�याचा भेद �याने समोर के�ा असता तर �गेचच
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पांडवां�या �ोधात आप�े सै�नक वाणा�वत पाठवतात आ�ण �यांना पु�हा मार�याचा �नण�य घेतात.
ते होत नाही �सरीकडे पांडवांचे �प घेऊन मी �यांना वाचव�याचा �य�न के�ा असता तर हा
हे पै�ाने �व�ासघात के�यासारखे होते कारण म�ा �याची कृपा नेहमीच �मळू �कते.

ह�ाखी�या प�र��तीत, �ेवट� पांडव पै�ाने �जवंत आहेत.
अस�याचे रह�य उघड के�े नाही. माझे हे काम इ�तहासात का खच� पड�े ते कळत नाही.
मा�या�ी के�े�ा �व�ासघात समजे� �क�वा पांडवांचे �ाण वाचव�यासाठ� मा�या�ी के�े�ा �व�ासघात
मा�य होई�. हा �नण�य मी प�ती�या हातून ���ह�या जाणा�या इ�तहासावर सोडत आहे.
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पदका काय कृ�ण, �या�ा �पद �हणूनही ओळख�े जाते, ��न झा�े होते. पो�ट कर�यासाठ�
तो असा वरदान �ोधत होता, जो �या�ा आनंद� ठेवे� आ�ण �याचं �ान �टकवे�.

राजकारणातही �चारात सहभागी हो�यासाठ�. पो�ट, इतक� वष� उ�टून गे�� तरी
�या �द� ���य अजु�न�ा �वसर�े, �याने पद अनेक वतु�ळात बांध�े होते.
क� �कत नाही �हणुनच आप�या क�येसाठ�, �पदा, �पंचाने भर�े�या संसारात
अजु�नपे�ा चांग�े नाव न�हते.

�या काळ� समारंभ �हणजे ��नसमारंभ तयार करायचा होता �यात �क�वा तुमचा प�ा



�या दरबारात उप��त अस�े�या राजपु�ाकडून �या�या आवडीचा पो�ाख �नवड�यास �वतं� असे�होते. यात एक अडचण अ�ी होती क� कौपडा आ�ण अजु�न याआधी कधीच भेट�े न�हते
पो�टा�ा भीती होती क� �वयंवरादर�यान, पो�ट आप�या वर �हणून �सरा माणूस �नवडू �कत नाही.

�यामुळे पाडाने आप�या सुनेसोबत �मळून �पदा�या आ��यात मोठ� भर घात��.
खडतर �धा� आयो�जत के��. ते �नराकरण इतके कठ�ण होते क� कोण�याही
�यात सव�सामा�यांना सहभागी होणे ��य नस�याने पो�ट मनात ठेव�� होती.
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�या �तरावर �यायोगात अजु�नाखेरीज �सरा कोणी �वजयी नाही असा �व�ास होता
�मळे�!

�ध�त सहभागी झा�े�या �ध�कांची अट होती
छतावर �फरणारा धातू मा�ा�या डो�या�ा टोचायचा होता, पण �या�याही दोन अट� हो�या.
प�ह�� अट अ�ी होती क� सहभाग�ना �यांचे ��य थेट पाहता येणार नाही. अरे ते �या
खा�� ठेव�े�या वॉटर-पॅसम�ये मा�ांची साव�� बघून तळा�ा �ावायचा होता. सव� �ंभर,
दा� �पणे �यांनी सोबत आण�े�या प�ह�यापे�ाही अवघड होते.

म�ा योगा करता येत न�हता. �या�ा टाग�ट �े�क�गसाठ� जगाती� सवा�त भारी धार �हट�े जाते
धनु�य वापरायचे होते, धाव�यापूव� ते अप�ण करणे आव�यक होते. ता�-
�या�ा घुस�यासाठ� त�ब� पाच बाण सोड�याची परवानगी होती! एकूणच, ते
पद हे �या�या कामासाठ� आ�ीवा�द नसून �या�या मदतीसाठ� जगाची मदत आहे हे ��ा�पत झा�े.

नेहमी धनुधरचा �ोध घेत असे.

�वयंवर�या बांधकामासाठ� पांचाळ �हराचा ई�ा�य कोपरा �नवडून सपाट पृ�भाग आहे.
एक संुदर साइट तयार के�� आहे. �याभोवती मोठमो�ा इमारती, �भ�ती आ�ण दरवाजे बांध�े गे�े.
बंडनवर�ा फा�ी देणारे �ोक आ�ण �ोक यां�यात एक बंध �नमा�ण झा�ा. �भ�तीची उंची आ�ण �यावर बांध�े

रंगीबेरंगी क�ेमुळे सव� वा�तू आ�ण राजवाडे हमा�ायातून �व�ा� वाटतात.
होते. वयंवारा�या आधी सु� अस�े�या उ�सवाचा हा सोळावा �दवस होता.

�वयंवरात सहभागी हो�या�या हेतूने �यांचे भाऊ, कण, अनेक
तापी राजा, बृह�, भोज, मनमन, सहदेव, जय सेन, �वराट, सुषमा, चेकतन, पौका,

भागड, �ाया, ��ुपा�, जरासंध वगैर ेआ�े होते. मी पा�ह�े, सौपद खूप सुंदर होते आ�ण
कदा�चत या कारणा�तव, राजा आ�ण राजपु� ��त�र�, अनेकांना संमे�नात आमं��त के�े गे�े
आ�ण इतर जातीचे �ोकही �तथ ेउप��त होते. मी �वतः औपडा�या �पाब�� खूप काळजीत होतो आ�ण
न��बाची परी�ा घे�यासाठ� तो पदा�या दरबारात पोहोच�ा होता. मा�याकडे राजकुमार नस�याने
एक� राहत असताना मी धनु ��क�े होते, �यामुळे म�ा मा�हत होते क� आपण सव� फ� अजु�न आहोत
क�ठण ��यावर मारा क� �कतो. ��ेने रंगभूमीत कणभर जरी अजु�ना�ा �द��
आ�हान �द�े होते, �या�ा पा�न, एक कण देखी� भा�यवान असू �कतो. भाषण
या घटनेनंतर, फ� म�ा मा�हत होत ेक� पांडव �जवंत आहेत पण म�ा �यां�याब�� काहीही मा�हत न�हते.
काहीच मा�हती न�हती. अजु�न�या अनुप��तीत कणाची �ज�क�याची ��यता वाढ��, पण
भागद, �ाय, �ासुपा�, जरासंध यांनाही कमी �ेखणे यो�य न�हत.े

ते�हा अ�यंत संुदर आ�ण अ�ंकारांनी सज�े�या पद-कुमारी कृ�णावर पाठ पड�ा.
समाधीपासून मंडपाकडे सु�ो�भत हातात सो�या�या माळा घेऊन मं�दरात �वे�
येत होते ती हळूच येऊन �तचा भाऊ धृणाजवळ उभी रा�ह��. धुन ने
�याने आप�या उपप�नी ब�हणीकडे पा�ह�े आ�ण नंतर गंभीर गोड आवाजात सद�या�ा उ�े�ून �हट�े.
करत असताना �हणा�े, “नरपत ेआ�ण राजकुमार वयवारा�या उ�े�ाने भेटतात! मी पो�ट-पु
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तु�हा सवा�ना �ुभे�ा. कृपया सवा�नी ��पूव�क ऐकावे. जस �क
नरे� महाराज आ�ण मा�या ब�हणीचे काय� या �वयंवर पांचाळाने के�े हे तु�हा सवा�ना माहीत आहे
हे कृ�णा�या ��नासाठ� तयार कर�यात आ�े होते. कृ�णा�या या आ��यात एक �न��तता आहे. या

एक धारदार धनु�य ठेवा आ�ण �या�या जवळ काही बाण ठेवा. तुझी पाळ� आहे
पण वर �या ढा���या मधोमध एक बाण मा�न मासा �या ढा���या प��कडे गे�ा.
डोळा टोचणे. तेच तुमचे �येय आहे. याम�ये आणखी दोन�े आहेत. प�ह�ा भाग
आप�े ��य थेट पा� �कत नाही. �यांना ही न�ा खा�� ठेव ू�ा;
साव�� पाहावी �ागे�. अट एवढ�च क� न�ा हो�यासाठ� तु�ही
तु�ही a-sha ची बेरीज करणार नाही. यासाठ� तु�हा�ा धारदार धनु�य आ�ण येथे ठेव�े�ा बाण वापरावा �ागे�.
�हणजे योग करणे. �न�ा�यावर जा�यासाठ� जा�तीत जा�त पाच बाण मार�याची संधी
जाऊया हे काय� �स��स नेणारा थोर पु�ष, माझी धाकट� बहीण, �याचा मु�गा.
तप�ी�वार वण�न करे�. ”

�ुनाने या �मतेचे �नयम फ� �वतः�ा, सव� भ�ांना सां�गत�े
छतावर ह�णा�या मा�ाकडे पा�ह�े. "तो मोडणे अ��य आहे!" ��ुपा�
आण�े मनात एकच �वचार करणा�या सव� राजांना आप�� ताकद दाखवायची होती.
�ु�ुपा�ची �ख��� उडवत अस�यासारखे हस. जेथे एक�कडे ��दाच े�प पाहता
सभेत बसून राजाचा हात फु��ा होता, �याने मासे छतावर �फरवत ठेव�े आ�ण समोर
जड-धारी धनु�य पा�न �याचे मन थ�क झा�े. �या गद�त मी आहे
�या�या �ज�क�या�या संधी �ोधत बस�ो. मी धनु रा�ीत अजु�नपे�ा जा�त माग ेआहे
न�हते, परंतु काठावर कमी कर�याची आ�ण नंतर ��य य��वीपण ेगाठ�याची ��यता होती
मी �व�चतच पा� �क�ो. म�ा मा�या आईब�� चांग��च मा�हती होती. अ�ा �येयासाठ�
आत �वे� कर�याचा मजबूत आ�म�व�ास, उ�कृ� कौ��य आ�ण कृतीची एकता
गरज होती. मा�या मा�हतीनुसार हे गुण अजु�न ��त�र� इतर कोणा�ाही ��य आहेत.
नाही ते होते

तयो गता �ारंभ ई. एकामागून एक भा�यवान, �येय सा�य कर�या�या आ�ेने
आसनाव�न वर आ�े, पण �न�ाणा भेद�याची गो� होती, तेथे उप��त ब�तेक राजे
कधर�ा धनु�यही उच�ता आ�े नाही. जे�हा महाब�� जसे ��ुपा�, जरासंध आ�ण या धन

जे�हा राजाही अपय�ी ठर�ा ते�हा माझे �दय तुट�े. म�ा ते धनु�य उच��याचा �य�न करा
आ�ण मग हा�याचा चाहता हो�यापे�ा हार मानणे बरे वाट�े. परंतु
धनु�य उच��यात अय��वी हो�यापे�ा मा�टस��या अस����म�ये असे करण ेअ�धक क�न� मान�े जात असे.
जा �हणून, मी �वतःचा आ�ण �वधानसभेचा स�मान कर�यासाठ� उठ�ो. कधर �ा
मी हात �ावताच �या चम�का�रक धनु�याने मा�याती� सव� ��� काढून टाक�यासारखे वाट�े.
�वतः�या आत वाढ�े. म�ा कळ�े क� धार उच�णे म�ा ��य नाही. माने
�या महान धनु�या�ा वंदन क�न ते उच��याचा �य�न करत मी मा�या आसनावर आ�ो.
पण परत आ�े. मा�या प�याने नंतर असे के�याब�� माझे कौतुक के�े. आमचे
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वापरक�या��ा संभा�तेचा अचूक अंदाज असणे अ�यंत आव�यक आहे.

मा�यानंतर कणाची पाळ� आ��. माझा कण आ�ण �या�या धनु�या�या ���वर पूण� �व�ास आहे.
होते. कण आप�या आसनाव�न उठून धनु�याकडे सरकताच धृणाने �या�ा थांबव�े.

"कोह कण!" तो �हणा�ा, "तु�ही कदा�चत माझं नीट ऐक�ं नसे�. मी सुरवाती�ा आहे
जो �े� पु�ष हे महान काय� �स��स नेई�, �या�या�ी �ववाह करती�, असे सांग�यात आ�े.



होई�. क� कु��नते�या �नकषावर तु�ही �वतः�ा �याय देऊ �कता का? मी त ेऐक�े आहेतु�ा रंगभूमीत सहभागी हो�याचीही परवानगी न�हती कारण त ूसूत-पु आहेस! सूत-पु अ�भजात वग�
हे कसे ��य आहे?"

कणाचा डोळा रागाने �ा� झा�ा. हा जाहीर अपमान �या�याकडून होतो
�या�ा ते सहन झा�े नाही, पण आप�या वधूवर ताबा ठेवत तो �हणा�ा, “�ुणा राजकुमार!
तु�हा�ा कदा�चत मा�हत नसे� क� मी आता सुतपू नाही तर इं�जी कण आ�ण ए
रा�याचा �ासक अस�याने म�ा राजकुमारी कृ�णा�या �वयंवरात सहभागी हो�याचा पूण� अ�धकार आहे.
बरोबर!"

�ुवने कणाकडे धारदार इ�ारा के�ा आ�ण नंतर अपमाना�दपणे �हणा�ा, “कान! मी
�यामुळे सव� काही माहीत आहे, पण दे�ाचा �ासक बनून तु�ही कदा�चत �वसरत आहात
तु�ही या सभेत बस�ा आहात, तु�हा�ा तो वारसाही �मळा�ा नाही आ�ण वारसाही �मळा�ा नाही.
परम जग�ा आहे. तो रा�याचा राजपु� आहे �या�ा संप�ीतून पोटगी �मळा�� आहे. धमा�दाय म�ये
मा�� तुमचे नाते न� क� �कते, परंतु ते तु�हा�ा उदा� बनवू �कत नाही!

तर, परत जा आ�ण बसा, सुतपु कान!"

कुळा�या नावाने कणाची ही प�ह��च वेळ होती. कण डोळा संर�ण आ�ण
मी अपमानाने जळत होतो. �याचा उजवा हात कमरे�ा व त�वारी�या टेकडीवर बांध�े�ा आहे.
पी गे�ा होता. मी पा�ह�े क� �ुणानेही त�वार हाती घेत�� होती. मग हे पैसे
कणा�ा �स�न�व�न परत ये�यास सां�गत�े जाते. कण �यां�या आसनावर �ांतपणे बसतात
गया. पै�ा�या क�णेने म�ा क�ी मदत के�� असे� याचे म�ा आ�य� वाट�े.
�तत�याच ����ा�� आ�ण अणू�या कणा�ा बक�यासारखी ��� आ�ण �ाचार बनव�े होते! y कण

पै�ा�या कृपेने तो बांध�ा गे�ा नसता तर नौपा�ा�या डो��साठ� पांचाळ �या �दव�ी रा�यसभेत आ�े असते.
जागोजागी दोन-चार महारथ उठायचे!

ऑ�फस�या आवारात कोणा�ातरी �ोधत होतो. म�ा मा�हत होते क� म�ा पो�ट आवडते.
ती होती पण �तथे अजु�न कसा असे�! सभा झा�� क� पदरात पाडून घेत�े
�ेवट�या ओळ�तून, �ाना�या वेषात एक उंच आ�ण बै�ाची �रीरय�ी अस�े�ा त�ण उठ�ा आ�ण

तो उ�पणे चा�त धनुषजवळ उभा रा�ह�ा. धुळ�ने झाक�े�े होते
आ�ण असे वाटत होते क� �याने बरेच �दवस केस के�े नाहीत. तो अनवाणी होता
आ�ण सभेची फर�ी �या�या पायावरची धूळ घाण झा�� होती.
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“कृ�णा कु��न वं�ाती� अस�याने म�ा या �ध�त सहभागी हो�याचा अ�धकार आहे.
हा बरोबर!" तो आ�य�कारक आ�म�व�ासाने �हणा�ा. �याचे ऐकत आहे
सभेत ह�ा �पक�ा. �या �व�ेची ते �ख��� उडवत अस�याचे �ोकां�या अ�हासाव�न �� होत होते.
होते कृ�णाने एकदा वळून सारी सभा पा�ह�� आ�ण मग हात जोडून नम�कार के�ा.

नाव काय आहे यानंतर, �याने पटकन धनु�य उच��े आ�ण �या�ा हाक मार��.
वर चढणे मग �याने धनु�या�या जवळ ठेव�े�ा बाण वर के�ा आ�ण पुढचा बाण, खा�� ठेव�े�े पाणी-
मा�ाची साव�� पा�न वरती सरकत �या�या �न�ा�यावर बाण सोड�े. या�ारे
�तथे बस�े�या �ोकांना काही समज�याआधीच छता�ा �टक�े�या मा�ा�ा बाण �ाग�ा.
ब�हरे खा�� पड�े आ�ण सवा�नी पा�ह�े क� �या बु��चा बाण मा�ा�या डो�यात घुस�ा.

कॉपी के�े होते.

ऑ�फसची अस���� �व�त होती. �या पदासह सव� राजे व पाष�दांना आ�य� वाट�े
एकरानने ते अ��य काम इत�या कौ��याने आ�ण त�परतेने पूण� के�े होते.

“तुझी मु�गी कृ�णा आजपासून माझी प�नी आहे,” कृ�णा �हणा�ा, “कृपया �त�ा �नरोप �ा.
एक तयारी!" कृ�ण वातावरणात वाढ�ा, �पात चैत�य �ा�त के�े
आ�य� वाट�े. पण वयावर�या �नयमानुसार आता समोर उभा अस�े�ा धनु�यबाण आहे
तो हारचा अ�धकारी आ�ण �याचा जीवनसाथी बन�ा होता. असा सवा� �यांनी के�ा आहे



�याचा असहाय प�ा आ�ण भाऊ �ुना पा�ह�ा आ�ण मग हळूच जवळ गे�ा
�या�या ग�यात माळा घा�ा.

"या कोटा�त, हे काय अनाथ होत आहे?" राजा भागद उसासा टाकून �हणा�ा,
“आ�ही, एक महान राजा �हणून, आम�या मु��चे ��न अ�ात वं�ा�ी के�े.
�ाणाबरोबर मी ते कसे क� �कतो?

“हा आप�या सवा�चा अपमान आहे. आ�ही �याचा ना� करणार नाही." �हणे असे चे कातन
आ�ण सुषमा त�वार घेऊन उठून उभी रा�ह��. �या�ा �स�या राजासोबत पा�न,

यय धन आ�ण बंधंूचे �दयही जागी झा�े. ते सव� �यां�या जागा सोडतात
�या एकाक� �णी पड�ो. �याती� काह�नी पद आ�ण धूळ चार��.

या पै�ाने मा�याकडे अपे�ेने पा�ह�े. मी उठून �ढावे अ�ी �याची इ�ा होती
मी �या�यासोबत आहे पण मा�या आयु�याचे �वतःचे �नयम आहेत. मा�या आईने कोणताही गु�हा के�ा नाही
आ�ण �या�ा कृ�णाचा पती हो�याचा नै�तक अ�धकार होता. मा�या पै�ा�ा
तो त�ड �फरवून आप�या सीटवर बस�ा.

�यानंतर कोणी क�पनाही क� �कत नाही असे काही घड�े. गद�त वे�ात
�सरा रा�स उठ�ा आ�ण कृ�णा�या पती�या बचावासाठ� आ�ा. �तथे बसून
�ोकां�या ��ात आ�े नसे�, मी �याच पु�यवान वे�ाती� गो�या बायका पा�ह�या हो�या.
माग�या रांगेत आणखी तीन दंडुके बस�े होते.
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मा�या मनात �वचार आ�ा, "हे पाच भुते �हणजे पांडव आहेत का?"

तेव�ात जोरात आवाज आ�ा, "तु�ही मागे कृ�णा!" बाण चा�वणारे
सौपदा�ा मागे ढक�त कृ�ण �हणा�ा.

यानंतर �या दोघांनी तेथ ेअस�े�या �वरोधी राजा�ा ठार मार�े.
येथे ते करणे कठ�ण आ�ण चांग�े आहे हे द��वा! �याने कोणा�ातरी �याची काळजी घे�यास सां�गत�े

संधी सोडू नका. बघता बघता ग�यात माळ घात��.
�या�ा पकडून राजवा�ातून बाहेर काढ�े. सहसा ग�धळात �ोक
बाक�चे चरणही �या�या मागे �ाग�े याची पवा� न�हती.

ते पाच पांडव होत ेयात �ंका नाही! पांडव भर�े दरबारात आ�े, �ीमंतां�या समो�न
�ीष�कासह गे�े होते. कदा�चत इ�तहासात प�ह�यांदाच काय�या कुटंुबात असं घड�ं होतं

आप�या मु��चा वर कोण आहे, तो कुठून आ�ा आ�ण कुठे गे�ा हेही �या�ा माहीत न�हते.
गे�ा!
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पद ने�ी यांनाच �यां�या रह�यांव�न कळ�े क� ते पंचरण, पांडव आहेत.
�यांनी वे� बद��ा ते �हराबाहेर राहत आ�ण भवरी क�न उपजी�वका करत.

वयंवाराकडून भेट घेऊन पांडव थेट माता कंुतीकडे गे�े. �या वेळ�
कंुती जेवण बनवत होती. कंुती�या पाव�ांचा आवाज ऐकताच �तने के�े
�यां�याकडे पा�न �वचार�े, "आज भ�ा आणाय�ा खूप वेळ �ाग�ा!"

अजु�न �हणा�ा, “आई, आज आप�या�ा भाषेत काहीतरी खास �मळा�े आहे! तु�हा�ा �दसे�
खूप छान होई�."

कंुती �त�या कामात इतक� ��त होती क� ती सहज �हणा��, “बघतो काय
बेटा, तू जे काही आण�ी� ते पाच भावांम�ये वाटून घे!”

कृ�णा मागे उभा होता. कंुतीचे बो�णे ऐकून जणू �याचे �दय �थज�े. कंुतीचे बो�णे
�हणजे ती पाच भावांम�ये �वभाग�� जाणार होती!
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“�क�वा म�ा पाच �नयमांचे पा�न करावे �ागे�? ती �वचार क� �ाग��. पाच जणांची कंपनी �न��त
अस�यापे�ा मरण बरे! याचा �वचार करणे चांग�ेच होते. �या काळात एक माणूस
एकापे�ा जा�त बायका ठेव�याचा अ�धकार होता, पण जर �त�ा एकापे�ा जा�त पती असती� तर
ते गृहीत धर�याची ��यता होती �क�वा होती! प�नीचे पाच भाऊ बनणे कठ�ण आहे
तू �� के��स, पण सासू पांडवाने �या अब�ाचे ऐक�े नाही.

मा�या मते या पदावर फ� अजु�नचाच अ�धकार होता. म�ा वाटत ेक� जून
�याने संपूण� गो� आई कंुती�ा सां�गत�� असती तर �याने �त�या पाच पु�ांना सां�गत�े असते.
प�नी हो�यासाठ� कधीही जबरद�ती के�� नाही. येथे पांडवांकडून मोठ� चूक झा�� आ�ण
सोबत या.

पांडवां�ी ��न के�यानंतर कृ�ण �यां�यासोबत रा� �ाग�ा. काही �दवसात, ते
ही बातमी तनापूर�ा पोहोच��. कुठे एक�कडे तनापूर�ा जाऊ आ�ण मी, कोन, कृपा
आ�ण या बातमीने �ोक इ�या�दकांना खूप आनंद झा�ा, �याने या बातमीने धृतरा,

पै�ाची आ�ण सौभा�याची फसवणूक मंडळ�वर पड��. पांडवांना मार�याची योजना
सप�े� अपय�ी ठर�े होते.

"भाचा!" �कुन या धन�ा �हणा�ा, "हे सगळं काय झा�ंय? कसे �नयोजन के�े
तूच होतास का?"

"मी हे क� �कतो, मॅडम," यया धन रागाने �हणा�ा, "मी पांडव गमाव�े आहेत.
हया पूण� बांध�� होती. म�ा �वतः�ा समजत नाही क� आप�या �पात �ह�डतो
राहा न�यता-च असे अचानक चुक��या वेगाने धावू �ाग�े! तू माझा प�ह�ा आहेस
योजनेचे कौतुक के�े. आ�ापय�त गो�ी गडबड�या, �हणून तू म�ा टोमणा माराय�ा �ाग�ास!”

“तुम�यात भांडणे थांबवा आ�ण पुढचा �वचार करा,” धृताने �तचा मुकुट उंचाव�ा.
तो �हणा�ा, “आता जे�हा पांडव तानापूर�ा परतती�, ते�हा �यांचाही चांग�ा काळ असे�.
तेथे आणखी मृ�यू होई� आ�ण सव� �थम माझा मुकुट गमाव�याचा धोका आहे!
युधीर हा पांडव असून म�यम संप�ीपे�ा जुना आहे, �यामुळे युवराजां�या पदापय�त �थम
अ�धकार �याचाच असे�." तीन रा�ी उ��रापय�त �यां�यात या सम�येवर चचा� सु� होती.

�स�या �दव�ी सकाळ� कोट��मम�ये, धृतरा काही बो��याआधी, मी
पतमाहा बो�ू �ाग�ा. “आप�या सवा�साठ� ही खूप चांग�� बातमी आहे

पं�य पांडव �जवंत आ�ण चांग�े आहेत. एवढेच न�ह ेतर देवा�या कृपेने पांचा� नरे�
क�या कृ�णा�या �वयंवरात �तचा �वजय झा�यामुळे �तचा �ववाहही संप� झा�ा.
म�ा वाटतं, हाणापूरचा कारभार युधुरकडे सोपव�याची वेळ आ�� आहे.
जा."

भी�या आई�ा एवढा अ�भमान होता क� तो संपूण� तनापूर�ा गे�ा होता
�यांचा मु�ा नाकार�याचे धाडस भारतात कोणाचेच न�हते.
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�क�वा मूख�. पैसा मा� अपवाद होता! क�न� धृता�या �ेमाचे
पैसा आव�यकतेपे�ा जा�त ह�� आ�ण �चकाट�चा बन�ा. तेही माझी नजर या �करणावर
तो �हणा�ा, "द�मा! �यूनगंडामुळे मा�या प�यासोबत जो अ�याय आ�ा, तोच
आता तु�ा मा�यासोबत करायचं आहे का? ��ात ठेवा, मी अ�म नाही!”



“नाही ��य पैसे,” मी देखी� �हणा�ो, “तु�ही तुम�या�ी कोण�याही �कारचा अ�याय के�ा नाही.
जाऊया तुमचा ह�क तुम�याकडून काढून घे�याचा माझा कोणताही हेतू नाही. माझा मु�ा असा आहे
अध� रा�य हतनापूर व उर�े�े रा�य पांडवांना �ावे.
कौरवांचा अ�धकार असे�. याम�ये कोणीही आपण नसावे. y d अजूनही
जर तुम�याकडे कोणी असे� तर मी फ� तेच करेन, हे कुटंुब आहे, ते आहे

हा माझा आदे� आहे आ�ण तो पाळ�ाच पा�हजे. तानापुरात पांडवांचा ताबडतोब वध झा�ा.
आमं��त करा!”

भी मा�या चा�र�याम�ये इतका ठाम होता क� कोणीही �या�या मु�ा�ी सहमत होऊ �कत नाही.
पया�य न�हता. या पै�या�ा माहीत होते क� अजून काही बो��े तरी म�ा राग येई�
�कते. �याने डोकं टेकवून मुका�ाने मा�यता काप��. जरी माने कण आ�ण

मी धना�या डो�यात �े�ाची �योत चमकताना पा�ह�� होती आ�ण म�ा मा�हत होते क� ते पांडवांचा वध करती�.
अध� रा�य घेत�े तरी ते सुखान ेजग ूदेणार नाहीत. पण म�ा माहीत न�हते
माझा अंदाज �वकरच खरा होई�!

पांडवांना हतनपुरात आण�याचे काम महामवराकडे सोपव�े होते. काही
का�ांतराने, वारा पाच पांडवांसह, �पद आ�ण कंुती�ा घेऊन हतनपूर�ा परत�ा. मोठा
�या सवा�चे आदराने �वागत कर�यात आ�े. यो�य वेळ पा�न, आ�ण मदतीने
हातनापूरची �वभागणी क�न अध� रा�य सरदारा�ा �द�े. यु�ाने एक मोठा करार के�ा
�याने आप�या भावांसह आप�े रा�य �ापन के�े आ�ण �याचे नाव ठेव�े -
इंथ.

हतानापूर ते इंथ या दर�यान �ोकांची व रा�यांची �क�वा अ�धका�यांची हा�चा� होती.
जग�े एकदा म�ा बातमी �मळा�� क� अजु�न अचानक �या�या �नवास�ानी गे�ा.

पै�ां�ी माझी जवळ�क होतीच, पण डो�या�या वैय��क बाबीकडे �� �ायचे.
�क�वा �यांची �वनाकारण चचा� कर�यात म�ा काही रस न�हता. पण अजु�न एकटा आहे
वनवासा�ा जाणे खरेच आव�यक होते आ�ण �याब�� कुतूह� जागृत होण े�वाभा�वक होते.
अ�ा �कारची चौक�ी मी �नय�मतपणे करत असे. धो�याचा भाग अस�याने,

�ान आ�ण बु�� यां�यात �धा� न�हती. ते कारण होते
अगद� सा�या गो�ीतही �ानाचा �का� झळकत असे.

अजु�न�या वनवासाचे कारण �वचार�यावर एक नवीन आ�ण मनोरंजक गो� कळ��.

पाच जणांसोबत अ�ववा�हत राहणे ही काही सोपी गो� न�हती. हे आ�ण f आ�ण होते
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सुरळ�त चा�णे आ�ण �या पाच जणांना यो�य वेळ देणे
महान वेदांनी काही खास �नयम के�े होते. काही सामा�य मु�ां��त�र�, मु�य
कौपद एक वष� भावाची बायको �हणून जगायचे आ�ण नंतर पुढच ेवष� असा �नयम होता

वष�भरात ती सव� भावांची प�नी झा��. अ�ा �कारे, एका वेळ� एकच पु�ष,
नवरा �हणून जग��. अनेक पु�षां�या सहवासामुळे ते �वाभा�वक होते
�पदा�या मनात �स-यासाठ� एकापे�ा जा�त �वचार �नमा�ण होऊ �क�े असते, पण

हे देखी� वेदांनी �व��त बांध�े होते. �यांनी सौपद�ा हे वरदान �द�े
क� �या�ा सव� भावांब�� सारखे �ेम कधीच नसते. पती-प�नीमधी� एकटेपणा

काळजी घेणेही गरजेचे होते. �यामुळे कधी असा �नयमही कर�यात आ�ा
जर �याची बायको �या�या वगा�त असे� तर �या वेळ� �सरा भाऊ �वे� करणार नाही.
करणार नाही या �नयमाचे उ��ंघन करणा�या�ा बारा वष� वनवास भोगावा �ागे�!
अजु�नने ही चूक के�� होती. तो यो�ा काही सा�ां�या र�णासाठ� �याचे भाग घेत आहे
कौपडा ब�हणीसोबत बस�ा असताना केके आत आ�ा. �नयमानुसार,
या चुक�साठ� अजु�न�ा बारा वषा�चा वनवास भोगावा �ाग�ा. मा�या मा�हतीनुसार,
भारता�या इ�तहासाती� हा एकमेव अनोखा �नयम होता!



वनवासात अजुने अनेक �ठकाणी मु�काम के�ा. या बारा वषा�त अजु�ना�ाही नाही.
वाटेत अनेक घटना घडती�, पण म�ा �यां�याब�� फार�ी मा�हती नाही.
मा�, म�ा एक �संग आठवतो, �जथे �यांची चचा� झा�� होती.

�नवासा�या वेळ�, योगायोगाने, रै�तका�ा अजु�नाची भाट� पव�तावर भेट�� �याने �या�ा
राका�ा सोबत घेत�े. पांडवांची आई कंुती ही कृ�णाची माव�ी होती. �या संदभा�त कृ�णा अँड
अजु�न भावासारखा होता. एक, या संबंधाचे कारण आ�ण �सरे, मा�हत नाही, कृ�णा
पोनानायका�माणे अजु�नही उप��त होता. मी आधी सां�गत�े आहे क� मा�याकडे काही आहेत
एक �व�ेष आकष�ण होते �यामुळे तो आम�यात सव��कृ� होता. कृ�णाबरोबर नाही

�यामुळे अजु�नाचे राकाम�ये हसत �वागत कर�यात आ�े. कृ�णा�ा एक बहीण होती. �याचा
नाव होते सुभा. अजु�नने सुभा�ा पा�ह�यावर तो नुसता बघतच रा�ह�ा! कृ�ण �या�या मनात
आपण काय वाच�े?

अजु�नाची वाढती अ�व�ता पा�न कृ�णाने एके �दव�ी अजु�ना�ा स��ा �द�ा.
“अजुना,” कृ�ण �हणा�ा, “म�ा मा�हत आहे क� तू सुभावर �ेम करतोस आ�ण तू �त�या�ी ��न कर�ी�.
कर�यास तयार �हा पण, जर तु�ही असा� तर जाणून �या क� �ववाहाची ���या �वयंवरने के�� आहे. �ा मागा�ने
मी, जर ते सोयीसाठ� आयो�जत के�े असे� तर ते आव�यक नाही
ती आप�� वधू �नवडे�.

"अरे के�व! मग म�ा काय करायचं आहे?" अजु�नने �वचार�े.

"तू सुभा�ा �कडनॅप का करत नाहीस?" कृ�णाने वाचका�ा चोखपणे उ�र �द�े
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दया.

“पण के�व…” कृ�णा�या उ�रावर अजु�न आ�या�ने �हणा�ा, “हे चुक�च ेआहे. या
�याड सारखा सुभा�ा पळवून ने�े तर �ोक �हणती� जगाचा सव�
धनुध�र एक काम घेऊन पळून गे�ा! नाही, नाही! मा�याकडून ते होणार नाही."

“हा धनु�य उच��याचा �संग नाही,” कृ�ण हसून �हणा�ा, “सव�� धनुधा�री आहेत.
बन�याची गरज नाही, अजु�न! कधीकधी धनु�य सोडून सामा�य माणसासारखे
पण �वचार करा. जर तुझ ंखरंच सुभावर �ेम असे� आ�ण �त�या�ी ��न करायचं असे�
होय, ही �वनंती आहे. चांग�या �दव�ी रै�तक प�व� पव�ताची पूजा कर�यासाठ� जातो. फ� मी
यापे�ा मी काही करणार नाही. च�ा, सुभा माझी बहीण आहे! मी मा�या ब�हणीचे अपहरण करतो
आपण यापे�ा जा�त मदत क� �कत नाही!" कृ�णाने गोळ� झाड��. �यानंतर,

कृ�ण �नघून गे�ा आ�ण अजु�न�ा �या�या �वचारांनी सोड�े. यावर कोण �व�ास ठेवे�
एखादा भाऊ आप�या ब�हणीचे अपहरण कर�यासाठ� �वतः�ाच �वृ� क� �कतो का? परंतु
कृ�णाबाबतही असेच �हणता येई�. �या�या�माणेच �याचे मनोरंजनही अप�र�मत आहे!

अजु�नने रा�भर कृ�णा�या बो��यावर �वचार के�ा आ�ण �स�या �दव�ी सकाळ� तो
मी ड�गरावर गे�ो. �याने संधी �मळताच सुभाचे अपहरण के�े आ�ण �त�यावर ह��ा के�ा.
बसून पळून जातो. �णाधा�त सुभा हरणाची बातमी सारकात आगीसारखी पसर��.
गया. संपूण� यादव कुळात हाहाकार माज�ा. कृ�णाचा मोठा भाऊ, ब�राम, नंतर गु.
संताप आ�ा. ब�रामा�ा �ेषनागाचा अवतार �हट�े जाते. तो उ�े�जत झा�ा
�याने आप�� गदा आ�ण नांगर उच��ा आ�ण अजु�ना�ा मार�यासाठ� �या�या मागे धाव�ा. पण उ�
कृ�णाने वेळ�च तेथे पोहोचून �करणाची दख� घेत��. कृ�ण खूप ��ार आ�ण कु��
�याने ब�रामांना नुसतेच समजाव�े नाही तर अजु�ना�ाही �ांत के�े.
आ�ीवा�द �मळा�यानंतर �यांनी सुभासोबत ��नही के�े. दर�यान, अजु�न
बारा वषा�चा वनवासही संप�ा होता. ती �वतः, �याने सुभा�ा सोबत घेत�े.
घेऊन परत आ�े. सुभा आ�ण �पदा यां�यात �वकरच सुसंवाद साधावा



गया.
मा�या या जीवनकथेत, नी�त-स��णी कृ�णा�या यु��या आ�ण यु��यांची उदाहरण ेभरा.

पड�े आहेत �यांनी अ�यंत ��ारीचा अव�ंब के�ा तर कधी धमा��या नावाखा�� फसवणूक के��.
पांडवांचे आयु�यभर आ�ीवा�द घेणे. मी �यांचे �ेवटपय�त कौतुक करतो
रा�ह�े! म�ा कृ�णाचे पा� समजू �क�े नाही आ�ण नंतर हा फरक �या�यात आ�ा.
ते �वतःच भगवंताचे �प आ�ण नारायणाचा अवतार होता हे समजणे ��य न�हते!
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आ�ण

13

हा काळ पांडव वं�ा�या वं�वृ�ासाठ� वा�ह�े�ा होता.

अजु�ना�ी ��न झा�यानंतर काही काळानंतर सुभाने भाम युनाम नावा�या मु�ा�ा ज�म �द�ा.
दया �या�ा �याचा प�ा आवड�ा तो �ूर, कु�� धनुधा�री आ�ण वेगवान होता. सुभा, औपाडा नंतर
�तने �त�या पाच मै��ण�मधून ��येक� एका मु�ा�ा ज�म �द�ा. या मु�ांची नावे
गुणव�े�या आधारावर �नयु� कर�यात आ�े.

�ाणने युधुर�या मु�ा�ा सां�गत�े क� हे मू� �ूचे नुकसान सहन क� �के�.
�ाच� हे प��सारखे अच� असे�, �हणून �या�ा 'त�ा' असे नाव �ावे. भीमाने के�े

�यांनी संततीपूव� एक हजार सोमयाग के�े होते, �हणून �यां�या मु�ाचे नाव 'सुतसोम' ठेव�े.
ठेव�े. अजु�नाने आप�या बारा वषा��या वनवासात अनेक स�कृ�ये के�� होती.
�यामुळे �ाणाने अजु�ना�या मु�ाचे नाव 'तु�काम' ठेवणे यो�य मान�े. नकु� सेजब यांनी �वचार�े
तो गे�यावर �याने सां�गत�े क�, �या�ा कु वं�ाती� तापी राजा �ता�नकम�ये खूप रस आहे.
आ�ण आप�या मु�ाचे नाव �या�या नावावर ठेवायचे होते. �या�या इ�ेचा आदर करा

A. नकु��या मु�ाचे नाव '�तानीक' होते. सहदेवाचा पु� झा�ा
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�यामुळे �याचे नाव 'उ�सेन' अस ेठेव�यात आ�े. कु वं�ा�या कथेत या मु�ांची कथा
�सरे कोणतेही योगदान नाही, परंतु मा�या ��य जीवनापासून ही पाच मु�े खूप खो�वर आहेत
संबंध वेळ आ�यावर �याब�� अ�धक सांगेन.

कृ�णा�या कृपेने आ�ण �वतः�या ���ने पांडवांनी भारतीय रा�य काही वेळात �ज�क�े.
�याने सामरी आ�ण हे त�ण के�े. पाच भावांनी आप�या कतृ��वाने �वजय या�ा पूण� के��.
आ�ण इंथचे वैभव चार द�ांम�ये वाढ�े.

एके �दव�ी आ�ही धृता�या खो��त बसून हातनापूर�या कारभारावर चचा� करत आहोत.
होते. तेव�ात एक सेवक आ�ा आ�ण �याने �नरोप �द�ा, "महाराजांचा जयजयकार! पांडवकुमार नकु�कडे आ�ा
आ�ण तु�ा भेटायचे आहे."

पांडवांचे नाव ऐकताच कान आ�ण यया धन आ�ण धृता�या दरबारात जात.
कपाळावर जोर आ�ा. �गुनां�या नजरेतून उठणारा फटका कोणाकडूनही छापता येत नाही.
होते. पण मी आ�ण रोणचायक यां�या उप��तीतही पांडवांब�� काही बो��याचे कारण नाही.
�ह�मत झा�� नाही.

"नाव ताती!" नकु�नेही ���बरात �वे� क�न आप�े नाव कोर�े.

"तुझे वय मा�हत आहे!" मी पण उठून नकु��ा �मठ� मार��. अगद� पांडवांम�येही
ते पाह�यासारखे ��य होते. कौरवांसोबत रा�नही �यांचे मन पांडवांम�ये वास करत असे.

"कसा आ�ा आ�ण तू इथे ये�ी�?" मी पण �वचार�ं.

"यु�ाने तु�या चरणी एक नाव पाठव�े आहे, पटमह!" नकु� �हणा�ा. "��य�ात,
�यांची �वजय या�ा पूण� के�यानंतर ते राजसूया कर�यास इ�ुक आहेत आ�ण �यासाठ�
�यांनी तु�हा सवा�ना आमं��त के�े आहे.

"ओओओओओओओओओओओम!" पटामा�ा �याचा आनंद सांभाळता आ�ा नाही. "यु�ा�ा सांग,
आपण राजसूया सूया�म�ये न�क�च येऊ."

ठर�े�या वेळ� हानापूर�न �नघा�ो आ�ण इंथ�ा पोहोच�ो. पांडव सव�
चांग�े के�े. सव� पा��यां�या सहकाया�ने तो �व��त पार पड�ा.
यु�ा�या �ेवट�, अ�भषेक होण ेबाक� होते. �या �दवसाची परंपरा होती. समता
तेथे ऋषी आ�ण पुरो�हत एक� होते. अं�यसं�कार कर�यापूव�, यु�ापूव� एक मोड तयार के�ा गे�ा.
घड�े

तेथे उप��त अस�े�े सव�जण आदरणीय होते, �हणून �नण�य घेणे हे सरदारावर अव�ंबून होते.
�या सव� �ोकांम�ये क�ाची पूजा करावी हे �ोधणे कठ�ण होते! खूप �वचार के�यानंतर
युधर कोण�याही �नण�यापय�त पोहोचू �क�ा नाही ते�हाही �याने मा�यासमोर �याची प�त वापर��.

के.
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"द�मा! कृपया म�ा सांगा काय सव��ण आ�ण
तु�ा पूजेची �ायक� समजते का? मी �थम क�ाची पूजा करावी?"



गंगापुढंही मी न डगमगता उ�र �द�ं, ''धमराज! येथे सहकारी सद�य समान आहेत
जो �हान तारांम�ये सूया�सारखा चमकतो!”

"म�ा समज�े नाही! काय बो�तोयस?" इकडून �तकडे युधर
पा�न �वचार�े.

“पुयुधरा,” मी देखी� कृ�णाकडे बघत �हणा�ो, “म�ा वाटत ंराजवं�
येथे उप��त अस�े�या सद�यांम�य े�रोम �ी कृ�ण हाच �े� आहे आ�ण तोच पूजेसाठ� यो�य आहे.

एनएस!"

मी पा�ह�ं, मा�या �हण�या�ा जवळपास सवा�नी होकारही �द�ा. भीम
यु�ा� या उ� तराने तृ� त व तृ� त होऊन � यांनी पूजेची साम�ी कृ�णाकडे ने��.
जे�हा तो उठ�ा ते�हा चे �ाझ ��ुपा� वर चढ�ा आ�ण �या�या जागेव�न उभा रा�ह�ा.

"हो! महान �वामी आ�ण राजपु�ां�या उप��तीत कृ�णाची पूजा
असे कर�याचे काही कारण आहे का? कृ�ण जरी राजा नस�ा तरी तो राजांम�ये आदरास पा� आहे.
अ�धकारी कसा होऊ �कतो? तो वयाने �हातारा नाही आ�ण आता �याचा प�ा वासुदेवही
�जवंत आहे, मग �याची पूजा का के�� जाते? आपण आप�े �हत�च�तक मान�े तर
जर तु�ही कृ�णाची पूजा करत असा� तर ते तुम�यासाठ� राजपदापे�ा जा�त आहे का? y तु�ही
कृ�णा�ा आप�ा गु� मानत अस�ात तरी रोणाचाया��या सा���यात �याचा आदर होतो.
हे छान आहे. �र� हाजव�न पा�ह� यास �थम सव� वेदांची पूजा करावी.
हवे होते आ�ण �ेवटची गो� �हणजे मी जग�ो तरी कृ�णाची पूजा करायची होती.
तुम�या म��त कसा आ�ा?

यामुळे तु�ही तेथे उप��त अस�े�या �ोकांना मु�ाची काळजी वाटू �ाग��. भीम
पतमाहाचा चेहरा रागाने उजळ�ा. �याने आका�ातून ��ुपा�कडे पा�ह�े पण
��ुपा� �ांत बस�ा होता. �या�ा अ�क�च उर�� नाही हे पा�ह�यावर

�हणून �याने माझे नाव घेत�े.

"तु�ही आहात!" ��ुपा� गजा�, "�ा-�दे� आ�ण महावीर अथामाची उप��ती
मी कृ�णाची पूजा करतो हा सव� महावीरांचा अपमान आहे. म�ा �याचा वाईट �तर�कार आहे!"

�सुपा� मुका होता तसाच मूख�ही होता. �याने माझे नाव म�यभागी ठेव�े,
तेही �या वादात अडक�े. माझा प�ा आ�ण काका कृपाचाय यां�यासह सव�जण अचानक
आ�ण मा�याकडे वेग�या नजरेने पा� �ाग�ा. कृ�ण उपासनेस पा� आहे क� नाही

हा �वषय होऊ �क�ा असता, पण �यावेळ� म�ा वाट�े क� माझे पैसे पणा�ा �ाग�े आहेत. म�ा भीती वाटत होती
जेणेक�न ���ुपा��या मा�या नावा�या ��तावात माझेही नाव येऊ नये
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मी सहमत आहे. �यामुळे �तथे माझी भू�मका �� करणे मा�यासाठ� अ�याव�यक झा�े.

मी हळूच उठ�ो आ�ण �या �णासाठ� आव�यक तेवढेच �हणा�ो. "एनएस
चे �ाझ ���ुपा��या मु�ा�ी सहमत नाही. म�ा वासुदेव कृ�णा�या पूजेची क�पना नाही
तू नाहीस!" असं �हणत मी मा�या सीटवर बस�ो. म�ा पा�न हळूच
म�ा बनव �या�या हस�यात मा�या अ�भमानाची चमक म�ा �दस�� होती. मी जे के�े �यासह
मी होतो

आप�� पैज �थ� जात अस�याचे पा�न ��ुपा�ने तळा�ा घासून �हट�े, "युधर, या
राजा धराजया धन, भारतवं�ाची कृपछाया, �वगुण संपाचाया यांम�ये तू �दसत आहेस
�द�े नाही? जर तु�हा�ा कृ�णाची अ�ीच पूजा करायची असे� तर हे सव�
राजा-महामा �हणवून �यांचा अपमान का के�ा? तु�यासारखा धमाका
धमकाव�या�या मागा�पासून �र जाणे यो�य आहे क� नाही?" ��ुपा�, उप��त सद�यांना



यु� भडकव�याचा तो सव�तोपरी �य�न करत होता.यु�ाने ��ुपा�ाकडे ��पूव�क पा�ह�े. ��ुपा�चा राग वाढत होता. कधी
इतकं बो�ूनही �या�या बो��याकडे कुणी �� �द�ं नाही, असं �याने पा�ह�ं, �हणून थेट
कृ�णाने काय के�े?

"अरे कृ�णा!" तो मो�ाने ओरड�ा, "यु�ाने �याडपणान ेतुझी पूजा के�� असे� तर.
आपण दया दाखव�� तरी आपण �वतःच �वचार कराय�ा हवा क� आपण �या�या �ायक आहोत क� नाही! जसे

कुआ �ूक- जर कोणी ��न तूप चाट�े तर तो �वतः�ाच �येय समजू �ागतो.
क� या मूख� पांडवां�या हातून पूजा क�न तु�हीही �वतः�ा पूजनीय समजत आहात? �क�वा

गंगापू तूही मा�यासारखा हतब� झा�ा आहेस का?

कृ�णाचा अपमान म�ा यु�ाकडूनही सहन होत न�हता. तो �हणा�ा, "राजा
��ुपा�! आता तु�ही तुमची मया�दा ओ�ांडत आहात. इथे प�ाही मा�यापे�ा मोठा आहे-

ते कोणीच नाहीत. जे�हा �याने �वत: कृ�णाची पूजा कर�याचा ��ताव �द�ा आहे आ�ण
जर कोणी तु�ही नसा� तर तु�हा�ा यात काही अ�धकार आहे का? तु�ा मा�हत क�न �यायचंय
क� या जगात �ानात आ�ण साम�या�त कृ�णापे�ा �े� कोणी नाही. क� सव� �न�म�ती

आ�ण ता�ाची �ठकाणे आहेत. तो ज�म घेणे आ�ण मृ�यू �ा�त करणे या�या प��कडे आहे. ते आमचे आहेत
तेथे ���क, प�े आ�ण ���क देखी� आहेत." यानंतरही मी आ�ण सहदेवाने कृ�णाचे �प धारण के�े.
�याने आप�ा ��द पाळ�ा.

इत�यात माझी नजर पै�ावर गे��. �या�या चेह�यावरचे भाव सांगत होते क� तो कृ�ण आहे.
आ�ण सरदारा�या अपमानावर उभा रा�ह�ा, जरी �या�यात धैय� न�हते
साव�ज�नक �ठकाणी उभे रा�न �ु�ुपा��या ��दांचे समथ�न करणे ��य होई�.

��ुपा�ची नजर न�क� करत होती. �या�या डो�यात र� होत.े तो
तोही मा�याकडे वळून या मूख� आ�ण अहंकारी कृ�णाची �तुती क� �ाग�ा.
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तु�हा�ा तुम�या �जभेचा कंटाळा येत नाही का? �याने �हानपणीच एक�ी (पुतना) के�� आहे, अ
न�न प�नी (बकासुर), घोडा (के�ी दैया) आ�ण बै� (वृषभासुर) यांना मार�े.

तु�ही �या�ा जग �हणता का? तु�हा�ा अ�ा न� �म�ाची पूजा करायची आहे? हे आहे
�याने आप�या काका कंसाचे मीठ खा��े आ�ण नंतर �या�ा मार�े. असे वागू नका
तू पूजेसाठ� इतका आतुर का आहेस? तु�ही �वतः�ा चारी �हणता, पण का�ी
एक नाही, दोन नाही तर राजा�या तीन कृती एकाच वेळ� पळवून ने�या! स�य आहे
तु�यासारखे नपुंसक, �नपु��क आ�ण वृ� स��ागार अस�यामुळेच पांडव आहेत
मृ�यू झा�ा आहे आ�ण �हणूनच �यांची पूजा करायची आहे!”

"बस कर, ��ुपा�!" कृ�णा�या कक� � आवाजाने सभा उफाळून आ��. कृ�णान ेमा�य के�े आहे
सद�या�ा उ�े�ून ते �हणा�े, स�य काय आहे, मी तु�हा�ा सव� सांगेन! स�य हे आहे
A. हे अभ�क ज�मापासूनच �वकृत आहे. तो आ�ा ते�हा तीन होते आ�ण

चार बाजू हो�या. ज�मा�ा येताच तो गाढवासारखा धावत असे. �यावेळ� हा ��द
�या�या मांडीत �याचे दो�ही हात आ�ण �तसरा डोळा काढ�ा आहे, �याचे हात

तो मे�ा असे�. �या�या ज�मा�या वेळ�, मी माझा मोठा भाऊ ब�राम यां�यासोबत ते पाह�यासाठ� गे�ो होतो.
होते. योगायोगाने मा�याच मांडीवर �याचे दो�ही हात आ�ण �तसरा डोळा काढ�ा गे�ा. मग �याची आई आ�ण
मा�या माव�ीने म�ा पैस े�ाय�ा सां�गत�े होते. मग मी �या�ा वचन �द�े क� मी करेन
मी अ�ा �ंभर गु��ांना माफ करीन �यासाठ� �या�ा फा�ीची ���ा �हाय�ा हवी!”

हे ऐकून ��ुपा�ने खळखळून हस�े. "�हणून कृ�णा, आता त ूम�ा हे सांग
तू म�ा मार�ी� अ�ी भीती दाखवायची आहेस का?"

��ुपा�ा�ा उ�े�ून कृ�णान ेआप�े भाषण चा�ू ठेव�े, “स�ुपा�! आपण
�ोकांचे जीवन उद�्व�त कर�यात कोणतीही कसर सोड�� नाही. मी मायो ता�पूर�ा गे�यावर,
राकापुरी जाळू नये �हणून तू मागून �य�न के�ास. तू म�ा ओळखतोस



अमे�यचा ए पकडून �याचेही रा�य मोड�याचा �य�न करा. तु�ही वं�ज आहात
तपा �ववूक यां�या प�नीचे अपहरण कर�यात आ�े. तुझी बहीण तप�या� करत होती.
पण फसवणुक�कडे पाठ �फरवून तु�ही तेही काढून घेत�े. म�ा तु�याब�� बो�ाय�ा खूप उ�ीर झा�ा

मी कडून ऐकत आहे ���ुपा�, मी तु�ा घाबरत नाही, पण मी इ�ारा देतो क� तू अजूनही आहेस
पटमहाने मा�यासह अनेक जु�या व आदरणीय �ोकांचाही अपमान के�ा आहे. या
बरं, आ�ापय�त तु�ही असे गु�हे के�ेत �यासाठ� तु�हा�ा फा�ीची ���ा �हाय�ा हवी.

�कते. आता �ंभर पूण� कर�यात एकच गु�हा उर�ा आहे. जर तुम�याकडे असे�
असाही गु�हा आ�ण अजून काय…!”

"मूख� कृ�णा!" ��ुपा�ने हसून कृ�णाच ेबो�णे काप�े. "मी तु�यासारखा अहंकारी आहे
मी कोणा�या रागा�ा घाबरणार नाही...” ���ुपा�चे ��द सु�ा अजून पूण� झा�े न�हते.
कृ�णा�या हातातून �याचे सुद��न काढून घेत�े आ�ण पुढ�याच कृ�णा�ा ���ुपा�ाचा कट �मळा�ा.
डोकं �फरवून मा�या पायाजवळ आ��. मी ते उच�ून �या�या हातात पा�ह�े
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परत आ�े होते. हे सव� इत�या �वकर घड�े क� ब�तेक �ोकांना फ� अभ�काचे डोकेच �दस�े.
पृ�वीवर पडताना पा�ह�ं असे�. पुढ�याच �णी ��ुपा��या धडातून सूया�सारखे चमक�े

ती ��� बनावट होती आ�ण �गेच कम�-�ोचन कृ�णात �व��न झा��. मा�यासाठ� ते
कृ�णा�या पूव�कडी� �पात प�ह�े त�व�ान होते!

हा पैसा या �ठकाणा�न होता. �या�या चेह�यावर कमाईच ेभाव उमट�े
अचानक तो �ांत झा�ा. �या�याकडे आहे ते चांग�े आहे असे �या�ा वाट�े असावे
�करणाचे समथ�न के�े नाही! अ�पावधीत, यो�ा कृ�ण उपचार प�तीसह
पूजा आ�ण आचना पूण� करा.
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धर�ा एक�कडे राजसूया�ी संपक�  साध�यात आनंद होत असतानाच, �याने �त�ा याब�� सां�गत�े.
�ुपा��या वधासार�या ती� आ�ण र�रं�जत घटनेने कायचा �ेवटही झा�ा.

या. यु� संप�यावर बाक�चे राजे आपाप�या रा�यात परत�े, पण काही पैसे
आ�ण �कुनने पांडवां�या राजवा�ा�ा आ�ण �यां�या वैभवा�ा काही �दवस भेट �द��.
आपण मू�यांकन कर�यासाठ� काय के�े?

यु�ाचा राजवाडा हा काही सामा�य राजवाडा न�हता. सहसा �या महा�ात
वैभव आ�ण संप�ी �दस�याबरोबरच पै�ाने काहीतरी के�े होते.

आधी पा�ह�े होते. वा�ात ठेव�े�या व�तूंचा रंग आ�ण �ान आपोआप बद�त असे.
�यामुळे राजवाडा रोज �या�यासारखाच �दसत होता. राजवा�ा�या कॉ�रडॉरम�ये मरा �दवस
तेज�वीपणे चमक�यासाठ� वापर�े जाते आ�ण रा�ी कोण�याही अ�त�र� �द�ाची आव�यकता न�हती
कारण �या रंगांतून बाहेर पडणा�या �का�ामुळे सभागृह उजळून �नघा�े.
यामुळे राजवा�ात सव�� जळत अस�े�या �हान �द�ांची एक अ��त छाप पड��. राजवाडा
�भ�त पारद��क पट�ांनी बन�े�� होती. �या �थेब�� अन�भ� अस�े�या ���साठ�-
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च�े-अन-यु�ाचा फटका बसणे सामा�य होते. राजवा�ा�या मधोमध बांध�े�े अंगणही एक गेट आहे.
तोच पा�याचे बुडबुडे बनवत अस.े ��येक अंगणात �थमच येत आहे
पाय ठेव�यापूव� पाय ओ�े होती� या भीतीने तो �वतः�ा उच�ायचा!
याउ�ट, राजवा�ा�या मागी� बाजूस एक वाढ होता �याचा एक भाग मजबूत होता.
ते दगडाचे बन�े�े �दसत होत,े परंतु ��य�ात �या �ठकाणी एक छोटा त�ाव होता.
याचा प�रणाम असा झा�ा क�, जो तेथे आ�ा तो �या जागे�ा दगड समजू �ाग�ा.
पुढे सरकतो आ�ण �बचारा �तथे बाणेसरोवर पडत असे. उ�ानासमोर बुजपार बांध�े
उ�या रा�या आ�ण �यां�या दासी अनोळखी माणसांना त�ावात पडताना पा�न हसत असत.
राजवा�ा�या बांधकाने ��येक व�तूवर व जागेवर जणू फर�ीचा पसारा ठेव�ा होता. ती झोपडी
�यामुळे ती कोणा�ा �दस�� नाही, पण �त�या मायावी आ��यापासून कोणीही सुटू �क�े नाही. पांडव
तेथे राहणा�या �ोकांसाठ� हा राजवाडा दैनं�दन मनोरंजनाचे साधन बन�ा होता.

सगळा पैसा आ�ण �ुभ�च�तन �दवसभर �फ�न राजवाडा मा�गत�ा.
खा�सयत पा�न मनात राग यायचा. अ�ा �दव�ी, जे�हा �पदा �याचा खरा �म� होता.

जे�हा ती �त�याबरोबर पाक� म�ये �फरत होती ते�हा �तने पा�ह�े क� संप�ी आ�ण न�ीब, चुकून, उ�ानात झा�े.
छा त�ावात पड�ा आ�ण �याचे डोळे ओ�े झा�े.

हे पा�न �पदा�ा हस ूफुट�े आ�ण ���यांची �ख��� उडव��.
�या�ा �हणा�े, "हे बघ, आंध�याचा मु�गाही आंधळा आहे!" मा� पौपदा�ा असे �हट�यावर �यांचे
चूक ��ात आ�� असे� पण �यांनी ती जा�त गांभीया�ने घेत�� नाही आ�ण
�यामुळे �या अपमाना�द ��दांची माफ� माग�याचा �वचार �या�या मनात मनी आ�ा.
आ�ाही नाही

पा�यात पडून ओ�े घटक बद�ता येतात पण ऋष��या त�डून जे सां�गत�े गे�े
ते कॉपी के�े होते, ते परत �मळणे ��य न�हते. इनाम काप�यामुळे संप�ीची हानी झा��.

आत चाळणे.

“आ�ही या वा�ात आप�ा अपमान करणार नाही आ�ण उ�ा हतनपूर�ा परत जाऊ.
जाईन,” धना रागाने �हणा�ा आ�ण �कुन�ा �हणा�ा.

"बुट� पुत�या!" �कू �हणा�� नाही, "आता इथे अस�याचे कारण नाही."

या पै�ाने काहीतरी �वचार के�ा आ�ण �हणा�ा, "पण काका, मी जा�यापूव�, म�ा हे मा�हत असणे आव�यक आहे.
माझी इ�ा आहे क� यु�ाचा हा मायावी महा� कोणी बांध�ा?

�स�या �दव�ी ते दोघे यु�ा�ा गे�े. या धन �हणा�ा, "महाराज, इथे
रा�न आ�ही �दवस खूप आनंदाने सां�गत�ा. आता जाऊया. आ�ही तनापूर
परत यायचे आहे पण तु�ही जा�यापूव�, कृपया सांगा क� तुमचे हे अ��त आ�ण
पा��यांचा महा� कसा बांध�ास?"
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पैसे �ाय�ा तयार बस�यासारखे यु� झा�े.

“अरे पैसे,” यो�ा �हणा�ा, “तू अजून काही �दवस इथे रा�ह�ा असतास तर मी तु�ा सां�गत�े असते.
बरं, पण म�ा माहीत आहे क� तनापुरात, मै�ी के�� तरी एकटे पड�ी�,
�हणूनच मी तु�हा�ा तसे कर�यास सांगणार नाही. या राजवा�ाचा संबंध आहे, तो रा�स आहे
के आ�ण काम आ�ण धान हे �ापकर माया नावा�या रा�साने �नमा�ण के�े आहे. काही काळापूव� कृ�णा
आ�ण अजु�ना�ा मार�यासाठ� अजु�नाने खांडव वन जाळ�े होते.
�यावेळ� माया रा�स �याच वनात �कट�ा. ते�हा अजु�नाने मायेचे �ाण वाचव�े होते.
कृ�णानेही नादेव�ा �या�या �ोधापासून वाचव�े होते. �याच उपकारा�या बद�यात मी आ�हा�ा �द�े आहे
�हणून, हा महा� बांध�ा गे�ा आ�ण अनुदेव अजु�ना�ा गांडीव धनु�य दे�यासाठ� गे�ा.
दया. भगवान �ीकृ�णानेही ती चांग�� ��ी �द�� होती, जी धर, तू राजसूय आहेस.



मी ��ुपा�वर पा�ह�े आहे.

पांडवांचे कतृ��व पा�न धन आ�ण सौभा�य खूप संताप�े.
होते. �या यो�ा�ा वंदन क�न त ेकाही न बो�ता तनापूर�ा �नघून गे�े.
इंथ�न परतत असताना, हे पैस े�या�यासोबत दोन इ�ा घेऊन जात होते - एक, बाय

अपमाना�या वेदनांचा बद�ा घे�याची इ�ा आ�ण पांडवांचे रा�य आ�ण मायावी
राजवाडा बळकावायचा आहे!

�या�ा जेवढे फासे टाकता येत होते, तेवढेच समोर�या ���चे भाव वाचता येत होते.
मीही �ततकाच वेगवान होतो. �या�या चेह�यावरचे भाव पा�न �याने पैसे मा�गत�े.
अपमानाचा सापळा संप�ी�या मना�ा टोच�ा आहे हे �गेच कळ�े. �या�ा समज�े
पैसे बुक कर�याची हीच यो�य वेळ होती.

येथे कोणी पै�ातून वाईट गो�ी कमी कर�याची �क�वा बनव�याची ��यता वाढवू �कते
पदो�ती �क�वा फायदा होई�. या संदभा�त माझे �वतःचे मत असे आहे क� �कुन असावा
प�ह�या �दवसापासून �याची बहीण गांधारी �हने अंध धृता�ी के�े�े ��न आवड�े नाही
आ�ण पै�ासाठ� भडकावून घराती� सद�य व भावांम�ये भांडण घडवून आण�े.
फस�ा �कुन मना�ा थोडी �ांती �मळा�� असावी. जे�हा गांधारी आ�ण धृताचा �ववाह झा�ा होता
�कुन, हतानापूर�ा आ�ा आ�ण �थमच यया धना�या आत पांडवांचे पाणी घेऊन गे�ा.
चगरी वाट��, ते�हापासून �याने ती चगारी भडकाव��
कृपया �ारंभ करा आप�या ब�हणी�ी झा�े�या एका अ�यायाचा बद�ा घे�यासाठ� या फसवणुक�चा सं�य घेऊ नका.
तो एक वाईट माग� आ�ण एक खोडकर माग� होता!

�कुन �या�या घुबडासारखे गो� डो�यांनी नाचत �हणा�ा, "ये पैसा! मी त ूहरमन मी
तु�ही राग समजू �कता पण तु�ही अ�जबात काळजी क� नका. मी तु�ा गमाव�े

�याचे आनंदात �पांतर कर�याचा माग� �वचार के�ा आहे. तु�ही �ोकांनी मनात इ�ा आण�� आहे,
ती पूण� होई�."
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"ते सोडा, मामा," तो माणूस उठून �हणा�ा, "तु�ही �� बो�ता, तुम�याकडून काहीतरी.
असती तर, हं!"

“अरे पैसे,” �कुनने �याचा राग दाब�ा, “तू कसा तरी �वतः�न क�न� आहेस.
प�याव�न �वचार�यानंतर, पांडवांना एकदा हानापूरम�ये काय��म खेळ�यासाठ� आमं��त करा. फर

पाहा, माझे आ�य�!"

“…पण मामाजी, मी पांडवां�ी कसा खेळ क�? म�ा बरोबर फासे
येऊही �कत नाही."

"म�ा नाही!" �कुन �ज��ने �हणा�ा, "तू पैज �ाव आ�ण मी तु�यासाठ� फासे टाक�न.
मी घाब�न जाईन!"

हा पैसा मूख�पणाचा होता पण इतका नाही क� �यांना या सं�याचा अथ� कळत नाही
�ोधणे! ही सूचना ऐकून �यां�या चेह�यावर सुटकेचा �न:�ास उमट�ा.

हतनापूर�ा पोहोच�यावर �कुन आ�ण यया धन यांनी पांडव आ�ण �पदाचे वैभव धारण के�े.
धृता�ा काय अ�त�यो��ने सां�गत�े आ�ण �याच वेळ� �तची योजना सांगा.
धृत �वतः पांडवांकडून चढत अस.े �या�ा �गुनां�या धूत� यु��या आवड�या. तो
ताबडतोब वधू�ा बो�ाव�े आ�ण आत जाऊन पांडवांना पुत�यासाठ� आमं��त कर�यास सां�गत�े.
राजा�ा हा ��ताव आवड�ा नाही पण तो राजा�या आ�ेपुढे बा�य झा�ा. मी
पांडवांचा उपकार अस�यामुळे देवीने धृता�ा यु� पाठव�े असाव ेअसे मान�े जाते.
�नमं�णामागी� तप���ांची जाणीव क�न �द�� असे� पण सा�या मना�या यो�ा�ा



धृताची अव�ा काही कमी न�हती! पांडव �वहीर हानापूर�ा पोहोचतात आ�ण कॉपी करतातव�ती वाच��.

खेळ सु� हो�यापूव� यया धनाने धृता�ा सां�गत�े, “महाराज, मी यात आहे
मी खेळात पैज �ावेन पण मा�या काकासाठ� फासे टाकेन. असा कोणताही �नयम न�हता,
पण तसे क� नये असा काही �नयम न�हता! धृताने मान ह�वून पैस ेघेत�े.

परवानगी �ा आ�ण बंधनात, खेळ या अट�वर सु� होई�.

�कू पास क� �क�ा नाही. �याने हवे तसे फासे �फरव�े. �ंका घेऊ नका
आ�ण यु� हरत रा�ह�े. सरदाराने �थम आप�ा सुंदर हार आ�ण चा�र�य �द�े.
���का मार�ा आ�ण तो हर�ा. मग �याने आप�� संप�ी पणा�ा �ाव��
दया, आ�ण �या�ा देखी� गमाव�े. �कुनने यु�ाची रणधुमाळ� थो�ाच वेळात डो�यांनी �टप��.

गरीब �हा. �याची संप�ी, वैभव, सव� संप�ीने �या�ा �ज�क�े.

खेळ चा��ा. यु�ाची अव�ा मृ�यूसारखी झा��. माझ े�वत: आ�ण
पराभवानंतर जे�हा यो�े उदयास आ�े, ते�हा �कुनने �या�ा पु�हा �चथावणी �द��, “यु�,
हा एक �ू गेम आहे. हे कधीही, काहीही होऊ �कते. या गेमम�ये तु�ही गमाव�े�े पैसे
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होय, या गेमनेही तु�ही �या�ा परत �ज�कू �कता!”

"पण," यो�ा �हणा�ा, "मा�याकडे आता काहीही उर�े नाही."

"असं बो�ू नकोस यार!" �कुनची अ�व�ता ��गे�ा पोहोच�� होती. "तू आता हरव�ास
जवळच तो भ� मायावी राजवाडा, एवढा मोठा दे�!”

भीमाने युधर�ा हातवार ेक�न थांबव�े. पण यो�ा �कुनां�या भानगडीत अडक�ा.
तो संप�ा होता �याने मा�य के�े. �कुनने बराच वेळ फासे फेक�े. यु धार आप�ा महा�
आ�ण भारताचाही पराभव झा�ा. भीमान ेडोके धर�े. पै�ाची इ�ा
पूण� झा�े!

खेळ हळूहळू खराब होत होता. आ�ण मी ते अनेक वेळा के�े आहे
सरदारा�ा समजाव�े क� खेळ सोडून उठून जा, पण यो�ा�या मनातही काही
वेळेसाठ� गे�े. तो बसून आप�� पैज खेळ�ा. आ�ण आर ने धृताचा खेळही बंद के�ा
ते पूण� कर�यासाठ� आ�ह के�ा, परंतु डोळे बंद अस�े�या धृताने आप�ा मु�गा गमाव�याची ही प�ह��च वेळ होती.
मी आनंद पा� �क�ो!

�कुनने वीरा�या डो�यावर हात ठेव�ा आ�ण मो�ा �ेमान े�हणा�ा, "युधर, नाही का?
हर�े! तू महान आ�ण तापी राजा आहेस. �च�ाती� �वजय �या�याकडे संयम आहे �याचाच आहे
आ�ण तूच आहेस संयमाचा, आ�ण तू!”

�गुन पा�न यो�ाने �वचार�े, "पण आता मा�याकडे आहे
काही नाही, मी कसे खेळू?"

मु� होत अस�े�ा पैसा पा�न �कुनने यो�ा�ा �हट�े, “या भावांना घे
बघ, तू! जोपय�त तो तुम�या जवळ आहे तोपय�त तु�ही हरवू �कत नाही. जर तु�हा�ा तुमचा भाऊ हवा असे�
तु�ही ते पणा�ा �ावू �कता. जर तु�ही �ज�क�ात तर तु�हा�ा सव�काही परत �मळे�."

अजु�नाने आप�ा भाऊ यु�ाकडे आ�या�ने पा�ह�े, पण तोपय�त खूप उ�ीर झा�ा होता.
युधर राजी झा�ा आ�ण �याने पैज �ाव��. �कूने फासे टाक�े आ�ण मग जो आ�ा
उ�ीर होत होता. हा पैजही �ढाईत हर�ा. अ�ा �कारे, यो�ा �वत: आ�ण
�याने आप�या चार भावांना पणा�ा �ाव�े आ�ण एक एक क�न ते पाच �ोकांची संप�ी �मळवू �क�े.
काय बन�े आहे.

"म�ा माझा पराभव मा�य आहे. आजपासून मी आ�ण माझे चार भाऊ संप�ीच ेगु�ाम आहोत.



अ!" यो�ा�ा बाळ होते पण �या�ा आप�े अ�ू आवरता आ�े नाहीत.
"तु�ही �नरा� होणार आहात, तु�ही यो�ा आहात!" �कू �हणा�� नाही, "हा असा खेळ आहे. इसम
पराभूत होऊनही तो �ज�कतो... आ�ण तरीही तु�ही सव� काही गमाव�े नाही!

�ीष�क �वसर�ात का?
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यानंतर जे येते ते सांगूनही म�ा घेऊन जाते. �नरा�ेत खो�वर
काही अनपे��त �नका�ा�या आ�ेने �ढव�याने कंुड��वर पैज �ावून अं�तम बाजी मार��.
खेळ दया. �कुन�या हातात फास ेअसेपय�त कागदा�या खेळात काहीच न�हते
ते �ंभर न�हते. यु� पैज हर�ा आ�ण �पदही �या माणसाची संप�ी बन�ा. ते
�या वेळ�, यु�ापे�ा जा�त गरीब जगात कदा�चत कोणी नसे�.

म�ा �या कुट�� आ�ण घाणेर�ा खेळाचा भाग �हायचे न�हत.े
�या टा�कचा ऑ�जे�ट देखी� टा�क�या सारखाच असतो. �हणून, आय
�या�ा हवे अस�े तरी तो �वतः�ा �या सद�यापासून वेगळे क�न पा� �कत नाही.

“राज, जा आ�ण �पदा�ा मी�ट�गम�य ेखेचून आण!” या पै�ाची गरज आहे. पांडव
यासह संपूण� �याया�य मागे पड�े होते. कोणी काही बो�ाय�या आधीच सरकार आ�ण नवस
�द�ेने धाव�े

�स�हासन आ�ण रा�यकारभारा�या म�यभागी काय झा�े ते म�ा मा�हत नाही.
थो�ा वेळाने म�ा �दस�े क� सरकार �या गरीब मु�ा�ा केसांनी पकडून नळ दाखवत आहे.
आकंूनी म�ा रा�यसभेत ओढ�े. औपाडचा �णय थरथर कापत होता. �याचे �रीर
खा�� वाक�े होते आ�ण �त�ा ओढ�े जात होते.

"अरे महाराज! म�ा मा�सक पाळ� येत आहे आ�ण मी यावेळ� फ� एकच प�रधान करणार आहे. मूख�,
�ाज वाट�� काहीतरी!" कृ�ण रडत होता.

औपदांचा आ�ीवा�द ऐकून भीम उभा रा�ह�ा. �या�या पदाचा अपमान सहन होत नाही
होत होते, पण यो�ाने �याचा हात ध�न �या�ा थांबव�े. “आ�ही आता पै�ाचे गु�ाम झा�ो आहोत
भीम! खा�� बसा."

"�ूट अप ग�व�� बाई!" ही संप�ी आण��, "तू म�ा सवा�समोर आंधळे के�ेस
�हणा�े! �ाज वाटत नाही का मग? तु�या या मुखा�ने तु�ा एका प�ात हरव�े आहे. आता तु
राजा असो वा एकवा, त ूमाझी दासी आहेस. रा�यकारभार! या अहंकारी �रीराचा
ये काढून टाक आ�ण ते क� नकोस आ�ण मा�या मांडीवर बसव. अनेक �दवसांपासून �याची
अपमाना�या अ�ात मी जळत आहे. मी बारकाईने पा�ह�े तर माझे
ही म�सर कमी होई�!” �कुननेही पै�ा�या सव� इ�ा आप�या फासे�या सहा�याने पूण� के�या.
ते पूण� झा�े!

हा पैसा इतकं सांगायचा होता क� सरकारने �पदाची �च�धी पकड��. ती ओरडते
ती आणत रा�ह��, पण सरकारने �त�ा सोड�े नाही. �नयम फाडणे �हणून कठ�ण
�याचा हात धर�ा होता, पदही �याच ताकद�ने �या�ा धरत होते. �यावर आ�ण
काही घराणे�ाहीचा, बराच काळ होता!

मा�या ओ�सर डो�यांमध�ा धृताचा रा�यसभा �ीमंत, कण आ�ण
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�कुनची टपरी हा�याने गुंजत होती. आ�ण स ुरडत होती आ�ण धृता�ा पु�हा पु�हा हे �वचारत होती
हे घृणा�द कृ�य थांबव�यासाठ� तो �ाथ�ना करत होता. मोह आ�ण ताज �या त�ये
सं��नतेने �हना धृता�ाही मुक� आ�ण ब�हरी के�� होती! तो �या�या अयो यता�ा
हीन पदा�या मागे छाप�याचा अय��वी �य�न करत होते. राजा �हणून, आ�ण जा!
मी, माझा प�ा आ�ण काका कृपाचाय �दय�वकार हो�या��वाय क� �क�ो असतो!

मी आ�ण �ोखंडासार�या महावीरांपुढे जे�हा जे�हा �पदान ेडोके टेकव�े, ते�हा तो असहा�य अव�ेत बस�ा.
हे पा�न �म�ा�ा कृ�णा�ा फोन कर�या��वाय पया�य न�हता.
आप�� �वनय�ी�ता वाचव�यासाठ� �याने जे ठेव�े होते ते सोड�े. ते पूण�

सं�कृत�या ट��यावर पूण�पणे �रणागती प�कर��.

देवा�ा फ� �रणागती हवी असते असे �हणतात. जर माणूस �वतः�ा पूण�पणे समजतो
जर �याने �वतः�ा पायरीवर सम�प�त के�े तर दहा �ोकांची संप�ी �मळवूनही �याचे काहीही �बघडवू �कत नाही.

इकडे रा�यसभेत या! �तत�यात दौपद �नघून गे�ा आ�ण हात जोडून कृ�ण
मी मे�यावर मी आ�ण संपूण� सभेने ते पा�ह�े �याची क�पनाही करता येत नाही.

सरकार दो�ही हातांनी साडी खरेद� करत होते आ�ण साडी उघडत रा�ह��.
होत होते वौपद आप�या जागेवर उभे रा�न 'हेकरा, हे�ण' �हणत �फरत होते. �ासन
बी काळजी करत रा�ह��… साडी उघडत रा�ह�� पण �ेवट काही आ�ा नाही. b
हात �खाय�ा �ाग�े, कपाळाव�न घाम टपकत होता जणू तो कडक उ�हात नांगरणी क�न आ�ा होता.
हो, पण साडी संप�याचे नाव घेत न�हती. सभे�ा मोठ� गद� झा�� होती.
�ेवट� सरकार थकून बस�े. हे ई�रा�या आ�मसमप�णा�या साम�या�च ेआहे
तो अतु�नीय होता. �या �दव�ी �थमच मी कृ�णा�ा भगवंता�या �पात पा�ह�े!

भीमाचे �रीर �ोधाने थरथरत होते. "ऐका, �नयम करा!" तो गज�ना करत �हणा�ा, "आज मी हा आहे
मी असे करतो क� जे�हा वेळ येते ते�हा मी रणांगणात तुझी छाती फोडतो.
मी ते �वझवीन!" भीमा�या मृ�यूची बातमी ऐकून सवा�चा प� हादर�ा, पण भीमाचा राग �ांत झा�ा.
नाही ते होते तो �हणा�ा, "अरे पैसे! �या मांडीवर तू �पदा�ा बसाय�ा सां�गत�ेस, मी
जर मी �ढाईत ती मांडी मोड�� नाही, तर मी कधीही �नरोगी होणार नाही!” भीम भीम म�ये

हे ऐकून पैसा आ�ण सरकार घाबर�े आ�ण �या�याकडे पा� �ाग�े. ते वाईट
होत होते भीमाचा राग वाढत चा��ा होता आ�ण ��येकजण सतत पांडवांना कृ�णाकडे पाहत होता.
सहकाया�ने आनंद झा�ा.

अ�ा प�र��तीतही मा�या आ�हा�तव धृता�ा म�य�ी करावी �ाग��. �या�या पो�टव�न
अपमानाब�� माफ� मा�गत�� आ�ण �वचार�े, "आई, या सभेत तुझी अतु�नीय बदनामी झा�� आहे.
आहे. हे पाप फ� आईने नाहीसे होणार नाही. जे पा�हजे ते मागा. मी तु�हा�ा ते वचन देतो
तुमचा पराभव होई�."

"राजा!" दौपडा घ� घासून �हणा�ा, "तुमचा मु�गा तुम�या रा�यसभेत आहे.
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आप�याच सुनेची �ाज �खाव�याचा खोडकर �य�न हाताने के�ा आहे. या अपमाना�या बद�यात
मा�या पती�या साम�या�ने मी मा�या मु�ा�ा �ाप देऊन फसव�े तरी माझा अपमान होई�.
भरपाई होऊ �कत नाही! पण तू म�ा तु�यासाठ� ओळखतोस �हणून तू फ� हेच क� �कतोस.
म�ा आ�ण मा�या �म�ांना तु�या कपट� पु�ा�या गु�ामांपासून मु� होऊ दे आ�ण
आमचे रा�य परत येवो."

"इंथका राणी कौपडाची इ�ा ताबडतोब पाळ�� पा�हजे!" धृताकडे आहे
कृपया जाहीर करा मी प�ह�यांदाच धृता�ा साव�ज�नक �ठकाणी घाबर�े�ा पा�ह�ा होता.



मा�यात �पदाचे सौभा�य होते आ�ण कौरवांचे सौभा�य होते क� �यांनी सव� संप�ी आ�ण संप�ी �ज�क�� होती.
इतर गु�हे क�नही सरकारसार�या नैस�ग�क �ोकांना �जवंत सोड�यात आ�े.

�या सभेत राजघरा�याती� सुनेचा पतीसमोर अपमान होतो,
सभेत राजा आ�ण झाडासमोर एका स��णी आ�ण राजे�ाही ��ीचे केस ओढून �याने
खेचून आण�े आहे आ�ण ते होऊ नये यासाठ� �य�न के�े आहेत, �या बैठक�त बस�े�े सव�जण
�या आबा�चे केस जरी छातीव�न धुत�े गे�े असते, तरी ती �दय�ावक घटना घड�� असती.
भारता�या इ�तहासातून सुटका होणे अ��य होते!
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१५



खूपआई�या दबावामुळे आ�ण कृ�णा�या चम�का�रक खेळामुळे �या फसवणुक��या �ेवट�
पांडवांना �यांचे रा�य वगैरे परत �मळा�े आ�ण ते �ांतपुवाक इंथ�ा परत�े.

गया, कटुमेरेमन यां�याकडे दोन ����क होते - प�ह�े, �क�वा कौरव-सभेत, आपे आ�ण �ौपद.
पांडव अपमान �वसरती� का? सव� पैसे आ�ण संतती �ज�क�यानंतर
मी �या�यावर �ाद�े�या पराभवाचा कडू घास म�ाही सहज �याय�ा �मळे� का? मेरेडॉनचे
उ�र एकच होतं - नाही!

�सरीकडे, आतम�ये पोहोचताच भीमा�या बा�ंनी संप�ीच ेरान मोडून रा�य के�े.
एक छाती �प�यास फडफड�� आ�ण येथे, Y संप�ी आ�ण �ुभे�ा, आंधळा
धृतरासोबत बसून रा�ं�दवस पांडवांना फसवून �यांचा पराभव करणे
योजना बनवत राहा.

एके �दव�ी म�ा समज�े क� युधुर पु�हा आप�या भावांसोबत पेपर खेळत आहे.
तो तनापूर�ा येत आहे. ही घटना ��ात घेऊन माग�या वेळ� हेही कळ�े.
यावेळ� खेळाचे �नयम बद��यात आ�े. पैसा असो, रा�य असो क� ठर�े
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कोणा�ाही पणा�ा �ाव�े जाणार नाही, पण हर�े�या�ा बारा वषा�चा वनवास �मळे�
आ�ण मग एक वषा�ची अंध��ा कापावी �ागे�. आदरा�त�य करताना ओळख�यास
घेत�यास �या�ा ते�हापासून बारा वषा�चा वनवास �वीकारावा �ागे�!

म�ा नंतर कळ�े क� युधुर�ा चांग�े फासे कसे टाकायचे हे मा�हत न�हते आ�ण
�या�ा पेपर खेळ�याची आवड होती. या पै�ाने यु�ा�या या कमकुवतपणाचा फायदा घेत�ा.
�या�ा पु�हा �त मागव�यात आ��. पै�ाने ही अट के�याचेही �� झा�े
ती ठेव�� गे�� कारण �तने जुगार �ज�क�ा आ�ण पांडवांना वनवासात पाठवून रा�य बळकाव�े.
�यायचे होते माझा �व�ासच बसत नाही क� एखादा यो�ा इतका मूख� कसा असू �कतो
वाईट रीतीने पराभूत होऊनही पै�ा�या हातून अपमा�नत होऊनही तो का �वझ�ा नाही?

आ�ण �ंका असती� हे आधीच माहीत असताना तो खेळाय�ा परत�ा.
प�ात इतर कोणा�ाही �ज�कण े��य न�हते.

रा�भर मी �वचार करत रा�ह�ो क� युधुरने खेळ खेळ�याची ही अट मा�य के��.
पण याचं उ�र कळत नसताना मी �स�या �दव�ी जवळ पोहोच�ो. आपण दोघे
कौरव आ�ण पांडव यां�यात चचा� �हायची. जरी वैय��क�र�या
आवाजा�ा काही बो��ो नाही, पण देवळा�या जाणकारा�ा माहीत होते क� �या�या�माणे मीही
गु�चायांचा मु�गा अस�यामुळे म�ा पै�ाचा आधार देणे भाग पड�े

तनापूर�या गाद�वर नटा हात बांध�ा गे�ा. आ�ण माझे उ�र दे�यासाठ�
�ंका आ�ण �ंका सोडवाय�ा आ�ण फ� इ�ारा क�नच,
तो पांडवांवर दया करत असे.

मा�या प�या�या मज�खा�� इतके गाड�े गे�े, आ�ण माझे काका कृपछाया, धृतरा
असे सांग�यात आ�े होते क�, सं�ा�नक बाब���त�र�, द �ेवट�या संभाषणातून
जवळजवळ बंद होते. म�ा आठवते जे�हा मी �या�ा धृत आ�ण �या�या मूख� मु�ाने अंध के�े होते.
आ�ण जर �याने काही बो��याचा �य�न के�ा तर तो राजा�या �ाथ�ना आ�ण भ��साठ� आसुस�े�ा असतो.

तो म�ा धडा ��कवून �ांत करायचा. आर�या बाबतीतही असेच होते. अनेक �संगी
कौरवांची नी�तम�ा �यांना आवडते हे म�ा �यां�या�ी झा�े�या संभाषणातून कळ�े.
तो न�हता आ�ण P, कारण तो धृताचा चु�त भाऊ होता, उघडपणे कौरव-पी बो�त होता.
थरथरत होते. हेच मु�य कारण होत ेक� सारखी �वचारसरणी अस�यामुळे आ�ही दोघेही कधी कधी-

कधी कधी खुणेपय�त भाषेत बो�ून मन ह�कं करायचे. अ�जबात संकोच क� नका



तुमची प�त महाराजांसमोर ठेवा आ�ण पांडव पु�हा हतनापूर�ा येऊन पैसे खच� करती�.
चा��त अडक�याचे कारण �वचार�े.

म�ा पाहताच �याने म�ा मोकळे के�े आ�ण �ांतपणे �हणा�े, "काळ खूप मजबूत आहे,
अरे धरा! �याचा वेग अथा�तच कमी आहे पण तो आप�या ��येक पाव�ाने पृ�वी�ा ह�वतो.
पण आ�ण वनस आ�ण नमन�या खुणा एक� सोडत राहतो. �जथे काही �ोक
�व�ा�तेखा�� दबून तो इ�तहास बनतो, तो �या�या पाऊ�खुणा बनतो, काही नवीन वा�तव.
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ते मूळ �ब�� �हणून देखी� उदयास येतात. माझा �व�ास आहे क� यो�ा�ा हे समज�े आहे
आ�ण �हणूनच तो पु�हा हतनापूर�ा आ�ा आहे. वेळ वळते आहे, पु! मी आ�ण
हतनापुरात होत अस�े�या �वना�ाचे आ�ण नवनवीनतेचे तु�हीच �ाभाथ� आहात. फ� पा�
थांबा!"

वरचे �वधान आ�ण �कंुकची चा� समजणे सोपे न�हत.े मी फ� आहे
हा सगळा खेळ �हणजे �द�घ� काळ चा��े�या ���येचे पूव��नयो�जत नाटक आहे हे कळ�े.
�याचा एक भाग आईचा होता आ�ण यो�ा�ा मा�हत होते क� �या�ा या भागात आप�ा मह�वाचा भाग �ायचा आहे.
जमीन भरायची आहे.

एकदा हतनापूर�या �वधानसभेत फर�त वाजव�े गे�े. काही �बन�त� घटना आहे
तसे होणे अपे��त न�हते. असंही काही आ�ं नाही! युधर�ा पराभव प�करावा �ाग�ा आ�ण �याचा पराभव झा�ा.
�यांनी भाऊ आ�ण प�नीसह बारा वषा�चा वनवास �वीकार�ा.
�या. सव� पैसा, न�ीब आ�ण धृत हे �ा�त होते कारण �यांनी याची कधीच अपे�ा के�� नाही.

�याचा फसवा डाव इत�या सहजासहजी य��वी होई� असे न�हते.

हे सव� रंगमंचा�या नाटकासारखे होते, �जथे ��येक
क�ाकारा�ा �या�या भू�मका आ�ण संवादाची चांग��च ओळख आहे. �क�वा पै�ाची हा�चा�
तो खरोखर य��वी झा�ा का? क� यो�ा मु�ाम या फस�ा चा���ा पड�ा होता?
कमकुवत काय होते? कोणाचा �णो�णी आ�ण कोण बांधाय�ा उ�सुक

होते? मी �नयमानुसार या उ�रांची �ती�ा कर�या��त�र�
�सरा पया�य न�हता.

पांडव वनवासात गे�यावरही धृता�या मनात पांडवां�या �मरणात पु�कळ मनी होते.
ई �क�वा �व�ेष ही भावना कमी होत नाही. संप�ी�या �वभावामुळे, तो �नय�मतपणे पांडवांना �नयु� के�ा जात अस.े
बात�या �ायचा. �या काळ� पांडव वैतवनात झोपडीत राहत असत. एक �दवसाच ेपैसे
हैतीवन�ा �व�ांतीसाठ� जा�याची इ�ा आहे. �याने म�ा आ�ण कणा�ाही घेत�े
सोबत जाय�ा सां�गत�े. म�ा वाट�े क� तेथे जाऊन पै�ाने पांडवांना पु�हा �ास होई�.
म�ा याची खूप काळजी वाटत होती, पण मी माझी इ�ा कधीच �वतः�ा सां�गत�� नाही.
राजा�या इ�ेपे�ा आ�ण आ�ेपे�ा काहीही मह�वाचे न�हते. आ�ही पैसे घेऊन चा�तो
तयार झा�ो.

हैतीवन�ा गे�यावर एक अ�त�य सुंदर त�ाव अस�याचे �दस�े. हा पै�ाचा त�ाव
नान आ�ण दारा �यां�या इ�ेने झा�े पण गंधवराज चासेन �या त�ावात आधीच होते.

पाणी करत होते. चासेन�या गंधव सै�नकांनी पैसे रोख�याचा �य�न के�ा तर
या पै�ाव�न �यां�यात वाद सु� झा�ा. चेसेनचे सै�नक देखी� �यां�या �वाम��ी पूण�पणे अ�व�ासू आहेत.

होते. �याने पैसे त�ावात टाक�यास साफ नकार �द�ा. या पै�ात अनेक गुण होते.
�यापैक� एक असा होता क� तो ग�व�� होऊन छो�ा छो�ा गो��चा अ�भमान बाळगत असे.
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घेत असे

हे पैसेही �तथेच अडक�े आ�ण चेसेन�या ��पाया�ा �हणा�े, “चासेन�ा सांग, तर
जर �या�ा त�ावात आंघोळ करायची असे� तर आधी बाहेर येऊन मा�या�ी �ढा!”

या पै�ा�या मूख�पणावर म�ा खूप वाईट वाट�े. मी �या�ा हळुवारपणे समजाव�ं, "ये पैसे!
आ�ही मनोरंजनासाठ� आ�ो आहोत. हा त�ाव सोडा, �स�या त�ावाकडे जाऊ या
एनएस."

पण पै�ाची एवढ� समज असती तर काय हरकत होती! पै�ाने
गंधव वर चढ�े आ�ण �स�याच �णी चासेना�या सै�नकांनी आम�यावर ह��ा के�ा. पासून
आ�ही तैवानम�ये �फराय�ा गे�ो होतो, �यामुळे आम�याकडे जा�त जागा न�हती आ�ण नाही
आ�ही काही �द�वी मृ�यूसाठ� तयार होतो. गंधवाने आमचे छोटेस ेसै�य पा�ह�े-
संघाची ��ती करा. चासेन�या सांग�याव�न �याने पैसे, म�ा आ�ण कणा�ाही बंद के�े.
बनव�ं �तत�यात आमचे काही कम�चारी तेथून ताबडतोब �नसट�े
तो पांडवां�या आ�या�ा गे�ा आ�ण �यांना सव� काही सां�गत�े.

माझा अंदाज आहे क� यु�ा��वाय सव� पांडव बांधवांनी "या धन" असे �हट�े असावे
कुट�� आ�ण घाणेर�ा माणसाचे असेच �हाय�ा हवे! �या�ा �या गंधवा�या हातून म� दे!”
पण यो�ा�या �ामा�णकपणा आ�ण सौ�य �वभावामुळे हा पैसा नेहमी �या�या उ�टपणासाठ� वापर�ा जात असे.
आ�ण कमी असूनही जीव वाच�ा. अ�पावधीतच पाच पांडवांचे �ाण गे�े.
�याने तु�ा ने�े आ�ण �याने अ�पावधीतच गंधवाचा पराभव के�ा. तुमची �वनंती
पण चा सेन आ�हा सवा�ना सोडून गे�े.

गंधवाकडून अपमा�नत झा�यावर भरपूर संप�ी आ��. �या�या अपमाना�या जखमेत
जन पांडवांना पराभूत कर�यासाठ� �याने अनेक वेळा �य�न के�यामुळे अ�धक वेदना होत हो�या.
काय, पांडवांनी �यां�या �ौया�मुळे �यांना वाचव�े. ते मन

�या�ा �या�या �ारी�रक आ�ण मान�सक पराभवाचा अ�भमान होता पण �या�या खो�ा गवा�चा �या�ा अ�भमान होता.
धरम�या �या पराभवाचा धडा म�ा ऐकू आ�ा नाही. गव� आ�ण अ�भमानाने हा पैसा इतका कमाव�ा आहे
हैतीवनम�ये ए-ज� याग क�न आ�मह�येचा �नण�य घेत�ा याचे समाधान झा�े.
क�न घेत�े मी, कण आ�ण �ासन यांना समजावून सांगणे आ�ण �यांना परत तनापूर�ा ठेवणे फार कठ�ण होते
आणा जे�हा मी परत आ�ो आ�ण वरा�ा ही घटना सां�गत�� ते�हा आ�हा दोघांनी खूप पैसे खच� के�े.
मूख�पणा आ�ण �याची अव�ा पा�न हसणे. असा कठोर धडा आ�ही मान�ा
हे पैसे पु�हा �मळा�यानंतर पांडवांचे कोणतेही काम होणार नाही.

या घटनेनंतर काही �दवसांनी आप�या ���यांसह महासभा वसा
तो तनापूर�ा आ�ा. महार वासा�ा �यां�या म�सरी �वभावाची आवड होती आ�ण ते
ते करणे तळहातावर ग�द �मळा�यासारखे होते. �ाप �या�या �जवा�या टोकावर रा�ह�ा. ते
इकडे ये आ�ण �तथे �ाप दे! असे ऋषी जे�हा कधी �ाप देत असत.
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पण, �या�याकडून वरदान �मळ�याची ��यता होतीच. वासा बघत आहे
पै�ा�या कु�ट� बु�ाने मग पांडवां�या मदतीसाठ� कुच �नमा�ण कर�यास सु�वात के��.

क� पांडवां�या ना�ासाठ� वासा�ा �यादे बनव�याची जोखीम �याने घेत��.
घेत�े.

य� धनाने वासाचा सव� ����न�ी स�कार क�न �या�ा �स� के�े.



चा�ता चा�ता वासा या धना�ा �हणा�ा, "�ु� धन! तु�या सेवेत मी आनंद� आहे, तूतु�ा जे पा�हजे ते म�ा �वचारा!"

पैसे उघड�यासारखे होते! �या�ा हे कारण होत.े

"हे �भू!" या पै�ाने एक कु�ट� हा�य छाप�े आ�ण �हणा�े, "हे माझे भा�य आहे
तु�ही म�ा सेवा कर�याची संधी �द��. तु�हा�ा माहीत आहे क� माझ ेकुटंुबाती� सद�य माझे �म� आहेत.
अरे भाव आजका� तो हैतीवनम�य ेआप�या भावांसोबत राहतो. म�ा याचे वाईट वाटते
�यां�या वनवासामुळे ते तुम�या सेवे�या गुणव�ेपासून वं�चत रा�ह�े आहेत. तू माझा आहेस
सेवेत खू� आहे आ�ण म�ा आ�ीवा�द �ायचा आहे �हणून माझी एकच इ�ा आहे
तू एकदा माझा मोठा भाऊ युधुरकडे तु�या ���यासह जा आ�ण तोही
तुमची सेवा कर�याची संधी �ा!”

"पैसे वाया!" वसा भोळेपणाने �हणा�ा.

"हे �भू!" या धन �हणा�ा, "माझी आणखी एक इ�ा आहे क� तू सरदाराबरोबर आहेस.
अ�ी वेळ येते जे�हा �पदा आप�या प�नी�ा भोजन �द�यावर देखी� अ�ाने थकतो.
चुक�चे असणे जेणेक�न ते तुमचे �वागत करती�.”

"तु�ही महान �वभावाच ेआहात क� संप�ीचे!" वासा �हणा�े, "म�ा पा�न खूप आनंद झा�ा
तू तु�या पांडव बंधूंना इतकं करतोस असं वाट�ं. मी तु�हा सवा�ना �ुभे�ा देतो
आ�ण इथून मी थेट तैवान�ा जाईन! तु�या नुकसानाचे कारण तूच आहेस!” �हणे ऋषी वास
तो आप�या ���यांसह हतनापूर�न ��ांत�रत झा�ा.

या पै�ात आनंदा�ा जागा न�हती. जंग�ात रा�ह�यामुळे �या�ा हे माहीत होते
वासा�ा हॉ��ट�म�ये भरती करणे ��य होणार नाही आ�ण प�रणामी

वास पांडवांसोबत असे� आ�ण �यांना �ाप देई�. पांडवांनी या�न अ�धक हर�े नाही तर
नस�े तरी �यांचे मनोधैय� ख�ी होणार हे न�क�. वासा जाताच हा पैसा जोरात आहे
हसाय�ा �ाग��. आता पांडवांना वासा�या �ोधापासून कोणीही वाचवू �कत नाही असा �यांचा �व�ास होता.
होते.

ही फसवणूक करणा�या ���ची ओळख आहे क� जे�हा संधी �द�� जाते ते�हा तो
सुख-�ांती�या आधी �या�या सुखाची इ�ा! हे पा�न म�ा वाईट वाटते

य�वी आ�ण परमणी सार�या आ�क वासा�या मन��या हेतूब�� �ंका नाही.
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या!

पांडवां�या भावी ��तीची कथा जाणून घे�यासाठ� य� धन �यां�या गु�र वासाकडे गे�ा.
परत पाठव�ं. गु�र जगातून परत आ�े आ�ण �यांनी जे सां�गत�े ते ऐक�े.
बाक� सव� �तथेच रा�ह�े.

या संप�ी�ा �द�े�या वचनानुसार, वासाने सैतानाकडे पोहोच�े आ�ण �या�या ���यांकडून �ोधून काढ�े.
असे झा�े क� पांडव भोजन क�न �नवृ� झा�े. ते सव� एकाच वेळ�
रणांगणा�या बाजूने घेऊन जा. वासाचे द��न हे आ�ीवा�दापे�ा कमी न�हते!

यु�ासह सव� पांडव बंधूंनी �यांची पूजा के�� आ�ण �यांची ��ती दाखव�याचा �य�न के�ा.
�वचार करता करता तो �हणा�ा, ''महाराज! तु�या चरणी आ�हां�ा ध�यता वाटते

काय झा�ं आहे तु�ा?

वासा �हणा�ा, "तु�ही भा�यवान आहात, तु�ही आहात! पै�ा�या घरी मु�काम के�यावर
�यां�या सांग�याव�नच मी मा�या ���यांसह येथे आ�ो कारण संप�ी�या इ�ेनुसार,
तु�हा�ाही मा�या गाडीची संधी �मळू �कते. आ�हा�ा आ�ा खरच भूक �ाग�� आहे.”

यावेळ� �यांना अडकव�याची योजना धनाने का चतुराईने आख�� होती हे सरदारा�ा समज�े.



�नमा�ण के�े होते. पण तो घाबर�ा नाही आ�ण �हणा�ा, "तु�ही नान क�न परत या! आ�ही तुमचे
तो तुम�या ���यांसाठ� जेवणाची �व�ा करतो.

"ते चांग�े आहे!" वासाने सां�गत�े आ�ण ���या�ा नद��कनारी घेऊन गे�े.
च� जाऊया ते �नघून गे�यावर पाचही भाऊ जणू एकमेकांकडे पा� �ाग�े

म�ा मार�े गे�े. मा� स�या �च�तेची बाब �हणजे एव�ा कमी का�ावधीत वसा अँड
���यांना भोजन देऊन तृ�त कस े�हावे. �या�ाही चांग�ं माहीत होतं क� जर

वासा आप�या पा�णचारावर समाधानी नसे� तर काय प�रणाम होई�!

“आ�ही ही संप�ी गंधवां�या �ोधापासून वाचव��,” भीम दात घासत �हणा�ा, “पण
�या�या खा��या वाग�यात काहीच सुधारणा झा�े�� नाही. बघा �याने आ�हा�ा काय संकटात टाक�े आहे!”

यु�ाने सौपदा�ा �वचार�े, “सौपद, या वेळ� तू आ�हा�ा मदत कर.
तु हे क� �कतोस का?"

"नाही सर!" �पद आनंदाने �हणा�ा, “ती ��� म�ा सुयदेवान े�द�� होती.
आ�ण �यात ��जव�े�या अ�ाने अनेकांचे पोट एका �दवसात भ� �कते, असे सांग�यात आ�े.
पण मी �वतः अ� खाईपय�तच हे करणे ��य आहे. माझे
अ�ाने थक�यानंतर तो अ�दान क� �कत नाही. आनंदाने, आय
थो�ा वेळाने जेवण संपवून मी त ेधुवून ठेव�े आहे.

"अरे, असं आहे का! ही एक गंभीर प�र��ती आहे आ�ण आता आम�याकडे जंग�ातून ताजे फळे आहेत.
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आणून ��जव�या��वाय पया�य नाही.” असे �हणत पांडव जंग�ाकडे धाव�े.
पड�े.

सौपदाने उंद�र पेटवाय�ा सु�वात के�� आ�ण आप�ा �म� कृ�ण आठवू �ाग�ा. तो
�या�या पाच महाब�� प�ां�माणे घाब� नका, कारण ��येक संकटात �याची भ�� असते.
�या�ा मदत करायची. कौरवसभेती� �चर-हरणा�या घटनेने तपाचा हा ��यय �द�ा.
खूप दया आ��. �या�या अखंड ��ेचा प�रणाम �हणजे पांडव अनुकरण करणार ेहोते.
होय, थो�ा वेळाने कृ�ण तेथे आ�ा.

"ओहो!" भगवान �ीकृ�णा�ा पा�न �या�ा आ�य� वाट�े. "तू इथे कसा आ�ास?"
�याने �वचार�े.

“मी मैतावनातून जात होतो. अचानक म�ा खूप भूक �ाग��, असं वाट�ं
आज तुम�या सोबत जेवाय�ा जा!" कृ�णान े�या�ा मु� के�े आ�ण उ�र �द�े.

"माफ क� नकोस कृ�णा," �पद �चडून �हणा�ा, "म�ा मा�हत नाही क� तू
म�ा आम�या �ासांब�� मा�हती आहे �क�वा मा�हत नाही, परंतु यावेळ� म�ा तु�हा�ा खाय�ा �ावे �ागे�.
कारण अ�ाचा दाणाही नाही.”

"मी तु�या �ासाचा नंतर �वचार करेन, पण आधी म�ा काहीतरी खाय�ा �मळे�.
हवे होते एकदा म�ा तुझा बाप दाखव. कदा�चत �यात काही अ� ����क असे�."

"तु�ा मा�यावर �व�ास बसत नसे� तर घे, �वतः बघ." औपदा �हणती
तुझा गु� कृ�णा�या हाती ठेव.

"अहो! बघ, तुझे खोटे पकड�े गे�े!" कृ�णाने �या पंजा�या काठावर �चकटव�े,
तांदळाचा एक दाणा उच�ून तो �हणा�ा, "तु�ही �हणत होता क� तुम�याकडे एक दाणा नाही.
नाही, मग ते कुठून आ�े?"

“पण… पण… म�ा हवे असे� तर…” या वा�यातून काहीच बो�ता आ�े नाही.

कृ�णाने तो तां�ळ त�डात टाक�ा आ�ण तो चावू �ाग�ा. �यानंतर



�याने थोडं पाणी �याय�ं आ�ण जोरात फंुकर मार�� आ�ण �हणा�ा, “अरे! मजा आ��! जगा�या
मा�यासारखे सव� �ाणी तृ�त होवोत!”

�पदा�या चेह�यावर संताप आ�ण संतापाचे सं�म� भाव होते. �या�ा समज�े नाही
कृ�ण खरोखरच समाधानी होता क� तो फ� �या�या मनाची मजा करत होता.

“महावासा�या रागा�या आ�ण तुम�या क�पनेतून माझे आयु�य तयार होत आहे
पहास…!” �पदाची चचा� अजून पूण� झा�� न�हती क� पांडव झोपडीत ��र�े.
�या�या हातात सुक� �ाकूड आ�ण बरीच फळे होती.
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"वासा, भीमा�ा महा�ान ेकुठे सोड�े?" कृ�णाने �मा मा�गत��.

�पदाने कृ�णाकडे आ�या�ने पा�ह�े, पण कृ�णाने भीमाचे उ�र �द�े
तू करत होतास.

"आजची गो� आहे!" भीमा �हणा�ा. “जंग�ातून परतताना आ�ही पु�हा ऋषी झा�ो
वासा आ�ण �यांचे ���य सापड�े. ते आम�या झोपडीतून �स�याच ��तीत जात होते. माने

�या�ा परत जा�याचे कारण �वचार�े आ�ण �या�ा जेवाय�ा बो�ाव�े. पण ते �हणा�े
�याचे पोट भर�े आहे. मग �याने खूप जोरात फंुकर मार�� आ�ण आ�ही आमच ेआ�ीवा�द �द�े
�े बरोबर पुढे गे�े!" दौपदाचा आप�या कानावर �व�ास बसेना.

एकदा कृ�णाने पांडवांवरचे मोठे संकट टळ�े होते. माने
हे कारण ऐक�यावर मी कुठे एका बाजूने आ�ो होतो, पूव�पे�ा जा�त.

ते अ�धक मजबूत झा�े, �सरीकडे माझे मन पै�ाने अ�धक �चख� आ�ण नकारा�मक झा�े.
घड�े
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एके �दव�ी महान मा�टर कण तनापूर�ा आ�ा होता. माझे makorav-p makan ekma
अ�ी एक ��� होती �ज�या संप�ी�या �� �वभावाची ओळख होऊनही

एकदाही �वरोध के�ा नाही, अतु�नीय संप�ी�या ��येक कृती�ाही साथ �द��
दया.

एका �दवसात नद��या काठावर एकटे बस�े�े पांडव-कौरव यां�यात समीकरणे तयार झा��.
कणा�ा कुठ�यातरी नद�वर आंघोळ क�न नद�तून बाहेर काढू असा �वचार करत होतो.
पा�ह�े. कणा�या अंगावरी� �च�खत आ�ण कानात�या कंुड�या सूया��माणे चमकत हो�या.
कणाचा ज�म �या �च�खत आ�ण कंुड��नेच झा�ा असे �हणतात. ते दोघ ेआ�ण तु�ही
अमृत   हे अमृत होते, �यामुळे �या कणा�ा �या�या �रीरावरी� व�तूंनी मारणे अ��य आहे.
होते. क�ाब�� हेही माहीत होते क� तो खूप दान�ूर होता आ�ण नान�न परत�ा होता.
�यावेळ� �या�ा कुणी काही �वचार�ं तरी तो नकार देत नसत. यामुळे नान नंतर
मागम अनेकदा या�चकाकत� वापरत असत जे त�डातून मा�गत�े�े आ�ण कणाती� गो�ी �मळा�यावर समाधानी परत यायचे.

�या �दव�ीही असंच काहीसं झा�ं होतं. �नवेदका�ा दान �द�यावर कण पुढे गे�ा. �या�ा
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उतारा भेट�ा. का�े �याचे नाव गाय�े आ�ण �वचार�े, "�व�ेचा देव,
मी तुम�यासाठ� काय क� �कतो?"

"हो आ�ही आहोत!" कृ�ण �हणा�े, “मी ऐक�े आहे क� तु�ही कोण�याही या�चकाक�या��ा �नरा� करत नाही.



करा. याच आ�ेने मी तु�ा काही �वचाराय�ा आ�ो आहे."
"मा�या देवा�ा आदे� �ा!" काणे �हणा�े. “मी तु�ा �नरा� न कर�याचा �य�न करेन

का?

"मी तु�ा �च�खत आ�ण कंुड��ची इ�ा आण�� आहे!" मी फ� फोन के�ा
तुमची इ�ा करा क� माझी ही इ�ा पूण� होई�?"

"आई कर!" ठोठाव�े. “पण...” तो संकोचून �हणा�ा, “हे �च�खत-
कंुड� हा ज�मापासून मेरेटनचा भाग आहे. मी तु�ा ते कसे देऊ �कतो? तू म�ा सोडून जात आहेस
आ�ण काहीही मागा."

कृ�ण �हणा�े, “मी ऐक�े होते क� या पृ�वीवर तु�यापे�ा मोठा कोणी नाही.
कदा�चत मी चुक�चे ऐक�े आहे. म�ा �सरं काही नकोय. काही हरकत नाही, कण! मी चा�तो

ओ."

"देव जाण!" थोडा वेळ �वचार क�न तो �हणा�ा, "मी तु�ा ओळखतो.
घेत�ा आहे. तू देव नाहीस आ�ण माझी �च�खत कंुड�� घेऊन म�ा ���हीन बनवतोस

इ��त माझी इ�ा असे� तर मी तु�ा �च�खत दे�यास नकार देऊ �कतो, पण म�ा नको आहे
क� जग थ�ा करे� आ�ण �हणे� क� �याचा आ�मा �या�या ��दापे�ा मोठा होता आ�ण

�हणून �याने एकरानचा ना� के�ा.” असे �हणत कणाने कमरे�ा चाकू बांध�ा
नकळ�ा आ�ण �याचे �च�खत-कंुड� अंगाव�न कापून वेगळे के�े. कण �रीर

र�ात �भज�े. �या�ा बघून मा�या डो�यात पाणी आ�े.

तो �हणा�ा, “मी तुम�या�ी खरंच बो�ू �कतो, दानवीर कण! माझे आ�ण तू म�ा सोडून काहीतरी
तु�ही पण �वचा� �कता."

"भगवान," कानबन �हणा�ा, "मी मा�या जीवनाती� र�ा�या व�तू तु�हा�ा �द�या आहेत. �याची
�याऐवजी, म�ा खा�ी�ीर �ा!”

"आ�ण तू!" तो �हणा�ा, “मी तु�ा माझी अखंड ��� देतो. ते अचूक आहे आ�ण
�ुकाचा अंत नाही. परंतु हे ��ात ठेवा क� तु�ही ते एकदाच वाप� �कता
क� �कतो." कणावर अखंड कृपा दान क�न, आ�ण �याचे �च�खत-कंुड� घेऊन,
�ेवट झा�ा.

कारण �यांनी हे फसवे कृ�य के�े हे समजाय�ा म�ा वेळ �ाग�ा नाही
मी फ� अजु�नचा पराभव क� �क�ो असतो.
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�या�ा पराभूत करणे अ��य होत.े अजु�नाचा �वजय �न��त कर�यासाठ� �यांनी
या धूत� यु��चा उपयोग कणाचे �च�खत आ�ण �यातून होणारी कंुड�� काढ�यासाठ� के�ा जात असे. आता
हे असे होते क� �ाईची अजु�न�ी अ�ी �क�वा जवळ�क होती �यामुळे �याने गु�तपणे कणा�ी संवाद साध�ा.
एवढ� अवघड कृती क�न अजु�न�ा मदत के��? हे उ�र �ोध�यासाठ� माझे
एकच जागा होती!

मी महान �वाम�कडे पोहोच�ो. हा �संग मी सरांना सां�गत�ा.
अजु�न�ा �च�तेब�� �वचार�े असता तो मा�यासोबत राजवा�ातून बाहेर पड�ा. कधी
असे कधी घड�े असे� तर �यांना काहीतरी गोपनीय सांगायचे होते. राजवा�ाचे
उ�ान पार के�यावर, भगवान के आ�ण म�ा पा�न तो �हणा�ा, “अजुना, खरंच
देवराज माझा मु�गा! कपटाने �याने कणाचा कवच घेऊन पु�ावर �वजय �मळव�ा.
च�ा थांबूया, ध�यवाद!”

म�ा मा�हत न�हते क� कोणा�या ��तसादात मी असे काहीतरी बो�ायचे
�यातून एक नवीन ज�मा�ा येई�, �याचे उ�र म�ा सारखेच सापड�े असे�.



होते. मी �वचार क� �ाग�ो क� कंुतीचा नवरा पांडू, मग अजु�नचा प�ा, देव कसा?
क� �कता हे मी �वतः के�े ते�हा म�ा अ�ी एक गो� कळ�� �या�या ��तसादात मी
म�ा �पणेही ��य न�हते.

�वाम�नी सां�गत�े क� पांडूचे बाण र����येत गंुत�े ते�हा मुन मार�ा गे�ा.
�यामुळे कदम यांनी पांडू�ा ���ा�ाप �द�ा क�, �याचा मृ�यूही प�नी�ी �ारी�रक संबंध आहे.
करणार! �यानंतर, पांडू मुंक� हया�या चरणांवर दावा कर�यासाठ� जंग�ात रा�ह�ा.
ठेवा. �तथे राहात असताना एके �दव�ी �या�या मनात मु�ांची इ�ा �नमा�ण झा��, पण �ापा�या भीतीने.
�या�ा बायको�या जवळ जाता येत न�हते. या वधामुळे पांडू सुखाने रा� �ाग�ा. एक
पांडू�ा उदास पा�न कंुती �या�याकडे आ�� आ�ण आप�े �ेमसंबंध अस�याचे सां�गत�े.

मी महा�ा वासाने पार के�े आ�ण �या�ा वरदान �द�े क� �या�ा पा�हजे ते�हा ते ��य आहे
क� �कतो. हे ऐकून पांडू खूप अ�व� झा�ा आ�ण तो कंुती�न आ�ा होता.
�याने वासाने �द�े�या वरदानाचा �ाभ �यावा क� नाही ते कोण�याही देवतेचे आवाहन कर�यासाठ� आ�ण

�यां�यासाठ� �वचारा. मग �या वष��या प�र��तीत �वतः पांडू�या सांग�याव�न कंुतीन ेधम�राजाचा वध के�ा.
आवाहन क�न पुमा�ा यु� सापड�ा आ�ण �यानंतर एक एक क�न तो पवनदेवा�ा भेट�ा.
अजु�नाचा ज�म भीमसेन, देवराज सराईपासून झा�ा. यानंतर पांडूची प�नी, आई
ते वरदान कंुती�या उधारीवर घेत�े आ�ण �याचे फळ आ�ण आई अ�नकुमार�ा �द�े.

नकु� आ�ण सहदेव यांनी. या कारम�ये कंुतीचे तीन आ�ण मा.
ज�मानंतर पांडू हाही पाच पु�ांचा प�ा झा�ा. पांडूची इ�ा पूण� �हावी
जणू टे��न संप�ं. एके �दव�ी पांडूने मांसोबत से�स के�ा.
कर�याचा �य�न के�ा आ�ण मग कदम यां�या �ापामुळे पांडूचा मृ�यू झा�ा. माने के��
पांडू�या मृ�यूसाठ� �तने �वतः�ा दोषी मान�े आ�ण पांडू�या �च�तेने ती सती झा��. �याची
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�यानंतर कंुती�ा �त�या ��त�र� कोणीतरी �त�या पाच �न�पाप मु�ांसह हतनपूर�ा परत आ�े.
व� �तथे न�हते.

�टेप-���टरने �द�े�ा �ाप कुणा�ा तरी असावा असा �वाम�चा अंदाज होता.
�यामुळे कंुती आप�या नवजात मु�ा�ा, कुणा�ा घेऊन हानापूर�ा परत आ�� हे कळ�ेच नाही
मुन�या �ापामुळे पांडू�ा संभोग करणे अ��य आहे हे �या�ा सां�गत�े नाही
मग कंुती�ा पाच मु�ं क�ी काय ज�मा�ा आ��!

कंुती�या वरदाना�या मदतीने इन आ�ण अजु�न यांचे नाते ��ा�पत झा�े. तथा�प,
वरदान कधी कधी �ापही बनतात, हे म�ा पांडवांना कळ�े
�या�या �वतः�या ज�मा�ी संबं�धत आणखी एक रह�य म�ा नंतर कळ�े. मी पण �या रह�या�या मागे आहे
मी एवढेच �हणेन क� तो या कथेती� सवा�त मह�वाचा �वा आहे, परंतु येथे �याचा
�याचा उ��ेख क�न कथेचा थरार संपे�.
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१७

म�ा एका �संगाची आठवण झा��. जरी माझा मूख�पणा यात �दसून येतो,
पण मा�या आयु�या�या या ट��यावर, जे�हा म�ा मा�यावर हसणारे �ोक सापडत नाहीत

आ�ण मी �वतः माझी चांग�� आ�ण वाईट कृ�ये तुम�याबरोबर �ेअर करत आहे, �हणून मी
घटनेचा उ��ेख हा या महाकथे�या महासागराती� घटनेपे�ा अ�धक नाही!

जानेवारी�या �दव�ी पांडव जंग�ात होते, वारक वं�ा�या म�यभागी काही काळ.
सोबत राहाय�ा आ�े �याने मा�यावर खूप उपकार के�े. मा�या मनात एक �दवस �तथेच राहा
कृ�णा��वाय या जगात कोणीही अ�ज��य नाही, असा �वचार मांड�ा गे�ा

अ�ज��य अस�याचे कारण �हणजे �याचे चांग�े त�व�ान, जे �याने ��येक �णी बोटात धर�े आहे.
ठेवा वाट�ं, ते प� �मळा�ं तर मीही अ�ज��य होईन! या
हा �वचार मा�या मनात येताच मी ते �व� �ा�त कर�या�या मूख� इ�ेने कृ�णाकडे गे�ो.

आप�याकडे आहेत

"जा वाड!" मी कृ�णा�ा अ�त�य गोड आवाजात �हणा�ो, “माझा प�ा फार भयंकर आहे.



महामुन�ा तप�य�ने आ�यापासून �ा�त झा�े. तो आता मा�यासोबत आहे
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�या�ा गाडी क�ी चा�वायची पण �याच बरोबर योगा कसा करायचा हे पण प�याने ��कव�े आहे.
एक चेतावणी देखी� आहे कारण संपूण� पृ�वी �या�या संयोगाने न� होऊ �कत नाही. म�ा वाटत नाही
म�ा ते वापरावे �ागे� अ�ी प�र��ती कधी येई� का?

आ�ण �हणून �याचा म�ा काही उपयोग नाही.”

कृ�ण �हणा�ा, "मी जाणतो आ�ण धरतो." तो खरोखर आहे
� �ा�� अ. तु�ही खूप भा�यवान आहात क� �या�ा महान आ�मा आहे आ�ण तु�ही आहात
�या�या वापराची प�त देखी� �ात आहे. पण तू म�ा हे सगळं काय सांगतोयस?"

मी माझा खरा मं� कृ�णा�ा छाप�ा आ�ण �हणा�ो, "माधव! मी हे तु�यासाठ� करतो
ते सांगणे कारण तुम�याकडे अस ेअनेक चम�का�रक �ोक आहेत, �यां�या�ारे
अ�ू सहज पराभूत होऊ �कतात. �हणून, माझी इ�ा आहे क� आपण
मा�याकडून तुमचे माग�द��न �या आ�ण हवे अस�यास �या बद�यात �मळवा.
मी तु�ा माझे देऊ �कतो!”

माझे बो�णे ऐकून कृ�णा�या चेह�यावरचे भाव �णभर गंभीर झा�े, मग पुढचे
�णाधा�त तो पु�हा सुखाव�ा. �यांना माझी यु�� समज�� असे वाट�े. परंतु
आता म�ा फ� �याची "होय" हवी होती.

"हो!" तो अ�त�य सौ�य �वरात �हणा�ा, "तु�ही पै�ा�या �पात अस�ात तरी
आ�ण तु�हा�ा आधीच मा�हत आहे क� मा�याकडे आणखी पांडव आहेत, �हणून म�ा तुमचे आभार मानावे �ागती�.
ताबडतोब नाकार�े पा�हजे कारण पांडवांसाठ� तु�हा�ा तुमचे आ�ासन �ावे �ागे�
�ाणघातक असू �कते, परंतु ते माझे साम�य� आहे
�रका�या हाताने परत येत नाही. म�ा तुझी इ�ा पूण� करायची आहे. मा�याकडे धनु�य आहे, �,
चा आ�ण गडा - हे चार मु�य आहास आहेत. यातून तु�हा�ा हवे ते घेऊ �कता!”

मा�या ����ा मया�दा न�हती. मी पुढे सरकतो आ�ण �गेच मा�या डा�ा हाताने f �ा ��� करतो.
उच�ायची होती पण ते इतकं जड होत ंक� म�ा ह�वताही येत न�हतं. मा�या उज�ा हाताने

तु�हा�ा काय वाट�े? मी दो�ही हातांनी माझी पूण� ताकद �ाव��. मा�या कपाळाव�न
घामाचे थ�ब टपकत होते, चेहरा �ा� झा�ा होता, पण ते हजार अ�ू क�टक आ�ण
ग�पांमधून नाभी�या आवाजाने सुद�न मनात येत नाही! मा�या आयु�यात प�ह�यांदाच
म�ा खूप अ�भमान वाटत होता. �नरा� होऊन मी मागे वळ�ो आ�ण नमन

तो कृ�णासमोर उभा रा�ह�ा.

"ओ हो�!" कृ�णा �हणा�ा, “मी �हमा�यात बारा वष� कठोर �नवड के�� होती.
अनुसरण के�यावर हे �ा�त के�े आहे आ�ण हेच कारण आहे क� ते तु�हा�ा �� आहे
पय�त नाही पण म�ा तु�हा�ा एक गो� �वचारायची आहे क� गांडीवधारी अजु�न कोण
पण माकडाचा चेहरा सुंदर आहे आ�ण �यात भगवान ��वाची पूजाही धदेवाने के�� होती.
समाधानी होते, मेरेचची इ�ा कधीच न�हती. अगद� माझे
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तसेच साधामणी मणी�या पोट� ज�म�े�ा, जो ��य�ात सूय� कुमारचा एक भाग आहे,



हे मा�याकडून मा�गत�े नाही. तू भारतवं�ी आचायनांचा पु� आहेस आ�ण सव� यादवांनी तु�ा गमाव�े.मान असे� तर हरामनम�य ेहे �मळव�याची इ�ा आहे का? तु�ही हे
तु�ा कोणाबरोबर �यायचे होते?

मा�या असमथ�तेमुळे म�ा आधीच �ाज वाट��, व�न कृ�णान े�वचार�े
माझा उर�े�ा �वा�भमानही �याने फेकून �द�ा. म�ा उ�र �ावे �ाग�े, �हणून मी खरे सां�गत�े,
"माधव! म�ा मा�हत आहे क� तु�ही अ�ज��य आहात आ�ण तुम�या चांग�या माग�द� �नाचाही यात मोठा वाटा आहे.
याच कारणामुळे मी तुझा �वचार करायचो आ�ण मग तु�या�ी भांडायचो
पराभूत क�न अ�ज��य �हायचे होते!” असे �हणत मी कृ�ण आ�ण �याचे नाव घेत�े
माझा मूख�पणा सोडून कारका�न परत�ो.
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पराभवानंतर पांडवां�या बारा वषा��या वनवासाचे �ेवटचे वष� चा�ू होते. एक
पांडव जंग�ात �फ� �ाग�े ते�हा ते एका झाडाखा�� बस�े. �ारे

नकु��ा पाणी आणाय�ा सां�गत�े. काही वेळाने नकु� परत�ा नाही ते�हा सहदेव
�या�ा �ोधाय�ा �नघा�ो बराच वेळ दोघेही आ�े नाहीत ते�हा �या यो�ाने अजु�ना�ा पाठव�े.
अजु�नही गे�ा होता, मग परत आ�ा नाही. आता भीमाची पाळ� होती
भीम जरी कटू हजार हातांइतका साम�य�वान गे�ा नाही आ�ण परत आ�ा नाही, तर �पद

आ�ण युधर�ा सावध के�े.

सूपदा �हणा�ा, "तुझा माणूस! जगाती� सव��म धनुध�र आ�ण पृ�वीचा सवा�त ����ा��
माणसा�ा वाट�भर पाणी आणाय�ा काय उ�ीर? म�ा काळजी वाटत.े
तु�ही ���ज जाऊन बघा, म�ा वाटतं ते चौघे काही अडचणीत आहेत."

यु�ा�ा सौपदाचा मु�ा बरोबर �मळा�ा. �याने आप�या चार भावां�या �ोधात अनुकरण के�े.
पड�े भावाचा �ोध घेत असतानाच आयुध एका त�ावाजवळ पोहोच�ा, ते�हा �या�ा ते �दस�े
�याचे चार भाऊ पृ�वीवर बे�ु�ाव�ेत पड�े�े होते. जर तो �यां�या जवळ गे�ा तर �याचे �ेम या.
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अडक�े. चार पांडव मे�े! यु�ाचे �दय बी. क� �याचे
भावा�या अका�� मृ�यूचे कारण जाणून घे�यासाठ� उ�सुक झा�ो. �याने आजूबाजू�ा पा�ह�े
आ�ण मग त�ावा�या पा�यात उत� �ाग�ो.

"राहा!" त�ावा�या आतून आवाज आ�ा. “मी आ�ण हा त�ाव वाचवू या.
तु�ही गमाव�े�या चार भावांना मी मार�े आहे!”

"पण मा�या भावाचा काय गु�हा होता?" यु�ाने घ� मान घा�ून �वचार�े.

“मी �या�ा त�ावाती� पाणी �प�यापासून रोख�े, पण तरीही �याने पाणी �प�यास नकार �द�ा.
�य�न के�ा, आ�ण �हणून मी मा�या अव�ा�या गु��ात या चौघांना ठार के�े!"

"�यां�या गु��ाब�� मी माफ� मागतो. कृपया �ाथ�ना करा
म�ा सांग." युधर ती� भावनेने �हणा�ा.

“जर तू म�ा यो�य उ�र �द�ेस तर मी �या�ा �जवंत करीन, पण तूही आहेस.
मी �यां�यासोबत यम�ोका�ा पोहोचेन,” हा �हणा�ा. “तु�ा हवे अस�यास त ूतु�या भावा�ा मा� �कतोस.
तु�ही येथून �नघून परत येऊ �कता आ�ण तुमचे �ाण वाचवू �कता."

या यो�ासाठ� हे अवघड नस�े तरी ते आ�हान होते.
धोका असा होता क� तो जर कोणा�ा उ�र देऊ �क�ा नाही तर �या�ाही आप�ा जीव गमवावा �ागे�.
हार प�करावी �ाग�� पण ती भावांवर पडताच �तने हे आ�हान �वीकार�े.
ते मा�य के�े

"सूय� कोण उठवतो?" Y ने प�ह�े.

"सूय� उगवतो," यो�ाने �थम आ�म�व�ासाने उ�र �द�े.



"सूया�भोवती कोण �फरते?"

"देव सूया�भोवती �फरतात."

"सूय� कोण मावळतो?" y k गंभीर होत होते.

"सूय� वळवतो." यो�ाने सहज उ�र �द�े.

"तु�ा सूया�ची �पथ आहे का?"

“सूय�, स�य मा�यात आहे,” धम�राजाचा भाग युधुर �हणा�ा.

यानंतर, याने गूढतेपासून सामा�य �ानापय�त सव� काही घेत�े.
दयाळू �वचारा.

"पृ�वीपे�ा जड कोण आहे? आका�ापे�ा उंच काय आहे? अगद� हवेतून
कोण वेगवान आहे? सं�येने गवता�या दा�यापे�ा अ�धक काय आहे?
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“माता पृ�वीपे�ा जड आहे,” अगद� त�परतेने �वचारत होती, अगद� यु�ही
तो जवळजवळ �तत�याच वेगाने उ�र देत होता. “प�ा आका�ापे�ा उंच आहे. मनाची हा�चा�, हवा
पे�ा वेगवान आहे आ�ण माणसां�या मनाती� काळजी गवता�या फांद�पे�ाही जा�त आहे.

y k हळूहळू गुंतागंुत होत होती. पण हे यु� अ�यंत संयमाने आ�ण ��ारीने होते.
सग�यांना उ�र देत. अ�ा�कारे Y �वचार�यावर �वचार�े, "हे माझे आहे
�ेवट चांग�ा आहे! काळजीपूव�क उ�र �ा.

"हो! तु�ही �वचारा," यो�ा �हणा�ा.

"या जगाची सवा�त मोठ� कमाई कोणती?"

यो�ाने �णभर �वचार के�ा आ�ण मग �हणा�ा, "दररोज अनेक �ोक मरत आहेत.
सापडतात, पण तरीही जे जगतात, �यांना कायमचे जगायचे असते.

ही जगाती� सवा�त मोठ� कमाई आहे!”

"संुदर माणूस! तु�ही मा�या सग�यांना अगद� बरोबर उ�रे �द��त. मी तु�याकडून
�कती वेळा? मी फ� तु�या चार भावांना �जवंत करणार नाही तर तु�ा वरदानही देईन
म�ा �ायचे आहे �वचारा, क� पा�हजे?"

बराच वेळ �वचार के�यावर यो�ा �हणा�ा, “आ�ही आमचा वनवास संपवणार आहोत.
आ�ण आ�हा�ा एका वषा��या आ�या�त सांगावे �ागे�. मध�या काळात आ�ही कोणा�ा ओळख�ं तर
नाहीतर ते�हापासून बारा वषा�चा वनवास सांगावा �ागे�. �हणूनच त ूम�ा हे वरदान दे

�या एका वषा��या पा�णचारात आ�ही कोणा�ाच ओळखू �क�ो नाही, हे सांगूया."

"आ�ण तू!" हा �हणा�ा, "आता सव� वधूंना �वचारा!"

“म�ा ते सव� दे जे मी �ोभ, आस�� आ�ण �ोधावर �वजय �मळवू �केन आ�ण म�ा दान, तप�या� �ा.
आ�ण स�य, नेहमी मा�या मनाच ेझाड �हा!”

"तु सव��म आहेस!" यानंतर याने चार पांडव भावांना �जवंत के�े.
आ�ण �ेवट झा�ा.

पांडवांसाठ� एक वष� �यां�या ती�ण वीप आ�ण अ��तीय ��तभेमुळे.
गु�त राहणे अ��य होते

एक आवरण बन�े. एक वष� आ�य दे�यासाठ� �यांनी म�य �दे� रा�याची �नवड के��
कारण �तथ�ा राजा अ�यंत ����ा�� अस�यासोबतच पांडू वं�ाचा नेताही होता.

असणे वापरा. पाच पांडव आ�ण सौपद वेगवेग�या वेळ� वरात�या दरबारात गे�े आ�ण



असे क�न �यांनी �वत:साठ� ह�क सां�गत�ा. अजु�न ��वाय चार भाऊ आ�ण�या�या कुवतीनुसार आ�ण आवडीनुसार �पदा�ा �वराट�या महा�ात नोकरी �मळा��.

यो�ा�ा फासे खेळ�याची आवड होती, �हणून �याने 'कंुक' नावा�या �ेसच े�प घेत�े.
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वरातचे सभासद �हायचे, �या�यासोबत खेळायचे आ�ण मनोरंजन करायचे ठरव�े.
�या. भीमसेन�ा �वयंपाक क�न खा�याची आवड होती, �हणून �या�ा

'वा �ाभ' हे नाव �नवड�े आ�ण वरात�या �वयंपाकाचे काम �या�ा आवड�े. नकु� ते ए-वा
तो खूप चांग�ा होता, �हणून �याने 'न�थक' नावा�या पादरी �हणून काम �वीकार�याचा �नण�य घेत�ा.
�वचार के�ा. सहदेवा�ा गायीचे चांग�े �ान होत,े �हणून �यांनी 'तंतपा�' असे नाव �द�े.
�नवड�े आ�ण राजा �वराट�या गो�ाळेत काम करायचे ठरव�े. काय �हणा�ात?
क� ती �वतः�ा 'सैरीन' �हणवून �वराट�या प�नीची प�नी झा��.

जाऊया पण अजु�न �वतःसाठ� कोणती भू�मका घेणार हे ठरवू �क�ा नाही.
�नवडा.

काही वेळाने अजु�न �हणा�ा, “म�ाही समज�े. मी 'बृह �ा' नावाने नपुंसक आहे
�वराट एक वष� �नवासी होऊन �या�ा नृ�य आ�ण संगीताचे ���ण �मळे� आ�ण
�यांचेही मनोरंजन होई�!”

"नपंुसक!" यो�ाने आगाऊ�ा �वचार�े, “अजुना, काय �हणतोस? आपण
तु�ही नपंुसक कसे रा� �कता?" जगाती� सव��म धनुध�रा�या मुखातून नृ�य-संगीत
ऐकणे ही एक गो� होती.

"भाऊ!" अजु�न यो�ा�ा �हणा�ा, “याम�ये एक रह�य आहे जे मी तु�ा सां�गत�े नाही.
सां�गत�े. �ोक�दना�या �ोधात मी इन�ोकात आ�ो होतो, �तथे म�ा गंधव �दस�ा.
चा सेन यां�याकडून ते गाणे आ�ण वाजवणेही ��क�े होते. एक �दवस तो मा�या �दयात रा�ह�ा.

एक ते एक ई. �तचे नाव उव�ी होते. मा�या �ेमाने ती मो�हत झा�� होती आ�ण ती
म�ा दया �ा मी ते �दवस ठरव�े होते, �हणून मी उव�ी�ा सां�गत�े
मी �याचा आदर करतो आ�ण मी �या�या�ी ��न क� �कत नाही." हे ऐकून ती हस��

आ�ण ती �हणा��, "आ�ही ��न करणार नाही. म�ा तुम�या मो�हनीची आ�ा आहे
मी गे�ो आहे म�ा कामामुळे �ास होत आहे आ�ण म�ा मदत कर�याची �वनंती करतो.”

अजु�न पुढे �हणा�ा, “मी उव�ी�ा अनेक �कारे पटव�याचा �य�न के�ा. माने
�याने �या�ा असेही सां�गत�े क� �या�माणे कंुती, माँ आ�ण इंकप�णी ��ची या मा�या माता आहेत.
जसे तू मा�या आईसारखी आहेस आ�ण मा�यासाठ� आदरणीय आहेस!”

हे ऐकून उव�ी�ा राग आ�ा आ�ण ती �हणा��, “अजुना! मी तापट आहे
तू इथे आ�ा होतास पण �त�ा �खाव�याऐवजी �तची आणखीनच खंत वाढव��स. एन.एस
तू म�ा �ाप देतोस क� तु�यासारखे नत�क �हावे �ागे�. तू तुझा �याय आहेस
पौषम�ये खूप अ�भमान आहे, तो गमावून तु�हा�ा नपुंसक जीवन जगावे �ागे�!”

हे ऐकून सरदारा�ा खूप वेदना झा�या. �याने जून�ा अ�धक सां�गत�े
का आ�ास? ते�हा अजु�न �हणा�ा, उव�ी�या �ापाची भावना �गेचच सु� झा��. मी
असे वाट�े क� काहीतरी �सरेच माझे पती र� करत आहे. मा�या आत झा�े�ा बद� म�ा जाणवतो
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कराय�ा सु�वात के�� मी घाब�न चेसेन�या आ�या�ा गे�ो आ�ण �या�ा सगळा �कार सां�गत�ा. माझे बो�णे
हे ऐकून च सेन हळूहळू सुट�े. भारतात अ�ा घटना सरा�स घडत असती�.
होय."

चा सेन �हणा�ा, "घाब� नकोस अजु�न! उव�ीने �द�े�ा �ाप मी पूण�पणे नाहीसा के�ा.
�हणून हे क� �कत नाही परंतु �याचा का�ावधी एक वष� कमी क� �कतो आ�ण आपण हे आहात
�या �व�ा�या�कडून �ापाचे एक वष� तु�ही ठरवू �का� याचीही सोय क�या!”

"अरे, असे आहे का!" यो�ा�या चेह�यावर आनंद आ�ण उदासीनता �दसत होती, “मग तुझा
नानय बरोबर आहे! �वराट�या नवरसात उपासक बनून तो �ाप भोग�याचा हा उ�म माग� आहे.

वेळ यो�य आहे."

अ�ा �कारे, �पदासह पांडवांनी म�यदे�ात �वे� के�ा आ�ण जे काही ठर�े.
�यां�या �हण�यानुसार ��येकाने आपाप�या कत��ाची जबाबदारी पार पाड��. ते सव� �यांचे र�ण करतात
राजा �वराट�ा कोणताही सं�य नाही हे तो पारंगत होता. एक�कडे यु�, राजा
वेळ सांगू �ाग�ा आ�ण �वराटसोबत मुत� खेळून �याचे मनोरंजन क� �ाग�ा

आ�ण �सरीकडे, सैरनारी�या �पाने, �पदानेही आप�या क�ा आ�ण सेवेने उ�ुंग काम�गरी के��.
राणी राणी सुदेनाचा प� �ज�क�ा. तसेच भीमसेन, नकु� आ�ण सहदेवही
तो आप�े काम क� �ाग�ा.

पांडवांम�ये सवा�त दयनीय ��ती अजु�नाची होती. रा�ी आ�ण रा� एक �ाप सह
�या�या डो�यावरचे केस �या�या पाठ�पय�त वाढ�े होते आ�ण �या�या उसळ�या �म�ा
ते सहसा अ��य होते. �स�कची साडी आ�ण हातात �ेस�ेट घा�ून चा��ा तर �याचा एक
हात कमरे�ा होता आ�ण पूण� हात हवेत �फरत होता. कपाळावर मोठे अडथळे आ�ण केस
वेणी बांधून, तो पु�षासारखा �नवास�ानात ��र�ा, ते�हा �पदाचा
�त�या मना�ा जाग आ�� आ�ण �त�ा आप�े अ�ू �पवता आ�े नाहीत.

मी अजु�नब�� �वचार करतो, मा�यासाठ� �वचार करतो मग अ�ा जीवनाची क�पना करा.
करणेही अवघड आहे. एखादा सामा�य माणूस असता तर या �ापा�या दं�ातून संतपद� रा�ह�े असते.
वष�भरात �याने आप�या भावांचे आ�ण प�नीचेही आयु�य �वतःसह नरक बनव�े असते, पण
अजु�न हा सामा�य माणूस न�हता कारण �याने आप�या बु��म�े�या आ�ण संयमा�या जोरावर �ापावर मात के�� होती.
वरदानातही �पांत�रत झा�े. उव�ीचा �ाप आ�ण �यातून �नमा�ण झा�े�� वेदना �यांनी मा�य के�� नाही.
फ� हसणे सहन के�े पण, आदरा�त�य दर�यान आप�या फाय�ासाठ� तो �ाप वापरा
काय. अजु�नसारखा वीर धनुध�र माणूस असूनही षंढाचे जीवन जग�ा आ�ण �या�ा सामी� झा�ा.

उपहास आ�ण अपमान सहन करणे. या आ�य�कारक आ�ण आ�य�कारक कारण, �ंका नाही
कारण तो पो�ाचाय, पतमाहा�या �दयात व कृ�णा�या �दयातही राहत असे!

पांडवांचा अंत होणार होता. एका �दवसात कण आ�ण पैसा असा �वचार करत असतात
ते असे होते क� अंध��ेतून परत येताच पांडव आप�े रा�य परत मागाय�ा येती�. ते�हा
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बात�या दया म�य राजा �वराटचा �वयंपाक� आ�ण �ाभ यांनी राणी सुदेना�या भावाचा च�क पाठव�ा
ठार नंतर चाकने सुदेना�या मो�करणीचा साडीव�न खून के�याचे �न�प� झा�े. का�ट आ�ण
�याचा अपमान के�ा, �यामुळे व��भ रागाव�े आ�ण �या�ा �वचार�े. या
राजाचा नोकर राणी�या बायको�ा सोबत घेऊन गे�याने कोणतीही सामा�य बातमी न�हती.

वत�नासाठ� राणी�या भावा�ा मारणे ही काही सोपी गो� न�हती!

आ�हा�ा मा�हत होते क� चाक �या�ा मार�यासाठ� पुरेसे मजबूत होते, परंतु �या�या�ी �ढा दे�यासाठ�.
या �वषयावर �वचार करणेही सोपे न�हते. पैसे नस�याचा सं�य आ�ा ते�हा

ते �व��ण काम होते! काही काळानंतर, पै�ा�या व�तु��तीमुळे, जे एक वष� �टकते
ते पांडवांना �ोध�याचा �य�न करत होते, कु�ा�या वरदानामुळे ते य��वी होऊ �क�े नाहीत.



पै�ा�या सं�याची पु�ी करा क� रा�स कूक आ�ण नीरे� �वराटचा नफा
खरे तर मी भीमसेन आहे.

पै�ाचे मन काय, कधी, कसे या बाबतीत जा�त असायचे
बद�ा �या! �या�या मुख� मना�ा �या�या आयु�यात याची क�पना न�हती
�ांततेपे�ा जा�त �क�मत क�ाचीच नाही. �याने आ�हा सवा�वर �गेच म�यदे�ावर ह��ा के�ा
दयाळू हो�यासाठ� ऑड�र. मी आ�ण रोणचा�याने �या�ा समजवायचा खूप �य�न के�ा.
पांडवांचे चातुय� पूण� झा�े आहे आ�ण आता अट�नुसार �यांचे रा�य �यांना परत �ा.
पण �ोभी आ�ण मूख� पैसे घेऊनही तो आप�ा ह� पूण� करायचा. माने
असहा�यपणे �या�या प�याकडे ब�घत�े, पण �याचे डोळे रा�य-उ�र�या वजनाने
बो झा� वं.

हतनपूर�या �स�हासनाने बांध�े�े सव� �ोक आ�ण �या�या सै�यान,े �यांचे �वतःच े-
�याने ��� हाती घेत�े आ�ण �वराटवर ह��ा कर�यासाठ� कूच के��. माझी पण मजबुरी आहे,

म�ा खो, कृपा, कण, या संप�ी, रा�यकारभाराने जायचे होते. आपण फ� दे�ाची सीमा आहोत
आ�ही पोहोच�ो तोपय�त एक रथ आम�या �द�ेने धावत अस�याचे �दस�े. रथा�या वर
�वज फडकवत होता पण आ�य� �हणजे सारथी�या जागी �वराटचा मु�गा होता.
उ�र बस�ा होता आ�ण मागे अजु�न उभा होता, ऐ�ने सुस� होता! थकणे
यामुळे पांडव �यां�या वा�त�वक मूत�जवळ आ�े होते.

हतनापूर�या रंगभूमीत अजु�नाचे कौ��य सवा�नी पा�ह�े होते, पण तो रंगभूमीत होता.
नाही ते होते ते यु�भूमी होत!े एकदा अजु�नाने धनु�य उच��े, मग
कोणा�ाही सावर�याची संधी �मळा�� नाही. आ�हा�ा �याची भीती वाटत होती, तो आ�ा. सव� एक

�यानंतर एक कोसळ�ा. हतनापूर�या सव��ण वापरक�या��ा खूप असहा�य वाट�े
यापूव� कधीही पा�ह�े न�हते. अजु�न उ�र देऊन आम�यात सामी� होतो आ�ण काही वेळात आ�हा�ा दाखवतो
द . पराभवाचा चेहरा ��ेने झाकून आ�ही हानापूर�ा परत�ो.

मी �वचार करत रा�ह�ो, आता संप�ी�या �ज��चा हात का आ�ण �कती �दवस कळत नाही
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कौरवांचा असाच अपमान होत राही�! �सरीकडे, कौरव-सेनेचा पराभव के�यावर, �याने उ�र �द�े आ�ण
अजु�न राजाकडे परत�ा ते�हा �याचे �वागत होणे �वाभा�वक होते. नंतर,
�वराटने अजु�ना�या संमतीने आप�� मु�गी उरा �हचा �ववाह अजु�न-पू�ी के�ा.
दया.



पृ� 105

एन.एस

१९

आ�ण पुजारी एके �दव�ी उ�ानात एक त�ण �फरत अस�या�या ��यतेवर चचा� करत होता.
अनेकदा आपण पा�ह�ं क� पैसा आप�या पांढ�या घो�ावर धावत येतो आ�ण आप�या जवळ येतो.

एन.एस. कोणीतरी खूप मोठं काम उरकून परत आ�यासारखं तो �ज��ने डोकावत होता.
फस�ा योजना आखतानाच �याची सुटका �हायची.
म�ा ते करताना पा�न म�ा सं�य येऊ �ाग�ा.

"ओ हो�!" यय धन �या�या जड आवाजात �हणा�ा, "आज तू मा�या म��चा �ोह आहेस.
तुमचा �व�ास ठेवावा �ागे�."

"मी आ�ण देव नेहमी तु�या आईची �तुती करतो!" मी काय के�े



पैसे का समज�े नाहीत, "पण आ�ा कुठून परत येताय, पैसे क�ा�ा?"

“पांडवां�ी यु�ासाठ� मदत माग�यासाठ� वासुदेव कृ�णाकडे गे�े.
होते!" Y धन R कडे बघून �हणा�ा.

"कृ�णासोबत वष�, युवराज?" आ�ण आर येऊन �वचार�े.
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“म�ा मा�या �जव�ग �म�ाकडून मा�हती �मळा�� होती क� अजु�न कृ�णा�ी �ढणार आहे.
मदतीसाठ� �वचारणार आहे, �हणून म�ा वाट�े क� या काया�कडे परत जाऊया. �हणूनच मी जून
के पय�त पोहोच�याआधीच कृ�णापय�त पोहोच�े. अरे मा�या, आता आपण या यु�ात आहोत
�वजय नाही!”

"अरे वाह! ही खूप चांग�� बातमी आहे क� मनी, पण आधी सांगा क� कृ�णा
यु�दाचा �नण�य तु�ा तु�या आधीही माहीत होता असे तु�ा काय �हणा�े? माने
हसत �वचार�े. खरे सांगायचे तर, म�ा �व�ासच बसत न�हता क� पै�ासारखे मूळ आ�ण
अहंकारी कृ�णा�या आधारे मदत मागाय�ा गे�ा आ�ण मग तेथून �वजयी झा�ा.
आ�ीवा�दही आण�े!

य� धनाने �या�या �म�ीचा ��ताव मांड�ा आ�ण �हणा�ा, "जे�हा मी कृ�णा�ा पोहोच�ो, ते�हा मी
�दस�े ते झोप�े�े आहेत आ�ण अजु�न तोपय�त पोहोच�ा न�हता. मी खूप आनंद� आहे आ�ण �वकरच
तो उठ�याबरोबर म�ा �दसावे �हणून कृ�णा�या डो�याजवळ बस�ा. मी आ�यानंतर थो�ाच वेळात,
अजु�नही �तथे आ�ा. म�ा प�ह�े बस�े�े पा�न अजु�नचा चेहरा उतर�ा. मी कृ�ण
कौतुक कराय�ा बस�यावर तो कृ�णा�या पायाजवळ बस�ा आ�ण मग आ�ही दोघेही उठ�ो.

तु काय के�स? �वकरच, कृ�णाचा नका�ा तुटतो, �हणून तो आ�हा दोघांना �तथे बस�े�ा पाहतो.
थोडं आ�य� वाट�ं."

"अरे, अजु�न आ�ण हे पैस!े तु�ही दोघे कधी आ�ात? आज इथे कसा आ�ास?"
कृ�णाने आ�हा�ा �तथे ये�याची योजना �वचार��.

"कृ�णा, मी येणा�या महायुसाठ� तु�याकडे मदत मागाय�ा आ�ो आहे." मनापासून
अरे माझी दया

"आ�ण अजु�न, तू इथे का आ�ास?" कृ�णाने अजु�ना�ा �वचार�े.

अजु�नाने �थम कृ�णाच ेनाव घेत�े आ�ण नंतर आदराने �हट�े, “के�वा! मी त ूआहे
आधी मी फ� तुमचा आ�ीवा�द �याय�ा आ�ो. आम�यासाठ� ते पुरेस ेआहे! ”

कृ�णाने मु� के�े आ�ण �हणा�ा, "तु�ही दोघेही मी आहात आ�ण मी तु�हा दोघांची मदत क� �कतो."
करायचे आहे मी माझी नारायणी सेना तुम�यापैक� एका�ा देऊ �कतो
आ�ण, मी एकटाच रडेन, पण मी �ढणार नाही आ�ण उच�णार नाही! माझे �ेम
हे आधी अजु�नवर पड�े होते, �हणून मी �या�ा प�ह�� संधी देत   आहे.”

य� धन �हणा�ा, “हे ऐकून म�ा वाट�े क� अजु�नाने कृ�णाची �ाथ�ना के�� आहे.
नारायणी सै�य मागती�, पण तेरा वषा�त कंदमूळ खा��याने बरे होई�, असे म�ा वाटते.
ते गे�ं. तो मूख� कृ�णा�ा �हणा�ा, 'के�वा! म�ा फ� तुमची साथ हवी आहे. एन.एस
तु�ही माझे सारथी �हावे अ�ी माझी इ�ा आहे.' कृ�णाने होकार �द�ा आ�ण होकार �द�ा. वभा वाक

साह�जकच, मी जे �याय�ा गे�ो ते म�ा �मळा�े. कृ�णाची नारायणी सेना आता आमची!”
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आ�ण मी आ�ण मी एकमेकांकडे पा�ह�े. आमची �ंका खरी ठर��. या पै�ाने प�ह�ा मूख�पणा के�ा
तो कृ�णा�या पायाजवळ बस�ा होता आ�ण �या�या डो�याजवळ बस�ा होता. �याची
�यानंतर, कृ�णा�ा हरवून, �या�या जागी नारायणी सै�य �मळव�े.

हा सगळा पै�ाचा मूख�पणा होता! मनाती� अहंकार आ�ण कपट यामुळे
कृ�ण पांडवा�या �पात अस�याचा थेट अथ� यया धना�ा समजू �क�ा नाही.

क� आ�ही �ततकेच अधा�म�क होतो.

नारा आ�ण नारायण यां�याती� �ढाईने आपण कोणता �वजय पाहत होतो?
मा�या ग�यात रा�ीय सरकारचा फास घ� बस�ा होता. म�ा आता गाडी हवी आहे
आ�ा न�हती

कौरव आ�ण पांडव यां�याती� संभा� यु�ा�या पाऊ�खुणा ऐकू येऊ �ाग�या हो�या. �याब��
या पै�ाचे �व�वध �वचार मनात यायचे. तो ब�तेक यु�ाब�� उ�सुक असतो.
��यमान होते, पण जे�हा जे�हा तो म�य दे�ा�या सीमेवर जंटा आ�ण उ�र सोबत असतो

युकची आठवण झा�� क� �याचा उ�साह ओसरायचा. �या �दव�ी अजु�न एकटा
सव� कौरवांनी यो�े मार�े होते, मग जर पाच पांडव आ�ण �यांचे

कृ�णही आ�ा तर यु�ाचा प�रणाम कौरव �पात हो�याची ��यता आहे.
पण ते समान न�हते.

म�ा कधीकधी अस ेवाटायचे क� पांडवांसोबत घडणा�या अ�यायांम�ये आ�ण गो��म�ये पैसा का वाया जात आहे.
�या�या मनात खंत होती आ�ण �या�ाही यु� टाळायचे होते, पण �याचे

�ज� आ�ण �वभावाने �या�ा धम�यां�या मागा�वर पुढे जाऊ �द�े नाही.

दर�यान, एके �दव�ी कृ�णा�या आगमनाची बातमी तानापूर�ा आ��. जरी
कृ�णाचा कु घरा�या�ी �द�घ� संबंध होता आ�ण �याचे हतनापूर येथे आगमन हा अपघात न�हता.
घटना �तथे नसून अ�ा वेळ� घड�� जे�हा �याने �वतः�ा पांडव�व�पात आण�े आ�ण �याचे
नारायणी सै�या�ा कौरव �पात ये�याच ेवचन �द�े होते, ते अनेकदा तनापूर�ा येतात.
तो चांग�ा काळ होता. �या�या ये�या�या बातमीने ध�या�या मनात आनंदाची �ाट उसळ��.
�याचा आनंद पा�न तो या �न�म�ाने आप�� चूक सुधार�याचा �य�न करे� असे वाट�े.
करे� आ�ण कृ�णाकडे �मा मागाय�ा उ�सुक असे� पण पै�ा�या बाबतीत माझा अंदाज आहे
नेहमी चुक�चे होते! उ�ट �या�या मंदपणात, नकळत क�ी, ही क�पना सुच��
जर भगवान �ीकृ�णांना �ाही स�मानाने वागव�े गे�े तर कदा�चत �यां�यावर आदराचे ओझे होई�.

दडप�यानंतर, आप�या नारायणी सै�यासह, आपण �वतः देखी� कौरव �पात या. एकूणच, ते
धना�या अनेक चुक��या योजनांपैक� भी एक होती.

�यांनी �व�तपणा आ�ण आदराची छ�ावर धारण के�� आ�ण �यांना कृ�णा�ा �ांत कर�यास सां�गत�े.
�या�या वा�ात पा�णे �हणून बो�ाव�े. पैसे ठेव�े आ�ण ठेव�े तर कृ�णा
चा�त होतो! �याने ताबडतोब पै�ाची ऑफर नाकार�� आ�ण तो राजकुमार झा�ा
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आदरा�त�य वगळता �यांनी महामवरा�या घरात सामा�य प�तीने राहणे पसंत के�े. y पैसे
फसवणूक झा�� आहे. व�न तो सामा�य रा�ह�ा पण कृ�णाकडून या बाबतीत
चढ�े.

�स�या �दव�ी सकाळ�च कृ�ण धृता�या दरबारात सवा�ना आ�ण सवा�ना मु� कर�यासाठ� आ�ा
नाम�मरण क�न तुमचे नाव सांगा, "महाराज धृत! मी इथे वासुदेव कृ�ण �हणून नाही,

पण तो पांडवां�या �पाने आ�ा आ�ण यु�ा�या बाजूने तह घेऊन आ�ा.
पांडवांना भारताती� सवा�त ����ा�� कु वं�, पर�र भेदभाव आ�ण अहंकार नको आहे.



यु�ात जा. दो�ही एक� रा�ह�यास पृ�वीवर असे �ान नाही
�जथे ते वच��व गाजवू �क�े नाहीत. यु�ाचा प�रणाम फ� �वना�ात होतो
�याने म�ा तुम�याकडे पाठव�े आहे क� तु�ही तुम�या यो�य संप�ी�ा ते समजावून सांगा
अवाजवी ह��पणा सोडून पांडवांना �ांततेने रा�य परत �ा.

धृता�ा काही वेगळे हवे अस�े तरी प�र��ती कौरवां�या दयेवर आ�� असती.
बघा, सव� �ये� सद�यां�माणे �यांनीही हा �ांतता ��ताव मा�य के�ा.
काय कौतुक �या यु�ाचा प�रणाम होई� या ��तावावर म�ा पूण� खा�ी होती
���चा संभा� �वना� कोणीही छाप�ा नाही. �याचवेळ� �कुनने धना�या कानात टप�� मार��.
�याने काही बो��याचे ऐकताच हा पैसा आप�या जागेव�न उभा रा�ह�ा.

"कधीच नाही वासुदेव!" या धन गजा�,” भारता�ा रा�य �मळ�याची आ�ा आहे
�या �याड यो�ाने म�ा बनवून तु�ा मा�याकडे पाठव�े, मी ते रा�य �ज�क�े
आहे. अ�ा �कारे ती रा�याने �मळव�े�� संप�ी आहे, पार. युधर आता �वतःचा इंथ
अ�धकार गमाव�ा आहे. �या�ा परत आत घे�याचा �वचारही क� नका
आवडे�."

"म�ा मा�हत आहे काय पैसे," कृ�णाने �या�ा समजावून सां�गत�े, "तू आ�ण तू गमाव�ास
मामा �कुनने कसे कपटाने इंथ �ज�क�ा पण यु�ा�ा �वस� नका
फ� हा तुझा भाऊ आहे, पण पेपरात हर�याची ���ा तू ठरव�� होतीस, तो
यु� �यायपूव�क आ�ण पूण�तेने सहन के�े गे�े आहे. आता �याचे रा�य �या�ा परत कर
तूच तोटा आहेस."

"नाही कृ�णा!" जे�हा पैसा अ�धक धारदार होत होता, "मी एकदा ठरव�े असते
होय, ते �ेवटचे आहे. मी �हणा�ो क� मी पांडवांना �यांचे रा�य �मळवून देणार नाही. आता चांग�े

माझा हा संदे� तु�ही यो�ा�ा वाचून दाखवा�.”

“युधर अयंत �म�टर आ�ण म�े� आहे," कृ�णाने नंतर �� के�े, "ते
म�ा कोण�याही प�र��तीत ज�मनीसाठ� तुम�या�ी �ढायचे नाही. तो असे �हणू �कतो

आपण रा�य परत कर�यास तयार होणार नाही ही भीती आधीच आहे
�हणून �याने तु�हा�ा �सरा पया�यही �द�ा आहे. यु�ा�ा अ�धक भूमीची इ�ा नाही
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करतो तो �हणा�ा, जर तु�हा�ा संपूण� रा�य �या�ा परत करायच ेनसे� तर तु�ही यु�ा�ा सांगा
�यातही तू नाहीस. ते पाच भाऊ आहेत �हणून त ेतु�हा�ा राहाय�ा सांगतात
फ� पाच गावे परत मागत आहेत. तु�ही �यांना अवंथ�, वृ�भूमी, माक� ड, वण�वत आ�ण �हणा
�यांना �यां�या आवडीचे �सरे गाव �ा. बाक� इंथ रा�य तुम�या सोबत आहे जर तु�हा�ा हवे असे� तर.
तु�ही ठेवू �कता ब�स, ही �ढाई संपे�!"

हे ऐकून मी सुटकेचा �न:�ास सोड�ा कारण म�ा हा यु�ाचा ��ताव वाट�ा
हे खूप सोपे होते आ�ण म�ा खा�ी होती क� ते �वीकार�यात तु�ही कोणतेही पैसे वाया घा�वू नका.
असे� पै�ाचा 'हो' ऐक�यासाठ� सव� �ोक उ�सुकतेने �या�याकडे पा� �ाग�े.

"कृ�णा!" पै�ा�या धारदार आवाजात काही बद� न�हता, "तू चांग�ा आहेस,
आप�या मया�दा ओ�ांडू नका! क� पु�हा पु�हा 'नाही' ऐकून अपमान होतो?
बरं वाटतंय? जा, जा आ�ण तु�या यो�ा�ा सांग क� पाच गावे आहेत, मी
ते सुई�या टोकाएवढे होणार नाही! आ�ण तु�ही देखी� ऐका, जर तुम�याकडे ए
मी आणखी काही बो��ो तर मी �वसरेन क� तू आमचा नातेवाईक आहेस क� पांडवांचा �म� आहेस आ�ण
मी तु�हा�ा बंद कर�यास भाग पाड�े आहे!"

या पै�ाची मा�हती ऐकून संपूण� �याया�य च�ावून गे�े. खच� झा�े�या पै�ाने
असा आडमुठेपणा अपे��त होता, तरीही अधमा��ा मया�दा आहे!



कृ�णा�या चेह�यावरचे भाव बद�ू �ाग�े. तो �हणा�ा, "ये पैसे! म�ा मा�हत आहे क� तू
तू अडाणी आहेस पण अहंकारापोट� तू तु�या मया�दा अ�ा�कारे �वसर�ी�, असे म�ा वाट�े न�हते
होते. जर तु�हा�ा वाटत असे� क� मी एकटा आहे आ�ण तु�ही म�ा बं�द�त के�े तर तो तुमचा दोष आहे
आहे. ऐका, सव� पांडव, कृ�ण आ�ण अंधकवं�ीय यादव मा�यासोबत आहेत. ते नाहीयेत
मा�याबरोबर सव� आरा�य, वसु आ�ण सव� मा�यवर उप��त आहेत!”

असे �हणताच कृ�णान ेएक जोरात हसू �द�े आ�ण �याचे सव� अंग उडा�े.
अंगावर काटा येऊ �ाग�ा. �याचा आकार वाढत अस�याचे मा�या ��ात आ�े. �यां�या �रीराती� फर
�का� इतका चमक�ा क� �तथ ेबस�े�या ��येकाने डोळे �मट�े. मी पा� �क�ो नाही
ते �या वेळ� �क�वा नंतर �तथे घड�े होते, परंतु नंतर, म�ा सांग�यात आ�े क� �या�याकडे होते

महान आ�ण अ��त दैवी �प �वतः�या डो�यांनी पा�ह�े. �याने त ेसां�गत�े
कृ�णा�या �रीरावर एक मूत� देवता �दसत होती. �यां�या कपाळावर आ�ण ज�मनीवर
, हातात �ोकपा� आ�ण त�डात अनादेव. आ�, साया, वसु, ए �नकुमार, इन.

आ�ण �यांचे मानस, वड देव आ�ण सम��य, गंधव आ�ण रस देखी� उप��त होते. �यांचे
ब�भ आ�ण अजु�नने दो�ही हात काप�े. �याच वेळ�, �ाना�या अनेक बाजू काप�या गे�या.
होगा ज�माने �यांनी �ंख, च, गदा, �, �ारंग, धनु�य, नांगर आ�ण नंदक खड्ग धारण के�े.
काय होते �याने मोठ� आग आ�ण �छ� पाड�े नाही, क� �क�े नाही आ�ण होऊ �क�े नाही

मी सूया�सार�या �करणांची कॉपी करत होतो. �का�, म�ा �वराट आ�ण कृ�णाचा �दवा दाखव
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�ोधणे!

कृ�णाचे हे �प काही �ण रा�ह�े आ�ण �यानंतर ते पु�हा आप�या सामा�य �पात आ�े.
परत आ�े. धना�या कपाळाव�न घाम टपकत होता. ते �दसत होते

कृ�णा�या साम�या�ने �याचे केस ढवळून �नघा�े होते आ�ण �याचा आवाज �ांत झा�ा होता.
गे�ा. तो �ांतपणे कृ�णाकडे बघत उभा रा�ह�ा. y मनी असे पा�न भयभीत झा�े

कृ�णाने �क��चत उसासा टाक�ा आ�ण फ� �हणा�ा, "युख तयार हो, ये मनी!"
मी �यांना थांबव�याआधीच कृ�ण आ�ण कृ�ण कौरव-राजसभेतून �नघून गे�े होते.
होते. म�ा समज�े क� कृ�णाबरोबरच कौरवां�या न��बानेही �यां�या पराभवात भू�मका बजाव�� होती.
���न कु ने रा�यसभा कायमची सोड�� होती!

या घटनेनंतर हा पैसा पांडवांचे रा�य परत देणार नाही असे ठर�े.
मी ते के�े न�हते. याचा अथ� असा होता क� काही राजवं� मो�ा यु�ास कारणीभूत ठ� �कतात.

जणू काही भावांनी एकमेकांसाठ� जीव गमाव�ा होता. भारताती� सवा�त ����ा��
राजप रवार, हीन राजा�या नीच पु�ा�या मोहा�ा बळ� पडून, �या�ा बाणाने बांध�े.
हरण-��खत, �या�या �ेवट�या वेळेची वाट पाहत आहे!
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Who
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कुकू�या भूभागावर भारताती� सवा�त ����ा�� आहे हे मा�हत न�हते
राजघरा�या�या �वना�ाची कथा ���ह�� जात होती? कौरवांकडे आणखी अकरा होते

पांडवां�या सात क�न� सै�याने समोरासमोर छाव�या �ाव�या हो�या. कौरवांचे सै�य
�जथे �यांचा सवा�त व�र� उपयो�ा पतमाहा हाही आदे� मा�या हातात होता, तो कृ�णा�ी स��ामस�त करत होता.
पण पांडवांचा सेनापती �हणून धृ�णाची नेमणूक झा��.

मी देखी� म�ा सव��ण वापरक�या���त�र� एक उपाय �हणून मान�े.
मा�, पै�ाने �या�ा सेनापती हो�यास सां�गत�े, ते�हा �या�या उ�रात मीही तसे के�े.
अ�ी एक गो� सांगा, जी ऐकून सवा�ना �सनच झा�े. तो �हणा�ा, "बाय द वे, माझा �वतःचा पांडू आहे.
मी नेहमी मु�ाचा �वरोध के�ा आहे, पण आता जे�हा हा ह�� आ�ण उ�ाम

कारण हे यु� पै�ामुळे आप�यावर �ाद�े गे�े आहे, �यामुळे म�ा �याचे नेतृ�व करावे �ागे�.
मी तयार आहे पण यासाठ� माझी एक अट आहे. मी पण भाग घेईन जर हा सुतप ुकण
�र�गणाबाहेर राहणार!”

गंगापू भयंकर फेरफटका मार�यासाठ� आ�ण कृपापूव�क खेळ�यासाठ�ही ��स� होता.
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पण अ�ा वेळ�, जे�हा हे यू संपूण� कु वं�ा�या अ��त�वाचे कारण होते. झा�े होत,े
म�ा ही अट प�यासाठ� पूण�पणे अ�यायकारक वाट��. मी पैस ेफसवणूक आ�ण कमी खच�

�या�ा �वरोध होता, पण मी �या�ा कधीच उघडपणे �वरोध के�ा नाही. आ�ण या �संगी
पण मी ग�प बस�ो नाही.

मी पण म�ा �हणा�ो, “द�मा! आपण या कुटंुबाती� सवा�त अनुभवी आ�ण आदरणीय आहात
�हणूनच तु�या ��येक गो�ीचा मी मनापासून आदर करतो, पण तुझी ही अव�ा म�ा बनवते
बरोबर वाटत नाही कोण�याही �वषयावर �क�वा कोण�याही �वषयावर तुमचे �वचार
मतभेद असू �कतात, पण आता आ�ही रणांगणावर उभे आहोत आ�ण यावेळ� आ�ही एक� आहोत.
�ढ�याची गरज आहे. �क�वा अ�ा �कारे पर�र मतभेद आणून आप�� ���
कारण असे� ना? �क�वा यु�ानंतर �या मतभेदांवर चचा� होऊ �कत नाही?

"तु�या नंतर...?" अगद� म�ा अडव�ं, "ध�यवाद! या महान नंतर
तु�ही काहीही �वचार कर�यासाठ� जगणार नाही, ना मी, ना पैसा, ना या

काजळ�चे कण! यामुळे केवळ पै�ाने �या�ा पा�ठ�बा देऊन �याचे धैय� कमी के�े नाही तर
�या�ा अनेक अनु�चत कृ�यांसाठ� जाणूनबुजून �क�वा नकळत �वृ� के�े गे�े आहे!”

"बरोबर आहे सर!" मी माझा ��द रागाने ठेव�ा, "कदा�चत कणातून
चूक असू �कते, कणभरही ताकद�वर अव�ंबून रा�न या यु�ासाठ� पैसा वापरता येतो असेही असू �कते.
�ढ�याची �ह�मत करा, तरीही या सव� गो��साठ� आता खूप उ�ीर झा�ा आहे. माझे
आमचा �व�ास आहे क� �यान एक अ�त�य धाडसी आ�ण कु�� कामगार आहे आ�ण कॅरी�या मदती��वाय आमचा
�यामुळे ही �ढाई �ज�कणे ��य होणार नाही. �हणूनच मी तु�हा�ा अ�ा �कारे �वचारतो

अट ठेवून ही कठ�ण �ढाई कौरवांसाठ� अ�धक क� नका!”

"ओ हो�!" भी मचा वर पूव�पे�ा अ�धक धारदार होता, "यू फॉर या
हे सोपे �क�वा अवघड नाही, ते फ� यु� आहे. म�ा ही पृ�वी एक�ाने �ज�कायची आहे
आ�ण यासाठ� म�ा तुम�या स��याची गरज नाही आ�ण फ� या पु�तकाची
मदत करा! जर तु�हा�ा म�ा कौरवांचा सेनापती बनवायचा असे� तर ही माझी अट आहे.
रणांगणात उतर�यापूव� क�ा�ा मा�या मृ�यूची वाट पाहावी �ागे�!” मी पण हे बो��ो
ही प�त अ�धक ���� बन�व�� गे�� कारण �या�या �वत: �या हातात माझा मृ�यू होता! उह
आयु�यभर ��ण हो�या�या �यां�या भीषण इ�ेसाठ� �यांचा प�ा महाराज �ंतनू
उहाई छ-मृ�यूचे वरदान होते दया.

�क�वा कनकाचे यु-कौ��य कौरव-�वारातही बसू �क�े नाही, असा �याचा अथ� होता.
मृ�यूची वाट पाहत असताना काय होणार होते? अ�ा संकटकाळात, संकटकाळातही,
इतके होते का? मा�या मना�या कुठ�यातरी कोप�यात कणाचाही मागमूस होता का?
�क�वा यु-कौ��यांमधी� �या�या समवय�कां�माणे �या�या अ�या� वया�या मा�टर�ा पा�न, मी क� �क�ो

अहंकार �खाव�ा होता का? क� तो आप�ा जीव गमावत होता? मा�या प�यावर
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म�ा �च�ह देऊन �ांत करा. प�ह�यांदा म�ाही बळ �मळा�े
पुट पा�ह�ा!

�या�या चेह�यावर �ःख होते. �या उ�े�ाने �यांनी कणा�ा अंग दे�ाचा राजा बनव�े.
के�ा होता, तो उ�े� फसणार होता आ�ण कणभर आ�ेचा आधार घेत�ा
तो पांडवां�ी भयंकर यु� करणार होता, तो संबळ यु�ा�या अगद� आधी होता.



अडखळ�े होते.

कणाचे ब� आ�ण कणाचे ब� यापैक� एक �नवडणे.
होते. म�ा वाट�े क� पैसे मोडीत अडक�े आहेत आ�ण कण बळजबरीने बघा
म�ाही गाडीतून ओ�ावा आनंद �मळत होता. मी पण माझी ��� छाप��

या पै�ा�ा �हणा�ा, "�नरा� होऊ नकोस पु! रणांगणाती� तू एक कण आहेस हे म�ा माहीत आहे
तुम�या अनुप��तीमुळे तु�हा�ा �मळणा�या फाय�ांची काळजी �या, पण मी तु�हा�ा ते वचन देतो
मरणा�या �दव�ी पांडवां�या इतर सै�नकांना मा�न टाक�न आ�ण तो तुमचा �य�न असे�
रणांगणात कणाचा अभाव जाणवू नका! पांडव जरी म�ा अनोळखी अस�े तरी मी त ूआहेस
रणांगणात आ�ण ��डी�या आत मी कोण�याही �कारचा भेदभाव करणार नाही, असेही मी देतो
जो कोणी मा�यापुढे येई�, �या�ा मी यम�ोकात आणीन!”

�ंक! हे नाव मी प�ह�यांदाच ऐक�ं होत,ं पण �तथे मा�या��वाय कोणीच हजर न�हतं
�या�या चेह�यावर मदतीचा भाव �दसत न�हता. याचा अथ� फ� मीच होतो

म�ा ��डीची मा�हती न�हती. �ेवट� ही �ाखंडी कोण होती, �या�यापासून पृ�वीवरचे सव� �ोक
यो यो मी �ढ�याआधीच हार मान�� होती? �ाखांद�ने माझी उ�सुकता वाढव��.

यु-�वारात मा�या राह�याची �व�ा मा�याच मा�हतीने झा��. मा�याकडेही तसेच आहे
रा�ी �ंखंडीब��ची उ�सुकता �मव�याचा �नण�य घेत�ा.

"तु�ा मा�हत आहे!" मी �वचार�े, “तु�ही पटमहा�ाही म�ा अस े�हणताना ऐक�े आहे का?
��डी ��त�र�, तू कोणतीही �ाळा �जवंत सोडणार नाहीस का?"

"हो, मी ते ऐक�े," ओन �हणा�ा.

“…पण हा फसवणूक करणारा कोण आहे? �याचे मा�या�ी असे नाते आहे का
��डीसमोर �रण जा�या�या इरा�ाने तु�ही आधीच बस�ात का?

"खरोखर ही एक �ांब आ�ण जुनी गो� आहे!" पापाज�नी द�घ� �ास घेत�ा
�हणा�े, “मी तु�ा थोड�यात सांगतो. �ंखंडी�ी भी मा पूव�ज माच ेनाते आहे. ते
�यावेळ� का�ी�या राजा�ा अंबा, अंबाका आ�ण अंबा�ाका अ�ा तीन या�ा हो�या. का�ीचा राजा
�तघांनी एक� ��न कर�याचा �नण�य घेत�ा आ�ण �यात एक �वयंवर तयार के�ा
�या वेळ� �ेजार�या सव� राजांना आमं��त के�े होते जेणेक�न तीन राजक�या, �यां�या ��येक�-
तुम�या आवडीनुसार तु�ही तुमची वधू �नवडू �कता. �या �दवसांत गंगापूही त�ण होता, पण �याचा प�ा न�हता.
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�ंतनू�या आनंदासाठ� आयु�यभर जगावे आ�ण हाणापूरची गाद� वाचवावी
वचन �द�े होते. जरी �ंतनू आ�ण सायवती यांचा �वधीपूव�क �ववाह झा�ा होता.
पण का�ी�या राजाने हानापूर�या राजपु�ा�ा �याच कारणासाठ� �या �वयंवरात बो�ाव�े.
नाही काय एवढा अपमान सहन क�नही मी एक�ानेच �वत:�ा गाठ�े. उह ने का�ी
हटनापूरचा राजा आ�ण सव� राजे यां�यासमोर झा�े�या अपमानाचा केवळ �वरोध के�ा नाही.
पण बळजबरीने तीन राजक�ये�ा सवा�समोर रथात बसवून हतनापूर�ा घेऊन जा.
�यांचे ��न �द�ांगा�ी �हावे �हणून आ.

"का�ी�या राजा�या तीन मु��पैक� अंबाका आ�ण अंबा�ाका, घाब�नही, मी.
दळवी�ी ��न झा�ं, पण �तसरी बहीण अंबा, आधीच �वराजची

ती �ेम करत असे आ�ण �तने �या�ा मनाने �तचा नवरा �हणून �वीकार�े होते. यामुळे �यांनी आ�ण सी.�ही.
कृपया मा�यासोबत ��न कर�यास नकार �ा. जे�हा जे�हा म�ा याची मा�हती �मळा�� ते�हा तो
�या�ा ध�का बस�ा आ�ण �याने ताबडतोब अंबा�ा आदराने �वराजाकडे पाठव�े.

अंबा �वराजाकडे गे�यावर ती �हणा�� क� मी �त�ा बळजबरीने सोबत ने�े तरी चा�े�
गे�ा होता, �यामुळे आता �याचा अंबावर अ�धकार नाही आ�ण अंबाही मा�या जवळ आहे.
जायची इ�ा आहे अंबाने �वराज�ा समजव�याचा खूप �य�न के�ा पण �वराजने पटवून �द�े



�याचे ऐक�े नाही. बळजबरीने अंबा पु�हा मा�याकडे आनंद� मनाने आ�� आ�ण ती
भी ने म�ा सगळा �कार सां�गत�ा आ�ण मा�या अव�ेसाठ� म�ा दोष �द�ा. अंबा यांनी के�े
�या�या जीवनाचे आ�ण गुणव�ेचे र�ण करणे हे माझेही कत�� आहे, असेही �हट�े आहे. अंबाने म�ाही के�े
��नाचा ��ताव तुम�यासमोर ठेवा. पण तरीही मी चया-तक�ा�ा बांध�े होते,
�यामुळेच �यांनी अंबा द�क घे�यासही नकार �द�ा. या मागा�नेही मी उ�कट आहे
चुक�यामुळे अंबाने पु�हा पु�हा अपमान के�ा नाही आ�ण �तचा जीव गे�ा नाही.

“पण बाबा,” मी �ोखंडा�ा अडवत �हणा�ो, “अंबा हे बरोबर होते.
मा�या उ�साह आ�ण तळमळ�मुळे अंबा�या जीवात जीव आ�ा नाही. मा�या मते ते

�या वेळ�ही �न�पाप अंबा�ा �त�या मृ�यूची हमी देणे हे माझे नै�तक कत�� होते.
काळजावरचा क�ंक आ�ण �वराजा�या ब��दानानंतर पुसून टाकता आ�ा असता
तो अंबा�ी ��न क� �क�ा असता. ...�र �क�वा तु�हा�ा माहीत आहे का?

"पु, तू हो �हण. ही माझी नै�तकता होती आ�ण देवाने �या�ा �द�े
कार संधी देखी� दयाळू होती. न��बाने, म�ा �वतःची, अंबाची
अपमानापे�ा अ�धक होता, �हणून �याने केवळ आप�� चूक मा�य कर�यास नकार �द�ा नाही
दया, पण अंबा द�क न घेता, �तचा जीव न घे�याचे घोर पापही के�े. sha आ�ण
�यांनी के�े�या �यागामुळे अंबा खूप अ�व� झा�� होती, पण माझाही अपमान आ�ण अपमान झा�ा होता.

के �ू�ने अंबा�या �दया�ा छेद �द�ा होता. �व �वसर�ा पण तो
�या�या अपराधाब�� म�ा माफ देखी� क� �कत नाही. �यानेही मा�याकडून प�ा�ाप घे�याचे ठरव�े.
के�े नाही."
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“अंबा �या अब�ाचा �वजेता ठरे� अ�ा ����या �ोधात होती.
मी पण क� �क�ो. ती एका �ठकाणा�न �सरीकडे, एका रा�यातून �स�या रा�यात भटकत होती
करत आहे जो कोणी �याचे बो�णे ऐक�े, तो �सनी होऊन अंबे�या मदती�ा गे�ा.
�याचे हात वळवळू �ाग�े, पण म�ा हरव�याचा �वचार मनात आ�ा.
पा�याची ताकद इतक� कमकुवत होते क� जणू अचानक पा�याने भर�े�या भां�ात �छ� पड�े.
पाणी वा�न जाते!”

“�ेवट� अंबा हे �यांचे आजोबा आहेत, अगद� वाहन, गु� आ�ण ऋषी जमद यां�या सांग�याव�न.
के पु पर�ुरामकडे मदतीसाठ� गे�े. पर�ुराम महान होते पण अ�त�य �ोधीत होते

यू टू यू कराय�ा तो नेहमीच उ�सुक असायचा. अंबाचे �हणणे ऐकून तो �गेच
�या�ा मदत कर�याचे मा�य के�े. अंबा�ा पाठवणार असे �यांनी म�ा आधी �वचार�े होते
�वीकार करा पण एम�या नकारावर पर�ुराम संताप�ा आ�ण नंतर �करण असे झा�े.
ब�गी ज�मनीवर पोहोच��!”

"पर�ुराम आ�ण मा�यात यु�?" मी अ◌ाया�ा �वचार�े.

"हो!" पताजी �हणा�े, "�या दोन महार थयांम�ये देवां�माणे भयंकर यु� झा�े
सम�त जग पा�ह�� । सरते�ेवट�, जे�हा अनेक �दवसांनंतरही �वजयाचा �नण�य होत नाही
म�ा ��य झा�े तरी आई गंगा यां�या म�य�ीनंतर ते थांबव�यात आ�े. पर�ुरामजीही अंबा
ते पूण� करता आ�े नाही. अंबा�या संयमाचा बांध फुट�ा होता. �या�या जखमा बरे कर�यासाठ� वेळ
�याऐवजी खो��करण कर�यात आ�े. भीमा�या इ�ेने �या�या इ�ेचे �प घेत�े आहे
�या आ�ण �त�ाही माझा पराभव करायचा न�हता, पण �यांना मार�याचा माग� �ोधू �ाग�ा.

जे�हा माणसा�ा माणसाकडून मदतीची आ�ा नसते, ते�हा तो देवा�या आ�या�ा जातो.
आप�ा उ�े� पूण� कर�यासाठ� अंबाने यमुना-तीरावर कठोर तप�या� सु� के��. सहा म�हने
�यांनी यमुने�या पा�यात फ� वायूपय�त �यान के�े आ�ण नंतर वष�भर अ�पा� रा�ह�यानंतर.
यानंतर, �याने सफरचंदाची झाडे खाऊन आ�ण पाया�या बोटांवर उभे रा�न एक वष� घा�व�े.
�याची �ढता चा�ू ठेव�� �क�वा �याने बारा वष� कठोर तप�या� क�न �वग� आ�ण पृ�वी �ज�क��.
संताची कृपा करावी. �यां�या कठोर तप�य�मुळे �यांचे अध� �रीर अंबा नावाची नद� बन�े.



आ�ण उर�े�या अ�या� �रीरातून �याने वासदे��या राजाची प�नी �हणून ज�म घेत�ा. आमचे
�या ज�मातही �यांनी तप�या� सोड�� नाही �हणून �ेवट� उमापात भगवान �ंकरांनी �यांना द��न �द�े.
ए. �याने म�ा मार�यासाठ� भगवान ��वा�ा वरदानही मा�गत�े. मग देव
�ंकराने अंबा�ा सां�गत�े क� म�ाही इ�ा-मृ�यूचे वरदान �मळा�े आहे, �हणून �याने अंबा�ा �वचार�े
भी म�ा मार�याचे वरदान देऊ �क�ा नाही पण �याने अंबा�ा वचन �द�े क� तो देई�
�त�या पुढ�या ज�मी, यु�ा�या वेळ�ही ती मा�या मृ�यूचे कारण असे�!

"पण अंबा काय या का?" माझी उ�सुकता ��गे�ा पोहोच�� होती आ�ण मी
�या�ा पूण� झोपायचे न�हते.
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“मृतदेहातून वरदान �मळा�यानंतर अंबा�ा खा�ी झा�� क� �त�ा भीमा�ा मारायचे आहे.
माणसा�ा पुढचा ज�म �यावा �ागतो आ�ण �यासाठ� �याचे वत�मान जीवन.

ते आव�यक होते. अंबा �त�या उ�े�ा�ती एक�न� होती
�णाचाही �व�ंब न �ावता �वत:ची तयारी के�� आ�ण �यात तो जळून गे�ा.

"�फर क� अंबा पुनज��म, बाप? ती आता कुठे आहे?" मी �वचार�े.

"हो पु! अंबाने �तचा पुढचा ज�म पांचा� नरे� पदा�या घरी घेत�ा."

"राजाची ��ती?" माझी अधीरता वाढत होती, "पण पो�ट�ा दोनच मु�ं-
�ुण आ�ण सौपद! तर मग अंबा...?"

"धीर धर, मी सांगतोय!" पोनाचाय �हणा�े, “पो�टची दोन मु�े हे अस�य आहे
एन.एस. परम स�य हे आहे क� �ीकृ�ण आ�ण कृ�णापूव� अंबा यांनी पदा�या घरी �वधी के�े.
मी घेत�े होते �या ���येचे नाव आहे �ाखांद�!”

“मग तो फसवणूक करणारा आहे का? पण पातमहाही यु�ात �ाखंडी अस�याचे सांगत होते.
पण ह��ा करणार नाही... मा�या �वतः�या सारखे
मया�दा ओ�ांड�या हो�या.

"हे पण गूढच आहे, पु!" संर�क �हणा�े, "�ाखंडीचा ज�म �मरवणुक�त झा�ा.
तो आ�ा होता, पण पदरात मु�ाची इ�ा��� इतक� �बळ होती क�, �यामुळे �ोकांम�ये खळबळ उडा��.
हा चार �कार�या �ोकांचा पु� आहे. या��त�र�, तुमचे खोटे स�यात बद�ा.
असे कर�यासाठ�, पो�टाने अगद� सु�वातीपासूनच ��डीची सं�कृती �द�� आ�ण पु.
�याची काळजी क�ी घेत��? याचा प�रणाम खूप भयानक असे�."

“काही काळानंतर �ाखांद� ��नास पा� झा�� पण �त�या चार पदांमुळे
�ाखंडी�ा �ोक त�ण समजायचे. दर�यान, द�नराज हर यवमने �ाखंडी (असे
त�णा�ा समज�े क�) �या�या प�नीसह. पो�ट म�ये
पण �या�यासाठ� �वा�भमान आ�ण साव�ज�नक ��ेचे ओझे इतके झा�े आहे.
�याने घाईघाईत ��येक ऑफर �वीकार�� असती का!”

" �क�वा! पो�टाने असा मूख�पणा के�ा? �त�या�ी ��न झा�ं का? म�ा हे
माझा कथेवर �व�ास बसत न�हता.

"हो, �यायाधी�ांना तेच हवे होते!" मी बो�त रा�ह�ो. “��नानंतर तु�ा जे पा�हजे ते
तेच होते. �ाखंडी�या प�नीने द�नराज या प�यावर हक�कत सां�गत��, �याचा
फळ आ�ण फळ, द�नराजने ��डीचा अपमान के�ा. �ाखंडी अ�भमानाने
तो घर सोडून जंग�ात रा� �ाग�ा. तो �या�या भट थुनकाना नावा�या ���चा होता.

e जे�हा �ाखंडीने �या�ा सां�गत�े क� ते �याचे आहे, ते�हा �या�ा �याची दया आ��. तो skunk
काड� घेऊन काही काळ पती�ा �द�े �हणजे ��डी,
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द�नराज�ा आप�ा माणूस अस�याचे पटवून देऊन अपमानाची �ाज �या�यावर ओढव��
चाटता येते या आ�ण �ांडी यां�याती� हा करार असा आहे क�, काम पूण� झा�यानंतर �ांडी

ती �त�या पती-प�नी�ा Z �ा परत करे�. यानंतर वाईने �ाखांद� ही पदवी घेत��.
आ�ण ते पा�न अब�ा ��डीने त�णाचे �प घेत�े!”

"हे मागे पड�े�या बद�ाचे अ��तम उदाहरण आहे सर!" मी अ�या �हणा�ो,
"�यानंतर क� या?"

“यानंतर,” ओना कथा पुढे चा�ू ठेवत �हणा�ा, “�ाखंडी थेट द�नराजकडे गे��.
आ�ा आ�ण पौष-परी पार क�न �याने द�नराजाचा सं�य खोटा के�ा.
दया. पौरा�णक कथेनुसार, जे�हा �ाखंडी पु�हा जंग�ात परत�ा ते�हा �याने ते पा�ह�े
थुनकना आ�ो� करत होता. �ाखंडीने �या�ा कारण �वचार�े असता �याने एके �दव�ी सां�गत�े

ययाराज कुबेर �या जंग�ात आ�े होते आ�ण थुनाकाना बेटावर पा�न �यांना खूप आ�य� वाट�े.
आ�ण जे�हा �या�ा ��डीब���या �या�या वृ�ीत बद� झा�याचे कळ�े ते�हा �याने गु��ा �वचार�े.
थुनाकाना �ाप देतो क� �या�ा अबी �हणून जगावे �ागे� आ�ण ��डी�ा मार�े जाई�.

तरच तो आप�ा माणूस परत �मळवू �के�. ई-अ�व�तेसाठ� थुनकन
तो असहाय होता पण तो �ाचार होता. यानंतर �ाखांद� या त�णाने आप�ा प�ा पो�ट के�ा.

पांचाळ परत आ�े.

"...पण तु�ा हे सगळं कस ंमाहीत?" म�ा वाट�े ते मा�या प�यापासून खूप �र आहे
मी उ�ीरा �वचार�े

“जे�हा �ंकडी पांचा�कडे परत�ा ते�हा ते ��द खूप जोरात आ�े आ�ण तो हस�ा.
यासोबतच ��डी�ा धनु रा�ी ��क�यासाठ� मा�याकडे पाठव�े होते. तु�ा हे सव� माहीत नाही कारण

कारण �या �दवसांत तू कु वं�ा�या राजपु�ाकडे मु�कामा�ा गे�ा होतास आ�ण तुझा पराभव झा�ा
ये�यापूव� �ांडी आ�ण �ुणा ���ण पूण� क�न परत�े होते.

"अरे, असं आहे का! तरीही मी प�महा, ��डीवर ह��ा करणार नाही कारण �या�ा हे माहीत आहे
पु�षां�या �पात ते खरोखर खरे आहे का?

"हो पू!" रागाने �हणा�े, "आ�ण कदा�चत �याच �कारे, मृ�यूचे वरदान बनून.
अंबा �ंखंडी �हणून �तचा �ोध पूण� क� �के�!” �ेवटचे रह�य उघड झा�े

ए �हणा�े.

आपण सव� देखी� आप�या पूव�जांम�ये माता �क�वा पु�ष �क�वा कोण�याही पु�ष, कोण
मी मा�या पूव�जांम�ये आई होते, फ� पु�षावर �व�ास ठेवून �व�ास ठेवत राहणे �हाणपणाचे आहे का? भूतकाळ आ�ण पूव�ज
K �या तंतूंवर गुंफून वत�मान आ�ण भ�व�याचा �ास कसा तयार करता? �क�वा
मा�या इ�ा-मृ�यूचे कवच भेदण े�ंडी�ाही ��य होई� का? असे ��येका�ा वाटते
�वचार क�न माझे डोळे पाणाव�े.
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गे�े दानत: यु� सु� होणार होते. �या महायुचे काही �नयम ठर�े�े होते.
सूया��तानंतर यु� थांबवायचे ठर�े आ�ण

�ोक घाब�न एकमेकांना घासती�; असे कर�यासाठ� सै�य सोड�े
एक परवानगी असे�; भयभीत �क�वा बे�ु� ह��ा के�ा जाणार नाही; �ा मागा�ने
�ोकांवर, �यांनी आप�े �च�खत आ�ण कवच गमाव�े नाही, जे आ�य घेतात �क�वा जे �ढतात
पळून जात आहेत, गोळ� घात�� जाणार नाही. असेही आढळून आ�े
खा�� ठेवा, ते गमाव�े जाणार नाही.

रणांगणात जे�हा यु�ाचे �नयम ठरव�े जात होते, ते�हा धृत �वत:च होते.
राजवा�ात होत होते. �या महायुचा ज�म कु वं�ात ठेव�याची �यांची भू�मका
सु�ा मह�वाची भू�मका होती, परंतु अपंग�वामुळे यु�ात भाग घेत�ा, नंतर कृता
�या�ा ही घटना पाह�यापासूनही रोख�यात आ�े. ��येका�ा मा�हत होते क� तू
�या�याकडे धम� आहे �याचा �वजय होई�. �ोकांना हेही माहीत होते क�, वासुदेव कृ�ण,

नेहमी धमक� देऊन, आ�ण �याच धमक�चे समथ�न कर�यासाठ�, युरी कृ�णान े�याचा घेत�ा
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नारायणी सै�या�ाही याग दया आ�� आ�ण ते पांडवां�या पाठ��ी एकटेच उभे रा�ह�े. धृ�ा
इतर सवा�नी कौरव-पपां�या पराभवाची पूव�क�पना के�� होती, परंतु पु-मोह आ�ण
राजाभोग राजाने आंध�या धृता�ा �ववेकापासून वं�चत के�े होते. �याचा �व�ास होता
भीमा, �यांची �न�म�ती नारायणी सेने�या पा�ठ��याने एम.
चांग�या पै�ासाठ� ते यु� �ज�कणे कठ�ण होणार नाही.

जरी पा�ा�ा मा�हत होते क� �त�ा �त�या मह�वाकां�ा पूण� कराय�या आहेत आ�ण
�याचा चु�त भाऊ पांडू�या मु�ा�या मृ�यूने काहीही �मळवायचे न�हत,े आ�ण
मनात तो भयंकर र�पात पाह�याची इ�ा होती. �याने का�द� वेदांचा वध के�ा
काय आ�ण �यांना ते यु� पाह�याची इ�ा होती. असे वेदांनी धृता�ा सां�गत�े

जर �याची इ�ा असे�, तर तो युयू�ा पाह�यासाठ� देऊ �कतो. पण अचानक
धृता�ा वाट�े क� पांडवांबरोबरच आप�या मु�ांचे �कती मृतदेह आहेत हे �या�ा माहीत नाही.
�या�ा जग पहावे �ागे�, �हणून �वचार�व�नमय क�न �यांनी वेदांना सां�गत�े

मं�ी संजय�ा दान �ा �हणजे संजय राजवा�ात बसून यु� पा� �के�.



तेथे होत अस�े�या �वना�ाची कथा धृता�ा सांगता आ��. वेदांनी �या�ा सां�गत�े
�ाथ�ना मा�य झा�� आ�ण मग संजयनेच धृता�ा महाभारता�या यु�ाचे संपूण� वण�न �द�े.

आ�ण ते तारेने सां�गत�े होत.े

या यु�ाब�� यापूव� बरेच काही ऐक�े आहे आ�ण म�ा वाटत ेक� �या
इथे सव� गो��ची पुनरावृ�ी कर�यात अथ� नाही. जरी मा�या �वतः�या आयु�याती� काही घटना
जोड�े�े आहेत, �यामुळे ही कथा पुढे ने�यासाठ� �यांचा उ��ेख करणे आव�यक आहे.

संजयने धृता�ा सां�गत�े क�, रणांगणात मयु�या �नयम-कानून ग�धळ सु� आहे.
आ आ�ण मग कौरव आ�ण पांडवांम�ये मोठा संघष� सु� झा�ा. मी रणांगणात आहे

उसासे, हातांचे रडणे आ�ण सै�नकांचे ओरडणे या��वाय �सरे काही ऐक�े
देत न�हते रथी ते रथी, महारथी त ेमहारथी आ�ण अतरथी ते अतरथी अ�ी �ढत होती.
भीम, �ोण आ�ण कृपाचाया�चे रथ वादळासारखे मैदानात �फरत होते. पावसापासून
�ढाई�या प�ह�याच �दव�ी रणांगणावर देहाचा फटका बस�ा. जणू आका�ातून पाऊस पडत होता
पाऊस पडत होता, �यामुळे ज�मनीचा रंग �ा� झा�ा होता. कौरव, पांडवां�माणे
बाजूने जोरदार पाऊसही पडत होता. पांडवां�या वतीने अजु�नाचे यु�कौ��य आ�ण
भीमा�या भयंकर गजनासमोर कुणाचा तरी टक �ागणे कठ�ण होते. प�ह�ा �दवस
दो�ही बाजंूचे �ेकडो सै�नक आ�ण सै�नक मार�े गे�े आ�ण बरेचसे गंभीर जखमी झा�े.
�ारे जखमी यु� असेच चा��े आ�ण दररोज �ेकडो �ोकांची सं�या
जखमी होऊन मरतात. या ह�याकांडाने एवढं उ� �प धारण के�ं क� मयत
�यांचाही �वचार �क�वा मोजणी करायची होती.

एक मह�वाची घटना सांगतो. म�ाही पांडव आवडतात
ए ने सै�यावर कहर के�ा होता. �यां�यासमोर महान मा�तर, �ाचार आ�ण �ाचार
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होते अजु�ना�ाही, �याचा रथ भगवान �ीकृ�ण �वतः चा�वत होते.
म�ाही थांबता आ�े नाही. एके काळ� अ�ी आ�� क� मा�या नेतृ�वाखा��ही अनेक
योग आ�ण महाथ�य यांनी �मळून अजु�ना�ा घेर�े. कृ�णाने अजु�ना�ा संकटात टाक�े
तो अडक�े�ा �दस�ा, तर अचानक आ�े क� कळ�े नाही, कृ�णाने �वजे�या जोरावर रथाव�न खा�� उडी मार�� आ�ण
पुढ�याच �णी म�ा �दस�े क� �या�या हातात सुद��नचे च� चमकत होते. �यांचे पाय
जमीन थरथ� �ाग��. �पव�या-का�या पावसा�या ढगांम�ये �या�या अंगावर फडफडत होते
ते �वजां�या कडकडाटासारखे चमकत होते. �याचे �प पा�न सवा�चेच मन भारावून गे�े.

�मृती ताजी झा�� आ�ण भीतीन ेरणांगणात पाय पसर�े.

कृ�णाची तोडफोड पा�न सव�जण घाबर�े. पण तरीही मी
काळजीही क� नका. ते हात जोडून कृ�णा�ा �हणा�े, “माधवा! तु�ही हे
तो सव� जगाचा �वामी असून सवा�ना आ�य देतो. मी तु�या हाताने मार�े तर माझे
पण यापे�ा भा�याची गो� काय असू �कते! ये �भु, माझा �ाण घे आ�ण माझा अ�भमान घे

वाढवा!" दररोज हजारो सै�नकांना कोणी मार�े?
�ेमाने ओ�े होते. कृ�णा�या हाताती� सुद��न चाक अजूनही �फरत होते
�याचा चेहरा रागाने �ा� झा�ा होता.

अजु�न आ�ण युया धन यां�या उप��तीत �याने घेत�े�� कृ�णाची र�कम म�ा आठव��.
ते एकमेकांना उच�णार नाहीत. मग �याने �याचे स�य तोड�े? मी फ� हे
असा �वचार करत असतानाच अजु�नाने रथाव�न उडी मार�� आ�ण कृ�णाचे पाय धर�े. तो
कटवार �हणा�े, "के�व! �ांत रहा. का घेत�ा नाहीस?
आहे. तो एक जाऊ देऊ नका! मा�यासाठ� तुझी ��तमा खराब क� नकोस, माधव!”

"नाही!" कृ�णाचा राग थांब�याचे नाव घेत न�हता.
म�ा मा�या ��दाची �क�वा मा�या ��तमेची �च�ता नाही. जरी गंगापूने म�ा रोख�े नाही



तू गे�ास तर तुझा ना� होणार नाही, माग�! तू मा�यापे�ा जा�त आहेस आ�ण त ूहर�ासमा�या आ��या�ा वाचव�यासाठ� मी अ�ीच एक वेदना मोडू �कतो!”

"के�व!" अजु�न �हणा�ा, “मी तु�ा वचन देतो क� तुझा मु�गा प�रपूण� होई�
वापर�े जाई� आ�ण म�हना थांब�व�यासाठ� गांडीवम�ये नवीन ऊजा� ओत�� जाई�.
तू माझे ऋणी आहेस, त ूजा!" देव �या�या �ेमा�या धा�याने
बांध�े होते कृ�ण गे�ा आ�ण पु�हा रथावर बस�ा.

म�ा माझे उ�र सापड�े होत.े या घटनेने मा�यावर खो�वर छाप पाड��.
मा�याम�ये उ�या अस�े�या रणांगणाती� दोन भयंकर चेह�यां�या गोपनीयतेची तु�ना करा.
के�� होती. एक�कडे पतमाहाही होता, �याने �वतः�या सुर�ेसाठ� जीव धो�यात घात�ा होता.
ते अनी�तमान �हणून पै�ा�या बाजूने �ढत होते. सव� बाजूंनी कृ�ण होते, �याचे
पण धो�या�या वेळ� �या�या गोपनीयते�ा काहीच �क�मत न�हती. मा�यासाठ� देखी� जेथे �यांचे
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ती ज�ी सरकार होती त�ीच कृ�णाने भ�� आ�ण संर�णासाठ� �तची पूजा के�� होती.
आप�े �टेटस तोडाय�ा �णभरही �व�ंब क� नका!

पांडवांची प�र��ती हाताळ�यासाठ�ही म�ा मारावे �ागे� हे कृ�णा�ा माहीत होते.
होते. सूया��तानंतर �वरात बसून �यांनी �स�या �दव�ी�या रणनीतीवर चचा� के��.
अजु�न�ा �हणा�ा, "�ाखंडी�ा यु�ात उतरव�याची वेळ आ�� आहे!"

तो यु�ाचा दहावा �दवस होता आ�ण �या �दवसा�या सूया�ने कौरवांवर मोठा आ�ीवा�द �द�ा.
उदय भीतीने आ�ा होता. अजु�ना�या रथा�या पुढे एक रथ धावत होता. या रथावर
�ाखंडी �वार होते. �या �दव�ी मी प�ह�यांदा अजु�ना�ा रणातून बाहेर येताना पा�ह�े. तू जमीन

मी येताच ��डी आ�ण अजु�ननेही मा�याकडे बोट दाखव�े. मी पण ��डी पा�ह��
�यामुळे �यां�या �गेच ��ात आ�े क� तो �यां�या यु�ाचा �ेवटचा �दवस होता. ते मु�ाम

संपूण� �द�े�ा �द��णा घा�ून �याने �ढाई सु� के�� आ�ण �याचे �� �ंखंडीवर क� ��त झा�े. उह
�ाखंडी कुठेतरी �फ�न �या�याकडे येणार हे माहीत होतं. आ�ण तेच!
काही वेळातच �ंखंडीही मा�या समोर �कट झा��.

"बंक�!" अचानक �या�या कानात कृ�णाचा आवाज आ�ा. हे आपण गमाव�े आहे
हे आहे! मारा!" �ाखंडीने मागे वळून पा�ह�े. पण कृ�ण मागे रथात बस�ा

अजु�नाचे सार, मग हा आवाज काय होता? "�वषय, क� तु�ही �वचार करत आहात?
मा�यावरही बाण सोडा!” कृ�णाचा आवाज पु�हा कानात घुम�ा. फसवणूक करणा�या�ा त ेफासावर आ�े
तो कृ�णाचा गु�त संदे� होता. �याने �गेच �या�या धनु�यावर बाण सोड�ा आ�ण

च� जाऊया �याचा बाण मा�या हाता�या वर�या भागातही �ाग�ा होता. समोर
ते पा�नही मी हळूच सु�वात के��. काही �णांपूव� मू� पड�याची गो� आहे
मी, जो हे करत होतो, �ाखंडीचा पराभव होऊनही �ांत उभा होतो. �ाखंडीही म�ा एकावर एक �द��
एकाने अनेक बाण मार�यानंतर �या�ा अध�वट जखमी के�े. उह ने �ीखंडी
बाण न सोड�याची बाब होती आ�ण याचा फायदा घे�यासाठ� कृ�णा�ा ��डी मारावी �ाग��.
समोर आण�े. �या महायु�ात एकदा न�ह ेतर अनेक वेळा
चातुय�पूण� युआन पाह�यासाठ� चोळत रहा. जरी ते यु� �ढत न�हते,
आ�ण पाच पांडव, कृ�णा�या परा�मा�या छायेखा��, कौरवां�या अकरा मानवेतर सै�यात सामी� झा�े.
आ�ण तु�ही सहजतेने �ढत होता.

��डी समोर आ�� आ�ण म�ा थोडी �खाव��, पण �या�या बाणात
इ�ा-मृ�यूनेही तो म�ा मा�न टाकू �के� एवढ� ताकद न�हती! तीच गो�
ते केवळ अजु�नामुळेच. कृ�णानेही मा�यावर ह��ा कर�यासाठ� अजु�ना�ा इ�ारा के�ा.
अजु�न न�ेत आ�ा आ�ण �याने बाण सोड�ा. असे कवच न�हते, जसम अजु�न
बाण थांबवणे ��य झा�े.
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अजु�ना�या बाणाने �या�या �न�ा�या�ा छेद �द�ा. तो बाण प�या�या छातीवर आहे
गया. तो �त� होतो पण रडत नाही. तनापूरपय�त अजु�न समोर पा�न
म�ा कसं कळ�ं पण तोपय�त खूप उ�ीर झा�ा होता. जोपय�त ते �वतःची काळजी घेतात
धनु�य उच�ता न आ�याने अजु�नने डझनभर बाण सोड�े होते. एकही बाण �न�ा�यावर �ाग�ा नाही.
�ेवट� अजु�न हा जगाती� सव��म धनुध�र होता! पुढ�याच �णी
अजु�ना�या बाणाने �रीरा�ा छेद �द�ा. सव� बाण इतके अचूक आ�ण संतु��त
असे काढ�े होते क� ते �रीरा�या �सया� बाजूने देखी� ओ�ांड�े आ�ण पृ�भागाव�न बाहेर आ�े.
�दसणा�या आ�ण बाहेर काढ�े�या कवचांची �ांबीही अगद� सारखीच होती.
�सरे उदाहरण �हणजे अजु�नाचे धनु�य.

मी पण खूप वेदनादायक तापाने ज�मनीवर पड�ो. �याचे संपूण� �रीर खा��
गज�ना करताना तो अजु�ना�या बाणावर अडक�ा. अजु�न, �या�या जाहीर भाषणा�या मांडीवर

खेळून मोठा आ�ा, अंगा�ा हळुवार बांधून, अजु�न�या हाताने वाकून नम�कार के�ा.
तो �नघून जाऊन बस�ा आ�ण ढसाढसा रडू �ाग�ा. मा�या मृ�यूमुळे गंगापूही आहे.
रणांगणात म�ा �व�त �मळा�े. �णभर सव� खेळाडू �ढाई सोडून अंगावर पड�े
�या थोर त�णा�ा बघाय�ा �ाग�ो. �ाखंडी आ�ण कृ�ण एकमेकांना भेटत होते.

कारण �वना� संप�ा तरी �याच वेळ� हे वै��� आहे
sata आ�ण b चे भाव �नमा�ण क� �कतात. याम�ये सहभागी झा�े�े सहभागी �यांचे नातेवाईक आहेत-

न�पणे �यांचे मृतदेह नातेवाईक आ�ण नातेवाईकांनी क�ं�कत के�े�या ज�मनीवर टाकून �ा.
�ो�कां�माणे ते �वजय-पराजय यां�यात डो�त राहतात.

जे�हा धृतरता संजयने देखी� धृता�ा मा �या ज�मनीवर पड�याब�� सां�गत�े.
�यामुळे तो घाबर�ा. भीमाचा मृ�यू �हणा �क�वा तनापूर हीच �याची ओळख आहे.
�स�हासनासाठ� एक अ�ुभ �च�ह होते. यु�ाती� �वजयाचे �माण, पांडवांचे नाही
मी नतम�तक होऊ �क�ो. धृताने सहसा �तचा मुकुट दो�ही हातांनी धर�ा होता. हे भीषण
महायुने हीन धृताची �नरा�ाजनक मह�वाकां�ा �� के�� आ�ण �या�या मूख� डो�यावर मुकुट ठेव�ा.
फ� भा�ासाठ� भांडत होत!े
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संगीत �के�ची पाचवी न�द

22

गे�या काही �दवसांपासून अजु�नाचे र� �दसत आहे, कौरव ��वारात बस�े बाणाचे टोक
आप�या धनु�या�या तारा�ा ��� क�न आ�ण मा�न,

सेयू आप�� भू�मका साकार�याची वाट पाहत होता. तसेच ठेव�े�या �तकानुसार,
�या�या पडझडीनंतर आता कु�या�या रणांगणाचे दार क�ासाठ� खु�े झा�े होते. तो
यु�ाचा मृ�यू होताच �ू मो�ा आप�ी�माण ेपड�ा. इतके �दवस 'सुतप!ु' ऐका-
हे ऐकून �याचे कान ��ज�े. सतत अपमानाच ेते� �या�या मनात धुमसत होते.
अंगार संताप�ा. कणां�या तुळईकडे येत, जणू �वना�ाचे वादळ
ते पड�े पांडवांचे सै�य पळू �ाग�े. मी पृ�वीपासून �र जाऊ
रता उठ�ा होता, क�णाने तो सहज आप�या परमात भर�ा.

रोनाचया आ�ण कंकरणा�या �करणात उतर�यानंतर, कौरवां�या �पात यूचा वरचा हात.
मी नतम�तक होतो. ही बाब पांडवांनाही न�हती. अरे या वेळ� कसे
�ूर यो�ाची गरज होती, जो धैया�चे ��� बनू �के�. अजु�न तु�या बाजूने
पण कण आ�ण कोन यां�या संयोगाचा काळा ढग अजु�नाचा
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जर तु�ही कु�या�ा पॅराम�य ेक�हर क� �कत नसा�, आ�ण नंतर काही �णांसाठ� ते झाक�याची खा�ी करा.
दया. पण अजु�न �र अजु�न होता! �वकरच तो �या�या फॉम�म�ये परत�ा. �याचा
तेथून चा��े�या भीषण बाणां�या पावसाने कौरव सै�या�या मो�ा रणांगणा�ा धूळ चार��.

अचानक म�ा �दस�े क� क�ा एका हातात डो�त होता आ�ण �स�याच �णी तो �त�या हातात होता.
इं�ाने �द�े�ा �नःसं�द�ध '�' आ�ा आहे. �या�ा पाहताच कृ�णाने अजु�नाचा रथ वेगाने वळव�ा.
आ�ण काननकडून द��ण �द�े�ा ने�े. अजु�न अचानक असा झा�ा
भीतीने रथ पळव�याचे कारण म�ा समज�े नाही, परंतु कृ�णा�या �ववेकबु��नुसार ते के�े गे�े.
चाटुयाब�� �ंका न�हती. �यां�यात देवाचे नाते कमी आ�ण
मै�ीचे नाते अ�धक घ� होते आ�ण �याचा एकमेव आधार अजु�नाचे कृ�णा�ी अस�े�े नाते होते.
�मा�माने! पण, अजु�नाने कृ�णा�ा �वचार�े, "के�वा! मी असा �ढतो
�या�यापासून पळून जा�याचा अथ� समज�ा नाही.



"एनएस!" कृ�णाने एका ��दात उ�र �द�े, “क�ाने सां�गत�े�े अतु�नीय ��द
�ा�त झा�े, �याने आता त ेवापर�याचे ठरव�े आहे आ�ण अजु�न, �याचा

हे आपणच! �क�ब�ना तु�हा�ा मार�या�या उ�े�ाने क�ाने ती स�ा �यां�याकडे मा�गत�� आहे.
�हणूनच, मी �तथून तुम�यासाठ� र� आण�े आहे कारण कोणीही �ाई खाऊ �कत नाही.
आहे. ती �या�ा ��� करते, ती मे��!”

"आता काय असे� कृ�ण? �क�वा मा�या आयु�यावर काही उपाय आहे का...?"

कृ�ण काही �ण �वचार करत रा�ह�ा. �म� अजु�नसोबत उहकानचे हात खूप सोपे आहेत
�या�ा मा�न टाकणे मा�य न�हते.

"पथ!" कृ�णाने अजु�ना�या खां�ावर हात ठेव�ा आ�ण �या�ा दा�सा �द�ा आ�ण �हणा�ा, "तू
रा� नका मा�या आयु�यात त ूहरव�� नाहीस, तर मा�या अ��त�वा�ा काय अथ� आहे? आ�ही

कण���साठ� यो�य ��य �ोधावे �ागते. कृ�णा�या उ�राव�न
अ�न�ेने, अजु�नने वासुदेवकडे उ�कटतेने पा�ह�े आ�ण नंतर �या�या गांडीवकडे.

ते उच��यानंतर यू मरण पाव�ा.

कृ�ण आता अजु�नाचे र�ण करणारी ��� �ोधत होता
�ा आ�ण अजु�नचे �च�खत बनवता आ�े असते. सं�या-का�ा�या वेळ� कृ�ण भीमा�ा भेट�ा.
�वचार�े, "भीमा, तू इतके मह�वाचे आ�ण महान यु� �ढत आहेस, परंतु मी तु�ा आतापय�त गमाव�े आहे.
पु, घटो न �दसे कच । �क�वा तो यावेळ� �या�या प�यावर नसावा
होते?"

घटो कचचा उ��ेख आ�यावर म�ा आठव�ं क� आजपय�त मी तु�हा�ा घटो कच ब�� सां�गत�ं आहे.
�वषय काही बो��ा नाही. पांडव वनवासात असताना �यांनी भीमा�ा जंग�ात मार�े.

ह�ब नावा�या रा�सा�ी सामना झा�ा आ�ण भीमाने �याचा वध के�ा. �यानंतर,
भीमाने �डबा�या ब�हणी�ी, हडबा�ी ��न के�े आ�ण काही काळानंतर हडबाने भीमा�या ब�हणी�ी ��न के�े.
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मु�ाचा ज�म दयेचा, वं� आ�ण मनु�या�या गुणांचा अ��त समावे� क�न झा�ा. तो आकार
आ�ण �मा रा�सांइतक� �व�ा� आ�ण परा�मी होती, परंतु �या�या वाग�यात सव� काही

कारम�ये मानवी गुण आ�ण मू�येही होती. हडबाने �याचे नाव घटो कच ठेव�े होते. �या मधे समावे� होतो
�याचे ब�तेक आयु�य �या�या आई हदबा �ह�यासोबत �या�या समुदायाम�ये जंग�ात राह�यात घा�व�े.
असे सांग�यात आ�े.

कृ�णाचा संकेत �मळताच भीमान ेआप�ा �नरोप ह�ाकडे पाठव�ा. भीमाचा
मेसेज �मळताच �डबाने ताबडतोब कु�यांना घाटो क��ा पाठव�े
दया. �स�या �दव�ी सूया��तानंतर काही वेळाने घटो कच रणांगणात आ�े.

मानवांमधी� �या यु�ात कौरवांनी पांडवां�या �पात काही रा�स उभे अस�े�े पा�न
सै�यात एकच खळबळ उडा��. भीमा ��त�र�, एकतर पांडव �क�वा कौरव
घटोने यापूव� कधीच कच पा�ह�� न�हती. �याची �रीरय�ी इतक� उंच होती क� �या�या जवळ उभे होते
तथा�प, �या�या वा�त�वक आकाराचा अंदाज �ावणे अ��य होते.

कौरव सै�याने घटो कचवर बाणांचा वषा�व के�ा. कच�या �रीरातून �याचे बाण कमी झा�े आहेत.
�यांची ट�कर न�क�च होत होती, पण ते गवतासारखे तुटून पडत होते. �यावरही,

कृपाचाया आ�ण कृपाचायाने सोड�े�या बाणांचेही भान न�हते. �या�या हस�याने
कौरव यो�ांचे कान फुट�े आ�ण आपण �या रा�सात आहोत हे �यांना समज�े नाही.
र��याव�न पळून कसे जायचे! जर ते कोण�याही ��तीत धाव�े तर ते �ांब पाव�े उच�ती�.
तो �यांना पकडून �गेच मारायचा. �याने एकाच वेळ� दहा सै�नकांना ��कव�े
तो �या�या मो�ा हाताने �या�ा ���पडून मारायचा. �या�या पायाखा�� �ेकडो �ोक मे�े
बसून हरव�े. घटो कच आ�यानंतर काही तासांतच कौरव सै�याचे मनोधैय� खचू �ाग�े.
ठेवा. घटो कचचा �वना�-���ा पा�न सव� कौरव जसे पोनचाय, कृपछाया इ.



घाटो काच ताबडतोब बंद न के�यास दहा �दवस �ागती�, असा �न�कष� वापरक�या�ने काढ�ा.
तो एकटाच ती भयंकर �ढाई एका �दवसात संपवे�.

काही वेळ �वचार के�यावर ना काणा�ा �हणा�ा, "काना! आतां ही महासंकट केवळ
तु�ही थांबू �कता!"

"एनएस?" कणाने अ�या�ा �वचार�े, “मी आधीच �य�न के�ा आहे, पण काही �ठकाणी
मरे� �ा�� बानचाही अथ� नाही.

“कान, मी तु�या सामा�य बाणाब�� बो�त नाही. आमचे बाण तसे
पासही. तुम�यात अ�ी ��� आहे, जी आ�हा�ा अनेक वेळा वाचवू �कते.”

"कोणता ���क?" क�ाने आ�या�ने �वचार�े.

"भारताने �द�े�� अतु�नीय ���च आता आ�हा�ा वादळांपासून वाचवू �कते!" मी के�े
काय.
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"अचाय, ती ��� मी अजु�न�ा मार�यासाठ� वाचव�� आहे!" �या ब�� बो�णे
साठ� होते

अजु�नाचे नाव ऐकताच �याचा चेहरा बद��ा. मार�े जावे
आ�ण �यासाठ� ���चा योगही आव�यक होता, पण ते�हाच �या�ा ते कळ�े
अजु�ना�या वधासाठ� क�ाने ती ��� वाचव��, �याचे �दय �वच��त झा�े.
�याचे उसासे, अनेकदा �ज��म�ये बद��े.

"तुझं असं �वचार करणं चुक�चं आहे, कण!" ऊना �हणा��, "तु�ही �जवंत असता ते�हाच
अजु�न�ा मारता येई� का? एका �ज��साठ� मी संपूण� कौरव सै�याचा जीव गमाव�ा.
टाकता येत नाही, �हणून मी कौरवांचा सेनापती आहे.
म�ा ड�ॅची बेरीज ऑड�र क� �ा!” हे ऐकून मी थ�क झा�ो.

गया. कौरव सेनापती�या मनात पांडवांब�� �ततका �ेष आहे, ना आप�यासाठ� घातक आहे.
होणार होते.

"तु�यासारखे या, कमांडर!" कणाचे बो�णे �वन� होत,े पण �याचा आ�ीवा�द खूप होता
कठोर होते.

कणाने धनु�य उच��े आ�ण �रीराबाहेर उडा�ा. कण गे�यानंतर,
प�या�या चेह�यावर तोच वाकडा चेहरा �दस�ा, जो �या�या चेह�यावर �स�ग� अस�े�ा �याचा अंगठा होता.
�वचारताना पा�ह�ं. अजु�ना�ारे मा�या प�या�या अखंड �ेमाचे रह�य म�ा कधीच कळणार नाही.
सापड�ा, पण इतकं सांगू �कतो क� �याचा अजु�नावरचा मोह वेदांम�य ेएकच आ�ण कण आहे.
जणू बाण �तरंदाजाची ��तभाच हरव�� असावी!

सहसा रणांगणात भयंकर पण वेदनादायक गडगडाट होत असे. �णभर यु� थांब�े.
खूप �दवसांपासून वाहत अस�े�े वादळ थांब�यासारखे वाटत होते! जवळ गे�यावर �दस�े
अनेक �दवस कचचा �नज�व मृतदेह ज�मनीवर पडून होता. कणा�ारे उधळ�े�� ���, कमी होते

छाती ओ�ांड�� होती आ�ण �याचा गडद �ा� रंग यु�भूमीवर अखंड वाहत होता.
दो�ही बाजूचे �ेकडो सै�नक �या�या अवाढ� �रीराखा�� गाड�े गे�े.

घटो कचा�या मृ�यूमुळे पांडव सै�यात �ोक आ�ण �च�तेची �ाट पसर��. नंतर माझे
मी कृ�णावर पड�ो आ�ण �या�या चेह�यावर एक उदासीनता पा�न म�ा आ�य� वाट�े.

क��या वध अजु�नापे�ा कृ�णा�ा अ�धक गमवावे �ाग�े हे �� करणार ेआनंदाचे भाव होते.
�तथे आ�याचा आनंद झा�ा. मी आधी �हट�या�माणे दो�ही बाजंूनी �वजय आ�ण
पराभवाचा मध�ा भाग �ो�क सारखा डो�त राहतो. कोणताही एक ह�ता, सवा�चा नफा �हा



ती जाते. जणू क��या मृ�यूने पांडवाचे कंबरडे मोड�े आ�ण कौरव पु�हा आ�ेमजबूत झा�े. एकदा कु�या�या �ेतात �चंड वादळ वा� �ाग�े आ�ण त ेखा�� पडू �ाग�े.
सा�ाहचे तेच वष� सु� झा�े होते.

या महायु�ा सुमारे बारा �दवस उ�टून गे�े होते. �वभावाने अधीर
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�च�ता वाढत होती. ओना�य मधून पांडवांना वारंवार पराभूत क�न �यांनी यु� के�े.
संपव�यावर भर देऊ �ाग�ा. �या�ा या गाडीचा राग आ�ा फ� आ�ण �ज��ने
गे�ा. तो �हणा�ा, "मु�ांसारखे ह�� होऊ नकोस, ��ये पैसे. मी मा�या बाजूने आहे
मी ��य ते �य�न करत आहे. पांडवांचा पराभव हा काही �वनोद नाही.

“माफ करा, देवा,” धना आप�� चीड �� करत �हणा�ा, “पण �वकरच
पांडवांचा नायनाट झा�ा नाही तर आप�ा पराभव �हाय�ा वेळ �ागणार नाही.

“म�ा माहीत आहे,” पोनाचाया �हणा�ा, “आज मी एक वतु�ळ बनवणार आहे.
अजु�ना��वाय कोणीही ते वेगळे क� �कत नाही. कस�यातरी ��ारीने अजु�न�ा पकड�ं तर
जर तु�ही इथून र� घेऊ �कत असा� तर �या�या अनुप��तीत मी पांडवांसाठ� एक आ�मा बनव�ा.
मृ�यूचे कारण बने�."

"अं, आचाय!" या धनाचा चेहरा �ःखाने उजळ�ा. "हे खूप छान आहे
योजना आहे. मी आ�ापय�त सांगेन क� या सवा�नी �मळून अजु�न�ा यु�ा�ा पाठव�े.
या बहा�याने ओरडून �या�ा द��णेकडे घेऊन जा. तू गे�यानंतर

च�ा कंपोझ कराय�ा सु�वात क�या."

योजनेनुसार यया धना�या सांग�याव�न सं�तकने अजु�न�ा यु�ासाठ� पाठव�े.
हाक मार��, जे ऐकून अजु�न�ा �यां�या�ी यु�ात जावे �ाग�े. ते हळूहळू
को�ा रणांगणातून द��णेकडे ने�यात आ�े.
द . येथे पांडवां�या छावणीत चं�ान ेके�े�े चाक पा�न ग�धळ उडा�ा. माझे कपाळ
पण �या घटनेमुळे क�ंक �ाग�ा, �याची सु�वातही �याचमुळे झा��
उंदराव�न आ�े.

"आता क� काय?" आ�मा पा�न भीमाने �त� वारात यु�ा�ा �वचार�े,
“आचाया�नी �नमा�ण के�े�या या वतु�ळा�ा फ� अजु�नच छे� �कतो आ�ण तो सं�यातूनही येऊ �कतो.
�ढाय�ा येत, बॅटर इथून �नघून गे�ा. ��ूचे र� आम�या सै�या�ा �यावे.
ते वेगाने पुढे जात आहे आ�ण जर ते तुट�े नाही तर अजु�ना�या आगमनापय�त आपण सव� �यात असू.
समकार का�चा आ�मा बने�."

"म�ाही याची जाणीव आहे, भीमा!" युधर �हणा�ा. "अजु�ना�या अनुप��तीत,
ये, या जीवा�ा कोण तोडणार?"

"मी हा गट तोडेन!" एका त�णाने कानात ��त�वनी के�यावर सवा�नी वळून पा�ह�े. या
अजु�नचा �म� पु� अ�भमायूचा वाणी होता.

"तू!" भीम �हणा�ा, “वास, ��ये, तू हा चौघ कसा तोडणार? तू हर�ा
अजु�ना प�या��वाय �या�ा कस ेटोचायचे हे कोणा�ाही माहीत नाही!”

"तू ठ�क आहेस �हणतोस," अ�भमायू �हणा�ा, "पण जे�हा मी
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आई पोटात असताना एके �दव�ी वडी� आई�ा आंतर�ववाहाची प�त समजावून सांगत होते. माने
ते तं� मा�या आई�या उदरातच ��क�े होते!”

"�ा�बास!" सरदार �हणा�ा, “आता आ�हा�ा काळजी कर�याची गरज नाही.
गरज नाही!"

“पण एक अडचण आहे,” अभय काही संकोचून �हणा�ा, “म�ा आ��याम�ये जायचे आहे.
�हणून ��क�ो होतो, पण नव�याने सक� ��या बाहेर कॉपी कर�याची प�त �वचार�� ते�हा
इत�यात आई आ�� नाही आ�ण बाहेर कॉपी कर�याची प�त ऐकू आ�� नाही.

"अरे, असे आहे का!" यो�ा�या कपाळावर एक चेतावणी चमक�� आ�ण नंतर उदयास आ�ा. "खरच
ही बाब आहे पण घाब� नकोस अरे यार! उंदरा�ा टोचताच
तु�ही आत ��र�ात तर आ�हीही तुम�या मागे येऊ आ�ण मग तु�ही एकटे नाही.
तु�ही राहा� आ�ही आत गे�यावर, आ�ही सव� �मळून या गटा�ा सहजपणे फाडून टाकू.

योजनेनुसार, वीर आभामा युरोन�या चाकासमोर उभा राही�.
आ�ण बाक�चे पांडव आ�ण इतर �ूर यो�ेही �या�ा साथ दे�यासाठ� �या�या मागे गे�े.
अव�या काही वेळातच आप�या प�याव�न ��क�े�या कौ��या�या साहा�याने अ�भम�यूने रागाचा अडथळा �र के�ा.
दया आ�ण �त�या भेदक वे�ात आत आ��. उव��रत चार पांडव आ�ण इतर योगी देखी�

अभय यू�या मागे �दयात �वे� करणार होता, �यापूव� साधुराज जयथ
चटकन आप�या सै�नकां�या मदतीने फुहाचा माग� तयार के�ा. उंदराची मागणी बंद
�यामुळे यु� सु� झा�यानंतर पांडवांपैक� एकही जा�त�हात �वे� क� �क�ा नाही. �ु

मा�या आ��याम�ये �वे� कर�याचा �य�न अय��वी कर�यासाठ� मा�याबरोबर र�ाती� कण,
कृपचाय, बृह�ा आ�ण कृतवमा हेही उभे होते. आता �रीरा�या आत आपण सहा महारांम�ये आहोत
वषा��या सु�वाती�ा यु एकटाच अडक�ा होता. �यानंतर जे काही आ�े, तरीही मी तसाच आहे

कारण जे�हा मी गभ�धारणा करतो ते�हा माझे मन �ेष आ�ण रागाने भर�े�े असते.

अ�भम�यू आत एकटा होता, पण �याने हार मान�� नाही. तो तुझा प�ा जून आहे
तो पूव�सारखा ��ार होता आ�ण �याने एक�ाने धैया�ने �ढा �द�ा. जसे
भरधाव धावूनही जंग�ात मधा�या गटातून केर भ�न.

�याच�माणे सहा महान यो�ांसह एक�ाने �ढताना ते काही वेळात कोसळते.
वीर अभं युही थक�ा. आम�या बाणां�या आ�ण त�वार��या हाराने �यां�या �रीरा�ा फंुकर घा��यात आ�� होती
घड�े तो अडखळ�ा आ�ण ज�मनीवर पड�ा. �या�या खां�ावर, हातातून आ�ण त�डातून र�
वाहत होते. तीन बाण �या�या मांडी�ा छे�न �या�ा ओ�ांडून गे�े, �यामुळे �याचे
उठणे अवघड होते. ते�हा कृतवमाने मागून त�वारीने �या�या पाठ�वर वार के�े.

आभा यू�या अंगातून र�ाचा फवारा �नघा�ा.

"कायर!" अ�यु वेदनेने ओरड�ा आ�ण �हणा�ा, “�ह�मत असे� तर समो�न �हार कर.
करा."
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हे ऐकून कौरव सै�याती� आ�ही सहा महार आता एकटे न�हतो.
घेर�े. यानंतर एक एक क�न सवा�नी �या मु�ाचा त�वारीने पराभव के�ा. �याचा
त�णाचा मृ�यू झा�ा होता. �या�या �रीरातून र� वेगाने वाहत होते. a bhm u
�या माणसा�या �रीरा�या खा�� ज�मनीत, �याने गे�या बारा �दवसांत इतर �ोकांना खाऊन टाक�े.
चूक झा��, प�ह�या यु�ाच े�येय आ�मसात कर�याची �मता उर�� नाही. म�ा भयंकर वेदना सु� झा�या
डोळे बाहेर आ�े. तो अखेरचा �ास घेत होता.

"तु�ही सगळे �वतः�ा गु� मानता?" तु�ही खूप बो�ता
आढळ�े. "तु�ही �ोक गु� नाही आहात, परंतु तु�ही महान �भ�ा आहात. या महायु�ा�या जगात कधी



गाथेचा उ��ेख के�ा जाई�, त ूमी नसून सहा जणां�या नावाने एक�ा खेळाडू�ा घेर�े�याड ह�येचा क�ंक कधीच �र होणार नाही. �याड! या वाईटाचा
�यामुळे हा इ�तहास तु�हा�ा माफ करणार नाही!” या �ेवट�या ��दांनी सु�वात के�यामुळे अनुकरण

गे�ा.

मी यु�ात अग�णत सै�नक मार�े होते, पण �या यु�ात प�ह�या मार�या गे�या
�व�चतच यापे�ा जा�त काही येऊ �के�. चाका�या आत सहा यो�ांचे हात
सु�वात न�हती, न�तेची उंची तसेच �याडपणाची ��खरे होती

होते. मरताना अ�भम�यू जे काही �हणा�ा, मी �या�ा पा�ठ�बा देतो. हे �वना�ासारखे आहे
या छो�ा�ा साठ� जगाने आ�हा सहा त�णांना कधीच माफ के�े नाही!

दर�यान, सांसा�ाही हरवून अजु�न सं�याकाळ� रणांगणावर परत�ा.
�या�ा भाम यू�या मृ�यूची बातमी �मळा��.

“सु�वातीचे चाक तुटूनही, तु�ही �ोक �या�ा मदत कर�यासाठ� आत आ�ात.
तु�ही जाऊ �कत नाही का?" काही वेळाने अजु�नने यो�ा�ा �वचार�े.

"ये अजु�न!" यो�ा �हणा�ा, "जे�हा परमे�राने र�ाचा दरवाजा तोड�ा, ते�हा �याचे
आ�हीही जवळपास वे�ात मागे आ�ो होतो, पण नंतर साधुराज जयथने आ�हा�ा मगरोक बनव�े.
�या आ�ण �या�यासोबत अनेक सै�नक होते. �याने �ॉ�सी पूण�पणे ��ॉक के��
दया. �यामुळे आ�हा�ा आत जाता आ�े नाही आ�ण आ�ही भांडू �ाग�ो.

धूत� यु��चा बळ� ठर�ा. जयथने आमचा माग� रोख�ा नसता तर आज
अरे मा�या आयु�या!” असे �हणताच वीराचे डोळे �ःखाने ओ�े झा�े.

जे�हा अजु�नने �याडपणे �याचे वीर ��द ऐक�े
रागाने �याचे �रीर वादळात कोर�ा पानासारखे थरथर कापत होते. �या�या नाकपु�ा फुग�या आ�ण हात

फडफडाय�ा �ाग�� अनेकदा अजु�ना�या आ�ीवा�दामुळे �ोधाचा �ामा उदयास आ�ा.

"जय था!" �याने भगवान �ु�ा�या �द�ेन े��ी आण��, “म�ा हे �ा�त झा�े असते
कारण उ�ा सूय�दयापूव� मी तेरा मार�ा तर
जर मी प�ा�ाप के�ा नाही तर मी �वतः�ा जाळून टाक�न!”
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अजु�ना�या या भीषण ह��यामुळे एक�कडे पांडवां�या छावणीत खळबळ उडा�� होती.
�सरीकडे कौरवांसाठ� ही चांग�� बातमी असू �कते! पांडवांम�ये
सवा�त वीर आ�ण धोकादायक अजु�न होता आ�ण �या�ा संपव�याचा हा �ुभ �संग होता.
�स�या �दव�ी सूया��त होईपय�त जयथा�ा अजु�नाने झाकून ठेवायचे होते!

पांडव �यावेळ� अजु�ना�या मृ�यूचा �ोक करीत होते आ�ण पूवा�भास देत होते.
दर�यान, कृ�ण आप�या ���य अजु�ना�या जीवाचे र�ण कर�या�या मागा�चा �वचार करत होते. पूण�
पैसा कोण�याही प�र��तीत जयथा�ा अजु�नसमोर येऊ देणार नाही, असा �व�ास.
�स�या �दव�ी सूय�दय झा�ा ते�हा कौरव सै�यात मोठा उ�साह होता. �यांना माहीत होते क� सूय�
हे घड�याने अजु�नाचा अंत होई� आ�ण �याच बरोबर पांडवांचा पराभव होई�.
ठरव�े जाई�

अजु�न आप�या सव� ����न�ी रणांगणात उतर�ा आ�ण येताच तो जयथा�ा �ोधाय�ा �नघा�ा.
ठेवा. तो इतका �चड�ा आ�ण अ�व� झा�ा क� �याने कृ�णा�ा सांगून आप�ा रथ इकडे �तकडे ह�व�ा.
तो इकडे �तकडे धावत होता. ती अ�यंत काळजीने रणांगण गाळत होती. जरी
कृ�णा�ा मा�हत होते क� पैसा कधीच एवढ� मोठ� चूक करणार नाही क� �यामुळे जयथाचा उ�ार होई�.
तु�हा�ा सोड�याची परवानगी देई�. कृ�णान ेअजु�ना�ा हे समजाव�याचा अनेकदा �य�न के�ा.
�याने आप�� ��� जयथा�या �ोधात का खच� क� नये आ�ण �या�याकडे जो काही वेळ आहे

पास बाक� आहे, �याम�ये, �या�या आ�ेनुसार, तो अ�धका�धक �ाणी मारतो.
कर�याचा �य�न करा पण उ�कटतेने आ�ण �ोधाने अजु�न उद�्व�त झा�ा. तो ज�म�ा



इकडे �तकडे धावत होते. अजु�नाचा रथ रणांगणात एव�ा वेगाने पुढे सरकत होतान�क� के�यावर पांढ�या रथा�या चाकांमधून उडणारी धूळ �दसत होती!

या �य�तीत संपूण� �दवस कॉपी कर�यात आ��, मा� जयथाचा ठाव�ठकाणा �ाग�ा नाही. अजुन
आप�े �येय सा�य कर�यासाठ�, हे पुरेसे होते क� �या�या ��ातही आ�े नाही
सूय� उगवाय�ा थोडाच अवधी ����क होता. �सरीकडे कृ�णाचे हात रथ चा�वत होते पण �याचे

तो वेगाने मावळ�या सूया�म�य ेअडक�ा होता. �दवसाचा �ेवट जवळ आ�ा होता. सूय� मंद होता
��येक करणाबरोबर अजु�नचा अंत जवळ आ�ा होता.

अचानक काहीतरी येते आ�ण सव� ग�धळ �नमा�ण करते. अचानक सगळ�कडे अंधार पसरतो
आका�ात उडणारे प�ी आपाप�या घर�ाकडे परत येऊ �ाग�े आ�ण आका� मागे पडू �ाग�े असे वाट�े.
���मा�ा ध�काच बस�ा. �याकडे सामा�य नजरेने पाहताना जणू बुडा�यासारखं वाटत होतं.
अचानक दे�ात �ांतता पसर�� आ�ण �नयमानुसार सूया��त झा�यावर यु� थांब�े. मी प�ह�े
ए, धना�या �वामीसमोर अजु�नाचा रथ उभा होता.

इत�यात जयथा, आनंदाने उडी मारत, अ�या संप�ी�या छातीतून बाहेर आ�� आ�ण हस��.
ए �हणा�े, "अजुना! पहा, अंधार आहे आ�ण तू म�ा मार�यात अय��वी झा�ास. मी ब

तो असा क� तुझा हा ��य कृ�णही म�ा �ोधू �क�ा नाही. आता रथातून खा�� उतर
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या आ�ण आ�मदहन पूण� करा!”

"जय था!" कृ�ण �हणा�ा, "इतके अधीर होणे ही चांग�� गो� नाही.
मा�यामुळे तू आणखी उ�े�जत होत आहेस. हा अंधार सहसा दाट ढगामुळे असतो
कारण के�े होते. पहा, सूय� उगवाय�ा अजून काही �ण बाक� आहेत!"

कृ�णाचे बो�णे ऐकून जयथ आ�ण अजु�नसह सवा�नी आका�ाकडे पा�ह�े.
सु�वात के��. ते खरोखरच अ��तम होत.े आका�ाती� ढग पूण�पणे �व�न गे�े होते आ�ण सूय�
सव� जोमाने तो रा�यात बुड�या�या तयारीत होता.

"अजुन, आता काय बो�तोस?" कृ�ण अजु�ना�ा �हणा�ा. "तू हर�ास
तू समोर आहेस तुमचे �ान पूण� करा आ�ण नायका�या कृतीचा सूड �या!”
कृ�णाचा आवाजही संप�ा न�हता, क� म�ा अजु�न �या�या �व�ा� गांडीवात �दस�ा.
धनु�यावरचा बाण तयार उभा होता. कृ�णान ेअजु�ना�ा पु�हा अडव�ं, "एक गो�
ठेवा. जयथा�या प�या�या झाडाने भाक�त के�े आहे क� �याचा मु�गा कोण असे�.
जयथाचे डोके कापून पृ�वीवर फेक�े जाई�, �या�याच म�तकाचे �ंभर तुकडे के�े जाती�!
�यामुळे जयथचे डोके कापून तु�हा�ा �या�याब�� कळे� अ�ा �कारे बाण सोडा.
तु�या मांडीत पड �यांचा प�ा वतु�ळ, यावेळ� नम�कारात गढून गे�े�ा असतो. हे करा, पथ!
ते कोरडे होणार आहे."

कृ�णाचे �हणण ेऐकून अजु�नाने धनु�याची तार ओढ�� आ�ण नंतर पूण� ���ने.
ते सोडा अजु�नाचा बाण पटकन उडा�ा आ�ण पुढ�याच �णी जयथाचे म�तक, �याचे
खोडापासून वेगळे के�े. कृ�णा�या इ�ा�याकडे �� देऊन अजु�नाने बाण सोड�ा
चा�व�े होते. �यामुळे जयथचे काप�े�े डोके हवेत उडत �या�या प�या�या झाडावर आ�े.
तु�या मांडीत जा आप�या मु�ाचे �छ��व�छ� �ीर आप�या मांडीत पा�न झाड उभे रा�ह�े.
आ�ण यामुळे जयथचे डोके �या�या मांडीव�न खा�� �ोटून पृ�वीवर पड�े. डो�याखा�� पडणे
केवळ, �या�या �वतः�या न��बा�या ��दांमुळे, वृ�या डो�याचे �ंभर तुकडे झा�े.

कृ�णा�ा यु�या �नयमाचे पा�न कसे करायचे आ�ण दैवी माया क�ी वापरायची हे मा�हत होते
अजु�नचे �ाण वाचवणे ��य न�हते. महायु, �या�ा पांडवांकडून धोका होता

सु�वात र�णासाठ� झा�� होती, आता हळूहळू फसवणुक��या मागा�ने �वजयाकडे वाटचा� करत आहे.
होते!
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�ँड�केपमधी� मृतांची सं�या वाढत असताना, �ढाई अ�धक �ूर बन��.
के�� होती. जयथा�या कपट� मृ�यूने कौरवां�या �पात हाहाकार माज�ा. y पैसे,

पोनाचाय आ�ण कृपाचाय यां�यात वाद सु� झा�ा. अरे कदा�चत
�ंका होती आ�ण �यामुळेच ते एकमेकांवर �चडत होते.

"चांग�ा माणूस!" यया धन रोणाचायास �चड�े�या �वरात �हणा�ा, “असं वाटतंय
कौरवां�या �पात �ढत असतानाही तुझे मन, तुझा ���य अजु�न माही रामा, तु�या मनात आ�ा आहे!
इत�या ह��यांनंतरही तो एकामागून एक आम�या खेळाडंूना मारत आहे
तु�ही सव� काही �ांतपणे पहात आहात. तुम�यामुळे आ�ही हे यु� हर�ो असे �हणू नका
जा!"

कारण पै�ाची चचा� खरी होती आ�ण �हणूनच ती गो� माझा प�ा टोचत होती. ते खर ेआहे
क� पांडवांना, धृता�या राजकृपेने वरदान �मळूनही,
�व�ेषत: अजु�नासाठ� ते इतके होत ेक� तो बरोबरीचा असूनही पांडवांचा मोठा वारसा होता.

क� �क�ो नाही. पण आता पै�ा�या �पात कडवटपणा बघत कोन �न�म�
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तो पांडवांसाठ� आ�ण कौरवांसाठ� असावा क� नाही हे ठरवणे आव�यक होते -
तु�ही सं�यांमधून कसे �नवडता?

आयु�या�या अखेरीस डोनाचायासारखा जाग�तक दजा�चा वास �यां�या कपाळावर �ाव�ा गे�ा.
अवहे�नाचा क�ंक �ागणे मा�य न�हते. �याने �वतःची काळजी घेत�� आ�ण

याय धन, �याने धारदार �वरात उ�र �द�े, “या धन, तुझे मन हरव�े आहे. वाजय
�मळव�या�या तुम�या उ�कंठाम�य ेतु�हा�ा यो�य क� अयो�य याची जाणीवही नसते. मी तु�या बाजूने �ढतो
रा�न पूण� �ानाने �ढतो, तरीही जर तु�हा�ा मा�या �ानावर �ंका असे� तर मी करेन
मी �पथ घेतो क� आज अ�ा भयंकर �ढाईत कांगपा�या भयानक सै�यान ेहादरवून सोड�े जाई�. परंतु
एव�ा �नरपराध सै�नकांना आ�ण त�णांना तुझा �ज��पणा कारणीभूत आहे हे एक ऐका
मृ�यूचे कारण आहे आ�ण या यु�ात आमचा पराभव झा�ा तर �या�ा तु�हीही जबाबदार आहात
तू हो�ी�." रॉन �ज�दगी�ा इत�या कठोरपणे फटकारताना मी प�ह�यांदाच ऐक�े होते. जाणून �या
नाही, पण म�ा मा�या प�याचा अ�भमान वाटत होता.

पै�ा�या आरोपाने पोनायकाकाचे मन उ���न झा�े. �यांनी �गेच �यांचा a-sh घेत�ा
�रीराबाहेर गे�े. कु�� कामगारापे�ा जखमी कामगार अ�धक धोकादायक असतो

आहे! कोनांना �खापत झा�� आ�ण �यामुळे ते अ�धक धोकादायक झा�े. तो समरभु�ा गे�ा
खरोखर एक भयंकर �ढाई सु�. �चायना �या�या ए-�� आ�ण यु-कौ��यासह
�तने यू चे पॅन पु�हा कौरव-पीकडे झुकव�े. समरभूम�ये �याचा रथ
�वजेपे�ा वेगाने पुढे जात होत ेआ�ण ते �या �द�े�ा वळ�े, तेथे पृ�वी
�ू�या मृतदेहा�ी ती अडक��. पांडवांना कोन थांबवणे आव�यक होते. पण पृ�वी
बचावात सव��म �तरंदाजाचा स��ण रोखणे �क�वा पराभूत करण ेहा काही �वनोद न�हता!

अजु�नाने आप�या गु�ंचे इतके भ� �प यापूव� कधीही पा�ह�े न�हते. �या�ा समजून �या
तो आंगोनचा बाण-पाऊस आ�ण �याचे दोन ��द थांबवाय�ा आ�ा नाही.
करा! प�ह�यांदा �ढताना अजु�न�ा भीती वाटत होती. कृ�ण त�काळ
अजु�ना�या �ंका आ�ण भीतीची जाणीव झा��.

कृ�णाने रथ थांबव�ा आ�ण अजु�ना�ा �हणा�ा, "अजुना! तु�ा ते चांग�ं माहीत आहे
रोनाचायधनुधा रा�याम�ये सव��कृ� आहे आ�ण तोपय�त �याने धनु�य हातात धर�े आहे.

उ�वराज म�ा हरवू �कत नाही. ओ�ाचय थांबायचं तर
�यांना �यांचे धनु�य खा�� ठेव�यासाठ� काही माग� �या. तु�ही मार�यावरही असेच न�ीब घडे�
तु हे क� �कतोस का!"

"माधव!" अजु�न आय�या�ा �हणा�ा, “काय �हणतोस? यावेळ� रणांगणात
आचाय�होन यां�या��वाय इतर �व�ाथ� नाहीत. म�ा सगळ�कडे तेच �दसते
एन.एस. पूव�कडी� हजारो सै�नकांना मार�यानंतर ते पुढ�या �द�ेने पोहोचतात.
आ�ण मग �तथून �स�याच ��तीत! मी कोण�याही वापरक�या�म�ये इतका वेग पा�ह�ा नाही. मी तसे
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आज आ�हा सवा�ना मा�न ते हे यु� संपवती� असे �दसते
�यांचा नतम�तक ठेव�याचा माग� मी �वचार करावा असे तु�ही �हणत आहात का?

अजु�न इतका �ाकुळ झा�े�ा पा�न कृ�ण मागे वळून �हणा�ा, "असं �नरा� होऊ नकोस.
माग�! हे यु� �ज�कणे तुम�या पराभूतांचे कत�� आहे. अगद� �क�वा इतके मोठे नाही
�याचे �नराकरण होऊ �क�े नाही. अजु�नाचे �मरण कर, तू तु�या पु�ाचा मृ�यू आहेस.

फ� टँकरमधून आ�े�ा हा �चंड गांडीव �या वेळ� कसा, याची बातमी समज��.



के गभ�धारणा झा�� आ�ण मो�ा माणसा�ा यु�ात घाम फुट�ा, तू हरेब�या�या खां�ाव�न तो घसर�ा होता आ�ण खा�� आ�ा होता. आठवतंय अजु�न?"

"हं ��ात ठेवा, कृ�णा!" अजु�ना�ा अभय�या ह�येचा �ःखद �ण आठवतो.
�हणा��, "ते �ण मी कसे �वसरणार? आप�या मु�ा�या मृ�यूची बातमी क�ी ऐकू येई�
तो �या�या खां�ाव�न धनु�य सोडणार नाही का?

“मी तु�ा हे समजाव�याचा �य�न करत आहे.
आता नमन कर�याचा हा एकमेव माग� आहे क� ते आ�या��मक आ��या�ा मा�न टाकू �कतात.
बातमी सांगू दे!" कृ�ण म�ा मु� करत �हणा�ा.

"अथ�माचा मृ�यू!" अजु�नचे त�ड उघडेच रा�ह�े. "पण के�व, अरे मग
होय ते आहे! तो पूव��ा नकु�-सहदेव यां�या�ी घनघोर यु� करत आहे. ��कव�याचा कोन
एवढं मोठं खोटं कोण बो�णार? एक �ण जरी धर�ा तरी कोणाकडे आहे
तु�ही जरी हे सां�गत�े तरी आचाय� या गो�ीवर इत�या सहजासहजी �व�ास ठेवणार नाहीत �क�वा मानणार नाहीत.
तू तुझे धनु�य टाक�ी�."

"तुझं बरोबर आहे अजु�न!" कृ�णान ेआप�े मंद ��मत कायम ठेव�े. "अरे-
स�या, �वामी पूव�कडे �ढत आहेत, परंतु हे स�य मा�हत नाही. आ�ण
मग मी तु�या�ी मा�या सुनेब�� कधी बो��ो? मी माळ�ाचा राजा इंवामा याचा होतो.

मी ह�ीब�� बो�त आहे. �याचं नावही अथामा! invama, athama चे ह�ी
मार�ा जातो आ�ण 'आतमा मार�ा जातो' असे कोनातून सां�गत�े तर कदा�चत चा�े�.
�कते!"

“पण राजा इ�वामा आप�या�व�� �ढत आहे. आ�ही �यांचा ह�ी कसा मारणार
तु क� �कतोस का?" अजु�नने �वचार�े.

"तु�ा इं�वामा�या ह�ीची जा�त काळजी आहे क� कोनाची?" कृ�ण ती� �वरात
सरळ काय के�ंस?

"अ�ावेळ� फ� कोन थांबवणे हे आमचे �ाधा�य आहे, के�व!" अजु�न घाबर�ा
जेडी उ�र दया ।

"मग मी सांगतो तसं कर!" कृ�ण �हणा�ा, “भीमा�ा सांग
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इ�वामा�या ह�ी�ा गदा मा�न फारो�ा �हणा, 'आ�मा मारा.
गया.' कर अजु�न! आम�याकडे वाया घा�वाय�ा वेळ नाही."

कृ�णाकडूनही कर�यात काही अथ� न�हता. अजु�नने �गेच भीमा�ा �नरोप �द�ा
दया. थो�ाच वेळात सनीने भीमराकडून आप�� भयंकर गदा घेत��, 'अथमा मार�ा गे�ा!

म�ा मार�े गे�े!' च�ा तुम�यासमोर उभे रा�या. मी खरच �यावेळ�
पूव�कडी� टेकडी�या पाय�याजवळ तो नकु� आ�ण सहदेवा�ी �ढत होता.

भीमा�या त�डून हे कठोर ��द ऐकून तो �त� झा�ा. �याने भीमा�ा पा�ह�े.
ता�या र�ाचे थ�ब �या�या चकाकणा�या डो�यातून आ�ण ओ�या गदामधून टपकत होते. कोन
�या�याकडे पहात रहा. �या�या चेह�यावरचे भाव बद�त होते. �याचे त�ड �थम-आ�मक होते
नाही ते होते �या�या �चड�े�या डो�यां�या आत एक �कारची उदासीनता दाटून आ�� होती. �यांचे
डोके ह�त होते, परंतु तो सहसा �ांत झा�ा. रणनीती आ�ण उ�म चा��यात �नपुण
अचानक एक ती� कोनात एक राग आ�ा आ�ण तो �हणा�ा, "भीमा!

अ�ा �कारे, चाइमचा पुतळा नाही, जो आपण आप�या गदा�या हारातून सहजपणे वाचवू �कता.
करणार तो माझा मु�गा आहे, अथामा! तो मु�ा आहे! �याचे �रीर �ोखंडी आहे
के�े आहे. तु�या हाताम�ये �ंका घेऊ नकोस, तु�यात हजार हातांची ��� आहे, परंतु थॉमस�ा मार�यासाठ�
कारण तुमची ताकदही अपुरी आहे! माझा तु�या बो��यावरही �व�ास बसत नाही. एन.एस



म�ा मा�हत आहे क� माझा मु�गा अजून �जवंत आहे!"
कृ�णाने पा�ह�े क� प�र��ती भीमा�या �नयं�णाबाहेर जात आहे आ�ण जर �ोण �गेच

अ�मा�या मृ�यू�ा �व�ास �द�ा नाही तर तो पु�हा �ढाय�ा सु�वात करे�.
तो उ�ार�ा, ''आचाय�! �नःसं�य, खूप ब�वान आ�ण परा�मी
पण �याचे �रीर भीमा�या गदेचा पराभव फार काळ सहन क� �क�े नाही हे खरे.
रा�सां�या मृ�यूवर तुमचा �व�ास कसा असे� ते तु�हीच सांगा!” हे कृ�णात
वै���पूण� गुण असा होता क� तो आप�या मो�ा आवाजाती� मु�ांची बो�णी क�नही सुटायचा आ�ण

गोड बो�ून तो कुणा�ाही व� क� �कत असे.

कृ�णाचे बो�णे ऐकून �ोना �वचारात म�न झा��. बराच वेळ थांबून �याने कृ�णा�ा �वचार�े
�हणा�े, "या सा�या पृ�वीवर फ� यु�च आहे, जो �त�ही �ोकांचे रा�य �मळव�या�या �ोभाने
मी कधीही खोटे बो�ू �कत नाही. अ�मा�या मृ�यू�ा यु�ाने ज�म �द�ा तर मी
मी सहमत आहे!"

अजु�न आ�ण भीम एकमेकांकडे पा� �ाग�े. अ�ा प�र��ती �या�याकडून अपे��त आहेत.
नाही ते होते अंगोनचे �हणणे ऐकून यो�ा�ा पुढे यावे �ाग�े. मा�या यु�ा�या �दयावर
इतक� खो� चकाक� याआधी कधीच पा�ह�� न�हती याची काळजी वाटत होती. �या�ा समज�े नाही
ए �क�वा तो काय करतो. तो खोटे बो�ू �कत नाही आ�ण जर �याने खरे सां�गत�े असत,े

भीमा मे�ा होता! या ग�धळ�े�या अव�ेत मी �यां�या रथातून खा�� उतर�ो.
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�यावेळ� �यांचे �� कृ�णाकडे न�हते. �या संधीचा फायदा घेऊन कृ�णा
तो पुढे गे�ा आ�ण यो�ा�या कानात हळूवारपणे काहीतरी बो��ा, �यामुळे यो�ा काळजीत पड�ा.
जवळजवळ तुट�े.

"अचाय!" सरदार मो�ा आ�म�व�ासाने आं�ा�ा उ�े�ून �हणा�ा,
"अ�मा मार�ा गे�ा �हणून म�ा खूप वाईट वाटते!" हा वाणी उ�ारताच वार
हळूच जोड�े, "माणूस नाही तर ह�ी!" युधर ते वा�य इत�या हळूवारपणे �हणा�ा

�यामुळे युधरजवळ उभ ेअस�े�े अजु�न आ�ण भीम यांनाही �याचे ऐकू आ�े नाही. कर�यासाठ�
सरदारा�ी खोटे बो�णारे कोणी नाही असा �व�ास होता. सयावद यु�ाचे मुख

अ�मा�या मृ�यूची बातमी कळताच अंगनाचे हातपाय गोठ�े. एक प�ा
कारण �याचा मु�गा मृ�यूपे�ा सुंदर असू �कतो! होनने धनु�य खा�� के�े
दया क�न बस�ो. कृ�णाकडे ��येक सम�येच े�नराकरण होते!

�णाधा�त धूळ झटकणारा हा महान त�ण आज �व
धुळ�त बसून तो अ�ू ढाळत होता. �कती �ोकां�या कु�� हातांनी धनु रा�ीचा राजकुमार बनव�ा
बनव�े होते, आज ना �या हातात धनु�य उच��याची �मता होती ना

फ� यूची इ�ा उर�� होती. अ�मा�या मृ�यूची बातमी ऐकून आतून संताप आ�ा
ते इतके तुट�े�े होते क� �यांनी पृ�वीवर बसून आप�े डोळे बंद के�े आ�ण �यांना योग करता आ�ा नाही.

�यावेळ� अजु�न�ा वेदना चांग�या �कारे जाणवत हो�या. खूप छान
पांडवांना एक �हत�च�तक आ�ण कु�� धनुध�र बनव�यासाठ� गु यांनी आप�े जीवन सम�प�त के�े.
ते करा, पांडवां�या बो��याने आज �याचाच जीव संकटात सापड�ा होता.
अजु�नचे मन अ�ूंनी भ�न आ�े होत,े पण आता खूप उ�ीर झा�ा होता. न�ीदार
बाण �क�वा फळही जाऊ �कत न�हते. यु�ापूव� अजु�नाने नारायणी सै�य सोड�े, कृ�ण
�नवडीचा �नण�य झा�ा!

�नरा� होऊन बस�े�े पा�न कृ�णाने मागे वळून पा�ह�े. ते पहात होते
इतके �दवस धनु�य सोड�याची वाट पाहणा�या पांडवांना आता संधी �मळा�� आहे.

�या�या आगमनाने, तो आनंद� झा�ा. कृ�णा�ा समज�े क� कोण�याही पांडवासाठ� �याचे
पाऊस-टागूवर ह��ा करणे ��य होणार नाही. कृ�ण संधी आ�ण वेळेचा फायदा घेतो



न�क� पा�न �गेच अंधाराकडे �नद�� करा.
आप�या प�या�या पराभवाचा आ�ण पदो�तीसाठ� के�े�या अपमानाचा बद�ा घे�यासाठ�

यापे�ा चांग�� संधी अस ू�कते! तो त�वार घेऊन पुढे सरसाव�ा
संकोचून �याने आचाया�चे केस एका झट�यात पकडून �यांचा ��र�ेद के�ा. पुढे
�याच �णी �याचे डोके ज�मनीवर पड�े. अंगणा�या आ�ण �या�या अंगातून र�ा�या धारा �नघत हो�या
आजूबाजूची जमीन �गेचच रंग��.

यु�ात कोणी नसता तर �ुई�ा मार�े नसते! कोनांसह न�हते, इतर
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�नयमा�माणे महायुचा हा �नयमही मोड�ा गे�ा. या महानाचा हा अनोखा
सु�वातीस बनव�े�े जवळजवळ सव� �नयम यु�ा�या अखेरीस मोड�े जाऊ �कतात या व�तु��तीचे वै��� होते.

गे�े होते.

मी सं�याकाळ� यु�ातून परत आ�ो ते�हा �भूम�ये �ोक आ�ण �ोक होत अस�याचे मी पा�ह�े.
होते. माझा वे� होताच सगळे मा�याकडे वेग�या नजरेने पा� �ाग�े. मी आजूबाजू�ा धाव�ो
ते�हा आम�या सै�याचे सव� �मुख उप��त अस�याचे पा�ह�े. �तथे तुझा प�ा पा� नकोस, माझा
संघ बस�ा आहे! मी पुढे पळत गे�ो आ�ण मग अचानक, दचक�े. माझा प�ा आ�ण प�ा
ओनाचायकाचे र�ाने माख�े�े डोके आ�ण मृतदेह ज�मनीवर पड�े�ा होता. म�ा त ेआठवत नाही

�यावेळ� म�ा जा�तच राग येत होता!

"हे अ��य आहे!" मी कॉ� के�ा आ�ण �हणा�ो, "म�ा मा�हत आहे क� मृ�यू अ��य आहे!"

"तु�ही बरं �हणता, पु!" मामा कृपचाईने हाताने माझे अ�ू पुस�े आ�ण �हणा��,
“आचाया�ना मारणे अ��य होते. ते मानव, वन, आ ने, , इन आ�ण नारायण-
अ चे वडी� होते तो साम�य��ा�� पर�ुरामासारखाच होता आ�ण युमामधी� इनम सारखा होता. �यांचे
परम कटा�वयासारखाच होता. �याची तु�ना बृहप�ी�ी होते. थरथर, गडगडाट आ�ण ती�णता
�याच वेळ�, तो इतरांसारखा गंभीर होता. पण ते फसवणुक��या आधी न�हत ेआ�ण
मग �� धुळ�ने तु�या प�याचा ��र�ेद के�ा." �यानंतर कृपाचाय म�ा �द�ा

�यांनी अ�मा नावा�या ह�ीसोबत के�े�या फसवणुक�ची संपूण� घटनाही सां�गत��.

कसेतरी मी माझे अ�ू आवर�े. पण रागाने माझे �रीर थरथरत होत.े माने
सगळे गडगड�े आ�ण �हणा�े, “वीरांसारखे �ढून माझा प�ा �मळा�ा.
�यामुळे आता मी �यां�यासाठ� �:ख करणार नाही. पण मा�या प�याने हात पुढे के�ा
होते, तरीही �या �� धुळ�न ेकेवळ �यांचे केस पकड�े नाहीत आ�ण �यांना सवा�समोर �कट के�े
�या�ा अपमा�नत के�े, मू� नस�े तरी �यांना �ास �ा. �यासाठ� मी
पापी ��न�ा मी कधीच माफ करणार नाही! �या�ा �या�या पापाचे प�रणाम भोगावे �ागती�!”

अचानक डो�यासमोर �वचार आ�ा क� आपण सहा महारथ आहोत
मा�करॉन - वतु�ळात एकटे रा� नका

घात�े होते. �क�वा �नयतीने अंगना�ा मान�सक गटात अडकवून मर�यास भाग पाड�े नाही
दया आ��? सु�वाती�या यु�ामुळे �नयती�ा �याचा प�ा �ाग�ा नाही असे नाही

म�ा मा�या ती� वेदनांचा प�ा�ाप कसा करावा हे मा�हत आहे, परंतु म�ा हे भयंकर वेदना देऊन
होते का?

असो, म�ा मा�या प�याचे इतके वेड �ाग�े आहे क� सव�काही
हे जाणून मी रणांगणात �ु�ाचा ना�ही घडवून आण�ा. माझा हात
�या�ा वर के�े आ�ण �हणा�े, "जगाती� �ोकांना पु�तकाची इ�ा आहे कारण �या वेळ�
येताना तो आप�ा प�ा इथे आ�ण पुढे जपून ठेवू �कतो. पण मा�यासारखे पु
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ए सु�ा माझा प�ा अ�ी अट ई. माझे वडी� काय! व� कार ह� हात
म�ा आ�ण म�ा! आता मा�या आयु�याचा एकच उ�े� आहे क� मी
म�ा अपमान आ�ण �यां�या कपट� कृ�यांचा बद�ा घेऊ �ा!”

"�ुणनेही फार मोठे पाप के�े नाही!" या पै�ाने मा�या खां�ावर हात ठेव�ा
म�ा ठेऊन सहानुभूती दाखवायची होती, “पण म�ा वाटते क� या गैरकृ�याती� सवा�त मोठा गु�हेगार
आपण येथे आहात. तो �वत:�ा धमक� देणारा भाग �हणतो, पण �याने घृणा�द कृ�य के�े आहे.
�या�ा ���ा झा��च पा�हजे!”

हा पैसा मा�या वेदनां�या चेह�यावर �याचे र� गरम कर�याचा �य�न करत होता! तो
हळुहळू मी पांडवांना अ�धक भडकवत होतो. तो आ�ण �याचे सै�य पंधरा �दवस चा�ते
पांडवांचा नायनाट कर�यात अय��वी ठर�े होते आ�ण �हणून आता इतर पै�ाने म�ा �ास �द�ा.
भावना �यांनी �वतःची बनव�� होती. मा�या प�यावर म�ा खूप आनंद झा�ा
मी �वतः�ा भावनेने वा�न जाऊ �द�े.

"उ�ा सकाळ�," मी पुढे �हणा�ो, "जे�हा मी रथात रणांगणात उठेन, ते�हा मी
पांडव, देव, गंधव, दानव, नाग, दानवही �यांना रोखू �क�े नाहीत! मी का�च पांडव आहे
मी संपूण� सै�यात सामी� होऊन रणांगणात ��य प�र��ती �नमा�ण करीन. हे संप�ं

कृ�णाची ���ा!” कृ�णा�ा माझी ही प�ह�� �ट�पणी होती.

"ते चांग�े आहे!" या धन �हणा�ा, "पण अजु�न�ा कमी �ेखू नकोस, अथा! �वस� नका
तो केवळ सव��म धनुध�र नाही तर तो एक चांग�ा माणूसही आहे. �या�न अ�धक कोणास ठाऊक

करावे �ागत नाही. अ�ा �कारे माझा �क�वा अजु�नचा पराभव करणे ��य आहे...”

"म�ा माहीत आहे," मी पै�ा�या बो��यात ��यय आण�ा, "पण मा�याकडेही ए
ए �हणजे कोणा�ा कट नाही. हा �ुका न� झा�या��वाय परतत नाही. या
�या �स-यासाठ� जगात कोणी नाही, �हणजे �या�यावर �याची बेरीज
ते करा, �या�यासाठ� जग�याचा कोणताही माग� नाही! ”

"अरे वाह!" पैसे खूप झा�े क�, "तु�याकडे असे काय आहे? तो
कुठून आ�ात?

"नारायणा!" मी मा�या आ��या�ा �हणा�ो, “�वतः भगवान नारायणाने म�ा हा मं� �द�ा आहे.
�यां�या तप�य�चे फळ वा��या पाता�ा �मळा�े. मी मा�या प�यावर आ�ह के�यानंतर

म�ा योग कराय�ा ��कव�े. हा असा आहे �याचा योग अजु�न नाही
माहीत आहे या�या मदतीन ेउ�ा सकाळ� मी पांडवांचा आ�ण �यां�या संपूण� सै�याचा ना� करीन.

सकाळची वाट पाहत ती रा� काढ��. माने आचमन जे�हा �स�या �दव�ी यु� सु� होते
आ�ण मी काय के�े? �स�याच �दव�ी तो नारायणापासून तोड�ा गे�ा. तो समान आहे
कधीतरी अचानक आका�ात ढगांची गज�ना सु� झा�� आ�ण जोरदार वारा वाहणार हे म�ा माहीत होतं. हंगाम

पृ� 140

हा बद� पा�न दो�ही बाजू�या सै�या�ा फार आ�य� वाट�े. चौफेर भयंकर गजानन
ऐक�े जात होते. समु�ात वादळ उठू �ाग�े आ�ण एक �व�ा� �दय �या�या मागा�ने उडून गे�े.
प�र��ती बद�ा ड�गराची डोक� फुटू �ाग��. एकूणच प�र��ती अ�ी झा�� आहे,
ते बघताच म�ा �य जाणव ू�ाग��. मु�ं आपाप�या जागी गे�� आ�ण



ते सव� मा�या हातात अस�े�या नारायणावर तुटून पड�े. म�ा अचानक आठव�ंभगवान नारायणांनी मा�या प�यावर �यांचे नाव �द�े होते आ�ण सां�गत�े होते क� याची बेरीज
मु��सह क� इ��त नाही. या �वचाराने माझा हात धर�ा. मी �वचारात पड�ो
गया.

"काळजी क� नकोस अरे!" पै�ाचा आवाज मा�या कानात पड�ा. कदा�चत तो
माझे वय ��ात आ�े होते आ�ण पांडवांनी नारायणात छापाव ेअसे म�ा वाटत न�हते
�वना�ाची �ेवटची ��यता मा�या �वधवेकडे जाई�. "तुम�या प�याचा मृ�यू ��ात ठेवा

ते करा," तो �च�कार�ा, "च�!"

म�ा माझी आवड सांभाळता आ�� नाही आ�ण काही �वचार कर�याआधीच माझे हात
नारायण �नघून गे�ा. �यातून हजारो बाणांचे अनुकरण के�े गे�े, हा �ोकांचा एक भाग आ�ण �सन होता. �या
आका�ा�या सव� �द�ा बाणांनी �ाप�या जाती�. �यानंतर �यातून �ोखंडी गोळे,

च, गदा इ. ज�मातच अनेक कट होऊ �ाग�े. ये अ-� पांडवा
अ ने सै�याची घाई के�� नाही. पांडव सै�य या भयभीत भावनेपासून �र झा�े.
ती इकडे �तकडे धावू �ाग��. तो �ुक ��पाया�ा �चंड वेगाने मारायचा.
के�� होती. �या�याकडून सवा�ना �व�ास होता क� तो �वकरच कौरवा�या �पात येई�.

कृ�णासाठ� पु�हा एकदा आ�हानाचा काळ होता. �याने �गेच पांडवांचा वध के�ा
एका �ठकाणी बो�ावून �हणा�े, "नारायणा�ा �ांत कर�याचा एकच माग� आहे.
समोर हात ठेवा आ�ण आप�े डोके वाकवा. अ�माने मु�य�वे �याचा सारां� �द�याने
आम�यापे�ा जा�त काय, �हणून आता तु�ही सव�जण तुम�या रथातून खा�� उतरा आ�ण
अ-� सोडा आ�ण नारायणाचे नाव �या, कारण आज तु�हा�ा धडा मरणार नाही
आहे!"

कृ�णा�या बो��याकडे ���� करणे हा मोठा मूख�पणा ठ� �कतो! पांडव
�यांचे ��द टाकून �या सवा�नी �गेच रथाव�न खा�� उडी मार��. अरे नाही सर
�या अनो�या देवी�ा नमन क�न नम�कार के�ा. असे होताच नारायण �ांत झा�ा.

�दया धनाने नारायणी सै�याचा �वीकार के�यामुळे मी अस ेमानतो.
पांडव मूख� नसते तर ते यु� �ज�कणे अ��य होते. पण कुठे
��य होते! बरं, धमतो पांडवांसोबत होता. �जथे धम� आहे �तथे तो कृ�ण आ�ण कुठे
�भु, हा �वजय आहे!

पृ� 141पृ� 142



u

२४

एक वन����ा चा�ू होती. आजूबाजू�ा �वकृत आ�ण र�ाने माख�े�या मृतदेहांच ेढ�ग पड�े होते
ए होते रणांगणात �व�चतच अ�ी जागा उर�� होती, �जथे जमीन मूळ �व�पात होती.

ते �दसत होते. यु�ाम�ये, ही प�र��ती सामा�यतः जे�हा यु� ��खरावर असते ते�हा उ�वते.
ओ�ांडून �ेवट�या �द�ेने जात आहे. दो�ही बाजूंनी घनघोर यु� झा�े.
�व�वध �कारचे अ-� चा�व�े जात होते. ती चारही बाजूंनी कोसळत होती. फ� एक,
ह��पणा आ�ण अ�तमह�वाकां�ी पै�ामुळे दो�ही बाजंूचे अनेक सै�नक अजूनही आहेत
�या�ा आप�ा जीव गमवावा �ाग�ा होता.

मा�या प�या�या मृ�यूनंतर, काननची कमांडम�ये �नयु�� झा��. सै�य
तयार झा�यानंतर कणाचा आ�म�व�ासही वाढ�ा. तु�हा�ा माहीत आहे क� तो �वीण होता
धाडस आ�ण �ौय� यातही मी अतु�नीय होतो. अजु�न�माणेच �या�याकडेही अनेक गा�ा आहेत.
ते होते पांडव सै�याती� �ोकां�ी सामना कर�याचा तो वेळोवेळ� योग करत अस.े
जड असायची. �यावेळ� अजु�न आ�ण क�ा यां�यात मु�यतः यु चा�ू होती.

होते. दोघेही एकमेकांचे �म� होते. �यां�यात सु� अस�े�ा संघष� पा�न असे झा�े
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दोघांपैक� एका�या मृ�यूनंतरच यु� थांबे�. याव�न म�ा आणखी एक गो� आठवते
आय. भगवान वासाने पांडवां�या ज�माची कथा कंुती�ा गाळा�या फळातून सां�गत��.
काळाने सां�गत�े होते क� कधी कधी वरदान देखी� �ाप बनते. �यावेळ� मी एक होतो
रह�य या �वषयावरही चचा� झा��. हे रह�य उ�गड�याची वेळ आ�� आहे!

महासहवासाकडून वरदान �मळा�यानंतर कंुती इतक� ब�वान झा�� क� �त�या मनात वरदान जाणव�े.
परी�ेची इ�ाच �नघून गे�� होती. �यांनी �थम सुयदेव�ा बो�ाव�े. वरदान
खोटं बो��यात अथ� न�हता! सुयदेव कट झा�ा. कंुतीने �याचे नाव ठेव�े �हणून �याने
कंुती�ा काहीतरी मागाय�ा सां�गत�े. ते�हा कंुतीने �या�ा स�य सां�गत�े क� तो वरदानच �वीकारे�.
चाचणी करायची होती आ�ण मग �तने सुयदेव�ा परत ये�याची �वनंती के��.
काय होते पण सूय�देवासाठ� के�े�या काही भेटव�तू परत करणे ��य न�हत.े �याच वयाचे

दर�यान, सुयदेव कंुती�ा पू दे�याचे ठरवतो. �यावेळ� कंुतीचा मृ�यू झा�ा असता.
होते. �या�यासाठ� ��नापूव� �रीर दान करणे ��य न�हते. मग सुयदेव
��ांताने �यांनी नैवे� दाख�व�ा, कंुती�या गभा�त मूत� ठेव��.
का�ांतराने कंुती�या पोटातून एक तेज�वी मु�गा झा�ा. तो मु�गा �या�या प�यावर
असेच होते. �यांनी अंगावर �ण कवच आ�ण कानात वाण कंुड� धारण के�े होते.
�याचे खांदे बै�ासारखे तेज�वी होते आ�ण तो अ�व�ासारखा मजबूत होता. पय�त एकूण
आ�ण साव�ज�नक �ाजे�या भीतीने कंुतीने तांदळात �मसळून �या मु�ा�ा टोप��त टाक�े.
नद�त ठेवा आ�ण �खापत करा. काही काळानंतर ती टोप�� यमुना नद�तून गंगा नद�कडे जाते.
मी नद�वर गे�ो. �या वेळ� टोप�� चंपापुरीतून वाहत होती, �या�ा धृत �हणत.
K चा सारथी, Aधारथ तो पा�ह�ा. एका धारथ�ा मू� न�हते �हणून �याने ते मू� �द�े
देवाचा आ�ीवा�द घेऊन तो आप�या घरी आण�ा. यानंतर अधर आ�ण �याची प�नी राधा
मा�कर यांनी �या बा�काचा सांभाळ के�ा.

तुमचा अंदाज बरोबर आहे! हे मू� मोठे झा�े �या�ा कण �हणतात! होय ते अगद� खरे आहे
एक कण खरं तर कंुती-पु होता आ�ण तसा तो पांडवांचा भाऊ होता. आणखी



�व�ेष �हणजे क�ा आ�ण कंुती या दोघांनाही हे रह�य यु�ा�या सु�वातीपासूनच माहीत आहे.आधीच मा�हत होते! यू नंतर, जे�हा माझे मामा कृपचाई यांनी म�ा हे सां�गत�े ते�हा मी �यांना �वचार�े
ही �याने प�ह�� गो� के�� होती," �क�वा कंुतीने कणा�ा �त�या ज�माब�� सां�गत�े.
तू पांडवांसोबत राहाय�ा आ�ा नाहीस का? सगळं कळूनही कण

तू दयाळूपणे आ�ण तु�या भावां�या यु�ात पैसा का वापर�ास?"

मामा कृपा �हणा��, “अरे, ध�यवाद! कंुती�ा तो पैसा माहीत होता, यम �ामु�याने
कणावर अव�ंबून होता आ�ण जर कणाने �या�ा सोड�े असत,े कदा�चत पराभवा�या भीतीमुळे

हा पैसा यू थांबवू �क�ा असता. असा �वचार क�न एके �दव�ी कंुतीने कणाने ते घासायचे ठरव�े.
कणा�या आंघोळ��या वेळ� ती गंगे�या काठ� पोहोच��.

कंुती�ा पाहताच क�ाने �तचे नाव घेत �वचार�े, “हा सुतप ूतुझा आहे क� सेवा.
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क� �कतो?"

"कान, �वतः�ा सुतपू �हणू नकोस! मी आज तु�ा सांगाय�ा आ�ो आहे क� त ूसुतपू नाहीस
�हा! तू माझेपु, तू कंुतीचा पु�, कण! तू य� वी पांडव के ये
भाऊ, कण हो!"

"हे काय बो�ताय तु�ही?" कण मो�ाने ओरड�ा, "मी, आ�ण तुझा मु�गा… हे कसे आहे
��य?"

यानंतर कंुतीने वासाकडून कणा�ा आ�ण सुयदेवा�या भागातून कणा�ा वरदान �द�े.
जामने गो� सां�गत��. मातेचे कत�� पार पाड�यासाठ� कंुती कणाकणासमोर रड��.
मी �या�ाही �वचार�े.

“म�ा माफ कर बेटा,” ती �हणा��, “�ोकां�या �ाजे�या भीतीन ेमी तु�ा ज�म �द�ा आहे.
आप�े भ�व�य आ�ण वत�मान

कृपया तो खं�डत करा! मी माझा अपराध कबू� करतो आ�ण तु�हा�ा �ाथ�ना करतो
भावासोबत राहा. मी तु�हा�ा वचन देतो क� यु� आ�ण �याचे वं�ज आहेत
यो�य आदर �ा आ�ण तु�ही इंथचा राजा �हा�! हा पैसा आ�ण फसवणूक आहे. तो
तुम�या मदती��वाय तो यु� �ज�कू �कत नाही हे माहीत आहे. सोड �या�ा,
कण!"

कंुतीने सव� काही एका झट�यात सांगून टाक�े, जे इतक� वष� �तने मनात दाबून ठेव�े.
होते. कंुती�ा �व�ास होता क� समोर आप�� खरी आई पा�न �त�ा आनंद झा�ाच.
पण, झटपट पै�ाचे �व�प सोडून त ेपांडव हो�याचे मा�य करे�.

पण कण काही सामा�य माणूस न�हता. ते होते! नाही आ�ण �ामा�णकपणा नाही
�याचा आ�ण त ेसुंदर होते.

“तू म�ा ज�म �द�ास आ�ण �हणून तू मा�यासाठ� आदरणीय आहेस. पण दर�यान
एकूण ज�म घेऊनही �या�ा आयु�यभर सुतपू �हट�े गे�े. यापे�ा मोठा अपमान माझा असे� का? माझे
य� यापे�ा जा�त असे�? जे�हा पांडव रंगभूम�य,े तु�या उप��तीत,
म�ा 'सुतापू' �हणत होते आ�ण माझी चे�ा करत होते, �यावेळ� फ� संप�ीच होती.

�याने माझे �ःख समजून म�ा साथ �द��. �याने म�ा अंगदे�ाचे रा�य सां�गत�े
राजकुमारांनी भर�े�या �या अ◌ॅ���थएटरम�ये म�ा समान अ�धकार देऊनच न�हे तर माझा अनादर के�ा
आ�ण गाडीतूनही वाच�ो!”

“पण बेटा,” कंुती म�ा अडवत �हणा��, “हां पै�ाने हे सव� के�े आहे.
पांडवांपासून सूड घे�यासाठ� �याने तु�ा एकमेव मोहरा बनव�े आहे.”

"म�ा माहीत आहे," कणान े�बनधा�तपणे उ�र �द�े. “पण जर ��ना�या वेळ� तुझे
जर पै�ासाठ� माझा �याग करणे यो�य असे� तर पै�ासाठ� म�ा द�क घेणे अयो�य आहे.
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हे कसे ��य आहे? रंगभूम�य ेपांडवांना मा�याब�� काही कळत न�हते, पण पै�ाचीही
मा�या नकळत, तरीही �यांनी माझा �ामा�णक �म�ासारखा आदर के�ा. मी आज आहे
काही गो�ी, पै�ामुळे इतर �ोक म�ा 'सुतपू' �हणतात! सुतपू!' माझे �हणणे
आ�म�व�ासाचे तुकडे झा�े. आज काहीही होवो, पण आता मध�ा पैसा
तु�यासोबत क� �कत नाही."

कणा�ा खरे सांगून कंुती�या मनाचे ओझे अस� झा�े होते, पण कणा�या
�ढ �न�य पा�न आ�ण �याचा कट ऐकून कंुतीचा आ�मा अनेक पट�नी भारावून गे�ा.

कणा�ा पांडव बनवणे ��य होणार नाही हे �त�ा समज�े. मग हता� कंुती
�ेवटचा �य�न काय होता?

"कण!" ती �हणा��, “मी तु�या भावनेचा आदर करते. तू पैसा आहेस
तु�ा सोडायचे नसे� तर ठ�क आहे, पण तुझी आई �हणून माझे तु�ा एक वचन आहे.
�वचा� का?"

"ठ�क आहे! कणाने कधीच कोणाची �नरा�ा के�� नाही आ�ण मग तू माझी आई!
आई गे��!"

"तू म�ा वचन देतो क� माझे पाच मु�गे जगती�!" कंुतीने �तच ेपाच पांडव कणातून घेत�े.
पु�ाचे जीवनदान मागणे, कारण सवा�त मोठा धोका कणापासून आहे हे �या�ा माहीत होते
कंुतीचा मु�गा अजु�ना�ा होता.

"अरे, असे आहे का!" कणा�या चेह�याचे भाव बद��े. “मा�याकडे Z पै�ाचा उपकार आहे
आ�ण पै�ाचा धागा न� करण ेहे माझे कत�� आहे. पण मी तु�ा खूप �ास देतो
मी नाही मी तु�या सव� मु�ांना मा� �कतो, पण मी तु�ा वचन देतो
मयुधर, भीम, नकु� आ�ण सहदेव - अजु�न सोडून - �यापैक� कोणा�ाही मारणार नाही.
माझी �ढाई मु�यत: अजु�न�ी आहे आ�ण �या�या ह�येनेच म�ा ��स�� आ�ण समाधान �मळे�.
माझा वध झा�ा तर अजु�न �जवंत राही� आ�ण अजु�न मार�ा तर मी जगेन. या
बरं, दो�ही �संगांत तुझे पाच पु� सदैव जगती�! आ�ा आहे
तु�ही वैतागून जा�. आता मा�याकडे ये. नाव!" असे �हणत कण वळ�ा आ�ण कंुती
तो आप�या मार�े�यांसोबत उभा रा�ह�ा.

कंुती�ा तो �ण आठवत होता जे�हा �तने टोप��ती� गवताचा कण नद�त टाक�ा होता.
दया आ��. �या वेळ� कंुतीन ेआप�या इ�ती�या र�णासाठ� आप�या मु�ाचा बळ� �द�ा होता.
आज �याच मु�ाने आप�या स�माना�या आ�ण वचना�या र�णासाठ� आप�या आईचे ब��दान �द�े आहे.
होते! क� नयत कंुतीकडून प�ाताप मागत होती?

दर�यान अजु�न आ�ण क�ा समोरासमोर येतात. �यां�याती� ते यु�,
या महान हंगामात एक मह�वाचा भाग होता. दो�ही बाजूंनी सतत बाणांचा वषा�व
सु�वात के��. अजु�न आ�ण कानन दोघांनाही राग येत होता. जे�हा त ेदोघे
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आयु�याची �नणा�यक �ढाई �ढत होती, इत�यात काळाचे चाक आप�या धुरीवर �फरत होते.
तू अ�ा �ठकाणी पोच�ा होतास �जथून पुढचा र�ता कणाकणासाठ� अडचण�नी भर�े�ा होता. या



अ�धक चांग�या �कारे समजून घे�यासाठ�, कणा�या जीवनाती� आणखी दोन घटनांचा येथे उ��ेख करा.नवीन आहे.

अ�यासासाठ� सा�ह�य �ोधत असताना एकदा कण पर�ुरामाकडे आ�ा.
गया. �या�ा कोणीतरी सां�गत�े क� पर�ुराम ज�मनीव�न चढ�ा होता आ�ण फ� ��ांत होता
देत असे. अ�ा ��तीत कणाने आपण �व�ान अस�याचे खोटे बो�ून फसवे ���ण घेत�े.

ते के�ं एके �दव�ी जेवण झा�यावर क�ा आ�ण पर�ुराम एक� �फरत होते.
�त आ�� थक�ामुळे पर�ुरामने हार मानाय�ा सु�वात के�� नाही तर तो कणा�या मांडीवर डोके ठेवून झोप�ा.

गे�ा. �याचवेळ� कणा�या मांडीवर एक काठ� चढ�� आ�ण �या�ा चावा घेत�ा. कडक चावणे
कणा�ा ती� वेदना जाणवत हो�या आ�ण �या�या मांडीतून र� वाहत होते. कणाकडे
नद� तुट�याची भीती होती, �हणून �याने पाय ह�व�े नाहीत. जखमेतून र���ाव

वाट�े, पण कण, ती वेदना सहन क�न, �ांतपणे बस�ा आ�ण आप�या गु��या उदयाची वाट पा� �ाग�ा.
तो करत रा�ह�ा. काही वेळातच मांडीतून कण वा�न पर�ुरामा�या चेह�यावर पड�ा.

टपक�यावर �याचा दरवाजा उघड�ा आ�ण तो उठून बस�ा. पर�ुरामांनी मांडीचा तो कण पा�ह�ा
खूप र� होतं. �याने क�ा�ा �वचार�े असता �याने आप�े नाव पर�ुराम सां�गत�े
तुट�या�या भीतीने तो भयंकर वेदना सहन करत रा�ह�ा. हे पर�ुराम�ा उ��रा समज�े
एवढा �ास सहन करणं कोण�याही परी�े�ा ��य नाही असं वाट�ं नाही. पृ�वीवर
बया��ा मार�यानंतर यारचा सुगंध ओळखणे पर�ुराम�ा अवघड आहे.
न�हते! तो रागाव�ा आ�ण �हणा�ा, "मूखा�! तू तु�या गु�चा �व�ासघात के�ास
आहे. तू �वतः�ा �ान का सांगत आहेस?"

हे ऐकून कणाने �वतःची ओळख क�न �द�� आ�ण �हणा�ा क� तो नाही
�ानही नाही, पण तो सुतपू आहे. क�ाने पर�ुरामाची �वनवणी के��, पण तोपय �त
खूप उ�ीर झा�ा होता. पर�ुरामाचा �ोध पराकोट��ा गे�ा होता. उह ने कण
क�ावरही �व�ास ठेव�ा नाही आ�ण �या�ा �ाप �द�ा: “तू, �व�ानाने म�ा फसव�े
�ा�त झा�े आहे, ती देखी� तु�हा�ा फसवे� आ�ण तु�हा�ा ही ��कवण कोण देई�.

अजून �ागे�, �याच �णी ते तुम�या मनातून �नघून जाई�!”

पर�ुरामा�ा �वचार�े होते �हणून कणा�ा �मा करता आ�� असती असे म�ा वाटत अस�े तरी.
खोटे बो��े असे� पण �या�ा �या�या अ��त�वाची जाणीव न�हती. पण माझी आई
�ाभ हा असा गुण आहे �याचे दान कर�यापूव� मनु�याने �या�या अहंकारापासून मु� �हावे. पर�ुराम
तो अहंकारी होता तसाच अहंकारीही होता! �यांनी कणा�ा आ�ण कणा�ा माफ के�े नाही

अ�ाना�या ओ�याने आ�ण पर�ुरामा�या �ापाने हता� होऊन तो पुढे �नघा�ा.

या घटनेनंतर कणा�ा वाट�े क� �याचे ��य जवळ येऊन,
तो �नघून गे�ा. हता� होऊन �याने पु�हा �वास सु� के�ा. काही काळानंतर, तो
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�फरत �फरत तो एका गावाजवळ पोहोच�ा. तोपय�त अंधार पड�ा होता, �यामुळे कण
�याच गावात सांगायचं ठरव�ं. रा�ी तो एका झाडाखा�� पडून होता. अचानक
झुडुपाजवळ �या�ा खडखडाट ऐकू आ�ा. �तथं उ�या अस�े�या व�य �ा�याचा �वचार करत कण
�या�यावर बाण सोड�ा. �याची न�ा चोख होती. तो �ाणी, काही कार
येऊन पड�ो. कणाने जवळ जाऊन पा�ह�ं तर चुकून �याचा हात आजारी माणसाचा होता.
गायीचे काय झा�े? कण घाबर�ा. गायी�या मा�का�ा हे माहीत होते
हे �करण कळताच �याने कणा�ा ���ा �ावी. कण हवा तर रामापासून पळून गे�ा.
पण तो न�ीबवान होता, �भ�ा न�हता! तो मे�े�या गायीजवळ बस�ा
आ�ण �या�या अंगातून वाहणा�या पा�याकडे पाहत रा�ह�ो. तो सकाळ हो�याची वाट पा� �ाग�ा. थोडा वेळ
मी, गायीचा मा�क, जो एक�ान होता, �याची गाय �ोधत �तथे आ�ो. कण
रामाने घटना स�व�तर सां�गत�� आ�ण �या�या गु��ाब�� माफ� मा�गत��.
�वचार�े. क�ाने गायी�ा जाणूनबुजून मार�े नाही आ�ण पान खूप रागाव�ा.
�याने पाणी हातात घेत�े आ�ण कणा�ा �ाप �द�ा: “तू माझी असहा�य गाय गमावत आहेस.



होय �क�वा ई. मी तु�ा �ाप देतो क� तू अ�ा असहाय अव�ेत मर�ी�!”

पर�ुराम आ�ण उसाना यां�या �ापामुळे �यां�या कपाळावरचा कण जवळ ठेव�ा गे�ा आ�ण
ते खरे हो�याची वाट पाह�या��वाय पया�य न�हता.

मी पु�हा कानन आ�ण अजु�न यां�याती� �ढतीकडे परत येऊ. दोन खेळाडंूम�ये घ�पणा
�धा� होती. अचानक कणाचा रथ हादर�ा. खा�� वाकून तो रथ पा�ह�ा
डावे चाक ज�मनीत बुडा�याने �याचा रथ एका बाजू�ा झुक�ा. तू मी एक -
साम�य� आ�ण यु�कौ��य �जतके आव�यक आहे �ततकेच मह�वाच ेरथाची ��ती आहे.
असे घडत असते, असे घडू �कते. कणाचा रथ डावीकडे झुक�ा होता. �याचे घोडे डळमळू �ाग�े. रथाचे
चाक बाहेर काढ�या��वाय कणा�ा पुढे जाणे ��य न�हते. �याने खा�� उडी मार�� आ�ण
�याने सव� ����न�ी रथाचे चाक ओढ�याचा �य�न के�ा. मंुडण के�यानंतरही
ती �र झा�� नाही. कण �ाचार होत होता. कणा�ारे ओळख
काय झा�ं होतं, �याचा ���ा�ाप आप�या भावना दाखवू �ाग�ा होता. कणा�या कपाळाव�न घाम फुट�ा
के�� होती. रथाचे चाक काढ�यात �याने सव� ��� पणा�ा �ाव�� पण चाक अ�ा �कारे बुडा�े क�
हे बनावट नाही!

इकडे अजु�नने संधी पा�न कणावर बाणांचा वषा�व के�ा. �या�या बाणा�या नुकसानीपासून
कणाचा कवच काप�ा गे�ा आ�ण �या�या �रीरातून पाणी वा� �ाग�े. �याने अजु�नाकडे डोके वर के�े.
तो वर बघून �हणा�ा, "कंुतीनंदन! म�ा मा�हत आहे क� त ूखूप मोठा धनुध�र आहेस पण तू काय करतोस.
ते करणे �या कुळाती� �ोकांना �ोभत नाही. या हरेगुने तु�ा हे ��कव�े नाही
�या ���कडे बाण नाही �क�वा �याचे �च�खत काप�े गे�े आहे �या�ा गो�या घा�ू नयेत

करायचे आहे जर तु�ही �ामा�णक असा� तर ���क आ�ण मी तुम�या रथाचे चाक बाहेर काढ�े
ते बाहेर �ा! तू रथावर आहेस आ�ण मी पृ�वीवर आहे, यामुळे तू माझाही पराभव करतोस
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नको असे करणे हे धो�याचे आहे!”

कणाचे बो�णे ऐकून अजु�न हस�ा आ�ण �हणा�ा, "सुतपु कण! जसे आपण गमाव�े
��ां�या त�डून यु�ाची चचा� �ोभत नाही. तु�ही ते पै�ाने घास�े आहे
आ�ही वाचना�यात मार�याचा �वचार करत होतो, �यावेळ� तुमची धमक� कुठे होती? कौरवां�या सभेत
राजवा�ा सौपदाचा सवा�समोर अपमान के�ास, मग तु�ा अ�भमान नाही वाट�ा?
फसवणुक��या धाकाने तु�ही आमची आ�ण आमची फसवणूक के��
रा�य घेत�े नाही, �यावेळ� तुमची धमक� कुठे गायब झा�� होती? जे�हा तु�ही सहा
म��क माझा न�हता, तो प�ह�या माणसा�या न�तेमुळे, क� तु�या धमा�चा.

नुसार होते तेरा वष� उ�टून गे�� तरी तु�या आ�ण तु�या नव�यामध�ा पैसा
पांडवांचे रा�य परत आ�े नाही, �यावेळ� तु�हा�ा धम� आठव�ा नाही? तू नेहमी होतास
तुमची दया येते का आ�ण मृ�यू तुम�या हरव�े�या डो�यावर उभा असताना तु�ही धम�या देत आहात?

अजु�नाचा दं� कणा�ा सहन झा�ा नाही. पर�ुराम यां�याकडून �मळा�े होते
चौक�ीसाठ� हात वर के�ा आ�ण �या इतरां�या संदभा�त नामजप सु� के�ा.
पण खूप �य�न क�नही �या�ा काहीच कळत नाही हे जाणून घेणं खूप गरजेचं आहे.

आठवत न�हते. अ�भनेचा �ापही �या पर�ुरामा�ा पूण� झा�ा नाही
�ापही �या�ा सामी� झा�ा. कणा�ा वाट�े क� �या�ा पर�ुरामाकडून सव� आ�ीवा�द �मळा�े आहेत.
�वसरत आहे. हे दो�ही �ाप �त�या आयु�याती� सवा�त वाईट भाग आहेत याची क�ाने क�पनाही के�� न�हती.
मह�वाची यु�े भ�व�यात अ�ी एक� असती�. �या�ा �याचा �ेवट समज�ा
वेळ आ�� होती.

क�ाने आप�या रथाचे चाक काढ�याचा �ेवटचा �य�न के�ा आ�ण तो अय��वी झा�ा.
�यानंतर तो ज�मनीवर बस�ा. गांडीववर बाण मारणा�या अजु�नावर तो पड�ा.
फ� तयार. कण सावर�याआधीच अजु�नने बाण मार�ा होता. अजु�न के



�याने सोड�े�या बाणाचा वेग कुणा�ाही �ागू �के� इतका �चंड होता हे �याचे वै��� होते.
�ासही �द�ा नाही. अजु�नाने कणावर सोड�े�ा बाण कोणा�ा �दस�ा नाही, पण

कणाचा पुढचा अ�यंत वेदनादायक चीक ऐकू आ�ा. कणा�या छाती�ा छेदणारा तो बाण
मागे ओ�ांड�े. कणाचं त�ड उघडं होत.ं �याने �व�चक नजरेने प�ा उघड�ा.
सुयदेवाचे अं�यसं�कार के�े आ�ण �यांना पाहताच �ाण�याग के�ा. अचानक
का�या ढगांनी आभाळ �ाप�े. जणू काही �णभर सूय�देवही �या�या पु�तकात आहे असे वाट�े.
मृ�यूने �ोक के�ा होता! कणा�या मृ�यूने कौरव सै�यात �व�ेषत: उ�साह संचार�ा होता.
सारखे होते. यया धनने आप�ा सवा�त �व�ासाह� आ�ण काय��म त�ण - एम.
भरव�ावर हे यु� �ढ�याची जोखीम �याने घेत�� होती, �या�ा एकटे सोडून तो �नघून गे�ा!

या पै�ाने आका�ाकडे पा�ह�े. �या�यावर ढग �घर�ा घा�ताना �दस�े.
हे पराभवाचे ढग न�हते �हणा? तो घाबर�ा. तो रणांगणाकडे टक �ावून पाह�यासाठ� �ेतातून झटत होता.
ठेवा. पंधरा �दवसांपूव� अकरा �ूर सै�याचा वीर धन समरभूम�ये एकटाच होता.
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उभा होतो. पैसा आ�ण �याचे काही सै�नक सोडून आता फ� मी रणांगणात, कृपछाया
आ�ण कृतवमाजी उर�े!
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आय

२५

�दवसअखेरपय�त सतत�या मारामारीमुळे मनीचे �रीर हतब� झा�े होते. �याची
�ेवट�, �या�या सै�याचा ना� आ�ण �या�यासमोर पराभवाची भीती �या�ा सतावते.
�या�ा इ�ा वाट��. सहसा मी पा�ह�े क� पैसा पूव�कडे आहे.

धावू �ाग�� इंथचा भावी स�ाट असा रथ सोडून पायी पळताना पा�न मी
पण दया आ��. पण ही सहानुभूती दाखव�याची वेळ न�हती आ�ण असो
आता उ�ीर झा�ा होता. आ�ही तीन वषा��या पै�ांनंतर धाव�ो. तो थोडा पुढे गे�ा

सरोवरा�या आती� वे�ात ते छापून आ�े. �यानंतर �यांनी आप�� माया सेसरोवर घेत��.
�यात कोणीही ��� नये �हणून पा�याचा बांध.

इथे पांडवांना हे कळाय�ा वेळ �ाग�ा नाही क� सरोवरात पैसे उधळ�े जात आहेत. ते
कृ�णासोबत सव�जण सरोवरावर आ�े. योग आ�ण माया अस�े�� ही संप�ी सरोवरा�या �पात आहे.
ते आत छाप�े�े होते आ�ण ते �दसत न�हते. यु�ाने बाहे�न पैसे घेत�े
ओरड�े, "ये पैसे! आत त�यात �याड का बस�ा आहेस? आपण सव� पहा
पांडव येथे आ�े आहेत. बाहेर या आ�ण आ�हा�ा मा�न तु�या रा�याचा उपभोग घेऊ या!”
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काही �णानंतर त�ावा�या आतून पै�ाचा आवाज आ�ा, "युधरा! तू घ� आहेस
रा�य उपभोग�याब�� बो�ताय का? आता ना माझा भाऊ हयात आहे ना �सरे कोणत ेनाते-
आ�ण �हणून. मी हे यु� �ोकांसाठ� सु� के�े, जे�हा ते आता रा�ह�े नाहीत

या यु�ाचा उ�े� काय आ�ण हे रा�य उपभोग�यात काय आनंद आहे? म�ा एकटे राहायचे आहे
यम�ोकात फ� तु�ही पाच जण गदा घेऊन पोहोचू �कता, पण आता माझी �नवड ही आहे
मी यु�ात नाही आ�ण राजे�ाहीतही नाही. म�ा मा�या जागेवर सोडून मजा आ�� तर बरे होई�
आतापासून तु�या भावासोबत राहा!”

हा पैसा �वडंबना�मक होता, जो कधीतरी सुई�या टोकान ेआप�या रा�यातून बाहेर पड�ा.
बरोबरीची जमीनही �ाय�ा तयार न�हता, आज तो आप�े संपूण� कुटंुब आ�ण ��यजनांना देतो
वेदांम�ये आप�� मह�वाकां�ा सां�गत�यानंतर ते रा�य सरदारा�ा दान के�े.
मी बो�त होतो! �ज��बरोबर कु�पता समा�व� असे�, तर हा योगायोग फारच आहे
धोकादायक असू �कते. �या�या सा�या वाग�यामुळे यु�ापूव� अनेकवेळा

पै�ा�या फस�ा जा�यात तो अडक�ा. �या�ा पु�हा धोका प�करायचा न�हता. म�ये
हे पैसे गमाव�यानंतर सरदार खूप ��क�ा होता. तो नवीन प�तीने दात काढतो

खेळ�े.

यो�ा �हणा�ा, "ये पैसा! भीमसेन�ा तू न�क�च घाबरतोस, �हणूनच तू
तु�ा बाहेर यायचं नाही. तसे असे� तर मी तुमची ही भीतीही र� करीन.
तु�ही आम�या पाच भावांपैक� कोणा�ीही गदा �ढवा. तू �ज�क�ास तर मी करेन
मी महायुत माझा पराभव मा�य करीन आ�ण हे रा�यही तुझेच असे� आ�ण जर
तुमचा पराभव झा�ा आ�ण मार�ा गे�ा, मग तु�हा�ा �वग� �मळवावा �ागे�!

मी यु�ाकडे पा�ह�े. तो काय बो��ा यावर माझा �व�ास बसेना. y पैसे
गदा-यु हा कृ�णाचा मोठा भाऊ ब�राम यां�याकडून ��क�ा होता आ�ण या क�ेत �या�या�ी �धा� के�� होती.
भीमा��वाय इतर कोणा�ाही ते ��य न�हते. ते�हा युधरने असा मूख�पणा के�ा
कसे �हणायचे या मोहामागे यो�ाची यु�� काय होती?

भयंकर मेघगज�नेने त�यातून पैसे का बाहेर काढ�े, असा �� म�ा पड�ा होता.
आ�ा आ�ण �हणा�ा, "हो! मी कंटाळ�ो अस�ो पा�हजे पण तेवढा मजबूत नाही
कमकुवत खेळाडू�ी संपक�  साधा. मी तु�याबरोबर आहे �क�वा अजु�न, नकु� �क�वा सहदेवा�या बरोबर आहे

जगा�ा गदा आणून �वतःवर हस�याची संधी �मळणार नाही. म�ा हे सांगायच ेआहे
�या�ा पैसे �ज�क�याची संधी �मळणार नाही कारण तो �वत: साठ� मजबूत आहे
आपण काय �नवड�े? मा�या आयु�याती� �ेवटची �ढाई अस�� तरी मी भीमसेन�ीच �ढेन.
नाही!"

म�ा माझे उ�र सापड�े होत.े यु�ा�ा ह�� माणूस माहीत होता, अहंकारीही
असे घडत असते, असे घडू �कते. �याचा थेट फटका पै�ा�या अहंकारावर बस�ा होता आ�ण �याचा फटका अगद� अचूक होता.
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होते. आप�या �व�ासघातक� काकां�या मदतीने, �कुन, �याने ��तमाचे सव� काही �ुट�े
या पै�ाने �या�या अहंकारापोट� �याचा जीव पणा�ा �ाव�ा होता. म�ा त ेमाहीत होते

तो गदायुत भीमावर �वजय �मळवू �कणार नाही.

काही वेळातच धन आ�ण भीम आपाप�े कवच प�रधान क�न गदा घेऊन आ�े
मी तयार झा�ो. दोघांम�ये यु� सु� झा�े. यमदंड आ�ण �ही या दो�ही�या गदा
�ततकेच भयानक. भीम वेळोवेळ� आप�� गदा �व��� प�तीन े�फरवत असे.
तो आवाज �णभर हवेत घुम�ा, जो ऐकून तो माणूस �ीमंत झा�ा.

हा पैसा भीमसेनचे कपडे बद�ून च�कत करत असे. जे�हा दो�ही
�यांची ट�कर झा�� क� मग रथ फुटायचा आ�ण �यांचा आवाज जवळ�या झाडावर बस�ा.
प�ी घरट� सोडून उडून जायचे. दोन मु�ांमध�� अ�ी भयंकर गदा-यु� कदा�चत



तु�ही कधी भांड�ात का?
बराच वेळ �ढून भीम आ�ण यया संप�ीत हरवून गे�े. असं वाटत आहे क�

जर ते यु� थांबव�े नाही तर त ेअनंतकाळ चा�े� आ�ण एकमेकांसारखेच राही�.
यामुळे या कारम�ये दो�ही �द�गजांची �ढत राहणार आहे. मग मी कृ�णा�या �द�ेने गे�ो
ते हाताने भीमा�ा काहीतरी सू�चत करत होते. इकडे कृ�णान ेडावा हात हातात घेत�ा.
मांडीवर थाप मार�� आ�ण �स�या बाजू�ा भीमसेनने पूण� ताकद�ने मांडीवर गदा ठेव��.
म�ा दे खरे तर पै�ाचे रान मोड�े होते. तो �त� झा�ा आ�ण पुढे �हणा�ा, "भीमा!
तु�ही छान आहात! ब�रामाचे ���य होऊन तू गदा-युचा �नयम मोड�ास! �क�वा
गदा-युतम�ये नाभी�या खा�� पराभव कर�यास मनाई आहे हे तु�हा�ा मा�हती नाही?

भीमाने कृ�णाकडे पा�ह�े, पण कृ�णाने ऐक�े नाही जणू काही �या�याकडे पैसे नाहीत. या
बार कृ�णाने उज�ा मांडीवर उज�ा हाताने तोच हावभाव के�ा. आधी पैसे
सावरता न आ�याने भीमानेही गदे�या जबरद�त पराभवाने आप�� उजवी मांडी मोड��. y पैसा खराब आहे
तो असाच ओरड�ा आ�ण पृ�वीवर पड�ा. हातातून गदा पड�� आ�ण तो
मांडी ध�न तो रडू �ाग�ा. हे पैसे मी प�ह�यांदाच असे रडताना पा�ह�े
होते. तो खूप �ःखी होता. भीम आ�ण कृ�ण एकमेकांना पा�न मु� होत होते.

पै�ामुळे दो�ही मां�ा तुट�या. �याचे �रीर इतके सुज�े होते क� �याचे
जगणे अ��य होते. �या�ा पा�न पांडव हस�े आ�ण तेथून �नघून गे�े. अरे आ�ही �तघे
कौरवांचा आ�ण पांडवांचा ना� झा�यामुळे �ोकां�ी �ढ�याची �च�हे न�हती
कृपाचाय, माझे आ�ण कृतवमा यां�या�ी माझे पूव�चे वैर न�हत.े आप�याकडेही पांडव आहेत
�यांना थांबव�याचा �क�वा �यां�या�ी �ढ�याचा �य�न के�ा नाही कारण �या वेळेचा पैसा आम�यासाठ� खच� झा�ा होता.
हाताळणे अ�धक मह�वाचे होत.े

म�ा आ�ण कृपाचाया��ा देवाकडे पैसे घेऊन जायचे होते, पण �यांनी नकार �द�ा.
ते �हणा�े, “मी एक यो�ा आहे आ�ण यो�ा�माणेच रणांगणात �ाणाची आ�ती देऊन माझा ठसा उमटव�ा आहे.
मी तु�ा क�ं�कत हो�यापासून वाचवू �कतो. ध�यवाद, तु�ही आता �जवंत आहात याचा म�ा आनंद आहे. आपण
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सग�यांना सांगाय�ाच पा�हजे क� धनू पाठ �फरवून का पळून गे�ा नाही आ�ण तोही नाही
तु�ही बळावर �ढायचे मा�य के�े का? भीमसेन �नयम पाळ�ा नाही, असेही तु�ही �हणता.
पराभव क�न �याने पैसा मार�ा आहे. माझी फसवणूक झा��! माझी फसवणूक झा�� आहे!"

असे �हणत पैसे वा� �ाग�े. �याचा चेहरा मा�यावर डाग पड�ा होता. याराह अरे हनी
समरभूमम�ये धुळ�ने माख�े�या, एकाक�, जखमी आ�ण असहाय झा�े�या ��कर�मुखाने आप�या �ाणांची आ�ती �द��.
के�� होती.

अखेरचा �ास घे�यापूव� पै�ाने कृपाचाय यांना पा�याचे भांडे मागाय�ा सां�गत�े आ�ण
तु�यासमोर म�ा पा�याने अ�भषेक क�न, म�ा कौरव सै�याचा पुढचा सेनापती �हणून �नयु� करा.
दया.

सेनापती! सै�य कोणाचे? आता सै�य कुठे होते? वेळेचा वेग खरोखरच वेगवान आहे
हे सू आहे!

मा�या प�या�या मृ�यूची बातमी ऐकून मी �जतका �:खी नाही.
या पै�ाची अव�ा पा�न म�ा वेदना होत हो�या. म�ा खरच राग आ�ा होता. �याची

एक कारण �हणजे मी आता कौरवांचा सेनापती झा�ो होतो! पैसे �या�या �ेवट�या वेळ� काय के�े
तू मा�यावर काय �व�ास ठेव�ास, म�ा �याचे संर�ण करायचे होते. मा�यासाठ� अजून जीव होता!

रणांगणात पैसे टाकून पुढे जा�या��वाय पया�य नाही.
होते. आ�ही �तघे - मी, कृपचाय आ�ण कृतवमा यु�भूमीव�न परत आ�ो. पुढे
पुढे �नर�नरा�या �कारची झाडे आ�ण �ता यांनी भर�े�े जंग� होते. आ�ही माग े�फर�ो
एका मो�ा वटवृ�ाने दया दाखव��. सं�याकाळ झा�� होती आ�ण अंधार पड�ा होता. आ�ही रा�ी



�या�ा सांगायचे न�हते.
अ�त थक�ामुळे कृपछाया आ�ण कृ�वामा देता येत न�हते. मी पण झोपतो

म�ा हवे होते पण माझे मन संतापाने आ�ण रागाने भर�े होते. मी बराच काळ झाडासारखा आहे
तो मधूनच चमकणा�या तारेकडे बघत रा�ह�ा. अचानक मी एका भयानक घुबडावर पड�ो, कोण
तेव�ात कुठूनतरी एक मा�ी आ�� आ�ण �याने झाडावर झोप�े�या काव�यांना उपट�े.
कृपया मारणे सु� करा. �या एका घुबडाने बघता बघता अनेक झोप�े�े कावळे मार�े.
आ�ण फर उडून गे��. घुबडाची अ�ी फसवी वागणूक पा�न मी थ�क झा�ो
गया. अचानक म�ा वाट�े क� घुबड म�ा काहीतरी संदे� दे�यासाठ� आ�े आहे. ram slete e shu
पण �या�ा मा�न मार�याचा संदे�!

हा �वचार �गेच मा�या मनात आ�ा क� �वजो �ास मी चुर, पांचाळही कावळे.
जसे आपण आप�या देवाम�ये झोपत असा�. �या�ा मार�याची हीच यो�य वेळ आहे. �या घुबडासारखे

रा�ी सु�ा मी देवा�ा झोपवून यम�ोका�ा पांचा� पोहोचवतो? माझी इ�ा
प�ा�ापा�या भोजनाने मी इतका तृ�त झा�ो क� मा�यासाठ� धम� आ�ण अधम� हा भेद संप�ा.

झा�े. खूप �वचार के�यावर मी मामा कृपाचाय यांना उठव�े.
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"काका उठा!" मी कृपाचाय�ा �हणा�ो, “माझे मन खूप अ�व� आहे आ�ण मी क� �कत नाही
येत आहे."

"�क�वा ये, हं?" कृपचाईने घाब�न �वचार�े. तु�ही व�य �ाणी आहात का?
आवाज आहे का?"

"नाही आई!" मी �हणा�ो, "एखादा �ाणी आहे का, यावेळ� जंग�ाती� सव� �ाणी देखी� येथे आहेत.
ते आ�े तर �यां�यासाठ� मी एकटाच पुरेसा असेन. मी तु�हा�ा इतर काही कारणा�तव जागे के�े
आहे."

"�क�वा काय? तू एवढा अ�व� का आहेस?"

यानंतर मी कृपाचाय यांना उ�ू आ�ण काव�याची घटना सां�गत�� आ�ण सां�गत��
क�ी, �या�यापासून �ेरणा घेऊन, झोप�े�या मु�ा�ा मार�याचा �वचार मा�या मनात आ�ा

आ�े होते.

माझे ऐकून कृपचाया थ�क झा�े. �या�ा �ुका�ा मारायचे होते असे नाही,
पण कदा�चत ते झोप�े�या �ा�या�ा मार�यासाठ� न�हते.

तो �ेमळपणे म�ा समजावू �ाग�ा, “हो, ध�यवाद, म�ा तुझा मु�ा समज�ा. jas
�या�माणे पांडवांनी कपटान ेतुमचा प�ा व इतर धन मार�े, तोच धम�-
आ�ण ते आणखी घृणा�द आहे. यानंतरही माझे ऐका आ�ण मनाचा ताबा �या.

असे काहीतरी करा �यामुळे तु�हा�ा नंतर प�ाताप होई�. sha �हणतो
जो �न���त झा�ा आहे, �याने आप�ा आ�मा राख�ा आहे, जो रथ आ�ण घोडा उघड�ा आहे, जो आ�य घेतो,
�याचे केस उघडे आहेत आ�ण �याचे वाहन मार�े गे�े नाही, धमा�ने

ते चांग�े मान�े जात नाही. यावेळ� रामाच ेसव� वीर आप�े �च�खत काढून खो�वर गे�े आहेत.
मी नाही. अ�ा ��तीत �यांना मारणे �क�वा मारणे �हणजे नरकात पड�यासारखे आहे.

आहे तसं."

"पण मी त�ोधा�या आगीत जळत आहे."

"म�ा मा�हत आहे, थांबा! अजून एक गो� तु�हा�ा माहीत असाय�ा हवी."

"क� काका?" मी �या�ा हळूच �वचार�े.

“तु�ही एवढा वेळ पै�ाने, अनेक छो�ा-मो�ा भांडणांत सां�गत�ात.
या भयंकर �ढाईतही पै�ा�या बाजूने �ढ�े आहेस तुझं काय. �याची



असे असूनही, तु�हा�ा हे जाणून आ�य� वाट�े पा�हजे क� एक �कारे जगाती� कोणीतरी तुम�यापे�ा वर आहे.
�या�या घृणा�द वागणुक�साठ� �या�ा दोष देता येणार नाही. मग ती चीर-फाड असो वा रटाळ
तु�ही �कना�यावरच रा�ह�ात. पण पै�ा�या कमी कामात तु�ही कधीच �� बो��े नाहीत.

�या�ा पूण� साथ �द�� नाही. तू सूया�सारखा तेज�वी आ�ण साम�य��ा�� आहेस
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आपण मान�े जाते म�ा तु�ही अ�ा या���क कामावर बसू इ��त नाही, �यामुळे तुमचे नुकसान होई�
ते अ�� होऊ �ा. ते�हा मा�या स��याच ेपा�न करा आ�ण हा पापी �वचार तुम�या �दयातून काढून टाका.
तो एक जा उ�ा सकाळ� रणांगणात उतरावे जसे सूया�सोबत सावध होऊन
आप�या मु�ा�ी �ढा. मी क�ं�कत आचरणाचा आ�ण �न�दनीय चा�र�याचा सा�ीदार नाही.
आ�ण मी आयु�यभर जगेन!”

कृपचे माझे मामा होते पण �यांनी मा�या �तुतीत इतकं प�ह�यांदाच सां�गत�ं होतं.
�याचं बो�णं ऐकून मी �णभर त���न झा�ो आ�ण म�ा खरंच झोप �ाग�याचं जाणव�ं.

आ�ु�ा मारणे यो�य होणार नाही. पण �या महायु�या नृ�ंस ह�याकांडाने म�ा थ�क के�े.
आ�ण दया आ�� नाही.

थोडा वेळ �वचार क�न मी �हणा�ो, "मामा! आपण काय �हणत आहात याब�� �ंका घेऊ नका
ते ठ�क आहे, पण तु�ही �या धमा��वषयी आ�ण �थांब�� बो�त आहात, ते आधीच झा�े आहे.
पांडवांनी चांग�� कामे के�� आहेत. भीI पतमहा�ा अजु�नाने �ाखंडीचे गवत घेऊन मार�े.
�ुनाने सवा�समोर माझा �न��� प�ा मार�ा. मी खूप असहाय होतो
मा�टर कण देखी� अजु�नाने मार�ा होता. एवढेच नाही तर राजकुमार �क�वा संप�ीसार�या �ूर यो�ांना
गदा-यु�या �ासनाकडे ���� क�न भीमाची �नघृ�ण ह�या कर�यात आ��. आप�यापैक� ब�तेक
अ�ा रीतीने पांडवां�या हातून धूत�पणे मार�े गे�े. माझे �म� आ�ण नातेवाईक
फस�ा क����ा मी इत�या सहजतेने कसे �वसरणार? �यामुळे आता मी पुढ�या ज�मी अस�ो तरी
म�ा पतंग का �मळत नाही �क�वा म�ा मा�या �वाथा�साठ� काहीही करावे �ागे�, पण
मी ठरव�े आहे क� मी रा�ी झोपतानाच माझा प�ा �ेमाचा �वचारणार आहे. एन.एस
माझा बद�ा घे�यासाठ� आता �ती�ा क� �कत नाही. तर, तु�ही म�ा सांगा
मी कसा येऊ �कतो? आई, मी �वचार करत आहे क� आजची रा� माझे �ेम आहे
ती �ेवटची रा� असे�!"

जीवन-मरण आ�ण तोटा-नफा या�माणे य�-अपय�ही मृ�यू�याच हाती आहे.
�या�माणे �ेवटची वेळ जवळ आ�� आहे, ते�हा �वतः�ा वेळेचा पास हो�यासाठ� कॉ� करा.

�याच�माणे जे�हा अपय�ा�ा सामोरे जा�याची वेळ येते ते�हा मानव
तो रागावतो आ�ण �याचे �हत�च�तकही �या�याकडे �वरोधी �हणून पा� �ागतात. मा�याबरोबर
�याच मागा�ने या. म�ा मा�या काकांची सूचना यो�य वाट��, पण मा�या �म�ाने म�ा ते सां�गत�े
पु�यपूण� सूचना न पाळ�याब�� दया.
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म�ये

26

रेधाईने माझी बाजू सोड�� होती. मी म�यरा�ी �वतःची काळजी घेत�� आ�ण
घोडा नांग�न तो पांडवां�या देवाकडे �नघा�ा. मी फ� �वचार के�ा क� मी

कोण�याही सम�ये�ा सामोरे जावे �ागणार नाही आ�ण जसे नमूद के�े आहे, मी सहसा
मी घरात घुसून ना� करीन. पण ती आ�� नाही.

पांडवां�या ��वाजवळ गे�यावर म�ा �यां�या ��वाचा आकार सूया�सारखा अस�याचे �दस�े.
एक धारदार �ही आ�ण एक महाकाय माणूस उभा रा�ह�ा. �या�ा पा�न मा�या अंगात रोमांच उभे रा�ह�े.
�याने आप�या �रीराचा खा�चा भाग झाकून ठेव�ा होता आ�ण वर�या भागावर मृगजळ होते.
घात�े होते �यांनी ग�ेम सपाच ेयप�वत प�रधान के�े होते. �या�या मो�ा हाताम�ये
नाना �कार�या सु��ची पूजा के�� जात होती आ�ण बग�े�या जागी मोठमोठे नाग बांध�े जात होते.
वेळोवेळ�, केवळ �या�या त�डातूनच नाही, तर कान, नाक आ�ण डो�यांमधून देखी�.
मी कॉपी करत होतो �याचे �व�प इतके भयावह होते क� कोण�याही सामा�यतेसाठ�, आपण �या�याकडे पा�.
�मळणे कठ�ण होते. मी काही वेळ �या�याकडे बघतच रा�ह�ो. म�ा आ�ा होती क� पांडव
जो बाहेर इतका भयावह आ�ण भयंकर कण�धार होता
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पा�ह�े नाही

�या उ�े�ासाठ� मी �तथे गे�ो होतो ते पूण� करणे हेच माझे �येय होते. मी ते
�या माणसाचं �प बघून मी जरा बेचैन झा�ो, पण घाबर�ो नाही. माझे �येय
�ावर�या आत �वे� करायचा होता पण �या कण�धारा�या उप��तीत ते ��य न�हते. ते होते

म�ा �या माणसा�ी �ढ�याची गरज होती. मी सहसा �या�यासमोर उभा असतो आ�ण
�या�यावर पाऊस सु� झा�ा. माझा मा�या डो�यांवर �व�ास बसत नाही क� तो
�या माणसाने माझे सव� � �या�े! मी मा�या आयु�यात अनेक माणस ेपा�ह�� होती. काही होते
माणसां�ी ट�कर झा�यावर राख गवता�या दा�यासारखी �वखुरायची, पण असा माणूस



�थमच पा�ह�ं क� फ� � �गळणार!

मा�याकडे अ-�ाची कमतरता न�हती. कण�धारावर बाण सोडत रा�ह�े पण
�याने �या सवा�ना एक एक क�न घेत�े. काही वेळातच मी सु� झा�ो. तो
म�ा पा�न म�ा आनंद �हाय�ा �ाग�ा. तसेच त�णपणीही �याची अव�ा न�हती
म�ा असहाय उभं रा�न बघून आनंद झा�ा. माझे आयु�य आता पूण�पणे �या�या कृपेवर आहे
नाही होती म�ा वाट�े माझी वेळ आ�� आहे. म�ा अ�ा असहा�य प�र��तीत सापड�े

ते बघून म�ा �वतःचाही राग येऊ �ाग�ा होता. मामांनी कृपाचाय ऐक�ा असता
आ�ण अ�ा आवे�ात मी �तथे आ�ो नसतो तर या परा�मी माणसा�या हातून माझा जीव गे�ा नसता.
हार प�करावी �ाग��! तसेच माझी बु�� ��तेने �� झा�� नाही, �यामुळे म�ा करावे �ाग�े
�ास सहन करावा �ाग�ा. मा�याकडे आता भगवान ��वाची पूजा कर�यासाठ� माझा �वतःचा आ�य आहे.
आणखी एक मागणी होती.

मी महादेवाची पूजा क� �ाग�ो. �ाथ�ना के�यावर मी मनात एक संक�प के�ा
जर मी अ�ा �कारे पार के�े तर मा�या देहाचा �याग क�न भगवान �ंकराची पूजा होई�.
काय होई�! मी �वत: मा�या मनात हा �ढ संक�प ठेव�ा आहे, सहसा मा�या समोर एक ���
सुव�मयी वेद काप�ा आ�ण �या�ा �सन जडू �ाग�े. �यापैक� अनेक

तो काप�ा गे�ा होता, �या�ा अनेक डोके आ�ण पाय होते आ�ण तो आई आ�ण सूया�सारखा ती�ण होता.
जणू उ�माजरायुज, अंदाज, वेदज आ�ण उज हे चार �कारचे �ान पाळता येत न�हते.
ते कर�याची वेळ आ�� होती. �हानपणापासून मा�यात हा गुण होता क� �कतीही अडचणी आ�या तरी.
ते काहीही अस�े तरी म�ा �याची भीती वाटत न�हती. �या भुतासारखी माणस ंपा�न मीही �ाथ�ना के��.
घाब� नका

म�ा असे वाटू �ाग�े क� मी जे पाप कराय�ा गे�ो होतो त ेकर�यात मी अपय�ी ठरेन.
ते झा�े आ�ण आता म�ा �या वेदात माझा �याग करायचा होता. मी पण तो ई�राचा �नयम मान�ा
आप�े धनु�य �वीकारा आ�ण बरे करा, बाण आ�ण �रीरा�ा �खापत करा

बनवा.

�ेवट�, मी सोमदेवतेचा मं� वाच�ा आ�ण प�व� अ�ावर �व�ास ठेव�यापूव�
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भगवंताची �तुती करताना ते �हणा�े, “तू सव� �ा�यांम�ये आहेस, तू सव� �ाणी आहेस.
काय करत आहात? आज जर मी मा�या बाळा�ा हरवू �क�ो नाही तर तू न�क�च आहेस
�रण जा, माझे हे �रीर �वीकारा!” असे �हणत मी �या वेदावर चढ�ो
आ�ण जीवाची आस�� सोडून तो अ�नी�या म�यभागी आसन घेऊन बस�ा.

�याच वेळ� भगवान �ंकर कापून �हणा�े, “अथामा! f प��
स�य, �ोच, साधेपणा, याग, तप, �याय, मा, भा, धैय, बुडू आ�ण वाणी

माझी पूजा आहे �हणूनच मा�याकडे �या�यापे�ा चांग�े काहीही नाही आ�ण �हणूनच मी
कृ�णा�या स�मानाथ�, पांचाळ येथे कण�धारा�या �पात उभे होते आ�ण संर�णासाठ� उभे होते.

पण काळामुळे आता �यांची ती�ता वाढ�� नाही आ�ण �यांचे आयु�य पूण� झा�े आहे. मी तुमची �ह�मत करतो
आ�ण याग सह मी थांब�ो! तुमचा संक�प पूण� कर�याची वेळ आ�� आहे!”
असे �हणत भगवान �ंकरांनी मा�या हातात चमकणारी त�वार ठेव��. मी ती त�वार घेतो
ते हातात घेऊन मी बघतच होतो क� मा�या अंगात एक ती� खळबळ उडा��.

मी पूण� आ�म�व�ासाने सांगू �कत नाही पण म�ा �वतः भगवान �ंकर वाट�े
�रीरात ��न झा�े, �यामुळे यु�ापे�ा वेगवान जागा आ�ण माझे �रीर पु�हा नाही
ऊजा� पुनस�च�यत झा�� आ�ण माझा आ�मा अनेक पट�नी वाढ�ा.

भगवान �ंकराची ��� �वतःम�ये जाणव�यानंतर माझाही उ�साह अनेकांना आ�ा
ते अनेक पट�ने वाढ�े होते. पांडव �या देवत नसून वेग�या �पात होते हे म�ा माहीत होतं.



होते. मी माझा वेळ वाया घा�वून �थम पांचाळ�या ��वात �वे� के�ा. �या रा�ी मी उ��ू�या �ेमात पड�ो होतोसंपूण� राजघरा�या�ा मा�न टाक�याचे कारण काय, पण मा�या सग�यात
�थम �ुना�ा �ोधत होतो. मा�या प�याचा ��य �म� म�ा �याचा तंबू �ोधायचा आहे
जा�त वेळ �ाग�ा नाही. काळा�या पाव�ावर नकळत तो रे�मी प�ंगावर झोप�ा.
होते. मी आजपय�त �ाथ मा�न कोणाचा अपमान के�ा नाही, पण माझा प�ा ��य आहे
�या�ा इत�या �ांतपणे झोप�े�े पा�न मा�या रागा�ा पारावार उर�ा नाही. मी �या�ा खूप जोरात मार�े
दाबा क� तो �या�या ���ने खा�� �ोट�ा. खा�� पडून �याचे �दय तुट�े आ�ण तो
घाब�न तो उठ�ा. तो उठून उभा रा�ह�ा पण तो सावर�याआधीच मी �या�ा केसांनी सां�गत�े
पकडून �या�ा ज�मनीवर ओढ�े. �यानंतर मी �या�या छातीवर बस�ो
आ�ण �याची मान आप�या गुड�याने दाबा. मी �ुना�ा हात आ�ण पायांनी खूप मार�े.
तो अ�व� होत होता.

"म�ा असे मारहाण क� नकोस, म�ा �गेच मा�न टाक, थॉमस!" धृणाने उसासा टाक�ा
ए �हणा�े.

"�ाप!" मी खूप �हान होतो. “तू तु�या कुळाचा क�ंक आहेस. तु�ही �वतः आहात
गु ह�येचा जघ�य अपराध कोणता? त�णाचा मु�गा, मी तु�ा त�वारीने मारतो
मी मान देणार नाही. तू के�े�या पापाची आज मी तु�ा याचना करीन.”
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असे �हणत मी �ुवाचा ज�मनीवर जोरदार पराभव के�ा. �या�या त�डातून
�ेवटची एक ओरड बनावट होती आ�ण तो मरण पाव�ा. अजूनही मा�या डो�यासमोर
तो �या�या प�यावर भटकत होता. माझा राग कमी हो�याऐवजी वाढत आहे
होते. मी �ुणा�या मृतदेहावरही पायाने वार के�े. म�ा वाटते मा�याकडे ते आहे
�दवस थोडा �ांब�ा असता तर मी �ुणाचा मृतदेह वाचव�ा असता! कदा�चत आहे

मा�या हातपायाती� हार फ� धुरात �नघे� ही भगवान �ंकराची अनुभूती होती.
महाबळ�चे डोळे जणू उडून गे�े!

मा�या �येया�या या प�ह�या य�ाने म�ा �चंड आ�म�व�ास आ�ण उ�साह �द�ा आहे.
कृपया करा यानंतर I U मौजा आ�ण �याचा भाऊ युधम युका यांनीही तेच के�े. माझे
मा�या डो�यात र� आ�ण पा�याम�ये फरक न�हता अ�ा �कारे मा�या डो�यात र� होते. माझे

जो कोणी समोर आ�ा �या�ा मी यम�ोकात पोहोचाय�ा एक �म�नटही उ�ीर के�ा नाही. �या �दव�ी माझे
भगवान �ंकरा�या दैवी ���चा असा अंतभा�व आ�ण जो मो� �ोधतो तो �यात आ�ा.
म�ा पाहताच �ुके�रम�ये मृतदेहांचा ढ�ग �दस�ा. सगळ�कडे को�ाह� आ�ण को�ाह�
ते गे�ं. सव�जण नद�व�न उठणे अ�ा �कारे �वाभा�वक होते.

मी थोडं पुढे गे�ो, �पदा�या पाच मु�ांनी म�ा घेर�ं. मा�या समोर तेच
मग �या एकाक� घुबडा�ा अचानक झाडावर बरेच कावळे झोप�े�े �दस�े ते�हा तो उदयास आ�ा.

�या�ा पकडून मार�यात आ�े. औपडाचे पु�ही म�ा �या काव�यासारखे �दसू �ाग�े.

मी माझी त�वार हाती घेत�� आ�ण पूण� वेगाने �यांचा पाडाव के�ा. खो� पासून
वारंवार उठ�यामुळे �या�या �रीरात आळस आ�ण मन पूण�पणे थक�े होते.
सतक�  न�हते. माझी ही इ�ा होती. मी आधी मु�ा मार�ा. तो
�बचारा एका झट�यात ज�मनीवर आडवा झा�ा. �यानंतर सुतसोम पुढे आ�ा, मग तो त�वार घेऊन पुढे आ�ा.
�याचा हात काप�ा. तो रड�ा आ�ण ज�मनीवर पड�ा. मी मा�या पुढ�� वर आहे
�या�याकडून त�वार काढा. आप�या दोन भावांना असे मरताना पा�न �ता�नक
आ�ण तुटकने मा�यावर एकाच वेळ� ह��ा के�ा. �त�नक यांनी रथ पार के�ा
�याने चाक उच��े आ�ण मा�याकडे फेक�े. मी �या�या पराभवासाठ� तयार न�हतो. ते माझे होते
ते खां�ावर आदळ�े, �यामुळे म�ा ती� वेदना जाणवत हो�या आ�ण हात ह�वताना खूप वेदना होत हो�या.

म�ा जखमी पा�न �तघांना वाट�े क� म�ा मारणे सोपे जाई�. ते त े�वसर�े



�याचा प�ा असहा�य ��तीत रणांगणात फस�ा गे�ा आहे, �या�या �दयातएका चाका�ा �करकोळ �खापत होऊ नये �हणून र� कमी आ�ण सूडाच े�माण जा�त.
��य न�हते. �ता�नक, तुतकाम आ�ण कुटक यांना माराय�ा म�ा वेळ �ाग�ा नाही.
मा�यासमोर पड�े�े पाच पांडवपु� ग�डा�या पंखात�या प�यां�माण ेवेदनेत होते.
तु�ही अ�व� होतात काही वेळात पाच जमा झा�े. आजूबाजू�ा ज�मनीवर मांस आ�ण र�
�ोथडे गरीब होते. पांडव-पुंचे �नज�व �रीर मा�या डो�यांसमोर पा�न
�यां�या संबोधनात मृ�यूचा �का� पड�ा. तुम�या मंडळा�या प�याचा PU सारखा
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मृतदेह आ�ण तुम�या त�ण मु�ाचा प�यासारखा मृतदेह - ते दोघेही �दसाय�ा सारखेच आहेत पण सारखेच आहेत
प�र��ती कधीच नसते. या दोघांम�ये �जतका फरक आहे �ततकाच �दवस आ�ण रा�ीत आहे!

पांडव-पुं�या बाजूने मा�या �दयात थोडी�ी �ीत�ता आ�� होती पण जणू
झुळझुळणा�या वा�यात पा�याचे काही �ठपके आहेत. ते ताबडतोब गरम आ�ण वाफदार होतात

उडून गे�ा. मा�या मनाती� ग�धळ �ांत हो�यासाठ� अजून तपासाची गरज आहे. पाच
�न�पाप बा�का�ा न�तेने मा�नही मा�या �दयात जळजळ�त हो�याचा �सरा चांग�ा माग� नाही.
कोणतीही कमतरता न�हती.

मी रथावर आ�ो आ�ण हातात धनु�य घेऊन पुढे �नघा�ो. �ावर म�ये जे काही
मी समोर आ�ो आ�ण का�च �या�ा मार�े. इकडे �तकडे �ोक भय आ�ण भीतीन ेभर�े�े आहेत
धावत होते. आजूबाजू�ा धूळ उडत होती, �यामुळे रा�ीचा अंधार आका�ात �दसत होता.
होते. मा�या उ�मादात �कती दोष आहेत याची म�ा अ�जबात क�पना न�हती
एखा�ा मु�ा�ा, सै�नका�ा �क�वा सै�नका�ा मार�े. ह�या आ�ण ह�याकांड बाहेर येत आहे
जे�हा मी आ�ो ते�हा म�ा �दस�े क� मामा कृपाचाय आ�ण कृ�वामा देखी� उप��त होते आ�ण परमे�रा�या आत
पळून गे�े�या �ोकांना केसांनी पकडून �जवे मार�े जात होते. मा�या आत
हे ह�याकांड पा�न रास�ा खूप आनंद झा�ा. अंधाराचा फायदा होतो असा आमचा �व�ास होता
काही माणसे वर उच�ून ��वा�या आत �प�े�� असायची. असा �वचार क�न कृतवमा
�वरा�ा आग �ावा. आग �ागताच आका�ात �का� पड�ा. �रीरा�या जळजळ�ने, जे
�ोक आत बस�े होते, बाहेर पळू �ाग�े. �वना� आ�ण मृ�यूचा तांडव सु� होऊ �ा
गया. मधोमध झाडा�माणे मी कुणा�ा मधून मधून काप�े तर कुणाचे
डोके धडापासून वेगळे करा. कुणा�या पायात वार के�यास �या�या पाठ�त त�वार

भ.भ.भ. कुणाचा चेहरा �खाव�ा तर कुणाचा कान, कुणाचा खांदा कापून टाका.
तोड ते

मा�या आयु�याती� ती भयानक आ�ण काळ� रा� मी कधीही �वस� �कत नाही. मी एकटा आहे
अनेक �ोकांचा मृ�यू झा�ा होता. तो फुटणार होता. मा�या हातून सनी त�वार
जणू तो मा�या �रीराचाच एक भाग आहे. मी आजूबाजू�ा धाव�ो. �रीर आ�ण
�या�या आजूबाजूची जमीन र�ाने माख�े�� होती. �या रा�ी पु�ष-सु ची खूप चटक �ाग�� होती

वादळादर�यान, सव� उडणारी धूळ गाड�� गे��. पांचाळ यां�या अंगाव�न पॅट
जमीन पा�न मन खूप �ःखी झा�े. मी मनात�या मनात �या घुबडाचे आभार मान�े,
�यांनी मा�या या य�ात माग�द��क ���ची भू�मका बजाव�� होती.
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एन.एस

२७

पै�ासारखे पै�ाने म�ा नेहमीच समाधान आ�ण अ�भमान वाटतो
जगतानाही �यांनी आप�� माणुसक� क�ु�षत हो�यापासून वाचव�� होती, पण �या भीषण ह�याकांडाने

�यानंतर, जे�हा माझे वेड �ांत होत,े ते�हा म�ा मा�या �वत: चा एक नवीन आ�ण वळ�े�ा चेहरा समोर येतो.
पी पासून आ

मृत पृ�वीवर उ�या अस�े�या पांडवांचा �वचार क� �ाग�े. उह neu जवळजवळ
�ज�क�े होते. पण �क�वा मु�गा गमाव�यानंतर �यांनी या�ा �वजय �हणता येई� का? �क�वा
�यांचा �वजय आता असा खरा आनंद आ�ण आनंद देऊ �के�, जो ते �मळव�याचा �य�न करत आहेत.
तु�ही महासमरा येथे उतर�ात का? �क�वा रा�य आ�ण वैभवा�या म�माने आप�या कुटंुबा�या �वना�ा�या जखमा बरे करा
ते भरता येई� का? म�ा मा�या य�ाचा आनंद झा�ा, पण मा�या मनात फ� वाढ झा��
पांडवांचेही असे मत न�हते. माझेही मन म�ा काहीतरी करत होते.

�क�वा मा�याती� माणुसक� आ�ण माझे �ेम, अ�ोभनीय �ह�साचाराची आग
तू चढ�ा नाहीस का? क� �न�पाप �ोकां�या मृ�यूनंतर मी �वतः �ांतपणे झोप ू�केन?
�या घुबडा�ा �या�या उ�कृ� क�ाकृतीचे अनुसरण करावे �ाग�े, परंतु एका प�याने �े�रत के�े
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हसणा�या �ा�यासारखे वागणे यो�य आहे का? सहसा माझे �दय म�ा ठोकते
हे जाणव�े म�ा माणसाची भुरळ पड��! मा�या हस�याचे हळूहळू पावसात �पांतर होऊ �ाग�े.

अमानुष कृ�ये के�यानंतर �दयात पाऊस पडणे ही व�तु��ती द��वणारी आहे
मा�या माणुसक�चा काही भाग अजूनही सुर��त आहे. मी पूण�पणे अमानुष आहे याचा म�ा आनंद झा�ा

नाही ते होते. मा�या मनात मो�ाचा आ�मा आणून, मी कुकुम�या कॅथ�स�ससाठ� �या�यासोबत असेन आ�ण



समेटा�या हेतूने मी गंगे�या तीरावर ससाजीकडे गे�ो. म�ा ही आ�ा आहे�याबरोबर माझा सह यु�ाचा भाग मान�ा जाई� आ�ण यु�ा�माणेच
हजारो सै�नकांना मारणे सामा�य आ�ण सामा�य मान�े जाते, �याच �कारे माझे
ही कारवाईही ब�घत�� जाई�.

�क�वा खरोखरच रणांगणात सै�नकांना ठार मारणे आ�ण एका �न�पाप बा�क-माद��ा झोपव�े
तीच गो� करायची का? �क�वा यु�ा�या वेळ�, र�पात आ�ण
बु��मुळे एखा�ाचे काम समान भावनेने पाहता येई� का? हे मा�या आत वाढत आहेत

मा�या फरकाचे मंथन करत होते आ�ण �या मंथनाने �ाना�या चुक�चे अनुकरण करत होते
केवळ �रीर आ�ण मनच नाही तर माझा आ�मा देखी� वषा�व झा�ा. आ�ा माझी दया
पाच पांडवांब�� सहानुभूती दाखवून मी मा�या बाजूने आ�ो या सं�मात मी अजूनही झुंजत होतो.
पा�ह�े. �क�ब�ना �यांना मा�या भूतकाळाती� कृती कळ��. भीमसेन अ�भागी
जड पाव�ांचा फड�ा पाडत तो मा�याकडे धावत होता. �याचे पाय
आजूबाजूची झाडे थरथरत होती. गांडीव हातात ध�न अजु�न �या�या माग ेगे�ा.
�या�या हातात कृ�ण होता आ�ण �या�यासोबत यु�, नकु� आ�ण सहदेव होते. म�ा �वचार करावा �ागे�
ना वेळ उर�ा होता ना वेळ! तुझा मृ�यू समोर पा�न माझी �ाज ओसंडून वाहत आहे

जणू गोठत होते. माझं डोकं जड होऊ �ाग�ं. �क�वा मा�याकडे अजून एक सुगावा आहे
होते?

कृ�णा�या हातात�ा सहारा आ�ण चं�ाचे आका� पा�न म�ा असे वाट�े
राका�या वा�त�ात म�ा कृ�णाचा आ�ीवा�द �मळा�ा ते�हाचा �संग आठव�ा.
मागाय�ा गे�ो होतो. मी कृ�णा�ा सूचना �द�याचे म�ा वारंवार आठवत होते.

�या बद�यात �या�ा मो� दे�यास सांग�यात आ�े.

"हो!" हा ��द मनात येताच जण ूमी ज�मनीत �य�नाने मरत आहे.
पाणी �मळा�े! मी मा�या उज�ा हातात चीम के�ा.

कट झा�ा. �या�या योगासनासाठ� आव�यक अस�े�े ��द उ�ारताच �या�या �टपाने
ऐन उठ�� आ�ण डोळे �मचकावताच �तने चांदवा�ा �प धारण के�े. मी �या�ा �द�े
मी ते घेऊन पांडवांकडे पा�ह�े. ते थांबून आपाप�या जागी गे�े. म�ा वाट�े
क� मा�याती� �नसग�जातीची �योत मंद होऊ �ाग�� होती आ�ण पांचाळ ��वारात

�या माणसाने हे ह�याकांड घडव�े होते �याने पु�हा डोके वर काढ�े आ�ण तो ��र�ेदा�या मागा�वर होता.
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�ुना जवळ होती, पण मृ�यू �या�न जवळ होता. मा�या हातात होते. आता या �णी
�या गेय अ �या जोड�या��वाय पया�य न�हता. मा�या प�यावर
मी �या�ा योगा न कर�याची स� ताक�द �द�� होती. मी मनात�या मनात माझा प�ा �वचार�ा आ�ण
'पांडव-पृ�वी हरव�या!' हे भयंकर संकट ओढवून घेताच
भाग घेत�ा अ�धक चंदा । मी आणखी काही �वचार के�े - असे �वचार
संहारक अ �ा पांडवांकडे सोड�े.

कृ�णाकडे आहे �या�ा पा�न तो आ�य�च�कत होऊन अजु�न�ा �हणा�ा, ''अजुना! या
अथमाने फ� आ खराचा योग के�ा. आच� दया येथ�
तुम�या �दयाचीही �क�मत आहे. आता �या�या योगाची वेळ आ�� आहे कारण

हे फ� थांबवता येत.े तू फ� �या�ा मा�न पांडवांना मार.
कृपया �या�ा �ुभे�ा देऊन सोडा!”

अजु�नने डोळे �मट�े आ�ण मे�ा. पुढ�याच �णी �या�याही हातात
तसा तो कट झा�ा. उजा� वाचव�यासाठ� अजु�नने ते वाच�े आ�ण
'पांडवांना �ुभे�ा!' असे �हणत �याने �ाणही सोड�े. आ�हा दोघांचे a
ते हवेत आदळ�े आ�ण �यातून बाहेर पड�े. हजारो पडू �ाग�े. सव� एक नाही k



�वाळा वाढू �ाग�या, �ाणी इकडे �तकडे धावू �ाग�े, �ोक �त� झा�े. आचाय� कधीच नाहीकधीतरी �यांचा मु�गा आ�ण ���य असे आमनेसामने होती� असे म�ा वाट�े न�हते.
समोर येती� आ�ण �यां�या आदे�ानुसार स�ा वापर�� जाई�! a
उपव�ाने या�या मदतीने �त�ही जग जाळ�यास सु�वात के��.

ते�हा आका�ात देव नारद आ�ण महाषस �कट झा�े आ�ण त े�हणा�े, "भूतकाळ
मी भयंकर वाईट गो�ी सांगणारा आहे, पण आजपय�त हे ��द कोणी वापर�े�े नाहीत.
पण के�े नाही मग हे अडाणी धाडस तु�ही दोघांनीही के�े आहे का? आपण हे गमाव�े
मूख�पणाने पृ�वीवरी� सव� जगांत मोठा आ�ो� झा�ा आहे. हे आमचे आहे
आदे� �ा क� तु�ही दोघेही ताबडतोब �वतःकडे परत या आ�ण तुम�या वैय��क संघषा�कडे परत या.
�स�या�या �नण�यावर �व�ास ठेव ूनका!”

नारदजी आ�ण ससाज�चा हा आदे� ऐकून अजु�न हात जोडून �हणा�ा, "भू!
मी माझा �वतःचा �वसाय मजबुरीने चा�व�ा होता जेणेक�न तो अ�मा चा�वे�.
�ांत �हा आ�ण तुम�या इ�ेनुसार मी माझा �व�व परत घेतो. पण तू
अ�मा�ा �वतःचा, �हणजेच आप�ा ना� परत घे�यास सांगा.
तेही नाही." असे �हणत अजु�नने म�ा वाचून दाखव�े आ�ण �याचा �म� �या�याकडे परत गे�ा.

गया.

मी चा�व�े�े वाहन आका�ात �फरत होते आ�ण पृ�वीची प�र��ती गंभीर होती.
ते चा��े नारद आ�ण ससाज�नी मा�याकडे पा�ह�े. तो आता मा�यासारखाच आहे हे म�ा माहीत होतं
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आपण होते मी ते वाच�े पण काही अथ� न�हता. चा�ू अस�े�ा �वना�
���ा चा�ू रा�ह�या.

मं��पद देऊनही ते परत आ�े नाहीत, असे सवा�चे मत होते.
याचे कारण असे क�, मं�याचे नुसते �ान वग� परत कर�यासाठ� पुरेसे न�हते.
होता, परंतु �या काय�ाचा धारक संयमी आ�ण स��णी असणे ही देखी� एक आव�यक अट आहे.
होते. म�ाचा योग झा�ा आ�ण �या�या संयोगाने मानवजाती झा��
मी �याकडे ���� के�े होते, �यामुळे माझा संयम आ�ण पु�य थांब�े होते. साठ� �य�न करणे
�यानंतरही मी माझा आ�मा परत �मळवू �क�ो नाही. अजु�न न� आ�ण संयमी होता
आ�ण म�ा �ांत कर�यासाठ� �याने खरोखरच �याचे �म�न चा�व�े
�याचे पैसे परत �मळव�यात �या�ा य� आ�े.

मा�या म�धंुद अव�ेमुळे सेवा होत अस�याचे पा�न तेथे उप��त सवा�नी म�ा सां�गत�े
ते �तर�काराने बघत होते. मी ज�मनीत गाड�े जात होत.े ते न�हते

�वा�ा�ा परतीचा माग� आता उर�ा न�हता, पण �या�ा आका�ात मोकळेपणाने �ह�डावे �ाग�े.
देणे �हणजे पृ�वी�या �वना�ा�ा आमं�ण दे�यासारखे होते.

काहीतरी �वचार क�न मी आई�ा �हणा�ो, "म�ा �व�ास आहे क� मी वेडा आ�ण रागावणार आहे.
�यामुळे हा गु�हा बन�ा आहे. यासाठ� म�ा यो�य ती ���ा झा�� पा�हजे हेही म�ा मा�य आहे
हवे होते पण आता मी गु�हा के�ा आहे आ�ण हा A परत करणे ��य नाही.
�यामुळे �या हेतूने मी हे काम के�े, ते मी अं�तः पूण� के�े असाव.े
�वा! मी येथे पांडवां�या ना�ासाठ� धाव�े होते, पण आता मी �या�ा अजु�न �हणतो.
सून आ�ण अ�भमायूची बायको, उ�रा�या पोट� सोडून!”

"नाही!" अजु�न �हणा�ा, "नाही! बरं, तु�ही ते क� �कत नाही! या जगात
अनेक �न�पाप मु�ं-बाळं आधीच ज�मा�ा आ�� आहेत. तू गरोदर बाळ आहेस
असा �ाणघातक ह��ा कर�याचा अ�धकार नाही."

“अजुना तू �हणतोस क� त ूठ�क आहेस,” मी उ�र �द�े, “पण ते उ�र मी कसे �वसरणार?
गभा�त फ� तूच वं�ज आहेस का? मा�ा चा�व�यापूव� पांडवांचा ना� कर�ी�.



इ�ा काय होती? तु�हां�ा मा�न मी कदा�चत ती इ�ा पूण� क� �कणार नाही. पण माझे
तुमचा भावी वं� संपव�याचा पया�य तुम�याकडे आहे!” असे �हणा
�या�ा उ�रा�या गभा�वर ठेव�यात आ�े.

आका�ात एक भयंकर आवाज आ�ा आ�ण अचानक मा�या ���याने आप�� ��ती बद��� आ�ण पांडवांनी
�वरा आत ��र�ा. थो�ा वेळाने, होणारा सव� �वना� थांब�ा. A �याचे �येय वेगळे करते
दया आ�� तो उरा�या गभा�वर पड�ा आ�ण �या�याम�ये राहणारा अजु�नाचा वं�ज नाना असावा.

गे�ा!
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सव� काही पूण� झा�यानंतर, म�ा माझे जीवन वेगवान �क�वा क� ��त नाही असे वाटू �ाग�े. हा!
के�े क� काय? म�ा मा�या काकांचे, कृपछायाचे ��द आठवत होते, �यांनी म�ा बो�ाव�े.

ध�यवाद. राग आ�ण वेडेपणान ेमाझे सव� काही �ुट�े होते. माझा �वतःचा �ववेक आहे
आ�ण संयमाने जी काही �तुती आ�ण �तुती के�� होती, ती सवा�म�ये ��न झा��. या
या जा�णवेने माझे �ःखी मन थंड के�े. रागाचे �ान जे�हा मन �ांत असते
�या.

Laan ही कॅथ�स�सची थीम आहे आ�ण ती �याची संपूण� पायरी आहे. म�ा आणू नका
पूण� जाणीव झा�� होती, पण आता मी �न�या�या मागा�वर होतो. म�ा असे वाटते
माझा प�ा हरव�याचा बद�ा मी घोर पाप क�न घेत�ा होता. आ�ण हस�े
�ह�से�ा नकार देणे आ�ण �ह�सेचा बद�ा �ह�सेने घेणे हा अमानवीय गु�हा आहे.

परका��वाय �सरे काही नाही. मी �वचार करत होतो क� तेव�ात कृ�ण मा�याकडे आ�ा.
गे�ा.

कृ�ण �हणा�ा, "अरे ध�यवाद! वाप�न तु�ही के�े�ा गु�हा
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�याची ���ा तु�हा�ा न�क�च �मळे� पण तु�ही उ�र �दे��या पोट� ज�म�े�या मु�ाचे कृ�य के�े आहे.
के�े�या जघ�य पापाची ���ा थोडीच आहे! तु काय के�स?

आता या दे�ात बारा वष� पाऊस पडणार नाही. यामुळे येथे
नवो�दतांना �व�वध �कार�या �ासांना सामोरे जावे �ागे�. या सग�या�ा तु�हीच जबाबदार आहात. �याची

�याच वेळ�, �त�ही �ोकांम�ये तु�या मूख� कृ�यांमुळे, भयंकर �वना� आ�ा आहे
जग भारी आहे. ते पापही तुम�या डो�यावर! आपण येथे आहात
याची ���ा अ�ी आहे क�, तु�हा�ा ते काढून हरेमम�येही �ावे �ागे�.
तरच तु�ा पांडवांपासून संर�ण �मळू �के�!”

“हेकरा,” मी आ��याने उ�र �द�े, “पांडव आ�ण कौरवांकडे �ततके
घाब� नका, हा मं� �या सवा�म�ये सवा�त मौ�यवान आहे. ही काही सामा�य बाब नाही. हे माझे
ज�मापासून ते मेरेमपय�त मी गुंत�े आहे. जो तो प�रधान करतो �या�ा ए-�
इतर आजारांची भीती नाही आ�ण �त�ा �ासही होत नाही. अगद� देवांनाही
सप�, रास इ�या�द सु�ा या मं�ा�या धारकास इजा क� �कत नाहीत. �यामुळे अनेक
�द�घ� आ�ण भयंकर यु�ानंतरही मा�या �रीरावर कोण�याही �कारची जखम नाही. पण मी
तु�ही के�े�या पापाची आ�ण �यासाठ� तु�ही ठरव�े�या ���ेची जबाबदारी �वीकारा
मी ते काय �वीका�!” असे �हणत मी कमरे�ा बांध�े�ा चाकू बाहेर काढ�ा

आ�ण �या�या �दयात अस�े�या �म�णा�या काठावर एक चीरा बनव�ा. मेरेम पासून र� �वाह
ते तुट�े. �चंड वेदनांनी माझे �रीर थरथरत होते. तेथे उ�या अस�े�या पाहणा�यांसाठ� खु�े रहा
गे�ा. मी चाकूची धारदार ट�प मा�या आर�ात खो�वर ठेव��.
�णाधा�त बाहेर काढ�े. तो अ��त कण, जो कणा�या �च�खतासारखा, मा�या �रीरात
मी �याचा एक भाग होतो, अनुकरण मा�या �दयातून बाहेर पड�े. मी मंता�ा एका हाताने पकड�े आ�ण
हळूच कृ�णा�या हातावर ठेव.

तोफातून मा�या �रीराची �त होताच माझे �रीर �न�तेज होऊ �ाग�े. म�ा मा�या आत�या आत�यासारखं वाट�ं
वष� थकवणारे होते आ�ण म�ा ते आता जाणवत होते. म�ा खूप मजबूत वाटते
करत होतो. मेरेममधून र�ाचा �वाह वाहत होता. मी कृ�णापुढे म�तक टेकव�े
ऑड�रची वाट पाहत आहे कारण म�ा मा�हत आहे क� मी आतापय �त ���अर झा�ो आहे कर�यासाठ�
गाडी चा�व�याब�� दंड होता. �या�ा उरा�या गभा�वर सोड�यासाठ� आ�ण पांडवांचा �ेवटचा वं�ज हो�यासाठ�.
हयाचा �ह�ेब अजून �हायचा होता!

मा�या मनातून, कृ�णा�या हाताती� बनावट �म�ण एखा�ा �घु�च�ासारखे चमकत होते.
�याने ते साम�यावर टाक�े आ�ण नंतर यो�ा�ा देऊ के�े. �यानंतर ते �हणा�े,
"अरे धरा! तु�ही पांचाळ ��वारात घुसून �न�पाप सै�नक, युवक, मु�ा-मु��ना ठार मार�े.
तो �नद�यीपणे मार�ा गे�ा आ�ण �याने पांडवां�या पाच �� पु�ांनाही मार�े. जर हे सव� क�न

तुझं वेड हरवून मना�ा �ांती �मळा�� असती तरी बरं झा�ं असतं, पण तू खूप भारी आहेस.
ह�याकांड क�नही तुमचे समाधान झा�े नाही, तर तु�ही मोहीम सु� के�� आ�ण के�हा
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बाळावर �नयं�ण ठेवता आ�े नाही, �हणून तु�ही �यातून गभ�धारणा के��!
तू मार�े�ा फटका अतु�नीय आहे. �या�या �खापतीतून उराचा गभ�
सु�वात यू-पुक है �क�वा ना �टा आहे. पण जर तु�हा�ा वाटत असे� क� तु�ही ते के�े
जर तु�ही पांडवांचा वं� संपव�ा असे� तर ती तुमची चूक आहे. मृ�यू�या काय�ानुसार म�ा हे आवडते



तु�ही ढवळाढवळ क� नका, पण तु�ही रागा�या भरात आ�ा आहात. पांडवांचा उपयोग
कुळाचा ना� कर�याचे मोठे पाप काय आहे. �हणून, म�ा माझे दैवी �ु� करायचे आहे-
तु�या पोटात अस�े�या �या �न�पाप मु�ा�ा मी ����या सहा�याने �जवंत करत आहे.
होय ते आहे! हे मू� मोठे होई� आ�ण देव�ता�या नावाने ओळख�े जाई� आ�ण आपण आप�े डोळे गमावा�.
�या�या समोर पांडव कुळात पुढे जाती�. म�ा पांडव वं�ाचा अंत करायचा होता.
तु�ही हे �ेषपूण� यु� उधळून �ावत आहात!

म�ा खा�ी होती क� मा�या या पापाची ���ा कृ�ण म�ा न�क�च देई�, पण
ते �हट�यावर 'ते मू� मा�या डो�यांसमोर पांडवाची मूत� पुढे करणार आहे.
वाढे�,' �हणून मी सुटकेचा �न:�ास सोड�ा कारण �याचा अथ� कृ�णाने म�ा �द�ा होता
जीवन एक दया होते. अजून थोडा वेळ वाट बघेन असा �वचार मनात येत होता.
आयु�य �जवंत राहणार होते, ते�हाच मा�यावर भयंकर न��ब येई�.

कृ�णाने आप�ा मु�ा पुढे चा�ू ठेव�ा आ�ण �हणा�ा, "पण ध�यवाद, माझा मु�ा आता आहे.
ते संप�े�े नाही. हे यु� आहे आ�ण यु�ात पडण े�वाभा�वक आहे. मी पांचाळ आहे-
�ौपदा�या झ�यांचा वध व संहार करणा�या ��वा�ा वंदन

मी क� �कतो, पण ते आहे! तु�ही तुमचा प�ा �द�ा आहे या
उ�र �दे��या पोटात ज�मा�ा येणा�या बा�कांचा काय उपयोग आ�ण काय. तुझ ेपृ�वीवर

sh k वापर आ�ण खुनापे�ा जघ�य गु�हा �सरा नाही. �यां�यासाठ�
तु�हा�ा न�क�च ���ा होई�. �हणूनच मी तु�ा �ाप देतो, वासुदेव कृ�णा, तू हजार वष� जग�ी�.
जोपय�त तू या पृ�वीवर भटकणार आहेस. तुम�या �रीरातून �घवीचा �वाह सतत चा�ू असतो.
राहती� जखमे�या कुज�यामुळे तुम�या �रीरातून एक भयानक वास येई� आ�ण माणूस एकतर जग आहे.
तु�ही �ा�यां�या जवळ जा�यास �ाजा�. ती फ�, जगाती� �ोक तुम�या�ी बो�तात
आ�ण तू या �व�ा� पृ�वीवर हजार वष� जग�ी�, एकटे, या अस� प�र��तीत
सहन करावे �ागे�. तू मृताव�ेत आहेस, तु�या कुज�े�या �रीराचा, उ�ण जंग�ाचा भार उच�त आहेस
मी चा�त राहीन या जगात असे अनेक �ोक आहेत, जे चरणजीवी आहेत, अमर आहेत, पण �यां�याकडे ते अमर�व आहे.
म�ा वरदान �मळा�े आहे. हा �ाप �मळा�े�ा तु�ही एकमेव अपवाद आहात! इतर �ोकांसाठ�,
�जथे �याचे अमर�व ही आनंदाची आ�ण अ�भमानाची बाब आहे, �तथे तो �ाप �हणून आप�े अमर�व गमावून बसतो.
आयु�यभर तू आम�याबरोबर चा��ी�!”

कृ�णाचा कठोर �ाप ऐकून माझा आ�मा हादर�ा. हजारो वष�,
जाजर आ�ण एकाक� आयु�य! अ�ा जीवनासाठ� मी काय क�? �ीकृ�णा�या चरणी नतम�तक
तो रडतच रा�ह�ा. "अरे वाड!" मी कृ�णा�ा �वनंती के��, "मा�यावर दया करा. मा�या मा�क�चे आहे
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मी सव� पापे �वीकारतो. मी तुझा आ�य घेतो, माधव! पा�हजे तर सुद�न कडून छ
�हणूनच, माझा जीव �या. तु�ही कोणतीही ���ा �ा�, ती मी आनंदाने �वीकारेन, पण
म�ा या भयंकर �ापातून मु� कर. �भु, मी हजार वष� अ�ा ��तीत जगतो
राहायचं क� काय? मी तु�हां�ा �वनवणी करतो क� म�ा कुज�े�या मांसाचा एक गोळा बनवा
हार मानू नकोस, के�व... दया कर... मा�यावर दया कर!"

मी डोके वर काढ�े ते�हा म�ा आ�य� वाट�े. �तथे कोणीच न�हते. आदराने
पांडव आ�ण इतर सव�जण �नघून गे�े होते. �तथे फ� मीच होतो - एकटा! सहसा मा�या �रीरात
बद� घडू �ाग�ा. ते जागोजागी चावाय�ा �ाग�े आ�ण �यातून घाण आ�ण गळती �नघा��

होत होते. कृ�णाचा �ाप जाणवू �ाग�ा होता! मी मो�ाने ओरड�ो,
squeaked, पण काही काळापूव� ते �ोक भर�े होते क� कृ�णा�या �ापाचा आ�मा होता
ती जागा अनेकदा हरव�� होती.
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उपसंहार

या भयंकर घटने�ा हजार वष� उ�टून गे�� आहेत. दर�यान, मी �या ��तीत आहे, मा�याकडे आहे
सु�वाती�ा थोडे वण�न के�े होते. आता माझी अव�ा अ�ी झा�� आहे क� मी माझाच होतो

�याचे पूण� वण�न करणेही यो�य न�हते. आता मी �वचार करणे देखी� सोडून �द�े आहे क� मी
या दयनीय अव�ेत अजून �कती वष� असेच सडायचे कारण या�ा मी जीवन �हणू �कत नाही
मी क� �कतो आ�ण मा�या हातात मरणार नाही!

हे �ःखदायक जीवन अनुभवूनही मी भीमा�ा वाचव�याचे समाधान आहे.
खीरम�ये वष�भर मा�नही पैसे काही हाती �ाग�े नाहीत. म�ा आनंद आहे क� मी
�ा�गृहात पांडवांचा वध कर�या�या योजनेतही तो माणूस पै�ासोबत न�हता. म�ा हे सांग
मा�या संबोधना�या वेळ� आचाया�ने कमानीसारखे एक� आ�ण कण तयार झा�ा आहे हे देखी� पु�ी आहे
�यां�यापासून �र, �यावेळ� म�ा आतून आनंददायी वाट�े नाही आ�ण अस ेसव�
�संगी मा�या प�या�या �वभावाती� दोषांचा उ��ेख न कर�याचे धाडस मी वाढवू �क�ो.

ओ. रा�यसभेत काह�नी �च�धी-ब�धरता के��, असा �वचार क�न म�ा हायसे वाट�े
यामुळे माझा अपमान होत होता, मी पांडवां�या प�नीवर काहीतरी के�े. आप�या टाकून
गडी बाद होउ देऊ नका. माझे पैसे असताना अ�ा अनेक गो��नी मी समाधानी आहे
मृ�यूनंतरही �यांनी आप�े पा�व�य �ेवटपय�त जप�े. मा�याकडे काही आहे



कदा�चत �यामुळेच म�ा जगासमोर तट�पणे बो��याची �ह�मत �मळा�� असे�.
मी ठेवू �क�ो. या गो��चा उ��ेख क�न मी �वतः�ा �भा�वत क� इ��तो.
कोणताही हेतू नाही. मा�या�ी यु�ा�या वेळ� मी पूण� आ�म�व�ासाने कबू� करतो
गु�हा अ.

म�ा मा�या प�यापे�ा जा�त आवडायचे आ�ण �हणून मी �याचा अवमान सहन करायचो �क�वा
क� �क�ो नाही �याचा प�रणाम �हणून मी माझा �ववेक गमाव�ा आ�ण मी माझा आ�मा पांचाळा�या �पात गमाव�ा.
�यांनी आत घुसून �नरपराधांचे र� सांड�े आ�ण सवा�त भीषण नरसंहार के�ा. माझा प�ा �द�ा
�ोकां�या �हतासाठ� दया आ��, पण ह��पणा आ�ण म�ूरपणामुळे मी ती ��� वापर��.
काय, �या�यामुळे पृ�वीवरी� सव� �ोकांचे जीवन धो�यात आ�े. कृ�णाचा

मन वळवूनही, मी मा�या �या ����ा आ�ण �या �वना�कारीवर �नयं�ण ठेवू �क�ो नाही
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ए चे सं�ोधन एका �न�पाप गभ�वती म�ह�ेवर कर�यात आ�े आ�ण �त�या पोट� बाळाचा ज�म झा�ा.
तु�ही काय करता! मध�ा थोडा धीर होता आ�ण वासुदेवाने कृ�णाकडे �मा मा�गत��.

�याने ह��ा थांबव�याचा माग� �वचार�ा असता तर �याने न�क�च यु� सुचव�े असते, पण �तथे �याने म�ा �वचार�े.
�वसर�ो. कृ�णाने म�ा �ाप �द�े�� ही दोन मु�य कारणे होती. मी हे सव�
कुकुम�ा ���ा भोगावी �ाग��.

गे�या हजार वषा�त मानवी सं�कृती�ा अनेक वेळा मी वळण घेताना पा�ह�े आहे. माने
मी असं�य �ढाया पा�ह�या आहेत, मी र�पात पा�ह�ा आहे, मी �या भीषण ह�याकांडाचा सा�ीदार आहे. माने
मानवा�ा वण��ेषी आ�ण जघ�य पाप करताना पा�ह�े आहे. पण तरीही मी पापी आहे,
आरा�य �क�वा �ेषी अ�ा वैभवाचा उपभोग घेत नाहीत �क�वा अस े�ा�पत जीवन जगत नाहीत.
पा�ह�े. इतकं बघून आ�ण सहन क�नही मी अजूनही आहे हे माझं न�ीब आहे
अरे हो म�ा आता �ळ, ��ती आ�ण काळाचे भान रा�ह�े�े नाही. मी �वतः�ा ओळखत नाही
पृ�वी�या कोण�या भागात, �कती �दवस मी �वास करत आहे.

कृ�णाने �द�े�� कठोर ���ा मी पण मनात�या मनात �वीकार��
नेहमी उठून कृ�णाने म�ा इतके �दवस �ाप �द�ा? अ�ा ��तीसह
काही काळाचा �ाप सु�ा मानवासाठ� हजार वषा�पय�त कापणे कठ�ण असू �कते
�ाप काय आहे?

गे�या काही वषा�त मा�याकडे काही काम नस�यामुळे मी
पण �च�तन करत रा�ह�े. बया�च काळापासून म�ा असे वाट�े क� म�ा या गरजेचा �ास सहन करावा �ागतो आ�ण

कृ�णाने म�ा दयनीय अव�ेत इतके �दवस जग�याचा �ाप देऊन माझी साथ �द��.
हे काय आहे? पण, नंतर म�ा कळ�े क� कृ�ण �वतः �तथे आहे; �या�या �ासनाखा��

हे फ� हरव�याब�� नाही! याचा अथ� या �ापामागे कृ�णाचा हात आहे.
काही तरी मन असे�. काळ युगयुगा�या ���तजात �वे� करत होता, माझा
या काळोखासमोर �ापाची व�तू बन��.

हा �ाप म�ा अस� होई� हे कृ�णा�ा माहीत होते. पण अवतार �हहर आ�ण नु
�यामुळे क��युगात पृ�वीवर ���वृ�ी वाढणार अस�याचे कृ�णान ेभ�व�यात डोकाव�े होते. ते
ये�या काळात �ोक �व�वध �कारचे �वना�कारी कचरा बनवणार आहेत हे माहीत होते.
आपण �यांचा वापर करा� आ�ण माणूस, माणसा�या �रीराचा आदर के�ा जाई�. या�ा
क��युगात �ोकां�या मनाती� गो�ी कर�याऐवजी
इ�ा अ�धक मजबूत होई�, �यामुळे गभ�वती बाळांना, �व�ेषतः
काय होई�, दर म�ह�या�ा वाढू �ागे�. यामुळे कृती संतु�न �बघडे� आ�ण
समाजात �वकृती �नमा�ण होई�. अ�ा �कारे, कृ�णाने मा�याकडून के�े�े दो�ही अपराध के�े आहेत.
मी भ�व�यात पुनरावृ�ी पा�ह�� होती. माझा असा अंदाज आहे क�, यामुळे देव माझा आहे
क��युगा�या मा�यमातून �ोकांना हा संदे� �ायचा होता क� देवा�या अ�धप�याखा��,



गरोदर बाळांना वापरणे आ�ण मारणे यासाठ� अ�यंत कठोर आ�ण वेदनादायक ���ा
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नधा जागे आहे!

कृ�णाने म�ा हाच संदे� क��पय�त ने�यासाठ� �जवंत सोड�ा.
जेणेक�न �ोकांना मा�याब�� कळे� आ�ण अ�ा गु��ाचे काय प�रणाम होती� हे मा�याकडून ��के�.
अस� होऊ �कते.

इत�या वषा�नंतर म�ा त ेकृ�ण समज�े, म�ा हा �ाप �द�याब��
स�� कर�यात आ�� पण �या वेळ� �याने म�ा �याचा उ�े� सां�गत�ा नाही कारण तो देवाचा भ�व�यकाळ असे�.

तो योजनेचा भाग होता आ�ण सामा�य मानवा�ा भ�व�याची जाणीव नसावी!

मी पा� �कतो क� कृ�णान ेमा�यासाठ� जे के�े, �याने मानवी समाज बद��ा आहे.
आ�ण वंसकारी ए-� के वापरा आ�ण खुनासार�या जघ�य गु��ांपासून �र राहा
ते अगद� आव�यक होते. म�ा ते कमी हवे आहे, �या वेदना मी सहन के�या आहेत, तो
�स�या माणसा�ा �ास होऊ नये. या कथेतून म�ा वाटते, मी

�यासाठ� कृ�णाने म�ा �जवंत सोड�े होते, तो संदे� �ोकांपय�त पोहोचव�ा आहे.
�हणून मी सुद��न धारण करणा�या भगवान �ीकृ�णा�ा �ाथ�ना करतो क� आता तो मा�यावर कृपा करी�.
कर आ�ण म�ा या अस� वेदनातून मु� करा!

जे म�ा अमर मानायचे आ�ण मं�दरे, जंग�े, �ाथ�ना�ळे �ोधायचे.
होय, �यांना हे समज�े पा�हजे क� मनु�या�ा �रीर नाही, परंतु �याचे �वचार आ�ण संदे� अमर आहेत.
राहतात. �हणूनच इतर मानवां�माणे माझे �रीरही न�र आहे आ�ण मीही या जगात आहे.
मी यागकारा�या मागे जाईन, पण वासुदेव कृ�णाचा हा संदे� सदैव अमर राही�. �यांनी �द�े�े
�ापाची कथा सदैव अमर राही�. मी सदैव जगतो आ�ण मी सदैव जगेन !!


