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उम ा, िदलदार मनाचा एक थोर सािहि यक. रणिजत दे सा चे सािह य हणजे
वाचकां शी उ च भाविनक तरावर साधले ला कला मक सं वाद. महारा ट् रातील या थोर,
सजनशील, प्रितभावान सािहि यकाचा ज म को हापु रातील कोवाड ये थील एका
सं प न खानदानी कुटु ं बात झाला. िश णानं तर कोवाडला थाियक झा यावर ितथ या
िनसगर य वातावरणात यांनी ले खन-वाचन हा छं द जोपासला. १९४६ म ये ‘प्रसाद’ या
मािसकात प्रिस झाले या यां या ‘भै रव’ या पिह याच कथे ला पािरतोिषक िमळाले .
१९५८ साली यांचा ‘ पमहाल’ हा पिहला कथासं गर् ह प्रकािशत झाला. याच
सु मारास ‘बारी’ ही कादं बरी िलहन
ू यांनी कादं बरी े तर् ात पिहले पाऊल टाकले . यांनी
ऐितहािसक, सामािजक, पौरािणक या िवषयांबरोबरच चिरतकहाणी हा कादं बरीचा नवा
प्रकार हाताळला आिण आप या समथ ले खणीने तो लोकिप्रयही केला.
चिरत्रकादं बरीसाठी यांनी िनवडले या य ती सवसामा य वगात न बसणा या,
असामा य कतृ व असले या आहे त. ‘ वामी’ या यां या कादं बरीला अफाट
लोकिप्रयता िमळाली. या कादं बरीत यांनी थोरले माधवराव पे शवे व यां या प नी
रमाबाई यां यातील कोमल भावबं ध लोकांसमोर मांडला. या कादं बरीवर लोकांनी
िजवापाड प्रेम केले च, याचबरोबर रणिजत दे साई यांना ‘ वामीकार’ हा िकताबही बहाल
केला. कथाले खन करताना दे साई यांनी प्रथमच जाणीवपूवक प्रािणकथा िलिह या. या
कथांमधून िनसग, माणूस आिण प्राणी यांचा अतूट सं बंध यांनी फारच प्रभावीपणे
मांडला.
‘ वामी’ या एकाच कादं बरीला रा य पु र कार, ह.ना. आपटे पु र कार आिण सािह य
अकादमी पु र कार िमळाले . रणिजत दे साई यांनी अने क प्रादे िशक सािह य सं मेलनांचे
अ य पद भूषिवले . सािह य े तर् ातील यां या अमू य योगदानाब ल कद्र शासनाने

यांना ‘पद्मश्री’ हा िकताब बहाल क न स मािनत केले .
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आठवण
‘ वामी’ नं तर मी ‘राधे य’चा सं क प सोडला; पण या आधी ‘श्रीमान योगी’ पु रे
झाले . या दहा वषांत कण तसाच मनात रािहला.
आज ‘राधे य’ पु रे होत आहे . ‘राधे य’ िलहीत असता या ग्रंथांनी सोबत केली,
या िमत्रांचे सहकाय लाभले , या सवांचीच आज आठवण होत आहे .
‘राधे य’ या िनिम ाने कै. बाळशा त्री हरदास, कै. इरावतीबाई कव यां या बरोबर
चचा कर याचे भा य लाभले . माझे िमत्र प्रा. नरहर कु ं दकर यां या सं गतीत ‘राधे य’
साकारला. प्रा. पां . ना. कुलकणी, श्रीमती शा ताबाई शे ळके, प्रा. रा. शं . वािळं बे यांनी
‘राधे य’ िनदोष हावा, हणून अने क मह वा या सूचना के या. हा ने ह मला मोलाचा
वाटतो.
माझे गु ती. श्री. िव.स.खांडेकर यांचे आशीवाद व मागदशन मला सदै व लाभले .
मा या िमत्रांनी मला अखं ड साथ िदली. श्री. राजाभाऊ मराठे ,
श्री.डी.जी.दे शपांडे, श्री. शं करराव कुलकणी, श्री. दौलत मु तकेकर यां यासार या
िमत्रांनी मला ‘राधे या’त गु ं तवून ठे वले . श्री. एम्. एन्. िशं दे यांचा वडीलकीचा धाक
सदै व जाणवत रािहला. कु. शै लजा गवळे यांनी िटपणे काढ यात मदत केली. श्री.
पांडुरं ग कुंभार यांनी न कंटाळता ‘राधे य’ची न कल तयार केली. या सवांचे पाठबळ
नसते , तर ही कलाकृती पु री झाली नसती.
‘राधे य’साठी अने क दुमीळ ग्रंथ, महाभारता या प्रती मला मा या िमत्रांनी
उपल ध क न िद या. श्री. बाळासाहे ब काळे (जमखं डी), श्री. सु रेश पांडुरं ग िगं डे
(बे ळगाव) यांचा यातला वाटा मोठा आहे .
कै. नाना हे रवाडकर व कै. शाहीर ग हाणकर या दोन िमत्रांची आठवण आज होत
आहे . ते आज असायला हवे होते .
वाचकांचा प्रेमभाव पं चवीस वष लाभला आहे . ते प्रेम व अग य अखं ड राहो, हीच
एक नम्र िवनं ती.
‘राधे य’ आप या हाती दे त असता श्री ाने वरां या वचनाची आठवण होते .
त ही यून त पुरत | अिधक ही सरत
क िन घेयाव ह तुमत | िवनिवल िमयां
रणिजत दे साई

बा ना कण मु ळीच आवडायचा नाही. यांना अजु न आवडे . मी कणाब ल बोलू लागलो
की, या हणत, ‘मी तु झा कण मु ळीच वाचणार नाही.’
आज बाई अस या, तर मा या प्रेमापोटी यांनी कण वाचला असता. कुणास माहीत,
कौतु कही केलं असतं !
आज बाई नाहीत, हणून काय झालं ? ही कणकहाणी यांनाच अपण.
सौ. इरावतीबाई कव
यांना सादर सप्रेम अपण.

ही कादंबरी िहंदी व गुजराथी भाषेतही भाषांत रत झाली आहे.

राधेय!
हे कणच र न हे.
येका या मनात एक दडले ला
कण असतो. मा या मनात या
कणाची ही कहाणी. भावकहाणी.
याची स यता शोधायची झाली,
तर यासाठी महाभारताची पाने
चाळ याचे काहीच योजन नाही.
कदािचत आप या मनाची चार पाने
उलटलीत, तर यात हा कण िदसेल .

कु े ाची व तीण, वशाल रणभूमी उदास, उजाड वाटत होती. आकाशी सूय तळपत
असूनही, या भूमीचे तेज ओसरले होते. या भूमीवर एवढा घनघोर रणसं ाम झाला, या
भूमीवर वीरां या चता रच या जात हो या. वजया या आकां ेन,े ज ममृ यूचे भय न बाळगता,
श ु धरा या तहानेने रणभूमीवर सदै व वावरणारे जीव वजय संपादन क नही, याच
रणभूमीवर नतम तक होऊन धारातीथ पडले या आप या वीरांचा शोध घेत होते. जयपराजयांचा अथ के हाच संपला होता. यां या चाकां या भेदक वेगाने रणभूमीला ल ावधी
चाको या पड या, या भ न रथां या राशी या रणांगणावर एक त के या जात हो या. आप या
गंभीर मं ाने अचेतनाम येही जीव ओतणा या रणनौबत ना तडे गेले होते. आप या द घ नादाने
वजयाचा व ास दे णारे शंख, बाणां या स ांनी आ छादले या भूमीवर वखुरले होते. आता
रणवा ां या राशीत तेही वसावले गेले. रणांगणावर छाया फरत होती अतृ त गधाडांची.
रणांगणा या चतेने सदै व अ व थ असणारे पाच पांडव, धौ य, संजय, व र, युयु सु यां यासह
सेवकां या मदतीने वीरांचे दहनकम पार पाडीत होते. एक एक चता अ न शखांम ये धडाडू
लागली. धरतीवर पु य अवतरावे, हणून एके काळ जी भूमी सुवणनांगराने नांगरली गेली होती,
या कु े ावर उठलेले धुराचे शेकडो काळे क भ लोट आकाशाला भडले होते .
वीरां या दहनाची व था लावून, सारे ख मनाने गंगेकडे चालू लागले. म या चा सूय प म
तजाकडे ढळला होता. गंगेचा वशाला, नळाशार वाह या सूय करणांत तळपत होता.
ताप या वाळू व न गंगेकडे जाणा यांना, गंगे या दशनाने ना स ता लाभली होती, ना
पायांखाल या दाहाची जाणीव होत होती. वजयी पांडव आ ण परा जत कौरव दोघां याही जयपराजयां या ऊम दहनभूमी या अंगारात जळू न गे या हो या. गे या जीवां या वयोगाने व मागे
रा हले यां या खंतीने सा यांची मने पोख न गेली होती.
गंगे या वाळवंटावर ता पुरते श बर उभारले होते. नतम तक झालेले, ख वदनाने आ ण मंद
पावलांनी गंगेकडे जाणारे वीर दसताच यां या वाटे कडे ल दे ऊन बसले या श बरातील
राज या आप या प रवारासह उठ या आ ण नद कडे चालू लाग या.
यु ध र गंगे या वाहाम ये जाऊन गुडघाभार पा यात उभा होता. नद काठ या एका कातळावर
राजमाता कुंती बसली होती. त या शेजारी ौपद अधोवदन उभी होती. या दोघ या मागे
तट थपणे कृ ण उभा होता... भीम, अजुन, नकुल, सहदे व आप या वक यां या समूहात
वाळू कना यावर
थत मनाने बसले होते. परा माचा अहंकार न हता, त ांची जाणीव
न हती, वजयाचा आनंद न हता. बा बलाचे तेज के हाच सरले होते. आठवण होती फ
वजयासाठ रणांगणी बळ गेले या वीरांची!
नद पा ात उभा असलेला यु ध र एकेका वीराचे नाव घेऊन तलांजली दे त होता. या
उ चार या जाणा या नावाबरोबर आठवण चे उमाळे येत होते. दाटलेले अ ू गालांव न
नखळत होते .
सा या वीरांना तलांजली दली गेली .
यु ध राने मागे न पाहता वचारले,
‘ व मरणानं कोणी वीर रा हलाय् का?’
सारे एकमेकांकडे पाहत होते. मनात नावे आठवत होते, कोणी रा ह याचे मरत न हते.
राजमाता कुंती या मनात या श दांनी एकच भावनांचा क लोळ उसळला. बस या जागी तचे
सारे शरीर कापू लागले, ओठ कोरडे पडले. तचे शु क ने अ ात ज हा याने भ न आले.
कुंतीने आशेने कृ णाकडे पा हले .

कृ ण तसाच एका पणे गंगे या वाहाकडे पाहत होता. या या ने कडांवर अ ू गोळा झाले
होते.
यु ध र वळणार, हे पाहताच सारे बळ एकवटू न कुंतीने हाक मारली,
‘कृ णा ऽ!’
कृ णाने कुंतीकडे प हले.
‘कृ णा, तु तरी ऽ ऽ’
कुंतीला पुढे बोलवले नाही .
सारे कृ णाकडे पाहत होते.
कृ णाने उ या जागी एक द घ ास घेतला आपले उ रीय सावरले आ ण तो गंगे या दशेने चालू
लागला.
यु ध र वळतोय्, हे यानी येताच कृ णाने नच हाक दली,
‘थांब, धमा, वळू नकोस.’
गंगे या वाहात उ या असले या यु ध राजवळ जात असता आपले व सावर याचेही भान
कृ णाला रा हले नाही.
कृ ण जवळ जाताच यु ध राने वचारले,
‘कृ णा, सा यांना तलांजली द या गे या...?’
नकाराथ मान हलवीत कृ ण हणाला,
‘नाही! धमा, अ ाप एक तलांजली ायला हवी.’
‘अश य! कृ णा, पराजयात सा यांचंच व मरण होतं; पण वजय आप या वीरांना कधीही
वसरत नाही. या मळवले या वजयाची नरथकता या तलांजली- संगानं मला पुरेपूर
समजलीय्. ते :ख आणखी वाढवू नकोस. असा वीर कोण आहे, क याचं मला व मरण
हावं!’
कृ णाने उ या जागी आवंढा गळला. आप या भावना श य तो आवर याचा य न तो करीत तो
हणाला,
‘धमा, या या तलांजलीला आ ह क ावा असा तो वीर; तुम या वजयासाठ यानं वे छे नं
मृ यूचं आ हान प करलं, तो वीर; तु ही याला श ू मानत होता, पण तुमचा ऋणानुबंध याला
सदै व ात होता, असा तो एकच वीर आहे...’
कृ णा या बोल याने धम भय ाकूळ झाला. तो क ाने उ ारला,
‘ पतामह भी माचाय! अश य, ते तर उ रायणाची वाट पाहत आहेत. याखेरीज ते दे ह ठे वणार
नाहीत. उ रायणास अ ा प अवधी आहे. असा अपमृ यू..’
‘नाही, यु ध रा, मी पतामहांब ल बोलत नाही. मी बोलतोय् महारथी कणाब ल...’
‘कण! राधेय..?’ यु ध राचा सारा संताप या एका नावाबरोबर उफाळला. तो न यपूवक
हणाला, ‘नाही, कृ णा, मा या शांत वभावालासु दा मयादा आहेत. मा या नीतीचे बंध न त
आहेत. याला मी श ू मानलं, याला मी तलांजली दे त नसतो.’
‘तो तुझा आ त वक य असला, तर...?’
‘कृ णा, एक वेळ मी कौरव-वीरांसाठ तलांजली दे ईन. पण कण! या राधेया...’
‘शांतपणे ऐक!’ कृ णाचा आवाज शु क बनला होता, ‘महारथी कण तुझा ये
ाता आहे.’
कृ णा...!’
‘तो राधेय नाही. क तेय आहे.’

‘खोटं ऽ खोटं ऽ ऽ!’ हणत यु ध राने कानांवर हात ठे वले.
कृ णाचे ने अ ूंनी भ हन आले.
धमाने मो ा आशेने कुंतीकडे पा हले.
तची मान गुड यांत गेली होती.
बसलेले चारी पांडव आ यच कत होऊन उभे रा हले होते, कृ णाचे श द कानांवर पडत होते.
‘यु ध रा, मन थर कर! शांत हो! नयतीपुढं कुणाचंही काही चालत नाही. महारथी कण
सा ात सूयाचा पु होता. माता कुंतीला कुमारी अव थेत मळालेलं ते वरदान आहे. कण ये
अन् े क तेय आहे. याला तलांजली दे णं तुझं कत आहे. मी सांगतो, ते स य आहे. धम न
यु ध रा, क तेय हणून आदरनं, ये हणून न तेन,ं दाता हणून कृत तेनं कणाला तलांजली
दे .’
सा ात संयम असा लौ कक असणा या यु ध राचे बळ या श दांनी खचत होते.
याने क ाने गंगेची जळ उचलली.
‘अ ाना या आवरणात, आ ण वजया या उ मादात सदै व तु या मृ युची इ छा करणारा मी
यु ध र, हे महारथी कणा, ये अन् े क तेया... आज तुला...’ पुढचे श द उ चार याचे बळ
यु ध राला रा हले नाही. थरथरणा या जळ तील जल सुटले. गंगे या वशाल वाहात एक
नाजूक खळगा णभर दसला आ ण यु ध र पा यात ढासळला.
या ध यातून सावरले या पांडवां या मनांत एकच शोक उसळला.
अजुना या मनाचे बांध फुटले. त त वाळू वर अंग झोकून दे ऊन, आप या हाताने वाळू चे तोबरे घेत
तो मूक दन करीत होता. सारे मन गुदम न गेले होते. नौबत झडावी, तसा अखंड नाद मनात
उठत होता.
‘कण... राधेय न हे, क तेय!! वैरी न हे, बंध!ू
‘श पध या वेळ याच कणाचा राधेय, सूतपु हणून मी अपमान केला होता. सरोवरात
पडले या त बबाला पा न चं ाला गारगोट समजलो होतो.
‘हाच तो कण! ौपद वयंवरा या वेळ म यभेद क नही अपमा नत बनलेला. शौयामुळं
न हे... क त मुळं न हे... खो ा कुला भमानामुळं. नमूटपणं!
‘हाच ना तो वीर, याला ौपद व हरणाची सारी षणं दली! ती षणं तरी खरी होती का?
‘हे महाबाहो, अ भम यू या वधात तुझा हात न हता, हे फार उ शरा कळलं. पण याआधी तु या
पु ाचा वध मा मी सूडभावनेनं केला होता. ते पाहत असूनही तु या मुखातून शाप का बाहेर
पडला नाही, हे आज समजून तरी काय उपयोग?...’
जवळ येणा या पावलां या आवाजाने अजुन भानावर आला. याने दचकून वर पा हले.
कृ णाची सावली या यावर पडली होती. मागे सूय अस याने या आकृतीचे प दसत न हते.
ती कृ ण छाया पुढे सरकत होती.
अजुन पु हा सावध झाला. मू तमंत तर कार या या चेह यावर कटला. कृ ण अ धक जवळ
येत आहे, हे यानी येताच पड या जागेव न खुरडत र जात तो क ाने उठला. मागे सरकत तो
ओरडला,
‘थांब, कृ णा! मा याजवळ येऊ नकोस. तु या पापी हातांचा पश मा या शरीराला क नकोस.
अरे, कुणी सां गतलं होतं आ हांला असलं कलं कत रा य हवं, हणून! ज माला येताच दै वी
वनवास घेऊन आलेले आ ही, असला शा पत वजय मळ याऐवजी आयु यभर आनंदानं
वनवास प करला असता. सा ात अ नीकडू न जे गांडीव धनु य ह तगत केलं, ते का मो ा

भावा या वधासाठ ? तुला हे नातं माहीत होतं. तुला आम या ॠणानुबंधाची जाण होती. तरीही
या अ य पातकाचा धनी बनवलंस! कृ णा, तु यावर न ा ठे वली, याचं हे फळ दलंस! तूच
असा आम या आधोगतीला कारणीभूत होशील. असं व ातही वाटलं न हतं. ध कार असो...’
अ ू ढाळणारा, :खाने संत त बनलेला अजुन कृ णाकडे पाठ फरवून जात होता.
कृ णाकडे न पाहता शोक ाकूळ पांडव अजुनामागून जात होते.
कुणाला अडव याचे साम य कृ णा या ठायी न हते. याची ी कुंती- ौपद कडे वळली.
ौपद सु होऊन न ल उभी होती. ओठ थरथरत होते. आर
ने ांत अ ू गोळा झाले होते.
आपला उजवा तळहात सामोरा ध न ती तो तळहात थर ीने नरखीत होती. हळू हळू तो
तळहात त या कपाळाकडे जाऊ लागला.
ौपद चा कुंकवाकडे जाणारा तो हात पाहताच कृ ण पुढे झाला आ ण याने तो हात पकडला.
मनगटावर पकडले या मठ या पशाने ौपद सावरली गेली. तचे आ ुपूण ाकूळ डोळे
कृ णा या डो यांना भडले.
‘कृ णा, हवं, ते हरवणं आप या दै वी सदै व ल हलं आहे का, रे?’
राजमाता कुंती क ाने उठत होती.
दौपद ने आपला हात सोडवून घेतला आ ण कुंतीला आधार दे यासाठ ती धावली.
ौपद या आधाराने उभी राहत असले या कुंतीने कृ णाकडे प हले.
त या डो यांत सारे भाव तरळू न गे याचा भास कृ णाला झाला.
कुंतीसह ौपद नघून गेली.
या शांत गंगातटाक आता कोणी उरले न हते.
एकटा कृ ण या कातळावर उभा होता. अ ताचलाला जाणा या तर या सूय करणांत गंगेचा
वाह पाहत तो उभा होता, एकटा...
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यावरचा सूय थोडा कलला होता. या सूयदाहात सारी भूमी होरपळत होती.
पण या सूयिकरणांची तमा न बाळगता कण अपरा काळी आपली सूयोपासना पु री
करीत होता. गं गे या पा यात उभा राहुन, दो ही हात उं चावून तो पूजामं तर् हणत
होता. पै लतीरावर याची दृ टी ि थरावली होती. पूजारं भी आले ले सूयिकरण मा याव न
पाठीमागे परतले , तरी याचे भान कणाला न हते . ते ज वी गौर वणाचा, सु दृढ बां याचा
कण एकाग्रपणे आपली िन य सूयोपासना पु री करीत होता. पसं प न कणा या पाने
सा ात सूयाची प्रितमा गं गाजलावर प्रकट याचा भास होत होता.
कणाने आपली सूयोपासना पु री केली. िन य सरावाप्रमाणे गं गेची ओंजळ हाती
घे तली आिण याची घनगं भीर हाक उठली,
‘कोणी याचक आहे ?’
तीन वे ळा कणाने हाक िदली. पण पाठीमागून साद आला नाही.
कणाने हाती घे तले ले जल गं गेत सोडले . गं गाजल ने तर् ांना लावून तो वळला.
नदीकाठावर ठे वले ली आपली व त्रे पिरधान केली, पादत्राणे घातली आिण उ रीय
साव न तो चालू लागला.
अचानक याची पावले थांबली. गं गे या िकना यावर भर उ हात तळपणा या
सु वणरथावडे कणाचे ल वे धले .
आप या सूयोपासने साठी ये ताना कण आपला रथ ने हमी नदीपासून दरू अं तरावर
वृ राईत उभा करीत असे . दान माग यासाठी ये णा या कोणाही याचकाला कसलाही
सं कोच नसावा, याची तो द ता घे त असे , एवढे च न हे , तर सूयोपासना झा यावर
दानासाठी उभा राहत असताही नदीतटाकडे पाठ क न तो उभा राही. याचकाने दान
मािगतले आिण कणाने ते मा य केले की, कण याचकाचे दशन घे त असे . शत् जरी
याचक हणून आला, तरी दान दे त असता खे द वाटू नये , यासाठी ने हमी तो सावधािगरी
बाळगत असे . यामु ळे नदीतीरावर उभा असले ला तो सु वणरथ पाहन
ू कणाचे कुतूहल
वाढले . अशा भर उ हा या वे ळी कोण आले असावे , याचा िवचार करीत कण या रथाकडे
जात होता. दुयोधना या आठवणीने या या चे ह यावर ि मत उमटले . यु वराज
दुयोधनाची भे ट होऊन फार िदवस झाले होते .िमत्रभे टीचा आनं द कणा या मु खावर
प्रकटला.
कणाने आपली पावले उचलली, तो रथा या िदशे ने जात होता. कणाची दृ टी रथावर
ि थरावली होती.
रथाचे छत याघ्रचमाने मढवले होते , रथ प्रश त व दे खणा होता.
कणाचे ल रथा या वजाकडे गे ले.
रथावर भगवा वज ग ड-िच ासह ितर या सूयिकरणांत झळकत होता.
दुयोधनाचे रथािच र नजिडत गज होते . ग ड-िच पाहन
ू कणाची उ सु कता
वाढली.

कण रथाजवळ ये त आहे , हे पाहताच रथसे वक सामोरा आला. कणाला प्रणाम
क न याने सां िगतले ,
‘ ारकाधीश कृ णमहाराज आपली वाट पाहत आहे त.’
कृ णाब ल कणाने खूप ऐकले होते . सम्राट कंसाचे कंदन याने च केले होते ,
ि मणीहरण करणारा, ारकानगरी वसवणारा कृ ण आपणहन
ू कणभे टीसाठी ये तो, यावर
कणाचा िव वास बसत न हता. याचे सावळे प, याचा पराक् रम, या या ठायी
वसणारा दै वी गु णसं प नभाव यांची वणने कणाने ऐकली होती.
कृ णभे टी या क पने ने कणाचे मन मोह न उठले . काय करावे , कृ णाला कसे सामोरे
जावे , हे याला सु चेना. याचे पाय जाग या जागी िखळू न रािहले . अधीर डोळे रथा या
सावलीत ि थरावले ले कृ ण प शोध यात गु ं तले होते .
कणाला फार काळ वाट पाहावी लागली नाही.
रथातून कृ ण उतरला.
कृ णा या म तकी र नखिचत सु वणिकरीट शोभत होता. पीतांबर धारण केले या
कृ णा या खां ावर िहरवे रे शमी उ रीय होते . या मे घ-साव या पात एक वे गळे च
दे खणे पण लपले होते . का याभोर िवशाल ने तर् ांत मोहकता होती.
मु खकमलावर िवलसणारे ि मत अपिरिचतालाही िव वास दे त होते .
कण ते कृ ण प िनरखीत होता. नरवे ष धारण क न सा ात परमे वरच
पृ वीतलावर अवतरल याचा भास कणाला झाला.
कणाकडे पाहत कृ ण जवळ ये त होता.
कण तालवृ ासारखा उं च होता. िसं हासारखी याची शरीराकृती बळकट होती.
कृ णाची दृ टी कणा या कवच-कुंडलां वर ि थरावली होती. गौर कांतीवर सु वण-ते ज
प्रकािशत हावे , तसे ते भासत होते . अं गावरचे उ रीय भर उ हा या घामामु ळे िभजून
शरीराला िचकटले होते ; पण यामु ळे कवचाचे अि त व लपत न हते . कवच धारण
करणा या कणाचे प सहज कुंडलांनी अिधकच सु शोिभत झाले होते .
कृ ण जवळ ये ताच कणाने नम्रते ने प्रणाम केला.
आपले बाहू पस न कणाला आप या िमठीत घे ऊन कृ ण हणाला, ‘अं गराज,
कदािचत आपणच मा यापे ा वयानं मोठे असाल. समवय काबरोबर मै तर् ी करावी.
औपचािरकपणा ितथं नसावा. तु ही मला अिभवादन कर याची मु ळीच गरज न हती.’
कृ णा या िमठीत कणाचे उरले सुरले भान हरपले .
या कृ णावर गोपी भाळ या, यात नवल ते काय?
बासरीचा आवाजही िफका पडावा, अशी श दांची माधु री...
कण या िमठीतून बाजूला होत हणाला,
‘आप या दशनानं मी ध य झालो. वयानं कदािचत मोठा असे न; पण बालवयातच
कािलयामदन केलं , असा आपला पराक् रम. मानवाचं मोठे पण वयानं िस होत नसतं . ते
या या कतृ वानं िस होतं . आपलं यश, कीती, साम य यांचं गु णगान मी वीरां या,
नृ पां या त डूनच न हे , तर साधु संतां या मु खांतन
ू ऐकलं य.् ारकाधीशापु ढं नतम तक
हो यास मला ध यता वाटते .’ कणाने थोडी उसं त घे तली आिण सं कोचाने तो हणाला,
‘मा या भे टीसाठी आपण आलात, हे मी माझं भा य समजतो. पण यासाठी आप याला
या उ हात ित ठावं लागलं , हा दाह सहन करावा लागला, याचा खे द होतो. आपण मला

िनरोप. ...’
‘खे द वाट याचं काहीच कारण नाही, अं गराज. प्रथम मी तु म या प्रासादात गे लो,
ितथं माझा यथोिचत स कार झाला. ितथं कळलं की, तू सूयोपासने साठी नदीतटाकी गे ला
आहे स. ते कळताच मोह अनावर झाला अन् हणूनच तु झं प पाह यासाठी मी इथवर
आलो.’
‘माझं प?’
‘हो! तु या पाची कीती मी ऐकली होती. यापे ा तु या ज मजात कवचकुंडलांची. ती पाह यासाठी मी आतु र होतो. तु झी कुंडलं के हाही दृ टीस पडली असती.
पण तु झं कवचधारी प पाहायला हीच वे ळ गाठायला हवी होती. तु ला भे टत असता,
या िद य कवचाचा जाणवले ला पश, यामु ळं तु या अभे मनाची पटले ली सा मी
कधीही िवसरणार नाही.’
कणा या मु खावर एक यथा तरळू न गे ली. िख नपणे हसून तो हणाला,
‘कवचकुंडलं ! ज मजात लाभले ली ही सहज कवचकुंडलं . पण याची सा
ज मदा या माते ला सहन झाली नाही- ज माला ये ताच कोण या अपराधा तव या
अ ात माते नं मला जलप्रवाहात सोडून िदलं , ती कोण होती? ितनं तसं का केलं ? या
माते चा शोध माझं मन सदै व घे तं. दपणाम ये प याहाळत असता, ही कवचकुंडलं
पाहत असता, मा या डो यांसमोर एक वे गळीच आकृती उभी राहते , पसं प न ते ज वी
माता! पण ितचं प िदसत नाही. धु या या अवगु ं ठनाखाली ते सदै व झाकले लं असतं .
याला आईनं टाकलं , याला कवचकुंडलांचं बळ काय लाभणार? कृ णा, ती कवचकुंडलं
शािपत आहे त. प्रवाहावर तरं गत राहणं एवढं च मा या दै वी िलिहलं आहे .’
कृ णाने आपला उजवा हात कणा या खां ावर ठे वला.
कणाने पािहले , अं तःकरणाचा ठाव घे णा या या डो यांत का य प्रगटले होते .
‘कणा, ते दुःख मीही जाणतो. याची यथा मलाही माहीत आहे . कुणाला
नदीप्रवाहावर सोडून िदल जातं , कुणाला नदी ओलांडून पै लतीर गाठावा लागतो. कुणी
गव याचं पोर हणून नं दाघरी वाढतं , तर कुणाला सूतकुलात आश्रय लाभतो.
मातृ िवयोग दोघां याही भाळी सारखाच िलिहले ला. सु ट या िकना याची ओढ ध न
जीवनाचा प्रवास कधी होत नसतो, अं गराज!’
‘कृ णा, आप या जीवनात ते एक व न आलं होतं , आलं , तसं च ते िव नही गे लं.
आपलं ज मरह य कधीही रह य रािहलं नाही, पण मी... मी कोण? मला का टाकलं
गे लं? मा या मनातून हा िवचार कधीच सु टत नाही. पोरकेपणाची यथा भारी तीव्र
असते .’
कृ ण काही बोलला नाही. कृ णाने आप या उ रीयाने घाम िटपला आिण सूयाकडे
पाहत तो हणाला,
‘अं गराज, सूयदाह सहन कर याची साधना तु ला प्रा त झाली आहे . ती तु झी
तप चया आहे . माझं तसं नाही. गाई चार यासाठी मी रानावनांतन
ू भटकलो, तरी
वृ सावलीतच मी वाढलो. आपण प्रासादाकडं च जावं , हे बरं , असं वाटत नाही का?’
‘ मा!’ कण गडबडीने हणाला, ‘मा या यानी ते आलं नाही. चलावं .’
कृ ण व कण दोघे कृ णरथा या जवळ आले . कण हणाला,
‘आपण पु ढं हावं . माझा रथ वृ राईत ठे वला आहे . तो घे ऊन मी आप या

मागोमाग ये ईन.’
‘तु झा रथ माझा दा क घे ऊन ये ईल. आपण िमळू नच जाऊ.’
कृ णाने दा काला आ ा केली.
कृ णसारथी दा क आ ापालनासाठी वृ राईकडे जाऊ लागला.
कृ णाने कणाला रथा ढ हो याचा सं केत केला.
कण हसला. तो हणाला,
‘आपण सार य करणार अन् मी रथात बसणार? ते यो य होणार नाही. या या दै वी
ते िलिहलं असे ल, तो ध य होय. आपली कृपा असे ल, तर सार य कर याची अनु ा
हावी.’
ि मतवदनाने कृ ण रथाम ये घातले या शु भर् आसनावर िवराजमान झाला. कणाने
अ ववे ग हाती घे तले . रथ सं त गतीने चालू लागला. रथाला वे ग आला. रथाला
लावले या घु ं गुरमाळांचा आवाज टापां या आवाजात िमसळत होता. कृ णरथाचे
जाितवं द उमदे घोडे एका चालीने धावत होते .
चं पानगरीत प्रवे श होताच कृ णाची दृ टी चं पानगरीचे स दय पाह यात गु ं तली
होती.
ती नगरी िव तीण खं दकाने आिण भ य तटाने सु रि त केली होती. अने क गोपु रांनी
सजले ली भवने दृि टपथात ये त होती.
ं द मागावर रथ जात असता, चं पानगरीचे प्रजाजन अ यं त नम्र भावाने व
आनं िदत मु दर् े ने कृ ण-कणांना अिभवादन करीत होते .
कणप्रासादा या िव तीण आवारात दो ही रथांनी प्रवे श केला. से वकांची धावपळ
उडाली. प्रासादासमोर रथ ये ताच से वकांनी अ वां या ओठा या पकड या.
कृ णापाठोपाठ कण उतरला.
कृ ण कौतु काने हणाला,
‘कणा, तु झं सार य खरोखरच अप्रितम आहे . या रथाचे घोडे शै य आिण सु गर् ीव
जातीचे आहे त. सू म सं केतही यांना कळतो. ते िश ण यांना िदलं आहे . तु या
हातां या ओढीत थोडा जरी नवखे पणा जाणवला असता, तरी ते या अ वांनी ओळखलं
असतं . रथ आवरला गे ला नसता.’
‘ यात माझं कसलं कौतु क!’ कणाने हसून साथ िदली. ‘आपलं अलौिकक सार य ही
आपण आ मसात केले ली कला आहे . मी तर सूतकुलात वाढले ला. सार य आिण
रथपरी ा हे दो ही आमचे सहज वभावच बनले ले असतात.’
‘ते ही भा य मोठं च! कणा, वासनांचे अ व जीवना या रथाला जु ं पले असता, तो रथ
सदै व क ात ठे वणं ही सामा य गो ट न हे .’
कृ णाची दृ टी प्रासादा या पाय यांकडे गे ली.
या पाय यां वर रौ यकलश घे ऊन दासी उ या हो या. यां या मागे पूजेचे तबक
घे ऊन वृ षाली उभी होती.
कृ ण पाय यांनजीक जाताच दासींनी कृ णा या पायां वर पाणी ओतले . वृ षालीने
कृ णाला कुंकुमितलक लावला.

कणप नी वृ षालीला आशीवाद दे त कृ ण हणाला,
‘या उपचारांची काही गरज न हती.’
वृ षाली ि मतवदनाने हणाली,
‘आपण अचानक आलात, या वे ळी आपलं वागत मनाजोगं घडलं नाही. ते
मनाला लागून रािहलं होतं .’
‘परकेपणा मनात असता, तर आमं ित्रत नसता, पूवपिरचय नसता आलोच नसतो.’
कणासह कृ ण पाय या चढत असता, पाय यां वर एक चार वषांचा कुमार उभा होता.
कणाने पाहताच या या चे ह यावर हा य िवलसले आिण तो कणाकडे धावला.
कण हणाला,
‘वसू, महाराजांना वं दन कर.’
लहान वृ षसे नाने एक वे ळ कृ णाकडे पािहले आिण धीटपणे पु ढे होऊन याने आपले
म तक कृ णचरणां वर ठे वले .
प्रेमभराने वृ षसे नाला उचलून घे त कृ ण हणाला,
‘अं गराज, ही तर आपली प्रितमा िदसते ! नाव काय?’
‘वृ षसे न!’
उचलले या वृ षसे नाकडे कौतु काने पाहत कृ णाचे श द उमटले ,
‘अं गराज! हा तु म या वळणावर गे ला, तरी एक उणीव आहे . तु म यासारखी
कवचकुंडलं याला नाहीत.’
कणाने हसून उ र िदले ,
‘ याला मातािप यांचं छत्र नसतं , याला कवचकुंडलं र णाथ िमळतात.’
‘खरं आहे ! आप यासार या पराक् रमी वीरिप याचं छत्र लाभलं असता, तो
कवचकुंडलं मागे ल कशाला? अं गराज, आपली पु त्रसं पदा?’
‘दोघे हि तनापु रात असतात.’
‘हि तनापूर?’
‘हो! यांनी माझं सं गोपन केलं , मला वाढवलं , ते अिधरथ-राधाई हि तनापु रात
राहतात. ते पु त्रहीन होते . यांना मी गं गे या प्रवाहाव न वाहत जाताना सापडलो. मी
सापड यानं तर राधाईला पु त्रप्रा ती झाली, अिधरथ-धृ तरा ट् रमहाराजांचा जु ना ने ह
आहे . हि तनापु रा या रथशाळे ची जबाबदारी ते च पे लतात.’
‘तु ही मला तु म या मु लाब ल सां गत होतात.’
‘ते च सां गत आहे . मा या प्रथम प नी ऊिमले ला दोन पु त्र. शत् ं जय आिण
वृ षकेतु . पण वृ षकेतु लहान असतानाच ऊिमले नं या जगाचा िनरोप घे तला. माझा
वृ षालीशी िववाह झाला. यानं तर मी या नगरी या र णाथ इकडं आलो. पण वृ षकेतु
राधाईनं ठे वून घे तला. माझी आठवण, हणून.’
‘आिण शत् ं जय?’
‘तो यु वराज दुयोधनपु त्रां या सहवासात वाढत आहे .’
बोलत-बोलत कणासह कृ णाने कणप्रासादात प्रवे श केला.
अने क दासदासींनी गजबजले ला तो प्रासाद नानािवध उपचारसं भाराने स ज होता.
कृ णाला कणा या सहवासात प्रस नता लाभत होती.
े मकुशल चालले असता कणाने िवचारले ,

‘ ारकेपासून एवढया दरू वर आपण फ त मा यासाठी...’
‘नाही, अं गराज, तसं मु ळीच नाही. तप चयसाठी मी काम प दे शी गे लो होतो.
याच भूमीचा हा भाग. या अं गदे शाला पूवी कामाश्रय असं नाव होतं . िशवा या
क् रोधानं भ मीभूत होऊ, या भीतीनं पळणा या मदनानं िजथं आपलं अं ग टाकलं , तो हा
अं गदे श. सोळा महाजनपदांपैकी अं ग हे एक महाजनपद आहे . या उपे ि त, पण
पु यभूमीला तु यामु ळं परत समृ ता लाभली.’
‘ ारका मी पािहली नसे ल, पण ितचं वै भव मी ऐकलं आहे . चं पानगरी यापु ढं
सामा यच.’
‘वै भवानं नगरीला शोभा ये त नसते , कणा! गु णसं प न माणसां या वा त यानं भूमी
पु नीत होते . तु झी कीती भूमी या सा या पिरसरात पसरली आहे . या भूमीत याचकांची
दुलभता आहे , तो खरा समृ प्रदे श. तु यामु ळं वै नाथपासून भु वने वरापयं त
पसरले ला हा अं गदे श यात्रेचा प्रदे श बनला आहे .’
कणा या मु खावर एक वे गळे च ि मत प्रगटले . याने िवचारले ,
‘मा यासार या सूतकुलात वाढले यानं पु यसं चयासाठी तप चया करावी. पण
आपण तर ज मजात दे वगु णसं प न. आपण तप चया कर याचं कारण?’
‘राधे या, तप चया टळलीय् कुणाला? या पृ वीतलावर ज माला ये णा या प्र ये क
प्रािणमात्राचा उ ार होतो, तो तप चयमु ळंच. धनु िव ा िशकावी, तर द्रोणाचायांकडं .
रथ स ज करावा, तर अिधरथांनी. म लिव ा पाहावी, तर जरासं धाकडं . ही कीती
कशामु ळं लाभली? या िव े ची अखं ड कास हे च कारण नाही का? तप चया हणजे तरी
दुसरं काय? पराक् रम, कीती, यश यांचं बळ तप चयतच लपले लं असतं . महान तप वी
रावणाचं बळ तप चयतच दडले लं होतं , सूयचं दर् ांसह अं तरी ातील ग्रह अं िकत
क नही याची िन योपासना कधी ढळली नाही.’
‘एखादा ग्रह अं िकत झा यावर िन योपासने ची गरज काय?’
‘हाच प्र न एका ऋिषवरांनी रावणाला िवचारला होता. एके िदवशी सं यासमयी
एक ऋिषवर रावणाला भे टावयास गे ले. या वे ळी अ ताचलाला जाणा या सूयाला
रावण वं दन करीत होत. ते पाहन
ू या ऋिषवरांना आ चय वाटलं व यांनी हाच प्र न
रावणाला िवचारला. रावण हणाला,
“महामु नी, या तप चयत जे हा खं ड पडे ल, ते हा रावणाचं यशही सं पेल.
सु वातीला माझी तप चया चालू होती. ितचा लौिकक हळू हळू ित्रभु वनात पसरत होता.
माझी लं का सु वणमय झाली. प्रजाजन तृ त झाले , तरी तप चया अखं ड चालूच रािहली.
एकदा मी पाताळावर वारी वे ळी व पाताळ िजं कलं , ती वाता वगात पोहोचली. वगीय
दे व हणाले , ‘रावण तप वी आहे . पाताळावर रा य करणं याचा अिधकार आहे . या या
स े खाली पाताळ सु रि त आहे .’
माझी तप चया तशीच चालू होती. काही वषांनी मी पृ वी िजं कली. वगी या
दे वांनी यालाही मा यता िदली. ते हणाले , ‘रावण महातप वी आहे . पृ वीवर रा य
कर याचा याचा अिधकार आहे .’
‘मा या तप चयत खं ड न हता; अन् एके िदवशी वगीचे दे व कारण नसता भयभीत
झाले . मी वगावर वारी करणार, अशी वदं ता उठली होती. अमृ तपानात म न असले ले
दे व खडबडून जागे झाले . यु ाची तयारी चालू झाली; पण मी वगावर चढाई केली

नाही. दे वांनी िन: वास सोडला. असं दोन-तीनदा घडलं अन् एकदा अचानक हाती होतं , ते
सै य घे ऊन मी वगावर चाल केली. वगीचे दे व या वातनं पु रे घाबरले . वगात लढाई
कर याचा प्रसं गच उद्भवला नाही. लपले या दे वांना शोधून काढणं एवढं च मला करावं
लागलं .’
‘ती रावण-पराक् रमकथा ऐकू न ऋिषवरांना शं का उद्भवली. यांनी िवचारले , ‘वीर
रावणा, याचा अथ तु झा पराजय के हाच होणार नाही का?’
‘‘रावणाला या प्र नाचं कौतु क वाटलं . तो णभर िवचारात पडला. िन चयी
वरात यानं उ र िदलं ,
‘‘महाराज, या पृ वीतलावर ज मले ले सारे च नाशवं त. यां या पराजयाचा एक
िदवस िनि चत झाले ला असतो. माझा पराजय ज र होईल; पण तो दे वां या हातून
न हे . यांनी धा ट् य गमावलं आहे , यांना परत उभं राहायचं बळं कुठलं ? माझा पराजय
हे दे व करणार नाहीत. के हा तरी कोणा सामा य माणसालाच माझं मोठे पण अस
होईल. वतःचा िव वास ध न तो रावणाला आ ान दे ईल. या वे ळी सा या
माकडां या मदतीनं ही तो वीर या रावणाचा सहज पराभव करील.’’
कृ णाने रावणकथा सं पवली व तो हणाला,
‘अन् घडलं ही तसं च. एका ु दर् मोहापोटी महान तप वी रावणाचा तोल गे ला.
यामु ळंच रावणाचा वध घडला. तोही दे वां या हातून न हे . यासाठी दे वालासु ा
सामा य मानव पच धारण करावं लागलं अन् वानरां या साहा यानं च ते अघिटत घडलं .
तप चयचा प्रभाव एवढा बलाढ असतो.’
कृ णा या बोल याने मु ध झाले यांना वे ळकाळाचे भान राहत न हते . कृ णसहवास
हे परमे वरी वरदान वाटत होते .
चं पानगरीत नवचै त य प्रगटले होते . कृ णाबरोबर आले या र कदळा या
आित यात सारी चं पानगरी गु ं तली होती. भोजनासाठी नाना त हे ची मृ गया
राजप्रासादात िन य ये त होती. नृ यगायनाने कृ णाचे मनोरं जन केले जात होते . वृ षसे न
तर कृ णामागून छाये सारखा वावरत होता.
भ या पहाटे कणाला जाग आली. एक मं तर् मु ध करणारा नाद या वातावरणात
भ न रािहला होता. कणाने कानोसा घे तला. सारे मन आनं दाने मोह न उठले . कणाने
पािहले , शे जारी वृ षाली शांतपणे झोपी गे ली होती.
कणाने हळु वार हाताने ित या गालांना पश केला.
वृ षालीला जाग आली. मं दि मत करीत ितने कणाचा हात पकडला आिण आप या
गालावर ठे वून घे तला. तृ तते ने ितने ने तर् घे तले .
कणाने हाक मारली,
‘वसू ऽ ऽ’
‘अं !’
‘जागी हो, वसू. जे हा भा य दाराशी ये तं, ते हा माणसानं झोपू नये .’
या श दांनी वृ षाली खडबडून जागी झाली. उठत ितने िवचारले ,

‘कसलं भा य?’
‘ऐक!’
दोघे ही ऐकत होते . या नादाने दोघांची मने भ न गे ली होती.
पहाटे चा प्रकाश फैलावू लागला होता. महालातील समईचा उजे ड मं दावत होता.
वृ षालीने िवचारले ,
‘वृ षसे न कुठं आहे ?’
वृ षसे नाची जागा िरकामी होती.
कण हसला. आपले उ रीय घे त तो हणाला,
‘चलऽ ऽ’
कणापाठोपाठ वृ षाली जात होती. कृ णमहालानजीक जात असता तो आवाज प ट
होत होता. कृ णमहाला या दाराशी उभे असले ले से वक अदबीने बाजूला झाले . कणवृ षालीची पावले ाराशीच िखळली.
महालात श ये वर कृ ण बसला होता. डोळे िमटू न तो बासरी वाजवीत होता.
या यासमोर वृ षसे न एकाग्रपणे ऐकत होता. अमृ तधारा वषा यात, तसे ते सूर झरत
होते .
बासरीचा सूर थांबताच कण भानावर आला.
कृ णाचे श द कानां वर पडले ,
‘अं गराज, दाराशी उभे का? या. आत याऽ ऽ. मा या बासरीनं तु हां ला जागं केलं ,
वाटतं !’
नादमु ध ज र केलं . जागं केलं , की नाही, ते माहीत नाही.’
कृ णाने वृ षसे नाला जवळ ओढले . याला जवळ घे त या या कुंतलां व न हात
िफरवीत तो हणाला,
‘हा वृ षसे न मोठा गोड आहे . आज बासरी वाजवली, ती या यामु ळंच. काल व त्रं
ू उघडली. यातली बासरी यानं पािहली. ती वाजव याचा हट् ट धरला.
काढ यासाठी सं दक
कोणी जागे नसता मी वाजवीन, असं वचन िदलं . पण याचा यास मोठा. भ या पहाटे
यानं जागं केलं .’
‘आप याला त्रास िदला नं ?’ वृ षाली हणाली.
‘त्रास नाही. आनं द िदला. लहानपणी गाई राखीत रानावनांतन
ू िफरत असे , ते हा
ते एकाकीपण घालव यासाठी ही बासरी हाती घे तली. अजाणता सूर लाभले . िनरागस
मनांना आनं द दे ता आला. आता बासरी हाती यायला उसं तच रािहली नाही. घे तली, तरी
आता िनरागस श्रोता लाभत नाही.’
‘भान हरपावं , असा िनरागस गोडवा या बासरीत भरले ला आहे .’
‘नाही, अं गराज!’ बासरी उं चावत कृ ण हणाला, ‘या बासरीत काही नाही. ही एक
शु क वे ळूची पोकळ नळी. िछद्रां िकत. कुणीतरी सावधपणे फुंकर मारावी लागते .
िछद्रांना जपणा या हळु वार बोटांनी पे लावी लागते . ते हाच मनातले सूर उमटतात. या
बासरीत काही नसतं .’
कृ णा या चे ह यावर एक व न तरळू न गे लं.
‘कणा, मानवी जीवन तरी काय असतं ? या दे हा या बासरीत हळु वार मनाची नाजूक
फुंकर घातली, की दयांतरी या यथादे खील नादमु ध बनून जातात.’

वृ षसे न कृ णाजवळ गे ला. या याकडे कृ णाची दृ टी वळताच तो हणाला,
‘महाराज, मला बासरी वाजवता ये ईल?’
कृ णाने वृ षसे नला जवळ घे तले . या या केसां वर हात िफरवीत कृ ण हणाला,
‘नको. वृ षसे न, या बासरीचा हट् ट ध नकोस. या बासरीत फुंकले या फुंकरीनं
वास अधु रा बनतो आिण उमटले या सु रांना वे गळीच यथा लाभते .’
कृ णा या बदलले या भावाने सारे च चिकत झाले .
कृ णाचे ल महालात आले या सूयिकरणांकडे गे ले. वृ षसे नाला दरू करीत तो
उद्गारला,
‘सूयवं दन रािहलं !’
- आिण एवढं बोलून सूयवं दनासाठी तो स जाकडे जाऊ लागला.
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न प्रहर टळत असता कृ णाला जाग आली. दासींनी िदले या जलाने
मु खप्र ालन क न कृ ण माघारी वळला. उ ाना या बाजूने हस याचा आवाज कानां वर
आला. या आवाजा या रोखाने कृ ण स जाकडे गे ला. स जावर उभा राहन
ू कृ णाने
पािहले . प्रासादा या जवळच उ ानाम ये एका जागी याची दृ टी ि थरावली.
उ ानात एका मोक या जागी एक वे ताचा मोर उभा होता. या यापासून थोड ा
अं तरावर वृ षसे न आपले लहान धनु य घे ऊन आकण प्र यं चा खे चीत होता. या या मागे
महाबाहू कण उभा होता.
बाण सु टला आिण वे ता या मोरा या माने तन
ू आरपार गे ला.
वृ षसे ना या चे ह यावर िवजयाचे हा य पसरले . याने आनं दाने कणाकडे पािहले .
याच वे ळी स जातून कृ णाचा आनं दोद्गार उमटला,
‘ध य ध यऽ ऽ’
कण-वृ षसे नांनी एकाच वे ळी वर पािहले , कृ णाला पाहताच कण माघारी वळला. ते
पाहुन कृ णाने स जाव न हाक िदली,
‘अं गराज, थांबा! मीच खाली ये तो.’
कृ ण उ ानात आला, ते हा कण याला सामोरा गे ला.
कण हणाला,
‘ मा असावी. आपली िनद्रा झा याचं यानी आलं नाही.’
‘ मे ची काहीच गरज नाही. उलट, वृ षसे नाला दे त असले लं िश ण पाहन
ू कौतु क
वाटलं . हा जरा मोठा झाला की, आश्रमात जाऊ लागे ल. तोवर श त्रिव े त काही
िशक याजोगं राहणार नाही.’
‘वृ षसे नाला याची िव ा यालाच िमळवावी लागे ल. याला हवी ती िव ा याला
कधीच िशकवली जाणार नाही.’ कण तु टकपणे हणाला.
‘का? द्रोणाचायां या हाती तु ही िव ा िमळवली. तशीच हा कुणातरी श्रे ठ
गु या हातून िमळवील.’
‘ते मी अनु भवलं य.् अिधरथ धृ तरा ट् र महाराजांचे ने ही. यां या कृपे मुळं
राजपु त्रांसह आश्रमात जा याचं भा य मला लाभलं . एकदा पोपटाचं ल य समोर ठे वलं
होतं . गु दे वांनी डोळा िटप याची आ ा िदली. एका रे षे त उ या असले या आ हां
मु लां वर गु दे वांची दृ टी िफरली. मी माझं धनु य सरसावून उभा होतो. गु दे व मला मागे
हो याची आ ा करीत हणाले ,
"राधे या, मागं हो! सूतपु त्रांना एकाग्रता लाभत माही. यु वराजांचा ल यभे द नीट
बघ. यांचं अनु करण कर. यातच क याण आहे .”
कणा या चे ह यावर या आठवणीने सं ताप प्रगटला होता. याने आपले धनु य
हाती घे तले . वे ता या मोराकडे बोट दाखवीत कण हणाला,
‘तो डोळा पाहा.’

कणाने आपले धनु य पे लले . बाण लावून प्र यं चा खे चली. कणा या दं डावर या
र नजिडत केयूरावर हे लावणारा मो याचा गोफ ि थर झाला. ‘सप’ असा आवाज करीत
बाण घ गावला आिण मोरा या डो याचा छे द घे ऊन आरपार गे ला. कण समाधानाने
मोराकडे जात होता.
कृ णाचे कुतूहल जागृ त झाले . दोघे मोराजवळ गे ले.
मोरा या दो ही डो यांचा बरोबर छे द बाणाने घे तला होता.
या डो यांकडे बोट दाखवीत कण हणाला,
‘या डो यानं खूप िशकवलं . या पृ वीतलावर ान फ त तप चय याच ारा
िमळतं . गु कृपा आ हां ला अवगत नाही. सूतपु त्रांना गु कृपा कधी लाभत नाही.
गु जनांची िव ा फ त राजपु त्रांनाच िदली जाते . रावणकथा सां िगतलीत ना! तीच खरी.
सूतपु त्रांना तप चय या ारे ानाची कवाडं उघडली जातात. द्रोणाचायांनी ब्र ा त्र
िशकिव याचं नाकारलं , हणून मी गु दे व परशु रामांकडं गे लो. ानासाठी अस याची कास
धरली. भ़ृगुकुलो प न ब्रा णपु त्र हणून यांनी माझा वीकार केला. ब्र ा त्र
िमळालं ; पण याचबरोबर गु से वेसाठी पाळले या सं यमातून दोन उग्र शाप निशबी
आले . एकल याला िव ा िमळालीच नाही, पण मानले या गु भ तीमु ळं याला
आप या अं गठ ाला मु कावं लागलं . नाही, महाराज, या वृ षसे नाला िव ा िमळवायचीच
असे ल, तर वत: याच बाहुबळावर ती प्रा त क न यावी लागे ल.’
थोडी उसं त घे ऊन आप या बोलांनी चिकत झाले या कृ णाकडे िख नपणे पाहत
कण हणाला,
‘कोरड ा िविहरीत पडले ली राजपु त्रांची िवटी बाणानं बाहे र काढून दे ऊन
द्रोणाचायांनी कौरव-राजसभे त मानाचं थान िमळवलं असे ल; पण या या जीवनाची
िवहीर जाती या, ने हा या ओला याअभावी कोरडी असे ल, या या मनाची िवटी बाहे र
काढायला समथ असा गु या धरणीवर िमळत नाही, ते क ट यानं च यायला हवे त.’
‘अं गराज, द्रोणाचायांनी िशकवलं नसे ल, हणून तु झं ानाजन थोडं च थांबलं ?
गु चा िज हाळा िमळाला नसे ल; पण अजोड िमत्रप्रेम लाभलं ना? याच
िमत्रप्रेमापोटी आज तू हे अं गरा या भोगतो स ना? ितथं तर तु झं सूतकुल आडवं आलं
नाही?’
कृ णा या श दांनी कणाचा सारा अहं कार जागा झाला. आपले ने तर् कृ णावर
ि थरावीत तो हणाला,
‘दुयोधना या मै तर् ीचा मला अिभमान वाटतो... अन् का न वाटावा?
श त्र पध या वे ळी सारे यु वराज पधम ये भाग घे त होते . यांचं वारे माप कौतु क होत
होतं अन् मी ते सारं पाहत मागं उभा होतो. वीर वाची उणीव होती, हणून न हे , ते वीरांचं
िरं गण होतं ; अशी माझी समजूत होती अन् हणूनच मी अजु नाला आ ान िदलं .
अजु ना या साहा याला या अ नाचे िमं धे असले ले कृपाचाय धावले आिण सवांदेखत
यांनी मला मा या कुलाचा उ चार करावयास सां िगतला. मला मा या कुलाची लाज
वाटली नाही. पण कृपाचायांनी केले या वतनाचा मला सं ताप आला होता. या
अिधरथां या कुलात मी वाढत होतो, ते कुल सा या हि तनापु राला माहीत होतं .
आश्रमात प्रवे श करतानाच यु वराजांनाच न हे , तर आिश्रतांनाही कुलो चार करावा
लागतो. एका यु वराजा या प्रित ठे साठी िश याची अप्रित ठा क पाहणारे गु कसले ?

या वे ळी सारे माझा ते जोभं ग आनं दानं पाहत होते , ते हा दुयोधन धावला अन् या णी
यानं अं गदे शाचा अिभषे क क न मला रा य िदलं .’
‘ते िमत्रप्रेम मीही जाणतो. कुणीही तृ त हावं , असं च हे प्रेम आहे .’
‘नाही. या कणानं आजवर कुणाचं च दान घे तलं नाही. अं गरा य प्रा त होऊनही मी
ते पद कधी वीकारलं नाही. दुयोधनासह मी िचत्रां गदे या वयं वराला गे लो असता
ू
मा या सं केतानं दुयोधनानं राजक ये चं हरण केलं . ते हा ितथं जमले या नरशादलां
या
िवरोधाला मी एकटा सामोरा गे लो. जरासं धाचं म ल ं ाचं आ ानही मी वीकारलं . मी
िवजयी झालो, ते हा जरासं धानं आपली मािलनी नगरी मला अपण केली. तीच ही
चं पानगरी. वपराक् रमानं जे हा िमळवलं , ते हाच मी अं गदे शाचं आिधप य वीकारलं .’
‘तोही पराक् रम मी ऐकलाय्.’ कृ ण हणाला, ‘ या जरासं धा या आक् रमणा या
भीतीनं मी यादवांसह मथु रा सोडली अन् ारका वसवली, याच जरासं धाशी ं ातून
स या िमळवणं हा सामा य पराक् रम न हे .’
कृ ण तु तीने कणाचे उद्िव न मन थोडे शांत झाले . याचे मन सं कोचले . गडबडीने
िवषय बदलीत तो हणाला,
‘एक िवनं ती आहे ...’
‘बोला.’
‘आप या मनात मा याब ल ने हभाव असे ल, तर कृपा क न मला बहुमानाथी
सं बोधू नये .’
‘ठीक.’
‘अन् मा याबरोबर चं पानगरी या फेरीला आपण यावं .’
‘फेरी?’
‘हो! आपण नगरीत आ याचं सा यांना कळलं य!् नगरवासी आप या दशनाला
उ सु क आहे त. याचबरोबर रथशाला, गोधनही आप याला पाहता ये ईल.’
‘आनं दानं ये ईन! राजासह प्रजा पाह याचा आनं द कोण सोडील?’
कणरथ स ज झाला होता. मागे -पु ढे र क अ वदल दौडत होते , कण रथाचे सार य
करीत होता. कृ णदशनासाठी राजर ते माणसांनी फुलून गे ले होते .
कृ णाने कणासह चं पानगरीचे दशन घे तले . रथशाला, गोधन पािहले .
माघारी ये त असता कणाचा रथ एका जु या वा तूसमोर थांबला. या वा तू या
दाराशी र क उभे होते . कणापाठोपाठ कृ ण उतरला. र कांनी त परते ने ार उघडले .
आत जाताच भ य चौक दृ टीस पडला. या चौकात म यभागी पािरजात फुलला होता.
वृ जु नाट वाटत होता. चौका या समोर घोटीव खांबांनी साकारले ला प्रश त सोपा
होता. कण पाय या चढून सो यावर गे ला. सायं काळ या वातावरणात सारा पिरसर गूढ
वाटत होता. कृ णाचे ल
या सो यावर ठे वले या सु बक, पण आकाराने लहान अशा
रथावर िखळले होते . या रथा या आरीपासून मे घडं बरीपयं त प्र ये क भाग न ीने कोरला
होता.
कृ णाला राहवले नाही. याने िवचारले ,
‘कणा, ही वा तू कुणाची?’

आप याच तं दर् ीत गु ं ग असले ला आिण कृ णाचे अि त वही िवसरले ला कण या
प्र नाने भानावर आला. मागे वळू न तो उद्गारला,
‘अं ?’
‘ही वा तू कुणाची?’
‘आमची! कृ णा, याच जागे त माझं बालपण गे लं. सूतांची नगरी हणून या
चं पानगरीचा लौिकक. नदीप्रवाहावर मी वाहत आलो असे न; पण राधाई या प्रेमामु ळं
मला के हाच पोरकेपण जाणवलं नाही. माता-िप यांचं प्रेमसु ा यापे ा काही मोठं
असे ल, असं मला वाटत नाही. मी सापड यानं तर राधाईला मु लं झाली, पण या
िज हा यात उणे पणा पडला नाही.’
हे सां गत असता कण या रथाव न हात िफरवीत होता. कण भर या आवाजात
हणाला,
‘मी लहान असताना तातांनी हा रथ मा यासाठी घडवला होता. के हा माहीत आहे ?
मी िश णासाठी आश्रमात गे लो. माझा िवयोग तातांना, राधाईला सहन होईना. भरला
सं सार असूनही ते मा यािवना एकाकी बनले . ते मन गु ं तव यासाठी तातांनी उ कृ ट
कारागीर बोलावले . तातां या दे खरे खीखाली रथाचं काम सु झालं , रथ तयार झाला; पण
एक फार मोठी चूक झाली.’
‘कोणती?’
कण हसला.
‘बालवया या कणाचं प डो यांसमोर ठे वून या याकरता केले ला रथ. मी
आश्रमातून आलो, तो मोठा होऊन. आम यांतला हा ने हमीचाच थट् टेचा भाग होऊन
रािहलाय्.’
कण बोलता-बोलता परत गं भीर झाला. याचे हा य िवरले . ने तर् पाणावले .
‘पण हा रथ इथं असाच रािहला. तातांनी वत: या मु लांनाही तो वाप िदला नाही.
तातांची, राधाईची आठवण झाली की, मी इथं ये तो. ही वा तू होती, तशी जतन
कर यासाठी मी जपतो.’
ती रथाची कथा ऐकू न कृ णही अ व थ झाला. कणा या खां ावर हात ठे वीत तो
हणाला,
‘कणा, या जीवनात सा या इ छा-आकां ा यांचं हे च होतं . यांची व नं उराशी
बाळगून असे च सु बक दे हारे आपण मनात तयार करीत राहतो; पण या इ छा-आकां ा
साकार होतात, ते हा यांनी वे गळाच आकार धारण केले ला असतो. यां यासाठी मनात
कोरले ले दे हारे पार अपु रे ठरतात. या दे हा यांना शे वट अडगळीचं च व प ये तं.’
कणाने कृ णाकडे पािहले आिण तो हणाला,
‘स य असलं , तरी पचवणं भारी कठीण जातं . अं धार पडू लागला. जाऊ आपण.’
‘िदवे लागणी या वे ळी कृ णासह कण प्रासादावर आला.
रात्री भोजन झा यावर कृ णाने दुस या िदवशी प्रयाणाचा बे त सां िगतला.
कण-वृ षाली ते ऐकू न चिकत झाली.
कण हणाला,

‘आप या आदराित यात काही उणीव पडली असली, तर मा करावी, पण आपला
सहवास अिधक लाभावा, असं वाटतं .’
‘कणा, राजै वयानं यु त असले या तु या प्रासादात उणीव कसली? तु मचा
सहवास मला िप्रयच आहे . पण द् पदानं आप या क ये चं वयं वर मांडलं य.् द् पद
माझा ने ही. या ने हभावासाठी मला ितकडं जाणं आव यक आहे . वयं वराचं आमं तर् ण
तु लाही असे ल ना?’
‘हो!’
‘मग तू ये णार नाहीस?’
‘नाही.’
‘कारण?’
‘द् पदाचा माझा ने ह नाही... अन् वीरांनी वयं वराला जावं , ते िजं क यासाठी.’
वृ षालीकडे पाहत कण हणाला, ‘ यासाठी आता वयं वर धुं ड याची मला गरज नाही. मी
मा या जीवनात तृ त आहे .’
कृ ण प्रस नपणे हसला.
वृ षाली लाजली.
कणाने िवचारले ,
‘पण उ ाच...’
‘हो! मी वयं वरासाठी जात नाही. वयं वरा या तयारीसाठी मला आधी जावं
लागे ल.’
‘द् पदराजक या सुं दर आहे ?’
‘सुं दर हा श द फार अपु रा! ती क या द् पदाची न हे . द् पदानं केले या य ातून
उद्भवले ली ती ते ज वी क या आहे .’ वृ षालीकडे पाहत ि मत करीत कृ ण हणाला,
‘वृ षाली, यानं बे त बदलला, तरी याला वयं वराला पाठवू नकोस. ती या से नी कदािचत
या या पावर, कवच-कुंडलां वर भाळू न जाईल. कणा, मी जातो, हणून वाईट वाटू न
घे ऊ नकोस. भे ट, िकती कालाची घडली, यापे ा, ती कोण या भावने नं घडली, याला
मह व असतं . तु मचा हा िज हाळा मा या मनातून कधीच सरणार नाही.’
दुस या िदवशी पहाटे या वे ळी प्रासादसौधावर कृ ण, कण, वृ षसे न, वृ षाली उभे
होते . प्रासादासमोर कृ णदळ सु स ज उभे होते . पूवि ितजावर पे री कड िदसू लागली.
कृ ण हणाला,
‘कणा, आता िनरोप दे .’
‘आप याबरोबर मी थोडं अं तर ये तो ना!’
‘नको! नरोप कधीही मं द गतीनं घे ऊ नये . यानं दु:ख वाढतं . िनरोप श य ते वढ ा
लौकरच सं पवावा. तु ही प्रासादा या ारीही ये ऊ नका. इथं च उभे राहा. तु झा िनरोप
घे त असता बराच काल तु हां ला पाहता ये ईल. मग मी ये ऊ?’
कृ णा या या बोल याने कणाचा कंठ दाटू न आला. दोन िदवसांचा अ प सहवास,
पण अने काने क वषां या दाट मै तर् ीसारखा तो भासत होता.
कण हणाला,

‘कृ णा, मी काय सां गणार? राहा, हटलं , तर अिधकार गाजव यासारखं होतं ; जा,
हटलं , तर उपे ा भासते ; मनाला ये ईल, तसं कर, हटलं , तर उदासीनता िदसते . एवढं च
सां गावं सं वाटतं की, आपण कुठं ही असलो, तरी जे हा के हा आप याला एकमे कांची
आठवण ये ईल, ते हा ती चां ग या भावने नं यावी. या आठवणीनं भे टीचा आनं द वाढावा.’
कृ णाने कणाला एकदम िमठीत ब केले . या या पाठीव न हात िफरवीत तो
हणाला,
‘तसं च होईल. तसं च घडे ल.’
िमठीतून दरू होताच वृ षालीने वं दन केले .
कृ णाचा हात उं चावला गे ला; पण श द उमटले नाहीत.
वृ षसे न पु ढे झाला. याने कृ णचरणां वर म तक ठे वले .
कृ णाने याला उचलून घे तले . याला आप या छातीशी लपे टत तो हणाला,
‘िमत्रा, याला जप.’
वृ षसे नाला खाली ठे वून कृ णाने हातावरचा शे ला सावरला. सु वणधा यांनी
िचत्रां िकत झाले ला िनळा रे शमी शे ला कृ णाने हाती घे तला. तो कणा या हाती दे त कृ ण
हणाला,
‘हा शे ला एका श्रे ठ कलाकारानं िवणला आहे . माझी आठवण हणून हा राहू दे . मी
ये तो.’
कृ ण वळला आिण चालू लागला.
या या पाठमो या पाकडे कण-वृ षाली पाहत होते . काही बोल याचे भान कणाला
न हते .
थोड ा वे ळाने गं भीर शं खनाद या पिरसरात उठला. पाठोपाठ टापां या आवाजासह
उठले ला रथां या चाकांचा घरघराट ऐकू आला.
कणाने पािहले , तो आप या दळासह कृ णाचा सु वणरथ राज-प्रासादाबाहे र जात
होता. नकळत कणाचे हात जोडले गे ले.
उगव या सूया या िकरणांत कृ णाचा रथ िदसे नासा झाला.
एक दीघ िन: वास सोडून कण वळला आिण मूितमं त भीती या या मु खावर
उमटली.
कणाची दृ टी जे थे ि थरावली, ितकडे वृ षालीचे ल गे ले.
णभर तीही जाग या जागी िखळू न उभी रािहली.
वृ षालीने कणाला हाताने इशारा केला आिण ितने हाक मारली,
‘वसूऽ’
वृ षसे नाने वळू न पािहले .
या या चे ह यावर हसू होते . वा याने कुंतल हे लावत होते . वृ षाली या दृ टीला
याची दृ टी िभडली होती. वृ षाली आपली दृ टी न हलवता सरळ वृ षसे नाकडे गे ली
आिण याला हाताला ध न घे ऊन माघारी आली.
कणाने िन: वास सोडला. याने िवचारले ,
‘भीती नाही वाटली?’
‘कसली? तो मा याकडं पाहीपयं तच भीती होती, नं तर वाटली नाही. तो हलणार
नाही, याची खात्री होती.’

‘या डो यांची एवढी वाही?’
‘तो धाक डो यांत नसे ल, तर आई होता ये त नाही.’ वृ षाली हणाली.
कण िमि कलपणे हसून हणाला,
‘नाही. तसा तो धाक आ हां लाही पिरचयाचा आहे . याला तर आ ही ने हमी िभतो.’
वृ षालीने कृित्रम कोपाने कणाकडे पािहले .
कण मोठ ाने हसला. याने वृ षसे नाला उचलून घे तले .
कणाचे ल बाहे र गे ले.
दरू वर धु ळीचे लोट उठताना िदसत होते .
कृ णा या आठवणीने परत तो गं भीर बनला.
‘वृ षाली, कृ णभे टीचा आनं द एवढा असे ल, हे मला व नातही जाणवलं न हतं .
या या पानं या सूयासारखं च सारं जीवन उजळू न गे याचा भास होतो....’
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क ण दोनप्रहरी आप या महालात िवश्रांती घे त होता. शे जारी वृ षसे न बसला
होता.
‘तात.’
‘हं !’
‘कृ णमहाराज के हा ये णार?’
‘कृ णा या नावाबरोबर कणाने वृ षसे नाकडे पािहले .
कृ ण जाऊन आठ िदवस झाले होते , तरी या बालमनातून कृ णाची आठवण जात
न हती.
कणाची अव थाही तीच झाली होती.
‘सां गा ना, तात!’
‘वसू, या वे ळी आप या दै वी आनं द िलिहले ला असतो, याच वे ळी अशा माणसांचं
दशन, सहवास घडतो... अन् दै वी काय िलिहलं , ते कोण सां गणार?’
वृ षसे नाला काही समजले नाही. तो काही िवचारणार, तोच याचे ल मागे वळले .
दारातून वृ षाली आत ये त होती. ती कणश ये जवळ ये त हणाली,
‘आप या भे टीसाठी कुणीतरी आलं य’् .
‘कोण?’
‘सां गा, पाह!ू ’
‘हि तनापु राहुन शत् ं जय आला असे ल.’
‘अं हं!’ नकाराथी मान हलवीत वृ षाली हणाली.
‘मग वृ षकेतु !’
‘नाही.’
‘मग उ र दे णं फार सोपं आहे . माझा िमत्र, सखा चक् रधर आला असे ल.’
वृ षाली थ क झाली. ितने िवचारले ,
‘आपण कसं ओळखलं त?’
‘मला न भे टता सरळ तु यापयं त पोहोचणारे ितघे च. आपले दोन पु त्र आिण
चक् रधर. कुठं आहे चक् रधर?’
दाराआड उभा असले ला चक् रधर आत आला.
कणाने उठू न याला िमठी मारली. चक् रधर हसत, नम्रते ने नम कार करीत
हणाला,
‘अं गराज, आपला से वक आप याला वं दन करतोय्.’
‘व सा, तु ला अभय आहे . पण, िमत्रा, तू आलास, हे फार बरं झालं .’
‘चां गली बातमी घे ऊन आलो नाही मी.’
‘काय झालं ?’
‘काल रात्री त कर फार मोठ ा सं ये नं आले आिण यांनी सारं गोधन चो न

ने लं.’
वृ षालीने िवचारले ,
‘सव गोधन?’
‘हो! एकही गाय िश लक रािहली नाही. रात्रीचा समय अस यानं आप या
दळाला पाठलागही करता आला नाही.’
‘तु ही गे ला नाहीत?’ वृ षालीने िवचारले .
‘मी सां िगतलं ना, विहनी! रात्रीची वे ळ होती. वै रातक म ानं धुं द असले ला मी
पाठलाग कसा करणार?’
कण मोठ ाने हसत होता.
वृ षाली सं तापाने हणाली,
‘आपलं गोधन लु टलं अन् हसता काय?’
‘आपलं हसू आवरीत कण हणाला,
‘या माणसा या बोल यावर भरवसा ठे वू नकोस. गोधन लु टलं गे लं असतं , तर हा
सां गायला आला असता का? दुसरं गोधन लु टून आणून मगच ती वाता सां गायला तो इथं
अवतरला असता.’
चक् रधर आिण कण दोघे ही हसत होते .
वृ षाली कृित्रम रागाने हणाली,
‘असली कसली थट् टा!’
‘थट् टा हा तर याचा ज मजात वभाव! वृ षाली, आश्रमात या या भट् टेनं ! सारे
त्रासून जायचे . एकदा आ ही रानात गे लो होतो. परत ये ताना हा पु ढं आला अन्
राधाईला मी िविहरीत पडलो, हणून सां िगतलं .’
‘अन् मग?’
‘राधाईनं आकांत मांडला. तशी ही वारी याली; पण ते हा सारं हातांबाहे र गे लं
होतं . तो प्रकार चालू असता मी ितथं गे लो. सा यां या यानी खरा प्रकार आला अन्
नं तर आप या गु णांमुळं तातांकडून चाबकाचा मार या वीरानं सोसला; पण तरीही सवय
सु टली नाही.’
वृ षाली मोकळे पणे हसली.
‘विहनी, आज आ ही िनघणार.’
‘कुठं ?’
‘गोधन पाहायला. आता आठवडाभरात जनावरं चराईला बाहे र पडतील. ती यानं
पाहायला हवीत.’
‘चक् रधर, तू असता मी कशाला पाहायला...’
‘अं हं! मा यासाठी न हे ; पण गोधन-र णासाठी जे असतात, यांना वषातून एकदा
तरी राजाचं दशन घडायला हवं . या िनिम ानं मृ गयाही होईल.’
कणाने िन: वास सोडला. तो वृ षालीला हुणाला,
‘या यापु ढं इलाज नाही. पण, िमत्रा, एवढ ा तातडीनं िनघणं होणार नाही. उ ा
पहाटे आपण िनघू.’
‘मी ये ऊ?’ वृ षसे नाने िवचारले .
‘ितथं आईचं बोट ध न चालायचं नसतं . घोड ाव न दौड करावी लागते , हटलं ,’

चक् रधराने वृ षसे नाला िचडवले .
‘ या मु लाला कशाला रडवतोस?’ कण वृ षसे नाला जवळ घे त हणाला, ‘वसू, तू
मोठा झालास, की तु ला ने ईन हं .’
वृ षसे नाने मान डोलावली आिण तो कणाला अिधकच िबलगला.
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क ण-प्रासादात एकच गडबड उडाली होती. दुयोधना या से वेसाठी सारे गुं तले
होते . राजप्रासादासमोर दुयोधनाचा गज वजां िकत सु वणरथ उभा होता. दुयोधनाचे
र कदळ प्रासादासमोर या िव तीण उ ानात िवखु रले होते .
सूयोदयानं तर कण दुयोधनभे टीसाठी दुयोधना या महाली गे ला.
कणाने नम्र भावाने दुयोधनाला वं दन केले ; पण ते पु रे हो याआधीच कणाला जवळ
घे त दुयोधन हणाला,
‘हा औपचािरकपणा सोडून दे . तू अं गराज आहे स. माझा िमत्र आहे स.’
‘ या दो हीही आप याच कृपा.’
‘के हा आलास?’
‘िनरोप िमळताच िनघालो. रात्री आलो, ते हा आपण िनद्राधीन झाला होता.
आपण अचानक आलात, यामु ळं आप या वागताला...’
‘काही कमतरता पडली नाही. घर मला परकं का आहे ?’
दोनप्रहरी भोजन झा यानं तर कणमहालात कण, दुयोधन, वृ षाली एकत्र बसली
असता दुयोधनाने िवषय काढला.
‘कणा, फ त तु या भे टी तव मी इथवर आलो नाही. मी तु ला ने यासाठी आलोय्.’
‘जशी आ ा!’
‘कुठं , हणून िवचारलं नाहीस?’
‘तो माझा अिधकार नाही.’
‘तु झा पराक् रम दाखव याची एक सं धी आप या पावलानं चालून आलीय्.’
‘पराक् रम?’
‘हो! मी तु ला वयं वराला ने यासाठी आलोय्.’
‘द् पदराजक ये या?’
‘बरोबर! तु ला आमं तर् ण आलं असे लच ना!’
‘होय! कृ णानं ही सां िगतलं होतं .’
‘कृ ण!’
‘सां गायचं राहन
ू ी ारकाधीश कृ ण इथं आले होते .’
ू च गे लं. आठ िदवसांपव
‘इथं आले होते ? कशासाठी?’
‘यांना भे टायला.’ वृ षाली हणाली, ‘ते दोन िदवस फार चां गले गे ले.’
‘अ सं ?’ दुयोधन िवचारात गु ं तला.
‘का? िमत्रा, कसला िवचार करतोस?’ कणाने ’ िवचारले .
‘कृ णाचं काही काम होतं ?’
‘मु ळीच नाही! ते काम पदे शी तप चयला गे ले होते . परतताना अचानक यांनी इथं
वा त य केलं .’

दुयोधन हसला. आप या मांडीवर थाप मारीत तो हणाला,
‘या जगात अचानक असं काही घडत नाही. आप याला मागचा-पु ढचा काही सं दभ
माहीत नसतो, हणून ते अचानक भासतं . मी सां गतो, कृ ण का आला होता, ते .’
‘का?’
‘कारण एकच! जरासं धाची भीती. काम प, अं गदे श यां वर स ा याची. तो कृ णाचा
वै री. या जरासं धाचा पराभव क न स य जोडणारा फ त तू एकटाच आहे स. तु झी मै तर् ी
सहज घडली, तर कृ णाला हवी होती, हणून यानं वाकडी वाट केली.’
कण यावर काही बोलला नाही.
दुयोधनाने मूळ िवषयाला हात घातला.
‘कणा, मग वयं वराला ये णार ना?’
‘नाही.’
‘का? पण अवघड आहे , हणून?’
‘कसला पण?’
‘महादुघट पण आहे . द् पदानं म ययं तर् उभारलं य,् ते भे द याचं साम य फ त
तु झं च आहे .’
‘यु वराज, हा हट् ट सोडा! तु म या कृपे मुळं मला स ा, ऐ वय प्रा त झालं य.्
दासदासींनी सं प न असले या या प्रासादात वृ षालीसार या सहधिमणीसह मी तृ त
आहे . या प्रासादात आणखी एका रा यक ये ची आव यकता नाही.’
‘आप या दुबळे पणाला झाक यासाठी केवढं सुं दर कारण सां िगतलं स! वा! िमत्रा,
मी प्रस न आहे .’
‘दुबळे पणा झाक यासाठी?’
‘नाहीतर काय? या म ययं तर् ाचं नाव ऐकताच कौरवसभे त या एकेका वीरांनी
अने क कारणं सां गन
ू माघार घे तली. पण एवढं सु रेख कारण मी ऐकलं न हतं .’
‘मी या म ययं तर् ाला यालो नाही.’
‘ते च!’
‘असले अने क म यभे द कर याचं साम य माझं आहे .’
‘ते च!’
‘िमत्रा, मी नु सती द्रोणाचायांकडूनच दु न सं था घे तली नाही. भगवान
परशु रामांकडं मी श त्रिव ा िशकलोय्.’
‘ब स कर, कणा!’ दुयोधनाचा आवाज चढला, ‘ऐन वे ळी या गु णांचा वापर करता
ये त नाही, या गु णांची कुळकथा कशाला सां गावी! माहीत आहे , या द् पदानं मला काय
िनरोप पाठवलाय्, तो? तु म या राजसभे त कोणी वीर असे ल, तर म यभे दाचं आ ान
वीकारायला या वीरासह या. तसं झालं नाही, तर िनदान माझं आित य वीकारायला
या. ठीक आहे . घरी उपास घडतो, हणून अ नसे वनासाठी द् पदा या घरी
कौरवयु वराजानं जायला काहीच हरकत नाही.’
‘िमत्रा!’
‘कणा, िमत्र या श दाची लाज बाळग याची वे ळ आली आहे . कौरव राजसभे चा
ते जोभं ग हो याची वे ळ आली असता, कसली कारणं सां गतोस?’
‘िमत्रा, तू क टी होऊ नकोस. मी ये ईन. म यभे द करीन. वयं वर िजं कीन. मी

आहे , तोवर तु ला अपमािनत हो याचा प्रसं ग ये णार नाही.’
दुयोधना या चे ह यावर आनं द िवलसला. यानं उठू न कणा या पाठीवर थाप
मारली. वृ षालीकडे पाहत तो हणाला,
‘विहनी, तु मची हरकत नाही ना?’
‘मु ळीच नाही! राजक ये चं या घरी वागत कर यात मला आनं दच वाटे ल.’
प्रयाणा या िदवशी कण आप या महालातून बाहे र पडत असता वृ षालीने आठवण
िदली,
‘मग वयं वराला न की जाणार ना?’
आपली दृ टी रोखीत कण हणाला,
‘िनि चत!’
‘ वयं वरात भाग घे णार?’
‘िनि चत! वृ षाली, मी जे हा वयं वराला जातो, ते हा ते िजं क यासाठीच! ितथं
अपयश नसतं . माघारी ये ईन, ते राजक या घे ऊनच.’
‘मी वाट पाहते . तु हां दोघांचं वागत कर यात मला आनं दच वाटे ल.’
‘ज र वाट बघ.’
वृ षालीला आप या िमठीत घे त कण गु दमरले या आवाजात हणाला,
‘िप्रये , सवत क पने इतकी कधी चां गली नसते , हणतात.’
कणा या िमठीतून सोडवणूक क न वृ षाली हणाली,
‘तो िव वास नसता, तर राजक या घरी आणायला मी अनु मती िदलीच नसती.
ते वढी भोळी नाही मी.’
वृ षाली या बोल याने कण ते थेच थबकला. हिषत मनाने याने वृ षालीकडे पािहले
आिण तो हणाला,
‘चल. यु वराज ित ठत असतील.’
‘आप याबरोबर कोण ये तंय?् ’
‘चक् रधर आहे ना!’
वृ षाली हसून हणाली,
‘उगीच िवचारलं . ते न िवचारताही मला समजायला हवं होतं .’.

५

द्

पदराजक ये या वयं वराची तयारी द् पदाकडून भ य प्रमाणात उभार यात
आली होती. वयं वरासाठी ये णा या नृ पां या वा त यासाठी भ य िशिबरे आयोिजत केली
होती. पांचाल दे शीचे िन णात कारागीर ती नगरी सु शोिभत कर यासाठी, अलौिकक असा
वयं वर-मं डप तयार कर यासाठी कैक मिहने अहोरात्र मे हनत घे त होते . या नगरीला
य नगरीचे प प्रा त झाले होते .
नगरीत ये णा या नाना दे शीं या नृ पांना पाह यासाठी प्रजाजनांची राजर यां वर
अखं ड गदी िदसत होती. काम प, मगध, गां धार, सौरा ट् र, आनत, कांबोज वगै रे दे शींचे
राजे आप या ऐ वयासह नगरीत आले .
एके िदवशी दुयोधन कणासह द् पदनगरीत प्रवे श करता झाला.
सव आमं ित्रत नृ पांचे आगमन झा याचे पाहन
ू द् पदाने वयं वराचा िदवस िनि चत
केला. या िदवसाकडे सा यांचे ल वे धले होते .
वयं वराचा िदवस उजाडला. नगरा या ईशा ये ला सभामं डप उभारला होता.
प्रवे श ारी गगनाला िभडले ले गोपु र उभे केले होते . र नां िकत सु वणासनांनी, तोरणांनी
सभा थान अलौिकक बनले होते . द् पदांची सिचव मं डळी आले या नृ पांचे वागत करीत
होती.
दुयोधनासह कण सभामं डपात आला.
कणाला पाहताच जरासं ध आप या आसनाव न उठू न सामोरा आला. दुयोधनाला
वं दन करीत जरासं ध हणाला,
‘कौरवािधपती यु वराज दुयोधन महाराजांचा िवजय असो.’
आपली मान नम्रते ने झुकवीत दुयोधन हणाला,
‘आशीवाद असावे त.’
जरासं धाने कणाचे अिभवादन वीकारले . जरासं ध प्रेमाने , हणाला,
‘अं गराज, े म आहे ना!’
‘आपली कृपा!’
‘आता वयं वराची िचं ता नाही. यु वराज, या अं गराजां या उपि थतीनं वयं वराचा
िनणय िनि चत झाला आहे . अं गराज, तु मची मनोकामना पूण होवो!’
दुयोधनासह कण आसन थ झाला.
कणाचे ल सा या नृ पां व न िफरत असता कृ णावर ि थरावले .
बलरामा या शे जारी बसले ला कृ ण कणाकडे च पाहत होता.
कणाने बस या जागे व न आपले म तक नम्र केले .
कृ णाने ि मतवदनाने या अिभवादनाचा वीकार केला.
कणाचे ल म ययं तर् ाकडे वळले .
सभा थाना या म यभागी जागा मोकळी होती. ते थे म ययं तर् टां गले ले होते .

यं तर् ा या म यभागी एक िछद्र होते . यं तर् ावर एक म याकृती िफरत होती.
म ययं तर् ाखाली एक द्रवाने भरले ले सु वणपात्र ठे वले ले होते . या पात्रात म ययं तर्
प्रितिबं िबत झाले होते .
सभागृ हात शांतता पसरली.
कणाने पािहले , द् पदराजा म ययं तर् ाजवळ ये त होता. हात जोडून तो उभा
रािहला. याचे श द सवां या कानां वर पडू लागले .
‘वीरहो! द्रौपदी ही य कुंडातून उ प न झाले ली माझी ते ज वी अशी क या
असून, ितला मी वीयशु ला ठरवलं आहे . तरी या यं तर् ाजवळ ठे वले लं धनु य स ज
क न, जो या म याचा वे ध घे ईल, याला माझी सु ता वरील. वयं वरासाठी तोच माझा
पण आहे .’
पण ऐकताच राजे लोकांत कुजबूज सु झाली. सा यांचे ल या म ययं तर् ाकडे व
नं तर ते थे ठे वले या धनु याकडे जात होते .
अचानक कुजबूज थांबली.
सभागृ हात राजक या प्रवे श करीत होती. द् पदपु त्र धृ ट ु न पु ढे चालला होता.
यामागून राजक या जात होती.
म ययं तर् ाजवळ चौरं ग मांडला होता. द्रौपदी हाती वरमाला घे ऊन या
आसनावर उभी रािहली.
कण राजक ये कडे पाहत होता.
ित या पाब ल जे ऐकले होते , यात तसूभरही कमतरता न हती. िकंबहुना या
वणनातच कमतरता होती. द्रौपदी या या साव या पाने सा यांनाच भारावून टाकले .
ितचे ने तर् कमलदलासारखे होते . धनु याशी पधा करा यात, अशा वक् र भु वया
ितला लाभ या हो या. सा ात दुगा मानवी पाने प्रगटली, की काय, असा भास
सा यांना होत होता.
वयं वर सु झाले . म यभे दाचे आ ान वीकारायला एखादा नृ प उठला की, ितचा
भाऊ धृ ट ु न उ चरवाने या राजाची, या या शौयाची ओळख क न दे त असे .
अने क राजे उठले , पण या महाधनु याला प्र यं चाही यांना जोडता आली नाही.
वयं वराचा पण पु रा होतो, की नाही, याची शं का सवांना वाटू लागली. अग्रभागी
बसले या तापसां या, ब्र वृं दां या चे ह यां व न िचं तेचे ढग सरकू लागले .
दुयोधनाने कणाकडे पािहले .
कण उठू न उभा रािहला.
‘राजक ये , तु यासाठी वयं वर िजं क यासाठी उठले ला जो वीर आहे , या या
पराक् रमाला या पृ वीवर तोड नाही. आप या पराक् रमानं यानं अने क नृ पांना िजं कलं य.्
या या अलौिकक दातृ वाची याती ित्रखं डात पसरली आहे , असा अं गराज महारथी
कण म ययं तर् ाचा भे द कर यासाठी सभा थानात अवतरत आहे .’
नृ पाचे नाव ऐकताच, मान वर न करता चो न पाहणारी द्रौपदी, कणाचे नाव
ऐकताच धीट दृ ठीने कणाकडे पाहू लागली. ित या डो यांत वे गळाच अं गार उसळला.
हातची वरमाला थरथ लागली. ती जवळ ये णा या कणाकडे पाहत होती.
कणाने एकदा द्रौपदीकडे पािहले आिण याने धनु याला हात घातला.
द्रौपदी या सा या अं गावर काटा उभा रािहला- जणू या हाताचा पश ितलाच

होत होता. द्रौपदीचे डोळे िव फारले गे ले.
जे धनु य अने कांना पे लता आले नाही, ते कणाने लीलया उभे केले होते . वायु वे गाने
तालवृ लवावा, तसे कणाने धनु य वाकवले आिण प्र यं चा चढवली. सभागृ हातून
कौतु काचे श द उमटू लागले ; पण कणाचे ल ितकडे न हते . याने ते धनु य उचलले .
आसनावर ठे वले ला बाण घे ऊन, तो धनु यावर ठे वून, कणाने बै ठक घे तली. पात्रात या
प्रितिबं बाकडे तो पाहत असता धनु य उं चावले जात होते . णभर या प्रितिबं बात
िदसणा या या से नीचे दशन याला झाले . कणा या चे ह यावर ि मत उमटले . उजवा
गु डघा भूमीवर रोवून, डा या गु ड यावर हाताचा कोपरा ि थर क न कणाने धनु याची
पकड घे तली आिण बाणासिहत प्र यं चा आकण खे चन
ू , एकाग्र मनाने तो म ययं तर् ाचा
वे ध िनि चत क लागला. म ययं तर् ावर टां गले ला म य वे गाने िफरत होता.
प्र यं चा आकण ताणली गे ली. सा यांचे वास अवरोधले गे ले असता, बाण
सु ट याआधीच, यापे ाही वे ध घे णारे ती ण श दरव राजमं डळात उठले :
‘मी सूतपु त्राला वरणार नाही.’
कणा या कानांत ते श द त त रसासारखे पडले . खे चले या प्र यं चेचे बळ सरले .
कणाने सं तापाने द्रौपदीकडे पािहले .
द्रौपदी या मु दर् े वर ते वढाच सं ताप ि थरावला होता.
चिकत झाले या धृ ट ु नाने िवचारले ,
‘राजक ये , तू काय हणालीस?’
‘हो!’ िन चयी सु रात द्रौपदी उद्गारली, ‘सूतपु त्राला मी वरणार नाही, असं
सां िगतलं . असले दहा म यभे द यानं केले , तरी मी याला कधीही प्रा त होणार नाही.
दादा, सां ग याला. हणावं , काव यानं राजहं सीकडं पाहू नये .’
कण उठू न उभा रािहला. हातचे धनु य याने फेकू न िदले . आपली घायाळ दृ टी
याने उं चावली. सूयदशन घडताच, क् रोधाने जळत असताही या या मु खावर एक
िवकट हा य प्रगटले . तो सूयाकडे पाहन
ू हसला. ते हसणे या या क् रोधाहन
ू तीव्र
होते .
द्रौपदीकडे न पाहता कण माघारी ये त होता.
या घटने ने सा या सभे चे भान हरपले होते .
कृ ण, जरासं ध आपाप या आसनां व न उठू न उभे रािहले होते . दुयोधन आपले
खड़्ग सावरीत आवे शाने सामोरा आला.
कणाने आपला डावा हात भ कमपणे दुयोधना या खड़्गावर ठे वला आिण याला
बरोबर ये याची खूण केली. पाहता-पाहता कण दुयोधनासह वयं वर-मं डपा या बाहे र
आला. श यतो लौकर या जागे पासून िजत या दरू जाता ये ईल, ते वढे जावे , असे
कणाला वाटत होते .
कणामागून ये णा या दुयोधनाने कणाला गाठले . या या हाताला ध न याला
थांबवीत दुयोधन हणाला,
‘िमत्रा, कशासाठी मला बाहे र काढलं स? या राजक ये चं हरण...’
‘यु वराज, ते मला नकोय्.’
‘कणा, माझं ऐक! अजूनही वे ळ गे ली नाही. या राजसभे त जरासं धासारखे माझे
अने क िमत्र आहे त. हे वयं वर उधळू न लावता ये ईल.’

‘सां िगतलं ना, यु वराज? मला तसं काही करायचं नाही. ती राजक या कुणालाही
माळ घालो, मला याची िचं ता नाही.’
कणा या उद्गारांनी दुयोधनाला काय बोलावे , हे सु चेना. तो हणाला,
‘िमत्रा, मी काय क ?’
‘खूप करता ये ईल. या नगरीत णभरही थांब याची माझी इ छा नाही. मी
चं पानगरीला जातो. ते वढी परवानगी ा. मला आता एकांताची गरज आहे . मी ये तो.’
दुयोधनाला वं दन क न चक् रधर कणामागोमाग जाऊ लागला.
यानं तर थोड ाच वे ळात एक सु वणरथ आप या अ वदलासह द् पदनगरीतून
बाहे र जाताना िदसला.
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क ण आ याचे कळताच वृ षाली धावत प्रासाद

ारी गे ली.
प्रासादासमोर उभा रािहले ला रथ मोकळा होता. कण महालात गे याचे कळताच
वृ षाली ितकडे वळली.
महालात कण आिण चक् रधर उभे होते .
वृ षालीला पाहताच कणा या मु खावर उसने हा य उमटले .
वृ षालीने िवचारले ,
‘ वयं वर झालं ?’
‘हं !’
‘मग एकटे च आलात?’
‘दुयोधन मागं रािहलाय्.’
‘दुयोधनांब ल िवचारीत नाही मी.’
‘मग कुणाब ल?’
‘राजक या घे ऊन ये णार होता ना?’
‘जमलं नाही.’
‘पण अवघड होता?’
चक् रधर पु ढे सरसावला.
‘विहनी, याला िवचा नका. मला िवचारा, काय झालं , ते .’
‘चक् रधर!’ कणाने दटावले .
पण चक् रधराने ितकडे ल ही िदले नाही. तो बोलत होता.
‘विहनी, पण अवघड होता. म ययं तर् ाचा भे द करायचा होता. पणाचं धनु य
पे ल याचं बळ एकाही राजाला लाभलं नाही. मग प्र यं चा जोडून म यभे द दरू च
रािहला.’
‘यांनी भाग घे तला नाही?’
‘घे तला तर! हा सरळ धनु याजवळ गे ला. धनु य सहज उचललं . समथपणानं
वाकवून प्र यं चा जोडली.’
‘खरं ?’ कौतु काने वृ षालीने िवचारले .
‘हो! अन् वे ध घे त असतानाच धनु य िजथ या ितथं फेकू न हे महाराज माघारी
आले ... म यभे द न करता.’
‘का?’
‘का? कारण भे द याचाच झाला होता. म ययं तर् ा या भे दा या आधीच या यावर
घाव घातले गे ले.’
‘घाव?’ वृ षाली या चे ह यावर भीती तरळली.
‘हां ! कधीही न बु जले जाणारे ! विहनी, यानं धनु य पे ललं अन् ती उ म
पगिवता
भरसभे त कडाडली, ‘मी सूतपु त्राला वरणार नाही. काव यानं राजहं सीकडं पाहू नये ."

चक् रधरा या मु ठी आवळ या गे या. कंठ दाटला होता.
वृ षालीचा चे हरा प्रेतवत पांढरा फटफटीत पडला होता.
‘सां गा, भाऊजी, पु ढं काय झालं ?’
‘खूप झालं . या तु या पतीनं सारं चु पचाप ऐकू न घे तलं . वे ध घे यासाठी प्र यं चा
खे चले लं धनु य तसं च जिमनीवर टाकू न हे वयं वर-मं डपातून बाहे र िनघून आले . इथवर
ये ईपयं त यानं मागं ही पािहलं नाही.’
कण ताठर या अं गाने सव ऐकत होता.
वृ षाली या याकडे धावली.
ितने िवचारले ,
‘खरं हे ?’
‘अं ...?’
एक िवकल ि मत करीत कण हणाला,
‘ यानं सां िगतलं , ते अ रन् अ र खरं आहे . यात खोटं असं काहीच नाही.’
वृ षालीचा सारा सं ताप उफाळला. केतकी रं गाचा गौरवण असले ली ती मु दर् ा त त
बनली. धारदार नािसकेचा अग्रभाग, काना या पा या तांबड ा बु ं द बन या. सदै व
हसणा या डो यांत अगितकते ची लाट उसळली.
‘कशासाठी हे सारं सहन केलं त? असला अपमान सहन क न परत यापे ा ते
वयं वर उधळू न, या उ म राजक ये ला फरफटत इथवर घे ऊन आला असता...’
‘विहनी, यु वराज दुयोधनांनी हे च सु चवलं ; पण ते सु ा यानं मानलं नाही.’
‘चक् रधर, वृ षाली... ते मला करायचं असतं , तर यासाठी यु वराजां या मदतीची
मला काहीच गरज न हती. वृ षाली, िवस नकोस, िचत्रां गद राजाची राजक या मा या
स यानं दुयोधनानं वयं वर-मं डपातून पळवून ने ली, ते हा मी एकट ानं सव नृ पांना
थोपवून धरलं होतं . तो पराक् रम मी एकदा केलाय्. मनात असतं , तर मी तो याही वे ळी
केला असता.’
‘मग थांबलात का? या राजक ये चं हरण का नाही केलं त?’
‘ितचं मी हरण केलं असतं , तर ती माझी वािमनी बनली असती; ितची ती
यो यताच न हती.’
‘मी समजले नाही...’
‘ यात समजायचं काय अवघड आहे ? द्रौपदी मला पसं प न भासली खरी; पण ती
फ त पसं प नच होती. पु षाथापे ा कुलाचा आिण गु णापे ा पाचा िजला मोह आहे ,
या त्रीला मा या जीवनात जागा नाही. या घरची दासी हणूनसु ा ितची ये याची
पात्रता न हती. हणूनच तो सं यम पाळावा लागला.’
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म हालात सं पणू शांतता नांदत होती. उंच समयां या

योतींचा शांत, मं द प्रकाश
पसरला होता. समयां या काही योती हळू हळू शांत होत हो या. या महालात जाग
होती फ त कणाला. कणाची वाट पाहन
ू थकले ली वृ षाली आप या प्रश त श ये वर
के हाच िनद्राधीन झाली होती. कण एकटा मं चकावर बसून होता. दीघ, उ ण िन: वास
या या नािसकेतून बाहे र पडत होते . मं चकासमोर रौ य आसनावर म ाची झारी ठे वली
होती. फिटकपात्रातून कण म प्राशन करीत बसला होता. अधी रात्र के हाच उलटू न
गे ली होती; पण वे ळाकाळाचे भान कणाला रािहले न हते .
म ये च कणाने मान वर केली. याची दृ टी समईवर ि थरावली.
समईची एक योत थरथरत होती. या योतीकडे कणाचे ल वे धले .
योत!
थरथरणारी योत. .
ही या सेनी! य ातून उ वलेली ही योत!
थरथरणारी!
दाहक!
आप या तेजानं स या या मनात दाह नमाण करणारी, पशानं पेटवणारी ही योत!
या सेनी! ौपद !
य करताना पदानं य ात कशाची आ ती दली होती? कोणते मं उ चारले होते?
अ मता, अहंकार यां या मं ांनी आ ण काम, ोध, मद, म सर यां या स मधांनी का तो
य संप झाला होता? नाहीतर या य ातून ौपद सारखी भयानक योत कशाला
उपजली असती?
‘मी सूतपु ाला वरणार नाही!’
कोण हणतं हे! तर या सेनी!!
ौपद , मा या कुलाचा उ चार कर याचा तुला काय अ धकार? हे पग वते, तुझं तरी
कुल कोणतं? तू का पदराजक या?
आप या गु बंधू या- ोणाचाया या नाशा तव पदानं योजले या य ा या राखेतून
उ वलेलं एक दान. या दानानं मा या कुलाचा उ चार करावा कशासाठ ?
कणाने झारीतले म पात्रात ओतून घे तले . आं बट, उग्र वास दरवळला. ते म
ओठांना लावीत तो आसनावर िकंिचत कलला. डोळे िमटू नही िदसायचे थांबत न हते .
म यभेद कर यासाठ मी सरसावलो, ते तु या लाव यानं दपलो, हणून न हे. तु या
श यासुखाचं व मनाशी ध न धनु याची यांची मी खेचली न हती. मा या जीवनात
भोगांना मी फाजील मह व कधीच दलं नाही.

मग ते आ ान का वीकारलं?
कणाचे डोळे खाडकन उघडले . या िवचाराने तो अ व थ झाला. याची दृ टी या
थरथरणा या योतीकडे गे ली.
मग ते आ ान का वीकारलं?
ौपद सुंदर होती, हणून न हे. य धनासाठ मी उभा रा हलो. काम जागृत हावा, असं
प तला लाभलं होतं, हणूनही न हे. ते स दयाचं आ ान न हतं. परा माला ते आ ान
होतं; ते वीकारणं माझा धमच होता. परा माब ल मळणा या मोलापे ा परा म मला
य होता, हणून मी ते आ ान वीकारलं. कुलाचा तथं काही संबंध असता, तरी मी ते
आ ान वीकारलं नसतं. सूतकुलाची अ त ा मी मा या हातून करवून घेतली नसती. तो
अपमान केवढा ती असतो, ते मी अनुभवलं होतं. तीच चूक परत घडू दे ईन कसा! पण
घडलं ना?
हां! घडलं! यात माझा काय दोष?
मग कुणाचा?
द्रौपदीचा?
वर कोणात नवडावा, हे ठर व याचा अ धकार तचा न हता काय?
न हता! लाख वेळा सांगेन, न हता, हणून. ते असतं, तर म यभेदाचा पण लाव याचं
काहीच कारण न हतं. पदानं प पणे सां गतलं होतं. ौपद वीयशु ला होती. जो
परा म करील, यालाच ते मोल मळणार होतं.’
कणाने झारीतले म
ठे वले .

ओतले . ते म

घटाघटा िपऊन याने ते पात्र आसनावर

मा ानं बु मंद होते, हणे! अपमानाचा वसर पडतो, असं हणतात. मग आज या
म ाला झालंय् काय? म ही आपला गुण वसरलं, क काय!!
भर सभेत असा अपमान अन् तोही एका ी या हातून?
ी! ीसुलभ संकोच तला वाटला नाही... अन् वीराचा कोप मा या ठायी जागृत झाला
नाही. कशासाठ मी तो अपमान सहन केला? कोण या त ेपायी? हे घडलं कसं?’
कणाने आसनावरचे म पात्र उचलले . म सं पवून ते पात्र आसनावर ठे वीत
असता कणाचा तोल गे ला. आसना या आधाराने कणाने तोल सावरला.
‘हे घडलं कसं?
कसं घडलं?’
या वचारचे कणाला हसू आले.

ौपद ! बोलून चालून या सेनी. आग लाव याखेरीज तला काय येणार? तो तर तचा
धमच मुळ !
आ ण मी... मी पा यावर तरंगणारा, जलात सापडलेला, सोस यापलीकडं मी सरं काय
करणार? सोसणं! येईल, तो अपमान सोसणं... याचंच नाव अंगराज... राधेय... सूतपु .
सूतपु ...
सूतपु हणवून घे यात मला अपमान वाटत नाही. याचा मला अ भमान आहे. संताप
येतो, तो सूतकुलाला हीन समजणा यांचा! े कुलाची केवढ त ा!
े कुल. .
हे े कुल, हणजे आहे तरी काय?
े कुलाचा ज म हणजे राजा या पोट ज म, असा का अथ समजायचा? े कुलात
ज म, हणजे ा ण कुलातला ज म, असं का हणायचं? ब स! एवढाच का कुलाचा
अथ!! यापे ा सरा अनथ कोणता?
या घरात, परंपरेनं सुसं कार येतात, चा र य, नीती आ ण वहार यांची अखडं सांगड
प ान् प ा घातलेली असते, ते घराणं कुलवंत. करायचा झालाच, तर यांनाच कुलाचा
उ चार करायचा अ धकार .
ही े कुलाची कसोट लावायची झाली, तर कती लोकांना कुलचा उ चार कर याचं बळ
येईल? अस या अथहीन कुलाची त ा सांग यापे ा आप या परंपरागत उ ोगानं
आपली जात सांगणारे सूत, सारथी, कुंभार अ धक ामा णक नाहीत का? पु ा तीसाठ
पर याचा आ य घेऊन संतती ा त क न घेऊन कुल राखणा यांनी तरी े कुलाचा
उ चार क नये.
म घे यासाठी कणाने झारी उचलली. ती सं पण
ू कलती केली, तरी एकही थब
पात्रात पडला नाही.
या िरका या झारीकडे पाहत कण उठला. याचे ल समईकडे गे ले.
ती योत अ ािपही थरथरत होती.
कणाने सं तापाने ती झारी समईवर फेकली. िभं तीवर आदळू न ती रौ य झारी आवाज
करीत जिमनीवर कोसळली.
या आवाजाने दचकू न जागी झाले ली वृ षाली श ये वर उठू न बसली. ितने पािहले ,
तो कण महालात ताठर या डो यांनी उभा होता, समईवर ल िखळवून.
कणाचे ते िवकल प पाहन
ू वृ षालीचा जीव गु दमरला. ितला हुंदका फुटला.
मु समु सन
ू ती रडू लागली.
या रड या या आवाजाने कण सावध झाला. याने वळू न पािहले .
‘वृ षालीऽऽ, वसू! रडते स? मा यासाठी? माझा अपमान झाला, हणून?’ कण तोल
सावरीत एक-एक पाऊल पु ढे ये त होता.
या श दांनी वृ षालीला अिधकच उमाळा फुटला.
आपला तोल सावरीत, क टाने ि थर होत, कण मोठ ाने ओरडला,
मदिनकाऽऽ, मदिनकाऽऽ...’
महालाचे दरवाजे उघडले गे ले, महाला या ारी पगत बसले ली पसं प न दासी

आत आली. ित या डो यांतील झोप उडाली होती. उ रीय सावर याचे ही भान ितला
रािहले न हते . कंचु की पिरधान केले ली, अधव त्र ने सले ली मदिनका आप या
मालकाकडे पाहत होती. ितचे उफाड ाचे ता य, ितचा सु डौल बां धा ित या लाव यात
भर घालीत होता. ित याकडे बोट दाखवीत कण गरजला,
‘बघ, वृ षाली! या मदिनकेचं स दय बघ. ही मदिनका का कमी लाव यवती आहे ?
या या से नीपे ा ही मला शतपटीनं सुं दर भासते . अशा अने क दासी या प्रासादात
आहे त. मा या पशानं ही ध यता मानील, हणून का मी िहला पश क ? नाही,
वृ षाली, या कणानं दान वीकारलं नाही- वे छे नं िदले लंही. जा, मदिनके, झोप जा.
िनि चं त मनानं झोप जा.’
मदिनका दरवाजा लावून घे ऊन महालाबाहे र गे ली.
कण श ये जवळ आला. आपले थकले शरीर याने श ये वर झोकू न िदले . डा या
हाताने याने वृ षालीला जवळ ओढले . वृ षाली कणावर कलं डली. आपले म तक कणा या
छातीवर िवसावून ती अश् ढाळू लागली. कणाचा हात ित या म तकाव न िफरत
होता. कणा या उघड ा छातीवर वृ षालीचे अश् सांडत होते . कण बोलत होता :
‘वसू... रडू नकोस, वसू. मा यासाठी एवढी क टी होऊ नकोस. तु झा हा पती
महापराक् रमी आहे . िजं क यानं , िवजयानं पराक् रम िस
होत नसतात. पराजय
सोस यातही पराक् रम असतो. याला फार मोठं िनल ज मन अन् धाडस लागतं . गु दे व
भगवान परशु रामांनीच मला वर िदला आहे . मा यासारखा ित्रय यो ा ित्रखं डात
होणार नाही. तो वर खोटा कसा ठरे ल? ज मजात सहज कवचकुंडलं लाभली, ती माझी
र णकती आहे त. नाहीतर या द्रौपदी या घावानं ही छाती के हाच उसवली असती.
ित या या दाहक श दांनी कान याच वे ळी फाटले असते . मी यो ा आहे . जखमांची
ि ती बाळगून भागायचं नाही. ज माबरोबर सु झाले लं हे यु अखे र या णापयं त
मला चालवलं पािहजे . ये ईल, तो अपमान सोशीत राहाराला हवं . यातच मा या
जीवनाचं यश सामावलं आहे . वसू, तू मा यासाठी... मा यासाठी... अश् ...’
वृ षालीने मान उं चावली,
बोलता-बोलताच कण झोपी गे ला होता.
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थं डीचे िदवस सं पले . नाजूक पावलांनी वसं त अवतरला. सव सृ टीचे

प न या
पालवीने बहरले . अं गबोचरा गारवा िव न गे ला. पहाटे या गार वा याने प्रस नता लाभू
लागली.
आपली! िन योपासना सं पवून नदीिकना याव न परतत असता कण ते बदलणारे
सृ ि ट प पाहत होता.
कण प्रासादात आला, ते हा सामो या आले या वृ षालीने चक् रधर आ याची
बातमी सां िगतली. याने कणा या मनाची प्रस नता आणखीच वाढली.
महालात ये ताच कण चक् रधराला भे टला. याने िवचारले ,
‘िमत्रा, के हा आलास?’
‘तु म या पु ढं थोडा वे ळ.’
‘गोशाला...’
‘सव े म. फ त एक बै ल या णी कमी आहे .’
‘ हणजे ’
‘तो तु म या समोर उभा आहे .’
वृ षाली, कण हसले . कण हणाला,
‘बै लाबरोबर वतःची तु लना करणं हे शहाणपणाचं न हे .’
‘थोरांचं अनु करण माणसानं करावं .’
‘कोण थोर?’ कणाने िवचारले .
‘सारे च!’
चक् रधर अधवट बोलत होता. हसू आवर याचा प्रय न करीत होता.
वृ षाली हणाली,
‘भाऊजीं या मनात काहीतरी खु पतं य!् ’
‘काही नाही.’
‘बोल, िमत्रा! एकदा सां गन
ू टाक.’
‘ या द् पद राजक ये चं काय झालं , मािहती आहे ?’
द्रौपदी या आठवणीबरोबर कण सावध झाला. उ सु कता न दाखवता याने
िवचारले ,
‘काय झालं ?’
‘आपण वयं वर-मं डपातून बाहे र पड यानं तर एका िवप्रानं म यभे द केला.
द्रौपदीनं याला वरलं .’
‘िवप्र!’
‘ती तर गं मत आहे . तु ला आठवतं ? वयं वरा या मं डपात अग्रभागी ऋिषजनां या
बरोबर ब्रा ण मं डळी बसली होती. यांत पाच ब्रा णांचा एक मे ळ होता. ते ब्रा ण
दुसरे कोणी नसून, पाच पांडव होते .’

‘काय सां तो स!’ कणा या चे ह यावर आ चय प्रकटले .
‘हो! आप या रथशाळे चा दं डक दुयोधन महाराजांना हि तनापूरला पोहोचवायला
गे ला होता. तो माघारी आला आहे . यानं च ही इ थं भत
ू मािहती आणली आहे .’
‘पण पांडव तर ला ागृ हात भ मसात झाले , असं दुयोधन सां गत होता.’
‘सा यांची ती समजूत होती; पण पांडव यातून सु रि त बाहे र पडले . आपला शोध
लागू नये , हणून ब्रा णवे षानं ते िफरत होते .’
‘अन् म यभे द केला कुणी?’
‘ या अजु नाखे रीज दुसरं कोण करणार?’
चक् रधर परत हसू लागला. िकंिचत सं तापाने कण बोलला,
‘ यात हस यासारखं काय आहे ? अजु नासारखा वीर धनु धर पती लाभला, हे खरोखर
द्रौपदीचं भा य!’
‘ितचं भा य याहन
ू ही मोठं ! एका पु षाशी सं सार क न ती सु खी होईल कशी?’
कण सं ताप आवरत उठला. आपली दृ टी चक् रधरावर रोखीत याने बजावले ,
‘चक् रधर! द्रौपदी पिरणीता आहे . पर त्रीब ल असले उद्गार तु ला शोभत
नाहीत. मला खपत नाहीत.’
‘पण ितला खपतात ना! याला मी काय करणार?’
‘चक् रधर! पु रे कर. एक श दही बोलू नकोस. थट् टेलासु ा मयादा असतात.’
चक् रधरावर याचा यि कंिचतही पिरणाम झाला नाही. उलट, याचे हसू वाढले . न
आवरता ये णा या या हस याने या या डो यांत पाणी उभे रािहले होते .
कण आिण वृ षालीवर आ चय कर याची पाळी आली होती.
‘हसतोस का? कशासाठी?’
‘सां गतो...’ हसू आवरत चक् रधर हणाला, ‘ऐक, िमत्रा, आजवर कधी कुठं घडलं
नाही, असं अघिटत ऐक. वयं वर िजं क यानं तर पांडव या कुंभारा या आश्रयानं राहत
होते , ितथं द्रौपदीसह गे ले. अजु नानं बाहे नच माता कुंतीला हाक िदली, ‘माते , आ ही
िभ ा आणली आहे .’ घरकायात म न असले या माते नं िभ ा न पाहताच ती पाच जणांत
वाटू न घे याची आ ा केली.’
‘आिण?’ कणाने िवचारले .
‘आिण आ ाधारक बालकांनी पाच जणांत िभ ा वाटू न घे तली.’
‘खोटं !’
‘अगदी खरं ! पांडव प्रकट झाले असून, द्रौपदीनं पाची पांडवांबरोबर िववाह केला
आहे .’
‘द्रौपदी पाच पांडवांची प नी!’ कणा या चे ह यावर िख नता पसरली. ‘पराक् रमाचा
अपमान केवढं भयानक पाप असतं . अखे रीस या से नी द्रौपदी पाच पांडवांची िभ ा
ठरली.’
‘िभ े ची सारी कथा बनावट आहे . असं बोललं जातं की, द्रौपदीचं स दय पाहताच
पांडवांचा काम उफाळू न आला. तो अनथ टाळावा, हणून माता कुंतीला ती आ ा
करावी लागली.’
‘ते काहीही असो; पण ती पाचांची प नी बनली, हे खरं च ना! पांडव हि तनापु रालाच
आहे त?’

‘नाही. यांचं वा त य इं दर् प्र थात आहे .’
‘इं दर् प्र थ?’
‘द् पदा या घरी पांडव प्रकट झा याचं कळताच धृ तरा ट् र महाराजांनी िवदुरांना
यां याकडं पाठिवलं . िवदुरासह पांडव हि तनापु रात आले . कौरवे वरांनी पांडवांना
खांडवप्र थासह अधं रा य िदलं . खांडवप्र थाम ये पांडवांनी जी नगरी उभारली, या
नगरीचं नाव इं दर् प्र थ आहे . या वै भवशाली नगरीम ये पांडव, माता कुंती, द्रौपदी
राहत आहे त.’
कणाने तो वृ ांत ऐकू न दीघ िन: वास सोडला. का, कुणास ठाऊक, याचे मन
अशांत बनले . कणा या डो यांसमोर दुयोधन िदसत होता. कण उद्गारला,
‘हे घडत असता, मी हि तनापु रात असायला हवं होतं , िनदान दुयोधनानं तरी मला
हे कळवलं असतं , तर फार बरं झालं असतं .’
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पानगरी सु खाने नांदत होती. कणासार या दातृ वशील राजा या
आिधप याखाली नागिरक तृ त होते . आप या प्रजे चे क याण िचं तणारा कण
रा यकारभारात म न होता, पण उलटणा या वषांबरोबर याचे समाधान ढळत होते .
हि तनापु राहन
ू ये णा या वातांनी तो ग धळात पडत होता. पांडवांनी इं दर् प्र थ नगरी
उभारली होती. मयसभे सार या अलौिकक सभे चे वणन कणा या कानां वर ये ऊन गे ले
होते . वष उलटत होती. हे सारे घडत होते . पण हि तनापूरची वाता कळत न हती.
दुयोधनाचा कोणताच िनरोप कणाला आला न हता.
या िचं तेने ग्र त असतानाच एके िदवशी पांडवदळ अं गरा यावर चालून ये त
अस याचे कणाला समजले . कणाने आपली सारी से ना गोळा केली. रथशाळे तून घरघराट
करीत रथ बाहे र धावू लागले . चं पानगरी या राजर यां व न टापांचा आवाज करीत
अ व धावू लागले . आप या कुटु ं बीयांचा िनरोप घे ऊन नाना श त्रे धारण करणारे वीर
आपाप या दळात सामील होऊ लागले .
आप या से नेसह कण अं गदे शा या सीमे वर उभा रािहला. जे हा याला पांडवसे नेचे
दशन घडले , ते हा कणा या आ चयाला सीमा रािह या नाहीत. ग्री मकाळात धरतीवर
मे घांची सावली िफरावी, तसे पांडवांचे चतु रं ग अफाट दळ पु ढे सरकत होते . यांनी
इं दर् प्र थ िनमाण क न काही वष झाली नाहीत, ते च पांडव एवढ ा सै यािनशी ये तात,
यावर कणाचा िव वास बसत न हता.
दो ही दळे एकमे कांना िभडली आिण तु ं बळ यु सु झाले . ह ींचा ची कार,
चाकांचा आवाज, शं ख व रणनौबतीं या आवाजाने पृ वी धुं दावून गे याचा भास होत
होता.
कण रथदळा या अग्रभागी उभा होता. आप या से नेचा पराक् रम तो पाहत असता
कणाचे सार य करणारा चक् रधर हणाला,
‘कणा, ते बघ.’
कणाची दृ टी वळली. सूयोदयाला आर
सूयिबं ब ि ितजावर प्रकटावे आिण
पाहता-पाहता याने पूण आकार धरावा, तसा एक सु वणरथ दौडत कणिदशे ने ये त होता.
ते िसं हिच ह पाहताच तो भीमाचा रथ आहे , हे कणाने ओळखले , कणाचा रथ भीमाला
सामोरा गे ला.
भीमाचा रथ कणाजवळ आला. भीम आप या रथात सार यामागे उभा होता.
रथा या हालचालींबरोबर तोल सावरीत असले ला भीम आप याच गवात उ या जागी
डुलणा या म ह ीसारखा भासत होता. त त सु वणाप्रमाणे शु गौर वणाचा, िवशाल
व दीघ कंध असले ला आिण पु ट व दीघ बाहं च
ू ा तो भीम कणाकडे पाहत होता.
कणाने आप या धनु याला बाण जोडले ला पाहताच, वे षाने भीमाने याचे अनु करण
केले आिण तु ं बळ यु ाला सु वात झाली.
सूया तापयं त ते भयानक यु सु होते ; पण जय-पराजयाची िनि चती सां गता ये त

न हती.
सूया त होताच दीघ शं खनाद रणभूमीवर उमटला आिण या िदवसाचे यु थांबले .
भीमाने ितर काराने कणाकडे दृि ट े प केला आिण तो गरजला,
‘राधे या... सूतपु त्रा... उ ा रणभूमीवर तु ला एवढे क ट पडणार नाहीत. वगृ ही
जाऊन िवश्रांती घे , पृ वीतलावरची शे वटची िवश्रांती मनसो त भोग.’
हे च ते श द. श त्र पध या वे ळी याच भीमाने असाच उपहास केला होता.
वयाबरोबर पात फरक पडला, पण वृ ी तीच रािहली- असं यमी, सं तापी, गिव ठ.
कणाने चक् रधराला रथ वळवायला सां िगतले . रथ चं पानगरी या िदशे ने दौडत
होता.
कण प्रासादात आला, ते हा पािलते घे तले ले से वक धावले . प्रासादात जाताच
हि तनापु राहन
ू अ व थामा आ याचे कळले .
या बातमीने कणा या उद्िव न मनाला थोडी शांतता लाभली. अधी या पावलाने
तो अ व था याला सामोरा गे ला. दोघांची भे ट झाली.
‘गु बं धो! हे घडतं य् तरी काय? काही अपराध नसता पांडवांचं सै य मा या
रा यावर चालून ये तं आिण कौरवे वर गं मत पाहत बसतात.’
‘मी ऐकलं की, यु सु झालं .’
‘हो! याचा िनणय, हे तू िनि चत नाही, असं यु क न मी माघारी परत आलो.’
‘िनणय, हे त?ू ’
‘नाहीतर काय! या पांडवांचं धृ तरा ट् र महाराजांनी वागत केलं , खांडवप्र थासह
अधं रा य िदलं , या पांडवां वर मी श त्र ध ? भीमाचा पराभव झाला, तर याब ल
माझं कौतु क केलं जाणार होतं , की िनं दा, हे सां गणार कोण?’
‘मी सां गतो, अं गराज! या भीमाचा पराभव केलात, तर तु ही दोषी ठराल.’
‘अं ...?’
‘अपे े पे ा मला थोडा वे ळ झाला. नाहीतर आजचं रणां गणही चु कलं असतं .
कौरवांचे मु य मं तर् ी, स लागार िवदुर अन् िपतामह भी मचायांचा आ े नं मी इथं आलो
आहे .’
‘काय आ ा आहे .’
‘कौरवां शी एकिन ठ असले या राजांनी पांडवांना िवरोध क नये . पांडव राजसूय
य कर या या इ छे नं करभार गोळा करीत आहे त. िदि वजयासाठी ते पाच वाटांनी
िनघाले आहे त. ते हा सवांनी पांडवांना करभार ावा, स य राखावं , अशी आ ा आहे .’
‘अन् यु वराज दुयोधन...’
‘ते या मसलतीत नाहीत.’
‘ हणजे ! काही मतभे द झाले ?’
‘मला माहीत नाही.’
‘गु बं धो! अस य भाषण क नकोस. यु वराज दुयोधनाचा तू मा याइतकाच
जवळचा िमत्र.’
अ व थामा या उद्गाराने चपापला; पण आपला आवाज ि थर ठे वीत तो हणाला,

‘मला काही माहीत नाही. से वकाला आ ापालन एवढं च माहीत असतं . मी जातो.’
‘अशा अपरात्री?’
‘िमत्रा, जे तु झं घडलं , ते च इतरांचं, पांडवां या प्रचं ड ताकदीला राना या
आश्रयानं राहणारे हे राजे कसे सामोरे जाणार? ते घड या या आधी जे वढ ांना सावध
करता ये ईल, ते वढं केलं पािहजे . तू सामोपचार कर. ये तो मी.’
कण अ व था याला पोहोचवायला राजप्रवे श ारी गे ला. ारापाशी पावले थांबली.
तो वळला.
ू ाचं कत य सं पलं . हि तनापु राला सारं े म आहे . यु वराज दुयोधन
‘िमत्रा, दत
तु यािवना एकाकी आहे . अन्...’
‘आिण...’
‘अिधरथ, राधाई तु झी आठवण काढतात. ये ताना काही िनरोप असला, तर पाहावा,
हणून गे लो होते . ते हा अिधरथांनी एक िनरोप सां िगतला.’
‘कोणता?’
‘ते हणाले , आ ही थकलो. फार पाहावं सं वाटतं .’
‘एवढाच....’ कणाला बोलवले नाही.
‘हो! श य झालं , तर सहकुटु ं ब ये , हणून सां िगतलं य.् ’
अ व था याने कणाचा िनरोप घे तला.
फरफरणा या पािल यां या उजे डात अ व था याचा रथ रात्री या काळोखात
िदसे नासा झाला. टापांचा आवाज या शांतते त बराच वे ळ एकू ये त होता.

१०

भ

या पहाटे ची वे ळ होती. अ ािप सूयोदयाला बराच वे ळ होता. सवत्र नीरव
शांतता पसरली होती. रणवे श पिरधान केले ला कण आप या रथात आ ढ झाला होता.
चक् रधर रथ चालवीत होता. कणाने चक् रधराला सं केत केला आिण रथ चालू लागला.
रथा या पाठोपाठ अ वदळ दौडत होते .
कणाचे िशिबर िदसू लागले . िशिबरावर असं य शे कोट ा पे ट या हो या. कणाचे
दळ या पहाटे या काळोखात स ज होत होते . पांडवसे नेचा तळ ितथून िदसत होता.
रानाम ये वणवा लागावा, तशी या शे कोट ांची मािलका िदसत होती.
सूयोदयाची वाट पाहत कण या शे कोटीजवळ उभा होता. या या मु खावर
वालांचा उजे ड खे ळत होता. उठणा या वालां वर धरले या हातां या बोटांची
चाळवाचाळव होत होती. वालांचा दाह या बोटांना झाला की, हात मागे ये त होते .
वालांचे ते अि ननृ य कण एकटक पाहत होता.
पहाटे चा उजे ड फाकू लागला. दो ही दळांतन
ू नौबती वाजू लाग या.
तळावर एकच धावपळ सु झाली. हळू हळू सूयोदयापूवीच दळ स ज झाले .
‘अं गराजऽऽ’
‘अं ...’ कणाने वळू न पािहले .
चक् रधर उभा होता.
दीघ िन: वास सोडून कण हणाला,
‘चल.’
कण रथा ढ झाला. पण ने हमीप्रमाणे रथात ठे वले ले धनु य याने हाती घे तले
नाही. दळां या म यभागी रथ उभा रािहला. हळू हळू सूयिबं ब ि ितजावर उमटले आिण
भीमा या रथातून शं खनाद उमटला; पण कणरथातून याला प्र यु र गे ले नाही.
चक् रधराने पािहले , तो कण शांतपणे रथात उभा होता. भीमाचे परत आ ान आले आिण
कण हणाला,
‘िमत्रा, भीमा या भे टीला आपण जाऊ.’
सारे सै य सोडून एकाकी कणरथ ये ताना पाहन
ू भीमाला नवल वाटले . रथ नजीक
ये ताना पाहताच भीमाने आप या धनु याला प्र यं चा जोडली. कणरथ प ट िदसू
लागला. कणा या हाती धनु य न हते . श त्ररिहत तो रथाम ये उभा होता. रथ जवळ
ये ताच भीमा या कानां वर श द पडले :
‘पं डुपु त्र भीमाचा िवजय असो. अं गराज कण आपलं वागत करीत आहे .’
भीमाने ते अपे ि ले न हते . कणाचा अहं कार, याचे रौद्र प भीमाला माहीत होते .
सावधपणे याने िवचारले ,
‘कोण या हे तुनं हे वागत होत आहे ?’
‘राजसूय य ा या पिवत्र काया तव बाहे र पडले या वीरांना मी िवरोध करीत
नसतो.’

‘हे काल सु चलं असतं , तर पटलं असतं . अं गराज, पराजयाची भीती वाटली?’
‘मु ळीच नाही.’ आपला सं ताप आवरीत कण हणाला, ‘आपण राजसूय य ाचं
आमं तर् ण दे यासाठी आला आहात ना?’
‘हो! जे करभार दे ऊन स ा मा य करतात, यांना आमं तर् ण िदलं जातं अन्...’
‘आिण काय?’
‘आिण जे मा य करीत नाहीत, यांचा पराजय क न राजसूय य ाला ये याची
आ ा िदली जाते . आप याला आमं तर् ण हवं , की आ ा, ते आपणच ठरवावं . दो हीला
माझी तयारी आहे .’
‘आप याला इि छत करभार दे ऊन आप या राजसूय य ा या सोह यात भाग
घे यात मला आनं द वाटे ल.’
‘पराजय वीकारलात ना?’
‘ याम ये च समाधान असे ल, तर तसं मानावं . मी आप याला चं पानगरीला यायला
आलो आहे .’
‘आपली इ छा!’
कण आप या रथातून उतरला. भीमा या रथावर आ ढ हो याआधी याने
भीमा या सार याला उतर यास सां िगतले . सारथी उतरताच कणाने याची जागा घे तली.
आ चयचािकत झाले ला भीम हणाला,
‘अं गराज, आपण सार य करणार?’
मागे वळू न न पाहता कण हणाला,
‘आपण चं पानगरीत ये णार. आपलं सार य मी करणं अिधक यो य आहे . अिधक
सु रि त आहे .’
भीमा या रथापाठोपाठ कणाचा मोकळा रथ आिण भीमाचे र कदळ ये त होते .
कणा या तळावर कणाचे र कदळ रथा या अग्रभागी दौडू लागले . चं पानगरी या
िदशे ने धु र याचा लोट िदसू लागला.
चं पानगरी या भ कम तटां या ारात रथ थांबला. खं दकावर फ या सोड यात
आ या. कणासह भीमाने चं पानगरीत प्रवे श केला.
भीम चं पानगरी या स दयाने चिकत होऊन गोपु रे , पु करणी, उ ानांनी नटले ली ती
चं पानगरी पाहत होता. ं द राजर यां व न अ वदळापाठोपाठ रथ दौडत होता. एरवी
कणरथ िदसताच कणदशनाने आनं द होऊन याला वं दन करणारे लोक राजर ता
टाळ या या प्रय नात गु ं तले ले िदसत होते . या सुं दर वै भवसं पत्र नगरीतील ते िख न
प भीमाला जाणवले . तो न राहवून हणाला,
‘अं गराज, य नगरीसारखी तु मची सुं दर नगरी आहे ; पण य नगरीचा भोग
घे याइतके आपले प्रजाजन अ ाप सु जाण झाले ले िदसत नाहीत. यांची उदासीनता...’
कण िख नपणे हसला. तो हणाला,
‘हे महाबाहो भीमा, सवसामा य माणसाला पराजय सहजपणे पचवता ये त नसतो.’
भीमा या भु वया वक् र झा या. याने उ र िदले ,
‘खरं ! अगदी खरं ! पराजय पचवायला मन कोडगं असावं लागतं . आपली ताकद या

सवसामा यांत असे ल कोठू न!’
कणाने मागे पािहले नाही. या या हातातला असूड उं चावला गे ला. आसु डा या
वे दने बरोबर रथ उधळला, रथा या खांबाचा आधार घे ऊन उभा असले ला भीम मोठयाने
हसत होता.
प्रासादाम ये सु वणासनावर भीम बसला होता. कणाचे सिचव या या मागे उभे
होते . भीमासमोर उं ची म ाची सु रई, पे ला ठे वला होता, पण भीमाचे ितकडे ल न हते .
भीम बस या जागे व न कणप्रासादाचे वै भव िनरखीत होता. तो काय बोलतो, इकडे
सवांचे ल लागले होते , भीम परत मोठयाने हसला व हणाला,
‘अं गराज, तु मचा प्रासाद मला आवडला. ही भूमी एवढी सं प न असे ल, असं मला
वाटलं न हतं .’
‘परमे वरकृपे नं ही भूमी आजवर सु रि त होती.’
‘पु ढं ही राहील... आम या कृपे नं. अं गराज, हा प्रासाद तु हीच बां धलात की, पूवी
होता?’
‘मी बां धला.’
‘सु रेख! अं गराज, तु ही तो पराक् रम केला नसता, तर कदािचत आज मी या
चं पानगरीचा वामी बनलो असतो.’
‘कसला पराक् रम?’
‘जरासं धाचा म लयु ात तु ही पराभव केला होता ना! यानं च ही नगरी तु हां ला
िदली ना?’
‘हो!’
‘ याच तु म या िमत्राचा- जरासं धाचा यु ात वध क न मी िदि वजयासाठी बाहे र
पडलोय्.’
‘जरासं धाचा वध झाला? यु ात...’
‘हो, मी केला. म लयु ाचं , याचं आ ान मी वीकारलं . यातच याचा वध
झाला.’
जरासं धा या मृ यू या बातमीनं कणा या मनाला वे दना झा या. मनमोकळा,
औदायशाली जरासं ध कणा या डो यांसमोर उभा रािहला. शे वटची पे ट घडली होती
द्रौपदी वयं वर प्रसं गी. कणाला पाहताच प्रेमभराने याने वागत केले होते .
‘का? बोलत का नाही?’ भीमाने िवचारले .
‘वाध यापु ढं इलाज नसतो.’
भीम मोठयाने हसला. सारा महाल या या हस याने भ न गे ला.
‘अं गराज! आपण जे हा म लयु ाचं आ ान वीकारलं त, ते हा जरासं ध त ण
न हता. तो वृ च होता.’
‘ते मला माहीत होतं , हणूनच मी याला सोडलं , पं डुपु त्रा! मानवा या वाढ या
जीवनाबरोबर या या इ छा-आकां ा वाढत जातात. फ त दोनच गो टींचं भान याला
कधी ये त नाही.’
‘कोण या?’

‘वाध य! याची जाणीव याला के हाही होत नाही.’
‘आिण?’
‘मृ यू! तो अटळ आहे . केवढाही िदि वजय केला, तरी एक ना एक िदवशी सारं
िमळवले लं िजथ या ितथं टाकायला लावणारा. िनजीव बनवणारा तो मृ यु ! याचं
अि त व कधीच जाणवत नाही.’
मृ यू या भीतीने भीमाचे अं ग शहारले . िवजयी हसणे मावळने , तो
पणे
हणाला,
‘ज म-मृ यू या िनणय ऐकायला पाठशाला, आश्रम उदं ड आहे त. यासाठी आ ही
इथं आलो नाही. अं गराज, आमचा करभार...’
‘सव यव था केली आहे .’
सिचवांनी तबकां वरची आ छादने काढली. अने क सु वणतबकांत नाना त हे ची र ने
ठे वली होती. या र नां वर दृ टी ठरत न हती. भीमाला काही बोलायला सु चत न हते .
कण हणाला,
‘पं डुपु त्र, आपलं समाधान होतं नसे ल, तर आणखी...’
‘नको! एवढयावर मी तृ त आहे . ठीक आहे . आ ही ये तो. मा या भ्रा यां या वतीनं
मी आमं तर् ण दे त आहे ते वीकारावं .’
‘ही िवनं ती, की आ ा?’
भीमाला उ र सु चले नाही. याने पािहले . कणा या नजरे त एक वे गळाच शांत भाव
प्रगटला होता. या दृ टीला दृ टी िभडव याचे साम य भीमा या ठायी न हते . भीम
अगितक बनला. कणाची नजर चु कवीत तो हणाला,
‘अं गराज, मी िवनं ती करतोय् आ ही ये तो.’
‘ मा!’ कण हणाला, म या काळ जवळ ये तोय् इथं च आपलं भोजन झालं , तर...’
पु ढे कणाला बोलावे लागले नाही. पाठमो या भीमाचे श द प टपणे कानां वर आले ,
‘शरणागता या गृ ही ित्रय अ नग्रहण करीत नसतात.’

११

क रभार घे ऊन भीम िनघून गे ला आिण

याबरोबर कणा या मनाची शांतताही
याचे मन पोळू न िनघाले . उलटणारा िदवस

हरवली. अकारण झाले या अपमानाने
अिधकच मन तापाचा जात होता
िन यसूयोपासने साठी कण नदीकडे जायला िस झाला होता. रथ स ज कर याची
याने आ ा िदली होती. वृ षालीने िवचारले ,
‘अजून पु कळ वे ळ आहे .’
‘मानलं , तर आहे , मानलं , तर नाही. वसू, हरवले ली मन:शांती परत िमळवायला
एवढी एकच वाट आता या कणाजवळ आहे . ई वरिचं तनात मन हलकं होतं .’
वृ षाली काही बोलली नाही.
कणरथ प्रासादाबाहे र पडला. राजर याने रथ जात होता. वाटे ने काही घरांसमोर
माणसांचे थवे गोळा झाले ले िदसत होते . या घरांतन
ू उठणारा रड याचा आवाज कानां वर
ये ई. रथाचा आवाज ऐकू न घरापु ढे गोळा झाले ले लोक मागे वळू न पाहत आिण परत
यांची दृ टी खाली वळे . नगरीत नांदणारी चम कािरक शांतता कणाला सहन करणे
अश य झाले . याने आप या सार याला रथाला वे ग दे याची आ ा केली. रथ भरधाव
सु टला. नदीकाठी वृ राईत रथ थांबताच कण रथातून उतरला व नदीकडे चालू लागला.
नदीकाठी याची पावले थांबली.
नदीचे िव तृ त वाळवं ट अगदी मोकळे होते . सूयिकरणां या दाहात सारे वाळवं ट
प्रखर बनत होते . या प्रवाहातून वाहणा या नीलवणीय प्रवाहाचे ते वढे सु ख ने तर् ांना
वाटत होते . या गूढ शांतते त कणाचे मन शांत झाले .
कणाची पावले करकरत, वाळू त तत पु ढे जात होती.
नदीजवळ जाताच कणाने पादत्राने काढून ठे वली, हातातले कोरडे अं तरीय आिण
अं गावरचे उ रीय वाळू वर ठे वून याने जलात प्रवे श केला. पाया या तळ यांना तो गार
पश सु खकारक वाटत होता. कणाने सूयाला वं दन केले . िकरणांनी सूयाचे मु ख उजळले
होते . कण थोडे अं तर चालत गे ला आिण या प्रवािहत जलाशयात आपले शरीर याने
झोकू न िदले . एक कासावीस करणारी िशरीशरी या या अं गावर उमटली; पण णभरच.
कण अगदी मोक या मनाने नदीत पोहत होता. मनसो त पोहन
ू होताच तो काठावर
आला आिण जलात उभा राहन
ू , हात उं चावून तो सूयोपासने त म न झाला. पाहतापाहता या िचं तनात याचे भान हरपून गे ले.
याची सूयोपासना सं पली, ते हा सूयाचे िकरण या या पाठीवर आले होते . लांब
माने वर ळणारे काळे भोर केस कोरडे होऊन या या माने वर िचकटले होते . सूयिकरणांनी
याचे अं ग कोरडे केले होते .
कणाने शांतपणे गं गेतील जल हाती घे तले आिण या पाठोपाठ याचा आवाज
प्रगटला,

‘कोणी याचक आहे ?’
मागून प्रितसाद आला नाही.
कणाने समाधानाने परत िवचारले ,
‘कोणी याचक आहे ?’
‘आहे ’ कोमल आवाज आला.
कणा या चे ह यावर ि मत उमटले . तो मागे न वळता हणाला,
‘हे याचका, माझा धम आिण माझं पौ ष वगळू न जे तु झं मनोवां िछत असे ल, ते पूण
कर यास मी वचनब आहे .
‘कणाने हातांतले जल साडले आिण तो याचकाचे दशन घ यासाठी वळला.
नदीकाठावर एक चं दर् कळा ने सले ली एक त्री उभी होती. काळे व त्र पिरधान
केले ली ती त्री अधोवदन उभी होती. मा यावरचा पदर पु ढे ओढ याने ितचे प िदसत
न हते .
कणाने िवचारले ,
‘माते ! तु झी इ छा बोल. ती पु री कर यात मला ध यता वाटे ल.’
पण ती आकृती काही बोलली नाही.
‘बोल, माते , सं कोच क नकोस. आजवर कोण याच याचकानं सं कोच दाखवला
नाही, ना मा या दातृ वावर अिव वास दाखवला. तु ला काय हवं ?’
‘माझा पु त्र मला हवा.’ शु क श द उमटले .
‘पु त्र! मी समजलो नाही, माते !’
‘काल या रणां गणावर माझा मु लगा अकारण बळी गे ला, तो माझा एकुलता एक
मु लगा मला हवाय्.’
‘माते ऽ ऽ’
‘आप या दातृ वाब ल मी खूप ऐकलं य.् .. कोणीही याचक िवमु ख माघारी जाता
नाही, असा आपल लौिकक.’
‘पण माते याचने लाही प असावं लागतं .’
‘कसलं प?’
‘घन प! रात्रीचा अं धार आिण िदवसाचा प्रकाश मािगतला, तर तो दे णं कसं
श य आहे ? या घटना फ त सूयते जाला ब असतात, ज म-मृ यू, मानवा या अधीन
नसतात.’
‘पण कारण अधीन असतं ना! मा या मु ला या अपमृ यूला तु हीच कारण नाही
का?’
‘मी?’ कण उद्गारला.
‘हो! मा असावी, राजन्. पु त्रहीन सं कोच पाळता ये त नाही...’
‘माते , प ट बोल. केवढं ही कटू असे ल; पण ते स य असे ल, तर मी ते आनं दानं शन
करीन. ‘
‘ते स य आहे . रणां गणावर मा या मु लाचा मृ यू घडला.’
‘रणां गणाचा िनणय कुणी सां गावा!’
‘ते ही मी जाणते . रणां गणावर जाणा या वीरास मृ यूचं आ ान वीकारावं च लागतं ;
पण मा या मु लाचा मृ यू एका वांझोट ा, असफल रणां गणी झाला, याचं मला दु:ख

आहे !’
‘असफल ?’
‘हां ! राजा, तु याच आ े नं ते रणां गण घडलं ना! या रणभूमीवर जय अथवा
पराजय याचा िनणय लागणार न हता, या रणभूमीवर मा या मु लाला पाठव याचा
अिधकार काय होता? करभार ायचाच होता, तर ते यु कशासाठी केलं ? हौस हणून,
की प्रजािन ठे चा भार कमी हावा, हणून?’
अपराहण काळा या उ हापे ाही ते श द दाहक होते .
‘ यात माझा दोष न हता.’
‘हां , मग मा या मु लाचा दोष? खरं आहे ... दोष याचाच. राजा हणून िन ठा ठे वली,
यो य-अयो य याचा िवचार न करता, दाखवला तो शत् मानला आिण कत याचं पालन
कर यासाठी अखे र या णापयं त तो लढला. दोष याचा. आपला नाही. आप या
िन ठे पायी बळी जाणारे गे ले आिण यांनी ते बळी घे तले , यांना करभार दे ऊन आपण
सं कटापासून वत:ला सु रि त राखलं त.’
‘बोल, माते ! थांबलीस का? गे ले दोन िदवस जे मा या मनात खु पत आहे , ते च तू
बोलते आहे स. ते सारं मला ऐकू दे .’
‘मला काही मला माझा मु लगा हवाय्.’
‘मा! ढळले ली मनःशांती, हरवले लं व न आिण गे लेला जीव प्रय नसा य
नसतो.’
‘तो िवचार मी कशाला क ? दानाला उभं राहणा यानं तो करावा, िजवाचं मोल
ायला वीर रणां गणावर जातात. राजाचा िव वासघात ते जाणत नाहीत.’
या शे वट या वा यानं कणाचं अं ग का ठवत झालं . िन चयी वरात तो हणाला,
‘ठीक आहे मते तु झा पु त्र तु ला िमळे ल. यापूढं रणां गणी जो वीर गे ला, याचं नाव
कण होतं . तु झा मु लगा यापु ढं मा या पानं िजवं त आहे , असं समज.’
‘माते या मनाला फसवणूकीची फुंकर घालता ये त नाही.’
‘ही फसवणूक नाही, माते ! मला दोन िदवसांचा अवधी दे . या दोन िदवसांत
चं पानगरीचा दुसरा अिधपती बने ल आिण मी कण तु या घरी, तु झा पु त्र हणून से वेला
ये ईन. तु या मु लानं जे सु ख िदलं असे ल, ते च सु ख अखं ड दे यासाठी मी माझी सारी
तप चया पणाला लावीन, यात ितळमात्र शं का ध नकोस. ती प्रित ा...’
कणा या या श दांबरोबर ती य ती भर वादळात एखादी वे ल थरथरावी, तशी
कापू लागली पाळले ला सं यम, कठोरता कुठ या कुठे गे ली ती िकंचाळली,
‘नको! राजन् ती प्रित ा क नका. माझं दुःख मी सहन करीन. पु त्रहीन माते पे ा
पु त्रवान मातांचं सं र ण करायला तु यासारखा राजा िमळायचा नाही.’
उ या जागी ती त्री अश् ढाळू लागली.
कणाचे मन या बोलांनी िव झाले . तो शांत पावले टाकीत ित या समोर गे ला.
आप या िन चयी हातानी याने अवगु ं ठन उचलले .
या पदशनाबरोबर कणाचा चे हरा फटफटीत पडला. चक् रधराची प नी अवं ती
समोर उभी होती
‘अवं ती! तू S S, तु झा कौ तु भ....!’
‘भाऊजी S S, माझा कौ तु भ हरवला. कायमचा...’

अवं ती बोलता-बोलता वाळू वर ढासळली.
कण पु ढे झाला. हातां या आधाराने याने अवं तीला क टाने उभे केले .
अवं तीचे सां वन करायला कणाजवळ अश् ं खे रीज काहीही रािहले न हते .
अवं तीला साव न ितला आधार दे त ित यासह कण रथाजवळ आला. अवं तीला
वगृ ही पोहोचवून कणाचा रथ प्रासादाकडे वळला.
आप याच िवचारात प्रासादा या पाय या चढून कण आत प्रवे श करणार, तोच
याची पावले दाराशी थांबली. आतून हस याचा आवाज ये त होता. कोणीतरी धावत ये त
होते .
महाला या आत या ारातून चक् रधर धावत बाहे र आला. या या पाठोपाठ
वृ षसे न धावत ये त होता. वृ षसे न उं ब यावर ये ताच याने धनु याला प्र यं चा जोड याचा
आिवभाव केला. बाण सु टताच चक् रधर महालात कोसळला व हसत हणाला,
‘मे लो S S’
‘ वा!’ वृ षसे न नाराजीने हणाला. ‘एका बाणानं कधी मरतात का?’
पड या जागे व न डोळे िकलिकले करीत चक् रधर हणाला,
‘यु वराज! शे कडो बाण लागले , तरी जीव जातो एकाच बाणानं ... जो काळजात
घु सतो, यानं .’
याच वे ळी सं तापले ली वृ षाली आत आली.
‘हे काय, भाऊजी, लहान का आहात मु लाबरोबर खे ळायला!’
चक् रधर गडबडीने अं ग झटकीत उठला आिण याचे ल दारात उ या असले या
कणाकडे गे ले.
कण धावला.
चक् रधर या याकडे पाहत होता.
कणा या का याभोर ने तर् ांत, खडकातून पाझर फुटावा, तसे पाणी गोळा झाले
आिण णात पाप यां व न ते गालां वर ओघळले . गु दमरले या वरात कण हणाला,
‘िमत्रा S S’
कणापासून दरू होत चक् रधर हणाला,
‘िमत्रा, बाण आरपार िनघून गे ला. िवसरलोच, बघ. हि तनापु राला जा यासाठी रथ
आिण दल तयार आहे . के हाही मु हत
ू ठरव. ये तो मी.’
चक् रधर तसाच िनघून गे ला.
वृ षाली जवळ आली.
कण आपले डोळे िटपीत होता.
वृ षालीने िवचारले ,
‘काय झालं ?’
‘वसू S S, चक् रधराचा कौ तु भ परवा या रणां गणावर हरवला. कायमचा...’
- आिण वृ षसे नाला छातीशी कवटाळू न कणाने आवरले या अश् ं ना वाट क न
िदली.
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हि तनापूर िदसू लागले , तसा वृ षसे नाचा आनं द वाढला. आसु स या नजरे ने तो
नगरी पाहत होता. दोनप्रहरा या वे ळी गं गे या िवशाल प्रवाहा या काठावर
हि तनापूर शु भर् कमळाप्रमाणे उमलले होते . या नगरीची गोपु रे , आकाशात उं चावले ली
भवने कमलदलासारखी भासत होती.
कण वृ षसे नाला हणाला,
‘वसू ती बघ कौरवे वरांची राजधानी हि तनापूर.’
‘तात, ितथं खूप गं मत असे ल, नाही?’
‘खूप!’ िनराळे च व न कण पाहत होता. ‘ितथं तु झे आजोबा, आजी वाट पाहत
असतील. तु झे भाऊ शत् ं जय अन् वृ षकेतु तु झी आठवण काढीत असतील. अन् तु झा
काका द् म, तू के हा ये तोस अन् आप या रथातून तु ला के हा प्रासादावर ने तो, असं
याला झालं असे ल.’
‘प्रासादावर?’
‘हो! तु झा काका दुयोधन महाराजां या बरोबर असतो ना?’
कणाचे मन राधाई-अिधरथांना पाह यासाठी उतावीळ झाले होते .
हि तनापू या ारात र कांचे अिभवादन वीका न कमाचा रथ प्रवे श करता
झाला. अिधरथा या वाड ासमोर कणरथ थांबला. वाड ातून वृ षकेतु बाहे र आला.
कणाला रथात पाहताच तो तसाच माघारी वळला आिण वाड ात एकच धावपळ उडाली.
कण, वृ षाली, वृ षसे न वाड ात आले . शत् ं जय, वृ षकेतु पु ढे झाले . यांनी कणाला
वं दन केले . द् म सामोरा ये ताच कणाने याला वं दन कर यासही अवसर िदला नाही.
याला आप या िमठीत घे तले . सवांनी वाड ात प्रवे श केला. द् मप नीची भे ट झाली.
कणाची नजर आत या ारातून ये णा या राधाईवर ि थरावली. कण पु ढे झाला.
मातृ वंदना क न उठत असता राधाईचे श द कानां वर पडले ,
‘बरं झालं , आलास, ते . फार पाहावं सं वाटत होतं ...’
कण वाध याने थकले या राधाईकडे पाहत होता. राधाई हणाली,
‘केवढा उं च झाला आहे स, रे ! जरा वाक ना!’
कण वाकला. राधाईने या या कानिशलां व न बोटे उत न माया घे तली. ती शु क
बोटे कट् कट् वाजली. राधाईने कणाला िमठीत घे तले . सा यां या चे ह यां वर हसू होते .
कण हणाला,
‘आई, सारे हसतात, बघ.’
‘हसू दे त! ती काय बे डकीसारखी आकाशातु ल पडली होती काय? माये खालीच तीही
मोठी झालीत.’
‘हो, पण दादा मोठा झालाय् ना!’ द् माने राधाईला िचडवले .
‘गप, रे . माहीत आहे मोठा! मला ते वढाच आहे तो.’
राधाईचे ल वृ षसे नाकडे गे ले. ितने वृ षसे नाला जवळ ओढले .
सा या घरात एकच आनं द वावरत होता. घर गजबजून उठले होते . पण कणाचे मन

अ व थ होते . तो उठत हणाला,
‘आई, तात कुठं आहे त?’
‘रथशाळे त गे लेत.’
‘मी तातांना भे टून ये तो.’
‘अरे , पण ये तील ना एवढ ात...’
‘नको. मी भे टून ये तो.’
कण जायला िनघा याचे पाहताच द् म उठला. द् म सार य करीत होता. कणाला
सा या घटना सां गत होता. रथशाळे कडे रथ धावत होता.
चारी बाजूंनी तटांनी ब झाले ली रथशाळे ची भ य वा तू िदसू लागली.
रथशाळे या ाराशी कण, द् म उतरले आिण यांनी रथशाळे त प्रवे श केला. आत
मोठा, भ य उघडा चौक होता. डा या हाताला घोड ांची भ य पागा लागत होती.
पागे तन
ू नाना लाकडां या राशी एका भागात रच या हो या. समोर दरू वर रथशाळा
िदसत होती. रथशाळे कडे जात असता अधवट रािहले ले काही रथ नजरे त ये त होते .
कण चिकत होऊन रथशाळे चे प पाहत होता. पूवी याच रथशाळे त शे कडो
कारािगरांची वदळ असे . नाना आवाजांनी ही शाळा गजबजून गे लेली असे . याच
रथशाळे त आता आश्रमाची शांतता नांदत होती. कणाने तो िवचार झटकला. याचे ल
जवळ ये णा या रथशाळे कडे लागले होते .
रथशाळे समोर एक सु वणरथ एका चाकावर उभा होता. दुसरा भाग लाकडी
ओंड यावर ि थरावला होता. रथापासून थोड ा अं तरावर जिमनीत रोवले या क यावर
एक सु रेख रथचक् र फेरे घे त होते . या िफर या चाकाजवळ एक य ती बसली होती.
शु भर् , िवरळ केस माने वर पसरले होते . साव या छातीवर शु भर् उ रीय िवसावले होते .
आप या ती ण नजे रेने ती य ती ते िफरते चाक पाहत होती. कण जवळ आ याचे
भानही या य तीला न हते .
‘तात!’
‘अं !’ हणत या वृ ाने मान वर केली.
कणाला पाहताच ती य ती हषाने उठली.
कण वं दन क न उठत असतानाच अिधरथाने या या पाठीव न हात िफरवीत
िवचारले ,
‘कणा, के हा आलास?’
‘थोडा वे ळ झाला.’
‘ े म आहे ना!’
‘आप या आशीवादानं ...’
‘एकटाच आलास?’
‘नाही. आ ही सवजण आलो आहोत.’
अिधरथाने या याकडे पािहले आिण से वकांना हटले ,
‘चक् र रथाला जोडा.’
चक् र रथाला जोडले गे ले.

अिधरथासह कण तो सु वणरथ पाहत होता. रथ दृ ट लाग याइतका सु रेख स ज
झाला होता.
कणाने िवचारले ,
‘कुणाचा रथ?’
‘दुयोधन महाराज राजसूय य ाला जाणार आहे त ना! यां यासाठी रथ मु ाम
तयार केलाय्’
‘रथ अप्रितम झालाय्.’
‘मनाजोगं काम करायला उसं त िमळते , हणून एवढं सु बक काम करता ये तं’
‘आता रथाचं काम फारसं िदसत नाही.’
‘असलं , तर िदसणार! पूवीचे स ज झाले ले रथ िवपु ल आहे त. यांची मोडतोड
पाहणं एवढं च काम आता आहे . जु ने जाणकर कलावं त आहे त. यां यासाठीच िवदुरांनी
रथशाळा चालू ठे वली आहे , हटलं , तर फारसं वावगं होणार नाही.’
‘पण इथं तर शे कडो कारागीर होते . आप या चं पानगरीहच
ू ...’
‘ते सारे इं दर् प्र थाला आहे त. नवी राजधानी उभारली जाते ना! पांडवांची
रथशाळा स ज कर यासाठी भी माचायांनी यांना इं दर् प्र थाला पाठवलं य् पांडवांनी
उभारले या राजधानीमु ळं हि तनापु रा या सा या कलावं तांना, िश पकारांना चां गले
िदवस आले त.’
‘इं दर् प्र थ एवढं भ य आहे ?’
‘ यापु ढं हि तनापूर काहीच नाही. रथशाळा स ज कर यासाठी मीच गे लो होतो
ना! कणा, पांडवांनी उभारले ली मयसभा पाहन
ू तू थ क होशील. दे वांनीसु ा हे वा करावा,
अशी ती मयसभा आहे . आपली गजशाला याच कामावर होती.’
‘गजशाला?’
‘नाहीतर एवढा भ य प्रासाद, गोपु रं , मयसभे सारखी सभागृ हं उभी करायची, तर
याला लाकू ड नको? दे वदार, साग, तालवृ ांचे प्रचं ड सोट ओढून आणणं हे का
माणसांचं काम? यासाठी आपली गजशाळाच न हे , तर आपलं चतु रं ग दळही राबत होतं .
कणा, आकाशात सूय-चं दर् शोभावे , तसं हि तनापु र आिण इं दर् प्र थ या भूमीवर
शोभतात.’
रथाचं चाक रथाला जोडलं होतं . उमदे अ व रथाला जु ं पले होते . रथ तयार झाले ला
पाहन
ू अिधरथ कणाला हणाला,
‘चल, कणा! रथाची परी ा पाहू अन् मग घरी जाऊ.’
कण रथा ढ झाला. अिधरथाने वे ग हाती घे तले . मं दगतीने रथ रथशाळे बाहे र
आला. रथाबरोबर द् म से वकांसह आला होता. अिधरथ कणाला हणाला,
‘कणा, उतर.’
‘मी ये तो ना!’
‘कणा, हा यु वराजांचा रथ आहे . याची जोखीम मोठी. कौरवसाम्रा या या
यु वराजांचा रथ सव गु णानी श्रे ठ असला पािहजे . या रथाची परी ा वे गळी आहे .’
‘वे गळी?’
‘हो! रथ समतोल धावला पािहजे . ते पाहायचं च झालं , तर रथाला वे ग दे याआधी
मी रथा या कु या काढून घे तो अन् रथ पळवतो. दो ही चाकां या समतोल वे गानं च

रथाला आवळणी लागायला हवी. चाक न सोडता रथ धावायला हवा. तू उतर. बघ.’
कण उतरला. अिधरथांनी णभर डोळे िमटले . रथाला वं दन केले . वे ग हाती घे ऊन
ते रथावर उभे रािहले . समोर दरू वर गे लेला र ता िनरखला आिण से वकांना आ ा केली,
‘कु या काढा.’
रथाला लावले या कु या काढ या गे या. कणाचा वास रोखला गे ला. आसु डाचा
आवाज उठला. रथ भरधाव सु टला. काही वे ळातच वळणावर रथ िदसे नासा झाला.
या मोक या र याकडे कणाचे ल लागले होते .
हळू हळू रथाचा आवाज ऐकू ये ऊ लागला. रथ िदसू लागला. भरघाव वे गाने रथ
दौडत ये ऊन थांबला. घोड ांची ओठाळी फेसाळली होती.
अिधरथ समाधानाने खाली उतरला व अिभमानाने हणाला,
‘रथ िस झाला.’
‘कु या काढून रथ कुणालाही चालवता ये ईल?’
अिधरथ हसला,
‘कुणालाही न हे ! याला रथपरी ा आहे , यालाच हे जमे ल. अन् कणा, कु या
काढून रथ चालवणं हा काही रथाचा गु ण न हे . ती परी े ची प त आहे माझी.’
से वकांनी रथ रथशाळे त ने ला अन् कण-द् मांसह अिधरथ आप या रथातून
वगृ ही परतला.
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स काळी कण राधाईबरोबर बोलत बसला असता, द् म गडबडीने आत आला. तो
हणाला,
‘दादा, दुयोधनमहाराज आले त.’
कण उठ याआधीच दुयोधन आत आला. याने राधाईला वं दन केले . सं कोचले ली
राधाई हणाली,
‘आयु यमान हा.’
कण हणाला,
‘यु वराज!’
कणाकडे पाहत दुयोधनाने हटले ,
‘मी तु याशी मु ळीच बोलणार नाही.’
कण गालांत हसला. तो शांतपणे हणाला,
‘अन् हे सां ग यासाठी यु वराज दुयोधन महाराज से वका या अं तःपु रापयं त धावत
आले , वाटतं ?’
दुयोधनाने कणाकडे रोखून पािहले आिण मोठ ाने हसत याने कणाला िमठी
मारली. दोघे ही हसत होते . दुयोधन हणाला,
‘िमत्रा, काल आलास अन् भे ट नाही.’
‘तसं नाही. पण ब याच वषांनी आलो, ते हा....’
‘ठीक! चल. लवकर तयार हो. मी तु ला प्रासादावर ने यासाठी आलोय्.’
‘जशी आ ा!’
कण तयार होताच दोघे रथातून प्रासादाकडे िनघाले .
पांढ या शु भर् आिण शदरी दगडांनी बां धले या भ य प्रासादासमोर रथ ये ऊन उभा
रािहला. फिटका या पाय यां व न चढत असता र क दुयोधनाला वं दन करीत होते .
अने क महालांनी स ज असले या ऐ वयसं प न प्रासादातून दोघे जात होते . अने क
महाल ओलांडून दोघे राजमहालात आले . ारावरचे र क अदबीने बाजूला झाले .
राजमहालात धृ तरा ट् रमहाराज न ीदार उ च सु वण-आसनावर बसले होते . म तकावर
यांनी र नां िकत मु कुट धारण केला होता. राजभूषणे , राजव त्रांनी यां या पाला
वे गळीच भ यता लाभली होती. डोळे िमट यासारखे िदसत होते . महाराजांचे अं ध व
माहीत असूनही ते डोळ कोण याहा णी उघडले जातील, असे वाटत होते .
धृ तरा ट् रमहाराजां या मागे दोन दासी मं द गतीने चव या ढाळीत उ या हो या.
धृ तरा ट् रा या उज या हाताला यां या िसं हासनाखाली एका चं दनी आसनावर िवदुर
बसले होते .
गोल चे हरा, शांत दृ टी, कपाळावर गं धाची मु दर् ा असणा या िवदुरांचे ल
महालात ये णा या दुयोधनाकडे गे ले; धृ तरा ट् रमहाराजां या डा या बाजूला आसन थ

झाले या भी मांकडे यांनी पािहले .
भी माचायांनी आपली मान िफरवली.
यां या पाने िहमालयच िफर याचा भास झाला.
म तकाव न अ या पाठीपयं त उतरले ले पांढरे शु भर् केस, व भागापयं त आले ली
वे त दाढी, पांढ या भु वयांत जडावले ले र नांसारखे डोळे , सा ात भ यता या पाने
साकार याचा भास होत होता.
वयोवृ , तपोवृ भी मांनी दुयोधनाला ये ताना पािहले आिण ते हणाले ,
‘राजन्, यु वराज दुयोधन ये त आहे त.’
कणासह दुयोधन पु ढे झाला. वं दन करीत तो हणाला,
‘तात, दुयोधन वं दन करीत आहे .’
‘क याण असो!’
कण वं दन करीत हणाला,
‘सूतपु त्र राधे य वं दन करीत आहे .’
धृ तरा ट् रा या चे ह यावर िकंिचत ि मत िवसावले . ते शांत आवाजात हणाले ,
‘अं गराजा, तू के हा आलास?’
‘काल सायं काळी.’
धृ तरा ट् र काही बोलणार, तोच खडावांचा आवाज उमटला. द्रोणाचाय
राजमहालात ये त होते .
द्रोणाचाय उं चपु रे होते . तप चयचे ते ज यां या मु ळात या गौरवण, पण
रापले या शरीरावर िदसत होते . पांढरा शु भर् जटाभार यांना शोभत होता. पांढरी दाढी
छातीवर ळत होती.
द्रोणाचाय ये ताना िदसताच िवदुराने सां िगतले ,
‘द्रोणाचाय...’
धृ तरा ट् राने आ ा िदली.
‘िवदुरा, आचायांना मृ गािजन दे .’
िवदुराला क ट यावे लागले नाहीत. से वकांनी आचायांना आसन िदले .
द्रोणाचायांची दृ टी वळताच दुयोधन-कणांनी वं दन केले .
आशीवादाचा हात उं चावून धृ तरा ट् राकडे पाहत द्रोणाचाय हणाले ,
‘राजन्! एकशे एक आश्रमांची जागा पाहन
ू मी आलोय्. भी ममहाराजांनी जागा
पाहन
ू सं मती िदली की, आश्रमकाय सु होईल.’
‘मी पाह याची आव यकता नाही.’ भी म हणाले , ‘आपण िनवडले ली जागा
िनि चत यो य असणार!’
धृ तरा ट् रांनी याला अनु मती िदली. याने सु खावले ले द्रोण तृ तते ने हणाले ,
‘राजन्, आणखी काही वषांत ही नगरी सा ात ानपीठ बने ल. िहचा लौिकक
ित्रखं डात पसरे ल. ानासारखं पिवत्र या पृ वीतलावर काहीच नाही. राजन्, राजसूय
य ाहन
ू ये ताच मी हे काय हाती घे ईन.’
‘अ ाप राजसूय य ाला अवधी आहे ना?’
‘अवधी कुठला! यु वराज नकुल वतः आमं तर् ण दे यास आले असता यांनी परत
परत सां िगतलं य.् .. भी म, िवदुर अन् मी ितथं आधी जाणं आव यक आहे . ऐन वे ळी

जाऊन कसं चाले ल?’
द्रोणाचायांचा आवाज िकंिचत वाढले ला ल ात ये ताच धृ तरा ट् र घाईने हणाले ,
‘हो! तु ही लौकर जाणं च इ ट! प्रयाणाचा मु हत
ू के हा?’
‘उ ाच िनघावं लागणार!’
‘जशी आपली इ छा!’ धृ तरा ट् रांनी आपली सं मती िदली.
दुयोधनाने कणाकडे पािहले , नजरे ने खु णावले आिण सवांना वं दन क न दोघे
महालाबाहे र आले .
दुयोधना या महालात जाताच दुयोधनप नी भानु मतीने कणाचे वागत केले .
‘या, भाऊजी! के हा आलात?’
‘कालच! आम या िमत्राला चोरलं त. यामु ळं यावं लागलं .’
‘चोरलं ?’
‘नाही तर काय? वयं वर झा यापासून आमची आठवण िवसरले त तु मचे पितराज!’
े मकुशल िवचा न भानु मती िनघून गे ली.
महालात फ त कण आिण दुयोधन उरले होते . दुयोधनाची बे चैनी या या मु खावर
प्रकटली होती. कणाने िवचारले ,
‘िमत्रा, सव े म आहे ना?’
दुयोधन हसत हणाला,
‘राधे या, े माखे रीज दुसरं काहीही उरले लं नाही. पािहलं स ना, तातांनी केवढ ा
प्रेमभरानं माझं वागत केलं , ते ! के हातरी भे ट घडते , पण ती अशी!’
‘के हातरी’
‘हो, म यं तरी तातांचा मा याब ल गै रसमज झाला होता.’
‘गै रसमज? कशाब ल?’
‘ला ागृ हात पांडव जळू न मे ले, ती करणी माझी होती, असा तातांचा समज क न
िदला होता. समज कसला, स यच होतं ते . पांडवा या सु दैवानं अन् मा या दुदवानं तो
बे त फसला. पण, िमत्रा, पांडव जळू न मे ले, हे कळताच िपतामह भी माचाय, महा मा
िवदुर अन् द्रोणाचायांना केवढा शोक झाला, हणून सां ग!ू ते पाहायला तू हवा होतास.’
‘बरं झालं , पांडव वाचले , ते ! पांडव वाच याचा मलाही आनं द आहे .’
‘आनं द! तू माझा िमत्र ना?’
‘यु वराज, दुदवानं पांडव ला ागृ हात जळू न मे ले असते , तर आयु यभर श यागृ हात
िनद्रे तव जाताना भीती वाटली असती. पराक् रमानं शत् िजं कावा, घातानं न हे .’
‘ते जाऊ दे ! ऐक. मला पु कळ सां गायचं आहे . ते जतु गृ हप्रकरण झालं आिण
याची सं धी आम या ब्र दे वांनी उचलली. ित ही मु खांनी सदै व मा यावर आग
पाखडली जात होती. मी सां गतो, कणा, पांडव वाचले , ते यां या दै वामु ळं न हे आम याच घरभे देपणानं . पांडव सु रि त आहे त, हणून समजलं , ते हापासून थोडी धार
मं दावली. यापूवी तातां या दशनालासु ा जायला भीती वाटत असे .’
‘पण आता सारं िनवळलं ना! यातच समाधान...’
‘समाधान! या हि तनापु रात समाधान पूणतया नांदत आहे . या नगरीत
भी माचायांसारखे अजातशत् प्रमु ख आहे त, महा मा िवदुरांसारखे नीतीचे आदश
जपणारे सिचव आहे त, ान आिण वै रा य बाळगणारे द्रोणाचायांसारखे स लागार

आहे त, तोवर कमतरता कसली? स या कौरवसाम्रा याचा कारभार या ितघां या हातून
चालला आहे . तू ऐकलं नाहीस? आता या रा यात ानदान करणारे शे कडो आश्रम
िनघणार. कौरवे वरांची राजधानी हि तनापूर ानपीठ बनणार! एका न या िवचारानं ,
न या भ य व नानं सारे भारले गे ले आहे त.’ दुयोधन हसला. ‘तु ला माहीत नाही, कणा,
राजप्रासादा या प्रािणसं गर् हालयात गोळा केले ले वाघ, िसं ह, अ वले अर यात सोडून
दे यात आली आहे त.’
‘कारण?’
‘ यां या उपजीिवकेसाठी दररोज िन पाप जनावरांची ह या करावी लागते ना!
आता िवदुरांनी दं डक घातला आहे . गरजे इतकीच मृ गया केली जाते . आता
हि तनापूरवासीच न हे , तर सम त प्रािणमात्रांत हे समाधान सु खेनैव नांदत आहे . सारे
तृ त आहे त.’
‘अन्, िमत्रा, तू...’
‘मा या निशबी हे सु ख नाही. या कु साम्रा याचा मी वारस. मला शांती लाभे ल
कशी? या साम्रा याचं वै भव वाढावं , स ा वाढावी, हे रा य बलशाली हावं , इथ या
नागिरकाला िनभयपणे , वािभमानानं जगता यावं ; इथ या वीरां या बाहं त
ू वज्राचं बळ
साठवले लं असावं , असं इि छणारा मी. मा या मनाला समाधान कुठलं ! िमत्रा, मी
एकाकी पडलोय्. सा यांनी मला टाकलं य.् मन रमिव यासाठी मृ गये ला जरी गे लो, तरी
नौबती या आवाजांनी चौखूर उधळणारी वापदं मला िभऊन पळताना िदसतात. एखादं
वापद गाठलं अन् मारलं , तरी या या जागी मी िदसू लागतो. मृ गये चा आनं दही उरत
नाही.’
दुयोधनाचे ते याकू ळ बोलणे ऐकू न कणाचे मन द्रवले . दुयोधनाचे असले घायाळ
प कणाने कधी पािहले न हते .
कण हणाला,
‘िमत्रा, तू असा भयग्र त होऊ नकोस. एक काम प्रथम कर.’
‘काय?’ आशे ने दुयोधनाने िवचारले .
‘ या कृ णाची मै तर् ी सं पादन कर. याला आपलासा क न घे .’
दुयोधन उद्िव नपणेे हसला.
‘ याची आता आशा क नकोस. कृ ण पांडवांचा बनलाय्. राजमाता कुंती याची
आ या आहे . एवढं च न हे , तर कृ णाची बहीण सु भद्रा अजु नानं वरलीय्. सव राजांकडून
करभार गोळा कर यासाठी कृ णाची चतु रं ग से ना पांडवां या मागं उभी होती.’
‘ठीक आहे . याचा आपण िवचार क .’
‘िमत्रा, तू तरी माझा आहे स का?’ दुयोधना या ने तर् ांत अश् तरळ याचा भास
झाला.
‘या कणा या जीवनात तु या िमत्र वाइतकं मोठं , काही नाही. िमत्रा, मी बोलतो,
यावर िव वास ठे व. जोवर कण िजवं त आहे , तोवर वतःला एकटा समजू नकोस. तु झी
इ छा पु री कर यासाठी हा तु झा िमत्र सदै व तु या पाठीशी उभा आहे , याचा िवसर पडू
दे ऊ नकोस.’
‘वचन!’
‘स जनाचा, वीराचा आिण तप याचा श द हाच ग्रा
धरावा. ते च वचन

समजावं .’
दुयोधनाने प्रेमभराने कणाचा हात हाती घे तला.
या हाताची पकड कणाला जाणवत होती.
दुयोधनाचा िनरोप घे ऊन कण जायला िनघाला असता याने दुयोधनाला िवचारले ,
‘यु वराज, राजसूय य ाला मी यायलाच हवं का?’
‘का?’
‘जाऊ नये , असं वाटतं .’
‘मला का जा याची इ छा आहे ? पण जावं लागणारच! तू तसं काही मनात आणू
नकोस. तू राजसूय य ाला आला नाहीस, तर सा यां या यानी तु झी अनु पि थती ये ईल.
चचचा िवषय होईल अन् आम या राजमं डळात याब ल तु यावर कोप होईल.’
‘जशी आ ा!’
‘उ ा िपतामह, आचाय आिण महा मा राजसूयाला जात आहे त. आपण मागाहन
ू
िमळू न जाऊ.’
दुयोधनाला होकार दे ऊन कण वगृ ही आला; पण राजसूय य ाचा िवचार मनातून
जात न हता.

१४

खां डवप्र थ

हणजे कौरव यु वराजांची मृ गये ची भूमी. घनदाट अर यांनी आिण
नाना व य वापदांनी सं प न असले ला तो भूभाग. या जागे वर पांडवांनी उभारले ली
राजधानी पाहन
ू दुयोधनाबरोबर गे लेला कण चिकत झाला. यमु ने या िकना यावर ती
नगरी उभी होती. मं िदरे , राजवाडे , गोपु रे यांची िशखरे आकाशात झाळाळत होती. भ य
तटा या प्रवे श ारातून इं दर् प्र थात जात असता या ाराशीच एकशे एक ह ी
वागतासाठी उभे होते . चं दर् ाप्रमाणे शु भर् धवल हवे या या नगरीचे स दय वाढवीत
हो या. य ासाठी पाचारण केले या राजांसाठी प्रासाद उपल ध होते . चारी वणांसाठी
मोठमोठ ा अितिथशाला िनमाण के या हो या. यां या मनोरं जनासाठी नट-नतकांचे,
वादक-गायकांचे वा त य या नगरीत घडवले होते .
य शाळे या ारी मं गल वा े वाजत होती. या य भूमीत म यभागी कुशल
िश पकारां या साहा याने श्रे ठ य वे दी थािपली होती. कुंडे आिण य शाला िस
झा या हो या.
य भूमीचे सव यवहार यथासां ग हावे त, हणून यु िधि टराने कामे वाटू न िदली
होती. य समारं भावर ल ठे व याचे काम द्रोणाचायां वर सोपवले होते . भोजनिवभाग
दुःशासन सां भाळीत होता. य ासाठी आले या ब्रा णांचा व नृ पांचा स कार
अ व थामा आिण सं जय करीत होते . दि णा कृपाचायां या ह ते िदली जात होती.
य ासाठी होणा या अफाट खचावर िवदुरांचे ल होते आिण दुयोधन करभार घे यात
गु ं तला होता.
शे कडो ब्रा णां या त डून मं तर् ो चार उठत होते . य ात या आहुतींनी तृ त
झाले या य कुंडातून उठणारे धु राचे लोट आकाशात चढत होते .
इतर सव य कम पार पाड यावर शे वटी सोमयागाचा िदवस उगवला. अग्रपूजेचा
मान कोणाला जातो, इकडे सव नृ पांचे ल लागले होते . भी मांनी वसु देवपु त्र कृ णाला
अग्रपूजेचा मान िदला. यु िधि ठराने कृ णपूजा केली. ते पाहन
ू िशशु पाल सं तापला. भर
सभे त याने कृ णाची नाल ती केली. कृ णाने खूप सं यम दाखिवला, पण िशशु पालाने
मयादा ओलांडताच कृ णाने आप या सु दशनाने िशशु पालाचा वध केला. य भूमीत
झाले ला तो वध पाहन
ू सा या राजांची मने भीतीने थरारली.
या ा या शे वट या िदवशी नृ पांची एकच पं गत बसली होती. चं दनअग चा सु वास
सवत्र दरवळत होता. शे कडो सु वणासनांनी ती पं गत सु शोिभत केली होती. पं ती या
अग्रभागी भी म, द्रोण िदसत होते . िवदुरां या शे जारी कण बसला होता. पं तीमधून
कृ ण िफरत होता. पं तीम ये वाढ यासाठी आले या दासीसमु दाया या अग्रभागी
द्रौपदी िदसत होती.
िवदुर कणाला हणाला,
‘राधे या, जीवनाचं साथक झा यासारखं वाटलं .’
‘कशामु ळं?’

‘असा अलौिकक य योजणं आिण पार पाडणं ही का सामा य गो ट आहे !
पूवसं िचताखे रीज ही गो ट घडत नाही. तू कधी असा य पािहला होतास?’
‘दुयोधनामु ळंच हा य पाह याचं भा य लाभलं .’
‘पूवपु याई! दुसरं काय!’
कणा या पानाजवळ सु कुमार पावले आली, नकळत कणाची दृ टी वर गे ली. समोर
द्रौपदी उभी होती. दोघांची दृ टी एकमे कांना िभडली होती. द्रौपदी या हाती
प वा नांचे तबक होते . पदर ढळला होता. तो यानी ये ताच वाढ यासाठी वाकले ली
द्रौपदी न वाढताच उभी रािहली. कणाची दृ टी पानाकडे वळली आिण याच वे ळी
या या कानां वर श द आले ,
‘याचकानं दा याकडं पाहू नये ,’
कणाने सं तापाने मान वर केली.
द्रौपदी पं तीमधून भरभर जात होती.
कृ ण सामोरा आला होता. कृ णा या चे ह यावरचे आ चय कणाला णभर िदसले ,
कारण दुस या णी कृ ण द्रौपदी या पाठोपाठ जात होता.
द्रौपदी हातांतील तबक सावरीत पं तीबाहे र आली. ितने आत या महालात
प्रवे श केला, तोच ित या कानां वर हाक आली,
‘द्रौपदी ऽऽ’
द्रौपदीने मागे वळू न पािहले , कृ णाला पाहताच ित या चे ह यावर ि मत उमटले .
‘कृ णा, मला हाक मारलीस?’
‘हो!’ कृ णाने आजूबाजूला कोणी नाही, याची खात्री क न घे तली. तो हणाला,
‘ या कणाचा असा अपमान कर याची काही आव यकता होती का?’
‘मग यानं पाहावं कशाला?’
‘तु झा पदर ढळला, हा यांचा दोष न हे . तो आपला अितथी आहे , एवढं ही भान
तु ला राहू नये ?’
‘कृ णा, याला पािहलं , की माझा सं ताप उसळतो. का, कुणास ठाऊक!’
कृ ण कठोर हसला. हणाला,
‘तु ला कारण माहीत नसलं , तरी मला आहे . पदर ढळला, तो दोष तु झा; पण पातक
या या मा यावर. गु हा काय, तर यानं दृ टी उं चावली. कृ णे , पा या गवानं आिण
कुला या खोट ा अहं कारापायी एक चूक केलीस, याचं पातक या या माथी कशाला
घालते स? तो पती लाभला नाही, याचा आता प चा ाप होतो ना?’
‘कृ णा S S’ द्रौपदी ओरडली; पण ितचे बोलणे ऐकायलाही कृ ण थांबला नाही.
कृ ण पं गतीत आला, ते हा पं गत उठत होती. जाणारा कण कृ णाला पाठमोरा
िदसला. कृ ण जवळ गे ला आिण याने हाक मारली,
‘राधे या S S’
कण वळला.
कृ णदशनाबरोबर या या चे ह यावर आनं द उमटला.
कृ णाने िवचारले ,
‘मु काम आहे ना?’
‘नाही! आज आ ही जाणार! यु वराज दुयोधन अन् शकुिनमहाराज थोडे िदवस राहन
ू

ये णार आहे त.’
‘भोजन यवि थत झालं ना?’
‘अगदी यवि थत! मी तृ त आहे . प वा नांनी पोट भरलं , तरी या हातांनी
प वा नांचा वाद घे तो, या हातांना उि छ ट लागतं च. ते च धु वायला िनघालो होतो.’
डा या हाताने उ रीय सावरीत कण चालू लागला.
कृ ण पाठमो या कणाकडे पाहत होता. मु खावर िचं ता प्रगटली होती.
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दु योधन आप या महालात ये रझारा घालीत होता. महालात या आसनावर
दुयोधनाचे मामा शकुिन बसले होते व आप या घा या डो यांनी दुयोधनाची हालचाल
पाहत होते . इं दर् प्र थाहन
ू ये ताच दुयोधनाने कणाला आण यासाठी आपला रथ
पाठािवला. कणाची भे ट घे यासाठी तो उतावीळ बनला होता. रथाचा आवाज कानी
ये ताच सौधाकडे धावत तो हणाला,
‘आला, वाटतं .’
प्रासादासमोर उ या असले या रथातून उतरणारा कण पाहन
ू दुयोधनाला समाधान
वाटले . तो महालात ये त हणाला,
‘मामा, कण आला.’
‘यु वराज, तु ही आ ा के यावर कोण ये णार नाही?’
कण महालात प्रवे श करताच दुयोधन हणाला,
‘ये , िमत्रा, मी तु झीच वाट पाहत होतो.’
‘के हा आलात?’
‘आ ही नु कते च आलो.’
‘अन् तातडीनं मला बोलावलं त?’
‘तु ला भे टावं सं वाटलं , हा काय गु हा? तसं वाटलं असलं , तर बोलाव याब ल मा
कर.’
दुयोधनाचे ते उद्गार ऐकू न कणाला आ चय वाटले . दुयोधनाजवळ जात तो
हणाला,
‘िमत्रा, तु ला भे ट यात मला आनं द नाही का? तातडीनं बोलावलं , हणून मी
िचं तेत होतो, यामु ळं मी िवचारलं .’
दुयोधनाचा राग थोडा शांत झाला. तो हणाला,
‘बै स.’
कणाची दृ टी शकुनीकडे गे ली. शकुनीला वं दन करीत कण हणाला,
‘ मा असावी. मी आप याला पािहलं नाही. प्रवास चां गला झाला ना?’
‘उ म!’
‘अन् इं दर् प्र थाचं वा त य?’
‘अप्रितम!’ शकुिन हणाला. ‘कणा, तु म यापे ा आ ही सु दैवी. तु ही लौकर
िनघून आलात; पण आ हां ला आग्रहामु ळं राहावं लागलं .’
‘बरं झालं , रािहलात, ते . यु वराजां वर करभार वीकार याची जबाबदारी अस यानं
य सं पेपयं त यांना िवश्रांती न हती. अनायासं श्रमपिरहार झाला असे ल.’
‘झाला, तर! कणा, पांडवांनी बां धले ली मयसभा या पृ वीवरचं आ चय आहे . अरे ,
पाणी हणून व त्रं साव न चालावं , तो पाणी नसून फिटकभूमी आहे , हे यानी ये ई.
फिटकभूमी हणून िनःशं कपणे पाय टाकावा, तो पा यात गटां ग या खा याचा प्रसं ग

यायचा. दरवाजा समजून जायला लागावं अन् िभं तीवर आदळावं . िभं त समजून थांबावं ,
तो ितथं च ार असावं . छे , छे ! कणा, तू ती मयसभा पाहायला हवी होतीस.’
‘ यासाठी ती मयसभा कशाला हवी, मामा! हे जीवन हीच एक मयसभा नाही का?
ने हाचा ओलावा शोधायला जावं , ितथं ने हाऐवजी कटु ता पदरात पडावी, याला
िमत्र मानावं , तोच वै री बनावा, वरासाठी तप चया करावी अन् पदरात शाप पडावे त,
भा याचा िदवस समजावा अन् तोच जीवनाचा अं त ठरावा. या जीवना या मयसभे चा
प्र यय हरघडी ये त असता या मयसभे ला कसलं मह व!’
शकुिन हसत हणाले ,
‘कणा तु या िमत्राचं हे च झालं ! ती मयसभा पाहायला गे लं असता व त्रं िभजली,
पाय घस न ते पडले , िभं तीवर आदळले .’
‘मामा!’ दुयोधनाने दटावले .
‘हे एकटे च न हे . माझी पण तीच अव था होती; पण यामु ळं पांडवांची भरपूर
करमणूक झाली.’
दुयोधन काही बोलणार, तोच महालात िवकण आला. सा यांचे ल
या यावर
ु
िखळले . आप या भावाला- दयोधनाला- तो नम्रते नं हणाला,
‘दादा, तातांनी बोलावलं य.् ’
‘आता?... आ ही तर नु कते च आलो!’
‘ते तातांना कळलं आिण यांनी मला पाठवलं .’
‘ितथं कोण आहे ?’
‘कोणी नाही. फ त िपतामह आचाय आिण िवदुरकाका आहे त.’
िख नते नं हसत दुयोधन हणाला,
‘आणखी कोण असायला हवं ! ठीक आहे , ये तो; हणावं .’
िवकण गे ला.
दुयोधन हणाला,
‘बहुते क नवे प्रमाद हातून घडले असावे त.’
‘कुणा या हातून?’ कणाने िवचारले .
‘दुस या कुणा या? मा या! नाहीतर तातांनी एवढया तातडीनं माझी आठवण
काढली नसती.’
‘दुयोधना, चु कतोस तू.’ शकुिन हणाला, ‘सम्राटांचं तु यावर केवढं प्रेम आहे , हे
मी जाणतो. ते अं धळे असतील; पण डोळस दृ टीला ते समजायला हवं .’
‘ते मलाही माहीत होतं . ते िदवस गे ले, मामा. ते िदवस परत यायचे नाहीत.’
‘मला तसं वाटत नाही. यांचं तु यावरचं वे डं प्रेम मी जाणतो.’
‘मग मा याबरोबर चलता?’
गडबडीने उठत शकुनीने िवचारले ,
‘कुठं ?’
‘तातांकडं ! या प्रेमाचा प्र यय तु हां लाही ये ईल.’
‘आलो असतो. पण हा प्रवास... भारी थकवा आलाय्.’
‘ते च! आपण िवश्रांती या! कणा, तू ये णार?’
‘जशी आ ा!’

ू उघडली, यातला एक कंठा हाती
दुयोधन णभर थांबला. याने महालातली सं दक
ू बं द केली. कणासह तो धृ तरा ट् रां या दशनाला जाऊ लागला.
घे ऊन सं दक
महालात समया पे टव यात से वक गक झाले होते ...
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रा जगृ ह अने क समयां या उजे डात उजळले होते . धृ तरा ट्रमहाराजां या समोर
िवदुर बसले होते . यां यापासून जवळच भी माचायांचे आसन मांडले ले होते .
द्रोणाचायांची बै ठक मृ गािजनावर ि थर झाले ली होती. अने क दासदासी आ े साठी
उ या जागी ित ठत होते .
दुयोधन आिण कण महालात ये ताच द्रोणाचाय हणाले ,
‘राजन्! यु वराज दुयोधन राधे य कणासह ये त आहे त. या दोघांची मै तर् ी अभे
आहे .’
दुयोधनाला ते ऐकू न समाधान वाटले .
एरवी दुयोधन ये ताच गं भीर मु दर् ा धारण करणा या भी म, िवदुर, द्रोण यां या
मु खां वरचे प्रस न भाव पाहन
ू दुयोधनाचे मन मोकळे झाले .
सवांना वं दन क न होताच धृ तरा ट् राने िवचारले ,
‘दुयोधना, तू आ याचं समजलं अन् राहवलं नाही. मी तु यावर िकतीही रागावलो
असलो, तरी या अं ध या िप या या मनातलं तु झं प सदै व मला सु खावतं . तु झा आवाज
ऐकू न खूप िदवस झाले , हणून तु ला तातडीनं बोलावलं .’
‘तात, आप याला माझी आठवण झाली, यात साथक वाटतं .’
‘ते जाऊ दे ! तु झा प्रवास चां गला झाला ना? य ा या वातावरणात तु झं मन रमलं
ना?’
‘कुणाचं रमणार नाही! तात, असा अलौिकक य मी पािहलाच नाही. योगानं आिण
तप चयनं िस बनले या शे कडो िव ानांकडून य ाची दे खरे ख होत होती. हजारो
ब्रा णां या मु खांतन
ू उठणा या मं तर् ांनी भूमीच न हे , तर सारी सृ टी भारली जात
होती. या य भूमी या दशनासाठी ितथं शे कडो श्रे ठ नृ पांची रीघ लागली होती.’
‘यु वराज सां गतात, ते काहीच खोटं अथवा अितरं िजत नाहीं.’ भी माचाय हणाले ,
‘ या य ा या पानं सा ात पु य भूतलावर अवतरलं होतं ,’
‘बाबा, रे , मी आता िनधा त झालो.’ धृ तरा ट् र हणाले , ‘तु झा सं तापी, सं शयी
वभाव. तु ला तो य खपतो, की नाही, याची भीती वाटत होती. तु हां ला कसली
कमतरता पडली नाही ना?’
‘कमतरता पडली तर!’
भी म, िवदुर, द्रोणाचायांनी एकदम एकाच वे ळी दुयोधनाकडे पािहले .
दुयोधना या चे ह यावरचे ि मत तसे च होते .
‘कमतरता पडली, ती आम याच बळाची. तात, तो य पांडवांनी घडवला, तरी पार
पाडला आ हीच. सारी जबाबदारी आम यावरच होती. िवदुरकाकां या हाती सारा खच
होता. िपतामह आिण आचाय यां यावर सव य समारं भावर ल ठे व याचं काम होतं ,
भोजनिवभाग दुःशासनानं सां भाळला होता. कृपाचाय दि णादान करीत होते .’
‘अन् तु म या...’

‘मा या... सव नृ पांनी आणले ला करभार वीकारता- वीकारता मी थकू न गे लो.’
सारे मोकळे पणी हसले .
‘कणा, तु ला कोणतं काम िदलं होतं ?’ धृ तरा ट् रांनी िवचारले .
‘मला काही काम न हतं , महाराज. यामु ळं या सवांपे ा मलाच अिधक य समारं भ
उपभोगायला िमळाला.’
‘महाराज!’ द्रोणाचाय हणाले , ‘कण ितथं यु वराजांचा ने ही हणून गे ला न हता.
अं गराज हणून तो आमं ित्रत होता.’
िवदुरांचे मन आनं दले होते . ते हणाले ,
‘बाळा दुयोधना, मी आज सु खी झालो. तु म या अन् पांडवां या मनांतलं िकि मष
या य ानं नाहीसं झालं . य भूमीत घडले लं तापसांचं दशन, मं तर् ांचं श्रवण अन् सु सं गत यांचा पिरणाम टळे ल कसा!’
दुयोधन पु ढे झाला. हातातला कंठा धृ तरा ट् रा या मांडीवर ठे वीत तो हणाला,
‘महाराज, ये ताना यु िधि टरांनी हा कंठा आपणांसाठी िदला आहे .’
ते ज वी टपो या नीलम यांचा तो कंठा चाचपीत धृ तरा ट् र हणाले ,
‘कंठा?’
‘हो! अ यं त मौ यवान अशा नीलम यांचा तो कंठा आहे .’
‘ यां या मनांतला प्रेमभाव हाच मोठा. हा कंठा पाठिव याची काही आव यकता
न हती.’
‘तात!’
‘बोल!’ धृ तरा ट् रांनी आ ा केली.
‘य भूमी पाहन
ू आ यापासून मलाही एव इ छा झाली आहे .’
‘कसली?’
‘असा राजसूय य करावा, असं वाटतं .,’
द्रोणाचायां या हस याने दुयोधनाने मागे वळू न पािहले .
द्रोणाचाय आप या मांडीवरचा हात उं चावून हसत होते .
हसू आव न होताच दुयोधनाने िवचारले ,
‘काही चु कलं का, आचाय?’
‘यु वराज, राजसूय तु हां ला कसा करता ये ईल?’
‘का?’
‘यु वराज, धृ तरा ट् रमहाराज सम्राट असताना तो य तु हां ला कर याचा अिधकार
नाही. राजसूय सम्राटपदासाठी कराराचा य आहे .’
‘दुसरा तसलाच भ य य करता ये ईल ना?’
‘ज र!’ द्रोणाचायांनी सं मती िदली.
‘पण, दुयोधना!’ भी म हणाले , ‘एवढया लौकर य कर याचं मनात आणू नकोस.’
‘का?’
‘राजसूय य ात सा यांनी करभार िदला आहे . ते िनधन झाले आहे त. यांना परत
करभार सोसणार नाही.’
दुयोधना या चे ह यावर वे गळे च हा य प्रकटले . द्रोणाचायांना तो हणाला,
‘आचाय, राजसूयाचा हे तू काटा असतो, हणालात?’

‘सम्राटपद!’
‘अन् तो य पांडवांनी केला? आचाय, सम्राट िकती असतात?’
‘सम्राट एकच!’
‘मग धृ तरा ट् रमहाराज कोण? करभार दे णारे पांडवांचे अं िकत?’
‘यु वराज!’
‘प्रश्रांची उ रं ा, आचाय! सं तापू नका.’
द्रोणाचाय या प्र नाने गडबडले . अनपे ि त आले ला तो प्रसं ग कसा टाळावा, हे
यांना सु चेना. ते कसे बसे हणाले ,
‘यु वराज,
गै रसमज
होतोय्.
खांडवप्र थासह
अधं
रा य
यांना
धृ तरा ट् रमहाराजांनी तोडून िदलं , या रा या या आिधप यासाठी तो य केला.’
‘अन् यासाठी कौरवसाम्रा याशी जे जे राजे एकिन ठ होते , यां यावर ह ले
क न करभार वसूल केला!’
‘य ा या पिवत्र कायासाठी तो करभार िदला होता.’ िवदुर हणाले .
िवदुरकाका, बस या जागी यायनीती या व गना क न यायनीतीचा िव तार होत
नसतो. कैक वे ळा याच बु र याखाली अनीती नांदत असते . ती आक् रमण करते .’
‘यु वराज, कुणाला बोलता हे ?’ धृ तरा ट् र हणाले .
‘तात, शांतपणे ऐका.’ िवदुरावर दृ टी ि थरावत दुयोधनाने मागे उ या असले या
कणाकडे बोट दाखिवले , ‘काका, या अं गराजावर भीम का चालून गे ला? ते करीत
असताना पांडवांना हा माझा िमत्र आहे , कौरवांचा अं िकत आहे , हे माहीत न ह्तं , असं
का हणाराचं आहे ?’
‘सव राजानी करभार ावा, िवरोध क नये , असं आ हीच कळवलं होतं , कुणी
आ ाभं ग केला असला, तर याचं प्रायि च ...’
द्रोणाचायांना आपलं वा य पु रं करता आलं नाही.
दुयोधन हणाला,
‘आचाय, फार उिशरा िनरोप पाठवलात. तोवर तु मचं अधं राना कृ णा या चतु रं ग
से ने या पाठबळानं पांडवांनी िजकलं होतं , कौरव साम्रा या या िन ठे पायी यांनी
आप या साम याचा िवचार न करता शस्र हाती धरलं , या राजांना अपमािनत पराजय
सोसावा लागला. पांडवां या आ े नं करभार घे ऊन यशाला यावं लागलं . राजसूय य
यापु ढं कौरवांना कधीच करता ये णार नाही.’
भी माचाय सं तापाने उग्र बनले .
‘यु वराज, अमं गळ िवचारानी तु ही भया याकुल झाला आहात. कौरव सम्रा याचं
श्रे ठ व िस कर यासाठी य ाची गरज नाही. हे साम्रा य वयं भ ू आहे , ते सवांना
ात आहे .’
‘एवढं श्रे ठ साम्रा य आहे हे ?’ औपरोिधकपणे दुयोधन हणाला, ‘मला माहीत
न ह्तं , िपतामह असलत अथहीन श दां या नादात तातांना डोलवत ठे वलं त. मी
अं धपु त्र असलो, तरी डोळस आहे . िदसतं , ते कळ याइतपत मला शहाणपण िनि चत
आहे .’
‘यु वराज!’ धृ तरा ट् र शु कपणे हणाले .
‘ताल, मा! पण िवचारा िपतामहांना. राजसूय य ात या कृ णाला यांनी

अग्रपूजेचा मान िदला. कु रा याचा अिभमान या वे ळी कुठं गे ला होता?
कु सम्रा याचा यु वराज यां या दृ टीला का िदसला नाही?’
‘अग्रपूजेचा मान बलानं तोलला जात नाही. तो अिधकार धारण करणा या
पु षां या ठायी स वगु णांचा अिधकार असावा लागतो.’ द्रोणाचायांनी िनणय िदला.
‘अन् तो या कृ णा या ठायी तु हां ला िदसला? आचाय, या सभे त कृ णाचा िपता
वृ वसु देव होता; कृपाचायांची आठवण हायला हवी होती. भी मकासारखे अने क राजे
यो यते चे होते . यांची यो यता तु म या यानी आली नाही. अन् तो कृ ण ऋि वज
नसता, आचाय नसता व राजाही नसता याला अग्रपूजेचा मान दे ऊन मोकळे झालात.’
‘दुयोधना, या महापु षाला तू ओळखलं नाहीस. तो दै वी गु णांनी सं प न आहे . तो
भगवान आहे . तो ई वरी अवतार आहे .’ द्रोणाचायांनी सां िगतले .
दुयोधना या हस याने सारे सभागृ ह दणाणून गे ले. तो हणाला,
‘आचाय, हा सा ा कार के हा झाला? ही तु म या अं त ानाची सा , वाटतं !
के हापासून कृ ण भगवान झाला? तु मचा, िपतामहांचा अन् याचा पिरचय के हापासून?
के हापासून या या अलौिकक गु णांची सा तु हां ला पटली? िशशु पालवधापासूनच
ना?’
‘हं !’ िवदुर िख नपणे हसले , ‘तो िशशु पाल असं च काहीतरी य सभे त बोलत होता.’
‘अन् याच कारणा तव सव राजां या दे खत िशशु पालाचा वध झाला... अन्
सा यांनी तो उघड ा डो यांनी पािहला.’
‘तु ला िवरोध करायला कुणी हरकत केली होती?’ भी म गरजले .
‘एकाला ठे च लागली की, पाठीमाग यानं शहाणं हावं . ते वढं शहाणपण बाळगलं ,
हणून बरं झालं . नाहीतर िशशु पालाचं जे झालं , ते च माझं घडलं असतं . िपतामह, मी
िवरोध केला नाही, याचं . एक कारण होतं , कौरवा नवर पोसले ले तु ही सारे या पांडवांचे
लाचार होता...’
‘दुयोधना!’ सं त त भी माचाय उभे रािहले .
‘ व थ बसा.’ दुयोधनाचा आवाज ते वढाच चढला, ‘ही पांडवसभा नाही. कौरवांची
सभा आहे . साम्रा या या यु वराजाला बोल याचं इथं काहीच प्रयोजन नाही. लाचार
हटलं , हणून राग ये तो? लाचार नाही तर काय? कोण या मानानं या य ाला गे लात, ते
तरी आठवा! सम्राट धृ तरा ट् रमहाराजांना य ाचं आमं तर् ण ायला वत: यु िधि ठरानं
यायला हवं होतं ; पण आमं तर् ण पाठवलं नकुला या ह ते . तो अपमान जाणूनबु जून केला
होता. तु मचा न हे , कौरवसाम्रा याचा!’
‘दुयोधना, शांत हो! सं यमाला िवस नकोस.’ धृ तरा ट् र हणाले ,
‘सं यमा या क ा यानीच ओलांड या, ितथं मी यांचं पालन काय करणार? या
जरासं धाचं पाठबळ सदै व कौरवां या पाठीशी होतं या या पराक् रमापु ढं कृ णाला हार
घे ऊन ारकेला पळालं लागलं , या जरासं धाचा वध कपटानं एकाकी गाठू न या कृ णानं
करवला... अन् या िशशु पालानं भीमाच आप या रा यात वागत केलं , आदरानं करभार
िदला, याचा स याव ते पणापायी गे लेला बळी या आम या थोर महा यानं पािहला.
कौरवां या प्रित ठे पायी चे िदराज िशशु पालावा वध झाला अन् कौरवां या
साम्रा याची धु रा वाहणा यात या आप या ितघां स लागारांनी ते चु पचाप सहन केलं .
पांडवां या साम्रा यापदाला आचाय द्रोणांनी आशीवाद िदले . कौरवसभे त अिभमानानं ,

िन ठे नं प्रवे श करणा या आप या राजांनी नतम तक होऊन आणले ला अपमािनत
करभार या कौरवां या यु वराजानं वीकारला अन् कौरवां या महामं यानं िन महा मा
िवदुरानं तो करभार पांडवा या प्रित ठे साठी खच केला. ध य या पांडवांची आिण
यां या बु ीची! कौरवश्रे ठांकडूनच आपला राजसूय य पार पाडणारे पांडव खरोखरच
ध य होत. तात, या पांडवां या य कुंडात कौरवांच साम्रा य जळत असताना पािहलं .’
‘काय बोलतोस तू हे !’ धृ तरा ट् र पु रे बे चैन होऊन हणाले .
‘ या दाहानं मा या डो यांतले अश् के हाच आटू न गे ले. तु मचे ने तर् कधीच
उघडणार नाहीत अन् तु म या या स लागारांचे उघडे डोळे तु म यासाठी द्रवून कधीच
िमटणार नाहीत. कृ णा या नादानं अन् पांडवा या प्रीतीनं धुं दावले या या भुं यांनी
कौरवसाम्रा य के हाच पोख न टाकलं य.् ते कोलमडून पडताना तु हां ला पाहावं
लागणार नाही, एवढं च तु मचं भा य आहे . या भा याचा मला हे वा वाटतो.’
‘ब स कर, दुयोधना. वाटलं , हणून हवं ते बोलू नकोस. या िपतामहांनी अपरं पार
क ट घे ऊन हे साम्रा य उभं केलं , या िवदुरानं आपलं बु द्िधसाम य या रा या या
वै भवासाठी वे चलं , या या हातांनी सारी श त्रिव ा तु हां ला िदली, यां या से वेब ल
एवढे अनु दारपणाचे उद्गार! साधी कृत ता तरी बाळग!’ द्रोणाचाय हणाले , ‘ हणे ,
आ ही साम्रा य पोख न टाकलं !’
‘हो तु ही अन् तु म या सद्भावानं . एक पडले िपतामह. यांना दोघे सारखे च. दुसरे
महा मा, आ ही सदै व जवळ असतो, हणून आमचे दुगुण यांना अिधक िदसतात अन्
पांडव दरू अस यानं ते सद्गु णी भासतात. तु मचा तर प्र नच नाही. तु ही सदै व
धमिनणयालाच बसले ले. तु हां ितघां या थोरपणात साम्रा य ते वढं ढासबलं .’
‘काय झालं साम्रा याला?’ भी मांनी िवचारले .
‘काय झालं उघड ा डो यांनी पाहा ना! श्रा -प ांसाठी िपं ड घालावे त, तसे
साम्रा याचे तु कडे केले त. माझा िवरोध मानला नाहीत. तातांना घरी बसवून या
यु धीि ठरावर राजमु कुट चढिवला असता, तरी साम्रा य एकसं ध रािहलं असतं .
वत: या हातून तु कडे पाडायचे अन् नं तर भे द घडला, हणून हळहळायचं .’
‘सं घष टाळायला ते वढा एकच उपाय होता.’ िवदुर हणाले , ‘रा य तोड याची
कुणाला हौस न हती.’
‘रा य वाटू न दे ऊन शत् तृ त होत नसतात, पण तु हां ला तसं वाटलं .
कु साम्रा याची प्रित ठा असा लौिकक असणारी ही हि तनापूर नगरी. शत् ं ना
भयभीत करणारी, वीरांना आ ान दे णारी तु म या खोट ा व नापायी या नगरीला
िन ते ज, िन प्रभ क न टाकलं त. या नगरी या आश्रमांतन
ू शस्रिव े चे धडे िदले
जायने , भूिमर णाथ वीर तयार हावयाचे , जी भूमी ख या अथानं वीरप्रसू बनायची, या
आश्रमांतन
ू तु मची ानगं गेची सत्रं सु झाली. िजते पणी मृ यूनंतर या वगाची िचत्रं
रं गिव यात वीरांची मनं रमली. रथशाळांतन
ू नवे नवे ते ज वी रथ िनमाण हो याऐवजी
या िन णात कलावं तांकडून शत् ची घरं दारं उभी केलीत. या म गजांनी सु वणअं बा या तोल या यां या पावलांनी रणभूमीला धडकी भरली या गजद्रांना सागाचे
सोट वाहन
ू आण याचं काम िदलं त. शांती या वे डापोटी तु मचं साम्रा य िचरशांतीची
वाटचाल करित आहे हे कसं तु हां ला िदसत नाही?’
‘याला उपाय...’ कंिपत सु रात धृ तरा ट् रांनी िवचारले .

‘मी शोधला आहे .’ दुयोधन हणाला.
‘कोणता?’
‘आ मघात!’
‘आ मघात?’ धृ तरा ट् र उद्गारले .
‘हो! आ मघात! याखे रीज दुसरा माग नाही. तात, तो िवचार मनात आला, तरी
मनातच ठे वा. याचा उ चार क नका. या तु म या िव वसनीय राजसभे त बोलली
जाणारी प्र ये क गो ट पांडवां या महालात प्रित वनी या पानं उमटते . इथं तु म या
बाजु चं कोणीच नाही. यासाठी तु मचा मा यावर कोप झाला होता, ती गो ट आज मी
सां गतो. रा याची वाटणी अटळ िदसली, ते हा मीच पांडवांना जतु गृ हात जाळू न
मार याचा कट रचला. पु रोचनाकरवी मी ला ागृ ह उभारलं , पण या िदवशी पांडव या
घरात प्रवे श करते झाले , याच िदवशी यांना सावध करणारे सं देश याच प्रासादातून
गे ले.’
‘यु वराज!’ िवदुर कासावीस झाले .
यां याकडे पाहत दुयोधन हसला.
‘काका! मी तु हां ला काही बोललो नाही. मा या योजने नुसार ला ागृ ह पे टलं ; पण
घरभे ां या साहा यानं पांडव सु रि त रािहले . भररात्री गं गे या काठी एक सु स जा
नौका पांडवांना तार यासाठी उभी होती. काका, आप या ानच न
ूं ा भूत-वतमान िदसत
असे ल. ते वढी माझी श ती नाही; पण मी यु वराज आहे . यु वराजाची द ू टी ग डासारखी
ती ण असते . जे हा ती वे ध घे ते, ते हा सावज िनि चतपणे पं जात सापडले लं असतं .
तात, ये तो मी.’
‘िनघालास कुठं ?’
‘कुठं ही! पण या भूमीतून दरू ... िजथं मानानं जगता ये ईल, यु वराजपदाचा िवसर
पडे ल, ितथं . पांडवांनी टाकले या िभ े ला साम्रा य समजून जग याचं बळ माझं नाही.’
दुयोधनाने पािहले .
बे चैन झाले ले धृ तरा ट् र हातात या कंठयाशी चाळवाचाळव करीत होते .
‘ताल, हा कंठा नीलम यांचा आहे . जाितवं त मणी आहे त ते . ते आपला गु ण
दाखिव याखे रीज राहणार नाहीत. तु ही तो कंठा ज र पिरधान करा. नागा या
िवळ यासारखा तो शोभून िदसे ल. नीलम यांचा गु णप्र यय पाहाराला फार काळ वाट
पाहावी लागणार नाही. दीड प्रहर, दीड िदवस, दीड स तकात तो प्र यय ये तो. नील
प्रस न झाला, तर साम्रा य पायी चालत ये तं, नाहीतर साम्रा याची धूळधाण उडून
जाते . आता साम्रा य नाहीच. यायचं झालं , तर कदािचत या कंठ ा या गु णानं च ये ईल.
ज र याची परी ा बघा. ये तो, तात!’
दुयोधनाने पाठ िफरवली अन् तो महालाबाहे र िनघून गे ला.
कण या या पाठोपाठ जात होता.
दुयोधन-कण िनघून गे ले आिण राजसभे त एकच शांतता पसरली. काही बोल याचे
कुणाला भान रािहले नाही. घसा खाक न िवदुराचे श द उमटले ,
‘भारीच सं तापी, असं यमी. असलत वतनाचा पिरणाम...’
‘िवदुर, थांब! काही बोलू नकोस.’ धृ तरा ट् रांचा आवाज उमटला.
िवदुराने पािहले , तो धृ तरा ट् र थरथरत उभे होते . यांचे ओठ णभर थरथरले .

आिण श द उमटले ,
‘एकदा तरी मला स य ऐकू दे S S’
हातातला नीलम यांचा कंठा धृ तरा ट् राने फेकू न िदला. अं धहाताने फेकले ला तो
कंठा फिटका या फरशीव न दरू वर जाऊन िभं तीला आदळला.
धडपडत धृ तरा ट् र चालत होते . यांना आधार दे यासाठी दासी धावत हो या...
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दु स या िदवशी सायं काळी दुयोधन-महालात दुयोधन, शकुिन आिण कण आले
होते . दुयोधनाचा सं ताप िनवळला न हता. तो कणाला हणाला,
‘िमत्रा, तु या चं पानगरीम ये मला आश्रय िमळे ल?’
‘यु वराज, नगरी आपली आहे . ितथं आश्रय शोध याचं काहीच कारण नाही. पण
सं तापा या भरात....’
‘सं तापा या भरात न हे . या नगरीत मला आता राहावं सं वाटत नाही.’
‘पण एवढी िनरवािनरवीची भाषा कशाला?’ शकुनीने िवचारले .
‘आणखी काय हायचं य?् काल काय प्रकार झाला, माहीत आहे ना?’
‘आहे ! सा या प्रासादात तीच चचा चालू आहे .’
‘ती चचा अखं ड चालली, तरी मला याचं सोयर-सु तक नाही.’ दुयोधन उद्िवग्र
होऊन हणाला, ‘सा या िनद्रेलादे खील मी मु कलोय्. व नातही तो य , ती मयसभा
उभी राहते . अनथाला तु ही कारणीभूत झाला आहात, मामा.’
‘मी? भले ... हा चां गला याय!’
‘हो, तु ही! तरी मी, या राजसूयाला जाऊ नये , असं हणत होतो; पण तु ही
आग्रह केलात अन् अपमान सोस याची पाळी आली. नजरे आड काहीही घडलं असतं ,
तरी याचं दुःख एवढं वाटलं नसतं .’
‘दुयोधना, शांत हो!’ शकुिन हणाले , ‘मी तु झा सं ताप जाणतो; पण स याकडं दुल
क नकोस. तू राजसूयाला गे ला नसतास, हणून तु यािवना तो य थांबणार होता?
शत् प ा या बळाकडं डोळे झाक क न चालत नाही. ते उघड ा डो यांनी अन् सावध
मनानं पाहावं लागतं . राजसूय य ात यांनी घडवले लं आप या स े चं दशन तु ला घडलं
नाही का? आजवर जे राजे कौरवे वरां या पु ढं नमले होते , ते च राजे यु द्िधाि ठरावर
सु वणपु पं उधळीत होते ना? स े चं बळ आिण सु डाची इ छा नसती, तर मयसभे त तु झीमाझी फिजती कर याचं धाडस यांचं झालं नसतं . दुयोधना, यु धीि ठरानं राजसूय य
क न तु म या कौरव-साम्रा याला आ ान िदलं य.् ’
‘कौरवांचं बाहुबळ अजून यांना माहीत नाही.’ दुयोधन उसळला.
‘बाहुबळ खरं , पण कुणाचं शकुिन उज या हातात या अं गठ ा डा या हाता या
बोटांनी चाळवीत हणाले , यु धीि ठरावर छत्रचामरं ढाळली गे ली. सव राजांनी आप या
वै भवािनशी पांडवांपुढं मान झुकवली. िपतामहांनी कृ णाला अग्रपूजेचा मान िदला.
नाही, दुयोधना, या घटकेला तरी बाहुबळ यांचंच आहे .’
कण शांतपणे हणाला,
‘शकुिनमहाराज, आपण एक गो ट िवसरता. या य ानं आपण िदपला असाल, पण
यामु ळं कौरवांना दुबळे समज याचं काहीच कारण नाही. भी मांनी अग्रपूजेचा मान
कृ णाला िदला िकंवा द्रोणाचायांनी य भूमीची सां गता केली, हणून एवढं , यायला
नको. उ ा प्रसं ग आलाच, तर हे च भी माचाय, द्रोणाचाय, िवदुर, कृपाचाय प्राणपणानं

आम या बाजूला उभे राहतील, यात मला याि कंिचतही सं शय नाही. सम्राट
धृ तरा ट् रमहाराजां या नु स या आ े नंही...’
शकुिन शांतपणे हणाले ,
‘फार लहान आहे स तू. अशी आशा क नका. कौरवसम्राट अं ध आहे त... अन्
राजमाते नं पितिन ठे ची पट् टी डो यां वर बां धली आहे .’
हणून कौरवपु त्र अं धळे आहे त थोडे च?’ दुयोधनाने िवचारले .
‘उ र हवं ?’ शकुनीने िवचारले .
‘हो!’
‘कोरवपु त्रां या डोळस चालीला िवदुरां या िनःस व नीतीचे लगाम घातले त अन्
अं ध सम्राटांचा राजरथ िवं दुरां या सार यानं शतकौरवां या अ वांनी ओढला जातो.’
‘मामा!’ दुयोधन उठत हणाला.
‘थोडं म पी! राग शांत होईल. यु वराज, सं तापानं काही िस होत नाही.
पांडवां या राजसूय य ात, यां या कोषागाराची र नं मोज यात हे हात गु ं तले होते ,
ते हा तो सं ताप य त हायला हवा होता. मयसभे त पाया घस न पडला अन्
पांडवि त्रयांचं हसणं उठलं , ते हा िभज या व त्राची लाज वाटायला हवी होती.
‘अं धपु त्रांनो’ हणून भीमानं वाट दाखवली ते हा डोळे उघडायला हवे होते ...’
‘मामा, तु हीसु ा...’
‘नाही, दुयोधना, ते दुःख मला तु याइतकंच सलतं य.् ’
‘याला काहीच का उपाय नाही?’ वै तागाने दुयोधनाने िवचारले .
‘शोधला, तर आहे . ज र आहे .’
‘कोणता?’
‘सां गतो.’
शकुनीने तीन म पात्रे भरली. आपले म पात्र उचलून यचा आ वाद घे तला.
आप या तांबस
ू -पातळ ओठां व न जीभ िफरवीत शकुिन हणाला,
‘म सु रेख आहे घे !’
दोघांनी पे ले उचलले .
कणाने िवचारले ,
‘यु ?’
‘नाही.’
‘सामोपचार?’
‘नाही.’
‘घात?’ मूितमं त भीती कणमु खावर तरळली.
‘नाही.’
‘सां गा, मामा!’ दुयोधन उतावीळपणे हणाला, ‘हे तीन माग सोडून कोणताही
उपाय सां गा.’
‘मी खूप िवचार केला. एकच उपाय मला िदसतो.’
‘बोला.’
‘ त
ू !’ शकुनीने सां गन
ू टाकले .
‘ !ू ’ कण-दुयोधन एकाच वे ळी उद्गारले आिण एकमे कांकडे पाहू लागले .

‘असे पाहता काय?’ फासे खे ळवावे त, तसा हातांचा चाळा करीत शकुिन हणाले ,
‘दुयोधना, तो पांडवश्रे ठ यु द्िधाि ठर त
ू ाचा यसनी आहे . याला त
ू ाचं आ ान दे .
तो ित्रय आहे ... अन् ित्रय त
ू ाचं आ ान कधीही टाळीत नाही.’
‘पण कोण या िनिम ानं ?’
‘ यात िवचार कसला पु यप्रा तीसाठी एखादा य
कर. या िनिम ानं
मयसभे सारखं सभागृ ह उभार. धृ तरा ट् रमहाराज याला ज र अनु मती दे तील. त
ू ाचा
पट मांडला जाऊ दे अन् मग शकुनीचं कौश य बघ.’
‘महाराज! मा असावी.’ कण हणाला, ‘आपण वयानं मोठे . आपण पु कळ
पािहले ले, अनु भवले ले... हि तनापु रापासून गां धार दे शापयं त या अमोल व तु ं चं
मू यमापन, यापार कर यात आपण िन णात. माणसांची परी ा आप याइतकी दुस या
कुणाला! तरीही या त
ू ाचा िव वास...’
‘िनि चत बाळगा.’ आपले उ रीय सावरीत शकुिन उभा रािहला. या या वे धक
घा या डो यांत एक वे गळाच आनं द प्रगटला. ‘राधे या, मी नु सता यापारी नाही. मी
सु बल राजाचा पु त्र- गां धार दे शािधपती आहे , हे िवस नकोस. हि तनापु रापासून गां धार
दे शापयं त मी जो प्रवास करतो, तो यापारासाठी न हे . ू हे च ते कारण आहे .’
‘ त
ू ासाठी प्रवास?’ दुयोधन हणाला.
‘हो, त
ू ासाठी! या भूतलावर या सम्राटांची, ऐ वयसं प न लोकांची र नघरं
अिधक सं प न कर यासाठी, व त्रलं कारांची दी ती वाढिव यासाठी, भूलोकीची र नं ,
तलम व त्रं, सु वणाचे सु बक न ीदार नाजूक दागदािगने , पवती दासी यां यासह या
दे शात ये णा या यापा यांचे तांडे यांची वदळ गां धार-हि तनापु र या िबकट वाटे नं च
होते .’
कण-दुयोधन शकुनीकडे पाहत होते . शकुनीचा अित-गौर वण अिधकच उजळला
होता. कृश अं गलटीची ती उं च यि तरे खा आप या तं दर् ीत मग्र होती. डा या
खां ावरचे रे शमी उ रीय डा या मनगटावर पटबं ध होऊन ळत होते . या याशी
चाळा करीत शकुिन बोलत होता :
‘िहमालया या पवतद यां या, कडे कपारीं या अ ं द वाटे नं हा प्रवास जातो.
मौ यवान नाना व तूं यत ओ यांनी लादले या उं टां या अखं ड रां गा या वाटे व न
चालत असतात. चोरां या भीतीनं सदै व सावध असणारे धनु यबाण, खड़्गधर र क
डो यांत ते ल घालून आजु बाजू या प्रदे शां व न टे हळणी करीत असतात. सायं काळी
सु रि त जागा पाहुन मु काम पडतो. पाली, राहुट ा उभार या जातात. से वकांची
धावपळ, उं टांचं ओरडणं , घोड ांची िखकाळीणी यां या आवाजानं वातावरण गजबजून
उठतं , शे कोट ा प्र विलत होतात अन् प्रकाशानं रात्र उजाडते . िदवसभरा या
प्रवासानं थकले ले जीव शे कोट ां या उबा यात अन् पवतराईव न ये णा या
अं गबोच या गार यानं सावध होतात. उं ची म ा या से वनानं आर त बनले या
ने तर् कडां वर एक वे गळीच धुं दी प्रगटते ... अन् मग त
ू ाचा पट मांडला जातो.’
‘ त
ू ... बोलून चालून जु गार. याचा भरवसा कुणी चा? कण उद्िव न होऊन
हणाला.
कणा, मी सावध त
ू ी नाही. या नाना दे शीं या त
ू ींबरोबर मी फासे घोळवले
आहे त. िप्रयकराला आप या सखीची अं गप्र यं गं जशी जाणवतात, तशा फाशां वर

कोरले या मु दर् ा मा या सरावले या हातांना रात्री अं धारातही जाणवतात.’
‘ त
ू ात यश िमळे ल?’ दुयोधनाची आशा प्रगटली.
शकुिन उ र दे णार, तोच कण हणाला,
‘यु वराज, जु गारा या साहा यानं यशाची आकां ा फ त मूख आिण यसनीच
बाळगतात. जु गार हा करमणु कीचा खे ळ आहे . मनोरं जनासाठी याचा वापर हावा,
राजकारणात याला वाव नाही. राजकारणात बु ी अन् बाहुबलाचाच पराक् रम हे
िवजयाचं साधन असतं . वीरांनी याचाच अवलं ब करावा, हे ठीक.’
‘राधे या, यो य ते च बोललास, तु झं अगदी बरोबर आहे .’ शकुिन हणाला,
‘राजकारणात बु ी आिण बाहुबलच श्रे ठ. तू यो ा आहे स. वीर आहे स, बु द्िधमान
आहे स. राजसूय य ात पांडवां या मागे उभी रािहले ली कृ णाची चतु रं ग से ना तू
पािहलीस. हजारो नरद्र आज आप या बळािनशी पांडवांचं साम य वाढवीत आहे त.
जरासं धासार या कौरवां या श तींचा पराभव झालायू आज पांडवांचा रणां गणातला
पराजय तु ला सहजसा या वाटतो? वाटला, तरी याला धृ तरा ट् रमहाराज सं मती दे तील?
ये णा या प्र ये क घटकेबरोबर पांडवांचं बळ वाढतं य,् हे न समज याइतका का तू मूख
आहे स? आता रािहली बु ी. ितचाच उपयोग कराराला हवा.’
‘महाराज, बु ीची दानं सु ा परहातांनी पडत नसतात.’ कण प टपणे हणाला,
‘दुब या अन् अि थर हातांनीच फासे खे ळले जातात.’
शकुनीने कणाकडे रोखून पािहले . या या ने तर् ांत िनराळाच िव वास उमटला.
आपले हात उं चावत, ते हात िनरखीत शकुिन हणाला,
‘दुबळे हात! हे हात दुबळे ? या हातांची िकमया माहीत नाही, हणूनच हे उद्रार
तु या मु खातून िनघाले . या शकुनी या ह तलाघवावर िव वास ठे व. म ानं अि थर
बनले या या हाती जे हा फासे धरले जातात ना, ते हा ते पवतासारखे ि थर बनतात. हे
हात साधे जु गारी नाहीत, या हातांचा लौिकक कृतह त, अितदे वी असा आहे . त
ू हणजे
अठरा यसनांतील सवश्रे ठ यसन. बाहुबलाइतकंच श्रे ठ. या ह त पशात करकरणारे
फासे पटावर घरं गळू न तक थै नाचू लागतात, ते हा राजसभागृ हात नृ य करणा या
नतकी या पद यासाची आठवण होते . एकदा का ते िपं गट रं गाचे फासे पटावर फेकले
जाऊन यांचा पद यास सु झाला की, एखादी जािरणी त्री अिनवार ओढीनं
सं केत थळी यावी, तशी जु गा या या मनाची अव था होते . तो जु गारी यु िधि ठर या
फाशां या नादावर आपलं भान हरे ल... अन् सव व पणाला लावून मोकळा होईल. हे तू
ल ात ठे व.’
‘या फाशांचा भरवसा एवढा दे ता?’ दुयोधनाने िवचारले .
‘मी ब्र ा त्र जाणणारा कणासारखा यो ा नाही, की यानं कवचकुंडलां या
भरवशावर शत् ं ना सामोरं जावं . वीरांचा रथ हवा तसा ने ऊन शत् गाठ याइतपत माझं
सार य नाही. तु ला मदत कर यास फ त हीच िव ा मा याजवळ आहे . मा या जीवनात
याचा िव वास दे ता ये ईल, अशी एकच कला मला ात आहे . ितचा लाभ यायचा, की
नाही, हे तू ठरव.’
‘फाशं चं साम य एवढं बलव र असतं ?’
‘बलव र ? यु वराज, हे फासे पडतात खाली; पण फुरफुरतात सवां वर. यांना हात
नाहीत, तरी हात असणा या पु षांना ते दीन बनवतात. भूलोकी या पटावर िवखु रणारे हे

फासे िद य लोकीचे िनखारे च असतात. ह त पशाला शीतल करणारे हे फासे प्रितप ांचं
काळीजच थं ड करवून टाकतात. यांचं बळ रणां गणावर या यो ापे ा, प्रबळ
श त्रापे ा अमोघ आहे . दुयोधना, या ल
ू ं पट यु िधि ठराला त
ू ाचं आ ान दे आिण
या हातांचं लाघव बघ. राजसूय य ानं प्रम झाले या या पांडवांचे पाची राजमु कुट
मा या त
ू ा या स गट ा क न, यांचं िव तारले लं रा य तु या पायांखालचा पट केला
नाही, तर या शकुनीला िवचार!’
‘अन् हे च या यु िधि ठरानं केलं , तर!’
‘अश य!’ ते वढ ाच खं बीरपणे शकुनीने सां िगतले , ‘राधे या, या त
ू ात तू नवखा
आहे स. अनिभ आहे स. चार बाण सोडता आले , खड्गाचे चार वार जमले की, सा यांनाच
आपण यो े आहो, असं वाटू लागतं ; पण ते धै य रणां गणावर िटकत नाही. नौबतीं या
आवाजानं , रणभूमी या दशनानं अशा वीरांचा थरकाप होऊन जातो. यो ाला मृ यूचं
भय असून चालत नाही. मृ यूला समोर पाहताच याला वाढावं लागतं . तो सं कार
याला जपावा लागतो. रणनौबती या आवाजानं यो याला फुरण चढतं . मृ यूचा
िवचार न करता तो शत् ला िभडतो, ते यानं जोपासले या सं कारानं . पं चक याणी
उम ा घोड ावर दुबळा जीव कधी वार होईल का? या फाशांना सं कार असतात. मी
अ िव े त िनपु ण आहे . असले लं घालव यापे ा गमावले लं िजं क याची याची बलव र
इ छा असते , यालाच हे फासे वश होतात. पापपु याची मडकी शोधीत पोट भरणा या
या दुब या यु िधि ठराला या त
ू ात यश कसं लाभे ल? ते माझं च आहे .’
कण िन र बनले ला पाहन
ू आनं दाने दुयोधनाने िवचारले ,
‘मामा, पण तात याला सं मती....’
‘काल या तु या पराक् रमानं यांचे डोळे उघडले आहे त. कदािचत ते सं मती
दे तीलही; पण कोण याही पिरि थतीत ही सारी गो ट तू तु या िप या या कानां वर
घालणं इ ट आहे . यांची अनु मती िमळाली, की जय आपलाच!’
दुयोधन सलगीने हणाला,
‘मामा, आता तु म याखे रीज आधार नाही. तु हीच ही गो ट तातां या कानां वर
घाला. आप याला ते चां गलं सां गता ये ईल. मला पटवून दे णं कठीण जाईल.’
‘ठीक आहे . तू िचं ता क नकोस. य अन् त
ू राजमा य आहे त. राजनीतीला ते
ध नही आहे . धृ तरा ट् रमहाराज याला िनि चतपणे सं मती दे तील. ते काम तू मा यावर
सोपव. उ ा सूयोदयानं तर यां या स लागारांनी यांना भे ट याआधी तु ला सम्राटांचं
बोलावणं ये ईल, ते हा तू ज र ितथं ये . या वे ळी त
ू ाची भूिमका मी तयार क न
ठे वले ली असे ल.’
दुयोधनाला आ वासन दे ऊन शकुिन िनघून गे ला.
दुयोधनाने समाधानाने कणाकडे पािहले .
कण सिचं त िदसत होता.
‘िमत्रा...’
कणाने वर पािहले . उठत तो हणाला,
‘यु वराज, हा त
ू मला पटत नाही. हा माग वीराचा न हे .’

‘दुसरा काही माग सु चतो?’ दुयोधनाने िवचारले .
‘सु चला असता, तर त
ू ाचा स ला मी ऐकत बसलोच नसतो; पण सां गावं सं वाटतं ,
परत एकदा िवचार कर. सं पण
ू िवचाराखे रीज यात पाऊल टाकू नकोस. जु गार अन् चािर य
या अशा दोन गो टी आहे त की, यांत पाय टाक याआधी िवचार करावा. नं तर पाय
माघारी घे ता ये त नाही. ये तो मी.’
दुयोधनाचा िनरोप घे ऊन कण वगृ ही गे ला, तरी त
ू ाचा िवचार या या मनातून
जात न हता.

१८

सू याचे ते ज आकाशात चढत होते . हि तनापूर या िदशे ने दुयोधना या रथातून
कण दुयोधनभे टीसाठी जात होता. शकुनीने सु चवले ला आिण दुयोधनाने मानले ला
त
ू ाचा बे त रिहत हावा, असे कणाला वाटत होते . सम्राटांना पु त्रप्रेम असले , तरी
िवदुरां या स याखे रीज ते िनणय घे त नाहीत, हे कणाला पु रते ठाऊक होते . िवदुर
त
ू ाला कधीही सं मती दे णार नाही, याची खात्री होती. कदािचत त
ू ाचा बे त राधे य
फस याने दुयोधनाने रथ पाठिवला अस याची श यता होती.
रथ राजप्रासादा या उ ानात िशरला. उ ानातून िफरणारे मोरांचे तांडे, झाडीतून
उठणारे यांचे आवाज कणाला मोहवीत न हते . रथ राजप्रासादासमोर थांबला.
कण उतरला.
पाहतो, तो दुयोधन प्रस न मु दर् े ने प्रासादा या पाय यां वर उभा होता.
कण रथातून उतरताच तो भरभर पाय या उत न कणाजवळ आला. कणाचा हात
धरीत तो हणाला,
‘िमत्रा, चल खूप बोलायचं य.् ’
कणासह दुयोधन महालात आला. सव दासदासींना याने बाहे र घालवले आिण तो
हणाला,
‘िमत्रा तातांनी त
ू ाला सं मती िदली.’
‘खरं ?’
‘एवढं च न हे तर, वै भवशाली, अलौिकक असं त
ू गृ ह उभार याची यांनी आ ा
िदली आहे .’
‘या बे ताला िवदुरांनी सं मती िदली?’
‘छान! काका याला कधी सं मती दे तील? यां यापासून हा बे त तर सं पण
ू गु त
राहायला हवा. सव िस ता होईल, ते हाच ते यांना कळे ल.’
‘यु वराज, माझं थोडं ऐकता का?’
‘सां ग! मला माहीत आहे , तू िवरोध करणार. ते ही ऐकायला माझी तयारी आहे .’
‘ठीक आहे . मी काही बोलणार नाही.’
‘हे िवरोधापे ाही भयानक आहे . एवढा राग मा यावर क नकोस.’
‘नाही, यु वराज. माझा राग नाही; पण अस या चोरवाटांचा आश्रय वीरांनी घे ऊ
नये , असं वाटतं .’
‘चोरवाट कसली? िमत्रा, त
ू राजमा य आहे .’
‘सं प ीचा मोह सोडून, ती उधळ याची ताकद यावी, इतपतच. राजांनी त
ू
िजं क यासाठी खे ळायचा नसतो. करमणूक हावी, आिश्रतांना धनलाभ हावा, एवढाच
याला अथ. यापलीकडं जाऊ नये .’
‘ठीक आहे . आपण त
ू ाचा बे त र क .’
कण आनं दला. या उ राची याची अपे ा न हती.

‘यु वराज, मला तु मचा अिभमान वाटतो.’
‘िनदान एका िमत्राला तरी असं वाटावं , हे का थोडं झालं ? आता यापु ढं यावरच
समाधान मानायला हवं . पांडवांची स ा हळू हळू वाढत जाईल. ते आपण उघ ा
डो यांनी पाहू अन् यां या वाढ या साम याबरोबर कौरवसाम्रा य ग्रासलं जाईल,
ते हा िनल जपणे , पवणी आली, असं समजून पदरी पडले लं दान घे ऊन तृ त होऊ.
आप या दोघां या पराक् रमाची, बलव र इ छे ची तीच सां गता असे ल, तर याला
पायबं द घालणार कोण?’
‘पण त
ू ाखे रीज दुसरा काही उपाय नाही का?’
‘तू सां गतोस? तु ला िदसतो?’
‘नाही, हे खरं ; पण तरीही हा जु गार मला पटत नाही.’
‘कमकुवत मनाला जु गार ने हमीच भे डसावतो.’
‘कमकुवत मन? माझं ?’ कण छाती ं दावत हणाला, ‘िमत्रा, अजून या कणाची
पारख झाली नाही! िमत्रा, सां ग की, या इं दर् प्र थावर चालून जायचं , हणून. बरोबर
दळ िकती आहे , याचा िवचार मा या मनात ये णार नाही. शत् प्रबळ आहे , हे मी यानी
घे णार नाही. हा कण शत् वर तु टू न पडला, एवढं च तु ला िदसे ल.’
दुयोधन हसत होता.
कणाने सं तापून िवचारले ,
‘का ? खोटं वाटतं ?’
‘नाही. खोटं नाही वाटत!’
दुयोधन गं भीर झाला,
‘पण, िमत्रा, जु गार आणखी काय वे गळा असतो?’
‘जु गार?’
‘नाहीतर काय? शत् बलव र असताही यावर तु टू न पडणं हा जु गार नाही?’
कण चिकत झाला होता.
‘िमत्रा, या जीवनात अशी कोणती गो ट आहे की, जी जु गार नाही? रणां गणात
कोणता शत् समोर ये णार आहे , या या खे चले या प्र यं चेला कोणता अघोरी बाण
जोडला आहे , हे का माहीत असतं ? जय-पराजय माहीत नसता, शत् वर वीर चालून
जातो, तो जु गार नसतो? तु झा ज म होताच तु ड ा माते नं तु ला जलप्रवाहावर सोडून
िदलं , तो तु या जीवनातील खे ळले ला जु गारच न हे का? सं सारात जोडले ली प नी,
मानले ला िमत्र, तोडले ला सं बंध हा हरघडी खे ळ या जाणा या त
ू ाचाच भाग नाही
का? िमत्रा, उभं आयु य पावलोपावली जु गार खे ळ यात जातं . ती दानं टाकत जा यात
भय वाटत नाही. पटावर या जु गाराचं भय वाटतं ?’
‘यु वराज, बोलूनचालून जु गार. याचं दान कुणा या बाजूनं पडणार, याची वाही
कोण दे णार?’
‘अरे , जु गार हणजे िजं कणं , नाहीतर हरणं . या दै वा या फाशांनी हरवले लं
िजं कू िकवा असले लं ह . दो हीलाही माझी तयारी आहे .’
‘ठीक! त
ू , तर त
ू !’ कण हणाला.
‘तू िचं ता क नकोस. या त
ू ात जय आपलाच आहे . आता लौकरात लौकर त
ू गृ ह
कसं उभारल जाईल, ितकडं ल
ायला हवं . हे त
ू गृ ह मयसभे पे ा श्रे ठ असे ल. ितथं

पाणी िदसत असता पाणीच राहील, भूमी असणार नाही. िभं त िदसत असता ार राहणार
नाही. फिटकभूमी फिटकाचीच राहील. यावर पाय ठे वला असता जल पश घडणार
नाही.’ दुयोधना या डो यांत सूडाचे ते ज प्रगटले होते . चे ह यावर हसू होते . ‘कणा, या
मत पांडवांना मा या त
ू गृ हात पाय टाकू दे . डो यांसमोर पाणी िदसत असता आप या
पावलांनी गटां ग या खा या लागतील. िभं त माहीत असून तीवर म तक फोडून यावं
लागे ल. फिटकभूमीवर उभं राहन
ू ही पायांचं बळ सर यानं याच भूमीवर ढासळावं
लागे ल. चल, िमत्रा, आता अवधी फार थोडा आहे . त
ू गृ हाची जागा मामांनी िनि चत
केली आहे . ते पु ढं गे ले आहे त. ती जागा पाहायला आप याला जायचं य.् ’
दुयोधनासह कण त
ू गृ हाची सं कि पत जागा पाहायला गे ला.
रात्री कण आप या श यागृ हात म पान करात बसला होता. अधीरथाबरोबर
द् म, वृ षकतु , शत् ं जय यां याशी मनसो त ग पा मार याने कणा या मनावरचे दडपण
खूप कमी झाले होते . तोच वृ षाली श यागृ हात आली. कणाने ित याकडे पािहले .
कणाने िवचारले ,
‘वे ळ झाला?’
‘हो! सासूबा चे पाय चे पीत होते .’
‘आई झोपली?’
‘नाही. जा या आहे त.’
‘मग झोपे पयं त थांबायचं , की नाही?’
‘ याच नको हणा या.’
‘का? आई काय हणाली?’
वृ षाली उ या जागी लाजली.
कणाने कलते होऊन वृ षालीचा हात पकडला. ितला आप या शे जारी बसवीत याने
िवचारले ,
‘सां ग ना!’
‘अं हं !’ वृ षाली आणखी लाजली.
‘सां गावं लागे ल!’ कणाने हट् ट धरला. ‘काय हणाली आई?’
वृ षालीचा चे हरा गोरामोरा झाला. ती क टाने हणाली,
‘ या हणा या... तो वाट पाहत असे ल.’
कण मोठ ाने हसला आिण वृ षाहलीला जवळ आढात असता ध का लागून
मं चकावरचा म ाचा पे ला कलं डला. म सांडले .
वृ षाली हणाली,
‘पे ला सांडला ना?’
‘जु गारातला एक पे ला सांडला, हणून झारी िरती होत नाही.’
‘कसला जु गार?’
‘साराच जु गार! तु झा-माझा िववाह हाही एक जु गारच!’
‘काय बोलता?’
‘आजच मला ते ात झालं .’ कण हसून हणाला, ‘वसू, आपण श यागृ हात हसतो

आहोत. आनं दात आहोत. आणखी काही वे ळानं भांडणार नाही कशाव न? हा जु गारच
नाही का?’
‘फार ऐकलं . उठा! ‘वृ षाली हणाली, ‘रात्र फार झाली.’
कण उठत हणाला,
‘जु गाराचं काय?’
‘ याचा िवचार तु ही क नका.’ वृ षाली हसून हणाली, ‘श यागृ हात फासे
त्री या हाती असतात. पु षाका न हे .’
कणाने पािहले .
वृ षाली श यागृ हाची समई शांत करीत होती. उजे ड मं दावत होता....
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दु योधना या सं कि पत य

ा या आिण त
ू गृ हा या कामाला सु वात झाली.
राजप्रासादासमोर पांडवांचा य मं डप िफका पडावा, असा भ य मं डप उभार यासाठी
काम सु झाले . राजप्रासादा या िव तीण उ ाना या एका भागात त
ू गृ हा या
उभारणीला सु वात झाली. शे कडो िन णात कारागीर, िश पी या कामावर होते .
त
ू गृ हा या कामावर ल ठे व यासाठी हुशार आिण त पर से वकांची ने मणूक झाली
होती. दुयोधनाला याखे रीज काही सु चत न हते .
त
ू गृ ह तयार झाले . शे कडो कोरीव तं भांनी ते त
ू गृ ह तोलले होते . यां या
कमानींवर सु वणाम ये वै डूयर ने जडवून िचत्रिविचत्र वे लप ी िचतारली होती. या
सभागृ हाला अने क ारे आिण अने क वातायने ठे वली होती. सभागृ हाचे महा ार
र नां िकत सु वणाने मढवले होते . त
ू गृ हा या िभं तींवर त
ू पटाची सु बक िचत्रे िचतारली
होती, प्रवे श ारावर त
ू खे ळतानाचे िशवपावती िचतारले होते . सभागृ हा या बै ठकीची
जागा अधचं दर् ाकृती आयोजली होती. सभागृ हा या जिमनीपासून थोड ा उं चीवर ती
बै ठक होती. या बै ठकीवर शे कडो सु वणासने चढ या पाय यांनी मांडली होती. म यभागी
सम्राटांसाठी मोतीलगाचे छत्रचामर असले ले, र नजिडत सु वणिसं हासन ठे वले होते .
चढ या पायरीने मांडले ली ती अधचं दर् ाकृती बै ठक अशी होती की, कोण याही
थानाव न त
ू गृ हात मांडले ला पट प ट िदसावा. सभागृ हात जाताच सम्राटां या
िसं हासनामागे फिटक-िभं तीवर िचतारले ले भ य िचत्र डो यांत भरे . या िचत्रात पं ख
पस न नागावर झे पावणारा ग ड दाखिवला होता.
या अधचं दर् ाकृती बै ठकी या समोर चकचकीत फिटकभूमीवर ह तदं ती, कोरीव
काम केले ली, न ीदार, मोठी आसने ठे वले ली होती. चं दनाचे चौरं ग ठे वले होते . यां वर
पसरले ले त
ू पट, स गट ा, फासे िदसत होते .
त
ू गृ ह आता पु रे झाले होते .
दुयोधन कणासह समाधानाने ते त
ू गृ ह पाहत होता. ते त
ू गृ ह पाहत असताना
दुयोधना या चे ह यावरचे समाधान प टपणे िदसत होते . तो कणाला हणाला,
‘कणा, या त
ू गृ हात काही कमतरता वाटते ?’
‘नाही, यु वराज! त
ू गृ ह सवाथानं पिरपूण आहे . त
ू गृ हाब ल मा या मनात मु ळीच
आकषण नाही; पण हे त
ू गृ ह पािह यावर आपणसु ा फासे घोळवावे त,असं वाटतं .’
ु
दयोधन हसला.
‘आता फार काळ वाट पाहावी लागणार नाही. मामांनी स तमीचा मु हत
ू िनवडला
आहे .’
‘एवढ ा नजीकचा?’
‘ यात काय अवघड आहे ? य ाची सव तयारी झालीच आहे . कालच तातांनी
िवदुरांना इं दर् प्र थाला जाऊन पांडवांना घे ऊन यायला सां िगतलं आहे .’

‘िवदुरां या करवी आमं तर् ण?’
‘हो, राजसूय य ात पांडव थकले आहे त. इथं ये तील, चार िदवस राहतील. यांचा
श्रमपिरहार होईल... नृ य, गायन, त
ू यांत यांचं मनोरं जन होईल.’
मागे पावलांचा आवाज झाला.
दुयोधनाने वळू न पािहले . दुयोधनबं ध ू िवकण आत ये त होता. याने सां िगतले ,
‘महा मा िवदुरकाका ये त आहे त.’
दुयोधनाने कणाकडे पािहले ,
‘पािहलं स, िमत्रा, आम या काकांना केवढं आयु य आहे , ते !’ िवकणाकडे वळू न
दुयोधन हणाला, ‘ये ऊ दे त; पण इं दर् प्र थाला ते जाणार आहे त ना?’
‘हो! सव तयारी झाली आहे . मीही बरोबर जात आहे ; आज भोजन झा यानं तर...’
िवकणाला पु ढे बोलता आले नाही.
महा ारातून िवदुर आत ये त होते . िवदुरांचा चे हरा िचताक् रांत होता.
दुयोधनाने वं दन केले .
कणाने दुयोधनाचे अनु करण केले .
दुयोधन हणाला,
‘काका, बरं झालं , तु ही आलात, ते ! तु ही एकदा हे त
ू गृ ह पाहायला हवं होतं .’
िवदुरांचा हात ध न अधचं दर् ाकृती सभा थानापु ढे ने त तो हणाला, ‘पाहा, काका! या
सव सु वणिसं हासनां वर आमं ित्रत राजे बसतील. कौरवश्रे ठ असतील. समोर पाय यां वर
म यभागी जे िसं हासन िदसतं ना, ितथं सम्राट बसतील. यां या जवळ या
सु वणिसं हासनावर भी माचाय असतील. तु म यासाठी मात्र ने हमीची तातां या जवळची
जागा ठे वली नाही. त
ू प ट िदसावा, हणून त
ू ालगत हे सु वणासन मं डल आहे ...’
ु
थकले ले िवदर हणाले ,
‘यु वराज, धृ तरा ट् रमहाराजांनी पांडवांना आमं तर् ण दे यास मला आ ा केलीय्.’
‘ते मला माहीत आहे , काका! िकंबहुना मीच तो आग्रह धरला. मी तातांना आवजून
सां िगतलं की, तु म याखे रीज दुस या कुणाला पाठवू नका.’
‘अस या गो टीत मला रस नाही.’
‘का? रस नसायला काय झालं ? पांडवां या राजसूयात तर तु मचा आनं दरस ओसं डत
होता. इथं ही य होणार आहे . मयसभे ऐवजी त
ू गृ ह आहे .’
‘हा तु मचा त
ू आिण य खरा असता, तर मी हषानं इं दर् प्र थाला गे लो असतो.’
‘मग हा खरा य नाही? ऐक, कणा, काका काय हणतात, ते !’ दुयोधन हसला.
िवदुर हणाले ,
‘दुयोधना, माझं ऐक. हा त
ू तू घडवू नकोस. िनदान पांडवांना इथं आण याचं मला
सां गू नकोस.’
‘काका, मी तु हां ला कोण सां गणार? तातांनी सां िगतलं . मी नु सतं सु चिवलं .’
‘ते च ते ! पण हा माझा आग्रह कशाला धरतोस?’
काका, तु हां ला आम यापे ा पांडवांचं प्रेम अिधक. तु ही यांचे पाठीराखे .’
‘मी कसली पाठराखण करणार?’
दुयोधनाचे हा य णभर िवरले ; पण णभरच.
‘वा, काका! तु ही पाठीशी नसता, तर ला ागृ हातून ते वाचले नसते . तु ही

नाव ठे वली नसती, तर ते गं गापार कसे गे ले असते ? मला सगळं माहीत आहे ,
काका!’
‘अन् तरीही मला पाठवतोस?’
‘हो! जसे तु ही पांडवांचे िहतकत, तसे च तातांचे स लागार. तु ही पांडवांपासून
काही लपवून ठे वणार नाही... अन् मा यावर िव वासघाताचा आरोप ये णार नाही.’
‘कणा, हा स ला तु झा का?’ िवदुरांनी िवचारले .
‘ याचा काही यात सं बंध नाही, काका.’
‘कणा, हा तु झा स ला का?’ परत िवदुरांनी िवचारले . ‘अन् हो हणून उ र िदलं ,
तर!’
िवदुर मान हलवीत हणाले ,
‘मला पटायचं नाही तू असा त
ू ाचा माग अवलं बणारा न हे स. तू यु प करशील;
पण त
ू ...’
‘मग मला कशाला प्र न िवचारलात?’ कण हणाला.
‘काका, तातांनी सां िगत यप्रमाणं तु ही इं दर् प्र थाला जा. सम्राट यु िधि ठरांना
सव सां गा. त
ू ाचं आमं तर् ण ा. यांना हणावं , य हे िनिम आहे . त
ू हे आ ान
आहे . य भूमीत या सु गर् ास भोजनासाठी यांना बोलावलं नसून, त
ू खे ळ यासाठी
यांना पाचारण केलं य.् यांना सां गा, हणावं , सु बलपु त्र गां धारदे शािधपती शकुिन
महाराज त
ू ाला बसणार आहे त. अ िव े त िनपु ण अशी यांची कीती आहे . ते कृतह त
हणजे आप या इ छे नु सार फासे टाक यात िनपु ण आहे त. अितदे वी- हणजे मयादे चं
उ लं घन क न त
ू खे ळणारा- असाही यांचा लौिकक आहे . यां याबरोबर त
ू खे ळणं
हणजे सा ात पराजय भोगणं . हे सारं या यु िधि ठराला सां गा आिण त
ू ाचं आमं तर् ण
ा. स मानानं या सवांना घे ऊन या.’
दुयोधना या बोलांनी कण आश्रचयचिकत झाला होता. दुयोधनाने त
ू ाचे सारे
रह यच िवदुरांना सां िगतले होते . तो न राहवून हणाला,
‘यु वराज, असा िनरोप पाठिवला, तर कोणता सु
त
ू खे ळायला आपणहन
ू ये ईल!’
‘सु ये णार नाही; पण तो ये ईल. आप या हातानं आपलं सव व हरे ल. हरावं च
लागे ल. कारण तो त
ू ाचा यसनी न हे , तर खोटा सम्राटही आहे . या सम्राटपदासाठी
तरी याला त
ू ात उतरावं च लागे ल.’
‘सम्राटपदाचा काय सं बंध?’
‘काय सं बंध? िमत्रा, तो यु िधि ठर एकदा हे आ ान नाका दे ... अन् मौज बघ.
ित्रय कधीही त
ू ाचं आ ान नाकारीत नाही... अन् जो ित्रय नाही, याला सम्राट
बन याचा अिधकार नाही. नाही, िमत्रा, या यु िधि ठराला यावं च लागे ल.’
दुयोधन मोठ ाने हसत होता. िवदुर त
ू गृ हाबाहे र जाईपयं त तो हसतच होता...

२०

दु

योधनाचे भाकीत खरे ठरले . इं दर् प्र थाहन
ू िवदुराबरोबर पांडव आप या
पिरवारासह हि तनापु राला आले . कौरवां या राजप्रासादातच पांडवांचे वा त य होते .
य ासाठी आले या राजांना पांडव-कौरवांचे ते स य पाहन
ू समाधान वाटत होते .
पांडवां या सु खसोयींत कोणतीच कमतरता ठे वली न हती. सु गर् ास भोजना या
सामु दाियक भ य पं ती, नृ यगायनांची करमणूक यांत पांडव सु खी होते .
य ाची सां गता झाली आिण या रात्री पांडव आप या शयनगृ हात सु शर् ा य
गायन ऐकत श ये वर पडून रािहले . ि त्रयां या सहवासात यांनी ती शु भ रात्र सु खाने
घालवली.
उषःकाली वै तािलक तु ितपाठ क लागले असता पांडव जागे झाले . आह्िनक
आटोपून ते धृ तरा ट् रा या भे टीसाठी राजगृ हात गे ले. राजसभे त भी माचाय, द्रोणाचाय,
िवदुर यांखेरीज दुयोधन, िवकण ते थे होते . े मकुशल झा यानं तर धृ तरा ट् र हणाले ,
‘यु िधि ठरा, यु वराज दुयोधनानं या य ाबरोबरच तोरण फिटका नावाचं त
ू गृ ह
उभारलं आहे . या त
ू गृ हात जाऊन आज या सु खाचा आ वाद या.’
यु िधि ठराने सं मती दे त हटले ,
‘आपली आ ा! त
ू गृ हाब ल मीही ऐकलं य.् त
ू ाचं आमं तर् ण वीका नच मी इथं
आलोय्.’
जे हा यु िधि ठरा या समवे त धृ तरा ट् र त
ू गृ हात गे ला, ते हा ते थे सारे राजे ,
मानकरी, प्रिति ठत नागिरक सभे म ये आपाप या आसनां वर बसले होते . धृ तरा ट् राचा
हाता ध न सं जय यांना सभाग्रहात ने त होता, ु गृ हाची रचना समजावून सां गत होता.
त
ू गृ हात अने क कुशल त
ू कार तो त
ू पाह यासाठी गोळा झाले होते . या सवांचा
पिरचय यु िधि ठराशी क न दे यात आला.
धृ तरा ट् रमहाराज िसं हासनावर बसताच सारे परत आपआप या जागी बसले .
त
ू गृ हात शांतता पसरली.
दुयोधन उभा रािहला आिण हणाला,
‘तात, आप या आशीवादानं त
ू गृ ह त
ू ासाठी िस झालं आहे . हा अलौिकक त
ू
पाह यासाठी आमं ित्रत राजे , राजनगरीचे प्रिति ठत नागिरक, कौरववीर गोळा झाले
आहे त. या त
ू ात भाग घे यासाठी राजसूय य क न सम्राट बनले ले यु िधि ठर
महाराज आप या बां धवांसह इथं आले आहे त. या त
ू ाला आशीवाद दे यासाठी िपतामह
भी म, महा मा िवदुर, द्रोणाचाय, कृपाचायां यासारखे श्रे ठ इथं आले आहे त. त
ू ाला
अधीर बनले या या सभागृ हाला आपली आ ा हावी.’
धृ तरा ट् रचा गं भीर वर उमटला,
‘मु लांनो, त
ू हणजे कलहाचं मूळ आहे . मृ यूचं ार आहे , असं मला अने कांनी
सां िगतलं य.् पण त
ू राजमा य, धममा य अस यानं च मी या त
ू ाला अनु मती िदली

आहे . ते हा ने हबु ीनं आिण मोक या मनानं हा त
ू खे ळा.’
ृ
दुयोधनाची द टी यु िधि ठरावर गे ली.
यु िधि ठर उभा रािहला. याने दुयोधनाला िवचारले ,
‘माझं त
ू कुणाशी होणार व मी िजं कले या पणाची हमी कोण दे णार, हे प्रथम
मला समजायला हवं . यानं तर मी त
ू गृ हात उतरे न.’
दुयोधनाने प ट श दांत सािगतले ,
‘हे भूपते , तु ला आधीच सां िगत याप्रमाणं माझे मातु ल सु बलपु त्र
गां धारदे शािधपती शकुिनमहाराज आप यासह त
ू खे ळतील अन् आपण त
ू ात जे पण
िजं काल, ते मी पु रवीन. या मा या वचनाला ही सभा सा आहे .’
शकुिन आप या आसनाव न उठले . ते यु िधि ठराला हणाले ,
‘यु िधि ठरा, मी तु यासह त
ू खे ळायला तयार आहे . सव िस ता झाली आहे .’
यु िधि ठराने एकदा सभे व न दृ टी िफरवली. तो हणाला,
‘शकुिनमहाराज, सम्राटांनी सु वातीलाच सां िगतलं य् की, त
ू हे पापाचं मूळ आहे .
त
ू कार ने हमीच कपटाचा अवलं ब करतात.’
शकुिन हसले ,
‘राजा, तू ानी आहे स. या जगातलं आ ान असं च असतं . िव ान अिव ानाला,
अ त्र अकृता त्राला अन् बलवान दुबलाला असं च आ ान दे त असतो. तु ला माझी
भीती वाटत असे ल, तर याच वे ळी त
ू ातून परावृ हो!’
णात यु िधि ठराची मान ताठ झाली. आपले उ रीय सावरीत तो पाय या उतरत
त
ू पटाकडे जात असता हणाला,
‘मी त
ू ाला तयार आहे .’
शकुनी या चे ह यावर िवजयाचा आनं द प्रगटला आिण तोही पटाकडे चालू
लागला.
सभा थानासमोर ठे वले या त
ू पटाकडे सवांचे ल वे धले होते . जे थे त
ू पट मांडला
होता, ती भूमी उणाव त्राने आ छादले ली होती. यु िधि ठराने आपली जागा घे तली.
या यामागे भीम, अजु न, नकुल, सहदे व िचं ताक् रांत मु दर् े ने बसले . पटा या दुस या
बाजूला शकुनीने जागा घे तली.
शकुनीने एकदा सभा थान िनरखले . यु िधि ठरावरची नजर न काढता शांतपणे
आप या बोटांतील अं गठ ा काढ या आिण या जवळ या आसनावर ठे व या.
सभा थाना या खाली पटानजीक बसले या िवदुरांकडे पाहन
ू पटावरचे फासे हाती घे तले .
उलटी मांडी घालून शकुनीने फासे घे तले ले हात कानाजवळ ने ले आिण ते फासे हातात
घोळवू लागला. शकुनीचा आवाज उमटला,
‘बोल, राजा, तु झा पण बोला...’
यु िधि ठराचा हात ग याशी गे ला होता. या हाताचा पश ग यात या अमू य
हाराला झाला. यु िधि ठर हणाला,
‘हा मू यवान हार मी पणाला लावतो.’
शकुनीने फासे घोळवले आिण पटावर फेकले . सा यांचे डोळे पटाला िभडले आिण
शकुनीचा आवाज उठला,
‘राजा, मी डाव िजं कला...’

दुयोधना या मु खावर िवजयी ि मत उमटले .
याने जवळ बसले या कणाकडे पािहले .
कणाचे कुतूहल वाढले होते . या या चे ह यावर ि मत प्रगटले होते .
पवताव न िशलाखं ड सु टावा आिण पवतउताराव न जात असताना अने क
िशलाखं ड याने सोबत यावे त, तसे ग यात या हारापाठोपाठ दास, दासी, गोधन,
ऐ वय, यांसह आपले रा यही ह न यु िधि ठर मोकळा झाला; पण ितथे याचे पतन
थांबणारे न हते . सारे हर यावर यु िधि ठराची दृ टी आप या पाठीशी बसले या
भ्रा यां वर िखळली आिण एकापाठोपाठ पणाला लावले ले नकुल, सहदे वही िजं कले गे ले.
यु िधि ठराला काय पणाला लावावे , हे सु चेना. शकुिन हणाला,
‘राजा, थांबलास का? सावत्र भावांना पणाला लावलं स आिण भीम, अजु न सु रि त
ठे वले स. हाच तु झा धम?’
यु िधि ठर या बोलांनी सं तापला आिण भीम-अजु नांनाही पणाला लावून मोकळा
झाला; पण ते िजं कताच शकुिन हणाला,
‘राजा, तू सारं हरलास.’
‘नाही, मी सव व हरलो नाही. अजून मी इथं आहे . या दे हानं आिण मनानं फ त
धमच आचरला आहे . आता मी वत:ला पणाला लावतोय्. मा या पूवपु याईवर मी
त
ू ात गमावले लं परत िमळवीन.’
पण तीही यु िधि ठराची भ्रांतच ठरली. त
पडले
ू ाचे फासे यु िधि ठरा या िव
होत.
ते पाहन
ू सभे त खळबळ िनमाण झाली. सभागृ हाला भरपूर वातायने असूनही
प्र ये काचा जीव कासावीस होऊ लागला.
हताशपणे यु िधि ठर या फाशांकडे पाहत होता.
‘राजा!’ शकुिन हणाला, ‘तु याजवळ तु झं धन िश लक असता, ते तसं राखून
ठे वून वत:ला पणाला लावायला नको होतं . ते पाप आहे .’
‘माझं धन हरवलं ऽ ऽ... काही िश लक नाही...’
‘नाही कसं ? अ ाप तु झी िप्रय भाया अविश ट रािहली आहे ना? ती पांचाली तु झं
धन नाही?’
सा यांचे वास िजथ या ितथे थांबले . खोटी प्रित ठा आिण ई या यांना बळी
पडले ला यु िधि ठर ते एकू न सरसावला. आप या
आवाजात याने िवचारल,
‘पांचाली...?’
‘हां ? ती अजून िश लक आहे . ती पणाला लावलीस आिण तू पण िजं कलास, तर,
राजा, तू आम या दा यातून मोकळा होशील. आ ही पण िजं कला, तर द्रौपदी आमची
दासी होईल. आहे मा य?’
दे हभान िवसरले ला यु िधि ठर हणाला,
‘हां ! आहे मा य! ऐक, शकुने , िजचे ने तर् शरदऋतूतील कमलदलासारखे आहे त,
िज या अं गाला शर कालीन कमलांचा गं ध ये तो, िजचे काळे व कुरळे केस िवपु ल व
सु दीघ आहे त, िजचा म यभाग य वे दीप्रमाणे रे खीव आहे अन् िज या अं गावर िवरळ

केस आहे त, अशा बु द्िधमती, कलं किवधु रा सवां गसुं दर द्रौपदीचा पण लावून मी
तु याशी त
ू खे ळतो.’
यु िधि ठरा या या बोल याने सा या सभे ला घृ णा आली आिण सभे चा सं केत
ल ात न घे ता ‘िध कार असो’ असे ितर काराचे श द सभे म ये उमटू लागले . भी म,
द्रोण, कृप यां या अं गांना दरद न घाम सु टला. िवदुर दो ही हातांत म तक ध न
बसला. चे तनाशू य झा याने या या ने तर् ांत अश् ही िदसत न हते .
शकुनीचे हात उं चावले गे ले आिण भयाण शांतता पसरली.
दुयोधन उठू न उभा रािहला होता.
प्रलयासाठी आतु र झाले ल फासे शकुनी या बोटां या िपं ज यात करकरत होते ...
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रं गळत जाणारे फासे
त
ू पटावर ि थरावले . हताश पांडवां या बरोबरच
शकुनीची आस त नजर फाशां वर ि थरावली.
शकुनी या कृतह ताचाच िवजय झाला होता.
दान कौरवां या बाजूनेच पडले होते .
पांडव द्रौपदी हरले होते .
राजसभे तील शांतता अस होऊन अं ध या धृ तरा ट् राने अधी या मनाने शे जारी
बसले या सं जयाला िवचारले ,
‘मी काय िजकलं ? काय िजं कलं ?’
सं जयाला याचे उ र ावे लागले नाही. िन: वासाबरोबर बाहे र पडले या
यु िधि ठराचे श द ऐकू आले ,
‘मी हरलो.’
‘िजं कलं ! िजं कलं !!’ हणत हषाने उ मािदत झाले या शकुनीने
त
ू ाचा पट
उधळला.
कौरवसभे त एकच आनं द उसळला. ‘पांडव द्रौपदी हरले ,’ हा एकच आवाज
सभागृ हात िफरत होता.
द्रौपदी दासी झाली.
आकाशीचा चं दर् पृ वीवर उतरला. सूयिकरणाने काळोख पसरला. अ नीने
जलधारांत नान केले . अमृ ताला म ाची लानी आली. वायू अचल बनला. वज्राची
एकतारी झाली. द्रौपदी कौरवांची दासी झाली. पांडवां या हाती गमवायला आिण
कौरवांना िमळवायला काहीही िश लक रािहले नाही.
आनं दभिरत राजसभे कडे समाधानाने पाहत शकुिन उभा रािहला. वाध यामु ळे
आिण झाले या हषाने याची मान हलत होती. यामु ळे िशरोभूषणातले र नजिडत
िशरपे च अिधकच झगमगत होते . आप या डा या मनगटावर िवळखा घालून अधांतरी
ळणा या पीतवण शे या या शे वाने शकुिन वारा घे त होता. ती उं च, शे लाटी, गौरवण
आकृती आप या भे दक घा या डो यांनी परािजत पांडवांची दयनीय ि थती िनरखीत
होती.
शकुनीने मं चावर या आप या अं गठ ा उचल या. शांतपणे या बोटांत पूववत
चढव या आिण पांडवांकडे अं गुिलिनदश क न णभर तसाच उभा रािहला.
या कृतीने सभे तला आवाज िवरला.
पसरले या शांतते ची उसं त घे ऊन शकुनीचा आवाज या सभे म ये उठला,
‘कौरवश्रे ठहो! त
ू ाम ये ऐ वयासह रा य गमावून आधीच एकव त्र बनले ले हे
पांडव आता पणाम ये द्रौपदी ह न अधव त्र बनले आहे त. या दानानं द्रौपदी
कौरवांची दासी झालीय्. या णापु ढं कृ णे या दै वाचे फासे फ त कौरवां या इ छे वर
अवलं बन
ू आहे त.’

दुयोधना या शे जारी बसले ला कण हे शांतपणे पाहत होता.
दुयोधना या हाताचा पश होताच कणाने या याकडे पािहले .
दुयोधनाचे समाधान या या मु खावर प्रगटले होते .
याच वे ळी िवदुर सभे म ये उभे रािहले .
दुयोधनाचे समाधान नाहीसे झाले , या या कपाळी सू म आठी पडली.
सा या सभे चे ल िवदुरांकडे गे ले. कौरवसभे त िवदुर प टव ता हणून सा यांना
पिरिचत होते . यां या मनातली पांडवप्रीती, कृ ण ने ह सा यांना ात होता. यामु ळे
िवदुर काय बोलणार, याची उ सु कता सा यांना लागून रािहली होती. िवदुरांची शांत
दृ टी शकुनीकडे वळली.
‘शकुिनमहाराज, आज आप या त
ू नै पु यानं आपण पांडवांना िजं कलं . त
ू ाम ये
आपला अितदे वी हणजे मयादे चं उ लं घन क न त
ू खे ळणारा अन् कृतह त हणजे
आप या इ छे प्रमाणे फासे टाक यात िनपु ण असा आपला लौिकक आज या त
ू पटावर
आपण िस केला. आपण बोलून-चालून कृतह त. यापु ढं पांडवांचं रा य अन् ऐ वय
आटू न गे लं... अन् अितदे वी लौिकक िस कर यासाठीच की काय, आपण या त
ू िप्रय
यु िधि ठराला द्रौपदी पणास लाव यासाठी उ ू त केलं त; पण त
ू हा मनोरं जनासाठीच
हावा. भं जनासाठी, आ मघातासाठी न हे . आपण यापारात िन णात, अशीही आपली
याती आहे . या जगात जरीबासनांचा, तलम व त्रांचा, ने तर् दीपक र नांचा यापार
होतो. म गज, सु ल णी अ व, सु रेख लव असणारे उं ट यांचा यवहार, िवक् रय होतो.
याची पारख असणारे आप यासारखे जाणकार दुमीळ; पण हा िवक् रय जसा होतो, तसा
माणसांचा यापार त
ू ा या फाशां वर नसतो. त
ू ात दास बनले , हणून पांडव दास ठरत
नाहीत. वपराक् रमानं राजसूय य ाची सां गता करणारे ते वीर आहे त, हे दृ टीआड क न
कसं चाले ल? द्रौपदी दासी बनली असली, तरी ती त्री आहे , हे इथं बसले या
राजसभे ला अन् या सभे त या धमगु ं ना िवसरता ये णार नाही. जी मयादा आपण सहज
ओलांडलीत, ती ओलांडून िनदान आ हां ला तरी जमणार नाही. ती अमयादा आहे .’
कणाकडे पाहत िवदुर हणाले , ‘या जगात रा य दे ऊन कुणी राजा होत नाही, ना रा य
िहरावून घे ऊन कुणी दास. द्रौपदी ही ज मजात राजक या असून, इं दर् प्र थाची
महाराणी आहे ’
ममाघात झाले ला कण या शे वट या वा याने अिधकच सं तापला. आसनाव न
खाडकन उठू न तो गरजला,
‘कोण महाराणी? द्रौपदी? मग राजमाता गां धारीदे वी कोण? कौरवकुलाचं
अमा यपद भोगणा या िवदुरांना सम्राट धृ तरा ट् रमहाराजांचा िवसर पडले ला िदसतो.
नाहीतर या कौरवसभे त सम्राटांची उपि थती असता पांडवा या सम्राटपदाचा उ चार
कर यास ते धजले नसते . राजनीतीला अन् धमनीतीला त
ू मा य आहे , उसनं धारण
केले लं रा य पांडवांनी गमावलं य.् िजथं ते राजे रािहले नाहीत, ितथं राणी कुठली?’
कणाला दुजोरा दे यासाठी दुयोधन सरसावला,
‘कणा, दासाची कड दासीपु त्रानं च यायची. यात नवल कसलं ? िवदुर हणजे
सा ात पांडवांचा प पाती. तो आम या बाजूनं बोले ल कसा?’
दुयोधनाचा सं ताप पाहन
ू िवदुर णभर त ध झाले , समथन कर याचा प्रय न
करीत ते हणाले ,

‘यु वराज! आपला सं ताप मी जाणतो. या कुला या अ नावर माझं पोषण झालं ,
या कुलाचा मी अपमान कसा करीन! उलट, सं तापा या भरात या कुलाला कलं क
लागे ल, असं वतन होऊ नये , हणूनच माझी धडपड. हे पांडव आप या घरी आमं ित्रत
आहे त. आप या अ यागताचा स कार... स मान...’
‘स मान? या पांडवांचा?’ दुयोधन उसळला, ‘या त
ू ानं यांचा यो य तो स मानच
केलाय्. घरी आले या अ यागताला कसं वागवावं , हे यांनीच मला िशकवलं य.् राजसूय
य ा या प्रसं गी यांनी उभारले ली मयसभा आम याइतकी दुस या कुणी उपभोगली?
आमचा अपमान करताना घरी आले या अ यागताची जाणीव यांना न हती? अन्,
िवदुरकाका, हे ल ात ठे वा की, इथं पांडव ज र आमं ित्रत आहे त; पण ते आम या
पाहुणचारासाठी न हे ... त
ू ासाठी! तु म याकरवीच िदले लं त
ू ाचं ते आ ान वीका न ते
इथं आले ले आहे त. शकुिन अ िव े त िनपु ण आहे त, हे यांना तु हीच सां िगतलं होतं ना?
वाला चु किव यासाठी भु यारं खोदता ये तात, पा यावर तरं ग यासाठी नौका उभी करता
ये ते, पण दै व चु किव यासाठी काही करता ये त नाही, हे तु हां ला आता समजलं असे ल.
िवदुरकाका, या पांडवां या दुदशे ला तु हीच कारणीभूत आहात! अधवट रािहले लं काम
तु हीच पु रं करा. असे च अं त:पु रात जा अन् िज या असामा य लाव याची वत:
यु िधि ठरानं याती विणली आहे , या पांचालीला या राजसभे त घे ऊन या. हे काम
कर यास तु हीच अिधक यो य िदसता.’
दुयोधनाची ती आ ा ऐकताच िवदुरा या पायांतले बळ सरले . ते आप या
आसनाव न ढासळले . यांची अव था पाहन
ू दुयोधना या चे ह यावर ि मत उमटले .
दुयोधनाचा सूत प्रितकमा याला दुयोधनाने आ ा केली,
‘प्रितकमा, या भे कडा या हातून हे काम होणार नाही. हा िवदुर ने हमीच आमची
िनं दा आिण पांडवांची तु ती करीत आला आहे . कौरवांची स ा काटा असते , हे एकदा
याला उघड ा डो यांनी पाहू दे . तू असाच अं त:पु रात जा अन् आम या या दासीला
आमची पिरचया कर यासाठी इथं घे ऊन ये .’
प्रितकमा दुयोधनाची आ ा पाळ यासाठी गे ला.
दुयोधना या या आ े ने सभे त कुजबूज सु झाली.
भी म, द्रोण आिण कृप यांना वत:ला सावरणे कठीण झाले .
काही वे ळाने प्रितकमा एकटाच राजसभे त आला.
दुयोधनाने िवचारले ,
‘प्रितकमा, पांचाली कुठं आहे ?’
प्रितक याने सां िगतले ,
‘महाराज, द्रौपदी या सभे त ये या या पिरि थतीत नाही.’
‘कारण?’
‘ती एकव त्रा... रज वला आहे . मी आपली आ ा सां गताच या राजक ये नं
मलाच एक प्र न िवचारायला सां िगतलं य.् ’
‘कसला प्र न?’ नकळत दुयोधन बोलून गे ला.
यु िधि ठराजवळ जाऊन प्रितकमा हणाला,
‘राजा यु िधि ठरा, द्रौपदीनं तु लाच प्र न िवचारलाय्. तू त
ू ाम ये वत:ला हरवून
घे त यानं तर द्रौपदीचा पण लावलास की, आधी... असा तो प्र न आहे .’

द्रौपदीचा प्र न एकू न यु िधि ठर िन चे ट व सं ाशू य झाला. उतावीळ झाले ला
दुयोधन हणाला,
‘हे सूता! तू याला काय िवचारतोस? तू असाच माघारी जा अन् या द्रौपदीला इथं
घे ऊन ये . जे प्र न िवचारायचे , ते सभे त ये ऊन िवचा दे . तो सं वाद ऐक यात आमचीही
करमणूक होईल.’
प्रितक याला ते कठोर कम नको वाटत होते . यु िधि ठर काहीतरी बोले ल, सभा
काहीतरी िनणय घे ईल, असे वाटत होते .
सावध झाले या यु िधि ठराने प्रितक याकडे पािहल आिण याने उ या असले या
ू ाला सां िगतले ,
आप या दत
ू ा, तूच द्रौपदीकड़ं जा. ितला माझा िनरोप सां ग, प्र न िवचा न सं कट हरण
‘हे दत
हो याची ही वे ळ न हे . ितला हणावं , तू एकव त्रा, रज वला असलीस, तरी असशील,
या ि थतीत या राजसभे त ये . तू राजपु त्री राजसभे त तशा अव थे त आ यावर
र तलां िछत ि थती पाहन
ू तरी या कौरवां या मनांत आम याब ल अनु कंपा िनमाण
होईल.’
पती हणवून घे णा या यु िधि ठराचे भाषण ऐकू न कौरवसभे तले भी म, द्रोण,
कृपाचाय हताश झाले .
कणाला यु िधि ठराची घृ णा आली.
उ सािहत झाले ला दुयोधन दु:शासनाला आ ा करता झाला,
‘दु:शासना, उभा काय रािहलास? अं त:पु रात जा अन् या दासीला इथं घे ऊन ये .
सरळपणे ती यायला तयार झाली नाही, तर बळजबरीनं फरफटत ितला इथं घे ऊन ये ; पण
एकटा माघारी ये ऊ नकोस.’
दुःशासन आसनाव न उठला आिण तो भावाची आ ा पाळ यासाठी
सभागृ हाबाहे र िनघून गे ला.
द्रौपदी राजसभे त आणली जाणार, या क पने ने सारी सभा भयग्र त झाली होती.
मनातली आसु री उ सु कता िशगे ला पोहोचली होती. सभागृ हाबाहे र उठले या
धडपडी या आवाजाने सा यांचे ल प्रवे श ाराकडे लागले आिण काही णांतच
द्रौपदी या केसांना ध न सभागृ हात प्रवे श करणा या दु:शासनाकडे सवांचे ल गे ले.
द्रौपदीचे श द कानां वर पडले .
‘सोड, पा या, सोड ऽ’
िविहरीतून मोट खे चन
ू आणावा आिण पाटात िरती करावी, तसे दुःशासनाने
द्रौपदीला खे चीत राजसभे या म यभागी आणून सभा थानासमोर एका िहसड ाने
सोडले .
राजसभे त द्रौपदी ढासळली होती. ितचे नीलवण कुरळे केस उणाव त्रावर िवखु रले
होते .
या पडले या द्रौपदीकडे बोट दाखवून दुःशासन हणाला,
‘कौरवदासी राजसभे म ये उपि थत झाली आहे .’
दुःशासनाचे ते श द द्रौपदी या कानी पडले . ती भानावर आली. ितने िन चयपूवक
आपली मान वर केली. एका हाताने केस सावरीत दुस या हाताने अपु या व त्रातील
ल जा झाक याचा प्रय न करीत ती उभी रािहली. कौरवसभे व न ितची दृ टी िफरत

होती. ितची घायाळ दृ टी दीनवाणे बसले या आप या पतींवर णभर ि थरावली.
यां या दशनाने ितची असहायता कुठ या कुठं गे ली. ित या ने तर् ांत सं ताप उसळला.
पाहत ितचे श द उमटले ,
‘िपतामह, तु ही तरी मला याय ा! याला त
ू ातलं काही ान नाही, अशा
मा या पतीला अ िव े त िनपु ण असले यानं आ ान ावं आिण याचं सव व िहरावून
यावं , हे यो य आहे का?’
दुयोधन उभा रािहला. तो गरजला,
‘ याचं उ र िपतामहांनी ायचं काहीच कारण नाही. ते उ र माझा दास बनले ला
यु िधि ठरच दे ईल. दा य आलं , तरी याची धमबु ी अजून िजवं त असे ल.’
सारे यु िधि ठराकडे पाहू लागले . याने आपली मान वर केली. तो शांतपणे हणाला,
‘पांचाली, हे हणतात, ते स य आहे . मी त
ू ाम ये मा या हातानं सव व गमावलं
आहे .’
पितवचनाने द्रौपदीचा आणखी एक आधार सु टला. िनराश न होता ितने धै याने
भी मांना िवचारले ,
‘िपतामह! या सभागृ हात मला बळजबरीनं आण यापूवी मी जो प्र न केला होता,
तो याचसाठी. सव हर यावर, वतःला पणाला लावून, जो वतःच दास बनला आहे ,
याला यानं तर प नीला पणाला लाव याचा काय अिधकार? िपतामह! िजथं माझे
पराक् रमी पती दुबळे , िनःस व बनले , या या अनाय सभे त तु हीच माझे त्राते . या
पणानं मी हरले आहे का, याचा िनणय तु हीच ा.’
याने जीवनात याग आिण पराक् रम यांखेरीज काही जाणले नाही, िपतृ वचनासाठी
याने आप या आयु यातील सा या मह वाकां ांना बं ध घातले , याला जीवनात
वाथ कधीहा िशवला नाही, या भी माचायांना द्रौपदीचा प्र न धमसं कटासारखा
वाटला.
सारे भी णाचायांकडे पाहत होते .
भी म आसनाव न उठले . मनाचे सारे आवे ग सं यिमत करीत ते हणाले ,
‘हे सु भगे ! तु झा प्र न मोठा गहन आहे . समथ पु ष याला धम हणतो, तोच खरा
धम, असं जग मानतं . मीही याच धमाला ब आहे . मनात असूनही तु ला अनु कूल उ र
मला दे ता ये त नाही, याचं मला अतीव दुःख आहे . हर यानं तर दुस याला पणाला
लाव याचा अिधकार उरत नाही, हे तु झं वचन स य आहे ; पण, पांचाली, तू पांडवांची
धमानं अधां गी आहे स अन् यामु ळं जे हा पांडव हरले , ते हाच तूही हरली आहे स.
दासाची भाया ती दासीच होय. हा यु िधाि ठर वमु खानं च, मी पराभूत झालो, असं
मानतो. ितथं च वतःचं दा य यानं मा य केलं य.् यामु ळं तु या प्र नाचं उ र तूच
शोध. याचा िनणय सां ग यास मी असमथ आहे .’
घनमे घाने सूय झाकावा, तसा भास द्रौपदीला झाला. भी मा या उ राने दुयोधनकण आनं िदत झाले . िवदुर-िवकणासार या स जनांनी द्रौपदीची बाजू घे तली; पण
भी मिनणयामु ळे ते समथन कौरवसभे त दुबळे ठरले . भर समु दर् ात, वादळात सापडले पा
नौके या एकुल या एका िशडा या िचं या हा यात आिण दै वगती या लाटां वर
ल यहीन नाव हे लकावे यावी, तशी पांचालीची अव था झाली.
भी म आसन थ होताच दुयोधन उठला. तो द्रौपदीला हणाला,

‘द्रौपदी, तु ला आता मा याखे रीज त्राता नाही. हा यु िधि ठर तु झा वामी नाही,
असं तू हण; मी तु ला दा यातून मोकळं करतो. या यु िधि ठराचं त
ू कम खोटं हण; मी
तु ला सं कटातून ज र वाचवीन.’
द्रौपदीला ते हण याचे बळ न हते . द्रौपदीची मान खाली गे ली.
दुयोधनाचे िवजयी हा य सभागृ हात घु मले . प्रथमपासून िवदुराबरोबर द्रौपदीची
कड घे णा या िवकणाला भावी सं कटाची जाणीव झाली. िन चयपूवक तो उठला.
‘हे नरद्रहो! धम, वाकवावा, तसा वाकतो. राजसभे त त्रीला आणणं हाच मु ळी
अधम, कपटानं िजं कले या त
ू ात सा वीचा छळ हावा, यासारखं घोर पातक नाही. ही
पांचाली द् पदक या आहे . द्रौपदी िजं कली गे ली नाही, असं माझं िनि चत मत आहे .’
िवकणाचे बोलणे सं पताच कण उठला. आपले सुं दर बाहू उभा न तो हणाला,
‘िवकणा! धम, नीती यांचा िनणय कर याइतका अजून तू मोठा झाला नाहीस.
बला या आधारावरच राजनीती आपला िनणय दे ते, ते तु ला माहीत नाही. ही द्रौपदी
तु ला पितव्रता वाटावी, यासारखं अ ान कोणतं ? अरे , दे वानं ि त्रचा एकच पती िनयत
केला असता, अने क पु षांना भोग दे ते, ती पितव्रता कसली? ही दुराचरणी एकव त्रा
अथवा िवव त्रा असली, तरी िबघडतं कुठं ? िवकणा, ही त
ू सभा आहे , धमसभा न हे .’
द्रौपदीकडे पाहत कण हणाला, ‘हे या से नी, तू आमची दासी झाली आहे स. धमाचा
आधार शोध यापे ा याची दासी बनली आहे स, या दुयोधन महाराजां या अं त:पु रात
जा आिण आप या से वेनं आप या वामींना प्रस न क न घे . यातच तु झं िहत आहे .
तोच तु झा धम आहे .’
‘माझा धम?’ यु िधि ठराकडे पाहत द्रौपदी हणाली, ‘मा या धमाला जागा
रािहली नाही.’
‘द्रौपदी, तु झी जागा इथं आहे , बघ!’ हणत दुयोधनाने कदळी या तं भाप्रमाणे
सव ल णयु त, वज्रासारखी दृढ असले ली आपली मांडी उघडी क न द्रौपदीला
दाखवली.
ू मे घनाद उमटावा, तसा भीम
सारी भूमी सूयदाहात होरपळत असता आसमं त भे दन
गजला,
‘नरद्रहो! माझी प्रित ा ऐकू न ठे वा. या दुःशासनानं द्रौपदी या केसांना पश
केला, याचं व थळ नखाग्रांनी फोडून मी यांच र त प्राशन करीन अन् उ म पणं
भरसभे त उघडी मांडी दाखवणा या दुयोधनाची मांडी मी मा या गदे नं िछ निविछ न
क न टाकीन, त हाच माझी प्रित ा पु री होईल.’
भीमा या या घोर प्रित े नं सा या सभे चा थरकाप उडाला.
दुयोधना या अपमानाने कणाचा सं ताप उसळला; पण याला थोपवीत दुयोधनाचे
श द उमटले ,
‘प्रित ा! मा या सभे त माझे दास मा या पराजयाची प्रित ा करतात? अ ािप
या दासां या शरीरां वर राजभूषणं , राजव त्रं आहे त ना! याचमु ळं यांना आप या
अव थे ची पु री जाणीव झाले ली िदसत नाही. हे वृ कोदरा, तू माझा दास आहे स. हे दासा,
वामीं या उघड ा मांडीचं दशन दासीला घडलं , तर तो ितनं स मान समजावा; पण
दासानं ितकडं दृ टीही वळवू नये . तो प्रमाद घडला, तर काय होते , हे आताच तु ला
कळे ल.’ दुयोधनाचा आवाज चढला. पांडवांकडे बोटे दाखवीत तो ओरडला, ‘से वकांनो,

पाहता काय; या उ म दासांची भूषणं , व त्रं काढून या!’
या आ े ने सारी सभा जाग या जागी िथजून गे ली. दास पु ढे सरसावले ले पाहताच
यु िधि ठराने आपली राजभूषणे उतरवली. व त्रे सोडून ठे वली, इतर पांडवांनी याचे
अनु करण केले . पतींची ती केिवलवाणी अव था पाहन
ू द्रौपदीने डो यां वर हात घे तले .
द्रौपदी या या कृतीने कणाचे ल ित यावर िखळले . याने दुःशासनाला आ ा
केली,
‘दु:शासना! हे दास जसे िवव त्र झाले , तसे च या पांचालीला िवव त्र कर!
राजहं सी कशी असते , ते आज या सूतपु त्राला पाहायचं य.् सामा य त्रीपे ा राज त्री
केवढी वे गळी असते , हे जाणून यायला मी उ सु क आहे . पाहतोस काय? या
एकव त्रेला िवव त्र कर!’
आधीच चे तनाशू य बनले ले भी म, िवदुर या श दांनी दचकू न भानावर आले .
भयचिकत द्रौपदीचे डोळे िव फारले गे ले. दुःशासनाने पु ढे टाकले ले पाऊल पाहताच
भय याकू ळ झाले ली द्रौपदी मागे सरकू लागली.
दुःशासन पु ढे जात असतानाच सं तापाने थरथरणारे भी म उभे रािहले ,
‘थांब, द:ू शासना, पु ढं पाऊल टाकू नकोस.’
सा या सभे त िन: त ध शांतता पसरली. भी माचायांची ते जपु ं ज मूती पांढरी
फटफटीत पडली होती. अितदाहात लोह शु भर् बनावे , तशी. अि न फुिलं ग वषावे त, तसे
यांचे श द कौरवसभे वर पडू लागले ,
‘अरे , िध कार असो या सभे चा! इथ या स जन, पराक् रमी हणवून घे णा या
नरद्रांचा! या राजसभे त पौ ष सरलं का? ही राजसभा आहे , की सा ात अधमसभा?
राजनीतीचा भाग हणून आतापयं त मी हा सारा प्रकार पाहत आलो आहे ; पण तु म या
अधोगतीला सीमा िदसत नाहीत. सूतकुलात ज मले या, हीन वृ ी धरणा या पु षाला
मी दोष दे त नाही; पण या या स यानं अघोरी कृ याला उ ी त झाले यांचा िववे क
गे ला कुठं ? ही या सभे ची अमयादा आहे . जोवर हा भी म इथं उभा आहे , तोवर अबले ला
िवव त्र कर याचं धाडस कुणीही क नये . दुःशासना, मागं फीर ही माझी आ ा आहे .’
दुःशासन तसाच उभा रािहला. याने दुयोधनाकडे आशे ने पािहले .
दुयोधनाने वत:ला सावरले . आपला सं ताप आवरीत याने िवचारले ,
‘िपतामह, ही आ ा कशा या बळावर दे ता आहात?’
‘काय िवचारतोस?’ भी म चिकत होऊन हणाले .
‘ही आ ा कशा या बळावर दे ता?’ दुयोधनाने शांतपणे पु हा िवचारले .
‘मा या बळाब ल तू िवचारतोस?’ भी माचा सं ताप सु टला, ‘कुठू न आलं हे बळ?
मूखा, या नावानं तू मला सं बोधतोस, ते च माझं बळ आहे . मी भी म िपतामह आहे . या
रा याचा खरा वारस. मा या यागामु ळं तु ही हे रा य भोगता आहात. तू मला आ ान
करतोस? दुयोधना, दु ट सं गतीनं तू अधोगती या पिरसीमे वर उभा आहे स. यापे ा
जा त ढासळू नकोस.’
आप या प्रहाराने ते जोभं ग होईल, या क पने ने पाहणा या भी माचायांना
ु
दयोधना या चे ह यावर उमटले ले हा य पाहन
ू अचं बा वाटला. आपला आवाज ि थर
राख याचा प्रय न करीत दुयोधन हणाला,
‘िपतामह! आप या दातृ वाचा उ ले ख क न तु हाच वत:ची पायरी उतरला

आहात. क् रोधा या आहारी जाऊन आणखी ढासळू नका, हे सां ग याची पाळी मा यावर
यावी, हे मी माझं दुदव समजतो.’
दुयोधना या प्र याघाताने भी म सु न झाले . िहमिशखरावर त त िकरण पडावे त
आिण िहमखं ड घस लागावे त, तशी या कु श्रे ठाची अव था झाली. सारा आवे श
ढासळला. ते ज सरले . सवां गाला कंप सु टला. दुयोधनाने ममाघात केला होता.
‘यु वराज, कटू असलं , तरी स य सां िगतलं त! वे ळीच सावध केलं त. या भी मा या
दै वी आता पाय या उतर याखे रीज काहीही रािहलं नाही.’
भी माचायांनी आप या खडावा चढव या आिण राजसभे या पाय या उत न ते
जाऊ लागले . यांना अडव याचे बळ िवदुरांना रािहल न हते . फिटकभूमीव न
खडावांचा आवाज उठत होता. या जाणा या आवाजाबरोबर द्रौपदीचा उरलासु रला
आधार िनघून गे ला.
दुयोधना या मनावरचे दडपण नाहीस झाले . याने दुःशासनाला सं केत केला.
सारी सभा त ध होती. दुःशासन आ मिव वासाने पु ढे झाला आिण याने
द्रौपदी या पदराला हाती घे तले . बस या जागी कणा या अं गाला कंप सु टला. घशाला
कोरड पडली. जे घडावे , असे वाटत होते , ते पाह याचे धाडस कणाला रािहले नाही.
कणाचे ने तर् नकळत िमटले गे ले...

२२

् पदी या व त्राला दुःशासनाने
दरौ

हात घातला आिण सभागृ हात िविचत्र
शांतता पसरली. वास अवरोधले गे ले; पण ती भयाण शांतता तशीच िटकू न रािहली.
न नते या भीतीन आप या तटपु ं या व त्राला आिण कंचु कीला कवटाळू न उ या
असले या द्रौपदीला ती शांतता जाणवली. न या सं कटा या भीतीने ितने डोळे उघडले .
ितची दृ टी समोर गे ली. सा या सभे त डोळे महा ाराकडे लागले होत. दुःशासनाचा
पदरावरचा हात ढळला होता. िजकडे सारे पाहत होते , ितकडे द्रौपदीचे ल वळले .
सभागृ हा या दारात कृ ण उभा होता.
द्रौपदीचा डो यां वर िव वास बसत न हता. ितची दृ टी कृ णावर िखळली होती.
कृ ण धीमी पावले टाकीत सभागृ हात ये त होता.
रे शमी पीतांबर, अं गावर रे शमी उ रीय, म तकी धारण केले ला सु वणिकरीट,
कृ णाचे प ते च होते . ते च माने वर ळणारे केस. ते च िवशाल ने तर् . या साव या पात
उणीव होती, ती फ त ओठां वर सदै व िवलसणा या ि मताची. डो यांत िवल ण शांत
भाव प्रगटला होता, लाटाहीन समु दर् िदसावा, तसा.
कृ णाला पाहताच द्रौपदी या मनाचे सारे बां ध फुटले . पु ढे ये णा या कृ णाकडे ती
धावली आिण पाहता-पाहता कृ णा या िमठीत ती ब झाली. पाठीव न िफरणारे
कृ णाचे हात ितला अभय दे त होते .
या हातां या िव वासाने द्रौपदी सावरली गे ली. अश् पु सून ती कृ णाला
हणाली,
‘कृ णा, कशाला आलास इथं ? सा ात पु षाथ असा लौिकक असणारे माझे पती
भीम, अजु न, यांची अव था बघ. धमबु ी यु िधि ठराची ही त
ू लं पटता बघ. त
ू ाम ये
मा या पतींनी ऐ वय, रा य आिण वतःला हरवलं , याचं मला दुःख नाही; पण
वतः या प नीला पणाला लावून आपला पु षाथ गमावला, याचं मला मरणप्राय दुःख
आहे ... अन् यां याकडून अभय अपे ावं , ते च माझं व त्रहरण पाहायला उ सु क झाले
आहे त. यांत या एकाही धम ाला मा या त्री वाची जाणीव झाली नाही. ना एकाही
वीराला मा या अनु कंपनीय ि थतीची लाज वाटली. हे सव घडत असता एकच समाधान
वाटत होतं , िनदान तू तरी ही िवटं बना पाहायला इथं नाहीस. हे च ते समाधान होतं ; पण
ते वढं सु ा मा या निशबी िलिहलं नाही का, रे ? कशाला आलास इथं ? ही िवटं बना
पाहायला?’
‘शांत हो, द्रौपदी!’कृ णाने ितचे अश् पु सले , ‘िवटं बना पाह यासाठी मी इथं
आलो नाही. या त
ू ाची मला क पना न हती. मी आवत दे शातून दरू गे लो होतो. वदे शी
मी असतो, तर वे ळीच ये ऊन हा त
ू घडू िदला नसता. हे कृ णे , तू भयग्र त होऊ नकोस.
व त्रहरण इतकं सोपं नाही. प्र ये क मानवी जीवन िवधा या या अने क सुं दर व त्रांनी
िवभूिषत झाले लं असतं . या मानवी जीवनाची ल जा अने क सु म व त्रांनी वे ढले ली
आहे . ती व त्रं महाव त्रं असतात. माता-िपता, बं धु-भिगनी, पित-पु त्र, गु -िमत्र,

अशा अने कां या ने हांनी िवणले ली ती व त्रं- यांनीच जीवनाची खरी ल जा झाकली
जाते . तु झे वीरबाहू पती तु झं र ण कर यास असमथ ठरले असतील. या सभे त या
महायो यांचं बळ अपु रं पडलं असे ल; पण यामु ळं भय याकू ळ होऊ नकोस. मी आलोय्
ना! िनदान मा यावर तरी िव वास ठे व.’
कृ णा या या बोल याने द्रौपदीचे मन शांत हो याऐवजी अिधकच भडकले . ती
नकाराथी मान हलवीत हणाली,
‘कृ णा, फार उशीर झाला. जे घडू नये , ते के हाच घडून गे लंय.् मी एकव त्रा, पण
पु ष हणवून घे णा यांनी ती अव था जाणली नाही. प्र य पतींनीच मी अशा
अव थे त राजसभे त यावं , असा आग्रह धरला. या दुःशासनानं अं त:पु रात प्रवे श क न
मा या केसांना ध न फरफटत आणलं . कृ णा, मी य से न द् पदक या. मला या सभे त
ओढून आणलं जातं अन् याची लाज कुणालाही वाटत नाही!’ आपले मृ द,ू नीलवणीय
कुरळे केस डा या हातात ध न ते कृ णासमोर दाखवीत द्रौपदी हणाली, ‘मधु सद
ू ना, या
केसांची लाज तू बाळग. दुःशासनानं ओढले ला हा केशपाश कधीही िवस नकोस. कृ णा,
या सभे त काय घडलं नाही? या सभे त ने तर् सं केत झाले . उघडी मांडी दाखवली गे ली.
अपश द ऐकले . एवढं च न हे , तर मा या पदरालाही हात घाल याचं धाडस झालं .
यापे ा आणखी कोणती िवटं बना िश लक रािहली? वािभमानानं जगता ये यासारखं या
तु या अभागी भिगनीजवळ काहीही िश लक रािहलं नाही.’
द्रौपदी या क न बोलांनी कृ णा या डो यांत अश् उभे रािहले . आपला
थरथरता हात यानं द्रौपदी या केसां व न िफरवला. कृ णा या कंठ दाटू न आला.
आपले आर त ने तर् उं चावत तो हणाला,
‘कृ णे , पृ वीतलावर जे जे घडतं , ते फ त ई वरा या इ छे नं , आ े नं. दु टांचा
िवनाशकाल यायचा झाला, तरी पापां या राशी उभार याला सं धी िमळावी लागते . तू
या सु ट या केसांसाठी क टी होऊ नकोस. तु या पदराला पश झाला, हणून खं त
बाळगू नकोस. अपश द ऐकू न यावे लागले , हणून दुःखी होऊ नकोस. या सभे तील
यांनी यांनी हा प्रकार केला, पािहला, सोसला, या सवांचा रणां गणावर िवदारक मृ यू
पाहन
ू च मी दे ह ठे वीन. सा या कौरवि त्रया अशाच आप या सु ट या केसांनी आिण
मोक या कपाळांनी शोक करीत जाताना तु ला िदसतील. ते घडे पयं त मा या मनाला
शांती लाभणार नाही. यासाठीच या सभे ला सा ठे वून मी प्रित ाब होत आहे .’
दुःशासन आवे शाने पु ढे झाला.
‘कृ णा, आमं तर् ण नसता ये णं हाच मु ळात अस यपणा अन् यात अस या
प्रित ा...’
कृ णाची जळजळीत दृ टी वळताच दुःशासनाचे श द ग यातच रािहले .
ितर कारयु त आवाजात कृ णाचे मोजकेच श द प्रगटले ,
‘साम यशाली पु षाला दुबलां या सभे त प्रवे श कर यास आमं तर् णाची
आव यकता नसते .’
कृ णाने आपले उ रीय सावरले आिण तो सभे कडे वळला.
सारी सभा कृ णा या आकि मक आगमनाने व या या बोल याने कासावीस झाली
होती.
द्रौपदीला सोडून कृ णाची पावले अधचं दर् ाकृती सभे या िदशे ने ये त होती. सभा

िनरखीत तो चालत होता. त ध बनले या सभे त या या पावलांचा ते वढा आवाज ऐकू
ये त होता. कृ णा या आवाजाने च या शांतते चा भं ग केला‘कौरवश्रे ठहो! या सभे त आमं तर् ण नसता मा या आगं तुक ये यानं तु ही
िवचिलत होऊ नका. तु ही केले ला य अन् यापु ढं पांडवांची मयसभा िन प्रभ ठरावी,
असं हे ऐ वयसं प न त
ू गृ ह- तोरण फिटका पाह यासाठीच मी इथं आलोय्. या तु म या
सु वणासनांनी यु त असले या र नजिडत तोरण फिटकेत उभा असता सा ात
गं धवनगरीचा भास मला होतोय्. तु म या आनं दात भाग घे यासाठीच मी इथवर धावत
आलोय्.’
कृ ण सभा थाना या समोर आला होता. सा या सभे व न दृ टी िफरवून तो
हणाला,
‘स जनहो! ही सभा अलौिकक आहे . ने तर् ांनी अं ध असूनही, या या ानच न
ूं ी
कधीही िवश्रांती घे तली नाही, असे कु श्रे ठ सम्राट धृ तरा ट् रमहाराज या सभे त
िसं हासन थ झाले आहे त. आप या यागानं पितिन ठे चा परमो च आदश िनमाण
करणा या माता गां धारीचे सु पुत्र ही सभा भूषवीत आहे त. ही सभा द्रोणाचाय,
कृपाचायांसार या ानयो यांनी िस आहे . आप या प्रित े साठी आिण िद या
वचनासाठी या कु रा यावरील आपला ह क सोडणा या िपतामह भी मचायांचं मोकळं
आसन यां या यागाचं च प्रतीक बनलं आहे . कृतह त, अितदे वी असा लौिकक असणारे
त
ू िनपु ण शकुिन या तोरण फिटकेचे सा ात तोरण बनले आहे त. प्रितकमा,
दुःशासनासारखे कत यकठोर आ ापालक कायिस ीस साम य दे त आहे त. यां या
पराक् रमाची तु लना सा ात सूयाशी करावी, अशा वीर दुयोधनाची ही सभा आहे .
दे वांचाही अिभमान कमी ठरावा, अशा आप या दातृ वानं ित्रखं डात कीती सं पादन
करणा या महारथी कणासार या अने क ात्रां या ते जानं ही सभा प्रकाशमान झालीय्.
या सभे त िवदुरां या उपि थतीनं सा ात िववे क प्रगटला आहे . पं चन ां या
उदकानं सु ा जे पु य लाभत नाही, ते या सभे या दशनानं लाभावं , अशी ही भयहािरणी,
पु यमय सभा आहे . या सभे या दशनानं मी ध य झालो.
‘पांडवांनी इं दर् प्र थाला राजसूय य केला. यांनी आप या पराक् रमानं केले या
िदि वजयाची ती सां गता होती. या महाय ात वीर दुयोधन, महारथी कण, शकुिन
महाराज यां यासारखे अने क कौरववीर उपि थत होते . तो महाय , याप्री यथ घडले ली
महादानं , मनोरं जनासाठी उभारले ली मयसभा पाहन
ू सारे तृ त झाले ; पण तु ही मात्र
अतृ तच रािहलात. हे ल ण तु म या वाढ या पराक् रमाचं , तु म या भावी उ कषाचं च
होय. तृ त आ मे कधीही िदि वजयी बनत नसतात.’
न राहवून दुःशासन बोलला,
‘ तु य! एकदम तु य बोललात.’
पण सभे तन
ू कुणी याला दुजोरा िदला नाही. आपले काही तरी चु कले , याची
जाणीव याला झाली. कृ णाने या याकडे पािहले ही नाही. तो बोलत होता :
‘पांडवांनी राजसूय क न वतःला अिभषे क क न घे तले असतील; पण तु ही
ज मजात सम्राटपद भोगता आहात. सम्राट धृ तरा ट् र महाराजांना ते िस कर यासाठी
न या य ाची गरज न हती. तु मचं ऐ वय, स ा जाहीर असता ही ने तर् दीपक सभा
उभार याचं काहीच प्रयोजन न हतं .

‘तु ही य केलात, ते यो यच झालं . पु यसं चय वाढतो. यासाठी य केलात ना?
तु ही सम्राट आहा, स ाधीश आहा, हे परत सां ग यासाठीच य केलात ना? य ात
पडले या आहुतींनी आिण उठणा या मं तर् ो चारानं ही पृ वी पावन हावी, हणूनच हा
य केलात ना? मग या य ाची होमकुंडं तृ तते नं शांत हो याआधीच या अबले ला
भरसभे त िवव त्र कर याचं धा ट् य आलं कुठू न? ही भूमी आप याच हातांनी
िवटाळ याचा सवनाशी मोह तु हां ला का झाला?’
दुयोधनाची खाली गे लेली मान उं चावली. डोळे कृ णाला िभडले ; पण णभरच. तो
दाह याला सहन करता आला नाही. तु छते नं दुयोधनाकडे पाहत कृ ण हणाला,
‘प्रजापालन हा सम्राटपदाचा प्रथम गु ण. सम्राटांना प्रजा ही मु लासारखी.
तु म या मनात पांडवांब ल वै रभाव असे ल; पण या णी ते त
ू ात हरले , दास बनले ,
ते हा ते तु मचे प्रजानन झाले नाहीत का? ही द्रौपदी दासीच न हे , प्रजानन आहे , हे
तु म या कुणा याच कसं यानी आलं नाही? जे सम्राट प्रजे ला न न क इि छतात, ते
सम्राट कसले ?’
कृ णाचा आवाज परत सं थ बनला. गृ हावरची नजर न काढता याची पावले या
अधचं दर् ाकृती राजसभे तन
ू िफरत होती; पण श दांची धार णा णाला वाढत होती,
‘वीरहो! मी असं ऐकलं य् की, पु यसं चयासाठी य योजला जातो, ते हा य ाचा
नाश कर यासाठी दु ट रा स आकाशातून अवतरतात. या य भूमीचा नाश करतात;
पण आज ते खोटं असावं , असं वाटतं . य ाम ये मं तर् ो चाराबरोबर जी तु पाची धार धरली
जाते , य कुंडात जी सु गंधी का ठं प्र विलत होतात, या सिमधा अि न प घे त
असतात. धु राचे लोट उठतात. यातूनच अहं काराचे रा स उद्भवतात. वासने ची
आस ती, ऐ वयाचा मद अन् स े चा अहं कार यांनीच तु म या ानय ाचा नाश झाला
आहे , हे स य इथं बसले या द्रोणाचायांनी, कृपाचायांनी तु हां ला सां गायला हवं होतं ,
पण यां या िववे कावर दा याची पु टं चढली आहे त, यांची िज हा हा मं तर् सां गावयास
धजे ल कशी?
‘य कर याआधी य ाचं प्रयोजन तरी यानी यायचं होतं त! िदि वजयासाठी
बाहे र पडले या वीरां या मनांत सदै व असूया भडकत असते . नवी भूमी पादाक् रांत
कर याची वािम वाची भावना बळावत असते . अं िकत बनले या नरद्रा या दशनानं
अहं कार उफाळतो. रणवा ां या आवाजानं कान भारले ले असतात. शत् िधरानं
हाले ली भूमी पाहन
ू यशाची लानी चढले ली असते . असा िदि वजय क न
परत यानं तर मु ाम य केले जातात.
‘ऐ वयाचा अहं कार राहू नये , हणून याचकांना िवपु ल दानं िदली जातात.
कीतनां या पानं सु िवचारांची पखरण केली जाते . य भूमी या प्रस न वातावरणात
या या आशीवादानं यश लाभलं , या परमे वराचं मरण केलं जातं , यामु ळं
वािम वाची भावना लु त होते . योजले या अिधकारी य तींनी केले ले वाद एकाग्र
मनात से िवले जातात. यायोगानं अ ानाची जळमटं नाहीशी होतात. य ांसाठी पाचारण
केले या तापसां या दशनानं जीवन शु होतं . य ा या, तप चय या उ ुं ग िशखरां या
दशनानं अहं कार जाऊन, या जागी साि वक भाव जागृ त होतो. य ा या िनिम ानं
एकित्रत केले या आ त- वकीय, इ टिमत्र जनसमूहातून स यभावना िनमाण होऊन
आ मिनवे दनानं जीवन उजळू न जातं , ते हाच य ाची खरी सां गता होते .

‘य करणा यां या ठायी स वगु णांचा अिधकार असावा लागतो. याय, नीती,
दातृ व, िववे क अन् धम यांनी सं प न असले या पु षांनीच य कर याचा पराक् रम
करावा. तु ही तर काम, क् रोध, मद, म सर, लोभ, यांनी िल त असले ले! तु हां ला दया,
मा, शांती आठवे ल कशाला! या दुगणांनी तु ही अं ध बनलात अन् हणूनच एका
रज वले ला राजसभे त आणून जीवन िवटाळलं त. राजसूय य ात या यु िधि ठरावर
भूलोकी या नरद्रांनी छत्रचामरं ढाळले ली पािहलीत, तोच हा यु िधि ठर,
ह तलाघवा या नीच करामतीनं त
ू ाम ये हर यावर सा ात धम हणवून घे णा या या
अं गावरची व त्रं िहरावून घे याइतके तु ही ु दर् बनलात! तु हां ला सम्राट कोण
हणे ल! या माणु सकीला कािळमा लावणा या कृतीनं च तु ही रा यािधकारास यो य
नाही, हे िस केलं य.्
‘पांडवांनी मनोरं जनासाठी उभारले ली मयसभा करमणु कीसाठी होती. य ाचा शीण
घालव यासाठी ती उभारली होती. ती मयसभा खरोखरीच अलौिकक होती. यां वर
मानवाचा सं पण
ू िव वास, ते कान, नाक व डोळे िकती फसवे आहे त, हे ती मयसभा
दाखवून दे त होती; पण ही तोरण फिटका हणजे िव वासघाताचं मूितमं त प्रतीक. या
त
ू गृ हाला नरकातसु ा जागा नाही. एका रज वले या दशनानं र तलां िछत झाले ली
ती तोरण फिटका कसली, ती तर सा ात रौरववितका! आप या ु दर् , हीन, दुबल
मनोवृ ीचं तोरण आप याच हातानं या य वे दीवर चढवताना लाज कशी वाटली
नाही?’
दुयोधनाने सं तापाने कृ णाकडे पािहले . या दृ टीला दृ टी िभडवत कृ ण हणाला,
‘मा या बोल याचा सं ताप ये तो?’ बसले या पांडवांकडे बोट दाखवीत तो हणाला,
‘धमबु ी यु िधि ठर, पु षो म पाथ, शि तशाली भीम आप या पराक् रमाला आवर
घालून, ये ईल तो अपमान सोशीत या सभे त बसले आहे त, ते तु म या िवजयाचं फळ
नाही. यांनी राजसूय य ानं िमळवले या िववे काचं ते ल ण आहे . ते पाळीत असले या
िववे कानं , तु ही दे त असले या आ ानांचा वीकार ते करीत आहे त, हे मूढांनो, तु म या
यानी कसं ये त नाही? पांडवां या असूयेतन
ू उद्भवले ला तु मचा य आिण कुिटल हे तन
ू ं
आयोिजत केले ली ही सभा, यांतन
ू पु यप्रभाव उगवणार कसा?’
कृ णाने दोन पावले टाकली अन् शकुनीने िवजयाने उधळले या पटावरचा एक
फासा कृ णा या पायाखाली आला. कृ णाने णभर या फाशाकडे पािहले . पायाशी
ओंगळवाणा िकडा यावा आिण तो लाथे ने उडवावा, तसा तो फासा कृ णाने ठोकरला.
‘जु गार! ित्रय वा या वृ ीला आ ान दे यासाठीच तु ही यु िधि ठराला त
ू ाचं
आमं तर् ण िदलं त ना? अन् यानं हे आ ान वीकारलं , ते ही याच अहं कारापोटी. त
ू ाचं
आ ान ित्रय कधीही नाकारीत नाही, हे खरं ! जु गार हा तर ित्रय वाचा प्रमु ख गु ण;
पण तो जु गार हणजे पटावर मं तरले या फाशांचं दान न हे . ित्रय वाचे जु गाराचे फासे
आकाशी या सूय-चं दर् ांचे बनले ले असतात. पृ वीसकट सा या ग्रहांना फेरे दे याची
श ती यां याम ये सामावले ली असते .
‘वीर नरद्रांनी यापले या वयं वर-मं डपातून राजक ये चं हरण कर यात तो जु गार
य त होतो. दान िजं कलं , तर राजक या घरी ये ते. फासे उलटे पडले , तर राजक या झु न
मरते , असा लौिकक जु गार, तो ित्रयानं खे ळावा, रणां गणा या पटावर सामो या
ये णा या बलव र शत् वर हातात या आयु धांचंही भान न बाळगता ज म-मृ यू या

कवड ांची दानं टाकीत जा यात ित्रयांचा त
ू रं गतो. िजं कलं , तर पृ वीचं रा य
भोगता ये तं, फासे उलटे पडले , तर वगीचे दे व हाताचा पाळणा क न यायला ये तात.
असा हा जु गार ित्रयांनी खे ळावा. हा कसला त
ू अन् कसली राजसभा!!
‘अरे , ती राजसभा, की िजथं िवव त्र गे ला, तरी सव त्र होऊन बाहे र ये ईल. ती
राजसभा, की िजथं पितते लाही पावनते चा पश हावा. िजथं अबला सबला बना यात,
अशी जी ती राजसभा. ही राजसभा कसली? िजथं याय अं धळा आहे , साहस दुब यावर
मात क पाहतं , पराक् रम अस बनतो, धमाला लानी ये ते, ती का राजसभा? िजथं
यिभचार घडतो, ितथं पु य कसं अवतरे ल?
‘आ ान दे ऊन तु ही पांडवांना रणां गणात िजं कलं असतं त, तर ते तु म या
पराक् रमाला शोभलं असतं ; पण तु ही मांडलात त
ू - जो कपटनीतीनं भरलाय्. शकुिन,
हणे , कृतह त, अितदे वी आहे त. याचमु ळं हवे ते फासे टाकू न या पांडवांना िजं कलं त अन्
या द्रौपदीला अशा अव थे त भर राजसभे त आणून माणु सकीची मयादा ओलांडलीत.
या शकुनी या ु दर् करामतीनं िमळवले ला िवजय- याला तु ही िवजय मानता! यात
तु ही आनं द मानता! हा आनं द िनि चत ित्रयाचा न हे .
‘एका दुब या, रज वले ला, एकव त्रेला तु ही अभय िदलं असतं त, तर तु म या
चािर याला एक ते ज वी भूषण चढलं असतं ; पण तु ही एकव त्रेला िवव त्र कर याची
हीन इ छा धरलीत. नाही, तु ही सम्राट नाही... राजे पणाची तु मची यो यता नाही.
एवढं च न हे , पण सामा य मानव हणूनी जग याची तु मची यो यता नाही, एवढं च तु ही
तु म या त
ू ानं अन् राजसभे नं िस केलं त. हे पातक तु ही कसं धु ऊन काढणार आहात, हे
परमे वरसु ा सां गू शकणार नाही.’
कृ णानं उसं त घे तली. आपले बोट उं चावत तो हणाला,
‘ वतःची तु ती क न घे णं हा माझा वभाव नाही; पण या अं धसभे त माझी
ओळख क न दे णं मला प्रा त आहे . सम्राट हणवून घे णा या अ यायी कंसाचं कंदन
यानं केलं , तोच मी कृ ण! बलाढय जरासं धाचा मीच वध करवला. राजसूय य ात उ म
िशशु पालाचा तु हां सवांदेखत मीच िशर छे द केला. मी माझं साम य य त करायचं
ठरवलं , तर यासाठी दुःशासनासार या िववे कशू याचं अथवा चतु रं ग सै याचं बळ मला
यावं लागणार नाही. आज या राजसभे त द्रौपदी उभी आहे . ती माझी भिगनी आहे .
ितचं र ण कर यासाठी मी इथं उभा आहे , हे कृपा क न दृ टीआड क नका. ते धाडस
तु ही केलं त, तर यानं तर जे घडे ल, याचा दोष तु ही मला दे ऊ नका.
‘हे अं धपु त्र कौरवांनो! तु म या सभे त ये ऊन मी माझी काया अन् वाचा भ्र टिवली
आहे , असा मला भास होतो. तु म या अवनतीची पिरसीमा कुठवर जाते , हे पाह यासाठी
मी उ सु क आहे . सभा तु म या पु यप्रद कायासाठी मोकळी आहे . बं धुबळ लाभले ली,
िनभय बनले ला माझी भिगनी तु म या िनणयाची वाट पाहत आहे .’
कृ ण थाबला.
शांतता पसरली.
कृ णाला आसन दे याचे ही कुणाला भान रािहले नाही.
शांतते चा भं ग केला िवदुराने . आप या आसनाव न तो उठला. प चा ापा या
अश् ं नी याचे गाल िभजल आहे त, अशा या िवदुराने कृ णाला आपले आसन िदले .
काही न बोलता कृ णाने या आसनाचा वीकार केला.
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णा या ओज वी भाषणाने सारे सभागृ ह भारावून गे ले. दुयोधन, कण यां या
अं गी कृ णाकडे मान वर क न पाह याचे ही त्राण रािहले नाही. धृ तरा ट् राची अव था
तर अ यं त शोचनीय बनली. भरसभे त कृ णाने केले ला कौरवांचा उपहास, ते जोभं ग यांतन
ू
कसे सु टावे , हे याला कळत न हते . कृ णाने उभारले या भावी िवनाशा या भीतीने याचे
मन कातर बनले .
राजसभे चा उ साह के हाच सरला होता. सव नरद्रांना ते थन
ू के हा बाहे र जातो,
असे झाले . जो तो एकमे कांकडे पाहत, बस या जागी कुढत होता.
‘कृ णा!’ धृ तरा ट् र आप या उ रीयाने घाम िटपीत हणाला, ‘तु झं स यवचन
ऐकू न मी कृताथ झालो. पु त्रा या आग्रहाखातर मी या त
ू ाला मा या मनािव
सं मती िदली. हा एक मनोरं जनाचा भाग होईल, असं मला वाटत होतं . या िनिम ानं
आ ते टां या भे टीगाठी होतील, या मु लांचं गु णदशन घडे ल, असं मला वाटलं . या
त
ू ाचा पिरणाम एवढा घोर होईल, असं मला वाटलं असतं , तर मी हा त
ू कधीच घडू
िदला नसता. कृ णा, तू यो य वे ळी इथं आलास. मला अन् मा या मु लांना या पापापासून
वाचवलं स, याब ल समाधान वाटतं .’
धृ तरा ट् राने हाक मारली,
‘द्रौपदी!’
द्रौपदीने धृ तरा ट् राकडे पािहले .
कृ णाकडे पािहले .
कृ णाने मान तु कवताच ती हणाली,
‘आ ा!’
‘मु ली, आ ा कसली? तो अिधकार आता रािहला नाही. हे राज नु षे, तू मा यावर
ट होऊ नकोस. या सभे त जे काही घडलं , याचं मला मरणप्राय दुःख आहे . ज मजात
अं ध वानं अन वृ ापकाळामु ळं या मा या उ म
पु त्रां या सभे त तु झं र ण
ु
कर यासाठी मी दबळा ठरलो, हणून मला दोष दे ऊ नकोस. तू मला मा या नु षेइतकीच
िप्रय आहे स. तु यावर झाले या अ यायाचं पिरमाजन कर यास मी समथ आहे .
द्रौपदी, तु ला हवा असे ल, तो वर मागून घे .’
द्रौपदीने पािहले .
कृ णा या मु खावर सं तापाचे एकही िच ह रािहले न हते . ओठां वर सदै व
िवलसणा या ि मताने परत जागा घे तली होती.
द्रौपदीने आप या पतींकडे परत पािहले . ितचा सं ताप परत प्रगटला,
‘पू य भरतश्रे ठा! आप या अभयामु ळं मी िनि चं त झाले य.् ायचाच असे ल, तर
एक वर ा. धमाचं अनु वतन करणारे माझे सव पती अ-दास होवोत. माझी मु लं
दा यातून मु त होवोत.’
सारी सभा या वराने चिकत झाली. धृ तरा ट् र हणाला,

‘तसं च होवो! हे भद्रे, तू यो य तोच वर मािगतलास. मी प्रस न आहे . आणखी वर
माग. तू एका वराला यो य नाहीस, हणूनच मी तु ला दुसरा वर माग यास सां गत आहे .’
‘पाची पं डुपु त्र आपापले रथ, श त्रं यांसह कौरवां या दा यातून मु त होवोत.’
‘तथा तु ! पण, या से ने, वर मागून घे ताना सं कोच कसला करते स? तु मचं रा य,
ऐ वय सारं मागून घे . मी तु ला आनं दानं ते दे ईन. यासाठी मी तु ला ितसरा वर दे त आहे .
माग.’
‘महाराज, आपली कृपादृ टी आहे , तीच मला पु कळ आहे . मला आणखी काही
मागायचं नाही. अितलोभ धमा या नाशाला कारणीभूत होतो. मला ितसरा वर नको.’
आप या पतींकडे दृ टी े प करीत द्रौपदी हणाली, ‘या मा या पतीं या ठायी काही
पु षाथ असे ल, तर आपलं गमावले लं रा य, ऐ वय, धनसं पदा श त्रबळावर ते परत
िमळवून घे तील. तसं झालं , तर यांना ऐ वयासह रा याची, ल मीसह गृ हल मीची
यो यता कळे ल. आपण जे िदलं , यात मी तृ त आहे .’
द्रौपदी या या श दांनी ती सारी सभा थ क झाली होती.
दयनीय ि थतीतही द्रौपदीचा तो आवे श, ितची िन ठा पाहन
ू कणाला राहवले
नाही. तो हणाला,
‘द्रौपदी, तू ध य आहे स! तु झं ात्रते ज अलौिकक आहे . तु यामु ळंच आज हे
पांडव वाचले . दा यातून मु त झाले . हे पांचाली, या िवप सागरात नौकाहीन बु डत
असले या या पं डुपु त्रांना तारणारी तू नौका झाली आहे स. ध य! खरोखरीच ध य!!’
धृ तरा ट् रा या आ े ने पांडवांनी व त्रे पिरधान केली. धृ तरा ट् र हणाला,
‘हे यु िधि ठरा, तु ही िनिव नपण परत जा. आपलं सव धन व पिरवार यांसह जाऊन
सु खानं रा य करा. एक वृ अं ध या ना यानं एवढं च सां गावं सं वाटतं की, जे घडलं ,
याची कटु ता मनात ठे वू नका. मा या मु लांब ल दु टावा बाळगू नका, दुयोधनादी
भ्रा यां वर तु झं प्रेम अखं ड राहो! अन् तु झं मन सवथा असं च सवांत ि थर राहो.’
कृ ण उठला. तो पांचालीजवळ गे ला.
द्रौपदीला उज या हाताचा आधार दे ऊन तो ितला सभागृ हा या बाहे र ने त होता.
कृ ण द्रौपदीसह जाताना पाहन
ू दुयोधन सावध झाला. महाक टाने आखले ला डाव
कृ णा या ये याने पु रा उधळला गे ला होता.
दुयोधन सं तापाने उभा रािहला. याचवे ळी कृ णाने मागे वळू न पािहले .
ती दाहक दृ टी पाहताच दुयोधन नकळत उठला, तसा परत आसनावर बसला.
याची दृ टी परत जे हा सभागृ हा या ाराकडे गे ली, ते हा ते थे कृ ण व द्रौपदी
न हती.
राज ार मोकळे होते .
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ण द्रौपदीसह सभागृ हातून जाताच थकले ला धृ तरा ट् र सं जया या,
से वकां या मदतीने सभागृ हाबाहे र िनघून गे ला. सभागृ हात एकच कुजबूज सु होती.
कृपाचाय, द्रोणाचाय कुणाशी काही न बोलता सभागृ हातून चालू लागले .
आत या आत सं तापाने धूमसणा या दुयोधनाने उठले या शकुनीला खु णावले
आिण शकुनीसह दुयोधन गडबडीने गे ला.
हळू हळू सारे सभागृ ह मोकळे झाले .
सभागृ हात कण शांतपण आप या आसनावर बसून होता.
कसला तरी आवाज सु झाला.
कणाने पािहले , ते हा कृ ण बसले या आसनाव न आपला थकला हात िफरवीत
ु
िवदर उभा होता.
िवदुराने कणाकडे पािहले आिण तोही सभागृ हा या बाहे र िनघून गे ला.
या तोरण फिटकेत एकटा कण उरला होता.
ते र नजिडत सभागृ ह, ती सु वणासने , ते भ य िसं हासन कण पाहत होता. कण
आप या आसनाव न उठला.
ऐ वयसं प न असले ले ते सभागृ ह भयावह वाटत होते . एक वे गळीच उजाड
उदासीनता यावर पसरली होती.
हे ऐ वय, ही मोकळी सु वणासनं , हे िसं हासन आिण हे धारण करणारी ही भूमी
अशीच मोकळी राहणार! के हा ना के हा तरी हे घडणार आहे . ते अटळ आहे . मग ही
ई या, हा म सर, हा अपमान कशासाठी? यानं ज ममृ यूचं आ ान टळणार आहे का?
कण या िवचाराने कासावीस झाला. या सभागृ हातून बाहे र पड यासाठी तो राजआसनां या मािलकेतून पाय या उतरला. सभा थानासमोरची भूमी िचत्रवण
उणाव त्राने आ छादली होती. या मऊ व त्रावर पाऊल ठे वताच कणाची दृ टी
त
ू पटाकडे गे ली.
शकुनीने िवजयाने उधळले ला त
ू पट तसाच पडला होता. फासे िवखु रले होते .
पायांनजीक पडले या फाशां वर कणाचे ल गे ले. या फाशां वर कोरले ली ह तमु दर् ा
या या डो यांत भरली.
ह तमु दर् ा! या मोक या हातांनी फाशांची दाने टाकली, ते हात सारे िजं कूनही
मोकळे च रािहले . या हातांनी त
ू चा पट मांडला, तो त
ू िजं कताच याच हातांनी तो
पट उधळू न िदला होता. आता त
ू पट साधी लाकडी फळी बनली होती. फाशांना
हि तदं ती स गट ांखेरीज काही अथ उरला न हता.
पण याखे रीज फाशांना प लाभत नाही का?
मानवी बु ीने रचले ला त
ू त िकती सहजपणे उधळला गे ला!
कोण या इ छे ने ?
ऐन वे ळी कृ ण कसा आला?

कणा या चे ह यावर एक िख न ि मत उमटले .
याला आईनं टाकलं , याला हे िवधा याचं भाकीत कळणार कसं ?
पडले ला फासा उचल यासाठी कण वाकला. फासा धर यासाठी पु ढे केले ला हात
एकदम मागे आला.
तृ णांकुरात लपले ला चडू उचलायला जावे आिण ते थे फणा काढून बसले या
भु जंगाचे दशन हावे , तशी कणा या चे ह यावर सा ात भीती उमटली होती.
मं तर यासारखी याची दृ टी या फाशावर जडली होती.
या हि तदं ती फाशावर एक नीलवण, लांब, कुरळा केस डुलत होता.
या सू म केसा या दशनाने एक सू म, पण अ यं त तीव्र अशी वे दना कणा या
मनात िवजे सारखी खे ळली.
अपमाना या सं तापात िववे क एवढा ढळावा! द्रौपदी िवव त्र केली गे ली असती,
तर ते प पाह याचं धा ट् य झालं असतं का? य ाम ये सिमधां वर तु पाची धार
सोडतानादे खील ती धार उं चावून सोडावी लागते . ते अवधान रािहलं नाही, तर या
धारे बरोबर प्र विलत होणा या अि निशखांनी हात होरपळू न जातो. अपमाना या
अ नीवर वासनांची धार सोडताना ते अवधान कुठं गे लं? कसं हरवलं ?
वासना? छे ! वासने चा लवले शही न हता.
मग काय होतं ?
या प्र नाचे उतर कणाला सापडले नाही. या केसाला पश कर याची ताकद
कणा या ठायी रािहली न हती. क टाने आपली नजर वळवून तो सभागृ हाबाहे र जाऊ
लागला. या सभागृ हात आता णभरही थांब याची याची इ छा न हाती.
कण सभागृ हा या बाहे र आला. सभागृ हा या िव तीण पाय यां व न जाणा या
पाठमो या िवदुराकडे याचे ल गे ले. पाय यांखाली एक सु वणरथ उभा होता. या
रथाकडे जाणा या कृ णापाठोपाठ िवदुर याला गाठ यासाठी भरभर जात होता. कण
जे हा अ या पाय या उतरला, ते हा रथाजवळ गे ले या कृ णाला िवदुराने मारले ली हाक
ऐकू आली.
कृ ण थांबला, याने वळू न पािहले .
जवळ ये णा या िवदुराबरोबर दरू पाय यां वर उभा असले ला कणही कृ णा या नजरे त
आला.
जवळ गे ले या िवदुराला कृ ण हणाला,
‘िवदुरा, काही सां ग याची आव यकता नाही. मी दोष दे त नाही. पण घडलं , ते बरं
झालं नाही. अदृ टातला िवनाश मला प टपणे िदसत आहे . या भूमीत आता णभरही
थांबावं , असं वाटत नाही. ये तो मी.’
कृ ण आपला शे ला साव न रथा ढ झाला. रथापु ढे स ज असले ले अ वदळ दौडू
लागले आिण कृ णा या रथाला गती लाभली.
रथाचा दरू जाणारा आवाज ऐकू ये त असता िवदुर मागे वळला. याची दृ टी
पाय यां वर उ या असले या कणावर णभर ि थरावली; पण दुस याच णी ती पायाकडे
वळली.

िवदुर सावकाश पाय या चढत होता. कणाला टाळ यासाठी कणाजवळू न भरभर
पाय या चढत असता या वयोवृ ाचा आप याच व त्रात पाय अडकला व तोल गे ला.
िवदुरांकडे पाहत पाय या उतरणा या कणा या ते यानी आले . तो धावला. कणा या
हातांनी िवदुर सावरला गे ला. कणा या बाहं त
ू आपली सु टका क न घे त िवदुर
ू न
हणाला,
‘ठीक आहे ! मी ठीक आहे , कणा!! दासीपु त्राचा तोल सावरला जात नाही. याला
सदै व ठे चकळावं लागतं . कारण... कारण यानं पिरधान केले ली व त्रं या या
अं गामापाची नसतात.’
उ राची अपे ा न करता िवदुर पाय या चढत होता.
कण पाय या उतरत होता. कणा या मनात एकच िवचार होता :
‘सु तपु त्राचा तरी तोल कुठं सावरला जातो?’
कण प्रासादासमोर आला.
कृ ण गे ला, या वाटे वर दरू धु ळीचे लोट िदसत होते . रथ िदसत न हता. िदसत
हो या, या गे ला वाटे वर पडले या रथा या चाको या.
कणाचा रथ सामोरा आला. कण रथा ढ झाला आिण सार याने रथ हाकारला. कृ ण
गे ले या चाको यांतन
ू च कणाचा रथ जात होता.
त
ू गृ हातून कण वगृ ही परतला. दारातच द् म उभा होता. द् म सामोरा आला.
याने िवचारले ,
‘दादा, ऐकलं , ते खरं ?’
कणाने द् माकडे पािहले .
‘द् मा, तू काय ऐकलं स, ते मला माहीत नाही; पण मी फार थकलोय्.’
कण सरळ आप या श यागृ हाकडे गे ला. श यागृ ह मोकळे होते . कण काही वे ळ
तसाच उभा होता. या जागे चे मोकळे पणही याला भे डसावत होते . तो तसाच सौधाकडे
गे ला.
उ हा या उ या िकरणांत हि तनापूर तळपत होते . दरू वर प्रासादापयं त गे लेला
राजर ता नजरे त ये त होता. लांबवर झाडीतून उठले ले राजप्रासादाचे स जे िदसत होते .
राजर यावर तु रळक वदळ िदसत होती.
मागे पावलांचा आवाज आला आिण कणाने मागे पािहले . महालात वृ षाली ये त
होती. कण माघारी वळला. महालात ये त असता वृ षालीने िवचारले ,
‘ त
ू सभा सं पली?’
‘हो!’
‘कृ ण आले होते ?’
‘तु ला कसं समजलं ?’
‘काही वे ळापूवी कृ णांचा रथ वाड ासमो न गे ला.’
‘हं !’
कणाची ती वृ ी पाहन
ू वृ षाली काही बोलली नाही.
काही वे ळाने ितने हटले ,

‘जे वण तयार आहे .’
‘मला भूक नाही.’ कण श ये कडे जात हणाला.
‘एक िवचा ?’
‘िवचार ना!’
‘आज द्रौपदीव त्रहरण झालं , हणे !’
‘झालं नाही. सु दैवानं टळलं .’
‘कुणा या?’
ित या न हे , आम या सु दैवानं ! ित या निशबी सदै वच कृ णाचं सु दैव आहे .’
‘ याचसाठी कृ ण आले होते ?’
‘हो! ऐन वे ळी कृ ण आला अन् कलं क टळला,’
‘कलं क? कसला कलं क?’
‘वसू, अनावृ त त्रीला पाह याचा अिधकार फ त दोघांचाच- एक पती अन् दुसरा
पु त्र. यांखेरीज अ य पु षांना तो अिधकार नाही. क् रोधा या आहारी जाऊन ते पातक
घडत होतं , पण कृ ण अवतरला अन् ते पातक टळलं .’
‘कृ ण आले नसते अन् ते व त्रहरण झालं असतं , तर...’
‘तर! खरं च काय झालं असतं !’ कणाचे अं ग उ या जागी शहारले . वृ षालीकडे पाहत
तो िन चयी वरात हणाला, ‘घडलं असतं , तर तु या माथी वै ध य आलं असतं . मला
आ मघाताखे रीज दुसरा माग रािहला नसता.’
वृ षालीचा हात भीतीने ओठां वर गे ला.
श ये वर अं ग झोकू न दे त कण हणाला,
‘जा, वृ षाली. असे ल, ते म घे ऊन ये . भरपूर.’
वृ षाली म आण यास गे ली.
जे हा म ाची झारी घे ऊन ती माघारी आली, ते हा कण झोपी गे ला होता.
कण दचकू न जागा झाला. श ये जवळ वृ षाली उभी होती. कणाचे सारे अं ग घामाने
िभजले होते . धाप लाग यासारखी याची ं द छाती वर-खाली होत होती. हाताने घाम
पु शीत तो हणाला,
‘कसलं भयानक व न पडलं !’
‘ व न?’
‘हां ! बरं झालं , जागा झालो, ते ! वसू, मी व नात पांडव वनवासाला जात असताना
पािहलं !’
‘खर?’
‘राजर ते माणसांनी भरले होते . एक काळाकिभ न ड ब िवकट हा य करीत ढोल
बडवीत पु ढं जात होता. या या मागून पाची पांडव, द्रौपदी खाली माना घालून चालत
होते .’
‘आ चय आहे ! घडत असले लं व नात िदसत नाही, असं हणतात!’
‘घडत असले लं?’
‘हो! या णी त
ू ात हरले ले पांडव वनवासास जात आहे त.’
‘भ्रम झाला, की काय तु ला? पांडव इं दर् प्र थाला गे लेले पाहनूच मी आलो.’
‘नाही! भ्रम नाही. स य आहे . ऐका S S’

कणाने स जाकडे पािहले . गदीचा आवाज ऐकू ये त होता.
‘राजर ता प्रजाजनांनी दुथडी भरला आहे . पांडव इं दर् प्र थाला िनघाले होते ; पण
अ या वाटे तून यांना परत बोलाव यात आलं . त
ू ाचं आ ान वीका न परत यु िधि ठर
आले .’
‘अन् परत आपलं रा य, ऐ वय सारं गमावलं , असं च ना!’
‘नाही. एकच पण लावला होता : बारा वषं वनवास, अन् एक वष अ ातवास, पांडव
हरले ,’
‘ते सां गायची गरज नाही. तरीच यु वराज शकुनीसह गडबडीनं बाहे र गे ले.’
‘काय हटलं त?’
‘काही नाही.’
बाहे रचा आवाज वाढत होता. वृ षाली स जाकडे िनघाले ली पाहताच कण हणाला,
‘नको, वृ षाली. ते पाहायला तू जाऊ नकोस. इं दर् धनु य प्रगटताना पाहावं ,
मावळताना पाहू नये .’
कणाने उद्िव नपणे म ाची झारी उचलली आिण म ाचे पात्र भरले .
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प्राशन क नही कणाचे मन ि थरावले न हते . काळोख पडला होता.
महालात या समया के हाच प्र विलत कर यात आ या हो या. कण उठला; याने
आपले उ रीय घे तले . दारातच वृ षालीची गाठ पडली. कणा या खां ावरचे उ रीय
पाहन
ू वृ षालीने िवचारले ,
‘बाहे र जाणार?’
‘हो!’
‘पण सकाळपासून आपण उपाशीच...’
‘एका िदवसा या उपवासानं काय होतं ? बारा वषांचा वनवास प करतात, ितथं एका
िदवसा या उपवासानं काय होतं ? वृ षाली, माझा रथ आणायला सां ग.’
वृ षाली गे ली. कण पाय या उत न खाल या सो यावर आला. सो यावर या
बै ठकीवर अिधरथ बसला होता. या या जवळच द् मही होता. शत् ं जय, वृ षकेतु उभे
होते . दाराशी राधाई होती. वृ षकेतु सां गत होता,
‘सीमे पयं त सारे पोहोचवायला गे ले होते . सारे रडत होते .’
‘आिण, आजोबा, पांडव रडत न हते . यु िधि ठर महाराजांनी सा यांची समजूत
काढली अन् सवांचा िनरोप घे तला.’
अिधरथाने दीघ वास सोडला. तो हणाला,
‘दै व, दुसरं काय! अरे , यांनी थोड ाच िदवसांपव
ू ी िदि वजय क न राजसूय केला,
ते च पराक् रमी पांडव त
ू ात हरतात काय अन् वनवासाला जातात काय!’
‘पु ष सोसतील... पण िबचारी राजक या!’ राधाईने डोळे िटपले .
कण खाकरला. सा यांचे ल ितकडे गे ले. कण पु ढे झाला. अिधरथाने िवचारले ,
‘बाहे र िनघालास?’
‘हो! प्रासादाकडं !’
‘ज र जा; पण ये ताना माझं एक काम कर.’
‘काय?’
‘ये ताना ते फासे जरा बघायला घे ऊन ये . मला यांचं दशन यायचं य.् ’
‘तात!’
‘राधे या! अरे , परमे वरापे ाही मोठे आहे त ते . आता या भूमंडळात ते वढाच
पराक् रम उरला आहे .’
‘तात!’
‘नको, कणा, मला ती हाक मा नकोस. तू मला नदीपात्रावर सापडलास. तु ला मी
ई वरप्रसाद हणून घरी आणलं . माझं पु त्रहीन जीवन तु या पावलांनी सफल झालं ,
असं वाटलं . तू आलास अन् हा द् म ज माला आला. तु या गु णानं कुळी उ रली, असं
आ हां ला वाटलं ; पण ते सारं खोटं होतं . कणा, तु या या कृ यानं आ हां ला तोड
दाखवायलाही जागा रािहली नाही.’

‘माझं कृ य! काय केलं मी?’
‘काय केलं ? आज सारी नगरी ते च बोलत आहे . धा ट् य असलं , तर ऐक जा- तु या
स यांन तो त
ू घडला. तू तो घडवून आणलास, असं सारे बोलतात.’
‘खोटं ! तात, मी यु ाचा स ला िदला होता. या त
ू ात माझा कसलाही हात
न हता.’
‘पण लोकांना ते पटत नाही.’
‘ याला मी काय करणार?’
‘अन् यांचं खोटं ही नाही. तू आग्रह धरला असतास, तर यु वराज त
ू खे ळले
नसते .’
‘यु वराज एवढे आ ाधारक के हापासून बनले ?’ कण हसत हणाला.
‘राधे या, मी जे वढा तु ला ओळखतो, ते वढाच यु वराजांनाही. तु झा िवरोध सहन
कर याची ताकद यु वराजांना नाही, हे मला पूणपणे माहीत आहे ... अन् हे सारं तू उघड ा
डो यांनी पािहलं स, घडू िदलं स. हे च तु झं पातक आहे . कणा, जगाला फसवता ये ईल, पण
मनाला... ते जमणार नाही... म ानं ही...’
‘मी ये तो.’
कण भरभर पाय या उतरला. वाड ासमोर रथ उभा होता. रथाचे पिलते वा यावर
फरफरत होते . कणापाठोपाठ द् म धावला. कण रथावर चढत असता द् म हणाला,
‘दादा, मी ये तोय्.’
‘नको!’
कणाने वे ग हाती घे तले . से वकांनी घोड ां या ओठा या सोड या. आसूड घे तले ला
कणाचा हात उं चावला. या आवाजाबरोबर रथ उधळला.
राजप्रासादात गे यावर दुयोधन तोरण फिटकेत अस याचे कणाला समजले .
कणाने रथ तसाच तोरण फिटकेत हाकारला.
तोरण फिटका मशालीं या प्रकाशात प्रकाशली होती. कणाचा रथ थांबताच
से वकांनी रथ धरला. कण रथातून खाली उतरला.
कणाने िवचारले ,
‘यु वराज!’
‘आत आहे त.’
‘आणखी कोण आहे ?’
‘शकुिनमहाराज...’
‘आिण...’
‘कोणी नाही.’
कणा या चे ह यावर तशा ि थतीतही एक ि मत उमटले .
तो भरभर पाय या चढून गे ला. सभागृ हा या ाराशीच कण थांबला.
सारे सभागृ ह समयां या उजे डात प्रकाशमान झाले होते . सभा थानासमोर
फिटकभूमीवर तांबडी लोकरी बै ठक पसरली होती. यावर चं दनी चौरं ग त
ू पट हणून
उभा होता. यां या दो ही बाजूंना पु ष उं ची या समया ते वत हो या.

शकुिन आिण दुयोधन म ाचा आ वाद घे त त
ू खे ळत होते .
दुयोधनाने फासे घोळवून पटावर टाकले . तो ओरडला,
‘मामा, मी िजं कलं !’
‘होय, यु वराज, मी माझी वै डूयाची अं गठी हरलो आहे .’ शकुिन हणाले .
दुयोधन समाधानाने मोठ ाने हसला. याने म पात्र िरते केले . मागे उ या
असले या दासीने त परते ने म पात्र परत भरले . आप या ओठां व न तळहात िफरवीत
दुयोधनाने िवचारले ,
‘तो मूख यु िधि ठर कसा हरला, ते कळत नाही.’
‘यु वराज, त
ू ाला हाताचा गु ण असावा लागतो. तो तु म या हातात आहे . यु वराज,
उचला फासे . आज ते तु हां ला वश आहे त.’
‘मामा, पण बोला.’
आप या ग यातला हार पशीत शकुिन हणाले ,
‘माझा हा मू यवान हार मी पणाला लावतो. यु वराज, याब ल तु ही काय
लावणार?’
‘मी!’ आत प्रवे श करीत कण हणाला, ‘यु वराजां या ग यातला हार.’
दुयोधन-शकुनींनी एकाच वे ळी कणाकडे पािहले .
दुयोधन धडपडत उठला. कणाकडे जात तो हणाला,
‘ये , िमत्रा! मी आज आनं दात आहे . ते पांडव बारा वषं वनवास अन् एक वष
अ ातवासात गे ले. या मामां यामु ळं ते सा य झालं .’
‘पण, यु वराज, हा दुसरा त
ू घडला कसा? मला कसं माहीत नाही?’
दुयोधन हसला. म ाचा पु कळ अं मल झाला होता. तो हणाला,
‘ते गु िपत आहे . मामांनीच सां िगतलं की, तु ला यात घे ऊ नका, हणून. तू िवरोध
केला असतास ना?’
कणाने होकाराथी मान डोलावली.
‘बरोबर! मामा कधी चु कायचे नाहीत. ते पांडव गे ले अन् मामा अन् मी तातांकडं
गे लो. तातांनी परत सं मती िदली. पांडवांना परत आ ान िदलं , अन् मूख यु िधि ठरानं
वीकारलं . पु ढं कारभार झटपट. एकच पण मामांनी लावला अन् पांडव हरले कायमचे ...’
दुयोधनाने कणा या खां ां वर हात ठे वले . या यासह कण त
ू ाकडे जात होता.
ु
ु ताकडे ल जाताच दयोधन हणाला,
‘अरे कणा, आज मी मामांबरोबर त
ू खे ळलो. मी हरलो नाही. मामा हरले , मी
िजं कलं .’
‘यु वराज कधी हरत नसतात.’ कण हणाला.
‘खोटं वाटतं ? िवचार मामांना...’ दुयोधन हणाला.
‘अं गराज, यु वराज हणतात, ते खरं आहे . आज यांना फासे वश आहे त.’
‘वा! एका िदवसात बरीच प्रगती झाली, हणायची. यु वराज, असे च खे ळत राहाल,
तर बारा वषांत आपलाही कृतह त अन् अितदे वी असा लौिकक सहज होऊन जाईल.’
दुयोधन हसला. ितकडे ल न दे ता कण हणाला,
‘यु वराज, आता एकच कमतरता आहे .’
‘कसली?’ दुयोधनाने िवचारले .

‘आप या रा यात म शाला सु करायला ह यात. त
ू गृ ह तयार आहे च. याला
पु रे ल, एवढं म िनमाण हायला हवं .’
दुयोधनाने कणाकडे रोखून पािहले . तो हणाला,
‘चे टा करतोस?’
‘यु वराजांची चे टा मी कशी करीन? आता यायचं काही कारण नाही. बारा वषांत
आपण त
ू ात िन णात बना, जरी पांडव परत आले , तरी के हाही परत बारा वषं यांना
पाठवून दे ता ये ईल.’ कणाने दासीकडे पािहले . तो दासीला हणाला, ‘दासी, यापु ढं
यु वराजां या म ाचं पात्र िरकामं ठे वीत जाऊ नकोस. भर ते पात्र.’
दासी पु ढे झाली. ितने पात्र भ न यु वराजां या हाती िदले . सं तापाने ते पात्र फेकू न
दे त दुयोधन ओरडला,
‘िमत्रा, समाधानाचा एक िदवसही भोग याचा मा या दै वी नाही का, रे ?’
‘उ ापासून आप याला त्रास होणार नाही, यु वराज!’
‘उ ा काय?’
‘मी चं पानगरीला जातोय्. ती अनु ा माग यासाठीच मी अपरात्री आलो.’
कणा या दं डावर दुयोधनाची पकड आवळली गे ली. दं डात ती बोटे तत होती.
‘नाही, िमत्रा, मला सोडून तु ला कुठं ही जाता ये णार नाही.’
‘का? पांडव परत ये तील, अशी तु ला भीती वाटते ?’
‘भीती?’ दरू होत दुयोधन हणाला, ‘ते वढा एकच श द मला माहीत नाही.’
‘अं गराज! एवढं अशु भ िचं तू नये . अं गावर या व त्रां िनशी पांडव चालत गे लेले तू
पािहलं नाहीस, वाटतं ?’ शकुनीने िवचारले .
‘अन् यां या पाठोपाठ नगरसीमे पयं त सारं हि तनापूर अश् ढाळीत जात होतं , ते
तु ही पािहलं नाहीत?’ कणाने उलट िवचारले ,
‘आज रडतील. उ ा हसतील.’
‘कुणाला?’
‘काय हटलं स?’ शकुनीने िवचारले .
‘शकुिनमहाराज, जु गार एकदाच िजं कला जातो. बारा वष हां हां हणता सरतील
आिण पांडव जे हा माघारी ये तील, ते हा हे च रडणारे लोक यांना हसत खां ां व न
घे ऊन ये तील. कारण तोवर तु म या जु गारी अड्ड ांनी अन् मिदरे या गु यांनी प्रजा
त्र त झाले ली असे ल!’
‘अं गराज!’ सं तापाने उठत शकुिन हणाला.
‘मामा, पांडवांना वनवासाला पाठवून सं कट टळत नाही. तु हां ला ते नको
असतील, तर यांचा वनवास सं प या या आधी जनमानसात यांचं जे िसं हासन
आहे , ते उलथवून टाका.’
‘आ ही ते ही क .’ दुयोधन हणाला.
‘कशा या बळावर? फाशां या? ती कला अजून शकुनींनाही अवगत झाली नाही.
यु वराज, वतःचं प फाशां या पटावर िवस नका. भर वयं वरातून राजक ये चं हरण
कर याचं याचं धा ट् य आहे , िमत्रासाठी अं गदे शाचं रा य फेक याचं याचं औदाय
आहे , या या हातातली गदा बलरामकृपे नं अजोड आहे , तो कौरवरा याचा यु वराज
त
ू पटाम ये गु ं ततो, याखे रीज दुदव कोणतं ? शकुनीं या ह तलाघवानं रा यं सां भाळली

जात नाहीत. रणां गणावरचा जु गार िनि चतपणं त
ू पटावर ठरवला जात नाही.’
‘ब स कर, अं गराज! यापु ढं एका श दाचाही उपमद मी सहन करणार नाही.
या यामु ळं हा िदवस िदसला, या याब ल ही कृत ता! यु वराज, तु हां ला िनवड
करावीच लागे ल. हा राधे य िकंवा मी.’
दुयोधन दोघांकडे पाहत होता. काय उ र ावे , हे याला सु चत न हते .
कण पु ढे झाला,
‘यु वराज, मी शकुिन महाराजांची मा मागतो.’
शकुिन या बोल याने सु खावले .
कणाने दुयोधनाला िवचारले ,
‘यु वराज, तु मचं खड़्ग कुठं य?् ’
‘रात्री त
ू गृ हात आराम करीत असता खड़्ग कोण बाळगतं ?’ दुयोधनाने उ र
िदले .
‘यु वराज, आपला िकरीट?’
‘ही काय राजसभा आहे िकरीट चढवायला?’
‘िनदान आप या छातीवर कवच तरी हवं होतं ,’ कण हणाला.
दुयोधनाला हसू आवरणे कठीण गे ले. तो हणाला,
‘िमत्रा, म जा त झाले लं िदसतं य!् कवच रणां गणात वापरता, की त
ू गृ हात?’
‘ते च सां गतोय् मी, यु वराज! गरजे नुसार श त्र, अ त्र, व त्र, भूषण धारण केलं
जातं . रणां गणात श त्र उपयोगी पडलं , हणून श यागृ हात कुणी सश त्र वावरत नाही.
ती श त्रं श त्रागारातच टाकावी लागतात. यु वराज, फार अवधी आता रािहला नाही.
बारा वषं हां हां हणता जातील. या आधी श त्रशाळा, गजशाळा पूववत हायला
ह यात. रा य सु रि त बनायला हवं .’
‘यो य स ला िदलास, िमत्रा!’ दुयोधनाने शकुनीकडे पािहले . पटावरचे फासे
उचलून फेकू न दे त तो हणाला, ‘िमत्रा, मी तु ला वचन दे तो. यापु ढं मी या फाशांना पश
करणार नाही. यांचा आधार घे णार नाही.’
सं तापाने आपले उ रीय सावरीत शकुिन हणाले ,
‘यु वराज, ये तो मी! आ ा?’
‘थांबा! मामा, मी तु मचा सदै व कृत आहे . जे हा काही गरज भासे ल, ते हा
कौरवांचं कोषागार तु म यासाठी मोकळं राहील. तु हां ला कोणी अडवणार नाही.’
शकुनी या पाठोपाठ कण दुयोधनासह तोरण फिटके या बाहे र आला.
दुयोधनाला राजगृ ही सोडून कण वगृ ही परतला.
अधी रात्र उलटू न गे ली होती. दार उघडले गे ले. दारात हाती मशाल घे ऊन
अिधरथ उभे होते . अिधरथांनी मशाल पूववत खांबावर लावली. दार लावले .
‘तात, तु ही अजून जागे ?’
‘तु झी वाट पाहत होतो.’ अिधरथाचा आवाज कंिपत झाला. ‘वसु षेण, तू रागावला
नाहीस ना? तू ज म यापासून कधी तु ला कटू बोललो नाही. पण...’
कणाचे उभे अं ग या हाकेने पु लिकत झाले . अिधरथांनी कणाचे नाव वसु षेण ठे वले
होते .
अिधरथांना िमठी मारीत कण हणाला,

‘नाही, तात! के हा तरी मु लांना रागवावं . यानं मु लं सु खावतात. िवश्रांती या.
उ ापासून तु म यावर खूप ताण पडणार आहे .’
‘ताण?’
‘हो! आता रथशाळा, श त्रशाळांना वे ग ये णार आहे .’
अिधरथां या चे ह यावरचे समाधान पाहायला कण ते थे थांबला नाही.
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क णाने सां िगतले , ते

काही खोटे न हते . हि तनापु रात नवा उ साह सं चारला
होता. रथशाळा-श त्रशाळा सु झा या. रा याबाहे र िवखु रले ले कारागीर परत
हि तनापु रात बोलाव यात आले . रथशाळे त सु दृढ रथांची िनिमती सु
झाली.
श त्रशाळे त खड्ग, तोमर, प्रास, नाराच बाण तयार होत होते . गजशाला, अ वशाळे त
सु ल णी जनावरांची जोपासना होत होती. आश्रमातून श त्रिव े त िनपु ण असे वीर
तयार होत होते . दुयोधन, कण यां या ने तृ वाखाली रा यातील अठरा कारखाने अहोरात्र
काम करताना िदसू लागले .
वृ षसे न दुयोधनपु त्रांबरोबर आश्रमात जात होता. दुयोधनासह कण रा यकारभार
पाहत होता. उलटणा या वषांचंही भान यांना रािहलं न हतं .
दुयोधन-महालात कण आिण दुयोधन बसले होते . रात्रीची वे ळ होती. दुयोधन
हणाला,
‘िमत्रा, सु वणकारांनी गजशाळे चे हौदे , अं बा या चां ग या के यात. नाही?’
‘यु वराज, तु म यासारखा कले चं कौतु क करणारा धनी अस यावर कारािगरांना
आपोआप हु प चढतो.’
‘कणा, रथशाळा, श त्रशाळा, आश्रम पाहन
ू आता कंटाळा आला. दररोज ते च
ते च!’
‘यु वराज, आता िदवस चां गले आहे त. आपलं मन रमवायला मृ गये ला जायला
काहीच हरकत नाही. हे िदवस मृ गये चेच.’
‘छान क पना सु चवलीस. खरं च, आपण मृ गये ला जाऊ या. ते वढाच बदल बरा
वाटे ल.’
से वक महालात आला. याने सां िगतले ,
‘शकुिन महाराज ये त आहे त.’
कण-दुयोधन उभे रािहले . शकुनीचे वागत दोघांनीही केले .
शकुिन थानाप न होताच दुयोधनाने िवचारले ,
‘मामा, अलीकडं आपलं दशन दुमीळ झालं य.् ’
‘दुयोधना, अरे , आ हां ला त
ू ाखे रीज काही ये त नाही. तू त
ू खे ळत नाहीस. मग
भे ट घडणार कशी?’
कण उठला. शकुनीकडे जात तो हणाला,
‘महाराज, या कणावर एवढा राग नसावा. एकदा क् रोधा या आहारी जाऊन
बोललो; पण ते आप या मनातून जात नाही. मोठ ांनी मा करायची नाही, तर कुणी
करायची?’
शकुनीने उठू न कणा या खां ावर हात ठे वला.
‘नाही, अं गराज, मी सहज थट् टा केली. मा या मनात काही नाही. तु ही दोघे
िन चयानं उभे रािहलात, हणूनच हि तनापूर परत राजधानी भासू लागली. सारे

प्रजाजन तु मचं कौतु क करतात. पांडवांची आठवणही यां या मनांत रािहली नाही.’
‘िबचारे पांडव!’ दुयोधन हसून हणाला, ‘कुठं रानावनांत िफरत असतील, कोण
जाणे !’
‘यु वराज! वनवासी पांडव स या आप या रा या या ै तवनातच वनवास भोगीत
आहे त.’ शकुिन हणाले .
‘ ै तवनात? पण, मामा, हे तु हां ला कुणी सां िगतलं ?’ कणाने िवचारले .
‘अं गराज, आज धृ तरा ट् र महाराजां या दशनाला गे लो होतो. ितथं एक कथे करी
ब्रा ण आला होता. यानं पांडवांचा वृ ांत सम्राटांना सां िगतला. वनवासात या
पांडवांचे क ट ऐकू न सम्राटांना खूप दुःख झालं .’
‘मग तातांनी यांना बोलावलं , की काय?’ दुयोधन उद्गारला.
‘नाही! उलट, ते हणाले , पांडवांना यां या सं प ीचा अ पां शही दे णार नाही.’
‘खरं ?’ आनं दी होऊन दुयोधनाने िवचारले .
‘हो! पण पांडवांची बातमी ऐकू न सम्राट िचं तेत पडले आहे त, पांडवां या हातून
कौरवांचा नाश होईल, अशी यांना भीती वाटत आहे .’
‘तातांची भीती यथ आहे .’ दुयोधन हणाला, ‘पांडव वनवास सं पवून ये तील, ते हा
हि तनापु रचं साम य शतपटींनी वाढले लं असे ल.’
‘यु वराज, आपण मृ गये ला जाणारच आहो. इतरत्र जा यापे ा ै तवनातच आपण
गे लो, तर...’
‘ ै तवनात?’
‘हां ! पांडव ितथं आहे त. सव वै भवासह आपण या वनात मृ गये ला जाऊ. वनवास
भोगणा या, व कलं ने सले या, कंदमु ळं खाऊन जगणा या या पांडवांना आपलं ऐ वय
पाहन
ू िनि चतपणे खे द होईल. शत् या मनाचा जळफळाट पाह यात वे गळा आनं द
सामावले ला असतो.’
‘ते खरं !’ दुयोधन िवचारात पडला. ‘पण तात याला सं मती दे णार नाहीत.’ शकुनीने
िव वास िदला,
‘यु वराज, याची िचं ता क नका. ै तवनातच आपलं गोधन आहे . या िनिम ानं
आप याला सम्राटांची परवानगी िमळे ल. ते काम मा यावर सोपवा.’
दुस या िदवशी कण व दुयोधन धृ तरा ट् रांपुढे गे ले. शकुिन ते थे आधीच गे ले होते .
े मकुशल चालले असता या िठकाणी पूवसं केताप्रमाणे सं गम नावाचा ब लव आला
आिण याने धृ तरा ट् राला गोधनाचे वृ सां िगतले .
शकुनीने कणाकडे पािहले . कण पु ढे झाला. तो हणाला,
‘महाराज, एक िवनं ती आहे .’
‘राधे या, बोल!’
‘स या मृ गये चा काळ आहे . यु वराजही रा यकारभारात थकले त. आपण आ ा
केली, तर ै तवनात आ ही जाऊ. गौळीवाडे पाह.ू िख लारांचं वय, जाती, वण, इ यादी
गणना क . ते करणं आव यक आहे . मृ गये बरोबर ते ही काम होऊन जाईल.’
‘नाही, राधे या, मी अनु मती दे ऊ शकत नाही.’

‘का?’ दुयोधनाने िवचारले .
‘कारण ितथं पांडवांचं वा त य आहे .’
शकुिन हणाला,
‘महाराज, या पांडवां शी आमचं काहीच काम नाही. आ ही मृ गया क . गोधन
पाह.ू ’
धृ तरा ट् र िवचारात पडले ले पाहन
ू ते थे बसले ले भी माचाय न राहन
ू हणाले ,
‘शकुिन, मृ गया करावयाची आहे , तर अने क अ य जागा उपल ध आहे त. ितथं पांडव
आहे त, ितथं तु ही जावं , असं मला वाटत नाही. तो धोका सम्राटांनी घे ऊ नये .’
‘कसला धोका?’ दुयोधन हणाला, ‘ते वनवासी. ते आमचं काय करणार? अन्
पांडवांची िचं ता वाटत असे ल, तर ती क नका. िनःश त्रावर वार कर याची आमची रीत
नाही. आ ही तर आम या पिरवारासह जाणार आहोत. आ ही या पांडवांकडं
पाहणारसु ा नाही. मृ गया क न वासरांची मोजणी क न आ ही परतू.’
‘असं असे ल, तर तु ही जाऊ शकता.’ धृ तरा ट् रांनी परवानगी िदली.
घोषयात्रेसाठी जा याचा बे त िनि चत झाला. या यात्रेची तयारी सु झाली.
ु
दयोधन आप या वै भवासह घोषयात्रेला िनघाला. या याबरोबर शकुिन, कण, इ यादी
राजे होते . कौरवि त्रयाही बरोबर हो या. दळासिहत सव पिरवार घे ऊन दुयोधन
ै तवनाकडे जात होता.
ह ीं या आिण रथां या घरघराटानं तो माग भ न गे ला.
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द ् वै तवनाकडे गे ले या कौरवां या बात या दररोज हि तनापु राला ये त हो या.

या
ऐकू न धृ तरा ट् राला समाधान वाटत होते . शकुिन, कण यां यासह दुयोधन गोधन पाहत
होता. िख लारे मोजली जात होती.
घोषयात्रा पु री क न दुयोधन आप या पिरवारासह ै तवनाकडे वनसं चारासाठी
िनघाला होता.
धृ तरा ट् राचे ते समाधान फार काळ िटकले नाही.
एके िदवशी जी वाता राजप्रसादात आली, ितने धृ तरा ट् र, िवदुर, भी म,
द्रोणाचाय यांची मने िचं तेने भ न गे ली.
कौरव वनात गे ले असता गं धवांनी यां यावर ह ला केला होता. यात दुयोधनासह
कौरवि त्रया गं धवांनी पकडून ने या हो या. सु दैवाने ते थन
ू जवळच राहणा या
पांडवांना ते कळले आिण सं कटात सापडले या कौरवां या मदतीला अजु न धावला.
गं धवाने पकडून ने लेला दुयोधन व दुयोधनपिरवार अजु नाने सोडवून आणला. या
घटने मुळे धृ तरा ट् र सं त त बनले होते .
िवदुर, भी म, द्रोण अजु ना या मोठ ा मनाचे , शौयाचे , मु त कंठाने
कौरवराजसभे त गु णगान गात होते .
दुयोधना या आगमनाकडे सा यांचे ल लागले असता, एके िदवशी सायं काळी
दुयोधन घोषयात्रेव न माघारी आला. याला राजप्रसादात सोडून कण घरी आला.
घरात चम कािरक वातावरण होते . कणपु त्र, अिधरथ, राधा, कणबं ध-ू सारे कणाची
दृ टी चु कवीत होते .
रात्री महालात प्रवे श करताच उ या असले या वृ षालीकडे कणाची दृ टी गे ली.
ितचा चे हरा पाहताच कण हसला. तो हणाला,
‘आज वातावरण सं त त िदसतं य!् ’
‘नाही! मु ळीच नाही.’ वृ षाली हणाली.
कण मोठ ाने हसला.
‘आनं द आहे .’
‘हसता काय?’ वृ षाली उफाळली. ‘बाहे र त ड दाखवायला जागा रािहली नाही.’
‘का?’
‘आपला पराक् रम कळला. सा यांना ठाऊक झालं य् ते .’
‘वसू जय आिण पराजय यांचं एका गो टीत मात्र मोठं साध य आहे . दो हीं याही
कथा अितरं िजत असतात.’
‘घोषयात्रेत घडलं , ते खोटं ?’
‘खोटं न हे ! अितरं िजत!’ कण वृ षालीजवळ गे ला. ितचा हात ध न पलं गाकडे गे ला.
श ये वर बसत कण हणाला, ‘वसू, आ ही घोषयात्रा आटोपली. मृ गया करीत

समाधानानं आ ही ै तवनाकडं जात होतो. जलक् रीडे साठी सरोवरां या जागा सु स ज
कर यासाठी से वक पु ढं गे ले होते . दुदवानं याच वे ळी या सरोवरात एक गं धव आप या
ू गं धवानं माघारी पाठिवले . ै तवन ही
ि त्रयांसह जलक् रीडा करीत होता. गे लेले दत
कु रा याची भूमी. या भूमीत से वकांचा झाले ला अपमान दुयोधनाला सहन झाला
नाही. तो यु ाला उभा रािहला. यु वराज ऐकत नाहीत, हे ल ात ये ताच मी सै यासह
गं धवावर चालून गे लो.’
‘अन् मग?’
‘मग काय; हायचं ते च झालं ! गं धव आकाशयु ात प्रवीण. आ ही वनात प्रवे श
केला नाही, तोच आकाशातून चारी बाजूंनी शरवषाव होऊ लागला. बाण वृ राईतून
ये तात, की आकाशातून, हे च कळे ना. समोर शत् िदसत न हता. आमचे सै िनक मात्र
घायाळ होत होते . सा या गं धवांनी आ हां ला या िनिबड वनात घे रलं . माझा रथ हळू हळू
दुबळा बनत होता. छत्र, धु रा, वज, ईषा तु टत हो या. शे वटी रथ सोडून िवकणा या
आधारानं जीव वाचवता आला...’
‘अन् यु वराज...’
‘मी व िवकण जखमी अव थे त िमळे ल या वाटे नं सु रि त जागी पोहोचलो. सारं
कौरवसै य वनात तसं च िवखु रलं होतं , यु थांब याबरोबर सारे गोळा होत असता,
यु वराजांची कथा कळली. माझा पराभव झाले ला पाहताच यु वराज मोज या सै यािनशी
गं धवां वर तु टू न पडले आिण प्रबळ गं धवांनी त्रीपिरवारासह यु वराजांना पकडून ने लं. ते
वनवासी पांडवांना समजलं अन् अजु नानं दुयोधनाची सु टका केली. यु वराज
त्रीपिरवारासह सु ख प माघारी आले .’
‘पण इथं तर सारे तु हां लाच दोष दे तात.’
‘मला?’
‘हो! यु वराजांना एकाकी सोडून तु हीच रणां गणातून माघार घे तलीत, असं बोललं
जातं .’
‘वसू, जे रणां गणावर लढतात, ते कधी याब ल बोलत नाहीत; आिण यांनी
रणां गण पािहले लं नसतं , ते सदै व रणां गणा या कथा सां ग यात रमतात. हणून तर या
कथांना एवढा रं ग चढतो. वसू, रणां गणाचा रं ग गु लाबी नसतो. तो िथज या र ताचा गद
तांबडा रं ग आसतो. िवजयाबरोबर ितथं हा य प्रगटत नाही. घायाळ वीरां या वे दनांनी
ती रणभूमी आक् रोशत असते . िवजयानं तरही या भूमीवर तो मृ यू घोटाळत असतो,
या या शांत पावलांचा आवाज फ त िवजयी वीरालाच ऐकू ये त असतो.’
कण उठला. या या डो यांसमोर ते रणां गण िदसत होते . चे ह यावर वे गळीच छाया
प्रगटली होती. वृ षालीकडे न पाहता कण बोलत होता,
‘वसू, पौ षाचा अहं कार हा माझा थाियभाव. वे दना सोसणं हा तर वभाव.
मृ यू या व गना मी सदै व करीत असे ; पण या रणभूमीत एक ण असा आला की, चारी
बाजूंनी पावसाची टपोरी सर उतरावी, तसा शरवषाव होऊ लागला. काही िदसे नासं झालं .
ऐकू ये त होतं गं धवांचं िवजयी हा य, या िनिबड अर यात सा ात मृ यू उभा अस याची
जाणीव झाली अन् सारा अहं कार, बळ कुठ या कुठं गे लं. िदसे ल या मागानं मी जीव
वाचव यासाठी धावत सु टलो. या रथाचा मी आधार घे तला, तो िवकणाचा रथ होता, हे
फार मागाहन
ू मला कळलं .’

कण वळला. वृ षाली या ने तर् ांत अश् तरळत होते . ित याकडे बोट करीत कण
हणाला,
‘वसू हे च ते अश् ; यांनी तु या पतीला मृ यूचं भय िशकवलं .’
वृ षालीने वर पािहले . ित या डो यांकडे पाहत कण हणाला,
‘जे हा शत् नं वे ढलं , चारी िदशा याप या, अटळ पराजय समोर िदसू लागला,
याच वे ळी, वसू, सा ात तूच समोर उभी रािहलीस अन् एका तु या आठवणीबरोबर
जीवनाची सारी आस ती उफाळू न वर आली. पु ष वाचा अहं कार, वािभमान, अि मता
सा यांचा णात िवसर पडला. जीवनाची सारी आस ती तु या पानं प्रगट झाली.
मा या एकाकी जीवनातला एक ओलावा एवढा प्रबळ आहे तर यां या जीवनांत उदं ड
ने ह उदं ड ऐ वय असे ल, या वीरांचं काय होत असे ल? वसू, मा या जीवनातील तु झं
थान िकती मोठं आहे , हे मला या मृ यू या रे षे वर उभं असता प्रथमच जाणवलं .’
वृ षाली कणा या िमठीत ब होत गु दमर या वरात हणाली,
‘नाथ, मला सारं िमळालं , सारं िमळालं ...’
बाहे र शु भर् चांदणे पडले होते .

२८

दु

स या िदवशी सायं काळी िवकण कणाकडे आला. तो हणाला, ‘अं गराज,
आप याला प्रासादावर बोलावलं य.् ’
‘कुणी? यु वराजांनी?’
‘नाही; सम्राटांनी!’
णात कणा या सारे यानी आले . याने शांतपणे िवचारले ,
‘ितथं िपतामह, िवदुर, आचाय असतीलच.’
िवकण िख नपणे हसला. तो हणाला,
‘अं गराज, आज ते वढ ावर भागणार नाही. िपतामहांनी राजसभा बोलवलीय्.’
‘कशासाठी?’
‘आप या पराक् रमाचं कौतु क कर यासाठी! भर रणां गणातून यु वराजांना एकटे
सोडून आपण माघारी पळू न आलात...’
‘ते खोटं आहे . िवकणा, तू मा या बरोबर होतास ना? जे हा आपण गं धवां वर चालून
गे लो, ते हा यु वराज मागं होते .’
‘ते खरं ! पण राजसभे त ते कोणी ऐकू न घे त नाही. िपतामहांनी यु वराजांना काही बोलू
िदलं नाही.’
‘एकंदरीत प्रकार गं भीर िदसतो.’
‘आपण वे ळ केलात, तर आणखी गं भीर होईल. आपण िवश्रांती घे त आहा; आपली
प्रकृती बरी नाही, असं सां िगतलं , तर कदािचत...’
‘नाही, िवकणा, गै रसमज अिधक वाढ याआधीच ते िमटले ले बरे ! मी ये तो. आणखी
काही...’
‘तसं िवशे ष काही नाही. पण असं बोललं जातं की, अं गदे शाचं रा य आप या हातून
काढून घे तलं जावं ...’
‘अ सं ! यु वराजांनी सां िगतलं , तर मी आनं दानं ते रा य यां या पायां शी ठे वीन.
पण कुणी काढून घे तो, असं हटलं , तर ते जमणार नाही, वपराक् रमानं ते रा य मी
िमळवळं आहे . ठीक आहे . पाहू काटा होतं , ते .’
कण आप या महालात गे ला.
थोड ाच वे ळात िवकणासह कण राजप्रसादाकडे जा यासाठी िनघाला.
िवकणाने सां िगतले , यात काही अितशयो ती न हती. राजसभागृ ह तु डुंब भरले
होते . सा यांचे ल कणा या आगमनाकडे लागले होते . िवकणापाठोपाठ ये णारा कण
पाहताच सभागृ हात त धता पसरली.
कण ताठ माने ने गृ हात ये त होता. याची धीट नजर सवां व न िफरत होती.

कणाने सम्राटांना वं दन केले . भी म, द्रोण, िवदुर यां या चे ह यां वर कणाब लची
अप्रीती उमटली होती. दुयोधन धृ तरा ट् रांसमोर उभा होता. कणाकडे मान वर क न
पाह याची याची ि थती रािहली न हती. दुयोधनामागे शकुिन, दु:शासन नतम तक
बसले होते .
कण आले ला पाहताच भी म उद्गारले ,
‘सम्राट, आप या आ े नुसार अं गराज कण आला आहे .’
धृ तरा ट् र थक या आवाजात हणाले ,
‘िपतामह, या या वतनानं आज कु रा याची मान खाली झाली आहे . याब ल
मी काही बोलावं , असं वाटत नाही. तु हीच मा या वतीनं भाग या.’
‘ यात मलाही आनं द नाही.’ भी म हणाले , ‘जे झालं , यात यु वराज दुयोधनाचा
दोष मला िदसत नाही. या सवाला एकच कारण आहे .’ कणाकडे बोट दाखवीत भी म
गरजले , ‘हा सूतपु त्र राधे य!’
कणाने भी मांकडे पािहले .
कणा या ओठां वर िवलसणारे ि मत पाहन
ू भी मांचा सं ताप वाढला.
‘राधे या, हा दासीपिरवार नाही. ही कौरवसभा आहे . इथं हा अहं कार चालणार
नाही.’
कणाने मान तु कवली. भी म बोलत होते ,
‘घोषयात्रेचं िनिम तु ही पु ढं केलं त, ते हाच मी िवरोध केला होता; पण
सम्राटांची आजवं क न तु ही सं मती िमळवलीत. नको ते धाडस केलं त अन् वतः या
फिजतीला कारणीभूत झलात. एवढं होऊनही याची लाज तु हां कोणालाच वाटू नये ,
याचं आ चय वाटतं .’
‘आम या हातून असं कोणतं कम घडलं , की याची लाज आ ही बाळगावी, आपला
सं ताप वाढावा? याचं कारण कळे ल?’
भी म या प्र नाने अवाक् झाले .
‘तु म या हातून काही चु कलं , असं सु ा तु हां ला वाटत नाही ना? ध य आहे !
कु रा याचे यु वराज पिरवारासह गं धवांकडून पकडून ने ले जातात, यापे ा लािजरवाणी
गो ट कोणती? राधे या, या पांडवांचा तु ही एवढा े ष करता, यांना कपटानं वनवास
भोगायला लावलात, याच पांडवांनी यु वराजां या मदतीला धावावं , श्रे ठ धनु धर
अजु नानं कु यु वराज दुयोधनाची सु टका करावी... या या मना या मोठे पणाला सीमा
नाहीत. अन् तु म या...’
‘िपतामह! एवढं या पांडवांचं कौतु क नको. पांडव कौरवांचे दास आहे त. यांनी
यु वराजांना सोडवलं , यात कसले च उपकार नाहीत. दासानं ध याची से वा करणं हा दासाचा
धम आहे ! ते भा य यांना लाभलं , असं फार तर हणा!’
राधे याS S’ भी म सं तापले .
यांना शांत करीत द्रोण हणाले ,
‘िपतामह, शांत हा! ल जा स जन बाळगतात. ती रीत अं गराज कणा या ठायी
कुठू न ये णार? याला राजसभे त बोलावू नये , असं मी ते वढयासाठी सां गत होतो.’
‘फार ऐकू न घे तलं !’ कणाचे ने तर् आर त बनले . ‘आचाय, आ ही कोणताही गु हा
केला नाही. सम्राटां या आ े चा भं ग आम या हातून घडला नाही. आ ही

ठर याप्रमाणे घोषयात्रा पु री केली. मृ गये साठी आ ही ै तवनात प्रवे श केला.
पांडवांचा आ ही शोध घे तला न हता. यांचं दशनही आ हां ला घडलं नाही. यु वराज
जलिवहाराचा आग्रह धरीत असतानाच गं धवांचा प्रकोप झाला.’
‘अन् अं गराज महाधनु धर कण यु वराजांना एकटे सोडून, िजवा या भीतीनं वाट
िदसे ल ितकडं पळत सु टले , असं च ना?’ द्रोणाचाय हसत हणाले .
‘हो, तसं च! फ त थोडा गै रसमज झलाय्. मी अन् िवकण गं धवांना सामोरे गे लो,
ते हा यु वराज आम याबरोबर न हते . अन्, आचाय, मृ त मनु य शत् ं ना िजं कीत नसतो.
प्रबळ गं धवांपुढं माघार घे णंच िहतावह होतं .’
‘अन्, अं गराज! जे तु हां ला जमल नाही, ते या श्रे ठ धनु धर अजु नानं क न
दाखिवलं . गं धवां शी यु क न यानं कौरवयु वराज सोडवून आणले , हे तर खरं ?’ भी मांनी
िवचारलं .
‘सोडवून आणलं , हे खरं , पण ते यु क न, की भीक मागून, ते मला माहीत नाही.’
‘अं गराज!’
‘िपतामह! पांडवांचं कौतु क एवढं क नका. आ ही मृ गये ला जातो काय! याच
सरोवरात याच वे ळी गं धव क् रीडे साठी उतरतात काय! गं धव यु वराजांना पकडून ने तात
अन् अजु न मदतीला धावून ये तो. अजु न एवढा पराक् रमी झाला के हापासून!’
‘ते तु ला कळायचं नाही! अं गराज, कुलानं हीन, मनानं ु दर् अन् वाचे नं
आ म लाघा करणा या पु षाला अजु नाचं खरं प कसं िदसे ल?’
‘मीही ते च हणतो, िपतामह! या गं धवानं यु वराजांना पकडून ने लं, या गं धवाचं
नाव आहे िचत्ररथ. वगीची कुंडं ओस पडली, हणून का तो पृ वीवर या डब यात
आप या पिरवारासह उतरला होता? जे हा आम या दळावर िचत्ररथ चालून आला,
ते हा तो अजु न कौरवां या मदतीला का आला नाही? ते हा याचं बाहुबल कुठं गे लं
होतं ?’
‘पांडवां या पराक् रमाला दपणाची गरज नाही.’ भी म हसून हणाले , ‘राधे या,
पांडवांनी बाहुबलानं अन् वपराक् रमानं राजसूय केला, हे िवस नकोस.’
‘हां ! एका रात्री रा य वाटू न दे ता ये तं, िपतामह! हणून काही एका रात्रीत रा य
बलशाली होत नसतं . कृ णा या चतु रं ग दळा या पाठबळावर पांडवांचा तो तथाकिथत
बाहुबलाचा पराक् रम िस झाला. िनदान आप याला तरी याचं िव मरण हायला नको
होतं , राजसूय य ात आपणच कृ णला अग्रपूजेचा मान िदला होता ना?’
भी मांना काही उ र सु चेना.
िवदुरांनी िवचारले ,
‘पण अजु नानं यु वराजांची सु टका केली, हे तर खरं ना?’
‘हो! िचत्ररथ अन् अजु नाचा जु ना ने ह. हषभिरत होऊन यांनी एकमे कांना
मारले या िमठ ा तु ही पािह या नसतील; पण या यु वराजांनी पािह या आहे त.’
‘कणा, तु ला काय हणायचं य?् ’ धृ तरा ट् रांनी िवचारले .
‘ म व! मला खूप हणायचं य;् पण ते ऐकतं कोण? महाराज, जे झालं , यामागं
िनि चतपणे पांडवांचा हात आहे . िचत्ररथाकरवी यांनीच हे कार थान घडवून आणलं .
वनवास भोगत असूनही यां या मनांत केवढं तीव्र वै र नांदत आहे , याची ती घटना
सा आहे . ै तवनात आ ही जाणार, हे ही या पांडवांना आधीच कळलं असलं पािहजे .

ती िद य दृ टी यां याजवळ नसली, तरी ती प्रा त क न दे णारे आम या राजसभे त
अने क आहे त. पांडवां या या कृतीब ल सं त त हो याऐवजी यांचंच गु णगान गात
बसले ले आमचे वयोवृ , तपोवृ उलट आम या माथी दोष थाप यासाठी राजसभा
बोलावीत आहे त... अन् याब ल कुणाला ना खं त, ना खे द!’
कणा या या बोल याने सा या सभे चे प बदलले . दुयोधना या चे ह यावर
अिभमानयु त आनं द उमटला. धृ तरा ट् रांनी िवचारले ,
‘कणा, तू बोलतोस, यात कदािचत स य असे लही; पण जो अपमान घडला, तो
भ न ये त नाही.’
‘जय-पराजयाची िनि चती कुणाला नसते . गं धवांकडून आमचा पराजय झाला आहे .
पांडवांकडून न हे . याब ल कोणताही सु आ हां ला दोष दे णार नाही. एखादा महाय
क नही हा पराजय धु ऊन काढता ये ईल.’
‘महाय ! कशा या बळावर? तु म या रथशाळा, गजशाळा, श त्रगृ ह सु स ज
कर यात कौरवांची कोषागारं िरती झाली आहे त, याची कुणाला जाणीव आहे ?’ िवदुराने
िवचारले , ‘राधे या, क पने त रमून, असले या ऐ वयाची उधळण करणं सोपं असतं . ती
मोकळी कोषागारं भर याचं साम य कुणाला?’
‘मला ते सामथ आहे . मी एकटा िदि वजय क न कौरवांची र नघरं परत समृ
करीन.’
‘के हा?’ भी मांनी िवचारले .
कणाने आपली दृ टी िपतामहां या दृ टीला िखळवली. तो हणाला,
‘िपतामह! पराक् रमा या लालसे नं न हे , तर िमत्राचा कलं क धु ऊन काढ यासाठी
मी लवकरच िदि वजयासाठी बाहे र पडे न. पांडवां या राजसूयापे ाही भ य असा य
पार पाडून दाखवीन. एकच िवनं ती आहे . या वे ळी मी िदि वजयाव न परत ये ईन, ते हा
आज मा या िनभ सने साठी जशी राजसभा आयोिजत केलीत, तशीच राजसभा मा या
वागतासाठी आयोिजत करा. या राजसभे त परत ये ईन, तो स मान भोग यासाठीच
ये ईन. ये तो मी!’
‘कणा, तु झा िवजय असो.’ हणत दुयोधनाने भर राजसभे त कणाला िमठी मारली
आिण कणाचा हात ध न तो सभे तन
ू िनघून गे ला.

२९

िद ि वजयासाठी हि तनापु रात कौरवदल एकित्रत होत होते . राजर

याव न
अ वपथके टापांचे आवाज उठवीत भरधाव वे गाने जाताना िदसू लागली. रथांचे धडधडाट
उठू लागले . अं बा या तोलीत जाणा या ह ीं या पावलांनी धरणी दबू लगली. शं ख,
नौबतीं या आवाजांनी वातावरण धुं दावून गे ले. चं पानगरीहन
ू कणदलासह चक् रधरही
हि तनापु रात आला. िदि वजयाची तयारी पु री झाली होती.
मु हत
ू ा या िदवशी कणाने धृ तरा ट् र-गां धारींचे दशन घे तले . ब्रा णांनी मं तर् हणून
याला आशीवाद िदले . दुयोधनाचा िनरोप घे ऊन कण रथा ढ झाला. चक् रधर कणाचे
सार य करीत होता. राजर याने दळ जात असता नागिरक दुतफा उभे होते , कणाचा
जयघोष करीत होते . कणरथ जे हा कणा या वाड ासमोर आला, ते हा कणाने रथातून
उत न अिधरथ-राधा चे आशीवाद घे तले . वृ षालीने कणाला ओवाळले आिण कण परत
रथा ढ झाला. हि तनापु राबाहे र कणाची वाट पाहणा या से नासागराने कणरथ िदसताच
कणाचा जयजयकार केला. या अपाट दळासह कण िदि वजयासाठी िनघाला.
कणाने प्रथम द् पदाकडे आपले ल वळवले . घनघोर सं गर् ाम झाला; आिण
शे वटी द् पदाचा पराभव क न कणाने द् पदाकडून सु वण, रौ य, र ने यां या राशी
करभार हणून घे त या. द् पदाचा पराभव होताच या भागातले सवच राजे आपोआप
कणाला शरण आले आिण करभार दे ऊन मोकळे झाले .
िहमालयापयं तचा मु लख
ू पादाक् रांत क न कण पूवकडे वळला. कणदळ िवजय
िमळवीत पु ढे सरकत होते . अं ग, वं ग, किलं ग, शु ं िडक, मगध, इ यादी दे श िजं कीत तो
दि णे कडे उतरला. दि णे त या प्रबळ
मीने कणाशी प्रखर झुंज िदली. शे वटी
मीने कणपराक् रम पाहन
ू यु थांबवले आिण प्रचं ड करभार दे ऊन कणाशी स य
जोडले .
कण-िवजया या वाता हि तनापु रात ये त हो या. ये णा या िवजया या वातबरोबर
नगरा या चारी गोपु रां व न िवजयनौबतीचे गं भीर आवाज उठत होते . दुयोधन कणवागताची तयारी कर यात गु ं तला होता.
भर दुपार या उ हात हि तनापु रा या नगरवे शीबाहे र दुयोधन आप या रथात उभा
होता. दुयोधनाचे र क-दळ मागे उभे होते . दुयोधनाचे डोळे समोरचा र ता िनरखीत होते .
दुयोधनाला फार काळ ित ठावे लागले नाही. एक वार भरधाव वे गाने दौडत ये त होता.
वार नजीक आला आिण हषभिरत मु दर् े ने तो दुयोधनाला हणाला,
‘अं गराज कण दृि ट े पात आले आहे त.’
दुयोधनाने आनं दाने हातातील र नकंकण काढले आिण वाराकडे फेकले . दुयोधनरथ
आप या दळासह दौडू लागला. एका उं चवट ावर ये ताच रथ थांबला. दुयोधन
एकाग्रपणे पाहत होता.
या िव तीण, सपाट भूमीव न कौरवसै य पु ढे ये त होते . अप्रभागी कौरव वज

मानाने फडकत होता. असं य रथ, वार, सै िनकांनी ती भूमी यापली होती.
दुयोधनाने रथ पु ढे ने यास सां िगतले . दुयोधनाचा रथ ओळखला जाताच
सह त्रमु खांनी यु वराज दुयोधनाचा जयजयकार उठला. कणाचा रथ दुयोधनाला सामोरा
गे ला. दो ही रथ एकमे कांजवळ ये ऊन थांबले . कण-दुयोधन रथाखाली उतरले आिण
आनं दभिरत दुयोधनाने कणाला िमठी मारली. दोघां या नावांचा जयजयकार आकाशाला
िभडला.
दुयोधनासह कणाने हि तनापु रात प्रवे श केला. िवजयी वीरां या वागतात
कोणतीच कमतरता न हती. सारे हि तनापूर राजर यावर लोटले होते . सु वण-अं बा या
तोलीत जाणारे गज, सु वणिकरणांत तळपणारे रथ, िचत्रिविचत्र रं गांची व त्रे पिरधान
केले ले वार, िशर त्राण-कवचधारी वीर या राजर याव न जाताना पाहन
ू
नागिरकांची मने हषाने भ न गे ली होती. कौरव वजा या मागे दुयोधनासह कण एका
रथात उभा होता. दुयोधन समाधानाने प्रजे चा आनं द पाहत होता. करभाराने सजले ले
गाडे सहा-सहा बै लांनी खे चले जात होते . दुयोधन-कणां वर सु गंिधत पु पे आिण चं दनचूण
अखं ड उधळली जात होती.
राजप्रसादा या ाराशी कणाला सु वािसनींनी ओवाळले . कणाने अं तगृ हात जाऊन
गां धारीसह धृ तरा ट् राचे दशन घे तले आिण पु त्राप्रमाणे धृ तरा ट् रा या चरणांना
अिभवादन केले . प्रेमभराने कणाला जवळ घे त धृ तरा ट् र हणाले ,
‘राधे या! तु या पराक् रमानं आज हि तनापु रास प्रित ठा लाभली. या अं ध वाचा
आज खे द वाटतोय्. तु झं यश आिण हि तनापु रातील तु झं गौरवशाली आगमन
पाहावयास आज दृ टी हवी होती, असं वाटतं . राधे या, तु या वागतासाठी राजसभा
ित ठत आहे . तूच मला ितथं घे ऊन चल.’
सम्राटांना हाताचा आधार दे ऊन कण राजसभे कडे जात होता. राजसभे त
सम्राटांसह ये णा या कणाला सवांनी उ थापन िदले .
कणाने अ यं त नम्रते ने भी म, िवदुर, द्रोणाचाय, कृपाचाय यांना वं दन केले . भी म
प्रस न मु दर् े ने हणाले ,
‘राधे या! तु झा पराक् रम थोर आहे , तु या यशानं कु कुलाचा अिभमान वाढला आहे .
माझा तु ला आशीवाद आहे .’
दुयोधनाने दासींकडे पािहले . अमू य र नालं कारांनी व मू यवान तलम व त्रे यांनी
भरले ली सु वणतबके घे ऊन दासी पु ढे आ या. दुयोधनाचा कंठ भ न आला होता. याची
अव था जाणून कणाने ि मतवदनाने या तबकांचा ह त पशाने वीकार केला.
कण हणाला,
‘हे नृ पश्रे ठा, आज ही िन कंटक पृ वी तु झी आहे . वगाचे पालन करणा या
इं दर् ाप्रमाणे तू ितचं शासन कर.’
दुयोधनाला राहवले नाही. प्रेमभराने याने कणाला िमठी मारली आिण भरसभे तच
तो हणाला,
‘िमत्रा, तू माझा िमत्र! सा कता आहे स. तु यामु ळंच आजचा भा याचा िदवस
मला िदसतोय्. तु झं क याण असो. आज तु यामु ळं मी ख या अथानं सनाथ आहे .’

राजसभे तला कणाचा स कार सं प यावर दुयोधन कणाला कणगृ हापयं त
पोहोचवायला आला. कणगृ हा या दारात वृ षालीने कणाला ओवाळले . कणाबरोबर
आले या कणपु त्रांचे ओवाळू न वागत केले . चक् रधर, द् म याच सोह यात
गृ हप्रवे श करते झाले . अिधरथ-राधा ना आप या पराक् रमी मु लांना, नातवं डांना,
यु वराजांना ये ताना पाहन
ू ध यता वाटत होती.
ब याच अवधीनं तर या घराला घरपण लाभले होते .

३०

िद ि वजयाहनू कण परत आ यानं तर दुयोधनाने

राजसभा बोलिवली. भी म,
िवदुर, द्रोण, कृप या सभे ला उपि थत होते . सव कौरवही ते थे आले होते . राजपु रोिहतांना
मु ाम पाचारण केले होते . राजसभा भर यानं तर दुयोधनाने आपला हे तू सां िगतला. तो
धृ तरा ट् रांना हणाला,
‘तात, अं गराज कणानं िदि वजय क न आप या साम्रा याचा लौिकक वाढिवला
आहे . या हे तन
ू ं यानं हा िदि वजय केला, तो राजसूय य कर याची मला उ सु कता
लागली आहे .’
धृ तरा ट् राने समाधानाने सं मती िदली.
कण हणाला,
‘यु वराज, या णी सव भूपाल तु ला वश आहे त. तू द्िवजश्रे ठांना स मानानं
बोलावून घे आिण य ाची सव उपकरणं जमिव याची आ ा कर. वे दपारं गत ऋि वजांना
िनमं तर् ण क न यां याकडून य ाचा यथाशा त्र उपक् रम कर.’
द्रोणाचायांनी हटले ,
‘यु वराज, मला काही सां गावं सं वाटतं .’
‘आ ा!’ दुयोधन हणाला.
‘सम्राट धृ तरा ट् र महाराज असताना राजसूय कर याचा अिधकार तु ला नाही.’
‘तात अं ध आहे त व अं धाला क् रतूचा अिधकार नाही. याचमु ळं यांचं अि त व
मा या अिधकाराला प्रितबं ध क शकत नाही.’ दुयोधन हणाला.
पु रोिहत उठले . ते हणाले ,
‘यु वराज, आपण हणता, ते स य आहे ; पण याचबरोबर एका कुलात दोन राजसूय
होत नसतात. जोपयं त आपण यु िधि ठराला िजं कलं नाही, तोवर आपणांस राजसूयाचा
अिधकार नाही. काही कारणानं कधी यु िधि ठराचा पराभव झालाच, तर राजसूयाचा
अिधकार लाभे ल.’
‘यु वराजांना य च करता ये णार नाही?’ कणाने िवचारले .
‘तसं नाही. यु वराज, राजसूयाशी पधा करणारा वै णवय तु ही करा. यायोगे
िवपु ल कीती तु हां ला िमळे ल. तु हां ला करभार दे णारे भूपाल आहे त. ते तु हां ला
घडिवले लं व खाणीतून काढले लं सु वण दे तील. या सो याचा नां गर क न यानं य भूमी
नां ग न ा आिण राजसूयाइतकंच श्रे ठ असं हे सत्र िनिव नपणे पार पाडा!’
पु रोिहतांनी सु चािवले या य ाला सरवांनी सं मती िदली आिण सारे य तयारीसाठी
िवचार क लागले .
य ाची सामग्री आण यासाठी कुशल से वक पाठवले होते . पािथवांना व
ू चारी िदशांना सु टले . हि तनापु रात
ब्रा णांना िनमं तर् ण कर यासाछी शीघ्रगामी दत
सु वणकारािगरांकडून सु वण-नां गर तयार होत होता.
या नां गराने य भूमी नां गरली गे ली. िन णात िश पकारांकडून य थान िनमाण

करिवले आिण एका सु मुहत
ू ावर दुयोधनाने या सु सं कृत, िवपु ल धनयु त य ाची
यथाशा त्र व यथाक् रम दी ा घे तली.
तो सोहळा पाहन
ू िवदुर, भी म, द्रोण, कृप, कण यांना अितशय सं तोष वाटला.
िवदुर हणाले ,
‘यु वराज, हा य होत असता सवत्र आनं द असावा. समाधान असावं .’
कणाकडे पाहत दुयोधन हणाला,
‘मी मा या िमत्रा या साहा यानं समाधानी आहे .’
‘ते मी जाणतो, यु वराज, आपण हा य करीत असता पांडव मात्र अर यवासी
आहे त. यांचं वा त य आपणांस माहीत आहे . या य ासाठी आपण यांना बोलवावं .
यानं तु मचा मोठे पणा वाढे ल.’
णभर दुयोधनाने िवचार केला आिण यानं सं मती िदली.
ू ास आ ा केली,
दुःशासनाने दत
ू ा, तू स वर ै तवनात जा, अन् या पांडवांना व वनात राहणा या ब्रा णांना
‘हे दत
यथा याय य ाचं िनमं तर् ण दे .’
य ाचा िदवस जवळ ये त होता. िनमं ित्रत ऋषी, राजे , िव ान हि तनापु रास ये त
होते .
ू परत आला. राजसभे त तो ये ताच दुयोधनाने याला िवचारले ,
ै तवनात गे लेला दत
ू ा, पांडव य ाला ये तात ना?’
‘दत
ू हणाला,
दत
‘यु वराज, पांडवांना मी आमं तर् ण िदलं . यु िधि ठरांनी आपण करीत असले या श्रे ठ
कतृ वाब ल आनं द य त केला; पण ते रा वषांची प्रित ा पालन करावयाची अस यानं
ये ता ये त नाही, असं ते हणाले .’
दुयोधनाला मनातून समाधान वाटले ; पण समाधान न दाखवता तो उद्गारला,
‘पांडव आले असते , तर बरं झालं असतं !’
ू ाकडे पाहत होता. याचा अि थर भाव ओळखून कणाने िवचारले ,
कण दत
‘काही िनरोप सां िगतलाय्?’
ू चाचरला.
‘तसा काही...’ दत
ू ा! दत
ू कमात सं कोच क नकोस, जो िनरोप असे ल, तो सां ग.’ कणाने
‘सां ग, दत
आ ा िदली.
ू ाकडे लागले होते .
भी म, द्रोण, िवदुरांचे ल दत
ू ाने कणाकडे पाहत सां िगतले ,
दत
‘अं गराज, यु िधि ठर महाराजांचा मनोभाव कळताच, काही िनरोप आहे का, हणून
मी िवचारलं अन् याच वे ळी भीम उठले अन् ते हणाले , मी िनरोप सां गतो...’
‘भीमानं काय िनरोप पाठवलाय्?’ िवदुरांनी उतावीळपणे िवचारले .
ू सां गू लागला, “ या दुयोधनाला जाऊन सां ग. या वषी
‘भीम हणाले ’, दत
प्रित े ची ते रा वषं पूण होतील, ते हा नरािधपती धमराज रणय ाम ये श त्रा त्रां या
प्रदी त अ नीम ये दुयोधनाची आहुती दे यास स ज होईल, ते हाच कुंतीपु त्र ितथं

ये तील अन् जे हा हा धमा मा यु िधि ठर, सव धृ तरा ट् रपु त्र वतःच क् रोधानं उ ीिपत
झाले असता, यांना अिधक प्र विलत करणारा क् रोध पी हवीचा प्र े प करील, ते हा
मीही ितथं ये ईन.”
सारी सभा तो िनरोप ऐकू न सू न झाली.
िवदुरांना काही सु चेना.
भी मांनी िवचारले ,
ू ा, इतर पांडव काही बोलले ?’
‘दत
ू ाने सां िगतले .
‘नाही! फ त भीमच बोलले .’ दत
‘यु वराज, तो भीम मु ळातच सं तापी. या या बोल याकडं ल न दे ता माभाव
जागृ त करावा. िजथं य होणार आहे , या भूमीत क् रोध, म सर, अपमान यांना थान
नसतं .’ भी म हणाले .
कणा या चे ह यावर उ े गज य ि मत पसरले . तो भी मांना हणाला,
‘िपतामह, हा िवचार यो य आहे , तर तो िशशु पालवधाआधी कृ णाला का िदला
नाहीत? ती य भूमी स ज होत असतानाच या भूमीवर र त का सांडू िदलं त? का ितथं
नरबलीची आव यकता होती?’
भी म काही बोलले नाहीत.
भीमा या या िनरोपाने कणाचा सं ताप उसळला. तो उभा रािहला.
‘सामोपचारानं आमं तर् ण पाठवलं , तर हा िनरोप? वनवास भोगत असतानाही
रणय ात सव कौरवांची आहुती घाल याचा सं देश पांडव पाठिवतात अन् आमची
राजसभा तो शांत िच ानं ऐकू न घे ते. िमत्रा दुयोधना, यांत या कुणाला तु या
रा याची, तु झी िकंमत वाटत नसे ल; पण याची िचं ता तू बाळगू नकोस. तू आनं दानं हा
य कर. यानं तर या िदवशी यु िधि ठराचा पराभव क न तू राजसूय य करशील,
ते हाच तु झं हे कौरवसाम्रा य सु रि त होईल. यासाठी मी आज प्रित ा करीत आहे .
ती ऐक.’
कणाने णभर उसं त घे तली.
सा या रा यसभे चे ल कणावर ि थरावले होते .
कणाने उ च रवाने आपली प्रित ा सां िगतली.
‘जोवर मी अजु नाचा वध केला नाही, तोवर दुस याकडून पादप्र ालन क न
घे णार नाही. म अन् मांस व य करीन अन् कोणाही याचकाला इ ट व तू दे याचं व्रत
अखं ड चालवीन. या व्रताचा मी आज िनयम करीत आहे .’
दुयोधनाने अित ने हाने कणाचा हात हाती घे तला. या या हाताची पकड कणाला
जाणवली.

३१

दु योधनाने य

सु ख पपणे पार पाडला. य ास आले ले सव नृ पती, महाभाग,
ब्रा ण यांचा द्र य व मू यवान व तू अपण क न यथाशा त्र, यथाक् रम स मान
केला अन् या सवांना िनरोप दे ऊन दुयोधन, कण-शकुनींसह हि तनापु रास आले .
सायं काळी कण आप या गृ ही अिधरथ, राधा, शत् ं जय, वृ षकेतु , वृ षसे न यां यासह
बोलत असता चक् रधर अिधरथांना हणाला,
‘ऐक आनं दाची बातमी सां गणार आहे सां गणार आहे .’
‘कसली?’ अिधरथांनी िवचारले .
‘अं दे शाचं रा य मला िमळणार आहे .’
‘अं गदे शाचं रा य?’ सारे उद्गारले .
‘हो!’
‘कोण दे णार?’ कणाने िवचारले .
‘तु ही!’
सारे चक् रधराकडे पाहत होते . चक् रधराने सां िगतले ,
‘आता कण इथं च राहणार! एवढ ा वषांत याला रा याची आठवण नाही, काळजी
नाही, ते हा ते रा य मलाच िमळायला नको?’
सारे हसले .
कण हणाला,
‘नाहीतरी मा या नावानं तूच रा य करतोस ना? िमत्रा, मला तु झं बोलणं समजलं .
आता मी मोकळा झालो. तू हणशील, ते हा आपण िनघू.’
‘मी इथं च राहणार.’ वृ षसे न हणाला.
कणाने वृ षसे नाकडे पािहले .
वृ षसे न आता मोठा झाला होता. श त्रपारं गत बनला होता. राधाई हणाली, ‘राहू
दे , रे !’
‘मी कुठं नको हणतोय्?’ राधाईमागे उ या असले या वृ षालीकडे पाहत कणाने
िवचारले ,
‘तू तरी ये णार का?’
-आिण एकच हसणे ते थे उसळले .
कणाने आपला बे त दुयोधनाला सां िगतला, ते हा तो गं भीर झाला.
दुयोधन हणाला,
‘िमत्रा, तू अं गदे शी जाणं आव यक आहे , हे मला पटतं ; पण तु ला फार काळ
राहता ये ईल, असं ! वाटत नाही. पांडवांचा वनवास सं पताच, अ ातवासा या वषात
यांना शोधायला हवं .’
‘यु वराज, िचं ता क नका! आपण बोलवाल, ते हा मी धावत ये ईन.’
कण अं गदे शाला िनघाला, ते हा ब याच अं तरापयं त दुयोधन याला पोहोचवायला

गे ला होता...

३२

क ण-दशनासाठी आतु र झाले

या अं गवासीयांनी कणाचे अपूव असे वागत केले .
प्रजे चा तो अनं द पाहन
ू कणाला समाधान वाटले . या प्रजे या क याणासाठी कणाने
वत:ला वाहन
ू घतल. समृ गाशाळा, तृ त प्रजाजन पाहत कण वृ षालीसह अं गदे शाचे
रा य करीत होता.
रात्री अचानक कणाला जाग आली. हजारो भुं गे एकाच वे ळी गु ं जारव करावे त, तसा
नाद या या कानांत भरला. कणाने डोळे उघडले . सारा महाल सु वणप्रकाशात झळाळत
होता. कणाने वळू न पािहले , तो वृ षाली शांतपणे झोपी गे ली होती. तो सूयप्रकाश, तो
अखं ड उठणारा नाद ऐकत असूनही कणाला भीती वाटली नाही. कणाने सावकाश पड या
जागे व नच मान वळवली.
महाला या म यभागी एक दीि तमान आकृती उभी होती. सु वणते जाने भरले ली.
नकळत कण उठू न उभा रािहला.
ती ते जब आकृती िदसत होती; पण ितचे प या ते जातच लपले होते . एखा ा
खोल िविहरीतून गं भीर नाद उठावा, तसा आवाज उमटला :
‘कणा, मी आलोय्.’
‘ याची िन योपासना तू करतोस, या या ते जानं तु झं मन सदै व भरले लं असतं , तो
मी- सूय.’
आप या आरा यदै वता या दशनाने कणाचे मन उचं वळू न उठले . धावत जावे आिण
या चरणांना िमठी मारावी, असे याला वाटले ; पण या ते जाला पश कर याचे धाडस
कणाला झाले नाही. नम्र भावाने याचे हात जोडले गे ले.
‘क याण असो!’ सूयाने आशीवाद िदला. तो प्रकाश बोलत होता. ‘हे कणा, आज
मी िविश ट हे तन
ू ं तु यासमोर उभा आहे .’
‘आ ा!’
‘कणा, आता लौकरच पांडवांचा वनवास सं पेल. अ ातवासाचं वष उलटताच ते
प्रगट होतील. वषा-ऋतूत ु धेनं याकू ळ झाले ले मृ गद्र वषा-ऋतू सं पताच मृ गये साठी
जसे बाहे र पडतात, तसे पांडव बाहे र पडतील- पृ वी पादाक् रांत कर यासाठी. या
पांडवां या भावी िवजयासाठी प्र य इं दर् उ ा तु इयाकडं ये ईल.’
‘दे वद्र इं दर् ? अन् मा याकडं ?’
‘हो! अन् तोही याचक हणून.’
‘पण इं दर् दे वांना पांडवांसाठी क ट घे याचं कारण?’
‘कारण जसा तू साझा भ त आहे स, तसा अजु न इं दर् ाचा.’
दे वद्र मा याकडं याचने साठी ये तात, यापे ा जीवनाची साथकता कोणती? ते मी
माझं भा य समजतो. यायोगे माझी तप चया फळाला आली, असं च मी समजे न. पण,
दे वा, दे व याचक हणून जरी आले , तरी यांना तृ त कर याचं सामथ माझं कुटलं ? असं

मा याजवळ कोणतं धन आहे की, यासाठी इं दर् दे वांनी वगातून खाली उतरावं ?’
‘तु झी कवचकुंडल.’
‘कवचकुंडलांचं काय?’
‘ती माग यासाठी इं दर् ये त आहे . जोवर कवचकुंडलं तु झा शरीरावर आहे त, तोवर
तु झा पराजय नाही, हे इं दर् ाला माहीत आहे . उ ा कौरवपांडवांचं यु सु झालं , तर
पांडवांना िवजय कसा प्रा त होणार? कणा, ही दोन र नकुंडलं अमृ तापासून िनमाण
झाली आहे त. तु ला जीिवत िप्रय असे ल, तर ती तू नीट जतन कर.’
कणाला काही सु चत न हते . बोलवत न हते .
ती कणाची अव था जाणून सूय हणाला,
‘कणा, मला माहीत आहे की, तू कोणाही याचकाला कधीही िवमु ख पाठवीत नाहीस.
याचक ने हमीच तु या दानानं तृ त होऊ माघारी जातात. मा या चालले या अखं ड
प्रवासात नदीतीरावरचं तु झं पु र चरण अन् दान पाहणं हा सु खाचा भाग असतो; पण
प्र ये क गो टीला मयादा ही असते च. कुिटल हे तन
ू ं मािगतले लं दान पु रवणं हे दातृ व
न हे , तो अिववे क हणावा लागे ल.’
‘दे वा, मी आपली अमयादा कशी करीन? आपण माझं क याण िचं ितता, यातच
मा या जीवनाची ध यता मानतो. याच िज हा यापोटी धाडस करावं सं वाटतं .’
‘कणा, सं कोच क नकोस मन मोकळं कर.’
‘आ ा! दे वा, आपण आप या ते जानं पृ वी प्रकाशमान करता. या प्रकाशात
जशी पु यकमं घडतात, तशीच पापकमं ही; पण ती पापं घडतात, हणून आपण आप या
प्रकाशाला कधी आवर घातलात का? याचकाला दे णं एवढं च मा या हाती आहे . ते
कोणा, कशासाठी वापरतं , याचा िवचार कर याचा मला अिधकार नाही. तो माझा धमही
न हे .’
‘तु या बोल यानं मी तु यावर प्रस न आहे . णभर तू माझं दे व व िवसर; पण एक
गो ट ल ात घे . मी असतो आकाशी अन् कम घडतं पृ वीवर. या पापपु यांचा मला
पश नसतो. पण कुणी माझं ते ज मािगतलं , तर ते मी कदािपही दे णार नाही. कारण तसं
झालं , तर या वे ळी मी सूय राहणार नाही. मी या ते जाला ब आहे , तसाच तूही तु या
ज मजात सहज कवचकुंडलांना. जोवर तु या दे हावर ती कवचकुंडलं आहे त, तोवर
यां यायोगे िनमल आकाशात िवशाखा न त्रां या दोन तारकांम ये चं दर् शोभतो, तसा
तू राहशील. कवचकुंडल दान केलीस तर, फ त कीती उरे ल, जीिवत राहणार नाही.’
‘तस या जग यापे ा कीित प मृ यू मी कवटाळीन.’
‘हा कीतीचा अहं कार िजवं त असे पयं तच भोगता ये तो. कणा, हे िन पापा, मनु य
िजवं त असे पयं तच याला ऐ वय, ने ह, प्रेम भोगता ये तं. मृ यूनंतर कीती राहते ; पण
ती भोगता ये त नाही.’
‘जीवनात या िन ते ज भोगापे ा मी मरणो र लाभणारी उदात कीती मोलाची
मानतो. मी याच जीवनाचा वीकार करीन. आपण मा या िहतासाठी आलात, मला
सावध केलं त, याचं िव मरण मला के हाही होणार नाही. सामा य मानव मी. मा या
िहता या िचं तेनं सा ात सूयानं धावावं , यापे ा ध यता कोणती? अन् माझं यश कुणी
मानवानं िहरावून घे यापे ा ते दे वांनी लु टलं , तर यापे ा दुसरं भा य कोणातं ?
‘कणा, मला राहवलं नाही, हणून मी आलो. वाटलं , ते सां िगतलं . याचा वीकार

अथवा अ हे र करणं हे तु याच हाती आहे .’
कण या श दांनी यिथत झाला. तो कळवळू न हणाला,
‘ मा! दे वा, मा!! आपण ट होऊ नका. मी आपला भ त आहे . माझं सव व मी
आप या चरणां शी िन य वाहतो. आप या प्रेमभावाचा अनादर मी कसा करीन?
परमे वरा, सा ात ते ज असं आपल प! मी आप याला िप्रय असे न, तर माझा भाव
जाणून, आपण मला मा या व्रतापासून परावृ क नये , एवढीच प्राथना!’
‘ठीक आहे , कणा! मी तु या व्रताआड ये णार नाही. माझा आग्रह नाही. मी
तु यावर
ट नाही. उलट, मा या मनात वसणारं तु याब लचं प्रेम तु या या
िनणयामु ळं अिधकच वाढलं य.् तु या िहतासाठी एक सां गतो. ते वढं मात्र ऐक.’
‘आ ा!’
‘इं दर् ये ईल. याला तू आपली कवचकुंडलं दे शील, यात सं शय नाही; पण या वे ळी
या दे वद्राकडून एक अमोघ श ती मागून घे . तशी वे ळ पडलीच, तर तु झं
‘भगवान! मी इं दर् ाकडून श ती मागून घे ऊ?’ कणाने िवचारले .
‘आता िवरोध क नकोस! माझी आ ा समज.’
‘जशी आपली आ ा! दा या कणा या िन कलं क जीवनावर दे वा े नं याचने चा
कलं क लागणार असे ल, तर तो चं दर् ा या कलं काइतकाच शोिभवं त िदसे ल. याचा मला
अिभमान वाटे ल.’
कण नतम तक झाला. नाद मं दावता-मं दावता नाहीसा झाला. कणाने पािहले ;
सु वणप्रकाश लु त झाला होता. पहाटे चा धूसर प्रकाश गवा ातून ये त होता. कणाची
दृ टी वृ षालीवर गे ली. वृ षाली शांतपणे झोपी गे ली होती. झाला तो भास, दृ ट् रांत, की
व न याचा िवचार करीत कण श ये कडे गे ला.
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स काळपासून कणाचे मन रात्री या प्रसं गातच गु रफटले होते . दुस या कशात
लागत न हते . सूयोपासने ची वे ळ नजीक ये ताच कणाने रथ स ज कर याची आ ा केली.
कण दपणासमोर उभा असता मागे आले या वृ षालीकडे याचे ल गे ले. वृ षालीने
िवचारले ,
‘काय पाहता?’
‘ प!’
‘मग यात नवीन काय आहे !’
‘वृ षाली, आपलं प िन य पाहत असूनही आप याला पाचा कंटाळा ये त नाही.
ते प अिधक मोहवीत जातं . उ ा हरवले लं प पाह याचं बळ लाभे ल ना?’
‘काय हरवलं ?’
‘काय हरवत नाही? प्र ये क िदवसाबरोबर वाध य नजीक ये त असतं , सू मते नं बळ
हरवत असतं . शरीराबरोबर मनाचं बळ सरत असतं . पण दपणाम ये िदसतं , ते ते च मोहक
प! या मानवी पाचा जर एवढा मोह वाटतो, तर पाचं दै वत समजलं जाणा या या
इं दर् ाचं प कसं असे ल?’
‘आपलं मन आज िठकाणावर िदसत नाही.’
‘का?’ कणाने वळू न िवचारले .
‘सकाळपासून आपलं ल
कशातच नाही. यात असलं बोलणं . प्र ये क
सरकणा या पळाकडं आपलं ल गु ं तलं आहे . िन या या सूयपूजेला अ ाप अवधी
असतानाच रथ स ज कर याची आ ा िदलीत. आज पूजेसाठी मन अधीर झाले लं
िदसतं य.्
‘खरं आहे .’ कण ि मतवदनाने हणाला, ‘वसू या पूजेसारखा भा यशाली ण नाही.
दे वदशनाची सं धी कोण सोडील?’
‘दे वदशन?’
वत:ला सावरीत कण हणाला,
‘हो ना! नदीपात्रात उभं राहन
ू मी सूय तु ती करीत असतो, उ या सूयिकरणांचं
नान घडत असतं , ते हा या ते जानं आपणच भारले जात आहो, असा भास होतो. ातअ ातांचा व त्र पडून चता य पाचा सा ा कार हणजच परमे वरदशन नाही का?
या णासाठी जीव उतावीळ झाला, तर नवल कसलं ?’
वृ षालीचा िनरोप घऊन कण सूयोपासने साठी महालाबाहर पडला. प्रासादासमार
रथ स ज होता. कण रथा ढ़ होताच सार याने रथ हाकारला.
रथ ने हमीप्रमाणे नदीकाठापासून दरू , दाट वृ राईत थांबला. सारथी व रथ ते थेच
थांबवून कण एकटा नदी या िदशे ने जाऊ लागला.
तळप या उ हात नदी या दो ही बाजूंना ं द वाळूिकनारे मोकळे होते . या
िकना यांमधून वाहणारा िनळाशार जलप्रवाह डोळे सु खावत होता. कुठे च मानवी जाग

लागत न हती. नदीकडे जात असता वाळू त तणा या पावलांचा आवाज उठत होता.
कणा नदीपात्राजवळ आला. याने आपले उ रीय नदीकाठावर ठे वले . आपली पादत्राणे
काढून वाळू व न चालू लागला. त त वाळू चा पोळणारा पश या या तळ यांना होत
होता. नदी या पा यात प्रवे श करताच या ताप या पावलांना थं डावा लाभला. या
उथळ प्रवाहातून कण तसाच चालून गे ला. पाणी वाढत होते . कणाने या नदीप्रवाहावर
आपले अं ग झोकू न िदले . कणाचे हात जलद गतीने पा यावर िफरत होते . थोडे पोहन
ू
गे यावर तो माघारी वळला. नदीकाठावर या जलात तो उभा रािहला. कपाळावर आले ले
ू ी यापले ला
ओले केस मागे परतवून, तो िकना याकडे पाठ क न उभा रािहला. जलिबं दं न
याचा चे हरा सु वणिकरणांनी उजळला. कणाने सूयवं दन केले आिण दो ही बाहू उं चावून
सूयोपासना चालू झाली. कण एकाग्र मनाने सूयिचं तन करीत होता.
अपरा ण काळी कणाची सूयपूजा सं पली. उ हाने केस कोरडे झाले होते . कणाने
वाकू न नदीचे पाणी हाती घे तले . ती ओंजळ उं चावीत असता या या मनाची अधीरता
वाढत होती. याने हाक िदली,
‘कुणी याचक आहे ?’
या हाकेला उ र आले नाही.
या शांतते ने मन िवचिलत झाले . याने परत हाक िदली.
‘कुणी याचक आहे ?’
‘आहे !’ मागून आवाज आला.
‘याचका, तु झ वागत असो! तु ला काय हवं ?’
‘दान!’
‘कसलं ? माझं पौ ष आिण धम यांना सु रि त ठे वून काहीही मागा. आपलं इि छत
पु रं केलं जाईल. मी या सूयदे वाला सा ठे वून आपलं मनोवां िछत पूण कर यास ब
होत आहे या दानानं आपली मनोकामना पु री होवो.’
कणाने ऑजळीतले जल नदीपात्रात सोडले आिण तो इं दर् दशनासाठी वळला.
इं दर् ाला वं दन कर यासाठी जोडले जाणारे हात अडखळले . नदीतीरावर एक
ब्रा ण याचक हणून उभा होता. याची कृश शरीरय टी, याने पिरधान केले ली जीण
व त्रे या या दािरद्याची ओळख क न दे त होती.
कण ते प पाहन
ू अचं बला. याने आजूबाजूला पािहले . दुसरे कोणी िदसत न हते .
‘अं गराजाचा िवजय असो!’
कणाने याला िनरखून पािहले , आपले हात जोडले व याला िवचारले ,
‘हे िवप्रा! सु वणालं कारांनी यु त अशा त ण पवान ि त्रया िकंवा गोधनानं समृ
असले ली गावं यांपैकी मी तु ला काय दे ऊ?’
िवप्र हसला.
‘अं गराज, आपण दान िदल आहे . फ त या दानाचा िनदश करणं अन् ते आप या
हातून घे णं एवढं च रािहलं य.् ’
‘िनभय मनानं मनोवां िछत सां गा. ते अव य िमळे ल. कणा या दातृ वाब ल
कणाची दृ टी या िवप्राला याहळीत होती. कणाची शोधक दृ टी टाळीत तो
िवप्र हणाला,
‘अं गराज, सारीच दानं आनं ददायक नसतात. काही भारी ले शकारक असतात.’

‘अशा दानानं तु ही तृ त हाल ना? मग आपण मा या यातनांची िचं ता क नका.
आपणांसाठी या यातना मी आनं दानं सहन करीन.’
कणा या या िनभय पदशनाने तो िवप्र सं कोचला. दानाचा उ चार कर याचे बळ
याला रािहले नाही.
िवप्राची ती अव था पाहन
ू कण मनातून आनं दला. िवप्राचे बोल ऐक यास तो
अधीर झाला असता या या कानां वर श द आले ,
‘अं गराज! मला... मला तु मची कवचकुंडलं हवीत...’
‘िदली!’ कणाने सु टकेचा िन: वास सोडला.
िवप्रा या मु खावर ि मत उमटले ; पण ते फार काळ िटकले नाही.
कणा या चे ह यां वरचे हा य िवरले होते . ने तर् कडां वर अश् गोळा झाले होते . ते
अश् पाहन
ू िवप्राने िवचारले ,
‘महाराज, दानाच दु:ख होतं ?’
कणाने अश् पु सले . िख नपणे हसत तो हणाला,
‘कणाला दानाचं दुःख नाही; पण याचने ची ु दर् ता आज जाणवली. याचने सारखं
दािरद्य या जगात दुसरं नाही, याचं प्र यं तर आज आलं . नाहीतर ऐ वय आिण
अिधकार यांनी सं पत्र दे वद्राला याचना करताना दिरद्री ब्रा णाचं प का यावं
लागलं असतं ?’
तो िवप्र ओशाळला. याने िवचारले ,
‘आपण मला ओळखलं त?’
‘आपण मा याकडं कवचकुंडल माग यासाठी ये णार आहात, हे मला आधीच
समजलं होतं . आप या दशनासाठी मी आतु र झालो होतो. यासाठी मी अधीर आहे .’
‘तु ला कुणी सां िगतलं ?’
‘जसा अजु न आपला भ त, तसा मी सूयाचा.’
िवप्रवे शातील इं दर् ा या मु खावर हा य प्रगटले . कणाचे ल इं दर् ा या पावलांकडे
लागले होते .
या का ठवत पावलांचे प बदलले . िवप्राने ने सले या अं तरीयाचे पीतांबरात
पांतर झाले .
कणाची दृ टी उं चावत होती.
िहर यवणीय दीघबाहू इं दर् ाचे वज्रधारी प पाहन
ू कण तृ त झाला. कणावर
छाया पसरली. गार वा यांचा झोत अखं ड वाहू लागला. कणाने वर पािहले . आकाशात
एक कृ णमे घ या दोघां वर सावली ध न उभा होता. अ यं त आदरयु त भावाने कणाने
इं दरला वं दन केले
‘क याण असो! राधे या, कवचकुंडलं दे णार ना?’
कणाने आप या कवचाकडे पािहले . कण अ ािप पा यात उभा होता. तो पा यातून
बाहे र आला. िकना यावर उ रीय होते . रथ, सारथी, श त्र सारे दरू वृ राईत होते .
कणाची अडचण इं दर् ा या यानी आली. इं दर् ाने आपला उजवा हात पु ढे केला. या
हातावर एक धारदार श त्र होते .
कणाने ते हाती घे तले . कण या श त्राकडे पाहत होता.
‘कणा, िवचार कसला?’

कणाने इं दर् ाकडे पािहले . तो हणाला,
‘दे वा, मी एक सामा य मानव. सूतकुलात वाढले ला. पूवपु याईची खूण सां गणारी
एवढी एकच खूण- कवचकुंडलं . एवढं च मा या जीवनातलं दै वी ले णं. ते आज जाणार,
याची खं त वाटत नाही; पण ते जात असताना, याबरोबरच उरले लं हे मानव प, ते
िव प होणार नाही ना, अशी भीती वाटते . आपण सा ात पाचं दै वत. आपण समोर
असता याचा मला सदै व अिभमान वाटतो, असं माझं प, ते या दानानं िव प होऊ
नये , असं वाटतं .
‘तथा तु ! कणा, तसं च घडे ल! याब ल तू िनि चं त ऐस.’ कणाने ते श त्र पे लले .
इं दर् कणा या मु खाकडे पाहत होता. पण आप या हातांनी आपली कवचकुंडल कापीत
असता या या मनोिवकारां या दपणावर दु:खाची िकंिचतही छटा प्रकटली न हती, की
समाधान ढळत न हते . कण ि मतमु खच होता. कवचकुंडले कापीत असता ये णा या
िधरापाठोपाठ शरीर पूववत बनत होते .
कवचकुंडले कापून हाताच ती याने हातांत घे तली. इं दर् ाचे दो ही हात समोर आले
होते . पद्मदलाप्रमाणे शोभणा यां या सुं दर हातां वर कणाने श त्रासह कवचकुंडले
ठे वली आिण कणा या डो यांदेखत ती या हातां वरच अं तधान पावली.
कणाचे ल
या िरत हातां वर िखळले असता या या ने तर् ांतन
ू दोन टपोरे अश्
ओघळले .
‘दानाचं दुख वाटतं ?’ इं दर् ाने िवचारले .
नकाराथी मान हलवीत एक िन: वास सोडून कण हणाला,
‘नाही! दु:ख दानाचं नाही; मा या दुभा याचं दुःख वाटतं .’
‘कसलं दुभा य?’ इं दर् ाने आ चयाने िवचारले .
‘मा या कवचकुंडलांना आप या हातावर िव न जाता आलं , हे या कवचकुंडलांचं
भा य. यांचा मला हे वा वाटला. मानवी जीवनाची साथकता तरी दुसरी काय असते ?
परमे वर पात िवलीन हो याचीच ना! आपण माझी कवचकुंडलं मािगतलीत; पण मला
मािगतलं नाहीत. या हातांत िव न जा यात केवढी ध यता वाटली असती! कवचकुंडलं
हे जसं परमे वरी वरदान, तसं च हे शरीरही. या या दे हाचा आ यासह वीकार झाला
नाही, याचं दुख वाटतं . दे वा, आपण मलाच का मािगतलं नाहीत? मी माझं सव व
अ यानं दानं आप या चरणी वािहलं असतं . यातच जीवनाची कृताथता मानली असती.’
अजु ना या र णासाठा कवचकुंडले हरण कर यासाठा आलला इं दर् कणा या
श दांनी, या या मना या िनमळ दशनाने वरघळला. कणाचे ते भाववड प पाहन
ू
इं दर् ाने न राहवून कणाला आिलं गन िदले .
या तजमय पान कण ब असतानाच या या कानां वर श द आले ,
‘राधे या, दे वांना सारं च पे लतं , असं थोडं च आहे ? तु झं िनमळ प सामावून घे याची
श ती माझी नाही. कणा, तु झं दातृ व, तु झा सद्भाव अलौिकक आहे . मी तु यावर
प्रस न आहे . तु ला काही हवं असे ल, तर मागून घे .’
कणाला सूयाला िदले या वचनाचा आठवण झाला; पण याचना कर याच धै य
याला होईना.
‘काही हवं का? माग...’
कण सं कोचाने हणाला,

‘आप या कृपादृ टीनं पज यवृ टी होते . शु क भूमीला ओलावा िमळतो. ती
धनधा यांनी सं पत्र बनते . आपली कृपादृ टी झाली, तर काय होणार नाही? आपण
कवचकुंडल मागावयास याल, ते हा आप याकडून एखादी श ती मागून घे यासाठी मी
वचनब होतो. आप या दशनानं सारे भाव हरपले . काही मागता आलं नाही. आता तो
अिधकार ही रािहला नाही. आपली कृपा असे ल, तर आपण शत् नािशना अमोघ श ती
मला ा. बलव र शत् पासून मला र ण प्रा त होईल. बिल ठ शत् चा मला नाश
करता ये ईल, ायचं च झालं , तर ते वढं ा.’
‘तथा तु ! कणा, तु झी इ छा पु री होईल. आज मी माझी वासवी श ती तु या हाती
दे त आहे . या श ती या साहा यानं तु ला एकाच शत् चा नाश करता ये ईल. या श तीचा
वापर झाला की, यानं तर ती पूववत मा याकडं ये ईल. एवढं च सां गावं सं वाटतं की, या
श तीचा वापर वाथप्रेिरत हे तन
ू ं क नकोस.’
कणाने वासवी श तीचा वीकार केला. इं दर् ाला नम्र भावाने वं दन केले .
आशीवादासाठी उं चावले ला इं दर् ाचा हात पाहन
ू कणाने ने तर् िमटले .
डोळे उघडले , ते हा ते िद य प नाहीसे झाले होते . आकाशातला घनमे घ लु त
झाला होत सूयिकरणांच दाह प्रगटला होता
कणाने उ रीय घे तले . ते अं गावर घे त असता याचे हात छातीव न िफरले . काया
तीच होती; पण लु त झाले या ते जाची जाणीव होत होती.
कण प्रासादावर आला. कणा या मु खावर िवलसणारा आनं द वृ षालीला जाणवत
होता. भोजन झा यानं तर कण आप या महालात गे ला. वृ षाली कणाला िनरखीत होती.
कणाचा वाढले ला प्रस न भाव पाहन
ू , का, कोण जाणे , ितला समाधान वाटत न हते . ते
कणा या यानी आले . वृ षालीला जवळ घे त कणाने िवचारले ,
‘काय पाहते स, वसू?’
‘काही नाही.’
‘सां गा ना!’
‘सूयोपासने हन
ू आपण आ यापासून मी पाहत आहे . आपण आनं दी िदसता; पण
आप या...’
‘ पात काही तरी उणीव भासते , असं च ना?’
वृ षालीने होकार िदला.
‘वृ षाली, तु ला सां िगतल, तर खरं वाटे ल? आज सा ात दे वेदर् मा याकडं याचक
हणून आला होता.’
‘दे वद्र?’
‘हो!’
‘काय मािगतलं यांनी?’ वृ षाली या मु खावर कौतु क प्रगटले .
‘माझी कवचकुंडलं .’
वृ षालीचा भाव बदलला. ित या चे ह यां वर भीती प्रगटली. कण पाची उणीव
चटकन ित या ल ात आली. शरीरकांतीपे ा अिधक कांतीने शोभणारी कवचकुंडले
तशीच िदसत होती; पण यांची दी ती लु त झाली होती.

‘अन् आपण ती िदलीत?’
‘कणानं कोणाही याचकाला िवमु ख पाठिवलं नाही. तो तर दे वद्र. याला मी नाही
कसं हणणार?’
वृ षाली दुःखाने कणाला िबलगली.
‘आपण या दे वद्राचं काय केलं केलं होतं , हणून यानं आपली कवचकुंडलं
िहरावून घे तली? कशासाठी?’
‘वृ षाली, दे वांनासु ा आप या अिधकाराचा, श तीचा अहं कार असतो. जी दे वांना
प्रा त नाही, अशी श ती मानवाजवळ असे ल, तर ते कसं खपणार? कदािचत
याचमु ळं...’
‘आपण इं दर् ाला िवचारलं नाही?’
‘मला दान दे णं एवढं च माहीत आहे . याचकाला मी कधीही कारण िवचारलं नाही.’
वृ षालीचे हात कणा या िवशाल छातीव न िफरत होते - जणू हरवले ले कवच ती
शोधीत होती. ित या डो यांत अश् उभे रािहले .
हळु वार हाताने वृ षालीची हनु वटी उं चावीत कणाने आपली दृ टी ित या डो यांना
िभडवली. या अश् पूण डो यांचे चु ं बन घे त कण हणाला,
‘वसू, तू रडते स? माझी कवचकुंडलं गे ली, हणून?’ कण हसला, ‘वसू, माणसानं
आप या बाहुबलावर आपला पराक् रम िस करावा. यासाठी दै वी लाभाचा आश्रय घे ऊ
नये . कवचकुंडलं गे ली, याचा उलट तु ला आनं द वाटायला हवा होता.’
‘आनं द?’ वृ षालीने आश्रयाने िवचारले .
‘होय ना! तु ला आठवतं ? एका अपरात्री मी जागा झालो होते . ते हा तू जागी
अस याचं मा या यानी आलं . कस या तरी भयानक व नानं तु ला जागं केलं होतं .
भीतीनं िवहल झाले ली तू मा या जागे हो याची वाट पाहत होतीस. ते समजताच मी
तु ला हणालो, ‘एवढी भीती वाटत होती, तर तू मा या जवळ का आली नाहीस?’ ते हा
तू काय सां िगतलं होतं स, आठवतं ?’
‘काय?’ वृ षालीने िवचारले .
‘तू हणालीस, रात्री कधी मी जागी झाले , तर आप याकडं यावं , असं वाटतं , पण
आप याला िबलग याचं धाडस होत नाही. कारण रात्री या काळोखात आपली
कवचकुंडलं वे ग याचं ते जानं जाणवतात. यांची भीती वाटते ... वसू, यापु ढं तो दुरावा
राहणार नाही. तु ला के हाही िन:सं कोचपणे मला िबलगता ये ईल.’
वृ षालीला आप या िमठीत ब करीत कण हणाला,
‘तु लाच काय, पण यापु ढं शत् ं नासु ा मनात भय न बाळगता मा या छाताशा
िभड़ता ये ईल.’
दुयोधना या िनरोपाबरोबर कण हि तनापु रात आला.
दुयोधन-महालात शकुन, दुःशासन जमले होते .
कण महालात जाताच दुयोधनाने याचे वागत केले . दुयोधन हणाला,
‘मी तु ला तातडीनं बोलावलं , याचं कारण समजलं ?’
‘नाही.’

‘िवराटाघरी कीचकाचा वध झा याचं िनि चतपणं कळलं य.् ’
‘वध?’
‘हो! िनघृ ण वध! अन् तोही गं धवांकरवी. िवराटा या नृ यशाळे त से नापती
कीचकाचा िछत्र-िविछत्र दे ह सापडला. र तामांसानं िवखु रले या अवयवांनी ती भूमी
माखली होती. िवराटाघरी सै रंधर् ी नामक एक पसं पत्र दासी होती. ित यावर
अितप्रसं ग कर याचा कीचकानं प्रय न केला, हणून ितचं र ण करणा या गं धवानं
कीचकाला शासन केलं .’
कण िवचारात गक होता. तो काही बोलत नाही, हे पाहन
ू दु:शासनाने िवचारले ,
‘अं गराज, आपण बोलत का नाही?’
‘काही नाही. मी िवचार करीत होतो. गं धवां या हातून असा अमानु ष प्रकार होणार
नाही. हे साम य फ त एकाचं च आहे .’
‘कुणाचं ?’ दु:शासनाने िवचारले .
‘भीम!’ कणाने सां िगतले ,
सारे या याकडे पाहत रािहले .
‘यु वराज, अ ातवासात राहणा या पांडवांना तू शोधतो स ना? मग िवराटाचं घर ही
एक तशी जागा आहे .’
‘आ ही तोच िवचार करीत होतो.’ दुयोधन हणाला.
‘कसला?
‘पांडवांची िचं ता कर याचं काही कारण नाही. पांडवां या शोधाथ पाठवले ले
ू माघारी आले आहे त. यांचा कुठं ही सु गावा लागत नाही. ते िनःसं शय मृ त झाले
दत
असावे त.’
ू ांना,
‘यु वराज, एवढ ा सहजपणं पांडवांचा मृ यू ओढवायचा नाही. तु म या चतु र दत
भरपूर द्र य दे ऊन, चारी िदशांना पांडवांचा शोध घे त िफ दे . अ ातवासात या
पांडवांचा शोध लागला नाही, तर अ ातवासाचं हे वष सं पताच ते प्रगट होतील
यु ासाठी
‘ठीक आहे . मी तशी आ ा दे तो.’ दुयोधनाने सं मती िदली व याने सां िगतले ,
‘राधे या, राजधानी ित्रगतीचा राजा सु शमा आलाय्. कीचकाचा वध झा यानं िवराटराजा
िनराश्रय व िन साही झाला आहे . या िवराटनगरीवर चालून जावं , असं याचं मत
आहे . राजसभे ला ते मा य आहे . भी म, द्रोण, िवदुरांनी याला सं मती िदली
आहे .िवराट वारीत आप याला िवपु ल धन, गोधन िमळे ल अन् तो शरण ये ताच याचं
बळही आप याला लाभे ल.’
कणाने होकार िदला.
जा त अवधी न दवडता भी म-द्रोणांसह कौरव िवराट रा यावर वारी
कर यासाठी ससै य िनघाले . िवराटा या वारीसाठी सै याचे दोन भाग केले होते . एका
भागाने - सु श याने गोधन लु टावे , नं तर दुस या सै यभागाने उरले ले गोधन पळवावे , असे
ठरले होते .
सु श याने ठर याप्रमाणे िवराटा या गोपाळांस पळवून लावले आिण िवराटाचे या

भागातले गोधन घे ऊन तो परतला. कौरवां या से नेने गोधन पळव याचे कळताच िवराट
हतबल झाला. तो आप या मोज या सै यािनशी िवरोधाला उभा रािहला; पण सु श याने
पराभव क न याला पकडले . सु श याची कामिगरी पार पडताच कौरवसे नेने दुसरा लढा
उभारला. िवराटपु त्र उ राला काही सु चेनासे झाले . याची दयनीय ि थती पाहन
ू
िवराटाघरी आश्रयाला रािहले ले अ ातवासातले पांडव प्रगट झाले . तु ं बळ यु ात
पांडवांनी कौरवांचा पराजय केला. िवराटाला सोडवले . या यु ात अजु नाने कणाचा,
भी मांचा, द्रोणांचा पराभव केला.
पांडव प्रकट झाले ले पाहताच कणाने दुयोधनाला मागे िफर याचा स ला िदला. तो
हणाला,
‘यु वराज, पांडव प्रकट झाले आहे त. या यु ात जय-पराजयाचा िनणय
लाव यापे ा भावी यु ावर ल किद्रत करावयास हवं .’
दुयोधनाने तो स ला मानला आिण िचं ताग्र त मनाने कौरव हि तनापु रास परतले .
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पां

डव प्रगट झाले आिण राजकारणाचे डाव अखं ड सु झाले . द् पदाचा
पु रोिहत कौरवां या सभे त सलोखा कर यासाठी आला; पण तो हे तू सा य झाला नाही.
पांडवानी मिगतले पा अ या वाटणीचा दुयोधन, कण यानी अ हे र केला. पांडवांचा सं ताप
वाढू नये , हणून धृ तरा ट् राने सं जयाला समझोता घडवून आण यासाठी पाठिवले ; पण
तोही हे तू सफल झाला नाही. यु अटळ आहे , हे िदसत असता, एके िदवशी कृ ण
िश टाईसाठी हि तनापु रात ये णार अस याची वाता आली. िश टाईसाठी कृ ण ये णार, या
वातमु ळे भी म, द्रोण, िवदुर आनं िदत झाले होते . कृ णभे टीमु ळे काहीतरी उपाय िनघे ल
आिण यु टळे ल, असे धृ तरा ट् रांना वाटले . कृ णा या वागतात कोणतीही उणीव राहू
नये , हणून याने आ ा िदली. कृ ण वागतासाठी तयारी होऊ लागली.
कृ ण-आगमनाचा िदवस उजाडला. हि तनापूरचे राजर ते रां गो यांनी
िचत्रिविचत्र तोरणांनी सु शोिभत झाले होते . कृ णा या वागताथ नगरा या बाहे र
प्रचं ड जनसमु दाय ितउत होता. यां या अपभागी भी म, द्रोण, िवदुर आप या
रथासिहत उभे होते .फ त यांत दुयोधनाची कमतरता भासत होती.
कृ णाचा रथ हि तनापु रा या पिरसरात प्रवे शला. प्रजाजनां या मु खांतन
ू कृ णाचा
जयघोष उमटला. भी म, द्रोण, िवदुरानी कृ णाचे वागत केले . या वै भवपूण वागताचा
वीकार क न कृ णान नगरप्रवे श केला. सवांसह कृ ण राजप्रसादात गे ला.
प्रासादा या ारी दुयोधनाने कृ णाचे वागत केले . धृ तरा ट् रांची भे ट घे ऊन
प्रासादाबाहे र ये त असता दुयोधनाने कृ णाला आप या आित याचा वीकार कर याचा
िवनं ती केली ती अमा य क न कृ ण िवदुरां या घरी गे ला.
कृ णा िनघून जाताच दुयोधन सं तापाने कणाला हणाला,
‘िमत्रा, पािहलं स, तातांनी एवढ ा मोठ ा प्रमाणात कृ णाचं वागत केलं ; पण
यानं मा या िवनं तीचा वीकार केला नाही.’
कणाने दुयोधनाला शांत केले . तो हणाला,
ू हणून आला आहे .
‘यु वराज, कृ णानं सां िगतल, ते काही खोटं न हे . कृ ण दत
ू ानं आित याचा वीकार क नये , हे च इ ट. यु वराज, या
िश टाई सफल झा याखे रीज दत
गो टीचा िवचार कर याआधी उ ा कृ ण काय सां गेल, याचा िवचार करावा.’
‘ यात िवचार कसला करायचा? आप याला कृ णाची िश टाई पटली, तर मा य
क , नाहीतर...’
‘नाहीतर काय?’ कणाने िवचारले .
‘नाहीतर कृ णाला पकडून ठे वू. या खे पेला एवढ ा सहजपणे याला कौरवसभे तन
ू
बाहे र पडता ये णार नाही.’
कणा या चे ह यावर सा ात भीती प्रगटली होती; पण कणाकडे न पाहताच
दुयोधन वळला आिण राजप्रसादा या पाय या चढून गे ला.
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िव दुरा या प्रासादाला उ सवाचे

व प लाभले होते . प्रासादाबाहे र कृ णाचा
सु ल णी रथ उभा होता. कृ णाबरोबर आले या सा यकी व इतरजनांचे आदराित य
कर यात िवदुर-प्रासाद गु ं तला होता. कृ ण आपली पूजा आटोपून कौरवसभे कडे
जा यास तयार झाला होता. याच वे ळी यु वराज दुयोधन ते थे गे ला. या या बरोबर कण
शकुनीही होते कृ णाने प्रेमभराने ितघांचे वागत केले .
‘दुयोधना, तु या आित याचा वीकार केला नाही, हणून तू ट तर झाला नाहीस
ना?’ कृ णाने िवचारले .
‘ ट हो याचे काहीच कारण नाही.’ दुयोधन िवदुराकडे पाहत हणाला. ‘काकां या
घरचं आित य मी मा याच घरचं समजतो. यात काही कमतरता पडली नाही ना?’
कौतु काने दुयोधनाकडे पाहत कृ ण हणाला,
‘दुयोधना, िजथं प्रेम, िव वास अन् ने ह असतो, ितथं कमतरता कसली? अं गराज,
े म आहे ना?’
‘हो!’
‘अन्, अं गराज, वृ षसे न कुठाय्? याची आठवण मला ने हमी ये ते.’
‘ते याचं भा य! वृ षसे न इथं च आहे . सायं काळी आप या दशनास पाठवून
महाराज!’ दुयोधन हणाला, ‘भी मादी कौरव तातांसह सभे त उपि थत झाले
आहे त. वगीचे दे व इं दर् ाची प्रती ा करतात, तशी ते सव तु मची वाट पाहत आहे त.’
आपले उ रीय सावरीत कृ ण उठला. िवदुरांना हणाला,
‘सभा ित ठत ठे वणं यो य न हे . िवदुरा, चल, आपण जाऊ.’
िवदुरासह कृ ण प्रासाद ारी आला. ारात कृ णाचा शु भर् रथ उभा होता. िवदुरासह
कृ ण या रथात बसला. दुयोधन, कण, इ यादी कृ णा या मागोमाग दुस या रथातून
िनघाले . यां या मागून सा यकी, कृतवमा व इतर लोक रथ, गज, अ व, इ यादी
वाहनांतन
ू अनु सरत होते .
कौरवांनी पिरवे ि टत असले ला रथ, यादववीरांकडून अिभरि त होता. प्रजाजनांचा
आनं द पाहत, नगरशोभा िनरखीत कृ ण सभा ारी ये ऊन पोहोचला. मं गलवा ां या
आवाजांनी सव िदशा याप या. कृ णा या आगमनाची आकां ा बाळगणारी अिमत
ते ज वी राजांची ती सभा हषाने रोमां िचत झाली. कृ ण, िवदुर आिण सा यकी यांचे हात
ध न प्रवे श करता झाला. यां यापु ढे दुयोधन, कण होते . कृ णामागे कृतवमा व
वृ ि णवीर होते .
कृ णाचे आगमन कळताच सम्राट धृ तरा ट् र उभे रािहले . ते पाहन
ू सव राजांनी
कृ णाला उ थापन िदले . कृ णासाठी अ टकोनी सु वण-िसं हासन ठे वले होते . कृ ण या
आसनावर आ ढ झाला. कृ णाजवळ एका िवशाल आसनावर कण व दुयोधन बसले . सव
सभा आसन थ झाली. सवांचे ल कृ णाकडे लागले होते . कृ णाने पीतांबर पिरधान केले

होते . याची अं गकांती अतसी पु पाप्रमाणे नीलवण होती. राजसभे त पूणपणे शांतता
पसरली होती.
कृ ण उभा रािहला. धृ तरा ट् राकडे पाहन
ू तो बोलू लागला,
‘हे भारता! आज या सभे त मी ारकाधीश हणून आलो नाही. मी पांडवां या वतीने
ू हणून या राजसभे त उभा आहे .
दत
‘पांडवांचा अ ातवास सं पला आहे . ते िवराटाघरी प्रगट झाले आहे त. यापूवी या
ू हणून ये ऊन गे ले. तसे च, पांडवांकडं कौरवांकडून
राजसभे त दुपदपु रोिहत पांडवांचे दत
ू काय क न गे ले; पण यातून काहीच िन प न झालं नाही. ते पाहन
सं जयही दत
ू मला
राहवलं नाही. श य तो भावी अनथ टाळता आला, तर पाहावा, हणून मी इथं आलोय्.’
दुयोधना या चे ह यां वर ि मत पाहन
ू कृ णाचा आवाज िकंिचत चढला.
‘हे कौरववीरहो! या यु ाम ये पांडवांचा पराजय होईल, ही भीती मा या मनात
नाही. पराजयापासून तु हां ला वाचव याचाही माझा प्रय न नाही. उ ा हे यु उभं
रािहलं , तर यात पांडव आिण कौरव या दोघांचाही सव बलािनशी झाले ला सवनाश
मला प टपणे िदसतोय्. तो िवनाश टाळता आला, तर टाळावा, हा माझा हे तू आहे .
ते हा, हे भारता, अन् या सभे त या वीरश्रे ठांनो, मी सां गतो, ते मोक या मनानं श्रवण
करा अन् मा या िवचारांचं स य जाणून या.
‘एके काळी हे कौरवरा य पं डूनं आप या चािर यसं प न राजनीतीनं जपलं , यांचा
वाटा यांना िमळू न, यांचा अिधकार यांना प्रा त हावा, हे यो य आहे .’
‘अिधकार !’ दुयोधन उठत हणाला, ‘अिधकार कसला? एखा ा गो टीचा
कौरवश्रे ठ धृ तरा ट् र महाराज हे च रा याचे वारस.’
‘पण ते अं ध...’ कृ ण हणाला.
‘अं ध अस यामु ळं रा याचा अिधकार न ट होत नाही. तसं असतं , तर पं डूंनी जे
रा य सां भाळलं , ते रा य अं ध तातां या हाती दे ऊन, मृ गये या िनिम ानं वनवास
गाठला नसता. कृ णा, नम्रते नं सां गावं सं वाटतं . गोकुळात नं दाची िनवड केली जाते , या
प तीनं रा याचा वारस िनवडला जात नाही. शतकौरव असले , तरी साम्रा याचे शत
तु कडे पडत नाहीत. ते एकसं धच राहतं .’
‘हो ना! मग या शतकौरवां या पोषणाची जशी कौरवसाम्रा याची जबाबदारी
आहे , तशीच याच कुलात ज मले या पाच पांडवांचीही.’
‘पाच पांडव!’ दुयोधन हसला. ‘कृ णा, या राजसभे त या अने क श्रे ठांना तु या
सामथाचं कौतु क वाटतं . ते तु ला दे वगु णसं पत्र मानतात. िनदान तू तरी अस याची कास
ध नकोस. ते पाचजण फारतर क ते य असतील; पांडव खास नाहीत. िनदान या सभे त
तरी याचा उ चार मला करावयास लावू नकोस.’
कृ णाने सं ताप आवरला. दुयोधनावरची दृ टी याने धृ तरा ट् राकडे वळवली.
‘हे भारता! मी इथं वादं ग माजिव यासाठी आलो नाही. या धमाचरण करणा या
पाच पांडवांचा तु झे पु त्र सदै व े ष करतात. िव वासानं आले या यांना तु या पु त्रांनी
ला ागृ हात जाळ याचा प्रय न केला. पु ढं यांना तु हीच खांडवप्र थाचं रा य िदलं त,
ते यांनी बाहुबलावर वाढवलं . कीित प केलं . या पांडवांचं वधमान होणारं वै भव तु या
पु त्रांना सहन झालं नाही. यासाठी यानी कपट त
ू ाचा अवलं ब केला. यासाठी गह्य
आचरण केलं . एवढं च न हे ; तर पांडवप नी पांचाली िहचाही क नये तो अपमान केला;

पण स यवचनी पांडवांनी ते सारं सहन केलं . प्रित े पर् माणे बारा वषं वनवास अन् एक
वषाचा अ ातवास पु रा केला, यांचा धमबु ीवर िव वास आहे . हे राजा, यांनी तु ला
अ यं त नम्र भावानं वं दन क न सां िगतलं य् की, ‘आ हां ला रा य नको! वै भव नको!
आम यांत साम य असे ल, तर गतवै भव आ ही ज र िमळवू. आ हां ला फ त पाच गावं
दायभाग हणून तू दे .’
‘धृ तरा ट् रा! यां या िवनयाची, धमबु ीची प्रशं सा करावी, ते वढी थोडीच आहे .’
‘पांडव दायभाग मागतात फ त पाच गावांचा! यात धमबु ी कसली? यात तर
कपटनीती आहे . दायाद हणजे वारस... अन् वारस हणजे अिधकार! कृ णा,
ू ानं एकां गी िवचार क न चालायचं नाही. मी तु झं वागत
िश टाईसाठी आले या दत
करीत असता, तू मात्र माझी कठोर िनं दाच करतोस. कारण पांडवांची श्र ा तु यावर
अस यानं तु ला आ ही सदै व दोषी िदसतो.
‘आ ही प्रगट सभे त दयूत खे ळलो. यात पांडव हरले . हा आमचा अपराध? वै णव
हा य मी केला, ते हा वै र िवस न य ाचं आमं तर् ण मी या पांडवांना पाठिवलं . या
वे ळी भीमानं काय िनरोप पाठिवला, माहीत आहे ? सव कौरवांची रणय ात आहुती पडे ल,
ते हाच पांडव हि तनापु रास ये तील! असा तो िनरोप होता. कमानं मी िभणारा न हे .
यु ा या व गना ते च करीत आहे त, तर मग यांचीच इ छा पु री होऊ दे .’
‘ याचा पिरणाम माहीत आहे ?’ कृ णाने िवचारले .
‘पिरणाम कसला? फार तर यु ात मरे न मी! एवढं च ना? ित्रयाला याहन
ू श्रे ठ
मृ यू नाही. यु ात अ त्रांनी जर मरण आलं , तर आ ही वगालाच जाऊ. कृ णा,
वे ळूपर् माणं अ थानीही भ न हावं , पण कुणापु ढं नम्र होऊ नये , हे श्रे ठ वचन आहे .
मा या िप याकडून जो रा यां श मला िमळालाय्, तो मी िजवं त असे पयं त कुणाला परत
दे णार नाही. जोवर राजा धृ तरा ट् र प्राण धारण करीत आहे त, तोवर आ ही व ते पांडव
यांतील कोण या तरी एका प ानं ित्रय धमाचा याग क न, िभ ु काप्रमाणं आयतं
िस असले लं अत्र भ ण क नच िजवं त रािहल पािहजे .
‘कृ णा, मी बाल अस यामु ळं पराधीन होऊन पूवी अ ानानं पांडवांना अदे य
असले लं रा य दे ऊ िदलं ; परं तु आता परत तीच चूक करणार नाही. ते रा य परत
पांडवांना प्रा त होणार नाही. कृ णा, या पांडवांना माझा एकच िनरोप सां ग. हणावं , मी
िजवं त असे पयं त पाच गावं च काय, पण सु ई या ती ण अग्रानं छे दली जाईल, एवढी
मातीही मी पांडवांना दे णार नाही.’
कृ ण दुयोधनिनणयाने सं त त झाला. धृ तरा ट् राकडे पाहत तो हणाला,
हे सम्राट! तु या पु त्रानं घे तले ला िनणय तू ऐकला आहे सच. आता अदृ टातला
िवनाश टाळायचा एकच माग तु ला उरला आहे .’
‘कोणता?’ धृ तरा ट् राने िवचारले .
दुयोधनाकडे बोट दाखवीत कृ णाने प ट श दांत सां िगतले ,
‘तो हणजे दुमती पु त्र दुयोधन अन् याचे स लागार शकुिन, कण अन्! दु:शासन
यांना ब क न पांडवां या वाधीन कर.’
कृ णाचे ते श द ऐकू न दुयोधन चिकत झाला.
दुःशासन वे षाने उठला आिण तो गरजला,
‘अन् हे च यु वराजांनी तु मचं करायचं ठरवलं , तर?’

कृ णा या हा याने सारे सभागृ ह भ न गे ले. कृ णाचे हा य थांबले . आपली कु
ृ
द टी सभागृ हावर टाकीत कृ ण हणाला,
‘दुःशासना, दुयोधनाला ते करायला ज र सां ग. मूख, अशा प्रसं गी िश टाईसाठी
ू ये तात, ते कधी एकटे आिण असावधपणे शत् गोटात िशरत नाहीत. आप या सव
जे दत
बळािनशीच ते आले ले असतात.’ दु:शासनाकडे तु छते ने पाहत तो ‘कसलं
बळ?’दुयोधनाने तु छते ने िवचारले .
‘बळ? माझं ! दुयोधना, िश टाईसाठी ये ताना हि तनापूर या सीमे वर माझं चतु रं ग
दळ उभं क नच मी इथं आलोय्. या णी हि तनापूर कृतव या या से नेनं वे ढलं आहे .
या राजसभे त सा यकी, कृतवमा मा या बाजूनं उभे आहे त. एवढं च न हे , तर मा यासह
आले लो हजारा वृ ि णवीर आप या बाहुबला या प्र यं तरासाठी उभे आहे त. मला ब
कर याचा ज र प्रय न कर. जे यु उ ा होणार आहे , ते याच णी उद्भवे ल अन्
अपिरिमत िवनाश न होता याच णी सं पन
ू जाईल.’
कृ णाने आप या श तीचे केले ले ते िवराट दशन पाहन
ू दुयोधन णभर भान
हरपला. अपमानाने याचा सं ताप उफाळला आिण काय घडते , ते समजाय या आत तो
सभागृ हाबाहे र िनघून गे ला.
या या पाठोपाठ कण, शकुिन आिण दु:शासन बाहे र पड़ले .
सभा िन: त ध, शांत होती. कृ ण उभा रािहला. शांत भाव ढळू न दे ता तो हणाला,
‘हे भारता! तु या पु त्रानं सभा याग केलाय्. मी तो अपमान मानीत नाही. यु तर
अटळच िदसतं य.् तु या पु त्राला या आिववे कापासून वाचवता आलं , तर पाहा. मी आज
िवदुराघरीच आहे . सामोपचार झाला, तर मला आनं द आहे . नाहीतर यु िनि चत आहे ,
असं समजून मी माघारी जाईन.’
कृ ण सभे बाहे र जात होता.
या यामागून िवदुर, कृतवमा, सा यकी जात होते .
कृ ण गे ला आिण सभागृ हात एकच कुजबूज सु झाली.
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व गृ ही कृ णाला पोहोचवून िवदुर परत आला. धृ तरा ट्र-महालात भी म आले
होत राजमाता गां धारीदे वी धृ तरा ट् रांपासून थोड ा अं तरावर उभी होती. िवदुर आले ले
समजताच धृ तरा ट् र हणाले ,
‘िवदुरा, या दुयोधनाची समजूत काढायला हवी. ते ही स वर हायला हवं . तू असाच
जा अन् यु वराजांना इथं घे ऊन ये . कृ णा या मनात काही नाही ना?’
‘श्रीकृ णाचं मन फिटकासारखं िनमळ आहे . या या मनात काही वै रभाव नाही;
पण झा या प्रकाराचं दुःख यांना ज र झालं . हे बं धो, हा प्रकार मला ठीक िदसत
नाही. यु बोल याइतकं सोपं नसतं , या बाजूला कृ णाचं ने तृ व आहे , पाच पांडवांसारखे
पराक् रमी, धमिन ठ आहे त, याच बाजूला जय आहे . तू आप या पु त्राला आवर
घालावा, हे च मला यो य िदसतं .’
‘ते मलाही कळतं . िवदुरा, स वर जाऊन या दुयोधनाला इथं घे ऊन ये .’
िवदुर गे ला.
िनः वास सोडून गां धारी हणाली,
‘िपतामह, तु हीच याला आवर घालायला हवा होता. तो तु मचा अिधकार आहे .’
‘वयाचा अिधकार स जन जाणतात अन् बळाचा अिधकार गाजव याइतपत माझं
या सभे त बळ रािहलं नाही. अं ध सम्राटांचं यु वराजां यावरचं अं धप्रेम यु वराजांचे दोष
पाहत नाही.’
‘िपतामह, तु ही मा यावर राग क नका. अं ध दृ टीला जे वढं जाणवे ल, ते वढं च मी
क शकतो. ती माझी मयादा आहे .’
याच वे ळी दुयोधन कणासह आत आला. दोघांमागून िवदुर आत ये त होता ते
आ याचं कळताच धृ तरा ट् र हणाला,
‘बाळ दुयोधन, तु या सं तापाला थोडा आवर घाल. िववे क जागृ त कर अन् तु झी
माता काय सां गते , ते ऐक.’
दुयोधनाचे ने तर् आर त झाले होते .
कणाने गां धारीकडे पािहले होते .
िनळे रे शमी व त्र ने सन
ू ती उभी होती. डो यां वर काळी पट् टी बां धली होती.
भ य, आितगौर कपाळ, धारदार नािसका, पातळ गु लाबा ओठ, या पाच स दय
दशवीत होते . या उं च आकृतीचा हात पु ढे झाला. घं टेचा नाद हे लावावा, तशी राजमाता
बोलत होती :
‘दुयोधना, मी आजवर तु ला काही सां िगतलं नाही. तु या िप या या तु यावर या
उ कट प्रेमामु ळं ते तु ला सदै वच मा यापे ा जवळचे वाटले . पु त्र हणून न हे , यु वराज
हणून तू वाढलास, वाढवला गे लास. या रा या या िहतासाठा तु ला वाढवलं , ते रा य
आज तु या िनणयामु ळ सं कटात पडलं य्
‘माते , तु झी काय आ ा आहे ?’

‘व सा! भी म-िवदुरां या मते कृ ण व अजु न अिजं य आहे त. तू यु वचन तू मा य
कर. तु या िप यांनी, भी मांनी व िवदुरांनी गृ हकलहा या भीतीनं यांचा रा यां श िदला,
हे तू जाणतोसच. पं डुपु त्रांचं अधं रा य यांना परत दे . अ या रा यावर तू सु खानं रा य
कर.’
दुयोधनाने िखत्र हा य केले . याने एकदा भी म, द्रोण, िवदुर यांकडे पािहले .तो
हणाला,
‘माते , िनदान तु याकडून तरी ही आ ा मी अपे ि ली न हती. एका अं धाबरोबर
आपला िववाह होणार, हे ऐकताच जी ते जि वनी आप या ने तर् ांना पट् टी बां धते , या
मातनं असला दुबळा स ला ावा? राजमात, प्र ये क माणसा या जीवनात यानं
अशीच एक पट् टी आप या ानच व
ूं र बां धले ली असते .’
‘अन् तु या पट् टीचं नाव!’ िवदुरांनी िवचारले .
‘आहे ! यु वराज हणून या सं कारानं मी वाढली, या पट् टीचं नाव आहे राजिन ठा!
माते , आज जे घडलं , याब ल तू मला दोष दे ऊ नकोस, या िपतामहांना, िवदुरांना,
आचायांना दोष दे . कारण गृ हकलहा या भीतीपोटी यांनी विनणयानं या पांडवांना
खांडवप्र थाचं रा य िदलं . एकसं ध साम्रा याची प्रित ठा यांनीच जाणली नाही.’
‘नु स या उदा क पना बाळगून वा तवात जगता ये त नाही, यु वराज!’ िवदुर
हणाला, ‘अजूनही वे ळ गे लेली नाही. भगवान श्रीकृ ण तु म या िनरोपाची वाट पाहत
आहे त. पांडव आता रा यही मागत नाहीत. यांना फ त पाच गावं हवी आहे त.’
‘याचक हणून न हे . िवदुरकाका, ते मागतात दायाद हणून. कौरवसाम्रा याचे
वारस हणून. एकदा ती चूक केलीत अन् पांडवांची मजल तात िजवं त असता राजसूय
य कर यापयं त गे ली. तु हां ला सवड असे ल, पण परत ते पाह याचं बळ मला नाही.
‘बाबा, रे ! या पं डूनं थोर पराक् रम क न मा याकरवी अ वमे ध य करवला,
याचं च फळ हणजे हे रा य!’ धृ तरा ट् र हणाले .
‘तात, तु ही अगदी स य सां िगतलं त!’ दुयोधन कणाकडे पाहत हणाला ‘एवढा
पराक् रम काकांनी केला, मग या भी मांनी, िवदुरांनी यांनाच अ वमे धाचा अिधकार का
िदला नाहीं? या कणानं िदि वजय क न रा याला कीती प्रा त क न िदली, हणून
याला का य ाचा अिधकार नाही?’
‘अरे , या थोर पं डुपु त्रांची या राधे याशी तु लना क नकोस.’ िवदुर कळवळले .
‘कोण पं डुपु त्र? िवदुरकाका, राजसभे त मी सं यम पाळला. खूप पाळला. ते पं डुपु त्र
असते , तरी मी यांना राजपु त्र सं बोधून यांचं वागत केलं असतं . ते पं डुपु त्र तर
नाहीतच, पण ते एका बापाचे ही नाहीत. ते रा याचे वारस कसे होतील?’
‘दुयोधना ऽ’ गां धारी िकंचाळली.
‘ मा, माते ! या काकां या अ ानामु ळंच याचं प टीकरण कर याची पाळी
मा यावर आली.’
‘कसलं प टीकरण? नीतीची मयादासु ा पाळता ये त नाही, यानं ान-अ ाना या
गो टी बोला यात?’
‘काका ऽऽ ‘दुयोधन उसळला. ‘मी बोललो, ते कटू असे ल, पण स य आहे , हे
तु हां लाही मा य करावं लागे ल. प टोतीब ल आपली भारी याती आहे . स यानं
यापले ली प टोती केवढी िज हारी लागते , याचं प्र यं तर तु हां ला यायचं आहे ? ते

बळ आहे ?’
‘बोल, दुयोधना, तु ला कोण अडवणार?’ िवदुर हणाले .
कण पु ढे झाला. दुयोधना या खां ावर हात ठे वीत तो हणाला,
‘यु वराज, शांत हा!’
या पशाने दुयोधन शांत हो याऐवजी जा तच उफाळला,
‘राधे या, यांना नीतीची बं धने पाळता ये त नाहीत, यांनी ती नीती दुस यांना
िशकवू नये .’
‘यु वराज!’ िवदुर ओरडले .
‘शांत बसा.’ दुयोधना या श दांत कठोरता होती, ‘काका, पांडव वनवासी झाले .
अ ातवासात गे ले. या ते रा वषांत कुंतीचं तु म या घरी वा त य का?’
िवदुरांचा चे हरा पडला. यांनी दो ही हात कानां वर ठे वले , तरी दुयोधनाचे श द
कानी आले च.
‘नीती सामािजक िनयम अनु सरते . या िनयमात हे बसत नाही.’
‘दुयोधना! अरे , तू िकती जणांना दुखवणार आहे स? तु या हट् टी वभावामु ळं तू
यु उभारलं स, तर पांडवप्रेमानं सदै व यांचं िहत िचं तणारे हे भी म, द्रोण, कृप तु या
बाजूनं लढतील का? फार झालं , तर तु या अत्रवर वाढ यामु ळं ते कौरवां या बाजूनं
आपलं जीिवत अपण करतील; पण या यु िधि ठराकडं क् रोधानं पाह यासही धजणार
नाहीत.’
‘माते ! अन् यासाठी पांडवांना अधं रा य दे ऊ? नाही, माते ! ते मा या हातून
होणार नाही.’
भी म हताशपणे हणाले ,
‘यु वराज! यु िध ठीर, अजु न, भीम, नकुल, सहदे व पांडव हणूनच ओळखले जातात.
नस या प्रित ठे पायी कुल याला तु ही कारणीभूत होऊ नका.’
‘िपतामह! तु ही हे सां गता? आ चय आहे ! िपतामह, कोण या थोर कारणासाठी
तु ही कु रा यावरील तु मचा ह क सोडलात, ते सां गाल? िपतामह, प्रित ठे चा आकार
लहान-मोठा नसतो. फ त ते ज वी असावा लागतो.’
भी म िन तर झाले . ते हणाले ,
‘पण, बाबा, रे ! िनदान या वयानं घे तले या अनु भवाचा तरी िव वास बाळग. मी
सां गतो, ते स य आहे . कृ णाचा पराजय होणार नाही.’
‘ते मला माहीत आहे .’ दुयोधन हणाला.
‘तरीही हा िनणय घे तलास?’
‘हो! उ ा पांडवांनी िजं कलं , तरी लोक ते कृ णानं िजं कलं , असं हणतील. यापे ा
तु म या दै वी गु णसं पत्र कृ णाशी आ ही लढलो, हे मला यशापे ा जा त आहे .’
‘पण या पांडवां शी पधा...’
‘िपतामह! गवत समानते नं वाढतं . तालवृ
आकाशाला पश कर यासाठी
एकमे कां शी पधा करीतच असतात, वाढतात. जे पाच पांडवांना जमतं , ते शतकौरवांना
का जमू नये ?’
गां धारीने िन: वास सोडला.
‘राधे या, हाच तु झाही िवचार आहे ?’

‘राजमाते ! यु वराज बोलतो, ते स य आहे . माझं ही ते च मत आहे .’
धृ तरा ट् र उद्गारले ,
‘कृ ण हणाला, ते च खरं आहे सवनाशी यु अटळ आहे .’
तात, तु ही िचं ता क नका, ‘दुयोधन हणाला. ‘ या पांडवांनी रणां गणात पराभव
केला, तरी ते तु म याकडं सां वनासाठी ये तील. अश् ढाळतील. सम्राट हणाला
तु हां लाच गौरवतील.’
‘बोलू नकोस, दुयोधना! या तस या सां वनाचा मी िध कार करीन. दुदवानं तसं
घडलं च, तर मी रानावनाचा आश्रय करीन. तस या जग यापे ा ते जीवन मी आनं दानं
प करीन.’
दुयोधनाने िवदुराकडे तु छते ने पािहले . तो हणाला,
‘जा! या कृ णाकडं जा. याला सां गा, यु अटळ आहे . हाच माझा अं ितम िनरोप
आहे .”
िवदुर महालातून िनघून गे ला.
दुयोधनाने धृ तरा ट् राला वं दन केले . गां धारी चरणाना पश केला. दुयोधनापाठोपाठ
कणाने अनु करण केले . गां धारी हणाली,
‘राधे या, तु या अहं काराची सोबत मा या मु लाला कोण या अव थे ला ने णार आहे ,
याचा कधी िवचार केला आहे स? एकदा तरी डोळे िमटू न व व पाची ओळख क न घे .’
कण हसला. तो िनधारपूवक हणाला,
‘राजमाते ! या कणानं उ या आयु यात कसलीच भीती बाळगली नाही. बाळगली,
ती एकाच गो टीची! या कणाला डोळे उघडे ठे वून हवं ते पाह याचं , सोस याचं बळ आहे .
डोळे िमटू न वत:कडं पाह याचं च ते वढं ने मकं बळ नाही. आपण ने मकं ते च सां गत आहा.
ये तो मी. आशीवाद असावा.’
कणा-दुयोधन महालातून िनघून गे ले.
गां धारी उ या जागी बसली. ितला हुंदका फुटला.
धृ तरा ट् र हणाले ,
‘दुयोधनमाते ! रडू नकोस. माझं थकले लं मन तु या अश् ं नी अिधकच िवकल होत
आहे .’
गां धारीने वास घे तला. अश् आवरीत ती हणाली,
‘नाथ, अजूनही उशीर झाला नाही. या दुयोधनाला हवं ते क दे . आपण पांडवांकडं
जाऊ या.’
‘नाही, गां धारी, ते होणार नाही.’ धृ तरा ट् र िन: वास सोडून हणाला, ‘ याला
दे वानं टाकलं , याला मला टाकता ये णार नाही. मी बाप आहे ना याचा.’
दुयोधनाचा िनरोप घे ऊन कण वगृ ही गे ला. अिधरथाने िवचारले ,
‘कणा, कृ णिश टाई यश वी झाली?’
‘कृ णिश टाई झाली.’
‘कायं झाल? काय ठरलं ?’

‘यु ! सव-िवनाशी यु !’
अिधरथाकडे पाह याचे धै य कणाला न हते . तो अधोवदन झाला आिण थक या
शरीराने पाय या चढू लागला.
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स काळी कण बाहे र जा या या तयारीत होता. वृ षसे न

याच वे ळी आला. याने

कणाला वं दन केले . याने िवचारले ,
‘आपण कृ णमहाराजांना पोहोचवायला जाणार ना?’
‘हो!’
‘आपली आ ा असे ल, तर...’
‘ज र ये . माझा रथ तयार आहे ...’
‘हो खाली चक् रधर रथ तयार आहे ...’
‘मग, वसू, असं कर. तू घोड ाव न सरळ नगरसीमे वर जा. मी िवदुरां या गृ ही
जाऊन ारकाधीशांबरोबर ये ईन.’
‘जशी आ ा!’ वृ षसे नाने ग यातला मो यांचा सर काढला. मोती टपोरे ते ज वी
होते . यां या शु भर् पणावरही एक िनळसर झाक प्रगटत होती. तो सर कणापु ढे करीत
वृ षसे न हणाला, ‘कृ णमहाराजांनी काल हा मला िदला, आप या आ े पर् माणे मी काल
ितथं गे लो होतो.’
कण तो सर िनरखीत होता. वृ षसे न सां गत होता,
‘आप या ग यातला सर काढून यांनी मा या ग यात घातला आिण ते हणाले ,
‘वसू, हे जाितवं त मोती आहे त. खा या पा यात समु दर् ा या तळाशी वाढले ले. हे मोती
अ यं त कठीण असतात. यांना जे वे ज पाडलं जातं , ते के हाही लहान-मोठं होत नाही.’’
वृ षसे न हसला.
‘का?’ कणाने िवचारले ,
‘कृ णमहाराज हणाले , हे मोती तु यासारखे आहे त- ते ज वी! अन्, तात, ितथं
राजमाता कुंतीही हो या. यांना मी वं दन करावयास गे लो, तर यांनी मला जवळ घे तंल
आन् मा या म तकाचं अवघ्राण केलं
‘मोठी माणसं ती मोठीच असतात नं , वसू! तो सा या मो यांचा सर नाही, तो एका
मोठ ा माणसाचा आशीवाद आहे . तो श्र े नं ग यात बाळगीत जा. चल, जाऊ
आपण...”
वृ षसे न नगरवे शीबाहे र गे ला, ते हा तो भाग नागिरकांनी आधीच भ न गे ला होता.
सारे आतु रते ने कृ णाची वाट पाहत होते . थोड ाच वे ळात िशगांचा आवाज गोपु र ारातून
घोडे वार दौडत आले . खं दका या फळीवर यां या टापा घु म या. पाठोपाठ एकएक रथ
नगराबाहे र ये ऊ लागले . भी म, िवदुर, कृतकमा यां या रथांमागे कृ णरथ होता.
यां यामागून कणाचा रथ ये त होता. जनसमु दायात कणाचा जयघोष उठला. कृ णाने रथ
थांबवून सवांना दशन िदले . वृ षसे नाकडे ल जाताच वृ षसे नाने वं दन केले . कृ णाने याला
जवळ बोलावले . वृ षसे न नजीक जाताच कृ णाने प्रेमभराने याचा िनरोप घे तला. भी मिवदुरांचा िनरोप घे ऊन कृ ण रथा ढ होत असता याने कणाला जवळ बोलावले .

‘अं गराज, मा याबरोबर काही अं तर तू यावं स, असं मला वाटतं .’
‘जशी आ ा!’ कणा हणाला.
कृ णाने सारथी दा काकडे पािहले . सूत उतरला. कृ णाने सार याची जागा घतला.
माग या बाजूला हात करात कृ ण हणाला,
‘कणा, बै स.’
‘आपणा सार य करणार?’
कण रथात बसला. शं खनाद उमटला. कृ णदळ रथा या मागे पुढे दौडत होते . रथ
वे गाने धावत होता. सूयिकरणे आकाशात चढत होती. हळू हळू हि तनापूर वाजत होते .
रथाला जु ं पले ले पांढरे शु भर् जाितवं त अ व एका चालीने दौडत होते .
वृ हीन, मोक या माळाव न रथ जात होता. चारी बाजूंना दरू वर पसरले ली भूमी
दृि टपथात ये त होती. अचानक कृ णान मागे पिहले . पाठीमागून थणा या दळाची धाव
मं दावली. कृ णान ि मतवदनाने समोर पािहल. रथाबरोबर दौडणा या सा यकान
घोड ाला टाच िदली. णात सा यकासह पु ढच दळ भरधाव उधळल. काही वे ळात
कृ णा-कणांचा रथ एकाकी पडला. रथाची धाव अगदी मं दावली, कृ णाने अ वांचे वे ग
रथा या सु वणदं डाला अडकवले . कृ णाने ितरकी बै ठक घे तली. तो कणाला हणाला,
‘अं गराज, यु िनि चत झा याचं कळलं ना?’
‘हो! आपली िश टाई असफल झा याचा खे द वाटतो. यु िनि चत झा याचा
झा याचा आनं द आहे
ते मला माहीत आहे , कणा! आता भे ट घडे ल, ती रणभूमीवरच, शत्
हणून!
याआधी बोलावं , भे टावं , असं वाटलं , हणूनच तु ला मी ये याचा आग्रह धरला.’
‘आपली कृपा!’
‘कणा, यु ात कौरव िवजयी होतील?’
‘जयपराजय दै वाधीन!’
‘ते माहात असता, मा या मु खातून वदव याचं क् राहाच प्रयाजन नाही.’
‘अन् तरीही तु ही यु
वीकारलं त?’
‘ मा! पराजया या भीतीनं मी स याकडं कधीच पाठ िफरवली नाही.’
‘काही वे ळ स यदे खील िवदारक असतं , याकडं पाहवत नाही.’
‘आप या कृपे नं ते बळ मा याकडं आहे .’
कृ ण हसला. कणावर दृ टी टाकीत तो हणाला,
‘कणा, तू कोण आहे स, माहीत आहे ?’
‘मी! सूतपु त्र!’
‘नाही.’
‘ते खोटं आहे .’
‘ज मतः मला माते नं टाकलं असलं , तरी पण, माझी कवचकुंडलं मा या कुलाची
सा आहे त.’
‘कोणतं कुल?’
‘माधवा! या शं केनं सारं जीवन ग्र त झालं , तीच शं का मला कशाला िवचारतोस?
उभं आयु य मी कोण? कुठू न आलो? मला का टाकलं गे लं? याच प्र नांनी यापलं य.्
मा या ानानं , तप चयनं याचं उ र िमळालं नाही. ते सां गणारा कुणी भे टेल, असं ही

आता वाटत नाही’
‘सां गणारा भे टेल; पण ऐक याचं बळ राहणार नाही.’
‘कृ णा, तु ला माझं ज मरह य माहीत आहे ?’
कृ णाने होकाराथी मान हलवली.
कणाचे सारे अं ग रोमां िचत झाले .
रथ सावकाश चालत होता. रथा या घु ं गुरमाळ िकणिकणत हो या.
कण अधीर बनला होता.
‘सां ग, मधु सद
ू ना! मी कोण? कोण या अपराधा तव मा या माते नं माझा याग
केला?’
‘कणा, मी सां गतो, ते दृढ मनानं श्रवण कर- तू क ते य आहे स!’
‘मी... क ते य?? महाराज, थट् टेलासु ा मयादा असा यात.’ कण हसून हणाला.
‘कणा, मी थट् टा करीत नाही.’ कृ ण िन चयी वरात हणाला, ‘कणा, तू क ते य
आहे स तू माता कुंतीला कौमायाव थे त िमलाले लं सूयाचं वरदान आहे स हे कणा, क ये ला
कानीन अन् सहोढ असे दोन प्रकारचे पु त्र मानले जातात. कौमायाव थे त झाले ला
कानीन ठरतो. िववाहानं तर झाले ला सहोढ िकंवा औरस
ठरतो. शा त्रानु सार या पु षाशी या क ये चा िववाह होतो, याचे च ते पु त्र
मानले जातात. यामु ळं तूही पांडवच ठरतोस. सूयाचा अथवा अिधरथाचा न हे .’
कणाने पािहले . भूमी वे गाने मागे सरकत होती. रथाला ध के बसत होते .रथा या
चाकां या आ यांतन
ू िदसणारी भूमी खं िडत भासत होती. कणा या कपाळावर दरद न
घाम फुटला होता. सारे अं ग बस याजागी थरथरत होते .
‘मी राधेय नाही... सूतपु न हे... वसुषेण न हे...
मी कण... क तेय... पंडुंपु ...’
‘कणा! सावध हो!’ कृ णाचे श द उमटले .
कणाने या याकडे पािहले ,
‘कणा, तू नु सता क ते य नाहीस! तू ये ठ अन् श्रे ठ पांडव आहे स.
धमशा त्राप्रमाणे पांडवां या रा याचा तूच राजा होशील.’
‘अन्...’
‘कणा, तु झं भा य मोठं आहे . तु या िपतृ प ाकडं पाथ आहे व मातृ प ाकडं वृ णी
आहे त. तु झं थान कौरवांकडं नाही.’
‘माझं थान!’ कण सावध होत होता.
‘हो! तु झं थान पांडवांकडं आहे . मानाचं ! ऐ वयाचं ! हे श्रे ठ क ते या, तू
मा याबरोबर पांडवांकडं चल. ते तु झे धमिन ठ, वीरबाहू पाची भ्राते तु या चरणांना
आनं दानं िमठी घालतील. सव पांडवपु त्र अन् यांचे सहायक राजे तु यापु ढ नतम तक
होतील. अन् द्रौपदी तु ला सहावा पती हणून वीकारील. एवढं च न हे , यादवकुलाचा
प्रमु ख हणून मी तु लाच अनु सरीन. दाशाहांसह दाशाण तु झे अनु यायी होतील!’
‘एवढ ाचसाठी मला बरोबर आणलं त?’

‘हो, यु अटळ िदसताच या स यामागं दडले ली भयानकता मला जाणवली. कणा,
तू िन वळ यो ाच न हे स, तू वे दिव े तही पारं गत आहे स. सनातन िस ांत तु ला माहीत
आहे त. सू म धमशा त्रावर तु झी िन ठा आहे . उ ा रणां गणात तू उभा रािहलास, तर
तु ला तु या भ्रा यां याच वधासाठी उभं राहावं लागे ल. कदािचत तु या हातून एखा ा
पांडवाचा वध घडला, तर ये ठाकरवी घडले ली ती किन ठ भावाची ह या पु त्रह ये चं
महापाप ठरे ल. तु या हातून कुल य होऊ नये , हणूनच मला तु झं ज मरह य सां गणं
भाग पडलं . कणा, तु यासार या चािर यसं प न, दातृ वशील पु षाला...’
‘दातृ व! माझं ? नाही, कृ णा, तू तरी याची थोरवी वण नकोस. मधु सद
ू ना! कंस,
जरासं धासार या सम्राटांचा तू पराभव केलास. तु या पराक् रमानं , तु या आदे शानं
अ यायी रा यं उलथून पडली; पण ती रा यसं पदा, तो अिधकार न वीकारता सहजपणे
तू ती रा यं दुस यां या हाती दे ऊन मोकळा झालास. ते दातृ व केवढं मोठं ! वाथापोटी
केले लं दातृ व यापु ढं िकती िटकणार?’
‘ वाथ?’
‘हो, वाथ! कृ णा, माझं ज मरह य तू सां िगतलं स, तसं च माझं वभावरह य सां गू
दे . याचं जीवन सूतकुलामु ळं डागळलं य् व याचा पु षाथ, पराक् रम याच कारणानं
सदै व बं िद त रािहला, तो दुसरं काय करणार? ती जीवनातली पोकळी भ न
काढ यासाठीच चािर याची जोपासना करावी लागली. तप चय या ारे ब्र ा त्राची
इ छा केली. कीतीसाठी दातृ वाचा आधार शोधावा लागला.’
‘कणा, पण यानं च तु झं जीवन उजळू न िनघालं . स य-अस याचा िवचार क न तू
िनणय घे .’
कण िखत्रपणे हसला. हणाला,
‘कृ णा, जे माहीत असतं , ते स य मानतो. जे माहीत नसतं , ते अस य समजतो अन्
याला मयादा वत: या अनु भत
ू ीची. कैक वे ळा अस य बोलायचं ठरवलं , तरी सु ा
भिव यातलं स यच वदलं जातं . भगवान परशु रामांनी माझा वीकार करावा, हणून मी
यांना भूगुकुलो प न ब्रा ण आहे , असं खोटं सां िगतलं . ते भृ गुकुलच या वे ळी का
आठवावं ? पृ वीतलावर प्रथम अग्री िनमाण करणारा तो भृ गु आज मा या हातूनच हे
रणकुंड पे टवलं जाणार आहे , हे या वे ळी अस य बोलताना मा या यानी आलं नाही.’
‘हे रणकुंड पे टणार, की नाही, हे तु याच हाती आहे .’
‘मा या हाती?’
‘हो! तू पांडवांना िमळालास, तर यु ाला उभं राह याचं धाडस दुयोधनाला होणार
नाही.’
‘नाही, कृ णा, ते धाडस मा या हातून होणार नाही.’
‘कणा, माझं ऐक! अजून वे ळ गे लेली नाही.’
‘नाही, रे कृ णा! ती वे ळ के हाच हरवली. श त्र- पध या वे ळी माझा अपमान
झाला. कृपाचायांनी माझं कुल िवचारलं , ते हा कुंती माते नं सां गायला हवं होतं . ती वे ळ
होती. भर वयं वरात द्रौपदीनं माझा सूतपु त्र हणून उपहास केला होता, ते हा तू
सां गायला हवं होतं स. ती वे ळी होती...’
‘पण अजून काही घडलं नाही.’
‘असं आप याला वाटतं . पांडवांचं िहत पाहत असता, दुयोधनाकडं मात्र आपलं
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होतं .’
‘मला या याकडं पाहायचं कारण?’
‘काही नाही; पण मला तसं वागता ये ईल? बाळपणापासून ने ह लाभला, तो
याचा. यात कधीही दुरावा आला नाही. श त्र- पध या वे ळी जे माते ला जमलं नाही,
ते यानं केलं . मा या ल जार णाथ अं गदे शाची प्रित ठा यानं मा या पाठीशी उभी
केली. द्रौपदी वयं वरात तो मा या बाजूनं उभा रािहला. महाराज, घोषयात्रेत
गं धवांकडून मी परािजत झालो, िवराटनगरीत अजु नानं माझा पराभव केला, ते माहीत
असूनही याची मा यावरची िन ठा, प्रेम तसूभरही कमी झालं नाही. जय-पराजयांत
याची िन ठा ढळत नाही, असा तो माझा िमत्र! उ ाचा रणय
यानं मा याच
िदि वजया या आधारावर रचलाय्. या मा या िमत्राला, सु दाला मी कसा िवस ?
कोण या मोहासाठी?’
‘कि पता या मोहात पडून स याचा िवसर पडू दे ऊ नकोस, कणा.? कृ ण हणाला.
‘ते स यच मी अिधक िनरखून पाहतोय्. मी क ते य असे न; पण वाढलो, तो
राधाई या हातांनी, अिधरथां या प्रेमानं . ते सूतकुळाचे सं कार घे तच मी लहानाचा
मोठा झालो. सूतक यांनी माझा सं सार सावरला, वाढिवला. ित्रयाचे सं कार मला
कधीच लाभले नाहीत. आता जीवना या अखे र या पवात ती जाणीव होते , ते हा, िनदान
एक तरी ित्रय-सं कार मला पाळता ये तो का, ते मी पाहतो.’
‘कोणता सं कार?’
‘ ित्रय कधी मै तर् ीला पारखा होत नाही, असं हणतात. तो सं कार जपत
असतानाच मा या जीवनाचा शे वट होऊ दे .’
कणा या या ते ज वी दशनानं कृ ण भारावून गे ला होता.
कण हणाला,
‘कृ णा, एक िवनं ती आहे .’
‘बोल!’
‘कृपा क न हे रह य असं च राहू दे . या यु िधि ठराला हे सां गू नका. तो धमिन ठ,
भावनािववश, माझा जु गारी बं ध ू धम, माझं - याचं नातं कळलं , तर मा यासाठी आप या
बां धवांसकट सव व पणाला लावील अन् कृतह त, अितदे वी अशा या दै वा या अधीन
मला एकटयाला क न तो आनं दानं वनवासी होऊन जाईल.’
कणाचा आवाज दाटला होता
कृ णाची तीच ि थती झाली होती.
क टाने कृ ण हणाला,
‘कणा, तु झी इ छा मी आ ा समजे न. तु या या उदा
पदशनानं तु ला तो
अिधकार प्रा त झाला आहे .’
कण एकदम हणाला,
‘रथ थांबवा! माझा िववे क आिण िवचार जोवर मा या क ात आहे तोवरच मला
रथाखाली उत दे .’
कृ णाने रथ थांबवला, कण रथाखाली उतरला. कृ ण रथातून जवळ आला.
‘कणा, िनदान वृ छाया पाहुन तरी रथ थांबवला असता.’
‘छाया?’ कणाने पडले या प्रखर उ हाकडे पािहले , ‘महाराज, छाया लाभणं दै वी

असावं लागतं . तो अजु न इं दर् भ त ना? याला जीवनात आप या कृपे ची सावली
लाभली. मी सूयभ त ते जात होरपळू न जाणं , दाहात सदै व उभं राहणं , एकाकी, हे च माझं
जीवन. यात सावली अवतरे ल कशाला?’
‘कणा, तु झं लोभस प मी कधीही िवसरणार नाही. आता भे ट घडे ल, ती रणां गणी,
तु ला काही हवं ?’
कणाने दीघ वास घे तला. याचा आवाज प्रगटला,
‘यु भूमीवर अजु नाचं सार य करीत आपण सामोरे याल, ते हा धनु याची प्र यं चा
खे च याचं बळ राहावं .’
‘आिण...’
‘जीवन िन कलं क राहावं ,.. मृ यू वीरोिचत यावा.’
कण कृ णदृ टी टाळीत हणाला,
‘आ त वकीयांचा वध मा या हातून घडू नये ...’ काही ण उसं त घे ऊन कण हणून,
‘आणखी एक इ छा होती...’
कृ णा या गालां व न अश् ओघळले . ते पु शीत कृ णाने िवचारले ,
‘कसली इ छा?’
‘के हातरी आपली बासरी परत ऐकायला िमळावी, असं वाटत होतं . पण ते जमायचं
नाही.’
‘नाही, कणा! तु ला ज र मी बासरी ऐकवीन. यात कृताथता सामावले ली असे ल.’
टापां या आवाजाने दोघे भानावर आले . कृ णदळ आले होते . काही न बोलता
कृ णाने कणाला आवे गाने िमठी मारली. दा काने सार याची जागा घे तली होती. कृ ण
रथात चढत असतानाच तो दा काला हणाला,
‘रथाला वे ग दे ! जे वढया वे गानं जाता ये ईल, ते वढा वे ग दे .’
रथ उधळला. कृ णरथ दळासह िदसे नासा झाला. दळाबरोबर आले ला कणरथ ते वढा
उभा होता.
चक् रधर कणाची वाट पाहत होता
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र उ हातून कणाचा रथ हि तनापूर या िदशे ने जात होता. चारी बाजूंना
िव तीण उघडी भूमी या सूयदाहात होरपळत होती. चक् रधर सार य करीत होता. काही
न बोलता कण आप याच िवचारात गक होता. चक् रधरा या हाकेने तो भानावर आला.
‘अं गराज!’
‘काय, चक् रधर?’
‘ते पाहा!’
कणाने पािहले , तो एक रथ दौडत ये त होता. सूयिकरणांत तो सु वणरथ झळाळत
होता. कणाने रथ िनरखला. तो हणाला,
‘यु वराजांचा रथ ना?’
चक् रधराने असूड उं चावला. रथाला गती लाभली. दो ही रथ एकमे कांजवळ ये ऊन
पोहोचले . कण रथाखाली उतरला. कणाजवळ जाणा या दुयोधनाचा चे हरा लान होता.
ती चया पाहन
ू कणा या चे ह यावर ि मत प्रगटले . जवळ ये णा या दुयोधनाला तो
हणाला,
‘यु वराज! ते वढी िचं ता कर याचं काहीच कारण न हतं . कृ णानं मला पळवून ने लं
नसतं .’
दुयोधनाने आवं ढा िगळला. कणाचा दं ड धरीत तो हणाला,
‘माणसानं पळवले ली माणसं परत प्रा त क न घे ता ये तील; पण मृ यु नं पळवले ला
माणूस माघारी कसा िमळणार?’
‘मृ यू? िमत्रा S S’
दुयोधनाचे ने तर् अश् ं नी भरले . याचा वास अवघडला. सारे बळ एकवटू न याने
सां िगतले ,
‘तु म या तातांचा... अिधरथांचा काळ झाला.’
‘अश य! सकाळी मी यांना पािहलं ,..’ कण उद्गारला.
‘िमत्रा! यांना अपघाती मृ यू आला.’
‘अपघात?’
‘तु ही इकडं आलात आिण अिधरथ रथशाळे कडं गे ले. ितथं एक नवीन रथ स ज
झाला होता. याची परी ा पाह यासाठी...’
कणाचे उभे अं ग शहारले . तो हणाला,
‘नको, यु वराज, काही सां गू नका. सारं मला माहीत आहे .’
कणा या डो यांसमोर ते भयानक दृ य तरळत होते . तो बोलत होता :
‘... तात रथा ढ झाले . रथा या कु या यांनी काढून घे याची आ ा केली. आसूड
उं चावला गे ला आिण रथ उधळला. रध भरधाव धावत होता... समतोल धावत होता; पण
अचानक रथाचं चाक र या या खड्डयात फसलं . रथ उचलला गे ला आिण रथचक् र
रथा या क यापासून वे गळं झालं . रथ कलं डला अन् याखाली तात सापडले .

उधळले या अ वांकडून रथ तसाच फरफटत गे ला. ते हा तातांची प्राण योत िवझन
ू
गे ली होती... हे च सां गणार ना, यु वराज?’
‘हो!’ चिकत झले ला दुयोधन हणाला, ‘पण, िमत्रा, हे तु ला कसं समजलं कुणी
सां िगतलं ?’
‘हे ! तातां या रथपरी े ची प त मला माहीत नाही, असं कसं होईल? तातांना
समतोल रथ िस कर याची कला सं पण
ू अवगत होती, पण ते वढं च ान रथपरी े ला पु रं
होत नाही, हे कधीच यां या ल ात आलं नाही. सु स ज, समतोल रथ बलवान
अ वांकडून जरी ओढला जात असला, तरी रथचक् र दै वगतीनं च िफरत असतं , हे कधीच
यां या मनाला पशलं नाही. जीवनरथाचं सु ा असं च असतं . िव ा, यासं ग आिण
अनु भवानं जीवनरथ असाच िस होत असतो. के हातरी अहं कारापोटी सं यमा या कु या
काढून रथपरी ा कर याची इ छा होते ; अन् सामा य मोहाचा खळगासु ा जीवनावर
मात कर यास समथ ठरतो.’
कणाचे मन या ध यातून सावरले गे ले. याने िवचारले ,
‘तात कुठं आहे त?’
नदीकडं ने ल आहे . सारे तु झी वाट पाहत आहे त... चल.’
दुयोधना या आधाराने कण रथात बसला. सारे बळ सं पले होते . अिधरथां या
आठवणी उचं बळत हो या. क टाने आवरले ले अश् गालां व न झरत होते . पाठीवर
िवसावले या दुयोधना या हातामु ळे ते अश् आवरले जा याऐवजी वाढत होते .
सव िक् रयाकम आटोपून सारे परत आले . वाडा तोच होता. माणसे ही तीच होती. पण
एका िजवा या जा याबरोबर या वा तूवर अवकळा पसरली होती. अश् ढाळणा या
द् माला कणाने साव न आत ने ले.
मन श य ते वढे कठोर क न वणाने आत पाऊल टाकले . आत शु भर् आ छादन
पसरले होते . एका कोप यात राधाई गु ड यांत मान घालून बसली होती. कण ये ताच
वृ षाली व इतर ि त्रया उ या रािह या. यांचे मूक दन कणाला जाणवत होते . पांढरे
अं तरीय धारण केले ला तो कण सरळ आइसमोर जाऊन उभा रािहला. राधाईने
गु ड यांतली मान वर केली, ितची दृ टी कणावर ि थरावली.
माते या या दशनाने कणा या मनाला तडा गे ला. या पात केवढा फरक पडला
होता. कपाळावरची एक कुंकवाची खूण नाहीशी झाली, तर केवढे ते ज हरवते ! या
डो यांची वलये उजाड, भकास वाटत होती. या दशनाने कणा या पायांतले बळ हरले .
तो सावकाश खाली बसला आिण वाही न बोलता याने राधाईला आप या िमठीत
घे तले .
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कु

े तर् ही यु भूमी ठरली. पांडव आिण कौरव आपापली दळे एकित्रत क
लागले . कौरवसे नेकडील राजे आपाप या सै यािनशी हि तनापु राकडे ये त होते . कौरवपांडव दो ही प ांकडून कु
े तर् ावर भ य िशबीरे उभारली जात होती. कु
े तर् ावरचे
जु ने प्रासाद सव सु खसोयींनी तयार झाले होते . कु
े तर् ाकडे जा यासाठी िनघाले या
पांडवां या प्रबळ चतु रं ग से नेचा तळ हि तनापूर या नदी या पै लतीरावर िवसावला
होता. या से नेची भ यता पाहन
ू , कण, दुयोधन अिधक जबाबदारीने तयारी करीत होते .
कणपु त्र शत् ं जय, वृ षकेतु , वृ षसे न आिण कणबं ध ू द् म, द्रोण आधीच आप या
दळासह कु
े तर् ाकडे गे ले होते .
रात्री या वे ळी राधाई दासीसह घराबाहे र जात असले ली पाहन
ू कणाला आ चय
वाटले . अिधरथ गे यापासून ती आप या खोलीतून बाहे र पडली न हती.
कणाने िवचारले ,
‘आई, बाहे र िनघालीस?’
‘हो! नदीची पूजा करावयाची आहे .’
‘मी ये ऊ?’
‘नको! काही व्रतं अशी असतात, की ती एकांताम ये च पु री केली जातात.’
कणाकडे न पाहता राधाई वाडयाबाहे र पडली. दासीसह ती नदीिकनारी आली.
रात्र काळोखी होती. चांद या लु कलु कत हो या. नदीकाठावर एक नाव उभी होती.
नावे या पिल याचे प्रितिबं ब नदी या पा यात थरथरत होते . राधाईची नजर
पै लतीराकडे गे ली. पांडवां या िशिबरावर या शे कोटया, पिलते दृ टीत भरत होते .
राधाईने िवचारले ,
‘तीच ना नौका?’
‘हो!’
‘चल.’
दोषी या नौकेजवळ गे या. या चढताच नौका हळू हळू पै लतीराकडे जाऊ
लागली.
कृ ण-िशिबरात कृ ण एकटाच उभा होता. चं दनाचा सु वास सवत्र दरवळत होता.
भावी यु ा या िवचारात कृ ण िशिबरात नकळत ये रझारा घालू लागला, याच वे ळी
से वक आत आला. कृ णाने या याकडे पािहले . से वकाने सां िगतले ,
‘एक वृ ा आप या दशना या इ छे नं आली आहे .’
‘या वे ळी?’
‘हो! आप याला भे टणं आव यक आहे असं हणते ती.’
‘पाठव ितला आत.’ कृ णाने अनु मती िदली.
अशा भररात्री कोण आले असावे , याचा िवचार कृ ण करीत होता. िवदुराघ न कुंती

कालच िशिबरात आली होती. ती या वे ळी भे टावयास ये णे श य न हते . कृ ण िवचार
करीत असतानाच राधाई िशिबरात प्रवे श करती झाली.
राधाईने कृ णाला एवढया जवळू न कधीच पािहले न हते . राधाईने अ यं त नम्र
भावाने कृ णाला वं दन केले . हात जोडीत कृ ण हणाला,
‘मातांनी आशीवाद ावा. वं दन क नये .’
‘कृ णमहाराज, आपण राजा हणूनच न हे , तर गु णांनीही श्रे ठ आहात.
आप याला वं दन करणं ह साझा धमच आहे .’
‘माते , कोण तू? तु झा पिरचय...’
‘सामा याचा पिरचय कसला? मी एक माता. त्रीला जीवनात पतीचा आधार
असतो. दुदवानं मी तो नु कताच गमावला आहे . बालपणीच माझा िववाह झाला. बा य
सरलं . ता य आलं . ते ही हळू हळू उलटू लागलं , पण माझी कू स उजवली नाही.
पु त्रप्रा तीसाठी पूजाअचा, उपासतापास सारं केलं . तीथयात्रा केली. नवससायास केले ;
पण काही फळाला आलं नाही... अन् एके िदवशी भ या पहाटे गं गे या काठावर
नानासाठी आ ही पित-प नी गे लो असता या नदीतून वाहत जाणारी एक पे टी मा या
ू ा-कंकणािद प नाडा-दोरा बां धला
दृ टीला पडली. या पे टी या सं र णाथ ितला दव
होता. ती पे टी कुंकुमा या हातांनी िचह्िनत केली होती. कुतूहलाने मी ती पे टी ध न
ठे वली. मा या पतीने ती पे टी अलगद िकना यावर आणली. ती पे टी जे हा उघडली,
ते हा यात नवजात अभक िदसलं . पु त्रहीन आ हां ला ते परमे वरी दान वाटलं .’
‘पु ढं काय झालं ?’ कृ णाने िवचारले .
‘खरोखरच तो मु लगा वरदान होता. या या पावलांनी आमचं जीवन आनं िदत बनलं .
जीवनात दुःख उरलं च नाही. तो मु लगा घरी आला अन् यानं तर मलाही मु लं झाली. तो
मु लगाही मोठा गु णसं प न. िव ा यासं गांत यानं खूप कीती िमळवली. ानी, वीर,
यो ा, दाता हणून याची कीती ित्रखं डात पसरली...’
‘दाता!’ कृ ण सावध झाला. ‘माते , तू कोणाब ल बोलत आहे स? कोण तू?’
‘मी राधा, महारथी, दा या कणाची आई.’
‘तु ला काय हवं , माते ?’ कृ णाने िवचारले .
राधा हसली. ती हणाली,
‘महाराज, या माते या कपाळी सौभा य-ले णं रािहलं नाही, िजचा मु लगा उ ा
रणां गणावर जाणार आहे ती माता दुसरं काय मागणार? मला माझा मु लगा हवासु रि त.’
‘आिण यासाठी तू मा याकडं आलीस?’
‘नाहीतर कुठं जाणार?’ राधाईने िवचारले , ‘कृ णा, मा या मु ला या त डून मी
अने क वे ळा तु या अलौिकक गु णांची, ने हशील भावाची, तु या ठायी वसत असले या
दै वगु णसं प न योगाची अने क वणनं ऐकली आहे त. कण ने हमी हणतो, ‘पांडवांची श ती
एकच आहे : कृ ण!’ आपली कृपा झाली, तर माझा मु लगा सु रि त राहील, हे मला
माहीत आहे .’
‘नाही, माते , ते आता मा या हाती रािहलं नाही.’
‘मग कुणा या?’
‘िनयती या!’

राधाई या मु खावर उमटले ले ि मत पाहन
ू कृ णाला नवल वाटले . याने िवचारले ,
‘खोटं वाटतं ?’
‘नाही.’
‘मग हसलात का?’
‘महाराज, माझा मु लगा कण एक सामा य मानव, सूतकुलात वाढले ला; पण याचं
दातृ व एवढं मोठं की, आजवर या याकडून कोणीच याचक िवमु ख परत गे ला नाही.
पांडवां या िवजयासाठी सा ात इं दर् या याकडं कवचकुंडलं मागावयास आला. भावी
पराजय प क न, आप या वचनाला कलं क लागू नये , हणून ती कवचकुंडलं आनं दानं
यानं इं दर् ाला िदली. ही सामा य मानवाची कथा. आपण तर दै वी गु णसं प न, आपण
िनयतीचा िव वास ावा!’
कृ णाला काही सु चेनासे झाले . याचे प्रस न हा य िवरले . कृ णाचा चे हरा यािथत
बनला. तो हणाला,
‘माते , तु झा भाव मला कळतो. या कणावर माझाही लोभ आहे . पण...’
‘नको, कृ णा, तू आम यासाठी यिथत होऊ नकोस. मीही दा या कणाचीच आई
आहे . जे दान दे त असता दुःख होतं , ते दान िकतीही श्रे ठ असलं , तरी याचकानं ते
वीका नये , असं कण ने हमी सां गतो. तू आम याकिरता क टी होऊ नकोस. यापे ा जे
दै वी िलिहलं असे ल, ते आनं दानं आ ही सहन क .’
‘माते ! सं तापात...’
‘नाही, कृ णा! मी सं तापले नाही. तो आमचा अिधकार नाही. ये ते मी.’
राधाईचे सारे बळ सं पले होते . थक या पावलांनी आिण थक या मनाने ती नौकेत
बसली.
पांडवांचे पसरले ले िशिबर बस या जागे व न िदसत होते . असं य शे कोटयांचे
अि त व पृ वीतलावर अवतरले या अि नकुंडांपर् माणे भासत होते .
िकनारा सु टला होता. नाव हे लकावे घे त होती...

४०

प हाटे

या वे ळी कण रथशाळे कडे गे ला. रथशाळे समोर कणाचा रथ िस केला
जात होता. हवे त गारवा वाढला होता. दरू वर नदीिकनारा िदसत होता. पहाटे चे िवरळ घु के
धरतीवर उतरत होते . आपला सु वणरथ कण िनरखीत होता. कारागीर या रथाव न हात
िफरवीत होते .
कणाने िवचारले ,
‘रथाची परी ा घे तली?’
‘हो! कालच.’
‘तातांची परी े ची प त अगदी िभ न होती.’
‘ती यांनाच जमत असे .’ कारागीर हणाला, ‘पण तो अपघात कसा घडला, याच
नवल वाटतं .’
कण काही बोलला नाही. कारागीर आप या सहायकांसह रथशाळे त िनघून गे ला.
कण रथाशे जारी एकटा उभा होता. रथाचे काळे घोडे फुरफुरत एका जागी सूर नाचवीत
होते .
पाठीमागून आले या पावलां या आवाजाने कण सावध झाला. याने मागे पािहले .
राधाई उभी होती.
‘आई, तू! अन् बरोबर कुणी नाही?’
‘कशाला कोण हवं ! पूजा आटोपली. तु झी चौकशी केली. कळलं , तू रथशाळे कडं
गे ला आहे स.’
‘तू चालत आलीस? एवढया दरू !’
राधाई प्रस न हसली.
‘केवढी काळजी करतोस, रे ? अरे , अं गराज राधे याची आई बन याआधी मी
सूतकुलाचीच क या होते .’
अिभमानाने आप या रथाकडे पाहत कणाने सां िगतले ,
‘बघ, आई, रथ कसा झाला आहे , तो!’
‘रथ सु रेख झाला आहे , यात नवल नाही. सार य अन् रथपरी ा हे आपले कुलाचे
गु णच आहे त!’
राधाई रथशाळे कडे जात होती. कण ित या पाठोपाठ जाऊ लागला. रथशाळे या
भ य प्रवे श ारातून राधाईने प्रवे श केला. समोरचा मोठा चौक यात उभे असले ले रथ,
सारे पाहत असता राधाई हणाली,
‘हे रथशाळे चे प्रमु ख असूनही कधी मी इथं आले न हते .’
राधाईचे ल शु भर् चौथ यावर ठे वले या सु बक चं दनी आसनावर गे ले. एक यथा
ित या चे ह यावर उमटली. ितकडे बोट दाखवीत ितने िवचारले ,
‘ते आसन...’
‘तातांचं! जे हा मह वाची पाहणी नसे ल, ते हा ते ितथं च बसत. ितथून सारी

रथशाळा िदसते . आता ते आसन मोकळं च आहे . नजीक या काळात यावर बस याची
यो यता कुणाला लाभे ल, असं ही वाटत नाही. तातांचा रथपरी े चा अिधकार मोठा
होता.’
िन: वास सोडीत राधाई या आसनाजवळ गे ली. या आसनाव न हळु वारपणे हात
िफरवीत ती हणाली,
‘माणसं जातात. माघारी राहतं , ते यांचं आसन. ते तसं च मोकळं राहतं . राहावं !
तरच जीवनाला अथ! कणा, माणसानं एवढं कीितवं त हावं की, या या माघारी याचं
आसन बराच काळ तसं च मोकळं राहावं ती जागा याप याचं धा टय कुणाला होऊ नये .’
राधाई सावकाश रथशाळे बाहे र आली. या स ज झाले या रथाकडे ती पाहत
होती. एकदम ती वळली. ितचे ने तर् अश् ं नी भरले होते .
कण ित याजवळ जात हणाला
‘आई! तु या डो यांत अश् !’
डोळे पु शीत, ि मत करीत ती हणाली,
‘कुणी सां िगतलं , की दुःखा याच वे ळी डो यांतन
ू अश् झरतात, हणून!
आनं दा या वे ळीही ते ये तात.’
‘कसला आनं द?’
‘तु झा हा रथ बघ ना! उ ा यु वराजांबरोबर सु वणरथातून तू जाशील, भी म, द्रोण,
कृप यां या मािलकेत रणां गणात उभा राहशील. सूतकुलात वाढले याचं आणखी भा य
कोणतं ? कणा, जरा वाक, रे .’
कण वाकला. राधाईचे हात उं चावले गे ले. ती थरथरती बोटे कणा या गालां व न
िफरत होती.
कण राधाई या कृतीने चिकत झाला होता. भारावला होता.
‘आई, असं का करते स?’
तु झं प डो यांत साठवून घे ते. कणा, मी तु झा िनरोप यायला आले आहे .’
‘कसला िनरोप?’ कण कासावीस झाला.
‘मु ला, दुःखानं तर सु खाचे िदवस आले , तर आनं द वाटतो. पण आनं दानं तर दुःख
आलं , तर ते सहन करणं कठीण होतं , तु या पावलांनी आनं द, समाधान पूरेपूर लाभलं .
उ ा तू रणां गणावर जाणार. रणां गणाचं भिवत य कुणी सां गावं ? कदािचत सु ख प
माघारी ये शील वा न ये शील. रणां गणात िवजयी होऊन आलास, तर तु झं वागत
कर यात आनं दच वाटे ल, पण नाही आलास, तर... ते दुःख सहन कर याची आता श ती
रािहली नाही. ते त्राणही आता नाही.’
कणा या डो यांतले अश् पाहताच राधाईने याला जवळ घे तले .
‘तू वीर आहे स. ानी आहे स. यागाची महती तु ला कळली आहे . आता मा या
िज याला अथ नाही. सारी कत यं सं पली आहे त. ये णा या अकि पत दुःखाखाली
सापड यापे ा के हा ना के हा तू िजथं जाणार आहे स, ितथं च तु या वागतासाठी आधी
जावं , असं वाटतं . तु या तातांनाही एकटं वाटायचं नाही.’
‘तु झा िवचार काय आहे ? काय करणार आहे स, आई, तू?’
‘अरे , असा िभऊ नकोस. या नदी या लाटांनी तु ला सु ख प मा या हाती िदलं ,
याच लाटा मला िचरिवश्रांती िमळवून दे तील. नदीला आपण आई मानतो, ते का

उगीच! ती ज र मला आप या कुशीत घे ईल. ये ते मी. वसूला जप!’
कण एकदम गु ड यां वर बसला. याने राधाई या चरणां वर म तक ठे वले ितची
पावले अश् ं नी िभजवीत तो हणाला,
‘माते , आशीवाद दे !’
‘मी कसला आशीवाद दे ऊ? माझा प्र ये क वास हा तु यासाठी सोडले ला
आशीवादच होता.’
‘जयाची आकां ा मा या मनात नाही. पराजयाची भीती मु ळीच रािहली नाही.
माते , एकच आशीवाद दे ऊन जा. या सहजपणे तू मृ यूला सामोरी जात आहे स, ते बळ
मला लाभावं . मृ यूचं भय मला वाटू नये .’
कण उठला. या या ने तर् कडां वर गोळा झाले ले अश् राधे ने आप या बोटांनी
िनपटले . ित या ओठां वर ि मत उमटले आिण काही न बोलता, वळू न न पाहता ती
धु यातून नदीकडे जाऊ लागली. णा- णाला दरू जाणा या राधाईला पाहन
ू कणाला
वाटत होते की, धावत जावे , ितला माघारी वळवावे ; पण तसे कर याचे सामथ कणाठायी
रािहले न हते . राधाई पाहता-पाहता धु यात हरवून गे ली.
कणा या कानां वर रथाचा गडगडाट आला. रथशाळे कडे दुयोधनाचा रथ भरधाव
वे गाने ये त होता. कणाजवळ ये ऊन रथ थांबला. दुयोधन आनं दाने रथाखाली उतरला.
कणाने याला वं दन केले . कणाजवळ जात असता दुयोधनाचे हा य िवरले . कणा या
डो यांत अश् तरळत होते . याची घायाळ मु दर् ा पाहन
ू दुयोधनाने िचं तेने िवचारले ,
‘िमत्रा, तु या डो यांत अश् ! काय झालं ?’
कण हसला. अश् न पु सता हणाला,
‘यु वराज, दुःखा या वे ळीच अश् ये तात, असं नाही. आनं दा या वे ळीही ते ये तात.’
‘आनं द?’
‘यापे ा आनं दाचा ण कोणता सूतकुलात मी वाढले ला, तु मची मै तर् ी लाभली.
अं गदे शाचं आिधप य आलं . यापे ा सामा यांचं आणखी काय भा य असतं ?’
‘िमत्रा, तु ला आनं दाची बातमी सां गायला धावत तु या गृ ही गे लो होते . ितथं
कळलं की, तू इथं आहे स. हणून तसाच इकडं आलो.’
‘कसली आनं दाची बातमी?’
‘श यराज आप या िवपु ल दळासह पांडवां या मदतीला जात होते . यांना मी
वळवून आप या बाजूला आणलं य.् ’
‘पण ते पांडवांचे आ त...’
‘तरीही श यराज लढतील, ते आप याच बाजूनं! नगरा या उ रे ला कौरवदळ
एकित्रत होत आहे . आज ते यु भूमीकडं जाणार आहे . या दळाला िनरोप दे यासाठी
आप याला ितकडं जायला हवं ,’
‘यु वराज, रथा ढ हा! आता यु ाखे रीज रािहलं य् काय?’
दुयोधनापाठोपाठ कण आप या रथात चढला. रथाचे वे ग हाती घे तले आिण दो ही
रथ भरधाव दौडू लागले .

४१
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दी या िवशाल प्रवाहावर म या ही या सूयाचे िकरण उजळले होते .
सूयदाहाची तमा न बाळगता पूवकडे , मु ख क न, गं गे या पात्रात उभा राहन
ू कण
आपली सूयोपासना करीत होता. आिद या या ते जाशी तद् प झाले या मु खातून वे द
त्रवत होते . याचे िवशाल बाहू उं चावले होते . मान कल यामु ळे माने वर उतरले ला
केशसं भार अिधक प टपणे िदसत होता. अपराह्ण काळी आपली पूजा सं पवून कणाने
सूयवं दन केले . गं गेची ओंजळ हाती घे तली आिण ती उं चावत कणाची हाक उमटली,
‘कोणी याचक आहे ?’
काही ण तसे च गे ले. हाकेला उतर ये त नाही, हे पाहन
ू कणाने ती ओंजळ म तकी
लावली आिण गं गे या चमकणा या पा यात या ओंजळीचे पाणी िमसळने . कण शांतपणे
वळला. नदीकाठावर ठे वले ली आपली पादत्राणे घातली आिण जे थे उ रीय ठे वले होते ,
ितकडे चालू लागणार, तोच याची पावले थांबली.
वाळूिकना यावर जे थे उ रीय ठे वले होते , या जागी एक वे तव त्रधारी य ती
कणाचे िनळे उ रीय घे ऊन याचीच छाया आप या म तकावर क न उभी होती. या
य तीचे वे तव त्र वा यावर हे लावत होते . दो ही हातांनी म तकावर धरले या
फडफडणा या उ रीयामु ळे या य तीचा चे हरा सावलीने झाकाळला होता. िवशाल
वाळवं टा या समईवर आपली काजळी फडकावीत सु वण योत उभी ठाकावी, तशी ती
य ती भूमीव न अलगद वावरत आहे , असा भास होत होता.
ि थर पावले टाकीत कण चालू लागला. पायांखाल या वाळू चा आवाज
पावलागणीक उठत होता. िकना यावरील ती य ती याहाळ याचा तो प्रय न करीत
होता. वे तव त्राने ती आकृती रे खाटली होती. पण चे हरा, ती जागा तशीच मोकळी
होती. भर उ हात धरले या छाये मुळे ते प िदसत न हते . कणा या मनात िवचार तरखून
गे ला :
‘मृ यूचं दशन घडलं , तर ते असं च असे ल का? पहीन, वे तव त्रधारी, शांत,
ि थर...’
जरा नजीक जाताच या य तीने डो याव न पदर घे तला आहे हे कणा या यानी
आले . ती त्री आहे , हे यानी ये ताच उ नत असले ली कणाची दृ टी पायां शी िखळली.
उ रीयाचा िवचार न करता तो या य तीजवळू न जाऊ लागला. याच वे ळी, या या
कानां वर श द आले ,
‘जरा थांब, कणा!’
‘कोण?’ हणत कणाने मान वर केली.
या य तीने म तकी घे तले ले उ रीय खाली घे तले होते . या य तीची ओळख
पटताच कण जाग या जागी िथजून गे ला.
अजु नाची आई कुंती! शत् प ाची माता! अन् तीही एकाकी!!
भार यासारखा कण कुंतीचे साि वक स दय डो यांत साठवीत होता. या पाने

अने क वे ळा याला भारले होते . ते प एवढया जवळू न तो प्रथमच पाहत होता.
कुंती या चे ह यावर ीण हा य उमटले . ितने च शांतते चा प्रथम भं ग केला :
‘ओळखलं स?’
कणाला ितचा आवाज कंिपत वाटला. भानावर ये त हात जोडीत तो हणाला,
‘आप याला कोण ओळखत नाही? पांडवांची माता! वीर अजु नाची आई! राजमाता
कुंतीदे वी, अिधरथ सूतपु त्र आप याला वं दन करतोय्.’
या नतम तक कणाला पाहन
ू कुंती यिथत झाली...
‘कणा, तु ला एवढीच का माझी ओळख आहे ?’
कणाने कुंतीकडे पािहले , याने िवचारले ,
‘राजमाते ! वीरप नी, वीरमाता, एवढा लौिकक पु रे सा नाही का? उ ा रं गणा या
रणां गणा या छाये त कशासाठी हे दशन? कोणता हे तू आप याला ा भर मा या ही,
एकाकी इथवर घे ऊन आला?’
कुंती या चे ह यावरचे उरले ले ि मत लोपले . ती िन चयपूवक हणाली,
‘कणा, तु या लौिककानं मला इथवर आणलं . तु या दातृ वाला जोड नाही, असा
लौिकक. तो खरा, की खोटा, हे अजमाव यासाठी मी इथवर आले .’
‘मी समजलो नाही.’
‘ यात न समज यासारखं काय आहे ? आता मी तु या समोर राजमाता हणून उभी
नाही. आज मी एक सामा य याचक हणून उभी आहे .’
कुंती या बोल याने चिकत झाले ला कण वतःला सावरीत हणाला,
‘याचक! आपण? राजमाता, आपण थट् टा तर करीत नाही अपूणता भ न
काढ यासाठी याचना करावी लागते ; पण जे जीवन मु ळातच समृ आहे यानं याचना
कशासाठी करावी? शि तशाली भीम, धनु धर अजु न, धमबु ी यु िधि ठरासारखी आपली
पु त्रसं पदा आहे . कृ णासारखा महापु ष आप या पाठीशी असता, पांडवां या राजमाते नं
सूतपु त्राकडं काय मागायचं ? सा ात अ नीला प्रस न क न घे ऊन, या या कृपे नं
गांडीव धनु य ह तगत कर यासाठी अजु नाची माता, सूतपु त्र कणाकडं याचक हणून
ये ते; यावर कुणी िव वास ठे वील का? आपण राजमाता आहा. राजमाता हणूनसु ा ही
कृती यो य होणार नाही. या दुदवी कणा या िन कलक दातृ वाची अशी क् र थट् टा
तु ही तरी क नका.’
‘कणा! थट् टा मी करीत नाही. करतो आहे स तू! मी कोण, हे तु ला ात नाही का?’
कण आवं ढा िगळीत हणाला,
‘राजमाता, कुंतीदे वी... अजु नजननी...’
‘पु रे झालं !’ कुंती थकू न हणाली, ‘कणा, हे अ ानाचं खोटं आवरण िकती काळ
घे णार आहे स? तु ला सारं माहीत आहे . कृ णानं तु ला सारं काही सां िगतलय्, हे मी जाणते .
तु झं -माझं नातं तु ला माहीत नाही का?’
ित या याकू ळ बोलांनी कणाचे मन घायाळ झाले . िख नपणे तो हसला.
‘नात! जे नातं प्र य माते ला सहन झालं नाही, याचा उ चार कर यात तरी काय
अथ आहे ?’
‘कणा, मी सां िगतलं ना, याचक हणून मी उभी आहे .’
‘राजमाते , तु ला काय हवं ? माझं पौ ष अन् धम वगळू न, हवं ते माग. मी आनं दानं ते

तु या चरणी अपण करीन.’
‘खरं ?’ कुंतीने साशं कपणे िवचारले .
कण िन चयी वरात हणाला,
‘आजवर कोणीही याचकानं कणाकडं ये ताना मनात शं का बाळगली नाही.
पांडवां या भावी िवजयासाठी सा ात दे वद्र मा या कवचकुंडलां या याचने साठी आला
होता, तो मा या दातृ वा या िव वासावरच. यालासु ा हवं ते िमळालं .’
‘तु या शत् ं ना तु झा पराभव हवा असे ल. यांनी तु याकडून कवचकुंडलं ने ली
असतील. तु या पराजयासाठी मला तु झं दान नकोच आहे . तु या यशा या इ छे नं मी
याचक बनले आहे . मला तु झं यश पाहायचं आहे यासाठी मी अतृ त आहे .’
‘जे हवं , ते मागा! दा या कणानं याचकाला कधीही कारण िवचारलं नाही. हा
सूयदाह तु हां ला सहन हायचा नाही. या उ हात तु ही फार काळ उभं राहणं यो य
होणार नाही.’
‘ या दाहानं उभं जीवन करपून गे लं, या सूयदाहाची मला भीती नाही. माझी िचं ता
क नकोस.’
माझं ऐकावं .’ कणाचे ल नदीतीरापासून थोडया अं तरावर, या पिरसरात एकाकी
उ या असले या कदं ब वृ ाकडे गे ले. ितकडे बोट दाखवीत कण हणाला, ‘कृपा क न
आपण या छाये खाली चलावं . ितथं आप याला िनवांतपणे बोलता ये ईल.’
कुंती या होकाराची वाट न पाहता कण कदं बा या छाये कडे जाऊ लागला. मागून
कुंती चालत होती. दोघे वृ छाये त आले आिण कुंतीने आप या हातचे उ रीय
कणा या हाती िदले . िवचारात गढले या कणाने कुंतीकडे पािहले आिण याने िवचारले ,
‘आप याला काय हवं ?’
कुंती िन चयी वरात बोलली,
‘मला तू हवास, कणा! तु ला ने यासाठी मी आले आहे .’
‘मला ने यासाठी? कुठं ?’
कणाने नदीकाठी िनरखले .
नदी या पात्रात दरू वर एक नाव उभी होती. एकाकी.
ती पाहत असतानाच कुंतीचे श द कानां वर आले ,
‘आई मु लाला कुठं ने णार? दयाखे रीज दुसरी जागा आहे कुठं ?’
‘महादे वी! मी असं ऐकलं य् की, सहवासापोटी िज हाळा िनमाण होतो. आता मला
ने ऊन तो िज हाळा लाभे ल का?’
या श दांनी कुंतीचे मन घायाळ झाले . आपली वािभमानयु त नजर वळवीत ती
हणाली,
‘कणा, तु ला हे कुणी सां िगतलं ? यु िधि ठर, भीम, अजु न माझे . नकुल, सहदे व
माद्रीचे , या दोघांना तू िवचार, या ितघांना जे मातृ पर् े म िमळालं , ते च या दोघांनाही
िमळालं , असं च ते सां गतील.’
‘गै रसमज होतोय्! मी साप नभावाब ल बोलत न हतो. िज हा याब ल
बोलतोय्.’
‘र ताचं नातं एवढं दुबल नसतं .’
‘नातं !’ कण हसला, ‘सां गन
ू का नाती कळतात? नातं देखील सहवासानं च वाढतं ,

तु या कुशीत मी वाढलो असतो, तु या तनातून त्रवणा या दु धधारे वर माझं पोषण
झालं असतं , तरच आई या श दाचा खरा िज हाळा कळला असता. नदीपात्रातून
वाहणा या ओघव या पा याला िकना याची ओढ कुठू न कळणार? तो हट् ट िकना यानं
धरला, तर तो प्रवाह तर थांबत नाहीच, उलट, िकना याला तडे जातात. एवढया
प्रौढपणी ते नातं जाणून, आईला िमठी मार याचं बळ कसं ये णार?’
‘कणा, मातृ व कधीही पराधीन नसतं ,’
‘नसे लही! मातृ वाचा अपमान मी कसा क धजे न नदीपात्राव न वाहत
असले या एका अभकाला पाहन
ू जर पु त्रहीन राधे ला पा हा फुटत असे ल, तर
ज मदा या माते ची थट् टा मी कशी करीन? मला पाहन
ू तु मचं मन उचं वळू न ये त
असे लही.’ कणाने काही ण उसं त घे तली. कुंतीला िनरखीत तो हणाला, ‘पण मला तू...
तु ही... अजु नाची. मा या शत् ची माताच िदसता.’
‘कणा!’ कुंती उद्गारली.
‘राजमाते ! तू दे ऊ केले या िज हा याब ल मी तु झा सदै व ऋणी राहीन! मयादे नं
ात असले लं ान माणसाला वरदायी ठरतं ; पण अमयादे तन
ू अवतरले लं ान माणसाला
िवनाशाकडं च ने तं.’
‘अमयादा... कणा, मातृ पर् े माला मयादा नसते . ितला फ त आपलं एवढं च माहीत
असतं . कणा, तू... तू माझा आहे स. तु यावर दुस या कोणाचाही ह क नाही. पिह या
मु लाब ल आईला काय वाटत असे ल, ते फ त माताच...’
‘नको! या कलं िकत मातृ वाचा तु ही तरी उ चार क नका.’
‘कणा, मातृ व कधीच कलं िकत नसतं .’
‘ते तु ही सां गता?’ कणाचा सं यम ढळत होता, ‘तो िदवस आठवा! नु क याच
ज मले या अश्राप जीवाला नदी या िवशाल प्रवाहावर सोडून िदलं , तो िदवस आठवा!
अ ाप याला आप या इव याशा मु ठी उघड याचं बळ लाभलं नाही, याला लाटांचा
आधार िदला. या या दृ टीला अ ािप पाची ओळख नाही, याला न त्रमाळां शी
खे ळ याचं सु ख िदलं त. या जीवानं कोणता अ य अपराध केला होता? या जीवाला
लाटां या वाधीन करताना हे वा स य कुठं गे लं होतं ? मातृ पर् े मानं ओथं बले लं हे मन
या वे ळी कठोर का झालं ? पा या या चार थे बांनीही ते जीवन समा त झालं असतं ,
याची जाणीव का न हती?’ कणाने िनः वास सोडला. ‘सु दैवानं तसं झालं असतं , तर
िकती बरं झालं असतं ! या कणा या जीवनाचं पोरकेपणा, ये ईल या लाटे वर तरं गत
राहणं , ते तरी सं पलं असतं . माते ! कोण या अपराधा तव मी ही िश ा भोगतोय्?’
डो यांतले अश् थोपवीत कुंती हणाली,
‘अपराध तु झा नाही. माझा आहे . नाहीतर तु झे ते कठोर बोल ऐक याचं बळ मला
रािहलं नसतं . कणा, तू पु ष आहे स. तु इत तक तु या िपं डाला साजे सा आहे ; पण माझी
मयादा िभ न. मी त्री आहे . माझी बं धनं मला पाळावीच लागली.’
कणा या ओठां वर कटू हा य िवसावले .
‘कसली बं धनं ... पापाचं समथन करता कशाला? उलट, बं धनं पाळली नाहीत,
हणूनच...’
‘हां कणा! मयादा!!’ कणावर नजर ि थरावत कुंती बोलत होती, ‘ त्रीची बं धनं
मा या कमाला कारणीभूत आहे त. तु या यानी ये त नाही. त्री ही सदै व परिन ठे वर

जगणारी. ती तु हां पु षांसारखी कधीच वतं तर् नसते . िववाहापयं त ितची िन ठा
िपतृ गृहाशी िनगिडत असते . िववाहानं तर ती पितगृ हाला जखडली जाते . ितचं वतं तर्
अि त व असतं च कुठं ?’
‘कोण या िन ठे या भयाखाली माझा याग केला गे ला, ते तरी सां गाल?’ कणाने
आ हानपूवक िवचारले .
शांतपणे कुंती हणाली,
‘ज र सां गेन.’ नदी या पै लतीरावर आपली नजर जडवून कुंती भार यासारखी
बोलत होती. ‘ज र सां गेन! फार वषांपव
ू ी माझा िपता कुंितभोज यां या दारी कठोर
तप वी दुवास आले . यांना एक उग्र अनु ठान करायचं होतं . या तप चय ारा
पं चमहाभूतां या ते जाचा सा ा कार धरतीवर हावा, अस ते उग्र अनु ठान होतं , यात
कसलाही य यय ये ऊन चालणार न हतं . यासाठी ऋिषवरांचं मन सदै व प्रस न ठे वील,
असा कुणीतरी से वक हवा होता. दुवासांचा कोप जगजाहीर. यां या हातांखाली से वा
कर यास कोण धजणार? मा या िप यापु ढं मोठं सं कट उभं रािहलं . ऋिषवरांचा कोप
झाला, तर यां या एका शापानं िप याचं आयु य भ मसात होईल, हे ही मी जाणत होते .
मा या िप याची मी लाडकी. दुवासां या से वेसाठी माझी िनवड कर यात आली. महान
महषीला िरझव यासाठी अ लड बािलकेची िनवड झाली. कणा, या लहरी, कोिप ट
तप याचा अहं कार सु खिव यात मला केवढे क ट पडले , ते काय सां ग?ू दुवासांचं
अनु ठान पार पडलं . यांनी अं तरी ातील दे वतांना गु लाम बनिवलं . दुवास मा या से वेवर
प्रस न झाले . आप या अनु ठाना या फलाची प्रचीती पाह यासाठी यांनी माझीच
िनवड केली. अवगत झाले ले िद य मं तर् मला दे ऊन, तो तप वी आला तसा िनघून
गे ला.’
कुंतीने उसं त घे तली.
‘िज ासा माणसाला व थ कुठं बसू दे ते! मोह टाळ याचं ते वयही न हतं . एके
िदवशी िज ासा प्रबळ झाली. एकांती असता नकळत तो मं तर् ो चार झाला.. अन् एक
दे दी यमान पु ष मा या वीकारासाठी समोर उभा ठाकला.’
कुंतीने ल जे ने आपले हात आप या चे ह यावर घे तले . ित या कानां वर कणाचे
अधीरे श द पडले ,
‘थांबू नकोस, माते ! मला सव सां गन
ू टाव.’
नतम तक झाले ली कुंती बोलू लागली,
‘ या प्रकाशानं मा या िवनवणीला जु मानलं नाही. या या ते जात मी कधी ब
झाले , ते ही मला कळलं नाही. तू मा या उदरी वाढत होतास. रात्रंिदवस िजवाला सु ख
न हतं . कुमारी माता! िपतृ कुलाला केवढा कलं क लागला असता! मी िव वासू सखीसह
आश्रमात राहू लागले . ऋषी या से वेत रमले या मु लीचा छं द हणून िप यानं ही ते सहन
केलं . तु झा ज म झाला. भर रात्री अ व नदी या लाटां वर तु ला सोडलं , ते उरीचा पा हा
आटला होता, हणून न हे . या िपतृ गृहा या िन ठे नं च ते बळ िदलं . आई हो याचं दुदव
काय असतं , हे तु ला कळणार नाही. तू चालू लागला असशील, बाबडे बोल बालत
असशील अन् ते पाह याचं सु ख दुसरा कोणीतरी भा यवती भोगीत असे ल, या क पने चं
दुःख फ त माताच जाणू शकते .’
कुंती या या बोल याने कणाचे कठोर बनले ले मन कोमल बनले .

‘ठीक आहे , माते ! मी तु ला दोष दे त नाही. दोष असलाच, तर तो आप या दै वाचा.
नाहीतर मा या निशबी असलं पोरकेपण का आलं असतं ! ती जाणीव फार भयानक
असते .’
‘तोही अनु भव मला आहे , कणा! मी कुंितभोजाची क या न हे . शूर राजाची मी
क या. मा या िप यानं आप यअप यहीन आते भावाला, कुंितभोजाला मला दे ऊन
टाकलं . मातृ िपतृ छायला मी पण अशीच मु कले ली आहे . िन ठे खे रीज मा या जीवनात
काही नाही. तीच मला जग याचं बळ दे ते.’
कण हसला.
‘माते ! तु ला िनदान िन ठे चं तरी बळ आहे . पण मा या माथी काय? वाहत जाणं !
ये ईल या प्रवाहाबरोबर वाहत जाणं ... एवढं च ना? तू या णी या मु लाला
नदीप्रवाहाबरोबर सोडलं स ना, या िदवसापासून मी वाहतच आहे . िनयती या लाटां वर
वाह याखे रीज पोरकं पोर दुसरं काय करणार?’
या याकू ळ बोल याने कुंतीचे सारे अवसान सरले . पु ढे होऊन ितने कणाला एकदम
िमठीत घे तले .
‘नको, कणा! िनदान माते या समोर तरी पोरकेपणाचा उ चार क नकोस. मला ते
सहन हायचं नाही.’
पाठीवर िफरणारे कुंतीचे हात कणाला जाणवत होते . या हातांत केवढा िव वास
होता. केवढे उदं ड प्रेम दडले होते . भीम, अजु नांचे बळ कशात आहे , हे चटकन कणा या
यानी आले .
नतम तक कणा या गालांना अश् ं नी िभजले या गालांचा पश झाला. उ ण
वास जाणवले . गु लाब-पाक यांचा अलगद पश हावा, तसा कंिपत ओठांचा पश
गालाला जाणावला. कणाचा जीव या िद य िमठीत सु खावला. गु दमरला. तट थ
रािहले या बाहं न
ू ी पराजय वीकारला आिण णात कुंती कणा या िमठीत सामावली
गे ली. कुंती या म तकावर कणाचे अश् ओघळत होते .
काही णांत कण भानावर आला. कुंती या िमठीतून तो अलग झाला. अपरा
काला या, पानांतन
ू उतरले या ितर या सूयिकरणांत कणा या गालां वरचे अश् चमकत
होते . कुंतीने आप या बोटांनी ते अलगद िनपटले . हस याचा प्रय न करीत कण
हणाला,
‘आई, आज मी हरलो. आजवर तु या ा मु लानं सारं सोसलं , दुख सोसलं , अपमान
झे लले , पण कोण याही प्रसं गात मनात या झरणा या अश् ं नी ने तर् ाची कड गाठली
न हती. तु झं भा य मोठं की, प्रथम भे टीतच तु ला तु या मु लाचे अश् पाहायला
िमळाले . तु ला तु या मु लाची, या पृ वीतलावरची पािहली अडखळणारी पावलं पाहायला
िमळाली नसतील, बोबडे कोवळे बोल तु या श्रवणी पडले नसतील, पण वपराक् रमानं
अं गराज बनले या, दातृ वानं सा ात दे वद्रालाही याचक बनिवणा या, उ ा या
कु
े तर् ा या रणां गणाची धु रा वाहणा या पु त्राचे अश् पाहायला िमळाले , ही का
सामा य गो ट आहे ? माते ! मा या उजाड, एकाकी जीवनात अवतरले ली ही एक िमठी
मला शे कडो मरणांना सामोरं जायचं बळ दे ईल.’
कुंतीने गडबडीने कणा या ओठां वर बोट ठे वले .
‘अशु भ बोलू नये . कणा, यापु ढं मृ यूचा िवचार क नकोस. आई मु लाला भे टते , ती

जीवन दे यासाठी!’
व नातून जागे हावे , तसे कणाचे पिरवतन झाले . सावध होऊन याने िवचारले ,
‘जीवन! कसलं जीवन?’
‘ह काचं ! मानाचं ! कणा, मी तु ला यायला आले आहे .’
‘कुठं ?’
‘पै लतीरावर! िजथं पांडवांची िशिबरं उभारली आहे त, ितथं . तु झे पराक् रमी भाऊ
िजथं आहे त, ितथं . या कुळाशी तू ना यानं , र तानं बां धला गे ला आहे स, ितथं ...’
‘का?’ कणाने िवचारले .
‘का! आई मु लाला का ने ते? तो ितचा असतो, हणून. कणा, तू माझा आहे स,
हणून!’
‘आई, खरं च का मी तु ला हवा आहे ?’
‘कणा, तू शं का धरतोस? ज मदा या आई या हे तब
ू ल! कणा, मी तु यासाठी हवं
ते करीन. मी सां िगतलं , तर माझी मु लं तु झा ज र वीकार करतील, प्रेमानं , आदरानं
करतील. एवढं च न हे , ये ठ पांडव हणून तू राहशील आिण...’
‘बोल! थांबलीस का?’ कणाने शांतपणे िवचारले , ‘द्रौपदी सहावा पती हणून माझा
वीकार करील- हे च ना? हे सारं मी कृ णाकडून ऐकलं य.् ते परत सां ग याची मु ळीच गरज
न हती. मला या याशी काही कत यही नाही. तु ला मी हवाय् ना?’
‘हो!’
‘मग याला एकच माग आहे .’
‘सां ग, कणा!’ कुंती आनं दाने अधीर होऊन हणाली, ‘मी तु यासाठी हवं ते मा य
करीन.’
भर उ हातही गार वा याची झुळू क कणा या अं गाला पशून गे ली. सारे अं ग
शहारले .
‘आई, पांडवांना तू जपलं स, वाढवलं स, यांना मातृ सख
ू खूप लाभलं . या सु खापासून
वं िचत झालो, तो फ त मी. तू मा याबरोबर चल ना! जे िदवस रािहले असतील, ते तरी
मातृ सुखानं भ न िनघतील.’
‘कुठं ?’ कुंतीने आ चयाने िवचारले .
‘मा याबरोबर! या ऐलतीरावर... िजथं मी आहे , ितथं . राजमाता हणून कदािचत
ितथं तु झा गौरव होणार नाही; पण कणाची आई हणून कौरवश्रे ठ दुयोधन तु यापु ढं
नतम तक होईल, हे मी अिभमानानं सां गू शकतो.’
कण असे काहीतरी बोले ल, असे कुंतीला व नातही वाटले न हते . कणा या
बोल याने ती चिकत झाली. ितला उ र सु चत न हते . कुंती या या मु धते ने कण िख न
बनला. ‘पािहलसं , माते ! मी तु ला नकोय्. तु ला हवीत तु झी मु लं- जी तु या प्रेमाखाली
सहवासात वाढली, तु ला िचं ता आहे यांची. मा यापासून यां या जीवनाला धोका आहे
असं वाटतं , हणूनच तू आज इथं ये याचं धाडस केलं स.’
‘कणा S’
‘मी तु ला दोष दे त नाही. तु या हे तब
ू ल शं का बाळगत नाही. मी तु याबरोबर
ये ऊनही तु ला हवं ते सा य होणार नाही. पं डुपु त्र सूयपु त्राचा वीकार करतील कसा?
मातृ र तानं जात ओळखली जात नाही. पांडवांचा राजमु कुट सूयपु त्रावर अिभिष त

कर यास ते कदािपही तयार होणार नाहीत. पांडवां या घरी मी गे लो, तर हरणां या
कळपात िसं ह िशरावा, असं ते होईल. पांडवांकडं या कणाला जागा नाही. मी कुणालाच
नकोय् तसं पािहलं , तर मला कुठं च जागा नाही. नदीप्रवाहावर सोडले या या तु या
मु लाचा प्रवास असाच चालू राहील. एक ना एक िदवस सारे प्रवाह या अथां ग
सागराला िमळतात, असं मी ऐकतो. के हातरी तो सागर आप यात मला सामावून
घे ईल. हा माझा अधांतरी प्रवास कुठं तरी काठावर म ये च थांबू नये . तो सागरापयं त
सरळ जावा, एवढाच आशीवाद तू दे .’
थकले ली कुंती क टाने हणाली,
‘कणा, केवढया आशे नं मी आले होते ...’
कणा या चे ह यावर परत ि मत उजळले . याची छाती ं दावली. िन चयपूवक तो
बोलला,
‘मी तु झी मु ळीच िनराशा करणार नाही. या कणानं प्र य शत् ला सु ा कधी
िर त ह तानं माघारी जाऊ िदलं नाही, तो कण आप या ज मदात्रीला िनराश कसा
करील? माते , तू िचं ता क नकोस. तु झं इि छत सफल होईल, माते ! मी मातृ -ऋणाला
ब आहे पण िमत्र-ऋणातही माझं पु रं जीिवत गु ं तवलं य् यासाठी मी तु या पु त्रां शी
यु करीन. तु झे पु त्र व तु त: वधाह आहे त. मला यांचा सं हार करणं श य आहे . अजु न
हीच पांडवांची खरी श ती आहे . मी यु
या याशीच करीन. हे यशि वनी, आ हां
दोघांपैकी कोणीही मृ यू पावला, तरी तु झे पाच पु त्र िश लक राहतील, यापे ा दुसरं
वचन मी तु ला दे ऊ शकत नाही. ती अपे ाही तू क नकोस.’
कुंती या ने तर् ांतन
ू अश् ओघळत होते . ती गु दमर या आवाजात हणाली,
‘तू सारं िदलं स, पण माता असूनही मी तु ला काही िदलं नाही.’
तु झा आशीवाद काय कमी मोलाचा आहे ! माते , तु या या मु लाला आशीवाद दे .
या या आकां े नं, यशा या आशे नं, कीती या लोभानं मी धमापासून िवचिलत होणार
नाही, एवढाच आशीवाद तू दे !’
कुंतीने प्रेमभराने आपला उजवा हात कणा या उघडया खां ावर ठे वला. ती
हणाली,
‘कणा, तु याकडं ये ताना तु याब ल जे िचत्र मा या मनात कोरलं होतं , यात
तसूभरही फरक पडला नाही. याचमु ळं थोडं आ चय वाटतं . याचा धमभाव चु कू नही
ढळत नाही, अशा मा या पु त्रा या हातून ते अघोरी कृ य घडलं असे ल, असं वाटत
नाही.’
‘कसलं अघोरी कृ य? काय बोलते स तू, माते ?’
‘पु हा कधी भे ट होईल, का नाही, हे सां गता ये त नाही. यामु ळं आजच मनात
रािहले लं श य तु यापु ढं मोकळं करावं , असं वाटतं , कणा, िवचारलं , तर खरं सां गशील?’
‘माते ! या कणानं एकदाच अस याची कास धरली- गु दे व परशु रामांकडून
ब्र ा त्र िमळव यासाठी.’
‘कणा, मी ऐकलं य् की, द्रौपदी राजसभे त दासी हणून गे ली, ते हा ित या
व त्रहरणाचा स ला तू िदलास. मला ते खरं वाटत नाही. मा या कुशीत ज मले लं पोर
अस या अधमाला प्रवृ होईल, यावर माझा िव वास बसत नाही. ते श य मा या
मनाला सदै व बोचतं . सां ग, कणा, ते खोतं आहे हे ऐकायला मी आतु र झाले आहे .’

कण णभर त्र त झाला. या आठवणीबरोबर सा या भावना उफाळू न आ या.
‘अगदी खरं ! ते मी सां िगतलं , हे अगदी खरं आहे .’
कुंतीला ते उ र ऐकू न ध का बसला. खच या आवाजात ती हणाली,
‘दोष तु झा नाही. तो सं गतीचा दोष आहे !’
गै रसमज होतोय् माते ! तो दोष सं गतीचा नाही. माझी सं गत िनदोष आहे . दोष
असलाच, तर तो मा या पु षाथाचा आहे .’
‘हं ! याला कसला पु षाथ हणतात? रज वला अबला, असहायपणे राजदरबारी
ये ते, अन् ितला िवव त्र कर याची आ ा िदली जाते , यात पु षाथ कसला!
‘माते , मा कर! पण ते तु ला या ज मी कळायचं नाही. याला पु ष हणून
ज माला यावं लागतं . या पाबरोबर अहं कार जाणून यावा लागतो.’
‘अहं कार! दुबलावर स ा गाजवणारा?’
कण हसला.
‘कोण दुबल! द्रौपदी? हं ! माते , ती तु झी सून असूनही, तु ला ितची अहं ता, ते ज,
अि मता कळली नाही. द्रौपदी आिण दुबळी? अश य...’ आकाशी तळपणा या
सूयाकडे बोट दाखवीत कण हणाला, ‘ या सूयाचा प्रकाश कोमल आहे असं
हण यासारखं होईल. याच कोमल हातानं घातले ले घाव केवढे प्रचं ड असतात, हे एक
कणचं जाणू शकतो.’
‘कसला घाव? काय बोलतोस तू?’
‘माते , तु ला माहीत नाही. द्रौपदी वयं वराला उभी होती. म यभे दाचं आ ान
वयं वराला सामोरं होतं , ते आ ान मी वीकारलं . मी िव वासानं धनु याला प्र यं चा
जोडली अन् याच वे ळी तु झी ती िवनयशील, ल जायु त वयं वरासाठी अधीर झाले ली
अबला या राजसभे त काय बोलली, माहीत आहे ? आजही ते श द त त रसाप्रमाणे
मा या कानांत उसळत आहे त. ती हणाली...’
कणाचा चे हरा अ ताचलाला जाणा या सूयिबं बासारखा लाले लाल झाला होता.
दीघ वास घे ऊन कण हणाला,
‘ती हणाली, काव यानं राजहं सीकडं पाहू नये , सूतपु त्रानं राजक ये ची अपे ा
क नये .
‘सारा सं ताप आव न मी माघारी परत आलो. या वे ळी सा या अं गावर उठले ला
अं गार मी तु ला कसा सां ग?ू ’
कुंती काही बोलणार, तोच ितला थांबवीत क् रोधयु त बनले ला कण सां गू लागला,
‘थांब, एवढयावरच हे थांबलं नाही. राजसूय यगासाठी आ ही आमं ित्रत होतो.
भोजनाची पं गत बसली होती. द्रौपदी पं तीम ये वाढीत होती. ती वाढीत असता माझी
नजर वर गे ली अन् दुदवानं याच वे ळी द्रौपदीचा पदर ढळला. मा या नजरे त वासने चा
लवले शही न हता; पण ती उ ाम पगिवता ती सं धी सोडील कशी? ती भर पं तीमधो
कडाडली,
“याचकानं दा याकडं पाहू नये .”
आप या िवशाल छातीवर बु की मारीत कण हणाला,
‘माते , या कणाला- याचं दातृ व, शील सा यांना ात आहे या कणाला ती सां गत
होती... याचकानं दा यांकडं पाहू नये , कशासाठी ितनं हा अपमान केला? ितचा मी कोणता

गु हा केला होता? मी सूतकुलात वाढलो, हाच ना?
‘तीच द्रौपदी दासी हणून कौरव राजसभे त आली, ते हा ितचं मी लाव य पाहत
न हतो. असहाय ि थती मी जाणत न हतो. िदसत होता फ त ितचा अमयाद अहं कार.
वासने चा ितथं लवले शही न हता. आठवत होते फ त ितचे कठोर श द. सारा अहं कार
उफाळू न आला अन् मी ती आ ा िदली. सामा य त्रीपे ा राजहं सी काय वे गळी असते ,
हे च मला पाहायचं होतं ...’
आप या मु लाचं वे गळं प पाह यात मं तर् मु ध झाले या आईवर दृ टी िखळवीत
कण हणाला,
‘आई, तु झं -माझं नातं माहीत नसतं , मा या अहं काराला िडवच याची आगळीक
तु या हातून घडली असती अन् दुदवानं तु ला राजसभे त यावं लागलं असतं , तरी
पु षाथा या अहं कारापोटी मी तीच आ ा िदली असती. ितथं तु झं वाध य, तु झं त्री व
याचा मी िवचारसु ा केला नसता.
‘द्रौपदीब ल मा या मनात एवढी प्रबळ वासना असती, तर ती राजसभे त आली,
ते हाच दुयोधनाला टाकले या एका श दानं ती मा या अने क दासींपै की एक दासी बनली
नसती का? वासने ला मयादा नसते . ितला फ त आपलं उद्िद ट माहीत असतं . कृ णा या
एका िवनं तीचा वीकार क नही मी ितचा सहावा पती बनलो असतो. मा या कृतीब ल
तू मला दोष दे ऊ नकोस. दोष ायचाच झाला, तर तु या धमबु ी यु िधि ठराला दे . अं ध
धम भाव व पही पारखा करतो, हे याला समजावून सां ग. नाहीतर एकव त्रा त्री,
रज वला द्रौपदीला या अव थे त दरबारी ये याचा आग्रह यानं धरला नसता.’
कुंतीने वणावडे पािहले .
याचा अिभमानयु त आवे श पाहन
ू ितला कौतु क वाटले . चांद यासारखे नाजूक
हा य ित या ओठां वर उमलले .
ते पाहन
ू कण सावरला.
कुंती हसून हणाली,
‘कणा, मी तु ला दोष दे त नाही; पण सां गावं सं वाटतं , तू द्रौपदीला ओळखलं
नाहीस. ती तशी का वागते , हे ही तु ला कळायचं नाही. कारण तू पु ष आहे स. त्रीम सर
कसा य त होतो, तु ला तरी कसं कळणार? सं यम आिण असूया एकाच िठकाणी कसे
नांदणार? सूय-चं दर् एकाच वे ळी आकाशात राहू शकत नाहीत. जरी रािहले , तरी एकाला
ते जोहीन हावं च लागतं . कणा, ये ते मी. फार वे ळ झाला.’
कणाने आजूबाजूला पािहले .
चारी बाजूंना उ हाचा रखरखाट पसरला होता.
‘माते ! अशा भर उ हातून एकटी जाऊ नकोस. वा तिवक पाहता, पु त्र हे माते चं
छत्र. आता तु ला सावली दे याचं बळ मा या ठायी रािहलं नाही. तु ला िदले या
वचनातच मी माझं सारं साम य हरलोय्. माते , सूयदाह कमी कर याचसाठी कृ णमे घाची
सावली उपयोगी पडत. ज मदा या धािरत्राचा तृ षात भाव पाहन
ू तो मे घ आपलं सव व
ितला अपण करतो, ते हा या कृतीनं याची मिलनता न ट होऊन तो शु भर् धवल बनतो;
पण पु यसं चयानं िवशु बनले या या पात सूयाचे िकरण थोपिव याचं बळ राहत
नाही. माझं जीवन आता असं च बनले या. या मा या उ रीयाचा तू आधार घे तलास,
ते च उ रीय परत वगृ हा जात असता तू घऊन जा. माझा आठवण हणून जतन कर.

परत कधी काळी माझी गरज भासलाच, तर ते च उ राय कोणाहा सवकाकडून पाठवून दे .
मला मा या वचनाची, तु झी आठवण ये ईल. िजथं असशील, ितथं मी तु ला भे टायला
ये ईन.’
कणाने आपले उ रीय परत कुंती या हाती िदले . एकदम वाकू न यान माताचा
पावले धरली. कण मातृ वंदन क न उठत असता, कुंतीने परत याला िमठात ब केले ,
ितला हुंदका फुटला. आपले मन आवरत कण हणाला,
‘आई, िचं ता क नकोस, तु झ मन यिथत होईल, असं मी काहीही करणार नाही.
या मा या वचनाचा आज तू वाकार करात आहस, यात तु ला आनं द नाही, हे मी
जाणता. मा यासाठा फ त एकच कर. ज हा तु या या मु लाचा प्रवास सं पेल, तो
सागराला िमळा याचं तु ला समजे ल, ते हा मात्र या यासाठी दोन अश् ढालव
समाधानचे ...सु टकेचे . कारण...
कणाला बोलणे जड जात होते . क टाने तो हणाला,
‘कारण... या वे ळी पृ वीतलावर या दुदवी कणासाठी फार थोडे अश् ढळतील.
वृ षाली. दुयोधन, यां या डो यांत मा या मृ यूनं अश् तरळतील खरे , पण यांनाही
वाथाचा पश असे ल. पण तु झे िनखळ अश् ः वगाची वाटचाल कर यास मला बळ
दे तील.’
कुंतीला काही बोलवत न हते . िदले या उ रीयाने आपले हुंदके आवरीत ती
वळली.
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कुं ती कणापासून दरू जात होती. कणाने िदले ले िनळे उ

रीय ितने उं चावले या
उज या हाती धरले होते . ते दरू जाणारे वे तधारी पाठमोरे प कण ि थर नजरे ने पाहत
होता. प्रखर उ हाचे याला भान न हते . आठवत होते फ त कुंतीमाते चे प.
लहानपणी पंडूपु ांबरोबर कण राजमहाली जात असे, ते हा अनेक बेळा या कुंतीने
कणाला जवळ घेतले होते. ग जारले होते. त या
ीत या अनोळखी ज हा याने
कणाला मो हत केले होते. पाडंवां या राजसूय य ा या संगी य धनाबरोबर कण
कुंतीसमोर गेला होता, ते हा तने य धना या म तकाचे अव ाण केले होते; पण यानंतर
कणाकडे पा न आशीवादाचा हात उंचावताना या मातेला कती क पडले असतील!
ौपद ला जकून पांडव वगृही गोले असतील, ते हा कणा या अपमानाची वाता ऐकून
कुंतीला काय वाटने असेल? श पध या वेळ कणाचा अपमान झालेला पा न जला
मू छा येत,े या मातेने वैरभावाने चाललेली कण नदा कशी ऐकून घेतली असेल?
कण या िवचाराने यिथत झाला. नकळत याचा डावा हात गालावर अलगद
ि थरावला. कुंतीने कणाला िमठीत घे तले , ते हा ित या ओठांचा पश कणा या गालाला
झाला होता.
कणानं पािहलं .
कुंती नदीकाठावर पोहोचली होती
मग आजच का या मातेचं दशन घडावं! जे रह य आजवर कुंतीनं लपवून ठे वलं तो गट
करायला हीच वेळ होती का? कुंतीन मयादापालनात खूप सोसलं. तो संयम आजच का
बळा ठरावा? पु ेमासाठ च का तनं ही मयादा ओलांडली!
कणा या चे ह यावर वे गळाच भाव प्रगटला.
पु ेमापोट च पण, कणा, यात तुझा समावेश नाही तू फ एक न म ? पु र णासाठ
उभारलेले कणाचे नाते कुणी मानले नाही. जाणले फ याचे दातृ व
या िवचाराने कणमु खावर एक िख न ि मत प्रगटले .
कुंतीने नौकेचा आश्रय घे तला होता. नौकेने िकनारा सोडला होता...
पु हीन राधाईला वाहप तत कण सापडला आ ण तचे मातृ व जागे झाले तला पु ा ती
झाली, ती कणा या पायगुणामुळेच, अशी अ धरथ-राधाईची
ा. आज माता कुंतीने

आपली ओळख दली आ ण याच माते या अ धकारात आपली पु संपदा सूर त
राखली. दोघ चीही घर ख या अथाने संप बनले आ ण मातेचे दशन घडू नही कण
पोरकाच रा हला मृ युखेरीज कणाला कोणीच का आपले हणणार नाही ?
मी कोण? हा
कणाला सदै व छळ त आला या एका शोधात जीवनाची त ा, कणाचे
येय कणाला आकां ा गुत यासार या वाट या आ ण या णी तो गुंता सुटला, याच
णी जीवनाचे सारे आधारही सुटले. तो ण जीवनसमा तीचा ठरला आ मशोधाची
प रणती हीच असते का?
कृ णाने ज मरह य सां गतले या वेळ असली वफलता कणाला जाणवली श ूवर मात
कर याची ई या जरी हरवली तरी कणाला जपलेले पौ ष चैत य, नभयता व भमान
तसाच टकून रा हला कणाने सहज ठोक न लावले होते; पण कुंती या दशनानंतर ते बळ
खच यासारखे वाटले होते आ मसमपणाचे सामथ दे णारे असले मतदशन आजवर
कोणाला घडले असेल का?
माते या दशनाने कणा या तेज वी जीवनाची सांगता घडवली. या या पौ षाला,
चैत याला, नभयतेला आता एकच आ हान लागणार होती. यानं क णा समाधान पावेल.
पांडव सूर त राहतील कुंतीमातेचे चीती येईल. तो कताथ मृ यू पा न य धनाला
म ेमाची चीती येईल. तो कृताथ मृ यू गाठ यापलीकडे कणा या हाती आता काहीही
उरले नाही कण कुणाचाच नाही. कण कुणाचाच न हता. तो एकाक आहे. सूयपु ा या
ा नी हेच असायचं!
कण आप या िवचारातून सावध इघला. याने आजूबाजूला पािहल.
उ हाचा दाह चारी बाजु ं ना जाणवत होता. नदीपात्रात एक नाव दरू वर एक पै लतीर
गाठीत होती.
कण एलतीराव न ती नाव िनरखीत होता.
नाही तरी जीवन या नावेससारखेच असते जीवन वाहावर के हातरी एक नाव साडेली
जाते. ऋणतबंधाची दोन बळ व ही हाती दली जातात. अहंकाराचे शड उभारलेले
असते. पण तेवढयावर थोडाच पैलतीर गाठला जातो? अनुकूल दै वाचे वारे लाभले, तरच
पैलतीर गाठता येतो, नाही तर वाहप तत होऊन येईल या लाटे वर डोलत राह याखेरीज
काहीही उरत नाही.
कण आप या िवचारातून सावध झाला आिण तो रथाकडे चालू लागला. सूया या
दाहात सारे शारार क हाच कोरडे झाले होते . नदीकाठाव न चालत असता उ ण िन: वास
याला जाणवत होते . ताप या िकना याव न ये णारी वा याची झुळू क कासावीस करीत
होती.
कण रथाजवळ पाहाचला. या वृ सावलात प्रवश करताच कणाला सावलीची
शीतलता जाणवली. कणाने रथाचे वे ग हाती घे तले , ती शीतलतासु ा कणाला अस
वाटू लागली. कणाने रथाला गती िदला. रथ भरधाव वगान कणप्रासादाकडे जाऊ
लागला.

कणाने प्रासादात प्रवे श केला, ते हा वृ षाली सामोरी आली. ितने कणाला
िवचारले ,
‘आज बराच वे ळ झाला?’
‘हां !’ कणाने िवचारले , ‘आज कोणीच कसं िदसत नाही? शत् ं जय, वृ षसे न कुठं
आहे त?’
‘ते श त्रगृ हात गे ले. यांची श त्रं तयार करवून घे त आहे त. याखे रीज काही
सु चत नाही, जसे काय दािगने च आहे त ते .’
‘अगदी खरं ! वसू, श त्रं हीच पु षाची खरी ले णी असतात.’
‘पण... आज बराच वे ळ झाला?’
कणा या मु खावर ि मत उजळले . कुंतीचे दशन डो यांसमो न तरळू न गे ले.
‘आज परमे वरदशन घडलं .
‘खरं ?’
‘हो?’
‘मग काय िदलं परमे वरानं ?’
‘िदलं काहीच नाही, उलट, जे िश लक होतं , ते ही तो घे ऊन गे ला.’
मग तो दे व कसला?’ वृ षाली हणाली, ‘दे व दे तो, घे त नाही.’
‘तसं नाही, वृ षाली...दे वानं दे ऊनच माणसाचं जीवन समृ होता नाही ती क पना
चु कीची आहे . सामा यां या जीवनात थोडी जरी दे वकृपा अवतरली, तरी ते जीवन समृ
बनतं . ते खरं असलं , तरी या पृ वीतलावर असे ही काही महाभाग ज मतात की,
यां याकडं परमे वर घे यासाठी ये तो. ह कानं . यातूनच ते जीवन सफल होतं . उजळू न
िनघतं . आज जीवन सफल झा याचा आनं द मी भोगीत आहे . सारं ओझं कमी झालं .
मनावर काही दडपण रािहलं नाही. बसू, आज मी तृ त आहे . कृताथ आहे .’
वृ षालीला या बोल यातल काही कळत न हत; पण कणा या मु खावर प्रगटलला
तृ ततचा भाव ती अतृ तपणा याहाळत होती. कणाचे समाधाना प ितने आजवर कधी
पािहले न हते .
पण कणा या दृ टीसमोर तरळत होते कु
े तर् . मृ यूच आ ान दणार. या
रण े तर् ाची िचं ता आता कणाला रािहली न हती. िनभयते ने तो ते कु
े तर् पाहत
होता.
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े तर् हे एक पिवत्र े तर् िहर यवती या तीरावर वसले ले. एके काळी
कौरवांचा मूळ पु ष कु याने ते थे तप केले होते . जे वढी भूमी मी नां गरीन, ते वढी
धम े तर् ठरावी, असा वर याने इं दर् ाकडून मागून घे तला होता. याच े तर् ावर
कौरवपांडवांची दळे रणसं गर् ामासाठी जमा होत होती. या े तर् ावर सूयग्रहणप्रसं गी
कौरव, पांडव, यादव, गोपाळ एके काळी जमले होते , ते आज एकमे कांना ग्रास या या
बलव र हे तन
े तर् ावर गोळा झाले होते . मं िदरात या घं टां या
ू े सव बळािनशी कु
नादांनी आिण मं तर् ो चारांनी जी भूमी सदै व भारावत असे , तीच भूमी शं खनादांनी,
ह ीं या ची कारांनी, रथां या घरघराटाने , घोडयां या िखं का यांनी यापली होती. या
भूमीवर अखं ड य चालावयाचे , याच भूमीवर रात्री-अपरात्री आप या वाळांनी
धडधडणा या शे कोटया िदसत हो या. िहर यवती या पै लतीरावर पांडवांचे चतु रं ग दळ
िव तारले होते . ऐलतीरावर कौरवांची से ना िवसावली होती. सवसं हारक मु हत
ू नजीक ये त
होता.
कौरवां या सव से ना-प्रमु खांची सभा भरली होती. कौरवसे नेचे आिधप य कुणाकडे
जावे , याची चचा चालली होती. भी म वयाने सवांत वडील. से नापितपद यां याकडे च
जाणे इ ट होते . सभे म ये भी म अ यु च थानी बसले होते .
दुयोधन उठला. भी माचायांसमोर जाऊन हात जोडून हणाला,
‘िपतामह, पांडवांची से ना यु ास स ज झाली आहे . आपण ये ठ आिण श्रे ठ.
आपण मा या से नेचं आिधप य हाती यावं . यु ात आ हां ला िवजय प्रा त क न
ावा.'
सव सभे ने आनं द य त केला. ते पाहन
ू भी म हणाले ,
‘दुयोधना, मला पांडव आिण कौरव दोघे ही सारखे च; पण तू िवनं ती करतोसच,
हणून मी से नापितपद ज र वीकारीन, पण याला दोन अटी आहे त.’
‘कोण या? मी या आनं दानं मा य करीन.’ दुयोधन हणाला.
‘मी दररोज दशसह त्र योद्भयांना मारीन.’
आनं दाने दुयोधन भी णाचायांकडे पाहत होता.
‘...पण पांडवांचा मी वध करणार नाही.’
सारी सभा भी मां या बोल याने अ व थ झाली.
दुयोधन वत:ला सावरीत हणाला,
‘िपतामह, आपलं ने तृ व हे च मोलाचं ! ते आपण वीकारलं त, याब ल ध यता
वाटते .’
सभा ि थर झाली. कौरवप ाकडील अितरथी, महारथी यांची गणना चालू झाली.
सा या श्रे ठ वीरांची भी मांनी प्रशं सा केली; पण कणा या नावाचा उ ले खही भी मांनी
केला नाही.
दुयोधनाने िवचारले ,

‘िपतामह, महारथी कणाब ल आपण काहीच बोलत नाही.’
िपतामहां या चे ह यावर उपहास प्रगटला. ते हणाले ,
‘राधे याचं नाव या वीरसभे त घे तोस कशाला? तो राधे य साधा रथीही नाही, मग
महारथी कुठला?’
‘िपतामह?’ कण सं तापाने उठला.
या याकडे बोट दाखवीत िपतामह हणाले ,
‘तो अधरथी आहे .’
सारी सभा गोठू न गे ली. कणाचा चे हरा लालबु ं द झाला. अिधरथ-राधाई
िवयोगापे ाही तो घाव मोठा होता. आप या सा या भावना सं यिमत करीत कण
हणाला,
‘िपतामह, कशा या आधारावर मला अधरथी समजत आहात?’
‘चारचौघांत ते कारण समजून यायचं असे ल, तर माझी ना नाही.’
‘िपतामह!’ दुयोधन हणाला, ‘कणाचा काही अपराध नसता, या यावर असलं
ू ण?’
दष
‘नाही, राजन्! मी वृ था दोष दे त नाही. कण तु झा िप्रय सखा आहे , हे मला माहीत
आहे . या या प्रो साहनानं च हे यु उभं रािहलं आहे , हे ही मी जाणतो. या या अं गी
तापसांचं ते ज आहे ; पण याचबरोबर तो म सरयु त आहे , हे याचं लांछन आहे . तो
वभावानं अिभमानी आहे अन् तु या स यानं तो चढून गे ला आहे . या कारणांमुळं तो
अधरथी बनला आहे . यु ात अजु नाची गाठ पडे ल, ते हा तो वाचणार नाही.’
‘िपतामह! मी तु मचा काहीच अपराध केला नसता, तु ही माझा े ष करता. आप या
वा बाणांनी मला प्रहार करीत असता. तु ही अितरथी भी म, या कौरवां या आश्रयानं
राहता, यांचं अिहत िचं तीत राहता. रा याचा याग क नही, स े ची लालसा सदै व
तु म या ठायी प्रगटते . पांडवां िव
उ या ठाकले या यु ाचं से नापितपद वीकारीत
असता, पांडव सु रि त राख याची इ छा करता. िशखं डीिव
श त्र धरणार नाही,
हणून सां गता... अन् पांडवांचं िहत िचं तन
ू , कौरववीरांत रथी, महाराज, दीघायु य अन्
िपकले ले केस यांमुळं ित्रयांना महारथी समजत नाहीत. यांचं बळ अिधक असतं , ते च
श्रे ठ समजले जातात.’
कण थांबताच द्रोणाचाय क् रोधाने उभे रािहले . ते भी मांना हणाले ,
‘हे गां गेया! या िनं दकाचं भा य ऐकू नकोस. माझं मत तु याप्रमाणं च आहे . प्र ये क
यु ात प्रौढी िमरवतो... अन् प्र ये क रणां गणापासून पळू न जात असले ला दृ टो प ीस
ये तो. तो प्रमादी आहे . अधरथी आहे . यु वराज दुयोधनाची मै तर् ी एवढाच याचा गु ण.’
‘मै तर् ी!’ कण उसळला, ‘आचाय, मै तर् ी काय असते , माहीत आहे ? प्र ये क
पूजेबरोबर बदलणा या मं तर् ाइतकी मै तर् ी अि थर नसते . िनदान तु ही तरी मै तर् ीचा
उ चार क नका. तु मची अन् दुपदाची मै तर् ी सवांना माहीत आहे . एकाला राजै वयाचा
अहं कार, तर दुस याला ानाचा िव वास. खडग यानयु त असतं , तरी जे हा खडूगाला
प्रगटावं लागतं , ते हा आवरण फेकू नच ावं लागतं या आवरणाच अन् खडूगाचं
साहचय असतं , हणून कुणी याला मै तर् ी समजू नये . मै तर् ीचा अथ तु हां ला कधी
कळला नाही. दुपदाब ल ने ह असता, तर िमत्रानं केले ली चूक य ठरली असती. पण
ितथ उद्भवला अपमान, खोटा अहं कार, अन् याच अहं कारापोटी आपलं ते ज, तप चया

अधीन क न िश याकरवी गु दि णा हणून िमत्राचा पराजय अपे ि ला गे ला. ही
मै तर् ी न हे , आचाय! हा मै तर् ीचा सा ात उपहास!’
‘राधे या ऽ!
‘थांबा, मला अजून सां गायचं य् यु वराजां या प्रित ठे साठी जरासं धाशी मीच यु
केलं अन् िवजयी झालो, ते हा मदतीला तु ही ितथं न हता. यु वराजांसाठी मी िदि वजय
केला, ते हा मा या पािरप याची वाट पाहत बसलात. गं धवानं माझा पराभव केला
असे ल; पण िवराटा या प्रसं गी तु ही होता ना, िपतामह? ते हा उ रे या बाहु यांना
ने सव यासाठी ने लेली तु मची व त्रं हे कोण या शौयाचं प्रतीक होतं ? हे च अितरथीमहारथींचं वणन असे ल, तर या मािलकेत माझं नाव नसलं , तरी चाले ल. यात मला
ध यता वाटे ल.’
भी म उभे रािहले . ते दुयोधनाला हणाले ,
‘यु वराज, उ ा यु असता, मला इथं कलह वाढवायचा नाही; पण एक िनणय मी
घे तला आहे . मी जोवर िजवं त आहे , तोवर हा कण मा या सै यात नको. एक यानं तरी
यु करावं िकंवा मी करीन. तो िन य मा याशी पधाच करतो.’
‘ठीक आहे . तसं च होईल! यु वराज, तु ही िचं ता क नका. या भी मांनी आप या
ने तृ वानं िवजय िमळवला, तर तु मचा िवजय पाहन
ू माझे ने तर् तृ त होतील. ते झालं
नाही, तर जे यां या हातून घडलं नाही, ते मी सा य क न घे ईन. भी म िजवं त असे पयं त
मी यु करणार नाही. ते मारले गे यावरच मी अजु नाशी लढे न.’
कण उठला आिण राजसभे तन
ू िनघून गे ला.
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हाटे ला खूप अवकाश असता कणप्रासाद जागा झाला होता. रणां गणी
जा यासाठी शत् ं जय, वृ षकेतु , वृ षसे न, द् म तयार होत होते . प्रासादासमोर रथ उभे
होते . कणमहालात चौघांनी प्रवे श केला. वृ षालीने चौघांनी ओवाळले . ते पाहत
असले या कणाने िवचारले ,
‘अन् पाचवा कुठं आहे ?’
‘आहे इथं च!’ हणात चक् रधराने प्रवे श केला.
‘विहनी, रणां गणातून तु हां ला काय आणू?’
‘तु ही सारे सु ख प मागे या. आणखी काही नको.’
सा यांनी कणाला वं दन केले आिण ते यु भूमीकडे िनघून गे ले.
वृ षालीने कशीबशी आरती खाली ठे वली अन् ती रडू लागली.
कणाने ितला जवळ घे तले . तो हणाला,
‘वसू, रणां गणी जाताना रडाटाचं नस, चल.’
वृ षालीसह तो प्रासादा या स जावर आला. रणां गणाकडे जाणा यां रथांचे पिलते
िदसत होते . गार वारा वाहत होता. वृ षाली-कण या सौधावर बराच वे ळ उभे होते .
हळू हळू पहाट होऊ लागली. आकाशातील न त्रे कोमे जू लागली. असं य प यां या
नानािवध आवाजांनी वातावरण गजबजून उठळे . कुठे तरी दरू वर वृ षालीचे भयभीत डोळे
या िदशे ने वळले . काही िदसत न हते . कु
े तर् ावर या सात वनांपैकी सूयवनाचा भाग
िदसत होता. या वनात, वनापलीकडे कुठे तरी ते रणां गण जोडले गे ले. सूयवं दन क न तो
हणाला,
‘वसू, यु सु झालं .’
दोघे सं थ पावलांनी प्रासादात आली.
कौरव-पांडवांचे तु ं बळ यु
यू होते , इ िदवसामागून जात होते . भी मां या
से नापितपदाखाली नऊ िदवस झाले , तरी यु ाचा िनणय िनि चतपणे सां गता ये त
न हता. या नऊ िदवसांत शकुंजय, वृ षकेतु हे दोघे मात्र रणां गणावर हरवले गे ले.
बस या जागी यु ाची वाता ऐकत, पु त्रिवयोगाचे दु:ख सहन करीत राहणे कणाला
अस झाले होते .
नव या िदवशी सायं काळी यु वराज दुयोधन कणा या भे टीला आला, यु ात
थकले या या यु वराजाचे कणाने वागत केले .
दुयोधन हणाला,
‘कणा, तु या िन चयापासून परावृ कर यासाठी मी आलो आहे .’
‘कारण ?’

‘कारण? िमत्रा, नऊ िदवस हे यु चाललं ; पण याचं फळ काय? माझी से ना
आहुती जाते आहे .’
‘पण भी मप्रित े नुसार दररोज दहा हजार शत् मरतात ना?’
‘ या प्रित े नुसार पांडवही सु रि त आहे त.’
‘यु वराज’, कण हसून हणाला, ‘ या दशसहस्र ह ये ची गणना कर यासाठी
िपतामहांना एखादा चां गला सहायक ा. नाही तर कुठं तरी मोज यात चूक घडली, तर
प्रित ाभं गाचं पाप िपतामहांना वाटायचं .”
‘िमत्रा, रणां गणा या या दशनानं माझं मन त्र त झालं असता, तु ला थट् टा
सु चावी?’
‘यु वराज, तु मची िचं ता मला कळते ; पण माझा नाइलाज आहे . िपतामह थोर यो े
आहे त, पण ते मनापासून लढायला हवे त.’
‘कणा, या नऊ िदवसांत फ त वे ताचा वध भी मांनी केला. दुसरा कोणताही
उ ले खनीय पराक् रम घडला नाही.’
‘कृ णाला हाती श त्र यावं लागलं , हा का थोडा पराक् रम?’
‘कृ णानं ते वापरलं असत, तरी मला समाधान वाटलं असतं .... दुयोधन उ े गाने
हणाला
‘यु वराज, असे िनराश होऊ नका. या िपतामहांनी गु दे व परशु रामांना यु ाचं
आ ान िदलं , यां या पराक् रमाब ल शं का घे ऊ नका. मनापासून ते यु ाला उभे
राहतील, तर यां या पराक् रमाला तोड राहणार नाही.’
दुयोधनाने िन: वास सोडला.
‘पण ते होणार कसं ?’
‘करायचं ठरवलं , तर ज र होईल.’
दुयोधनाने कणाकडे आशे ने पािहले .
कण हणाला,
‘यु वराज, उठा! असे च भी मांकडं जा. यांना सां गा, हातून पराक् रम होत नसे ल, तर
से ने या नाशाला कारणीभूत न होता श त्रसं यास या अन् यु ातून िनवृ हा.’
‘अम् यांनी तसं केलं , तर?’
कण समाधानाने हसला.
‘नाही, यु वराज! िपतामह के हाही श त्रसं यास घे णार नाहीत. ते ित्रय आहे त
अन् ित्रयाला श त्रसं यासाइतकं दु:ख नाही. तु म या या नु स या सूचने नं यांचा
सारा अहं कार जागृ त होईल अन् ते यु ाला उभे राहतील. यु वराज, तसं घडलं , तर
रणां गणात यां यासारखा यो ा राहणार नाही. हा माझा अं दाज ितळमात्र चु कायचा
नाही.’
दुयोधन आशोने उठला आिण याने कणाचा आनं दाने िनरोप घे तला.
रात्री कण आप या श यागृ हात जात असता यु वराज आ याचे याला समजले .
कण िदसताच दुयोधन आनं दाने हणाला,
‘कणा, तु झी मात्रा लागू पडली. श त्रसं यास सु चवताच एखा ा नागानं फणा

उं चवावा, तसं िपतामहांचं प प्रखर बनल अन् यांनी घोर प्रित ा केली.’
‘खरं ! कसली प्रित ा ?’
‘ते हणाले , दुयोधना, माझं वचन ऐक. उ ा सूया त हाय या आत पृ वी
िन पांडव करीन.’
कणाने आवे गाने दुयोधनाला िमठी मारली. तो हणाला,
‘यु वराज, उ ा िवजय तु मचाच आहे .’
आनं िदत दुयोधन सां गत होता,
‘िपतामहांनी ती प्रित ा केली अन्? मी यांना िवचारलं ...’
‘काय िवचारलं त, यु वराज?’ कण भीतीने हणाला.
‘मी िवचारलं ... अन् असं झालं नाही, तर?... िपतामहांनी मा याकडं रागानं पािहल
अन्? ते हणाले . तसं झालं नाही, तर भी म राहणार नाही.’
जाग या जागी िखळले ला कण उद्गारला,
‘कशाला िवचारलं त? भावने आहारी जाऊन केवढी घोर प्रित ा यांनी केली होती.
तु म या शं केनं यांनी आपली सु टका क न घे तली. जा, यु वराज, िवश्रांती या. उ ा
िपतामहांचा पराक् रम मला पाहायला िमळणार नाही, याचं दुःख वाटतं .’
दुयोधन जाताच कण श यागृ हाकडे जाऊ लागला. याचे मन थकले होते , पण
कुठे तरी समाधान वाटत होते . ते समाधान याला बे चैन करीत होते ...
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म हालात कण अ व थपणे फे या घालीत होता. काही न बोलता वृ षाली पतीचे
ते प पाहत होती. बाहे र या भर दुपार या प्रखर उ हा या प्रकाशाने सारा महाल
अिधकच प्रकाशमान झाला होता. अचानक कण थांबला. एक दीघ िन: वास या या
मु खातून बाहे र पडला. याचे ल वृ षालीकडे गे ले.
‘काय पाहते स?’
‘तु हां ला!’ वृ षाली हणाली.
‘वसू, आज यु ाचा दहावा िदवस. ितकडं घनघोर यु चालू असता, ये ईल ती वाता
ऐकत व थ बसून राहायचं ती प्रित ा मी केली नसती, तर फार बरं झाल असतं , असं
वाटतं .’
‘ यात आपला काय दोष? िपतामह भी मांनी आपला अपमान केला नसता, तर...’
‘अपमान काय न यान केला होता? ते ने हमीचं च होतं . ते वढ़ िनिमत मी साधलं अन्
प्रित ा क न रणां गण चु कवलं ; पण जीवनातलं रण टाळू न टळत नाही. ते मा या दै वी
िलिहलं आहे . आज, नाहीतर उ ा.’
‘रणां गण टाळलं ?’ आ चयाने वृ षालीने िवचारले .
कण एकदम सावध झाला. खोटे हसत तो हणाला,
‘वसू आपली से ना, मु लं, भाऊ, रणां गणावर लढत आहे त अम् मी इथं व थ बसून
आहे . याचा अथ तोच नाही का? मी रणां गणावर नसलो, हणून काय झालं ? आज दहावा
िदवस. आज तो कु पु ं गव अजोड पराक् रम करील. कुणास माहीत, आज यु ही सं पन
ू
जाईल... अन्..’
बोलता-बोलता कण थांबला. याची मु दर् ा िचं तातु र बनली. आपले उ रीय साव न
तो सौधाकडे धावला. पाठोपाठ वृ षाली गे ली. ितला कारण िवचारावे लागले नाही.
यु भूमीकडून शं खनाद, रणभे रींचा आवाज उठत होता. कणाने सूयाकडे पािहले .
म तकावरचा सूय ढळला होता.
‘वसू, कस या िवजयाचा हा नाद आहे ? कोणी िवजय िमळिवला? कोणा या मृ यूनं
कोण वाचलं ? कोणा या पराजयानं कुणाचं यश वाढवलं ?’
कण यु भूमी या िदशे ने पाहत होता आिण याच वे ळी कणिनवासा या िदशे ने एक
रथ भरधाव ये ताना िदसला. द् म, चक् रधर, वृ षसे न यु ावर गे ले होते . अशु भा या
क पने ने कण सौधाव न माघारी आला. धावत तो प्रासाद ारी गे ला. तोवर रथ ते थे
ये ऊन पोहोचला होता. या रथातून द् म, चक् रधर, वृ षसे न उतरत होते . या ितघांना
सु ख प पाहन
ू कणाचे मन ि थरावले .
सवां या पु ढे आले या चक् रधराला कणाने िवचारले ,
‘आज िपतामह पराक् रमाची शथ करतात ना?’
‘हो! यां या पराक् रमाला तोड न हती. आजचा सूया त पांडवांनी पािहला नसता.’
‘चक् रधर!’

‘भी मां या समोर पांडवांनी िशखं डीला आणलं . भी मांनी शस्र खाली ठे वलं अन्
िशखं डीमागून अजु नानं ...’
‘भी मांचा वध केला?
‘नाही. िपतामह धारातीथी पडले आहे त. ते वे छामरणी आहे त. स या दि णायन
सु आहे . उ रायणापयं त जीव धारण कर याचा यांचा िनग्रह आहे .’
‘िपतामहांना िशिबरात आणलं ?’
‘नाही. रणां गणावर िजथं ते पडले , ितथं च ते िवश्रांती घे त आहे त. शरीरात घु सले ले
बाणही काढ यास यांनी नकार िदला आहे . दुयोधन महाराजांनी यांना सु खश या दे ऊ
केली; पण तीही यांनी नाकारली आहे .’
‘ते उघड ा भूमीवर पडून आहे त?’
‘ यांनी कु
े तर् ाभोवती उगवणा या शरगवताची श या अं थरायला सां िगतली
आहे . यावरच ते िवश्रांती घे त आहे त. िपतामहां या पतनानं आपली सारी से ना धै य
गमावून बसलीय्.
‘यु थांबलं ?’
‘नाही! द्रोणाचाय सै याला आवर घालीत आहे त. पांडवां या बाजूनं रणा या
जयभे री वाजव या जात आहे त.’
‘जय! यांचा िपतामह पडला अन् यात ते जय मानतात? जय तर खराच; पण या
जयाला जोडले ली पराक् रमाची िकनार कशी यां या यानी ये त नाही? िपतामह पडले ,
यावर माझा अजूनही िव वास बसत नाही.’
भी मपतना या वातबरोबर कणा या डो यांसमोर ती मूती उभी रािहली.
भी मांब लचा सारा सं ताप िव न गे ला, आठवण रािहली, ती या ते ज वी जीवनाची.
आठवला यांचा याग, अजोड पराक् रम. कु वं शाचा सवांत श्रे ठ पु ष, सवांना
वाढवणारा. नीती, कत य आिण कतृ व यांचा अिधकारवाणीने पाठ दे णारा. आप या
शा त-दा त वृ ीने असीम यागाचा भार पे लणारा गां गेय ढासळला. मृ यूचं भय
बाळगून सदै व यापासून दरू पळ यात जीिवत खचणारे जीव कोठे आिण दारी आले या
मृ यूला ित ठत ठे वून शरपं जरी िवश्रांती घे णारा हा भी म कोठे !
रथा या आवाजाने कणाची तं दर् ी भं ग पावली. रणवे श धारण केले ला अ व थामा
प्रासादा या पाय या चढून ये त होता. आप या ने तर् ांतले अश् क टाने आवरीत
अ व थामा हणाला,
‘कणा, िपतामहांनी...’
अ व था या या खां ावर हात ठे वीत कण हणाला,
‘मला सारं कळलं य.् ’
‘अं गराज! भी मपतन पाहताच सा या सै यात एकच हाहाकार उडाला. से नेला
आवर घाल यात तात अन् यु वराज गु ं तले आहे त. आप या वीरांना आता फ त तु या
दशनाची ओढ लागली आहे . ते तु या नावाचा यास ध न बसले त. तु हां ला
‘हां , िमत्रा! यु भूमीची आतु रता मला कळते . ित याही सहनश तीला मयादा
आहे त चक् रधर, माझा रथ िस द कर.’
कणाची मु दर् ा णात पालटली. प्रासादात जात असता तो आ ा दे त होता,
‘चक् रधर, आता अवधी नाही. माझं र नजिडत अन् सूयतु य िशर त्राण,सु वणाचं

उ वल कवच घे ऊन ये अन् ते मा या अं गावर चढव. रथाम ये माझे सोळा भाते तयार
ठे व. रथ मा या सव श त्रांनी सु स ज कर. शु भर् , शीघ्रगामी अ व रथाला जु प अन्
श त्रांनी भयभीत करणारा माझा सु वणशृं खला आिण कमलिच हां िकत जय वज रथावर
फडकू दे . कौरवां या र णाथ अन् पांडवां या नाशाथ मी या घोर यु ात वत:चे प्राणही
अपण कर यास आज यु भूमीवर प्रवे श करणार आहे .
काही वे ळात कण रणभूमीसाठी तयार झाला. या या छातीवर र नखिचत
सु वणकवच होते . म तकी िशर त्राण झळकत होते . उज या खां ावर िद य धनु य
शोभत होते .
वृ षाली िनरांजनाचे तबक घे ऊन आली. ितने कणाला ितलक लावून ओवाळले
िनरांजनाचे तबक खाली ठे वून वृ षालीने शे ला हाती घे तला. ि मत वदनाने कणाने आपले
हात उं चावले . कणा या कमरे ला शे ला बां धन
ू वृ षाली हणाली,
‘मी वाट पाहते .’
‘िनि चत बघ! मा या पराक् रमाची महती सां ग यासाठी मीच तु या समोर ये ईन
वृ षाली, माझा शं ख...’
दे हा यावर ठे वले ला, सु वणाने आलं कृत केले ला शं ख वृ षालीने कणा या हाती
िदला. तो शं ख अ यं त आदरभावाने म तकी लावून कणाने तो उज या हाती घे तला.
कण प्रासादाबाहे र आला, ते हा रथ िस झाला होता. पाय यां वर उ या असले या
वृ षालीकडे याने पािहले . या या ओठां वर ि मत प्रकटले . रथा ढ होत कणाने
सार याला आ ा केली,
‘यु वराज दुयोधना या िशिबराकडं रथ जाऊ दे .’
रथ चालू लागला. पाठोपाठ अ व थामा आिण चक् रधर यांचे रथ होते . रथ
िशांबराकड वगान जात होता. कौरवांनी आकाशी फडकत ये णारा कण- वज पाहताच
भी मपराभवाच दु:ख िवस न कणाचा जयजयकार कर यास सु वात
दुयोधन कणाला सामोरा आला. कणाचे वागत क न तो कणाला स मानाने
िशिबरात घे ऊन गे ला. ते थे कौरववीर गोळा झाले होते . यु भूमीवर यु चालूच होते .
दुयोधन क टाने हणाला,
‘िमत्रा, िपतामह.’
‘ यां या जीवनाचं साथक झालं ; पण यांनी आरं भले लं हे यु ...’
‘पु ढं चाले ल... दुयोधन िन चयाने हणाला, ‘िमत्रा, आता िपतामहां या नं तर
से नापितपद तू वीकारावं स, असं सा यांना वाटतं .’
‘नाही, यु वराज. तसं झाल, तर फार मोठी चूक होईल. आता जबाबदारी मोठी आहे .
भी म पतन पावले असतानाही, या णी रणभार उचलून यु करीत आहे त, ते
द्रोणाचायच या पदाला यो य आहे त. गु वय द्रोण उपि थत असता तू अ य कोणास
से नापती केलं स, तर या कीितवं त यो यांना ते खपायचं नाही.’
‘पण तू...’
‘िमत्रा, माझी िचं ता क नकोस. गु वय द्रोणाचायां या आिधप याखाली
राह यात मला आनं द आहे . तू िनि चं त ऐस. तु यासाठी मी पराक् रमाची शथ करीन.’
‘दुयोधन, कण सव वीरांसह सै या या म यभागी असले या द्रोणांकडे गे ले.
द्रोणाचायांना से नापितपद वीकार याची िवनं ती केली. द्रोणाचायांनी सं मती दे ताच

दुयोधनाने यथाशा त्र द्रोणाचायांना से नापित वाचा अिभषे क केला. वा ां या प्रचं ड
घोषाने आिण शं खनादाने न या से नापतीची ाही रणभूमीवर पसरवली. न या वे षाने
कौरवसे ना पांडवांना सामोरी गे ली. सूया तापयं त यु चालले .
सूया ताला यु थांबले . श्रमाने व जखमांनी थकले ले यो े आप या िशिबरात
परतले . कणदुयोधन-िशिबरात आला. दुयोधनाचा िनरोप घे त असता कण हणाला,
‘यु वराज, एक चूक घडली आहे . ितचं पिरमाजन मला कराटाला हवं ,’
‘कसली चूक?’
‘रणभूमीवर जा याआधी िपतामह भी मांचा आशीवाद यायला हवा होता. ते वढी
उसं त िमळाली नाही. ते च मी आता करणार आहे .’
‘मी ये ऊ?
‘नको, मी एकटाच जाईन.’
सूया त होऊन बराच अवधी झाला होता. चं दर् प्रकाशात सारे वातावरण गूढ
वाटत होते . कण एकटाच रथा ढ झाला. याने रथाचे वे ग होती घे तले . रथ चालू लागला.
लावले ले पिलते पूव या गार वा यावर फरफरत होते . रथ रणभूमीकडे जात होता. ह ींचे
ची कार, घोडयांची िखं काळणी, रथां या चाकांचा भे दक आवाज, शं खनाद, रणवा घोष,
आत िकंका या या आवाजांनी गजबजून उठणारी रणभूमी शांत वाटत होती. धारातीथी
पडले या वीरां या प्रेतांना चु कवीत रथ क टाने पु ढे सरकत होता. यु भूमी या
दि णे ला एक पिल यांची माळ पे टली होती. या िदशे ला कण जात होता. ते थान
नजीक ये ताच कणाने रथ थांबवला. से वक पु ढे आले . थोडया अं तरावर उ या असले या
दुस या रथाकडे पाहत कणाने िवचारले ,
‘जवळ कुणी आहे ?’
‘ ारकाधीश कृ ण महाराज...’ से वकाने नम्रपणे सां िगतले .
‘आिण?
‘कोणी नाही सारे ये ऊन गे ले.’
कणाने आपला िकरीट उत न रथात ठे वला. तो सावकाश भी मांजवळ गे ला. भी म
शरशा ये वर झोपले होते . यां याजवळ कृ ण अधोवदन बसला होता. शे जारी प्र विलत
असले या मशालीचा प्रकाश भी मां या अ या चे ह यावर पडला होता. यांचे डोळे
िमटले ले होते . आप या रणावे षासिहत धारातीथी िवश्रांती घे णारा तो यो ा पाहन
ू
कणाचे ने तर् भ न आले . या महापु षा या छातीवर शु भर् दाढी ळत होती. घायाळ
होऊनही चे ह यावरचे ते ज लोपले न हते . जखमांची यथा िदसत न हती. आप या वे त
कांतीमु ळे नवोिदत चं दर् ाप्रमाणे िदसणारे भी म शांतपणे झोपी गे यासारखे वाटत होते .
कण भी मां या पायांजवळ बसला आिण याने दो ही पाय हाती घे ऊन, यां वर म तक
टे कवून तो अश् ढाळू लागला. या भी मांनी याला अनावर का हावे त, हे च कणाला
कळत न हते . याच वे ळी भी मांची हाक उमटली.
‘कोण आहे ? माझे पाय ध न कोण अश् ढाळतं य?् ’
‘हे कु श्रे ठा! अं गराज कण आप या दशना तव आला आहे .’कृ णाने उठत
सां िगतले , ‘मी ये ती. आ ा?’
भी मांनी होकार िदला.
कणाकडे पाहन
ू कृ ण जा यासाठी वळला.

कण वरे ने उठला. याने हाक मारली,
‘कृ णा S S’
कृ ण थांबला. वळला. तो कणाकडे पाहत होता.
या कृ ण पाला िनरखीत कण पु ढे झाला. कणाचे अश् तसे च गालां व न ओघळत
होते , ते भरले ने तर् िटप याचे ही भान कणाला न हते .
कृ णा या मु खावर मं दि मत उमटले . याचा उजवा हात उं चावला गे ला. या हाताने
कणाचे अश् हळु वार िनपटले गे ले.
कृ णकृतीने कणाला अिधकच उमाळा दाटू न आला आिण याच वे ळी तो कृ णा या
िमठीत ब झाला. णभर कृ णाचे हात कणा या पाठीवर िवसावले . दुस या णी कृ ण
िमठीतून दरू झाला. याचा उजवा हात कणा या खां ावर ि थरावला. डोळे कणावर
िखळले होते . यांत एक अतीव दु:ख तरळत अस याचा कणाला भास झाला. दृ टी
कणा या पिरचयाची होती. द्रौपदीव त्रहरण प्रसं गी ारी उ या असले या कृ णाचे
दशन घडले , ते हा हाच भाव डो यांत प्रगटला होता.
काही ण तसे च गे ले आिण काही न बोलता कृ ण आप या रथाकडे चालू लागला.
मं दगतीने दरू जाणा या रथाकडे पाहत असता या या कानां वर हाक आली,
‘कणा!’
कण भी मां या जवळ गे ला. आपले अश् आवरीत तो हणाला,
‘हे महाबाहो, आपण याचा सदै व े ष करीत होता, तो सूतपु त्र मी कण, आपली
मा माग यासाठी आलोय्.’
‘ मा? कशाब ल?’
‘आप या दशनासाठी मी यापूवीच यायला हवं होतं , पण उसं त िमळाली नाही.
आप या दशनाला यायला वे ळ झाला.’
‘नाही, कणा, जे उिचत होतं , ते च तू केलं स. वीर रणनीतीला ब असतो.
तु इयापूवीच अ व थामा ये ऊन गे ला. यानं सव वृ ांत सां िगतला. आचाय
द्रोणाचायांना तू से नापितपद िदलं स, ते यो यच झालं या वातनं मला समाधान लाभलं .
महारथी कणा, जवळ ये .’ भी मांनी आ ा केली.
या सं बोधनाने कणाचा जीव उ या जागी गु दमरला. तो भी मां या जवळ गे ला.
भी म या याकडे पाहत होते . यां या चे ह यावर प्रस नता प्रगटली होती.
‘मी तु झी वाट पाहत होतो. तू आलास, हे फार बरं झालं . तु झा मानी, अहं कारी
वभाव. मी केले ला तु झा ठायीठायी अपमान म न, तू ये शील, की नाही, याची मला
शं का होती. तू आला नसतास, तर मी बोलावलं नसतं . कारण यामु ळं माझा अहं कार
दुखावला असता ना! पण हुरहरू मात्र मागं रािहली असती.’
भी म णभर थांबले . आप या शु क ओठां व न जीभ िफरवीत ते हणाले ,
‘मी तु झा खूप अपमान केला. तु झी उपे ा केली. तु या मनात मा याब ल कटु ता
िनमाण होणं वाभािवक आहे .’
नाही. लाइया मनात काही नाही. तो आपला अिधकार होता.’
भी म समाधानाने हणाले ,
‘कणा, तु झं मन व छ आहे , हे मी जाणतो. नाही तर मी शरपं जरी पडले ला पाहन
ू
तु या ने तर् ांतन
ू अश् ओघळले नसते . तू अहं कारी असशील, पण खोटा नाहीस, हे मी

जाणतो. या या वे ळी मी तु झा अपमान करीत असे , या या वे ळी तु झा प्रगटणारा
सं ताप पाहन
ू मला समाधान वाटत असे . तु या पाचं कौतु क वाटत असे .’
भी मां या या बोल याने कण चाकत झाला. याचा आ चयभाव िनरखीत भी म
हणाले ,
ू णं दे त असे ; पण या नाही.
‘तु ला अहं कारी, अिभमानी हणून मी ने हमीच दष
ू णांना फारसा अथ न हता. वीराला नु सतं च कवच आिण िशर त्राण असून चालत
दष
नाही अभे मनाची गरज असते . अिभमान, अहं कार, ई य ही वीराची खरी कवचं .
वीरा या ठायी प्रगटणारे हे गु ण शत् ं ना ने हमीच दुगुण वाटतात. अरे व सा, मीही
ित्रयच आहे . मा यासारखा अजोड यो ा या पृ वीतलावर नाही, हा अहं कार मीही
बाळगतो. या अहं काराला िडवच याचं साम य फ त तु झं होतं तु या पात होतं
यामु ळं माझा म सर भडकत असे . तु या यानी यायला हवं होतं . मी केले ला तु झा
अपमान हा खरा तु झा स मान होता.’
‘िपतामह, मी एक सूतपु त्र...’
‘कणा, आजूबाजूला कोणी आहे ?’
कण या प्र नने चपापला. याने आजूबाजूला पािहले .
सारे र क दरू वर बसले होते . कणाने सां िगतले ,
‘कोणी नाही.’
‘कणा, तू सूतपु त्र नाहीस. राधे य नाहीस. तू क ते य आहे स.’
कणा या सवां गावर रोमांच उठले . तो कप या आवाजात क टाने बोलला,
‘पण आप याला हे कसं कळलं ?’
‘तु ला हे माहीत होतं ?’
‘माहीत झालं ; पण फार उिशरा. कृ णानं च प्रथम ते मला सां िगतलं ... पण
आप याला...’
भी मांनी दीघ िन: वास सोडला. ते हणाले ,
‘अं गराज, िवदुर जे रह य कृ णापासून लपवू शकला नाही, ते तो मा यापासून कसं
दरू ठे वील? कणा, तु ला तु या पाची ओळख झाली आहे . वीरश्रे ठा! ानाला अने क
वाटा सापड़तात; पण अ ानाला वाट नसते . हे खोटं आवरण चालवणं कठीण आहे . या
मोहात तू पडू नकोस.’
‘मी काय क ?’ कणाने
पणे िवचारले .
‘काय क ? पांडवां शी स य कर. ते तु झे भ्राते आहे त. तू नु सता कु तीपु त्र तू
ये ठ क ते य आहे स. तु ला वीकार यात पांडवांना ध यता लाभे ल. एका सं यमी माते ला
सु ख लाभे ल. कृ णाला अ यानं द होईल. मी सदै व शमाची इ छा बाळगली, ती तु या
हातून पु री होऊ दे . बाबा, रे , मा याबरोबरच या वै राची समा ती होऊ दे आिण सव राजे
िनरामय होऊन वगृ ही परतू दे त.’
‘आिण धृ तरा ट् रपु त्र दुयोधन... याची वाट कोणती?’ कणा या आवाजात
ता
प्रगटली.
‘अं !’
‘िपतामह, यानं मा या भरवशावर हे यु उभं केलं , या दुयोधनाला कोणती वाट
िमळे ल? मी पांडवांना िमळाले लं कळताच या मा या िमत्राची उ या जागी छाती

फुटे ल. मा या जीवनात मला फ त एकच िज हाळा, एकच धन लाभलं , ते हणजे
िमत्रप्रेम. या प्रेमाला मी तडा जाऊ दे णार नाही. यापु ढं माझं जीवन मला तृ णमात्र
वाटतं ’
भी मांनी काही णांची िवश्रांती घे तली आिण ते हणाले ,
‘ध य आहे स, कणा! तु झी िमत्रिन ठा पाहन
ू मी खरोखरीच ध य झालो. माझा
तु ला आग्रह नाही. इत या सहजपणे िन ठे ची उकल मलासु ा करता आली नाही.
अं ध या प्रीतापे ा डोळस प्रीतीनं च आ ही आकिषत झालो. पं डूब ल वाटणारा
िज हाळा मनातून दरू झाला नाही. पु ढ पं डुपु त्र आले . िपतृ छत्र हरवले या मु लांची
आ हां ला अनु कंपा वाटली. याचा आश्रय धरला, या याकडं दुल झालं . पं डुपु त्रांचं
र ण कर यासाठी अिधक द ता बाळगली आिण यातून नकळत े षभाव िनमाण
झाला. कत यिनणयानं आ ही सदै व अं ध या िन ठे ला ब रािहलो. पण नु स या
कत यापु रते च. यांतली भ ती कोणती, िन ठा कोणती, याचा िनणय करता आला नाही.
मी दुयोधनाचं काही िप्रय क शकलो नाही. िनदान तु झी िन ठा तरी याला सु ख दे ऊ दे .
तु झं ज मरह य कळू नही, तू या िनभयते नं िमत्रप्रेमाला एकिन ठ रािहलास, ती तु झी
िन ठा सफल होवो!’
‘नाही, िपतामह, ती िन ठा आता मा याजवळ नाही. माझी ज मकथा मला कळली
नसती, तर फार बरं झालं असतं , कृ णानं प्रथम मला ज मरह य सां िगतलं , ते िश टाई
असफल झा यानं तर. यानं तर िजचा आयु यभर शोध घे त होतो, या माते चं दशन
यु ा या उं बरठ ावर घडलं . माझी खरी कवचकुंडलं हरवली, ती या वे ळी. दोघांनीही
मा यापासून पांडव सु रि त क न घे तले आहे त. आता खोटा उ साह दे यासाठी
व गने खेरीज मा याजवळ काहीही रािहलं नाही. गु दे वांचा शाप खरा होवो. ब्र ा त्र
आठवलं , तरी ते मा या भावां वर कसं सोडता ये ईल? मी थोरला आहे ना!’ आपले अश्
पु शीत कण हणाला, ‘मा या मै तर् ीला के हाच तडा गे ला. आता दुयोधना या दृ टीला
िभड याचं बळ रािहलं नाही. याची िमठी माझा जीव गु दम न टाकते . मा या हाती
काही यश रािहलं नाही, िपतामह!’
‘शांत हो! तु झा दोष नाही. असलाच, तर तो िनयतीचा आहे . जे होणार असे ल, ते
होऊन जाईल. तू िनभय मनानं रणां गणात जा. तू अितरथी आहे स. सूयपु त्र आहे स. तू
शत् ला रणां गणात दुःसह आहे स, हे मी जाणतो. भगवान परशु रामांना प्रसत्र क न
घे णं ही सामा य गो ट न हे . तु झी ब्रा णभ ती, तु झं अजोड शौय, दानातलं पराका ठे चं
औदाय मला माहीत आहे . तु या यो यते चा या जगतात एकही मनु य नाही. तू दे वतु य
आहे स. कणा, शरसं धान, ह तलाघव अन् आ मबल या सवांत तू अजु न आिण कृ ण
यां या तु य आहे स, यात मला शं का नाही.’
कणा या मु खावर उमटले ले ि मत पाहन
ू भी म हणाले ,
‘कणा, मी खोटी तु ती करीत नाही. कु राजाला वधू प्रा त क न दे यासाठी तू
कािशराजा या नगरीत एकटा सव नृ पां या िवरोधी उभा रािहलास. तु या पराक् रमानं तू
दुयोधनाला भानु मती प्रा त क न िदलीस. तो पराक् रम सामा य? या पराक् रमाचं प
काय असतं , हे मी एकदा अनु भवलं आहे . महापराक् रमी जरासं धाचा पराभव क न
मािलनी नगराचा अिधपती बनलास ना? अं गराज हणून तु झी वतणूक सदै व आदश
होती. ानानं , चािर यानं , दातृ वानं आदश राजा हणून तु झा लौिकक सदै व वृ दि् धं गत

होत असले ला मी पािहला. सु सं काराची जपणूक तु याइतकी कुणीच केली नाही.’
‘पु रे , िपतामह! अिधक ऐक याचं सामथ मा या ठायी नाही. आता या कीतीला
काही अथ रािहला नाही. मी क ते य, सूयपु त्र असूनही कुलहीन हणून माझी उपे ा
केली. कुलामु ळं माझी प्रित ठा पणाला लागली असता, या मा या माते ला आिण माझं
कुल ात असले या कु श्रे ठांना मा या कुलाचा उ चार कर याचं धै य लाभलं नाही.
उलट, यांनीच मा या सूतकुलाचा उ चार क न मा या मनावर घाव घातले . चािर याची
मी सदै व जपणूक केली; पण मा या अहं काराला िडवच यानं या सं तापा या भरात
द्रौपदीव त्रहरणाची आशा िदली अन् एका कृतीने माझं चािर यसं प न जीवन पार
िवटाळू न गे लं. या दातृ वानं माझी कीती वाढवली, ते च माझं दातृ व माझी कवचकुंडलं
िहरावून यायला कारणीभूत झालं . माझी गु भ ती! गु ं ची िनद्रा भं ग पावू नये , हणून
मी ले श सोसले आिण यासाठी मला काय िमळालं ? भयानक शाप! ज मभर मी
सं कारांना जपली. यां या साहा यानं जीवन समृ होतं , असं हणतात. पण ते
सं कारही मला उपयोगी पडले नाहीत. कृ ण आिण माता कुंती यांना याच सं कारापायी
हवं होतं ते दे ऊन टाकलं आिण माझा पराजय िनि चत केला. जीवनात फ त एकच
मोलाचा ने ह लाभला होता, यालाही अथ उरला नाही. जीवनाचं साफ य पाह याचं
मा या निशबी नाही.’
मं दि मत करीत भी म हणाले ,
‘तु याइतकं जीवनाचं साफ य भोगलं य् कुणी? कणा, साफ य हणजे तु ला काय
हवं होतं ? दुपद, िवराट, श य या नरद्रांनी ऐ वय, स ा भोगली; पण यांची नावं मागं
राहणार आहे त? मी ज मभर ब्र चय पाळलं , सा या मनोिवकारां शी अखं ड झुंज िदली,
राज याग केला अन् अखे र या शरश ये वर वाट पाहत धारातीथी पडून रािहलो, ते
कशासाठी?
‘कणा, या जगात जे मानव ऐ वयसं पत्र जीवन जगतात, भोगतात, यांची
आठवण मागं राहत नाही. पूवसं िचत खिच यासाठी ते या पृ वीतलावर अवतरले ले
असतात, यांची इितकत यता यां या मृ यूबरोबरच सं पते . पण काही जीव अ य
सं िचत उभार यासाठी ज मास ये तात. आप या यागानं , सोस यानं दुस यांना जीवन
अिधक सं पत्र करतात, ते च कीित प बनतात. यां या आठवणीनं श्रे ठता भोगात
नाही, यागात आहे , सोस यात आहे . ध् वाला अढळपद प्रा त झालं असे ल, पण ते
अं तरी ातलं . मृ यु लोकातलं ते थान प्रा त क न घे णं एवढं सोपं नाही. ते असा य तू
सा य केलं स. तु यासारखं जीवनसाफ य पाहायला िमळणं कठीण!’
‘िपतामह, मा. मा या उ या जीवनानं मा याशी प्रतारणा केली असली, तरी
मला याचं दु:ख नाही; पण यासाठी मी मा या एकिन ठ िमत्राशी...’
कण अडखळला.
भी म हणाले ,
‘काही सां गायची आव यकता नाही. कणा, ते मी जाणतो. ते श य मी भोगलं आहे
भोगतो आहे ... थोडे वे ग या अथानं , एवढाच फरक. हे ये ठ आिण श्रे ठ क ते या, मी
तु यावर प्रस न आहे . हवा तो वर मागून घे .’
‘वर!” कणाने णभर िवचार केला. णात तो हषभिरत झाला. तो अधीरते नं
हणाला,

‘िपतामह! वर ायचाच झाला, तर एक ा. मृ यूला हवं ते हा सामोरं जाणारं आिण
प्रसं गी मृ यूलाही ित ठत ठे वणारं आपलं बळ मला ा. ते वढा एकच वर मला ा.
कारण, मा या एकमे व िमत्राला ायला मा या प्राणांखेरीज मा याजवळ काहीही
रािहले लं नाही. रणवे दीवरील आ मसमपण एवढं च आता िश लक रािहलं आहे . ते बळ
मला लाभावं .’
भी मांनी आपला थरथरता हात उं चावला. कणाने तो हाती घे तला, ती लांबसडक
बोटे कणा या हातावर िवसावली होती. भी म हणाले ,
‘कणा, मी शरपं जरी नसतो, तर तु ला छातीशी कवटाळू न तु झं कौतु क केलं असतं .
वीरा, तु झं क याण असो! हे ये ठ क ते या, तु झं इि छत तु ला प्रा त होवो. मृ यूचं
आगमन तु ला सहज कळे ल. याला हसतमु खानं सामोरं जा याचं बळ तु ला लाभे ल.
सूयपु त्रा, तु झा मृ यू तु या लौिककाला कारणीभूत होईल. तु झं ते ज अखं ड राहो, हा
माझा आशीवाद आहे . जा, िनभय मनानं जा. तु झं क याण असो.’
कणाने भी माचा हात अलगद यां या छातीवर ठे वला. भी मां वरची दृ टी न काढता
तो तसाच चार पावलं माघारी आला.
भी मांनी ने तर् िमटले होते .
भी मचरणांना पश क न कण माघारी वबला. कण रथाकडे जात होता.कणा या
मनात एक वे गळीच तृ ती नांदत होती.
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क णरथाने रणभूमी ओलांडली. नकळत कणाने रथाचे वे ग ओढले . रथ थांबला.
रथावर उभा राहन
ू कण पाहत होता.
सवत्र शांतता नांदत होती. िनरभ्र आकाशात प्रशांत चं दर् मा आप या
प्रभावळीसह प्रवास करीत होता. काितक मासाचे शु भर् धवल चांदणे धरतीला हाऊ
घालीत होते . िनशे चे प गं भीर व भ य बनले होते . पूवचा गार वारा सु खदायक वाटत
होता. रात्र हळु वार पावलांनी चढत होती.
भी मभे टीने एकाकी बनले या मनाला ती गूढता जाणवत होती. कणाला वगृ ही
जावे , असे वाटत न हते .
कणाने रथ हाकारला. कौरविशिबराला टाळू न तो नदीकडे रथ ने ऊ लागला.
नदीिकनारी रथ थांबताच कण रथातून उतरला.
िव तीण वाळू -िकना यांमधून जाणारा िहर यवतीचा प्रवाह चांद यात चमकत
होता. नदीपलीकडे धूसर अं धारात पांडवांचे िशिबर िव तारले होते . या िशिबरात असं य
पिलते -मशालीं या खु णा र निशडका यासार या पसर या हो या.
कणा नदीपात्राकडे वळला. तो जात असता याची पादत्राणे वाळू त तत होती.
प्र ये क पावलागणीक करकर नाद उठत होता. िकना या या म यभागी जाऊन कण उभा
रािहला. याचे ल िहर यवती या चं देरी पठ् ठयावर िखळले होते .
... या नद ची ओढ एवढ का वाटावी? पूव अनेक वेळा नद काठावर उभे असता मी या
जीवनदा ीला वचारीत असे,
‘हे जननी, कोणा या हातून मी तु या वाहावर सोडलो गेलो? या जीवानं
तुला काही सां गतलं का? ते सुकुमार कोमल हात तु या पा ात भजत असता
नखळले या अ ु ब ं नी तु या मनात वलयं नमाण केली का ?’
आज या
ांची उ रं मळू नही तु या दशनाची ओढ कमी होत नाही. याला उ ा
रणांगणाचं रौ दशन यायचं आहे, या रणय ात आ ती टाकायची सूडानं आकण
खेचले या यंचेतून सुटले या बाणां या शळांनी कान त त करायचे आहेत, मा, दया,
शांती, यांना, अवसर न दे ता ई या, अहंकार, घात, अपघात यांचा आ य शोधावयाचा आहे,
अशा वेळ रणभूमीचं चतन कर याऐवजी या नद तटाकडं कशला यावं एवढ ओढ का
वाटावी? ...
या िवचारानी कणा या मु खावर प्रगटले .
वाहप तताला वास करायचा असेल, तर वाहाची सोबत कशी सोडेता येईल? सारं
जीवन तर या नदाक ठावर बांधलेलं जीवनाचा वास याच वाहाव न सु झाल?:
जीवनातली महादानं याच काठावर दली आ ण तशीच वीकारली आ ण आता शेवटचं

दान इथंच दलं जाणार.
कणाचे अं ग या िवचाराने शहारले . याने आपले उ रीय अं गाला लपे टून घे तले .
मृ युचे भय मला वाटत नाही. जग यासारखं काहीच उरलंच नाही; मग मृ युचं भय का
वाटावं? सारेच वाह एक ना एक दवशी सागराला मळतात, असं. ऐकतो. हा वाह या
पात वलीन होईल, त हा या वाहाचं वतं राहील का? न शबी वग असो, नाहीतर
रौरव; पण तो कोण या पानं भोगायला मळतो?
हं! भोगाची आस
हणजेच जीवन. भोगांचा याग हणजेच मृ यू. या मृ यूची वाट
चालत असता भोगाची आठवण का हावी? यांनी जीवनमरणा या क ा सहजतनं
ओलांड या आहेत, या पतामहांनाच हा
वचारायला हवा होता. मृ यूला शरण जणं
सवात सोपं; पण दरी आले या मृ यूला त त ठे वून, यावर
ी बांधून राहणं केवढ
कठ ण असेल!
मरणापे ा वृ होत जाणं अ धक कठ ण मृ यूबरोबर सारं संपुन जातं. पण वृ होता
जाणं हणजे रोज काही ना काही याग करणं. आपलं मरण आपण रोज पाहणं. आपला
य आपण सहन करणं. हे माहीत असून, इ छामरणी भी मांनी जीवनाची आस का
धरली? कोण या इ छे साठ ? पतृ न ेपायी
पाळलेलं खडतर
चय आ ण केलेला राज याग. या यागाचं फळ भोग यासाठ ?
परो स ा गाजव यासाठ का जीवनाची धडपड होती? याचा वचार मी का करावा? तो
माझा अ धकारही नाही. दारी मृ यु त त असता, याचा वचार कर याची मला उसंत तरी
कुठं आहे?
मृ यु! सव यातायात संपवणारा जीवनात या धडपड क व ाम दे णारा तो मृ यु केवढा
क याणकारक कटावयास हवा; पण मनात मृ युचा वचार आला क , या ओगळवा या
कडयाचा पश जाणवतो- आप या कठोर नां यांनी मांडी पोखरणारा.
या िवचाराने कणाचे अं ग गारठले . सा या अं गाला कापरा भरला. आपले उ रीय
झटकू न याने वरे ने ते अं गाभोवती लपे टून घे तले . ती कृती करीत असता िकना यावर
िवसावले ली एक िटटवी भीतीने उडाली. आप या ककश आवाजाचा दीघ साद घालीत ती
कणा या म तकाव न िनघून गे ली.
कणाने मनातले िवचार झटकले . तो रथाकडे जा यासाठी वळला. याच वे ळी याची
पावले जिमनीला िखळली. कणा या चे ह यावर आ चय प्रगटले . तो सावकाश वळला.
तो भास न हता. नदी या पै लतीराव न बासरीचे गोड सूर कानां वर ये त होते .
अशा अपरात्री बासरी कोण वाजवते य?् एवढी सु रेल! उ ा रणसं गर् ाम सु , या
रणभूमीवर प्रवे श कर याआधी बासरीचे सूर ऐकू ये तात. वचनपूतीसाठी कृ ण बासरी
वाजवतोय् की, मनाची यथा टाळ यासाठी बासरीचा आश्रय घे तोय्?
शरपं जरी पडले या भी माजवळ अधोवदन बसले या कृ णाचे प कणाला आठवले .
याने प्रथम मान वर केली, ते हा या या पावर प्रगटले ली यथा कणा या
दृ टीसमो न तरळू न गे ली.

िपतामह भी म! एक वयोवृ , तपोवृ तापस. कु कुलाचा ये ठ. याच भी मांनी
पांडवां या राजसूय य प्रसं गी कौरवांचा रोष प क न कृ णाला अग्रपूजेचा मान िदला
होता. याला ई वरी अं श मानले होते . याच भी मां या समोर िशखं डीला उभा क न,
अजु ना या हातून भी मपतन घडवीत असता, कृ णा, तु या मनाला केवढे ले श झाले
असतील?
कणाने पै लतीर याहाळ याचा प्रय न केला; पण चांद या या धूसर पड ाखे रीज
काही िदसत न हते . वा याव न बासरीचा साद अखं ड लहरत ये त होता.
कण उ या जागी बसला. मागे घे तले या डा या हातावर िवसावून तो ती बासरी
ऐकत होता.
केवढा गोड आवाज! सारी िचं ता दरू कर याचे साम य या बासरीत आहे . पिह या
सूयिकरणांबरोबर शांत सरोवरातील कमल उमलावे आिण गु ं जारव करीत तृ तते ने भुं गा
बाहे र पडावा, तसे ते सूर उमटत होते . बासरीचे केवढे हे साम य.
या बासरीत काही नसते , हणे ! ती एक शु क वे ळूची नळी. िछद्रां िकत. मह व
असते , ते सावधानते त. या नळीत फुंकरीले या फुंकरीला, हळू वार बोटांनी िछद्राना
जप याला. यातूनच मनाचे सूर उमटतात.
कृ णाने सां िगतले होते :
फुंकर! िनजीवाला सजीव करणारी, सूर भरणारी फुंकर.
सा यांनाच जीवनात अशी फुंकर थोडीच लाभते?
अ नी व लत कर याला फुंकर मारावी लागते तीच फुंकर समईची योत शांत करते.
तसं प हलं, तर मानवी दे ह हीच एक वधा यानं घडवलेली बासरी आहे. या या एका
फुंकरीन सजीव बनले या दे ह. माते या ासानी जपलेला. या बोटा या जपणूखाली
सुखावलेला.
बा याव थेत या अवखळ सुरांना के हातरी ौढ वाचा थर सूर सापडतो. ता यानं
घातले या फुंकरीनं उ मादक सुरांची आठवण याच बासरीतून होते. आ ण वाधा या या
वकल ासांनी तीच बासरी अ थर सुरांची धनी बनते. तो सुर के हा तुटले कशानं तूटेल,
याची भीती बाळगीत असता, काला या एका धीट फुंकरीनं सारे सूर व न जातात:
कायमचे, उरतं, ते दे हाचं शु क का , तेही मूळ व पात वलीन होऊन जातं, मागं रहते,
ती आठवण सुरेल बासरीची आठवण रेगाळणा या सुरांचं व !!
फुंकर मारणारा कधीच का यानी येत नाही?
कणाने वर पािहले .
आकाशातला चं दर् एका शु भर् िवरळ ढगाआडून सरकत होता. पाहता-पाहता या
ढगाचे व त्र दरू झाले ले आिण चं दर् मूळ ते जात प्रकाशु लागला.
.... काळांचं अ त व जाणवत नाही कस? ते तर सदै व जाणवत असतं. नदान मला तरी
जाणवलं या लगात येताच नद वाहावरचा थम वास घडला तो या या सोबतीनं
श पध या बेली त ण मनात याचंच वान रेगाळत होतं, ौपद वयंवरा या वेळ याच
मृ युनं मला हणवलं. जरासंधा या
ात याच काळाची छाया मा याव न फरत होती.

कृ णानं ज मरह य सा गतलं ते हा मृ यु या अ त वाची जाणीव झाली सूया या
आशीवादानं ते प जपता आलं इं या कृपेनं या रौ
पाला ग जारता आलं:.. आ ण
ज मदा ी या भेट त या मृ युचं सा ात दशन झालं मृ युचं हे प मा याइतकं पा हलंय्
कुणी या प र चत मृ यूचं’ भय का वाटावं ?
मृ यु हणजे सवनाश न हे मृ यु हणजे पांतर. ी मकाली सूय करणांत हमालयाचे
हमखंड वतळतात, हणजे का या बफाच नाश झाला हणायचं? मग गंगेचा पूर. ते प
कोणतं? तीच गंगा सागराला मळते हणजे का ती नाहीशी होते? ते सागर प तचंच नव
प नाही का? या पांतराचं भय वाटतं हणूनच मृ युचं
या िवचाराने कणाची मान ताठ झाली. एक िनराळाच िव वास या या मनात
प्रगटला.
पांतराचं भय! प र चतातून अप र चतात जायता एवढ भीती वाटते? येक णाला
पांतरातून जाणा या मानवाला अं तम पांतराची भीती का वाटावी? आ य आहे
जीवनातलं बा य के हा सरलं, ता यानं, जीवनात के हा पदापण केलं, वाध याचा पश
झाला, तो ण कोणता? ही पांतरं घडत असता भीती का वाटावी? आतृ तता हेच कारण
आसवं!
मा या जीवनानं मला भरपूर संप ता दली.ज मदा ीनं मला वाहावर सोडलं हणून काय
झालं?जल वाहानं ज हाळयात का कमतरता होती? या माये या उबा यात वाढत असता
य धनासारखा म लाभला. या या ेमामुळं रा या धकार उपभोगता आला. परा माला
अवसर मळाला. वृषालीसारखी जीवनाची सोबत लाभली.गुणी पु ांचा पता हणून
समाधान अवतरलं. संप जीवन हणजे आणखी काय असतं?
ऐ हक ऐ य ाह रक समाधान वासना-तृ ती हणजेच का साफ य! ते ा यांनाही भोगत
येतं मानवी जीवनचं साफ य ऐ हक तृतृ तीत नाही. या तृ तीखेरीज आणखी एक तपती
असते. ती मी संपादन केली आहे. मा या मृ यूबरोबर ती तृ ती लु त पावणारी नाही.
परमे ारनं सूर भरले या या बासरीतून जसे ती सूर उमटले तशीच आसं य कोमल
सुरांचीही पखरण झाली. चा र य जपता आलं. उदं ड नेह संपादन करता आला. म च
न हे, तर श ूही तृ त झालेले पा हलेल.े वैरभाव प करला, तोही परमे र पाशी. जीवनचं
यश यपे ा वेगळं काय असतंय़
या िवचारानी कणाला प्रस नता लाभली. एकदम तो सावध झाला.
पै लतीराकडे पािहले
बासरीचा सूर थांबला होता. सवत्र नीरव शांतता पसरली होती.
कणा या चे ह यां वर ि मत उमटले .

याने

बासरीचा सुर वरला होता आता परत फुंकर मारीपयत छ ां कत पोकळ का एवढं चं
बासरीचं प श लक रा हल होतं. के हातरी याच जाग या न: ासानं शेवट फुंकर
मारलो जाईल. या दे हा या बासरीचा सूर व न जाईल. मागं राहील, आठवण. एका

एकाक जीवनाची. या या सफल दातृ वाची. अजोड सोस याची: ब स! तेवढं रा हलं,
तरी खुप झालं... .
जगायला पा आहेत ते जगू दे त. आप या मृ युनं यांचं जीवन संप होवो. या या सा या
इ छाआकांशा सफल होवोत. यानंच आप या मृ युला अथ लाभेल.
कण िवचारातून भानावर आला. शांत मनाने तो उभा रािहला.
सवत्र शांतता होती.
कणाने पांडविशिबराकडे पाहन
ू हात जोडले .
कण आपलत रथाजवळ आला. रथा या दो ही मशाली शांत झा या हो या. कण
तसाच रथा ढ झाला. यागे मागे वळू न पािहले .
घु के दाट बनू लागले होते .
या धु या या पड ामागे पै लतीर झाकला गे ला होता.
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ण थक या पावलांनी आप या िशिबराकडे जात होता. आकाशात या वाढ या
चं दर् ाबरोबर रात्र चढत होती. उतरणा या धु याने अं ग थं डावत होते . कृ णाचे ल
िशिबराबाहे र शे कोटी या उबा यात ित ठणा या से वकांकडे गे ले. कृ ण जवळ जाताच
से वकांनी कृ णाला वं दन केले . काही न बोलता िशिबराचा पडदा दरू सा न कृ णाने आत
प्रवे श केला. कृ णाची पावले ारीच थबकली. िशिबरात धूपाचा वास दरवळत होता.
समईचा प्रकाश िशिबरात पसरला होता. कृ णाचे ल आसनावर बसले या िवदुरावर
िखळले होते . अशा अपरात्री िवदुराला पाहन
ू कृ णा या मु खावर आ चय प्रगटले .
कृ णाची वाट पाहणारा िवदुर बस या जागी पगत होता. या वयोवृ , साि वक
पु षा या दशनाने कृ णा या उद्िव न मनाला िकंिचत समाधान लाभले . िवदुराचा
िनद्राभं ग होऊ नये , हणून कृ ण अलगद पावलांनी जात असता कृ णा या हातात या
बासरीचा पश समईला झाला. िवदुराचे ने तर् उघडले गे ले. कृ णाला पाहताच तो
गडबडीने आसनाव न उठला.
िवदुर, बै स. सं कोच क नकोस.’
आसन थ होत असता िवदुर या मु खातून एकच दीघ वास बाहे र पडला. िवदुर
कृ णाकडे पाहत असता याचे ल कृ णा या हाती असले या बासरीकडे गे ले. न राहवून
िवदुराने िवचारले
‘कृ णा, एक िवचा ?’
कृ णा या मु खावर उदास ि मत प्रगटले .
‘अशा अपरात्री बासरी घे ऊन कुठं गे लो होतो, हे च तु सा मनात आलं ना?’ िवदुराने
होकाराथी मान डोलावली
‘िमत्रा! हरवले ली मनःशांती िमळवायला मा याजवळ एवढा एकच आधार आहे .
थक या मनाला िवरं गुळा वाटावा, हणून नदीकाठचा एकांत शोधायला गे लो होतो.
शांती दरू च रािहली. उलट, मन अिधकच अशांत बनलं . माझी ही अव था, तर याची
अव था काय असे ल, कोण जाणे !’
‘कुणाची?’ िवदुराने िवचारले .
कृ णाचे चे ह यावर एक िनराळाच भाव उमटला. तो हणाला,
‘आज माझी बासरी ऐकाटाला असाच एव थकला-भागला श्रोता लाभला होता.’
‘कोण होता तो?’
‘ते मला कसं कळणार ऐलतीरावर मी बासरी वाजवीत होतो, पै लतीराव न तो ती
ऐकत होता. मधून िहर यवतीचा प्रवाह वाहत होता. आम यांतलं अं तर हळू हळू घु यानं
आ छादलं जात होतं ,
िवदुराला कृ णा या डो यात अश् तरळ याचा भास झाला.
वतःला सावरीत कृ णाने िवचारले ,
‘अशा अपरात्री तू बरा आलास

िवदुर आसनाव न उठला. याचे अं ग कृ णाका प्र नाने शहारले . अि नकुंडाजवळ
जाऊन यावर आपली शु क बोटे चाळवीत िवदुर उभा रािहला.
िवदुर या पाठमो या आकृतीकडे कृ ण पाहत होता. िवदुराचे श द उमटले ,
‘कृ णा, िपतामह पडले . शरपं जरी पडले या या वृ तापसाचं दशन घे त यापासून
मन भडकू न उठलं य?् बोलूनचालून मी दासीपु त्र. मान, अपमान, अवहे लना सोशीत माझं
आयु य गे लं. धृ तरा ट् राचं स य आिण आश्रय लाभला, तरी ख या अथानं मी
भी मां या ने हामु ळं जगलो. मा या ानोपासने ला अथ लाभला. कृ णा, मी तु या
इतका ानी नाही, पण चारी पु षाथांचं ान असणारा एकच ित्रय मला माहीत आहे .
तो अिधकार फ त भी मांचाच आहे . या भी माला शरपं जरी पडले लं पािह यापासून
मा या िजवाचा थारा उडाला आहे . आयु यात प्रथमच मला पोरकेपण जाणवतं य् काही
सु चेना, कळे ना, ते हा अशा अपरात्री तु याकडं ...
िवदुर बोलता-बोलता थांबला. या या खां ावर कृ णाचा हात ि थरावला होता.
या पशातला ने ह िवदुराला जाणवत होता. िवदुर वळला. िवदुराचे सु रकुतले ले गाल
अश् ं नी िभजले होते . िवदुराचे ते िवकल प पाहन
ू कृ णाचा जीव उ या जागी
गु दमरला. सारी श ती एकवटू न िवदुराने िवचारले ,
‘कृ णा, कशासाठी हे यु ? यातून काय प्रा त होणार?’
‘सवनाश!’ कृ णाने शांतपणे सां िगतले .
‘कशासाठी?’
‘पु षाथाचा अहं कार अन् स े ची लालसा हे च कारण.’
‘कृ णा, यात तु ला आनं द आहे ?’ आ चयाने िवदुराने िवचारले .
‘दु:ख अन् सु ख यां या मयादा ओलांडून मी हा िनणय घे तला आहे .’ कृ ण िख नपणे
हसला. ‘िवदुरा, ही नु सती सु वात आहे . यानं तर मला खूप पाहायचं आहे , सोसायचं आहे .
यांनी पांडवांना श त्रिव ा िदली, या द्रोणाचायांचा मृ यू पांडवांकरवी घडले ला मला
पाहावा लागे ल. या या दातृ वानं पांडव िनभय झाले , या कणाचा मृ यू या याच
भावा या हातून होत असले ला मला पाहावयाचा आहे . ते घडवायला पांडवांचं बळ अपु रं
आहे . ते मलाच करावं लागे ल. भी माचा वध िशखं डीला पु ढं क न साधता आला. अशाच
अ य मागानी पांडवांना िवजय प्रा त क न यावा लागे ल अन् ते मा याचकरवी घडे ल.
िवदुरा, तू यु भूमीपासून दरू आहे स. जे घडतं , ते तु या परो . पण मला हे सव पाहावं
लागणार आहे . ते बळ िमळिव याचा मी प्रय न करीत आहे .’
कृ णाची दृ टी टाळीत िवदुर हणाला,
‘हे बळ िमळव यापे ा हे थांबवीतच का नाहीस?’
‘काय?’
‘हे सवनाशी यु !’
‘ यात मला आनं द का आहे ? िवदुरा, प्र यं चेतन
ू बाण सु ट याआधी याचा िवचार
करायचा. सु टले ला बाण नं तर अडवता ये त नाही. तु ला उपाय सु चतो?’
‘एकच उपाय आहे .’ िवदुर हणाला
‘कोणता?’ कृ णाने आशे ने िवचारले .
‘ या कणाला याचं ज मरह य सां िगतल, तर...’
‘कणाला याचं ज मरह य कळले लं आहे .’

कृ णबोलानी िवदुर चिकत झाला. याने िवचारले ,
कुणी सां िगतल?’
‘मी... भी णानं , एवढं च न हे तर या या आईनसु ा...’
‘अन् ते यानं मा य केलं नाही?’ िवदुराचे ताठरले ले अं ग सै ल पडले .
‘नाही, िवदुरा, यानं र ताचं नातं आनं दानं मा य केलं ; पण ते करीत असता याचं
कत याकडं दुल झाल नाही.’
‘कसलं कत य ?’
‘ या या जीवनात एकच कत य उरलं आहे . िमत्रप्रेम! ते वढं तो िन ठे नं पाळीत
आहे .’
‘अधमाशी जोडले लं स य, याला का िन ठा समजायची?’
‘धम आिण अधम! या या मयादा सां गाय या कुणी? िवदुरा, सू मपणे सां गायचं
झालं , तर धम हा वाथप्रेिरतच असतो. जे हा या वाथाला तडा जातो, असं िदसतं ,
ते हा ते कारण अधमी भासतं .’
‘कृ णा, तू हे सां गतोस?’
‘ यात आ चय कसलं ? िवदुरा, तू ानी आहे स. त व ानी आहे स. िन य नवं ान
िमळव यात तु इया जीवनाचा आनं द. तोच तु झा छं द. स ािवहीन चां गुलपणा आिण
वाथिनरपे त व ान हे तु झं बळ आहे . तु ला मी प टपणे िवचा ?’
‘िवचार ना!’
‘कौरवांची बाजू एवढी अधमी होती, तर तू िपतामह द्रोणाचाय, कृपाचाय
‘कौरवांची बाजूनं का उभे रािहलात?’
‘कौरवे वरांना सोडून आ ही कुठं जाणार? याखे रीज आ हां ला ग यं तर न हतं .’
‘हे उ र खरं आहे ?’ कृ णा या चे ह यावर ि मत उमटले .
िवदुराची दृ टी वळली.
‘िवदुरा, अशी फसवणूक क न चालत नाही. तु ही मनात आणलं असतं , तर यु
टाळता आलं नसतं , तरी यातून वत:ची सु टका सहज क न घे ता आली असती.’
‘सु टका?’
‘हो!’ िवदुरा या दृ टीला दृ टी िभडवीत कृ ण हणाला, ‘भी म बोलूनचालून
िपतामह. यांचा अिधकार मोठा. यांना आप याच कुलाचा सं हार पाह याची स ती
न हती. यु अटळ िदसताच वानप्र थाला जातो, असं ते हणाले असते , तर यांना
कुणी अडवलं असतं ? मी पांडवां या बाजूनं उभा रािहले लं पाहताच, दुयोधनाब ल
प्रीती बाळगणा या मा या य ठ भावानं - बलरामदादानं या यु ातूनआपलं अं ग काढून
घे तलं नाही का? यांना कुठं मी स ी क शकलो? तु हां सवाचा तर वयाचा, ानाचा,
मानाचा अिधकार होता; पण तु ही याचा आधार घे ऊ शकला नाही. कारण....’
‘बोल, कृ णा! मी या क पने नंच अ व थ आहे . मला ते कारण ऐकायचं आहे .’
कृ णाने िवदुरावरची दृ टी न काढता प टपणे सां िगतले ,
‘कारण, कौरवांची िन ठा हा तु हां ला धम वाटत होता. मनात असले ली
पांडवप्रीतीसु ा या िन ठे पु ढं कमी पडली. कौरविन ठे पासून पळू न जाणं तु हां ला
जमणारं न हनं , तु म या ानाला तो भयानक शाप होता’
िवदुराचा चे हरा कृ णबोलांनी आणखीच िफका पडला. याचे ओठ थरथ लागले .

िन चयी वरात तो हणाला,
‘कृ णा! हे च मलासु ा हणता ये ईल. हे च स य असे ल, तर तू पांडवां या बाजूनं का
उभा रािहलास?’
‘ याचं उ र मी शोधतोय्, िवदुरा... िन ठा ने हानं बां धली जाते . नु स या मा या
िप याची बहीण. पांडव मा या आ याचे पु त्र. या ना यानं च आ ही जवळ आलो, असं
नाही. या पांडवां या गु णांनी मी यां याकडं आकिषत झालो. द्रौपदीशी पांडवांचा
िववाह झाला, ते हा पांडवां या बाजूनं ितथं कोणी न हतं . मी ती उणीव भ न काढली.
पांडवांना मी अगिणत सं प ीचा अहे र केला. यां या सहवासात अभे
ने ह िनमाण
झाला. यांना कुणाचा आधार न हता. यासाठी मी पु ढ झालो. अर यातसु ा यांचं
रा य वसवलं . खांडवप्र थाचं पांतर घडवलं . म या से ने या बळावर यांना िदि वजयी
बनिवलं . मी कृताथ झालो, असं मला भासलं ; पण तो भासच होता. मानवी जीवन हाच
मोठा जु गार आहे , हे या वे ळी मा या यानी आलं आलं नाही. िन ठा एकदाच बां धली
जाते . याला कारण असावं च लागतं , असं नाही. तु हीच काय, पण या यादवकुळाचं
सं र ण मी केलं , यांतले मोजके अनु यायी सोडले , तर सारं यादवकुळ आज कौरवां या
बाजूनंच उभं रािहलं आहे . जी तु म या िन ठे ची यथा, तीच मा या िन ठे ची कथा बनली
आहे .’
‘कृ णा, तू हे बोलतोस?’ िवदुर आ चयाने हणाला, ‘यु सु हो या या िदवशी
वजनांना पाहन
ू गभगळीत झाले या अजु नाला तूच उपदे श केलास ना! या धम ानानं
अजु नाला हरवले लं बळ सापडलं , या व या या त डी हे उद्गार शोभत नाहीत.’
कृ ण शु कपणे हसला.
‘िमत्रा! धम, पां िड य हे दुस यांना सां गायला सोपं ; पण ते वत: आचरणं भारी
ले शकारक होतं . कमफलाची अपे ा न धरता यु ाला उभा राहा, असं सां गत असता,
अजु नानं यु ाला प्रवृ
हावं , हे फल मा या मनाशी न हतं का? मा या उपदे शानं
अजु न यु ाला उभा रािहला; पण मी सां िगतले लं िकतपत आचरलं जाईल, याची मला
शं काच आहे . सूडभावने नं पे टले ला भीम िन य न या प्रित ा करतोय्. अजु न
अहं कारापोटी वतःला श्रे ठ धनु धर समजतो. यु िधि ठर, जीवनातलं यश कोण या णी
ु तपटावर फेकील, याचा भरवसा नाही. भरवसा फ त एकाच गो टीचा आहे .’
‘कोण या?’
‘पांडवांचा मा यावरचा िव वास. कोण याही प्रकारे मी यांना इि छत फल
िमळवून दे ईन, ही यांची िन ठा अढळ आहे ... अन् या िन ठे साठी सारं उघडाया
डो यांनी मला सोसायला हवं . हे यु आता अटळ आहे . या यु ामु ळं पदरी कीती ये वो
वा अपकीती; पण याचं श्रेय फ त आ हां दोघांनाच राहील.’
‘दोघे कोण?’
‘एक मी, अन् दुसरा कण! दै व तरी केवढं िविचत्र! मी उपदे श केला अजु नाला, अन्
नकळत आचरला जातो, तो कणा या हातून. सु ख आिण दु:ख, लाभ अन् हानी, जय अन्
पराजय ही दो ही सारखी मानून यु ात उतरणारा कणाखे रीज दुसरा वीर कोणता? उ ा
रणां गणात तो सूयपु त्र अवतरे ल, ते हा याचं ते ज प्रस न करणारं भासे ल. कोणता
वाथ आता या याजवळ रािहलाय्? जीिवतसु ा यानं सु रि त राखलं नाही. िनिवकार
बु ीनं ने हासाठी सव व अपण करणारा तो कण ध य होय. पांडव मला दै वगु णसं पत्र

समजतात. आप या यशासाठी अजु नानं माझा आधार शोधला. दे व वाचा आधार घे ऊन
िवजय सं पादन करणारा अन् िमत्रप्रेमासाठी उघड ा डो यांनी मा याशी वै र
प करणारा, यांतला श्रे ठ कोण, हे ठरवणं अवघड आहे . अजु नाची मा यावर श्र ा
आहे ; पण असं िनयाज प्रेम ते फ त कणच क जाणे ! उ ा रणां गणातला याचा मृ यू
मा याच आ े नं घडणार आहे ; ही क पनाही मला सहन होत नाही.’
िवदुराचे प पालटले . िन चयी सु रात तो हणाला,
‘कृ णा, याची िचं ता क नकोस. उ ा हे यु थांबेल, थाबवावं च लागे ल. यासाठी
मी उपाय शोधलाय्.’
‘कसला उपाय?’ कृ णाने अधीरते ने िवचारले .
‘उ ा पांडवांना, कण कोण आहे ते कळे ल.’
‘िवदुरा!’कृ ण उद्गारला.
‘ते साि वक वृ ीचे पांडव आप या भावाचा वध कदािपही क धजणार नाहीत.’
मूितमं त भीती कृ णा या मु खावर प्रकटली. िवदुराचा हात हाती धरीत तो हणाला,
‘नाही, िवदुरा. तु ला हे करता ये णार नाही.’
‘का ?’
‘का?’ कृ णाने कुंडात प्र विलत झाले या अ नीकडे पािहले . ितकडे बोट दाखवीत
तो हणाला, ‘ते फुलले ले िनखारे पािहले स? यां वर आता पाणी टाकलं , तर ते जाग या
जागी िवझुन जातील; पण परत ते पे ट घे णार नाहीत. यांचं जीवन ते जोहीन होऊन
जाईल, ते सं पण
ू पे टूनच शांत हायला हवे त. यातूनच जीवनाचा दाह शांत करणारं भ म
िनमाण होतं ’
‘भ म!’
‘िवदुरा, आता ती सं धी रािहली नाही. पांडवांना कणाशी असले लं नातं कळलं , तर
ते णात श त्रसं यास करतील, यात मला ितळमात्र शं का नाही; पण यामु ळं कण
पांडवांना िमळणार नाही. याचा दुयोधन ने ह तसाच अखं ड राहील अन् पांडवांनी
वीकारले ला पराजय कणह ते दुयोधना या सु पद
ू केला जाईल. पांडवां या िन ठे ला,
िपतामहांनी वे छे नं वीकारले या पतनाला अथ राहणार नाही. ते कर याचं धाडस तू
क नकोस. तु याइतकंच माझं ही दु:ख तीव्र आहे . आता हे यु फार काळ चालणार
नाही. जे हा हे यु सं पेल, ते हाच आपलं दुःख हरण होईल.’
‘यु ानं ?’
‘यु ानं न हे ! जय-पराजयांतील अथ यानं आधीच गमावला आहे ; पण तरीही
कत यावर जो अखे रपयं त दृढ रािहला, तो भी मच आपलं दुःख समजू शकेल. आपलं
सां वन कर याचं साम य फ त याचं च राहील. स या सोस याखे रीच आपलत हाती
काहीही रािहलं नाही.’
कृ णा या बोल याने िवदुर िवचारात गढला.
या िवचाराहा भानावर ये त िवदुर हणाला,
'कृ णा, रात्र फार झाली. उ ा तु ला परत सार य करायचं आहे . मी ये तो.’
‘कसा आलास ?’
‘नौका आणली आहे .’
‘चल! मी ये तो.’

िवदुरापाठोपाठ कृ ण िशिबराबाहे र आला. बाहरचा गारवा एकदम दोघांना जाणवला.
िवदुरा या अं गावर नु सत उ रीय होते . ते लपटू न घऊन िवदुर नदी या िदशे ने जात
होता. मागून कृ ण चालत होता. नदीकाठावर दोघे आले . नदीपात्रात एक हं साकृती नाव
उभी होती. आजूबाजू या धु यामु ळे सारे वातावरण गूढ बनले होते . िवदुर वळला. तो
क टाने हणाला,
‘कृ णा, ये तो.’
कृ णान आप या अं गावरचे उबदार व त्र काढल. ते व त्र िवदुरा या खां ावर
लपे टीत कृ ण हणाला,
‘िमत्रा, तू जा याआधी मला तु झा आशीवाद हवा.’
‘आशीवाद!’ िवदुर उद्गारला.
‘हो! िवदुरा, कौरवसभे त तु झी दासीपु त्र हणून सदै व अवहे लना होत आली. तु झं
पां िड य, तु झी राजनीती यांकडं सदै व यांनी दुल केलं ; पण असं असताही तू स याचा
कास कधाहा साडला नाहास. तु या त व ानाचा, सां ग याचा काही उपयोग होत नाही,
हे माहीत असतानाही तू थांबला नाहीस. हरघडीचा पराजय सोशीत असताही उपदे श
करीत राह याचं तु झं बळ अलौकक. आजवर तु याकडं कुणी आशीवाद मािगतला नसे ल;
पण तो मी आज मागतोय्. उ ा पांडवां या िवजयासाठी द्रोणाचाय, कृपाचाय, कण
यांसार या वीरांचा पराजय मला घडवून आणावयाचा आहे . उ ा मा याच आ े नं
सद्भावाचा पराजय घडे ल. ते सोस याचं बळ मला हवं य.् तो आशीवाद दे याचं सामथ
फ त तु झं च आहे .’
ू ी िभजले या कृ णकुंतलां वर िवदुराचा
कृ णाने आपला म तक वाकवल. दविबं दं न
हात ि थरावला. िवदुराला काही बोलवत न हते . कंठ दाटू न आला होता. तो एकदम
वळला आिण नावे कडे जाऊ लागला.
कृ णाने मान वर केली.
िवदुर नावे त बसला होता. नाव मं द गतीने जात होती.
हळू हळू नाव िदसे नाशा झाला. या शांत वातावरणात नावे या व ांचा ‘चु बक
सळू ’ असा आवाज उमटत होता.
तो नाद ऐकू ये ईनासा होईपयं त कृ ण ितथे च उभा होता.

४८

प हाटे कण कौरव-िशिबरावर आप या रथातून आला. कणाचे दुयोधनाने

वागत
केले . कण दुयोधनासह द्रोणाचायांकडे गे ला. यु ास स ज झाले ला तो वृ यु वा दुयोधनकणाचे वागत क न हणाला,
‘कणा, यु िधि ठराला िजवं त पकडून दे यासाठी मी दुयोधनाला वचनब झालोय्.
आज या यु ाची मी आखणी केली आहे . यु
सु होताच मी योज याप्रमाणे
सं श तकांकडून अजु नाला आ ान िदलं जाईल. अजु न या यु ात गु ं तला असता, मी
दुसरीकडं चक् र यूहचा मांडले ला असे ल. या यूहा या म यभागी तु ही श्रे ठ वीर
राहाल. अजु न यु ात गु ं त यानं यु िधि ठर चक् र यूहाचा भे द कर यासाठी ये ईल. याला
सहजपणे आप याला पकडता ये ईल. आज मी रचले या चक् र यूहाचा भे द कर याचं
साम य फ त अजु नाखे रीज एकाही पांडववीरात नाही, हे मी िनि चतपणं सां गतो.’
द्रोणाचायां या या बोल याने उ सािहत झालला दुयोधन सव वीरांसह
रणां गणावर गे ला. द्रोणाचायांनी रचले ला चक् र यूह खरोखरच अलौिकक होता. या
चक् रा या आरां या िठकाणी श्रे ठ राजकुमारांची योजना केली होती. कणदुयोधनासह
यूहा या म यभागी पोहोचला. ते थे दु:शासन, कृपाचायांनी यांचे वागत केले .
सूयोदयाला रणभूमीवर शं खनाद उमटले . यु
सु
झाले . आचायांनी
योज याइमाणे अजु नाला सं श तकांनी गु ं तवले . चक् र यूह भे द यास कोण ये तो, याची
सारे आतु रते ने वाट पाहत असता पांडवसे ना यूहावर चालून ये त असले ली िदसली.
तु ं बळ यु सु झाले . कण चालले ले यु पाहत होता. चक् र यूहाची एक एक कडी फुटत
होती आिण याच वे ळी म यभागी या चक् रात पांडवरथाने प्रवे श केला. भीमदशना या
अपे े ने कणाने रथाकडे पािहले ; पण या रथात भीम न हता. कणा या आ चयाला
पारावार रािहला नाही. रथावर कोव या वयाचा अजु नपु त्र अिभम यू उभा होता.
सु वणकवच धारण केले ला तो बालक शरवषावाची भीती न बाळगता वे षाने आपली
प्र यं चा खे चीत होता. सु टले ले बाण आपले ल य अचूक हे रीत होते . अिभम यूने
आप या पराक् रमाने अजु नपु त्र नाव साथ केले होते . द्रोणाचायही कणासह ते यु
कौतु काने पाहत होते . अिभम यूचा पराक् रम वाढत होता. याने श यराजाला घायाळ
केले . या या भावाचा वध केला. दुःशासनाला मू छा आली. कौरववीरांची ती वाताहत
पाहन
ू कण पु ढे झाला. अिभम यू या चे ह या वरचे ते ज, या रणभूमीतही या या
मु खावर िवलसणारे ि मत पाहन
ू कणाला या बालयो याचे कौतु क वाटत होते . कणा या
प्र यं चेला सूडाची धार ये त न हती. आकण बाण खे चताना समोरचे ल य िच वे धन
ू
घे त होते . अचानक एक बाण सणसणत आला आिण याने कणा या हातचे धनु य छे दले .
यापाठोपाठ कणरथावरचा वजही ढासळला. चिकत झाले ला कण मागे वळला. याने
दुसरे धनु य उचलले . याच वे ळी कणाचा भाऊ अिभम यूला सामोरा गे ला. कणाने
भा यातले बाण काढून प्र यं चेला लावला, याच वे ळी अिभम यू या बाणाने कणा या
भावा या कंठाचा वे ध घे तला होता. भावाचा वध पाहताच कणा या मु खावर िवलसणारे

कौतु क लु त पावले . याने आकण प्र यं चा खे चन
ू बाण सोडला आिण अिभम यू या
हातचे धनु य मोडून पडले . अिभम यू या हाती गदा होती. दुःशासनपु त्र गदा घे ऊन
अिभम यूला सामोरा गे ला. दोघे गदायु खे ळत होते . शे वटी दो ही वीर एकमे कां वर
प्रहार क न मूिचछत पडले . प्रथम दौ:शासनी सावध झाला. याने आपली गदा
उचलली आिण सावध होत असले या अिभम यू या म तकावर प्रहार केला. कणाला ते
पाह याचे बळ रािहले न हते . कौरवांकडून जयशं ख फुंकले जात असता से नेतन
ू वाट
काढीत कण िशिबराकडे जात होता.
अिभम यू या मृ यूने आणखी एक िदवस सं पला होता.
दुस या िदवशी कौरवश्रे ठां या मु खावर िचं ता प्रगटली. अजु नाने सूया ता या
आत जयद्रथवध कर याची प्रित ा केली होती. कणाला ते दुयोधनाने सां गताच कण
चिकत झाला. कणाने िवचारले ,
‘जयद्रथवधाची प्रित ा! का?’
‘अिभम यूवधाचा सूड, हणून!’ दुयोधनाने सां िगतले .
तशा ि थतीतही कणा या चे ह यावर हसू प्रगटले .
‘छान! अिभम यूवधा या वे ळी जयद्रथ ितथं न हता. तरीही या या वधाची
प्रित ा!
‘ते काही असो. पण जयद्रथाला वाचवायला हवं . तो भयभीत झालाय्.’
सवांनी जराद्रथाला सं र ण िदले . सारे कौरववीर एका जयद्रथाचे र ण करीत
होते . अजु नाने पराक् रमाची मयादा गाठली, तरी कौरवरि त जयद्रथाचे दशन घडले
नाही. िदवसभर तु ं बळ यु चालले होते . सूय पि चमे ला सरकत होता. काितकात कधीही
न उमटणारे काळे किभ न ढग ि ितजावर ये त होते . पाहता-पाहता सूय या ढगां या
आड गे ला. वे ळेचा अं दाज कुणालाही कळे नासा झाला. रणभूमीवर सायं छाया पसरली.
धोका न प करता कौरववीर यु करीत असता कुणीतरी शं खनाद केला. सूया त
झा याची ती ाही समजून उतावीळ जयद्रथ हषाने र ककडयातून बाहे र आला आिण
याच वे ळी अजु नाचा रथ सामोरा आला. ढगां या आडून उमटले ले िपवळे सूयिकरण
हळद उधळीत होते . या सूयिकरणांकडे पाहत असले या जयद्रथाला सावध हो याची
सं धी िमळाली नाही. अजु ना या बाणाने आपले ल य साधले होते . कौरवांचे सारे श्रम
वाया गे ले होते .
जयद्रथवध झा याचे पाहताच दुयोधन सं तापाने हणाला,
जयद्रथ पडला! िचं ता नाही. हे अपघातानं चालू झाले लं यु आता थांबणार नाही.
हे यु िदवसरात्रीचा, काळवे ळाचा, जीवनमृ यूचा िवचार न करता असं च चालू ा.’
- आिण सूया त झाला असताही राजा े ने यु सु रािहले . िदवसभरा या यु ाने
थकले ली ती सै ये पु हा या रात्री एकमे कां शी िभडली. असं य पे टले या पिल यांनी ते
सव रणां गण उजळू न िनघाले . वीरांची श त्रे या प्रकाशात तळपू लागली. वाढ या
रात्रिबरोबर यु ही वाढत होते . कण आवे गाने शत् शी झुंजत असता, कौरवसे नेत
पळापळ िदसू लागली. सवत्र हाहाकार उडाला. कण या िदशे ला पाहत असता, दुयोधन
कणाला शोधीत ते थे आला. तो कणाला हणाला,
िमत्रा, घात झाला! पांडववीर घटो कच रणात उतरला आहे . यानं अलायु धाचा
वध केला. कौरवसे नेचा मोड करीत तो पु ढं ये त आहे .’

‘मी याला सामोरा जाऊ का?’ कणाने िवचारले .
‘हो! तु याखे रीज कोणीही ते सं कट िनवा शकणार नाही. तु याकडं एक श ती
आहे , असं मी ऐकतो. या श तीनं या घटो कचाच वध कर.’
कणाने शांतपणे िवचारले ,
‘िमत्रा, तु ला घटो कच हवा, का अजु न?’
‘काय?”
‘िमत्रा, मा याजवळ वासवी श ती आहे , हे खरं . ती अमोघही आहे ; पण ती श ती
एकदाच वापरता ये ईल. ती मी अजु नाकिरता राखून ठे वली आहे .’
‘कणा, अजु नाचं नं तर पाहता ये ईल. या घटो कचाला आवर घातला नाही, तर
सूयोदया या आतच कारव पराभूत हाताल. मला घटो कच हवा.’
‘ठीक! तसं होईल.’
कणाचा रथ वळला. पळणा या सै यातून वाट काढीत तो घटो कचाजवळ
पोहोचला. कणाने वासवी श तीचे मरण क न एक िद य बाण धनु याला जोडला. बाणा
ू टाकीत कोसळावा, तसा
घ गावत सु टला. पवताचा कडा आप या नादाने आसमं त भे दन
घटो कच कौरववीरां वर ढासळला. कणा या िवजयाने उ साहीत झाले ली कौरवसे ना
कणाचा जयघोष क लागली. पांडवसे नेत हाहाकार उड़ाला.
या दो हींची ि ती न बाळगता कण िशिबराकडे जात होता.
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च या िदवसाचा तापदायक रणसं गर् ाम सं पवून कण आपलत िनवासाकडे
आला. कणापाठोपाठ वृ षसे न, चक् रधरही आले होते . िनवासावर ये ताच कण आप या
श यागृ हात गे ला. रणवे श उतरवून िन यव त्रे पिरधान क न तो उभा असता वृ षाली
महालात आली. कणाने वृ षालीकडे पािहले . कणाजवळ जात वृ षालीने िवचारले ,
‘आज द्रोणवध झाला, हणे . वृ षसे न सां गत होता.’
‘हां !”
‘धृ ट ू नानं अपघाती ते कृ य केलं , हणे .’
‘अपघाती! मानलं , तर अपघात; नाही तर सारं धमिन ठच.’
‘तो अपघात न हता?’
कणा या मु खावर ि मत प्रकटले . वृ षालीचा हात हाती घे ऊन तो आप या हाताने
थोपटीत कण हणाला,
‘वसू! द्रोणाचायांनी खूप पराक् रम केला. यु ा या सु वातीलाच यांनी िवराटाचा
आिण दुपदाचा वध केला. फार वषांपासून मनात जले लं द् पदाचं वै र साधलं गे लं.
िप या या वधानं धृ ट ु न खिदरां गारासारखा पे टला. तो द्रोणाचायांना रणभूमीवर
शोधीत होता अन् याच वे ळी अ व थामा पड याची वदं ता उठली.’
‘अ व थामा पडले ?’
‘तो मृ यु ं जय! याला कोण मारणार? भीमानं अ व थामा नावाचा ह ी मारला ती
बातमी वत: जाऊन द्रोणांना सां िगतली. अ व थामा मारला गे ला, एवढं च सां िगतलं .
द्रोणांनी स यवता हणून यु िधि ठराला िवचारलं अन् स यव या यु िधि ठरानं
अस याची कास ध न ती वाता खरी असलतची वाही िदली. पु त्रशोकान द्रोणांनी
शस्र याग केला अन् या सं धीची वाट पाहत असले ला धृ ट ू न वे गानं पु ढ झाला.
द्रोणाचायां या रथावर जाऊन िन:श त्र झाले या या वयोवृ ाचे िपकले केस हाती
ध न खड्गानं यांचा िशर छे द केला.’
‘हा अधम नाही?’ वृ षालीने िवचारले .
‘मानलं , तर! वसू, द्रोणाचायांना, आपला पु त्र अ व थामा मृ यु ं जय आहे , हे का
माहीत न हतं ? याला सा कशाला हवी होती? िशखं डी सामोरा आला, ते हा भी मांना
परतता आलं नसतं ? ते का परतले नाहीत?’
‘पण का?’
‘का?’ कण हसला. ‘मरणासाठी उतावीळ झाले ले जीव मार यासाठी जगू इ छीत
नाहीत. फ त कीित प मरण ते शोधीत असतात.’
‘मग आता?’
‘हे यु अखे रपयं त असं च चालू राहणार. सं पण
ू िवनाशाखे रीज हे थांबणार नाही.
वसू, जयासाठी यु खे ळलं जातानाही अहं कार हे एकच याचं कारण असतं . पराजयानं
अहं कार शामत नाही. याची धार अिधक वाढते .’

‘मग उ ाचा से नापती...’
‘हा तु या समोर उभा आहे ना! अ वा थामा आिण दुयोधनांनी मलाच से नापती
कर याचं ठरवलं य् वसू हा तु इत पती अं गराज कण उ ा कु चा से नापती बने ल या या
आिधप याखाली उ ा भयानक रणसं गर् ाम सु होईल.’
‘आपण िवजयी हाल, यात मला शं का नाही.’
‘मलाही नाही.’ कण णभर गं भीर झाला. दुस यांच णी तो गं भीरपणे हणाला,
‘वृ षाली, जे यश भी मांना, द्रोणाचायांना िमळवता आलं , ते सहज मलाही िमळवता
ये ईल.’
वृ षाली या चे ह यां वर िचं ता प्रगटली. ते पाहन
ू कण हसत ितला हणाला, ‘चल.
उ ा या यु भूमीची िचं ता आज नको. आज वृ षसे नानं सूप पराक् रम केलाय्. तो
या याच त डून ऐकू . चक् रधर-वृ षसे नांसह वाता क , आज या भोजनावर िचं तेची फुंकर
पडाटाला नको.’
भोजन आटोपून, सवांचा िनरोप घे ऊन कण श यागृ हात आला, ते हा ते थे काणा
न हत. पु षभर उं ची या सु वणसमयां या प्रकाशान श यागृ ह प्रकाशात झाले
महालात रगाळत होता. पलं गानजीक हि तदं ती ितवईवर ठे वले या सु वणतबकात दोन
गे देदार िवडे शोभत होते . शयनगृ ह प्रकािशत असूनही कणा या मनात अं धकार रगाळत
होता. या दालनातील प्रकाशापे ा बाहे रचा अं धार, िन: त ध शांतता जवळचा वाटत
होती. जीवनात या न या पाला आता िस हायचे होते .
नव प? कसलं?
सूतपु राधेयाचा अंगराज कण बनला. या कणाचा क तेय झाला तोच क तेय उ ा
कु सेनेचा सेनापती हणून जाणारः एका जीवाची कोण ही थ यंतरं!
सेनापती!
कोणतं आ धप य सांभाळावं लागणार! वत:ला सुर त राखून जे जगु इ छतात यांना
मृ यु या खोल दरीत लोटू न छायचं. ते साधलं, तर वजय सेनापतीचा; नाही साधलं, तर, तो
दोष सेनेच?: दळा या कमी पडले या न ेचा! .
न ा बाळगायलादे खील बळ असावं लागतं.
उ ा समोर भीम येईल बळाचा व ास बाळागणारा तो यो ा. मला पाहताच याचे बा
फूरण पावू लागतील. रणासाठ अधीर होऊन, रथावर उ या ठाकले या या वीराचा
आवेश
लाग याजोगा असेल. या या पुढं जाणारा मी, र ाचं नातं ओळखलेला.
मा या न ेचं प या वेळ कोणतं असेल?
कृ णानं अजुनाला आजवर मा यापासून र ठे वलं, हणून काय झालं? कदा चत उ ा तो
अजुनही मा या समोर येईल. या या रथाचं सार य कृ ण करीत असेल. शु क का ालाही
आप या फुंकरीनं धुंदावणा या कृ णा या मुखावर मला पा न थत उमटले. या मताला
पु र दे यासक भा यातला बाण मला नवडावा लागेल, मा या न ेला ते बब लाभेल?
कशासाठ हे यु ? यात कुणाचा वजय होणार?
जय, पराजय!

हष, खेद!!
जीवन, मृ यु!!!
अंतर केवंढं थोडं! केवढा लहान प ला!
जीवन! गभातून येतानाच अहंकाराचा आ ोश करणारा हा जीव, वाढ या वयाबरोबरच
आ म लाघा, आ म प, दातृ व, पु षाथ अशा अनेक का प नक भावनांची पुटं
आप याच हातानी अखडं लपेटून घेणारा हा जीव.
अन् मृ युनं होणारा याचा शेवट!
-याची जाणीव या जवाला झाली असती, तर ही वळवळ के हाच थांबली असती.
कानां वर आले या चाहुलीने कणाची िवचारधारा खं िडत झाली. याने मागे वळू न
पािहले . महालात वृ षाली ये त होती. ित या हाती अनं ता या शु भर् फुलांनी भरले ले तबक
होते . या फुलांचा दरवळ महालात पसरत होता. ितवईवरचे िवड ांचे तबक उचलून या
जागी अनं ताचे तबक वृ षालीने ठे वले . िवडयांचे तबक कणापु ढे करीत वृ षाली हणाली,
‘िवडा घे तला नाहीत?’
‘तु झी वाट पाहत होतो.’
कणाने िवडा उचलला. आपला िवडा उचलून वृ षालीने तबक खाली ठे वले . िवड ांचा
आ वाद घे त, कण वृ षालीचा हात हाती घे ऊन सौधावर गे ला.
सवत्र चांदणे पसरले होते . गार वारा वाहत होता. दरू वर रणभूमीवरील पिल यां या
ू ी आखले ले कौरवांचे िशिबर िदसत होते .
िबं दं न
ितकडे बोट दाखवीत कण हणाला,
‘पािहलं स? केवढ ा शांतपणे , िनधा तपणानं से ना िवश्रांती घे त आहे . या
िशिबरापासून थोड ा अं तरावर पांडवांचं िशिबर या िहर यवती या काठावर ठाकलं
आहे ; पण उ ा या रणां गणाची िचं ता वाटत नाही. ही शांतपणां िव तारले ली िशिबरं
उ ा एकमे कां वर जीवनमृ यू या ई यनं तु टू न पडणार आहे त, हे सां िगतलं , तर खरं
वाटे ल?’
‘ते आपण िशकायला हवं !’ वृ षालीने उ र िदले .
‘अं !’
कणाने पािहले , तो वृ षाली या चे ह यावर अवखळ भाव उमटला होता. ती हणाली,
‘आप या से नेला िचं ता वाटत नाही. िदवसा दळ से नापतीला अनु सरत असलं , तरी
रात्री से नापतीनं दळाला अनु सरावं .’
कणाने मान वाकवली आिण अ यं त नम्रते ने तो हणाला,
‘चलावं , रा ी! आपली आ ा आ हां ला िशरसावं आहे .’
वृ षालीपाठोपाठ मोकळे पणाने हसत कण महालात गे ला.
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प हाटे चा समय होता.
प्रासादप्रवे शा या िव तीण पाय या या दो ही कडांनी मशालींचे टभे वा यावर
फरफरत होते . प्रासादासमोर दीन रथ स ज होते . एका रथाला पांढरे शु भर् अ व जोडले
होते . दुस या रथाला खे र रं गाचे उमदे घोडे जु ं पले होते . रथसारथी व से वक ध याची वाट
पाहत रथाजवळ उभे होते .
यु भूमीला सरावले ली ती उमदी जनावरे भावी रणसं गर् ामा या उतािवळीने उ या
जागी खूर नाचवीत होती. रथर क या जनावरां या ओठा या ध न यांना आवर यात
गु ं तले होते . पाय यां वरचे र क सावध झाले . सा यांचे ल प्रासाद ारावर िखळले होते .
प्रासादातून महारथी कण आपला पु त्र वृ षसे नासह बाहे र ये त होता.
कण आिण वृ षसे न दोघां याही शरीरां वर रणवे श होता. दोघां या शरीरां वर
र नां िकत रौ य शरीर त्राणे , अभे कवचे शोभत होती. मनगटाजवळ आवळले ली
बाहुबं दांची िनमु ळती टोके कोपरांपयं त गे लेली होती. धनु य, खडूग या आयु धांनी स ज
झाले या या िपतापु त्रां या पाठीला बाणांचे भाते शोभत होते . या दोघां या मागून
कणप नी वृ षाली ये त होती. कणाने हा यवदनाने वृ षालीचा िनरोप घे तला,
‘आ ही ये तो.’
वृ षसे नावर ल ठे वावं .’ न राहवून वृ षाली हणाली.
कणाने वृ षालीकडे पािहले . हसत वृ षसे ना या खां ावर हात ठे वीत तो हणाला,
‘वसूवर ल ठे वायची मु ळीच गरज नाही. तो यो ा आहे . यु कले त िन णात आहे .
वत:ला सावर यात तो समथ आहे . मी आज से नापती हणून रणावर जातोय्.
यु भूमीवर से नापतीला सारे च वीर सारखे असतात.’
याच वे ळी मागून चक् रधर आला. तो वृ षालीला हणाला,
‘विहनी, मा यावर ल ठे वायला सां गा ना!’
वृ षाली हसली. कणाकडे पाहत ती हणाली,
‘मु ळीच नाही. आज ते से नापती आहे त. यां यावर ल ठे वायला कुणी तरी तु मची
जबाबदारी. यां यावर ल ठे वा.’
‘छान! मा यावर ल ठे वायला यो य िनवड केलीस.’ कण हणाला, ‘आता वे ळ
नको. दुयोधनमहाराज माझी वाट पाहत असतील.’
वृ षसे न मातृ वंदन कर यासाठी वाकला. वृ षालीने अ यं त प्रेमभराने वृ षसे नाचे
अवघ्राण केले . आप या डा या हातावर घे तले ला र तवणीय शे ला उं चावला. ते पाहताच
कणाने आपले हात वर घे तले . वृ षालीने कणा या किटप्रदे शावर शे ला बां धला. डा या
कमरे वर शे याची गाठ मार यात गु ं तले या वृ षालीला कण हणाला,
‘रणां गणावर जाताना असले बं ध चालत नाहीत. ऐनवे ळी ते सु टता सु टत नाहीत.’
‘ यासाठीच तर हे बं ध बां धले ले असतात.’ वृ षाली हणाली.
उ र दे या या िवचारात असले ला कण थांबला. दु न रणनौबतींचा गं भीर आवाज

कानां वर ये त होता. रणभूमीचे दळ एकित्रत हो याची ती खूण होती. वृ षसे नाला खु णावून
कण पाय या उतरला. दोघे ही वीर आपाप या रथावर आ ढ झाले . रथ चालू लागला.
रथाला गती लाभली. रथां या चाकां या आवाजातून उठणारा टापांचा आवाज घु मू
लागला.
प्रासादा या वर या पायरीवर असले ली वृ षाली तो आवाज ऐकू ये ईनासा
पसरले या शांतते ने भयाकुल झाले ली वृ षाली अश् िटपत प्रासादात िनघून गे ली.
कौरविशिबरात सारे कणाची वाट पाहत असता, कण-वृ षसे नांचे रथ दौडत
िशिबरावर आले . कणरथ पाहताच दुयोधन आनं दाने कणाला सामोरा गे ला. िशिबरात
सै नाप याचा अिभषे क कर याची सव तयारी झाली होती. सव कौरवश्रे ठ ते थे उपि थत
होते . दुयोधनाने रे शमी व त्रांनी आ छादले या आसनावर कणाला बसवले . कणावर
यथासां ग अिभषे क चालला. शे वटी दुयोधनाने ग या या व गडया या, सु वणाने
मढिवले या िशं गांत या अिभमं ित्रत जलाचा िशडकावा कणा या म तकावर केला. तो
अिभषे क होत असता कणाचे मन कृत ते ने भ न आले . श त्र पध या वे ळी अपमान
झाला असता, याच दुयोधनाने कणाला अं गदे शाचा अिभषे क केला होता.
अिभषे क होताच कण उठला. याने नम्र भावाने दुयोधनाला वं दन केले . दुयोधनाने
याला िमठी मारली. दुयोधन हणाला,
‘िमत्रा, तु इयामु ळ मला िवजरतची खात्री आहे .’
कण सव वीरश्रे ठांसह रणां गणात गे ला. न या से नापतीला पाहायला उ सु क
असले या से नेने उ साहभिरत गगनभे दी जयघोष केला. सै या या अग्रभागी जाऊन
कणाचा रथ उभा रािहला. कणरथाजवळ दुयोधनरथ होता. कणाने सव श्रे ठांना रचने या
आ ा िद या. या आ े नुसार सै यदळे आकार घे ऊ लागली. कण-दुयोधन रथाखाली
उत न तो हे लावणारा दळसागर पाहत होते . याच वे ळी दुयोधनाचे ल वृ षसे नाकडे
गे ले. वृ षसे न पु ढे झाला. याने दुयोधनला वं दन केले . दुयोधनाने मोठया प्रेमाने
वृ षसे नाला जवळ घे तले .
‘वृ षसे ना, सां भाळू न बरं !’ दुयोधन हणाला.
‘महाराज, आप या िवजयासाठी मला प्राणांचं मोल वाटणार नाही.’
कण अिभमानाने आप या पु त्राकडे पाहत असता, दुयोधनाने आप या ग यातला
मो यांचा सर काढून वृ षसे ना या ग यात घातला, आशीवाद िदला,
‘िवजयी हो!’
वृ षसे न कणाकडे वळला. याने कणाला वं दन केले .
कण प्रितिबं ब िनरखीत होता. ते प डो यांत साठवीत होता. कण ि थर आवाजात
हणाला,
‘पु त्रा, तु झा पराक् रम लोको र ठरावा! जय-पराजय यांचं गिणत वीर कधीही
मनात बाळगीत नाहीत. पराभव झाला, तर तो अशा या हातून हावा की, या या
शौयाला पृ वीतलावर तोड नसे ल. ते यश तु ला लाभावं , हा माझा तु ला आशीवाद आहे .’
कणाचा आशीवाद घे ऊन वृ षसे न आप या रथासह आप या पथकाकडे िनघून गे ला.
कण रणभूमीकडे पाहत होता.
रणभूमीवर शे कडो रथां या अ वाची िखकाळणी, अं बारी-हौ ांनी सजले पा ह ीचे
ची कार, हातांत पा खड़ाग, गदा, आदी श त्रांनी वीरश्रीला आ ान करणारे दळातून

उठणारे आवाज यांनी रणभूमी जागी होत होती.
कण, दुयोधन रथा ढ झाले . ह ीनी वे ढले पा राजगोटात दुयोधनाचा रथ
पोहोचवून कणाने सार याला आपला रथ सै या या अग्रभागी यायला सां िगतले .
सै या या अग्रभागी कणाचा सु वणशृं खलािच असले ला रथ उभा रािहला. पूव
िदशे ला प्रकाश उमटू लागला होता. ि ितजकडा आरत बन या हो या. िनरिनरा या
पथकांचे शं खनाद उमटत होते . कणाचे ल समोर उ या असले या पांडवसे नेकडे लागले
होते . याच वे ळी अजु नाचा किप वजां िकत रथ पांडवां या अग्रभागी िदसू लागला. या
रथावर कणाची दृ टी जडली. याला कृ णाचा आशीवाद आठवला:
...कस याही जयपराजयानं तु झं पराक् रमी जीवन झाकाळलं जाणार नाही. ते तु या
िप यासारखं च सदै व ते ज वी राहील. या प्रकाशाला पश कर याचं धाडस दे वांनाही
होणार नाही....
या कृ ण-आठवणीनं कण मोहरला. अजु नरथाकडे पाहत याने कृत ते ने मान
नमिवली. चे ह यावर ि मत उजळले . कणाची छाती िव तारली गे ली. याने मागे वळू न
पािहले . पूवि ितजावर सूयिबं ब उमटत होते . कणाने दो ही हात जोडून सूयाला वं दन
केले . रथात ठे वले ला िवजयी शं ख उचलला आिण दो ही हातांत तो सु वणमं िडत शं ख
घे ऊन मु खाला लावला. गाल फुगले . ग यातील िशर तणावली आिण एक दीघ नाद
उमटला. कणाने ित्रवार शं खनाद िदला. शं ख रथावर ठे वीत असतानाच पांडवां या बाजूने
कृ णा या पांचज य शं खाचे गं भीर उ र आले . कणाने हात उं चावला. याबरोबर सं केतब
दळभार पु ढे सरकू लागला. जयघोष करीत जाणारी से ना शत् ला िभडली. उं टां व न
उठणारे रणनौबतींचे आवाज अखं ड वाजू लागले . तु ं बळ यु ाला सु वात झाली.
कण आप या रथातून ते यु पाहत होता. या या रथ दळाला प्रो साहन दे त
यु ातून िफरत होता. कणा या रथाबरोबर रथर क धावत होते . कणा या चारी बाजूंनी
आपाप या रथात बसले ले चार वीर कणा या रथाबरोबर याचा माग मोकळा करीत पु ढे
जात होते . कणाला आ ान करणारा तु यबळ वीर समोर ये ताच कण या याशी यु
करीत असे .
म या टळत आली, तरी यु ाचा िनणय लागत न हता. याच वे ळी एक ते ज वी
रथ कणा या िदशे ने दौडत आला. णभर अजु नरथ आला, की काय, असे कणाला वाटले .
पण रथ दृि टपथात ये ताच कणाची दृ टी रथा या वजाकडे गे ली. ते थे किप वज न हता.
वजावर सु वणपु छ शरिचह होते . या रथात कणाला नकुलाचे दशन घडले . चं दर्
प्रगटावा, तसे याचे प कणाला भासले . अ यं त दे खणा, पसं प न नकुल कणाकडे
पाहत आप या रथावर उभा होता. या या पाने ते ज वी बाण. रथाम ये उभा
अस याचा भास कणाला झाला. नकुलाला टाळू न जा या या िवचारात कण असतानाच
नकुलाच श द या या कानां वर पडले ,
‘थांब, सूतपु त्रा! पळू न जाऊ नकोस. हा मी तु या समोर यु ाथ िस आहे . या
सवनाशाचं , कलहाचं कारण तूच आहे च. हे अधमा, आज तु झा वध क न मी
कणा या चे ह यां वर हसू उमटले . तो हसत हणाला,
‘नकुला, राजपु त्राला शोभतील, असे तु झे उद्गार आहे त; पण नु स या बोल यानं
यो ा िस होत नाही. तू माइयावर प्रहार कर. तु झा पराक् रम पाहावा, अशीच माझी
इ छा आहे .’

कण नकुलाचा मारा आप या बाणांनी माडून काढात होता. तवढ ापु रताच तो
प्रितकार करात होता. नकुल या प्रातकारान सं तापून आवगान प्रखर यु करात होता.
बराच वे ळ कणाने ते यु कौतु काने चालवले , यु ाला आवर घाल यासाठी कणाने आपले
धनु य वापरल. यान नकुलाच धनु य छदल. याचा वज पाडला. नकुल हता व, िवरथ
व िवगतकवच झाला. नकुलाला या पिरि थतीत काय करावे , हे णभर कळे नासे झाले .
रथाव न उडी टाकू न तो पळू लागला. ते पाहन
ू कणाने आप या रथातून उडी मारली
आिण पळणा या नकुलाला गाठले . या या ग यात आपले धनु य अडकवून कणाने
याची गती रोखली. पराजयाचा ोभ अनावर झालला, अपमानान थरथ लागलला
नकुल कण पाहत होता. याच आर त बनले ले मु खकमल पाहन
ू कणाला वाटले की, या
आप या किन ठ भ्रा याला उराशी कवटाळावे . मायन या या पाठीव न हात
िफरवावा. क टाने या िवचारापासून परावृ होत कण हणाला,
‘वीरश्रे ठा! िभऊ नकोस. माझं तु ला अभय आहे . हे सु कुमारा! आपली कुवत
ल ात घे ऊन वै री प करावा. या भयाण रणां गणावर असा एकाकी िफ नकोस. यु ाची
मौजच पाहायची असे ल, तर तु झे भ्राते भीम, अजु न यां या िनवा यान जा. सु खानं
आप या िशिबरात परत जा.’
नकुला या ग यात अडकवले ले आपले धनु य कणाने काढून घे तले आिण
नकुला या ने तर् ांतले अश् पाहावे लागू नये त, हणून तो माघारी रथाकडे वळला.
म याही उलटली होती. तळप या सूयाचे ते ज रणां गणाला आले होते . ते
सूया तापयं त तसे च चालले .
सूया तानं तर कौरविशिबरात कण िवसावला असता, दुयोधन ते थे आला. याची
मु दर् ा िचं तेने यग्र बनली होती. यु ात झाले या जखमांची याला जाणीव न हती.
कणाला तो हणाला,
‘िमत्रा, हे रणां गण मला यशदायी वाटत नाही.’
या बोल याने सावध झाले या कणाने िवचारले ,
‘का? आजचा माझा रणां गणावरचा पराक् रम सामा य न हता. पांडवां या से नेला
माझं आजचं दशन िनि चत चल नसे ल!”
‘मी तु या यशाब ल हणत नाही.’
‘मग?’
‘िमत्रा, आज केवढी अपिरिमत हानी झाली आहे , ते बघ ना! े मधृ तीचा भीमानं
वध केला. सा यकीनं िव द अन् अनु िव द यांना परलोकवास घडिवला. िचत्र आिण
िचत्रसे न धारातीथी पडले . आज या यु ात अने क वीर पडले . अने क िव झाले . न ट
झाले या कवचांची अन् आयु धांची तर गणनाच करणं कठीण!’
‘पण यात माझा काय दोष?’ कणाने िवचारले .
दुयोधन िख नपणे हसला.
‘कणा, दोष तु झा नाही, तर कुणाचा? तू से नापती आहे स ना? रणां गणावरील
प्र ये क जयपराजयाला से नापतीच जबाबदार असतो. यशाबरोबर पराजयाचं धनीपण
याला वीकारावं लागतं .’

कण काही बोलला नाही. दुयोधना या बोल यातील स य याला जाणवत होते .
दुयोधन हणाला,
कणा, आज सोळा िदवस झाले . या सोळा िदवसांत आप या से नेची अपरं पार हानी
झाली. प्र ये क िदवसाला असं बळ खचत चाललं , तर कठीण. िमत्रा, श य ते वढ ा
लौकर िवजय आप या घरी ये ईल, असं काहीतरी करायला हवं . या अजु नाचा तू पराभव
करशील, तर णात सारं सा य होईल.’
कण या बोल यानं हसला.
‘यु वराज, याइतकी सोपी गो ट कुठली! अजु नाचा पराभव इतका सोपा आहे का?’
‘िमत्रा, तू हे बोलतोस? अरे , तूच तर अजु नवधाची प्रित ा करीत होतास ना?’
‘हो; पण तो अजु न मा यासमोर ये ईल तर ना? तो कृ ण सदै व मा यापासून
अजु नाला दरू ठे वतो. या अजु नाची मला भीती वाटत नाही. शरीरबल, मानसबल आिण
अस्रकौश य या गु णांत अजु न मा या तु यबळ नाही. अजु ना या गांडीव
धनु यापे ाही श्रे ठ असं माझं िवजयी धनु य आहे . भगवान परशु रामांचं ते धनु य.
यांनीच मला आशीवादपूवक िदलं य.् ..’
‘मग दुसरी कसली कमतरता?’ आनं दाने दुयोधनाने िवचारले .
‘फार मोठी कमतरता आहे . हे कौरवे वरा! श्रे ठ रथी नु स या आप या
श त्रनै पु यावर जय िमळवीत नाहीत. तो जय प्रा त कर यासाठी तसाच श्रे ठ सारथी
लागतो. कृ णासारखा सवश्रे ठ सारथी अजु नाला लाभला आहे . तसा सारथी
मा याजवळ नाही.’
‘आप याजवळ कृ णासारखा तु यबळ असा सारथी नाही?’
‘आहे ना!’
‘कोण??
मद्रराज श य! तो अजोड सारथी आहे . श यराज कृ णाइतकाच अ वाव ाकुशल
आहे . तो माझं सार य करील, तर तु झं मनोवां िछत पूण हायला फार अवधी लागणार
नाही.’
दुयोधन उ साहाने उठला. तो कणाला हणाला,
‘िमत्रा, तू िचं ता क नकोस. उ ा श यराज तु झं सार य करील.’
कण यावर काही बोलला नाही.
कणाचा िनरोप घे ऊन श यिनवासस गाठ यासाठी दुयोधन रथा ढ झाला.

५१

दु स या िदवशी पहाटे

कण कौरविशिबरात आला, ते हा दुयोधन आनं दाने पु ढे
आला. ‘कण रथाखाली उतरताच तो हणाला,
‘कणा, तु झं इि छत सफल झालं .’
‘कसलं ?’
‘मद्रराज श यांनी तु झं सार य कर यास मा यता िदली आहे .’
‘यु वराज, आता मा या पराक् रमाब ल िचं ता व नका.’
‘चल, कणा, मद्रराज तु झी वाट पाहत आहे त.’
कण दुयोधनासह िशिबरात प्रवे श करता झाला. आसनावर बसले ला मद्रराज
उठलाही नाही. तो बस या आसनाव नच कण व दुयोधन यां याकडे पाहत होता. कण
श या या समोर गे ला.
‘मद्रराज, अं गराज कण आप याला वं दन करतोय्’
‘सूतपु त्र राधे या, तु झा िवजय असो.’ श याने बस या जागे व न कणाचे वागत
केले .
कणाने दुयोधनाकडे पािहले .
कणा या चे ह यावर उठले ला अपे ि त सं ताप पाहन
ू , आनं दाने श याने िवचारले ,
‘राधे या, माझं सं बोधन आवडलं नाही, वाटतं ?’
श यराज! राधे य हणवून घे यात मी ध यता मानतो; पण या नावानं हाक
मार याचा अिधकार फार थोडयाना आहे . ते वढी जवळीक आपली नाही. तो आपला
अिधकारही नाही.’
‘ठीक! सूतपु त्र हणूनच यापु ढं मी तु ला हाक मारीन. झालं ?’
‘मी सूतपु त्र आहे , तसाच अं गदे शचा अिधपतीही आहे .’
‘हं ! अं गाराज! कणा, ती उपाधी आहे . रा य दे ऊन कोणी राजा होत नसतं . तसं
झालं , तर सारे च राजे होतील. कुलवं त होतील.’
‘श यराज!’ कण खड़गावर हात ठे वीत हणाला,
श य आसनाव न एकदम उठला. कणा या दृ टीला िभडवत तो हणाला,
‘खडूगावरचा हात मागं घे ! कणा, माझं सार य हवं असे ल, तर माझं अिप्रय बोलणं
तु ला ऐकू न यावं च लागे ल. याच अटीवर मी तु झं सार य मा य केलं आहे . अन् ल ात
ठे व, शूदर् ां या भावने ला मी िकंमत दे त नसतो.’
कणाने आ चयाने दुयोधनाकडे पािहले .
दुयोधना या डो यांत आजव उमटले होते . तो हणाला,
‘िमत्रा, श यराज हणतात, ते खरं . मा यासाठी एवढं तू सहन कर. तु या तु इया
सं तापाला मा यासाठी आवर घाल.’
कणाने आवं ढा िगळला.
‘ठीक आहे . ' कण हणाला, श यराज, तु ही माझं सार य करता, यात मला ध यता

वाटते . कृ णापे ाही श्रे ठ असले या आप या सार याचा अनु भव घे याला मी उ सु क
ू णं भूषणावह मानीन.’
आहे . यासाठी मी आपली दष
कण, दुयोधन, श य िशिबराबाहे र आले . कणासाठी श याने खरोखरच एक सु रेख रथ
िस केला होता. तो रथ अवलोकन क न, महारथा कणाने रथाची पूजा क न, याला
प्रदि णा घातली. एकाग्र िच ाने सूयाचे मरण क न तो श यराजाला हणाला,
‘श यराज, प्रथम आपण रथा ढ हावं .’
श याने दुयोधनाकडे पािहले . दुयोधन श याला हणाला,
‘हे मद्रेशा, कणा या िद य रथाचं तू सार य कर. तु झं पाठबळ असे ल, तर कण
धनं जयाला सहज िजं कील.’
दुयोधनाची आ ा वीका न श य रथावर आ ढ झाला. यापाठोपाठ कण रथावर
आ ढ झाला. श याने वे ग हाती घे तले आिण रथ रणभूमीकडे चालू लागला. कण त ध
बसले ला पाहन
ू श य मागे वळू न हणाला,
हे सूतपु त्रा, यु ा या क पने नं घाबरला तर नाहीस? अ ाप सूयोदयाला खूप
अवधी आहे . तोवर िनणय बदलला, तर सां ग. मी तु ला आनं दान िशिबरावर ने ईन. यातच
तु झ िहत आहे .’
सं यमपूवक कण हणाला
‘श यराज, आज रणां गणावर मी मा या धनु याला प्र यं चा जोडीन, ते हा तु ला
माझं शौय िदसे ल. मा या दशनानं आज पांडव भयभीत झाले ले तु लाच िदसतील. ते
पाहीपयं त थोडी उसं त घे .’
या बोल याचा श यावर काहीच पिरणाम झाला नाही. तो मोठ ाने हसला. कणाने
िवचारले ,
‘हसायला काय झालं ? माझा पराक् रम िस कर याइतपत िनि चत माझं बाहुबल
आहे .’
राधे या, मृ गद्राची आिण को ाची गाठ पड यानं तर को हा िजवं त सु ट याचं मी
ऐकलं नाही. महाधनु धर अजु न भे टेपयं त या व गना चालतील बरं !
श यराज, तु ही माझे सारथी आहात.’
‘सार य मी करतोच आहे .’
‘अन् अपमानही!’
‘ या एकाच अटीवर मी सार य वीकारलं य.् ’
कण उद्िव नपणे हसला. न राहवून तो हणाला,
‘आपण मद्रराज ना! या दे शा या कीतीनु सारच आपण वागता आहात. या
दे शाम ये यसन श्रे ठ मानलं जातं , अनीती हीच नीती मानली जाते , पापाचरण हाच
ितथला धम आहे , या मद्रदे शाचे आपण सु पुत्र. आप याकडून चां ग या गो टींची
अपे ा करणं च चूक,’
‘तस नाही हं ! काही बे ला चां ग या गो टीही मला सां गता ये तात. एकदा
समु दर् तीरावर एक सं पत्र वै य राहत होता...'
‘श यराज, मला कथा ऐकायची नाही. रथ हाका.’
‘रथ नीट जाईल. याची िचं ता नको. पण कथा तर ऐक.’ श य सां गू लागला, ‘ या
वै या या घराशे जारी असले या एका झाडावर एक कावळा राहत होता. वै याघरचं

उि छ ट खाऊन तो भलताच माजला होता. एकदा मानससरोवराकडं जाणारा एक हं स
या झाडावर िवसावला. या हं साला पाहन
ू वै यपु त्र थट् टेनं काव याला हणाले ,
“बाबा, रे ! या हं सापे ा तूच आ हां ला श्रे ठ वाटतोस.’
‘परा नावर वाढले ला तो मूख कावळा. याला ते खरं च वाटलं . यानं सरळ हं साला
उडडाणाचं आ ान िदलं . हं स हसून हणाला,
“बाबा, रे ! खरं च तू श्रे ठ आहे स. ते आ हां ला मा य आहे .’
‘पण कावळा कुठलं ऐकायला! तो हणाला,
“ते उड्डाणानं च िस झाल पािहजे .’
‘काव या या मूख आग्रहा तव हं सानं पं ख पसरले अन् आकाशात झे प घे तली.
कावळा या या पु ढं नाना त हांनी उडू लागला. हं स राजगतीनं उडुाण करीत होता. पु ढं
समु दर् लागला. समु दर् ाचा काठ िदसे नासा झाला. काव या या पं खांतलं त्राण कमी
होत होतं . लाटां वर हे लावणारा तो सागर पाहन
ू याचं बळ खचत होतं . शे वटी कावळा
अगदी पा या या पृ टभागाव न थकले ले पं ख फडफडवीत जाऊ लागला. हं सानं
िवचारलं ,
‘काव या, तू अने क उडडाणं दाखवलीस; पण या उडडाणाचं नाव नाही सां िगतलं स.
असं पं खांनी पाणी फडफडवीत पा याव न चाल यासारखं उडडाण करणं अलौिकक
आहे . या उडडाणाचं नाव काय?’
‘कावळा प्राणभयानं हणाला
"हे उड्डाण नाही. ही माझी दै वगती आहे . मा या मृ यूनंच मा या पापाचं
प्रायि चत मला घडे ल.’
‘हं साला काव याची दया आली. आप या पं खावर काव याला घे ऊन हं साने
याला परत या टत िठकाणी आणून सोडल.
‘कथा सं पवून श य हणाला,
‘कौरवां या अ नावर वाढले ला तू कावळा. तु ला ही कथा सां गणं आव यक होतं .
‘श यराज! हं स ते , की, जे बु डणा याला आप या पं खां वर तोलतात. पै लतारावर
नऊन सु रा त पोहचिवतात आप या हण याप्रमाणे मी कावळा असे नही; पण
याचबरोबर बु डत असले याला वाचिवणारा हं स मला िदसत नाही.’
कणाचा रथ यु भूमीवर आला. ते हा, वृ षसे न-चक् रधरांनी याचे वागत केले .
कणाचा आशीवाद घे ऊन वृ षसे न आप या गोटाकडे चक् रधरासह गे ला. पूवला उजाडू
लागले होते . कणाने से नेची पाहणी केली. तोवर ते थे दुयोधन ये ऊन पोहोचला.
सूयोदयाबरोबरच कणाने यु ाला सु वात केली. कणाचा रथ आप या से नेला आपला
पराक् रम दाखवून उ साहभिरत करीत रणां गणावर सं चार करीत होता. या या पाने
रणां गणावर सूय प्रकट याचे भासत होते .
अचानक श यराजाने रथाला गती िदली. रथ भरधाव सु टला. श याने रथ वरे ने का
हाकारला, याचा िवचार करणा या कणाला याचे उ र गवसले . या यासमोर
यु िधि ठराचा रथ ये त होता. श याने या रथासमोर आपला रथ थांबवला. यु िधि ठरा या
सु वणमय वजावर नं द-उपनं द नावाचे दोन मृ दंग लावले ले िदसत होते . यु िधि ठराकडे
बोट दाखवीत श य हणाला,
‘कणा, हा बघ प्रथम पांडव. ये ठ क ते य...’

कणा या मु खावर ि मत उमटले .
तो प्रथम पांडव ... ये ठ क ते य .मग मी कोण?
कण श याला हणाला,
‘श यराज, रथ वळवा. मला या याशी यु करायचं नाही. मला फ त अजु न हवा.’
‘राधे या! या यु िधि ठराला पाहन
ू ...’
पण श याला पु ढं बोलायला अवसर िमळाला नाही. एक बाण घ गावत आला
आिण जे थे कणाचा हात रथा या कडे वर िवसावला होता, यापासून थोडया अं तरावर
तून बसला. कणाने सं तापाने पािहले . यु िधि ठर प्र यं चेला दुसरा बाण जोडीत होता.
कणाची नजर वळताच तो उ चरवाने हणाला,
‘सूतपु त्रा कणा, मी तु लाच पाहत होतो. आज तु झा वध क न तु झी यु िपपासा मी
न ट करीन. यु ाला तयार हो ’
यु िधि ठरा या शरवषावाला कण सहजपणे उ र दे त होता. बराच वे ळ दो ही वीर
एकमे कांना पराभूत कर यासाठी झुंजले .
शे वटी कणाने यु िधि ठराचे धनु य तोडले . याचे र क मारले , सारथी मारला आिण
यु िधि ठराचा रथ उद् व त केला.
या कणपराक् रमाने याले ला यु िधि ठर नजीक आले या दुस या रथा या
आश्रयाने पळू न जाऊ लागले ला पाहताच कण वरे ने धावत जाऊन या रथावर चढला.
यु िधि ठरा या खां ावर हात ठे वीत तो हणाला,
‘यु िधि ठरा! िनि चं त मनानं परत जा. ही यु भूमी आहे . त
ू पटाइतकी ती सोपी
नाही. रण हे तु झं े तर् न हे . परत या यु भूमीवर पाऊल टाकू नकोस. टाकलं स, तरी
मा यासमोर ये ऊ नकोस.’
कण समाधानाने रथातून उतरला आिण परत आप या रथावर चढला.
कणपराक् रमाने चिकत झाले या श याने िवचारले ,
‘कणा, अरे , या यु िधि ठराला सोडलं स, ते च बरं केलं स! तू याला सोडशील, अस
वाटल न हत.’
‘श यराज मी कावळा नाही राजहं स आहे असं मला वाटू लागलं य् श यराज,
अजु नाचा रथ गाठू दे . या रथाला िभड यासाठी माझा जीव उतावीळ झालाय्.’
म या उलटली, तरी रणां गण तसे च चालू होते . कणपराक् रमाने पांडवसे ना अि थर
बनली होती. यु ाचा िनणय लागत न हता. असं य वीरां या िवखु रले या प्रेतांतल
ू
यु ाचा धु मळा चालू होता. रथां या आिण बाणां या आवाजानी कान बिधर होत होते .
ह ीं या पायांनी भूमी कंप पावत होती. किप वजां िकत अजु नरथ शोधीत असता कणाचा
रथ थबकला. म या टळत आली होती. गदािच धारण केले ला भीमाचा रथ समोर
ये ताना िदसला. ते पाहताच कण श यराजाला हणाला,
श यराज, भीम चालून ये तोय्, आपला रथ बगल दे ऊन बाजूला काढा.’
‘भीमापु ढं िनभाव लागणार नाही, हणून?’
याचं नाव कशाला घे तोस? भीमा या दशनानं एवढं गभगळीत हायला होतं , तर
अजु नाचं नाव घे तोस कशाला?’

‘श यराज, ते णभर गृ हीत धरा; पण याचबरोबर आपण माझं सार य करीत आहा,
हे कृपा क न िवस नका. रथ बाजूला या.’
श याने रथ वळवला. कणाचा रथ वळत आहे , हे पाहताच भीमाने आप या
सार याला सावध केले . भीमा या रथाला गती लाभली आिण भीमरथ कणा या
‘कणा, िभऊन पळू न जात होतास? अरे , कौरवांचा से नापती ना तू!’
कणाने तशा ि थतीत एक वास सोडला. कण भीमाला पाहत होता.
याचे बाहू फुरण पावत आहे त, वीरश्रीने या या चे ह यावरचे ते ज शतपटींनी
वाढले आहे , असा तो शि तशाली भीम पाहन
ू कणाचे ने तर् तृ त झाले . याचे कवच
िधराने डागळले होते . ने तर् आरत बनले होते . दाट वनातून मत गजराज वृ शाखा
मोडीत बाहे र यावा, तसा तो रणां गणावर भासत होता.
द्रौपदीव त्रहरणा या वे ळी प्रित ाब हाणारा हाच एक पांडव. द्रपदा या
शीलर णाथ याने च कीचकाचा वध केला. भीमाचे दशन हणजे सा ात पु षाथाचे दशन,
असे कणाला वाटले .
कानाजवळू न घ गावत गे ले या बाणाने कण भानावर आला. यान पाहल, भीम
शरवषाव करीत होता. कणाने आप या बाणांना हात घातला. भीम-कण प्राणपणाने लढू
लागले . जणू रणभूमीवर सा ात अग्री आिण सूयच प्रगटले होते . कण
प्रितकारापु रते च बळ वापरीत होता; पण भीम प्राणपणाने लढत होता. भीमा या
आघातांनी कण थकत होता. भीमाला कसा आवर घालावा, हे च कणाला कळत न हते .
कणा थकत आहे , हे यानी ये ऊन भीम अिधक उ साहभिरत होऊन लढत होता. एक
उग्र बाणा सणसणत आला आिण कणा या खां ात तला. या वदने ने कासावास हाऊन
कणाने रथा या ह तक ाचा आधार घे तला. श य िचं तातु र होऊन हणाला,
‘कणा, रथ माघारी ने ऊ?’
आप या डा या हातान तलला बाणा काढत कण हणाला,
‘नको! सा याच इ छा सफल होतात, असं नाही. या भीमा याच हातून ते होणार
असे ल, तर होऊ दे .’
कणाने आपले धनु य उचलले आिण परत यु ाला सु वात केली. याच वे ळी
म याही टळू लागलला होती. ‘मामाला आवर घाल यासाठी कण आप या प्र यं चला
हात लावीत असतानाच या या कानां वर हाक आली,
‘िमत्रा, अं गराज...’
यु ा या कोलाहलातून उठले ली ती आत हाक ऐकू न कणाने मागे वळू न पािहले .
दरू व न चक् रधर हात उं चावून ये त होता. चालताना अडखळत होता, आपला रथ सोडून
पायी ये णारा चक् रधर िदसताच कण श याला हणाला,
‘श यराज, रथ वळवा.’
‘हौस िफटली?”
‘श यराज, तू माझा सारथी आहे स. मी से नापती आहे . मु काटयानं रथ वळवा.’
कणाचे ते उग्र प पाहन
ू श याने रथ वळवला. रथ वळले ला पाहताच भीमाने
आवाज टाकला,
‘ याडा! रणातून पळू न जातोस?’
उद्िव नपणे हसून कणाने उ र िदले ,

‘आप यासार या पराक् रम यो यासमोर कोण िटकेल?’
भीम काय हणाला, ते कणाला ऐकू आले नाही. रथ वळला होता.
चक् रधर जवळ ये ताच कणाने रथ थांबवला. रथाखाली उडी टाकू न तो धावत
चक् रधराकडे गे ला. चक् रधरा या चे ह यावर वे दना प्रगटली होती. या याजवळ जात
कणाने िवचारले ,
‘िमत्रा...’
‘अं गराज, दुःशासनाचा वध झाला.’
‘कुणी केला?’
‘ या याशी यु करीत होतास, तोच भीम. दुःशासनाचा वध क नच तो आला
होता.’
‘ते सां ग यासाठीच आलास? अन् तु झा रथ कुठय्?’
‘आहे ितकडं , िमत्रा, दु:शासनाचा वध िविचत्रपणे झाला.’
‘बोल!’
‘दुःशासन भीमा या गदाप्रहारानं रणां गणावर पडला असता, भीम या याजवळ
गे ला, अ यं त िवकल अव थे त पडले या दुःशासनाला ‘द्रौपदी या व त्राला कोण या
हातानं पश केलास’ हणून िवचारलं . या प्र नानं सावध झाले या दु:शासनानं तशा
ि थतीतही आपला उजवा हात उं चावला अन् हणाला,
“हाच तो हात! भीमा, हाच तो हात, की या हातानं मी सहस्र गा चं दान केलं य.्
हाच तो हात की, यानं खड़्गच पे ललं . रमणीं या व थळांना पशलं . याच हातानं
या से नीचे केस मी तु हां सवांदेखत ओढले . नाही, भीमा, या हातांनी कधीही परघर या
उि छ टांनी िल त झाले ली पात्रं िवसळली नाहीत. हाच तो िवजयी हात!’
‘दुःशासना या उ रानं अिधकच क् रोिध ट झाले या भीमानं दुःशासना या
छातीवर पाय दे ऊन तो उं चावले ला हात आप या बळानं उखडून काढला अन् छातीवर
बसून आप या नखांनी दु:शासनाचं व थळ िवदा न सव वीरांदेखत भीम याचं र त
याला.’
कणा या अं गावर शहारे आले .
‘िमत्रा, जातो मी...’ हणत चक् रधराने पाठ िफरवली अन् कणाचे ने तर् उ या
जागी िव फारले गे ले- चक् रधरा या पाठीत उभी कु हाड तली होती. चक् रधराने चार
पावले टाकली आिण तो पालथा पडला. कण धावला. चक् रधराला आप या हातांनी
सावरीत तो ओरडला,
‘िमत्रा, हा पाठीत वार कुणी केला?’
चक् रधराने डोळे उघडले . या या चे ह यावर हसू उमटले .
‘दुःशासनाला वीरश या दे त होतो. या यावर शे ला झाकीत असता कुणीतरी
मागून हा वार केला. कणा, हे रणां गण खरं नाही. इथं धमाला, नीतीला अवसर नाही. इथं
धमाची व गना चालते . कृती अधमाचीच असते . भी म द्रोण, सा यांची कथा तीच. या
रणभूमीत तु ला यश नाही. िमत्रा, सावध राहा. जप. मी जातो.’
बोलता-बोलता चक् रधराचा मान कणा या मांडीव न कलं डली. कणाला वस
घे णेसु ा जड वाटत होते . डो यांत भरले या अश् ं मु ळे चक् रधर िदसत न हता. कणाने
डोळे पु सल. तो सावकाश उठला. चक् रधराकडे पाहत याने आप य कमरे चा शाला

काढला. तो चक् रधरावर झाकू न, कण आप या रथाकड आला. रथावर चढत तो हणाला,
‘श यराज! या रणभूमीपासून रथ दरू या. िनदान या णी तरी मला या रणभूमीकडे
पाहवणार नाही.
'श याने कणाचा रथ सरळ िशिबराकडे ने ला.
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क णाचा रथ रणभूमीतून िशिबराकडे गे ला, हे कळताच दुयोधन िशिबराकडे आला.
कण मं चकावर िवसावला होता. िशर त्राण बाजूला ठे वले होते . मं चकावर म तक ठे वून,
डोळे िमटू न कण बसला होता. िशिबरात प्रवे श करताच दुयोधन हणाला,
‘िमत्रा, तू घायाळ होऊन आलास, असं कळलं , हणून मी आलो.’
‘नाही, यु वराज. मी ठीक आहे . थोडा थकलोय् एवढं च.’
कणा या दं डावर या घावाकड पाहत दुयोधन हणाला,
‘िनदान ले पण तरी क न यायचं होतं स.’
‘सारे च घाव ले पणानं बरे होत नसतात, यु वराज. काही घाव आयु या या अखे रपयं त
तसे च राहतात.’
‘अं गराज, काल नकुल तु या हाती सापडला होता?’
‘हो’
‘अन् याला सोडून िदलं स?’
‘हो’
‘आज यु िधि ठर तु या हाती िमळाला होता, हणे !’
‘हो’
‘ यालाही सोडून िदलं स!’
‘हो’
‘भीमानं तु झा पराभव केला?’
‘हो’
दुयोधनाचा सं ताप प्रगट झाला.
‘हो काय? कणा, शत् हाती सापडतो अन् तू याला सोडून दे तोस?’
‘ यांना मा न का यु थांबणार होतं ?’
‘मा न नाही. िजवं त पकडून.’ दुयोधन हणाला, ‘कणा, द्रोणाचायांना मी एकच
िवनं ती केली होती. मला यु िधि ठर हवा होता. जे आचायांना जमलं नाही, ते तू केलं
होतं स. मला यु िधि ठर हवा होता, हे माहीत असूनही तू याला सोडून िदलं स’
‘तो तु या हाती िमळाला असता, तर यु कसं सं पलं असतं ?’ कणाने िवचारले .
‘िनि चत सं पलं असतं .’ दुयोधन हणाला, ‘कणा, या रणात यश नाही, हे मला
प ट िदसू लागलं य.् तो यु िधि ठर सापडला असता, तर मी याला परत त
ू ाचं आ ान
िदलं असतं . या त
ू लं पटानं ते मा य केलं असतं . त
ू ातला िवजय आमचा होता. पांडव
परत वनवासाला गे ले असते .’
दुयोधनाचे ते भाषण ऐकू न कणाला हसू आवरले नाही.
दुयोधनाने रागाने िवचारले ,
‘का? खोटं वाटतं ? शकुनीं या साहा यानं ...’
‘यु वराज!’ कण थक या आवाजात हणाला, ‘एका ु ताचा केवढा भयानक पिरणाम

झाला, ते पाहत असता दुस या ु ताचं व न बाळगता? पांडव वनवास भोगायला
जातील आिण बारा वषांनी परत हे च रण उभं राहील; पण ते झुंजायला एक माणूस तरी
राहील का?’
‘ याची मला पवा नाही. पृ वीतलावर या वे ळी दोनच जीव असले , तरी चालतील,
एक मी आिण दुसरा यु िधि ठर. यासाठी पृ वीनाश उभार याची माझी तयारी आहे .’
‘यु वराज, तु हां ला या यु ातून हवं तरी काय?’ कु ं चा से नापती हे िवचारतो?
अं गराज, मला िवजय हवा. िनखळ िवजय हवा.’ दुयोधनाने उसं त घे तली. ‘पण तो िवजय
तु म या हातून िमळे ल, असं वाटत नाही.’
‘यु वराज, मा या िन ठे वर तु मचा भरवसा नसे ल, तर हे से नापितपद तु ही दुस यां ला
ा. मी यात अपमान मानणार नाही.’
‘िमत्रा!’
‘मी रागानं हणत नाही. यु वराज, मी िपतामहांसारखा ित्रय थोडाच आहे , की
यानं श त्रसं यास या, हणताच अपमान मानावा! बोलूनचालून मी सूतपु त्र.
तु म या िवजयासाठी मी हवं ते सोशीन. अखे रपयं त कुणा याही हातांखाली तु म यासाठी
लढे न. लढता-लढता म न जाईन.’
दुयोधन या श दांनी गिहवरला. कणाला िमठी मारीत तो हणाला,
‘असं बोलू नकोस, िमत्रा. िनदान तू तरी बोलू नकोस. तु यािवना आले पा
िवजयापे ा तु यासह मी आनं दानं पराभव वीकारीन तु ला वगळू न मला काण याच
िवजयाचं मोल नाही.’
कणा या िमठातून बाजूला होत दुयोधन वळला. जाता-जाता हणाला,
‘तू िवश्रांती घे . मी रणभूमीवर जातो.’
दुयोधन गे ला. कणाने आपला िकराट उचलला. शा याला तो हणाला,
‘श यराज, चला!’
‘राधे या! हवी तर िवश्रांती घे !’
‘आता िवश्रांतीला थारा नाही. रणभूमीखे रीज ती इतरत्र लाभायचीही नाही.’
कण, श य रथा ढ होऊन, चालले पा यु ात सामील इतले . कण अजु नरथ शोधीत
होता. पण या रणधु माळीत अजु नरथ दृ टीस पडत न हता. सूय पि चमे कडे झुकला
असता कणरथाला एक रथ ये ऊन िभडला. कणाने पािहले , तो अ व थामा आला होता.
तो उ च रवाने हणाला,
‘कणा, उ र िदशे ला तु या पु त्राला अजूनानं गाठलं य.्
िदवसभर कण याचा शोध घे त होता, तो अजु न उ रे ला वृ षसे नाला िभडला
होता.अ ािप सूया ताला बराच अवधी होता. कणाने अजु नाचा रथ गाठ याचा आ ा
श याला केली.
श यराजाने त परते ने रथ वळवला.
कणाचा रथ भर वे गाने दौड़त होता. रणां गणाव न गडगडाट करीत वायु वे गाने
ये णारा रथ पाहन
ू यु ाम ये गु ं तले ले वीर णभर यु िवस न भावचिकत मु दर् े ने या
रथाला वाट क न दे ऊन आपले प्राण र ण करीत होते . कणाची दृ टी यु
े तर् ाव न
िफरत होती. अजु नरथाचा किप वज िदसू लागला.
अजु नाने आप या र कदळासह वृ षसे नाला वे ढले होते . वृ षसे नाने नु कताच पराभव

केला होता. या यु ात जखमी, घायाळ झाले ला वृ षसे न जखमांची ि ती न बाळगता
आवे शाने अजु नाबरोबर लढत होता. कण ते थे पोहोचला, ते हा वृ षसे न आप या
भा यातला बाण खे चीत होता. वृ षसे नाचे ल
णभर िप याकड गे ले. या या चे ह यावर
ि मत उमटले . वृ षसे न आप या प्र यं चेला बाणा जोडीत असतानाच आकण प्र यं चा
खे चले या अजु नाचे श द कणा या कानां वर आले ,
‘राधे या, यो य वे ळी आलास. मी उपि थत नसता, तु ही सहा वीरांनी माझा
अिभम यू मारला. आज मी तु या पु त्राचा वध करतो, बघ. साम य असे ल, तर वाचव
याला.’
या श दाबरोबरच तो अघोरी बाण अजु ना या धनु यातून सु टला होता. कणा या
िवचाराला अवधी िमळ याआधीच या बाणाने आपले ल य अचूक िटपले होते .
बाणा या झोताबरोबरच, प्राज ताचे फू ल िगर या घे त भूमीवर उतरावे , तसा सु कुमार
वृ षसे न रथाखाली ढासळला.
कणा या जीवाचा थरकाप झाला. कणाने रथाखाली उडी घे तली. तो धावत
पु त्राजवळ गे ला. वृ षसे नाने जगाचा के हाच िनरोप घे तला होता. या या नाजूक कंठातून
आरपार गे ले या बाणा या पा याव न र ताचे थब धरतीवर पडत होते . र णाथ धावून
आले या िप याला पाहन
ू चे ह यावरचे उमटले ले हा य तसे च होते . या बाणाने
वृ षसे ना या ग यातला मो याचा सर छे दला होता. मोती ओघळले होते . कण
भानिवरिहत होऊन ते पाहत होता. एका जाितवं त ते ज वी मो याला वे ज पडले होते .
आता कोण याही प्रय नाने ते लहान होणार न हते .
कणाने कंिपत बोटांनी वृ षसे नाचे उघडे डोळे िमटले . आता वृ षसे न झोपी
गे यासारखा भासत होता. कुठ यातरी व नात तो गु रफटला होता, या
िचरिवश्रांतीतून याला जागे करणे पाप होते .
कणा या मागे पावलांचा आवाज ये त होता; पण कणाने मागे वळू न पािहले नाही.
पे टती लाख जळत ओघळवी, तसे श द कानां वर आले ,
‘पु त्रिवयोगाचं दुःख एवढं वाटतं ? अिभम यू या वे ळी म या कोण यातना झा या
असतील, हे आज तु ला कळे ल. मा या कोव या मु लाचा िनघृ ण वध कर याआधी िववे क
सु चला असता, तर आज तु यावर ही पाळी आली नसती. आज मी पु त्रवधाचा सूड
उगवून कृताथ झालोय्.’
वृ षसे ना या मृ यूने डो यांत गोळा झाले ले अश् या श दां या दाहात कुठ या
कुठे आटू न गे ले. याने सं तापाने वळू न पािहले . या आर त िवशाल ने तर् ांत प्र विलत
झाले ली आग अजु नाला जाणवली. कणाने कृ णाकडे पािहले . कृ ण रथात अधोवदन
बसून होता. तशा पिरि थतीतही कणा या चे ह यावर कटू हा य प्रगटले . उ या
धनु याला उजवा हात िवसावून पराक् रमा या अहं काराने उ या रािहले या अजु नाला
कण हणाला,
‘अजु ना, कृताथ तू नाहीस. आज कृताथ मी झालो. आज मा या मु लाचा वध क न
तू सूड उगवला नाहीस, उलट, मला उपकारब केलं यस. याब ल तु झा मी ऋणी आहे .
बालवयाचं कौतु क घरी करायचं - रणां गणावर पाठव याआधी. रणां गण बालवयाचा,
ता याचा, वाध याचा कधीच िवचार करीत नाही. ते फ त शत् हातचं खड्ग जाणतं .
मा या मु लाचं कोवळं वय ल ात घे ऊन तू याला सोडून िदलं असतं स, तर या कणाला

या पृ वीतलावर उभं राहायला जागा िमळाली नसती. मा या मु लाला वगाचं ार
कधीही उघडलं नसतं . मी आज तु झा उपकृत आहे .’
अजु ना या चे ह यावर उमटले ला आ चयभाव पाहन
ू कण उदासपणे हसला,
‘जा, अजु ना! मी काय हणतो, ते तु ला समजायचं नाही. ते तू तु झं सार य
करणा या कृ णाला िवचार. तो तु ला नीट समजावून दे ईल.’
वृ षसे नाकडे दृ टी वळवीत कण अजु नाला हणाला,
‘जा, अजु ना! जा! उ ा िनणायक यु होईल. तोवर उसं त घे . आज खूप पराक् रम
केला स, जा!’
वृ षसे नावरची आपली दृ टी ढळू न दे ता कणाने याचा शे ला अलगद काढला.
वृ षसे नाचे पडलल धनु य या या नजाक ठे वले . मु लावर शे ला झाकात असता कणाचे
हात थांबले . थरथर या हाताने कणाने वृ षसे ना या म तकाव न हात िफरिवला. क टाने
मन आवरात याणे पु त्राचे अखे रचे दशन घे तले आिण शे ला झाकला. साकळले ले अश्
िनपटल. रथाकड जात असता वृ षसे नाचे पडले ले िशरस्राण िदसले . ते िशरस्राण उचलून
घे ऊन कण रथा ढ झाला. क टाने हणाला,
‘िशिबर...?’
सूयिबं ब अ ताचलाला गे ले होते . ि ितजावर अने क रं गांची दी ती रगाळत होती.
रणां गणावर यु सं प या या नौबती झडत हो या.
िशिबरावर जाताच श यराज रथातून उतरला. कणा या सार याने रथाचा ताबा
घे तला. कण काही न बालता डा या हातान िशर त्राण छातीशी कवटाळू न उजवा हात
रथा या हि तक े वर ठे वून रथात उभा होता. श यराजाला राहवले नाही. शाक् रमग्र
अव थत उ या असले या कणा या उज या हातावर श याने हात ठे वला. कणाने
श याकडे श यराज गाहवर या आवाजात हणाला,
‘राधे या! माणसानं एवढं सोसू नये .’
‘श यराज! काही माणासं परिनं देसाठीच ज माला आलला असतात. तशाच काही
नु सतं सोस यासाठीच ज मले ली असतात. मा या दै वी ते वढं च आहे . ते वढं च! सारथी ऽ
ऽ’
श याचा हात मागे आला. रथ कणिनवासाकडे जात होता. कणरथामागून वजहीन
धावणा या रथाकडे कणाचे ल न हते .

५३

सं

याछाये तन
ू कणाचा रथ िनवासाकडे जात होता. कणाचे ल कुठे च न हते .
आप या दुःखाला आवर घाल याचा प्रय न करीत तो रथात उभा होता.
अचानक रथ थांबला. कणाने िवचारले ,
‘रथ का थांबला?’
मागे पाहत सारथी हणाला,
‘मागून रथ ये तोय्.’
कणाने मागे पािहले .
पाठीमागे वृ षसे नाचा रथ होता. यामागून ितसरा रथ ये ताना िदसत होता.
वृ षसे ना या रथाला बगल दे ऊन तो रथ पु ढे आला. दुयोधनाचा रथ ओळखताच कण
रथाखाली उतरला. दुयोधन रथातून उतरले ला पाहताच कणा या मनाचे बां ध फुटले .
कणाचे एवढे िवकल प दुयोधनाने के हाही पािहले न हते . याने कणाला जवळ घे तले .
भर या आवाजात दुयोधन हणाला,
‘कणा, िशिबरावर ये ताच ते कळलं . तोवर तू िशिबर सोडलं होतं स. राहवलं नाही,
हणून धावत आलो. या अजु नाला प्रायि चत ज र भोगावं लागे ल.’
दुयोधनिमठीतून दरू होत कण हणाला,
‘यु वराज, मा या मनात सूड नाही. मृ यू टळतो कुणाला? ज माबरोबरच याची
गाठ मारले ली असते . वृ षसे नानं कृताथ मृ यू िमळवला आहे . यो याला यापे ा श्रे ठ
मरण नाही. यु वराज, वृ षसे न गे ला, याचं दुःख मला नाही; पण याचबरोबर मा या
जीवनाचा मृ यू झाला, याचं दुःख आहे .’
‘तु झा मृ यू?..’
‘हो, यु वराज! मु लं ही आपला वारसा. यां या पानं आपलं जीवन पु ढं जात असतं .
आपलं जीवन सं पलं , तरी आप या पाठीमागं ही आपलं जीवन अखं ड चालणार आहे ,
याची जाणीव मृ यूचं अि त व िवसरायला लावते . वृ षसे ना या मृ यूनं तो जीवनप्रवाह
खं िडत झाला, याची वे दना मोठी आहे . एक वे ळ मी गे लो असतो, तरी चाललं असतं , पण
तो राहायला हवा होता.’
अं धार दाट बनत होता.
कण दुयोधनाला हणाला,
‘यु वराज, रात्र होत आहे आपण िशिबरावर चला. यु वराजांनी रात्रीअपरात्री
यु भूमीवर वाव नये .’
‘मी तु ला पोहोचवायला ये ईन.’
‘नको! वृ षालीसमोर मी एकटा जाणं च इ ट. उ ा िनणायक यु होईल. िमत्रा,
उ ा हे भयानक यु सं पन
ू जाईल.’
‘खरं ?’
‘हो! उ ा सं पायलाच हवं .’

दुयोधनाने कणाचा िनरोप घे तला. कण आप या रथातून िनवासाकडे जात होता.
या या डो यांसमोर वृ षाली िदसत होती. ती वाता सां गायला घरी जा यापे ा हा रथ
घे ऊन असे च कुठे तरी दरू िनघून जावे , असे कणाला वाटत होते .
रथ थांबला, कणाने पािहले . िनवासा या प्रवे श ारा या वर या पायरीवर वृ षाली
उभी होती. कण रथाखाली उतरला. वृ षालीकडे पाहावयाचा धीर याला होत न हता.
वृ षाली कणाकडे पाहत होती. पाय या चढत ये णा या कणाकडे पाहत असता या या
कमरे ला शे ला नाही, हे वृ षाली या यानी आले . कणरथामागून आले ला वजहीन
मोकळा रथ आिण अधोवदन पाय या चढणारा कण पाहन
ू वृ षाली या मनाचा धीर
सु टला. क टाने ती हणाली,
‘नाथ ऽऽ’
कणाने एकदम वर पािहले . वृ षालीची अव था पाहन
ू तो झरझर पाय या चढला.
वृ षालीने िवचारले ,
‘आपण आलात, पण माझा वसू कुठाय्?’
वृ षाली या अि थर, भयशं िकत दृ टीला पाहणे पण कठीण होते . बळ एकवटू न कण
हणाला,
‘आपला वृ षसे न आज अमर झाला. रणां गणात, अजु ना या हातून याला वीरगती
िमळाली. वृ षाली, या यातर पराक् रमाला जोड नाही.’
डो यांत भरले ले अश् सांडत असता थरथरणा या ओठांनी ती उद्गारली,
‘कसला पराक् रम? िजवं त राहन
ू पराक् रम िस होत नाही का?’
कणाने वृ षालीला कवटाळले . वृ षाली अश् ढाळीत होती. आप या ने तर् ांत गोळा
झाले ले अश् आवरीत कण हणाला,
‘वसू, रडू नकोस. यात आनं द वाटावा, असं मरण आप या वृ षसे नानं िजं कलं य.्
पराक् रम दाखवूनही िजवं त राहता ये तं, पण यानं आयु या या अखे रीला वीरगती
िमळे ल, असं सां गता ये त नाही. वीरगती िमळणं दुलभ असतं . वृ षसे नासाठी दुबळे अश्
ढाळू नकोस. आजवर या यु ात कमी का िज हाळे हरवले ? रणभूमीचा प ट मांडला आहे ,
लागणा या िवलं बाबरोबर अिधक मोहरी खच पडणार आहे त. वाढ या रणां गणाबरोबर
दु:ख सोस याचं बळही वाढायला हवं .’
‘नाथ ऽऽ’ वृ षाली पु ढे बोलू शकली नाही.
‘सावध हो, वृ षाली! शोक आवर. या रणां गणावरची मोहरी आज जरी वे गवे गळी
उधळली गे ली, तरी या िवधा या या एकाच सं दुकीतील ती सोबती आहे त. कुणास
ठाऊक, कदािचत याच वे ळी वगात अिभम यू आिण वृ षसे न स गट ांचा पट मांडून
बसले असतील.’
कणाने वृ षालीला सावरले . आप या हाताचा आधार दे ऊन कण वृ षालीसह
श यागृ हात आला. वृ षसे न गे ला, यावर वृ षालीचा िव वास बसत न हता. दोनच
िदवसांपव
ू ी याच वृ षसे नान आप या पराक् रमाची कथा सां िगतली होती. ती सां गताना
या या चे ह यावर िवलसणारा अिभमान केवल मोहक होता! होता! न राहवून वृ षालीन
िवचारले ,
‘पण हे झालं कसं ?’
‘मी रणां गणावर दुस या बाजूला गु ं तलो होतो. आप या वृ षसे नानं नकुलाचा पराभव

केला आिण याच वे ळी अजु न सामोरा आला. अजु ना या पाला आपला वृ षसे न
थोडाही घाबरला नाही. याच बलानं तो यु करीत होता. अजु नानं वृ षसे नाला वे ढ याचं
कळताच मी ितकडं धावलो; पण फार वे ळ झाला होता. मा या डो यांदेखत अजु नाचा
सु टले ला बाण मी पाहला. रणभूमावर िचरािनद्रा घे णा या आप या वृ षसनाजवळ मी
गे लो. या या पात कोणताच बदल पडला न हता. मला आले लं पाहन
ू चे ह यावर
उमलले लं ि मत तसं च या या ओठां वर िवलसत होतं
‘काही बोलला नाही?’ गु दम या वरात वृ षालीन िवचारल.
नकाराथी मान हलवीत कणा हणाला,
‘नाही! ते वढी उसं त याला िमळाली नाही. अजु नाचं शरसं धान अचूक असतं .
ले शिवरिहत असतं . जाणा याची ले शापासून सु टका होते ; पण मागं राहणारे ... नु स या
वृ षसे नाचं दुःख घे ऊन मी आलो नाही...’
वृ षालीने वर पािहले .
कणाचे ने तर् भ न आले होते .
‘वसू, या सोस याचा मला उबग आला आहे . मा या मनाला वे दना होत नाहीत,
असं का तु ला वाटतं ? आज एकटया मु लाचं च दु:ख घे ऊन आलो नाही.
‘भावोजी ऽऽ’
‘हो, वसू! आज माझा किटबं ध हरवला. या या पाठीत कुणीतरी उभी कु हाड
घातली. तशा ि थतीत मला शोधीत तो आला. वसू, हसतमु खानं , अतीव दु:खसु ा कसं
सहन करावं , हे यानं च मला िशकवलं . वृ षसे न गे ला, या वे ळी अजु ना या कृ याचा
सं ताप आला नाही. अिभम यू या वे ळी यानं कोणतं दुःख भोगलं असे ल, याची तीव्र
क पना मला या वे ळी आली. दा या कणा या जीवनातलं एक सवांत मोठं दे णं िदलं
गे लं, असं च या णी मला वाटलं . वसू, आता अश् ं ना
् थारा नाही मी अजु नाला
िनणायक यु ाचं उ ाचं आ ान िदलं य.् उ ा एक कण तरी राहील िकंवा अजु न. उ ाचा
सूया त कुणीतरी एकच पाहील. दुसरा सा ात सूया या ते जात िमसळू न जाईल.’
या शवट या वा यान वृ षालीच ने तर् कोरडे बनले . भीतीने कणाला ती अिधकच
िबलगली.
‘असं बोलू नये . आपण िवजयी हाल! या अजु नाचा पराभव तु ही सहज कराल.’
‘ती माझी यो यता असे लही; पण, वृ षाली, नु स या यो या या कौश यावर यु
िजं कलं जात नाही. सार याला ते वढं च बळ असावं लागतं . दुब यांनाही वज्रबळ
िमळवून दे णारा सारथी तो कृ ण कुठं अन् आप या िनं देनं सूयालाही झाकळू पाहणारा
श य कुठं ! वृ षाली, मी उ ा नसलो, तरी चाले ल. मा यामागं मला जाणून घे णारं कुणी
भे टेल, असं वाटत नाही. मला सं पण
ू समजून घे णारी तू....तू तरी मागं राहशील, याचा
आनं द मला आहे .’
‘नाहीऽ नाथ... जग याला अथ राहायचा नाही.’
‘वसूऽऽ’ कणाने वृ षालीला एकदम कवटाळले . ितचा चे हरा उं चावून या ने तर् ांचे
अश् आप या ओठांनी िटपीत कण हणाला,
वसू िनदान मा यासाठी एक कर. ते वढं वचन दे मला.
‘कसलं वचन!’
‘मी उ ा परतलो नाही, तर... तर... मागं राहील, याला िनदान शाप दे ऊ नाकोस.

ते सोस याचं बळ याला राहणार नाही. यापासून याला वाचवणं कृ णालाही जमायचं
नाही’
रात्री वृ षाली कणा या िमठीत झोपी गे ली होती. झोपे तसु ा वृ षालीचे हुंदके
उमटत होते . ित या िमठीची तीव्रता कणाला जाणवत होती. कणाचे ने तर् सताड उघड़े
होते .

५४

प हाटे

या वे ळी कण एकटाच प्रासादसौधावर उभा होता. वातावरणात नीरव
शांतता नांदत होती. आकाशातील न त्रे पहाटे या चाहुलीने िन प्रभ होत होती. ती
शांतता िनरखीत कण उभा होता. तशा थं ड वे ळीही म तकीचे िशर त्राण, छातीवर
रौ यकवच यांमुळे तो गारवा जाणवत न हता. काही वे ळाने िनणायक यु ाचा िदवस चालू
होणार होता
नणायक यु ! के हा आ ण कुठं घडणार! यु ाचा शेवट ठरलेला होता. पण तो कसा
होणार? पण आता ते अ धक लांबणीवर जाऊ नये. आता अ धक सोस याचं बळ रा हलं
नाही जत या लवकर ते घडेल, तेवढं बरं: श पध या वेळ अजुनाला दलेलं आ ान!
या अपमानातून उ वलेली ई या.. अजुनवधाचं अखंड चतन करीत जीवन वाढलं.
कवचकुंडलं दान करताना ते भंगेल, असं वाटलं नाही उलट, या वेळ आ मबलाच
स ा कार झाला य धनाला यु अटळ अस याची जाणीव मीच क न दली अजूनानं
कृ णाचं स य प कर याचं कळलं ते हाही त ापूत त खंड पडले, असं वाटलं नाही. पण
कृ णानं ज मरह य सां गतलं आ ण व ाघात झाला.
ते आधीच कळलं असतं, तर?
कृ णाला माहीत होतं तर यानं आधी का सां गतलं नाही?.
भी म- व रांना ते माहीत होतं यो य वेळ हा वनाश टाळ याचं यां या हाती होतं मी
कोण? कुणाचा? कुठू न आलो? कुठं जाणार? या
ांनी जीवनभर उ छाद मांडला या
ांनी उ र मळताच शांतता लाभ याऐवजी भयानक अशांतता पदरात यावी?
आ मशोध हणजेच का जीवनाचा अंत आहे? नाहीतर कृ णानंं ज मरह य सांगताच ती
अखंड धगधगत रा हलेली सुडाची आग वझली नसती. यशची आकां ा जथ या तथं
वरली नसती. उदं ड क त या पाला तडे गेले नसते रा हली फ पराजयाची जाणीव
अटळ परा माची! दै वानं असला जीवघेणा खेळ खेळायला नको होतं...
खेळ मी मांडला नाही दे वानंच मांडला एवढा भयानक खेळ अ य दसणं कठ ण! एकाच
माते या उदरी ज मलेले जीव; पण यांची ज मत:च ताटातूट झाली एकमेकां या
ेमभावांत यांनी वाढावं, ते भाऊ एकमेकांशी वैरभावानं पाहत वाढले दै वाला हा खेळ
अपुरा वाटला, हणून क काय, या भावां या हाती ाणघातक श ा ं दे ऊन रणांगणावर
एकमेकां या समोर उभं कर यात आलं अन् आता शेवट ठरलेला...दै वानं तरी संयम
पळायला उभं कर यात आलं अन् आता शेवट ठरलेला... दै वानं तरी संयम पाळायला हवा
होता.
कणाचे ल आकाशत या न त्रां व न िफरत होते आिण अचानक एक ते ज वी
तारा वे गाने खाली ये ताना िदसला.
कणा या ओठां वर एक ि मत उमटले .

ल ता यांतील एक तारा ढळला, हणून तारांगण थोडंच मोकळं पडणार? यात उणीव
थोडीच राहणार? आकाशात जडवले या ता यांनासु ा एक ना एक दवस नखळावं
लागतं. यांनी कोणतं पाप-पु य केलं? शु तेज असा अ न शांत का होतो? सदै व मयादा
पाळणा या समु ाला गंगाजलाची चव का नसावी अचल पवतांना भूकंप का जाणवावा
यांनी कोणती पापं केली हे पाप-पु य आहे तरी काय?
अपमानाचा सूड! नमळ जीवनाची इ छा; पराभवाचं ःख हेच का पाप! कुणीतरी आपलं
असावं, कुणाला तरी आपलं मनोगत कळावं, कुणा या तरी माये या हातांनी डो यांत या
अ ूंनी जग याचं बळ लाभावं, असं वाटलं, तर तो का वाथ? परमाथाला सु ा वाथाचं
बळ असावं लागतं.
मानव पाला कधीच मु पणे जगता येत नाही. अवयवांनी जेवढं शरीर ब असतं.
तेवढं च मनही. ने ांना दसलेलं स दय मनाला मोहवतं. हाताला झालेला नेहमय पश ल
वीणांसारखा मना या गाभा यात झंकारत राहतो. दानासाठ पुढं केले या हाताबरोबरच
संकट नवारण के याचा आनंद उ वतो. दान तरी कुठं एकांगी असतं? दले या
म ेमासाठ या जीवनात ऐ य लाभलं, स ा हाती आली सूतपु ा या हाती आ धप य
आलं; पण याच वेळ उभं जीवन या ेमात गुंतून गेलं जीवनाची ब ता
वाढ व यासाठ च का दातृ वाचा उपयोग मग याच मनात स दयाची अ भलाषा दातृ वाचा
अहंकार नेहमय अखंड दा य आलं तर आ य कसलं तृषात असणं हे पु य तृ त होणं हे
पाप! ज र काही तरी ग लत आहे.
दपणासमोर उभं राहन
ू रणवे ष धारण करीत असता वतः या
धीर कणाला झाला नाही डो यांसमोर ये त होता वृ षसे न!

पाकडं पाह याचा

रणांगणावर चर न ा घेणारा, गाढ झोपी गेलेला! जे प हाताखां ांवर खेळत मोठं झालं,
ते प तसचं होतं. अनेक वेळा न ाधीन झालेला वृषसेन तसाच दसत होता. प होतं
तेच प र चत शरीर. मग गेलं ते काय? ते चैत य! याची कधीच जाणीव झाली नाही. ती
ओळख कधी घडणार होती का? हे जाणं हणजे कुठं जाणं, हे कळलं असतं, तर या
मृ यूची भीती वाटली नसती. पा या मोहात माणूस एवढा ब झाला नसता. चैत यानं
केलेला जड वाचा याग हणेच का मृ यू! मग या पाचा मोह कशासाठ ?
प! ते तरी नेहमीच कुठं सहन होतं? अ ुपूण नजरेनं पाहणा या बालकाकडं कुठं
पाहवतं? राधाई या मोक या कपाळाकडं कुठं पाहता आलं? ी असूनसु ा माणसाला
फार थोडं पाहता येतं पाह याचा मोह टाळणं हणजेच जगणं.
जगणं! याचा वचार आता फार काळ करावा लागणार नाही.
कणाचे ल पूवि ितजाकडे गे ले.
धूसर प्रकाशक उमटली होती अं धार प्रकाशात िमसळत होता. मोरांचा आत
आवाज कानां वर ये त होता.
कण वळला मागे उ या अस या वृ षालीला पाहन
ू तो भानावर आला
‘वृ षाली! के हा आलीस?’

‘बराच वे ळ झाला. आपण कस यातरी िवचारात होता. आप याला हाक मारावी,
अस वाटल नाही.’
‘रणां गणावर जाणारा वीर दुसरा कसला िवचार करणार रणां गणावर समोर ये णारा
शत् कोण असे ल? कोण या ऋणानु बंधानं ती गाठ पडते ? हे अगात शत् ब ल वाटतं .
मग याचा ऋणानु बंध माहीत आहे , या शत् शी यु कराया ला जाताना केवढा मनाचा
ग धळ वाढत असे ल?’
‘कसला ऋणानु बंध?’
गडबडीने कण हणाला
‘माणु सकीचा! दुसरा कसला वृ षाली, यु ात या या वे ळी कृ ण समोर आला,
ते हा चं पानगरीतला कृ णभे टीचा िदवस आठवत असे . तो शत् प ाचा सारथी, अस
कधीच वाटलं नाही.’
वृ षाली काहीच बोलली नाही. ितने हातावरचा शे ला उचलला.
कणाने ते पाहताच आपले हात उं चावले . पण वृ षालीने ने हमीप्रमाणे कमरे ला शे ला
बां धला नाही. तो शे ला ितने कणा या हातात िदला.
आ चयाने कणाने िवचारले
‘आज शे ला हाती िदला?’
‘ते बळ आता रािहलं नाही.’ वृ षालीला हुंदका फुटला.
कण पु ढे इतला. याने वृ षालीला जवळ घे तले . आप या भावना आवरीत तो
हणाला,
‘वृ षाली, या कणा या जीवनात राधाई या हातची माया आिण तु झा सहवास
सोडला, तर फार थोडे सु खाचे ण लाभले . तु या पा या ारा माझं सु ख अवतारनलं ,
अस वाटतं . आज रणां गणावर जात असता जीवनातील कुठलीच इ छा अपु री रािहली
आहे , असं वाटत नाही. वृ षाली, ते अश् आवर. रणां गणावर जाणा या पती या बाहं न
ू ा
िनधृ ण बबाची आव यकता असते . अनु कंपे ला ितथं अवसर नसतो. मी जातो.’
कणा या शे वट या वा याने ती भयभीत झाली.
‘रणां गणावर जाताना ने हमी ‘मी ये तो’ अस आपण हणता, मग आजच....’
‘चु कू न बोलून गे ली असे न. तू खाली ये ऊ नकोस. कृ णानं सां िगतलं , ते अगदी स य
आहे . िनरोप मं द गतीनं घे ऊ नरी. तो चटकन सं पवावा. वृ षाली, रणां गणाव न परत ये णं
यातच जीवनाची कृतकृ यता थोडीच असते ? यु भूमीव न माघारी आलो, तर पराजय
ठरे ल. रणभूमीवर हरवलो गे लो, तर िवजयी झालो, असं िनि चतपणं समज. वृ षाली, तू
इथं च थाब. तो बघ, पृ वीचा अं धकार दरू होऊ लागला आहे . सा या िदशा प्रकाशमान
होत आहे त. या अं धारा या नाहीसं हो याबरोबर उगव या सूयिकरणांत सा या सृ टीला
नवं प लाभे ल, चै त य प्रगटे ल. गे ला काळोखानं िदले या िवश्रांतीचं भान कुणालाही
उरणार नाही. वृ षाली, हा चम कार बघत तू उभी राहा.’
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क णाने पाठ िफरवली आिण तो जाऊ लागला. वृ षाली पाठमो या कणावडे पाहत
होती. ितचा वास गु दमरला होता. भान हरपत होते . वृ षालीचे ने तर् भीतीने िव फारले
गे ले आिण ती िकचाखली,
‘नाथ S’
या हाकेबरोबर कणाचे पाय उ या जागी िथजले . मनात असूनही याला पु ढे पाऊल
टाकता आले नाही. या हाके या साम याने कळसूतर् ी बाहुलीप्रमाणे तो वबला.
झं जावाती वारे शरीराला िभडावे , तशी वृ षाली रणवे ष धारण केले या कणाला िभडली
होती. कणाचे हात ित या पाठीव न नकलत िफरत होते . श य ते वढया कठोरते ने कणाने
हाक मारली,
‘वृ षाली...’
वृ षालीने मान वर केली आश् ं नी भरले ले ितचे ने तर् अि थर बनले होते . एक प्रचं ड
अनोळखी भीती या दृ टीत तरळत होती. सा या अं गावर कापरा खे ळत होता. िभज या
गालां वर, िव फारले या’ केसां या बटा िचकटा या हो या. ती घायाळ नजर, शु क
थरथरणारे ओठ, फू रण पावणारी नािसका पाहन
ू कताने मन िवरघळू न गे ले. वृ षालीचे
एवढे िवकल, घायाळ प याने कधीही पािहले न हते . कणाने दो ही हातांत ितचा चे हरा
घे तला. ते गाल कुरवाळीत कण हणाला,
‘िप्रये , वतःला सावर. तु या या दशनानं माझं बळ सरत आहे . यो या या हाती
िनधृ ण बळ असावं लागतं . िदगं त कीतीसाठी रणां गणी जाणा या वीराला असला िनरोप
सा कारी होत नाही. तू विरप नी आहे स. तु ला हे शोभत नाही...
‘वृ षालीला वाचा फुटली. ती कणाला िबलगत हणाली.
नाही, नाथ! मला सोडून तु हां ला जाता ये णार नाही. ती कीती मला माहीत नाही.
दातृ व मी जाणत नाही. मला िदसतात, ते फ त पाय. तु हां ला तु मचं शौय कीती
िमळवून दे ईल. तु मने दातृ च अजरामर राहील. सं सारात जे लाभलं नाही, ते
जीवनसाफ य तु हां ला रणां गणी लाभे ल. पण मा या निशबी काय?’
वृ षाली!’ कण उद्गारला
‘नाथ! तु ही असे पयं त मा या जीवनाला अथ आहे . रणां गणावर माझे भाऊ, मु लं
हरवली. ते दुःख मी धीरानं सोसलं . आता ते बळ रािहलं नाही. वै ध यानं तर त्री या
जीवनाला अथ राहत नाही. नाथ! आयु यभर सा यांचं भलं केलं त. काही अपराध नसता
मला मा या जीवनाक उठव याचा तु हां ला अिधकार नाही. नाथ, मी तु हां ला जाऊ
दे णार नाही.’
वृ षाली या या याकू ळ बोलांनी कणाचे बळ सरले . याने आवे गाने वृ षालीला
िमठीत घे तले . णभर कणाचे आर त ने तर् पाणावले ; पण णभरच. दुस याच णी
िमठीतून दरू होत तो हणाला
‘वृ षाली, असलं वे डेपण मी तु यावडून अपे ि लं न हतं , तु झी-माझी सोबत

अस या मृ यु नं तु टणारी नाही. ती अखं ड राहील. वे डे, उज या हाती शस्र पे लन
ू मृ यूचं
आ ान वीकारीत शत् ला िभडत असता, वीराचा डावा हात वमरे या शे याचा आधार
शोधीत असतो. पती, प नी ही का दोन पं ? दोन िभ न पांत काया, वाचा, मनानं
गु ं तले ला एकच आ मा असतो, हणून तर प नीला अधां गी हणतात. आज मृ यूचं भय
न बाळगता मी रणां गणी जातोय्. हणूनच मी तु ला आवडतोय् ते भय बाळगून मी घरी
बसलो, तर तु ला मा याकडं पाहवणारही नाही. खोटया भीतानं तू याकुल होऊ नकोस.’
‘नाथ... पण...’
‘काही बोलू नकोस. असली ताटातूट फार काल राहणार नाही. स तवनांनी वे ढले ली
ही कु
े तर् ाची पु यभूमी आहे . या भूमीवर अने कांची तप सफल झाली आहे त. गु दे व
परशु रामांनी याच भूमीवर वमं तपं चक नावाचा जलाशय िनमाण केला. वृ षाली हीच ती
भूमी, की िजथं पु रवा-उवशींची िवटालोनं तरची भे ट घडली. दीन जीवाची ताटातूट
करणारी ही भूमी नाही. आपली ताटातूट कर याचं बळ िवधा यालाही होणार नाही. वसू,
मला पोहोचवायला तू खाली ये ऊ नकोस. तू इथं च सौधावर उभी राहा. दरू जाईपयं त
मला तु झं दशन घडे ल. आजवर मी तु ला कधी आ ा केली नाही. ही माझी आ ा समज.’
कणाने बोलने क हा सं पवले आिण तो के हा गे ला, हे ही वृ षालीला समजले नाही.
कणाला परत हाक मार याचे बळ वृ षालीला रािहले नाही. कण गे ले या मोक या
ाराकडे पाहत ती तशाच उभी रािहली. रथा या आवाजाने ितला सावध केले . ती
सौधा या काठावर धावली. कणरथ भरधाव वे गाने जात होता.
कणाने मागे वळू न पािहले
पहाटे या प्रकाशात पि चमि ितजाकडे वर िन ते ज चं दर् कडा उभी ठाकावी, तशी
सौधावर वृ षाली उभी होती
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क ण कौरविशिबरात आला. श यराज कणाचीच वाट पाहत होता. कण आपलत
रथातून उतरला. दुयोधनाला भे टून तो श याकडे वळला. श यराज न या रथाकडे पाहत
हणाला,
‘कणा, बघ, रथ कसा स ज केलाय्. तो! हा रथ ते जानं अिभमं ित्रत केला आहे .
राधे या, या रथाला जु ं पले ले शु भर् घोडे जाितवं त आहे त. िवजे चा वे ग आिण चपलता
यां या खु रांत दडले ली आहे . या रथाला लावले या सु वणदं डावर तु झा कमलिच ां िकत,
सु वणशृं खलायु त यशो वज मा या ा या सूयते जाप्रमाणं झळाळतो आहे . हे
सु तपु त्रा, रथपरी े त तू िनपु ण आहे स, असं मी ऐकतो. तु लादे खील या सु वणसं प न
रथात दोष काढणं कठीण आहे . कणा, तु झा रथ स ज झाला आहे .’
कणाने रथाकडे पािहले . या या मु खावर वे गळे च ि मत उमटले .
खरं च रथ िस झाला होता. िनयतीनं च तो िस केला होता! गु कपे नं लाभले या
दोन उम ा, जाितवं त शापांचे अ व जीवनरथाला जोडले होते . दै वचक् रा या कु या
के हाच खे चन
ू घे यात आ या हो या. याला परमे वरी अं श मानले , याने च एक कुणी
काढून घे तली होती, तर दुसरी ज मदा या आईनं . िद या वचनाचा दुबळा आसूड हाती
आला होता. आता कोण या णी दै वचक् र फसते आिण कलं डले या रथाखाली िकती
काळ फरफटत जावे लागते , ते वढे च िश लक होते . बाकी सव रथ िस इतला होता.
‘अं गराज!’ शलतने हाक मारली.
‘अं !’ कणाचा िवचार तु टला. याने शलतकडे पािहले . ‘श यराज, खरोखरच रथ
सु रेख िस झाला आहे . रणभूमीची नौबत वाजत आहे . आता वे ळ नाही. या रथाचं
चाप य पाहायला मीही उतावीळ आहे . श यराज, रथा ढ हा.’
कण-दुयोधन रथ यु भूमीवर पोहोचले . कण रणभूमीचे अवलोकन करीत होता.
श य हणाला,
‘सूतपु त्रा! तु ला वजय िमलावा, हणून मी तु झा रथ िस केला. मा या
सार यातही कसलीच कमतरता पडणार नाही, पण एवढं होऊनही तु ला िवजय िमळे ल,
असं वाटत नाही. या अजु ना या पु ढं तु या पराक् रमाला जागा नाही.’
कणाने सं तापाने शलतकडे पािहले . न राहवून तो हणाला,
‘श यराज! ते भाकीत सां गायला तु म यासारखा योित याची गरज नाही.
रणां गणाची कुंडली मी जाणतो. अजु नाला िवजय िमळे ल, हे च याचं उद्िद ट आहे , असा
तो सारथी कृ ण कुठ अन् मा या पराजयाचं व न पाहणारे तु ही कुठं !’
‘तु झा पराजय माझा काय फायदा?’
‘श यराज! माझा ते जोभं ग कर यासाठी पांडवां या वतीनं तु ही सार य प करलं त,
हे का मला माहीत नाही? मी से नापती बनताच ते पांडव तु ला भे टले , हे मला माहीत
आहे .’
श याचे हा य िवरले , याने वळू न कणाकडे पािहले .

‘श यराज, मी कु ं चा से नापती आहे . अस या गो टी समजाबून घे णं फारसं अवघड
नाही.’
‘अन् तरीही माझं सार य वीकारलं स?’ श याने िवचारले .
‘हो! मा या दृ टीनं ते अन् तु म यांत काही फरक नाहीं. श यराज! तु ही कुळाचा
अहं कार बाळगता. िव वासधात, अस याचरण अन् परिनं दा हे च या श्रे ठ कुळाचे गु ण
असतील, तर ते कुल तु हां ला लखलाभ होवो! श यराज, तु मचा हे तू सफल होणार नाही,
कारण सूयपु त्राचा ते जोभं ग होत नसतो.’
कणाने शांतपणे आपला शं ख उचलला आिण यु ाला सु वात झा याचे
सां ग यासाठी तो शं ख तोडाला लावला.
सूयिबं ब प्रगटले होते . यु ाला सु वात इघली होती...
कु
े तर् ावर भयं कर रणसं गर् ाम चालू होता. कौरव-पांडवांकडचे शे कडो ह ी, घोडे ,
वार, हजारो रथ, पारादळांनी यापले या रणभूमीत सं चार करीत होते . ते रणां गण
खवळले या सागरासारखे िदसत होते . म गज आिण रथांचे वज मे घांसारखे रणभूमीवर
िफरत होते . वीरांनी धारण केले ली िशरसत्राणे लाटांसारखी रणसागरावर उसळत होती.
तळप या सूयिकरणांत खड़्ग, तोमर, नाराच यांची टोके दृ टी या क े पयं त
िव तारले या यु भूमीवर चमकत होती. रणभे रीं या आवाजाबरोबर उठणारे ह ींचे
ची कार, रथां या गजना, खड्गांचे आवाज यां या नादावर हे लावणारा तो रणसागर
अत भासत होता.
सूयोदयापासून यु कर यात गु ं तले ला कण या रणभूमीत आप या रथावर ि थर
उभा राहन
ू वीरश्रीने तु टू न पडणा या आप या सै याकडे पाहत होता. पांडवां या अने क
वीरांचा पराभव व नही याचे मन शांत झाले न हते . याची ग डदृ टी अजु नासाठी
रणां गणाव न िफरत होती. यु ाम ये अं गावर झाले या जखमांची पवा न करता रणां गण
पाहत तो उभा होता. रणाम ये मे पवतासार या उ या ठाकले या या कणा या
मु खावर िदसणारे वे गळे ते ज पाहन
ू श यराज हणाला,
कणा, आज तु या पराक् रमानं शथ केली. सु साट वा यानं पालापाचोळा उधळावा,
तशी तृ या पराक् रमानं पांडवां या दलाची अव था झाली आहे . िधर नान घडले ली ही
भूमी मला पूर आले दा नदीची आठवण क न दे ते. याम यो तरं गणारी रथछत्रं
जलौघात पोहणा या हं सनावांसारखी भासतात. धारातीथी पडले ले यो े या
तामजलाव न वाहणा या महान वृ ासारखे वाटतात. ते यो यांचे िवखु रले ले हार बघ.
या सं हारकारी प्रवाहावर ते कमलासारखे िदसत नाहीत का? ही िवखु रले ली िशरोभूषणं
जणू या जलावरचा फेसच आहे त. ही भयं कर नदी िनमाण कर याचं साहस फ त तु झं च
आहे . हे तु झच कतृ व आहे .’
शला तु तीने कण सु खावला नाही.
‘श यराज! हा पराक् रम मला समाधान दे त नाही. मी काल अजु नाला िनणायक
यु ाच आ ान िदलं आहे . यु सु झा यापासून माझी दृ टी याचा किप वज शोधते
आहे ; पण तो िदसत नाहीं., म या काळाचा समय जवळ ये ऊनही अजु नभे टीचा योग
िदसत नाही. श यराज, तु ही खरोखरच मा या पराक् रमावर प्रस न असाल, तर या
अजु नाचा रथ गाठा. या अजु नाचा वध क न मला आज या सं हारय ाची समाजी
करावरतची आहे .’

‘हे राधे या, तु झी इ छा मी जाणतो, पण तू धमराजाला िवरथ क न घायाळ
केलं स. िशखं डी, सा यकी, यु धाम यू, नकुल, सहदे व यांसह यात शि तशाली भीमालाही
जजर केलं स. हा तु झा पराक् रम पाहन
ू अजु नाचं सार य करणारा कृ ण ने हमीच अजु नाचा
रथ दरू ठे व याची सावधिगरी बाळगतो. तू आता उ रे ला यु ात गु ं तले ला पाहन
ू कृ णानं
अजु नाचा रथ दि णे ला ने ला आहे . ते मी हे न ठे वलं आहे . कणा, समु दर् ाची सीमा
याचा िवरोध करते , तसा क् रोधायमान अजु नाला िवरोध कर यास समथ असा
तु यािवना एकही वीर या लोकांत मला िदसला नाही.’
श यराज! हे साधायचं असे ल, तर िवलं ब क नका. श य ते वढया लौकर माझा रथ
अजु नरथाला िभडवा.’
‘कणा, मा या सार याकले वर िव वास ठे वूनच तू माझ सार य वीकारलं स ना? मग
मा या वचनावर िव वास ठे व! चालले ल या रणघु माळीतून वाट काढीत यु भूमी या
दुस या टोकावर असले या अजु नरथाला गाठणं एवढ, सोपं नाही. तो प्रय न करीत
असता अजु नर णाथ सदै व सावध असले ले पांडववीर तु या मागी आडवे ये तील. या
सवांचा पराजय करीत तु ला जावं लागे ल. केवढा अवधी मोडणार, हे कोण सां गणार?’
कण-श य यू भूमीचा पसारा पाहत होते . कणाची दृ टी दि णे ला जडली असता
तो हणून,
‘श यराज, यु भूमीला वळसा दे ऊन बाहे न रथ ने ता ये णार नाही का?’
‘अं गराज! आपण से नापती आहात! यु भूमीव न साखळदं ड िच असले ला
रथ वज िदसे नासा झाला, तर या बळावर लढणा या या कौरवसे नेच धा टय िनघूनजाईल, याचा िवचार केला आहे स का?’
‘श यराज, याची िचं ता क नका. हा कण रणभूमी सोडून पळाला, अस शत्रलाही
वाटणार नाही. कौरवसे ने या अग्रभागी वीरश्रे ठ दुयोधनाचा गजिच ां िकत वज
फडकत असता कौरववीरांच धा टय कधीच खचणार नाही. ती शं का मनात न बाळगता
रथ वळवा अन् अजु नरथाला गाठा.’
श यराजाने रथ वळवला, र कदल बरोबर न घे ता रथ यु भूमीबाहे र रोताच रथाने
वे ग घे तला. कु
े तर् ावर या सीमे वर वालु कामय प्रदे शाव न तो भर वे गाने दौडत
होता. रथा या वज तं भाचा आधार घे ऊन कण रणसं गर् ाम याहाबीत होता. दि णे ला
यु ात िफरणा या अजु नरथावर कणाची दृ टी पडली. सा या अं गावर एक रोमांच खे ळून
गे ला. सु वणाने मढवले या बळकट धनु या या मा यावर ठे वले ला हात या आवे गाने
दाबला गे ला. तणावले ली प्र यं चा दुबळी बनली. कणाचे ल पायां शी ठे वले लत
सु वणभा याकडे गे ली. िनवडला ती ा बाणांनी ते भाते भरले ले होते . णा णाला अं तर
कमी होत होते . अजु नरथ प ट िदसू लागला होता.
का यान भु सघु शीत जिमनीत नां गर घु सावा, तसा आवाज उठला. रथ िकंिचत
कलं ड यातचा भास झाला आिण रथाची गती थांबली. श यराजाने आसूड उं चावला.
आसु डाचे आवाज उठत होते . बळकट अ वां या पाठीवर फुटत होते . या वे दने ने
उसळणा या या उम ा जनावरांचे नायू ताठरले होते , पण रथ तसूभरही हलत नकता.
कणा या मनात ध स झाले . भयशं िकत होऊन याने िवचारले ,
‘श यराज! रथ का थांबला? काटा झालं ?
‘जे घडू नये , ते च घडलय् रथाचं डावं चक् र भूमीत तलं आहे .’

तशा ि थतीतही कणा या चे ह यावर िख न हा य प्रगटलं ,
‘जीवनाचे बं ध तोडता ये तात, तसे िनयतीचे बं ध तोडता ये त नाहीत. गु दे व
परशु रामांकडं ब्र ास ग्रहण कर यासाठी गे लो असता, एके िदवशी एका ऋषींची गाय
मा या हातून मारली गे ली. ऐन रणां गणावर तु या रथाचं चक् र पृ वी ग्राशील, असा
यांनी िदले ला शाप आज खरा होत आहे . र क दळ जवळ असतं , तर चाक सहज काढता
आलं असतं . श याराज, आपण मला मदत कवलीत, तर वाळू त तले लं हे चाक आपण
काढू.’
शलतने बस या जागी िन: वास सोडला. श य रथाखाली उतरले ला पाहताच
कणाला आनं द झाला. गडबडीने रथातून उतर या या तयारीत असतानाच श याचे श द
या या कानां वर पडले ,
‘राधे या! खाली उतर याचा त्रास घे ऊ नकोस. तु ला एकटयाला ते खोल तले लं
अवजड चक् र िनघणार नाही.’
‘पण आपण मला मदत कराल, तर...’
‘तरी मी या दुयोधनाला सां गत होतो. या या आग्रहा तव मी तु झं सार य
प करल. हीन कुला या सं गतीचा दोष असाच प्रगट हाराचा. नाहीतर, मी श यराज
आहे , हे िवस न तू मला ही िवनं ती केली नसतीस.’
कण िव फािरत ने तर् ांनी पाहत होता. श यराज रथाचे घोडे सोडीत होता.
‘श यराज! आपण काय करत आहात?’
कणाकडे पाहत शला हणाला
‘जे यो य, ते च करतोय्, मी रथाची घोडी घे ऊन जात आहे . रथाचं चाक काढ यात
तु ला यश लाभलं , तर शं खनाद कर. मी अ वासह ये ऊन परत तु झं सार य करीन. दुदवी
राधे रघ, तु या जीवनाची गती खूटली आहे , असं मला िदसतं यू रथाला वे ग लाभ याचं
आता प्रयोजन िदसत नाही. तो बघ, अजु नाचा किप वजािवत सु वणरथ तु या ग
शोधाथ ये त आहे .’
कणाकडे न पाहता मद्रराज घोडी घे ऊन जात होता. ते दृ य हताशपणे पाहत
असता कानां वर आले या घनगं भीर आवाजाने कणाला सावध केले . याने पािहले , तो
अजन-रथ कण-रथा या िदशे ने ये त होता. कणाने णात वत:ला सावरले आिण याने
रथाखाली उडी घे तली. रथचक् रा या आ यांना हात घातला. सारी श ती पणाला लाबून
तो चक् र वाढ याचा प्रय न क लागला. दं डाचे नायू तटतटले , पण चक् र तसूभरही
हलले नाही
कणाचे मन याकुल झाले . या या कोण याच प्रय नाला यश ये त न हते . त त
वाळू त तले ले चक् र तसे च अचल होते . कणाने डोळे सु वणकाम केले या या चक् रावर
िखबले होते
रथच !
या धमच ाला काहीतरी अथ आहे का? धा मक पु षाला धम राखतो. याचं र ण करतो,
असं हणतात. आयु यभर धमाचं पालन केलं अस याची कास धरली नाही. दातृ वात
कधीही हात मागं आला नाह . चा र यसंप जीवन कंठलं, ते याच वदारक णासाठ ?
र ण तर रच रा हलं. उलट, मी पाळलेला धमच आज माझा नाश कर यासाठ येत आहे.

या धमाब ल मला शंका येत.े
वाळू चा भयानक करकरणारा आवाज ये त होता. सं तापाने याने मागे पािहले .
अजु नरथ दौडत ये त होता.
कण सावध झाला. याने मागे पािहले . तो अजु नरथ समोर आला होता. या
रथा या शु भर् अ वां या मु खांतन
ू फेस उसळत होता. अ वांचा वे ग आवर यासाठी कृ ण
मागे कलला होता. अजु नाने आप या धनु याला घातले ला हात पहुन कण हणाला,
‘अजु ना, थोडा थांब! मा या रथाचं चक् र या भूमीत फसलं य?् , ते काढ याचा अवधी
मला दे . रथचक् र भूमीनं ग्रासलं असता यु करणं हा धम न हे ! माझा रथ स ज होऊ
दे . हणशील या आयु धानं आपण यु क . ते यु धममा य असे ल. यात लाभले ला
जय अथवा पराजय कीित पच होईल.’
कणाची ती अव था अजु नाला िदसत होती. या िन:श त्र कणावर शरसं धान
कर याचं धा टय अजु नाला होईना.
कृ णाने अजु नाची ती अव था जाणली. प्रसं गाचे गां भीय यानी आले . कणाला तो
उ चरवाने हणाला,
‘राधया, फारर लौकर तु ला धमाची आठवण झाली! ज हा एकव त्रा द्रौपदी
राजसभे त खे चन
ू आणली, ते हा िवव त्र कर याचा सं केत करताना ही धमबु ी कुठं गे ली
होती?
...कपट ु ताम ये धमराजाला िजं कलं , ते हा हा धम कुठं लपला होता?
...द्रौपदीला कुलटा हणताना या िज हे ला धमाचं भान रािहलं होतं ?
...अिभम यूचा वध करताना धमाचं बळ सरलं होतं ?’
कण ऐकत होता. कृ णाचे ते आसु डासारखे श द कणावर पडत होते . कणाने सं तापाने
कृ णाकडे पाहले . कृ णा या अि न फुिलं गाप्रमाणे प्रगटणा या श दांनी कणा या
मनाचा दाह वाढत होता. कणाची मनःशांती ढळत होती. मनात अने क ऊमी उठत हो या.
पण यांना श द पाने प्रगट होता ये त न हते .
कृ णाकडे पाहत असता मनात क लोळ माजला होता.
हे कृ ण बोलतो? मला?
कृ णा या दुब या अजु ना या हातांना बळ यावं हणून हे आरोप?
कृतह त आिण अितदे वी असा लौिकक असणा या कपटनीतिम ये अ यं त कुशल
अशी कीती लाभले या शकुनिबरोबर त
ू ठ खे ळला जाणार आहे , हे का या
यु िध ठीराला माहीत न हतं ? तरीही यानं त
ू ाचं आ ानं वीकारलं , हा धम; अन्
त
ू ात तो सव हरला, हे मात्र आमचं पाप..
रज वला द्रौपिदला राजसमे त ये याचा आग्रह यु िधि ठरानं धरला, ते या या
धम वभावाचं प्रतीक, अन् पाची पाडवांत वाट या गे ले या द्रौपदीला दासी
बन यानं तर सं तापा या भरात िववस्र कर याची आ ा िदली, तर ते मात्र धमाचं
अधःपतन
रज वला द्रौपिदला राजसमे त ये याचा आग्रह यु िधि ठरानं धरला, ते या या

धम वभावाचं प्रतीक, अन् पाची पाडवांत वाट या गे ले या द्रौपदीला दासी
बन यानं तर सं तापा या भरात िववस्र कर याची आ ा िदली, तर ते मात्र धमाचं
अधःपतन
कृ णा, भी मा या् अं गावर सु दशन धे ऊन धाबून जाताना तु लाच आप या
प्रित े चा िवसर पडला असा तु झा सं यम, मग याला पितत कुलामु ळं सदै व
आघात सोसावे लागले , या मा या वािभमानानं काय करावं ?
अिभम यूचा मृ यु हे आम या हातून घडले लं अघोरी कम! सं प न कुलात ज म
घे ऊनही दै वगतीनं पोरकं जीवन कंठणा या या कणान, आप या हातांनी वाढले ली
मु लं रणागणां या वे दीवर अपण करताना कुणाला शाप िदले नाहीत. अिभम यूचं
बालवय अनु कंपे ला पात्र होतं अन् मा या मु लाचं वय ते का पराधीन होतं ? नाहीं
कृ णा, िनदान असले खोटे आरोप कर याचं तू तरी धा टय दाखवू नकोस.
िवजय हवा ना? अजु नाला सु रि त राखून िवजय हवा ना? तो तु मचाच आहे .
िवजयाची राजवै भवाची वासनापूतीची आस ती असती, तर तु या एका िवनं तीचा
वीकार क न मी सारं िमळवलं नसतं का? ये ठ हणून जगता आलं असतं ,
सम्राटपदाचा अिभषे क मा या म तकावर झाला असता अन् द्रौपदीवर माझा
प्रथम अिधकार रािहला असता हे तूच सां िगतलं होतं स ना? जीवनाच मोल मला
वाटत असे ; पण तूच फुंकर घातलीस अन् यानं च ते नाहीसं झालं : मृ यु चं भय मला
वाटत नाही, जीवर ण करायचं असे ल तर ते या णीही करता ये ईल सहज करता
ये ईल या अजु नाला मी जर सां िगतल ‘हे पाथा तु या धनु याची प्र यं चा
खे च याआधी या कृ णाला तु झं -माझं नातं िवचार,’तर ते वढ ानसुं ा हा सं हार
थांबेल नाही, कृ णा, मी थकलो जग याची इ छा मला मु ळीच रािहली नाही. फ त
एकच इ छा आहे . मृ यु यावा... वीराला साजे सा. लढता लढता..
कणा या कानां वर कृ णाचे शे वटचे श द पडले .
‘अजु ना, पाहतोस काय; यानं भरसमे त द्रौपदीचं ल जाहरण कर याचा प्रय न
केला, तोच हा राधे य! पाच वीरां या मदतीनं तु या पु त्राचा वध केला, तोच हा सूतपु त्र!
या कु
े तर् ा या रणाला सव वी कारणीभूत असले ला, हाच तो कण! इथं िवचाराला
अवधी नाही. मे ला थारा नाही, दये ला वाव नाही. इथं तु झं एकच कत य आहे . याचा
वध! या पा याचा वध क न िवजयी हो!’
‘पापी?” कणाची मु दर् ा उग्र बनली.
अजु नाचा बाण कानाजवळू न घ गावत गे ला. कणाचा सारा सं ताप उसळला.
कृ णवण मे घाआडून सूय प्रगटावा, तसं याचं ते ज भासलं . रथचक् र ग्रासले या या
रथावर कण आ ढ झाला. वे षाने याने आपले धनु य पे लले आिण अजु ना या
शरवषावाला तो उ र दे ऊ लागला. र नखिचत सु वणालं कारांनी, र तचं दनाची उटी
िदले ले कणाचे बाहू मोठ ा वे गाने बाण सोडीत होते . अजु न भयाण अ त्रांचा वापर करीत
होता. कणही तसे च प्र यु तर दे त होता. या भयानक यु ात अजु नाचे िशर त्राण पडले .
कणाचे कवच िविछ न झाले . दो ही वीर असं य जखमांनी पीिडत झाले होते . भर
म याहनी या सूयिकरणांत फुलले या र तवण पालाशवृ ांसारखे ते दो ही यो े

आप या जखमांची, यां या वे दनांची िद कत न बाळगता सव व पणाला लावून लढत
होते . वाढ या जखमांबरोबरच कणाचा वे ष वाढत होता. बाहुबलांत अघोरी ई या वाढत
होती.
कणाने एक अ यं त ती ण असा बाण िनवडला. तो सा ात अग्री भासणारा बाण
आप या धनु याला जाडून कणाने आकण प्र यं चा खचला, अजु ना या छातीचे ल य
ध न कणाने बाण सोडला. वा ळात नाग िशरावा, तसा तो बाण अजु ना या छातीत
िशरला. या आघातान अजु न आतावा हाऊन उ या जागा कापू लागला. या या
हातचे गांडीव धनु यही गळू न पडले आिण तो रथात ढासळला.
कणपराक् रमाने चिकत झाल या कृ णाने कणावर एकदा क्
दृ टी टाकला आिण
मूिचछत पडले या अजु नाला सावध कर यासाठी तो वळला.
कणाने आप या भा यातला दुसरा बाण खे चला. प्र यं चा खे चीत असता याचे ल
अजु नावर ि थरावले ,
अजु ना या कमरचा शे ला काढून कृ ण याने वारा घालात होता. तो नीलवण शे ला
कणाला पिरिचत होता. कुंतीला िदले ला तो शे ला अजु ना या कमरे ला....
ब्र ा त्राचा िवसर पडावा, असाच तो ण होता.
या श या या दशनाने कणाचे सारे बळ सरले . सं ताप नाहीसा झाला. िद या
वचनाची आठवण झाली.हाताने धनु य के हा सु टले ,हे ही या या यानी आले नाही.
अहं कारा या अिभमानापोटी कसलं भयानक कृ य हातून घडणार होतं ..,
माते ! यो य वे ळी सावध केलं स!
तू िनवडले ले पाचच तु ला िमळतील सहावा पाचवा कसा बने ला पिहला असूनही,
सहावा बन याचा पराजय मी तु यासाठी आनं दान प करीन.
कणाचा सारा वे ष नाहीसा झाला. असं य जखमांनी जजर बनले या कणा या
मु खावरचे सारे भाव पालटले . भर रणां गणातही शांत जलाशयावर कमल उमलावे ,
काढ याचा प्रय न कला. दो ही हात जिमनीला टे कवून रथा या क याला याने मान
िदली. सारे बळ एकवटू न तो रथ उचल याचा प्रय न करीत असता अजु न सावध झाला.
कृ णाने शे ला टाकला आिण मागे वळू न न पाहता कणरथाकडे बोट दाखवीत तो हणाला,
‘अजु ना, सावध हो! या राधे याचा वध कर याची हीच वे ळ आहे , जर का कणानं रथ
काढ यात यश िमळिवलं , तर तु यासह माझाही भरवसा दे णं कठीण! सावध हो,
अजु ना....’
जखमांनी त्र त झाले ला, मू छा ये ऊन पड यामु ळे अपमािनत झाले ला अजु न
उचलले . एक ती ण बाण िनवडून याने धनु याला लावला.
रथचक् र काढ यात गु ं तले या कणाने ते पािहले . अजु न प्र यं चा खे चीत होता.
कणा या मु खावर ि मत झखकले . याने पािहले ....
म या ह ढळली होती. अशा अपरा ण काळी कण नदीतीरावर पु र चरण सं पवून
दानाला उभा राहत असे . याचकां या बाबतीत शत् , िमत्र असा भे द याने कधी मानला
न हता. जीवनातल सवात मोठे दान कर यासाठी कण िस झाला होता. अजु नाचा ने म

चु कू नये , हणून याने आपली ं द छाती िकंिचत कलती केली.
‘स ऽ प्ऽ ऽ’
िव ु लता िदसावी, तसे या बाणाचे णदशन झाले . एक भयं कर वे दना मानतून
आरपार गे ली. रथ उचल यासाठी जिमनीला टे कवून तणावले ले हात सै ल पडले .
रथछाये त पडले या कणाने पािहले , तो अजु नाचा रथ वे गाने दरू जात होता. िनळा शे ला
वा-यावर तरं गत रणभूमीवर उतरत होता.
या शे याकडे पाहत-पाहत थकले या कणाने ने तर् िमटले .

५७
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या काळचा सूय आकाशात तळपत असता रणभूमीवर शं खनाद उठला.
जयभे री वाजू लाग या. आनं दाने भानरिहत झाले या पांडव वीरश्रे ठां या शं खनादांनी
आकाश यापून गे ले. कौरवसे ना भयचिकत मु दर् े ने पांडवसे नेचा आनं द पाहत होती.
यु ाचे भान कुणालाच रािहले न हते . पांडवांकडील बाजूने अचानक उठले ले शं खनाद,
रणभे री ऐकू न दुयोधनाचा रथ थांबला. दि ण-िदशे ला ते नाद प्रकषाने उठत होते .
भीितग्र त अं त:करणाने दुयोधनाने ितकडे रथ वळिव याची आ ा केली.
रथ वे गाने जात होता. पराजया या भीतीने कौरवसे ना धावत सु टली होती. दुयोधन
सु तर् होऊन ते रणभूमीचे पिरवतन पाहत असता याचे ल ि थरावले . श यराज दोन
अ व ध न ये त होता. कणरथाचे ते अ व पाहताच दुयोधनाचा धीर सु टला. याने
िवचारले ,
श यराज! अिजं य कणाचे घोडे घे ऊन कुठं िनघालात? कणरथ कुठं आहे ?’
श यराजाचे डोळे भ न आले .
‘दुयोधना, धीर धर!’ दि ण िदशे ला हात दाखवीत तो हणाला, ‘परािजताला िदशा
एकच! तु या िमत्राला अजु नानं गाठलं .’
पु ढे ऐक याची दुयोधनाला श ती रािहली नाही. याने सार या या हातचे वे ग
खे चन
ू घे तले आिण रथ पूण वे गाने दि णे कडे जाऊ लागला. या िठकाणी कणरथ
िदसला, ते थे दुयोधनाचा रथ ये ऊन थांबला. जे थे कण उभा असायला हवा होता, ती
रथामधली जागा मोकळी होती. सदै व िवजयाने तळपणारा, साखळदं ड िचह असले ला
रथ वज या रथावर िदसत न हता. अ वहीन, एकाकी पडले ला रथ पाहन
ू दुयोधना या
मनाचे बां ध फुटले . डो यांतन
ू अश् ओघळणा या दुयोधनाने रथाखाली उडी घे तली आिण
या रणरण या उ हात तो कणरथाकडे धावला.
रथाजवळ जाताच दुयोधनाची पावले मं दावली. कणाचा गौर दे ह पालथा पडला
होता. कपु रगौर ं द पाठीवर एकही जखमे चे िच ह िदसत न हते . गाढ िनद्रेत
गे यासारखा कण अचल झोपी गे ला होता. म तकीचे िशर त्राण पड याने याचे
काळे भोर केस माने भोवती िवखु रले ले होते . दुयोधन सावकाश जवळ गे ला. अश्
आवर याचा प्रय न करीत याने रथाखाली पडले या कणाचे दो ही खांदे पकडले .
कणाला याने रथाबाहे र ओढले . कणाला उताणे करताच या या मु खातून दुःखोद्गार
िनघाला. कणा या माने तन
ू आरपार गे ले या बाणावर याचे डोळे जडले होते . आप या
शे याने कणाचे मु ख व छ करीत असता तो कणाला पाहत होता. असामा य दीि तमान
प लाभले ला तो कण पाहन
ू दुयोधनाचा सं यम सु टला.
‘कणा! तू गे लास! या िमत्राला सोडून! काय केलं स हे ? िमत्रा, तु यािवना हा
दुयोधन पोरका झाला, रे ! अं गराजा, तु या बळावर मी कु
े तर् ावर रणां गण उभारलं .
तूच मला िवजयाची वाही िदली होतीस ना? मग, मृ यु ं जया, िद या वचनाची आठवण
िवस न कुठं गे लास? तु यािवना मी परािजत झालो, रे ! शत् या नावा या

उ चारानं देखील तु या अं गाचा दाह होत होता. मग आज तु या पतनाचा िवजयो सव
साजरा करणारे पांडव तु ला िदसत नाहीत का?’
कणाचे िमटले ले िवशाल ने तर् कमलदल उमलावे , तसे उघडले . ते पाहन
ू
दुयोधना या त डून आ चयोद्गार बाहे र पडला. गडबडीने हळु वार हातांनी याने कणाचे
म तक मांडीवर घे तले . आवं ढा िगळत तो हणाला,
‘िमत्रा, तू िजवं त आहे स? तू आहे सऽऽ!’
अशृं नी भरले या ने तर् कडां वर उमटले ला आनं द पाहन
ू कणा या ओठां वर ि मत
उमटले . तो क टाने हणाला,
‘िमत्रा, तू आलास. मी तु झीच वाट पाहत होतो. तु ला भे ट याखे रीज मी जाईन
कसा ?’
दुयोधनाचे अ ू गालां व न ओघळले .
‘अं गराज! मी हरलो! परािजत झालो. तु या पतनानं माझं सारं यश िहरावून ने ल.
कणाला बोलताना जड जाते , हे पाहन
ू दुयोधनाने हळु वार हाताने ग यात तले या
बाणाला पश केला. एक वे दना कणा या मु खावर उठली. तो हणाला,
‘नको, यु वराज! तो तसाच राहू दे . मला बोलायचं आहे .’
कणाने वास घे तला. दुयोधना या काव-याबाव या ने तर् ांना डोळे िभडवीत कण
बोलू लागला.
‘दुयोधना, या रणभे री, शं खनाद होतो ना, तो यां या िवजयाचा नाही. तो आप या
िवजयाचा आहे .’
‘सवनाशी हा कसला िवजय?’
‘हाच खरा िवजय! िमत्रा! वृ ापकाळी, श ये वर, कुठ यातरी असा य रोगां शी
झगडत या न वर जगाचा िनरोप घे णं हणजे का कृताथ जीवन! रणां गणावरची वीरश या
हे च खरं सफल जीवन. ते आपण िमळवलं य.् आप या िवजयाला ‘अं गाराज!’ ‘िमत्रा,
असा यिथत होऊ नकोस. तु ला लौिकक िवजयच हवा का? तोही आता दरू नाही.’
‘अं गरज!’
‘िमत्रा, असा यिथत होऊ नकोस. तु ला लौिकक िवजराच हवा का? तोही आता दरू
नाही.’
‘कणा, गे या सतरा िदवसांत भी माचाय, द्रोणाचायासारखे असं य यो े मी
गमावले . मा या उरले या सै याचं बळ तु या पतनाबरोबरच ढासळलं . ते सै रावै रा वाट
फुटे ल ितकडं धावत सु टलं य.् आता िवजय कुठला?’
‘नाही, दुयोधना! असा भय याकू ळ होऊ नकोस. अजूनही वे ळ गे लेली नाही. तु ला
हाच िवजय हवा असे ल, तर...’
‘तर काय?
‘मा यानं तर श याऐवजी अ व था याला से नापती कर. तोच तु ला हा िवजय
प्रा त क न दे ईल.’
‘जे भी म-द्रोण-कणाना जमल नाही, ते तो अ व थामा काय करणार?’
‘ल दे ऊन ऐक. से नापती या ठायी िन ठा असावी लागते . राजा या क याणाची
िचं ता असावी लागते . तू मोठा दुदवी आहे स. तु याशी िन ठा बाळगणारा से नानी तु ला
िमळाला नाही. भीष, द्रोण दोघांचीही मन पांडवप्रीतीनं , यां या क याणानं भरले ली.

यां या सं हाराला िरपु सं हाराची धार कोठू न ये णार?’
‘कणा, पण तू तरी...’
‘नाही! दुयोधना, मीही यांतलाच. या िन ठे त मा याकडूनही कमतरताच पडली.
के हा ना के हा तरी तु ला ते समजे ल. तो श यराज पांडवांचा आ त. या या हाती सूतर् ं
न दे ता अ व था याला यु ाचा से नापती कर. िवजय तु लाच िमळे ल.’
‘नाही, अं गराज, ते होणार नाही. मी श यराजाला वचनब आहे . एक वे ळ मी
पराजय वीकारीन; पण वचनभं ग अश य!’
‘दुयोधना, हे मी जाणलं होतं च. धमाची भावना आ हां ला कधी सोडता आली
नाही अन् शत् नं ती कधी पाळली नाही.’
कणाची मूठ िमटली गे ली. दुयोधनाकडे पाहत तो हणाला,
‘यु वराज! तु सा डो यांतले अश् पाहत मृ यू ये तो, यापरत दुसरे भा य
नाही.जीवनात मा या कुलामु ळं मी पु कळ अवहे लना सोसली. माझा पराक् रम, माझं
दातृ व, माझं चािर य मला उपयोगी पडलं नाही. जीवनात ताठ भावने नं जगता आलं , ते
फ त तु या ने हामु ळं. या ने हाचा मी सदै व कृत च राहीन. िमत्रा, एक काम
करशील?’
कणाने थक याने डोळे िमटले
‘सां ग, िमत्रा, बोल S’
कणाने क टाने डोळे उघडले
‘अवधी फार थोडा आहे . ितथं शे ला पडला आहे . िनळा. तो घे ऊन ये अन् मला
वीरश या प्रा त क न दे .’
दुयोधनाने पािहले .
कणापासून ब-याच दरू वर एक िनळा शे ला वा-यावर हे लकावे घे त होता.
दुयोधनाने कणाचे म तक अलगद खाली ठे वले .शे ला उचलीत असता याने पािहले .
शे ला भारी होता. यावर सु वणधा यांचा किशदा िवणला होता.
दुयोधनाने आणलला शाला पाहन
ू कणाची प्रस नता वाढली.
तो शे ला दुयोधनाने पायापासून पांघरीता ग यापयं त आणला. सारे बळ स नन तो
अश् ढाळीत कणाजवळ गु ड यां वर बसला.
‘यु वराज, मी तृ त आहे . मा यासाठी अश् ढाळू नका.’
कणाची दृ टी आकाशात या सूयाकडे गे ली. डोळे ताठरले गे ले. सारे बळ एकवटू न
तो हणाला,
‘यु वराज! भर म या काळी सूया त होताना कधी तु ही पािहलात का?’
दुयोधनाने भीतीने आकाशात या सूयाकडे पािहले . सूय तळपत होता. याचा दृ टी
कणाकडे वळली.
कणाचे डोळे तसे च उघडे होते . सूयिबं बाकडे पाहत.
दुयोधनाची मान खाली झाली. कणाने िमटले ली उजवी मूठ उघडली होती...
दुयोधनाचे अश् या हाताव न ओघळत होते . कणा या उघड ा तळहातावर
पडणारे अश् जिमनीकडे ओघळत होते .
- जणू या मोक या हाताने कण शे वटचे दान दे त होता.

उम ा, िदलदार मनाचा एक थोर सािहि यक.
रणिजत दे सा चे सािह य हणजे वाचकांशी उ च
भाविनक तरावर साधलेला कला मक संवाद.

महारा ट्रात या जनतेला िजने मंतर् मु ध केले ,
जी प्र ये क घरात भि त भावाने पुजली गेली
अशी मराठी सार वतातील अजरामर सािह यकृती

िशवचिरत्राचे भ योदा उ कट िचत्रण
करणारी महाकादंबरी.

िन चयाचा महामे । बहुत जनांसी आधा
अखड ि थतीचा िनधा । श्रीमंत योगी।
यशव त, कीितव त। साम यव त, वरदव त
पु यव त, नीितव त। जाणता राजा।

अफजखान आिण िशवाजी महाराज या दोन
राजकारणधु रंधरांनी खे ळले ला डाव

िशवचिरत्रातील प्र ये क प्रसं ग हणजे वतं तर् कादं बरीचा िवषय.
या चिरत्राइतके सवां गसुं दर चिरत्र आजवर इितहासाने पािहले ले नाही.
असा या चिरत्राचा लौिकक.
बारा मावळांत वरा याचे रोपटे जते न जते , तोच
अफझलखानाचे सं कट अवतरले .
वाईपासून प्रतापगडापयं त या िहर यागद रानावर राजकारणाचा पट
मांडला गे ला.
चढे घोिडयािनशी राजांना पकडून ने याची अफझलखानाची गवो ी
होती; आिण खानास मार यािवना रा य साधणार नाही, हे राजे पु रे
जाणून होते .
या दोन राजकारण-धु रंधरांनी खे ळले ला डाव हणजे च ‘ल यवे ध’.

