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अंकुश शशंगाडे

या मित्ाांनो! सदां र पस्तकाांचा िनिराद आनांद लटा!!

ित्ृ यूदडां
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण तरीही आम्ही ते वाचकानं ा शवनामल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पस्ु तक एकदा बनलं की एकजण वाचो वा एक लाख.
आमचं काहीच कमी होत नाही.
उलट आनंद वाढतो.
मजा येत.े

पण
तुम्ही ते फ़ुकट का घ्याव?ं
तम्ु हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई साशहत्यच्या लेखकांना, टीमला आशण तम्ु हालाही आनंद शमळेल

आशण तमु चं काहीच कमी होणार नाही.
तम्ु ही आशिर्वाद आशि िभु ेच्छव द्यव
लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या
आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या
शमत्ांना हे पस्ु तक िेल आशि Whatsapp करा
ई सवशहत्यचे फ़े सबक
ु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव आिांशत्त करव. सोशल
शमशडयावर ई साशहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुिोल अिव तिु च्यव सचू नव द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक मत ज्याने
लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हावे व
त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध उांचीवर जात रहावा.
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मत्ृ यदू डं
(कादबं री)

अक
ं ु श शशंगाडे

ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन
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मत्ृ यदू डं
लेखक : अंकुश शशंगाडे
फ़ोन – ९३७३३५९४५०
पत्ता : अंकुश शशंगाडे- १२२बी, गजानन नगर, भरतवाडा, कळमना माके ट रोड,
नागपरू . महाराष्ट्र
ईिेल - geetshingade454@gmail.com

यव प्ु तकवतील लेखनवचे सर्ा हक्क लेखकवकडे सरु शित असनू
प्ु तकवचे शकांर्व त्यवतील अांिवचे पनु िाद्रु ि र्व नवट्य, शचत्पट
शकांर्व इतर रुपवांतर करण्यवसवठी लेखकवची परर्वनगी घेिे
आर्श्यक आहे तसे न के ल्यवस कवयदेिीर कवरर्वई होऊ िकते.

This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with Sections 43 and 66 of the
IT Act 2000. Copyright protection in India is available for any literary, dramatic,
musical, sound recording and artistic work. The Copyright Act 1957 provides for
registration of such works. Although an author’s copyright in a work is recognised
even without registration. Infringement of copyright entitles the owner to remedies of
injunction, damages and accounts.
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प्रकविक: ई साशहत्य प्रशतष्ठान
www.esahity.com
esahity@gmail.com
Whatsapp- 9987737237 (शवनामल्ू य पुस्तके शमळण्यासाठी
आपले नाव व गाव कळवा)
प्रकविन: १५ सप्टेंबर २०२२
©esahity Pratishthan®2022
• शर्नविूल्य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.
• आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि हे फ़ॉरर्डा करू िकतव.
हे ई पुस्तक वेबसाईटवर ठे वण्यापुवी ककिंवा वाचनाव्यकतररक्त
कोणताही वापर करण्यापुवी ई-साकहत्य प्रकतष्ठानची परवानगी घेणे
आवश्यक आहे.
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मनोगत

मृत्यदू डं ही माझी कादबं री वाचकासं मोर
प्रस्ततू करतांना मला अत्यंत आनंद होत आहे. ही
पस्ु तक म्हणजे एक भावना आहे. ही पस्ु तक
एकलव्यावर आधारीत असनू बराचसा भाग मी
एकलव्याचा घेतलेला आहे. कोणी म्हणतात की
गरुु द्रोणाचाययनं गरुु दक्षीणा म्हणनू अगं ठा मागतानं ा
पक्षपात के ला. परंतू ती कृ ती काही अंशी चक
ू असली तरी नाण्याच्या दोन
बाजनू सु ार सखोल शवचार के ल्यास बरोबरही वाटते. त्याचं कारण म्हणजे पोट.
पोटासाठी माणसू चोरीही करतो. असो. तो आपला मद्दु ा नाही. मळ
ु ात
कादबं रीतनू मी त्याच गोष्टीची उकल के ली. मी शलशहलं की यात द्रोणाचायय दोषी
नाही. दोष होता अजयनू ाचा. कारण त्यानचं एकलव्याचे करतब पाहताच म्हटलं
होतं,
" गरुु वयय, आपण मला वचन शदलं होतं की मला सवयश्रेष्ठ धनधु यर बनवणार
आशण हा तर आपण नाव घेतो. म्हणतो मी शशष्ट्य द्रोणाचाययचा. कदाशचत
आपणच तर पक्षपात करीत मला सवयश्रेष्ठ धनधु यर बनशवण्या ऐवजी याला तर
बनवलं नाही."
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शहच शंका. याच शंकेनं घेतला एकलव्याचा अंगठा द्रोणाचाययनं. कारण
त्याला वाटत होतं की कदाशचत अजयनू आपल्या शपतामहा शभष्ट्माकडे जाईल व
शभष्ट्मशपतामहा मला नोकरीवरुन शनष्ट्काषीत करे ल.
गरुु द्रोणाचाययनं गरीबी पाशहली होती. त्यातच त्याचा शमत् असलेला राजा
ध्रृपद. त्यानहं ी अपमान के ला होता द्रोणाचाययची गरीबी पाहून. शेवटी पोट भरणे
मश्ु कील होते. कसातरी तो भटकंटी करीत असतांना त्याला हस्तीनापरू ला
नोकरी शमळाली. त्यातच पन्ु हा नोकरी गमावण्याचं संकट. खरंच आजच्या
काळाचा शवचार के ल्यास गरुु धमायसाठी कोणीतरी नोकरी गमावेल काय?
आजचा जर शवचार के ला तर बरे चसे शशक्षक मंडळी संस्थाचालक व
शशक्षणाशधकारी साहेबाचं े माडं शलक झाल्यासारखे वागतात. गरुु धमय बाजल
ू ा
ठे वतात. फक्त नी फक्त राजधमय पाळतात. मग यात गरुु द्रोणाचाययचं काय चक
ु ल ं.
अंगठा गरुु दक्षीणा म्हणनू मागीतला तेवढंच ना. तो जातीनं ब्राम्हण असल्यानं
ती जात फै क्टर मधात टाकून गवगवा झाला. परंतू खरा दोषी कोण हे
ओळखण्याचा कोणीच प्रयत्न के ला नाही. खरा दोषी होता अजयनू . शनव्वळ
अजयनू च नाही तर ज्यानं गरुु धमायचं पालन करता येवू नये म्हणनू द्रोणाचाययला
वचनबद्ध के लं होतं तो शभष्ट्म शपतामहा. शपतामहानं राजसत्ता वचनामळ
ु े ताब्यात
घेतली नाही. परंतू भर दरबारात लटु ली जाणारी द्रोपदीची इज्जतही वाचवली
नाही ना.
या सवय गोष्टीचा उलगडा आहे या पस्ु तकात. कादबं री लहान आहे. परंतू
अथयपणू य आहे. आपण ती वाचावी व शवचार करुन आपलं मत माडं ाव.ं
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शवनाकारण माझी कादबं री वाचनू वादशववाद करु नये. ते माझे शवचार आहेत.
काही चक
ु लं असेल माझं तर मला माफ करावे. कारण प्रत्येकाला आपले मत
माडं ण्याचा,अशधकार आहे. तो अशधकार सशं वधान व स्वातत्र्ं यानं बहाल के ला
आहे.
आपला नम्र.
अंकुश शशंगाडे,
नागपूर , ९३७३३५९४५०
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ही कादबं री
जगभरातील
ज्ञानशपपासू एकलव्यानं ा
सादर समशपयत
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अक
ां ु ि शिांगवडे

ही कवदबां री काल्पशनक असनू यव कवदबां रीतील ्थळे , व्यक्ती र् घटनव कवल्पशनक
आहेत. त्यवत कोिवच्यवही भवर्नव दख
ु वशर्िे हव हेतू नवही. कोिवही ्थळ, व्यक्ती
र्व घटनेिी प्रत्यि र्व अप्रत्यि सांबांध नवही. तसव तो आढळून आल्यवस तो शनव्र्ळ
योगवयोग सिजवर्व.
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कृष्ट्ण परे शान होता सततच्या लढायानं. कारण सततची यद्ध
ु लढता
लढता नाकीनव आलं होतं. काय करावं सचु त नव्हतं. त्यातच त्या
शत्पू क्षाकडे एक असाही वीर होता की ज्याचेसमोर मोठमोठे वीर अपयशी
ठरत होते नव्हेतर तोच जगातील त्या काळातला सवयश्रेष्ठ धनधु यर होता.
त्याच्यापढु े साक्षात तो देवही अपयशी ठरत होता.
शत्पू क्षातील तो वीर. तो कोणी राक्षस नव्हता ना तो कोणी देव. तो
एक साधारण मानव होता. परंतू त्याचेचमळ
ु ं परे शानी होती त्या राज्याला.
शजथे त्याचे आजोबा राज्य करीत होते आशण तो एक राज्याचा कोणीही
नसला तरी कायय साभं ाळत होता. हवं तर तो त्याला ठार करण्याची इच्छा
करीत होता. परंतू एवढा शनष्ट्णात वीर एवढ्या लवकर मारुन काही उपयोग
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नाही. म्हणनू त्यालाही शवचार होता. कारण शत्पू क्षातील तो वीर जरी
शनष्ट्णात धनधु यर असला तरी कृष्ट्णाला त्याला ठार करणं हातचा मैल
काढण्यासारखं होतं. तो वीर असल्यानं त्याला तो खेळवत होता परे शान
असला तरी.
कृष्ट्ण हा लीलाकारी होता. त्यानं मोठमोठे राक्षस यमसदनी पोहोचवले
होते. तसच
ं त्यानं महाबली अशा आपल्याच मामाला म्हणजे कंसालाही
ठार के लं होतं. त्यातच तो या वीरावर शचडूनच होता. त्याला संध्याही भरपरू
आल्या होत्या. परंतू कृष्ट्ण हा शवद्वानांचा परु स्कताय असल्यानं मग तो
शत्पू क्षातील का असेना, त्याच्या शवद्वत्तेची शकंमत करीत होता. म्हणनू की
काय, कृष्ट्णानं आजही त्याला जीवतं ठे वलं होत.ं
आज कृष्ट्ण त्या क्षणाची वाट पाहात होता. हवं तर तो त्याला के व्हाही
दडं ीत करु शकत होता. परंतू ती वेळ यायची होती. ती वेळ येताच तो दडं
देणार होता. कारण त्या शत्पू क्षातील वीरानं सवयच मापदडं ओलांडले होते
नव्हे तर तो त्याला मदत करीत होता, जो राक्षसी वत्तृ ीचा होता नव्हे तर जो
जनतेवर अत्याचार करीत होता. ज्याने त्याच्या आशण परराज्यातील
शकत्येक स्रीयांना वेश्या बनवले होते. म्हणनू कृष्ट्णानं त्याचेसाठी एकच दडं
ठरवला होता, तो म्हणजे मत्ृ यदू डं . तो मत्ृ यदू डं च देणार होता त्याला. परंतू
त्याची ती वेळ यायची होती.
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कोण होता तो की ज्याच्यासाठी एवढ्या उशशरा मत्ृ यदू डं . काय नाव
होतं त्याचं की ज्या वीराच्या शवद्वत्तेची एवढी इज्जत. अन् जो शवद्वान
असनू ही अत्याचार दरू करण्यासाठी लढण्याऐवजी अत्याचारींना मदत
करतो नव्हे तर जो सवयश्रेष्ठ धनधु यर होता अजयनू आशण कणायपेक्षाही........
होय, तो कणय आशण अजयनू ापेक्षाही महारथी वीरच होता. त्याचं नाव
होतं एकलव्य. ज्याला कोणत्याही गरुु नं शशक्षा शदलेली नव्हती. परंतू तरीही
तो गरुु मानत होता त्या माणसांना. ज्यानं गरुु दक्षीणा तर घेतली होती. परंतू
गरुु दक्षीणा देवनू ही त्यानं त्याचं गरुु पण शस्वकारलं नव्हतं नव्हे तर ज्यानं
त्याला शशषत्व प्रदान के लं नव्हतं.
एकलव्य........रानावनात भटकणारा वीर बालक. लहानपणापासनू च
त्याची आबाळ झालेली. तो लहानपणापासनू च हूशार होता. तसाच
लहानपणापासनू च शजद्दीही. त्याची शजद्द वाखाणण्याजोगी होती. लहान
असतांना तो अशा अशा क्लप्ृ त्या करायचा की सगळे दगं राहात असत
त्याच्या क्लप्ृ त्या ऐकून. तसं पाहता एकदा असाच तो आपल्या शमत्ासोबत
तलावात पोहायला गेला असता त्या दाट जगं लझाडीत त्याचेवर अचानक
एका वाघानं हल्ला के ला. परंतू त्या वाघाचं एकलव्यासमोर काहीही चाललं
नाही. त्यातच अगदी लहान वयातच त्यानं त्या वाघाला ठार के लं होतं.
असा हा एकलव्य. तो कृष्ट्णाच्या काकाचा मल
ु गा होता. एकलव्याचा जन्म
13
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म्हणजे एक रहस्यच होत.ं कोणी म्हणतात की तो कृष्ट्णाच्या काकाचा मल
ु गा
होता. परंतू त्याचा जन्म होताच राजज्योशतषानं म्हटल्यानसु ार त्याला वनात
सोडण्यात आलं होतं. याचाच अथय असा की राजज्योशतषानं भशवष्ट्यवाणी
के ली होती की हा मल
ु गा पढु े जावनू यदवू ंशाचा कदयनकाळ ठरे ल. हीच
भशवष्ट्यवाणी ऐकून कृष्ट्णाच्या काकानं त्याला जगं लात सोडलं होत.ं कारण
कृष्ट्णाचा काका आशण कृष्ट्ण यदवू ंशाचे होते.
एकलव्याला अवघ्या लहानशा वयात जंगलात सोडलं असता तो त्या
भयाण वनात रडत होता जीवाच्या आकांतानं. त्यातच तो एका राजाला
भेटला. ज्याचं नाव शनषादराज शहरण्यधनू होतं व त्याच्या पत्नीचे नाव
सल
ु ेखा होते. सल
ु ेखा कोमल आशण दयाळू स्वभावाची होती. त्यातच त्याचे
शपताही शरु वीर असनू तो व त्याचा सेनापती शगरीबीर यांची ख्याती शरु वीरात
येत होते. ते दोघंही श्रंगृ वेरपरु ला राहात होते. अथायत श्रंगृ वेरपरू इथे राज्य
करीत होते.
यादव वंशाची उत्पत्ती ही पष्ट्ु कळ परु ातन असनू त्याचा इशतहास
थोडक्यात असा.
भगवान शवष्ट्णच्ू या नाभीपासनू ब्रम्हाची उत्पत्ती झाली असे सागं ीतले
जाते. ब्रम्हाच्या डोक्यातनू अत्ीची शनमीती झाली. अत्ीनं भद्रशी शववाह
14

वासना

अंकुश शशंगाडे

के ला व त्या दोघानं ा सौम्भ नावाचा मल
ु गा झाला. सौम्भ अथायत चद्रं .
त्यानंतर या सौम्भकडे बहृ स्पतीची पत्नी तारा आकशषयत झाली. त्यातच
शतला एक मल
ु गा झाला. त्याचं नाव बधु ठे वलं गेल.ं या बधु ाचं प्रेम सयु यवंशी
राजा मनचू ी मल
ु गी इलावर झालं व दोघांच्या शमलापातनू परु बाय नावाचा पत्ु
जन्मास आला. त्यानतं र राजा परु बाय जेव्हा तरुण झाले. तेव्हा ते स्वगय अप्सरा
उवयशीच्या प्रेमात पडले व त्यापासनू त्यांना एक संतान झाली. ज्याचं नाव
आयू ठे वलं गेलं. या आयनू ं राजा स्वबयभानचू ी मल
ु गी प्रभाशी शववाह के ला.
या आयू आशण प्रभा जोडीला पाच मल
ु ं झालीत. ज्याचं ी नावं नहूष, क्षत्वधय,
रंभ, रजी, अदेना होतं. त्यानंतर यवु राज नहूष हा उत्तराशधकारी बनला.
राजा नहूष याने व्रजा नामक स्रीशी शववाह के ला. शतला सहा मल
ु ं
झाली. तसेच एक मल
ु गी. त्यांची नावं अनक्र
ु मे यशत, ययाशत, समशत, अयशत,
शवयशत, शकती व रुची. या रुचीचा शववाह चवन त्षृ ी चवन व सक
ु न्या यांचा
मल
ु गा अपनवनशी झाला.
राजा नहूष हा उदार व्यक्तीमत्वाचा असनू त्याचा मोठा मल
ु गा यशत हा
धामीक प्रवत्तृ ीचा होता. त्याला राज्य करण्यात उत्साह नसल्यानं नहूषचा
दसु रा मल
ु गा ययाशत हा राजा बनला.
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महाराज ययाशतचे दोन शववाह झालेत. पशहली पत्नी राक्षस गरुु
शक्र
ु ाचाययची मल
ु गी देवयानी होती तर दसु री पत्नी शमीष्ठा होती. जी भ्रष्ट
प्रवाहची मल
ु गी होती. या दोन पत्नीपासनू ययाशतला पाच मल
ु ं झाली.
(संदभय - त्ग्ृ वदे ) पशहल्या पत्नी देवयानीपासनू यदू आशण तवु यस.ू तसेच दसु री
पत्नी शमीष्ठापासनू द्रुह्य,ू अनू आशण परुु झाले. याच यदपू ासनू पढु े यादव
वंशाची उत्पत्ती झाली तवु यसपू ासनू यवन वंश उदयाला आला. तसेच दसु या पत्नीच्या द्रुह्यपू ासनू भोजवंश अनपू ासनू मलेक्ष वंश व परुु पासनू पौरव
वश
ं शनमायण झाला. पढु े यदपू ासनू सहस्रजीत, कोष्ठा, नल आशण ररप.ू
त्यानंतर कोष्ठा गादीवर बसला. तद्नतं र कोष्ठापासनू तेरा मल
ु ं झाली. त्या
कोष्ठाच्या तेराव्या मल
ु ाचं नाव होतं शवधमय. याच शवधमयपासनू शवदभय राज्य
अशस्तत्वात आलं. या शवधमयला तीन मल
ु ं झाली. कथ, कौशशक आशण
रोमपद. रोमपदला अंग देशाचं राज्य शमळालं होतं. ज्यानं दशरथकन्या
शांताशी शववाह के ला होता. त्यानंतर शवधमयच्या मोठ्या मल
ु ाला म्हणजे
कथला पधं रा मल
ु ं झाली. त्याच्या पंधराव्या मल
ु ाचे नाव भीमसत्वत असनू
भीमसत्वतला सात महापराक्रमी मल
ु ं झालीत. त्याचं ी नावं होती भाजी,
भजमान, शदव्य, देववद्ध
ृ , वष्ट्ृ णी, अंधक आशण महाभोज. या सातही
मल
ु ांमध्ये अंधक आशण वष्ट्ृ णी महापराक्रमी होते. वष्ट्ृ णीला दोन मल
ु ं झाली.
देवमोड आशण योध्याजीत. देवमोडला दोन राण्या होत्या. मशनषा आशण
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शवष्ट्पणाय. देवमोडच्या पशहली पत्नी मशनषापासनू शरु सेन व शरु सेनची पत्नी
माररयापासनू दहा मल
ु ं झाली व पाच मल
ु ी झाल्या. या दहा मल
ु ांमध्ये
वासदू वे सवायत मोठे होते. तसेच मल
ु ींमध्ये सवायत मोठी पथृ ा होती. शजला
कंु ती म्हटलं जातं. त्यानंतर देवमोड व शवष्ट्पणायपासनू पाजयन्याचा जन्म
झाला. पाजयन्यला नव मल
ु ं झाली. ज्यात सवायत मोठा नदं होता. तसेच
भीमसत्वच्या मल
ु ाला अंधकच्या वंशात देवकी व कंसचा जन्म झाला.
वासदू वे हा यदवू ंशी असनू त्याला दोन पत्नी होत्या एक देवकी व दसु री
रोशहणी. देवकीच्या पोटून कृष्ट्ण व रोशहणीपासनू बलराम झाला. देवकी ही
चंद्रवशी यादव राजा उग्रसेनची मल
ु गी होती तर वासदू वे हा शरु सेनचा मल
ु गा
होता.
एकलव्य जसजसा मोठा होत होता. तसतशी त्याच्यामध्ये चाणाक्ष
शक्ती वाढत चालली होती. तो रानावनात भटकत होता आपल्या
सवगं ड्यासोबत. त्यातच त्याला त्या राज्यातील शनषादराज शहरण्यधननू े तो
सापडताच त्याची ररतसर दत्तकपत्ु ासंबंधीची प्रशक्रया पार पाडून त्याला
दत्तक पत्ु म्हणनू शस्वकारले. तसा तो लहानाचा मोठा होवू लागला.
राजा शनषादराजने त्याला दत्तक पत्ु म्हणनू शस्वकारताच त्याचं
नामकरण करण्यात आलं व राजज्योशतषानसु ार त्याचं नाव अशभद्यम्ु न
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ठे वण्यात आल.ं अशभद्यम्ु न हे नाव कठीण असल्यानं त्याला अभय म्हटल्या
जावू लागले. अशातच तो पाच वषायचा झाला.
अशभद्यम्ु न पाच वषायचा झाला असता त्याला शशक्षणासाठी टाकण्यात
आलं व त्याच्या शशक्षणाची व्यवस्था शनषादराजने कुलीय गरुु कूलात के ली.
राजा शनषादराज एक कुलीन राजा होता. त्याला जगं लाचा अभ्यास
होता. कोणत्या प्राण्यांना तसं वशमध्ये करायचं याची शवद्या त्याला ज्ञात
होती. तेच बाळकडू राजा शनषादराजने आपल्या मल
ु ाला पाजले होते अगदी
बालवयातच. त्यामळ
ु ं पढु ं जावनू त्यानं द्रोणाच्या श्वानाला इजा न होवू देता
सात बाण मारुन त्याचं भक
ंू णं बंद के लं होतं.
ते श्रगंृ वेरपरू राज्य....... प्रयागजवळच्या आजबु ाजच्ू या प्रदेशात
पसरले होते. त्यातच आजबु ाजच्ू या प्रदेशात शनषादराजची शवरता पसरली
होती. त्यातच त्याचा सेनापती शगररबीरचीही. राजा व राणी सल
ु ेखा यांचा
राज्यकारभार शनयत्ं ीत आशण सव्ु यवस्थीत असनू त्या कारभारानं जनता
अशतशय सख
ु ी होती आशण तेवढीच संपन्नही. राजा राज्याची सत्ु े अमात्य
पररषद अथायत गणपररषदेच्या सल्ल्याने हलवीत असत. तसं ते त्याकाळचं
कुलीन गणराज्य असलं तरी एक प्रशतष्ठीत गणराज्य होतं.शजथे राजा शवशशष्ट
पररवारातील होता. तसेच मंत्ीपरीषद लोकांमधनू शनवडली जात होती. ती
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पररषद राजाच्या हुकूमशाही तत्वानसु ार बनत नव्हती. शनषादराज राजा व
महाराणी सल
ु ेखा हे प्रजेवर शवश्वास करणारे होते. ते प्रजेच्या सल्ल्याने
चालत असत. तसेच प्रजेच्या सल्ल्यानच एखाद्या संकटसमयीही मागय
काढत असत.
राजा शनषादराजच्या कतयबगारीचे बाळकडू अभयला अगदी
लहानपणापासनू च प्यायला शमळाले. त्यानतं र तो पाच वषायचा होताच त्याचं
नाव ररतसर पद्धतीनं आश्रमात टाकण्यात आलं आशण या आश्रमातील गरुु
त्या मल
ु ांना शशकशवत असतांना ज्ञानाजयनासोबतच अथायजयनही शशकवीत
असत.
एकदा एका पल
ु क नामक ॠषीनं त्याची चाणाक्ष बद्ध
ु ीमत्ता पाशहली.
त्यातच त्यानं ी सागं ीतलं की त्याला अशा गरुु च्या आश्रमात टाका की शजथे
तो शशक्षणाच्या सवय कक्षा पार करे ल.
ते श्रगंृ परू वेर राज्य.......गगं ा तटावर बसलं होतं ते राज्य. त्यावेळी
श्रंगृ परु वेर राज्याची शक्ती ही मथरू ा, हशस्तनापरू , मगध, चेशद व चंदरे ी इत्यादी
प्रकारच्या राज्यांसारखीच होती. प्रचडं बलाढ्य शक्ती असनू
शनकटतटवतीय राज्यांना सरासरी जेरीस येत नव्हता या शठकाणचा
शनषादराज. त्यामळ
ु ं च त्याला वाटत होतं की राज्य जर शटकवायचं असेल
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तर आपला वारसही तेवढाच दमदार असावा. म्हणनू की काय, त्या त्षृ ीच्या
सल्ल्यानसु ार एकलव्याला दरू चांगल्या गरुु च्या आश्रमात शशक्षणासाठी
पाठवावे, असा शवचार शनषादराजनं के ला. त्यातच तो अशा गरुु ं चा शोध घेवू
लागला की ज्यांच्या शशकशवण्याची ख्याती पंचक्रोशीत आहे.
द्रोणाचायय........शास्र परु ाणानसु ार द्रोणाचायय हा देवगरुु बहृ स्पतीचा
अवतार मानण्यात येतो. मान्यता आहे की देवगरुु बहृ स्पतीने द्रोणाचाययच्या
रुपात जन्म घेतला होता.
टेस्ट ट्यबू बेबी. आधनु ीक काळातील जन्म देण्यास आलेले आधनु ीक
तंत्ज्ञान. लोकांना वाटते की हे तंत्ज्ञान आजच जन्माला आलं आहे. कारण
याचा शोध नक
ु ताच लागलेला आहे. परंतू ही सारासार चक
ू असनू हे
तत्ं ज्ञान पवु ीही शवकसीत होतं असं म्हटल्यास आशतशयोक्ती ठरणार नाही.
कारण पवु ीच्या वेदशास्रात याचे संदभय शमळतात. म्हणतात की गरुु
द्रोणाचायायचा जन्म त्याच्या मायबापाच्या शमलनातनू नाही तर शवशचत् शवधी
संपन्न करुन झाला. तसेच रामायणातही राजा दशरथाला पत्ु प्राप्तीसाठी
पत्ु कामेष्टी यज्ञ करावा लागला. हे तत्वज्ञान याच टेस्ट ट्यबू बेबीची
आठवण देते.
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गरुु द्रोणाचाययचा जन्म चमत्कारीकच म्हणता येईल. म्हणतात की
एकदा गंगाद्वार नावाच्या शठकाणी महषी भारद्वाज राहात होता. तो ऋषी
अशतशय व्रतशशल असनू पराक्रमीही होता. एकदा ते यज्ञ करीत असतांना
त्याने काही महषीनं ा सोबत घेवनू गंगास्नानाला आरंभ के ला. अगदी
त्याचवेळी शतथं एक घतृ ाकी नावाची अप्सरा आघं ोळ करुन शनघत होती
पाण्याच्या बाहेर. ते पाहताच महषी भारद्वाजच्या मनात कामवासना जागतृ
झाली त्यानं आपल्या मनातच तशी कल्पना के ली. त्यातच त्याचं रक्तबीज
गळलं. ते रक्तबीज त्यानं आपल्या यज्ञपात्ात ठे वलं. त्या रक्तबीजाच्या
स्पशायनं गरुु द्रोणाचा जन्म झाला.
द्रोण जेव्हा थोडा मोठा झाला, तेव्हा त्याला अग्नीवेश नावाच्या
महषीनं शशकवलं. त्यातच गरुु द्रोणाची हुशारी पाहून त्याला अग्नीवेश मनु ीनं
आग्नेयास्र प्रदान के लं. जे त्याला कधी काळी महषी भारद्वाजनं शदलं होतं.
त्यानतं र हळूहळू द्रोण जेव्हा मोठा झाला आशण शववाहयोग्य झाला. तेव्हा
त्याचा शववाह करण्यात आला. त्याचा शववाह हा शरद्वानची मल
ु गी
कुपीसोबत झाला. कृपीच्या गभायतनू महाबली अश्वत्थामाचा जन्म झाला.
जन्माच्या वेळी अश्वत्थामानं अश्वाच्या समान गजयना के ली होती. म्हणनू
त्याचे नाव अश्वत्थामा ठे वण्यात आले.
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परशरू ामानं पणु य पथ्ृ वी शनक्षत्ीय के ली होती व आपल्या जवळील सवय
दान करुन तो महेंद्रांचल पवयतावर तपश्चयाय करण्यासाठी शनघनू गेला होता.
द्रोणानं आपल्या शपत्याकडून वेद शवद्या शास्र, अस्र, शस्र याचं ं ज्ञान
शमळवलं होतं. त्यातच या द्रोणासोबत प्रषत नामक राजाचा पत्ु ध्रपृ दही
शशक्षण घेत होता. शतथंच ध्रपृ द व द्रोणाची घनदाट मैत्ी झाली. शेवटी
शशक्षण पणू य होताच ध्रपृ द आपल्या राज्यात शनघनू गेला. तसं द्रोणाचहं ी
शशक्षण पणू य झालं.
एकदा गरुु द्रोण महेंद्राचल पवयतावर गेल.े त्यानं ी पाशहलं की महषी
परशरू ाम तपश्चयाय करीत आहेत. तेव्हा द्रोण म्हणाले,
"आपण मला काही दान द्याव.ं " त्यावर क्षणाचाही शवलबं न करता
परशरू ाम म्हणाले,
"मी इथे येण्यापवु ी माझं सवय धन ब्राम्हणांना वाटून शदलं आहे. मी तल
ु ा
काहीही देवू शकत नाही. ह,ं एक वस्तू आहे माझ्याकडे. ती म्हणजे ज्ञान.
तेवढं मी तल
ु ा देवू शकतो."
परशरू ाम बोलनू गेले खरे . त्यातच गरुु द्रोणानं अक्कलहुशारीनं ती गोष्ट
शस्वकारली व ते परशरू ामपासनू शवद्या शशकण्यास तयार झाले. अशाप्रकारे
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ते परशरू ामाचे शशष्ट्य बनले होते. परशरू ामानं द्रोणाला अस्र शस्र शवद्या
शशकवली. त्यातच गरुु द्रोणाचायय सवय शवद्येत पारंगत झाला होता.
द्रोणाचाययचा शववाह झाला होता. तसा शववाह झाल्यानतं र द्रोणाला
काही शदवस गरीबीचा सामना करावा लागला. त्यातच त्याला आठवलं की
आपला एक शमत् आहे ध्रपृ द. आपण त्या शमत्ाला जावनू भेटावं व काहीतरी
दान मागावं. तसा शवचार करताच व आपल्या पत्नीशी शवचारशवमशय
करताच द्रोण ध्रपृ द नगरीत शनघाला. ध्रपृ द नगरीत जाताच तो ध्रपृ दला
भेटला व मदतीबद्दल आजयव के ली. परंतू ध्रपृ दनं त्याचं काही एक न ऐकता
उलट त्याचा अपमान के ला व त्याला राज्यातनू हाकलनू शदले. (द्रोणानं
मदतीमध्ये एक गाय मागीतली होती. परंतू ती ध्रपृ दनं न शदल्यानं त्यानं
ध्रपृ दला चेतावणी शदली की मी एका गाईच्या बदल्यात उद्या तल
ु ा हरवनू
तझ्ु या गाई घेवनू जाईन.
द्रोण ध्रपृ द राज्यातनू अपमानीत होवनू शनघनू हस्तीनापरू मागे जात
होता. तशी हस्तीनापरू ातील काही राजपरीवारातील मल
ु ं खेळत होती. ती
खेळत असतानं ा गरुु द्रोणानं पाशहलं. तसा तो थकलेला होताच. त्यातच तो
थकलेला असल्यानं एका झाडाच्या सावलीत तो खेळ पाहात बसला. तशी
खेळता खेळता त्या मल
ु ांची शगल्ली शवशहरीत पडली. त्यातच ती मल
ु ं ती
शगल्ली काढायला लागले. परंतू ती मल
ु े शगल्ली काढत असतानं ा गरुु द्रोण
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हसत होता. तसं एका मल
ु ाचं ं लक्ष हसत असलेल्या द्रोणाकडं गेल.ं तयं
त्यानं आपल्या बालसवंगड्यांना इशारा के ला आशण म्हटलं की तो व्यक्ती
आपल्या वागण्यावर का हसत आहे ते त्याला जावनू शवचारावं.
सचु नेचा अवकाश. सवय मल
ु ं द्रोणाजवळ आली. त्यानं ी त्याला
हसण्याचं कारण शवचारलं. तेव्हा गरुु द्रोण म्हणाले,
"मी अगदी सहजतेनं तमु ची शगल्ली काढून देतो."
त्यावर मल
ु ं म्हणाली,
"काढा बरं."
द्रोण उठले. त्यांनी बाणाला दोरी कसली व बाणाचा अंबार रचनू त्यांनी
शवशहरीतनू शगल्ली काढून शदली. तशी ती मल
ु ं म्हणाली,
"आपली ओळख काय?"
मल
ु ांचा हा बाळबोध प्रश्न. गरुु द्रोण हसले. तसे म्हणाले,
"ते तमु च्या शभष्ट्म शपतामहाला शवचारा."
मल
ु ांनी द्रोणाचं बोलणं ऐकलं. तसं त्याला थांबायला लावनू ते
धावतच राजमहालात गेल.े त्यांनी धावतच शभष्ट्म शपतामहाला गाठल.ं
घडलेली घटना सागं ीतली व शवचारलं,
"शपतामहा, हा गहृ स्थ कोण आहे. जरा आम्हाला सांगता का?"
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शभष्ट्म शपतामहानं ते सगळं ऐकल.ं मनात तसा शवचार के ला व क्षणात
ओळखलं की हा मनष्ट्ु य दसु रा शतसरा कोणीही नसनू तो गरुु द्रोणच असावा.
तसे शभष्ट्म शपतामहा मल
ु ांसोबत त्याला भेटण्यासाठी शनघाले.
काही वेळ असाच गेला. तसा काही वेळात शभष्ट्म शपतामहा गरुु
द्रोणाला भेटायला गरुु द्रोणाजवळ आले. त्यांनी द्रोणाची भेट घेतली आशण
त्यानं ा राजदरबारात घेवनू गेले. त्याचं ा यथोशचत आदरसत्कार के ला व
म्हटलं,
"आपण गरुु कूलातील मल
ु ानं ा शशकवाव.ं आम्हाला असं वाटते की
हस्तीनापरू ातील सवय राजकुमार वेद शवद्या शस्र शास्र यामध्ये पारंगत व्हावी
व कोणत्याही राज्यानं याकडे आक्रमण के ल्यास त्यांच्यावर शवजय
शमळवता यावा."
शभष्ट्म शपतामहाचं कथन गरुु द्रोणानं ऐकलं. तसा गरुु द्रोण गरीबच
होता. गरीबीच्या झळा शववाह झाल्यापासनू झेलतच होता. तशी आपली
गरीबी दरू करण्याची नामी संधी गरुु द्रोणाला चालनू आली होती. तसा तो
शशकशवण्याचा प्रस्ताव गरुु द्रोणानं शस्वकारला व तद्नतं र गरुु द्रोण हस्तीनापरू
राज्याचा मख्ु य प्रशशक्षक बनला. मात् यात एक अडचण होती. ती म्हणजे
प्रशशक्षक बनशवण्यापवु ी शभष्ट्मानं गरुु द्रोणाकडून एक वचन घेतलं होतं, ते
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म्हणजे त्यानं कोणाला शशकवू नये. फक्त त्यानं हस्तीनापरू ातील मल
ु ानं ाच
शशकवावं. कारण शभष्ट्माचा त्यात उद्देश होता. तो म्हणजे हस्तीनापरू च्या
राजकुमाराशशवाय इतर राज्यातील राजकुमार गरुु द्रोणाकडून शवद्या शशकू
नयेत. त्यातच एखादा शत्रू ाष्ट्रातील मल
ु गा गरुु द्रोणाकडून शशकून जावनू
हस्तीनापरू वर भारी पडू नये.
गरुु द्रोणाची हस्तीनापरू च्या प्रशशक्षकपदी शनयक्त
ु ी होताच तो गरुु कूलात
हस्तीनापरू च्या मल
ु ांना शशकवीत होता. त्यातच त्याच्यासमोर राज्यातील
काही बंधनं होती. तशीच एक भीतीही होती की काही चक
ु ल्यास हस्तीनापरू
राज्य आपल्याला शनष्ट्काशीत करे ल. कारण त्यानं तसं वचन शदलं होतं
शभष्ट्माला. त्यातच गरुु द्रोणानं शकतीतरी प्रमाणात प्रशशक्षक बनण्यापवु ी
गरीबी काढली होती नव्हे तर गरीबीचे जीवन व्यथीत के ले होते. त्यातच त्या
गरीबीला पाहून त्याचा चांगला शमत् असलेल्या ध्रपृ द राजानं अपमान के ला
होता. शेवटी मजबरू ीच ती. ती द्रोणाला कठोर शनणयय घ्यायला भाग पाडत
होती.
त्याला क्षणोक्षणी आठवत होतं ते ध्रपृ दचं बोलणं. ध्रपृ द म्हणाला होता
की शमत्ता आपल्या बरोबरीच्या व्यक्तीशी करायची असते. गरीब, कुलीन
आशण कायरशी नाही. ते बोचरे बोल आज द्रोणाच्या मनात काट्यासारखे
रुतत होते. ती आठवण आली की गरुु द्रोण व्यथीत व्हायचा. त्याला
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राहावसं वाटत नव्हत.ं कधीरधी वाटायचं की मी के व्हा ध्रपृ दचा बदला घेईन
व के व्हा ध्रपृ दला धडा शशकवेन. तसं अगदी होवनू गेलं होतं.
*********************
अभय आपल्या श्रंगृ वेरपरू च्या आश्रमात होता. तसा तो चाणाक्ष. त्याच
आश्रमात अभयला एक नवीन नाव शमळालं एकलव्य. मनु ीनं सांगीतल,ं
"हा चाणाक्ष आहे. आपण ह्याच्या बद्ध
ु ीमत्तेची इज्जत करुन याला
चांगल्या आश्रमात नेवनू टाका. आपण याला सवयश्रेष्ठ वीर बनवा. जेणेकरुन
आपल्या राज्याला याचा फायदा होईल."
मनु ीचं म्हणणं बरोबर होतं. तशा मनु ीनं शनषादराजाला सचु शवलेल्या
गोष्टी त्याच्या मनात घोळू लागल्या. एकलव्य त्याचा तसा एकुलता एक
मल
ु गा. त्यामळ
ु ं की काय, त्यानं गरुु द्रोणाकडं त्याला शवद्या शशकवायला
आणलं. त्यावेळी एकलव्य बराच मोठा होता शवचारीही झाला होता.
शनषादराजनं गरुु द्रोणाची भेट घेतली व शवनंती के ली की त्यानं
एकलव्य हुशार असल्यामळ
ु ं त्याला आपल्याकडे शवद्या शशकशवण्यासाठी
आणलेले आहे. आपण त्याला शवद्या शशकवावी म्हणजे झालं.
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शनषादराज बोलनू गेला खरा. परंतू त्यावर गरुु द्रोण शवचार करु लागला.
तसा शवचार करता करता त्याला शवचार आला की श्रंगृ वेरपरू राज्य म्हणजे
मगधचा एक भाग. मगध राज्य हस्तीमापरू चं शत्ू राष्ट्र. जर आपण याला
शवद्या शशकवलीच तर तो हस्तीनापरू ला घातक होईल. तसं पाहता आपण
गराबी पाशहलेली आहे. या हस्तीनापरू नं आपल्या पोटाला भाकर शदली.
आपली गरीबी दरू के ली. फार उपकार आहेत हस्तीनापरू चे आपल्यावर. जर
मी हस्तीनापरू च्या या शत्रू ाष्ट्रातील मल
ु ाला शवद्या शशकवलीच तर ती
हस्तीनापरू शी गद्दारी के ल्यासारखे होईल आशण शेवटी जर हस्तीनापरू ला ही
गोष्ट माशहत पडलीच तर उद्या हेच हस्तीनापरू आपल्याला आपल्या
पोटापाण्यापासनू वंशचत करे ल. मग पन्ु हा आपल्याला गरीबीचे तेच मागचे
जीवन आशण पन्ु हा आपली बायकापोरं उपाशी राहणार."
गरुु द्रोणाचा तो शवचार. त्यानं सरुु वातीला नकार दशयवला. त्यातच
शनषादराजानं एकलव्याला राज्यात माघारी शफरण्याशवषयी म्हटल.ं परंतू
मनोमन ज्याप्रमाणे एक स्री आपल्या भरताराला वरते. तसे एकलव्याने
गरुु ला वरल्यामळ
ु े एकलव्य माघारी शफरण्यास नकार देवू लागला. त्यातच
शनषादराजानं पन्ु हा द्रोणाचायाांना शवनंती के ली. तसा अशं तम शवचार करुन गरुु
द्रोण म्हणाला,
"मी ठे वतो. परंतू माझी एक अट आहे."
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"कोणती?"
"मी याला सेवक म्हणनू ठे वणार. ही गोष्ट याला मंजरू असेल तर यानं
होकार द्यावा. अन्यथा आपल्या राज्यात एकलव्यानं शनघनू जावे."
एकलव्यानं ते ऐकलं. तसा एकलव्य तयार झाला सेवक बनण्यासाठी.
त्याला वाटत होतं की कदाशचत त्याला सेवक रुपात का होईना, लपनू चोरुन
शवद्या शशकता येईल. तसं पाहता शशक्षणाची आस आशण शवद्येची कास
त्याला सेवक बनायला का असेना, शशक्षणासाठी तयार करीत होती नव्हे
तर तो शवद्या शमळशवण्यासाठी नव्या दमानं तयार होत होता.
एकलव्य सेवक म्हणनू गरू
ु च्या आश्रमातील होता. तो द्रोणाचाययचं
इमानीइतबारे सेवा करीत असे. त्यातच दपु ारच्याला तो जगं लातही जात
असे. त्याचबरोबर आश्रमातील शमत्ांसमवेत तो माधक
ु रीही मागायला जात
असे.
एकलव्य जी माधक
ु री मागनू आणत असे. ती सवायत जास्त असे. ते
खावनू द्रोणाचायय अशतशय खश
ु होता. परंतू तो तरीही त्या एकलव्याला
शवद्या शशकवू शकत नव्हता. कारण तसं करणं हे त्याच्या कतयव्याच्या आड
येणारी गोष्ट होती.
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द्रोणाचायय शवचार करीत होता त्याबद्दल. परंतू त्यावर उपाय शनघत
नव्हता. शेवटी गरुु द्रोणानं त्याला शवद्या शशरवलीच नाही.
ती गरुु कुलातील शमलं सकाळी सकाळी उठायची. योग्याभ्यास
करायची. त्यातच धनशु वयद्येचं आशण इतर शवद्येचं शशक्षणही. तसा एकलव्य
हुशार होताच. तो अगदी लपनू चोरुन तो योग्याभ्यास पाहायचा अगदी मन
लावनू . त्यानतं र दपु ारी वेळ शमळाला आशण कोणीही शतथे उपस्थीत नसला
तर त्या शवद्येचा सराव करायचा. त्यातच आता तो शनष्ट्णांत झाला होता
धनशु वयद्येत. तसं बाळकडू त्याला त्याच्या राज्यातच शमळालं होतं. बस,
थोडीशी फंु कर घालायची होती त्यात. ती फंु कर द्रोणाचायायची शवद्या, मग
ती चोरुन लपनू का असेना, त्या शवद्येनं फंु कर घातली जात होती. त्यातच
त्या शवद्येचा चोरुन सराव करीत असतांना तो अजयनू ाला शदसला.
त्याचबरोबर त्या अजयनू ाचं ती गोष्ट आपल्या शप्रय गरुु ला सांगीतली व गरुु नं
ती गोष्ट सागं ताच एकलव्याला बोलावल.ं
एकलव्य.........तो स्वाभीमानी होता. खोटं बोलणं त्याला जमत
नव्हतं. त्यातच गरुु द्रोणानं त्याला तसं स्पष्टीकरण शवचारताच त्यानं सगळं
सत्य कथन के लं. त्यामळ
ु ं ती कृती राज्याच्या शवरोधात असल्यानं गरुु
द्रोणानं त्याला अक्षरश: हाकलनू शदलं होतं.
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एकलव्य तसा स्वाभीमानीच. गरुु द्रोणानं त्याला हाकलनू देताच तो
अशतशय व्यथीत झाला. तसा गरुु द्रोणानं त्याला हाकलनू देताच तो सरळ
आपल्या राज्यात गेला नाही. तो जंगलात गेला व शतथं गरुु द्रोणाचा एक
मातीचा पणु ायकृती पतु ळा बनवनू त्या पतु ळ्यासमोर तो त्यानं शशकलेल्या
शवद्येचा सराव करीत होता. त्यातच तो अगदी अल्पावधीतच पारंगतही
झाला.
एकदा असाच प्रसंग. गरुु कुलातील शमत्ांनी म्हटलं की आम्हाला
जंगलात शवहार करायला जायचं आहे. तेव्हा आपणही सोबत चाला.
ती शशष्ट्यांची इच्छा. गरुु द्रोण वनशवहारासाठी शनघाले होते. तसा
त्याचेसोबत एक श्वानही होता. तो श्वान पढु े होता व ते सवय शशष्ट्य गरुु
द्रोणाचाययसोबत गरुु द्रोणाच्या मागं मागं चालत होते. अचानक तो श्वान
एकलव्याच्या जवळ गेला. तेव्हा एकलव्य अगदी तन व मनानं तो
शशकलेल्या शवद्येचा योगाभ्यास करीत होता. त्यातच तो श्वान त्याला पाहून
भंक
ु त होता. तसा तो जोरजोरात भंक
ु त असल्यानं एकलव्याच्या
योगाभ्यासात व्यत्यय येत होता. तशी अडचणही वाटत होती. शेवटी
एकलव्यानं आव ताव न पाहता योगाभ्यासात हा श्वान व्यत्यय आणत आहे
म्हणनू त्याच्या तोंडात सात बाण मारले व त्याला कोणत्याही प्रकारची
31

वासना

अंकुश शशंगाडे

दख
ु ापत न करता त्याचा आवाज बदं के ला व श्वानाचं ओरडणं बदं के ल.ं
त्यानंतर पन्ु हा एकलव्य डोळे शमटून योगाभ्यासाला बसला.
थोड्याच वेळाचा अवकाश. श्वानाचा आवाज बदं झाला होता. तसा
काही वेळात गरुु द्रोण आपल्या शशष्ट्यासमवेत त्या स्थळी आला, ज्या
स्थळी एकलव्य योग्याभ्यास करीत होता. त्यानं पाशहलं की एक मल
ु गा
आपलीच एक प्रशतमा बनवनू त्या प्रशतमेसमोर योगाभ्यास करीत बसलेला
आहे. तो अगदी तल्लीन होवनू व डोळे शमटून योगाभ्यास करीत आहे.
त्यानंतर त्यानं पाशहलं की त्या मल
ु ाच्या पढु ं एक श्वान उभा असनू तो
आपलाच श्वान आहे व त्या श्वानाच्या तोंडात सात बाण खपु सलेले असनू
तो श्वान भक
ंु त नसनू अगदी चपू बसला आहे. त्यातच त्या बाणानं श्वानाला
कोणतीही इजा झालेली नाही.
ती श्वानाला बाण मारण्याची शवद्या......ती गरुु द्रोणाला येत नव्हती.
तसेच कोणत्याच गरुु नं त्याला ती शवद्या कधीच शशकवली नव्हती.
तसा गरुु द्रोण शवचारात पडला. मल
ु ाचा चेहरा पाशहल्यासारखाच
होता. क्षणातच त्यानं त्याला ओळखलं. तसा तो शवचार करु लागला.
'हाच तो एकलव्य. मी याला हाकलनू शदलं होतं गरुु कूलातनू . तो हाच.
अन् माझी ही प्रशतमा. शतही मातीच्या स्वरुपात आशण हा मल
ु गा डोळे शमटून
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इथं काय करतोय. कदाशचत यानचं या श्वानाच्या तोंडात बाण मारलेत की
काय, चला शवचारुनच पाहू.'
क्षणाचाच शवलबं . त्यानं त्या मल
ु ाला आवाज शदला,
"वत्स, तू एकलव्यच ना."
एकलव्यानं डोळे उघडले. त्यानं पाशहलं की प्रत्यक्ष गरुु द्रोण आपल्या
समोर उभे अााहेत. तसा तो क्षणाचाही शवलबं न करता उठला. तसा तो
नतमस्तक झाला द्रोणाच्या पायावर. परंतू ते आश्चययच. गरुु द्रोण तो
नतमस्तक होताच मागे सरले. म्हणाले,
"वत्स, तू एकलव्यच ना?"
"होय, मी एकलव्यच. बोला गरुु देव, काय आज्ञा आहे ती? मी
आपल्या आज्ञेचं अवश्य पालन करील."
"तू एकलव्य आशण ही माझीच प्रशतमा काय."
"होय, ही माझीच प्रशतमा."
"का बरं बनवली माझी प्रशतमा?"
"आपण माझे गरुु आहात म्हणनू ."
"गरुु आशण मी! छे ! मी कसा काय गरुु तझु ा?"
"होय, आपणच माझे गरुु आहात."
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"बरं आशण हो, हे श्वानाला बाण कोणं मारले?"
"मीच मारले."
"पण ही तर शवद्या मलाही येत नाही. मग तू कशी शशकला?"
गरुु द्रोणाचा तो प्रश्न. एकलव्य चपू होता काही क्षण. तसा तो शवचार
करीत होता. त्यातच त्यानं दसु रा प्रश्न फे कला.
"का बरं मारले याला बाण?"
"गरुु देव हा ओरडत होता."
"मग काय झालं एवढ?ं श्वान आहे तो. ओरडणारच."
"गरुु देव, त्यानं माझ्या योगाभ्यासात व्यत्यय येत होता. मग काय
करु?"
एकलव्य बोलनू गेला खरा. परंतू गरुु द्रोण शवचारात पडला की हा
एकलव्य........ज्या मल
ु ाला त्याच्या योगाभ्यासात अडचण येते म्हणनू तो
या साध्या श्वानाला बाण मारतो आशण त्याचं ओरडणं बंद करतो. व्यत्यय
येतो म्हणनू त्याला त्याची दया येत नाही की हा एक शनरपराध मक
ु ा जीव
आहे. श्वानाचं ओरडणं नैसगीक आहे. कोणीही नवीन व्यक्ती शदसला की तो
ओरडणारच. त्याचा एवढा बाऊ करावा काय? याचाच अथय असा शनघतो
की हा एकलव्य स्वाथी असनू त्यानं आपला स्वाथय साधण्यासाठी ही कृती
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के लेली आहे. हा कुणाचाही शशष्ट्य होण्याच्या लायकीचा नाही. कारण आज
यानं आपल्याला व्यत्यय होतो, म्हणनू या श्वानाला स्वाथायनं सात बाण
मारले. उद्या हाच एकलव्य स्वाथायसाठी कोणाचाही जीव घेवू शकते.
त्याचा तो शवचार.......त्यातच त्यानं आणखी शवचार के ला आशण
शवचारलं,
"वत्स, तझु ा गरुु कोण?"
"आपणच गरुु देव."
"म्हणजे?"
"आपणच आहात माझे गरुु ."
"म्हणजे?''
"म्हणजे आपल्यामळ
ु े च मी एवढ्या पढु े गेलोय."
"हो का."
"होय."
"पण मी ही शवद्या कधीच तल
ु ा शशकवली नाही. कारण मी ती
अजीबात जाणत नाही, त्याचं काय? मग मी तझु ा गरुु कसला?"
"गरुु देव, आपणच माझे गरुु ." एकलव्य अशतशय नम्रतेनं हात जोडून
दडं वत घालनू बसला होता.
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एकलव्य परत चपू बसला. तसा गरुु द्रोण शवचार करु लागला पढु च्या
भशवष्ट्याचा. जे भशवष्ट्य त्याला पढु ील काळात घडवायचे होते. त्याला
अजयनू ाला सवयश्रेष्ठ धनधु यर बनवायचे होते. त्याला कदाशचत त्यावेळी
भशवष्ट्यातील त्या अठरा शदवस लढलेल्या महाभारताचं भशवष्ट्य शदसत होतं
आशण वाटत होतं की या बालकाला आजच रोखलं नाही तर उद्या हाच
शत्रू ाज्यातील बालक हस्तीनापरू ला धोकादायक ठरे ल. कारण मगध आशण
हस्तीनापरू यांचं पवु ीपासनू च वैर आहे. जर हा बालक जर शवरोधी गटातनू
लढला तर उद्या हस्तीनापरू ची आनं बाण, शान धळ
ु ीस शमळाल्याशशवाय
राहणार नाही. ज्यासाठी माझी हस्तीनापरू नं प्रशशक्षक म्हणनू शनयक्त
ु ी के लेली
आहे. तसेच ज्यासाठी मी या हस्तीनापरू च्या मल
ु ांना अगदी परु े परू शशक्षण
देवनू तयार करीत आहे.
वचन आशण शकंमत. यात अडकलेला द्रोणाचायय. हवं तर त्या
द्रोणाचाययनं एकलव्याला वचन मागायला पाशहजे होतं की त्यानं असं वचन
द्यावं की हस्तीनापरू वर आक्रमण कधीच करणार नाही. कारण त्यावेळी
वचनावर समाज चालत होता. परंतू द्रोणाचाययनं ते के लं नाही. के लं ते
भलतच
ं की ज्याचा शवचार समाज करु शकत नव्हता. तसा द्रोणाचायय शवचार
करीत असतांना शवचार पणू य झाल्यावर तो म्हणाला,
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"तू माझा शशष्ट्य ना. मग माझी गरुु दक्षीणा देशील. तशी तर गरु दक्षीणा
मी गरुु असल्यानं तल
ु ा द्यावीच लागेल."
"जी गरुु देव."
"मला गरुु दक्षीणा म्हणनू तझ्ु या उजव्या हाताचा अंगठा हवाय. बोल
देशील!"
"होय गरुु देव."
"मग वेळ कशाला करतोय. दे पटकन." क्षणाचाही शवलंब न करता
द्रोणाचायय म्हणाला.
ते कपटाचे शब्द. पक्षपातीपणानं शब्द काढला होता तो गरुु
द्रोणाचाययनं. कारण त्यानं शभष्ट्माला तसं वचन शदलं होतं की तो अजयनू ाला
सवयश्रेष्ठ धनधु यर बनवेल. तेच वचन पाळण्यासाठी द्रोणाचाययनं अंगठा
मागीतला होता एकलव्याचा.
एकलव्यानं ते सगळं ऐकलं. तसा द्रोणाचाययच्या तोंडून 'वेळ कशाला
लावतो अंगठा द्यायला' हेही शब्द ऐकले. त्यातच त्यानं क्षणाचाही शवलंब
न लावता आपल्या उजव्या हाताचा अगं ठा कापला व तो द्रोणाचायायच्या
चरणाजवळ ठे वीत म्हणाला,
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"गरुु देव हा घ्या अगं ठा. ह्या अगं ठ्याचा तम्ु ही शस्वकार करा म्हणजे
झालं."
अगं ठा पायाजवळ होता. तसा एकलव्य खाली मान टाकून बसला
होता नतमस्तक होवनू . वेदनेनं शवव्हळत होता तो. गरुु देव ते सगळं पाहात
होते.
द्रोणाचायय तो पायाजवळ असलेला एकलव्याचा अंगठा पाशहला.
त्यांना वाईट वाटलं की आपण अंगठा मागीतला जो आपल्या पायाजवळ
आहे. त्यातच त्यानं ी त्याला उठवलं व म्हटल,ं
"वत्सा, तू धन्य आहेस की ज्यानं एका झटक्यात गरुु दक्षीणा म्हणनू
अगं ठा कापनू माझ्या चरणावर ठे वला. परंतू मी तरी काय करु? मी शववश
आहे."
एकलव्य काय समजायचं ते समजला. तसा तो म्हणाला,
"गरुु देव, आपण असे शववश होवू नका. एक अगं ठा नाही म्हणनू काय
झालं. ही चार बोटं आहेत ना. मी या चार बोटानं बाण चालवीन.
महत्वाकांक्षा असली तर सारं काही होतं."
द्रोणाचाययनं ते सगळं ऐकलं. तसा तो माघारी शफरला. त्यातच तो
शवचार करीत चालला होता. द्रोणाचाययनं एकलव्याचा अगं ठा मागीतला.
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आज गरुु शशष्ट्य परंपरा अगदी चागं ल्या भावनेनं सरुु आहे. त्यातच
अशलकडचा गरुु हा पक्षपातही करतांना शदसत नाही.
पवु ीही असा गरुु नव्हता की ज्यानं शनिःपक्षपातीपणा के ला. अपवाद गरुु
द्रोण. त्यानं पाच कारणं पढु ं ठे वनू एकलव्याचा अंगठा मागीतला. ती कारणं
अशी.
१) पशहलं कारण म्हणजे वचन. जे वचन त्याची प्रशशक्षक म्हणनू
शनयक्त
ु ी होतांना शभष्ट्माला शदलं होतं की मी हस्तीनापरू च्याच मल
ु ांना शवद्या
शशकशवणार. इतरानं ा नाही.
२) दसु रं कारणही तेच होतं वचन. त्यानं अजयनु ाला सवयश्रेष्ठ बनशवण्याचं
वचनही शभष्ट्माला शदलं होतं. त्यानं अगं ठा न मागता गरु दक्षीणा म्हणनू
एकलव्याकडून वचनही मागीतलं असतं कदाशचत की तो हस्तीनापरू वर
कधीच चढाई करणार नाही भशवष्ट्यात. परंतू त्याला अजयनू ाला सवयश्रेष्ठ
धनधु यराच्या स्वरुपात पाहायचं होत.ं ज्यात एकलव्याचा अगं ठा बाधीत ठरत
होता. त्याला वाटलं की एकलव्याचा जर मी अंगठा मागीतला तर उद्या
अजयनू ापेक्षा एकलव्य सवयश्रेष्ठ धनधु यर बनणार नाही. अजयनू च सवयश्रेष्ठ धनधु यर
राशहल. कारण अगं ठ्याशवणा सारी कामं अडतात. परंतू त्याला हे माशहत
नव्हतं आशण त्याला समजलं नव्हतं की इतरही चार बोटानं सराव करुन
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एकलव्य सवयश्रेष्ठ धनधु यर बनू शके ल. जो मल
ु गा त्याला शवद्या न शशकवताही
एवढी शवद्या शशकला की त्यानं एका श्वानाचं भंक
ु णं बंद के लं. तो मल
ु गा
इतर बोटानं सवयश्रेष्ठ धनधु यर बनण्यासाठी प्रयत्न करु शकणार नाही काय.
शेवटी तेच झालं की एकलव्यानं तद्नतं रच्या काळात त्याच्या उरलेल्या
चालही बोटानं सराव के ला सवयश्रेष्ठ धनधु यर बनण्याचा. त्याचे प्रयत्न शवफल
झाले नव्हते.
३) शतसरं कारण होतं मगध आशण हस्तीनापरू चं शत्त्ू व. गरुु
द्रोणाचाययची शनयक्त
ु ी ही हस्तीनापरू ला झाली होती की त्यानं
हस्तीनापरू च्याच मल
ु ांना शवद्या शशकवाव्यात. इतरांना नाहीत. त्यामळ
ु ं
एकलव्याला न शशकशवण्याचं बधं न होत.ं यशद कदाशचत एकलव्याला
शशकवलं आशण ही गोष्ट जर शभष्ट्म शपतामहला माशहत झालीतर शभष्ट्म
शपतामहा त्याला नोकरीवरुन काढून फे के ल. शेवटी पोटाचा प्रश्न होता.
४) चवथं कारण होतं गरीबी. हस्तीनापरू ला प्रशशक्षक म्हणनू शनयक्त
ु ी
होण्यापवु ी त्यानं अशतशय गरीबीत शदवसं काढले होते. त्यावेळी त्याला
पत्नी कृपीसह उपासमारही सहन करावी लागली होती.
५) पाचवं कारण होतं अपमान. त्याचा अपमान झाला होता. तो
ध्रपृ दानं के ला होता. त्याचा बदला काढायचा होता त्याला. त्यातच प्रषत व
40

वासना

अंकुश शशंगाडे

मगधचं चागं लं पटत होतं त्यावेळी. त्यातच एकलव्य ध्रपृ दच्या वाईट समयी
त्याला मदत करणार नाही कशावरुन? याचाच पररणाम अंगठा मागण्यात
झाला एकलव्याचा. तो पररणाम द्रोणावर झाला होता.
६) सहावं महत्वाचं कारण होतं. ते म्हणजे मक्ु या जनावरांना आपल्या
स्वाथायसाठी त्ास देणं. एकलव्यानं त्याला योगाभ्यासात व्यत्यय आणणाया श्वानाच्या तोंडात सात बाण मारले होते. त्यावरुन द्रोणाचाययला वाटत
होतं की हा मल
ु गा पढु े जावनू आपल्या शवद्येचा वापर आपल्या स्वाथायसाठी
कुणावरही करे ल. वाईट प्रकारानं वापर करे ल त्याचा.
७) सातवं कारण होतं, ते म्हणजे तो शत्रू ाष्ट्राचा मल
ु गा होता.
कदाशचत शत्चू ा गप्तु हेरच. या सवय कारणांनी राजशहत आशण राष्ट्रशहत
शवचारात घेवनू गरुु द्रोणानं अगं ठा मागतानं ा के लेला शवचार हा रास्त होता.
हे नाण्याच्या एका बाजचू े शवचार होते. त्यानं नाण्याच्या एकाच बाजचू ा
शवचार करुन सवय दोष आपल्यावर घेवनू अंगठा मागण्याचा शनररणय घेतला.
त्याला हेही माशहत होते की उद्या हाच समाज आपल्याला दोष देईल व
आपली समाजात बदनामी करे ल. तसेच इशतहास आपल्याला कदाशचत
माफ करणार नाही. परंतू नाण्याची दसु रीही बाजू आहे हे द्रोणाचायय शवसरले
होते. ती बाजू म्हणजे गरुु शशष्ट्यपणाची.
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गरुु द्रोणाचायय हा एक गरुु होता. त्याचेसमोर येणारे सवय शशष्ट्य हे
बालवयातील असनू त्यांना काय चांगलं आशण काय वाईट हे कळत नव्हतं.
त्यामळ
ु ं कोणती कृती चांगली आशण कोणती वाईट तेही कळायला मागय
नव्हता. त्यातच असे शशष्ट्य की जे गरुु वर शनरशतशय प्रेम करतात. ते मग गरुु नं
काहीही म्हटलं तरी ते कायय करायला मागं हटत नाही.
गरुु .........मग तो द्रोणाचायय का असेना, शशष्ट्य त्याचं ेवर प्रेम करतो.
शनिःस्वाथय मनानं. त्यातच त्यांचेसाठी काहीही करायला तयार होतो. जे
एकलव्यानं के ल.ं असे असतांना नाण्याच्या दसु -या बाजनू सु ार एकलव्यानं
स्वतिः अंगठा देवनू स्वतिःचं महत्पण शसद्ध के लं आशण गरुु द्रोणावर तो
शवद्वान असनू ही काशलख पोतली.
महत्वाचं म्हणजे एक गरुु जेव्हा बनतो. त्या गरुु नं के वळ आपण गरुु
आशण तो एक शशष्ट्य असाच शवचार डोक्यात आणनू काम कराव.ं
कोणाच्याही दबावात येवनू काम करु नये. सवय शशष्ट्यांना समान स्थान द्यावे.
कारण ज्ञानाला दोन बाजू असतातच.
ज्ञानाच्या दोन बाजनू सु ार शवद्याथ्याांना शशकवीत असतांना कधीच
शवद्याथ्याांबाबत भेदभाव करु नये. कारण शवद्याथी लहान असतानं ा त्याचं
भशवष्ट्य आपण पाहू शकत नाही की तो कसा बनेल. उदाहरण द्यायचं
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झाल्यास रामायणातील देव.ू राम अयोध्येचा राजा बनणार होता. परंतू एका
झटक्यात रामाला चौदा वषय वनवास झाला व त्याला चौदा वषय अगदी
वनवासात काढावे लागले.
नाण्याच्या एका बाजनू सु ार वगायत जे काही शवद्याथी असतात. त्यातील
काही शवद्याथी आपल्याला शमळणा-या ज्ञानाचा वापर योग्यप्रकारे करतात
तर काही शवद्याथी आपण शमळशवलेल्या ज्ञानाचा वापर वाईट कामासाठीही
करीत असतात. एक शवद्या समाजाचं शहत करते तर दसु री शवद्या समाजाचं
अशहत. तेव्हा त्या लहानग्या वयात मल
ु ांवर फंु कर घालनू त्यांना
शनिःपक्षपातीपणानं शशकशवण्याची गरज आहे. त्यांच्याकडून अपेक्षांची पतु ी
करुन घेण्याची गरज नाही.
एक शाळा की त्या शाळे त शवद्याथी सवय भागातनू येत असतात. सवय
धमायचे येत असतात. तसेच सवय जातीचे. परंतू त्या जात, धमय आशण प्रातं
प्रथा शशक्षकांनी पाळायचा नसतात. दोनच जाती फक्त तेवढ्या पाळाव्या
लागतात. त्या जाती म्हणजे गरुु आशण शशष्ट्य. तो एक गरुु असतो आशण हा
शशष्ट्य. फक्त दोनच जाती. तेव्हा शशकवीत असतानं ा समजा शवद्याथ्याांचं
काही चक
ु त असेल तर दडं नक्कीच करावा. परंतू तोही सौम्य. शवद्याथ्याांना
कठोरात कठोर दडं मागू नये. तसेच गरुु दक्षीणेची अपेक्षाच करु नये
43

वासना

अंकुश शशंगाडे

द्रोणाचाययसारखी आशण अपेक्षाही के ली तरी असा शवशचत् प्रकार.
लाजीरवाणा अंगठा मागण्याएवढा.
गरुु समोर फक्त आशण फक्त एकच ध्येय असावं शशकशवण्याच.ं
त्याचेसमोर फक्त शशष्ट्य असावा. गरुु चं काम असतं शशकवणं आशण शशष्ट्याचं
काम असते शशकणं. तेव्हा असं शशकवणं सरुु असतांना तो शवद्याथी शत्ू
राष्ट्रातील, हा शवद्याथी शमत् राष्ट्रातील हा भेदाभेद गरुु जवळ नसावाच.
तसेच हाच माझा शप्रय शशष्ट्य आशण हाच माझा नावडता शशष्ट्य असा
भेदभाव गरुु जवळ नसावा. तसेच हा शशष्ट्य भशवष्ट्यात असाच शनघेल हेही
ब्रीद नसावे. ते ठरशवणारे तम्ु ही कोण. फक्त शन फक्त तम्ु ही गरुु आशण ते शशष्ट्य
आहेत हेच असाव.ं तेव्हाच तम्ु हाला शनपक्षपातीपणानं व चागं लं शशकवता
येईल आशण तम्ु हाला तमु चे ध्येय उत्तमप्रकारे साकार करता येईल व साध्य
करता येईल.
द्रोणाचाययनं जसा अंगठा मागीतला तसा अंगठा देवनू मोकळा झालेला
एकलव्य अंगठा गरुु दक्षीणा म्हणनू देवनू ही व्यथीत झाला नाही. तो स्वतिःला
अशतशय धन्यच मानू लागला होता. त्यातच तो आपल्या श्रगंृ वेरपरू राज्यात
पोहोचला. त्यानंतर त्यानं योगाभ्यास बंद के ला नव्हता तर तो सरुु च होता.
तो आता आपल्या उरलेल्या बोटानं सराव करीत होता.
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एकलव्य जसा आपल्या राज्यात परतला. तसा द्रोणाचाययही आपल्या
राज्यात परतला होता. तो मात् दिःु खी होता. तारण त्यानं आपल्या
शशष्ट्याबाबत पक्षपात के ला होता. त्याला वाटत होतं की अजयनू हा सवयश्रेष्ठ
धनधु यर बनावा. इतर कोणीच नाही. त्यासाठीच त्यानं त्या एकलव्याचा
अगं ठा घेतला होता.
अशीच ती वेळ आली. एकदा गरुु द्रोण कक्षात बसला असतानं ा शतथे
अजयनू आला. त्यानं गरुु देवाला अशतशय व्यथीत असलेले पाशहले. तसा तो
ब-याच शदवसापासनू तशाच स्वरुपात गरुु द्रोणाचाययला पाहात होता. तसा
तो म्हणाला,
"गरुु देव आपण एकलव्याचा अंगठाच का मागीतला गरुु दक्षीणा
म्हणनू ?"
शशष्ट्याचा तो बाळबोध प्रश्न. काय करावं सचु त नव्हतं. अशातच तो
प्रश्न. द्रोणाचायायच्या मस्तकात जावनू शभडला. त्यातच त्याच्या मस्तकाला
शछन्नशवशछन्न के लं. त्यातच काय उत्तर द्यावं ते द्रोणाचाययला सचु त नव्हतं.
तसा तो शवचार करायला लागला. शेवटी शवचारांती तो म्हणाला,
"अंगठा यासाठी मागीतला की त्यानं ती शवद्या चोरुन शमळवली होती."
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गरुु देवाचे ते उत्तर ऐकताच न समजलेला अजयनू तेथनू परत शफरला.
मात् माझा शप्रय शशष्ट्य अजयनू श्रेष्ठ बनावा यासाठी मी अंगठा मागीतला हे
सत्य गरुु द्रोणानं अजयनू पासनू लपवलं होतं. याची चाणाक्ष झलक गरुु
द्रोणाच्या चेह-यावर अगदी स्पष्ट शदसत होती. कारण त्यानं ते सत्य
लोकापं ासनू तर लपवलं होत.ं परंतू आपलं जमीर........आपलं मन.........ते
मन त्याला पदोपदी खात होतं.
*********************
शदवसामागनू शदवस जात होते. तसा काळही बदलत चालला होता.
एकलव्य आपल्या राज्यात गेला होता. त्यातच त्याचे वडील शहरण्यधननू ं
त्याचा शववाह त्याचा एका शनषाद शमत्ाच्या मल
ु ीशी, शजचं नाव सनु ीता होतं,
शतच्याशी करुन शदला होता. त्यातच आता तो संसारात रममाण झाला होता.
एकलव्य संसारात तर रममाण झाला होता. त्यातच तो साधनापणु य
प्रकारानं साधनाही करीत होता योगाभ्यासाची. त्यातच काही शदववस
लोटले. तसे त्याचे वडील शनषादराज शहरण्यधनू मरण पावले व एकलव्य
राजा बनला.
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एकलव्य राजा बनताच त्यानं मत्ं ीपदाचीही सत्ु े हातात घेतली. त्यातच
त्यानं गणपररषद शमटवली व स्वतिःच सेनेचं नेतत्ृ व करीत त्यानं
साम्राज्यशवस्तारही के ला. तसा त्यानं आपल्या राज्याचा शवस्तार करतांना
त्यानं जरासंधाची मैत्ी के ली होती. त्यातच तो यद्ध
ु ामध्ये जरासंधालाही
मदत करीत होता. कारण त्याला मोठे पणी हे माशहत नव्हते की तो
यादवकुलीन असनू कृष्ट्ण त्याचा भाऊ आहे.
आज जरासंध कृष्ट्णावर नाराज होता. कारण कृष्ट्णानं त्याच्या मल
ु ीला
शवधवा के लं होतं नव्हे तर कृष्ट्णानं त्याच्या जावयालाही बराच त्ास शदला
होता.
जरासंध मगधचा राजा होता. तो हूशार होता. तसेच यद्ध
ु ामध्ये त्याला
कोणी पराजीत करु शकत नव्हते. त्यानं शकत्येक राज्यांना आपल्या
कारागहृ ात बंदी के ले होते. त्यानं त्यांना ठार के ले नव्हते. त्याचं कारणही
तसंच होत.ं त्याचं कारण म्हणजे त्याला या एकशेएक राजांचा बळी द्यायचा
होता एकाचवेळी. ज्यामळ
ु ं तो अमर होणार होता.
तो मथरू ा नरे श कंसाचा शमत्च नाही तर नंतरच्या काळात सासराही
बनला होता. कारण कंसानं जरासधं ाच्या अस्ती आशण प्राप्ती नावाच्या दोन्ही
मल
ु ीशी शववाह करुन त्यांना पट्टराणी बनवले होते. परंतू कंसाला कृष्ट्णानं
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ठार के ल्यानं जरासघं ानं कंसवधाचा बदला घेण्यासाठी मथरु े वर सतरा वेळा
स्वा-या के ल्या होत्या. त्यामळ
ु ं कृष्ट्ण परे शान होता. कारण त्या स्वा-यानं
शकत्येक शनरपराध माणसं मारली जात होती.
जरासंधाच्या बापाचे नाव बहृ द्रथ होते. त्यांना दोन राण्या होत्या.
त्यातच तो राजा आपल्या दोन्ही राण्यांना एकच संतान हवी अशी इच्छा
करुन होता. परंतू ते सहज शक्य नव्हते. त्यातच बहृ द्रथ म्हातारा झाला होता.
एकदा राजानं ऐकलं की त्याच्या राज्यात एक महषी चंडकौशीक आले
आहेत. जे एका आब्ं याच्या झाडात थाबं ले आहेत. ते फार शसद्धीप्राप्त
आहेत. ते ऐकताच बहृ द्रथ त्या राजाजवळ गेल.े त्यांना आपली कहाणी
सागं ीतली. त्यातच त्या मनु ीला दया आली व त्या मनु ीनं बहृ द्रथाला एक
आबं ा शदला व सागं ीतलं की हा आबं ा दोन्ही राण्यांना खायला द्या.
राजा बहृ द्रथाला दोन राण्या होत्या. दोघींवरही राजाचं सारखं प्रेम होतं.
त्यामळ
ु ं त्यानं त्या आब्ं याचे दोन समान तक
ु डे के ले व दोन्ही राण्यानं ा ते
समान तक
ु डे एके क असे खायला शदले. त्यातनू च त्या दोन्ही राण्यांना
अधे,अधे पत्ु झाले. त्यातच त्या दोन्ही राण्यांना भीती वाटली व त्यांनी त्या
तक
ु ड्यानं ा त्या आमवनात फे कले. त्यातच त्यावेळी एक तेथनू च जरा नामक
एक राक्षसी जात होती. शतनं ते पाशहलं. शतनं ते तक
ु डे जोडले. त्यातच शतनं
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त्या तक
ु ड्यानं ा जीवनदान शदलं व ते एकजीव झालेले दोन तक
ु डे एकत् करुन
जे बाळ तयार झालं. ते बाळ शतनं राजा बहृ द्रथाला शदलं. अशाप्रकारे
जरासंधचं माव जरासंध असं पडलं.
जरासंधनं अंदाजे ८६ राजांना कै द के ले होते. तो शपशाच्यासमान
राजांना वागवत होता. त्यानं त्या राजांना पहाडी भागात कै द के ले होते.
जरासंध महाभारत काळातील एक शक्तीशाली सम्राट म्हणनू पढु े
आला होता. त्याचेजवळ शवशाल सेना होती. त्यातच तो अशतशय क्रूर व
अत्याचारीही होता. त्यानं काशी, कोशल, चेशद, मालवा, शवदेह, अगं , वगं ,
कशलंग, पांड्य, सौशबर, मद्र, काश्मीर आशण गाधं ारच्या राज्यांना पराभवी
करुन त्यांना मांडशलक बनवले होते. त्यातच काही जणांना शमत्. त्यापैकी
त्याचा सवायत जवळचा शमत् होता चेशदचा यादव राजा शशशपू ाल. याशशवाय
अाासामचा राजा भगदन्त व मद्र देशाचा राजा शल्यराज, यवनदेशचा राजा
कालयवन, कामरुपचा राजा दतं वक्र, कशलंगचा राजा पौण्र, भीष्ट्मकपत्ु
रुख्मी, अंग, बंग, कोशल, दषाणय, भद्र, शत्गतय इत्यादी राज्याचे राजे त्याचे
शमत् होते. त्याला चक्रवती सम्राट बनायचे होते. त्यातच शाल्वराज,
पवनदेशचा भगदत्त, गाधारचा सबु ल, नग्नजीतचा गोभदय, दरद हेही शमत्च
असल्यानं संपणु य भारतात त्यावेळी त्याचा दबदबा होता.
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जरासधं चा आणखी एक शमत् होता कालयवन. कालयवन जेव्हा
जरासंधसोबत शमत्ता बनवनू कृष्ट्णावर चालनू आला. तेव्हा कृष्ट्ण आशण
कालयवन या दोघानं ठरवलं की शनरपराध सेनेला मारण्याऐवजी आपण दोघं
लढू. त्यातच कालयवनला शशवभगवानाचं वरदान प्राप्त असल्यानं तो अमर
असल्याचं त्याला वाटत होतं. त्यातच गवायतच तो म्हणाला, की घाबरतो
कोण तल
ु ा. शहमं त असेल तर दोघंही लढू. त्यातच श्रीकृष्ट्णानंही शतय मानली
आशण कालयवननही. परंतू जेव्हा प्रत्यक्ष यद्ध
ु सरुु झालं. तेव्हा कृष्ट्ण मैदान
सोडून पळू लागला. कालयवन देखील त्याच्या मागे धावू लागला. त्यातच
शेवटी कृष्ट्ण एका गहृ ते गेल.े शतथे एक व्यक्ती झोपला होता. त्याचे नाव होते
मचु क
ु ंू द. त्याला झोपण्याचे वरदान शमळाले होते. त्यातच त्याला मध्यंतरी
जो कोणी उठवेल. तो जळून भष्ट्म होईल. असा तो वरदान. त्या
वरदानाबाबत कृष्ट्णाला माशहत होते. त्यामळ
ु ं त्यांनी कालयवनला त्या गहृ ते
नेलं. परंतू शतथे गहृ ते शशरताच कृष्ट्ण ओझल झाला व झोपलेल्या मचु क
ु ंू दला
कालयवन लाथेनं कृष्ट्ण समजनू उठवू लागला. त्यातच वेळेपवु ी मचु क
ु ंू द
उठला व त्यानं कालयवनला जाळून भष्ट्म के ले.
*****************************
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एकलव्य बापाच्या मत्ृ यनू ंतर श्रंगृ परु वेरचा सम्राट बनताच तो आपल्या
शपत्याची जरासधं ासोबतची शमत्ता शनभावू लागला. त्यातच ज्या ज्यावेळी
जरासंध मथरू े वर कंसवधाचा बदला घेण्यासाठी आक्रमण करीत असे. तेव्हा
तेव्हा एकलव्यही त्या जरासंधाला यद्ध
ु ात मदतच करीत असे. त्याची त्या
चारही बोटानं बाण चालशवण्याची हातौटी वाखाणण्याजोगी असायची.
कंस हा अत्याचारीच राजा होता. त्यानं आपले वडील उग्रसेनला
हटवनू त्या जागी स्वतिःला स्वतत्र्ं य राजा घोषीत के ले होते. तसेच उग्रसेनाला
कै देत टाकले होते. त्यातच आपली बशहण देवकी व वासदू वे ालाही
बंदीगहृ ात ठे वले होते.
कंस हा चंद्रवंशी यादव राजा होता. तो कृष्ट्णाची आई देवकीचा भाऊ
होता. कंसाच्या आईचे नाव पद्यावती व वडीलाचे नाव उग्रसेन होते.
कंस आपल्या राजगादीवर येताच त्याचे प्रजेवर अत्याचार वाढतच
होते. ते पाहता देवांना शचंता पडली आशण म्हटलं जातं की प्रजेला भयमक्त
ु
करण्यासाठी कृष्ट्णाचा जन्म झाला.
कृष्ट्णाचा जन्म बदं ीगहृ ात झाला. त्यातच म्हटलं जातं की देवकीचे सहा
पत्ु मारल्यानतं र सातवा पत्ु रोशहणी गभायत गेला व आठवा पत्ु मारु नये
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म्हणनू ज्या रात्ी शक्रण्णाचा जन्म झाला. त्या रात्ीच कृष्ट्णाला वासदू वे ानं
नंदाच्या घरी नेवनू सोडलं. त्यावेळी बंदीगहृ ातील दरवाजे आपोआप उघडे
झाल्याचे,उल्लेख परु ाणात सापडतात. कंसाला ठार करतांना कृष्ट्णानं
पष्ट्ु कळ सा-या लीला के ल्या.
कंसाचा जन्म साधारण जन्म नव्हता. एकदा दमु ीला नामक मनाची
शक्ती वाचण्यासाठी प्रशसद्ध असलेला गधं वय मनाची शक्ती वाचण्यासाठी
शफरत होता. अशातच त्या गंधवयनं उग्रसेन राणी पद्यावतीशी उग्रसेन बननू
समागम के ला. परंतू समागमाअंती हा गंधवय जेव्हा आपल्या अस्सल रुपात
आला. तेव्हा राणी पद्यावतीला अशतशय वाईट वाटले. शतला भयक
ं र राग
आला. कारण ती सतीत्वाची एक देवी होती. त्यातच शतला त्या गधं वायचं
बाळ नको होतं. म्हणनू शतनं त्या गंधवायसमोरच आपल्या स्वगभायला शाप
शदला की शतला होणारे मल
ु हे राक्षस म्हणनू जन्माला येईल. म्हणतात की
वास्तवमध्ये कंस आपल्या मागील जन्मात कावानेमी नावाचा राक्षस होता.
ज्याला भगवान शवष्ट्णनू ं ठार के लं होतं.
कंस आपल्या आठ भावामध्ये प्रशसद्ध योद्धा होता. ज्यावेळी जरासधं नं
मथरु े वर पशहल्या वेळी आक्रमण के ले. तेव्हा कंसानं एकट्यानं जरासंधाच्या
सेनेला परास्त के ले होते. त्यातनू च प्रभावीत होवनू जरासंधनं आपल्या दोन्ही
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मल
ु ींचा शववाह कंसाशी के ला. त्यातच आता जरासधं व कंस दोन्ही एकत्
झाल्यानं कंसाची शक्ती फारच वाढली होती.
कंस राजा बनताच जेव्हा अत्याचार करीत होता प्रजेवर. तेव्हा
योगमायानं आपल्या योगसामथ्यायनं आकाशवाणी के ली की देवकी व
वासदू वे ाची आठवी संतान तझु ा वध करे ल. त्यातच कंस भयभीत झाला व
त्यातच भीतीनं कंसानं आपली बशहण देवकी व वासदू वे ाला बदं ीगहृ ात
टाकले व एकामागनू एक शतचे सहा पत्ु मारले. त्यानंतर कृष्ट्ण जेव्हा मोठा
झाला, तेव्हा त्यानं कंसाचा वध करुन त्याजागी आपण स्वतिः राजा न बनता
त्यानं आपल्या आजोबाला म्हणजे उग्रसेनाला राजगादीवर बसवले व स्वतिः
शनयत्ं क म्हणनू राज्यकारभार पाहू लागला.
(लेख कुणाचा माशहत नाही. आधार म्हणनू क्षमा मागनू घेत आहे)
कृष्ट्ण अधं ारात जन्माला. ह्याचा प्रवास जसा गढू होता, तशी ह्याची
शशकवणही गढू होती. ती नीट समजनू घ्यावी लागते. कृष्ट्णाला समजावनू
घ्यायचं तर सावधशचत्त राहायला हवं.
कृष्ट्ण खोडकर होता. के व्हा आधार काढून पळून जाईल भरवसा
नव्हता. अशभमन्यू चक्रव्यहू ात असाच फसला. कशामळ
ु े , तर
श्रीकृष्ट्णामळ
ु े च. चक्रव्यहू कसा भेदायचा हे कृष्ट्णाने सांशगतलं होतं. पण
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त्यातनू बाहेर कसं पडायचं हे कृष्ट्णाने काही साशं गतलं नव्हत.ं कृष्ट्ण होताच
असा अजब. आपल्याला फसवत होता. गंमत बघत होता. फुकटात काही
देत नव्हता. अधाय मागय दाखवत होता फक्त. रस्ता थोडासा उघडत होता. पण
पोहोचायचे कष्ट आपल्यालाच घ्यायला लावत होता. मोफत काही देत
नव्हता.
तो म्हणत असे की चक्रव्यहू ात उतरणार असाल तर उतरा, पण शजक
ं ून
बाहेर पडायची माशहती तम्ु हालाच घ्यावी लागेल. ते कष्ट तम्ु हीच घ्यायचे.
चक्रव्यहू ातनू श्रीकृष्ट्ण अलगद उचलनू बाहेर काढत नव्हता. काढू शकत
होता, पण काढत नव्हता. फार चलाख होता तो. चालू होता. असंच म्हणा.
हवं तर... चक्रव्यहू ात सोडत होता आशण गमं त बघत होता.
तो सटु ायचं तर तमु च्या बळावर सटु ा, नाहीतर फसलात तर दोष देत
बसू नका असे म्हणत होता. फसल्यावर त्याच्याकडे अपेक्षेने पाशहले तर
फक्त सौम्य हसत होता. फार अथय होता ह्या हसण्यामागे. तो फक्त एक नाजक
ू
शस्मतहास्य करून सांगत होता. जे करायचे ते स्वतिःच्या बळावर करा.
शशकून घ्या, समजनू घ्या. आत्मसात करा.
त्यानं अजयनु ाला असचं अडकवलं होत.ं आपलं सैन्य दयु ोधनाला शदलं
आशण स्वतिः एकटाच अजयनु ाच्या पक्षात आला. ज्यामळ
ु े दयु ोधनाला पक्के
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कळले की अजयनू शजक
ु ाचा शनकाल
ं णार नाही, पाडं व शजक
ं णार नाहीत. यद्ध
शतथेच लागला होता. स्वतिः अजयनू ालाही वाटत होतं की आपण शजंकू शकत
नाही.
श्रीकृष्ट्णानं त्यावेळी सांगीतलं की मी "न धरी शस्त्र करी मी गोष्टी सांगेन
यक्त
ु ीच्या चार" अशी शप्पथ घेऊन तो रथावर चढला. काम के लं फक्त रथ
हाकण्याचं. अजयनु ही घाबरला. साक्षात महायोद्धा कृष्ट्ण रथावर सोबतीला
होता तरीही. पण शनशस्त्र! वरून अजनयू ाला ताकीद शदली की तझु ं धनष्ट्ु य तू
उचल आशण लढ. लढत असशील तर मी रथ चालवीन, शदशा दाखवीन.
*शवमोह त्यागनू कमयफलांचा शसद्ध होई पाथाय*
*कतयव्याने घडतो माणसु जाणनु परुु षाथाय*
*भाग्य चालते कमयपदानं ी जाण खऱ्या वेदाथाय*
कृष्ट्ण भर रणांगणात वेदाथय सांगतो. कमययोग पटवनू देतो. आपण तो
नाही पटवनू घेतला, नाही आचरणात आणला तर कृष्ट्णाचा काही भरवसा
नाही. मैदान सोडून पळून जाईल तो. अजयनु ाला बजावले की धनष्ट्ु य खाली
टाकशील तर मी रथ सोडलाच म्हणनू समज. त्यातच अजयनू भर रणांगणात
फसला. अखेरीस त्याचा तोच लढला आशण शेवटी शजक
ं ला. अजयनू ामध्ये
शजक
ं ण्याची क्षमता होती म्हणनू . तेही कृष्ट्णाला पक्के ठाऊक होते.
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आपल्यातही ही क्षमता असते, पण आपण आत्मशवश्वास गमावनू बसतो.
कोणीतरी मदत करे ल ही अपेक्षा ठे वतो. आपली लढाई दसु -याने लढून
द्यावी असे वाटते. अशावेळी कृष्ट्ण मदत करत नाही. आपली लढाई
आपल्यालाच लढायला लावतो.
*यत् योगेश्वर: कृष्ट्णो यत् पाथो धनधु रय : ।*
*तत् श्रीशवयजयो भशू तध्रयवु ा नीशतमयशतमयम ॥*
शजथे योगेश्वर आहे, श्रीकृष्ट्ण आहे, शतथे शवजय शनशश्चत आहे. का
नसणार.? तो सोबतीला उभा राहतो. थोडी फार शदशा दाखवतो. लढायचं
आपल्यालाच आहे. जो लढेल, तो शनशश्चतच शजंकेल.
असं म्हणतात की कृष्ट्ण शजथे नसावा शतथेही आहे. दारूचा गत्तु ा,
जगु ारचा अड्डा इथे लपनू बसला आहे. माझ्याकडे कोण कोण आकषीत
होतो, कोण येतो हे तो बघत बसतो.
*रंगहीन मी, या शवश्वाच्या रंगाने*
*रंगलो...कौरवांत मी, पांडवांत मी. अणरु े णतु भरलो...*
तो पांडवांमध्ये आहे आशण कौरवातही आहे. नीतीच्या पक्षात बसला
आहे आशण अनीतीच्याही. त्याला नीती - अनीतीच्या तराजतू तोलता येत
नाही. कारण तो कुठे ही गेला तरी रंगहीन आहे. पण तो रंगपंचमी खेळतो.
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आपल्याला रंगवनू सोडतो. त्याचा काही भरवसा नाही. आपल्यासमोर
अनेक रंग पसरवनू ठे वतो आशण पाहतो, की आपण कोणत्या रंगात रंगतो.
*धमयसस्ं थापनाथायय सम्भवाशम यगु े यगु े ॥*
तो म्हणतो की धमायची स्थापना करण्यासाठी मी प्रत्येक यगु ात येत
राहीन. म्हणजे तो काल होता, आज आहे आशण उद्याही असणार आहे. तो
आपल्या सोबतही राहणार आहे. फक्त त्याचे म्हणणे ऐकावे लागेल.
कृष्ट्ण सरळ नाही, पण चांगला आहे. समजनू घेतलं तर फारच
उपयोगाचा आहे. श्रीकृष्ट्णाने आयष्ट्ु यात शजतक्या गोष्टी सोडल्या, शततक्या
त्या इतर कोणालाही सोडता आल्या नाहीत. श्रीकृष्ट्णाने आपली आई,
वडील सोडले, त्यानतं र नदं -यशोदाला. शमत् शनघनू गेले. राधा शनघनू गेली.
गोकुळ सोडले आशण मथरु ाही सोडली. आपले काहीही सटु त नाही. कारण
आपण मोहमायात गरु फटले आहोत.
महत्वपणू य गोष्ट ही की आयष्ट्ु यभर कृष्ट्ण काही ना काही सोडतच गेला.
कृष्ट्णाने आयष्ट्ु यभर त्याग के ला. आपली आजची शपढी, जी एखाद्या
गोष्टीच्या शवरहाने कोसळून पडते, त्याने कृष्ट्णाला गरुु बनवावे. ज्याला कृष्ट्ण
समजला तो कधीच औदाशसन्यात जात नाही. कृष्ट्ण आनंदाचा देव आहे.
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कारण एखादी गोष्ट हातातनू शनसटून गेल्यावरही सख
ु ी कसे रहावे हे
कृष्ट्णापेक्षा कोणीही उत्तम शशकवू शकत नाही.
श्रीकृष्ट्ण...... शहदं ू धमायत त्याला देव मानल्या जात.ं कृष्ट्णाबाबत शवचार
के ल्यास कृष्ट्ण हा देव नाही तर तो एक माणसू च आहे. हुशार माणसू . ज्यानं
आपल्या अक्कलहुशारीनं सवय सीमा प्रशतबंधीत के ल्या होत्या. कंस हा दृष्ट
शवचाराच
ं ा प्रशतक होता तर कृष्ट्ण सशु वचाराचं ा. त्यातच कंसाचाच अत्याचार
नाही तर इतर मानवांचा अत्याचार वाढत असल्यानं तो शमटशवण्यासाठी
कृष्ट्णासारख्या चांगल्या प्रवत्तृ ीच्या माणसाचा जन्म झाला.
प्रजा.......त्या प्रजेचे शहतसंबंध जोपासणे हे चांगल्या राजाचे कतयव्य
असते. परंतू पवु ी जे ही काही राजे रै जपदावर बसत. त्यापैकी काही राजे हे
प्रजाशहतदक्ष राहायचे. तर काही राजे हे वाईट प्रवत्तृ ीचे. कालयवन, जरासघं ,
एकलव्य, कंस, शशशपू ाल हे राजे याच श्रेणीतील. जे राजे बनताच प्रजेवर
अत्याचार करायला लागले होते. त्यांचा अत्याचार हा अगदी सहन होत
नव्हता. शेवटी तो अत्याचार दरू व्हावा यासाठी व असत्यावर सत्याचा
शवजय शमळशवण्यासाठी कृष्ट्णाची शनमीती झाली.
कृष्ट्ण वासदू वे व देवकी याचं ी आठवी सतं ान. त्याचा जन्म बशं दगहृ ात
जरी झाला असला तरी तो मरु नये म्हणनू शनयतीनं तो होताच त्याला
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गोकुळात हलवल.ं ज्यावेळी हलवल,ं त्यावेळी यमनु ा अगदी तडु ू ंब भरली
होती. त्यातच वासदू वे तर अख्खा बडु ालाच होता यमनु ेत. परंतू कृष्ट्णाला
गोकुळात पोहोचशवण्याची शजद्द मनात असल्यानं वासदू वे ानं यमनु ा
कशीबशी पार के ली. त्यातच तो त्या बाळाला त्या अध्याय रात्ी गोकुळात
यशोदा व नदं ाजवळ ठे वनू आला. तशी यशोदेला झालेली मल
ु गी
योगमायालाही तो घेवनू आला.
कंसाला बाळ जन्माची गोष्ट माशहत होताच तो बंदीगहृ ात आला. त्यानं
मल
ु ीला पाशहलं व तो खदखदा हसला. त्यातच त्यानं शतचा जीव घेण्यासाठी
खाली दगडावर आपटण्याचा प्रयत्न के ला. परंतू त्याचे पणू य प्रयत्न शवफल
झाले. तशी योगमाया आकाशात गेली व म्हणाली,
"मख
ु य कंसा, माझा का तू जीव घेतोस. तझु ा वध करणारा तो बालक
के व्हाचाच जन्मास आला आहे."
त्यानतं र ती योगमाया खदखदा हसली व अतं धायन पावली. तद्नतं र
कंसानं त्याला मारण्यासाठी पतु ना पाठवली. बकासरू , कागासरू पाठवले.
गोकुळवासीयांचं अथायजन बंद व्हावं म्हणनू काशलयाला पाठवलं. काशलया
डोहात लपनू बसला व पणू य तलावाचं पाणी त्यानं शवषयक्त
ु के ल.ं जे पाणी
शपताच गोकुळातील गाई मरुन जायच्या. परंतू कृष्ट्णाचं मरण नव्हतंच
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त्याच्यामळ
ु ं . शेवटी कृष्ट्ण तरला व त्यानं कंसाला ठार करुन प्रजेला त्याच्या
होत असलेल्या अन्यायातनू बाहेर काढले. त्याचबरोबर त्यानं तणु ायवत,
शकटासरू नावाचे राक्षसही ठार के ले.
ते जंगल. त्या जंगलातील भयाण वाटा पाशहल्या होत्या त्या
एकलव्यानं. अगदी लहानपणापासनू च एकलव्य ते मोठमोठे जंगल पार
करीत व मोठमोठे डोंगर चढत होता एकलव्य. त्यातच तो बलवान बनला
होता.
जरासधं . कंसाचा सासरा होता तो. कंसाचा कृष्ट्णानं वध करताच तो
अगदी शचडून गेला होता. त्यातच कधीमधी तो आक्रमण करीत होता
मथरू े वर. आज त्या आक्रमणानं श्रीकृष्ट्णानं द्वारका नगरीचीही शनमीती के ली
होती. परंतू तरीही आक्रमणं थाबं ले नव्हते.
यद्ध
ु सरुु झाल्यानंतर पराभव होताच जरासंध पळून जायचा व पन्ु हा या
त्या राजानं ा घेवनू तो परत आक्रमण करण्यासाठी यायचा. आजही तसचं
जरासंधनं आक्रमण के लं होतं आशण आज सोबतीला एकलव्य होता.
एकलव्यनं नक
ु ताच राजसयु य यज्ञ के ला होता आपल्या राज्यात. त्यातच
त्यानं देशोदेशीचे राजे बोलावले होते. त्यातच इद्रं प्रस्थ नगरीचा राजा
असलेला यधु ीष्ठर, त्यालाही बोलावलं होतं यज्ञाला. यातच या यज्ञात
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यधु ीष्ठरचा सन्मान के ला होता त्यान.ं तो सन्मान म्हणजे जतु े. त्यानं
यधु ीष्ठरला जतु े भेट शदले होते.
तो जेव्हा राजगादीवर बसला. तेव्हा जरासधं सोबत मथरु े त येवनू यद्ध
ु
करीत असे. त्यातच जरासंध त्याची वीरता पाहून त्याला सेनापती बनवीत
असे. कारण त्याला धनष्ट्ु यबाण अशतशय चपळाईनं चालवता येत असे.
एकलव्य चारही बोटाच्या सहाय्याने शतरंदाजी करीत असे. कारण त्याच्यात
शतरंदाजी कला कुटकूट भरली होती.
कंस मत्ृ यचू ा बदला घेण्यासाठी एकलव्य जरासधं सोबत शमळून जेव्हा
मथरू े वर चालनू यायचा. तेव्हा खद्दु कृष्ट्णालाही आश्चयय वाटायचं. कारण
त्याची बाण चालशवण्याची प्रथा अप्रशतम होती. ज्यावेळी मथेरेवर आक्रमण
व्हायचं आशण पराभव होताच जरासधं पळून जायचा. तेव्हा कृष्ट्ण एकटा
आपल्या यादवसेनेला न्याहाळत बसायचा. तेव्हा त्याला ते मरण पावलेले
यादव वीर शदसायचे व हसत असलेला एकलव्य. परंतू कृष्ट्ण शांत बसायचा.
कारण त्याला एकलव्याला मारायचंच नव्हतं. त्याला वाटत होतं की असाही
वीर जीवतं असावा की ज्याची चार बोटानं बाण चालशवण्याची कला
जगाला प्रेरणा देईल. एक ना एक शदवस त्या एकलव्याच्या शवचारात फरक
पडेल व तो सधु ारे ल. त्यातच तो जरासंधाला मदत करणार नाही. परंतू यद्ध
ु
होत असत, जरासधं नवीन दमानं काही राजाच्ं या सहकायायनं यद्ध
ु
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करण्यासाठी येत असे. त्यातच एकलव्यही. कारण जरासधं दृष्टप्रवत्तृ ीचाच
होता.
आजचं ते आक्रमण श्रीशकष्ट्णाला थोपवणं जड जात होत.ं कारण
एकलव्य जरासंधाच्या मत्ृ यचू ा बदला घेण्यासाठी आला होता यद्ध
ु
करायला. तो जेव्हा तीर चालवत असे. तेव्हा त्या तीरानं शेकडोंच्या संख्येत
यादव सेना मारली जात असे. काय करावं सचु त नव्हतं कृष्ट्णाला. त्यातच
या यद्ध
ु ात अजयनू ाचा एक शप्रय मल
ु गाही मारला होता एकलव्यान.ं
श्रीकृष्ट्णानं ते पाशहल.ं तसा नरसहं ार करणारा एकलव्य पाशहला. तसा
तो मनात शवचार करु लागला की हा एकलव्य. हा एकलव्य जर जीवंत
राशहला तर उद्या आपल्याला धोका होवू शकतो. आपली द्वारका कधीच
सख
ु ी राहू शकणार नाही.
कृष्ट्णाचा तो शवचार. एकलव्याला मारण्याशशवाय गत्यंतर नव्हतं.
कारण महाभारताचं यद्ध
ु सरुु होणार होत.ं तसा पन्ु हा कृष्ट्ण शवचार करु
लागला.
'एकलव्य. याला आज जर जीवतं ठे वलं तर उद्या महाभारत यद्ध
ु ात हा
शहरीरीनं भाग घेईल. तो भाग घेतांना पांडवांच्या बाजनू ं भाग घेणार नाही तो
शत्पू क्षाच्या बाजनू ं भेट घेईल. मग काय पांडवांना पराभवाचा सामना
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करावा लागेल. धमायवर अधमायची जीत होईल. सत्य हारे ल व असत्य
शजंकेल. काय करावं.'
कृष्ट्णाचा तो शवचार. शेवटी नाईलाज होता. त्यातच शेवटी कृष्ट्णानं
एकलव्याला चक्रव्यहु ात व बोलण्यात अडकवलं. तसं सदु शयन चालवलं व
एकलव्याचा अंत के ला.
एकलव्य मरण पावला होता. परंतू त्याची इच्छाशक्ती मरण पावली
नव्हती. त्याची इच्छाशक्ती होती द्रोणाचाययचा वध करणं. त्यानं
द्रोणाचाययला अगं ठा तर शदला होता एका झटक्यात कापनू . तसाच अगदी
आनंदानं हसतहसत. परंतू ते शल्य आजही त्याच्या मनामनात शलत होतं.
ते दिःु ख त्याला काट्यासारखं बोचत होतं. वाटत होतं की के व्हा द्रोणाचायय
यद्ध
ु ामध्ये आमोरासामोर येतो आशण के व्हा के व्हा त्याला मारतो. त्याला
वाटत होतं की गरुु ला मारताच तो सवयश्रेष्ठ धनधु ायरी बनेल व त्याला
अजयनू लाही धडा शशकवता येईल. परंतू ही त्याची इच्छा कधीच पणू य झाली
नाही. कारण द्रोणाचायय कधीच यद्ध
ु ात आजपयांत सामोरासमोर आला
नव्हता. त्यामळ
ु ं ती इच्छा तो मरताच नेस्तनाबतू झाली.
ती ददु म्ै य इच्छाशक्ती. त्यातच ती इच्छाशक्ती पणू य न झाल्यानं त्याला
दसु रा जन्म घ्यावाच लागणार होता. तसंच कदाशचत मागील जन्मातही
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त्याची इच्छा पणू य होणार नव्हती. कारण तो दयु ोधनाशी शमत्त्व असल्यानं
त्याचेच बाजनू ं लढला असता. त्यातच द्रोणाचाययही दयु ोधनाच्या बाजनू ंच
लढण्यानं एकलव्याला ती इच्छा पणू य करता आली नसती. म्हणनू की काय,
त्याला आपला याजन्मीचा अवतार संपवावा लागला. त्यातच कृष्ट्णाला तो
शवरुद्ध बाजनू ं असल्यास पाडं व शजक
ं ू शकणार नाही हे भाकीत आधीच
माशहत असल्यानं कृष्ट्णानं त्याला ठार के लं.
एकलव्य मरण पावला होता. त्यातच त्याचा दसु रा जन्म झाला. कारण
त्याची इच्छाशक्ती पणू य झाली नव्हती. कोणी म्हणतात की द्रोणाचाययला
मारायचे असल्यानं त्यानं ध्रपृ द पत्ु ध्रष्ठृ धम्ु नच्या रुपात जन्म घेतला होता.
ध्रपृ द शमत् होता द्रोणाचाययचा. त्यातच तो गरीब असल्यानं द्रोणाचायय
जेव्हा नदत मागायला ध्रपृ दकडे गेला. तेव्हा ध्रपृ दनं अपमान करुन
द्रोणाचाययला भर दरबारातनू हाकलनू शदले. त्यातच अपमानीत होवनू गरुु
द्रोण बदल्याची भावना मनात ठे वनू पांचाल नरे श ध्रपृ दला नष्ट करु पाहात
होता. त्यातच तो प्रशशक्षीत करीत होता आपल्या शप्रय शशष्ट्यांना. तसा तो
अजयनू ालाही शशकवीत होता.
सवय शशष्ट्य आज प्रशशक्षीत झाले होते. त्यातच तो त्यानं ा शशकवीत
असतांना त्याच्या मनात त्या ध्रपृ दचा शवचार येई व बदल्याची भावना जागतृ
64

वासना

अंकुश शशंगाडे

होई. तसे आज राजकुमार प्रशशक्षीत झाले होते. तसा एक शदवस सधं ी साधनू
गरुु द्रोण आपल्या सवय शशष्ट्यांना म्हणाला,
"आपण सवय प्रशशक्षीत झाला आहात. तेव्हा पणू य शशक्षण होताच
गरुु दक्षीणा हवी असते. ती गरुु दक्षीणा. जशी एकलव्यानं शदली होती. ते
आपण पाशहलंतच."
द्रोणाचायय बोवनू गेला खरा. परंतू सवय शशष्ट्य घाबरले. त्यांना वाटलं की
कदाशचत गरुु द्रोण आपला तर अगं ठा मागणार नाही. शनदान एखादा
अवयव! ते परु ते घाबरले होते. ते घाबरणं स्पष्टपणे त्याच्ं या चेह-यावर शदसत
होत.ं तसे भाव द्रोणाचाययही त्या मल
ु ांच्या चेह-यावर पाहात होता. तसा
घाबरत घाबरत अजयनू म्हणाला,
"गरुु देव म्हणजे आपण एकलव्याचा जसा अंगठा मागीतला, तसा
आम्हीही अंगठाच द्यायचा काय?"
द्रोणाचाययनं ते सगळं ऐकलं. तसा तो म्हणाला,
"घाबरु नका माझ्या शप्रय शशष्ट्यांनो. मी तम्ु हाला अंगठा वैगरे े काही
मागणार नाही. परंतू जोखमीचं काम नक्कीच देणार."
"म्हणजे?" शशष्ट्य म्हणाले,
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"मला ठाऊक आहे की तम्ु ही सवय प्रशशक्षीत झाला आहात. तेव्हा मला
माझा शप्रय शत्ू तमु च्याकडून जायबदं ी झालेला बघायचा आहे. तम्ु ही सवय
शमळून ध्रपृ दला शजवंत स्वरुपात माझ्या समक्ष जायबंदी करुन आणायचं
आहे. तीच माझी गरुु दक्षीणा असेल. बोला कराल का जायबंदी राजा
ध्रपृ दला. आणाल का त्याला पकडून माझ्याकडे."
सवय शशष्ट्यानी ते बोलणं ऐकलं द्रोणाचायायच.ं त्यातच ते एकमेकाक
ं डे
पाहू लागले. तसा अजयनू उभा झाला आशण म्हणाला,
"गरुु देव आम्ही तयार आहोत. आम्ही आणू ध्रपृ दला बदं ी बनवनू .
आम्ही त्यांना लवकरच तमु च्या समक्ष हजर करतो. आपण फक्त आज्ञा
द्या."
अजयनू नं तसं म्हणताच सवय शशष्ट्यांनी होकार शदला व ते सवयजण ध्रपृ द
राज्याच्या शदशेनं चालू लागले. ते जंगल आशण डोंगर द-या ओलांडून,
खाचखळगे पार करीत ते चालले होते. थोड्याच वेळात ते पाचं ाळ नरे शचं
राज्य आलं. तसं अजयनू ानं एक दतू पाठवला.
दतु ानं समाचार देताच ध्रपृ दही सैन्य घेवनू सामोरासामोर चालनू आला.
त्यानं पाशहलं की समोर लहान लहान मल
ु ं असनू ते त्याला आव्हान देत
आहेत. तसा त्याला अहक
ं ार चढला. परंतू जेव्हा अजयनू ानं सपासप बाण
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त्याच्या शदशेनं चालवले व त्याला जायबदं ी के ल.ं तेव्हा त्याचा भ्रम तटु ला.
ध्रपृ दला अजयनू ानं जायबंदी करताच बाकीचे ध्रपृ दचे सैन्य पळू लागले. तसा
ध्रपृ द जायबंदी झाला होता.
ध्रपृ दला जायबंदी के ल्यावर अजयनू तसंच त्याच्या शप्रय शमत्ानं ी त्याला
द्रोणाचासयसमक्ष हजर के लं. त्यातच द्रोणाचायांनं त्याचाही अपमान के ला व
त्याच्याकडून अधय राज्य शछननू घेतल.ं
बदल्यावर बदला. त्यातच अपमानावर अपमान. ध्रपृ दनं आधी
अपमान के ला होता द्रोणाचाययचा आशण आता द्रोणाचाययनं ध्रपृ दचा अपमान
के ला. त्यातच आता ध्रपृ दामध्ये बदल्याची भावना शनमायण झाली होती.
बदल्याच्या भावनेनं प्रेरीत झालेला ध्रपृ द चालत होता ती वाट. तसं
पाहता त्याला कोणतीही संतान नव्हती. त्याला वाटत होतं की बदला जर
घ्यायचा असेल तर आपल्याला संतान हवी. कारण संतान जर नसेल तर मी
बदला घेवू शकणार नाही. कारण आता तो यवु ावस्थेकडून म्हातारपणाकडे
गेला होता.
चालता चालता ध्रपृ द अनेक सतं ाक
ं डे गेला. त्यातच त्यानं आपली
कथनी सवय संतांना कथन के ली. परंतू कुणाकडूनच फायदा झाला नाही
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त्याला. कुणी मागयही सांगीतला नाही. त्यातच तो शफरता शफरता कल्माषी
नगरात आला.
ते कल्माषी नगर. ससु पं न्न नगर होतं. त्या नगरात दोन सख्खे भाऊ
राहात होते. त्यांची ख्याती राजा ध्रपृ दानं ब-याच शदवसापासनू ऐकली होती.
तो प्रथम उपयाजकडे गेला. तसं त्यानं त्याला सांगीतलं की माझा
द्रोणाचाययनं अशतशय अपमान के लेला असनू माझं अधय राज्य आशण अधय
पशधू नही त्यानं शहसकावलं आहे. काय करावं सचु त नाही. मला माझं राज्य
हवं आहे गमावलेलं. परंतू ते मी शमळवणार कसं? मला तर संतान नाही.
मला संतान हवी. शदव्य संतान.
उपयाजनं ते ऐकलं. परंतू त्यांनी मदत देण्यास नकार शदला. त्यातच
राजा ध्रपृ दला वाटलं की जर आपण या उपयाजची वषयभर सेवा के ली तर
कदाशचत उपयाज मला पत्ु प्राप्तीच्या यज्ञाच्या कायायत मदत करे ल. त्यातच
तसा शवचार करुन तो उपयाजची शदवसरात् सेवा करु लागला.
वषय झालं होतं. तसा उपयाज ध्रपृ दच्या सेवेनं प्रसन्न झाला. म्हणाला,
"तू माझ्या भावाकडे जा. माझा भाऊ नक्कीच तम्ु हाला मदत करे ल.
जो माझ्यापेक्षा मोठा आहे."
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उपयाजचं ते बोलणं. राजा ध्रपृ द याजकडे गेला. याजला ती वस्तशू स्थती
सांगीतली व याजनं त्याची कथनी ऐकून यज्ञ करवला व त्या यज्ञातनू दोन
शदव्य बालक उत्पन्न झाले. पशहला बालक पत्ु होता तर दसु रा बालक एक
पत्ु ी होती. त्या यज्ञातनू जो शदव्य बालक उत्पन्न झाला. त्या बालकाच्या
मस्तकावर एक राजमक
ु ू ट होता. शरीर कवचानं वेढलेलं होत.ं तसेच हातात
धनष्ट्ु यबाण होता. अशातच एक शदव्य आकाशवाणी झाली की हाच बालक
राजा ध्रपृ दाची सवय शचंता शमटवेल. हाच बैलक एकलव्य होता. ज्याची
इच्छा त्याच्या पवु य जन्माच्या एकलव्याच्या रुपात पणू य झाली नव्हती.
तो शदव्य बालक प्राप्त होताच राजाला मोठा आनंद झाला व त्यानं
त्याचं नाव ठे वलं ध्रष्ठृ धम्ु न.
त्या यज्ञातनू एक मल
ु गीही जन्मास आली. ती सदंु र होती. तशी शतच्या
जन्मानंतरही एक आकाशवाणी झाली होती. त्या आकाशवाणीनसु ार देवांचे
कायय शसद्ध करण्यासाठी या कन्येची शनमीती झाली असनू समाजातील दृष्ट
प्रवत्तृ ी पणु यतिः समाप्त करण्यासाठी देखील शहची शनमीती झाली आहे.
ते दोन्ही बालक. ते शनमायण होताच ध्रपृ द राणी महात्मा याजकडे गेली
व म्हणाली,
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"महात्मा, आम्हा दोघा व्यशतरीक्त या बालकानं ी कोणालाही माता
शपता म्हणू नये."
महात्मा याजने तथास्तू म्हटल.ं त्याचबरोबर ते दोन्ही बालक त्यानं
ध्रपृ दला सोपवले. याजनं त्यानंतर त्या बालकांचं नामकरण के ल.ं म्हटलं की
या बालकाची उत्पत्ती ही अग्नीतनू झालेली असनू अग्नीकंु डाच्या द्यतु ीनं
झालेली आहे. म्हणनू याचं नाव द्यष्ठृ धम्ु न व ही बाशलका कुष्ट्णवणायची असनू
शहचं नाव कृष्ट्णा ठे वावं. परंतू ती मल
ु गी ध्रपृ दची मल
ु गी असल्यानं पढु ं ती
बाशलका द्रोपदी म्हणनू जग शवख्यात झाली.
द्रोपदी पवु य जन्मात माता सीता होती असं म्हटलं जातं. कारण ज्यावेळी
सीता मारीच रुपातील हरणाला पाहते आशण सीतेच्या शजद्दीनं राम मारीच
हरणाला पकडायला जातो. तेव्हा राम मारीच नावाच्या हरणावा
पकडण्यापवु ी सीतेला अग्नीच्या स्वाधीन करतो. त्यानंतर खरी सीता
अग्नीजवळ असते व सीतेच्या आत्म्याचं अपहरण रावण करतो. परंतू ती
गोष्ट राम आपल्या शप्रय बंधल
ू ा लक्ष्मणाला सांगत नाही. कारण ती एक
परीक्षाच असते.
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सीता ही पवु यजन्मात वेदवती होती. ज्यावेळी राम रावण यग्ु द झालं
आशण सीता रामाजवळ आली. तेव्हा रामाला ती म्हणाली की तम्ु हीच मला
पढु ी जन्मात पती म्हणनू हवे. त्यावर राम सीतेला म्हणाला,
"येथनू पष्ट्ु करला जा. तपश्चयाय कर. तझ्ु या सा-या इच्छा पणू य होतील."
रामानं शतला तसं म्हणताच ती पष्ट्ु करला गेली. शतथं एका जगं लात ती
तपश्चयाय करु लागली. त्यातच शतच्या तपश्चयेवर शशवभगवान प्रसन्न झाले
व त्यांनी तथास्तू म्हटलं.
यावेळी शशवभगवानसमोर तपश्चयाय करतांना वेदवती उफय सीता म्हणत
होती की मला एक पती हवा. परंतू या एका पतीचे बोल शतनं पाचवेळा
म्हटले. म्हणनू शतला पढु ील जन्मात पाच पती शमळाले असे म्हटले जाते.
ध्रपृ दच्या मनात राग खदखदत होता. त्याचबरोबर त्याचा पत्ु ाच्याही
मनात. कारण त्याच्या पत्ु ाची ध्रष्टृ धम्ु नची मागील जन्मातील इच्छा पणू य
झाली नव्हती. ध्रपृ दला आपल्या अपमानाचा बदला घ्यायचा होता. तर
ध्रष्टृ धम्ु नला त्याच्या मागील जन्मातील अंगठा मागीतल्याचा बदला. त्याला
वाटत होते की ह,ं मागावीही गरुु दक्षीणा. परंतू ती गरुु दक्षीणा म्हणनू कोणाचे
शरीरअवयव. ती अशतशय लाजीरवाणी गोष्ट वाटत होती ध्रष्टृ धम्ु नला.
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एकलव्याचं रुप सपं वनू या जन्मात एकलव्य द्यष्टृ धम्ु नच्या रुपात आला
खरा. तेही मागील जन्मात राशहलेल्या गोष्टी पणू य करण्यासाठी. त्यातच तो
या जन्मात अशतशय सशहष्ट्णू आशण धमायचं पालन करणारा होता. त्याच्या
मनात या जन्मात प्राणीमात्ाची दया होती. तसेच तो मागील जन्मासारखा
क्रुरही नव्हताच. या जन्मात तो परोपकारी असनू सत्य असत्य आशण
धमयअधमय त्याला उमगत होतं. अगदी तो आज्ञाकारी असनू तो शपत्याच्या
आज्ञेत होता.
महाभारताचं यद्ध
ु सरुु होणार होतं. त्यातच कौरव आशण पांडव सेना
आमोरासामोर होणार होती. परंतू ते यद्ध
ु सरुु होण्यापवु ी काही प्रसंग घडले.
ध्रष्ठृ धम्ु ननं आपल्या बशहणीच्या शववाहाची शववाहाची जय्यत तयारी
के ली होती. त्यातच द्रोपदी सजली होती त्या स्वयवं रात. त्या स्वयवं रात एक
प्रशतयोगीता होती. खाली उकळत्या तेलात पाहून वर लटकलेल्या व
शफरत्या मासोळीचा डोळा फोडणे. अत्यतं कठीण गोष्ट होती ती. परंतू अजयनू
त्या परीक्षेत पास झाला व त्यानं ब्राम्हण रुपात येवनू द्रोपदीला शजंकल.ं
वचन तसेच आज्ञेचे पक्के होते ते लोक. त्यातच ती आई कंु तीची
आज्ञा. कंु ती वनवासात राहात असतानं ा पाच पाडं व माधक
ू री मागनू आणत.
ते दरवाज्याच्या बाहेरुनच कंु तीला सांगत व कंु ती आणलेली माधक
ू री
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दररोज समसमान आपापसात वाटून घ्यायला सागं ायची. त्यातच आज
त्यांनी द्रोपदीला स्वयंवरात शजंकून आणलं व ते दरवाज्याजवळ गेले असता
कंु तीनं दररोजच्या शनयमाप्रमाणे आपापसात वाटून घ्यायला लावलं.
अशाप्रकारे द्रोपदी पाच पांडवांची झाली.
द्रोपदी पाच पांडवांची पत्नी जरी झाली असली तरी शतला अजीबात
दिःु ख नव्हत.ं त्यातच महत्वाचा प्रसगं घडला. तो द्यतू खेळ.
पांडवांनी इद्रं प्रस्थला राजधानी स्थापन के ली होती. त्यातच ती
राजधानी शनमायण के ली होती शवश्वकमायनं. तेही इद्रं ाच्या आदेशान.ं ती जेव्हा
कौरवांनी पाशहली. तेव्हा ती राजधानी कौरवांच्या नजरे त भरली होती. तसेच
या शठकाणी शशसमहल पार करतांना शतथं असलेल्या चक्रशववरात फसनू
दयु ोधन तोंडबचु क्या पडला होता. ते पाहून द्रोपदी हसली.
द्रोपदी हसली खरी. परंतू तो दयु ोधनाला त्याचा भयंकर अपमान
वाटला. शेवटी या अपमानाचा बदला काढण्याचा त्यानं शनश्चय के ला.
त्यातच तो बदला काढण्यासाठी त्यानं द्यतू खेळ आयोजीत के ला होता.
****************************
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शकूनी .........दयु ोधनाचा मामा होता तो. तो शहत अशहत न पाहता
हस्तीनापरू ला नेस्तनाबतू करु पाहात होता. त्यातच त्यानंही पांडवांची
इद्रं प्रस्थ नगरी पाशहली होती. तसा ती नगरी पाहताच तो जळून खाक झाला
होता. त्यातच पांडवाचं ी के व्हा के व्हा वनोधारी लागतात हे त्यालाही वाटत
होत.ं तो द्यतू शक्रडेत माशहर होता.
त्याच्या मनात द्वेष शनमायण होताच त्यानं दयु ोधनाला उकसवल.ं
द्यतू शक्रडेचं आमंत्ण शदलं पांडवांना. मग काय खेळ सरुु झाला व पांडव एक
एक करीत डाव हारु लागले. शेवटी काहीच उरलं नाही. तेव्हा दयु ोधन
म्हणाला,
"एक वस्तू आहे ना जी तू दावांवर लावू शकतोस."
"कोणती?" यशु धष्ठीर म्हणाला.
तशी त्याची नजर द्रोपदीवर होतीच. क्षणाचाही वेळ न दवडता तो
म्हणाला,
"द्रोपदी........द्रोपदी आहे ना दावावर लावायला. बोल लावतोय."
द्रोपदी........द्रोपदी लाडाची राणी होती पाडं वाचं ी. तसा यशु धष्ठीरला
भयंकर राग आला. परंतू आता राग करण्यात काही उपाय नव्हता. कारण
सवयच गेलं होतं. तसा दयु ोधन म्हणाला,
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"कदाशचत तू शजक
ु ा सवय राज्य
ं ू न जाशशल. शवचार कर. बदल्यात मी तल
व सवय गोष्टी परत करे ल."
यशु धष्ठीर शवचार करु लागला. कारण त्यानं राज्यासमवेत आपले वीर
भाऊही गमावले होते. त्यातच त्याला वाटलं की आपण या डावात शजंकलो
तर.......
त्यानं तेवढा शवचार न करता द्रोपदी डावावर लावली आशण तोही डाव
हारला. शेवटी भर दरबारात द्रोपदीला आणण्यात आलं. शतची अब्रू वेशीवर
टागं ण्यात आली. तसा शतला कृष्ट्ण आठवला.
द्रोपदीला कृष्ट्ण आठवताच ती कृष्ट्णाचा धावा करु लागली. कारण
एकदा कृष्ट्णाला जखम झाली असता जे कायय सभु द्रानं के लं नव्हत.ं ते कायय
द्रोपदीनं के लं होतं. शतनं आपली नेसलेली नवी कोरी साडी फाडून जखम
बांधली होती.
शतनं श्रीकृष्ट्णाचा धावा करताच कृष्ट्ण धावनू आला व द्रोपदीची भर
दरबारात लटु ली जाणारी अबू वाचवली. त्यामळ
ु ं द्रोपदीची अब्रू वाचली.
परंतू याचा धसका घ्रष्टृ धम्ु ननं घेतला. त्याच्या म्हणण्यानसु ार मोठमोठ्या
गोष्टी करणारा द्रोणाचाययही बसलेला होता. तो रोखू शकत होता कौरवांना
असे कृत्य करण्यापासनू . परंतू त्यानं रोखलं नाही.
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शदवसामागनू शदवस जात होते. महाभारतातील यद्ध
ु सरुु झाले.
अशातच ध्रपृ दनं पांडवाच्ं या बाजनू ं भाग घेतला. त्याचबरोबर ध्रष्टृ धम्ु ननंही
पांडवांच्या बाजनू ं यद्ध
ु ात प्रवेश के ला. त्यातच शभष्ट्म शपतामहा यद्ध
ु ातनू
मत्ृ यश
ू य्येवर जाताच द्रोणाचायय कौरवांचा प्रधान सेनापती बनला. त्यातच
चौदाव्या शदवशी ध्रपृ द राजा द्रोणाचायायकरवी मारला गेला.
ध्रपृ द मरताच पन्ु हा धष्टृ द्यम्ु नचा पारा सातव्या आसमानात गेला. तसं
पाहता त्याच्या मनात द्रोणाचाययबद्दल पवू ीपासनू च रोष खदखदत होता
आशण आज त्याचा शपता मत्ृ यसू प्राप्त झाला होता द्रोणाचाययकडून. बस
आता बदलाच बाकी होता. अशातच ती घडी आली.
योजना आधीच बनवली होती की भीमानं आश्वत्थामा नावाचा हत्ती
मारायचा आशण गवगवा करायचा की आश्वत्थामा मारला गेला. ते ऐकून
द्रोणाचायय व्यथीत होईल व शस्र सोडेल. त्यानंतर त्या शनशस्र द्रोणाचाययवर
वार करायचा. कारण द्रोणाचाययच्या हातात जेव्हापयांत शस्र आहेत.
तेव्हापययत त्याला मारणं कठीण आहे. फक्त यावेळी यशु धष्ठीरनं थोडं खोटं
बोलायची गरज आहे.
त्या घडीनसु ार आज आश्वत्थामा मारला गेल्याचा सरू द्रोणाचाययनं
ऐकला. भीमानं आश्वत्थामा नावाचा एक हत्ती मारला होता. त्यातच
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द्रोणाचाययनं ते ऐकताच तो फार व्यथीत झाला व त्यानं शस्र टाकले. तसा तो
यशु धष्ठीरकडे आला व शवचारु लागला की खरंच हा माझा पत्ु आहे का?
"होय गरुु देव. नरो वा कंु जरवा ."
अथायत अश्वत्थामा नक्कीच होय. परंतू तो हत्ती की मानव माशहत नाही.
गरुु द्रोणाचाययनं ते ऐकताच तो त्याला वाटलं की तो त्याचा पत्ु च होय.
तशी त्यानं शस्र टाकली व तो रथाच्या खाली आला. शोक करु लागला
पत्ु शवरहाचा. सवयजण ते दृश्य पाहात होते. त्यातच त्यात ध्रष्टृ धम्ु नही होता.
तो ध्रष्टृ धम्ु नन.ं ........त्याला सवय आठवत होत.ं तो मागील जन्माचा
इशतहास. याच द्रोणाचाययनं आपले अंगठा कापनू घेतला होता अन् यानंच
आपल्या बापाला वनोधारी लावलं होतं आशण यानंच आपल्या बापालाही
ठार के लं.
शवचारांचा अवकाश. तो त्वेषानं उठला. म्यानातनू तलवार उपसली व
तो द्रोणाचाययच्या शदशेनं चालू लागला. कारण द्रोणाचाययला मारायची हीच
नामी संधी त्याच्याकडे चालनू आली होती.
थोड्याच वेळाचा अवकाश. द्रोणाचायय हताश शनराश बसला होता
खाली मान घालनू . सारे च शभरशभर पाहात होते. ते शभरशभर पाहात असताना
व नको मारु असे यशु धष्ठीर सांगण्यापवु ीच ध्रष्टृ धम्ु ननं तलवार चालवली ती
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द्रोणाचायायच्या मानेवर. अन् क्षणात शवचार करण्यापवू ी द्रोणाचायय गतप्राण
झाला.
द्रोणाचायय मरण पावला होता. तसा एकलव्य उफय ध्रष्टृ धम्ु ननचं ा
बदलाही पणू य झाला. तशी ही बातमी द्रोणाचायय पत्ु अश्वत्थामाला समजली.
कोण मारलं तेही समजल.ं तशी त्याच्याही मनात प्रशतशोधाची भावना
जागतृ झाली. तो क्रोधाशधष्ट झाला व सधं ी पाहू लागला. पण तशी सधं ी
चालनू येईना. शेवटी तो एक शदवस आला.
****************************
आज महाभारत यद्ध
ु ाचा शेवटचा शदवस होता. कौरव सेनेचे सवय वीर
संपले होते. अश्वत्थामा बाकी होता. आता कोणीही वीर न उरल्याने तोच
प्रधान सेनापती बनला होता.
ती रात् तशी कालरात्च होती. त्या रात्ी सवयजण आपापल्या शशशबरात
झोपले होते. मात् अश्वत्थामाला झोप येत नव्हती. तो शवचार करीत होता
तसेच जागाही होता. तसा तो मनात काहीतरी षडयंत् योजत होता.
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ते षडयत्ं योजनू पणू य झाले होते की काय, अचानक तो उठला व
आपल्या काही शनवडक सवंगडंयांनाही उठवले व तो चालू पांडव
शशबीराची वाट. ज्या शाशमयानात पांडव व त्यांचे शहतसंबंधीय झोपले होते.
सवायत प्रथम तो ध्रष्टृ धम्ु नच्या शाशमयानात गेला. त्याला उठवलं व म्हटल,ं
"तचू माझ्या शन:शस्र शपत्याची मान कापली ना. आता बघ, शमही तझु ी
शन:शस्र असताना कशी मान कापतो."
त्यानंतर अश्वत्थामा त्याला मारु लागला. ध्रष्टृ धम्ु नही मार खावू
लागला. कारण रात्ीच्या गभायत झोपेत असताना व बेसावध असताना
त्याला काहीच सचु त नव्हत.ं शेवटी वेळ न दवडता अश्वत्थामानं म्यानातनू
तलवार उपसली व ती बेसावध अवस्थेत असलेल्या ध्रष्टृ धम्ु नच्या मानेवर
चालवली व क्षणातच ध्रष्टृ धम्ु नहं ी रक्ताच्या थारोळ्यात शचत झाला.
अशाप्रकारे एकलव्य जो वीर म्हणनू प्रशसद्ध होता. तो पशहल्या रुपात
श्रीकृष्ट्णाचे हातनू व दसु -या जन्मात अश्वत्थामाच्या हातनू मारला गेला. परंतू
मरण्यापवु ी त्यानं आपला बदला पणू यपणे पणू य के ला होता. तो ध्रष्टृ धम्ु नच्या
जन्म घेवनू . म्हणनू च लोकानं ा तो बदला लक्षात राशहला नाही. कारण या
जन्मात तो एकलव्य नव्हता तर ध्रष्टृ धम्ु न होता.
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एकलव्य आशण एकलव्याचा अगं ठा काळाच्या ओघात पदड्याआड
झाला नाही. तो लोकांच्या शचरकाल लक्षात राशहला. कारण एका गरुु चं
कतयव्य. गरुु नं आपलं कतयव्य बजावलं नसतांनाही अंगठा मागीतला होता.
एका गरुु नं जात पात, धमयभेद, ममयभेद व प्रांतभेद न करता शशष्ट्यांना
शशकवावं लागत.ं कारण तो एक गरुु असतो. तो शशष्ट्य पढु े काहीही बनो,
त्याची शचतं ा गरुु ला नसावी. ते भशवष्ट्य असतं आशण भशवष्ट्यात जर त्या
शशष्ट्यानं तसा अघटीत काम करण्याचा प्रयत्न के लाच तर परमेश्वर रुपी कृष्ट्ण
येवनू त्या दृष्ट प्रवत्तृ ीचा नाईनाट करतो. जसं कृष्ट्णाने एकलव्याचे के ले.
एकलव्य जेव्हा धमय बाजल
ू ा ठे वनू तो अन्यायी स्वभावानं वागला. तेव्हा
कृष्ट्णानं त्याला मत्ृ यदु डं शदलेला आहे. तसेच द्रोणाचाययही. त्यानहं ी पररसीमा
तोडून व्यवहार के ला एकलव्याशी. म्हणनू त्यांनाही मत्ृ यदु डं च भेटला. यात
प्रत्यक्ष देव मानलेल्या कृष्ट्णानं अत्याचार करणारे जरासंध, कंस, कालयवन,
शशशपू ाल, दतं वक्र, कागासरू , पतु ना व काशलयासारख्या अनेक राक्षसानं ा
ठार के लेले आहे नव्हे तर मत्ृ यदु डं शदलेला आहे. जेव्हा जेव्हा पथ्ृ वी तलावर
अन्याय अत्याचार जास्तीत जास्त प्रमाणात वाढतो. तेव्हा तेव्हा देव
प्रत्यक्षात येवनू वा पथ्ृ वी तलावर जन्म घेवनू तसला अत्याचार दरू करीत
असतो नव्हे तर मत्ृ यदु डं देत असतो. हा अत्याचार मागील जन्मात जर दरू
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करता आला नाही तर त्याला नवीन जन्मही शमळतो. जसा एकलव्याला
शमळाला होता.
एकलव्य काळाच्या ओघात सपं ला. परंतू त्याची बाण चालशवण्याची
कला संपली नाही. लोकांनी ती कला उचलनू धरली. आजही शक्रडा
स्पधेमध्ये अंगठ्याचा वापर न करता लोकं चारच बोटं वापरुन आपल्या
बाण शैलीचं प्रदशयन करतानं ा शदसतात. एवढचं नाही तर ज्या शठकाणी
एकलव्याचा अंगठा कापल्या गेला. शतथं एकलव्याचे एक प्रशस्त मंशदरही
उभारलं आहे. ते लोकं त्या शठकाणी एकलव्याची पजु ा करतात नव्हे तर
त्याला शवशशष्ट समाज देवही मानत असतो.
एकलव्य हा त्या काळातील वंचीत घटक. त्याचा जन्म यादवकुळात
झाला असला तरी त्याला सवयप्रथम या यादवकुळानं शवशशष्ट अशा
आख्याशयकानं त्यागलं. त्यातच त्याची शवद्या शशकण्याची इच्छा असनू ही
ती गरुु नं शशकवली नाही. उलट अंगठा मागीतला. त्यानंतर बरीचशी मंडळी
गरुु द्रोणाचायय ब्राम्हण असल्याने जातीभेदानं अंगठा मागीतला होता हे
शवशेषण लावले. परंतू तसं काही नव्हत.ं काही बधं न होती. ती पस्ु तकात
आपण वाचलीच असेल.
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महत्वपणू य गोष्ट ही की एकलव्याचा अगं ठा मागीतला म्हणनू
एकलव्याची शवद्या संपली नाही. ती उलट वद्ध
ृ ींगत होत गेली. ती नवीन
येणा-या शवद्याथ्याांना एक शशकवण ठरली की शशष्ट्य असावा तर
एकलव्यासारखा आशण शवद्या शशकावी तर एकलव्य बननू . परंतू गरुु दशक्षणा
देताना थोडा शवचार करावा. कोणालाही कोणत्याही स्वरूपात गरुु दशक्षणा
देवू नये आशण गरुु द्रोणाचाययसारखा जर गरुु असेल तर त्याला अंगठाच
दाखवावा. तोही ठें ग्याच्या स्वरुपात. हीच शशकवण एकलव्यापासनू
घेण्यासारखी आहे.
******************************
महाभारत संपलं होतं. तसे बरे च शदवस झाले होते. त्यानंतर ब-याच
शदवसानंतर एक शदवस अजयनू श्रीकृष्ट्णाला भेटला. म्हणाला,
"कृष्ट्णा, तम्ु ही पवु य जन्मात एकलव्याला का मारले का मारले?"
अजयनू ाचा तो प्रश्न. कृष्ट्ण म्हणाला,
"हे पाथय, मी जर एकलव्याला ठार के ले नसते. तर तू कधीच कौरवावं र
शवजय शमळवू शकला नसता. कारण एकलव्य हस्तीनापरू चा नाही तर तझु ाच
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शत्ू होता. त्याला वाटत होतं की अजयनू ाचा शप्रय म्हणणा-या द्रोणाचाययनं
त्याला सवयश्रेष्ठ धनधु यर ठरवू नये. तर तोही एक सवयश्रेष्ठ धनधु यर आहे आशण
तेच शसद्ध के लं असतं त्यानं महाभारताचं यद्ध
ु लढून.
माशहत आगे पाथय, दयु ोधनानं तल
ु ा नीच दाखशवण्यासाठी कणायशी
शमत्ता के ली. तशीच शमत्ता त्यानं एकलव्याशीही के ली होते. तो दयु ोधन
वेळप्रसगं ी त्याला भेटीचे आमत्ं ण देत होता नव्हे तर मोठमोठे नजराणेही देत
होता. आज त्याला कसे का होईना, मी ठार के ल्यामळ
ु ं तल
ु ा कौरवांवर
शवजय शमळवता आला. नाहीतर आज कौरव शवजयी झाले असते व तहू ी
या जगात नसता."
अजयनू काय समजासचं ते समजला. तसा पन्ु हा त्यानं प्रश्न के ला,
"माधव, एवढा शक्तीशाली होता का तो?"
अजयनू ाचा प्रश्न. तसा कृष्ट्ण म्हणाला,
"होय शक्तीशालीच. कारण जरासधं ाला ठार के ल्यानतं र त्यानं
द्वारके वर आक्रमण के ले होते. जरासंधाच्या वधाचा बदला म्हणनू . त्यात मी
पाशहलं त्याला बाण चालवतांना. त्याची बाण चालशवण्याची शैली फार
शवलक्षण होती. त्याच्या बाण चालशवण्यात शवलक्षण गतीही होती. ती गती
वाखाणण्याजोगी आहे. त्याच गतीनं त्यानं शकत्येक यादवसेनेला यमलोकी
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पाठवलं होत.ं कदाशचत यादवाचं राज्य सपं तं की काय, असं होवनू गेलं
होत.ं म्हणनू च मी ठार के लं त्याला. दसु रं कारण होतं ते म्हणजे त्यानं
महाभारताचं यद्ध
ु लढू नये. धमायवर अधमायची जीत होवू नये. समजा तो जर
असता तर तम्ू ही हे यद्ध
ु च शजंकू शकले नसते. कारण त्याला सगळ्या तोडी
माशहत होत्या. त्याला शवलक्षण अशी धनशु वयद्या येत होती की तमु चा पराजय
नक्कीच होता. हे मी जाणलं होतं त्यावेळी. मला भशवष्ट्य शदसत होतं.
म्हणनू च मी त्याला ठार करण्याचा शनश्चय के ला. महत्वाचं म्हणजे त्याला
माझ्याशशवाय कोणीही मारु शकला नसता. ते शवशधशलखीत होत.ं "
"माधव, तो एवढा कसा शशकला असेल शवना गरुु नं?"
"पाथय, माणसू गरुु नसेल तरीही ज्ञान शशकू शकतो. त्यासाठी गरुु
असलाच पाशहजे याचं बधं न नाही. के वळ साधना करायला हवी. तसेच
आपल्या डोळ्यासमोर साध्य असायला हवं. जर साध्य नसेल तर साधनाही
होवू शकत नाही.
एकलव्याजवळ साध्य होतं की आपण धनशु वयद्या शशकायलाच हवी.
जरी गरुु नं नाही म्हटलं तरी. त्यातच तो ती शवद्या शशकण्यासाठी साधना करु
लागला प्रामाशणकपणे. म्हणनू तो यशस्वी झाला."
"माधव, तो यशस्वी कसा काय होवू शकतो शवना गरुु नं."
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"होवू शकतो यशस्वी पाथय. का नाही होवू शकत? शनव्वळ अनभु व
आशण चाणाक्ष बद्ध
ु ीमत्ता आशण तीव्र शदव्यदृष्टी जर असेल तर माणसू
कोणत्याही क्षेत्ात यशस्वी होवू शकतो. त्यासाठी गरुु ची गरज नाही."
"म्हणजे? गरुु नसेल तरीही?"
"होय पाथय गरुु नसेल तरीही. "
अजयनू बोलत होता. तसा कृष्ट्ण त्याच्या प्रश्नाचं ी उत्तरं देत होता. तसा
तो आजही स्वतिःला सवयश्रेष्ठ दधु यर समजत होता. तसा त्यानं कृष्ट्णाला
शेवटचा प्रश्न शवचारला.
"माधव, तझ्ु या मते सवयश्रेष्ठ धनधु यर कोण?"
"अथायत?"
"मी की एकलव्य?"
कृष्ट्ण शवचार करु लागला. सत्य कडवं आहे. ते सांगावं कस?ं बरीच
समस्या होती. त्यातच अजयनू ालाही वाईट वाटेल असहं ी वाटत होत.ं काय
करावं सचु त नव्हतं. परंतू सांगावं तर लागणारच. अजयनू ाचा भ्रम तोंडाला
लागणारच. कारण अगदी लहानपणापासनू अजयनू ालाही वाटत आहे की
तोच सवयश्रेष्ठ धनधु यर आहे. त्याचाच गवय आजही आहे त्याला. आपण हा
गवय तोडायलाच हवा.
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कृष्ट्णाचा तो शवचार. तसा कृष्ट्ण बोलता झाला.
" हे बघ, पाथय, वाईट वाटून घेवू नकोस. परंतू जगात सवयश्रेष्ठ धनधु यर
एकलव्यच होता. दसु रा कोणी नाही."
"म्हणजे? गरुु नसेल तरीही?"
"होय पाथय गरुु नसेल तरीही. "
अजयनू बोलत होता. तसा कृष्ट्ण त्याच्या प्रश्नांची उत्तरं देत होता. तसा
तो आजही स्वतिःला सवयश्रेष्ठ दधु यर समजत होता. तसा त्यानं कृष्ट्णाला
शेवटचा प्रश्न शवचारला.
"माधव, तझ्ु या मते सवयश्रेष्ठ धनधु यर कोण?"
"अथायत?"
"मी की एकलव्य?"
कृष्ट्ण शवचार करु लागला. सत्य कडवं आहे. ते सांगावं कस?ं बरीच
समस्या होती. त्यातच अजयनू ालाही वाईट वाटेल असंही वाटत होतं. काय
करावं सचु त नव्हतं. परंतू सांगावं तर लागणारच. अजयनू ाचा भ्रम तोंडाला
लागणारच. कारण अगदी लहानपणापासनू अजयनू ालाही वाटत आहे की
तोच सवयश्रेष्ठ धनधु यर आहे. त्याचाच गवय आजही आहे त्याला. आपण हा
गवय तोडायलाच हवा.
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कृष्ट्णाचा तो शवचार. तसा कृष्ट्ण बोलता झाला.
"हे बघ, पाथय, वाईट वाटून घेवू नकोस. परंतू जगात सवयश्रेष्ठ धनधु यर
एकलव्यच होता. दसु रा कोणी नाही."
कृष्ट्णानं काय म्हणायचं ते म्हटलं. तसा अजयनू शनराश झाला. तसा
म्हणाला,
"तहु ी माधव, तहू ी तसाच मानतोस."
"होय आशण माझ्या मानल्या न मानल्यानं काय होणार. पढु े जगालाही
तसचं वाटेल की सवयश्रेष्ठ धनधु यर एकलव्यच होता. अजयनू ाचा नाही. तसं तू
आपल्या अंतरात्म्याला शवचार."
अजयनू तसा शवचार करीत होता. कारण आज त्याच्यापढु े त्याच्या
अशस्तत्वाचा प्रश्न होता. प्रश्न होता की सवयश्रेष्ठ धनधु यर एकलव्यच की मी.
त्यानं आपल्या आयष्ट्ु यात अनेक लढाया शजंकल्या होत्या. अनेक शठकाणी
शवजयी झाला होता. महाभारताचीही लढाई शजक
ं ली होती. त्यातही
कौरवांनवर शवजय शमळवला होता. तरीही एकलव्यच श्रेष्ठ. माधवनं असेच
म्हणावे. तसा अजयनू म्हणाला,
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"माधव, मी ब-याच वेळापासनू शवचार करतोय की मी एवढ्या लढाया
शजंकल्या. तरीही तू मला सवयश्रेष्ठ समजत नाही. मला प्रश्न पडलाय की मी
कुठं कमी पडलोय?"
तसा कृष्ट्ण सांगू लागला,
"पाथय, तू अहक
ं ारानं कमी पडलाय धनशु वयद्येत. त्याला सवयशवद्या येत
होत्या. परंतू अहक
ं ार
नव्हता त्याच्यात. माशहत आहे गरुु द्रोणाचाययसोबत तम्ु ही शफरायला
गेले तेव्हा एका श्वानाला त्यानं सात बाण मारुन चपू बसवले होते."
"होय, माशहत आहे."
"अन् हेही माशहत असेल की गरुु द्रोणालाही ती शवद्या येत नव्हती."
"होय, हेही माशहतच आहे."
"परंतू एकलव्य काय बोलला होता ते माशहत आहे का?"
"नाही."
"ऐक पाथय, गरुु द्रोणाचायायच्या तो प्रश्न की मी ही शवद्या शशकशवली
नाही. तू कुठून शशकला? त्यावर एकलव्य अशतशय नम्रतेनं हात जोडून
म्हणाला होता की गरुु देव आपल्याच मळ
ु ं ही शवद्या मला शशकता आली.
याचाच अथय असा की जी गोष्ट गरुु द्रोणाचायाांना येत नव्हती, ती शवद्या
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एकलव्याला आत्मसात होती. तल
ू ा तर गरुु द्रोणाचाययनं शशकवलयं .
एकलव्याला नाही. तरीही त्याला धनशु वयद्येचं परु े परू ज्ञान आलं. मग तचू
शवचार कर की श्रेष्ठ कोण? तू की तो?"
अजयनू काय समजायचं ते समजला. तो पन्ु हा बोललाच नाही. तसा
श्रीकृष्ट्ण बोलता झाला.
"माशहत आहे पाथय, मी जर त्याला ठार के ले नसते तर कदाशचत तू
जीवंत राशहला नसता आशण शजथं तचू जीवंत राशहला नसता तर आज तू जे
काही प्रश्न करतोस ना. तेही तल
ु ा करता आले नसते. तसेच स्वतिः मी श्रेष्ठ
धनधु यर असाही शवचार तल
ु ा करता आला नसता.
तू सवयश्रेष्ठ धनधु यर ठरलाही असशील कदाशचत तझ्ु या मानण्यान.ं परंतू
तू सवयश्रेष्ठ धनधु यर नाही. माशहत आहे, ज्यावेळी गरुु द्रोणानं शवद्या शशकवली
नसतांनाही एकलव्याला त्याच्या उजव्या हाताचा अंगठा मागीतला. हवं तर
तो मागण्याचा अशधकार नव्हता त्यानं ा. तरीही मागीतल्यावर तो देत
असतांना एकलव्यानं अगदी हसत हसत शदला अंगठा आशण म्हणाला होता
की गरुु देव फक्त अंगठाच.......मी तर आपण मागीतली असती तर मानही
कापनू आपल्या चरणावर ठे वली असती. समजा त्याजागी तू असता आशण
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तल
ु ा गरुु द्रोणाचाररयनं अगं ठा मागीतला असता तर खरंच पाथय तू शवचार
करुन सांग की तू खरंच अंगठा शदला असतास काय?"
अजयनू त्या प्रश्नावर शवचार करु लागला. तद्नतं र म्हणाला,
"माधव, नाही. मी अंगठा देवू शकलो नसतो गरुु दक्षीणा म्हणनू . माधव,
यद्ध
ु मैदानावर लढणं सोपं आहे. शत्चंू े बाण छातीवर झेलणं सोपं आहे. हवं
तर शत्च्ू या हातनू मान कापनू घेणंही सोपं आहे. परंतू आपल्या हातानं साधी
आपल्याला सईु ही टोचनू घेणं कठीण आहे. तो तर अंगठा आहे. माधव, तू
आज माझे डोळे उघडलेले असनू एकलव्यच खरा श्रेष्ठ धनधु यर होता. मी
नाही. आज मला माधव सत्य कळलेले आहे."
अजयनू काय समजायचं ते समजला. ती चक
ू त्याला उमगली. तसा
कृष्ट्ण पन्ु हा म्हणाला,
"माशहत आहे पाथय द्रोणाचाययनं तल
ु ा लहानपणापासनू च तू हुशार
आहेस. मी तल
ु ा सवयश्रेष्ठ धनधु यर बनशवणार आहे. याचं वचन शदलं होतं.
त्यातच तो तझु ाच जास्त लाड करीत होता. तशातच तल
ु ाच जास्त शशकवीत
होता. त्यामळ
ु ं तू तर हुशार होणारच. परंतू कल्पना करुन पाहा की ज्याला
असं परु े सं ज्ञान शमळालं नाही. ज्याला शवद्या शशकतांना गरुु द्रोणाचायायकडून
शतरस्कार शमळाला. ज्याची शवद्या शशकतांना आबाळ झाली. तरीही तो
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शशकला. मग तोच सवयश्रेष्ठ धनधु यर नाही का? यावर पाथय थोडा शवचार कर.
अरे ज्या मल
ु ाला परु े परू खायला प्यायला शदलं आशण ज्याला अजीबात
खायला प्यायला शमळालं नाही. तर कोण धष्टपष्टु शदसणार? खायला
प्यायला शमळालेला मल
ु गा ना आशण ज्याला खायला प्यायली शमळालेच
नाही. तो कसा शदसणार.........कुपोषीतच ना. मग ते धनशु वयद्या शशकणं का
असेना. एकलव्याचंही तेच झालं. त्याला शवद्या शक
ु ायला परु े शी साधनं
उपलब्ध झाली नाही. ती साधनं त्यानं स्वबळावर शमळशवलीत. त्याला
कोणीही शवद्या शशकवली नाही. तो अगदी स्वबळावर शशकला शवद्या आशण
आपण शशकलेली शवद्या राजमान्य व्हावी म्हणनू त्यानं शदला अंगठा एका
झटक्यात कापनू . शवचार के ला की या जगाला वाटावं की एकलव्य कोणाचा
शशष्ट्य होता तर लोकानं ी म्हणावं गरुु द्रोणाचा. आज त्याचचं नाव जोडलं
जाणार गरुु द्रोणासमोर तझ्ु या बरोबरच आशण तू जरी सवयश्रेष्ठ धनधु यर असला
तरी लोकं त्यालाच सवयश्रेष्ठ धनधु यर समजतील. कारण इशतहास हा कधीच
शमटशवल्यानं शमटत नाही पाथय. तो शमटशवल्यानं अधीक शचघळत जात
असतो."
अजयनू काय समजायचं ते समजला. तसा पन्ु हा एकदा गप्प झाला.
त्याचे डोळे उघडले होते. कारण सत्य त्याला माशहत झालं होत.ं ज्या
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सत्यापासनू तो अनशभज्ञ होता आजपयांत. कारण आजपयांत तो स्वतिःलाच
सवयश्रेष्ठ धनधु यर समजत होता.
कृष्ट्ण त्याला सागं त होता व अजयनू कृष्ट्णाचं ऐकत होता.
"हे पाहा पाथय, एकलव्य प्राणीमात्ावर दया करायचा. तो जंगलातील
प्राण्यावं र दया करायचा. त्याला प्राण्यानं ा त्ास शदलेला आवडायचा नाही.
कारण त्याली ते पाप वाटायचं. ज्यावेळी जंगलातील लांडगे, कोल्हे मक्ु या
आशण लाचार असलेल्या हरणावर व त्याच्या शपल्लांवर हल्ले करायचे,
तेव्हा तो शवचलीत व्हायचा. तसं करतानं ा त्याला चागं लं वाटायचं नाही.
त्यांच्याशवषयी काहीतरी करावं असं त्याला वाटायचं. परंतू उपयोग
नव्हता."
कृष्ट्णाचं बोलणं मधातच थांबवत अजयनू म्हणाला,
"माधव ते सगळं बरोबर आहे. मग त्यानं त्या सहदेवनं पाळलेल्या
श्वानाच्या तोंडात का बरं बाण मारले?"
"मारले बाण.अन् का बरं मारु नये. ज्या गोष्टीचा आपल्याला जास्त
त्ास होतो, त्याला तर संपवायलाच हवं की नाही. आता तचू बघ, तू
आपल्याच नात्यातील आपल्याच भावाबधं ानं ा सपं वलं ना. ते तझु े
जवळचेच होते ना. ह,ं एकलव्यानं तर तसहं ी के लं नाही. त्यानं फक्त
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आपल्या अभ्यासात व्यत्यय आणणा-या श्वानाच्या ओरडण्यावर ताबा
शमळवला. बस........काही रक्त वैगेरे काढलं का? नैही ना. अरे पाथय तो तर
शनरशतशय प्रेम करीत होता प्राणीमात्ावर."
अजयनू त्यावरही काहीच बोलला नाही. त्याच्या मनात उद्भवलेल्या
शंकेचं त्यानं शनरसन के लं होतं. तसा काही वेळ तो शवचार करीत बसला.
तसा कृष्ट्णच म्हणाला,
"हे पाथय, तू वाईट वाटून घेवू नकोस. परंतू तल
ु ा आठवण म्हणनू सांगतो
की ज्यावेळी तू त्या श्वानाच्या तोंडातील ते सात बाण पाशहले. तेव्हा तू
त्याबद्दल तझ्ु या गरुु द्रोणाचाययला सांगीतले. त्यावर गरुु द्रोणाचायय
एकलव्याची भेट घेण्यासाठी एकलव्याकडे गेल.े तेव्हा एकलव्याला ते बाण
त्यानच
ं श्वानाला मारले का? असं द्रोणाचाययनं शवचारताच त्यानं हो म्हटलं.
हे बरोबर आहे का?"
"हो माधव. अगदी बरोबर आहे."
"त्यानंतर द्रोण एकलव्याला म्हणाले की तझु ा गरुु कोण? त्यावर
एकलव्यानं काय उत्तर शदले? जरा सागं शील का?"
"तो म्हणाला की माझे गरुु द्रोणाचायय आहेत."
"त्यावर तल
ु ा कसे वाटले तेही सांगशील का?"
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"काही नाही माधव. मला काहीच वाटले नाही."
"असं कसं? तल
ु ी काहीच वाटलं नाही. तल
ु ा आठवत नसेल तर मी
सागं तो." असं म्हणत कृष्ट्ण सागं ू लागला.
"हे बघ पाथय, तझ्ु या मनात द्रोणाचाययबद्दल शंका उत्पन्न झाली. तल
ु ा
वाटलं की ज्या गरुु नं तल
ु ा सवयश्रेष्ठ धनधु यर बनशवण्याचं वचन शदलं. त्याच
गरुु नं वचन मोडत या एकलव्याला सवयश्रेष्ठ धनधु यर बनवलंच कस?ं बरोबर
की नाही."
"हो माधव, बरोबर आहे."
"मग तू काय के लं?"
"मी क्षणात आचाययजींना म्हटलं की गरुु देव, आपण भेदभाव के ला.
मला सवयश्रेष्ठ धनधु यर बनशवण्याचं वचन देवनू ते वचन मोडलं. माझ्यापेक्षा
तर श्रेष्ठ धनधु यर हाच शदसतो."
"म्हणजे गरुु वर शंका घेतली तर........"
अजयनू त्यावर चपू बसला. तसा कृष्ट्णच बोलला.
"हे बघ पाथय, गरुु द्रोणाचाययनं त्यावर काहीच म्हटलं नाही. त्यानतं र
करुन दाखवलं.त्यांनी त्याचा अंगठा मागीतला गरुु दक्षीणा म्हणनू . कारण
त्यांच्या मनाला तझु े बोल लागले होते. वाटलं होतं की आपण ज्याला वचन
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शदलं, त्या शशष्ट्यानचं आपल्यावर ताशेरे ओढावेत. आपण अजयनू ाला वचन
शदलंय की त्याला सवयश्रेष्ठ धनधु यर बनशवणार. परंतू इथं तर उलटंच होत आहे.
सवयश्रेष्ठ धनधु यर एकलव्यच बनत आहे. जे होवू नये ते होत आहे. शेवटी
गरुु धमय सोडून के वळ राजधमायचं आशण वचनाचं पालन करीत गरुु
द्रोणाचाययनं नाईलाजानं अगं ठा मागीतला एकलव्याचा. कारण त्यानं ा वाटत
होतं की जर मी बाणाची पकड करणारा अंगठा मागीतल्यास हा मल
ु गा
कधीच बाण चालवू शकणार नाही व साहजीकच अजयनू सवयश्रेष्ठ धनधु यर
ठरे ल. परंतू द्रोणाचायय त्यावेळी हे शवसरला का जर अगं ठा नसेल तरी
एकलव्य बाण चालवू शके ल. त्यानंतर एकलव्यानं तेच के लं. माशहत आहे
पाथय, ज्या माणसाला डोळे नसतीत. तरीही तो राजा बननू आपलं राज्य
चालवू शकतो. चालवू शकतो की नाही? हे तू प्रत्यक्ष तझ्ु या तातश्रीकडून
अनभु वलं आहे. महाराज ध्रतृ राष्ट्र आंधळे असतांनाही राजगादी सांभाळली
त्यांनी आयष्ट्ु यभर. सांभाळली की नाही."
"माधव, बरोबर आहे. सांभाळली त्यांनी राजगादी. ते आंधळे
असतांनाही."
"मग तो तर अंगठा होता. तो गरुु दक्षीणा म्हणनू गेलाही असेल, तरी
कौशल्य संपलं होतं का एकलव्याचं. नाही ना."
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"नाही माधव."
"म्हणनू च तो सवयश्रेष्ठ धनधु यर ठरला."
या बोलण्यावर अजयनू काहीच बोलला नाही. तो शनपचीत ऐकच होता
कृष्ट्णाचं बोलणं. कारण कृष्ट्ण जेही काही बोलत होता. ते सगळं बरोबर होतं.
तसा कृष्ट्ण अााणखी पढु े सागं ता झाला.
"पाथय, एकलव्याचा, अगं ठा गरु दक्षीणा म्हणनू मागण्याचं काम गरुु
द्रोणाचाययनं के लं. परंतू त्या पापाचा भागीदार तहू ी आहेस."
अजयनू ानं ते शब्द ऐकले. तसा त्याला कृष्ट्णाचा थोडा राग आला. तसा
तो कृष्ट्णाला म्हणाला,
"कसा काय मी भागीदार? मी जर म्हटलं एखाद्याला की तू शवशहरीत
उडी मार आशण त्यानं मारली तर त्याला दोष मला का? त्यानं तसा शवचार
करु नये काय की शवशहरीत उडी मारताच माझाच जीव जाईल."
हो, ते सगळं बरोबर आहे. परंतू हे बघ पाथय, ज्याप्रमाणे आत्महत्या
करणारा दोषी असतो ना. तसाच दोषी असतो प्रत्यक्ष आत्महत्येला प्रवत्तृ
करणारा. पाथय त,ू तू स्वतिः उकसवलं द्रोणाचाययना की त्यानं त्याचा अगं ठा
मागावा गरुु दक्षीणा म्हणनू ."
"ते कसं काय माधव?"
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"हे पाथय, तू जर म्हटलचं नसतं की गरुु वयय, तम्ु ही मला वचन शदलं होतं
की मला सवयश्रेष्ठ धनधु यर बनशवणार आशण हा तर तम्ु हाला गरुु म्हणत आहे.
कदाशचत तम्ु ही यालाही शवद्या शशकवली तर नाही माझ्याही पेक्षा शकतीतरी
जास्त पटीची. शहच तझु ी गरुु वयायवर घेतलेली शंका गरुु ं ना एकलव्याचा
अगं ठा मागण्यास कारणीभतू ठरली. जर तू शक
ं ा घेतलीच नसती तशी तर
कदाशचत शचत् वेगळं असतं. गरुु द्रोणाचायय पापाचा धनी ठरला नसता आशण
तहू ी पापाचा भागीदार ठरला नसता."
"माधव, त्यात माझं काय चक
ु लं?मला काय कळत होतं त्या
बालवयात?"
अजयनू ानं प्रश्न फे कला कृष्ट्णासमोर. तसा कृष्ट्ण शवचार करु लागला.
अजयनू ाचहं ी बरोबर होतं की ते बालवय होत.ं परंतू कृष्ट्णही काही कमजोर
नव्हता. तो तर शवद्वानांचा ज्ञाता होता. प्रत्यक्ष देवच होता तो. तसा काही
क्षणातच को म्हणाला,
"पाथय हे बघ, गन्ु हा तो गन्ु हाच. त्या गन्ु ह्याला बंधन नाही. मग तो गन्ु हा
बालवयात जरी घडला असेल. बालवय आहे म्हणनू त्या बाळानं आपल्या
मायबापाचा जीव घ्यावा काय? आपण आपल्या लहान वयात आपल्या
मायबापाचा जीव घेतो काय? नाही ना. तेवढं आपल्याला कळतं ना.
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आपल्याला जेवणात काय खावं अन् काय खावू नये हेही कळत.ं शौच
लागल्यास कुठे करावी, कशी करावी तेही कळतं. शंका, समाधानही कळतं.
प्राण्यांना जीव असतो. त्यांना मारु नये, शवनाकारण त्ास देवू नये हेही कळतं.
तेव्हा गन्ु ह्याला वय लागत नाही. काय करावं आशण काय करु नये हेही
कळतं. असे असतानं ा तल
ु ा गरुु द्रोणाचाययवर शक
ं ा का करावी ते कसं
कळलं नाही. तेच मलाही कळत नाही. पाथय, सवय दोष गरुु वर आला. तझु ं
बालवय होतं. त्यामळ
ु ं तू बाजल
ू ा झाला ररतसर. तझु ा दोष कुणालाच
शदसला नाही. दोष होता. परंतू सगळं माफ झाल.ं कारण जगाजवळ तेवढी
चौकस दृष्टी नव्हती शवचार करण्याची. ज्यानं त्यानं आपआपल्या मनानसु ार
शब्द मांडले आशण गोवलं गरुु द्रोणाचाययला एकलव्याचा अंगठा गरुु दक्षीणा
मागीतल्याच्या पापात. शबचारा गरुु . त्यानं गरीबी पाशहली होती महाभयक
ं र.
त्यातच त्याचा गरीबीनं अपमानही के ला होता ध्रपृ दानं. त्यानं त्याला मदत
करण्याऐवजी अपमान करुन हाकलनू शदलं राजदरबारातनू . शेवटी लाचार
झाला तो. त्यातच ज्यावेळी शभष्ट्मानं मोठ्या कटाक्षानं जेव्हा नोकरी शदली.
तेव्हा शभष्ट्माच्याही अटी की फक्त शवद्या हस्तीनापरू च्याच मल
ु ानं ा
शशकवायची. इतरांना नाही आशण अजयनू ालाच सवयश्रेष्ठ धनधु यर बनवायचं.
इतरांना नाही. त्यातच वेळेवर एकलव्याचं शक्तीप्रदशयन पाहताच तझ्ु या
मनाचा जळफळाट. तो तझ्ु याकडून व्यक्त होताच द्रोणाचाययला वाटलं की
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आता गरुु धमय आशण राजधमय दोन्ही धोक्यात आलं. गरुु धमय पाळून राजधमय
न पाळल्यास नोकरी जाणार. मग पन्ु हा गरीबी. तेच लाचारीचं जीण.ं त्यातच
सततचा अपमान. बदलाही काढणं कठीण ध्रपृ दाच्या अपमानाचा. नोकरीही
जाईल. मग काय करणार आपण? काय खाणार आपण? सारे च प्रश्न गरुु
द्रोणाचाययसमोर उभे ठाकले. तसाच दसु रा शवचार होता की राजधमय
पाळल्यास गरुु धमायचा अपमान होईल. लोकं कलंक लावतील की
स्वाथायसाठी द्रोणाचाययनं गरु धमय सोडला. काय करावं हे गरुु द्रोणाला कळत
नव्हतं. शेवटी त्यानं ी राजधमय पाळायचं ठरवल.ं गरुु धमायचा त्याग के ला.
कारण पोटाचा प्रळ्न होता त्यांचेसमोर. तसा वेळही नव्हता शवचार
करायला. मग ठरलं.
पाथय गरुु द्रोणाचाययनं शवचार करताच ठरवलं की आपण आपला
राजधमय पाळायचा. त्यांनी कदाशचत अंगठा न मागता सोडून शदले असते
एकलव्याला. परंतू त्यानं ा शक
ं ा होती की कदाशचत तू तझ्ु या शपतामहा
शभष्ट्माला त्याबद्दल सांगशील व शभष्ट्म शपतामहा त्यावर गरुु द्रोणाचाययला
पदावरुन शनष्ट्काषीत करतील. याच भीतीनं त्यांनी अंगठा मागीतला."
कृष्ट्णाचं पणू य सांगनू झालं होतं. तसा अजयनू ही शांत होता. त्याला आता
अपराध्यासारखं वाटत होतं. स्वतिःची लाज वाटत होती त्याला. परंतू आता
उपाय नव्हता. तो एकलव्य काही जीवतं नव्हता की त्याची क्षमा मागता
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येईल. तसा तो शवचार करु लागला. क्षणातच पापपण्ु याचा लेखाजोखा
मांडतांना त्याला आठवलं की ज्या कृष्ट्णानं आपल्याला भवसागरातनू
काढलं नव्हे तर एवढ्या महाभारताच्या यद्ध
ु ात शजंकवलं नव्हे तर हेही पापच
होते. ते पाप कृष्ट्णानं माझ्याकडून करवले. याचाच अथय
कृष्ट्णही पापीच आहे. तसा तो कृष्ट्णाला शवचारु लागला,
"माधवा, एक शवचारु?"
"शवचार."
"माधवा, एवढं मोठं यद्ध
ु झालं. शेकडो सैन्य मारले गेल.े त्यात माझे
बंधहू ी. हे पापच नाही का?"
"होय पापच."
"ते पाप तम्ु ही करायला लावले नाही का?"
"होय, मीच करायला लावले."
"मग भगवन, तम्ु ही पापी नाही का?"
"होय. मीही पापीच. तेव्हा तर महाराणी गांधारीनं मला शाप शदला की
जसा तू माझ्या कौरव वश
ं ाला संपवलं, तसा तझु ाही यादव वंश संपेल.
याचाच अथय मी पापी नाही का?"
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अजयनू त्या बोलण्यावर शवचार करु लागला. तसा तो शवचारातं ी शेवटी
चपू बसला होता. तसा कृष्ट्ण सांगत होता.
"हे पाथय, ज्यावेळी तू त्या एकलव्याला पाशहले, तेव्हा तल
ु ा त्याचेबद्दल
द्वेष शनमायण झाला व तू ठरवलं की आपण काहीही करु. तसे एकलव्यापेक्षा
जास्त परीश्रम करु आशण तू स्वतिः तशी मेहनतही करु लागला. त्यातच तू
तल
ु ा शशकशवलेल्या धनशु वयद्येचा सराव रात्ीलाही करु लागला.
तू जेव्हा तसा सराव करु लागला असता एक शदवस तल
ु ा गरुु
द्रोणाचाययनं पाशहलं. तेव्हा गरुु नं म्हटलं की हे अजयनू ा, काय करीत आहेस?
तेव्हा तू गरुु द्रोणाला काय उत्तर शदलंस. माशहत आहे का तल
ु ा?"
अजयनू ाला काहीही आठवत नव्हतं. कारण आजपयांत सवयश्रेष्ठ
धनधु यरपणाचा मख
ु वटा चढवनू होता तो. परंतू आज कृष्ट्णाकडून ते सगळं
ऐकता ऐकता डोळे ही उघडत होते. काही वेळापवु ीच कृष्ट्णानं स्वतिः त्यानंही
अजयनू ासोबतच पाप के लं असल्याची मजं रू ी शदली होती. त्या पापाची
पररयंती म्हणनू आपल्याला गांधारीनं शाप शदला असल्याचं सांगीतलं होतं
त्यानं. त्यातच तो शाप आपल्याला लागणारच. हेही सांगीतलं होतं त्यान.ं
प्रत्यक्ष भगवान कृष्ट्णानं आपल्यासाठीच पाप के लं असल्याचं माशहत
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होताच अजनयू ला पश्चाताप होत होता. कृष्ट्ण सागं त होता व अजयनू ऐकत
होता गपु चपू .
"एकलव्याला शजक
ं णं सहज सोपं नव्हतं पाथाय. तो अशतशय हूशार
होता. त्याला ठार करणं सहज सोपं नव्हतं. असं म्हण की मी त्याला ठार
के ल्यामळ
ु ं तल
ु ा यद्ध
ु सहज शजंकता आलं."
"माधव एक शवचारु"
"शवचार. शवचार." कृष्ट्ण म्हणाला. तसा पाहता पाहता अजयनू ानं एक
प्रश्न पन्ु हा शवचारला.
"मगाशी तू म्हटलं होतं की गरुु वयय द्रोणाचाययनं मला रात्ीला पाहतांना
गरुु वयय म्हणाले की काय करतोस. तेव्हा मी काय उत्तर शदले. जरा सांगशील
का?"
"हो सांगणारच."
"सांग ना."
"सांगणारच पाथाय. परंतू जरा वेळ येवू दे. कोणतीही गोष्ट वेळेपवु ी
आशण नशीबापेक्षा जास्त कधीच शमळत नाही. नशीबात जेवढी असते,
तेवढीच शमळते. त्यापेक्षा जास्त कधीच शमळत नाही. समजलं."
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"माधवा, तू हे सगळं आमच्यासाठी के ल.ं त्यात तझु ाही काही उशददेश
होता काय?"
त्याला स्वतिःच स्वतिःचा पश्चाताप होत होता. तसा तो कृष्ट्णाला
म्हणाला,
"माधव, मला तर काहीच आठवत नाही. सागं ना."
"तू तझ्ु या अतं रात्म्याला शवचार. तझु ी अतं रात्माच सागं ेल त्याबद्दल."
"नाही माधव, सांग. सांग मला. नाहीतर रात्ीची झोप मला येणार नाही.
सागं ना माधव. तू तर आम्ही कौरवावर शवजय शमळवता यावा म्हणनू हे
सगळं के लं ना."
"नाही. मी त्यासाठी माझं कायय के लं नाही."
"मग कशासाठी के लं माधवा हे कायय"
"मी सत्यासाठी के लं ते कायय. धमायसाठी के लं ते कायय. मला तम्ु ही
शजक
ं ले असते काय आशण ते शजक
ं ले असते काय. मला फरक पडला नसता.
परंतू कौरव जर जंक
ु ले असते तर सत्य हारलं असत.ं अधमायची जीत झाली
असती. म्हणनू मला तम्ु हाला शजंकवावं लागलं. मग ते माझ्या हातनू पाप
का झालं असेना."
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अजयनू तसा चपू बसला. तसा कृष्ट्णही. काही वेळ असाच गेला. तसा
अजयनू च बोलका झाला. म्हणाला,
"हे माधव, तू शकती शकती के लं पाडं वासाठी. पाडं वासाठीच नाही तर
माझ्यासाठी. मी शजंकावा म्हणनू तू का का नाही के लेस. माशहत आहे
माधवा, एकदा कणायनं सपय बाण मारला होता. तेव्हा त्या बाणावर सपय राजा
तक्षक आरुढ झाला होता. तो बाण मला लागणार व तो तक्षक सपय मला
दश
ं करणार. एवढ्यात तचू कृष्ट्णा माझा रथ जमीनीत गाडलास आशण हेही
तल
ु ा माशहत असेल की जेव्हा माझा पत्ु अभमु न्यू मरण पावला होता. तेव्हा
मी प्रशतज्ञा के ली होती की जर मी माझ्या पत्ु ाला मारणा-या जयद्रथाला
सयु ायस्तापवु ी ठार के ले नाही तर मी स्वतिःच स्वतिःची शचता बनवनू त्यात
उडी घेत स्वतिःला संपवीन. तेव्हा तचु सयु य झाकला होता आशण सयु ायस्त
झालं असं दशयवलं होतं. तसा सयु ायस्त झालेला पाहून जयद्रथ बाहेर शनघाला.
माधवा, ज्यावेळी जयद्रथ बाहेर शनघाला, तेव्हा तचू झाकलेल्या
सयु ायला बाहेर काढलं व मला जयद्रथावर शनशाणा साधता आला नव्हे तर
माधवा, तचू माझे प्राण वाचवलेस. अरे माधवा, तू जर नसता तर मी कधीच
शपतामहावर शवजय शमळवू शकलो नसतो आशण तू जर नसता तर त्या गरुु वयय
द्रोणावरही. त्यातच कणय आशण इतर सवय लोकांवरही. मी तर असा म्हणेल
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माधवा, की जरी एकलव्य असता आशण तो प्रत्यक्ष यद्ध
ु ात जरी उतरला
असता तरी जीत माझीच होती. कारण तू माझ्या पाठीमागे उभा होता."
"तसं नाही पाथय. प्रत्येक गोष्टीला हलक्यामध्ये घेवू नकोस. कारण
प्रत्येक गोष्ट तशी बनलेली नसते. तल
ु ा एका गदयभाची गोष्ट आठवत असेल.
एक व्यापारी दररोज एका गाढवाच्या उरावर मीठाचं ओझं वाहून नेत असे.
नेतानं ा तो पाण्यातनू नेत असे.
एक शदवस असंच मीठ वाहून नेतांना गाढवं पाण्यात बडु ाल.ं त्यानंतर
त्याच्या पाठीवरील काही मीठ पाण्यात वाहून गेलं. तसं ओझं काही अश
ं ी
हलकं झालं. त्या शदवसापासनू दररोजच गाढव पाण्यात बडु ू लागल.ं मीठ
पाण्यात शवरघळू लागलं. ओझं कमी होवू लागल.ं परंतू या शक्रयेत मालकाचं
अतोनात नक
ु सान होवू लागलं. त्याला उपाय समजेना. काय करावं सचु ेना.
तसांएक शदवस शवचार करता करता त्यावा उपाय सापडला. तो उपाय त्यानं
दसु -याच शदवशी अंमलात आणला.
त्यानंतर त्यानं कापसाचं ओझं शदलं गाढवाच्या पाठीवर. ते गाढव
त्याही शदवशी नदीतनू गेलं. दररोज ठरल्याप्रमाणे आजही ते पाण्यात बडु ालं.
परंतू दररोज जे मीठ शवरघळत होतं पाण्यात आशण मालकाचं जे काही
नक
ु सान होत होत.ं ते नक
ु सान झालं नाही. कापसू पाण्यात शवरघळलं नाही.
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उलट ते शभजल्यानं फार जड झाल.ं त्यानतं र गाढव पाण्यातनू शनघताच
त्याला ते वाहणं कठीण झालं. त्यानतं र ते पन्ु हा पाण्यात कधीच बडु ालं नाही
मग त्याच्या पाठीवर मीठाचं ओझं का असेना."
एकलव्याला शजंकणं सहज सोपं नव्हतं पाथाय. तो अशतशय हूशार होता.
त्याला ठार करणं सहज सोपं नव्हतं. असं म्हण की मी त्याला ठार के ल्यामळ
ु ं
तल
ु ा यद्ध
ु सहज शजक
ं ता आलं."
"माधव एक शवचारु"
"शवचार. शवचार." कृष्ट्ण म्हणाला. तसा पाहता पाहता अजयनू ानं एक
प्रश्न पन्ु हा शवचारला.
"मगाशी तू म्हटलं होतं की गरुु वयय द्रोणाचाययनं मला रात्ीला पाहतांना
गरुु वयय म्हणाले की काय करतोस. तेव्हा मी काय उत्तर शदले. जरा सागं शील
का?"
"हो सागं णारच."
"सांग ना."
"सांगणारच पाथाय. परंतू जरा वेळ येवू दे. कोणतीही गोष्ट वेळेपवु ी
आशण नशीबापेक्षा जास्त कधीच शमळत नाही. नशीबात जेवढी असते,
तेवढीच शमळते. त्यापेक्षा जास्त कधीच शमळत नाही. समजलं."
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"माधवा, तू हे सगळं आमच्यासाठी के ल.ं त्यात तझु ाही काही उद्देश
होता काय?"
"होय, माझाही उद्देश होता त्यात. परंतू माझा उद्देश पणू य झाला होता."
"म्हणजे? कोणं पणू य के ला होता माधव तझु ा उद्देश?"
"तम्ु हीच. तम्ु हीच पणू य के ला होता माझा उद्देश."
"कसा काय? मी समजलो नाही. जरा सांगशील का?"
कृष्ट्णानं ते ऐकलं. तसा तो सांगू लागला. पाडवानं के लेल्या उपकाराची
कथा. ज्यामळ
ु ं त्यानं पांडवांना महाभारताच्या अठरा शदवस चाललेल्या
यद्ध
ु ात मदत के ली होती. कृष्ट्ण सांगू लागला.
"जरासंध. कंस नावाच्या माझ्या मामाचा सासरा. कंस मामाला ठार
करताच तो शचडला होता. तसा तो गणु ी होता. चतरू होता. परंतू आसरू ी वत्तृ ी
भरली होती त्याच्यात. तो कंसमामाच्या वधाचा बदला काढू पाहात होता.
तसं पाहता तो त्यासाठी हल्ले करीत होता मथरु े त. मी त्यानं हल्ले करताच
त्याची पणू य सेना मारत होतो. परंतू त्याला मात् जीवंत सोडत होतो. त्याचं
कारणही तसच
ं होतं. तो परभवी होवनू शनघनू गेला की शकत्येक असरू ानं ा
गोळा करायचा आशण पन्ु हा मथरू े वर यद्ध
ु करण्यासाठी तयार होवनू यायचा.
त्यातच पन्ु हा कृष्ट्ण त्या सवय जरासंधाच्या सवय शमत्मंडळींना मारुन
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जरासधं ाला सोडून द्यायचा. पन्ु हा जरासधं पथ्ृ वीवरील सवय असरू ानं ा गोळा
करायचा व पन्ु हा मथरु े वर आक्रमण करायचा व पन्ु हा कृष्ट्ण तोच प्रकार
करायचे. यात मला असरू ांना मारण्यासाठी पथ्ृ वीवर फुरावे लागले नाही.
आपोआपच जरासंधानं त्यांना मारण्यासाठी मथरु े त आणले. त्यातच मला
त्यानं ा ठार करता आले.
एकदा दावू म्हणत होते की त्याला ठार का करीत नाही? परंतू मी
म्हटलं, की माझं काम तो हलकं करीत आहे. मला पथ्ृ वीवर शफरावेच लागत
नाही असरू ांना मारायला. पणू य पथ्ृ वीवरचे असरू समाप्तही करता आले मला
एकाच जागेवर. ते काम जरासंधनं साध्य के लं आशण जेव्हा ते असरू
सपं तील. तेव्हा मी स्वतिःच त्याला ठार करील."
"माधव, मला सागं . तो एकलव्य तर असरू नव्हता. मग त्याला का बरं
ठार के लं?"
"पाथय, मी याचं कारण आधीही सागं ीतलं आशण आताही सागं चो की
मी त्याला मारलं म्हणनू तल
ु ा यद्ध
ु शजंकता आलं आशण हो, त्यानं
जरासंधाच्या मत्ृ यनू ंतर त्याच्या वधाचा बदला काढण्यासाठी द्वारके वर
स्वारी के ली होती. त्यात शकतीतरी यादवसेना मरण पावली होती. तशी
त्याला द्वारके वर यद्ध
ु करायची काहीही गरज नव्हती. तरीही त्यानं हल्ला
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के ला होता द्वारके वर. म्हणनू ही मारावं लागलं त्याला आशण माशहत आहे,
तम्ु ही मला जरासंधाला मारायला मदत के ली होती. जरासंधासोबतच्या
चौदा शदवस चाललेल्या यद्ध
ु ात मोठा भाऊ भीमानं त्याच्या शरीराचे दोन
तक
ु डे बरे चदा के ले. त्यात तो थकून गेला होता. त्यात त्ाणही उरले नव्हते.
वाटत होत, की भीम वीरगतीला प्राप्त होतो की काय, अशावेळी मला
कल्पना सचु ली व मी भीमाला इशारा के ला. त्यानं बरे चदा के लेला प्रयत्न
फसलेला असनू आता ते तक
ु डे शवरुद्ध बाजल
ू ा फे क. भीमानं माझा इशारा
ऐकून व समजनू मी सागं ीतल्याप्रमाणे के ल.ं तसा जरासधं मरण पावला.
जरासंध.........यादवाचा मळ
ु शत्.ू त्यानं मथरू े वर आशण द्वारके वर
हल्ले करुन शकतीतरी यादवसेना मारली होती. म्हणनू च मला जरासधं ला
मारणं भाग पडलं आशण त्याला मारण्याची जोखीम तम्ु ही उचलली. म्हणनू
मीही तम्ु हाला यद्ध
ु ात मदत के ली. नाशहत आहे पाथाय, जेव्हा मला बोटाला
लागलं असतानं ा मी माझी बशहण शभु द्राकडं गेलो. तेव्हा शभु द्रेनं साधी
शचंधीही माझ्या घावाला बांधनू शदली नाही. त्यातच मी द्रोपदीकडं गेलो,
तेव्हा द्रोपदीनं नवी कोरी साडी फाडली व माझ्या घावाला बांधनू शदली.
त्याचा पररणाम हा झाला की द्रोपदीला जेव्हा कौरवानं ी द्यतु सभेत शजक
ं ले
व शतची अब्रू लटु ण्याचा प्रयत्न के ला. तेव्हा मीच वाचवले शतला. शतची
अब्रू लटु ण्यापासनू . मी साडी परु वली होती शतला. मात् शभु द्रेचा पत्ु
109

वासना

अंकुश शशंगाडे

अशभमन्यू चक्रव्यहु ात फसनू मरणही पावला. परंतू मी त्याला मदत करु
शकलो नाही.
पाथाय मी त्यालाच मदत करतो की जो दसु -याच्या कामात येतो वा दसु यांना मदत करतो. महत्वाचं म्हणजे परोपकार करतो. मग तो सगासोयरा का
असेना. ज्याला परमाथय साधता येत नाही. त्या सग्यासोय-यालाही मी मदत
करीत नाही." कृष्ट्णानं बोलणं थाबं वलं होत.ं मात् अजयनू त्यावर पन्ु हा
बोलका झाला होता.
"माधवा, सागं ना मगाच्या प्रश्नातं उत्तर. सागं ना मी काय म्हणालो
होतो माझ्या गरुु वयाांना."
"तू म्हणाला होता की मलाही एकलव्यासारखं बनासचयं ."
कृष्ट्ण बोलला आशण चपू बसला. अजयनू ाचे कृष्ट्णाला वारंवार प्रश्न व
कृष्ट्णाचेही अजयनू ाला वारंवार उत्तरे हे खणु ावत होते की प्रत्यक्षात परमेश्वर
त्यांनाच मदत करतो की जो एकदसु -याची शनिःस्वाथय भावनेनं सेवा करतो.
त्यांना मदत करतो. देव त्यांच्याच जवळ राहतो की जो त्याला लायक आहे.
देव श्रीमतं ाच्ं या घरी शनवास करीत नसनू फक्त रंजल्या गांजल्याच्ं या घरी
असतो, त्यांनाच मदत करीत असतो.
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प्रत्यक्ष कृष्ट्ण रुपातील देव कौरवांजवळ धनधान्य शवपल
ू प्रमाणात
असनू देखील रंजल्या गाजं ल्या असलेल्या पांडवांच्या सोबत होता. तसेच
त्यानं आपल्या कतयबगारीनं शस्र न हाताळता त्यांना शवजयही शमळवनू शदला
होता. तो शवजय शमळशवण्यासाठी प्रत्यक्ष कृष्ट्णानं कणायचे छातीवर बारा
बाणही झेलले होते.
तो शेवटचा प्रश्न. कृष्ट्णानं उत्तर शदलं अजया
ू ूनाला. तसा कृष्ट्ण चपू
बसला. अजयनू म्हणाला होता आपल्या गरुु ला की मलाही एकलव्यासारखं
बनायचंय. गरुु द्रोण त्यावर काहीही बोलला नाही. कारण पररस्थीतीवश गरुु
द्रोणानं एकलव्याचा अगं ठा जरी मागीतला असेल, तरी ज्याप्रमाणे त्याचं
अजयनू ावर प्रेम होत,ं त्याचप्रमाणे अगं ठा गरुु दक्षीणा म्हणनू शदल्यानं
एकलव्यावरही द्रोणाचाययचं प्रेम शनमायण झालं होतं.
अजयनू ाची ऐकण्याची क्षमता होती. कृष्ट्णाचं संभाषण को अगदी मन
लावनू ऐकत होता. परंतू प्रत्यक्ष देवच असलेल्या कृष्ट्णाची सांगण्याची
क्षमता संपली व तसा तो उठला. आपल्या रथावर बसला आशण वायवु ेगानं
त्या रथावर आरुढ होवनू द्वारके कडं प्रस्थान के लं. मात् अजयनू
शस्थतप्रज्ञासारखा त्याच्या पाठमो-या आकृतीकडं पाहात होता अगदी
शनश्चींत होवनू . त्याच्या डोळ्यासमोरुन भतु काळ तरळत होतं. वाटत होतं
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की याच कृष्ट्णानं जर आपल्याला जीवनभर मदत के ली नसती तर आपण
कदाशपही कौरवावर शवजय शमळवू शकलो नसतो.
अजयनू ाला तो मत्ृ यदू डं आठवत होता. कृष्ट्णानं पथ्ृ वीवरील असरू ानं ा
शदलेला. ज्या मत्ृ यदू डं ानं कृष्ट्णानं अनेक बलवान असरू मारले होते
पथ्ृ वीवरचे. कंस, जरासंध, शशशपू ाल, कालयवन, दतं वक्र, कागासरू , पतु ना,
पौण्र. सवाांना मत्ृ यदू डं शदलेला होता. कारण त्यानं ा पथ्ृ वीवरील असरू
साम्राज्य संपवायचं होतं. परंतू एकलव्य. तो तर असरू नव्हता. तरीही कृष्ट्णानं
त्याला मारलं. त्याचं उत्तर कृष्ट्णानं त्याला शदलंही होतं. परंतू त्याला
समाधान वाटत नव्हतं. त्याचं कारण वेगळंच असावं असं अजयनू ाला वाटत
होत.ं ते कारण म्हणजे असरू ी वत्तृ ी. एकलव्याच्या मनात जरासधं मरताच
असरू ी वत्तृ ीनं जन्म घेतला होता. त्यामळ
ु ं नाईलाजानं त्याला संपवावं लागलं
असावं असं अजयनू ाला वाटत होतं. कारण कृष्ट्णाला अवतार संपशवण्यापवु ी
पथ्ृ वीवरचे सवय असरू सपं वायचे होते. कारण दसु रा यगु शनमायण होणार होता.
परंतू कृष्ट्णानं शकतीही शवचार के ला असला तरी पथ्ृ वीवरचे असरू संपले
नव्हते. कारण असरू ांना कृष्ट्णानं सपं वलं असलं तरी त्याची पाळंमळ
ु ं
अजनू ही शशल्लक होती. ती पाळमा
ु ुळंच दोषी ठरली होती असरू
संपण्यात. कारण कलीयगु ात त्याच पाळामळ
ु ांना पालवी फुटली होती
आशण आज कशलयगु ाच्या मध्यावर त्याच पाळमळ
ु ाचे रुपांतर एक शवशाल
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वक्ष
ृ ात झाले होते. जणू कशलयगु ात कृष्ट्णाला नवीन जन्म घेण्यासाठी हे
कशलयगु ातील शवशालकाय वक्ष
ृ आव्हान देत होते. जणू या शवशालकाय
वक्ष
ृ ांना जळासकट उपटून फे कण्यासाठी. कशलयगु ात असरू नव्हतेच तर
असरू ाचे संक्रमीत वंशज होते. जे असरू ासारखेच वागत होते. त्यांनाच
मत्ृ यदू डं देण्यासाठी कृष्ट्ण जन्माला आला होता कल्की म्हणनू . तो शशक्षाही
देत होता अपराध्यांना. परंतू त्यात साधी माणसंही भरडली जात होती.
कारण या साध्या माणसात राम आशण लक्ष्मणाचा समावेश होता.
तो राम......ज्यावेळी काळ अयोध्येत आला. त्यानं रामाची भेट घेतली
आशण सांगीतलं की मला तझ्ु याशी चचाय करायची आहे. परंतू दरवाजाजवळ
असा शवश्वासू व्यक्ती ठे वा की आपल्या बोलण्यात व्यत्यय येणार नाही. तसा
रामाचा शवश्वासू अााशण अशतशय जवळचा होता लक्ष्मण. रामानं तोच
शवचार करुन लक्ष्मणाला दरवाजाजवळ द्वारपालक म्हणनू ठे वले.
लक्ष्मण दरवाजाजवळ द्वारपालक म्हणनू कतयव्य बजावत असतांना
थोड्याच वेळात शतथं दवु ायस मनु ी आले. त्यांनी ताबडतोब रामाची भेट करुन
दे नाहीतर पणू य अयोध्यानगरीला आपल्या तपोबलानं उध्वस्त करु अशी
धमकी शदली. धमकीच ती. लक्ष्मण तरी काय करणार. पणू य अयोध्या नगरी
वाचशवणार की कतयव्यपालन करणार. शेवटी अयोध्येला वाचशवण्याचा
शवचार के ला व नाईलाजानं त्यानं दवु ायस मनु ींना आतमध्ये सोडल.ं शजथं
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काळ आशण रामाचा सवं ाद चालला होता. त्यामळ
ु ं ते कतयव्यपालन करतानं ा
राम आशण काळाच्या बोलण्यात व्यत्यय आला. तोच त्या व्यत्ययाचा
पररणाम . कतयव्यपालन करतांना लक्ष्मण चक
ु ला. त्याच्याकडून गन्ु हा
घडला व रामानं त्याचा गन्ु हा नसतांनाही त्याला मत्ृ यदू डं शदला. तीच प्रथा
कशलयगु ातही सरुु झालील होती. त्यामळ
ु ं कतयव्यपालन करतानं ा कधी गन्ु हा
घडलाच तर ज्याप्रमाणे रामानं लक्ष्मणाला मत्ृ यदू डं शदला होता. तसाच
मत्ृ यदू डं या कशलयगु ातही शदला जावू लागला. मात् या काळात रामही देव
अवतारात नव्हता, लक्ष्मण देव अवकारात नव्हता. कारण राम लक्ष्मण
असरू ाच्या रांगेत साध्या माणसाच्या रुपात सहभागी झाले होते. स्वतिःची
ओळख न दाखवता. ते रुप कोणालाही ओळखू येत नव्हते. खद्दु कल्की
रुपातील कृष्ट्णालाही. कृष्ट्ण रुपातील हा कल्की द्वापरयगु ात त्याची इच्छा
पणू य न झाल्यानं कशलययगु ात त्यानं जन्म घेतला होता. तो सारे च असरू
समाप्त करु पाहात होता. ज्यात देव, दानव सगळे च होते. राम, लक्ष्मणच
नाही तर या यगु ात जरासंध, कंस, शशशपू ाल, कालयवन, दतं वक्र, दयु ोधन,
दिःु शासनही होते. काही ध्रतृ राष्ट्रही होते आधं ळे असणारे . काही शक
ं ू नीही
होते. तर काही गांधारीही होत्या आशण काही द्रोणाचाययही होते अन् तो एक
वीर होता, ज्यानं द्रोणाचाययसाठी गरुु दक्षीणा म्हणनू अंगठा कापला होता.
परंतू हा कशलयगु ातील एकलव्य हुशार झाला होता. तो गरुु दक्षीणा म्हणनू
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कशलयगु ात आपल्या गरुु ं ना ठें गाच दाखवीत होता. द्वापरयगु ातील
एकलव्यासारखा वागत नव्हता.
***************************
श्रीकृष्ट्ण जेव्हा जेव्हा अजयनू ाला भेट द्यायला येत असे. तेव्हा चचाय रंगत
असत. अजयनू कृष्ट्णाला प्रश्न शवचारत असे. तसा एकदा पन्ु हा श्रीकृष्ट्ण
अजयनू ाला भेटायला आला. त्यातच कृष्ट्णाशी बोलता बोलता अजयनू ानं एक
प्रश्न कृष्ट्णाला शवचारलाच. म्हणाला,
"माधव, मला कळत नाही की एकलव्य नेमका कोणाचा पत्ु आहे ते.
कोणी म्हणतात की तो शनषाद राज शहरण्यधनचू ा पत्ु आहे. त्यामळ
ु ं त्याची
जात नेमकी शनषाद की जी अनचु ीत जाती आहे. कोणी म्हणतात की तो
तमु च्या काकाचा मल
ु गा आहे. त्यामळ
ु ं माझ्या मनात सभ्रं म आहे. कृपा
करुन सांगतोस का मला माधव. माझ्या मनात या प्रश्नानं गंतु ा शनमायण झाला
आहे."
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"का बरं गतंु ा शनमायण झाला पाथय. अरे , तो माझा चल
ु त भाऊ. माझा
काका देवश्रवाचा पत्ु . म्हणजे माझ्या वडीलाच्या चल
ु तभावाचा मल
ु गा तो.
मग माझा तो चल
ु त भाऊच झाला ना."
"माधव, आणखी एक प्रश्न?"
"शवचार अजयनू ा, आणखी कोणता प्रश्न आहे तझ्ु या मनात?"
"ही जात अनचु ीत व चीत. हा काय प्रकार आहे? का जातीवरुन उच्च
नीचता ठरवता येते का?"
"पाथय, कोणतीही जात ही नीच नाही आशण कोणतीही जात ही उच्च
नाही. त्यामळ
ु ं जातीवरुन कोणीही कोणाला श्रेष्ठ, कशनष्ठ ठरवू नये. जे
ठरवतात, त्यांच्यासारखा महामख
ु य या जगात नाही. पाथय जेव्हा जन्म होतो,
तेव्हा ही जात घेवनू आपला जन्म होतो काय? काय बाळाला जन्माबरोबरच
कळतं का, की तो अमक
ू जातीचा आहे. अरे , शनषादाचा दत्तक मल
ु गाही
एकलव्य श्रेष्ठच ठरला की नाही. अन् हो तो शनषाद राजा होता, त्याची
आजबु ाजच्ू या प्रदेशावर हुकूमत होती. तो श्रेाेष्ठच होता. मग तो कशनष्ठ
कसा? ही जातीची उच्च नीचता. ह्या आपल्या भ्रामक कल्पना आहेत.
त्याचा आपल्या वास्तवीक जीवनाशी काहीएक सबं ंध नाही. आणखी एक
सांगतो की प्रत्येक माणसाचं रक्त, हाड व मांस एकसारखचं असतांना ह्या
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जाती कुठून आल्या? पाथय, जात ही उच्च मानणा-या मानव समदु ायानं
आपल्या फायद्यासाठी तयार के ली आहे. त्यामा
ु ुळं कोणतीही जात चीत
नाही वा कोणतीही जात अनचु ीतही होवू शकत नाही."
"माधव, एकलव्याचा जन्म का झाला असावा आशण एकलव्यानं
मरतासमयी आपल्याला आपल्या मागीतलेल्या वचनाबद्दल सांगावे. मी
असं ऐकलं आहे की एकलव्यानं आपल्याला मरतासमयी वचन मागीतलं
होतं काहीतरी. कोणतं वचन होतं ते?"
"मी जेव्हा एकलव्याला पढु ील सभं ाव्य धोका शवचारात घेवनू ठार
के ले. तेव्हा तो म्हणाला होता की भगवन् माझा बदला पणू य झालेला नाही.
मला माझ्या गरुु शी लढायचं होतं. त्यांना शवचारायचं होतं की त्यांनी माझा
अगं ठाच का मागीतला? तो मागण्याचा हक्क होता का त्याचं ा. ह,ं मी
हसतहसत शदला असेल अंगठा, परंतू उद्या कोणत्याच गरुु नं अशी
शशष्ट्याकडून वेगळीच गरुु दक्षीणा मागू नये म्हणनू माझ्या स्वयं गरुु ला धडा
शशकवायचा होता. परंतू आता मी तर मरणाच्या दारात आहे. मी आता कसा
काय त्याप्रमाणे माझ्या गरुु ला त्याबद्दल शवचारु शके ल? तेव्हा मी त्याला
वचन शदलं की घाबरु नको एकलव्या, तल
ु ा पढु ील जन्म शमळे ल व पढु ील
जन्मात तल
ु ा जातीची अमानषू ता शवचलीत करणार नाही. तल
ु ा तझु ा
बदलाही काढता येईल. तझ्ु याच हातनू तझ्ु या गरुु चा मत्ृ यू होईल. तल
ु ा
117

वासना

अंकुश शशंगाडे

वेदशवद्या, शास्र शशकवायचीच गरज राहणार नाही. तू मळ
ु ात जन्म होताच
शशकलेला असशील. मी तथास्तू म्हटले व त्यानंतर एकलव्यानं आपले प्राण
शमटले. पढु े त्यानिः आपल्या गरुु ला ठार करुन बदला घेतला. आता तझु ा
दसु रा प्रश्न. एकलव्याचा जन्म का झाला असावा. हो ना. तर ऐक. एकलव्य
जन्मापवु ी श्रगंृ परु वेर राज्यात जगं लातील प्राणीमात्ाची शवपल
ू प्रमाणात
शशकार के ली जायची. त्यात शहस्रं व अशहस्रं प्राण्यांचाही समावेश असायचा.
त्या जंगलात जे दरोडेखोर राहात. ते दरोडेखोर अशा जंगलातील शकत्येक
प्राण्याचं ी शशकार करुन त्या प्राण्याचं ा पाषाणी मतु ीवर बळी देत. त्यात
शवनाकारण प्राण्याचं ा बळी जात असे.
राज्य..........राज्याची बागडौर साभं ाळतानं ा शहरण्यधनल
ू ा नाकीनव
यायचं. ह्या चोरांचा व दरोडेखोराचा बंदोबस्त लावता येत नव्हता. एक
शदवस राजा शहरण्यधनू व महाराणी सल
ु ेखा वनशवहाराला गेल.े तेव्हा एक
शदवस शहरण्यधनच्ू या पत्नीनं एका जंगलातील पशल
ू ा तडपतानं ा पाशहलं.
शतला त्या पशचू ी वेदना सहन झाली नाही व त्यामळ
ु ं एक शदवस
शहरण्यधनचू ी पत्नी सल
ु ेखानं भगवान शवष्ट्णजू वळ आराधना के ली आशण
भगवान शवष्ट्णू प्रसन्न झाल्यावर शतनं एक वर मागीतला की शतला असा पत्ु
द्यावा की जो या प्राणीमात्ाचा रक्षक बनेल.
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भगवान शवष्ट्णनू ं ऐकल.ं तसं शतचं पत्ु प्रेम उफाळून आलं आशण त्याच
जंगलातील दाट झाडीत एका मल
ु ांच्या रडण्याचा आवाज आला.
शहरण्यधनू त्या मागायनं गेले असता त्यांना एक लहानसं बाळ सापडलं. हेच
ते बाळ पढु े एकलव्य म्हणनू प्रशसद्ध झालं. माशहत आहे पाथय, या एकलव्यानं
अगदी लहानपणीच जगं लातील चोराचं ा व दरोडेखोराचा बदं ोबस्त लावला
होता. तसेच शेकडो मक्ु या प्राण्यांचेही प्राण वाचवले होते."
अजयनू ऐकत होता ती कहाणी. त्याला ती कहाणी शवचीत् वाटत होती.
तशी त्याची एकलव्यावरील इष्ट्यायही कमी झाली होती. कारण त्याला
एकलव्याची वास्तवीकता समजली होती. तशीच त्याची परोपकार वत्तृ ीही
समजली होती.
**************************
अजयनू शवचार करीत होता की आज एकलव्य जीवंत नाही. परंतू त्यानं
के लेलं कायय जीवंांत आहे. त्यानं गरुु दक्षीणा म्हणनू गरुु ला शदलेला अंगठा
जरी मतृ झाला असेल, तरी तो अगं ठा आज जीवतं आहे.
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कृष्ट्ण नेहमीसारखा गेला होता आपल्या नगरीत. तो नेहमीच यायचा व
नेहमीच कोणत्या ना कोणत्या शवषयावर संवाद व्हायचे. परंतू आज
कृष्ट्णाची आठवण तशी येत नव्हती. कारण कृष्ट्णानं आपला अवतार
संपवला होता. तो आपला सखा सोडून गेला म्हणनू अजयनू ाला फार दिःु ख
झालं होत.ं परंतू कृष्ट्णही काय करणार. यगु बदलणार होतं. त्यालाही कल्की
अवतार धारण करायचा होता. तसं द्वापर यगु ातील कायय संपलं होतं.
पांडवाचा वद्धृ ापकाळ जवळ आला होता. तसं यधु ीष्ठरानं अजयनू पत्ु
परीक्षीतला गादीवर बसवनू तो स्वगायच्या शदशेनं शनघाला आपल्या सवय
भावांना व आपली शप्रय पत्नी द्रोपदीला घेवनू .
श्रीकृष्ट्णासारखा सखा सोडून गेला म्हणनू अजयनू खपू च दिःु खी झाला
होता. एकामागनू एक वाईट घटना घडल्यामळ
ु े त्याच्या मनावर भयक
ं र ताण
आला होता. तसा तो हस्तीनापरु ात कसाबसा पोहोचला व बेशद्ध
ु च पडला.
त्याच्या चेह-यावर पाणी शशंपडल्यावर तो शद्ध
ु ीवर आला. त्यानं आपल्या
सवय भावनांना व हस्तीनापरू ातील सवाांना बलराम, सात्यकी व श्रीकृष्ट्ण यांचे
देहावसान झाल्याचे साशं गतले. समद्रु ाने त्यानतं र द्वारका कशी गीळली तेही
सांशगतले. दरोडेखोरांच्या हल्ल्यामध्ये आपले गाडं ीव धनष्ट्ु य शनष्ट्प्रभ झाले
हेही सांशगतले. आता जगण्याला काहीच अथय उरला नाही, असंही
साशं गतलं. त्यातच आता जगण्यात काहीही अथय नाही. असं सवय पाडं वानं ा
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वाटू लागलं होतं. त्यानंतर सवय पाडं व एकमतानं अखेरच्या प्रवासाला
शनघाले. त्याआधी यशु धशष्ठराने राज्य पररशक्षताच्या हाती सोपवलं. त्याचा
सल्लागार म्हणनू ययु त्ु सु व गरू
ु म्हणनू कृपाचायय यांची नेमणक
ू के ली. त्यांनी
वल्कले पररधान के ली.हस्तीनापरू ातील सवय नागररकांचा प्रेमळ शनरोप
घेतला आशण सवय भावानं ा घेवनू तो स्वगायरोहनाला शनघाला. सोबत द्रौपदी
पण त्यांच्यासह शनघाली.
सवय नगर शोकाकुल झालं होतं. मात् पांडवांच्या मख
ु ावर आत्मशांती
शवलसत होती. ते प्रथम द्वारका नगरीकडे शनघाले. शजथे समद्रु ाने ती नगरी
शगळंकृत के ली होती, शतथे शकनाऱ्यावर उभे राहून श्रीकृष्ट्ण, बलराम व वष्ट्ृ णी
घराण्यातील सवाांना श्रद्धाजं ली वाशहली. त्याच्ं यासमोर प्रत्यक्ष अशग्नदेव
प्रकट झाला. तो म्हणाला,
“अजयनू ा, तझ्ु यासाठी मी वरूण देवाकडून गांडीव धनष्ट्ु य व बाणांचा
भाता मागनू घेतला होता. आता तल
ु ा त्याची काही गरज उरली नाहीच.
म्हणनू तू तो स्वहस्ते वरूणदेवांना परत दे.”
अजयनू ानं अत्यंत दिःु खी होऊन, परंतू आदराने आपले गांडीव धनष्ट्ु य व
भाता प्रदशक्षणा घालनू ते समद्रु ापयण के ले. त्यानं ी शहमालयाकडे प्रयाण के ले.
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जाता जाता मेरु पवयत लागला. शतथनू पढु े शनघताना द्रौपदी पडली. तशी ती
मरण पावली. ते भीमाला सहन झाले नाही. त्याने यशु धशष्ठराला म्हटले,
“भ्राताश्री, द्रौपदी तर शनदोष होती. तरी शतला मरण का आले?”
त्यावर यशु धष्ठर म्हणाला,
“भीमा, आपण पाच जण शतचे पती होतो खरे . परंत,ू द्रौपदीचे सवायशधक
प्रेम अजयनू ावर होते. हे एकप्रकारचे पाप शतच्या हातनू घडले म्हणनू ती
इथवरच पोहोचू शकली. पढु ं येवू शकली नाही.”
प्रवास सरुु झाला. तसा पढु े सहदेवाने प्राण सोडला. त्यावर भीमानं
शवचारले असता यशु धष्ठर म्हणाला,
“सहदेवाला त्याच्या बशु द्धमत्तेचा गवय झाला होता म्हणनू त्याला
देहत्याग करावा लागला.”
त्यानंतर काही वेळ चालल्यावर पाठोपाठ नकुलानेही देह सोडला. तसं
नकुलाबाबत भीमानं शवचारले यशु धष्ठराने असता त्यानं भीमाला सांशगतले,
“नकुलास आपल्या सौंदयायचा पोकळ गवय होता. म्हणनू तो मत्ृ यू
पावला.”
प्रवास पन्ु हा सरुु झाला. तसं बराच वेळ चालल्यावर त्यानंतर
अजयनु ाचाही मत्ृ यू झाला तेव्हा यशु धष्ठर म्हणाला,
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“आपण सवय योदध्् यानं ा एकटेच मारु, अशी प्रशतज्ञा करून अजयनु ाने
इतर महान योद्धांचा अपमान के ला म्हणनू तो मरण पावला.”
काही अतं र जाताच भीमावर पाळी आली तेव्हा भीमाने शवचारले,
“भ्राताश्री, मी काय के ले म्हणनू मला मरण येत आहे?” त्यावर यशु धष्ठर
म्हणाला,
“भीमा, तू माझा अत्यतं लाडका भाऊ आहेस. परंतू तझ्ु यातही दोष
असा आहे की तल
ु ा तझ्ु या शक्तीचा अवास्तव अहक
ं ार आहे. शशवाय तू
महाखादाड होतास म्हणनू तल
ु ा मत्ृ यल
ू ा सामोरे जावे लागते आहे.”
भीम मरण पावला होता. तसा यशु धशष्ठर एकाकी पडला होता.
त्याच्यासोबत एक श्वानही होता. तो आशण त्याचा श्वान पढु े मागय आक्रमत
होते. अचानक मागायत प्रकाश पसरला. इद्रं देव आपल्या रथातनू उतरत होते.
ते म्हणाले,
“यधु ीष्ठर, तल
ु ा या रथातनू माझ्याबरोबर स्वगायत प्रवेश करायचा
आहे.”
परंतू यधु ीष्ठराला आपले सारे बधं ू व पत्नी नसताना स्वगायत कसे
जायचे, याचा संकोच झाला. तो इद्रं देवाला म्हणाला,
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“एकामागनू एक माझे चारही भाऊ व माझी पत्नी मला सोडून गेल.े ते
जर बरोबर नसतील, तर मी तझ्ु याबरोबर स्वगायत कसा येणार?” इद्रं हसला
व म्हणाला,
“यधु ीष्ठर, ते सारे स्वगायतच आहेत. त्यांनी आपले मानवी देह मात् इथे
ठे वले आहेत. मी तल
ु ा सदेह स्वगायत प्रवेश देण्यासाठी इथे आलो आहे.”
त्यावर यधु ीष्ठर म्हणाला,
“देवा, हा माझा मोठा सन्मानच आहे. परंत,ू कृपा करून मला सोबत
करणाऱ्या या श्वानाला पण स्वगायत प्रवेश करु दे. त्याने माझी खपू काळ
सोबत के ली आहे व त्याची माझ्यावर शनतांत भक्ती आहे.”
यधु ीष्ठराचे हे श्वानावरचे प्रेम पाहून इद्रं देवांना हसू आले. ते म्हणाले,
“यधु ीष्ठरा, तल
ु ा अमरत्व शमळत आहे. स्वगय प्राप्त होत आहे. तू
भाग्यवान आहेस. माझ्या बरोबरीचा आहेस. परंतू या श्वानाला स्वगायत जागा
नाही. त्याला इथेच सोडावे लागेल.”
यधु ीष्ठर मात् हट्टी होता. यधु ीष्ठराने हट्ट सोडला नाही. तसा इद्रं म्हणाला,
“तू अगदी मख
ू यपणाचे वतयन करीत आहेस. अजनू ही तू मत्यय
मानवासारखा भावनामं ध्ये गतंु नू पडला आहेस. त्या श्वानाला माझ्या रथात
मी घेऊच शकणार नाही.”
124

वासना

अंकुश शशंगाडे

त्यावर यधु ीष्ठर म्हणाला,
“या श्वानावरची करुणा व दया मी जर सोडली, तर पण्ु यकमाांमळ
ु े
ज्यानं ा स्वगयवास लाभला आहे, त्या सवाांचाच नाश होईल. त्याचा त्याग
करायचा नाही. हा माझा शनयम आहे. तो माझ्यावरती शवसंबनू आहे म्हणनू
मी त्याला सोडू शकत नाही.”
त्याचं हे शनवायणीचे बोलणं ऐकून त्या श्वासांनं आपल्या शरीराचा त्याग
के ला व त्याच्या जागी यशु धशष्ठराला आपल्या शपत्याचे म्हणजे यमाचे दशयन
झाले. यम म्हणाला,
“माझ्या मल
ु ा, मला तझु ा अशभमान वाटतो. तझ्ु या करुणेने माझे ह्दय
शजक
ं ले आहे. आज मी पन्ु हा तझ्ु या सदाचरणाची परीक्षा घेतली. मी
तझ्ु यावर अशतप्रसन्न आहे. तू तझ्ु या पण्ु याईने इद्रं ासोबत स्वगायत प्रवेश कर.”
********************
यधु ीष्ठरनं स्वगायत प्रवेश के ला होता. तसा प्रवेशद्वारावर स्वगायतील सवय
देव व रशहवासी यानं ी यधु ीष्ठराच्या स्वागतासाठी गदी के ली होती. तो
पशहलाच मानव होता की ज्यानं सदेह स्वगायत प्रवेश के ला होता.
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स्वगायत प्रवेश करताच यधु ीष्ठरानं पाशहलं की एकलव्य एका शदव्य
शसंहासनावर शवराजमान असनू शतथे द्रोपदी व त्याचे भाऊ नाहीत. त्यावर
यधु ीष्ठर आपल्या स्वगायत नेणा-या दतू ाला म्हणाला,
"इथे माझे भाऊ नाहीत. माझे भाऊ शजथे आहेत. शतथे मला घेवनू
चाला."
दतु ानं ते ऐकलं व यधु ीष्ठराला तो दतू नरकात घेवनू गेला. शतथं शवचीत्
दगु ांधी येत होती. आजबु ाजल
ू ा मडु दे शदसत होते. कावळे व घबु डंही होते
शतथं. ते मासं खात होते. तसा यधु ीष्ठर स्वगयदतू ाला म्हणाला,
"हे काय आहे? इथं अशी दगु ांधी का?"
"हे नरक आहे."
यधु ीष्ठरानं आजबु ाजल
ू ा पाशहलं. तसा शतथं त्याचा परीवार शदसला.
तसा यधु ीष्ठर स्वगयदतू ाला म्हणाला,
"तम्ु ही परत जा. मी माझ्या भावासोबत इथंच राहतो."
तशातच सवय देव शतथं हजर झाले. त्यांनी सांगीतलं,
"ज्यावेळी द्रोणाचाययला मारलं गेलं. त्यावेळी हे यधु ीष्ठरा, तू थोडंसं
खोटं बोलला. म्हणनू तल
ु ा या स्वगायचं दशयन घडलं आहे. परंतू तझु ी आम्ही
जी परीक्षा घेतली. त्यानसु ार तू परीक्षेत पास झाला आहेस. आता स्वगायत
126

वासना

अंकुश शशंगाडे

चल. स्वगायचा आनदं घे. शतथचं तझु े भाऊ व द्रोपदी तझु ी वाट पाहात
आहेत."
स्वगयदतू ानं ं त्याला रथात बसवल.ं तसा यधु ीष्ठर रथात बसला व रथ
स्वगायच्या शदशेनं चालू लागला. त्यातच रस्त्यात देवगंगा नदी लागली.
स्वगयदतू ानं रस्त्यात रथ थांबवला. त्यातच यधु ीष्ठरानं देवगंगा नदीत आंघोळ
के ली व आपलं मानव शरीर त्यागलं. तसा शदव्य शरीर धारण करुन तो पन्ु हा
रथात बसला व रथ पन्ु हा स्वगायच्या शदशेनं चालू लागला. थोड्याच वेळात
स्वगय आलं.
यधु ीष्ठरानं स्वगायचं शनरीक्षण के लं असता त्यानं पाशहलं की त्याचे भाऊ
शसंहासनावर शवराजमान असनू बाजच्ू याच एका शसंहासनावर द्रोपदीही
बसली आहे. भीम वायजू वळ, कणय सयु ायजवळ, नकूल सहदेव
अश्वीनीकुमाराजवळ असनू साक्षात द्रोपदी लक्ष्मीरुपात शवराजमान आहे.
त्यातच शतच्याचजवळ एकलव्यही बसलेला असनू तोच न्याय करीत आहे.
तेव्हा यधु ीष्ठरानं शवचारलं,
"ही द्रोपदी लक्ष्मीस्वरुपात का शदसत आहे?"
"ती साक्षात लक्ष्मीच आहे. लक्ष्मीनंच द्रोपदीच्या रुपात जन्म घेतला
होता."
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"अन् तो ध्रष्टृ धम्ु न काय करीत आहे शतच्याजवळ?"
"तो ध्रष्टृ धम्ु न नाही.?
"मग कोण आहे तो?"
"तो एकलव्य आहे. त्याची तम्ु ही मत्ृ यल
ू ोकात परीक्षा घेतली ना.
म्हणनू तोही या स्वगयलोकात परीक्षादतू म्हणनू लक्ष्मीजवळ बसलेला आहे.
तो प्रत्येकच इथं येणा-या जीवाचं ी परीक्षा घेत आहे."
यधु ीष्ठर काय समजायचं ते समजला व नंतर काही बोलण्यासाठी
आपल्या भावानं ा आवाज देवू लागला. परंतू त्याचा आवाज ते ऐकत नव्हते.
तसा काही वेळात त्यानं आदेशही शदला. परंतू तो आदेशही त्यांनी ऐकला
नाही. तसा तो स्वगयदतू ाला शवचारु लागला,
"असं काय होतंय."
स्वगयदतू म्हणाला,
"भगवन, ते आता तमु चे भाऊ नाहीत. ती तमु ची पत्नीही नाही. त्यामळ
ु ं
ते तम्ु हाला ओळखू शकत नाही. म्हणनू तमु च्याशी ते बोलू शकत नाहीत.
कारण ते आता मत्ृ यल
ू ोकात नाहीत तर स्वगायत आहेत. त्यांनी आपला
पवु ीचा अवतार सपं वलेला आहे."
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तसं त्यानं काही वेळातच पाशहलं की काही स्वगयसेवक त्या स्वगायत
आलेल्या त्याच्या भावांना उकळत्या तेलात जबरदस्तीनं टाकत आहेत
आशण काहींना मारत आहेत. काहींना अग्नीचे चटके देत आहे. ते पाहून
द्रोपदी हसत आहे. ते सवय शवशचत् वाटत होतं. तसा यधु ीष्ठर म्हणाला,
"हे काय घडत आहे?"
"ज्याच्या त्याच्या कमायची शशक्षा. ते स्वगयसेवक त्यांना दडं देत आहेत
नव्हे तर हा मत्ृ यदू डं आहे. ते पथ्ृ वीवरचं मरण वेगळं आशण हे येथील मरण
वेगळं. इथं येणा-या प्रत्येक जीवाल
ं ा त्याच्या त्याच्या कमायनसु ार शशक्षा
भोगावीच लागते."
"मला हे नाही समजलं की ती लक्ष्मीरुपातील द्रोपदी हसत आहे. शतला
कोणतीच शशक्षा नाही. अन् त्या माझ्या चारही भावांना शशक्षा. असं का?"
"त्याचं कारण आहे की द्यतू सभेत शतचा अपमान होत असतांना हे सवय
पाप करीत होते. शतथं आवाज न चढवता व द्रोपदीला न्याय शमळवनू न देता
सवयजण चपू बसले होते. म्हणनू त्यांना अशा यातना शमळत आहेत."
"परंतू त्या कृत्याचा भागीदार मीही आहे ना."
"हो, म्हणनू च तम्ु हाला जबर शशक्षा होणार आहे. कारण तम्ु हाला त्या
द्रोपदीला आशण तमु च्या भावांना द्यतू सभेत दावणीला लावायची काहीही
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गरज नव्हती. तसेच द्यतू ससभेत द्रोपदीलाही दावणीला लावायची काहीही
गरज नव्हती. तसंच महाभारताचं जे यद्ध
ु झालं, त्या यद्ध
ु ाचाही सेनापती
तम्ू हीच होता. तमु च्यामळ
ु ं शेकडो शनरपराध लोकाचं े प्राणम गेलते . त्यामळ
ु ं
आता या श्रेणीत तमु चा क्रमांक आहे. म्हणनू च स्वतिः प्रत्यक्ष यम तम्ु हाला
न्यायला आले होते पथ्ृ वीवर. कारण तमु चे कमय वाईट होते. ज्यामळ
ु ं यद्ध
ु
घडलं."
"मला माशहत आहे. परंतू त्या द्रोपदीचा त्यात काहीच दोष नव्हता की
शतला लक्ष्मीचं स्थान शमळालं?"
"नाही. शतचा कोणताच दोष नव्हता."
"ती दयु ोधन जेव्हा इद्रं प्रस्थच्या भल
ु भल
ु ैय्यात अडकला. तेव्हा ती
शवनाकारण हसली ना आशण म्हणाली होती की अंधे का पत्ु अंधा. म्हणनू च
तर दयु ोधनानं मला द्यतू शक्रडेचं आमंत्ण शदलं. मग यात शतचा काहीच गन्ु हा
नाही तर?"
"नाही. ती हसलीही असेल आशण म्हटलंही असेल की अंधे का पत्ु
अधं ा. परंतू शतचा उद्देश वेगळा होता. शतचा उद्देश दयु ोधनाचा स्वभाव
बदलवणे होते. त्यानं पढु ं पाहून चालावं नाहीतर धोका होईल हे दशयवाचम
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होतं शतला. म्हणनू च ती हसली होती. परंतू दयु ोधनानं त्याचा बाऊ करुन
शतला छळलं व मानही राखला नाही. ते पाप होत.ं "
"परंतू मी तर त्याला त्या पापाची शशक्षा शदली. मग मी पापमक्त
ु झालो
नाही काय?"
"कसे होणार? अहो, पापातनू पापमक्त
ु ी शमळशवण्याऐवजी पापच होणार
नाही याची काळजी घेतली तर........तर मत्ृ यल
ू ोकातनू पापच नष्ट होईल व
आम्हालाही त्ास होणार नाही. परंतू तसं घडत नाही. शजथं स्वगयलोकातच
पाप घडत असत.ं त्यानतं र या स्वगयलोकातील पापी लोकाचं ा जन्म
मत्ृ यल
ू ोकात होतो. शतथं तम्ु ही मत्ृ यल
ू ोकवासी. तमु च्या हातनू तर पाप
होणारच. त्यात तम्ु हाला दोष जरी वाटत असला तरी तम्ु ही पाप
करण्यापासनू थाबं त नाही. मात् तमु चं शल्ु लक पाप असलं तर या
स्वगयलोकात तम्ु हाला अशा शकरकोळ शशक्षा देवनू तमु चं शद्ध
ु ीकरण के लं
जातं. जास्त पाप असेल तर नरकात पाठवलं जातं. नरकात नरकयातना
शदल्या जातात. त्यातनू आत्म्याला शद्ध
ु करुन मग स्वगायत पाठवलं जातं.
इथे आत्मा आल्यावर इथे ठरवलं जातं की याचे मागील जन्मातील कमय
काय? त्यानसु ार पन्ु हा मत्ृ यल
ू ोकात तशा स्वरुपाचा जन्म शदला जातो. जर
त्या मत्ृ यल
ू ोकात तसा जन्म घेतल्यानंतर आपले कमय चागं ले झाले तर
स्वगयलोक शमळतो. अन्यथा कमय पन्ु हा वाईट घडल्यास पन्ु हा नरक. हा फे रा
131

वासना

अंकुश शशंगाडे

साखळीसारखा सरुु च असतो जन्मोजन्मी. या फे -यातनू सटु ायचे असेल तर
चांगले कमय करण्याची गरज आहे. त्याशशवाय मक्त
ु ी नाही. आपल्या हातनू
चांगले कमय घडले तर आपल्याला स्वगायत अढळ पद शमळते अगदी
ध्रवृ ासारखे. दयु ोधनालाही शशक्षा शमळत आहे. त्यानं के लेल्या पापाची.
त्याचं तर पाप अशत जास्त आहे आशण तम्ु हालाही स्वगयसेवक सोडणार नाही
शशक्षेपासनू . तम्ु हालाही शशक्षा होणारच आहे."
स्वगयदतू सांगत होता. तसा तो काही वेळानं चपू बसला.
काही वेळ असाच गेला. थोड्याच वेळात स्वगयसेवक आले. ते
यधु ीष्ठरजवळ उभे राशहले. त्यांनी यधु ीष्ठरला न्याहाळलं व शवचार करीत
यधु ीष्ठरला रथातनू उतरण्यास सांगीतलं. तसा यधु ीष्ठर रथातनू उतरताच
त्याला त्या स्वगयदतू ानं प्रेतासारखं पकडलं आशण ओढत ओढत नेत
उकळत्या तेलात टाकल.ं यधु ीष्ठरची आत्मा जशी तेलात पडली. तसा
चणकन आवाज आला. तशी ती आत्मा तेलातनू तळून शनघाली.
आत्मा तेलातनू शनघाली असली तरी ती जीवंत होती. मात् त्या
आत्म्याला तेलात पडताच महाभयंकर त्ास झाला होता. ती आत्मा वेदनेनं
शवव्हळत होती. ते दृश्य पाहात लक्ष्मी रुपातील द्रोपदी व शतच्याच शेजारी
असलेला एकलव्य हासत होता आशण जाणीव करुन देत होता की आतातरी
132

वासना

अंकुश शशंगाडे

सधु र आशण नवीन जन्म झाल्यावर नव्या जन्मात चागं ले कमय करशील. परंतू
यधु ीष्ठरला ती द्रोपदी हासताच भयंकर राग आला होता. जणू तो राग येताच
यधु ीष्ठर इद्रं प्रस्थला चक्रव्यहु ात पडलेल्या दयु ोधनासारखा वाटत होता. परंतू
थोड्याच वेळाचा अवकाश. यधु ीष्ठरची आत्मा भानावर आली. क्षणातच
त्या आत्म्याला इद्रं प्रस्थ आठवलं. क्षणातच तो दयु ोधनही. तशीच क्षणातच
ती द्यतू शक्रडा. त्यातच ते अठरा शदवस चाललेलं महाभारताचं यद्ध
ु . आपण
आता तेच दयु ोधनाचे कमय करीत होतो या स्वगयलोकात. असंही त्याला
वाटत होत.
यधु ीष्ठर भानावर येताच व त्याला तसा शवचार येतात त्यानं आपला
राग शनवळला. तद्नतं र तो स्वगायची वाट चालू लागला. शतथचं कायमची
वस्ती करण्यासाठी. आता तो शवचार करीत होता की स्वगायत राहून तो वाईट
कमय कधीच करणार नाही.
तो स्वगायची वाट चालत होता. तसा त्याला शवचार येत होता त्याच्या
आत्म्याचा. जी त्याची आत्मा तेलात तळली गेली होती. वाटत होतं की
तेही एक मत्ृ यदू डं च आहे. दषु ीत आत्म्याच्या शद्ध
ु ीकरणासाठी योजलेल.ं
ज्याप्रमाणे मत्ृ यल
ू ोकात कुणा शनरपराध माणसांवर अन्याय, अत्याचार होवू
नये म्हणनू अन्याय अत्याचार करणा-या नराधमांना ठार करतात तसं. फरक
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एवढाच की याशठकाणी मत्ृ यदू डं ानं आत्म्याचं शद्ध
ु ीकरण होतं आशण
मत्ृ यल
ू ोकात मत्ृ यदू डं ानं माणसाचं.
यधु ीष्ठर स्वगायची वाट चालता चालता थोड्याच वेळात शदव्य
प्रकाशझोत शदसला. इद्रं शसंहासनावर बसला होता. अप्सरा नाचत होत्या.
तसा यधु ीष्ठरानं स्वगयदरबारात प्रवेश के ला. त्यावेळी प्रत्यक्ष यधु ीष्ठराचे
स्वागत करण्यासाठी इद्रं उभा राशहला त्याचबरोबर त्याच्या दरबारातील
अप्सराही. त्याचे स्वागत झाले होते. तसं त्याला शसंहासनावर बसशवण्यात
आले आशण इद्रं ानं शवचारलं की आता पन्ु हा मत्ृ यल
ू ोकात जाणार काय?
इद्रं ानं तसं म्हणताच यधु ीष्ठर काही क्षण चपू बसला. तसं त्याला
मत्ृ यदू डं आठवल.ं तसा काही वेळानं शवचार करीत तो म्हणाला,
"नाही. आता पन्ु हा मत्ृ यल
ू ोकात जाणे नाही. मी इथंच राहणार व
चांगले कमय करणार."
इद्रं ानं त्याला संमती शदली व तसा होकार शमळताच यधु ीष्ठर इद्रं दरबारी
रमला. त्यानंतर सवाांनी एके क करीत मत्ृ यल
ू ोकात जन्म घेतला होता. परंतू
यधु ीष्ठर मात् आजही स्वगय सोडायला तयार नव्हता. कारण त्याला भीती
होती मत्ृ यदू डं ाची. प्रसंगी मत्ृ यल
ू ोकातील मत्ृ यदू डं बरा. परंतू स्वगायतील
मत्ृ यदू डं बरा नाही असे त्याला वाटत होते. म्हणनू च तो स्वगायत चांगलेच
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कमय करीत होता. मत्ृ यदू डं ाच्या शशक्षेपासनू वाचण्यासाठी नव्हे तर सततच्या
जन्म मत्ृ यच्ू या फे -यातनू वाचण्यासाठी. कारण नेहमी नेहमी मत्ृ यदू डं बरा
नाही असे त्याला वाटत होते.

***********समाप्त***********
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*लेखसंग्रि*
१)माझे शिकशवण्याचे प्रयोग २)गतकाळातील िास्रज्ञ आशण िोध ३)अस्तित्व
४)अस्तित्वाची पाऊलवाट िोधतां ना
*चारोळीसंग्रि*
१)आक्रमण
*प्रिासिर्णन*
१)प्रवास २)प्रवासातील गमतीजमती
*मिाराष्ट्रात वे गवेगळ्या वृ त्तपत्रातरन साशित्य लेखन*
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अिंकुश कशिंगाडे
यािंची ई साकहत्यवर
उपलब्ध ईपुस्तके
ज्या कव्हरवर एक
कललक कराल ते पुस्तक
उघडेल.
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अिंकुश कशिंगाडे
यािंची ई साकहत्यवर उपलब्ध
ईपस्ु तके
ज्या कव्हरवर एक कललक
कराल ते पस्ु तक उघडेल.
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ई साकहत्य प्रकतष्ठान चे हे पध
िं रावे वर्ष.
श्री अंकुश शशंगाडे यािंचे ईसाकहत्यवर हे पच
िं शवसावे पुस्तक.
या रौप्यमहोत्सवी कादबिं रीसाठी त्यािंचे अकिनिंदन
अंकुश शशंगाडे एक शशक्षक आहेत. शशक्षक ही त्यांची के वळ उपजीशवका
नाही तर जीशवकाही आहे. समाजात सत्याचे आशण शवज्ञानाचे ज्ञान पसरावे व
समाज मनाने बळकट व्हावा, त्यातही मल
ु ींनी शशकावे व त्यांच्या आत्मशनभयरतेने
समाजाला अशधक बळकटी यावी हे त्यांचे स्वप्न आहे. ते भरपरू शलहीतात ते
समाजातील दबल्या गेलेल्या घटकांना आवाज देण्यासाठी. आपली पस्ु तके
समाजात जास्त वाचली जावीत असे त्यांना वाटते आशण ई साशहत्य हे त्या दृष्टीने
त्यांन योग्य वाटते. त्यांची आजवर २४ छापील पस्ु तके ही शवशवध प्रकाशकांनी
प्रकाशशत के ली आहेत व त्यांच्या पस्ु तकांना मागणी आहे. पण तरीही ते आपली
पस्ु तके ई साशहत्यच्या वाचकांना शवनामल्ू य देतात.
अंकुश शशंगाडे यांच्यासवरखे ज्येष्ठ लेखक आपली प्ु तके ई सवशहत्यच्यव
िवध्यिवतनू जगभरवतील िरवठी र्वचकवांनव शर्नविल्ू य देतवत. असे लेखक ज्यवांनव
लेखन हीच भक्ती असते. आशि त्यवतनू कसलीही अशभलवषव नसते. िरवठी
भवषेच्यव सदु र्ै वने गेली दोन हजवर र्षे कर्ीरवज नरें द्र, सांत ज्ञवनेश्वर, सांत
तक
ु वरविवांपवसनू ही परांपरव सरू
ु आहे. अखांड. अजरविर. म्हिनू तर शदनानाथ
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मनोहर(४ पस्ु तके ), शभं ू गणपल
ु े(९पस्ु तके ), डॉ. मरु लीधर जावडेकर(९),
डॉ. वसंत बागल
ु (१९), शभु ांगी पासेबंद(१४), अशवनाश नगरकर(४), डॉ.
शस्मता दामले(९), डॉ. शनतीन मोरे (४५), अनील वाकणकर (९), फ्राशन्सस
आल्मेडा(२), मधक
ु र सोनावणे(१२), अनंत पावसकर(४), मधू शशरगांवकर
(८), अशोक कोठारे (४७ खडं ाचं े महाभारत), श्री. शवजय पाढं रे (ज्ञानेश्वरी
भावाथय), मोहन मद्वण्णा (जागशतक कीतीचे वैज्ञाशनक), संगीता जोशी (आद्य
गझलकारा, १८ पस्ु तके ), शवनीता देशपांडे (७) उल्हास हरी जोशी(७),
नशं दनी देशमख
ु (५), डॉ. सजु ाता चव्हाण (९), डॉ. वषृ ाली जोशी(४१), डॉ.
शनमयलकुमार फडकुले (१९), CA पनु म संगवी(६), डॉ. नंशदनी धारगळकर
(१५), अंकुश शशंगाडे(२५), आनंद देशपांडे(३), नीशलमा कुलकणी (२),
अनाशमका बोरकर (३), अरुण फडके (६) स्वाती पाचपाडं े(२), साहेबराव
जवंजाळ (२), अरुण शव. देशपांडे(५), शदगंबर आळशी, प्रा. लक्ष्मण भोळे ,
अरुंधती बापट(२), अरुण कुळकणी(१२), जगशदश खांदवे ाले(६) पक
ं ज
कोटलवार(६) डॉ. सरुु ची नाईक(३) डॉ. वीरें द्र ताटके (२), आसावरी
काकडे(९), श्याम कुलकणी(८), शकशोर कुलकणी, रामदास खरे (४),
अतल
ु देशपांडे, लक्ष्मण भोळे , दत्तात्य भापकर, मग्ु धा कशणयक(४), मंगेश
चौधरी, प्र. स.ु शहरुरकर(२), बंकटलाल जाजू (४), प्रवीण दवणे, आयाय
जोशी, डॉ. सरोज सहस्रबद्ध
ु े (२), जयश्री पटवधयन(३) असे अनेक ज्येष्ठ र्
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अनभु र्ी, कसलेले लेखक ई सवशहत्यवच्यव द्ववरे आपली प्ु तके लवखो
लोकवांपयंत शर्नविल्ू य पोहोचर्तवत.
अिव सवशहत्यितू तच्ां यव त्यवगवतनू च एक शदर्स िरवठीचव सवशहत्य र्ृि
जवगशतक पटलवर्र आपली ध्वजा फडकर्ील यवची आम्हवलव खवत्ी आहे. यवत
ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन एकटे नवही. ही एक िोठी चळर्ळ आहे. अनेक नर्नर्ीन
व्यवसपीठे उभी रहवत आहेत. त्यव त्यव व्यवसपीठवांतनू नर्नर्ीन लेखक उदयवलव
येत आहेत. आशि यव सर्वंचव सविशू हक ्र्र गगनवलव शभडून म्हितो आहे.
आशि ग्रांथोपजीशर्ये । शर्िेषीं लोकीं ’इ’यें ।
दृष्टवदृष्ट शर्जयें । होआर्े जी ।
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