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असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.

दाद म्हणजे स्ततु ीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत
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आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबद्ध
ु उांचीिर जात रहािा.
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• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण िे फ़ॉरर्डव करू शकिा.
• िे ई पुस्िक र्ेबसाईटर्र ठे र्ण्यापुर्ी ककिं र्ा र्ाचनाव्यहिररक्त कोणिािी र्ापर
करण्यापुर्ी ई साहित्य प्रहिष्ठानची-लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आिे.
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माझं नाव शुभम सुरेश रोकडे . यांजिक अजभयांजिकी मध्ये जशकत आहे. लहानपणापासूनच
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जन्म प्रलयाचा

उपोद्घाि

“हर्नाश! र्ला हर्नाश क्रदसि आिे राजन. ज्या र्ेळी आकाशाि चिंद्र आहण सूयव दोन्िी
उपहस्िि असिील, अधे आकाश काळे कुट्ट आहण अधे आकाश लाल रिं गाचे असेल ; त्यार्ेळी जी
जन्र्ाला येईल िी िुझ्या र्िंशाचा हनर्ंश करेल. राजन िुझा हनर्ंश फार दूर नािी...! िी िुझ्या
राजघराण्याचा सर्ूळ नाश करण्यासाठी जन्र्ाला येि आिे...!

“र्िर्षी, कोण ' िी '...? िुम्िी कोणाबद्दल बोलि आिाि...? आहण िे कधी, कधी िोणार
आिे? र्ला फार चचिंिा र्ाटि आिे...?

“फार दूर नािी राजन. िुझा र्ृत्यू, लर्करच िुझा र्ृत्यू िोईल. िुझा पुत्र िुझे राज्य जेव्िा
चालर्ायला घेईल त्या र्ेळी त्याच्या िािून अधर् र् घोर पापकर्े घडिील. त्याच कर्ावचे फळ
म्िणजे हिचा जन्र् आहण जेव्िा िी जन्र्ाला येईल त्या िणापासूनिुझ्या िुझ्या र्िंशाचा अिंिःकाळ
काळ सुरू िोईल. िुझा हनर्ंश िोण्याचा काळ सुरू िोईल...

“र्िर्षी िुम्िी िोर आिाि, िुम्िी र्िान आिाि, िुम्िाला कािीिी अशक्य नािी, यािून
र्ाचायचा कािीिरी उपाय असेलच, िुम्िीच र्ला सुचर्ा, र्िर्षी र्ी काय करू सािंगा? िुम्िी
सािंगा, िुम्िी सािंगाल िसे र्ी करायला ियार आिे? र्िर्षी र्ला र्ाचर्ा, र्िर्षी र्ाझ्या र्िंशाला
र्ाचर्ा, र्िर्षी िे राज्य र्ाचर्ा, सर्व कािी िुर्च्या िािाि आिे...?
राजाने र्िर्षीच्या पायार्र लोळण घेिली. िो िीनदीन झाला िोिा. त्याच्या डोळ्यािून
अश्रू िािंबि नव्ििे. त्याच्या र्स्त्राचे त्याला भान नव्ििे. त्याची अर्स्िा दयनीय िोिी...!
"या सार्या घटना जर टाळायच्या असिील िर त्याला एकच उपाय आिे राजन, या
घटनािंची सुरुर्ाि ज्या रठकाणाहून िोिे, ज्या घटनेपासून िोिे, ज्या व्यक्ती पासून िोिे, ज्या
स्िळापासून िोिे, त्या सर्ांचा नाश..."

राजा सर्जूनिी न सर्जल्यासारखे म्िणाला "म्िणजे, म्िणजे काय म्िणायचे िुम्िाला
र्िर्षी...? “त्याला हिंदका दाटून आला. िो र्ुसर्ुसून रडू लागला. त्याला र्िर्षीच्या बोलण्याचा
अिव कळला िोिा...

राज्यार्र येणारे सिंकट टाळण्यासाठी राजाने आपल्या राजपुत्राला राजर्िालाि झोपर्ून,
िो सिंपूणव राज र्िाल पेटर्ून क्रदला. सिंपूणव र्िाल जळू न खाक िोईपयंि, त्याची राख आसर्िंिाि
हर्खरून जाईपयंि राजा र् राणी दोघे िे दृश्य पिाि राहिले. त्यािंचा र्ुलगा त्यािंच्यासर्ोर जळू न
राख झाला िोिा. त्याचा ककिं चाळण्याचा आर्ाज त्यािंच्या कानाि भरून राहिला िोिा. त्याच्या
जळालेल्या र्ािंसाचा र्ास त्याच्या नाकाि रुिून बसला िोिा. त्या घटनेने राजार्र फार र्ोठा
आघाि के ला...

राजाचे सिंसारार्रून, राज्यकारभारार्रून र्न उडाले. त्याने र्ानप्रस्िाश्रर् हस्र्कारला.
जिंगलाि एका बाजूला आश्रर् बािंधून िो राणीसि त्या रठकाणी रािायला गेला. प्रधान र्िंडळ
कसेिरी राज्य कारभार सािंभाळि िोिे. पण जनिेला त्यािंचा राजा िर्ा िोिा. राजा हर्ना राज्य
पोरके झाले. राणीला सर्व कािी सर्जि िोिे. राणीने राजाचे र्न र्ळर्ायचे प्रयत्न के ले पण हिला
िे शक्य नव्ििे. राज्याची सिंसारार्रची र्ासना उडाली िोिी. त्याच्या सर्वच र्ासना नष्ट झाल्या
िोत्या. िो दगडासारखा हनश्चल असायचा. िो असुनिी नसल्यासारखा िोिा. त्याच र्ेळी
राणीच्या आयुष्याि िो आला. त्याने राणीला हर्श्वास क्रदला. स्िैयव क्रदले. सुख क्रदले आहण राज्याला
नर्ा राजपुत्र क्रदला. िो फक्त हिलाच क्रदसायचा. हिलाच जाणर्ायचा. साऱयािंना र्ाटलिं िा आपला
खरा राजपुत्र, पण हिलाच र्ािीि िोििं िो खरा राजपुत्र नव्ििा. त्या राजपुत्राचा राज्याहभर्षेक
सोिळा झाला. त्या नव्या राजपुत्राच्या नार्ाखाली राज्यािंर्ध्ये राज्य सुरू झाले. पण िे राज्य ना
राजपुत्राचे िोिे, ना जुन्या राजाचे िोिे, ना राणीचे िोिे. िे राज्य िोिे त्याचे. िो त्याच्या
र्नाप्रर्ाणे चालर्ि िोिा. राणी त्याच्या प्रभार्ाखाली िोिी...

…कािी र्र्षावनि
िं र…

सोनेरी निीकार् के लेल्या त्या दारासर्ोर दोन बलदिंड द्वारपाल उभे िोिे. एक र्ाणूस त्या
दारािून पुढे जािाना त्या दोन द्वारपालानी भाले आडर्े लार्ून त्याला जाण्यास र्ज्जार् के ला.
"र्ला कळि नािी, प्रधानजी िुर्च्यासारखे र्ूखव द्वारपाल का म्िणून त्यािंच्या सेर्ेि ठे र्िाि?
कधी कळणार िुम्िाला काय र्ाहिि...? अरे र्ी आिे र्ी, र्ी िेर पिकाचा प्रर्ुख, साधीसुधी
र्ेशभूर्षा के लेली देखील िुम्िाला कळि नािी...
िो िेर पिकाचा प्रर्ुख हभल्लर् िोिा, िो आि गेला. प्रधानजी त्यािंच्या र्िंचकार्रिी बसून
कािीिरी र्ाचण्याि व्यस्ि िोिे.
“िर्ा असार्ी प्रधानजी, एक र्ित्त्र्ाची बािर्ी आिे त्यार्ुळे आपणास व्यत्यय आणि
आिे...
“अरे राजाने िेर पिकाकडू न आलेली बािर्ी अध्याव रात्रीिी ऐकायला ियार असार्िं, बोल
हभल्लर्ा िू काय बािर्ी आणली आिेस..?
“र्िाराजािंनी पहश्चर्ेकडील काळी चभिंि पाडण्याची आज्ञा क्रदली आिे...
“काय म्िणिोयस हभल्लर्ा िू, र्िाराज म्िणजे राजकु र्ार...?
“प्रधानजी सत्य क्रकिीिी कटू असले िरी िे पचर्ायलाच िर्े. राजकु र्ार आिा राजकु र्ार
राहिले नािीि िे र्िाराज आिेि आहण त्याच र्िाराजािंनी पहश्चर्ेकडील काळी चभिंि पाडण्याचा
आदेश क्रदला आिे...
“हभल्लर्ा साऱयािंना र्ाहिि आिे, िी काळी चभिंि कशासाठी कधी आहण का बािंधली गेली
िोिी िे? र्िाराजािंनािी या गोष्टी र्ािीि आिेिच. आपल्या राज्याचा जो कु णी राजा िोिो त्या
राजाला या सार्या गोष्टी र्ािीि असिाि, आहण त्या चभिंिीपलीकडील शत्रूपासून रिण करण्याची
जबाबदारी राजाची असिे. आहण िोच राजा जर असे कृ त्य करायला जाि असेल िर जनिेने काय
करार्े...?”

"प्रधानजी र्िाराजािंचे म्िणणिं आिे की या जुन्या गोष्टी आिेि, आहण या सर्व अिंधश्रद्धा
आिेि. क्रकिीिरी र्र्षावपासून िी चभिंि हििेच आिे. त्या चभिंिीपासून, चभिंिीपलीकडील शत्रूकडू न
आपल्याला कधीच कोणिाच अपाय झाला नािी. एखाद्या र्ेळेस िी एखादी आख्याहयका असू
शके ल, जी कु णीिरी र्ुद्दार् ियार के लेली असेल...?”
“हभल्लर्ा कािी गोष्टी असिािच आख्याहयके सारख्या. ज्या गोष्टी िजारो र्र्षावपासून चालि
आलेल्या असिाि त्या गोष्टीर्ागे खरिं च कािीिरी गूढ असििं उगाच िळाची र्ाहििी न घेिा
हर्हिरीि बुडी र्ारू नये..."
“हभल्लर्ा कािी जरी झालिं िरी या आदेशाचिं पालन िोिा कार्ा नये, आपल्याला कसेिी
करून िी चभिंि पडण्यापासून र्िाराजािंना रोखलिंच पाहिजे. एक िर र्िाराज र्ाईट सिंगिीि
असिील ककिं र्ा हर्चार करण्याची त्यािंची िर्िा राहिलेली नसेल, कािीिी करून िा हनणवय
आपल्याला िोपर्ला पाहिजे. अन्यिा राज्यार्र येणारे सिंकट िािंबर्ायला कोणी सर्िव असणार
नािी..."
“प्रधानजी र्ला र्ाटििं याि चचिंिा करण्यासारखे कािी नािी. र्ाझे बरे च िेर त्या
चभिंिीपलीकडे जाऊन आले आिेि, आहण र्ीिी बऱयाच र्ेळा त्या चभिंिी पलीकडे जाऊन आलो
आिे. त्यारठकाणी उजाड जहर्नी हशर्ाय कािीच नािी. ना कोणिी र्नस्पिी आिे, ना कोणिा
प्राणी आिे, ना कोणिी जीर् आिे. जीर्न नार्ाची गोष्ट त्या चभिंिीपलीकडे अहस्ित्र्ािच नािी.
र्ग आपल्याला कशापासून भीिी आिे...?
“त्यापासूनच आपल्याला खरी भीिी आिे. हभल्लर्ा चभिंिीपलीकडे जीर्न नािी जर िी चभिंि
पडली िर अलीकडेिी पलीकडच्या सारखीच हस्ििी व्िायला र्ेळ लागणार नािी...!
“िे सर्विैर् अशक्य आिे र्िाराज. चभिंिीपलीकडे ना कोणिी नदी आिे पाण्यासाठी, ना
जर्ीन सुपीक आिे पीक घेण्यासाठी, त्यार्ुळे त्या रठकाणी कोणिाच प्राणी ककिं र्ा जीर्न
आपल्याला क्रदसि नािी. र्ात्र उलट आपल्याकडे सर्व प्रकारची सुबत्ता आिे त्यार्ुळे आपली हस्ििी
िशी कधीच िोणार नािी...!
“हभल्लर्ा िुला बऱयाच गोष्टी र्ािीि नािीि एके काळी िो भागिी आपल्यासारखा ककिं बहना
आपल्याहून अहधक सुबत्ता असलेला िोिा पण...

प्रधानजींचे र्ाक्य अधवर्टच राहिलिं. र्ुख्य द्वारा बािेर िलर्ारीचा आर्ाज येि िोिा. त्या
पाठोपाठ दोन ककिं काळी ऐकू आल्या. दारार्र कािीिरी आपटलिं आहण द्वार जोराि उघडले गेले...
िे राजाचे हनर्डलेले खास अिंगरिक िोिे.
“हभल्लर्ा पळू नकोस, िू राज्याशी द्रोि के ला आिे...
“हभल्लर्ा िू इिून हनघून जा, िुला कसेिी करून िी चभिंि पडण्यापासून रोखलिंच पाहिजे,
अन्यिा र्ोठा अनिव िोईल. र्ी कसेिी करून त्यािंना िािंबर्िो, िू हनघ पटकन लाखो जणािंचे जीर्न
िुझ्यार्रच अर्लिंबून आिे..."

र्ागच्या बाजूला असलेल्या द्वाराकडे हभल्लर्ाने जोराि धार् घेिली. त्याच्या पाठोपाठ
एक सैहनकिी गेला. द्वारािून बािेर पडि असिाना त्या सैहनकाने हभल्लर्ाच्या पायाला धरून
जोराि ओढलिं, त्यार्ुळे हभल्लर् खाली आपटला. त्याच र्ेळी प्रधानजींनी बाजूलाच असलेला
भाला घेऊन त्या सैहनकाच्या ह्रदयाचा र्ेध घेि र्ारला. त्या सैहनकाने जागेलाच प्राण सोडला.
उरलेले चार सैहनक िलर्ार काढू न त्र्ेर्षाने प्रधानजीर्रिी धार्ून गेले प्रधानजींनीिी आपली
िलर्ार काढू न त्यािंच्याबरोबर युद्ध करण्यास उभे ठाकले. एका सैहनकाने कर्रे ला अडकर्लेला
शिंख काढू न जोराि शिंखनाद के ला. त्याबरोबर बािेर पडू न घोड्यार्र स्र्ार झालेल्या
हभल्लार्ाच्या र्ागे िीस चाळीस घोडेस्र्ार लागले....
हभल्लर् िा पट्टीचा घोडेस्र्ार िोिा. त्याने र्ुद्दार्हून अरुिं द रस्त्यािंिून र् गदीच्या
रठकाणािून त्याचा घोडा घािला, त्यार्ुळे त्याच्या र्ागे लागलेल्या घोडेस्र्ारािंना त्याचा पाठलाग
करिा येणे जर्ळपास अशक्य िोििं. पण िे घोडेस्र्ारिी कािी कर्ी नव्ििे. त्यािंनीिी हभल्लर्ाचा
पाठलाग सुरुच ठे र्ला. पण त्या दोघािंर्ध्ये बरे च अिंिर पडले. हभल्लर् नगराच्या र्ुख्य द्वारापयंि
पोिोचला. पण र्ुख्य द्वारिी बिंद िोिे. त्या रठकाणी असलेले सैहनक िे हभल्लर्ाची र्ाटच पािि
िोिे. हभल्लर् क्रदसल्याबरोबर िे सैहनकिी त्याच्या र्ागे लागले. हभल्लर्ाला सर्वत्र सैहनक क्रदसि
िोिे. त्याने र्ुख्य बाजाराच्या क्रदशेने घोडा र्ळर्ला र् त्याला टाच क्रदली. कािी िणािच िो
र्ुख्य बाजाराि पोिोचला. त्या रठकाणी कायर् गदी असायची. त्याने घोडा सोडू न क्रदला र् िो
पायउिार िोऊन गदीि हर्सळला. सैहनकािंना घोड्यार्रून र्ुख्य बाजाराि क्रफरिा येणे शक्य
नव्ििे. त्यािंनीिी घोडा सोडू न क्रदला र् िेिी हभल्लर्ाला शोधायला बाजाराि क्रफरू लागले.
हभल्लर् र्ेशभूर्षा करायला पटाईि िोिा. एका रेशर्ी कापड दुकानापुढे िो स्त्रीची र्ेशभूर्षा करून

कापड पािण्याि दिंग झाला िोिा. कु णािी सार्ान्य र्ाणसाला एखादी सुद
िं र स्त्री कापड घेण्याि
व्यस्ि आिे असेच र्ाटले असिे. पण त्या सैहनकािंना खास प्रहशिण क्रदलेले िोिे. िे राजाच्या खास
िुकडीिील खास सैहनक िोिे. त्यािील एका सैहनकाने हभल्लर्ाला ओळखले र् िो त्याच्याकडे
धार्ू लागला...
हभल्लर्ाला त्याच्याकडे येणारा सैहनक क्रदसला. त्याने त्याच्या डोक्यार्र घेिलेले रे शर्ी
कापड हििेच फे कू न क्रदले र् जोराि धार् घेिली. िो पुन्िा एकदा गदीर्ध्ये हर्सळा पण िो
सैहनकिी त्याच्या र्ागे धार्ि िोिा. त्या सैहनकाने हभल्लर्ाला एका र्िालाि जािाना पाहिले
िोिे िो सैहनकिी त्या र्िालाि घुसला... पण आि गेल्याबरोबरच त्याला कोणाची िरी हर्ठी
पडली,
“आर्च्या येिे क्रकनइ सैहनकािंना खास सूट देण्याि येिे,
िो एक क्रकन्नर िोिा आहण त्याने सैहनकाला हर्ठी र्ारली िोिी. िो सैहनक एका
र्ेश्यालयाि घुसला िोिा. सैहनकाने क्रकन्नराला जोराि धुडकार्ून लार्ले, िो क्रकनऱया आर्ाजाि
ओरडि सैहनकाला हशव्या देि र्ागे पडला,
“िू कोणाला येिाना पाहिले का...?
“पाहिले ना आत्ताच िर िुला पाहिले...”िो क्रकन्नर पुन्िा एकदा लाहडक नखर्याि येि
त्याच्याजर्ळ जाि बोलला...
सैहनकाने त्या क्रकन्नरच्या श्रीर्ुखाि भडकार्ुन क्रदली िो क्रकन्नर त्याच्या लाहडक शैलीर्ध्ये
रडू लागला...
“राज्याच्या हििाचा प्रश्न आिे, िुला र्ी शेर्टचिं हर्चारिो या दारािून कोणी आि आलिं िोििं
का आहण िो कु ठे गेला...? “क्रकन्नराने र्ागच्या बाजूच्या एका दरर्ाज्याकडे बोट करून सािंहगिलिं
“त्या हििे एक र्ेंधळा र्ाणूस गेलाय... बघा सापडिो का...?"
िो सैहनक त्या दाराकडे पळि हनघाला. आिा त्या क्रकन्नराला र्ागून कोणाची िरी हर्ठी
पडली िोिी.
“र्ा हभल्लर्ा र्ा, र्ेशािंिर करायला हशकार्िं िर िे िुझ्याकडू नच...

“आहण र्ी कशाचािी र्ेर्षािंिर के लिं िरी िे ओळखायला हशकार्िं िुझ्याकडू नच, सरोज
“हभल्लर्ाने सरोजला पुढे ओढू न घेि त्याच्या हर्ठीि घेिले...
“आज कसिं काय िेर पिकाचा प्रर्ुख या रठकाणी अर्िरला...
“िुला र्ाहिि नािी सरोज पहश्चर्ेकडची काळी चभिंि पाडायचा आदेश क्रदलाय
र्िाराजािंनी...
“पण िे सैहनक िुझ्या का र्ागे लागलिं िोिे...?
“प्रधानजीनी र्ला कसिंिी करून िी चभिंि पाडण्यापासून िािंबर्ायचा आदेश क्रदलाय...
“म्िणजे देशद्रोिी झाला म्िणायचा की िू...?
“सरोज िी र्ेळ नािी, आिा िणािणाची ककिं र्ि आिे. र्ी जर गडबड के ली नािी िर लाखो
जणािंचा जीर् जाण्याची शक्यिा आिे, र्ला हनघायलाच िर्िं आहण िू र्ला र्दि करणार आिेस...
“र्ी आहण िुला र्दि िे शक्य नािी हभल्लर्, ज्या ज्या र्ेळी िु र्ाझी र्दि र्ागिो आहण
ज्यार्ेळी र्ी िुला र्दि करिे त्यार्ेळी र्ला नुकसानच िोििं...
“सरोज िुझिं नुकसान लाखो जीर्ािंच्या क्रकर्िी एर्ढिं र्ोठिं आिे का...?
दारार्र िाप पडली. दार उघडलिं गेलिं नािी. पुढच्या र्ेळेस दारार्र जोरजोराि कािीिरी
आदळल्याचा आर्ाज िोऊन, शेर्टी दारउघडले गेले. दार उघडल्याबरोबर साि-आठ सैहनकािंची
एक टोळी आली र् त्या टोळीने हभल्लर्ाला घेरले...

इकडे प्रधानजीना बेड्या घालून राजासर्ोर उभिं के लिं िोििं.
"र्िाराज िुम्िी लिान असल्यापासून ककिं बहना िुर्च्या जन्र्ाच्या पूर्ीपासून र्ी या
राज्याच्या सेर्ेि आिे. या राज्याचिं भलिं व्िार्िं अशीच र्ाझी इच्छा आिे. म्िणूनच र्ी िुम्िाला
सल्ला क्रदला िोिा की िी काळी चभिंि पाडू नका... कृ पा करा…”
राजा त्याच्या र्ैयहक्तक किाि िोिा. सुर्णव पात्राि त्याच्यासाठी खास बनर्लेली र्क्रदरा
प्राशन करि िोिा. राजा अजून क्रकशोरर्यीन िोिा, त्याला अजून धड हर्सरूडिी फु टलेलिं नव्िििं.

“बस करा प्रधानजी र्ला िुर्च्या या खोट्या र्ागण्याचा र्ैिाग आलाय...!क्रकिी क्रदर्स
चािंगल्यापणाचिं पािंघरून घेऊन िुम्िी या राज्याच्या हर्रोधाि कट कारस्िान करणार आिाि...
र्ला र्ाहिि आिे चभिंिीपलीकडे असलेल्या देशद्रोह्ािंच्या गटाला िुम्िी रसद पुरर्ि आिाि आहण
त्या काळ्या चभिंिीचा िुम्िी एक ढाल म्िणून र्ापर करि आिाि. आिा िे फार काळ चालणार
नािी िी चभिंि पाडू न त्या पलीकडे असलेल्या देशद्रोह्ािंना किं ठस्नान घालण्याची र्ेळ आली आिे
आहण सुरुर्ाि िुर्च्या पासून िोणार आिे...
“सैहनकािंनो घेऊन जा यािंना आहण उद्या सकाळी सूयोदयाबरोबर फाशी देऊन टाका..."

हभल्लर्ाच्या भोर्िी र्िुवळाकार करून िे सैहनक भाला घेऊन उभे िोिे. हभल्लर् आिा
पूणवपणे त्यािंच्या िाब्याि सापडला िोिा. त्या सैहनक पिकाचा प्रर्ुख, अधीरि िोिा, िो म्िणाला
“हभल्र्ार्ा आिा िुझा खेळ सिंपला, उद्या सूयोदयाबरोबर प्रधानजी सोबि िुलािी फाशी क्रदली
जाईल..."
“काय प्रधानजीला फाशी क्रदली जाणार आिे...?"
“िोय आहण त्यािंच्याबरोबर िुलािी िुम्िी दोघािंनी देशद्रोिाचा र्ोठा गुन्िा के ला आिे..."
“अरे अहधरि िुझ्या डोळ्यािंर्रिी पट्टी बािंधली आिे का...? िुला र्ाहिि नािी का काळी
चभिंि पडली िर काय िोईल...? अरे प्रधानजी खरिं च राज्याचे सेर्क आिेि आहण िूिी िो..."
“राज्याचे सेर्क राजाच्या आज्ञेबािेर नसिाि. राजाच्या आज्ञा हर्रुद्ध जर कोणी र्ागि
असेल िर िो देशद्रोिी असिो..."
“अहधरि राजाचे कार् आिे राज्याची सेर्ा करणे जर राजाचा हनणवय चुकीचा असेल िर
त्या हनणवयाची साि न देिा त्या हनणवयाच्या हर्रुद्ध जाणिं िेच राज्याच्या खऱया सेर्काचा कार्
असििं..."
“िू र्ला देशसेर्ेचा धडा हशकर्ू नकोस हभल्लर्ा. र्ला र्ाहििीये काय करायचिं आहण काय
नािी िे, गुर्ान िुझी िलर्ार आर्च्या स्र्ाधीन करून गपचूप आर्च्याबरोबर चल..."
“िे शक्य नािी..."
“िू र्ाझ्या हर्रुद्ध लढणार, फु कट र्रशील हभल्लर्ा, गुर्ान चला आर्च्याबरोबर..."

हभल्लर्ाने म्यानािून त्याची िलर्ार काढली त्याबरोबर त्याच्या भोर्िी उभे असलेले
आठिी सैहनक भाले सरसार्ून पुढे झाले. त्या सैहनकािंना बाजूला सारि अहधरि पुढे आला.
“बािेर िो गपचूप, िू एका देशद्रोह्ाला िुझ्या र्ेश्यालयाि लपर्ून ठे र्ले, नािी िुझा धिंदा
बिंद के ला िर नार्ाचा अहधरि नािी"
“जा रे जा िुझ्यासारखे छप्पन्न येऊन गेले, या सरोजचा एक के सिी कोण र्ाकड करू शकले
नािी अजून..."
“आिा सारे कािी िोईल. पण पहिल्यािंदा हभल्लर् र्ग बाकीचे, िो बाजूला गपचुप..."
सरोज बाजूला सरली. त्याबरोबर अहधरिने हभल्लर्ार्र िलर्ारीचा र्ार के ला. त्यािंचे द्विंद्व
चालू झाले. अहधरि िा कसेिी के ले िरी कसलेला सैहनक िोिा, आहण िलर्ारबाजीि त्या सिंपण
ू व
राज्याि त्याचा िाि धरू शके ल असा कोणीिी िलर्ारबाज नव्ििा. त्यार्ुळे हभल्लर्ाचा हनभार्
लागणे शक्य नव्ििे, याची जाणीर् सरोजलािी िोिी. सरोजनी बाजूला जािा जािा नेिर्ी हिच्या
जर्ळ बाळगीि असलेला छोटे दोन खिंजीर काढले र् भाला घेऊन सरसार्लेल्या सैहनकािंर्रिी
चपळिेने र्ार के ला. दोन सैहनकािंच्या गळ्याि हिने दोन खिंजीर खुपसले र् िणाि िे दोन सैहनक
जागीच ठार झाले. र्ग बाकीचे सैहनकिी एक एक करि हिच्यार्रिी चालून येऊ लागले. हिकडे
अहधरि हभल्लर्ाला भारी पडि िोिा. र्ात्र सरोज या सिा सैहनकािंना भारी पडि िोिी.
एकापाठोपाठ एक हिने सिाच्या सिा सैहनकािंना र्ारून टाकले. अहधरि इकडे हभल्लर्ाला
र्ारण्याच्या ियारीि असिानाच त्याच्या िािार्रिी चाकू फे कू न त्याला हनशस्त्र के ले. हनशस्त्र
के ल्याबरोबर हभल्लर्ाने त्याच्या गळ्यार्र िलर्ार ठे र्ि त्याचे दोन्िी िाि बािंधून, त्याला एका
खािंबाला बािंधून टाकले...
“बेइर्ानीने लढलास िू हभल्लर्ा...
“फार बोलिो नािी िा अहधरि... बाजूला पडलेले एक कापड घेऊन त्या कापडाने अहधरिा
चे िोंड बािंधून टाकले र् सरोजकडे र्ळि िो म्िणाला
“बापरे सरोज काय भयानक खिंजीर चालर्िेस िू...कधी पािीलच नािी र्ी...
“िू अजून बऱयाच गोष्टी पाहिल्या नािीि...
“सरोज चल लर्कर आपल्याला कसेिी करून प्रधानजींना सोडर्लिंचच पाहिजे...

“िािंब जरा र्ी र्ागच्या खोलीि जाऊन सगळ्यािंना सािंगिे र्ी चालले आिे िे...र्गाशी
म्िणलिं िोििं ना र्ी ज्यार्ेळी र्ी िुला र्दि करिे त्यार्ेळी र्ाझिं नुकसानच िोििं... “सरोज एक
पिंचहर्शीिली िरुणी िोिी. क्रदसायला अहिशय सुिंदर, कोणिािी पुरुर्ष सिजपणे हिच्याकडे
आकर्र्षवि व्िार्ा इिकी. त्याबरोबरच िी अनेक कलािंर्ध्ये पटाईि िोिी.
र्िाराजािंनी सेनापिीला त्यािंच्या र्ैयहक्तक किाि बोलार्ले िोिे. "सेनापिी आपली सेना
काळ्या चभिंिीकडे कधी रर्ाना िोणार आिे...? लर्कराि लर्कर िी चभिंि पाडू न टाका...
“र्िाराज सेना सकाळीच रर्ाना झालेल्या आिेि, पण िुर्चा हर्चार नक्की आिे का...?
काळ्या चभिंिीबद्दल र्ीिी बऱयाच गोष्टी ऐकल्या आिेि. र्िाराज सर्व जाणकार लोक म्िणिािेि
चभिंि पाडणिं बरोबर नािी...
“र्ग त्या सर्व जाणकार लोकािंनािी उद्या प्रधानजी बरोबर फाशी देऊन टाकायची का...?,
र्ाझा हनणवय झालाय सेनापिीजी, र्ला हशकर्ू नका राज्यकारभार कसा करायचा िे...
“जी र्िाराज, र्ाफी असार्ी...”असिं म्िणि सेनापिी बािेर हनघून गेले
िो लुकड्या शरीरयष्टीचा, खोबणीि खोल गेलल
े े डोळे , अधवर्ट टक्कल आहण अधवर्ट लािंब
र्ाढलेले के स, िािाि सदानकदा िे सुर्णवपात्र र् त्याि त्याची हर्हशष्ट र्क्रदरा, चेिऱयार्रिी नेिर्ी
त्राहसक भार्...या र्िाराजाला पाहून पाहून र्िंत्रीगणिी त्याच्या र्ागण्याला र्नािल्या र्नाि
र्ैिागले िोिे...

“आिा प्रलय येणार, िाss िाss िाss
सगळ्यािंना बुडर्ून नेणार, िाs िाs िाs
आिा प्रलय येणार, सगळ्यािंना बुडर्ून नेणार
आिा प्रलय येणार, सगळ्यािंना बुडर्ून नेणार...

काळ्या चभिंिीपासून र्ैल दीड र्ैलार्र असलेल्या एकर्ेर् घराबािेर उभा असलेला, हर्हिप्त
कपडे घािलेला आहण हर्हिप्त क्रदसणारा, म्िािारा र्ाणूस असिं गोल गोल क्रफरि ओरडि िोिा.
ओरडि ओरडिच त्याने अिंगार्रिी असलेले कपडे काढू न क्रदले र् त्याच्या घरासर्ोर असलेल्या
गढू ळ पाण्याने भरलेल्या डबक्याि उडी र्ारली. आिून एक सुिंदर िरुणी बािेर आली.
“बाबा िे काय करिाय िुम्िी, हनघा बरिं बािेर...क्रकिी र्ेळा सािंहगिले र्ी िुम्िाला असिं बािेर
क्रफरि जाऊ नका म्िणून...
“अग र्ाझ्या शान्या बाळा िू पण या काळ या चभिंिी पासून लािंब जा, नािीिर प्रलय येइल
आहण िुला पण घेऊन जाइल, लर्कर जा, लर्कर जा...नािीिर प्रलय येईल आहण आपल्याला
पण घेऊन जाईल...
“बाबा र्र या बरिं. िुर्ची काढा घेण्याची र्ेळ झालीय उगाच कािी बरळू नका, त्या
डबक्यािून बािेर या...
िी िरुणी खरिं च सुिंदर िोिी. र्हडलािंना बािेर काढण्यासाठी त्यािंच्या िािाला धरून
ओढायचा प्रयत्न करि िोिी. पण र्डील हिच्या िािून हनसटून त्या गढू ळ पाण्याि डु बक्या
र्ारण्यािच व्यस्ि िोिे. िे खाली बुडि िोिे आहण खालचा हचखल घेऊन स्र्िःच्या अिंगाला
फासि िोिे. िरीिी िी र्ुलगी प्रयत्न करीिच िोिी. पण र्डील कािी हिच्या िािाला येि नव्ििे.
हिच्या त्या चेिऱयार्रिी जरा त्राहसकपणाचा भार् आला िोिा.
“र्ी र्दि के ली िर चालेल का...? अचानक आलेल्या आर्ाजाने िी िरुणी जरा दचकलीच
घोड्यार्रिी बसलेला, खािंद्यापयंि लािंब के स असलेला, कर्रेला िलर्ार हन खिंजीर असलेला,
अिंगार्रिी हचलखि आहण डोक्यार्रिी टोप, असलेला िो नक्कीच कु णीिरी योद्धा िोिा...

घोड्यार्रून खाली उिरि त्याने त्याचा टोप काढू न बाजुला ठे र्ला, र्ािणाऱया
र्ाऱयाबरोबर त्याचे काळे कु ळकु ळीि के स िर्ेि उडाले िणभरासाठी का असेना िी िरुणी
त्याच्याकडे पाििच राहिली... त्यािंची नजरानजर झाली. त्याच्या नजरे ि हिच्याबद्दल आदर िोिा
हन कोपऱयाि कु ठे िरी प्रेर् िोििं आहण हिच्या नजरे ि त्याच्याबद्दल हनर्ळ कु िूिल िोििं. त्याच्या
बरोबर असलेला दोर त्याने घेिला र् एक गाठ र्ारि गोल क्रफरर्ून हिच्या र्हडलािंभोर्िी फे कला
र् एका झटक्याि ओढू न त्याने हिच्या र्हडलािंना बािेर काढले...
“र्ी िुर्ची आभारी आिे, िोडार्ेळ िािंबून िुम्िी आर्चा पाहणचार का घेि नािी...?
सिंध्याकाळची र्ेळ झाली आिे िुम्िी जेर्ण करून िुर्च्या पुढच्या प्रर्ासाला हनघू शकिा...
“नािी पुन्िा कधीिरी र्ला-र्ी एका र्स्िूच्या शोधाि आिे...
“पहश्चर्ेकडचे प्रर्ास फार क्रदर्स चालि नािीि. िुम्िी योद्धा क्रदसि आिाि. भले िुम्िी
योद्धा असा, पहश्चर्ेकडे जाऊ नका त्या काळ्या चभिंिीपहलकडे जे कािी आिे, िे सगळ्याला र्रचढ
आिे...
“िुर्ची नजर फारच िीक्ष्ण आिे... िुम्िाला कसिं कळलिं की र्ी काळ्या चभिंिीपलीकडे
चाललोय िे...?
“र्ाझी नजर नािी, आठर्णी िीक्ष्ण आिेि. कािी र्र्षांपूर्ी एक म्िािारा साधू, साधू
म्िणिा येणार नािी त्याला. इिर म्िािाऱया र्ाणसाला सारखा असिो िसाच म्िािारा या
रठकाणाहून गेला. जािाना र्ला त्याने एक िैली क्रदली. कािीिरी िोििं त्याि. दुसरी एक िैली
क्रदली, त्याि सोन्याच्या र्ुद्रा िोत्या. िो र्ला म्िणाला कािी र्र्षावनिंिर या रठकाणाहून हचलखि
घािलेला, कर्रेला िलर्ार र् खिंजीर असलेला, डोक्यार्रिी टोप असलेला, खािंद्यापयंि लािंब
काळे कु ळकु ळीि के स असलेला, घोड्यार्रिी स्र्ार िोऊन एक योद्धा येईल. िो स्र्िःहून िुला
त्याची र्दि देऊ करे ल, त्या योद्धध्याला त्याने िी िैली द्यायला सािंहगिली िोिी...
िी िरुणी हिच्या र्हडलािंना एका बाजूला बसर्ि, आि गेली र् काळ्या कपड्याि गुिंडाळू न
ठे र्लेली पािंढरी र् धूळ बसून र्ळकट झालेली िैली हिने आणून त्या िरुणाच्या िािाि सुपूिव
के ली...
“िा र्ाझा िक्क नािी, पण र्ी हर्चारू शकिे का, क्रक या िैली र्ध्ये काय आिे...

त्या िरुणाने िैलीची गाठ सोडि हिला त्याि असलेल्या काळ्या पािंढऱया हबया दाखर्ल्या
र् म्िणाला “िुझे बाबा बरोबर बोलि आिेि, िुम्िाला काळ्या चभिंिींपासून दूर जार्िंच लागणार
आिे. िो आयुष्यर्ान िोिा. काळी चभिंि पाडल्यानिंिर जे कािी सिंकट येणार िोििं. त्या सिंकटापासून
रिण करण्यासाठी जे कािी करार्े लागणार िोििं िे करण्याची शपि त्याच्या हपढ्यानहपढ्याने
घेिली िोिी.

जलहध राज्याचे अहधपिी राज्यािंची हनर्र्विी झाल्यापासून कै रर् राजे िोिे. सध्या अकरार्े
कै रर् र्िाराज राज्य करि िोिे. र्िाराज र्ृद्ध िोिे. शुभ्र पािंढऱया के सािंर्रिी सोनेरी र्ुकुट िोिा.
र्ृद्धत्र् आलेलिं असूनिी चेिऱयार्रिी एकिी सुरकु िी नव्ििी. राज्याला दोन बाजूिंनी सर्ुद्राच्या
सीर्ा असल्यार्ुळे त्याचिं नार् जलहध पडलिं िोििं. जलहध िे राज्य इिर सर्व राज्यािंपेिा
भरभराटीचे राज्य िोििं. असिं म्िणिाि जलहध र्धील हभकारी िे बाकीच्या जगािील श्रीर्िंिपेिा
श्रीर्िंि असिाि. त्याच जलहध राज्याच्या राजर्िालाि आजिी राज्य सभा भरली िोिी.
राजर्िाल क्रकिी आहलशान िोिा. त्या रठकाणी चसिंिासने नव्ििी िर कर्लासने िोिे. शुभ्र
पािंढऱया सिंगर्रर्री दगडापासून बनर्लेल्या कर्ळाच्या आकाराच्या आसनार्रिी कै रर् र्िाराज
आसनस्ि झाले िोिे. बाकीच्या र्िंत्रीगणािंसाठी िी कर्ळाची आसने िोिी. िी राज्यसभा
अधवर्िुवळाकार िोिी. र्िुवळाच्या र्ध्यभागी र्िाराज िोिे र् र्िुळ
व ाच्या पररघार्रिी
र्िंत्रीगणािंसाठी आसने िोिी. र्िाराजािंच्या बरोबर सर्ोरून राज्यसभेि येण्याचा र्ागव िोिा.
आसनािंच्या आजूबाजूला इिर प्रजाजनािंसाठी बसण्याची सुहर्धा के ली िोिी. आजिी राज्यसभा
काठोकाठ गच्च भरली िोिी. हर्र्षयिी हििकाच गिंभीर िोिा. िेर पिकाचे प्रर्ुख कौहशक सर्ोर
येऊन र्िाराजािंना सािंगि िोिे...
“र्िाराज सर्ांनाच ज्ञाि आिे पहश्चर्ेच्या रिक राज्याची िेव्िाच अधोगिी सुरू झाली
जेव्िा र्िाराज सत्यर्र्ांनी िे अघोर कर्व के ले,पण आिा त्यािंचा पुत्र र्िाराज हर्िर्ािंनी जे कािी
चालर्ले आिे त्याची फळे आपल्यालासुद्धा भोगार्ी लागणार आिेि. र्िाराज हर्िर्ािंनी काळी
चभिंि पाडण्याचे आदेश क्रदले आिेि...
कौहशकाच्या या र्ाक्यासरशी सिंपूणव राज्यसभेि कु जबूज सुरू झाली. कौहशक पुढे बोलू
लागला...
“त्यािंच्या कािी र्िंत्रीगणािंनी त्यािंच्या या हनणवयाचा हर्रोध के ला, िर र्िाराजािंनी त्यािंना
बिंदी बनर्ून फाशी देण्याची हशिा सुनार्ली आिे. यार्ध्ये त्यािंच्या प्रधानजींचा आहण सर्ार्ेश

आिे. रिक राज्याचे सैन्य काळ्या चभिंिीकडे रर्ाना झालेले आिे. कोणत्यािी क्रदर्शी िे काळ्या
चभिंिीपाशी पोिोचून िी चभिंि पाडण्याची प्रक्रिया सुरू करेल...
या र्ाक्यानिंिर पुन्िा एकदा कु जबुज सुरू झाली. र्धूनच आर्ाज येऊ लागले...
“रिक राज्यार्र स्र्ारी करा... "रिक राज्य िाब्याि घ्या... हर्िर्ािंचा र्ध करा... रिक
राज्य िाब्याि घ्या...
िेव्िा र्िाराज कै रर् म्िणाले, “शािंि व्िा, कोणिािी हनणवय हर्चार न करिा घेिल्यास
त्याची फळे आपल्याला भोगार्ी लागू शकिाि...काळ्या चभिंिीच्या अनेक गोष्टी आपण ऐकल्या
आिेि,पण त्या फक्त गोष्टी म्िणूनच ऐकल्या आिेि. त्याची शिाहनशा करण्यासाठी कौहशक यािंनी
आपले कािी हनष्णाि िेर काळ्या चभिंिीपलीकडे पाठर्ले िोिे. कौहशक त्यािंची कािी खबर आली
आिे का...?
“िोय र्िाराज आपण एकू ण चार िेर काळ्या चभिंिीपलीकडे पाठर्ले िोिे. त्यािील फक्त
एकालाच र्ाघारी आणण्याि यश आलिं आिे.
त्याच र्ेळी सभेिून आश्चयवकारक उद्गार बािेर पडले.
“िुर्च्या सिंर्िीने त्या िेराला िुर्च्या सर्ोर आणू इहच्छिो...
“सिंर्िी आिे कौहशक, लर्कराि लर्कर त्या िेराला राज्यसभेि उपहस्िि करा...
“र्िाराज िो िेर बोलण्याच्या पररहस्ििीि नव्ििा, र्ेड्यासारखा कािीिी बोलि िोिा.
आपल्याला राजर्ैद्यािंनी त्याला और्षधी देऊन हनक्रद्रस्ि के लिं आिे...
कौहशकािंनी त्यािंच्या सैहनकाला त्या िेराला आणण्याची आज्ञा क्रदली. एक चालिा-क्रफरिा
िुरुिंग, एका खोली एर्ढा िो िुरुिंग र्ोठा िोिा. त्या िुरुिंगार्ध्ये र्ध्ये दोन सिंपूणव र्ाढ झालेले र्ोठे
र्ाघ डरकाळ्या फोडि इकडे हिकडे क्रफरि िोिे. त्या िुरिंग्याच्या र्धोर्ध एका छोट्याश्या
चपिंजराि त्या िेराला साखळदिंडािंनी बािंधून ठे र्ले िोिे. िो िुरुिंग दिा िट्ट्ट्याकट्ट्ट्या र्ल्लािंनी
ओढि राज्यसभेि आणला.
“कौहशक िे काय चालर्लय, आपल्याच िेरास चपिंजऱयाि का म्िणून कोंडलिं आिे...? आहण
िे र्ाघ कशासाठी आणले आिेि?" कै रर् र्िाराज रागा रागाने बोलले..
“र्िाराजािंनी गैरसर्ज करून घेऊ नये. आपल्या सर्ांच्या सिंरिणासाठीच त्याला
चपिंजऱयार्ध्ये कोंडलिं आिे र्िाराज..."

“म्िणजे काय म्िणायचिं आिे नक्की िुम्िाला...?
“र्िाराज र्ी सािंगि बसायला जास्ि र्ेळ घालर्ि नािी िुम्िी स्र्िः पिा..."
कौहशकाने एका सैहनकाला कािीिरी सूचना क्रदली. िो सैहनक पळि जाऊन त्या िुरुिंगाच्या
र्र चढला. िुरुिंगाच्यार्र बरोबर र्ध्यभागी जाि त्याने एक पाण्याची बादली घेिली र् त्या
िेरार्रिी र्ोकळी के ली. िो जागा झाला. िो सार्ान्य र्ाणसा सारखा क्रदसि िोिा. पण जेव्िा
त्याला शुद्ध आली िो ओरडू लागला...
“हसरकोडा इसाड कोिे...
“हसरकोडा इसाड कोिे...
िो र्ोठ्या आर्ाजाि ओरडि िोिा. ओरडिच त्याने त्याच्या चपिंजऱयाचे गज त्याच्या िािाने
सिजपणे उपटून बाजूला फे कायला सुरुर्ाि के ली. िो चपिंज-यािून बािेर आल्यार्र डरकाळ्या
फोडणारे र्ाघ त्याच्यार्रिी धार्ून गेले. िो िेर चपळिेने त्या र्ाघाचा िल्ला चुकर्ि िोिा.
जेव्िा एका र्ाघाने त्याचा पाय पकडू न त्याला ओढू न खाली पडले त्याचर्ेळी दुसरा र्ाघाने
त्याच्या दिंडाचा लचका िोडला. सिंपूणव सभेिून हर्हर्ध आश्चयवकारक उद्गार येि िोिे. त्याच्या
दिंडाचा र्ािंसाचा िुकडा हनघाला िोिा िरी त्याच्या चेिऱयार्र र्ेदनेचा एकिी अिंश क्रदसि नव्ििा.
उलट िो जोरजोराने ओरडि िोिा,
“हसरकोडा इसाड कोिे..., हसरकोडा इसाड कोिे...हसरकोडा इसाड कोिे...
ज्या र्ाघाने त्याच्या दिंडाचा लचका िोडला िोिा त्या र्ाघाचे पुढचे दोन पाय धरून, गोल
गोल क्रफरर्ि त्याला िुरुिंगाच्या सळ्यार्रिी आपटले. जोराि आपटल्यार्ुळे त्या र्ाघाच्या
र्ािंसाचे हशिोडे सिंपूणव राज्यसभेि उडाले. त्याबरोबर सभेिून भयकारक उद्गार हनघाले. दुसरा
र्ाघ घाबरून एका कोपर्याि जाऊन लिान आर्ाजाि गुरगुरि र्ुडपून बसला. िो िेर अजूनिी
“हसरकोडा इसाड कोिे... हसरकोडा इसाड कोिे...”
असिं ओरडिच िोिा. त्या बसलेल्या र्ाघाकडे जाि त्या र्ाघाचे र्स्िक त्याने आपल्या
िािाने सिज धडार्ेगळे के ले. आिा िो र्ुख्य िुरुिंगाच्या सळ्या िोडायला बघि िोिा.
राज्यसभेिील लोकािंर्ध्ये भीिीची लिर उसळली. लोक घाबरून पळू लागले. त्या िेराने र्ुख्य
िुरुिंगाच्या सळ्या िोडल्या र् बािेर पडू न र्िाराज कै रर्ाकडे जाउ लागला. त्याबरोबर सिंपूणव

राज्यसभा घाबरून पािंगू लागली. सैहनक र्िाराज कै रर्ािंकडे धार्ू लागले. पण कािी अिंिरार्र
जािाच िो िेर जागेला िािंबला आहण पुन्िा र्ोठर्ोठ्या आर्ाजाि ओरडू लागला
“हसरकोडा इसाड कोिे... हसरकोडा इसाड कोिे...
“िी राज्यसभा आत्ताच भिंग िोि आिे...”र्िाराज कै रर्ािंनी र्ोठ्या आर्ाजाि आदेश क्रदला
“कौहशक त्या िेराला आपल्या सिंशोधन शाळे ि घेऊन या. बाकीच्या र्िंहत्रर्िंडळींनीिी त्या रठकाणी
उपहस्िि रिार्े. आपल्याला लर्करच कािी ना कािी हनणवय घ्यार्ा लागणार आिे. रिक
राज्यािील आपल्या िेरािंना र् सैहनक पिकाला सूचना पाठर्ा, युर्राजािंना घेऊन िाबडिोब जलद
इकडे हनघायला सािंगा......

--

सरोज र् हभल्लर् सैहनकािंच्या र्ेशाि गुप्त भुयारी र्ागावने प्रधानजींची सुटका करायला
िळघरािील िुिंरूगा कडे हनघाले िोिे. “हभल्लर्ा आपण त्या अहधरिाला र्ारून टाकायला िर्िं
िोििं, िो सुटला िर...
“सरोज िू घाबरू नको आिापयंि र्ाझ्याकडू न कोणीिी सुटले नािी,
“काय बोलिो आिेस, ज्यार्ेळी पहिल्यािंदा िू र्ला आणि िोिा, त्यार्ेळी र्ी िीनदा सुटले
िोिे,
“त्यार्ेळी र्ी नर्खा िोिो, आिा र्ाझ्याकडे अनेक क्लुप्त्या आिेि आहण दुसरी गोष्ट म्िणजे
त्यार्ेळी र्ी िुझ्यार्रिी र्ोहिि झालो िोिो... दोघेिी भुयारी र्ागाविून जाि िोिे. साि िे
साडेसाि फू ट व्यासाचा र्िुवळाकार भुयारी र्ागव िोिा िो. िो नेिर्ीच्या र्ापरािील नसल्यार्ुळे
ना हििे क्रदर्ाबत्तीची सोय िोिी, ना चालायला येि िोिे. दोघे धडपडि पुढे सरि िोिे.
हभल्लर्ाच्या िािाि र्शाल िोिी. त्या र्शालीच्या उजेडाि िे दोघे पुढे सरकि िोिे. भुयार पुढे
सरकि िोिे. एके रठकाणी भुयाराला दोन्िी बाजूनी अजून दोन र्ागव येऊन जुळि िोिे. त्यािंच्या
उजव्या बाजूच्या र्ागावर्रून त्यािंना कु जबुज ऐकू येि िोिी आहण र्शालीचा उजेडिी येि िोिा.
सरोजने हभल्लार्ाच्या डोक्याि जोराि र्ारले “िू िर म्िणाला िोिास क्रक िा र्ागव
कु णालािी र्ाहिि नािी, र्ग िे कोण आिेि पिाऱयाचे सैहनक...?

दोघेिी सार्धानिेचा पहर्त्रा घेऊन िल्ला करण्याच्या ियारीि उभे राहिले. हभल्लर् एका
बाजूला र् सरोज दुसऱया बाजूला उभी िोिी. हभल्लर्ाच्या िािािील र्शाल त्याने हर्जर्ून
टाकली िोिी. सरोजने िािाि िेिीलच एक दगड उचलला िोिा. त्यािंची कु जबुज ऐकू येि िोिी.
“अन्र्ी िुला नक्की खात्री आिे ना िाच िो भुयारी र्ागव आिे िे...
“िोय देर्व्रि र्ी बाबािंबरोबर बऱयाच र्ेळा या रठकाणी आली आिे...
“अग सरोज या िर राजकु र्ारी अन्र्ी आिेि, टाक िो दगड खाली...
हभल्लर् सर्ोर जाि म्िणाला,
“राजकु र्ारी अन्र्ी िुम्िी या रठकाणी काय करि आिाि िुर्च्यासाठी िे बरोबर नािी..."
अचानक सर्ोर आलेल्या हभल्लर्ला पाहून राजकु र्ार देर्व्रिाने िलर्ार काढू न
हभल्लर्ार्रिी उगारली...
“देर्व्रिा िे हभल्लर्काका आिेि िेरपिकाचे प्रर्ुख."
“िुम्िाला क्रकिी र्ेळा सािंहगिलिं आिे र्ला राजकु र्ारी म्िणि जाऊ नका र्ला म्िटलेलिं
आर्डि नािी..."
“पण िुम्िी या रठकाणी काय करि आिाि... "
राजकु र्ारी बोलण्या अगोदरच देर्व्रि म्िणाला
“आम्िी र्िाराज हर्श्वकर्ाव यािंना सोडर्ायला जाि आिोि... "
“राजकु र्ारी आपण िे सिंकट पत्करू नका, िुम्िी जा. र्ी र् सरोज प्रधानजींना सोडर्ायला
जाि आिोि आहण युर्राज देर्व्रिािंना िाबडिोब जलहध राज्याि परिण्याचे आदेश आिेि. "
“युर्राजाला कोणाकडू निी आदेश घेण्याची गरज नािी"
“युर्राज आपले हपिाश्री र्िाराज कै रर् यािंनी िा आदेश क्रदला आिे. र्र नगरािंर्ध्ये िुर्चा
शोध सर्वत्र सुरू आिे... "
“परिं िु र्िाराज हर्श्वकर्ाव यािंना यारठकाणी सोडू न जाणिं युर्राजाला शोभणारिं नािी...
देर्व्रि ठार् िोिा"

“हभल्लर् काका आम्िी ठरर्लेलिं आिे, हपिाश्रींची सुटका करून त्यािंना घेऊन आम्िी
जलहधराज्यार्ध्ये जाणार आिोि... "
“पोरगी िट्टी क्रदसिे, येऊ दे हिला पण बरोबर, उशीर करायला नको आपण जाऊया
पटपट..." सरोज हर्झलेली र्शाल पेटर्ून म्िणाली... शेर्टी चौघािंचा िाफा त्या िळघरािील
िुिंरूगाकडे हनघाला...

उत्तरे च्या जिंगलाि र्िाराज सत्यर्र्ाव र् र्िाराणी शकुिं िला अजूनिी रािि िोिे. ठराहर्क
हर्श्वासू लोकािंनाच त्यािंचा िा रठकाणा र्ािीि िोिा. त्या छोट्याशा पणवकुटीि िे दोघे र्
त्यािंच्यासाठी लागणारी दुभिी जनार्रे िोिी. त्या छोट्याशा पणवकुटी र्ागेच त्यािंना लागणारी
किं दर्ुळे िोिे. बाकीचा ऐर्ज र्ेळोर्ेळी नगरािून पाठर्ला जाि असे. रोज रात्री जेर्णानिंिर
र्िाराज सत्यर्र्ाव ध्यान-धारणा करीि असि. आजिी िे ध्यानधारणेसाठी र्ृगचर्ाव र्र बसलेले
असिाना र्िाराणी शकुिं िलेला िे सिन झाले नािी.
“दुपारी नगरािून दूि आला िोिा. हर्िर्ाने काळी चभिंि पाडायची आज्ञा क्रदली आिे.
हर्श्वकम्यावलािी िुरुिंगाि टाकू न फाशीची हशिा सुनार्ली आिे. िुम्िी क्रकिी काळ असेच गप्प
बसणार आिाि? िुम्िी कािीिरी करायलाच िर्िं...! राज्य र् राज्याची जबाबदारी टाकू न, िुर्चिं
किवव्य सोडू न, िपश्चयाव के ली िरीिी कािी प्राप्त िोणार नािी. कारण जो आपले किवव्य पूणव करि
नािी त्याला ईश्वर सुद्धा प्रसन्न िोि नािी.
र्िाराज िे सत्यर्र्ांनी डोळे देखील उघडले नािीि. त्याची चीड येऊन र्िाराणी शकुिं िला
त्या पणवकुटीिून बािेर पडल्या, बरोबर त्यािंनी छोट्या राजकु र्ारािंनािी घेिले. पाठीर्रिी
राजकु र्ारािंना घेऊन घोड्यार्रिी बसून त्या नगराच्या क्रदशेने हनघाल्या...
िे चार घोडेस्र्ार िोिे. त्यािंच्या पोर्षाखार्रून िे योद्धा असार्ेि असे र्ाटि िोिे. काळ्या
चभिंिीकडे हनघाले िोिे. “चैत्या िुला र्ाटि नािी का आपला आयुष्यर्ान जेव्िापासून त्या
र्ुलीकडू न या हबया घेऊन आलाय िेव्िापासून जरा शािंि शािंिच आिे... “भरि िा आयुष्यर्ानचा

हर्त्र आहण सािीदार िोिा. चैिन्य, कहनष्क, भरि आहण आयुष्यर्ान या चौघािंनी शपि घेिली
िोिी. आहण या चौघािंची हनर्ड झाली िोिी.
“िोय रे लगा भरत्या, र्ला पण िसिंच र्ाटििंय, कन्या िुला काय र्ाटििंय रे ...? आयुष्र्ान
आपला शािंि शािंि झालाय जणू िरर्लाय कु णाच्या िरी आठर्णीि..."
“आयुष्र्ान आिेि िे, आठर्णीि रार्िील ककिं र्ा ज्यािंची आठर्ण येिे त्यािंच्याकडे जािील,
त्यािंना कोण अडर्णार..." कहनष्किी आयुष्यर्ान ला हचडर्ि म्िणाला. आयुष्र्ान शािंि िोिा.
िो खरिं च हिच्या आठर्णीि रर्ला िोिा. हिचिं िे रूप, हिचिं िे क्रदसणिं, हिचिं िे िसणिं, हिचिं बोलणिं,
हिचिं िे चालणिं, सारिं कािी त्यानिं त्याच्या डोळ्यािंर्ध्ये साठर्लिं िोििं. िो हिला पुन्िा पुन्िा आठर्ि
िोिा. िो हिला पुन्िा पुन्िा पािि िोिा.
“आिा कशाला हर्त्रािंची गरज लागिे..? आिा आम्िाला हर्सरणार िो िुम्िी...?" पुन्िा
एकदा चैत्या त्याला म्िणाला...
“चला रे गुपचूप, सर्ोर चभिंि क्रदसायला लागलीय, आिा आपल्याला सुटे व्िार्े लागणार
आिे, दोघािंना दहिणेकडे दोघािंना उत्तरे कडे जार्े लागणार आिे..."
“िे करु िो, आपलिं रोजच कार् आिे, पण आम्िी काय म्िणिोय..." भरि म्िणाला
“कु णीिी कािीिी म्िणू नका, कार्ाचिं बघा आपल्या, िे र्ित्त्र्ाचिं..." असिं म्िणि
आयुष्यर्ानने घोड्याला टाच क्रदली र् िो सगळ्यािंच्या पुढे हनघाला...
हिघािंनी बरोबर ओळखलिं. िेिी त्याच्या पाठोपाठ हनघाले. म्िणजे आयुष्यर्ानला िी खरे च
आर्डली िोिी.
िे चौघेिी काळ्या चभिंिीपाशी पोिोचले. क्रकिीिरी हपढ्यािंपासून िी काळी चभिंि
त्यारठकाणी िशीच िोिी. हिच्याबाबि क्रकिीिरी आख्याहयका सािंहगिल्या जाि िोत्या. त्यािल्या
क्रकिी खऱया क्रकिी खोट्या िे या चभिंिीलाच र्ाहिि... िी चभिंि काळ्याकु ट्ट पार्षाणापासून बािंधली
िोिी. 10 िे 12 फू ट उिं च आहण पाच-सिा फू ट रुिं द अशी िी चभिंि िोिी. रिक राज्याच्या पहश्चर्
सीर्ेर्रिी िी चभिंि बािंधलेली िोिी. उत्तरे पासून दहिणेकडे सिंपूणव भूखड
िं ार्र 5000 र्ैलाहून
अहधक लािंब असलेली िी चभिंि उभी िोिी...
“त्यारठकाणी गोल खड्डा क्रदसिोय का...? “आयुष्यर्ानने चभिंिीस सर्ोर एक दिा फू ट
अिंिरार्र असलेल्या छोट्या गोल खड्ड्ड्याकडे बोट करि सगळ्यािंना हर्चारले...

“असेच खड्डे प्रत्येक अध्याव र्ैलार्रिी उत्तरे कडे आहण दहिणेकडे आिेि... त्या प्रत्येक
खड्ड्ड्यार्ध्ये िा एक एक बी टाकायचा आिे... पहिल्या खड्ड्ड्यार्ध्ये काळा बी टाकल्या निंिर
दुसरा खड्ड्ड्यािंर्ध्ये पािंढरा, त्याच्यापुढे काळा असे बी टाकि जायचे आिेि...
“र्ी आहण कन्या दहिणेकडे जािो, िू भरत्याला घेऊन उत्तरेकडे जा... चैत्या म्िणाला
“चैत्या गडबड करू नकोस, इिकी साधी सोपी गोष्ट नािी िी, िजारो र्ैलािंचा प्रर्ास आिे.
बऱयाच रठकाणी िुम्िाला र्ानर्ी र्स्िी भेटणार नािी. खाण्याची हपण्याची सुद्धा व्यर्स्िा नसेल.
त्यार्ुळे सगळी ियारी करूनच हनघूया...

ज्या गुप्त भुयारी र्ागावने सरोज अन्र्ी देर्व्रि आहण हभल्लर् हनघाले िोिे. िो गुप्त र्ागव
शस्त्रागाराि हनघि िोिा. “काय म्िणिोयस िा र्ागव शस्त्रागाराि जािो, अरे त्या रठकाणी िर
चोर्ीस िास पिारा असिो... “
“र्ी त्या पािऱयाची व्यर्स्िा के ली आिे सरोज,"
त्याने त्याच्या हखशािून र्ाळू चे काळर्ापक यिंत्र काढले. त्यािील एका बाजूची र्ाळू
सिंपूणवपणे ररकाम्या िोण्याच्या बेिाि आली िोिी. अजून कािी काळ गेल्यानिंिर एका बाजूची
र्ाळू पूणव ररकार्ी झाली. त्यार्ेळी एका र्ोठ्या स्फोटाचा आर्ाज ऐकू आला...
“िे काय िोििं? हभल्लर्काका िुम्िी र्िालार्ध्ये स्फोट घडर्ून आणला की काय...?“ अन्र्ी
“त्याहशर्ाय सैहनकािंचे लि हर्चहलि िोणार नािी, नािीिर आपल्याला प्रत्येक सैहनकाला
सार्ोरिं जार्िं लागलिं असििं..." हभल्लर्
“कािी काळ िािंबू, र्ग आपण शास्त्रागारािून बािेर पडू , शस्त्रागारािून पुढे गेल्यानिंिर
िोड्याच अिंिरार्र िळघराला जाणारा रस्िा आिे, त्या िळघरािच प्रधानजी असिील...
सैहनकािंच्या पार्लािंचा आर्ाज त्यािंना जाणर्ला, िळू िळू कर्ी झाला. सैहनक हनघून
गेल्यानिंिर, कािीर्ेळ िािंबून िे शास्त्रागाराि आले. शस्त्रागाराि एकिी सैहनक नव्ििा. हभल्लर्ाने
दोन िलर्ारी घेिल्या. सरोजने हिच्यासाठी दोन छोटे खिंजीर र् एक िलर्ार घेिली. अन्र्ीनेिी
एक िलर्ार घेिली. देर्व्रिाने एक िलर्ार र् धनुष्यबान घेिला. शस्त्रागाराच्या दारािून बािेर
पडल्यानिंिर दोन्िी बाजूला दोन रस्िे जाि िोिे. उजव्या बाजूचा रस्िा र्र र्िालाकडे िर डाव्या

बाजूचा रस्िा िळघराकडे जाि िोिा. डाव्या बाजूच्या रस्त्याच्या शेर्टला चार हशपाई िैनाि
िोिे.
“कोण म्िणि िोििं र्ी सैहनकाचा हनकाल लार्ला आिे...?" देर्व्रि हभल्लर्ाला हचडर्ि
म्िणाला
देर्व्रिाने पुढे िोि एकापाठोपाठ एक िीन बाण चालर्ि िीन हशपायाच्या किं ठाचा र्ेध
घेिला, िर सरोजने एक खिंजीर फे कू न एका सैहनकाला घायल के ले. पण िो सैहनक िळघराचे दार
उघडु न िळघराि पळि गेला. त्याच्यापाठोपाठ िे चौघेिी पळाले पण त्या िळघराच्या दारापयंि
पोिोचिायेि त्या अगोदरच र्ागुन र्िाला कडू न येणाऱया र्ाटेने पाच-सिा हशपायािंचा घोळका
चालि येि िोिा. त्या घोळक्याने या चौघािंना र् पडलेल्या िीन हशपायािंच्या प्रेिािंना पाहिले, िो
घोळका त्र्ेर्षाने यािंच्यार्रिी चालून आला. चौघेिी पटपट त्या िळघराि गेले. पण र्घाशी
िळघराि गेलेल्या हशपायाने िळघरािील सैहनकािंना एकत्र के ले िोिे. त्या रठकाणी पिंधरा िे र्ीस
सैहनक र् र्रून पाच िे सिा सैहनक या चौघािंच्या र्ागार्र िोिे. कािी झालिं िरी आिा या चौघािंचिं
कार् अर्घड िोििं चौघे हर्रुद्ध पिंचर्ीस असा िा र्ुकाबला िोिा...

जलहध राज्याच्या सिंशोधन शाळे ि सर्व र्िंत्रीगण जर्ले िोिे. कौहशक त्यािंना कािी सािंगि
िोिा. िो गुप्तिेर ज्याने कािी काळापूर्ी राज्यसभेि रक्ताचे चशिंिोडे उडर्ले िोिे, अजूनिी
“हसरकोडा इसाड कोिे “असिं बडबडिच िोिा. पण आिा त्याचा आर्ाज र्िंदार्ला िोिा. त्याला
िेिील पलिंगार्रिी झोपर्ले िोिे र् त्याचे िाि पाय बािंधले िोिे.
“र्िाराज काळ्या चभिंिीपलीकडील आपल्या र्ोहिर्ा क्रकिीिरी र्र्षावपासून चालू आिेि,
पण िा असा अनुभर् पहिल्यािंदाच आला आिे. काळ्या चभिंिी पलीकडील र्िालाच्या पररसराि
असलेली दुर्र्वळ खहनजे आपण र्ेळोर्ेळी आणि असिो ; पण इिक्या र्र्षावि िा असा अनुभर्
आपल्याला कधीच आलेला नािी. आपल्याला िे सारिं कळालिंिी नसििं जर योगायोगाने बाटी या
क्रफरत्या जर्ािीचा कहबला त्या रठकाणी िािंबला नसिा....
कौहशकने त्या रठकाणी उपहस्िि असलेल्या एका इसर्ाकडे बोट करून सािंहगिले की

“िे बाटी जर्ािीच्या त्या कहबल्याचे नायक आिेि. त्यािंनीच आपल्या िेराला पकडलिं र्
ज्यार्ेळी आपण दुसरे िेर पाठर्ले िोिे त्यार्ेळी त्यािंच्या िािी सुपूदव के लिं. पण त्यािंच्यार्ाफव ि
आपल्याला बऱयाच बहर्ूल्य गोष्टी कळल्या आिेि र्िाराज..."
“िे फार हर्लिण आिे कौहशक, इिक्या र्र्षावि आपल्याला त्या काळ्या चभिंिीपलीकडे
कोणिािी अनुभर् आलेला नािी. अचानक िे कसिं उद्भर्लिं असार्िं, यार्ागे नक्कीच कािीिरी र्ोठिं
र्षडयिंत्र असण्याची सिंभाव्यिा नाकारिा येि नािी, िुम्िाला कोणत्या गोष्टी कळल्या आिेि..."
“सर बाटी िी जर्ाि काळी चभिंि बािंधण्याच्या अगोदर पासून काळ्या चभिंिीपलीकडे रािि
आलेली आिे, काळी चभिंि बािंधल्यानिंिरिी ज्या कािी घटना घडल्या त्या घटना घडि असिानािी,
त्या रठकाणीच रािि िोिी. असिं म्िणिाि काळ्या र्िालाच्या पहिल्या सम्राटाने बाटी जर्ािीला
अभय क्रदलिं िोििं. पण जेव्िा पिीला सम्राटाचा अस्ि झाला र् काळी चभिंि बािंधली गेली,
त्यानिंिरच्या काळाि देखीलिी बाटी जर्ाि हििेच रािि आली आिे. पण आिा असे कािीिरी
घडि आिे की बाटी जर्ाि स्र्िः स्िलािंिर करि आिे. त्यािंचे बरे च कहबले चभिंिीला पार करून
रिक राज्याि ककिं र्ा जलहध राज्याि येिाना क्रदसि आिेि..."
“या सगळ्याचिं कारण काय असार्िं कौहशक...? "
“या सगळ्याचिं कारण, र्िाराज एकच आिे, िे म्िणजे ' हसरकोडा इसाड कोिे ' "
“म्िणजे नक्की काय म्िणि आिाि...? "
“र्िाराज आपल्या या िेरासारखे अनेक जण त्या काळ्या चभिंिीपलीकडे आिेि... "
“पण िा िर आपल्या हनयिंत्रणाि र्ाटिो आिे...? "
“र्िाराज िो आपल्या नािी या बासरीच्या हनयिंत्रणाि आिे, ज्यार्ेळी िो िुरुिंग िोडू न बािेर
पडला त्यार्ेळी बाटी जर्ािीच्या लोकािंनी बासरी र्ाजर्ायला सुरुर्ाि के ली िोिी िे बासरीचे
स्र्र कानी पडिाच िो एका जागी बसून बडबडि बसला... "
“अजूनिी हििे कोपऱयाि बसलेल्या बाटी जर्ािीचे लोक बासरी र्ाजर्ि आिेि म्िणून िा
आपला िेर शािंि आिे अन्यिा... "
“अन्यिा काय िोऊ शकििं कौहशक...? "

“िे िोऊ शकििं “असिं म्िणि सिंशोधन शाळे च्या दारार्रिी उभ्या असलेल्या एका इसर्ाने
त्या दोन बाटी जर्ािीच्या लोकािंना एका बाणाि र्ारून टाकलिं र् त्या बाटी जर्ािीच्या
नायकार्रिीिी बाण सोडला...

काळी चभिंि पाडण्याची आज्ञा क्रदल्यानिंिर सर्ावि पहिल्यािंदा जी िुकडी काळ्या चभिंिीकडे
चालू लागली िोिी त्या िुकडीचा प्रर्ुख िोिा अद्वैि. अद्वैि िा रिक राज्याि असलेल्या नार्ािंक्रकि
योद्धध्यािंपैकी एक योद्धा िोिा. काळी चभिंि बािंधल्यानिंिर प्रत्येक राज्यािील योद्धध्यािंना काळ्या
चभिंिीपलीकडे जाऊन आपली ियारी हसद्ध करण्याची नर्ीन पद्धि चालू झाली. जो कोणी काळ्या
चभिंिीपलीकडे जाऊन कोणिीिी फार र्ोठी दुखापि न िोिा परि येि असे त्याला अहभजीि िी
उपाधी बिाल के ली जाि असे. अद्वैि िािी एक अहभजीि िोिा. िो बऱयाच र्ेळा काळ्या
चभिंिीपलीकडे जाऊन आला िोिा. काळ्या चभिंिीपलीकडे आलेल्या अनुभर्ाचे व्रण त्याच्या सिंपूणव
शरीरार्रिी िोिे. आिा िोच अद्वैि काळी चभिंि पाडण्यासाठी हनघाला िोिा. काळ्या चभिंिीपासून
कािी र्ैलािंच्या अिंिरार्रिी त्यािंची िुकडी हर्श्रािंिीसाठी िािंबले िोिी.
र्ध्यभागी पेटर्लेल्या शेकोटीभोर्िी क्रदर्सभर प्रर्ास करून िकलेले सैहनक,
हजव्िाळ्याच्या गप्पागोष्टी करि बसले िोिे. आजूबाजूच्या पररसराि स्र्शानासारखी क्रकरव ररर
शािंििा िोिी. रात्र असूनिी रािक्रकड्यािंच्या ओरडण्याचा आर्ाज अहजबाि येि नव्ििा.
आहण अचानक चहूबाजूने र्ोठर्ोठ्याने “हसरकोडा इसाड कोिे “असिं ओरडल्याचा आर्ाज
येऊ लागला

“आिा काय करायचिं हभल्लर्ा, “सरोज र्ैिागून हभल्लर्ाला म्िणाली. त्यािंच्यासर्ोर र्ीस
सैहनक र् र्ागच्या बाजूला पाच सैहनक, असिं त्यािंच्या भोर्िी पिंचर्ीस सैहनकािंचा गराडा पडला
िोिा. र्िाराज हर्िर् त्यािंना देशद्रोिी ठरर्ून फाशी द्यायला कर्ी करणार नव्ििे. कसेिी करून

त्यािंना प्रधानजींना घेऊन िेट हििून जायलाच िर्े िोिे. चौघेिी लढायला हसद्ध झाले. सैहनक
त्यािंच्यार्र चाल करून येणार त्या अगोदरच त्यािील कािी सैहनकािंनी इिर सैहनकािंना र्ारायला
सुरुर्ाि के ली. सैहनका सैहनकािंर्ध्ये लढाई सुरू झाली िोिी. या चौघािंना कािीच कळे ना िे काय
चाललिं िोििं. र्ागून आलेल्या सिा सैहनकािंना या चौघािंनी हर्ळू न जागीच ठार के लिं। आहण सैहनका
सैहनकािंर्ध्ये झालेल्या लढाईि आठ सैहनक हजर्िंि राहिले.
“अरे र्ा प्रधानजीनी त्यािंची व्यर्स्िा अगोदरच के लीय म्िणायची, हभल्लर् त्या आठ
सैहनकािंकडे पािि म्िणाला. “आर्च्या अगोदरिी प्रधानजजीला कोणीिरी सोडर्ायला आले
म्िणायचे..., चला आपल्याला आिा गडबड के ली पाहिजे...
“हभल्लर्ा ओळखलिं नािीस का र्ला...? त्या आठ सैहनकािला सगळ्याि िट्टाकट्टा र्
पहिलर्ान सैहनक त्याला म्िणाला,
“अरे िा िर देशद्रोह्ािंच्या टोळीचा प्रर्ुख योद्धा क्रदसिोय...
“काय हभल्लर्ा िुिी असच बोलिोयस, िुला र्ाहििीये सारिं कािी, आहण िुिी आम्िाला
देशद्रोिी म्िणिोयस...
“अरे सिवक चेष्टा करिोय र्ी...
असिं म्िणि हभल्लर्ाने सािवक ला हर्ठी र्ारली...
“िुर्चा बिंधू हर्लाफ झाला असेल िर र्ला सोडर्ाल का...?
प्रधानजी बाजूच्या िुरुिंगािून म्िणि िोिे
“िर्ा असार्ी प्रधानजी लगेच सोडर्िो,
असिं म्िणि सािवक र् िे साि सैहनक पुढे झाले. त्यािंनी िुरुिंगाचे दार िोडू न काढले. आि
जाि प्रधानजीच्या िािाला बािंधलेल्या साखळ्या त्यािंनी िोडू न काढल्या. अन्र्ीने पळि जाऊन
हिच्या बाबािंना हर्ठी र्ारली.
“अन्र्ी बाळा िुला क्रकिी र्ेळा सािंहगिले, नसिे परािर् करि जाऊ नकोस...
“बाबा र्ी िुम्िाला फाशी जािाना कसिं पाहू शकि िोिे...?
“िुला असिं र्ाटलिं का, क्रक र्ी गपचुप फाशी गेलो असिो...?, देर्व्रि िू िरी कर्ीि कर्ी
आन्र्ीला सर्जर्ायचिं िोििं...?

“िा कसला सर्जार्िोय, िाच हिला घेऊन आलाय...
सरोज प्रधानजीला म्िणाली, देर्व्रिाने सरोज कडे रागाने बहघिलिं, त्याच्या नजरे ि एका
युर्राजचा अपर्ान झाल्या सारखा भार् िोिा. र्ात्र प्रधानजीना अन्र्ी बरोबर सिंभार्षणाि
असल्याने सरोजजचिं िे र्ाक्य त्यािंना ऐकू गेलिं नािी.
“आपण त्या भुयारी र्ागावने जाऊ म्िणजे सैहनकाची आपल्यार्र नजर पडणार नािी...
“अरे हभल्लर्ा िुझ्या र्ागावने गेलो िर आपण नगरािच पोिोचू, आपल्याला लर्कराि
लर्कर नगराबािेर जायला िर्िं. त्यासाठी र्ला एक गुप्त र्ागव र्ाहिि आिे...
“काय बोलि आिाि प्रधानजी, र्ी िेरखात्याचा प्रर्ुख असून र्लािी िो गुप्त र्ागव र्ाहिि
नािी...
“अरे हभल्लर्ा कािी गोष्टी फारच गुप्त ठे र्ाव्या लागिाि...
“चला लर्कर...
प्रधानजी पुढ,े बाकी त्यािंच्या र्ागे हनघाले...

जलहध राज्याच्या सिंशोधन शाळे ि जेव्िा दाराि उभ्या असलेल्या इसर्ाने बासरी
र्ाजणाऱया दोन बाटी जर्ािीच्या लोकािंना ठार के ले र् नायकार्रिी बाण सोडला, त्यार्ेळी
कौहशकाने नायकार्रिी उडी घेि बाटी सर्ाजाच्या नायकाला र्ाचर्ले. पण सिंगीि बिंद
झाल्यार्ुळे इिका र्ेळ शािंि असलेला िो िेर पुन्िा आिर्कपणे ओरडि त्याच्या क्रिया करू
लागला...
“सैहनकािंनो र्िाराजािंना र् सर्व र्िंत्रीगनािंना सुरहििपणे येिून बािेर घेऊन जा, आहण कािी
जण ज्यानिं बाण र्ारला त्याच्या र्ागे जा...
कौहशकाने सर्व सैहनकािंना आदेश क्रदला. पण त्या िेराने ' हसरकोडा इसाड कोिे ' असिं
ओरडि बाजूला पडलेले भाले घेऊन एकापाठोपाठ एक सैहनकािंर्रिी फे कायला सुरुर्ाि के ली.

िेिील भाले सिंपल्यानिंिर, कोपऱयाि पडलेला धनुष्यबाणाकडे िो पळाला. र्ात्र त्याआधीच
कौहशकने िलर्ार फे कू न त्याचा पाय जायबिंदी करायचा प्रयत्न के ला, पण त्याने चपळिेने िी
िलर्ार चुकर्ली र् िेिील धनुष्यबाण त्याच्या िािी घेिला. ज्यार्ेळी त्याने धनुष्यबाण िािी
घेिला, त्याच र्ेळी कौहशकने सर्व सैहनकािंना त्यािंच्या ढाली र्िाराजािंच्या र् र्िंत्री यािंच्या
रिणासाठी सर्ोर धरायला सािंहगिल्या. र्ात्र त्याआधीच त्या िेराने ' हसरकोडा इसाड कोिे '
असे ओरडि र्िाराजािंर्रिी एक बाण चालर्ला. आलेला बाण चुकर्ण्यासाठी र्िाराज खाली
र्ाकले, िेव्िा त्याने दुसरा बाण चालर्ला. िो बाण र्िाराजािंना लागणार, र्ात्र एका हशपायाने
पुढे िोि िो बािंध त्याच्या ह्रुदयार्रिी झेलला. ढालीच्या सुरिीििेखाली सर्व सैहनकािंनी
र्िाराजािंना र् र्िंत्रीगनािंना बािेरनेले. त्यापाठोपाठ कौहशक बािेर पडि, त्याने सिंशोधन शाळे च्या
दाराला कु लूप घािले िो िेर एकटाच आि र्ध्ये ओरडि नासधूस करि बसला.

आयुष्यर्ान र् भारि उत्तरे कडे हनघाले िोिे. प्रत्येक पार्कोसार्रिी असलेल्या गोल
खड्ड्ड्यािंर्ध्ये एक काळा र् त्यापुढील खिंडािंर्ध्ये पािंढरा असे बी टाकि त्यािंची यात्रा चालू िोिी.
आिापयंि त्यािंनी 22 खड्डे सिंपर्ले िोिे. पुढच्या खड्ड्ड्याकडे जाि असिाना भरत्या म्िणाला
“आयुष्यर्ान िुला काय र्ाटििं र्ेड्या आबाजीला खरिं च आपल्या कायावची र्ाहििी असेल
का...? आपण त्याचिं ऐकू न कािी चूक िर करि नािी ना...?
“िुला र्ाहिि आिे का ज्यार्ेळी आपल्या अगोदरच्या र्ारसदारािंनी आपली हनर्ड के ली
त्यार्ेळी आपल्याला एक र्ाक्य सािंहगिलिं िोििं ' इसाटीकोपा हर्साटीकोपा ' म्िणजेच “र्ागव एकच
आिे, लि एकच आिे “आहण िेच र्ाक्य िुम्िाला िुम्िाला पुढे र्दि करे ल असेिी िे म्िणाले िोिे...
“िे र्ाझ्यािी लिाि आिे पण र्ला त्या र्ेड्या आबाजीचा हर्श्वास र्ाटि नािी. र्ला र्ाटििं
िो र्ेडेपणाच सोंग करिोय त्याच्या र्ागिं नक्कीच कािीिरी गोर् आिे...
“भरि िू फारच हर्चार करिोयस, ज्यार्ेळी त्याची र् र्ाझी पहिली भेट झाली िोिी
त्यार्ेळी िोच र्ला म्िणाला, ' इसाटीकोपा हर्साटीकोपा ' आहण िे र्ाक्य फक्त र्ारसदारािंनाच
र्ािीि असििं...
“पण आयुष्यर्ान िू िे हर्सरिो की एकदा र्ारसदाराने पुढचा र्ारसदार हनर्डल्यानिंिर
त्याला र्ागच्या सर्व गोष्टी हर्सरून आपल्या दैनक्रिं दन आयुष्य जगायचिं असििं, आहण कोणत्यािी
पररहस्ििीि नव्या र्ारसदाराशी सिंपकव साधायचा नसिो...

“अरे भरि िे हनयर् र्ोडण्यासाठीच असिाि. आिा त्या र्ूखव हर्िर्ाने काळी चभिंि
पाडण्याची आज्ञा क्रदली आिे, आहण िसिं जर झालिं िर जो आिाकार र्ाजेल िो िािंबर्ण्यासाठी िे
असले फालिू हनयर् कार्ाचे नािीि...

िे बोलि बोलि पुढच्या खड्ड्ड्या पाशी आले िोिे. आयुष्यर्ाने हपशर्ीिून एक काळा बी
काढला र् त्या खड्ड्ड्यार्ध्ये टाकला, ज्यार्ेळी बी खड्ड्ड्यािंर्ध्ये पडला त्यार्ेळी िो जहर्नीि
रुिायला लागला र् त्यािून छोटासा काळा अिंकुर बािेर पडला...

त्याच र्ेळी भरि र् आयुष्यर्ान दोघािंच्यािी कानार्रिी कु णीिरी िाक र्ारि
असल्यासारखा आर्ाज पडला. त्यािंनी र्ागे र्ळू न पाहिले दुरून एक घोडेस्र्ार त्यािंच्याकडे येि
िोिा. अिंधार पडायला आला असल्याने त्याचा चेिरा नीट क्रदसि नव्ििा, पण ज्यार्ेळी िो जर्ळ
आला त्यार्ेळी आयुष्यर्ानला एक सुखद धक्काच बसला. िो घोडेस्र्ार नव्ििा, िी एक स्त्री िोिी.
िी िीच िोिी हजच्याकडू न आयुष्यर्ानाने त्या हबया घेिल्या िोत्या. हजच्या आठर्णीि िो रर्ला
िोिा...

र्िाराणी शकुिं िला छोट्या राजकु र्ारािंना घेऊन घोड्यार्रिी स्र्ार िोऊन हनघाल्या खऱया,
पण दोन-िीन कोसाच्या अिंिरार्र जािाच घनदाट अिंधार पडला. जिंगली श्वापदािंचा ओरडण्याचा
आर्ाज येऊ लागला. इिक्या क्रदर्स जिंगलाि रािि असूनिी त्यािंना त्या आर्ाजाची अहजबाि
सर्य झाली नव्ििी. त्या जरा घाबरल्याच. इिका घनदाट अिंधार पडला िोिा की िाि भरा र्रचे
डोळ्याने नीट क्रदसि नव्ििे आहण याि भर म्िणून त्यािंच्याकडे र्शालिी नव्ििी. नाईलाजाने
त्यािंनी र्ाघारी जायचिं ठरर्लिं...

र्ाघारी जाण्यासाठी त्या र्ळल्या खऱया पण त्यािंच्या र्ागे साि-आठ घोडेस्र्ार उभे िोिे.
त्यािंनी त्यािंची िोंड काळ्या कापडाने झाकली िोिी. त्यािंच्या खािंद्यार्रिी धनुष्यबान र् कर्रेला
िलर्ार लटकि िोिी. िे घोडेस्र्ार कोण िोिे? त्यािंना काय िोििं? याची जरािी कल्पना
र्िाराणींना नव्ििी. र्ुळाि त्यािंना लढाई अहजबाि येि नव्ििी पण िरीिी त्यािंनी बरोबर

घेिलेल्या िलर्ारीला िाि घािला. त्याचर्ेळी र्ागून कु णीिरी त्यािंच्या िोंडार्रिी कापड टाकले,
त्याला कसला िरी हर्हचत्र गिंध िोिा िळू िळू त्यािंना जाणीर् झाली त्यािंच्या सर्व सिंर्ेदना बधीर
िोि आिेि. शेर्टी त्या बेशुद्ध झाल्या र् घोड्यार्रून खाली पडल्या...

काळी चभिंि पडण्यासाठी हनघालेल्या पहिल्या हशपाई िुकडीचा प्रर्ुख अहभजीि अद्वैि
आजूबाजूच्या पररसराचा फे रफटका र्ारण्यासाठी त्याच्या हर्श्वासू सैहनकािंबरोबर गेला िोिा,
इकडे सैहनक शेकोटी पेटर्ून बसले िोिे. ज्यार्ेळी िो परिून र्ाघारी आला, त्यार्ेळी त्याला जे
दृष्य क्रदसले िे त्याच्या हृदयाचा िरकाप उडर्णारिं िोििं. त्याच्या सर्व सैहनकािंची ित्या झाली
िोिी. आिा शेकोटीभोर्िी पिंधरा र्नुष्य बसले िोिे. र्ारलेल्या सैहनकािंची र्ाणूस त्यािंच्या िािाि
िोिे िे चर्ीने िे र्ािंस खाि िोिे र् र्धुनच ओरडि िोिे
“हसरकोडा इसाड कोिे...
अहभजीि अद्वैि त्याच्या हर्श्वासू सैहनकािंबरोबर हििून पळाला. िो क्रकिीिी शूर आहण र्ीर
असला िरीिी र्ूखव नव्ििा. त्याचे दीडशे िे दोनशे सैहनक फारच परािर्ी िोिे. त्याच्या िुकडीला
त्याच्या राज्यािील सर्ावि उच्च बहर्ान हर्ळाला िोिा. त्याची िुकडीिी कधीिी न िारनारी
िोिी... आहण त्या सिंपूणव िुकडीच्या हर्नाश फक्त पिंधरा लोकािंनी के ला िोिा...

कौहशक त्याच्या किार्ध्ये हर्चारर्ग्न पररहस्ििीि बसला िोिा. जे कािी झालिं िोििं िे
नक्कीच हर्चार करायला लार्णारिं िोििं. जो कोणी इसर् िोिा आहण ज्याने िे बाण र्ारले िोिे,
त्याचा नक्की िेिू काय िोिा िे कळणिं आर्श्यक िोििं. त्यार्ागे त्याचा सर्ावि हर्श्वासू िेर भागवर्
गेला िोिा. िो कोणत्यािी िणी परिून त्या इसर्ाला बरोबर घेऊन येणारच याची त्याला खात्री
िोिी. र्नािल्या र्नाि िो लर्कर येऊ दे अशी कौहशक प्रािवना करीि िोिा, आहण दाराि भागवर्
आला. त्याने आल्या आल्या कौहशकची िर्ायाचना के ली. भागवर् त्या र्नुष्याला पकडू शकला
नव्ििा. पण त्याला एक कळाले िोिे, िे म्िणजे िो र्नुष्य र्ारुि राजाच्या आज्ञेर्रुन िे सारिं करि
िोिा...

“िू इिे काय करिेस...? आयुष्यर्ानने हिला हर्चारलिं...
आयुष्यर्ान र् भरि हिला त्या रठकाणी पाहून आश्चयवचकीि झाले िोिे. िी त्यारठकाणी
कशासाठी आली असार्ी याचा हर्चार करि आयुष्यर्ान र्नोर्न आनिंक्रदि िोि िोिा. त्याला
र्ाटि िोििं क्रक िी त्याच्यासाठीच हििे आली असार्ी.

“र्ी कसिं सािंगू िे र्ला कळि नािी, खरिं च...
हिला कािीिरी सािंगायचिं िोििं, पण िी सिंकोचि िोिी. आयुष्यर्ानच्या र्नाि लाडू फु टि
िोिे.
“िुम्िाला कािी सािंगायचिं असेल िर हनसिंकोच बोला, िुम्िाला र्दि करायला आम्िी
के व्िािी ियार आिोि...”आयुष्यर्ानच्या र्नािले र्ाक्य भरि बोलला, त्यार्ुळे आयुष्यर्ान
र्नाि चरफडला.िळू च त्याने भरत्याला गुद्दा घािला...
“इसाटीकोपा हर्साटीकोपा...
िी स्त्री म्िणाली
“िुम्िाला िे र्ाक्य कसिं र्ाहिि...?, िे अहधक सार्ध झाले...
“र्ीिी एक र्ारसदारच आिे. र्ाझ्या र्हडलािंनी र्ाझी हनर्ड के ली िोिी...
“पण गेल्या आठर्ड्याि झालेल्या र्ारसदारािंच्या सभेला िुम्िी उपहस्िि नव्ििा... आहण
िसेिी आपल्या स्र्िःच्या नािलगास र्ारसदार म्िणून हनर्ड करण्याची बिंदी आिे, र्ुळाि
र्ारसदाराला िोपयंि स्र्िःचा सिंसार िाटिा येि नािी जोपयंि िो पुढचा योग्य र्ारसदार
हनर्डि नािी. त्यार्ुळे िुर्ची र्ारसदार म्िणून हनर्ड िोणे अशक्यच आिे... आयुष्यर्ान
म्िणाला.
“म्िणूनच र्ारसदाराच्या सभेने बाबािंच्या हनणवयाला त्यार्ेळी र्ान्यिा क्रदली नव्ििी. पण
निंिर काळ बदलि गेला, ज्यार्ेळी हर्श्वनाि र्ारसदाराच्या सभेचे प्रर्ुख झाले, त्यार्ेळी त्यािंनी
या हनणवयाला र्ान्यिा क्रदली. र्ाझिं कार् र्ाझ्या िेत्रािपुरििंच र्यावक्रदि िोििं, र्ला कु ठे क्रफरायची
र्ुभा नव्ििी. त्यार्ुळे र्ला र्ारसदारािंच्या सभेि जायलािी बिंदी िोिी.

“हर्श्वनािािंनी र्ला याबद्दल कधीच कािी सािंहगिलिं नािी, ज्यार्ेळी र्ाजी सभेचा प्रर्ुख
म्िणून हनर्ड झाली त्यार्ेळी हर्श्वनािािंनी याबाबिीि सािंगने िर्प्राप्त िोििं... िे असो पण िुम्िी
इिे काय करिाय...?
“बाबािंची र्ारसदार म्िणून हनर्ड िोण्यार्ागचे एक प्रर्ुख कारण िोििं, िे म्िणजे बऱयाच
र्ेळा त्यािंना कािी घटनािंचिं पूर्वज्ञान व्िायचिं, स्र्प्नािून ककिं र्ा अिंिर जाहणर्ेिून, त्यािंना पुढे
घडणाऱया घटना कधी कधी सर्जायच्या... पण बाबा एकदा काळ्या चभिंिीपलीकडे गेले िोिे.
र्ारसदारािंच्या सभेि कािीिरी हनणवय झाला िोिा. बाबािंना कािीिरी सर्जलिं िोििं. त्यासाठी िे
काळ्या चभिंिीपलीकडे गेले. िेव्िापासूनच त्यािंची र्ानहसक हस्ििी ढासळि गेली... जेव्िा त्यािंना
व्यर्हस्िि सर्जि िोििं, त्या र्ेळीच त्यािंनी पुढचा र्ारसदार म्िणून र्ाझी हनर्ड के ली िोिी...
“िे असू द्या िो पण िुम्िी इिे काय करिाय िे िुर्च्यासाठी धोकादायक असू शकििं... भरि
म्िणाला...
“जरी त्यािंची र्ानहसक हस्ििी ढासळली असली िरी अजूनिी त्यािंना कािी घटनािंचे पूर्वज्ञान
िोििं. िुम्िी त्या हबया घेऊन गेल्यानिंिर बाबासारखे पळि िोिे...' काळी चभिंि, हबया, आयुष्यर्ान
धोका...' र्ला र्ाटििं िे म्िणि िोिे की आयुष्यर्ानला काळ्या चभिंिीपासून र् हबयािंपासून धोका
आिे...
“पण िे कसिं शक्य आिे...?र्धूनच भरि म्िणाला...
“र्ी बरे च धोके पचर्लेले आिेि, िुम्िी र्ाझी काळजी करू नका, िुम्िी परिून घरी जा त्या
रठकाणी िुर्चे बाबा एकटे असिील... आयुष्यर्ान असिं म्िणि असिानाच त्याच्या र्नाि
आनिंदाच्या उकळ्या फु टि िोत्या. कारण हिला आयुष्यर्ानची काळजी र्ाटि िोिी आहण हिला
त्याची काळजी र्ाटि असल्याने त्याला र्नोर्न आनिंद झाला िोिा...
“र्ी बाबािंना शेजारच्या गार्ाि असलेल्या धर्वशाळे ि बाबािंना सोडू न आलेली आिे, र्ी
िुर्च्याबरोबर उत्तरे कडे येणार आिे...
“आयुष्यर्ान िी िुझी काळजी घेण्यासाठी उत्तरे कडे येणार आिे...भरि आयुष्यर्ानच्या
कानाि कु जबुजला र् निंिर हिच्याकडे र्ळू न म्िणाला “अिो िुम्िी आर्ची काळजी घेण्यापेिा
आम्िाला िुर्ची जास्ि काळजी घ्यार्ी लागेल...! “
आयुष्यर्ानला र्नोर्न र्ाटि िोिे क्रक हिला बरोबर घेऊन जार्े. पण िो िसिं करू शकि
नव्ििा, कारण झालेल्या हनणवयानुसार त्या दोघािंनाच उत्तरे कडे जाणे भाग िोिे. भरिचिं म्िणिी

बरोबर िोििं हिचीच अहधक काळजी घ्यायला लागणार िोिी, आहण िी बरोबर असल्यार्ुळे
त्यािंचा र्ेगिी र्िंदार्णार िोिा.
“िुम्िी आर्च्यासाठी िुर्च्या बाबािंना धर्वशाळे ि सोडू न येऊ नका. आम्िी आर्चिं कायव करू
शकिो, आहण काळजीिी घेऊ शकिो...
“र्ाझा हनणवय झालेला आिे आहण िुझािी झालेला आिे. आयुष्यर्ान िुला र्ाटि नािी का
र्ी िुझ्याबरोबर यार्िं...
“इििं र्ला काय र्ाटििं याचा प्रश्न नािी हनणवय काय झालाय याचा प्रश्न आिे...? सभेने
घेिलेल्या हनणवयाहर्रुद्ध जाणिं िे योग्य नािी...
“बरिं र्ग र्ला सािंगा, उत्तरे कडच्या जिंगलाि भरपूर जिंगली प्राणी आिेि. जर एकाच र्ेळी
िुर्च्यार्रिी चार-पाच र्ाघािंनी धार्ा बोलला िर काय कराल...
“आम्िी कािीिरी करू शकिो, पण जर िू आर्च्या बरोबर असली िर आम्िी कािीच करू
शकणार नािी. कारण िुझ्या सुरिेसाठी आम्िाला र्ेगळी कसरि करार्ी लागेल...
“फार लािंब कशाला आत्ताच पाहूया, सर्जा र्ी इिे नािी आिे आहण या र्ाघािंनी
िुर्च्यार्रिी धार्ा बोललेला आिे...”जेव्िा हिनिं िे र्ाक्य सिंपलिं िेव्िा त्यािंच्या र्ागून र्ाघाची
डरकाळी ऐकू आली...

आयुष्यर्ान र्ागिं र्ळू न पाहिलिं त्या रठकाणी िीन र्ाघ आिर्किेचा पहर्त्रा घेऊन
कोणत्यािी िणी उडी र्ारायच्या बेिाि उभे िोिे. िे र्ाघ साधेसुधे नव्ििे. त्या जिंगलािील
र्ाघाचा आकार साधारणपणे असलेल्या र्ाघाच्या आकारापेिा दुप्पट िोिा. असे िे हर्हचत्र आहण
पूणव र्ाढ झालेले र्ोठे र् एका र्ाणसाला सिजपणे त्यािंच्या नाश्त्याला पचर्णारे र्ाघ िोिे. त्यािंची
िलर्ार त्यािंच्याजर्ळ नव्ििी. त्यािंचे घोडे त्यािंच्यापासून कािी पार्लािंच्या अिंिरार्र िोिे. पण
त्यािंनी िालचाल के ली असिी िर र्ाघाने त्यािंच्यार्रिी धार् घेिली असिी. आयुष्यर्ान िसाच
िािंबला. र्ाघिी िसेच हस्िर िोिे. िळू िळू करि िो घोड्याकडे जाि िोिा. भरििी िळू िळू घोडा
कडे सरकि िोिा. दोघेिी घोड्यापाशी पोिोचले. त्यािंनी त्यािंच्या िलर्ारी िािाि घेिल्या. त्याच
र्ेळी एका र्ाघाने भरिर्रिी िर दुसऱया र्ाघाने आयुष्यर्ानर्रिी उडी घेिली. भरिने बाजूला
सरि िलर्ार अशी धरली जेणेकरून र्ाघाने उडी घेिली िरी िी िलर्ार सरळ र्ाघाच्या

काळजाि आरपार जाणार िोिी. पण र्ाघाने खूपच उिं च उडी घेि र्ागच्या पायाने भरिला
िोंडार्रिी पाडले. आयुष्यर्ानच्या खािंद्यार्रिी पिंजा र्ारि त्या र्ाघाने आयुष्यर्ानलािी खाली
पाडले. आयुष्यर्ाने त्याच्या िािािली िलर्ार पडू क्रदली नािी. दुसऱया र्ेळी िो र्ाघ
त्याच्यार्रिी उडी घेि पिंजे र्ारायला येि असिानाच आयुष्यर्ाने िलर्ार चालर्ि त्याच्या
पुढच्या एका पायाचा पिंजा कापून टाकला...
त्यार्ुळे र्ाघ अहधकच चर्िाळला, त्याने लिंगडि लिंगडि येि आयुष्यर्ानच्या पायाला धरले
र् त्याला हभरकाउन क्रदले. आयुष्यर्ान जोराि जाऊन झाडाला आपटला. उभा असलेला हिसरा
र्ाघ चर्िाळू न जाउन आयुष्यर्ानर्रिी उडी घेिली. त्याच्या गळ्याचा घोट जाणारच िोिा,
पण िीनिी र्ाघ एकाच र्ेळी स्िब्ध झाले, पुिळ्या प्रर्ाणे...

हिन्िी र्ाघ एखादा पुिळा असार्ा िसेच िोिे. िे सजीर् आिेि िे अहजबाि जाणर्ि
नव्ििे. त्या दोघािंनािी नक्कीच भास िोि असार्ा,
“बहघिली र्ी िुर्ची शक्ती साधे र्ाघ िुर्च्यार्रिी धार्ून आले िर िुर्चा जीर् जाणार
िोिा, आहण उत्तरे च्या जिंगलाि र्ाघापेिा बरे च हचत्रहर्हचत्र प्राणी सुद्धा आिेि िे र्ाहिि नािी
र्ाटििं िुम्िाला...?
“काय...? काय के लस िू िे... िे र्ाघ असे का स्िब्ध झाले आिेि...?
“म्िणूनच र्ी म्िणिे र्ला िुर्च्या बरोबर येऊ द्या िुम्िाला र्ाझी गरज आिे...
िे दोघेिी र्ाघापासून दूर झाले. त्यार्ेळी घोड्यार्र बसून हिने डोळे झाकू न कािी िण
िािंबली. िे र्ाघ गपचूप जिंगलाि हनघून गेले...
“िुम्िी िे नक्की कसिं के लिं...?आश्चयवचक्रकि झाला िोिा.
“अरे भरत्या िी सर्व प्राण्यािंच्या र्नार्र हनयिंत्रण करू शकिे...! आयुष्यर्ान म्िणाला...
“िरीिी िू आर्च्या सोबि येणार नािी, कारण सभेच्या हर्रुद्ध कोणिािी हनणवय आचरणाि
आणला जाऊ शकि नािी. िू आिाच्या आिा र्ाघारी जा...
आयुष्यर्ानला जरी र्नािून र्ाटि असले हिने त्याच्याबरोबर यार्िं, पण सभेच्या
हनणवयाहर्रुद्ध जाणे त्याच्या र्नाला पटणारे नव्ििे. िो किवव्यहनष्ठ िोिा...

िे दोघेिी घोड्यार्रिी बसले र् उत्तरे कडे हनघाले. त्याने हिच्याकडे र्ळू निी पाहिले नािी.
आयुष्यर्ानला र्नोर्न खूप र्ाईट र्ाटि िोििं. त्याने र्नािल्या र्नाि हिची िर्ायाचना के ली.
जािा जािा शेर्टचा पिार्िं म्िणून त्यािंनी र्ागिं र्ळू न पाहिलिं पण िी हििे नव्ििीच.
हिचा घोडा दहिणेकडे चाललेला क्रदसि िोिा. त्याने र्नािल्या स्र्िःला दोर्ष देि घोड्याला
टाच क्रदली र् िो पुढच्या खड्ड्ड्याकडे हनघाला.

प्रधानजी, अन्र्ी, देर्व्रि प्रधानजीसाठी लढलेले आठ सैहनक, हभल्लर् हन सरोज
प्रधानजींच्या र्ागोर्ग त्या भुयारािून नगराबािेर पोिोचले. नगराच्या िटबिंदी बािेर दोन
कोसार्र असलेल्या जलहध राज्याच्या पिारा किाकडे जायचा त्यािंचा बेि िोिा. कािी काळ
हर्श्रािंिीसाठी िे त्या रठकाणी िािंबले िोिे. रात्रीचा अिंधार पडला िोिा. दुसऱया क्रदर्शी सकाळी
प्रधानजीला फाशी देण्याि येणार िोिी. चौथ्या प्रिराला बदली सैहनक त्यारठकाणी येणार िोिे.
त्यार्ेळी िळघरािील िुरुिंगाि पडलेली प्रेिे पाहून प्रधानजींचा कसून शोध घेिला जाणार िोिा.
त्यार्ुळे लर्कराि लर्कर पुढे जाणे गरजेचे िोिे. पण सरोज नगराकडे हनघून गेली िोिी. हिच्या
सखी त्या र्ेश्यालयाि िोत्या त्यािंना एकटे सोडू न िी जाऊ शकि नव्ििी. हभल्लर्ाला हिला सोडू न
पुढे जाणे हजर्ार्र आले िोिे. िो उदास िोऊन एका बाजूला बसला िोिा.
“हभल्लर्ा िुला आर्च्याबरोबर येण्याची गरज नािी, िू या आठ सैहनकािंना घेऊन उत्तरे च्या
जिंगलाि जा... उत्तरेच्या जिंगलाि असलेले सैन्य गोळा कर. पुढचे आदेश र्ी िुला पाठर्ेनच...
सािवक र् त्याच्या सािीदार सैहनकािंबरोबर िो नगराच्या बाजूने उत्तरे कडेच्या जिंगलाि
हनघाला.
इकडे अन्र्ी, देर्व्रि र् प्रधानजी जलहध राज्याच्या पिारा किाकडे हनघाले...

त्या गोल र्िुवळाकार नकाशा भोर्िी सर्व जण जर्ले िोिे. जलहध राज्याि आज क्रकिीिरी
र्र्षांनी त्या युद्ध किाििी िात्काळ बैठक बोलार्ली िोिी. कािी हर्शेर्ष र्िंत्रीगण, िेर पिकाचे
प्रर्ुख, सेनाप्रर्ुख प्रर्ुख सल्लागार आहण स्र्िः र्िाराज कै रर् त्या रठकाणी उपहस्िि िोिे.
र्िाराज कै रर् बोलि िोिे,
“आपल्या राज्यसभेि आहण सिंशोधन शाळे ि ज्या कािी गोष्टी झाल्या त्या िुम्िी पाहिल्या.
िो र्ाणूस आहण त्याचे िे हर्हचत्र शब्द, िे आपण सर्ांनी ऐकलिं आहण पाहिलिं आिे. िो काय करू
शकिो िेिी आपल्याला ज्ञाि आिे. आपला शत्रू त्या काळ्याचभिंिीपलीकडे आिे आहण त्यािंची सिंख्या
जरी कर्ी असली िरी िे आपल्यापेिा खूप शहक्तशाली आिेि आहण र्िाराज हर्िर्ािंनी िी चभिंि
पाडण्याची आज्ञा क्रदली आिेि. त्यािंच्या कािी सैन्याच्या िुकड्या त्यािंचिं कायव पूणव करण्यासाठी
पहश्चर्ेकडे हनघाल्या आिेि. आपल्या राज्याची पुढची क्रदशा काय असार्ी? आहण पुढे कोणिी
पार्ले उचलार्ीि यासाठी िी बैठक िात्काळ बोलार्लेली आिे. कारण आपण लर्कर कृ िी के ली
नािी िर त्याची फळे आपल्या सिंपूणव राज्याला, राज्यािील सार्ान्य जनिेला भोगार्ी लागिील.
एक जबाबदार राजा म्िणून राज्यािील प्रर्ुखािंचे र्िे घ्यार्ीि असिं र्ला र्ाटलिं, म्िणून या
रठकाणी िुम्िाला बोललेलिं आिे. यशर्िंि जी िुम्िी राज्याचे सेनाप्रर्ुख आिाि, िुम्िी या
सर्स्येकडे कोणत्या दृहष्टकोनािून पाििा...
“र्िाराज कै रर् आपली सेना कोणत्यािी िणी युद्ध लढण्यास ियार आिे आपण फक्त आदेश
द्यार्ा...
“यशर्िंिजी र्ी िुर्चिं र्ि हर्चारले आिे...?
“र्िाराज खरिं बोलायचिं झालिं िर या पृथ्र्ीिलार्रिी आपले राज्य सर्ावि शहक्तशाली र्
सार्थ्यवशाली आिे. आपल्या राज्यािील सैन्य र् सैहनक सर्व बाजूनी इिर सर्व राज्यािंपेिा उजर्े
आिेि. त्यािंची प्रहशिण पद्धिी त्यािंच्याकडे असणारी ित्यारे त्यािंना पुरर्ले जाणारे हचलखि, टोप
िे सर्व उच्च प्रिीच्या सिंशोधनािून ियार के ले जािाि. त्यािंना सिजासिजी िरर्ने कोणालािी शक्य
नािी... काळी चभिंि जरी पाडली िरीिी आपल्याला कािी फरक पडि नािी. कारण राज्यसभेि
आहण सिंशोधन शाळे ि जे कािी अर्िरलिं िोििं त्याला काळी चभिंि िािंबर्ू शकली नािी, त्यार्ुळे
िी पडली िरी कािी िरकि नािी. उलट आपण त्या बाटी जर्ािीकडू न त्या बासऱया र् त्यािंची
र्ाजर्ण्याची पद्धि हशकू न घेिली पाहिजे. त्या बासऱयाचिं उत्पादन सुरू करून आपल्या सैहनकािंना
त्याच पद्धिीने र्ाजर्ायला हशकर्लिं पाहिजे. जेणेकरून आपण त्या िसल्या व्यक्तींर्रिी त्याचा
र्ापर करू शकिो...

“त्यािंना दहिणेकडच्या देर्ाचे पुजारी ककिं र्ा अिंधभक्त असे म्िणिाि. बाटी जर्ािीचा
नायकिी त्या सभेसाठी उपहस्िि िोिा. त्याने सेनाप्रर्ुखािंना सािंहगिले,
“आर्च्या पारिं पररक किेर्ध्ये या अिंधभक्तािंचा उल्लेख आिे, ज्यार्ेळी दहिणेकडील देर्
जागृि िोईल त्यार्ेळी जागोजाग असे अिंधभक्त उद्भर्िील, िी खरे िर सार्ान्य र्ाणसे असिाि.
पण या सार्ान्य र्ाणसािंना जेव्िा दहिणेकडचा देर् त्याच्या सेर्ेि घेिो, त्यार्ेळी िे लोक अिंधभक्त
बनिाि. त्यािंना कािी क्रदसि नािी, त्यािंना फक्त िेच क्रदसिे जे त्यािंचा देर् दाखर्िो. त्यािंना स्र्िःचिं
र्ि नसििं, ना व्यहक्तत्र् असििं, ना िे हर्चार करू शकिाि, ना स्र्िः कोणिी कृ िी शकिाि. त्यािंना
कोणिीच जाणीर् नसिे. ज्यार्ेळी एखादा र्ाणूस अिंधभक्त िोिो त्यार्ेळी आपण सर्जून जायचिं
की िो र्ृि आिे आहण सर्वशहक्तर्ान आिे...
“पण िुम्िाला िी बासरी आहण त्या बासरीची धून याबाबि र्ाहििी कशी झाली...?
र्िाराज कै रर्ािंनी आहण त्या नायकाला हर्चारले
“आर्च्या सर्व जर्ािीचे त्या चभिंिीपलीकडे एक प्रािवना स्िळ िोििं. त्यारठकाणी आर्च्या
त्या प्रािवनास्िळािंची र्ुख्य पुजारीन, हजला आम्िी राणी देर्ाहलका असिं सिंबोधिो, िी आम्िाला
किा सािंगिे, भहर्ष्य सािंगिे आहण भूिकाळिी सािंगिे... राणी देर्ाहलका पद िे परिं परे ने चालि
आलेले असििं. ज्या राणीनेच आम्िाला बासरी हर्र्षयी सािंहगिलिं, िी अकरार्ी राणी देर्ाहलका
िोिी, र्ी लिान िोिो िेव्िापासून िीच राणी देर्ालीका िोिी, हिने आम्िाला िे सर्व सािंहगिले...
“र्ग या रानी देर्ाहलके ला भेटणिं शक्य आिे का...? र्िाराजािंनी हर्चारलिं
“ज्यार्ेळी दहिणेकडचा देर् जागृि झाला त्यार्ेळी पहिल्यािंदा आर्चिं प्रािवनास्िळ त्याच्या
प्रकोपाने नष्ट झालिं. नष्ट झालिं म्िणण्यापेिा आर्च्या स्र्िःच्या लोकािंनीच िे नष्ट के लिं अिंधभक्त
पहिल्यािंदा बाटी सर्ाजाि उद्भर्ले. त्यार्ेळी त्या रठकाणी असलेल्या आर्च्या जर्ािीचे सर्व लोक
हर्ळू निी त्या अिंध भक्तािंना िािंबर्ू शकले नािीि. त्यार्ेळी िी बासरी ची सिंकल्पना कोणाच्याच
लिाि आली नािी. निंिर जेव्िा िी घटना सगळीकडे पसरली त्यार्ेळपासून आम्िी सर्वजण
स्र्िःजर्ळ बासरी बाळगू लागलो...
“या अिंध भक्तािंहर्र्षयी िुम्िाला अजून काय र्ाहिि आिे...? त्यािंना कशाप्रकारे र्ारू शकिो
आहण त्यािंच्या अजून कोणत्या कर्कु र्ि जागा आिेि...? र्िाराज कै रर्ािंनी त्याला हर्चारले...
“र्ला फक्त त्या बासरी हर्र्षयी र्ाहिि आिे आर्च्या कबील्याचीिी एक पुजारीन आिे,
हिला या जुन्या पुराण्या बऱयाच गोष्टी र्ाहिि आिेि. िुम्िी हिला हर्चारू शकिा,

िो बाटी जर्ािीचा नायक म्िणि िोिा...
“र्ी लिानपणापासून बऱयाच गोष्टी ऐकि आलो आिे,पण त्या फक्त गोष्टी म्िणूनच र्ी र्ानि
िोिो. र्ात्र या गोष्टी खऱया िोि आिेि, एकू ण एक, एकापाठोपाठ एक. त्यार्ुळे आम्िाला आर्चे
र्ूळ घर सोडू न स्िलािंिररि व्िार्े लागि आिे...
र्िाराज कै रर्ानी कौहशककडे पाहिले,
कौहशक म्िणाले...
“र्िाराज र्ी अगोदरच त्यािंच्या सिंर्व कहबल्याना आपल्या राज्याि स्िलािंिररि करण्यासाठी
आपली सैहनकािंची िुकडी पाठर्लेली आिे. यािंच्यापैकी यािंचे बरे च कबीले आपल्या राज्याि आलेले
आिेि, िर कािी कबीले अजून येि आिेि. नायकािंनी आत्ताच ज्या पूजारनीचा उल्लेख के ला, त्या
पूजारनीला आणण्यासाठी आत्ताच सैहनकािंची एक िुकडी पाठर्िो...

पुढे सेनाप्रर्ुख, कौहशक र् इिर र्िंत्रयािंनी आपले हर्चार र्ािंडले. त्यािंचा हनष्कर्षव एकच हनघि
िोिा. र्िाराज हर्िर्ािंनी चभिंि पाडायची ठरर्ली आिे िर त्यािंना पाडू दे त्याचा आपल्याला
कािी फरक पडि नािी, आपण आपल्या राज्यािील लोकािंचा हर्चार करून त्यािंच्यासाठी जे कािी
उपाययोजना करायच्या आिेि त्या करू.

बऱयाच र्ेळानिंिर राज्याचे प्रर्ुख सल्लागार र्िर्षी सोर्दत्त बोलले...
“र्िाराज कै रर् जेव्िा िुर्चे र्डील ियाि िोिे त्या र्ेळेपासून र्ी या राज्याचा र्िर्षी म्िणून
सेर्ा करि आिे. काळ्या चभिंिीपलीकडे जे कािी आिे, त्याने एके काळी या सिंपूणव पृथ्र्ीिलार्र
िािाकार र्ाजर्ला िोिा. काळ्या चभिंिीपलीकडील सम्राटाने पृथ्र्ीर्रिी प्रलय आणला िोिा.
त्या प्रलयानिंिर एका नर्ीन युगाची सुरुर्ाि झाली. त्या सम्राटाला िरर्ण्यासाठी पृथ्र्ीिलार्रील
सर्व राज्ये एकहत्रि झाली िोिी. अजूनिी त्यािंना सियोगी राज्ये म्िणून सिंबोधले जािे. त्या सर्व
राजािंनी हर्ळू न त्याला त्या चभिंिीपलीकडे बिंक्रदस्ि करून, िी चभिंि बािंधली. इिकी र्र्षव झाली िरी
अजूनिी िी जर्ीन, िो भाग रािण्यालायक नािी, हिकडे जीर्न नािी... र्ागच्या र्ेळी जेव्िा
कािी र्ूखव लोकािंनी त्या काळ्या चभिंिी पलीकडील र्दिीने जेव्िा पृथ्र्ीिलार्रचे राज्य िाब्याि
घेण्याचा प्रयत्न के ला िोिा, त्यार्ेळी चभिंिीच्या अलीकडील सियोगी राज्यािंनी हर्ळू न त्या र्ुखांना

र्ृत्युदिंड क्रदला िोिा... अधूनर्धून असे लोक उद्भर्िाच जे काळ्या चभिंिीपलीकडील र्दिीने
पृथ्र्ीर्रचे साम्राज्य िाब्याि घ्यायचा प्रयत्न करिाि... पण इिकी र्र्षे झाली एकदािी िी चभिंि
पाडण्याचा प्रयत्न झाला नािी. कु णाचीिी चभिंि पडण्याची चििंर्ि झाली नािी. आहण आत्ताच असे
काय झाले र्िाराज क्रक हर्िर्ािंनी िा आदेश क्रदला...? खरे िर त्या र्ूखव हर्िर्ला र्िाराज
म्िणायला र्ाझी जीभ लर्ि नािी. ज्यार्ेळी र्िाराज हर्िर्ाचा राज्याहभर्षेक िोणार िोिा र्
सर्ांना हनर्िंत्रणे गेली िोिी ; त्यार्ेळेस र्ी आपल्याला सल्ला क्रदला िोिा, हर्िर् एर्जी र्िाराज
हर्श्वकर्ाव ना रिक राज्याचे राजा बनर्ार्े... र्ला हर्िर् र्ध्ये पूर्ीपासूनच कािीिरी हर्हचत्र
क्रदसि िोििं. िो रिकाचा र्िंश असू शकि नािी. र्िाराज सत्यर्र्ाव र् र्िाराणी शकुिं िलेचा पुत्र
असू शकि नािी. त्याने चभिंि पाडण्याचे आज्ञा क्रदली आिे म्िटल्यानिंिर त्यार्ागे नक्कीच कािीिरी
र्ोठी गोष्ट असणार आिे, जी आपल्याला क्रदसि नािी. आपण त्याकडे दुलि
व करून चालणार नािी.
र्िाराज र्ाझिं र्ि हर्चाराल िर र्ी प्रार्ाहणकपणे सािंगिो की कसिंिी करून त्या र्ूखव हर्िर्ाला
िी चभिंि पाडण्यापासून िािंबर्ायलाच िर्िं. एक हर्िक र् अिंधश्रद्धा म्िणून जर आपण त्याकडे
बघि असाल िर आपलिं चुकि आिे. र्िाराज जर िी चभिंि पडली िर आपल्याला, आपल्या
सर्ांना, सर्व र्ानर् जािीला फार र्ोठे बहलदान द्यार्े लागेल...
“पण र्िर्षी क्रकिीिरी शिकाि आपण त्या चभिंिी र्ुळे आपले रिण झालय अशा गोष्टी
ऐकल्याच नािीि...
उलट िी चभिंि आपले अहस्ित्र् दाखर्ून देि आपल्याला त्यापलीकडे जाण्यापासून
िािंबर्ण्याचा आलेली आिे. त्या पलीकडे असलेली खहनज सिंपत्ती जर आपल्या राज्याि आली िर
आपल्या राज्याि, र् इिरिी अनेक राज्याि अजून र्ोठ्या प्रर्ाणार्र सुख-सर्ृद्धी येऊ शकिे...
सेनाप्रर्ुख यशर्िंिजी र्िर्षींना हर्चारि िोिे...
“सेनाप्रर्ुखजी कािी गोष्टींचे अहस्ित्र् जरी क्रदसि नसले िरी त्या असिाि. आपण त्यािंचिं
अहस्ित्र् नाकारू शकि नािी. एखादी गोष्ट क्रदसि नािी म्िणून िी नािी असे नसिे. एखादी गोष्ट
आपल्याला जाणर्ि नािी म्िणून िी नािी असे नसिे. एखादी गोष्ट आपल्याला सर्जि नािी
म्िणून िी नािी असेिी नसिे. बऱयाच र्ेळा बऱयाच गोष्टी अशा असिाि ज्या आपल्याला कु ठे िी
क्रदसि नािीि जाणर्ि नािीि पण र्ेळ आल्यार्रिी आपले अहस्ित्र् दाखर्ून देिाि...
र्िर्षींच्या या र्ाक्यािंर्रिी सिंपूणव सभा हर्चार र्ग्न झाली...

रिक राज्याची राज्यसभा आज बर्याच क्रदर्सािंनी भरली िोिी. र्िाराज
राजचसिंिासनार्रिी आपल्या िािाि सुर्णवपात्र घेऊन र्क्रदरापान करि बसले िोिे. प्रधानजींना
कारागृिाि टाकल्यापासून प्रधान पदाचा भार सेनापिीकडे सोपर्ण्याि आला िोिा. सेनापिी
अिंबरीश बोलि िोिे...
“र्िाराज आपल्या सैन्याची जी पहिली िुकडी आपण काळ्या चभिंिीपलीकडे पाठर्ली िोिी
त्याबाबि एक बािर्ी आिे...
“कोणिी बािर्ी आिे अिंबरीश...
अलीकडे र्िाराज िोरार्ोठ्यािंचा र्ान ठे र्ायचा हर्सरि िोिे. िे सरावस सर्ांना एके री
नार्ाने सिंबोधि िोिे. बऱयाच जणािंची फरफट िोि िोिी पण र्िाराज पुढे कोणी कािी बोलि
नसे. जेव्िा सेनापिी अिंबरीशजींना र्िाराजािंनी अिंबरीश असे सिंबोधले िेव्िा त्यािंना राग अनार्र
झाला, कारण जेव्िा र्िाराज जन्र्लेिी नव्ििे िेव्िापासून सेनापिी अिंबरीश िे रिक राज्याच्या
सेर्ेि िोिे. त्यािंना राग येणे सिाहजकच िोिे, पण र्िाराजािंपुढे त्यािंनी नर्िे घेि. पुढे बोलायला
सुरुर्ाि के ली...
“र्िाराज आपल्या राज्यािील सैन्यािील िी सर्ावि धाडसी, परािर्ी आहण कधीिी न
िरर्ली जाण्यासारखी िुकडी िोिी...
“एर्ढी प्रस्िार्ना कशाला करिाय अिंबरीश...? सरळ सािंगा बािर्ी काय आिे...? उगाच
आर्च्या र्ेळेचा अपव्यय करू नका...
“र्िाराज चभिंिीकडे गेलल्े या आपल्या िुकडीिील फक्त पाच सैहनक हशल्लक आिेि. िे
र्ाघारी परिले आिेि. बाकी सर्ांना शत्रूने र्ृत्यूच्या दारी पोचर्लिं आिे...
“कोण आिे िा शत्रू...? जो आपल्या राज्याबरोबर युद्ध करण्याच्या ियारीि आिे...
“र्िाराज आपले सैहनक र् त्या िुकडीचा प्रर्ुख अहभजीि अद्वैि जे कािी सािंगि िोिा
त्यार्रून िे साधिंसुधिं नािी. िुम्िी स्र्िः ऐका...
राज्यसभेि एका बाजूला उभा असलेल्या अद्वैिकडे सेनापिीने पाहिले. अहभजीि अद्वैि पुढे
येऊन बोलू लागला...
“र्िाराज आम्िी काळ्या चभिंिीपासून अध्याव कोसार्र िे असू. क्रदर्सभराच्या प्रर्ासानिंिर
सैहनक दर्ले िोिे. आम्िी त्या रठकाणी र्ुक्कार् करायचिं ठरर्लिं. सर्ांनी आपापले घोडे बािंधून क्रदले

र् शेकोटी पेटर्ून त्या रठकाणी बसले. र्ी र्ाझ्या कािी हर्त्रािंबरोबर फे रफटका र्ारण्यासाठी गेलो
िोिो. जेव्िा परि आलो िेव्िा र्ी जे दृश्य पाहिले िे फारच भयानक िोििं... र्िाराज आपले सर्व
सैहनक त्या रठकाणी र्ृत्युर्ुखी पडले िोिे. शेकोटीभोर्िी पिंधरा र्ाणसे बसली िोिी. िी र्ाणसे
हर्हचत्र आर्ाजाि कािीिरी ओरडि िोिी र् आपल्या सैहनकािंचे र्ािंस खाि िोिी...।
िे ऐकल्यानिंिर र्िाराज हर्िर् र्ूखावसारखे र्ोठर्ोठ्याने िसि सुटले. त्यािंच्या िसण्याच्या
आर्ाजाने सिंपुणव राज्यसभा भरून गेली. बऱयाच र्ेळ िसल्यानिंिर त्यािंनी अद्वैि र् त्याचा सािीदार
हर्त्रािंना पकडू न िुरुिंगाि टाकण्याचा आदेश क्रदला...
त्यार्ेळी सेनापिी म्िणाले “र्िाराज अद्वैि िा हर्श्वासू िुकडी प्रर्ुख आिे. त्याला िुरुिंगाि
टाकण्याचे कारण र्ला सर्जले नािी...?
“अिंबरीश एर्ढी साधी गोष्ट कळि नािी का...? अद्वैि र् त्याचे सािीदार हर्त्र जेव्िा बािेर
गेले िेव्िा िल्ला झाला, याचा अिव काय िोिो...? याचा अिव एकच िोिो अिंबररर्ष. िो म्िणजे
अद्वैि र् त्याचे हर्त्र िे शत्रूला हर्ळाले आिेि. त्यािंनी शत्रूला त्यािंचा ठार्रठकाणा क्रदला र् र्ेळिी
क्रदली. जेव्िा सैहनक बेसार्ध िोिे िेव्िा त्यािंनी शत्रूला आपल्या सैन्यार्र आिर्ण करू क्रदले. र्
स्र्िः जाऊन लपून बसले. निंिर िी बनार्ट किा आपल्याला सािंगि आिेि...
“र्िाराज र्ी बनार्ट किा का सािंगेन...? र्ी र्ाझ्यासाठी सािीदार सैहनकािंचा, हर्त्रािंचा
असा सौदा करू शकि नािी. िे र्ाझ्या िुकडीिील सैहनक नव्ििे िे र्ाझे बिंधू िोिे. त्यािंच्या
जीर्ाशी खेळ र्ी कधीच करणार नािी...
अद्वैिला िुरुिंगाि जािोय, याचिं दुःख र्ाटि नव्िििं. पण जो गुन्िा त्याने के ला नव्ििा, जो
गुन्िा त्याच्या ध्यानीर्नी नव्ििा, त्या गुन्ह्ाचे पािक त्याच्या र्ािी लार्ले जाि िोिे. िो
रडर्ेला झाला िोिा. त्याच्या डोळ्यािून अश्रू येि िोिे. ज्या राज्याच्या प्रहि िो इिका हर्श्वासू
र् प्रार्ाहणक राहिला त्याच राजाने त्याच्या र्ािी देशद्रोिाचे इिके र्ोठे पािक लार्ार्े िे त्याला
सिन झाले नािी...
“र्िाराज असे करू नका असे के ले िर आपल्या सैन्याचे र्नोबल खच्ची िोईल..."सेनापिी
शेर्टची हर्नर्णी करि म्िणाले
इिर र्िंत्रयािंनी सेनापिीच्या बोलण्याला दुजोरा क्रदला िेव्िा र्िाराज ओरडू न म्िणाले
“र्ी या राज्याचा राजा आिे आहण र्ी आदेश क्रदला आिे या सैहनकािंना आिाच्या आिा
िुरुिंगाि टाका अन्यिा त्यािंच्याबरोबर िुम्िालािी िुरुिंगाि जार्े लागेल...

सर्व गप्प झाले अद्वैि र् त्याच्या सािीदारािंना पकडू न िुरुिंगािनेण्याि आले...
“अिंबरीश अजून कािी आिे का...? आम्िाला आर्च्या किाि जायची घाई आिे...
“र्िाराज हर्श्वकर्ाव िुरुिंगािून हनसटला आिे...
या र्ाक्यार्रिी र्िाराज हर्श्व र्िाराज हर्िर् एकदर् शािंि झाले. त्यािंचा चेिरा िोधाने
पूणव भरून गेला. डोळे इिके र्ोठे झाले िोिे की िी बािेर पडिील की काय असे र्ाटि िोिे. त्यािंनी
त्यािंच्या िािािील सुर्णवपात्र अिंबरीश यािंच्यार्र फे कू न र्ारले...
“िुम्िी सेनापिी आिाि आहण प्रधानजीिी... काय करि आिाि िुम्िी...? आपल्या सैन्याची
एक िुकडी िोत्याची नव्ििी झाली. देशद्रोिी हर्श्वकर्ाव पळू न गेला आहण िुम्िी आम्िाला िोंड
र्र करून सािंगिाय...?
“र्िाराज काल रात्रीपासून हर्श्वकर्ावच्या शोधाि चारी क्रदशािंना सैहनकािंच्या िुकड्या
गेलेल्या आिेि...
“झालिं, झालिं ना, एर्ढच िोिाना...? का अजून कािी बािर्ी द्यायची आिे...? “र्िाराज
हर्िर् र्ैिागून आहण ओरडू न बोलि िोिे
त्यार्ेळी परराष्ट्र व्यर्िार सािंभाळणारे र्ृद्ध र्िंत्री उठू न उभा राहिले. र्िाराजािंच्या
हभिीर्ुळे िे र्ृद्ध र्िंत्री िरिरि िोिे. िरिरिच त्यािंनी बोलायला सुरुर्ाि के ली...
“र्िाराज सिंसाधन सर्ूिाच्या राज्यािून दूि आलेला आिे...
पूर्ेकडे असलेली पाच राज्य िी सिंसाधन सर्ुिाची राज्य म्िणून प्रहसद्ध िोिी.या पाच
राज्यािून हर्ळणारी खहनज सिंपत्तीिी र्ौल्यर्ान िोिी. िी खहनज सिंपत्ती सिंपूणव पृथ्र्ीिलार्रिी
र्ापरली जाि िोिी...
“बोलर्ा त्याला पुढ,े िो काय भेट घेऊन आला आिे काय आपल्यासाठी...? र्िाराज म्िणाले
“नािी र्िाराज...असिं म्िणण्याचे त्या र्ृद्ध र्िंत्राचे धाडस झालिं नािी. िो दूि एक पत्र घेऊन
आला िोिा. र्िाराजािंनी बोलल्यानिंिर िो पत्र र्ाचू लागला...

“प्रहि रिक राज्याचे र्िाराज हर्िर् यािंस सप्रेर् नर्स्कार...

र्िाराज सिंसाधन सर्ूिाच्या पाच राज्यार्र आिर्ण करून र्ािीिल्या लोकािंनी राज्ये
त्यािंच्या िाब्याि घेिली आिेि. पाचिी राजािंना बिंदी बनर्ून कारागृिाि टाकले आिे. आम्िाला
र्दिीची पुकार करण्यासाठी िे पत्र हलहिण्याची सिंधी क्रदली आिे. परिं परे ने चालि आलेल्या
आपल्या सियोगी राज्यािंना आम्िी पत्र हलिीि आिोि. इिकी र्र्षे आम्िी िुम्िाला खहनजसिंपत्ती
पुरर्ि आलो आिोि, आिा आम्िाला िुर्च्या र्दिीची गरज आिे. िी चभिंि पाडण्याची आज्ञा
िुम्िी क्रदली आिे, चभिंि पाडण्याच्या ऐर्जी इकडे येऊन आर्ची राज्य आम्िाला प्राप्त करून
द्यार्ीि. चभिंि काय कोणीिी पाडू शकिो. चभिंि पाडण्याि कसले आले आिे र्ोठे राजेपण... िुम्िी
खरे च राजा र् र्दव असाल िर सिंसाधन सर्ूिािील पाचिी राज्य त्या लोकािंपासून सोडू र्ून
आर्च्या िाब्याि द्या...

त्या दुिािंने पुढचिं र्ाचायच्या अगोदरच र्िाराजािंनी त्यािंची िलर्ार घेि त्या दुिाच्या जर्ळ
जाि, त्याचिं र्स्िक त्याच्या धडापासून र्ेगळे के लिं. सिंपूणव राज्यसभेि रक्ताचे चशिंिोडे उडाले...

आयुष्र्ान र् भरि या दोघािंना हर्ळू न बाराशे पन्नास र् चैिन्य आहण कहनष्का या दोघािंना
हर्ळू न बाराशे पन्नास असे चौघािंना हर्ळू न पिंचर्ीसशे कोसाचिं अिंिर पार करायचिं िोििं. प्रत्येक
पार् कोसािंर्र असलेल्या खड्ड्ड्यािंर्ध्ये बी टाकि चौघेिी हनघाले िोिे. भरि र् कहनष्क दहिणेकडे
बरे च अिंिर पार करून भरपूर पुढे गेले िोिे, कारण दहिणेकडे फार कािी जिंगले नव्ििी. रस्िे
िोिे. फक्त प्रर्ास करायचा िोिा. र्ात्र उत्तरे कडे रस्िे व्यर्हस्िि नव्ििे. बऱयाच र्ेळा घोड्यार्रुन
उिरून पायी चालि जार्िं लागायचिं. त्यार्ुळे आयुष्र्ान र् भरि यािंची चाल जरा र्िंद िोिी.
त्यािंनी आिापयंि फक्त दीडशे कोसाचिं अिंिर पार के लिं िोििं. एर्ढे अिंिर पार के लिं पण त्यािंना एकिी
र्नुष्याची र्स्िी क्रदसले नािी, ककिं र्ा एकिी जिंगली प्राणी त्यािंच्या र्ाटेि आला नािी. आकाशाि
उिं चार्रिी उडणारा एक गरुड र्ात्र त्यािंना क्रदसला िोिा...

“आयुष्यर्ान िुला जर र्ाटि िोििं, िर िू हिला बरोबर घेऊ शकला असिा. िसेिी सभेचा
प्रर्ुख िोिा िू, िू घेिलेल्या हनणवयाला कोणी हर्रोध के ला नसिा. आपण कोणाला सािंहगिलिंिी
नसििं...
जेव्िा पासून िे हिला र्ागे सोडू न आले िोिे िेव्िापासून आयुष्यर्ान गप्प गप्पच िोिा.
त्यार्ुळे भरि आयुष्यर्ान ला म्िणाला...
“भरत्या र्ी कु णाला सािंहगिलिं नािी, पण र्ला िी खूप आर्डिे. आिापयंि र्ी इिका
क्रफरलो. इिक्या हस्त्रया बहघिल्या. हिच्या िोऊनिी कै क पटीने सुिंदर, रूपर्िी पण र्ाझिं र्न
कधीच र्ोहिि झालिं नािी...
“र्ग काय आिा पुढचा र्ारसदार हनर्डू न सिंसार िाटायचा हर्चार क्रदसिोय...?
“नािी भरत्या, अरे िा काळ फार हर्हचत्र आिे. र्िाराज हर्िर्ने चभिंि पाडण्याचे आज्ञा
क्रदली आिे. त्याबरोबर सर्वत्र कोलािल र्ाजलेला आिे. चभिंि पडल्यानिंिर काय िोईल कािी
सािंगिा येि नािी. आणखी बऱयाच गोष्टी आिेि. त्यार्ुळे याच र्ेळेला जर र्ी र्ारसदारािंच्या
सभेचा त्याग के ला िर िे योग्य ठरणार नािी...
“िेिी आिेच म्िणा आहण अचानक ओरडला
“अरे िो बघ...के र्ढा र्ोठा रे डा आिे िो... “भरि एका र्ोठ्या रे ड्या कडे बोट करि
म्िणाला. िो खरिं च खूप र्ोठा, काळा रे डा िोिा. साधारणपणे अडीच िीन िाि लािंब आहण
िेर्ढ्याच उिं च. र्जनाि कर्ीि कर्ी पाच िे सिा र्णाचा (१र्ण=१६०क्रकलो)िर नक्की असेल...

“अरे भरत्या त्यार्रिी कु णीिरी बसल्यासारखिं र्ाटििंय बघ...
रे डा सिंि गिीने चालला िोिा त्या. रे ड्यार्रिी टाकलेल्या कापडाच्या झोळीि एक लिान
र्ुल, र् रेड्यार्रिी एक र्ाणूस बेशद्ध
ु पडल्यासारखा र्ाटि िोिा. दोघािंनी आपल्या घोड्याची
गिी र्ाढर्ली. रेड्याच्या बाजूला गेल.े त्यािंनी त्याला िािंबर्लिं.र्रिी बसलेल्या र्ाणसाला त्यािंनी
खाली उिरर्ले. िे त्या झोळीिील र्ुलाला उिरून काढणार िोिे पण जिंगलािून चसिंिाची गजवना
ऐकू आली.गजवना ऐकल्यानिंिर िो रे डा जरा िालचाल करू लागला. भरिाने त्याची येसन (येसन
म्िणजे रे ड्याच्या नाकािून आरपार काढलेले दार्े ) धरि त्याला िािंबर्ण्याचा प्रयत्न के ला, पण
आिा चसिंिाची गजवना फार जर्ळू न येि िोिी. िो रे डा भारिाच्या िािून सुटून पळाला. िो रे डा

र्ेड्यार्ाकड्या उड्या र्ारि क्रफरि िोिा. त्याच्यार्रच असलेली झोळीिी िलि िोिी. िी झोळी
कोणत्यािी िणी खाली पडू शकि िोिी र् त्यािील र्ुलाला र्ार बसून िे र्ुल दगार्ण्याची
िोण्याची शक्यिा िोिी. इकडे चसिंि गजवना करि आयुष्यर्ानच्या अिंगार्र धार्ून येि िोिा.
“भरत्या िु जा आहण त्या झोळीिील र्ुलाला कसेिी करून र्ाचर्ा, र्ी या र्ाणसाकडे बघिो...
त्याच र्ेळी रे ड्याने उिं च उडी र्ारली, त्याच्यार्र असलेली झोळी उिं च उडाली आहण खाली
दगडार्र आपटणारच िोिी िेव्िाच इकडे चसिंिाने आयुष्यर्ानर्रिी धार् घेिली...
पुन्िा एकदा िो चसिंि आहण रे डा जागीच स्िब्ध झाले. उिं च उडालेली झोळी गरुडाने त्याच्या
चोचीि पकडू न व्यर्हस्ििपणे खाली ठे र्ली...

जलहध राज्याच्या युद्ध किाि भरलेल्या िात्काळ बैठकीचा हनणवय झाला िोिा. बाटी
जर्ािीच्या लोकािंना जलधी राज्याि आश्रय क्रदला जाणार िोिा. त्या लोकािंनी सैहनकािंना फक्त
त्या हर्हशष्ट प्रकारच्या बासर्या कशा बनर्ायच्या र् िी धून कशी र्ाजर्ायची िे हशकर्ायचे िोिे.
त्याचबरोबर कसेिी करून र्िाराज हर्िर्ािंना िी चभिंि पाडण्यापासून िािंबर्ायचे असािी हनणवय
झाला िोिा. बैठक सिंपल्याची घोर्षणा झाली िोिी पण िेर पिकाचा प्रर्ुख कौहशक म्िणाला...
“र्िाराज अजून एक गोष्ट आपल्या हनदशवनास आणुन देऊ इहच्छिो, िी म्िणजे काल
आपल्या सिंशोधन शाळे ि झालेला िल्ला र्ारुि राजाच्या आज्ञेर्रून झाला िोिा...
र्ारूि राजाचे नार् ऐकल्यानिंिर कै रर् र्िाराजािंच्या कपाळार्र आठ्या पडल्या...
“इिक्या र्र्षावि र्ारूि राजािंची खबरबाि नव्ििी अचानक िे कसे उद्भर्ले...
“ज्या व्यक्तीने िल्ला के ला िोिा, िो र्नुष्य अजूनिी फरार आिे. त्याला शोधण्याचे प्रयत्न
चालू आिेि. िू सापडल्यानिंिर आपल्याला याबाबि अजून र्ाहििी कळू शके ल. पण आिा
अशाप्रकारचे िल्ले िोणार नािीि असिं आपण म्िणू शकि नािी, आपल्याला आपली सुरिा
र्ाढर्ार्ी लागेल...

“व्यियाबद्दल िर्स्र्, पण रिक राज्याचे प्रधान हर्श्वकर्ाव, राजकु र्ारी अन्र्ी आहण
राजकु र्ार देर्व्रि जलहध राज्याच्या सीर्ेि आलेले आिेि... पुढच्या कािी िासाच िे राजर्िली
असिील...

कौहशका चा हर्श्वासू िेर भागवर् आि येि बोलला...।.

सिंसाधन राज्ये. पृथ्र्ीिलार्रिी सर्ावि र्ोठ्या प्रर्ाणाि खहनजाचा साठा असलेली िी पाच
राज्ये एकर्ेकाला लागून र्ोठ्या प्रदेशार्र पसरलेली िोिी. सुर्णव नगर िे सोन्यासाठी प्रहसद्ध
िोि. लोिगड िे राज्य लोि हन त्यासदृश्य धािूिंसाठी र् रत्न पिंचक िे राज्य रत्नासाठी प्रहसद्ध िोिे.
अग्नी र् ज्र्ाला िी राज्ये खहनज िेल र् कोळशासारख्या पदािांसाठी प्रहसद्ध िोिी...
पृथ्र्ीिलार्रील इिर भागाििी खहनज सिंपत्ती हर्पुल प्रर्ाणाि सापडि िोिी. पण ज्या
त्या राज्याि सापडणाऱया साधनसिंपत्तीर्र ज्या त्या राज्याचा अहधकार िोिा. पण या पाच
राज्यािील सिंपत्तीर्रिी सिंपूणव पृथ्र्ीिलाचा अहधकार िोिा. प्रत्येक राज्याचा हिस्सा ज्या त्या
राज्याला पुरर्ला जाई. प्रत्येक राज्याची त्यारठकाणी भागीदारी िोिी. प्रत्येक राज्यािील
सैहनकािंची िुकडी त्या रठकाणी उपहस्िि िोिी. प्रत्येक राज्याचा एक प्रहिहनधी त्या रठकाणी
उपहस्िि िोिा. सर्व राज्यािंनी हर्ळू न त्या रठकाणी असलेली र्ूळ रहिर्ाशािंना िी सिंपत्ती खणायचा
रोजगार क्रदला िोिा. त्याबदल्याि त्यािंना अन्न र्स्त्र हनर्ारा या र्ूलभूि गरजा पुरर्ल्या जाि
िोत्या. ज्या त्या स्र्िः पुरूर्ू शकि नव्ििे. िेिील र्ूळ रहिर्ाशािंना र्ािीिले लोक असिं म्िटलिं
जाई.

पण िे सगळिं हर्द्यािीदशेि हशकणाऱया हर्द्याथ्यांना सािंगण्यासाठी िोििं. त्या पाच राज्याि
र्ात्र उलटाच कारभार चालि िोिा. जोपयंि त्या रठकाणी कोणीिी बािेरचा र्ाणूस गेला नव्ििा
िोपयंि िेिील जर्ाि सुखाने त्यािंचे त्यािंचे जीर्न जगि िोिी. िेिील र्ूळ रहिर्ाशािंचे जीर्न
हशकारीर्रिी असायचिं. त्यािंना शेिी र्ािीि नव्ििी र् िे टोळ्याटोळ्यािंनीनेिर्ी क्रफरि रािायचे.
जेव्िा िे लोक त्या रठकाणी गेले त्यार्ेळी त्यािंच्या र्ागासलेपणाचा फायदा घेऊन त्या सर्ांना
शस्त्रािंच्या जोरार्र खान कार् करायला भाग पाडलिं. सर्ांना जुलूर् जबरदस्िीने कार्ाला लार्ले.
क्रकिीिरी शिके िी गुलार्हगरीि चालू िोिी. त्याला कोणी हर्रोध के ला नव्ििा. सर्व राज्यािंनी
त्याला र्ूक सिंर्िी क्रदली िोिी. र्ेळोर्ेळी र्ूळ रहिर्ासी या साऱयाला हर्रोध करि िोिे. उठार्
करि िोिे पण त्यािंचा उठार् यशस्र्ी झाला नव्ििा. या साऱयािंर्ध्ये िाल िोिे िेिील सार्ान्य
जनिेच.े िेिील र्ूळ रहिर्ाशािंचे म्िणजेच र्ािीिल्या लोकािंचे. र्ािीिल्या लोकािंची सिंख्या कर्ी
नव्ििी. पण िी र्ागासलेली असल्यार्ुळे त्यािंच्यार्रिी या सर्व राज्यािंनी हर्ळू न गुलार्हगरी

लादली िोिी. त्यािंना दररोज खाणीि कार् करार्े लागे. अकरा र्र्षावच्या र्ुलापासून र्रे पयंि
प्रत्येकाला कार् करार्े लागे. ज्याला कोणालािी कार् िोि नसे त्याला एक िर र्रार्िं लागे ककिं र्ा
आपण दुसऱया कोणत्यािरी कार्ाच्या लायक आिोि िे दाखर्ून द्यार्िं लागे. िे सर्व चालू असिाना
सर्व राजे चूप िोिे. पण अकराव्या र्िाराज कै रर्ािंनी, म्िणजे आिा राज्य करि असलेल्या कै रर्
र्िाराजािंनी, त्यािंच्या आयुष्यािील उर्ेदीची र्र्षव या गुलार्ािंना र्ूलभूि अहधकार हर्ळार्ेि
यासाठी घालर्ली िोिी. आज त्यािंच्या कृ पेर्ुळेच र्ािीिल्या लोकािंचे कार्ाचे िास कर्ी झाले
िोिे. र्ृद्धािंना कार् करण्याची गरज नव्ििी. लिान र्ुलािंना खेळण्याची परर्ानगी िोिे. हर्श्रािंिी,
अन्न-र्स्त्र-हनर्ारा र् इिर बऱयाच सुहर्धा त्यािंच्यार्ुळे हर्ळाल्या िोत्या. र्ािीिल्या लोकािंना
त्यािंचे सण-उत्सर् साजरे करायची परर्ानगी नव्ििी, पण कै रर् र्िाराजािंनी त्यािंना िीिी उपलब्ध
करून क्रदली. इिर राज्यािंनी र्ात्र कै रर्ािंना याबाबिीि र्ेड्याि काढलिं िोििं. या सर्ांच्या बदल्याि
कै रर् र्िाराज आपल्यािील खहनज सिंपत्तीचा बराच भाग इिर राज्यािंना देि िोिे. पण िरीिी
िी गुलार्हगरी िोिी. कै रर्ािंनी कधीच गुलार्हगरीची भलार्ण के ली नािी, पण सिंपूणव जगाच्या
हर्रोधाि िे जाऊ शकि नव्ििे. त्यार्ुळे बळजबरीने का असेना त्यािंनी या व्यर्स्िेला र्ान्यिा
क्रदली िोिी.

या पाच राज्यािंसाठी सर्व राज्यािंनी हर्ळू न पाच राजेनर्
े ले िोिे. िे पाच राजे या रठकाणी
राज्य करि िोिे र् ज्याची त्याची खहनज सिंपत्ती ज्याच्या त्याच्या कडे पोच करि िोिे. िे पाच
राजे सुरुर्ािीला हनर्डले गेले िोिे पुढे हपढ्यानहपढ्या िीच पाच राजघराणी चालि आली िोिी.
या पाच राज्यािंची राजसत्ता या सिंसाधन राज्यार्रिी िोिी. या पाच राजािंकडे स्र्िःचिं असिं सैन्य
नव्िििं. इिर सर्व राज्यािंच्या सैन्य र् इिर पाठबळ या राज्यािंना िोििं. त्यािंना फक्त एकच गोष्ट
करायची िोिी िी म्िणजे गुलार्ािंनार्रिी हनयिंत्रण ठे र्ायचिं त्यािंच्याकडू न खहनज सिंपत्ती काढू न
घ्यायची र् हजकडेहिकडे पोच करायची.

पण सिंसाधन राज्याि आिा र्ािीिल्या लोकािंची सत्ता िोिी. र्ािीिल्या लोकािंनी पाच
राजािंना िुरुिंगाि टाकले िोिे. र्ािीिल्या लोकािंनी आपला राजा पाच राज्यािंच्यासाठी हनर्डला
िोिा. त्या राजाच्यानेिृत्र्ाखाली सर्व र्ािीिल्या लोकािंनी हर्ळू न उठार् के ला. सर्व सैहनकी
िुकड्या, राजे यािंना िुरुिंगाि बिंदी बनर्ून पाच राज्यािंचा कारभार त्यािंच्या स्र्िःच्या िािी घेिला.

सर्व जगाला कळार्िं म्िणून त्या पाच राजािंना र्दिीसाठी पत्र पाठर्ण्याची व्यर्स्िा करून क्रदली
िोिी. िेच पत्र घेऊन दूि सर्व राज्यािंर्ध्ये गेला िोिा.

रिक राज्याि आलेला दूि र्ृत्युर्ुखी पडला िोिा र्िाराज हर्िर्ािंनी सर्ांना आदेश क्रदला.
“आपल्या राज्यािील सर्व सैन्य गोळा करा जे सैहनक सुट्टीर्रिी असिील त्यािंनािी बोलून
घ्या, सर्व सैन्यािंना गोळा करून काळ्या हर्हिरीपाशी जर्ा...
जेर्ढिं लर्कर शक्य िोईल िेर्ढिं लर्कर. आिा काळी चभिंि पाडल्या र्ाचून पयावय नािी. िे
सर्व शत्रू र् दिशिर्ादी हिकडु नच येि आिेि. काळी चभिंि पाडू न आपण त्यािंच्यार्र आिर्ण करुन
त्यािंना चजिंकून घेऊ. निंिर सिंसाधन राज्यािंकडे जाऊन िीिी आपल्या िाब्याि घेऊ. सर्व सैहनक
गोळा िोऊन काळ्या हर्हिरीपाशी जर्ा िा आपला युद्ध काळ आिे... साऱया जगाला कळले
पाहिजे रिक राज्याने जेव्िा रिण सोडू न आिर्ण के लिं त्यार्ेळी सिंपूणव जग त्याच्या पायापाशी
झुकलिं...
ज्यािंनी ज्यािंनी आपला अपर्ान के ला िोिा त्या साऱयािंचा प्रहिशोध घेण्याची र्ेळ आली
आिे......

आणखी बऱयाच गोष्टींर्रिी र्िाराज हर्िर्ािंनी भार्षण के लिं. या भार्षणानिंिर र्ात्र त्यािंचा
प्रभार् चािंगला पडला. सर्व राज्यािंर्ध्ये एक नर्ा हरूप साकारला. जो िो लढाईच्या गोष्टी करू
लागला, अपर्ानाचा प्रहिशोध, देशद्रोह्ािंना हशिा, राष्ट्रभक्ती, देशभक्ती यार्रिी जो िो बोलू
लागला...

या राष्ट्रर्ादाच्या उन्र्ादाि सारे जण काळी चभिंि र् हिची आख्याहयका हर्सरून गेले. िी
पाडल्यानिंिर िोणाऱया पररणार्ािंचा साऱयािंना हर्सर पडला. राष्ट्रभक्तीचा िाप इिका चढला िोिा
की खऱया सर्स्यािंचा साऱयािंना हर्सर पडला िोिा. काळ्या हर्हिरीच्या पररसराला सैहनक
छार्णीचे रूप आलिं िोििं. पण सगळे च सैहनक त्या रठकाणी नव्ििे. कािीजणािंचिं डोकिं रठकाणार्र
िोििं. िे डोकिं रठकाणार्र असलेल्या सैहनकािंपैकी अहधरि िोिा.

सरोज जोपयंि र्ाघारी परिून आली िोिी िोपयंि बऱयाच गोष्टी घडू न गेल्या िोत्या. हिचा
र्िालाची अर्स्िा झाली िोिी. जागोजागी झटपटीची हचन्िे क्रदसि िोिी. आहधरििी सुटून गेला
िोिा. हिची एकिी र्ैत्रीण हिला क्रदसि नव्ििे. हिने काढायचा िो अिव काढला. हिला र्ाटलिं
अहधरि सुटून गेला, निंिर सर्व सैहनकािंना आणून त्याने हिच्या र्ैहत्रणींना बिंदी बनर्ून क्रदले
असार्े... ज्या र्ैहत्रणीसाठी िी हभल्लर्ाला सोडू न आली िोिी, त्याच र्ैहत्रणींना बिंदी बनर्लिं िर
हिला या रठकाणी राहून कािीच उपयोग नव्ििा िी बािेर पडायला हनघाली. त्याचर्ेळी र्ागून
आर्ाज आला...

“िुझ्या र्ैहत्रणींना िू सोडणार नािीस का...? िीच का िुझी र्ैत्री...
िो अधीरिाचा आर्ाज िोिा. िी लढण्याच्या सार्ध पहर्त्रयाि आली...
“िू र्ैत्रीबद्दल बोलू नको. हभल्लर् िुझा हर्त्र नव्ििा िर काय...? त्याच्यार्रिी िलर्ार
घेऊन धार्ून आला िोिास...
“त्यार्ेळी र्ाझे डोळे झाकले िोिे. र्ला खरिं च र्ाटलिं िोििं िो देशद्रोिी आिे, पण आिा
र्िाराजािंनी जे कािी चालर्लेलिं आिे, िे पाहून र्ला हभल्लर्ाच म्िणिंण योग्य र्ाटिय, त्यासाठीच
र्ला िुझी र्दि पाहिजे...

सरोज र्ैिागली, हचडु न बोलली, “एक िर र्ाझ्या र्ैहत्रणींना िू बिंदी बनर्लिं, आहण र्रून
र्ाझीच र्दि र्ागिोय िुला लाज कशी र्ाटि नािी...

“िुला खरिं च र्ाटििं काय र्ी हनष्पाप र्ुलींना बिंदी बनर्ून िुरुिंगाि टाकीन. र्ी त्यािंना
व्यर्हस्िि नगराबािेर सोडलेलिं आिे आहण िे र्ी सािंगिे म्िणून हर्श्वास ठे र्ू नको...

त्याने अजून कोणाला िरी बािेर बोलार्लिं. िी शालीनी िोिी. हिने सरोजला सािंहगिलिं क्रक
अहधरिने त्यािंच्या सर्व र्ैहत्रणींना नगराबािेर व्यर्हस्िि पोच करून, हिची र्ाट पाििो येिे
िािंबला िोिा...

“र्ाझ्याकडू न कसली र्दि िर्ी आिे िुला...
“आपल्याला कािी कै द्यािंना सोडर्ायचा आिे िुरुिंगािून...
“पुन्िा त्या िुरुिंगाि जाणार नािी र्ी, र्ागच्या र्ेळेस कशीिरी र्ाचले...
“िू हभल्लार्ाला बरोबर गेली िोिीस. र्ला िो भुयारी रस्िा र्ाहिि नािी, म्िणून र्ी िुझी
र्दि र्ागि आिे... आहण िुरुिंगाि आिे िे र्ाझे खास हर्त्र आिेि. अद्वैि आहण त्याचे सािीदार.
त्यािंना बऱयाच गोष्टी र्ािीि आिेि ज्या हभल्लर्ालािी र्ाहिि असायला पाहिजेि... िू त्यािंना
सोडर्ायला र्ाझी र्दि कर र्ी िुला हभल्लर्ापयंि पोिोचायला र्दि करीन...
सरोजला आिा नगराि रािण्याचे कािी प्रयोजन नव्ििे. हिच्या सर्व र्ैहत्रणी सुखरूप
िोत्या. हिला आिा हभल्लार्ा बरोबर जायचे िोिे. त्यार्ुळे अहधरिाला र्दि करायला ियार
झाली. दोघािंनी अद्वैि र् त्याच्या हर्त्रािंना सोडर्ायची जबाबदारी घेिली...

िो चसिंि आहण िो रे डा दोघेिी जागेला स्िब्ध झाले िोिे. आकाशािून आलेल्या गरुडाने त्या
लिान र्ुलाला व्यर्हस्ििपणे खाली ठे र्लिं िोििं, आहण िेव्िाच र्ागून घोडा येि असल्याचा आर्ाज
आला. त्या घोड्यार्रिीच िोिी हजला त्यािंनी र्ाघारी पाठर्लिं िोििं. िी कधी र्ाघारी गेलीच
नव्ििी, त्यािंच्यार्ागून येि िोिी, इिक्या गुपचूपपणे की त्या दोघािंनािी सर्जले नव्ििे...

घोड्यार्रून उिरला िी म्िणाली
“म्िणून र्ी म्िणि िोिे, र्ला बरोबर येऊ द्या. र्ाझी गरज आिे िुम्िाला. िुर्चा प्रर्ास
सुखाचा झाला असिा...

आयुष्यर्ानला हिला पाहून खरिं िर आनिंद झाला िोिा. पण कु ठे िरी त्याचा पुरुर्षी
स्र्ाहभर्ान दुखार्ला गेला िोिा. िो िे सर्व कािी करू शकि िोिा, ककिं र्ा नव्ििा. िरीिी एका
स्त्रीने येऊन त्याला र्दि करार्ी र् शब्द सुनार्र्े िे त्याच्या पुरुर्षी र्नाला न पटणारे िोिा...

िो हिच्यार्रिी ओरडि म्िणाला

“िू इििं काय करिेस...? आम्िी िुला र्ाघारी जायला सािंहगिलिं िोििं. िू आर्च्या र्ागे र्ागे
येऊन नकोस. आम्िी आर्ची काळजी घ्यायला सर्िव आिोि. िू िुझी शक्ती िुझ्यापाशी ठे र्.
आम्िाला त्याची गरज नािी. आम्िी र्ारसदार आिोि आहण आम्िी आर्चिं कायव कोणत्यािी शक्ती
हर्ना करू शकिो...
िो िे सर्व खूप र्ोठ्या आर्ाजाि एका दर्ाि बोलून गेला. पण दुसर्या िणी त्याला र्ाटलिं
की िे सर्व ऐकू नहिला र्ाईट र्ाटेल, म्िणून झालेली चूक सार्रि काळजीच्या सुराि हिला
म्िणाला...
“र्ला िुझिं नार् नािी र्ाहिि नािी. पण जेव्िा पासून र्ी िुला पाहिले िेव्िा पासून िु र्ला
र्ोहिि करून घेिले आिेस. आिापयंि र्ी क्रकिीिरी रूपर्िी पाहिल्या पण र्ी त्यािंच्यार्रिी
कधीच र्ोहिि झालो नािी. कधी नव्िे िे र्ाझ्या आयुष्याि एखाक्रदने र्ला र्ोहिि करार्े आहण
र्ी हिला गर्ार्ून बसार्े िे र्ला आर्डणार नािी. म्िणून िू घरी जा, जेव्िा र्ी र्ाघारी परिून
येईल र् िी सर्व ठीक िोईल िेव्िा आपण सुखाने राहू...
“र्ोहिनी र्ाझिं नार् र्ोहिनी आिे. आहण र्ी िुला र्ोहिि के लिं नािी, िर िू र्ला र्ोहिि
के ला आिे. बाबा बऱयाच र्ेळा बऱयाच गोष्टी बोलि असिाि, पण र्ी सर्व गोष्टी ऐकू न कु ठे िी
धार्ि क्रफरि नािी. बाबािंनी जेव्िा िुझ्याबद्दल बोललिं, त्यार्ेळी र्ला रािर्ले नािी म्िणून र्ी
िुझ्या र्ागे आले. र्ला र्ाटलिं िुला सािंगून कायावपासून परार्ृत्त करार्े, र्लािी िुला गर्र्ायचिं
नव्िििं. त्याचासाठीच िा अट्टिास िोिा. पण िु र्ला बरोबर येऊ क्रदलिं नािी र् र्ाघारी पाठर्ले.
पण र्ी िुला सोडू शकि नव्ििे. र्ाझिं किवव्य िोििं म्िणून र्ी िुझ्या र्ागे र्ागे येि राहिले...
एर्ढिं बोलल्यानिंिर र्ोहिन्याच्या डोळ्याि अश्रू गोळा झाले. िी रडू लागली. आयुष्र्ानने
जर्ळ जाि हिला त्याच्या हर्ठीि घेिले...

बराच र्ेळ दोघे एकर्ेकािंच्या हर्ठीि िोिे. एकर्ेकािंना अनुभर्ि िोिे.
“अरे त्या रे ड्याला आहण त्या चसिंिाला र्ोकळिं करा... क्रकिी र्ेळ झालिं िे हििेच स्िब्ध
आिेि...?
भरत्या म्िणाला. भरत्याचा आर्ाज ऐकू न र्ोहिनी आयुष्यर्ानच्या हर्ठीिून बाजूला
झाली. हिने कािी िण डोळे झाकू न उघडले, त्यार्ेळी िो चसिंि हनघून गेला. रे डा शािंि िोऊन त्या
रठकाणी उभारला. भरिाने जाऊन िे लिान र्ूल उचलून आणले. िोपयंि िो र्ाणूसिी शुद्धीर्र
आला िोिा...

आज जलहध राज्याची राज्य सभा भरली िोिी. र्िाराज हर्िर्, त्यािंची काळी चभिंि
पाडण्याची आज्ञा, अिंधभक्त, या साऱयािंर्रिी आज हनणवय िोणार िोिा. राज्यसभेि सर्व र्िंत्रीगण,
राज्यािील कािी प्रहिहष्ठि लोक, र्िाराज हर्श्वकर्ाव म्िणजे रिक राज्याचे प्रधान, त्यािंची र्ुलगी
अन्र्ी, युर्राज देर्व्रि असे सर्व जण जर्ले िोिे.

प्रधानजी जलहध राज्याि पोिोचल्यानिंिर कळालेल्या गोष्टींर्ुळे फारच आश्चयव चकीि
झाले. अिंधभक्तािंची गोष्ट त्यािंना भयकारक र्ाटली. अिंधभक्तािंना काळी चभिंि अडर्ू शकि नािी
म्िटल्या निंिर त्यािंना आश्चयावचा धक्काच बसला. सिंशोधन शाळे ि झालेला क्रकस्सा र् त्यार्ागे
असलेला र्ारूि राजाचा िाि ऐकू न त्यािंना असुरहिििेची भार्ना दाटून आली, जी त्यािंनी
त्यािंच्या सिंपूणव आयुष्याि कधीच अनुभर्ली नव्ििी.

राज्यसभेि र्िाराज कै रर् बोलि िोिे...
“काल बोलार्लेल्या बैठकीि दोन र्ित्त्र्ाचे हनणवय घेण्याि आले आिेि िे म्िणजे कसेिी
करून काळी चभिंि पाण्यापासून र्िाराज हर्िर्ािंना िािंबर्ायचिं र् दुसरे म्िणजे बाटी जर्ािीिील
लोकािंकडू न बासरी बनर्ून िी धून र्ाजर्ायची हशकू न घ्यायची...

दुसऱया हनणवयाची अिंर्लबजार्णी सुरू झालेली आिे पण पहिला हनणवय कसा अर्लाि
आणार्ा याबाबि र्ुख्यत्र्े िी राजसभा बोलार्लेली आिे. जलहध राज्याने र्ेळोर्ेळी घेिलेल्या
हनणवयार्ुळे आज जलहधराज्य या सर्ृद्धीच्या हस्ििीला पोिोचले आिे. पण आज आपल्याला एक
हनणवय घ्यार्ा लागणार आिे, िो म्िणजे र्िाराज हर्िर्ािंना काळी चभिंि पडण्यापासून
िािंबर्ण्याचा... आत्ताच कळालेल्या बािर्ीनुसार र्िाराज हर्िर्ािंनी त्यािंची सर्व सैना काळ्या
हर्हिरीपाशी जर्ा के ली असून िे स्र्िः त्या रठकाणी हनघालेले आिेि. त्यार्ुळे चभिंि पाडण्याचा
त्यािंचा हनधावर पक्का क्रदसि आिे. जर आपण चभिंि पडण्यापासून त्यािंना िािंबर्लिं नािी िर अनिव
िोईल. ज्या कािी चभिंिी बाबिच्या गोष्टी आजपयंि आपण ऐकि आलो आिोि त्या खऱया असो
की खोट्या. एक गोष्ट र्ात्र नक्की आिे िी म्िणजे आिापयंि इिकी र्र्षे कु णाचीिी िी चभिंि
पाडण्याची हिम्र्ि झाली नािी. आपले राज र्िर्षी सोर्दत्त यािंनीिी याबाबि एक हर्चार
करण्यायोग्य सल्ला क्रदलेला आिे, त्यार्ुळे कसेिी करून आपल्याला र्िाराज हर्िर्ािंना िी चभिंि
पडण्यापासून रोखायलाच िर्िं...
त्यािंना िािंबर्ण्यासाठी आपण एकच गोष्ट करू शकिो िी म्िणजे रिक राज्य बरोबर युद्ध...।

र्िाराज कौरर्ािंच्या या र्ाक्याबरोबर सिंपूणव राज्यसभेि कु जबुज र्ाढली. पुन्िा एकदा लोक
रिक राज्य िाब्याि घेण्याच्या घोर्षणा देऊ लागले. त्यानिंिर र्िाराज कै रर् कािी िण िािंबले र्
बोलू लागले...
“र्ी जलधी राज्याचा अकरार्ा सम्राट, रिक राज्याचा राजा हर्िर् याच्या हर्रोधाि युद्ध
घोहर्षि करि आिे. आपले युद्ध िे कु णा व्यक्ती, कु ठले राज्य र् कु णा राज्यािील जनिेच्या हर्रुद्ध
नािी, िर त्या लोकािंनी घेिलेल्या हनणवयाहर्रुद्ध आिे. जेर्ढिं शक्य िोईल िेर्ढी प्राणिानी टाळि
आपल्याला फक्त आपला िेिू साध्य करायचा आिे. िो म्िणजे राजा हर्िर्ाला कसेिी करून िी
चभिंि पाण्यापासून िािंबर्ायचे...

“र्ी आदेश देिो की आपले सैन्य गोळा करा, जे सैहनक सुट्टीर्र आिेि, त्यािंना बोलून घ्या.
सर्व सैहनकािंना गोळा करून आपण िाबडिोब रिक राज्यािील काळ्या हर्हिरीकडे कू च करणार
आिोि...।

र्िाराजािंच्या ह्ा गोष्टीनिंिर राज्यसभेि एकच गोंधळ उडाला. जो िो र्िाराजािंचा
जयजयकार करि िोिा.
जलधी राज्याचा जयजयकार करि िोिा.

सर्ांना शािंि करि र्िाराज बोलले
“आपला िेिू आिे र्िाराज हर्िर्ािंना िी चभिंि पडण्यापासून िािंबर्ायचा,.त्यासाठी
र्िाराज हर्िर्ािंना त्यािंच्या र्िाराज पदार्रून काढू न आपल्याला र्िाराज हर्श्वकर्ावना रिक
राज्याचे र्िाराज बनर्ार्े लागेल..।।।
जे आज आपल्याि यारठकाणी उपहस्िि आिेि...।

र्ग र्िाराज कै रर्ािंबरोबर, र्िाराज हर्श्वकर्ाव यािंच्या नार्ाचा जयजयकार सुरु झाला र्
जयजयकार करि करि राज्यसभा सिंपली...

र्िाराज हर्िर् भल्या र्ोठ्या रिार्ध्ये काळ्या हर्हिरीकडे हनघाले िोिे. त्यािंचा िा रि
ओढण्यासाठी अकरा घोडे िोिे. िो रि एखाद्या बिंद आहलशान खोली सारखा िोिा. त्या
खोलीर्ध्ये र्िाराज हर्िर्ािंसाठी सर्व प्रकारची व्यर्स्िा िोिी. त्या बिंक्रदस्ि चालत्या क्रफरत्या
एका खोलीच्या राज र्िालािून र्िाराज हर्िर् राजधानी कडू न काळ्या हर्िीरीकडे कु च करि
िोिे. त्यािंच्या बरोबर पाच िजार सैहनकािंचा फौजफाटा िोिा. अडीच िजार सैहनक पुढे अडीच
िजार र्ागे र् र्ध्ये र्िाराज हर्िर्ािंचा रि िोिा. िे पाच िजार घोडेस्र्ार सैहनक युद्धाि हनपून
िोिे. काळ्या हर्हिरीपाशी अजून पाच िजाराच्या आसपास सैहनक जर्ले िोिे । एकू ण हर्ळू न
दिा िजाराची सैना काळी चभिंि पाडण्यासाठी एकर्टली िोिी. काळी चभिंि आिा पडणारच िोिी
आहण आपल्या बरोबर अिंधारच घेऊन येणार िोिी...

र्िाराज हर्िर् सगळा फौजफाटा फाटा घेऊन काळ्या हर्हिरीकडे गेल्याने,
राजर्िालार्रिी फारसे सैहनक नव्ििे. जे कािी िोिे त्यािंच्यापासून लपून छपून, एखाद-दुसरा
सैहनक आला िर त्याचा काटा काढू न, अहधरि र् सरोज या दोघािंनी हर्ळू न अद्वैि र् त्याच्या
सािीदारािंना सोडर्ले. निंिर िे सगळे उत्तरे कडील जिंगलाकडे हनघाले. त्याच जिंगलाकडे ज्या
जिंगलाि र्िाराणी शकुिं िला र् र्िाराज सत्यर्र्ाव रािि िोिे, ज्या जिंगलाि र्िाराणी शकुिं िलेला
कािी लोकािंनी बेशुद्ध करून पळर्लिं िोििं. त्याच जिंगलाकडे ज्या जिंगलाकडे हभल्लर्, सािवक आहण
त्याचे सािीदार हनघाले िोिे...

दूर कु ठे िरी, कोणत्या िरी राज्याि, एका अिंधाऱया जागी, अिंधाऱया खोलीि, अिंधारऱया
चसिंिासनार्रिी राजा र्ारुि बसला िोिा. त्याचिं घडणाऱया सर्व घडार्ोडींर्रिी लि िोििं र्
कोणत्या चाली चलायच्या याचा िो हर्चार करि िोिा.

क्रकिीिरी शिके अगोदर, काळी चभिंि सुद्धा बािंधण्याच्या अगोदर, सिंपूणव पृथ्र्ीर्रिी फक्त
एकच राजा राज्य करि िोिा. सिंपूणव पृथ्र्ी त्याच्या अहधपत्याखाली सुखाने नािंदि िोिी.
पृथ्र्ीर्रचा िो पहिला राजा िोिा ज्या राजानिं देर्ाच्या आशीर्ावदाने सिंपूणव पृथ्र्ीर्रिी आपले
आहधपत्य आणून सगळीकडे सुख शािंिी र् सर्ृद्धी पसरर्ली िोिी...

असिं म्िणिाि राजा सािाि ईश्वर िोिा आहण राणी सािाि देर्ी. त्या राणीकडू न राजाला
हिळिं झालिं. एकाच र्ेळी िीन राजपुत्र राजर्िालाि रािंगू लागले.
एकाचिं नार् िोििं कै रर्, दुसऱयाचिं सोहचके शा आहण हिसऱयाच र्ारुि.हिन्िी राजपुत्र एकत्र
हशकू लागले. सर्व कािी सर्जून घेऊ लागले, युद्ध कलेपासून नीहिशास्त्रपयंि सर्व कािी त्यािंना
हशकर्ले जाि िोििं. हिन्िी राजपुत्र एकर्ेकािंना र्रचढ िोिे... अशी र्ेळ आली की हिन्िी
राजपुत्रािंनी पृथ्र्ीिलार्रच्या असलेल्या सर्व प्रकारच्या युद्धकला हनपुण के ल्या. नीहिशास्त्राचे धडे
त्यािंना र्ुखोद्गि झाले. आिा र्ेळ िोिी त्यािंच्या हर्र्ािाची त्यािंच्यासाठी सर्वत्र राण्यािंचा शोध
सुरू झाला ज्याला त्याला योग्य िी राणी सापडली र् हिघािंचािी एकाच र्ेळी र्ोठ्या िाटार्ाटाि
हर्र्ाि सोिळा सिंपन्न झाला. असिं म्िणिाि ज्यार्ेळी िीन राजािंचा हर्र्ाि सोिळा िोिा, त्यार्ेळी
सिंपूणव पृथ्र्ीिलास पुरेल इिकिं इिकिं अन्न त्यारठकाणी बनलिं िोििं...

पण जेव्िा राजा र्ृद्ध िोऊ लागला त्यार्ेळी र्ारसदार हनर्डायची र्ेळ आली. िेव्िा
इिक्या क्रदर्स गुण्यागोचर्िंदाने रािणाऱया या िीन राजपुिािंर्ध्ये र्ादार्ादी िोिे की काय असे
साऱयािंना र्ाटि िोििं. पण त्या र्ृद्ध राजाने आपल्या राज्याचे िीन हर्भाग करून िीन राजपुत्रािंना
त्यािंचे त्यािंचे राज्य सोपर्ले र् उत्तरे च्या जिंगलाि हनघून गेला...

िेव्िापासून या पृथ्र्ीला हत्रखिंडी पृथ्र्ी असिं म्िणायचा प्रघाि पडला. एका खिंडार्र र्ारुि
राज्यािंचिं र्ारुिी िे राज्य दुसऱया खिंडार्रिी सोहचके शा राजािंचिं अग्नेय िे राज्य आहण हिसरिं
कै रर्ािंच जलहध िे राज्य...

पुढची कै क शिके या िीन राजािंच्या हपढ्यान् हपढ्या या सिंपूणव पृथ्र्ीिलार्र, हत्रखिंडी
पृथ्र्ीर्रिी राज्य करि िोत्या. र्ात्र जशा हपढ्या पुढे सरकि िोत्या िसे राजे अहधक अहधक
हर्लाहस बनि गेले. िेनेिर्ी राजर्िालाि असायचे, बािेर हनघाले िर फक्त हशकारीला ककिं र्ा
पयवटनासाठी हनघायचे. त्यािंना प्रजेची र्ुळीच चचिंिा नसायची. आपल्या ऐर्षो-आरार्ासाठी प्रजेची
हपळर्णूक करायलािी र्ागे-पुढे बघायचे नािीि. त्यार्ुळे राज्यािील प्रजा या राजािंच्या हर्रोधाि
उभी राहू लागली. याला अपर्ाद िोिा िो म्िणजे जलहध राज्याचे कै रर् राजे, त्यािंनी कधीच
प्रजेला उघडे पडू क्रदले नािी. दुष्काळ असो र्ा सुकाळ असो, र्र्षाव िोर्ो अिर्ा न िोर्ो
त्यािंनीनेिर्ी प्रजेची काळजी घेिली. त्यार्ुळे जलहध राज्याने सुख-सर्ृद्धीच्या सर्व रे खा पार
के ल्या. उलट र्ारुि र् अग्नेय राज्यािंर्ध्ये गररबी, भुक, बेरोजगारी, यासारख्या अनेक सर्स्या
उभ्या राहिल्या िोत्या. जनिा सिंिापली िोिी. त्यार्ुळे र्ेळोर्ेळी जनिेिून उठार् िोऊ लागले.

नेिर्ी चालणाऱया अशा उठार्ािून र्ारुि र् अग्नेय राज्यािून फु टून, छोटी-छोटी राज्य बनू
लागली. र्ारूि र् अग्नेय राज्यािंचे हर्घटन झाले र् त्यािून अनेक राज्य बनली पण जेव्िा हर्घटन
झाले त्याच र्ेळी र्ारुि र् अग्नेय या र्िंशािंचािी हनर्ंश झाला. िािंहिकारी गटािंनी सर्व राजर्िंशी
लोकािंना शोधून शोधून र्ारले. िेच िािंहिकारी गट नर्ीन राजे झाले र् पुढे त्यािंच्याच
हपढ्यानहपढ्या त्या राजसत्ता उपभोगू लागल्या...

पण या साऱयािून र्ारुि राजाचे कािी र्िंशज हजर्िंि िोिे. त्यािंनी पृथ्र्ीिलार्र असलेल्या
एका गुप्त रठकाणी आसरा घेिला िोिा. क्रकत्येक हपढ्या िे त्याच रठकाणी लपून िोिे. त्यािंनी
जगाला आपल्या अहस्ित्र्ाची चाहूल लागू क्रदली नव्ििी. र्ात्र त्यािंना जगाच्या अहस्ित्र्ाची
चाहूल िोिी. त्यािंच्या र्नाि सिंपूणव जगाची सत्ता घ्यायची र्ित्त्र्ाकािंिा िोिी. अजूनिी िे
सत्तेसाठी सत्ताकारण करायला हर्सरले नव्ििे. नर्ीन जन्र्लेल्या र्ारुिाला सर्व प्रकारच्या
युद्धकला हशकर्ल्या जाि िोत्या. सर्व प्रकारची शस्त्रािंची हशकर्णी त्याला क्रदली जाि िोिी.
र्ुलगा असो र्ा र्ुलगी प्रत्येक जण युद्धकलेि हनपुण िोिा.

र्ारूि पररर्ारािंचा एक छोटिंसिं गार् र्सलेलिं िोििं. त्या गार्ाचा सर्व कारभार अकरार्ा
र्ारुि राजा पािि िोिा. सध्या िो अिंिरुणाला हखळू न िोिा. पुढचा र्ारस हनर्डू न त्याच्याकडे
सर्व सूत्रे द्यायची िी र्ेळ िोिी. राजाच्या शेजारी त्याचे सर्व पुत्र बसले िोिे. आजूबाजूला प्रर्ुख
लोक उभे िोिे. एका बाजूला पत्नी र् र्ुलगी आरूर्षी उभी िोिी. लिान आर्ाजाि िािंबि िािंबि
राजा बोलि िोिा...
“िीच िी र्ेळ आिे. र्ूखव हर्िर्ाने चभिंि पाडण्याची आज्ञा क्रदली आिे. र्ािीिल्या लोकािंनी
सिंसाधन राज्ये िाब्याि घेिली आिेि. चभिंि पडल्यानिंिर सर्वत्र िािाकार र्ाजेल. िीच िी र्ेळ
आिे. पुन्िा पृथ्र्ीर्रिी र्ारूिािंची सत्ता प्रस्िाहपि करण्याची. आपल्या पूर्वजािंचा प्रहिशोध
घेण्याची. “
आरुर्षीला जर्ळ बोलून हिचा िाि िािाि घेि राजा म्िणाला
“आरुर्षी िू आिा सर्व र्ारूिािंचेनि
े ृत्र् करशील. आपल्या पूर्वजािंचा प्रहिशोध घेशील.
आपल्या पूर्वजािंना ज्यािंनी र्ारले, आपल्या राजहस्त्रयािंचा ज्यािंनी बलात्कार के ला, आपल्या लिान
र्ुलािंच्या ज्यािंनी कत्तली के ल्या त्या सर्ांच्या र्िंशजािंना नरकयािना देऊन र्ृत्यू दारी पोिोचर्ायचिं
आिे िुला... त्या सर्ांच्या हपढ्यािंचा हनर्ंश िुला करायचा आिे. आहण आपले बिंधू राजे कै रर्
यािंनािी सोडू नकोस. ज्यार्ेळी आपला हनर्ंश िोि िोिा त्यार्ेळी र्षिंढासारखे िे गप्प बसले.

त्यािंचािी प्रहिशोध घ्यायचा आिे िुला... त्या सार्या लोकािंना नरकयािना द्यायच्या, जे लोक
एके काळी र्ारुिाच्या हनर्ंशसाठी, अपर्ानासाठी कारणीभूि ठरले...
आहण आरुर्षीच्या िािाि िाि असिाना अकराव्या र्ारुि र्िाराज यािंनी प्राण सोडले आिा
आरुर्षी िी बारार्ी र्ारुि र्िाराणी िोिी. हिच्या नजरे िून जणू ज्र्ाला हनघि िोत्या. प्रहिशोध
िेच हिच्या जन्र्ाचिं उक्रद्दष्ट िोििं आहण आिा िी र्ारूिािंची र्िाराणी झाली िोिी...

र्िाराज हर्िर् त्यािंच्या फौजफाट्यासि काळा हर्हिरीपाशी पोिोचले. काळी हर्िीर
क्रकत्येक शिके त्या रठकाणी िोिी. असिं म्िणिाि जर खरा सैहनक र्ृत्यू दारी असेल र् त्यािंनिं जर
का हर्हिरीचे पाणी प्यायला िर िो र्रणाच्या दारािून सुद्धा परि येऊ शकिो. अशा काळ्या
हर्हिरीपाशी दिा िजारािंचा फौजफाटा घेऊन र्िाराज हर्िर् उभे िोिे. सर्व सैहनकािंच्या पुढिं
एकच उक्रद्दष्ट िोििं. िे म्िणजे हििून कािी कोसार्र िे असलेली काळी चभिंि पाडायची. काळी चभिंि
पडल्यानिंिर पलीकडे जाऊन देशद्रोि यािंच्या अड्ड्ड्यार्र छापा र्ारून देशद्रोह्ािंना किं ठस्नान
घालायचिं...
र्िाराज हर्िर् सैहनकािंसर्ोर उभे िोिे. सैहनका सर्ोर उभा राहून िे भार्षण करि िोिे.
त्यािंचा आर्ाज र्ाढर्ण्यासाठी त्यािंनी सर्ोर ध्र्हनर्धवक धरला िोिा. दिा िजारािंच्या सैन्यासर्ोर
र्िाराज हर्िर् जोश पूर्वक र्ोठ्या आर्ाजाि बोलि िोिे...
“र्ाझे सख्खे काका र् राज्याचे प्रधान िे आपल्या राज्याच्या हर्रोधाि जाऊन देशद्रोि यािंच्या
टोळीला सार्ील झाले. राजा बनण्याची त्यािंची र्ासना इिकी र्ोठी िोिी की ; िे राज्याशी,
राज्यािील जनिेचीिी द्रोि करून बसले. चभिंिीपलीकडे असलेल्या देशद्रोह्ािंची टोळीला त्यािंनी
शस्त्र साठा पुरर्ला. र्ेळोर्ेळी त्यािंना िे सर्व प्रकारच्या सोयीसुहर्धा सुहर्धा पुरर्ि आले. पलीकडे
असलेली देशद्रोह्ािंची टोळी र्ेळोर्ेळी आपल्या राज्याि येि.े आपल्या राज्याला लुटिे, आपल्या
राज्यािील हस्त्रयािंचा बलात्कार करिे, लिान र्ुलािंना पळर्ूननेिे. या सर्व गोष्टीसाठी कारणीभूि
आिे िी म्िणजे काळी चभिंि. त्याआख्याहयका जाणून-बुजून पसरर्ले गेल्या आिेि. कारण हिकडे
सर्व राज्यािंना त्रास देणारी देशद्रोह्ािंची टोळी असिे. बरीच राज्य त्या देशद्रोि यािंच्या टोळी र्ुळे

त्रस्ि आिेि पण त्या देशद्रोि यािंच्या टोळीला सर्व राज्यािील कािी लोक सिाय्य करिाि कारण
त्यािंना त्यािंची राजकीय पोळी भाजून घ्यायची असिे. आत्ताच िी र्ेळ आिे आपल्या देशासाठी
लढण्याची आत्ताच र्ेळ आिे आपल्या देशािील हस्त्रयािंच्या सन्र्ानासाठी लढण्याची, आत्ताच र्ेळ
आिे स्र्िःच्या सिंरिणासाठी आिर्ण करण्याची... रिक राज्यािंनीनेिर्ी रिण के लेला आिे. पण
आिा रिक राजे आिर्ण करिील आहण ज्यार्ेळी रिक आिर्ण करिाि त्यार्ेळी सािाि
र्ृत्यूिी घाबरिो...
िुम्िी सर्वजण ियार आिाि ना र्ृत्यूला घाबरर्ायला... रिण करणिं आिा बास झालिं आिा
र्ेळ आिे आिर्ण करण्याची... काळ्या चभिंिीकडे...
असिं म्िणून र्िाराजािंनी घोर्षणा क्रदली. त्यािंच्या पाठोपाठ सर्वजन ओरडले “काळ्या
चभिंिीकडे...
र्िाराज हर्िर्ािंच्या जयघोर्षाि सर्व सैहनक चभिंिीकडे रर्ाना झाले...

आयुष्यर्ान भारि र् र्ोहिनी या हिघािंच्या सर्ोर त्या र्नुष्याने प्राण सोडला. जािा जािा
िो एकच र्ाक्य बोलू शकला िोिा
“उत्तरेला न्या, र्ाझ्या र्ुलीला. उत्तरेला न्या, र्ाझ्या र्ुलीला...।
िी छोटीशी लिान र्ुलगी िोिी. हजला त्यािंनी त्या रे ड्याच्या झोळीिून काढलिं िोििं. हिचे
डोळे काळे कु ट्ट िोिे. डोळ्याभोर्िी असलेल्या काळ्या व्रणार्ुळे िी फार हर्हचत्र क्रदसि िोिी.
िी र्ोहिनीच्या िािाि िोिी. आयुष्यर्ान म्िणाला
“र्ोहिनी िू या र्ुलीना घेऊन र्ाघारी जा...आम्िाला लर्कराि लर्कर उत्तर कडे जाि
सर्व हबया टाकल्या पाहिजेि. कोणत्यािी िणी र्िाराज हर्िर् िी चभिंि पाडू शकिाि. त्यार्ुळे
लर्कराि लर्कर आम्िाला आर्चिं कार् के लिं पाहिजे...

“आयुष्यर्ान र्ी िुझ्याबरोबर येण्यासाठी इिक्या दूर आले आहण िू र्ला र्ाघारी पाठर्.
या र्ुलीचा र्डीलिी म्िणि िोिा र्ुलीला उत्तरे कडे घेर्ून जा, र्ी या र्ुलीला घेऊन
िुर्च्याबरोबर येणार आिे...
आयुष्यर्ान ला र्ोहिनीला नकार देण्याचिं जीर्ार्र आलिं.
“पण िुझा िा घोडा फार अिंिर चालू शकणार नािी. र्ाझ्या र्िे या घोड्यार्र फार िर िू
अजून कािी कोस येऊ शकिे. त्यार्ुळे र्ी िुला सािंगू इहच्छिो की या घोड्याबरोबर
आर्च्याबरोबर येणार असशील िर िू घरी र्ाघारी गेलल
े िं बरिं िोईल, कारण कािी अिंिर
गेल्यानिंिर िा घोडा दर्ून जागेला बसल्याहशर्ाय रािणार नािी..."
“असिं म्िणिोस...
असिं म्िणि र्ोहिनीने डोळे झाकले कािी िणाि हिच्या र्ागे असलेला हिचा जुना घोडा
चौखूर उधळि हनघून गेला र् जिंगलािून एक हर्हचत्र प्राणी बािेर येिाना क्रदसला. िू घोडाच
िोिा पण त्याला घोड्यासारखे िोंड नव्िििं िे िोंड र्ानर्ा सारखिं िोििं...
“िा र्ाझा जुना हर्त्र अश्वराज पर्न...
िू स्र्राज भर्न लािंब उड्या र्ारि त्यािंच्यापाशी पोिोचला िोिा.
“र्ारसदारािंचा सभा प्रर्ुख आयुष्यर्ान याला र्ाझा नर्स्कार...
िो अश्व प्रर्ुख पर्न म्िणाला.
आयुष्यर्ान आश्चयवचक्रकि झाला. त्यार्ेळी र्ोहिनी म्िणाली
“अश्वराज पर्न िा त्यािंच्या प्रजािीचा उरलेला शेर्टचा अश्व आिे. ज्यार्ेळी चभिंिी
पलीकडील सम्राटाने काळी चभिंि बािंधण्याचा अगोदर पृथ्र्ीिलार्रिी आिर्ण के लिं िोििं,त्यार्ेळी
अश्वराजािंची सिंपूणव प्रजाि नष्ट झाली िोिी. पण िा िेव्िा लिान िोिा. त्या र्ेळेपासून िो या
जिंगलाि लपून छपून रािि आिे. र्ी लिान असिाना एकदा जिंगलाि गेल्यानिंिर र्ला याची
जाणीर् झाली िोिी आहण त्यानेिी र्ाझ्यािले गुण ओळखले. िेव्िापासून िो र्ाझा हर्त्र आिे.
अश्वराजािंचे जीर्न फार दीघवकालीन असिे. आत्ता कु ठे त्याने िारुण्याि पदापवण के ले आिे...।"
अश्वराजार्रिी स्र्ार िोऊन त्या र्ुलीला घेउन र्ोहिनीिी आयुष्यर्ान र् भरिाबरोबर
उत्तरे कडे हनघाली. त्यािंना आिा बडबड करायला िर्ी िोिी, कारण काळी चभिंि बािंधण्यासाठी
र्िाराज हर्िर् सर्व सैन्य घेऊन हनघाले िोिे...

जलहध राज्याचे र्ीस िजाराची सैना रिक राज्याकडे हनघाली िोिी. सैन्याच्या पहिल्या
रािंगेि र्िाराज स्र्िः त्यािंच्याबरोबर युर्राज देर्व्रि, र्िाराज हर्श्वकर्ाव र् राजकु र्ारी अन्र्ी,
िेर प्रर्ुख कौहशक आहण जलहध राज्यािील इिर र्िंत्रीगण िोिे. 20000 घोडेस्र्ारािंची सैना रिक
राज्यशरिी चालून हनघाली िोिी. त्यािंचे उक्रद्दष्ट फक्त एकच िोििं, िे म्िणजे र्िाराज हर्िर्ािंना
त्यािंच्या र्िाराज पदार्रून पदच्युि करून हर्श्वकर्ां रिक राज्याचा र्िाराज बनर्ायचिं.
त्यासाठी युद्ध करायला लागलिं िरीिी िे ियार िोिे. कारण काळी चभिंि पाण्याची जी आज्ञा
र्िाराज हर्िर्ािंनी क्रदली िोिी िी युद्धापेिा भयिंकर िोिी...
त्यािंनी जलहध राज्याची सीर्ा त्यािंनी कधीच ओलािंडली िोिी. काळ्या चभिंिीच्या सर्ािंिर
िे हनघाले िोिे. त्यािंना र्िाराज हर्िर्ािंची सैना काळ्या चभिंिीपयंि जाण्याच्या अगोदर
अडर्ायची िोिी.
सर्वत्र फक्त घोड्यािंच्या टापा र् र्ाऱयाच्या र्ािण्याचा आर्ाज पुरून उरला िोिा. र्ात्र
अचानक चभिंिी पलीकडू न उिं च उिं च आर्ाजाि हचत्र-हर्हचत्र घोर्षणा ऐकू येऊ लागल्या. त्या
घोर्षणािंचा आर्ाज इिका र्ोठा िोिा की घोडेिी घाबरून चखिंकाळू ...
“िी िर हत्रशूळािंच्या सैन्याची घोर्षणा आिे...
र्िाराज कै रर् म्िणाले...
“काय... हत्रशूळािंच्या सैन्याची घोर्षणा...?
हत्रशूळािंचे सैन्य िी एक काल्पहनक किा आिे ना...? “युर्राज देर्व्रि र्िाराज कै रर्ािंना
म्िणाले...
“बऱयाच गोष्टींचे अहस्ित्र् आपल्याला जाणर्ि नािी जोपयंि त्या गोष्टी आपल्या सर्ोर
येऊन उभा टाकि नािीि िी स्त्री हशर्रायािंचे नािी जरी कल्पना असली र्ात्र आिा िे
आपल्यासर्ोर उभा आिे आहण आिापयंि जो दुसऱयािंच्या सैन्यासर्ोर टाकले आिे त्याचा त्याचा
नायनाट झाल्याहशर्ाय राहिला नािी...

र्िाराज कै रर्ािंच्या चेिऱयार्र जन्र्जाि भीिी क्रदसि िोिी. र्िाराज कै रर् घाबरल्याचे
आिापयंि त्यािंच्या कोणत्याच र्िंत्रयाने कधीच पाहिलिं नव्िििं...
“र्िाराज हर्श्वकर्ाव िुम्िी सैहनकािंची एक िुकडी घेऊन जा र् कसेिी करून र्िाराज
हर्िर्ािंना चभिंि पडण्यापासून िािंबर्ा. आम्िी या हत्रशळािंच्या सैन्याबरोबर कािी काळ काढिो...
र्िाराज हर्श्वकर्ाव कािी घोडस्र्ार स्र्ार घेऊन हनघाले...

ज्यार्ेळी चभिंि बािंधली नव्ििी आहण चभिंिीपलीकडील सम्राट जागृि झाला िोिा. त्यार्ेळी
त्याने िीन प्रकारच्या सैना बनर्ल्या िोत्या. एक म्िणजे हत्रशूळाची सेना दुसरी म्िणजे िलर्ारीची
सेना र् हिसरी म्िणजे धनुष्यबाणाची सेना... त्यार्ेळी चभिंिीपलीकडे जे कािी लोक िोिे िे, त्या
सर्ांना त्यािंने सैहनक बनर्ून पृथ्र्ीिलार्रील प्रत्येक राज्य चजिंकायला पाठर्लिं िोििं. प्रत्येक सैन्याि
जरी सार्ान्य लोक असले िरी त्यािंच्याकडे असणारी ित्यारे म्िणजेच, िलर्ार सैन्याि असलेल्या
िलर्ारी, धनुष्यबाण सैन्याि असलेले धनुष्यबाण र् हत्रशूळ सैन्याि असलेले हत्रशूळ िे
चर्त्काररक िोिे...
हत्रशूळ सैन्याकडे असलेला हत्रशूळ जर एखाद्या व्यक्तीला, प्राण्याला ककिं र्ा सजीर्ला र्ारला
असिा त्या व्यक्तीचे अिर्ा सजीर्ाचे जागेला र्ािीि रूपािंिरण व्िायचे. हत्रशुळाच्या बळार्र
हत्रशूळ सैना सिंपूणव हर्श्व पादािािंि करि चभिंिीपलीकडील सम्राटाच्या छत्रछायेखाली आणि
िोिी. र्ात्र त्यार्ेळी असलेल्या जलहध राज्याच्या र्िाराजािंनी त्या सिंपूणव सेनेला एकट्याने िरर्लिं
िोििं असिं म्िणिाि. हत्रशुळ सैन्याच्या शेर्टच्या युद्धाबद्दल अनेक दिंिकिा प्रहसद्ध िोत्या.
हत्रशुळाच्या सैन्याची र्ुख्य शक्ती हत्रशूळ िोिा र् हत्रशूळ िे कोणत्यािी सजीर् गोष्टीचिं रूपािंिर
र्ािीि करि असायचा. त्यार्ुळे त्याहर्रुद्ध लढण्यासाठी जलहधच्या त्यार्ेळच्या र्िाराजािंनी
पाण्याची र्दि घेिली. असिं म्िणिाि त्यार्ेळचे कै रर् र्िाराज पाण्याला स्र्िःच्या बळार्रिी
हनयिंहत्रि करु शकायचे. त्यािंनी सर्ुद्रािले पाणी आणून सिंपूणव हत्रशूळ सैना त्याखाली बुडर्ून
र्ारली. र्ात्र िी सेना शाहपि असल्यार्ुळे र्ुक्त न िोिा त्याच भागार्रिी भटकि राहू लागली.

िी सैना िो भूभाग सोडू न दुसरीकडे जाऊ नये म्िणून त्यानिंिर िी काळी चभिंि बािंधली गेली. पण
काळी चभिंि हत्रशूळािंच्या सैन्याला कधीच अडर्ू शकली नािी.

अशा र्ेगर्ेगळ्या दिंिकिा जरी सािंहगिल्या जाि असल्या िरी खरिं काय आहण खोटिं काय िे
कु णालाच र्ािीि नव्िििं. सर्ोरून हत्रशूळाच्या सैन्याची आरोळी ऐकू येि िोिी िे र्ात्र खरिं .
इिक्या र्र्षावि चभिंिीपलीकडे एकिी सैहनक क्रदसला नव्ििा िरीिी आिा त्यािंची आरोळी कशी
काय ऐकू येि िोिी िाच र्ोठा प्रश्न िोिा. हत्रशूळािंची सैना पुन्िा जागृि करू शके ल असिं या
पृथ्र्ीिलार्र कोणीिी हजर्िंि नव्िििं. याचा अिव एकच िोिा,चभिंिीपलीकडचा सम्राट पुन्िा जागृि
झाला िोिा...
हत्रशूळािंच्या सेनेबरोबर लढण्याचा कोणत्यािी प्रकारचा त्यािंच्याकडे अनुभर् नव्ििा.
गोष्टीिल्या प्रर्ाणे लढायचिं म्िटलिं िरीिी गोष्टीििी र्ेगर्ेगळे प्रकार सािंहगिले िोिे. त्यार्ुळे
त्यािंच्याकडे आिा कोणिाच उपाय नव्ििा...
एर्ढे सगळे िोऊनिी जलहध राज्याचा एकिी सैहनक घाबरला नव्ििा. प्रत्येक सैहनक
लढाईच्या ियारीि उभा िोिा. कोणत्यािी िणी चभिंि पार करून हत्रशूळािंची सेना अलीकडे येऊ
शकि िोिी. प्रत्येक जण आपापल्या जागा घेऊन लढण्यासाठी उभे राहिले. िी र्ीस िजाराची
सेना हत्रशूळाच्या सैन्या हर्रुद्ध लढण्यासाठी आिा ियार िोिी...
िे सैहनक बराच र्ेळ त्या रठकाणी िािंबले. पलीकडे हत्रशूळािंचे सैन्य िोिे. फक्त आरोळ्यािंचा
आर्ाज ऐकू येि िोिा. कोहशकाने चभिंिीर्रिी चढू न पाहिले. पलीकडे हजर्िंि लोकािंची र्ोठीच्या
र्ोठी फोज क्रदसि िोिी. प्रत्येकाच्या िािाि हत्रशूळ िोिा आहण सर्व हर्हचत्र आर्ाजाि आरोळ्या
देि िोिे. चभिंिीपासून कािी पार्लािंच्या अिंिरार्र सर्वजण िािंबले िोिे र् र्ोठर्ोठ्या हर्हचत्र
आर्ाजाि ओरडि िोिे. जणू कािी िे कु णाच्या िरी आदेशाची र्ाट बघि िोिे. उत्तरे कडू न
दहिणेकडे र् दहिणेकडू न उत्तरे कडे हजिक्या दूर नजर जार्ी हििक्या दूर िी हत्रशूळािंची सैना
क्रदसि िोिी...

“बाबा, िुम्िाला र्ाहिि आिे ना... त्या हर्िर्ाने काळी चभिंि पाडण्याची आज्ञा क्रदली आिे
िी...
“अरे शौनक िुला क्रकिी र्ेळा सािंगू असल्या राजकारणाच्या फिं दाि पडि जाऊ
नकोस...आपण भलिं आहण आपलिं कार् भलिं...िसेिी लोक आपल्याला घाबरिाि. चेटूक करिो
म्िणून िर आपल्या गार्ा बािेर काढलय...।
“बाबा पण आपण सर्ाजाि राििो आपली जबाबदारी आिे की नािी...
“अरे बाबा अजून िुला जग सर्जि नािी. जगािील राजकारण सर्जि नािी, नािी पडणार
िी चभिंि.र्ी शपिेर्र सािंगायला ियार आिे
“बाबा र्ी पाहिलिं चभिंि पडिाना, हनळ्या गोलाि...
“िुला क्रकिीर्ेळा सािंहगिलिं शौनक, र्ाझ्या कोणत्यािी गोष्टीला न हर्चारिा िाि लार्ि
जाऊ नकोस...
“पण बाबा र्ी िाि नािी लार्ला...
“र्ग...
“गोलार्रील कापड जळाले आहण गोलाचा रिं ग बदलला आिे. अधाव लाल आहण काळा झाला
आिे. ज्यार्ेळी िे कापड जळि िोििं त्यार्ेळी र्ी त्या रठकाणी िोिो. िे जाळणारिं कापड बाजूला
सारलिं, त्यार्ेळी त्या गोला र्ध्ये फार भयानक गोष्टी क्रदसल्या, म्िणून र्ी त्यार्रिी दृश्य रूपािंिर
कापड टाकलिं...
िे बघा त्या दृश्य रूपािंिर कापडार्रिी काय काय क्रदसििंय...?
असिं म्िणि त्याने िे कापड दाखर्लिं. आहण त्या कापडार्र जे कािी क्रदसलिं त्याने
कोणाच्यािी अिंगार्र काटा आला असिा...

आयुष्यर्ान र् भरि या दोघािंचे अश्व अश्वराज पर्न यािंच्या पेिा फार धीम्या गिीने चालि
िोिे. अश्वराज पर्न यािंची गिी फार िोिी. त्यार्ुळे अश्वराज पर्न र् र्ोहिनीनेिर्ी पुढे असायचे.
भरि आहण आयुष्यर्ान र्ागुन जायचे. अश्वराज पर्न िा त्यािंच्या जर्ािीचा एकच िोिा.
पृथ्र्ीिलार्रिी त्याच्या सारखा िो एकच िोिा. कर्रे पयंि र्नुष्याचे शरीर र् हििून पुढे सिंपूणव
घोड्याचिं शरीर असा िो अश्वराज पर्न िोिा. त्याला र्ानर्ी भार्षािंचे ज्ञान िोििं. िो
र्ाणसासारखा बोलू शकि िोिा. र्ाणसासारखिं हर्चार करू शकि िोिा. िो चािंगली करर्णूकिी
िोिा. त्याला हर्हर्ध गाणी येि िोिी. िो पळि पळि गाणीिी म्िणायचा. त्यार्ुळे आयुष्यर्ान
भारि र् र्ोहिनी यािंचा र्ेळ जाि िोिा. िे भराभर एका खड्ड्ड्या र्ागोर्ाग दुसऱया खड्याकडे
जाि िोिे र् प्रत्येक रठकाणी बी टाकि िोिे. र्ोहिनीच्या बरोबर िी लिान र्ुलगीिी िोिी.
र्ोहिनीने र्ोहिनी करून त्यािंना अिंिःप्रेरणेने धार्ण्याची प्रेरणा क्रदली. त्यार्ुळे त्यािंची यात्रा फार
गिीने चालली िोिी. आिा कािीच खड्डे हशल्लक राहिले िोिे. िे उत्तरे कडे आले िोिे, ज्या रठकाणी
िी चभिंि सिंपि िोिी.

ज्यार्ेळी आयुष्यर्ाननज शेर्टच्या खड्ड्ड्याि बी टाकला त्यार्ेळी सोसाट्याचा र्ारा सुटु
लागला. र्ोहिनीच्या र्ागे बािंधलेल्या झोळीि जी लिान र्ुलगी िोिी िी िर्ेि उडाली. हिच्या
शरीराचे िुकडे झाले. हनम्र्ा भाग चभिंिी पलीकडे पडला िर हनम्र्ख भाग चभिंिी अलीकडे पडला.
आकाशाि हचत्र-हर्हचत्र रिं गाचे ढग जर्ले. ढगािंचा गडगडाट र्ाढू लागला. हर्जा चर्कू
लागल्या...िोडा िोडा धरणीकिं प जाणर्ि िोिा. कािी काळानिंिर आकाशािील र्ेगर्ेगळ्या
रिं गाचे ढग जाऊन त्या रठकाणी फक्त दोनच रिं गाचे ढग उरले. चभिंिीकडच्या बाजुला काळ्या रिं गाचे
र् चभिंिी अलीकडे लाल रिंगाचे ढग. सिंपूणव आकाश लाल र् काळ्या रिं गाि हर्भागले िोिा. हर्जािंचा
कडकडाट िािंबला िोिा. सोसाट्याचा र्ारा अजूनिी चालू िोिा. धरणीकिं प िािंबला िोिा.
आयुष्यर्ानला एक गोष्ट जाणर्ली. र्ोहिनी आहण अश्वराज आिा त्या रठकाणी नव्ििे.
अश्वराज जिंगलाि पळू न गेला िोिा. िर्ेिून एक र्ोठा गरुड खाली आला िोिा. र्ोहिनी त्यार्र
आरूढ झाली र् गरुड पुन्िा िर्ेि उडाला आयुष्यर्ान र् भरि िे दृश्य पाििच राहिले...

िो गरुड उिं च उडू न दहिणेकडे हनघाला.

जन्र् हिचा झाला आिे
प्रलय काळ आला आिे
र्ृत्यू आिा िािंडर् करेल
हगधाडािंसाठी र्ेजर्ानी उडेल
खरेखोटे सारे र्रिील
िर्ेचे राजे फक्त उरिील...

िो हभकारी िे गाणिं र्ोठर्ोठ्या आर्ाजाि ओरडि घरासर्ोरून क्रफरि िोिा. एकापाठोपाठ
एक आर्िवने करि िोिा. त्याचा िारस्र्र ऐकू न कोणीिी त्याला भीक देि नव्िििं. शेर्टी िो एका
िळ्याकाठी गेला. अगोदरच ज्या कािी हशळ्या भाकऱया िोत्या. त्या काढल्या र् पाण्याि बुडर्ून
खाऊ लागला...

आयुष्यर्ान र् भरि दोघािंनीिी त्या अश्वराज पर्नच्या र्ागे घोडे पळर्ले. िो अश्वराज
जिंगलाि जाऊन लपून बसला िोिा. िो घाबरल्यासारखा र्ाटि िोिा. िो सिजासिजी
कोणालािी क्रदसला नसिा, पण आयुष्यर्ानची नजर िीक्ष्ण िोिी. त्याच्या िीक्ष्ण नजरे ने त्याचे
लपणे रटपले. आयुष्यर्ान जर सरळ सरळ जाऊन त्याला बोलला असिा िर त्याने त्याचे ऐकले
नसिे. त्यार्ुळे आयुष्यार्ानने पहिल्यािंदा दार्े काढले. त्याला गाठ र्ारि त्याने िे दार्े नकळि
त्याच्या पायाभोर्िी फे कले र् जोराि ओढू न त्याचे दोन्िी पाय एकर्ेकाि गुिंिर्ून बािंधून टाकले...
त्याने ओरडि सुटायचा प्रयत्न के ला, पण िो हनष्फळ ठरला. त्याने िािाि लाकू ड उचलून
त्यािंच्या अिंगार्रिी फे कायला सुरुर्ाि के ली. बराच र्ेळ त्याचा िा कालर्ा चालला िोिा. शेर्टी
त्याला शािंि करि बोलण्याच्या हस्ििीि आणि आयुष्यर्ान त्याच्याशी बोलू लागला...

“र्ोहिनीला काय झालिं...? अश्वराज पर्न िी कु ठे गेले...? िुला कािी जाणर्लिं का...?
“िी र्ोहिनी नव्ििी. ज्यार्ेळी िे लिान र्ूल िर्ेि उडाले, र्ोहिनी त्यार्ेळीच गेली. त्यार्ुळे
िर घाबरून र्ी जिंगलाकडे पळालो. िी र्ोहिनी नव्ििी. हिचे हर्चार फारच चििंस्त्र िोिे...

“पण िे सर्व कशार्ुळे झाला...? कसिं झालिं...?

“र्ला कािी र्ाहिि नािी...! र्ला जाऊद्या... सर्वजण र्ाझ्या र्ृत्यूर्रिी टपलेले आिेि.
र्ला जाऊ द्या... र्ला सोडा, र्ला अजून जगायचे आिे...
त्या अश्वराजाने पुन्िा एकदा सुटायची धडपड के ली. यार्ेळी िो यशस्र्ी झाला र् चौखूर
उधळि िो क्रदसेनासा झाला...

र्ोहिनी त्या गरुडार्रिी बसून िर्ेि उिं च उडि िोिी. र्ािणाऱया र्ाऱयाबरोबरच हिचे
के सिी िर्ेि उडि िोिे. िी कु ठे चालली िोिी...? हिलािी र्ाहिि नव्िििं. हिची सिंर्ेदना जणू नष्ट
झाली िोिी. पूर्ीची र्ोहिनी आिा राहिली नव्ििी. जणू हिचा नुकिाच जन्र् झाला िोिा.
बऱयाच नर्ीन गोष्टी हिला आठर्ि िोत्या. ज्या गोष्टी हिने कधीच अनुभर्ल्या नव्ित्या, त्या गोष्टी
हिला आठर्ि िोत्या. आठर्णी नव्याने हलहिल्या जाि िोत्या.
कोऱया पुसलेल्या पाटीर्रिी कोणीिरी अिरे हलिार्ीि त्या प्रर्ाणे हिच्या सिंपण
ू व ररकाम्या
झालेल्या र्ेंदर्
ू रिी आठर्णीच्या आठर्णी कोरल्या जाि िोत्या. हिला कािीच र्ाहिि नव्ििे,
पण आिा सारिं कािी अचानक हिच्या डोक्याि घुसि िोििं. हिला िव्या असलेल्या रठकाणी
जाण्यासाठी हिने गरुडाला िाक क्रदली.

उिं चच्या उिं च डोंगरार्रिी काळ्या दगडाने बनलेली एक कपारी क्रदसि िोत्या. एके रठकाणी
आि गुिा िोिी. त्या गुिच्े या सर्ोरच्या बाजूला गरुड िािंबर्ि त्यार्रून िी खाली उिरली. त्या
गुिच्े या आि सिंपूणव अिंधार िोिा. त्या अिंधाराि कु ठे िरी एक छोटीशी र्शाल चर्कली. र्ोहिनी
हनघाली, त्या र्शालीच्या क्रदशेने...

कािी पाऊले अिंधाराि चालल्यानिंिर हिचे डोळे अिंधाराला सरार्ले. अिंधारािच एक
पायर्ाट सापडली र् त्या पायर्ाटेने कािी अिंिर गेल्यार्रिी र्शालींचा लख्ख उजेड पसरला
िोिा. त्या र्शालींच्या उजेडाि बरे च लोक जर्ले िोिे. िे सर्व लोक जणू हिचीच र्ाट पािि त्या
रठकाणी उभे िोिे. त्या सर्व लोकािंच्या सर्ोर असलेल्या उिं चर्ट्यार्रिी उभी िोिी. िी आि
गेल्याबरोबर सर्ांनी एकच जल्लोर्ष करि आरडाओरडा सुरू के ला.

िी कािीच न कळल्याने त्याच रठकाणी उभी राहिली. निंिर हिच्या बाजूने, एक हिच्या
सारखी र्ुलगी आली. हिच्याच र्याची असार्ी. िी आरूर्षी िोिी. हिने सर्ांना शािंि करि
बोलायला सुरुर्ाि के ली...

“आिा आपल्या सर्ांच्या सर्ोर उभी आिे िी म्िणजे प्रलयकाररका. आपल्या सर्ांना युद्धाि
र्दि करून, पुन्िा एकदा पृथ्र्ीिलार्रिी आपली सत्ता आणण्यासाठी, र्ारूिािंची सत्ता
आणण्यासाठी, िी आपली र्दि करणार आिे...
प्रलयकाररके ची र्दि घेऊन आपण सर्वप्रिर् जिंगली सेनेर्रिी आपले स्र्ाहर्त्र् प्रस्िाहपि
करणार आिोि. त्यानिंिर जिंगली सेना घेऊन आपण एकापाठोपाठ एक राज्य चजिंकि जाणार
आिोि. ज्या ज्या लोकािंनीर्रिी अन्याय अत्याचार के ला त्या लोकािंना आिा िा प्रलय झेलार्ा
लागणार आिे...

दूर कु ठे िरी. िोच हभकारी पुन्िा एकदा िारस्र्राि त्याचिं गाण्याची आर्िवने करि िोिा.
िो म्िणि िोिा...।

जन्र् हिचा झाला आिे
प्रलय काळ आला आिे

र्ृत्यू आिा िािंडर् करेल
हगधाडािंसाठी र्ेजर्ानी उडेल
खरेखोटे सारे र्रिील
िर्ेचे राजे फक्त उरिील...

जलहध राज्याची सेना अजून त्याच रठकाणी िोिी. सिंपूणव क्रदर्सभर िे त्याच रठकाणी िािंबले
िोिे. चभिंिी अलीकडे जलहध राज्याची सेना र् चभिंिी पलीकडे हत्रशूळाची. हत्रशुळािंची सेना
क्रदर्सभर आरोळ्या र्ारि िोिी, पण जसा सूयावस्ि झाला िसिं त्या आरोळ्या बिंद झाल्या.
चभिंिीपलीकडे कोणी आिे की नािी असा शुकशुकाट पसरला. िी सेना हििेच िोिी, र्ात्र
कोणार्रिी आिर्ण करि नव्ििी. त्यार्ुळे जलहध राज्याची सेना सिंक्रदग्ध अर्स्िेि िोिी.
र्िाराज कै रर् र् बाकी युद्धकु शलनेिे पुढे काय कृ िी करार्ी यार्रिी चचाव करि िोिे. चचे अिंहिर्
एक गोष्ट हनष्पन्न झाली. िी म्िणजे ज्या अिी हत्रशूळािंची सैना आिर्ण करि नव्ििी, त्याअिी
चभिंिी अलीकडे येऊ शकि नव्ििी. याचा अिव िे त्या सैन्यार्र आिर्ण करू शकि िोिे बदल्याि
िी हत्रशुळािंची सैना कािीिी करणार नव्ििी...

याचा अिव चभिंि पडेपयंि िे सर्व सुरहिि िोिे. चभिंि पडल्यानिंिर पलीकडे असलेली हर्राट
सैना आिर्ण करणार िोिी. त्यार्ुळे चभिंि पाडायला िर िािंबर्ायलाच िर्ी िोिी. त्या बरोबरच
कसेिी करून िी सैना नष्ट करायला िर्ी िोिी. र्िाराजािंनी एक दिा िजारी िुकडी र्िाराज
हर्श्वकर्ाव यािंच्या र्ागे पाठर्ली, जेणेकरून त्यािंना र्िाराज हर्िर्ािंना िािंबर्ायला सोपे जार्े.
बाकी दिा िजारािंची िुकडी घेऊन िे त्या हत्रशूळािंच्या सैन्याहर्रुद्ध लढणार िोिे.

सर्व सैहनक चभिंिीर्रिी चढू न धनुष्यबाण घेऊन उभारले. ज्या कािी िोफा िोत्या त्यािी
चभिंिीर्रिी चढर्ल्या. र्ोठे दगडी गोळे टाकायची यिंत्रे चभिंिी अलीकडे उभा िोिी. त्यार्रिी
खहनज िेल टाकू न िीिी ियार करण्याि आली. जलदी राज्याकडे दारूगोळा हर्पुल प्रर्ाणाि

िोिा. सर्व िोफािंर्ध्ये गोळे भरण्याि आले. चभिंिीपलीकडे जरी हर्राट सेना असली िरी चभिंि
असेपयंि अलीकडील सैहनकािंना कािीच धोका नव्ििा. कारण आिापयंि िरी पररहस्ििी िशीच
राहिली िोिी...

र्ोहिनी र् त्या लिान र्ुलघबाबि झालेल्या गोष्टीर्रिी हर्चार करि आयुष्यर्ान र् भरि
उत्तरे च्या जिंगलाि क्रफरि िोिे. त्यािंना कसेिी करून लर्कराि लर्कर दहिणेकडे पोिोचायला
िर्िं िोििं. र्िाराज हर्िर्ािंच्या आदेशाला कसिंिी करून िािंबर्ायला िर्िं िोििं. जरी त्यािंनी हबया
टाकू न पुढची व्यर्स्िा के ली असली, िरीिी काळी चभिंि पाडण्यापासून र्िाराज हर्िर्ािंना
िािंबर्ायलाच िर्िं िोििं. त्यासाठी दहिणेकडे हनघाले िोिे. र्ात्र राहून राहून त्या लिान र्ुलीचा
हर्चार आयुष्यर्ानच्या डोक्याि िोिा. िी लिान र्ुलगी नक्की िर्ेि कशार्ुळे उडाली...?
हिच्यासोबि इिका िू र प्रकार का झाला असार्ा...? या सर्व गोष्टींचिं त्याच्याकडे कोणत्यािी
प्रकारचा स्पष्टीकरण नव्िििं...? एका लिान र् हनष्पाप र्ुलर्रिी दैर्ाने इिके अन्याय अत्याचार
का करार्ेि...? याचा त्याला र्नस्िाप िोि िोिा. त्याच्यासर्ोर एक लिान र्ुलीचा जीर् गेला
िोिा र् त्याची प्रेयसी र्ोहिनी गरुडार्र बसून दूर कु ठे िरी हनघून गेली िोिी. र्ोहिनी स्र्िःहून
त्याच्यापासून दूर जाणार नािी, याची त्याला खात्री िोिी...र्ग िी दूर का गेले िा प्रश्न त्याला
छळि िोिा. िो आिून हचडला िोिा. त्याला खूप राग आला िोिा...? जे कािी िोििं, ज्याने कोणी
त्याला र्ोहिनीपासून दूर के लिं िोििं र् ज्याने कोणी त्या लिान र्ुलीचा जीर् घेिला िोिा ; त्याला
आयुष्यर्ान आिा सोडणार नव्ििा...! िो आिून िोरपळि िोिा... प्रहिशोधाची ज्र्ाला त्याच्या
अिंिराि जळि िोिी...

त्या दृश्यरूपािंिरण कापडार्रिी शौनकने त्याच्या र्हडलािंना जे कािी दाखर्लिं, त्याच्यार्ुळे
त्या ििंत्रज्ञाची झोप उडाली. चभिंि पडल्यार्ुळे शृख
िं ला सुरू िोणार िोिी. त्या शृख
िं लेचा शेर्ट
प्रलयाने िोणार िोिा. जरी शृख
िं ला िािंबर्ली नािी िर प्रलय काळाला सुरूर्ाि िोणार िोिी.
जर चभिंि पाडायचे िािंबर्ले नािी िर पृथ्र्ीिलार्रील सर्व जीर्न धोक्याि येणार िोिे. पृथ्र्ीिल
पूर्ी िे बऱयाच र्ेळा चभिंिी पलीकडील सम्राटाच्या छत्रछायेखाली आले िोिे आहण पुन्िा त्याच्या
छत्रछायेखालून बाजूला िोि त्याला चभिंिीपलीकडेिी डािंबले िोिे. पण प्रलय िा चभिंिीपलीकडील
सम्राटाहूनिी िू र िोिा. िो प्रलय िोिा आहण प्रलय कु णाची कदर करणार नव्ििा...

आहण िो शोनकचा र्डील असलेला ििंत्रज्ञ िा साधासुधा नव्ििा. कै क हपढ्यािंपासून त्यािंने
िी कला जोपासली िोिी. त्याचिं आयुष्य आिा पृथ्र्ीिलार्रिी असलेल्या कोणत्यािी व्यक्ती पेिा
र्ोठिं िोििं. सर्ावि अनुभर्ी असलेला असा िो ििंत्रज्ञ िोिा. त्याने त्याच्या आयुष्याि बऱयाच युगाची
सुरुर्ाि बऱयाच युगाचा अिंि पाहिला िोिा आहण िोिी या प्रलय काळाला पाहून अिंिरािून
घाबरला िोिा. हभिीने त्याला भक्ष्य के ले िोिे...

त्या ििंत्रज्ञाने आपल्याबरोबर बऱयाच गोष्टी घेिल्या र् उत्तरेच्या जिंगलाि असलेल्या सैहनकी
िळाकडे हनघाला. िेच िे सैहनकी िळ िोिे ज्या सैहनकी िळाकडे हभल्लर् सािवक र् त्याचे
सािीदार आहण अहधरि, अद्वैि, सरोज आहण त्यािंचे सािीदार हनघाले िोिे. त्या ििंत्रज्ञाचे िे
छोटासे खोपटेिी उत्तरे च्या जिंगलािच िोििं. त्यािच िो ििंत्रज्ञ र् त्याचा र्ुलगा रािि िोिे.
ििंत्रज्ञाला बऱयाच गोष्टी अर्गि िोत्या. त्याने त्याला र्ािीि असलेल्या हर्ज्ञानाच्या र् ििंत्राच्या
साह्ाने बऱयाच गोष्टी र्ािीि करून घेिल्या. र् फटाफट हनणवय घेिले. िो स्र्िः उत्तरेच्या
जिंगलाि असलेल्या सैहनकी िळार्र जाणार िोिा, आहण त्याने त्याच्या र्ुलाला त्याच जिंगलाि
क्रफरि असलेल्या र्ारसदाराच्या सभेच्या प्रर्ुखाला शोधून त्या सैहनक िळार्र आणण्याचा आदेश
क्रदला...

“र्ी कोण आिे...?
र्ोहिनी हर्चारि िोिी.
“िू प्रलयकाररका आिेस...?
आरुर्षी हिला सािंगि म्िणाली..
“पण र्ला इिक्या क्रदर्स िे सारिं आठर्ि नव्िििं...आहण अचानक आठर्ायला का सुरुर्ाि
झाली...?

“िुला सिंधी क्रदलेली िोिी, आिापयंि िुला िुझिं जीर्न जगण्यासाठी क्रदलिं िोििं । िू आिापयंि
यासारखी बरीच आयुष्य जगली आिे. िी आयुष्य िुझ्या खऱया जीर्नाचा भाग नािीि. िुझे खरे
जीर्न आिे र्ारुि राज्याची सेर्ा. र्ारूिािंची सेर्ा...त्यासाठीच िुला इििं बोलार्ले आिे. आिा
िू आर्च्या बरोबर येशील. र्ाझ्या आदेशाचे पालन करणे िुला बिंधनकारक असेल आहण िू िे न
सािंगिा करशीलच.िुझ्या रक्तािच आिे िे.
“पण र्ाझे र्डील त्या गार्ािील धर्वशाळे ि एकटे आिेि... आहण आयुष्यर्ान र्ाझा शोध
घेि असेल...र्ला त्यािंना सािंहगिलिं पाहिजे...”
“पुरे...आज जाऊन हर्श्रािंिी कर. उद्यापयंि िू िे सर्व हर्सरून जाशील. िुला र्ागच्या
आयुष्यािील कािी आठर्णार नािी आहण िुझ्या पुढे फक्त एकच उद्देश असेल िर िो म्िणजे र्ारुि
राज्याची सेर्ा. उद्या सूयोदयाला आपण जिंगली सेनेर्रिी आिर्ण करायला हनघणार आिोि...
“जिंगली सेने बाबि एक खास गोष्ट सािंगिे. जिंगली सेनेची सर्व हबर्षाद त्यािंच्या प्राण्यािंर्र
अर्लिंबून आिे. त्यािंच्याकडे बरे च प्राणी आिेि. त्याच प्राण्याचा उपयोग करून जिंगली सेना
आिापयंि प्रत्येक युद्ध चजिंकिा आलेली आिे. त्याच प्राण्यािंना िुला आिा आपल्या बाजूने करून
घ्यायचा आिे. िे िुला कािी नर्ीन नािी. र्ाहििी असार्े म्िणून सािंहगिलिं. त्यािंचे प्राणी जरा
फारच र्ेगळे आिेि, िे र्ात्र लिाि ठे र्. बाकी कािी नािी... जाऊन हर्श्रािंिी घे... बाकीच्या
गोष्टी आपण परि बोलू...

र्ोहिनीच्या र्नार्ध्ये द्विंद्व चालू िोििं. एक र्न आरूर्षींने क्रदलेल्या सर्व आदेशािंचे पालन
करण्यासाठी धडपडि िोििं, िर दुसर्या र्न त्या आदेशािंहर्रुद्ध जाऊन, आयुष्यर्ानला, हिच्या
र्हडलािंना भेटायला जाण्यासाठी सािंगि िोििं. िेच र्न हिला सािंगि िोििं, िे सर्व खोटे आिे. खरिं
आयुष्य आधी जे िोििं िेच आिे... हिला कळि नव्िििं खरिं काय खोटिं काय...?

हिनिं एक हनणवय घेिला. हिने ठरर्लिं आत्ताच्या आत्ता या रठकाणाहून बािेर पडायचिं, आहण
आयुष्यर्ान भेटायचिं...िी एका उिं च डोंगरािील गुिर्
े ध्ये िोिी. ज्या रठकाणी उिरली िोिी, त्या
रठकाणी िी पोिोचली, हििे गरुड नव्ििा. हिने आजूबाजूला पाहिले. हििे कोणिाच प्राणी ककिं र्ा
पिी नव्ििा. हिने अिंिःप्रेरणेने कोणिा प्राणी क्रदसिो का िेिी पािण्याचा प्रयत्न के ला... पण हिच्या

पदरी घोर हनराशा पडली. हिला बािेर जाण्यासाठी दुसरा र्ागव र्ािीि नव्ििा. ज्या र्ागावने
जािा येि िोििं, त्या र्ागावने जािा येणे शक्य नव्ििे... शेर्टी नाइलाजाने िी आि गेली. ज्या
रठकाणी हिला हर्श्रािंिीसाठी कि देण्याि आला िोिा, त्या रठकाणी गेली आहण हनपहचि पडू न
राहिली...

र्िंदार त्या ििंत्रज्ञानाचे नार् र्िंदार िोििं. हपढ्यानहपढ्या चालि आलेलिं ज्ञान त्याच्यापाशी
िोििं, त्याने स्र्िः अभ्यास करून र् प्रयत्न करून कर्ार्लेले ज्ञानिी त्याच्या जोडीला िोििं. त्याला
या हर्श्वािल्या अशा बऱयाच गोष्टी र्ािीि िोत्या, ज्या कोणीिी कधीच ऐकला नव्ित्या ककिं र्ा
पाहिल्या नव्ित्या. चभिंिी बाबिच्या बऱयाच गोष्टी बरे च जण सािंगि असायचे. िी चभिंि कधी
बािंधली गेली...? का बािंधली गेली...? आहण कशी बािंधली...? चभिंि बािंधण्यासाठी कोणत्या
प्रकारचे साहित्य र्ापरले गेल.े ..?
प्रत्येक जण आपापल्या परीने चभिंिीची गोष्ट सािंगायचा. पण ज्यार्ेळी चभिंि बािंधली गेली
त्यार्ेळचा एक र्िंदार सोडला िर आज कोणीिी हजर्िंि नव्िििं. त्याला र्ाहिि िोििं की चभिंि का
बािंधली गेली िोिी... कशासाठी बािंधली गेली िोिी...कु णी बािंधली िोिी...कधी बािंधली िोिी
आहण चभिंि पडल्यानिंिर काय िोईल...?

र्िंदार उत्तरेच्या सैहनक िळाकडे हनघाला िोिा. िे सैहनक िळ चालि जाण्यासाठी फार दूर
िोिे. त्यार्ुळे त्याला घोडा शोधणे भाग िोिे. त्याने त्याच्या हपशर्ीिून एक बासरी सारखी
क्रदसणारी गोष्ट बािेर काढली. त्याने बासरी जोराि हशट्टी सारखी र्ाजर्ली. त्यानिंिर त्याच्या
आजूबाजूला बरे च प्राणी गोळा िोऊ लागले. लिानािल्या लिान र्ुिंगीपासून र्ोठ्या प्राण्यापयंि
सर्व प्राणी आले जे बासरीचा आर्ाज ऐकू शकि िोिे. त्याच बरोबर त्या रठकाणी िो अश्वराज
पर्निी आला िोिा.
त्या अश्वराज पर्नच्या जर्ळ जाि, र्िंदारने पुन्िा एकदा हशट्टी र्ाजर्ली. बाकी सर्व प्राणी
आल्या र्ाटेने हनघून गेल.े पण आज र्ात्र हििेच िोिा...

“र्ला र्ाटलिं िुझा बळी क्रदला असेल कोणीिरी...? त्यार्ुळेच िू क्रदसला नव्ििास इिकी
र्र्षे...
“बळी जािाजािाच र्ाचलो, िािाच्या र्ुठीि जीर् धरून पळि िोिो, िेव्िाच िुझी हशट्टी
ऐकली र्ाटलिं कोणीिरी सापडला आपला हर्त्र...
“कोणापासून पळि िोिास एर्ढिं जीर्ाच्या आकािंिाने...
“र्िंदार िुला कळालिंच असेल...प्रलयकाररके चा चा जन्र् झालेला आिे...? अरे िी र्ाझी जुनी
र्ैत्रीण िोिी रे... र्ोहिनी नार्ाची...प्राण्यािंच्या र्नाि पाहू शकणारी, त्यािंच्याशी बोलू शकणारी,
त्यािंना आपल्या र्नाप्रर्ाणे र्ागूर्ू शकणारी... िीच प्रलयकाररका असेल असिं र्ला र्ाटलिं
नव्िििं...।
“अरे बऱयाच गोष्टी असिाि अशा... र्लािी र्ाटलिं नव्िििं की र्ी हजर्िंि असेपयंि कधी
प्रलय येईल...पण येि आिे आहण सर्ांना पुन्िा एकदा एकत्र व्िार्े लागणार आिे...
“िुला म्िणायचे आिे का क्रक चभिंिीपलीकडे सम्राट जागृि झाला आिे...
“अरे चभिंिीपलीकडे सम्राटाला कसेिी करून आपण पराभूि करू शकिो, पण प्रलयाचिं काय
करणार आिे...? सुरू िोणारी जी शृिंखला आिे, िी जर िोडली नािी िर आपलिं र्ाचणिं सर्विैर्
अशक्य िोऊन बसेल...
“त्यासाठीच र्ी उत्तरे कडे चाललोय, उत्तरेकडे असलेल्या सैहनक िळार्रिी आहण िू र्ला
र्दि करणार आिेस...।
र्िंदार अश्वराजार्रिी स्र्ार झाला र् उत्तरे कडे हनघाला...

इकडे र्िंदारचा र्ुलगा शौनक, आयुष्यर्ान र् भरिला शोधण्यासाठी क्रफरि िोिा. त्याच्या
र्हडलािंनी रूपािंिरणकापडार्रिी त्याचे हचत्र क्रदलिं िोििं. िो जिंगलाि चालून चालून िकला िोिा.
त्याने त्याच्या र्हडलािंकडू न एक हशट्टी चोरली िोिी. िी हशट्टी त्याने काढली र् र्ाजर्ली. एक
एक करि सगळ्या प्रकारचे प्राणी त्या रठकाणी जर्ा झाले. कािी िण िािंबल्यानिंिर दोन घोडेिी
त्या रठकाणी आले...

त्या घोड्यार्रिी बरे च सार्ान लादलेले िोिे. याचा अिव िे घोडे कोणािरी यात्रेकरूचे
िोिे. उत्तरे च्या जिंगलाि सिसा यात्रेकरू नसिाि आहण असलेच िर िी र्ाणसे साधी नसिाि.
त्याला कळू न चुकले की िे दोन घोडे आयुष्यर्ान र् भरिचेच िोिे. त्यार्ुळे िो पटकन एका घोड्या
जर्ळ गेला र् त्यार्रिी बसला. त्याने पुन्िा हशट्टी र्ाजर्ली. आलेले सर्व प्राणी आल्या र्ागावने
हनघून गेले. दुसरा घोडा िेिी आलेल्या र्ागावने हनघाला. शौनकिी त्या घोड्या र्ागोर्ाग आपला
घोडा दार्टर्ि हनघाला. कािी अिंिर गेल्यानिंिर त्याला आयुष्यर्ान क्रदसला...

जिंगली सैना सिंसाधन राज्याच्या उत्तरेस असलेल्या जिंगलाि र्ास्िव्याला िोिी. त्यािंचा
हनहश्चि ठार्रठकाणा कोणालाच र्ािीि नव्ििा. आिापयंि कोणीिी त्या जिंगलाि गेलल
े ा हजर्िंि
बािेर आलेला नव्ििा. त्यार्ुळे त्यािंचा ठार्रठकाणा र्ािीि असलेला र्ाणूस या पृथ्र्ीिलार्रिी
नािी असिं म्िटलिं जायचिं. जिंगली सेनेचा सिंख्या फार र्ोठी नव्ििी आहण कर्ीिी नव्ििी. चार िे
पाच िजारािंच्या आसपास त्यािंची सैना िोिी. जिंगलार्ध्ये िे टोळ्याटोळ्यािंनी रािायचे, आहण
ज्यार्ेळी एखादिं शिर ककिं र्ा गार् लुटायचिं असेल त्यार्ेळी िे हर्ळू न िल्ला करायचे. त्यािंना जे
कािी िर्िं असायचिं िे सर्व कािी लुटून पुन्िा जिंगलाि जायचे. त्यार्ुळे जिंगली सेनेच्याबद्दल भीिी
सर्ांच्या र्नाि िोिी. जिंगली सेनेचे नार् ऐकल्यार्रिी र्ोठ-र्ोठे राजेिी घाबरायचे. त्यािंच्याकडे
असलेले प्राणी आहण योद्धे सिंपण
ू व जगािील र्िान योद्धध्यािंना सिज राहू शकिील इिके शहक्तर्ान
िोिे...

जिंगली सैना प्रहसद्ध िोिी की त्यािंच्या गिीसाठी, त्यािंच्या व्युक्तीसाठी, त्यािंच्या शक्तीसाठी
आहण र्ुख्यत्र्ेकरून त्यािंच्याकडे असलेल्या प्राण्यािंसाठी... ज्या कोणी जिंगली सेनेच्या प्राण्यािंना
पाहिले िो र्ाणूस एकिर हजर्िंि रािि नसे आहण जर एखादा हजर्िंि राहिला िर लोक त्याला
र्ेड्याि काढि. त्यािंच्या प्राण्याबद्दल ज्या कािी गोष्टी सािंहगिल्या जाि िोत्या त्या सर्व ऐक्रकर्
िोत्या. कु णी म्िणायचिं त्यािंच्याकडे फार र्ोठे ित्तीसारखे प्राणी आिेि जे िरणाच्या गिीने धार्ू
शकिाि, कु णी म्िणायचिं त्यािंच्याकडे लिान र्ुग्िं यासारखे प्राणी आिेि ज्यािंच्याकडे ित्ती एर्ढी
शक्ती आिे. कोणीिी कािी म्िणायचिं पण कोणालाच त्यािंच्याकडे खरिं च काय आिे िे र्ािीि नव्िििं.

आरुर्षी र् र्ोहिनी आिा त्यािंच्यच शोधाि हनघाले िोिे...

आरुर्षी र् र्ोहिनी जिंगलाि पोिोचल्या िोत्या. कािी अिंिर चालल्यानिंिर जिंगली
लोकािंसारखी र्ेशभूर्षा के लेला र्ाणूस त्यािंच्याकडे येऊ लागला. र्ोहिनी घाबरली पण आरुर्षी
र्ात्र हिच्या जागी ठार्पणे उभी िोिी. कारण त्या र्नुष्याने जरी जिंगली लोकािंसारखी र्ेशभूर्षा
के ली असली िरीिी िो र्ारुिािंचा एक हर्शेर्ष िेर िोिा. त्याला आरुर्षीनेच जिंगली सैन्याि
सिभागी व्िायला सािंहगिलिं िोििं. त्याप्रर्ाणे िो सिभागी झाला िोिा आहण आिा िोच त्यािंना
जिंगली सैन्याच्या रठकाण्यार्रिी घेऊन जाणार िोिा.

“आरुर्षी र्ला नािी र्ाटि िू िे योग्य करिेयस... िुम्िी दोघी त्यारठकाणी जाऊन काय
करणार आिाि...?
िो र्ाणूस जर्ळ येि बोलला...
“रुद्र िे सर्व अगोदरच ठरलिं िोििं. त्यासाठी त्यािंच्याि िुला हर्सळायला लार्लिं िोििं...
“िोय िे र्ला र्ाहिि आिे. पण िुला खात्री आिे का िी प्रलयकाररका कार् करेल...?
“िोय आिा र्ेळ घालर्ायला नको लर्कर चल...।
“िे सर्व ठीक आिे पण र्ाटेि पािण्याच्या िीन टोळ्या आिेि त्यािंचिं काय...?
“िे आर्चिं आम्िी बघून घेऊ िू फक्त पुढे जाि रािा...
“आरुर्षी, र्ी सािंगिो िुझा हर्चार बदल. िी आत्र्ित्या आिे...
“रुद्रा िू र्ाझी इिकी काळजी नको करि जार्ूस... र्ी र्ाझी काळजी घेऊ शकिे. आहण
र्ला कोणी र्ारायला आलाच िर त्यािंची काळजी घ्यायला िू आिेस...
हिने लाडीकपणे त्याचे गालगुच्चे घेिले र् िे पुढे हनघाले.

रुद्रा पुढे घोड्यार्र जाि िोिा त्याच्या र्ागे दोघी चालि हनघाल्या िोत्या. िे हिघेिी दोन
उिं च झाडापाशी आले. झाडार्रिी पिारा देण्यासाठी लाकडाने चौक्या बािंधल्या िोत्या. त्या
रठकाणी सैहनक िोिे. त्याबरोबर झाडाखाली आजूबाजूला सैहनकािंचा पिारा िोिा. रुद्र त्या दोन

झाडाखालून पुढे गेला पण जेव्िा या दोघी आि हनघाल्या त्यार्ेळी त्यािंच्यासर्ोर चार बाण येर्न
ू
रुिले...

त्यारठकाणी र्र उभारलेल्या एका सैहनकाचा आर्ाज आला...
“सुिंदरींनो िुम्िाला पुढे जाण्याची परर्ानगी नािी...
िो एक िगडा पैलर्ान गडी िोिा. त्याच्या कर्रे ला फक्त र्स्त्र िोिे, बाकी सिंपूणव उघडा
िोिा. बाकी सैहनकिी िसेच िोिे. सर्ावि सैहनक बलदिंड िोिे दिंड र् छखिी फु ललेली, र्ािंड्याची
पट क्रफरि असलेल.े एकु णाि िे सर्वजण शहक्तशाली िोिे
“आत्ताच्या आत्ता र्ाघारी क्रफरला अन्यिा...
त्या सैहनकाचे र्ाक्य पूणव िोण्या अगोदर त्याला र्ागून कु णीिरी जोराि लाि र्ारली िो
सैहनक खाली आपटला. ज्यािंना लाि र्ारली, िो सैहनक पुढे येि बोलू लागला. िो बहदा टोळीचा
प्रर्ुख असार्ा

“र्ी याच्या र्िीने र्ाफी र्ागिो. िुर्च्यासारख्या सुिंदर हस्त्रयािंचा असा अपर्ान करणिं िे
कदाहप उहचि नािी...
िो आिा खाली उिरला िोिा. त्या दोघींकडे सरकि िोिा. त्याच्या नजरे ि स्पष्टपणे र्ासना
क्रदसि िोिी.

“िुर्च्या सौंदयावचा र्ान ठे र्ायला पाहिजे...
िो आिा आरुर्षीच्या जर्ळ पोिोचला िोिा त्याने िाि पुढे के ला. िो आरुर्षीच्या नको हििे
स्पशव करण्याचा प्रयत्न करि िोिा...

डोळ्याचिं पाििं लर्ििं न लर्ििं िोच आरूर्षीने हिचा खिंजीर काढला र् एकदर् जलद
िालचाल के ली. जो िाि पुढे आला िोिा, िो र्नगटापासून कापला गेला. िाि कापल्याबरोबर

िो जोराि ओरडि र्ागे सरला र् त्या बाणाला िटून खाली पडला. त्याच बरोबर बाकी सैहनक
सार्ध झाले. आरूर्षीने र्ोहिनीकडे िेिूपूर्वक पाहिले. र्ोहिनीला सर्जले. हिने डोळे हर्टले.
आरुर्षी पुढे सरली. िो सैहनक अजूनिी ओरडि िोिा. ज्या डोळ्याि र्ासना िोिी िे दोन्िी डोळे
आरूर्षीने खिंजीराने बाजूला काढले निंिर त्याच खिंजीराने हिने त्याच्या काळजाचा र्ेध घेिला.

त्याच्या पाठोपाठ इिर सैहनकािंच्या िोड्याफार ओरडण्याचा आर्ाज येिा येिा बिंद झाला.
त्या रठकाणी जे कािी प्राणी िोिे िे सर्व सैहनकािंर्रिी िुटून पडले... आहण कािी िणाि िी पिारा
देण्यासाठी असलेली टोळी िोत्याची नव्ििी झाली. िेिीलच दोन घोडे घेऊन त्या दोघी पुढे
हनघाल्या...

आयुष्यर्ान र् भरि दोघािंचे घोडे सुटून पळि गेले िोिे. िे जेर्णासाठी िािंबले असिा त्यािंचे
घोडे हशट्टीचा आर्ाज ऐकू न त्या क्रदशेने पळि गेल्याचा त्यािंच्या लिाि आलिं. िे दोघेिी त्या
घोड्याच्या र्ागोर्ाग गेले आहण कािी अिंिर जािच त्यािंचा एक घोडा परि येिाना क्रदसला. त्या
घोड्याच्या र्ागून दुसरा घोडा िोिा, परिं िु त्यार्रिी कोणी िरी र्नुष्य बसलेला क्रदसि िोिा.
आयुष्यर्ानच्या िळपायाची आग र्स्िकाला गेली. अगोदरच त्याला झालेल्या घटना बद्दल र्ैिाग
िोिा. र्ोहिनीचा हर्रि सिन िोि नव्ििा, आहण कु णीिरी त्यािंची भलिीच टटिंगल करि िोिे.
त्यार्ुळे जो कोणी र्नुष्य घोड्यार्र िोिा त्याच्याकडे पळि जाि आयुष्यर्ाने त्याला घोड्यार्रून
खाली खेचले. आयुष्यर्ानने त्याला कािीिी न हर्चारिा र्ैिागून त्याच्या दोन कानाखाली
लगार्ल्या...

“घोडार्रिी उडालेल्या र्ुलीला शोधि आिाि ना िुम्िी...
शौनक बोलला...
पण र्ोहिनीच्या उल्लेखाने आयुष्यर्ानला अजूनच राग आला. एक अनोळखी र्ाणूस येिो
काय..आपले घोडे चोरिो काय, आहण र्ोहिनीच्या नार् घेऊन त्यािंना फसर्िो काय...? त्याचा
पारा अजूनच चढला, त्याने शोनकलख अजून दोन कानाखाली लगार्ाि त्याच्या पोटाििी गुद्दे
र्ारून क्रदले...

“अरे र्ला काय र्ारिोय, र्ी िुर्ची र्दि करायला आलोय...! काळी चभिंि पडणार
आिे...प्रलय येणार आिे... सगळ्या पृथ्र्ीर्रिी सिंकट आिे आहण र्ारसदाराच्या सभेचा प्रर्ुख
प्रेर् आराधना करिोय...

आयुष्यर्ानला आिा राग अनार्र झाला िोिा. िो त्याला अजून र्ारणार िोिा, पण
भरिने त्याला र्ागे ओढि शािंि के ले...

“िुला कसिं र्ाहिि काय चभिंि पडणार आिे िे... आहण र्ोहिनी बद्दल िुला कसिं र्ाहिि...।?
सािंग लर्कर नािीिर िुझिं कािी खरिं नािी...भरिने शोनकला हर्चारले...

त्याने त्याच्या कर्रे ला असलेला कापड बािेर काढलिं.रुपािंिरण कापडार्रिी असलेले दृश्य
क्रदसण्यासाठी त्याने त्याच्यार्रिी कािीिरी रसायन टाकले र् त्या दोघािंना िो कपडा दाखर्ला...

त्यािंनी जे कािी पाहिलिं त्यार्ुळे त्यािंची बोलिीच बिंद झाली. शोनक म्िणाला, र्ाझे र्डील
र्िंदार ििंत्रज्ञ आिेि. जेव्िा काळी चभिंि बािंधली त्या र्ेळी िे हजर्िंि िोिे. त्यािंना इिका घाबरलेला
र्ी कधीच पाहिले नािी. िे उत्तरे ला असलेल्या सैहनकी िळार्रिी गेलेले आिेि. त्यािंनीच र्ला
िूर्च्याकडे पाठर्लेलिं आिे. र्ारसदाराच्या सभेच्या प्रर्ुखाला हिकडे घेऊन येण्यासाठी सािंहगिला
आिे...

िी र्रो काळी चभिंि आहण र्रो सगळे लोक. र्ला आिा कािी पर्ाव नािी. र्ारसदारािंची
सभा र्ी आिा सोडू न देि आिे. भरि िु सभेचा पुढचा प्रर्ुख, र्ी आिा चाललोय र्ाझ्या
र्ोहिनीच्या शोधािव...

भरिने त्याला सर्जर्ायचा प्रयत्न के ला, पण िो घोड्यार्रिी बसला आहण ज्या क्रदशेने
र्ोहिनी उडि गेली िोिी त्या क्रदशेकडे घोडा दार्टर्ि हनघाला...

उत्तरे चा सैहनक िळ िा सैहनक िळ कर्ी आहण देशद्रोह्ािंचा अड्डा म्िणून जास्ि ओळखला
जायचा. ज्यार्ेळी र्िाराज सत्यर्र्ांनी र्ानप्रस्ि आश्रर् स्र्ीकारला. त्यार्ेळी र्िाराज
हर्श्वकर्ावनी राज्याची सूत्रे सािंभाळली. त्यार्ेळी र्िाराज हर्श्वकर्ावचे बरे च सर्िवक िोिे. पण
ज्यार्ेळी दुसरा राजपुत्र जन्र्ला र् त्याच्या नार्े राज्याहभर्षेक करण्याचा प्रश्न आला, त्यार्ेळी
र्िाराज हर्श्वकर्ाव र्िाराज पदार्रून बाजूला झाले. र्ात्र त्यािंचे सर्िवक अडू न रािीले.. त्यार्ुळे
त्या सर्ांना हशिा देण्याचे ठरले. र्ात्र िे सर्िवक पलायन करण्याि यशस्र्ी झाले र् उत्तरे चा
जिंगलाि स्िायी झाले. सैहनकािंबरोबर बरे च सार्ान्य नागररकिी त्यारठकाणी स्िाहयक झाले
िोिे...

त्याच सैहनकाच्या िळार्रिी आज सर्व जण जर्ले िोिे. र्िाराणी शकुिं िलािी त्या रठकाणी
उपहस्िि िोत्या. ज्या लोकािंनी र्िाराणीचिं अपिरण के लिं िोििं िे िळार्रील सैहनक िोिे. ज्या
सैहनकािंनी अपिरण के लिं िोििं त्यािंना र्ाहिि नव्िििं त्या र्िाराणी आिेि. निंिर िळार्रिी
आल्यार्र सुरिक प्रर्ुखाने र्िाराणीची सुटका के ली र् नम्रिा पुर्वक त्यािंचा आदर सत्कार के ला.
र्िाराणी त्या रठकाणाहून राज्याकडे जाऊ इहच्छि िोत्या. र्िाराज हर्श्वकर्ाव यािंना फाशी झाली
असा त्यािंचा सर्ज िोिा, पण सुरिा प्रर्ुख रघुरार्ाने िो सर्ज काढू न टाकला. त्याने र्िाराणींना
सर्व िकीकि सािंहगिली र् त्यािंना िळार्र रािण्यासाठी हर्निंिी के ली. त्या हर्निंिीला र्ान देऊन
र्िाराणी त्यािंच्यासोबि असलेल्या छोट्या राजपुत्रासि िळार्रिी स्िाहयक झाल्या. जोपयंि
र्िाराज हर्श्वकर्ावचा पुढील आदेश येणार नव्ििा िोपयंि त्या हििेच रािणार िोत्या.
त्यारठकाणी अजूनिी बरे च लोक िोिे. हभल्लर् िोिा, सरोज िोिी, अहधरि िोिा, अद्वैि िोिा
आहण त्या दोघािंचे सािीदारिी िोिे. त्याचबरोबर उत्तरे च्या िळाचे सुरिा प्रर्ुख रघुरार् आहण
त्यािंचे र्ित्त्र्ाचे सािीदार सैहनकिी िोिे. सर्व लोक र् सैहनक आजूबाजूला जर्ले िोिे, कारण त्या
रठकाणी ििंत्रज्ञ र्िंदार कािीिरी बोलण्यासाठी उभारले िोिे. सर्वत्र शािंििा िोिी. ििंत्रज्ञ र्िंदारने
बोलायला सुरुर्ाि के ली...

“येिील बरे च जण र्ला ओळखिाि आहण बरे च जण नािीि. पण जे र्ला ओळखिाि त्यािंना
र्ाहिि आिे र्ी सिसा बािेर पडि नािी. प्रर्ासाला िर र्ुळीच नािी. पण आिा अशी गोष्ट झाली
आिे, ज्या गोष्टीर्ुळे र्ला बािेर पडार्े लागले. िुम्िाला प्रलयबाबिची कािी कल्पना नसेल, या
पृथ्र्ीिलार्र असलेल्या र्ेगर्ेगळ्या सिंस्कृ िी प्रलयाची र्ेगर्ेगळी र्णवने आिेि. कोणी सािंगिाि,
ज्यार्ेळी प्रलय येईल त्यार्ेळेस सिंपण
ू व पृथ्र्ी पाण्याखाली बुडून जाईल, कु णी सािंगिाि ज्यर्ेळी
प्रलय येईल त्यार्ेळी आकाशािून आगीचा र्र्षावर् िोईल र् सर्व पृथ्र्ी जळू न जाईल. कु णी सािंगिाि
ज्या र्ेळी प्रलय येईल त्यार्ेळी पाऊस पडणार नािी र् सर्व पृथ्र्ी सुकून जाऊन पाण्यार्ाचून
िडफडू न र्रे ल. ज्या त्या सिंस्कृ िीि र्ेगर्ेगळ्या गोष्टी सािंहगिल्या जािाि. प्रत्येकाच्या सिंस्कृ िीि
प्रलयाची र्णवने आिेि पण र्ी म्िणिो िी सारी र्णवने खोटी आिेि. िसिं कािी िोणार नािी,
त्याहून भयिंकर िोणार आिे...प्रलय येणार आिे आहण आपल्याला हर्ळख्याि घेणार आिे, जर
आपण लर्करच कृ िी के ली नािी िर प्रलय कोणीच िािंबर्ू शकणार नािी...

त्यार्ेळी बराच जणािंच्या चेिऱयार्रिी त्याला प्रश्न हचन्ि क्रदसले र्िंदारने अजून सहर्स्िर
सािंगायला सुरुर्ाि के ली...

“िुम्िाला जास्िीि जास्ि र्ाईट काय र्ाहिि आिे...िर िी र्ाहिि आिे काळी चभिंि,
चभिंिीपलीकडील र्िाल आहण त्यािील सम्राट...।।त्याची खरी किा कोणालाच र्ाहिि नािी.
ज्यार्ेळी चभिंि बािंधली िोिी. त्यार्ेळी र्ी हजर्िंि िोिो. र्ला त्याची किाणी र्ाहिि आिे. पण
पण त्याहूनिी भयानक कािीिरी आिे िे कु णाला र्ािीिच नािी, आहण त्याहूनिी भयानक आिे
िो म्िणजे प्रलय...

त्यार्ेळी सैन्याची िुकडी घेऊन काळी चभिंि पाडण्यासाठी हनघालेला अहभजीि अद्वैि
म्िणाला...

“िुम्िाला चूकीचिं ठरर्ण्याचा र्ाझा उद्देश नािी, पण र्ी स्र्िः सैहनकािंची िुकडी घेऊन
काळी चभिंि पाडण्यासाठी गेलो िोिो. त्या रठकाणी र्ी जे कािी पाहिलिं त्याच्याहून भयानक या
जगाि कािीच असू शकणार नािी...

िा िोच अहभजीि अद्वैि िोिा. ज्याच्या िुकडीची सिंपूणव हर्ल्िेर्ाट त्यािं अिंर्भक्तािंनी लार्ली
िोिी...

“र्ला र्ाहिि आिे अहभजीि अद्वैि... िू काय पाहिलिं असशील...? ििंत्रज्ञ र्िंदार

“नािी, िुम्िाला कल्पना येऊ शकि नािी. त्या पिंधरा लोकािंनी, त्या फक्त पिंधरा लोकािंनी
आर्च्या िीनशे जणािंच्या िुकडीचा सिंपूणव हनकाल लार्ला. आर्ची िुकडी साधीसुधी नव्ििी.
सिंपूणव पृथ्र्ीिलार्र सर्ावि परािर्ी, अनुभर्ी असलेल्या आर्ची िुकडी, िुकडीिील 300 सैहनक,
या साऱयािंच्या बरोबर युद्ध करून त्यािंना पराभूि के लिं, फक्त पिंधरा लोकािंनी...आहण त्यानिंिर िे जे
कािी कृ त्य करि िोिे िे िर कोणािी र्ाणसाच्या अिंगार्रिी काटा आणणारा िोििं. िी लोक जर
चभिंिीपलीकडे असिील िर चभिंिीहून भयानक या जगाि कािीच असू शकि नािी...

“अद्वैिा र्ला र्ाहिि आिे िू कािी अिंधभक्तािंना पाहिलिं असशील पण अिंधभक्त िे चभिंिीचे
नािीि िर दहिणेकडील देर्ाची आपत्ये आिेि. त्यािंना बासरीचा ठराहर्क धुनीर्रिी आपल्या
िाब्याि करिा येिे. आहण पूर्ीप्रर्ाणे र्नुष्याि आणिा येिे, त्याि कािी फारसिं अर्घड नािी ;
पण त्याहून अर्घड आिे िी म्िणजे काळी चभिंि आहण काळ या चभिंिीहन भयानक आिे िो म्िणजे
प्रलय...

यार्ेळी प्रिर्च हभल्लर् बोलि िोिा,

िो म्िणाला “अिंधभक्त जर कािीच नसेल, िर चभिंिीपलीकडे त्याहून भयानक असे काय
आिे...?

“काळा चभिंिीची खरी गोष्ट कु णालाच र्ािीि नािी ज्या कािी गोष्टी सािंहगिल्या जािाि त्या
ऐक्रकर् आिेि. आज र्ी िुम्िाला कळ्या चभिंिीची खरी गोष्ट सािंगिो जी र्ी स्र्िः अनुभर्लेली
आिे...
र्िंदारने काळ्या चभिंिीची गोष्ट सािंगायला सुरुर्ाि के ली. ज्यार्ेळी चभिंि बािंधली जाि िोिी
आहण त्या पूर्ी घडलेल्या बऱयाच गोष्टी या साऱया गोष्टींचा हजर्िंि सािीदार फक्त र्िंदार िोिा,
आहण िो आिा चभिंिीची गोष्ट साऱयािंना सािंगि िोिा... त्याने बोलायला सुरुर्ाि के ली...

“या पृथ्र्ीिलार्रिी अजूनिी बऱयाचशा जागा आिेि ज्या जागािंर्रिी र्नुष्याला जाणे
अशक्य आिे ककिं र्ा र्नुष्याचे जाणे हनहर्षद्ध आिे प. ण र्नुष्यनेिर्ीच नर्ीन गोष्टी जाणून
घेण्यासाठी उत्सुक राहिलेला आिे. त्याची िी उत्सुकिा बऱयाच र्ेळा त्याच्या हर्नाशाचे कारण
बनिे. र्नुष्याने उत्सुक असाल िरी हनसगावच्या हर्रुद्ध, हनसगवहनयर्ािंच्या हर्रुद्ध जाणे त्याने
टाळले पाहिजे. ज्यार्ेळी चालि आलेल्या गोष्टींच्या हर्रोधाि जाऊन त्यािंना कािी करायचा प्रयत्न
के ला त्यार्ेळी हनसगावने त्याला धडा हशकर्ला आिे. काळ्या चभिंिीच्या गोष्टीचीिी सुरुर्ाि अशा
गोष्टींनीच िोिे...

“र्नुष्यालानेिर्ीच सत्ता र् सिंपत्ती याची िार् राहिलेली आिे. प्रत्येक र्नुष्य या दोन
गोष्टींच्या प्राप्तीसाठी सिंपूणव आयुष्यभर धडपडि असिो. प्रत्येकाला या गोष्टी िव्या असिाि आहण
या गोष्टी प्राप्त करण्यासाठी हर्ळे ल िो र्ागव अर्लिंबण्याचा िो प्रयत्न करि असिो. फार पूर्ी,
पृथ्र्ीर्र एकछत्री राज्य येण्यापूर्ी, ज्यार्ेळी पृथ्र्ीर्र छोट्या छोट्या भूभागार्र, गार्ागार्ाि
राज्य असायचे त्या काळी...
एका छोट्याश्या गार्ाचा राजा िोिा िो. त्यालािी सिंपत्तीची िार् िोिी. त्यालािी सत्ता
िर्ी िोिी. िो एका गार्ाचा अहधपिी िोिा. त्याच्याकडे एका गार्ाची सत्ता िोिी. पण त्याने
त्याची िौस भागली नािी. त्याने गार्ािील िरुणािंना गोळा करून अस्त्रहर्द्या हशकर्ायला सुरुर्ाि

के ली. त्याने स्र्िःचे सैन्य बनर्ायला सुरुर्ाि के ली. सैन्य बनर्ून आजूबाजूची गार्े त्याने
चजिंकायला सुरुर्ाि के ली...

एकापाठोपाठ एक गार्े िो चजिंकि गेला. त्यािंच्या आजूबाजूची जेर्ढी म्िणून र्नुष्यर्स्िी
िोिी िी सर्व त्याने त्याच्या अहधपत्याखाली आणली िो त्या प्रदेशाचा राजा झाला. जो गार् िो
चजिंकायचा त्या गार्ािील कािी िरुणींबरोबर िो लग्न करायचा. असे करिा करिा त्याच्या शेकडो
राण्या झाल्या. त्याचे एक छोटेसे राज्य ियार झाले. र्ग त्याने त्या राज्यासाठी र्िाल बािंधायला
सुरुर्ाि के ली...

िो राजा सुखी सर्ाधानी झाला िोिा. त्याचे स्र्िःचे छोटेसे राज्य िोििं. त्याला र्ाटलिं
आपल्याला जे हर्ळर्ायचे िोििं िे आपण हर्ळर्ले आिे... त्याने राज र्िाल बािंधला र् त्याच्या
राण्या बरोबर िो राजर्िाला र्ध्ये राहू लागला.. िो राण्यािंना घेऊन सर्ुद्रक्रकनारी जलिीडा
करण्यासाठी जाि असे. त्या क्रदर्शीिी िसाच िो त्याच्या ररण्यािंबरोबर सर्ुद्रक्रकनारी गेला िोिा,
पण सर्ुद्राि दूरर्रिी त्याला कािीिरी िालचाल क्रदसली. सर्ुद्राि कोणिा िरी हर्हचत्र प्राणी
त्याला क्रदसला. त्यािंनी त्याच्या सैहनकािंना बोलार्ले र् छोटीशी नार् काढू न िे त्या रठकाणी
जायला हनघाले. जेव्िा िे त्या प्राण्याच्या जर्ळ गेले िेव्िा त्याला जाणर्ले की िो कोणत्यािी
प्रकारचा प्राणी नव्ििा िर भली र्ोठी नार् िोिी । त्याने इिकी र्ोठी नार् त्याच्या आयुष्याि
कधीच पाहिले नव्ििे िो िी नार् पाहून िबकू न गेला.

त्याला र्ाटलिं िोििं सर्ुद्र क्रकनाऱया पलीकडे देर्ािंची र्स्िी आिे आहण सािाि देर्च त्याच्या
भेटीसाठी आले आिेि. पण त्याला र्ाहिि नव्िििं िी िी र्ाणसे िोिी आहण सर्ुद्रक्रकनाऱया
पलीकडे अजून जर्ीन िोिी, भली र्ोठी जर्ीन िोिी आहण त्या जहर्नीर्रिीिी अनेक राज्ये
िोिे, ज्यािंचे अनेक राजे िोिे... त्या र्ोठ्या जिाजार्रील र्ाणसािंना, हन ह्ा बेटार्रील राजाला
एकर्ेकािंची भार्षा सर्जि नव्ििी. पण जिाजार्रील र्ाणसािंनी या राजाला बिंदी बनर्ले र् याला
घेऊन त्यािंच्या राज्याि गेले...

जेव्िा बेटाचा राजा त्यािंच्या शिराि क्रफरि िोिा त्यार्ेळी िेिील गोष्टी पाहून िो र्ारिं र्ार
आश्चयव करि िोिा. िेिील इर्ारिी, िेिील रस्िे सर्वच त्याला नर्ीन िोिा. त्याच्या सिंपूणव जर्ािी
र्ध्ये पहिल्यािंदाच िो या भूर्ीर्रिी आला िोिा. त्याला र्ाटलिं िोििं त्या बेटार्रिीच िेर्ढे जग
आिे, आहण र्ी सिंपूणव जगाचा राजा झालो आिे. त्या लोकािंना सिंपूणव जगाची र्ाहििी नव्ििी, पण
याला आिा सिंपूणव जगाची र्ाहििी झाली िोिी. त्याला कळलिं िोििं जग खूप र्ोठा आिे, त्याि
खूप राज्ये आिेि, खूप बेटे, आिेि खूप लोक आिेि... आहण िरीिी त्याला सिंपण
ू व जगार्र राज्य
करण्याची इच्छा झाली िोिी...

त्याला कै दी म्िणून त्या राज्याचा राजा सर्ोर पेश के लिं िोििं, पण त्या राज्याला बेटार्रील
लोकािंची भार्षा येि िोिी...
िो राजा बेटार्रील लोकािंच्या भार्षेि त्याला म्िणाला...
“िर्ा करा, आर्च्या सैहनकािंकडू न चूक झाली. त्यािंना िुर्ची भार्षा सर्जि नसल्यार्ुळे
िुर्च्यार्ध्ये गैरसर्ज झाला असार्ा...
आहण त्या राजाने त्याच्या सैहनकािंना बेटार्रील लोकािंना सोडण्याचे आदेश क्रदली...
“आपला पररचय...
त्या राज्याच्या राज्याने बेटार्रील राजाला हर्चारले..।
“र्ला िुर्च्या राज्यािंचे िे जिाज क्रदसेपयंि असेच र्ाटि िोिे क्रक र्ी या सिंपूणव जगिाचा
राजा आिे... पण र्ला आिा कळाले ला आिे र्ी फक्त त्या बेटाचाच राजा आिे...
“त्या बेटार्रिीिी आिा एक राजा आिे म्िणायचा. र्ागच्या दशकापासून त्या बेटा सोबि
आर्चा सिंपकव िुटला आिे... र्ागच्या र्ेळी र्ी जेव्िा भेटार्रिी आलो िोिो त्यार्ेळी एका
टोळीकडू न आम्िाला लागणारी खहनजे आम्िी उकरून घेिली िोिी...
“सर्व टोळ्यािंना एकत्र करून, कािी जणािंबरोबर युद्ध करून, कािी जणािंबरोबर नाििं जोडू न,
कािीजणािंना र्ुळापासून उपटून टाकू न र्ी बेटार्रिी साम्राज्य प्रस्िाहपि के लेलिं आिे आहण
िुर्च्या लोकािंनी र्ला बिंदी बनर्ून आणलिं िे कािी र्ला आर्डलेला नािी...

“र्ी र्ाझ्या लोकािंच्या र्ागणुकी बद्दल िर्ा र्ागिो. िुम्िी कािी क्रदर्स, िुम्िाला जेर्ढिं
र्ाटििं िेर्ढिंच,आर्च्या राज्याि र्ास्िव्य करा, आर्च्या पाहणचाराचा लाभ घ्या, ज्यार्ेळी िुर्चिं
सर्ाधान िोईल त्यार्ेळी िुम्िाला िुर्च्या राज्याि सोडू ...

िो राजा बरे च क्रदर्स िेिे राहिला. िेिील भार्षा, सर्ाज, रूढी, परिं परा, प्रिा इिर शास्त्रे,
युद्ध, युद्ध कला आहण त्यािंची शस्त्रे...। त्याने सर्व कािी हशकू न घेिलिं बरेच क्रदर्स राहिल्यानिंिर
त्याला त्या रठकाणचे राजकारणिी सर्जलिं... िुझ्या राज्याि रािि िोिा िे राज्य पृथ्र्ीिलार्र
फार र्ोठिं नव्िििं पण त्याच्याकडे बरीच साधनसिंपत्ती िोिी, पण सैन्याच्या बाबिीि िे राज्य र्ागिं
िोििं. त्यार्ुळे त्या राज्याला बऱयाच र्ेळा इिर राज्याकडू न त्रास सिन करार्ा लागे र् कर म्िणून
त्याच्या जर्ळील बरीच साधनसिंपत्ती इिर राज्यािंना द्यार्ी लागे. िे सर्व जाणून घेऊन िो राजा
त्याच्या बेटार्र आला...

ज्यार्ेळी िो बेटार्रून र्ाघारी आला, पुन्िा त्याच राज्याि. त्यार्ेळी त्याच्या जर्ळ
बऱयाच गोष्टी िोत्या. ज्या शस्त्र म्िणून र्ापरिा येण्यासारख्या िोत्या. ज्या राज्याि िो राहिला
िोिा त्या राजाच्या र्दिीने त्याने शेजारील राज्यािंर्र आिर्ण ठरर्ले. त्या राज्याचा राजा परस
िोिा. आहण बेटार्रील राज्याचे नार् र्ासुकी िोिे. र्ासुकीने अशा कािी गोष्टी आणल्या िोत्या
ज्या पाहून राजा परस िा र्ासुकीच्या परर् हर्त्र झाला. र्ासुकी र् परस राजा दोघािंनी हर्ळू न
शेजारच्या राज्यार्र आिर्ण के ले. त्या राज्यार्र आिर्ण करण्यासाठी त्यािंनी स्र्िःची सैना
र्ापरले नािी, िी सैना त्याच राज्याची िोिे. ज्या राज्यार्र आिर्ण करणार िोिे त्यािंची सैना
त्यािंच्याच हर्रुद्ध लढली. या साऱया र्ागे एक र्ाक्य िोििं िे म्िणजे...
“हसरकोडा इसाड कोिे...
िे अिंधभक्तािंचिं प्रकरण फार र्ागे जाििं. त्या भक्ताच्या प्रकरणाची सुरुर्ाि त्या रठकाणी झाली
िोिी. आहण िे र्ाक्य त्या बेटार्रील भार्षेिील र्ाक्य आिे...

त्याच र्ेळी त्या उत्तरे कडील सैन्यिळाच्या अर्िीभोर्िी र्ोठ्या आर्ाजाि

“हसरकोडा इसाड कोिे "
या र्ाक्याचा पुनरुच्चार िोि िोिा...

काळ्याचभिंिीपाशी जलहध राज्याची सेना जर्ा झाली िोिी. चभिंिी पलीकडे असलेल्या
हत्रशूळ सेनेर्रिी त्यािंनी आिर्ण के लिं िोििं. चभिंिीर्रिी चढर्लेल्या िोफा आग ओकि िोत्या.
धनुष्यबाण एकापाठोपाठ एक त्यािंच्या काळजाचा र्ेध घेि िोिे. एर्ढिं सगळिं िोऊनिी त्या
सैहनकाकडू न कोणत्याच प्रकारचिं प्रत्युत्तर नव्िििं जणू त्यािंना िल्ला करण्याचा आदेश हर्ळाला
नव्ििा...

त्यारठकाणी र्ृिदेिािंचा खच पडला िोिा. ररकार्ी झालेली जागा भरण्यासाठी दोन्िी बाजूने
आणखी सैहनक येि िोिे. िेिी र्ृि पार्ल्यानिंिर त्यािंच्यार्रिी अजून सैहनक येिच राहिले. हजकडे
हिकडे रक्ताचा हचखल झाला िोिा. कु ठे िुटून पडलेला िाि क्रदसायचा, कु ठे पाय...कु ठे एखाद्याचे
शीर...कु ठे एखाद्याचा राहिलेलिं धड. सर्वत्र िुकडे झालेले अर्यर् हर्खरून पडले िोिे... पण येणारे
सैहनक कािी कर्ी िोि नव्ििे.एका पाठोपाठ एक एक ररकाम्या झालेल्या जागा भरून हनघि
िोत्या इिकिं अफाट सैन्य चभिंिीपलीकडे जर्ा झालिं िोििं...

िल्ला करण्यापूर्ी राज्याच्या एका र्िंत्रयाने िल्ला न करण्याचा सुचर्लिं िोििं. त्याचिं म्िणणिं
िोििं की सैना जरी हत्रशूळाची असली, िरी त्याि असलेले लोक आपल्यासारखेच सार्ान्य िोिे.
त्यािंना कािीिी करून त्यािंच्या सार्ान्य व्यर्हस्िि आणनिं भाग िोििं. पण िे कसे करायचे याचिं
र्ात्र उत्तर त्यािंच्याकडे नव्िििं. त्यार्ुळे त्याची िी सूचना स्पष्टपणे धुडकार्ून लार्ली गेली. आहण
बऱयाच जणािंच्या र्िानुसार आिर्ण करण्याचिं ठरलिं. र्ात्र सुरू झाल्यानिंिर क्रकिीिरी िास
आिर्ण चालू िोििं, पण सैहनकािंची सिंख्या कािी कर्ी िोि नव्ििी. र्ढ्यािंचा ढीग लागला िोिा
िरीिी सैहनक येि िोिे आहण जागा घेि िोिे...

पण अचानक िल्ला करणारा एक सैहनक जोराि ओरडला. िोफािंच्या आर्ाजाि त्याचा
आर्ाज कोणाला ऐकू गेला नािी... पण एका पाठोपाठ एक बऱयाच सैहनकािंच्या आरोळ्या ऐकू
येऊ लागल्या, आहण िोफािंचा आर्ाज िािंबला. बऱयाच सैहनकािंचे नािेर्ाईक त्यािंना सर्ोर क्रदसि
िोिे. कोणाची आई िोिी, कु णाचे र्डील िोिे. कोणाचा भाऊ िोिा. बरे च लोक त्यािंच्या ओळखीचे
त्यािंना सर्ोर क्रदसि िोिे...

झालेला सर्व प्रकार कै रर् र्िाराजािंच्या कानार्र गेला.।। आहण िी गोष्ट कानार्र जािे न
जािे िोच राज्यािून एक दुि सिंदेश घेऊन आला िोिा...

“राज्यािील बरे च लोक बेपत्ता झाले िोिे...

याचा अिव त्यािंच्या स्र्िःच्या राज्यािीलच लोक त्यािंच्या हर्रुद्ध लढण्यासाठी चभिंिीपलीकडे
उभा िोिे. िे कसिं झालिं...? काय झालिं...? िे र्िाराजािंना कािी कळि नव्िििं...?

आयुष्यर्ान घोडा चालर्ण्याि पटाईि िोिा. त्याने घोडा इिक्या जोराि पुढे आणला की
भरि र् शोनकला त्याचा पाठलाग करणे शक्य झाले नािी. उत्तरे चे जिंगल पूर्-व पहश्चर्ेला सर्ािंिरच
सिंपूणव भूखिंडार्रिी पसरला िोििं आयुष्यर्ानने र्ोहिनीला उत्तरेच्या जिंगलार्र उिं च उडि जािाना
पाहिलिं िोििं. याचा अिव िीं उत्तरे च्या जिंगलािच कु ठे िरी असेल असा त्याने कयास
बािंधला...त्यार्ुळे उत्तरे च्या जिंगलािच पूर्व-पहश्चर् असा शोध घ्यायचा आयुष्यर्ान ठरर्लिं. िो
लगेच पूर्ेकडे हनघाला.

आयुष्यर्ानने कळ्या चभिंिीपाशी त्याचा शोध सुरू के ला िोिा, पण पूर्क
े डे जाईल िसिं िे
जिंगल अहधक घनदाट िोि िोििं. जिंगलािील झाडे झुडपे प्राणी र् पिी सुद्धा र्ाढि िोिे. पुढे पुढे
त्याला घोड्यार्रुन जाणे अशक्य झाले. िो खाली उिरला र् पायी जाऊ लागला. जिंगल इिके

िोिे क्रक त्याला पुढे जाण्यासाठी त्याच्या िलर्ारीने र्ाट करार्ी लागि िोिी. िो बराच र्ेळ
चालि िोिा. चालून चालून त्याच्या पायाला फोड आले िोिे. जिंगलािील लिान लिान
क्रकटकार्ुळे सिंपूणव अिंगार्र िे लाल रे र्षा उर्टल्या िोत्या. जिंगलाि बरे च हर्र्षारी कीटक िोिे,
त्याचा दिंर्ष झाल्यार्ुळे त्याला दरदरून घार् फु टला िोिा. िो कोणत्यािी िणी बेशद्ध
ु िोऊ शकि
िोिा िरी िो हचकाटीने चालि िोिा. िळू िळू त्याची एके क जाणीर् कर्ी िोि िोिी. त्याच्या
सर्व जाहणर्ा बहधर झाल्या िोत्या. त्याला ििान लागली िोिी. त्याच्या जर्ळील पाणी सिंपले
िोिे. िो आिा बेशद्ध
ु िोऊन पडणारच िोपयंि सर्ोरच्याला एक लिानसा ओढा क्रदसला...

त्याने कसेिरी ओढ्यापयंिचे अिंिर पार के ले. ओढ्यापाशी पोिोचल्यार्र त्याने त्याचे कपडे
काढि ओढ्यार्ध्ये उडी घेिली. त्यािील पाण्याचा स्पशव िोिाच त्याच्या शरीराची जळजळ कर्ी
झाली. फु टणारा घार् िािंबला. िळू एक एक जाणीर् येऊ लागली. र्रून पाझर फु टला िोिा, त्या
दगडा जर्ळ जाि त्याने र्रून पडणारे िोडे पाणी प्याले िेव्िा त्याला हशारी र्ाटली. सर्व शरीर
स्र्च्छ धुिले. निंिर िो त्यािून बािेर आला पण त्याचर्ेळी िर्ेि उचलला गेला. त्याच्या पायाला
दोर बािंधला गेला िोिा. िो िर्ेि उलटा लटकला िोिा. िो नक्कीच कोणत्यािरी सापळ्याि
सापडला िोिा, जे कोणीिरी िेिुपूर्वक त्या रठकाणी ठे र्ले िोिे...

ज्यार्ेळी आयुष्यर्ान िर्ेि उलटा लटकला. त्याच्या र्ानेर्रिी कािीिरी टोचल्यासारखे
र्ाटले. िळू िळू त्याच्या सर्व जाणीर्ा र् सिंर्ेदना बधीर िोि गेल्या. शेर्टी डोळ्यापुढे सिंपूणव अिंधार
पसरला. िो बेशुद्ध झाला.

ज्या र्ेळी त्याला जाग आली िो जहर्नीर्रिी पालिा झोपला िोिा. िाि र्रच्या बाजूला
के ले िोिे र् लोखिंडी िाि बेड्या ज्या जहर्नीि रुिलेल्या िोत्या त्याच्याि अडकर्ले िोिे. पायािंच्या
बाबिीििी िसिंच िोििं. त्याचे िाि र् पाय दोन्िी गुिंिर्ले िोिे. जहर्नीला असलेल्या त्या बेड्या
र्ध्ये त्याचा िाि र् पाय गुिंिर्ले िोिे. त्याच्यािून हनसटणे अशक्य िोिे. त्याला कोणत्यािी
प्रकारची िालचाल करिा येि नव्ििी. त्याने र्ान र्ळर्ून इकडे हिकडे पािण्याचा प्रयत्न के ला
पण कािी नािी, सर्वत्र अिंधार िोिा...

पण िेव्िाच त्याच्या कानी आर्ाजाची कु जबुज आली. कोणीिरी त्यारठकाणी येि िोििं.
त्यािंनिं र्ान र्ळर्ून पाहिलिं, अिंधार असल्याने त्याला कािी क्रदसले नािी. र्ात्र िळू िळू त्या
र्ाणसाबरोबर खोलीि उजेड आला. त्यािंच्याकडे र्शाल असार्ी. िी दोन लिान र्ुले र्ाटि
िोिी...

िळू िळू खोलीिल्या गोंगाट र्ाढि िोिा. िी दोन लिान र्ुले आपापसाि र्ेगळ्याच भार्षेि
बोलि िोिी. त्यािंचिं एकर्ेकाि भािंडण चाललिं असल्यासारखिं र्ाटि िोििं.भािंडिा भािंडिा त्यािील
एकाने कोणिीिरी साखळी ओढल्यासारखा आर्ाज आला. आयुष्यर्ान िळू िळू र्र जाि िोिा.
त्याला इिका र्ेळ र्ाटि िोििं की िो जहर्नीर्रिी आिे र्ात्र िो एका छळणीयिंत्रार्रिी बािंधलेला
िोिा... त्याच्या िािा पाया र्रील बेड्यािंची य पकड सैल झाली. त्याच्या सर्ोर असलेली फळी
काढू न घेिली. त्याला आिा खोलीिील सर्व देखार्ा क्रदसि िोिा...

जी दोन र्ुले भािंडि िोिी िी दोन र्ुले नव्ििी. आयुष्यर्ानला आिा कळलिं की िे दोन
बुटके िोिे. िे दोघे नर्रा-बायको असार्ेि असिं र्ाटि िोििं. त्या खोलीि एक क्रदर्ा र् िे छळणी
यिंत्र सोडलिं िर दुसरिं कािीच नव्िििं. एखाद्या िळघराच्या खोलीसारखी िी खोली र्ाटि िोिी.

बुटक्यािंची प्रजाि ज्यार्ेळी पहिल्यािंदा प्रलय आला िोिा त्या र्ेळीच नष्ट झाली िोिी असिं
म्िणिाि. पाच िे सिा हर्िािंचे िे बुटके असायचे. पण िे दोन बुटके हजर्िंि कसे राहिले...? या
जिंगलाि काय करि िोिे...? आहण त्यािंनी आयुष्यर्ानला का पकडलिं िोििं िे कािी कळायला र्ागव
नव्ििा...? आयुष्यर्ान ला र्ोिीनीची आठर्ण येि िोिी. हिला शोधण्यासाठी िो हनघाला िोिा,
र्ात्र र्ाटेि या बुटक्यािंनी पकडला. त्याला त्या बुटक्यािंचा भयानक राग आला. िो त्यािंच्यार्रिी
सिंिापला. त्याने सैल झालेल्या बेड्यािून सुटायचा प्रयत्न के ला पण िो हनष्फळ ठरला. िे बुटके
त्याच्यार्रिी जोर-जोराि िसू लागले... त्यार्ुळे आयुष्यर्ानला अजूनच राग आला. िो रागाच्या
भराि बोलून गेला...
“आयुष्याच्या घटका भरल्या आिेि. िुर्चा दोघािंचा र्ृत्यू फार दूर नािी...

िे ऐकू न िे दोघे पुन्िा जोरजोराि िसू लागले. त्यािला बुटका त्याच्या बायकोला उद्देशून
म्िणाला...

“याचिं र्ािंस खायला र्ज्जा येईल असिं र्ाटििंय. खूप गर्ी आिे याच्याि. क्रकिीिरी र्र्षव झाला
आपण असलिं र्ािंस खाल्लेले नािी...
म्िणजे त्यािंनी त्याला भक्ष्य म्िणून पकडलिं िोििं. त्याला त्याच्याबद्दल, त्यािंच्या
इहििासाबद्दल फार कािी र्ाहििी नव्ििी. पण िे नरभिी नव्ििे िे त्याला र्ािीि िोििं. त्यार्ुळे
त्याला र्ाटलिं िे बुटके त्याला घाबरर्ण्यासाठी र्ुद्दार्ून अशा गोष्टी करि आिेि. त्यार्ुळे िो
म्िणाला...
“बुटके कधीच नरभिी नव्ििे. िुम्िी र्ला घाबरर्ायचा प्रयत्न के ला, पण र्ी
घाबरणारात्याला नािी...
त्यार्ेळी त्या त्याला खूप राग आला. त्याचा चेिरा रागाने फारच हर्हचत्र क्रदसि िोिा.
बाजूला पडलेला लखलखिा चाकू घेि त्याने आयुष्यर्ानच्या डाव्या िािाची करिं गळी कापून
बाजूला काढली...
आयुष्यर्ान र्ेदनेने जोराने ओरडला. त्याचा डार्ा िाि बधीर झाला. त्यािून पडणारा
रक्ताचा िािंबर्ि बुटका म्िणाला
“र्ग िुला िेिी र्ािीि असेल की बुटके कधी खोटिं बोलि नसिाि...
असिं म्िणि त्याने िी करिं गळी िोंडाि टाकली र् करकरून चार्ि िो करिं गळी र्जेने खाऊ
लागला. आयुष्यर्ानहच डार्ा िाि बधीर झाला िोिा. िो पुन्िा बेशद्ध
ु िोिो की काय असे त्याला
र्ाटि िोििं, आहण सर्ोरचे दृश्य पाहून त्याला पोटाि र्ळर्ळू लागले. त्याला ओकारी आली.
त्याच्या डोळ्यापुढे सारकािी क्रफरि िोििं. त्याला खूप भीिी र्ाटली. आयुष्याि पहिल्यािंदाच
इिका घाबरला िोिा...

र्ारसदाराच्या सभेि जाण्यापूर्ीिी हन सभेि गेल्यानिंिरिी त्याने बरे च अनुभर् घेिले िोिे.
बऱयाच गोष्टींना सार्ोरे गेला िोिा. पण त्याला इिकी भीिी कधीच र्ाटली नव्ििी. िो र्ृत्यूलािी
कधी घाबरला नव्ििा, पण आिा त्याला र्ृत्युिंहन भयानक भीिी सर्ोर क्रदसि िोिी...

उत्तरे ला असलेल्या सैहनकी िळाभोर्िी अिंध भक्तािंचा गराडा पडला िोिा. सर्वजण
र्ध्यभागी गोळा झाले िोिे. बाजूला उभे राहून अिंधभक्त त्यािंची घोर्षणा देि िोिे. कोणिािी
अिंधभक्त पुढे सरि नव्ििा.

“हसरकोडा इसाड कोिे...
फक्त िाच आर्ाज ऐकू येि िोिा. शिंभरच्या र्र िरी अिंधभक्त त्यािंच्या आजूबाजूला गोळा
झाले असार्ेि...

“दहिणेच्या देर् जेव्िा जागृि िोिो िेव्िा अिंधभक्त ियार िोिाि पण दहिणेचा देर्
दहिणेकडे भक्त उत्तरे ि काय करि आिेि... “
सुरिा प्रर्ुख रघूरार् म्िणाला...
“अिंधभक्त आहण दहिणेचा देर् यािंचा कािी सिंबध
िं नािी. ज्यािंना िोडस ििंत्र र्ािीि आिे. िो
भक्तािंना जागृि करु शकिो. नक्कीच आपल्यािल्याच कोणाचािरी कार् आिे, ज्यािंना िा उत्तरे िील
सैहनक िळ नको आिे, त्यािंनी भक्तािंना पाठर्लिं असार्िं...
त्यार्ेळी हभल्लर् म्िणाला...
“म्िणजे र्िाराज हर्िर्ािंना भक्तािंना जागृि करण्याची क्रकर्ा र्िाराज हर्िर्ािंचे एखाद्या
हर्श्वासुला भक्तािंना जागृि करण्याची पद्धि र्ािीि आिे का काय...

“िुला काय र्ाटििं हभल्लर्ा र्िाराज हर्िर् िे स्र्िः भक्त अिंधभक्त असू शकि नािीि...

त्यार्ेळी अद्वैि म्िणाला...
“िे कािीिी असो. िे फक्त पिंधराजन िोिे. त्यािंनी आर्च्या िीनशे जणािंच्या िुकडेच िाल
बेिाल के लिं िोििं... आिा िर शिंभरच्या र्र आिेि. आपण यािंच्याशी लढा देऊ शकि नािी. िे
अनैसर्गवक आिे...

त्यार्ेळी र्िंदार म्िणाला “म्िणूनच र्ी र्घाशी म्िणालो िोिो हनसगावच्या हर्रोधाि गेलिं
की हनसगव त्याचा हिसका बरोबर दाखर्िो...
असिं म्िणि त्याने आपल्या हपशर्ीिून पुन्िा एकदा हशट्टी काढली आहण र्ोठर्ोठ्याने
र्ाजर्ायला सुरुर्ाि के ली... हशट्टीचा आर्ाज सर्वपयंि र्ोठ्या प्रर्ाणाि पोिोचार्ा म्िणून त्याने
हिच्यासर्ोर ध्र्हनर्धवक धरला िोिा. त्या ध्र्हनर्धवकार्ुळे हशट्टीचा आर्ाज फारच र्ोठा झाला
िोिा.
त्या हशट्टीची धून बाटी सर्ाजाच्या बासरी प्रर्ाणानेच िोिी. फक्त िोडासा फरक िोिा. िी
धून ऐकिाच भक्तािंची घोर्षणा बिंद झाली र् िे िळू िळू शािंि िोर्ू लागले. आहण आल्या पार्ली
परिू लागले...

त्याच र्ेळी कोणीिरी झाडार्रून ििंत्रज्ञ र्िंदाररार्रिी चाकू फे कू न र्ारला. त्या चाकू चा
घार् र्िंदारच्या हृदयाजर्ळ झाला. िो खाली कोसळला. त्याबरोबर आल्या पार्ली परि हनघणारे
अिंधभक्त पुन्िा र्ोठ्या आर्ाजाि घोर्षणा देि पुढे सरकू लागले...

सर्व सैहनक त्या गोलाच्या बािेरच्या बाजूला झाले र् आि सार्ान्य नागररक िोिे. अिंधभक्त
आिा पुढे सरकि िोिे. एक सैहनक त्र्ेर्षाने चालून गेला, त्याने िलर्ारीचे घार् के ले. अिंध भक्ताने
चपळिेने सर्व गार् चुकर्ले र् त्याचीच िलर्ार घेऊन त्या सैहनकािंचे हशर धडापासून र्ेगळे के ले...

त्या सैहनकाचे धडार्ेगळे झालेले शरीर पाहून सर्व सैहनकािंना राग आला. अहधरि
िार्ािार्ाने आपली िलर्ार घेऊन पुढे चालि गेला. त्याने एका अिंधभक्तर्रिी र्ार के ला. िो
भक्त त्याचे र्ार चपळिेने चुकर्ायचा प्रयत्न करि िोिा, पण अहधरि सारखा पट्टीचा िलर्ारबाज
सिंपूणव राज्याि नव्ििा. बराच र्ेळ त्यािंचिं िे द्विंद्व चालू िोििं. अहधरि र्ार करायचा आहण िो भक्त
चुकर्ायचा. शेर्टी अहधरिने त्या भक्ताचे दोन्िी िाि खािंद्यापासून र्ेगळा के ले. निंिर त्याने त्याचे
शीर धडापासून र्ेगळे के ले. कािी हर्हनटािंसाठीच िे द्विंद्व चाललिं िोििं. इिरािंना फक्त जलद
िालचाली क्रदसल्या िोत्या.फक्त एका अिंधभक्ता बरोबर लढू नच अहधरि ला िकर्ा आल्यासारखे
र्ाटि िोिे.िो चक्कर आल्यासारखिं िोऊन खाली पडला. आिा त्याच्यार्रिी एकदर् चार िे पाच
अिंधभक्त चालून आले िोिे. हभल्लर्, अद्वैि र् इिर सैहनक अहधरिाचा बचार् करण्यासाठी पुढे
सरले... त्याचर्ेळी आर्ाज आला...
“िािंबा आपल्याला कोणिीिी जीहर्ि िानी नको आिे...
त्यािंच्यासर्ोर झाडार्रिी एक काळसर आकृ िी साकारली िोिी. िी काळसर आकृ िी
कसल्यािरी काळसर ढगार्रिी ककिं र्ा पक्ष्यार्रिी असल्यासारखे र्ाटि िोिे... िो आर्ाज
खजाविला िोिा...
“र्िाराणीचा लिान पुत्र म्िणजेच नर्ीन राजकु र्ार, फक्त त्यािंना घ्या र् र्ाघारी
क्रफरा...इिर एकाचीिी जीहर्ििानी आपल्याला नको आिे...

पुन्िा एकदा भक्त त्र्ेर्षाने पुढे सरले. र्ाटेि जो कोणी येि िोिा त्याला िे बाजूला सारि
िोिे, नािी झाला िर बेशुद्ध करि िोिे आहण पुढे सरि िोिे. त्यािंना आिा कोणीच िािंबर्ू शकि
नव्िििं. र्िाराणी शकुिं िलेच्या कु शीि असलेल्या नर्ीन राजकु र्ारार्रिी िे सिंकट आलिं िोििं...

हत्रशूळािंच्या सैन्याबरोबर सुरू असलेल्या जलहध राज्याचिं युद्ध िािंबलिं िोििं. बऱयाच सार्ान्य
लोकािंचे त्याि जीर् गेले िोिे, जे सैहनक म्िणून त्यािंच्यासर्ोर उभा राहिले िोिे. काळ्या

चभिंिीपलीकडे असलेली हत्रशूळ सैना आहण त्यार्ध्ये असलेले सार्ान्य लोक. त्यािंना कसेिी करून
त्यािंच्या सार्ान्य हस्ििीि आणायला िर्िं िोििं. िे कसिं शक्य झालिं आहण िे लोक चभिंिीपलीकडील
सैन्याि कसे गेले िेिी शोधायला िर्िं िोििं. सर्वजण पुन्िा एकदा एकत्र आले िोिे आहण काय
करायचे याचा हर्चार करि िोिे...? पलीकडे जाऊन एका हत्रशूळ सैहनकाला धरून त्यािंनी
अलीकडे आणलिं िोििं. त्याला सर्ोर उभा के लिं िोििं. पण िो पुन्िा पुन्िा बोललिं िरीिी शािंिच
रािि िोिा. िो बोलिच नव्ििा जणू कािी िो कोणाला ओळखिच नव्ििा. अलीकडे आणलेला
िो सैहनक दुसरा दुसरा कोणी नव्ििा िर राज्याच्या सेनापिीचा पुत्र िोिा, ज्याने अजून र्याची
सोळार्ीिी ओलािंडली नव्ििी...

त्यारठकाणी कोणाचीच कािीच बुद्धी चालि नव्ििी. सर्ांनी राजर्िश्री सोर्दत्तना
कािीिरी बोलण्याची हर्निंिी के ली. त्यार्ेळी राजर्िर्षी सोर्दत्त उभारले र् बोलू लागले...

“कोणिीिी गोष्ट नष्ट करण्यासाठी िी कशाची र् कोणत्या गोष्टी पासून बनलेली आिे िे
र्ािीि असणिं गरजेचिं असििं. जर आपल्याला हत्रशूळाची सेना नष्ट करायची असेल ककिं र्ा आपल्या
लोकािंना आपल्या र्ाणसाि आणायचिं असेल िर िे हत्रशुळाचे सैहनक बनले कसे िे जाणून घ्यार्े
लागेल...
हत्रशूळ िलर्ार र् धनुष्यबाण या हिन्िी सेना चभिंिीपलीकडे सम्राटाने बनर्ल्या िोिा ।
ज्यार्ेळी काळी चभिंि बािंधली, त्याच्यािी आधी या अहस्ित्र्ाि िोत्या. िो र्ेळोर्ेळी या सेना
बनर्ायच्या निंिर िो या गरज सिंपल्यानिंिर नष्टिी करून टाकायचा...

िुम्िी त्या हत्रशूळ सैहनकाच्या पाठीर्रिी पिा, एक हत्रशूळाचा व्रण असेल. “

सर्ांनी त्या सेनापिीच्या र्ुलाच्या पाठीर्रिी पाहिलिं. एक िापलेला हत्रशूळ पाठीर्र
ठे र्ल्यानिंिर जसा व्रण िोिो िसा भलार्ोठा व्रण त्याच्या पाठीर्रिी िोिा...

“िो कसा बनर्ला गेला िसाच नष्ट करिा येऊ शकिो. त्यासाठी फक्त आपल्याला काळ्या
र्िालाच्या शस्त्रागाराि असलेला िो हत्रशूळ आणार्ा लागेल...
िो हत्रशूळ आणण्यासाठी आपल्याला गिी िर्ी आिे आहण गिीसाठी उडत्या बेटािंच्या
र्दिीहशर्ाय आपल्याला पयावय नािी...

हभिी म्िणजे काय याचा खरा अिव आयुष्यर्ानला आिा सर्जला िोिा. िो बुटका नक्कीच
नरभिी िोिा. त्यािंनिं जेर्ढे म्िणून सुटायचे प्रयत्न करिा येिील िेर्ढे के ले िोिे, पण त्या
बेड्यार्धून सुटणे अशक्य िोििं. िो बुटका आिा र्ोठ्या चाकु ला धार लार्ि िोिा. नक्कीच त्याचा
र्ृत्यू त्याला जर्ळ क्रदसि िोिा.

त्यार्ेळीच आजूबाजूने हचत्रहर्हचत्र आर्ाज येऊ लागले. कोणिािरी प्राणीिी जोरजोराि
ओरडि असल्यासारखे र्ाटि िोिे. पण असा आर्ाज आयुष्यर्ान यापूर्ी कधीच ऐकला नव्ििा.
र्ात्र िो आर्ाज ऐकू न िे बुटका र् बुटकी जरा जरा घाबरल्यासारखे र्ाटले दोघेिी पटकन
िळघरािून र्र हनघाले. र्ात्र िे र्र जाण्याआधीच िळघराचा दरर्ाजा िोडि कािीिरी आि
आले. खोलीि अिंधार असल्यार्ुळे नक्की काय िोििं िे कळि नव्िििं. िे िळघराच्या पायर्या उिरि
िोिी खाली आले. आयुष्यर्ान जर्ळ जाि त्याने आयुष्यर्ान छािीर्र कािीिरी टेकर्ले...

खाली आलेला प्राणी िोिा. त्यािंन आयुष्यर्ानच्या छािीर्रिी आपल्या शेपटीचा टोक
टेकर्लिं िोििं. त्याच्या शेपटीच्या टोकाला र्िुवळाकार िोिा. लोखिंडासारखा िापलेला िो
गोलाकार आयुष्यर्ान छािीर्र टेकल्यानिंिर आयुष्यर्ान र्ेदनेने जोराि ककिं चाळला. त्याच्या
छािीर्रिी कसलीिरी हचन्ि ियार झालिं िोििं. त्या प्राण्याने त्याला ज्या छळणी यिंत्रार्रिी बािंधलिं
िोििं िे िोडू न टाकलिं. आयुष्यर्ान आिा जहर्नीर्रिी पडला िोिा...

ज्यार्ेळी त्या प्राण्याने आयुष्यर्ानच्या छािीर्रिी िे हचन्ि उर्टलिं. त्यार्ेळी
आयुष्यर्ानच्या डोक्याि आठर्णींचा कल्लोळ र्ाजला. त्या आठर्णी फक्त त्याच्या आयुष्यािील
नव्ित्या, िर हर्हचत्र िोत्या. त्या कधी त्याने अनुभर्ल्या नव्ित्या. क्रकिीिरी आठर्णी
िोत्या...एकार्ागून एक आठर्णी त्याच्या डोक्याि नव्याने हनर्ावण झाल्या िोत्या. अचानक
आलेल्या या सार्या आठर्णी र्ुळे िो चिार्ून गेला. त्याचिं डोकिं भणभणू लागलिं. डोळ्यासर्ोर
हचत्र हर्हचत्र दृश्ये क्रदसू लागली. आठर्णींच्या डोंगराखाली त्याचा जीर् गुदर्रून चालला िोिा...

' त्याला क्रदसि िोिी काळी चभिंि. हििे हर्िर् उभा िोिा. बाजूला त्याचे सैहनक, िी चभिंि
पडि िोिी...
' त्याला क्रदसि िोिे अिंधभक्त िे सार्ान्य नागररकािंना र्ारि िोिे...
' त्याला हत्रशूळ, िलर्ार आहण धनुष्यबाण सैना क्रदसि िोत्या...
' त्याला सिंपण
ू व पृथ्र्ीचा राजा क्रदसि िोिा. त्याचे िीन राजपुत्र क्रदसि िोिे...
' त्याला पहिला प्रलयकाळ क्रदसला. ज्यार्ेळी सर्व र्ाणसे एकर्ेकािंची शत्रू झाली िोिी.
पृथ्र्ीर्रून र्ाणूस िी प्रजािी नष्ट िोणार िोिी. सर्वत्र त्याचिं साम्राज्य असणार िोििं. सर्वत्र प्रलय
र्ाजला िोिा...

िे दृश्य पाहून आयुष्यर्ानच्या डोक्याच्या रठकऱया उडायच्या बाकी राहिल्या िोत्या. िो
र्ेदनेने बेशुद्ध झाला...

जिंगली सेनेच्या प्रर्ुखाचा िळ त्यारठकाणी िोिा. जिंगली सेनेच्या अनेक टोळ्या सिंपूणव
जिंगलाि हर्खुरलेल्या िोत्या. त्या दोघींनी र्ुख्य िळार्र जाण्यासाठी असलेल्या पािऱयाच्या
िीनिी टोळ्या पार के ल्या. पण जेव्िा त्या आि गेल्या िेव्िा िेिील सैहनकािंनी त्यािंना बिंदी बनर्लिं.
दोघेिी गुपचूप बिंदी झाल्या...

जिंगली सैन्याची आिा सभा िोणार िोिी. त्यािंना त्यािंच्या प्रर्ुख सर्ोरनेण्याि आले.
आजूबाजूला सर्व नागररक र् सैहनक उपहस्िि िोिे...

“या दोघीसाठी िर कोणीिी ियार िोईल...
बोला िुम्िी यारठकाणी कशासाठी आला आिाि...?
िुर्च्या इकडे पुरुर्षािंची कर्ी आिे काय...?

त्या प्रर्ुखाच्या डोळ्याि र्ासना िोिी. बोलण्याि गर्व िोिा... आरुर्षीने सरळ र्ुद्याला िाि
घालिाि बोलायला सुरुर्ाि के ली...
“िुम्िी र्ाझ्या आदेशा खाली र्ाझे सैहनक िोऊन र्ाझ्यासाठी लढायला येणार आिाि. र्ी
िुम्िाला आदेश देिे, िुर्चे सर्व सैहनक घेऊन आत्ताच्या आत्ता र्ाझ्याबरोबर चला...
आरुर्षीच्या र्ाक्याबरोबर त्यारठकाणी िास्याचे फर्ारे उडाले. सर्वजण र्ोठर्ोठ्याने िसू
लागले...
“आर्च्या येिे बायका फक्त झोपण्यासाठी, पुढचा र्ारस देण्यासाठी आहण आणलेलिं अन्न
बनर्ून घालण्यासाठी असिाि. बाकी गोष्टी बोलायचा त्यािंना अहधकार नसिो... र्ाझ्या राणीचा
आदेश देखील येिील सैहनक र्ानि नािीि, र्ग िू िर कोण कु ठली...?
“र्ी शेर्टचे सािंगिे आत्ताच्या आत्ता िुम्िी र्ाझा राणी म्िणून स्र्ीकार करा...अन्यिा
िुम्िाला िुर्च्या र्ृत्यूला सार्ोरे जार्े लागले...
“आर्च्या येिे राणी िोण्यासाठी प्रर्ुखा बरोबर एक रात्र झोपार्े लागिे...
त्यारठकाणी असलेल्या प्रर्ुखाच्या शेजारी उभा असलेला एक सैहनक हनलवज्जपणे बोलला.
त्याबरोबर पुन्िा एकदा सर्वजण िसू लागले. आरूर्षीने र्ोहिनी कडे बहघिले.
“फक्त जो बोलला त्यालाच...

र्ोहिनीने कािी िणासाठी डोळे झाकले...
जो सैहनक िे र्ाक्य बोलला िोिा त्याचिं शीर धडापासून र्ेगळे झालिं िोििं.
जिंगली सेनेकडे असलेल्या प्रर्ुख प्राण्यािंपैकी एक प्राणी म्िणजे जुगलू... िे सार्ान्यिा छोटे
असिाि आहण प्रत्येक जिंगली कडे एक जुगलू असिोच. िे सािंगेल िे कार् करिाि. प्रत्येकाच्या
पाठीर्र असलेल्या दोरीला एक छोटीशी झोळी असिे त्या झोळीर्ध्ये जुगलू असिोच...

त्याचे शीर जेव्िा धडापासून र्ेगळे झाले आहण रक्ताचे चशिंिोडे उडाले ; त्यार्ेळी सर्वजण
अर्ाक् झाले भीिीने घाबरले...
“म्िणून र्ी म्िणिे, िुम्िाला अजून जीहर्ििानी नको असेल ; िर आत्ताच्या आत्ता र्ाझा
राणी म्िनून हस्र्कार करा... परिंपरे ने चालि आलेल्या र्ारुिी घराण्याची र्ी र्िंशज आिे. या
सिंपूणव पृथ्र्ीिलार्र र्ाझा अहधकार आिे. म्िणून र्ी िुम्िाला आदेश देण्यास पात्र आिे...

पण आरुर्षीचे िे र्ाक्य पूणव िोण्याअगोदरच आजूबाजूला उभे असलेले चार-पाच जिंगली
त्याच्यािंर्रिी धार्ून आले. त्याबरोबर र्ोहिनी त्यािंच्या त्यािंच्या जुगुलुचा र्ापर करून त्या चारिी
जिंगली लोकािंची शीरे धडापासून र्ेगळी के ली...

त्याच र्ेळी आजूबाजूला असलेल्या सर्व चािंगली लोकािंनी सिंिापून आर्ाज काढायला सुरुर्ाि
के ली. र्ोहिनीने हिचे डोळे झाकले. जिंगली लोकािंकडे प्रार्ुख्याने िीन प्रकारचे प्राणी िोिे. त्यािील
एक म्िणजे जुगलू, दुसरे म्िणजे घोडे... िे दोन प्राणी जास्ि प्रर्ाणाि िोिे. जेव्िा जिंगली बािेर
भेटायला जायचे िेव्िा त्यािंच्याबरोबर िे दोन प्राणी िर्खास असायचे. हिसरा प्राणी फक्त
जिंगलािच असायचा र् जिंगलािील िळाची सुरिा करण्यासाठी र्ापरले जायचा...
हिसरा प्राणी म्िणजे हशकारी कु त्रा. िे कु त्रेनेिर्ीच्या कु त्रयापेिा र्ोठे िोिे...

जिंगली लोकािंचे घोडे इिर सर्व घोड्यापेिा पेिा हशार असि. असे म्िणिाि त्यािंच्यार्रिी
लार्ून क्रदलेली लुट िे बरोबर त्यािंच्या िळार्रनेऊन सोडिाि. त्यािंना म्िणे रठकाणािंची नार्े
सािंहगिली की िी त्या रठकाणी पोिोचर्िाि...

र्ोहिनीने जेव्िा डोळे उघडले, त्यार्ेळी प्रत्येक जिंगलीच्या गळ्यार्रिी िलर्ार िोिे, िी
िलर्ार त्याच्या जुगलूनेच धरली िोिी...।।।

“जर िुम्िाला िे जीर्न नकोसिं र्ाटि असेल िर िुम्िी िालचाल कराल अन्यिा र्ी जे बोलि
आिे िे ऐकाल र्ारुिािंची बारार्ी र्िंशज, र्ी र्ोहिनी सिंपूणव पृथ्र्ीिलाची राणी िुम्िाला आदेश
देि आिे, िुर्च्या सर्व टोळ्यािंना र् त्यािंच्या सैहनकािंना एकत्र करा...आपण सिंसाधन राज्यार्र
आिर्ण करणार आिोि...

त्यार्ेळी जिंगली लोकािंचा प्रर्ुख चालि पुढे येऊ लागला...
“परिं परे ने असलेले राजा आहण राणी आम्िी जिंगली लोक र्ानि नािी. आम्िी राजा र्
राणीची हनर्ड करिो. प्रत्येक टोळीचा प्रर्ुख प्रर्ुखाची हनर्ड करिो. ज्यार्ेळी जुना प्रर्ुख
म्िािारा िोिो, त्यार्ेळीिी हनर्ड प्रक्रिया असिे. हनर्डीसाठी प्रत्येक जिंगलीला युद्ध खेळार्िं
लागििं. त्या युद्धाि सर्ोरच्याला िरर्ार्े लागििं...
िेिी नीहिर्त्ता आहण हनयर्ाने...

प्रसिंगी आर्चा जीर् गेला िरी चालेल पण आम्िी
कु णापुढे स्र्िःचिं र्स्िक झुकर्ि नािी...

पुढचिं बोलल्या अगोदरच आरुर्षीने र्ोिनीला त्याचिं र्स्िक उडर्ायला सािंहगिलिं. त्याच्या
जुगुलूने िलर्ार चालर्िाि त्याचिं र्स्िक धडार्ेगळे के ले...
सर्व जिंगली र्ध्ये सिंिापाची लाट पसरली...
पण कोणीिी पुढे येण्याचे धाडस के ले नािी. त्याच र्ेळी प्रर्ुखाची पत्नी पुढे येऊ लागली
हिचािी र्स्िक धडार्ेगळे के ले...

प्रर्ुखाला असलेली दोन लिान र्ुले पुढे येण्याची धडपड करि िोिी पण जिंगली लोकािंनी
त्यािंना िािंबर्ून ठे र्णार सर्ांची र्स्िके आरुर्षी पुढे झुकले िोिे पण त्यािंच्या नजरे ि सिंिाप िोिा.
सिंधी हर्ळिाच िे आरुर्षीला र्ारायलािी र्ागेपुढे बघणार नव्ििे...

आरुर्षीने रुद्राला पुढे बोलार्लिं त्याच्याकडे िाि करि िी म्िणाली...
“िा िुर्चा नर्ीन प्रर्ुख असेल...
पण आरुर्षीचिं िे र्ाक्य पूणव िोण्याअगोदर कु णीिरी चाकू फे कू न र्ारला. आरुर्षीच्या
खािंद्याला जखर् झाली...

िो एक लिान र्ुलगा िोिा. दिा र्र्षावचा असेल.
“र्ारुन टाक त्याला...
रागाने ओरडि आरुर्षी म्िणाली...
“आरूर्षी नको...
असिं ओरडि रुद्र त्या र्ुलाकडे धार्ला िोपयंि एका जुगुलूने चाकू चालर्ि त्याचा गळा
कापला िोिा. गळ्यािून पडणाऱया रक्ताबरोबर िोिी जर्ीनीर्र पडू लागला पण जहर्नीर्र
पडण्या अगोदर रुद्राने त्याला त्याच्या हर्ठीि घेिले. रुद्रा रक्ताने भरून गेला. िो र्ोठ्याने रडि
िोिा.

िो रुद्राचा र्ुलगा िोिा. त्याला एका जिंगली र्ुलीपासून पासून झाला िोिा...

जेव्िा आयुष्यर्ानचे डोळे उघडले िेव्िा त्याला जाणर्लिं िो कोणाच्या िरी शय्याकिाि
िोिा. लुसलुशीि गादी त्याच्या शरीराला आरार्दायी र्ाटि िोिी. त्याने आजूबाजूला पहिले
एका बाजूला िे दोन बुटके आपली र्ान खाली घालून उभे िोिे. दुसऱया बाजूला एक म्िािारा
र्ाणूस त्याच्या शेजारी बसलेला िोिा. िो कािी बोलणार त्याआधीच म्िािारा म्िणाला...

“िुझ्या र्नाि बरे च प्रश्न असिील सार्या प्रश्नािंची उत्तरे िुला आिा हर्ळणार नािीि. पण
कािी प्रश्नािंची उत्तरे र्ी िुला सािंगेन. िी म्िणजे िुझी सुरुकु ने हनर्ड के ली आिे...
ज्यार्ेळी प्रलयकाररका जागृि िोिे. त्यार्ेळी प्रलयकाररके चा सार्ना करण्यासाठी
प्रलयकाररके ला िरर्ण्यासाठी, ककिं र्ा प्रलयकाररके ला नष्ट करण्यासाठी सुरुकु एकाची हनर्ड
करिो...
र्ारुिािंचा र्ुख्य पुजारी आिे, त्याच्याकडे प्रलयकाररके स जागृि करण्याची शक्ती आिे.
प्रलयकाररका त्यािंची सेर्ा करि राहिली आिे, पण प्रलयकाररका जेव्िा जेव्िा येिे िेव्िा िेव्िा
प्रलय हनहश्चि असिो...
जो कोणी प्रलयकाररके ला जागृि करिो, िी त्यािंची सेर्ा करिे र्ात्र हिचा जन्र्च
प्रलयकाळ घेऊन िोिो... या जगिाि पहिल्यािंदा जेव्िा प्रलयकाररके ला जागृि के लिं गेलिं िोििं,
त्यार्ेळी जो प्रलय आला त्यानिंिर प्रलयकाररके ला जागृि करण्याच्या सर्व पद्धिीर्रिी बिंदी
घािली गेली िोिी. पण कािी लोकािंनी गपचूप िो अभ्यास सुरूच ठे र्ला. निंिर कािी पूजाऱयािंना
र्ारुिािंनी आपला राजआश्रत्र क्रदला. पण र्ारूि राजािंनी कधीच प्रलयकाररके ला जागृि के लिं नािी.
कारण त्यािंना प्रलयाची र्ाहििी िोिी. र्ात्र काळ्या चभिंिीच्या प्रकरणानिंिर प्रलयाबाबि सर्वजण
हर्सरले आिेि. त्यार्ुळे त्यािंनी कदाहचि प्रलयकारी के ला जागृि के लिं असार्िं...
त्या प्रलयकाररके चा सार्ना करण्यासाठी त्यार्ेळी कािी गोष्टीची गरज िोिी. हिला
िरर्ण्यासाठी ककिं र्ा हिच्या सोबि लढण्यासाठी सार्ान्य र्नुष्य, त्याची सार्ान्य ित्यारे , सार्ान्य

प्राणी कािीच करू शकि नािी... त्याच्यासाठी सुरुकु ची हनर्र्विी के ली िोिी. सुरुकू िा एक
प्रकारचा प्राणी आिे. पण पृथ्र्ीर्रील कोणत्यािी प्राण्यापेिा िो सर्वस्र्ी र्ेगळा आिे. सुरुकु
स्र्िःहून त्याच्या र्ािकास हनर्डिो आहण त्या सुरूकू ने िुझी हनर्ड के लेली आिे. िू आिा
प्रलयकाररके चा सार्ना करणार आिेस...

“पण प्रलयकारी का कोण आिे...? र्ला याबद्दल कािी र्ािीि नािी. र्ी हिला कसिं
िरर्णार...? र्ला र्ाझेच र्ैयहक्तक भरपूर प्रश्न आिेि...? ज्यािंची उत्तरे र्ी शोधि आिे...?

“िुला एक गोष्ट र्ाहिि नसेल. िी र्ी सािंगेन... प्रलयकाररका म्िणून एका स्त्रीचीच हनर्ड
के ली जािे. आहण हिला िरर्ण्यासाठी सुरूकच स्र्िःहून त्या स्त्रीच्या सर्ावि जर्ळच्या पुरुर्षािंचीच
हनर्ड करिो. िो हिचा भाऊ, र्डील ककिं र्ा पिी असिो...

“म्िणजे र्ोहिनी प्रलयकाररका आिे िर...
आयुष्यर्ानला धक्काच बसला िोिा. कारण ज्या स्त्रीच्या शोधाि हनघाला िोिा, िी प्रलय
घेऊन येणार िोिी. आहण प्रसिंग पडला िर हिला र्ारार्े लागणार िोििं... त्याचिं हृदय हपळर्टून
हनघाले. त्यािंना आयुष्याि जेव्िा पहिल्यािंदा प्रेर् के लिं, िेिी त्याच स्त्रीर्र जी स्त्री प्रलयकाररका
िोिी. आहण त्याला स्र्िःला आिा हिच्या हर्नाशासाठी जार्िं लागणार िोििं...

“पण र्ोहिनीच हनर्ड प्रलयकाररका म्िणून का झाली...?

“प्रलयकाररके साठी पृथ्र्ीिलार्रील सर्ावि शहक्तशाली स्त्रीचीच हनर्ड के ली जािे...

आयुष्यर्ान पुढे कािी बोलणार िोिा त्याआधीच िो म्िािारा म्िणाला...

“िे बुटके र्ाझे नोकर आिेि जिंगलािील िा र्िाल आहण त्याच्या सिंरिणासाठी त्यािंची
हनर्ड के ली आिे. त्यार्ुळे जो कोणी र्नुष्य ककिं र्ा प्राणी इकडे येिाना त्यािंना क्रदसिो त्याबरोबर
िे त्याला पकडिाि. पण आम्िाला र्ािीि नव्िििं की िुझी हनर्ड िोणार आिे. त्यार्ुळे त्यािंनी
बोट कापलिं त्याबद्दल र्ी िर्ा र्ागिो...

त्यार्ेळी पुन्िा एकदा िो र्ोठा आर्ाज आला. सर्ोर असलेल्या हखडकीिून िो प्राणी आि
आला. िो कि भला र्ोठा िोिा त्यार्ुळे िो प्राणी सिजपणे आि येऊ शकला. घोड्यासारखे चार
पाय, र्ोठे च्या र्ोठे पिंख, लािंब शेपटी र् शेर्टला र्िुवळाकार आहण एखाद्या पिाप्रर्ाणे लािंब र्ान
र् चोच...

“िाच सुरूकू ...
िो म्िािारा म्िणाला

सुरुकु जर्ळ येि आपल्या चोचीने आयुष्यर्ानला डर्चि िोिा. जणू कािी आयुष्यर्ानला
िो जन्र्ापासून ओळखि िोिा...

उत्तरे च्या सैहनक दलाचे स्र्शान झाले िोिे.
कोणाचा िाि गेला िोिा, कोणाचे पाय जागेला नव्ििे. ज्याचिं सारिं कािी व्यर्हस्िि िोििं
िो बेशुद्धार्स्िेि िोिा. जेव्िा एक दोघेजण शुद्धीर्र आले िेव्िा त्यािंनी जे बेशुद्ध िोिे, पहिल्यािंदा
त्यािंना उठर्ायला सुरुर्ाि के ली. निंिर त्या सर्ांनी हर्ळू न जखर्ींच्या उपचारास सुरुर्ाि के ली.
िे अिंधभक्त एखाद्या र्िान योद्धध्यासारखे लढले िोिे. िे त्यािंच्यासाठी कािीच अर्घड नव्िििं.

त्यािंना सर्व प्रकारची युद्ध कौशल्य आत्र्साि िोिी. त्यार्ुळे त्यािंच्यापुढे सार्ान्य सैहनकािंचा रटकार्
लागणे कधीच शक्य नव्ििे. र्ात्र िी सारी सार्ान्य र्ाणसे त्यािंच्या र्िाराणीसाठी, त्यािंच्या
राजकु र्ारसाठी लढली िोिी. जखर्ी झाली िोिी. आहण िे सर्व हनष्फळ ठरलिं िोििं. कारण
राजकु र्ार त्यारठकाणी नव्ििाच. राजकु र्ाराला घेऊन जाण्याि भक्त यशस्र्ी झाले िोिे...

जखर्ींना और्षध पुरर्ले जाि िोिे. जो िो ज्याच्या त्याच्या परीने उपचार करि िोिा. पण
सारे ििंत्रज्ञ र्िंदाराहर्र्षयी हर्सरूनच गेले िोिे. िो कािीिरी सािंगि िोिा, त्याच्याहर्र्षयी हर्सरून
गेले िोिे. िो हजर्िंि आिे की र्ृि, िो कु ठे आिे याचेिी त्यािंना भान नव्िििं. र्ात्र िो ििंत्रज्ञ र्िंदार
हजर्िंि िोिा. चाकू जरी त्याच्या हृदयाजर्ळ लागला असला िरी त्याच्या हृदयाि गेला नव्ििा...

हभल्लर्ाने र्िंदारला पाहिले. सैहनकािंच्या र्दिीने त्याला उचलून बाजूला घेि त्याच्यार्रिी
उपचार के ला. हृदयाच्या जर्ळ गेलेला चाकू काढू न र्लर्पट्टी के ली. कािी र्ेळ अजून गेला असिा
िर र्िंदार नक्कीच र्ृत्युर्ख
ु ी पडला असिा. एर्ढा र्ोठा ििंत्रज्ञ इिके र्र्षव हजर्िंि राहिला पण या
साध्या गोष्टीने त्याला र्रण येणार िोििं...

“अश्वराज, अश्वराजाला पाहिले का...? िो कोठे गेला...?
र्िंदार अडखळि अडखळि बोलि िोिा...
“नािी, आम्िी पाहिलिं नािी... "
हभल्लर् म्िणाला...
“र्ाझी हपशर्ी, हशट्टी र्ित्त्र्ाची आिे... अश्वराजला र्ाघारी पाठर्ले पाहिजे... आिा लगेच
आपण नािी जाऊ शकि हर्िर्ाला िािंबर्ण्यासाठी...
िर एका सैहनकाने हशट्टी आणून र्िंदारजर्ळ क्रदली. त्याने हशट्टी र्ाजर्ली. अश्वराज धार्ि
आला.

“अश्वराज परि र्ाघारी जा, शौनकचा शोध घे... त्याच्यासोबि असलेल्या र्ारसदाराच्या
सभेच्या प्रर्ुखा सोबि काळ्य हर्हिरीपासून पुढे हनघालेल्या हर्िर्ाच्या सेनेकडे जा... शौनक
जर्ळ दृश्य रूपािंिरण कापड आिे. त्याची र्दि घेऊन िुम्िी सैहनकािंना परार्ृत्त करू
शकिा...लर्कर हनघ...

िेच दृश्य रूपािंिर कापड ज्यार्ध्ये र्िंदारने िो प्रलय, त्याची कािी झलक पाहिली िोिी. िे
कापड शौनक जर्ळ िोिे. अश्वराज र्ाऱयाच्या र्ेगाने हिकडे हनघाला...

र्िाराणी शकुिं िला एका कोपर्याि बसली िोिी. हिचा पहिला पुत्र हिच्यासर्ोर हजर्िंि
जाळला गेला. दुसरा पुत्र ' त्याच्यापासून ' झाला िोिा. त्या पुत्राने आिा सिंपूणव पृथ्र्ीिल
हर्नाशाच्या र्ाटेर्र आणून ठे र्ला िोिा. हिसरा र्ुलगा जो हिचा एकर्ेर् आशेचा क्रकरण िोिा,
िोिी आिा ' त्यानेच 'नेला िोिा. िोय हिला र्ाहिि िोििं. िो आर्ाज हिच्या ओळखीचा िोिा.
िी काळी सार्ली हिच्या ओळखीचे िोिी...

आज जो अिंधभक्तािंना घेऊन आला िोिा, िो िोच िोिा िोच िोिा, जो कािी र्र्षांपूर्ी
हिच्या आयुष्याि आला िोिा. िो िोिा ज्याने हिच्यार्रिी भुरळ घािली िोिी. िो िोच िोिा
ज्याच्या सिंर्ोिनाखाली येऊन हिने त्याला सर्वस्र् अपवण के ले. िो िोच िोिा ज्याच्यापासून हिला
हर्िर्ाची प्राप्ती झाली...

हिने त्याला ओळखले िोिे, पण िी कािीच बोलू शकली नािी. िी कािीच करू शकली
नािी. िी त्याला हर्रोध करू शकली नािी. हिला स्र्िःचा र्नस्र्ी राग येि िोिा. ज्यार्ेळी हिचा
पहिला पुत्र हजर्िंि जाळला जाि िोिा त्यार्ेळी िी गप्प राहिली. ज्यार्ेळी िो हिच्या आयुष्याि
आला त्यार्ेळी िी सिंर्ोिनाखाली िोिी. र्ात्र आिा िसिं कािीिी नसिाना िी त्याला हर्रोध करू
शकली नािी. िी त्याच्याशी लढू शकली नािी. हिचिं काळीज हपळर्टून हनघि िोििं. हिला राग
येि िोिा. हिला राग येि िोिा स्र्िःचा, हिला राग येि िोिा राजा सत्यर्र्ावचा, हिला राग येि
िोिा साऱया अिंधभक्ताचा...

पण िी कािी करू शकि नव्ििी. हिला र्ाहिि नव्िििं िो कोण िोिा. िो कु णासाठी कार्
करि िोिा. िो कशासाठी िे सर्व करि िोिा...? त्यािंन रिक राज्याचा खरिंच हनर्ंश के ला िोिा...

र्िाराज हर्श्वकर्ाव जलहध राज्याची पाच िजारािंची सैना घेऊन र्िाराज हर्िर्ाला
िािंबर्ण्यासाठी आले िोिे. र्िाराज हर्िर्ाचा िळ आिा त्यािंच्या दृहष्टपिाि िोिा.
“र्िाराज इिून पुढिं गेलो िर त्यािंना क्रदसू शके ल त्यार्ुळे आपल्याकडे युद्ध करण्यार्ाचून
दुसरा पयावय रािणार नािी...
र्िाराष्ट्र हर्श्वकर्ाव बरोबर कौहशक चा हर्श्वासू िेर भागवर् आला िोिा...
“भागवर्ा आपला िळ इिेच टाक. िू र्ाझ्यािफे हर्िर्ासाठी सिंदेश घेऊन जा आपले सैन्य
त्यािंची शक्ती त्यािंची शस्त्रे साऱयािंचे र्णवन करा. र्ी जे पत्र हलहून देिोय िे त्याच्या पुढे जाऊन
र्ाच...

जलहध राज्याच्या त्या पाच िजार सैन्य िुकडीचा िळ हििेच पडला. र्िाराज हर्श्वकम्यावने
भागवर्ा जर्ळ पत्र हलहून क्रदले. िो हर्िर्ाच्या िळाकडे रर्ाना झाला...

दहिण-पूर्व सर्ुद्राि असलेल्या बेटािंना उडिी बेटी म्िणून ओळखलिं जायचिं. ज्यार्ेळी
पहिल्यािंदा प्रलय काळ आला िोिा. त्यार्ेळी या बेटार्रील लोकािंनी सर्व पृथ्र्ीिलार्रील लोकािंना
प्रलय िािंबर्ण्यासाठी फार र्दि के ली िोिी. उडत्या बेटार्रील लोक कधीच पृथ्र्ीच्या इिर
राज्यािंशी ककिं र्ा राजाशी सिंपकावि नसि. िेनि
े र्ीच अहलप्त रािाि आले िोिे.

जेव्िा राजर्िर्षी सोर्दत्तने उडत्या बेटािंचा उल्लेख के ला, त्यार्ेळी सर्ांर्ध्ये कु जबुज झाली.
कारण उडत्या बेटािंची आख्याहयका सर्ांनीच ऐकली िोिी. राजर्िर्षी पुन्िा एकदा बोलू लागले...

“उडत्या बेटािंनी त्यार्ेळी शपि घेिली िोिी ज्यार्ेळी प्रलयसदृश्य हस्ििी येईल त्यार्ेळी िे
आपल्या र्दिीला येिील... आपल्याला फक्त िो अहग्नस्ििंभ पेटर्ायचा आिे जो आपल्या राज्याि
आिे. त्यानिंिर कािी प्रिारच्या अर्धीिच त्यािंची र्दि आपल्याला पोिोच िोईल...

ज्यार्ेळी त्यािंनी शपि घेिली िोिी त्यार्ेळी पृथ्र्ीर्रिी शेकडो राजे िोिे. पण ज्या राज
यािंच्यानेिृत्र्ाखाली सर्वजण लढले िोिे िे राज्य आपल्या राज्याच्या राजधानीचे रठकाणच िोििं.
त्यार्ुळेच िो अहग्नस्ििंभ आपल्या राजधानीच्या जर्ळच आिे. िो फक्त आपल्याला प्रज्र्लीि
करायचा आिे...।
त्यार्ेळेस र्िाराज म्िणाले...

“र्िर्षी आिा िी हनकडाची र्ेळ आिे. अशार्ेळी आपण अशा आख्याहयकार्रिी र्ेळ न
घालर्िा. खरे प्रयत्न करण्याची गरज आिे. र्ी कािी सैहनकािंना िो स्ििंभ पेटर्ण्यासाठी पाठर्ून
देिो. पण आपली खरी सर्स्या आिे िी म्िणजे िे लोक हत्रशूळ सैहनकािंर्ध्ये कसे परार्र्िवि
झाले...?

राजर्िर्षी सोर्दत्ताने उडत्या बेटा हर्र्षयी र्ाहििी सािंहगिली खरी, पण उडत्या बेटािंची
हनव्र्ळ आख्याहयका िोिी, िी खरे च आिेि का...? असली िर त्यार्रील लोक र्दि करिील
का...? िे सर्व प्रश्न अनुत्तरीि िोिे. जर चभिंिी पलीकडील र्िालािील शस्त्रागाराि असलेला
हत्रशूळ आणायचा असेल िर इिरिी कािी र्ागव असू शकिील असिं लोकािंचिं म्िणणिं िोििं. एका
आख्याहयके र्ागे धार्ि जाण्यापेिा कािी शूरर्ीरािंना चभिंिीपलीकडे पाठर्ून िो हत्रशूळ आणार्ा
असच बर्याच जणािंचिं म्िणणिं िोििं...

या सर्ावच र्ूळ िोििं, िे म्िणजे हत्रशूळ सैन्याि असलेले सार्ान्य नागररक. िे सार्ान्य लोक
हत्रशूळाचे सैहनक कसे बनले िाच र्ोठा प्रश्न िोिा...

र्िाराणी शकुिं िलेपासून भक्तािंनी राजकु र्ारास घेिले. िो राजकु र्ार त्यािंनी ' त्याच्या '
िाब्याि क्रदला. िो िोच िोिा. सिंपूणव शरीराभोर्िी काळे र्स्त्र पररधान के लेला, हर्हचत्र काळ्या
पिार्रिी बसलेला. त्याच्याभोर्िी सदैर् काळ्या ढगािंचे हर्हचत्र आर्रण असायचे. बोटार्र
र्ोजण्याइिक्याच लोकािंना त्याचा चेिरा र्ािीि िोिा. त्यार्ध्ये र्िाराणी शिंकूिलेचािी सर्ार्ेश
िोिा. ज्यार्ेळी राजकु र्ार त्याच्या िाब्याि क्रदला. त्यार्ेळी भक्त त्याच्या र्ागोर्ाग हनघाले.
र्ात्र त्या भक्तािंर्ध्ये हर्सळू न उत्तरेच्या सैहनक िळ्यार्रिी उपहस्िि असलेला अहभजीि अद्वैििी
हनघाला. िा िोच अद्वैि िोिा, जो िीनशेजनािंच्या िुकडीचा प्रर्ुख िोिा. ज्या िुकडीला भक्तािंनी
कािी क्रदर्सािंपूर्ी नष्ट के ले िोिे. त्याच्या हृदयाि प्रहिशोधाची आग धडधडि िोिी. त्यार्ुळे िो
भक्ताि हर्सळू न त्यािंना नष्ट कसे करिा येईल याचा शोध घेण्यासाठी त्याच्या र्ागोर्ाग हनघाला
िोिा... र्ात्र कािी अिंिर चालि गेल्यानिंिर िो काळा आकार म्िणजे ' िो ' िािंबला. त्याने
कािीिरी िालचाल के ली. िी कोणाला क्रदसली नािी, र्ात्र िे अिंधभक्त आिा आपापल्या र्ाटेने
चालले िोिे. जणू त्यािंच्यार्रच हनयिंत्रण कु णीिरी काढू न घेिलिं िोििं. आहण ' िो ' आिा र्ेगाने
हनघाला िोिा ; ज्या रठकाणी त्याला जाणिं गरजेचिं िोििं...

र्ारूि राजे हजिकी र्र्षे लपून िोिे हििकी र्र्षव त्यािंचे अहस्ित्र् रटकू न िोिे. िेिी फक्त लपून
राहून. र्ात्र आिा िे खुल्या र्ैदानाि आले िोिे. त्यािंनी प्रलयकाररके ला जन्र् क्रदला िोिा.
प्रलयकाररका सिंपण
ू वपणे आरुर्षीच्या आज्ञेि िोिी. ज्यार्ेळी र्ारुि राजािंनी प्रलयकाररके ला हनर्ावण
करणाऱया पुजाऱयािंना आश्रय क्रदला, त्यार्ेळी त्यािंना पुढील सिंकटाची जाणीर् नव्ििी. र्ात्र त्या
पुजाऱयािंकडू न जन्र्ोजन्र्ी सेर्ा करण्याची शपि र्ारुि राजे घ्यायला हर्सरले नव्ििे. त्यार्ुळे िे
पुजारी र्ारुिी राजािंसाठी बािंधले गेले िोिे. अशाच एका पुजाऱयाच्या एक र्ुलगा म्िणजे िो
िोिा...

त्याचिं नार् पािवर् िोििं. र्ारूि राजािंचा र्ुख्य पुजारी ज्याने र्ारुि राज्यािंसाठी
प्रलयकाररके ला हनर्ावण के लिं. त्या पुजाऱयाचा र्ुलगा म्िणजे िो पािवर् िोिा...

िो त्या लिानग्या राजकु र्ाराला घेऊन त्याच्या र्हडलािंसर्ोर उभा िोिा.
“बाबा आिा िी र्ेळ जर्ळ आली आिे. प्रलयकाररके ची शक्ती र्ाढर्ण्याची. प्राहणर्ात्रािंर्र
चालि असलेली हिची शक्ती आिा र्ाढर्ायला िर्ी. र्नुष्यािंर्र हनयिंत्रण करणे हिला फारशे
अर्घड जाणार नािी. आपण लर्कराि लर्कर या प्रक्रियेसाठी सुरुर्ाि करायला िर्ी...
“पािव िू खरिं च भोळा आिेस. िू र्ी सािंहगिलेलिं सर्वकािी ऐकिोस. एकिी प्रश्न न हर्चारिा
सर्वकािी करिोस. िुला र्ाटििं की र्ी िे जे सर्व कािी करिो आिे िे र्ारुि राजािंसाठी करिो
आिे...
“म्िणजे आपण िे त्यािंच्यासाठी करि नािी का...?
“क्रकिी आहण काय काय नािी के लिं आपण, इिकिं सर्व आपण दुसऱयासाठी करायचिं काय गरज
आिे...? र्िाराज सत्यर्र्ावच्या र्िर्षीची ित्या करून, त्याची त्र्चा चोरून िू जे कािी बोललास,
राजाला िे खरिं र्ाटलिं. त्याने स्र्िःच्या राजपुत्राला राजर्िालासकट जाळू न टाकलिं. िे आपण
र्ारूिािंसाठी नािी स्र्िःसाठी के लिं. निंिर र्िाराणी शकुिं िलेला िुझ्या जाळ्याि ओढू न घेऊन
हिच्या पोटी गभव ठे र्ला िेिी आपण र्ारुिासाठी नािी के लिं. हर्िर् जन्र्ल्यानिंिर त्याला रिक
राज्याचा र्िाराज बनर्ण्याचा जो खटाटोप के ला िो र्ारुिािंसाठी नािी के ला. जेव्िा त्याला
सत्याची जाणीर् झाली िेव्िा आपल्या हनयिंत्रणाि ठे र्ण्यासाठी सुर्णव पात्र र् त्यार्धील र्क्रदरा
आपण र्ारुिािंसाठी नािी हनर्ावण के ली...

आपण र्िाराज हर्िर्ािंना आपल्या िाब्याि ठे र्लिं त्यािंच्याकरर्ी आपण चभिंि पाडण्याची
आज्ञा क्रदली. र्ी स्र्िः बाटी जर्ािीच्या लोकािंबरोबर सर्जूि करून त्यािंच्या बासरीची शक्ती
र्ापरून सार्ान्य जनिेला हत्रशूळ सैहनक बनर्लिं आहण जलचधिंच्या सैहनका हर्रुद्ध उभा के ले. र्ी
जलहध आहण रिक राज्यािंर्ध्ये युद्ध लार्ले. र्ी सर्वत्र कोलािल र्ाजर्ला. िे सर्व र्ारुरिासाठी
नािी के ले... िर िे सर्व र्ी र्ाझ्यासाठी के लिं. आिा त्या लिान र्ुलाचा र्ापर करून,
प्रलयकाररके ची शक्ती र्ाढर्ून हिला र्ाझ्या हनयिंत्रणाखाली घेऊन र्ी सिंपण
ू व पृथ्र्ीिलार्रिी राज्य
करणार. काळ्या चभिंिीचे भय दाखर्ून र्ी र्ाझा िेिू साध्य के ला आिे. काळ्या चभिंिीपलीकडील
सम्राट कधी जागृि झालाच नव्ििा. सर्व कािी र्ीच के लिंय. िे अिंधभक्त, िे हत्रशूळ सैहनक िी सर्व

र्ाझीच कारस्िाने आिेि. एकदा चभिंि पडल्यानिंिर सम्राटाला जाग येईल, िेव्िा त्या सम्राटाचा
र्ापर करून सिंपूणव पृथ्र्ीिलार्रिी र्ाझे एकछत्री साम्राज्य असेल...

“पण बाबा िुम्िी िुम्िी असिं कसिं करू शकिा...
पािवर् खरिं च खूप साधा भोळा िोिा. त्याला त्याच्या र्हडलािंचा िा अर्िार पाहून कािीच
कळे ना...
“िू कािी काळ कािी काळ हर्श्रािंिी घे पािवर्...
असिं म्िणि त्या पुजार्याने िर्ेि िाि क्रफरर्ला. पािवर् त्या लिान र्ुलाला घेऊन त्याच्या
किाि हनघाला...

राजर्िर्षी सोर्दत्तािंनी सािंहगिल्याप्रर्ाणे राजर्िाला नजीक असलेला दीपस्ििंभ पेटर्ून
उडिा बेटािंच्या र्दिीसाठी सिंदेश पाठर्ला िोिा, पण िी र्दि येईल िेव्िा खरे ... हत्रशूळ
सैहनकािंर्रिी कोणिा उपाय करार्ा यासाठी सर्वजण हर्चार-हर्र्शव, चचाव करि िोिे. आपल्याच
लोकािंना र्ारणे कु णालािी शक्य नव्ििे, आहण त्यािंना न र्ारार्े िर त्यािंचा स्र्िःचा र्ृत्यू अटळ
िोिा. एका बाजूला हर्िीर िर एका बाजूला आड अशी त्यािंची पररहस्ििी झाली िोिी. हत्रशूळ
सैहनकािंना र्ारार्े िर सार्ान्य नागररक र्रि िोिे, सैहनकािंना न र्ारार्े िर त्यािंना स्र्िःला
र्रार्े लागणार िोिे. आपल्याच राज्यािील सार्ान्य नागररक हत्रशूळ सैहनक कसे झाले िे त्यािंना
र्ािीि नव्ििे. त्यािंना त्यािंना र्ाणसाि कसे आणायचे याबद्दल त्यािंचा याबद्दल त्यािंची चचाव चालू
िोिे...
राज्याि जाऊन आलेल्या िेरािंनी िेरप्रर्ुख कौहशकला बाजूला घेि कािीिरी सािंहगिले.
कौहशकच्या चेिऱयार्रिी गिंभीर भार् आले िोिे. िो सर्ोर येि बोलू लागला...
“र्िाराज आपण ज्या कािी बाटी जर्ािीच्या टोळ्यािंना आश्रय क्रदला िोिा, त्यािील
बऱयाच टोळ्या हनघून गेल्या आिेि. आपल्या हर्श्वासू िेरािंनी आणलेल्या बािर्ीनुसार बाटी
जर्ािीच्या कािी लोकािंनी बासरी र्ाजर्ि आपल्या सार्ान्य जनिेला हनयिंहत्रि करून त्यािंच्या
र्ागोर्ागनेलिं आिे...

“म्िणजे आपल्या लोकािंना हत्रशूळ सैहनक बनर्ण्यार्ागे बाटी जर्ािीच्या लोकािंचा िाि
िोिा िर...”र्िाराज कै रर् रागाने बाटी जर्ािीच्या नायकाकडे बोट करि म्िणाले
“िाबडिोब त्याला अटक करा...
“नािी र्िाराज र्ाझा याि कािी दोर्ष नािी...र्ी फक्त एका टोळीचा प्रर्ुख आिे. अशा
अनेक टोळ्या आिेि. आर्च्या टोळीिील लोक अजूनिी िुर्च्या आश्रयाि आिेि. र्िाराज ज्या
इिर टोळ्यािंना िुम्िी आश्रय क्रदला िोिा त्यािील एक टोळीनेिर्ीच र्ारूिािंच्या सिंपकावि
राहिलेली आिे. त्या टोळीिील लोकािंचा िा उपद्व्याप असार्ा असा र्ला सिंशय आिे...
िो बाटी जर्ािीचा नायक कळर्ळू न बोलला...
“आम्िी हर्श्वास ठे र्ू शकि नािी. जर िुर्चे लोक हत्रशूळ सैहनक बनर्ू शकिाि, िर त्या
सैहनकािंना सार्ान्य र्ाणूसिी बनर्ू शकिाि. आत्ताच्या आत्ता र्ला र्ाझे लोक र्ाणसाि आणायचे
आिेि. िुम्िी ियारी करा अन्यिा हशिा भोगायला ियार रािा...
र्िाराज कै रर् सिंिापाने बोलले...
“िर्ा करा र्िाराज िर्ा करा... हत्रशूळाचे सैहनक बनर्ण्याची शक्ती, बासरी िी धुन बाटी
जर्ािीिील नािी... र्ारूिािंच्या पुजाऱयािंची िी प्रक्रिया आिे. आर्च्या कािी टोळ्या र्ारुिाच्या
पुजाऱयािंच्या सिंपकावि आिेि, त्या टोळ्यािंचे िे कारस्िान असार्े...
िो नायक रडकुिं डीला आला िोिा
“आत्ताच्या आत्ता सािंगा आपण त्या लोकािंना कु ठे शोधू शकिो... िुम्िाला इिके सारा र्ाहिि
असून िुम्िी इिका र्ेळ गप्प राहिला... िुम्िाला आिा हशिा नक्की िोणार आिे...
सैहनकािंकडे पािि र्िाराज कै रर् म्िणाले त्यािंना बिंक्रदस्ि करून टाका...

बाटी जर्ािीच्या त्या टोळीच्या नायकाला एका खािंबाला बािंधले िोिे. कौहशक
त्याच्यासर्ोर उभा िोिा...
“र्ला सािंग त्याि हत्रशूळ सैहनकािंना सार्ान्य र्ाणसाि कसिं आणायचिं...? िुम्िी त्यािंचिं
र्शीकरण कसिं के लिं..? त्यािंच्यार्रील हनयिंत्रण कसिं काढायचिं...?
कौहशक त्याला त्र्ेर्षाने प्रश्न हर्चारि िोिा...

“र्ला खरिं च र्ाहिि नािी आर्च्या टोळीचा त्यार्ध्ये कोणत्यािी प्रकारचा सिभाग
नािी...आहण र्ला त्याबद्दल र्ाहििी असििं िर र्ी आधीच सािंहगिलिं असििं. र्ला फक्त एर्ढच
र्ािीिी आिे की आर्च्या कािी टोळ्यािंचा र्ारुिािंशी सिंबिंध आिे ; पण र्ला र्ािीि नव्िििं की
या हत्रशूळ सैहनकाच्या प्रकरणार्ागे त्यािंचा िाि असेल. म्िणून र्ी बोललो नािी...
िो नायक खरा बोलि िोिा
"र्ला सािंग कोणत्या टोळ्यािंचा यार्ध्ये सर्ार्ेश आिे आहण आिा आपण त्यािंना कु ठे शोधू
शकिो...

“र्ी खरिं बोलि आिे र्ला कािीच र्ाहिि नािी. र्ाहिि असििं िर र्ी सािंहगिलिं असििं, र्ी
पहिल्यापासूनच िुर्ची र्दि करि आलेलो आिे. र्ी खोटिं का बोलेन...?

“िुला कािीिरी सािंहगिलिं पाहिजे...!
कौहशक र्ैिागला िोिा. रागाला जाऊन त्याने त्या त्याच्या श्रीर्ुखाि भडकर्ली...

“र्ी खरिं बोलि आिे याच्याहण अहधक र्ला कािी र्ािीि नािी. र्ी एर्ढी िुम्िाला र्दि
के ली र्ी िुम्िी र्लाच आरोपी सर्जि आिाि...”
िो नायक आिा र्ुसर्ुसन
ू रडि िोिा
िेर्ढ्याि एक िेर सैहनक त्या रठकाणी आला. त्याने कौहशकला कािीिरी सािंहगिलिं.
कौहशकने िाबडिोब र्िाराजािंचा कि गाठला...
“र्िाराज व्यत्ययाबद्दल िर्ा असार्ी. बाटी जर्ािीच्या कािी टोळ्या र्ारूिािंच्या जुन्या
र्िालाकडे कडे जािाना क्रदसल्या आिेि... र्िाराज या त्याच टोळ्या आिेि ज्यािंनी आपल्या
सार्ान्य नागररकाला हत्रशूळ सैहनक बनर्ले. आपल्या राज्यािील िोडेफार लोक या टोळ्यािंच्या
र्ागोर्ाग जािाना क्रदसि आिेि...

“म्िणजे या टोळीिील लोकािंना जर आपण पकडू न आणलिं िर आपल्या सर्ोरील हत्रशूळ
सैहनकाचिं आव्िान सिंपुष्टाि येऊ शकिे. आपले लोक पुन्िा व्यर्हस्िि िोऊ शकिाि...
“िोय र्िाराज... पण त्यािंनी कािी लोकािंना त्यािंच्या बरोबरनेले आिे. र्ेळ पडली िर िे
लोक आपल्या सैहनकािंना हर्रुद्ध लढू शकिाि. त्यार्ुळे आपण सरळ सरळ युद्ध करू शकि नािी...
“चभिंिी पलीकडील हत्रशूळ सैहनक चभिंि पडल्याहशर्ाय लढू शकणार नािीि. त्यार्ुळे
यारठकाणी िािंबण्याि अिव नािी. सर्व सैहनकािंना सार्ान्य र्ाणसाि आणायचा असेल िर त्या
टोळीला कसेिी करून पकडायला पाहिजे. आहण त्यािं टोळीला पकडण्याच्या अगोदर चभिंि
पाण्यापासून िािंबर्लिं पाहिजे... म्िणून कािी सैहनक यारठकाणी िािंबिील. बाकीचे सैहनक
र्िाराज हर्िर्ार्रिी आिर्ण करायला जािील र् उरलेले बाटी जर्ािीची िी टोळी
पकडण्यासाठी...

र्िाराज हर्िर् आहण र्िाराज हर्श्वकर्ाव, रिक राज्याचे जुने प्रधान िे दोघेिी
र्ाटाघाटीसाठी जर्ले िोिे. एका बाजूला हर्िर्ाची छार्णी िोिी िर ददुसऱया बाजुला र्िाराज
हर्श्वकर्ावचे जलहध राज्याकडू न आणलेली सेना िोिी...
र्िाराज हर्शश्वकर्ाव बोलले...
“हर्िर्ा िु र्ाझा पुिण्या आिेस आहण िू िे जे कािी चालर्ले आिेस िे योग्य नािी.
र्ाझ्यार्ागे जलहध राज्याची सुसज्ज पाच िजारािंची सेना आिे. उरलेली सेना कोणत्यािी िणी
या रठकाणी येऊन पोचू शकिे. िुझ्याकडे फक्त पाच िजाराची सेना आिे, आहण िे सैहनकिी
आपल्याच राज्याचे आिेि. आपल्या राज्यािील लोकािंचा हनष्कारण बळी देण्याचा र्ाझा र्ुळीच
िेिू नािी. म्िणून र्ी िुला सािंगायला आलो आिे. आत्ताच्या आत्ता आम्िाला शरण ये आहण चभिंि
पाडण्याचा िुझा आदेश र्ागे घे, अन्यिा युद्धा र्ाचून आम्िाला पयावय रािणार नािी...

“देशद्रोिी आहण हर्श्वासघािकी र्ाणसाला राज्याच्या हििाचे बोलण्याची कािी गरज
नािी. र्ाझ्या राज्याचे हिि कशाि आिे िे र्ला र्ािीि आिे. चभिंिीपलीकडे कोणाकोणाचे काय
धिंदे चालिाि िे र्ला चािंगलिंच र्ाहिि आिे. चभिंि पडल्यानिंिर कु णाचिं नुकसान िोणार आिे िेिी
र्ला र्ािीि आिे. राजाने काय करायचिं काय नािी िे िुम्िी हशकर्ण्याची र्ला गरज नािी...

“िू म्िणिो िसे असुद.े चभिंिीपलीकडे कािी चालि असुदे, पण चभिंिीर्रून पलीकडे जाऊन
िू त्या लोकािंचा सर्ाचार घेऊ शकिोस. त्यासाठी चभिंि पाडण्याची गरज नािी. िे िुझ्या स्र्िःचे
हर्चार नािीि. िुझ्यार्रिी कोणाचा िरी हनयिंत्रण आिे. िू कोणाच्या िरी हनयिंत्रणाखाली िे सारिं
करिोयस...िू असा नािीस...
प्रधानजीच्या या र्ाक्यानिंिर हर्िर् िणभरासाठी िािंबला. त्याच्या डोळ्याि
हनरागसिेची एक छटा क्रदसून गेली. पण कािी िणािंिच िो बोलू लागला...
“कोण कोणाच्या हनयिंत्रणाखाली आिे, िे सारिं जग पािि आिे. राजसत्तेच्या िव्यासापोटी
दुसऱया राज्याची सेना घेऊन स्र्िःच्या राज्यार्र आिर्ण करणारा राजा जगाने पूर्ी कधीच
पाहिला नसेल...
“हर्िर्ा र्ी िुला कसिं सािंगू. िु िे सर्व का करिोय, िे र्ला कळि नािी. चभिंिीच्या क्रकिीिरी
गोष्टी िू लिानपणापासून ऐकि आला असशील. चभिंि पडल्यानिंिर िोणारा र्ृत्यूचा िािंडर् िुला
र्ाहिि नािी काय...?
“आिा गपचूप िुम्िी िुर्च्या सैन्यािळार्रिी जा. नािी िरी या रठकाणी र्ृत्यूचा िािंडर्
व्िायला र्ेळ लागणार नािी... िेच बोलण्यासाठी िुम्िी इिक्या सैहनकािंहनशी आला आिाि
का...? गपचूप र्ाघारी जा अन्यिा िुर्चा र्ृत्यू फार दूर नािी...
र्िाराज हर्िर् घोड्यार्रिी बसि म्िणाले
“हर्िर्ा िु आम्िाला युद्ध करण्यार्ाचून पयावय ठे र्लेला नािी...
“कोण युद्ध करणार, िुम्िी...? र्िाराज हर्िर्ाने कु हत्सि िास्य के ले. त्याबरोबर र्िाराज
हर्िर्ा बरोबर आलेल्या सैहनकािंनी र्िाराज हर्श्वकर्ाव बरोबर आलेल्या सैहनकािंर्रिी एकाच
र्ेळी धार्ा बोलला. अचानक झालेल्या िल्ल्याने गडबडू न गेले र्िाराज हर्श्वकर्ावचे सैहनक
जागीच ठार झाले. र्ाटाघाटी करण्यासाठी सर्व प्रर्ुख लोक आले िोिे. सर्व प्रर्ुखािंना र्िाराज
हर्िर्ाने बिंदी बनर्लिं. जलहध राज्याची सेना आिा नायकाहर्ना पोरकी िोिी. त्यािंना आदेश
देणारा कोणीच नव्िििं...

“जलहध राज्याच्या सैन्याकडे एक दूि पाठर्ा. त्यािंना म्िणार्िं िुर्च्या सर्व प्रर्ुखािंना हजर्िंि
पािायचिं असेल िर आत्ताच्या आत्ता उलट्या क्रदशेने कू च करून जलहध राज्याकडे हनघा...

र्िाराज हर्िर् त्या बिंधकािंना घेऊन त्यािंच्या सैन्यिळाकडे हनघाले...

ििंत्रज्ञ र्िंदारचा र्ुलगा शौनक आहण र्ारसदाराच्या सभेचा भरि दोघे हर्ळू न उत्तरे कडील
सैहनकी िळाकडे हनघाले िोिे. पण र्ाटेिच त्यािंना अश्वराज पर्न गाठ पडला. त्याने उत्तरेच्या
िळार्र घडलेला सर्व क्रकस्सा शौनकला सािंहगिला...

“र्ग आिा काय करायचिं...? भरि म्िणाला.
“र्िंदारने िुम्िा दोघािंना कसेिी करून चभिंि पाडण्यापासून रोखण्याची आज्ञा क्रदली आिे.
त्याने िे दृश्यरूपािंिरण कापड क्रदले आिे. त्याचा र्ापर करून सैहनकािंना कािीिरी दाखर्ण्या
बाबि र्िंदार बोलि िोिा... अश्वराज पर्न म्िणाला...
“बरोबर आिे चभिंि पडल्यानिंिर जे कािी िोईल िर सार्ान्य र्ाणसाला कळलिं म्िणजे
सैहनकािंना कळलिं िर चभिंि पाडायला कोणी धजार्णार नािी. एकदा चभिंि पडण्यापासून रोखलिं
िर पुढच्या बऱयाच गोष्टी टळिील. बाबािंचिं म्िणणिं बरोबर िोििं. आपण लर्कराि लर्कर
हर्िर्ाच्या सैहनकी िळाकडे हनघायला िर्िं. त्या रठकाणी आपण सैहनकािंना काय िोणार आिे िे
सािंगू... पररणार् कळाल्यानिंिर कोणीच चभिंि पाडायला धजार्णार नािी...
भरि र् शौनक बरोबर अश्वराजिी हर्िर्ाच्या सैहनकिळाकडे हनघाले. त्या सैहनकािंना सर्व
कािी सािंगून चभिंि पडण्यापासून िािंबर्ायचा त्यािंचा िेिू िोिा...

आयुष्यर्ान आिा पूणवपणे बरा झाला िोिा. त्याच्या सर्ोर िो म्िािारा बसला िोिा
बाजूला दोन बुटके आज्ञाधारकपणे उभे िोिे. सुरुकु आिा त्याच्या चािंगल्या सर्यीचा झाला िोिा.
सुरुकु र्रिी बसून त्याच्यासोबि त्याने एक दोन छोटे प्रर्ासिी के ले िोिे. आिा त्याची
प्रलयकाररके ला िािंबर्ण्यासाठी प्रलयकाररके ला रोखण्यासाठी जाण्याची र्ेळ आली िोिी.
“िू जाण्यापूर्ी र्ला एक गोष्ट सािंगायची आिे...
िो म्िािारा बोलू लागला

“िू र्ला बरे च प्रश्न हर्चारले. कािी प्रश्नािंची उत्तरे िुला हर्ळाली आिेि. कािींची िुला
शोधार्ी लागिील...आहण आिा एका प्रश्नाचे उत्तर सािंगिो िे म्िणजे प्रलय म्िणजे नक्की काय
आिे... िुझी हनर्ड फक्त प्रलयकाररके ला िािंबर्ण्यासाठीच नािी िर इिरिी बऱयाच गोष्टींसाठी
झाली आिे. प्रलय नक्की कशार्ुळे येिो आहण का येिो िे र्ी आिा िुला सािंगणार आिे...
क्रकिीिरी िजारो र्र्षांपूर्ी देर् आहण र्ानर् एकत्र िसायचे एकत्र रािायचे. ईश्वराने
क्रकिीिरी प्रकारचे प्राणी हनर्ावण के ले. र्नस्पिी हनर्ावण के ल्या. र्ेगर्ेगळे जीर् हनर्ावण के ले.
त्यािील बरीच जीर् र्ानर्ा हून बुहद्धर्ान िोिे. र्ानर्ाहन सिंर्ेदनशील िोिे. र्ात्र र्ानर्
िानेिर्ीच ईश्वराचा लाडका प्राणी राहिला आिे...
जरी र्ानर् िा हर्श्वाचा सर्ावि लाडका असला िरी र्ानर्ानेच ईश्वराला सर्ावि जास्ि त्रास
क्रदला आिे र्ानर्ालानेिर्ीच शक्तीचा र्ोिर राहिलेला आिे स्र्िःचे र्चवस्र् प्रस्िाहपि
करण्यासाठी त्यािंनी कोणिेिी कृ त्य करायला र्ागेपुढे पाहिले नािी फार पूर्ी ज्या र्ेळी देर् आहण
र्ानर् एकत्र रािायचे. त्या र्ेळी एका र्ानर्ाने एक घोर पापकर्व के ले. आहण त्याचे फळ म्िणूनच
त्या ईश्वराने सिंपूणव पृथ्र्ीला श्राप क्रदला. आहण िो श्राप म्िणजेच प्रलय िोय...
“कोणिे पाप कर्व के ले, आहण श्राप म्िणजे नक्की कशा प्रकारचा क्रदला...”आयुष्यर्ान
हर्चारले. पण िेव्िाच सुरुकु जोरजोराने ओरडू लागला. त्या म्िािाऱयाला आहण आयुष्यर्ानलािी
त्या ओरडण्याचा अिव सर्जला. आयुष्यर्ानला आिा हनघार्े लागणार िोिो. सुरूकु ला
प्रलयकाररके ची जाणीर् झाली िोिी. हिचा सार्ना करण्यासाठी आयुष्यर्ान सुरूकु र्रिी स्र्ार
िोि िर्ेि उडाला...

सुरुकु ची गिी प्रचिंड िोिी. कािी काळ उडाल्यानिंिर त्याने गिी कर्ी करि सुरुकु खाली
उिरला. आयुष्यर्ान ला एका बाजूला र्ोहिनी बसलेली क्रदसली हिच्या डोळ्याि आसर्े जर्ा
झाले िोिे ज्या र्ेळी हिने रुद्राचा िो लिान र्ुलगा र्ारला त्यार्ेळी हिला कािीिरी र्ेगळीच
जाणीर् झाली. आपलिं जीर्न िे नािी. आपले जीर्न कािीिरी र्ेगळा आिे. त्या रठकाणाहून
बाजूला िोि गरुडार्र बसून िी दूर आली िोिी. हिला त्रास िोि िोिा. हिला कािीच आठर्ि
नव्िििं...

ज्यार्ेळी हिला आयुष्यर्ान क्रदसला त्यार्ेळी हिला सारिं कािी आठर्लिं. हिने पळि येि
आयुष्यर्ानला हर्ठी र्ारली. दोघेिी एकर्ेकािंच्या सिर्ासाचे भुकेले िोिे... र्स्त्रािंचा अडसर
बाजूला झाला. िे दोघे एकर्ेकािंचे शरीर अनुभर्ि िोिे... ओठाला ओठ हर्ळाले. दोघे सुखाच्या
गिेि बुडून गेल.े .. िी र्ोहिनी िोिी आहण िो आयुष्यर्ान िोिा आहण दोघेिी एकरूप झाले िोिे.
सुखाच्या परर्ोच्च िणी र्ोहिनीच्या डोळ्याि एक र्ेगळीच चर्क आली. हिच्या िािाि खिंजीर
िोिा आहण त्या खिंजीराने आयुष्यर्ानच्या र्ेग घेिला...

“प्रलय येणार आिे र्नुष्यजाि नष्ट करण्यासाठी... एकिी र्नुष्य प्राणी या पृथ्र्ीिलार्र
हजर्िंि रािणार नािी. पण जो कोणी र्ाझिं अनुकरण करेल आहण जो कोणी र्ाझा अनुयायी िोईल.
त्याला या पृथ्र्ीिलार्र कशा पासूनच धोका नािी. जो कोणी र्ाझा अनुग्रि नाकारे ल, जो कोणी
र्ाझा अनन्र्य नाकारे ल त्याला प्रलयाची भीिी आिे. र्ाझ्या अनुयायािंना प्रलयापासून सिंरहिि
करण्याची र्ाझी जबाबदारी आिे...

र्ाझा अनुयायी िोण्यासाठी िुम्िाला फार कािी करायचे नािी. िे पहर्त्र जल िुम्िी प्राशन
करा. जे र्ाझे पहर्त्र पाय धुऊन काढलेले आिे, आहण र्ाझ्या सर्व आज्ञािंचे पालन करा... “

र्ोठ्या जनसर्ुदायासर्ोर उभारून िो भार्षण करि िोिा. िो स्र्िःला देर् म्िणि असे.
प्रलयानिंिर येणाऱया नर्ीन जगाचा जणू िो स्र्ार्ी असणार िोिा.

“िुम्िाला जर हर्श्वास बसि नसेल िर िुम्िी स्र्िः िुर्च्या डोळ्यािंनी पिा...

असिं म्िणि त्याने त्याच्या अनुयाकडे िेिुपूर्वक पाहिले. त्याच्या अनुयायािंनी िर्ेि दोन गोळे
फे कले. िर्ेि गेल्यानिंिर िे फु टले. त्याच्यािून धूर बािेर हनघाला. र् त्यािंच्यासर्ोरील सिंपूणव

आकाश एक काळ्या छायेखाली भरून गेलिं. िळू िळू त्यार्ध्ये दृश्ये क्रदसू लागली. िी दृश्ये पाहून
जनसर्ुदायाचा िरकाप उडाला. सर्वजण त्याच्या पुढे गुढगे टेकून पहर्त्र जल हपऊ लागले...

काळोख िोिा. घन काळा कािळ काळोख. स्पशव रूप रस गिंध कािीच नव्ििे. फक्त शब्द
िोिे. िेिी र्नाि. र्न िरी िोििं का...? कािीच जाणीर् नव्ििी. कोण िोिा िो? काय िोिा िो?
फक्त शब्द िोिे. हन प्रश्न िोिे. बाकी कािीच नव्िििं. क्रकिी र्ेळ..? र्ेळ िरी िोिी का..? असेल
िर कशाला सापेि धरून र्ोजणार..? हनर्र्वकार अर्स्िा म्िणिाि िी िीच का...? िळू िळू
जाणीर् आली. त्याला स्पशव जाणर्ला. प्रकाशाला जणू त्याने स्पशव के ला िोिा. निंिर क्रदसू लागला
िो क्रदव्य सोनेरी प्रकाश, आहण येऊ लागला सुर्धुर सुगध
िं . त्याला त्याच्या शरीराची जाणीर्
झाली. निंिर सर्व आठर्लिं. िो आयुष्यर्ान िोिा. त्याला आश्चयव र्ाटलिं. आजूबाजूला फक्त प्रकाश
िोिा. िो स्पशूव शकि िोिा पाहू शकि िोिा. काय स्र्गावि आिोि की काय असा हर्चार त्याच्या
र्नाि आला...
“नािी, पुन्िा एकदा जन्र्ाच्या र्ागावर्रिी आिेस िू. “चहबाजूने आर्ाज आला. त्याने कािी
बोलायचे अगोदरच िो आर्ाज बोलू लागला
“िोय िुझा र्ृत्यू झाला िोिा. पण िुझी हनर्ड झाली आिे. िूच एक आिेस जो हिचा सार्ना
करू शकिोस, हिला िािंबर्ू शकिोस. िू जर फार उशीर के लास िर िुझी र्ोहिनी त्याच काळोखाि
असेल हजिे िू िोिास. िेव्िा फार उशीर झाला असेल. िुझ्यासाठी, र्ोहिनीसाठी ककिं बहना सिंपूणव
जगिासाठी... उठ जागा िो आहण िा अनिव िोण्याअगोदरच िािंबर्...
त्याच्या कानाि आर्ाज घुर्ि गेला आहण त्याने िळु र्ारपणे डोळे उघडले. िो पुन्िा एकदा
त्या म्िािार्याच्याच र्िालाि िोिा. त्याने उठायचा प्रयत्न के ला पण त्याच्या छािीि भयिंकर
र्ेदना झाल्या. त्याच्या छािीिुन सोनेरी प्रकाश बािेर पडि िोिा. सुरकू च्या शेपटीला जो आकार
िोिा, िो त्याच्या छािीि िोिा. त्यािंने त्याला स्पशुवन पाहिले. त्याच प्रकाशाची सिंर्ेदन िोिी जी
त्याला अगोदर जाणर्ली िोिी.
“िोडक्याि र्ाचलास ककिं र्ा र्ाचर्ला गेलायस. िूिावस िरी... िो म्िािारा बोलि िोिा.
“प्रलयकारीक्रकने स्र्िः के लेल्या घार्ािून र्ाचणारा िू इहििासाि पहिला असशील....
“पण िी र्ोहिनी िोिी, अचानक हिच्या डोळ्यािील भार् बदलले...

“बहदा आत्र् बहलदानाचा हर्धी त्यािंनी सुरू के ला असेल, र्ग र्ात्र चचिंिेची बाब आिे...”िो
म्िािारा त्याच्या लािंब पािंढऱया दाढीर्र बोटे क्रफरर्ि कपाळार्र आठ्या आहणि िो म्िणाला.
आिा त्याचा आर्ाज फारच गिंभीर झाला िोिा... “जर आपण हिला लर्करच र्ाचर्लिं नािी िर,
हिच्यार्रिी ककिं बहना सिंपूणव पृथ्र्ीर्रिी काळोखाचे साम्राज्य असेल...”
काळोख शब्द ऐकिाच त्याच्या अिंगार्र शिरे आले. चेिऱयार्रिी भीिी दाटून आली.
त्याची अर्स्िा पाहून िो म्िािारा म्िणाला... “िू अनुभर्लाय काळोख, त्याच्या बोलण्यासाठी
िो िािंबलाच नािी..”िीच अर्स्िा असेल प्रत्येकाची, पण िीिी सुरुर्ािीला निंिर जाणर्ेल, क्रदसेल
। पण त्याचिं कािी चालणार नािी. जनु शरीरार्रिी दुसऱयाचा हनयिंत्रण. त्याििी बर्याच पािळी
आिेि. िे सर्वकािी िािंबर्ायचिं असेल िर हिला िािंबर्ायलाच िर्िं. जर हिला िू परि आणू शकि
नसशील िर प्रसिंगी हिचे बहलदान द्यार्े लागेल. िे इिेच सिंपलिं नािी िर...”
िो म्िािारा खरिं च घाबरला िोिा. भीिी त्याच्या चेिर्यार्र स्पष्ट क्रदसि िोिी...
“नािी नािी िे िािंबायलाच पाहिजे....
िो बािेर गेला कािीिरी आर्ाज येि राहिले. येिाना त्याच्या िािाि एक काचेची कु पी
िोिी । त्याि सोनेरी कािंिीचे कसलिंिरी जल िोििं. िे त्याने आयुष्यर्ानला पाजले.
त्याच्या सिंपूणव शरीराि र्ेदनेचा कल्लोळ र्ाजला. रक्त िाडे जनु साऱयाचा चुराडा िोि
िोिा. कािी काळानिंिर त्याला नव्याने जन्र्लेल्या सारखिं र्ाटू लागलिं. िो सुरुकू च्या शेपटीचा
भाग त्याच्या छािीि सार्ार्ला िोिा.
“जा गडबड कर. सािंहगिलेले लिाि ठे र्. र्ाचर्णिं शक्य नसेल िर...
आयुष्यर्ानच्या सिंर्ेदना िीक्ष्ण झाल्या िोत्या. सुरुकू बरोबर जणू र्नािल्या र्नाि बोलू
शकि िोिा. सुरुकू च्या आठर्णी बरोबर सुरूकू हििे िजर झाला। आयुष्यर्ान त्यार्रिी स्र्ार
झाला. त्याच्या र्ागे िे दोन बुटके िी स्र्ार झाले...

असािय्यिा अगहिकिा या शब्दािंचा गर्भवि अिव त्याला कधी कळालाच नव्ििा. आिा र्ात्र
त्याला या शब्दािंची र्ििी कळली िोिी. आयुष्र्ानसर्ोर प्रलयकाररक उभी िोिी. िोय

प्रलयकाररकाच र्ोहिनी नव्िे. काळे कुट्ट डोळे त्याि कोणिाच भार् नव्ििा. शरीर जरी हिचिं असलिं
िरी दुसरिं च कोणीिरी त्याच्यार्ध्ये र्ार्रि िोििं. जणू र्ोहिनीच शरीर पािंघरून कािीिरी अघोरी
या जगाि अर्िरलिं िोििं. त्याला उशीर झाला िोिा. र्ोहिनीला र्ाचर्ण्यासाठी, प्रलयकारीके ला
रोखण्यासाठी, त्याच्या प्रेर्ाची जी छोटीशी जळिी ज्योि िोिी, िी रटकर्ण्यासाठी उशीर झाला.
हन आिा अहधक उशीर न िोऊ देिा, त्या र्ोहिनीसदृश्य क्रदसणाऱया आकाराला सिंपर्ायला िर्िं
िोििं. अन्यिा फार र्ोठा अनिव िोणार िोिा.
िो त्या म्िािाऱयाच्या घरािून हनघाला हन िो र्ोहिनीच्या शोधािव हर्चारािंच्या प्रर्ािाि
बुडून गेला. एरर्ी हर्चाराि इिर र्ळर्टे यायची िसे िी आली नािीि. हर्चार स्पष्ट िोिे. त्याला
बऱयाच गोष्टी क्रदसि िोत्या, जाणर्ि िोत्या ज्या त्याने कधी पहिल्याच नव्ित्या, अनुभर्ल्याचिं
नव्ित्या. त्याला आरुर्षी र्ोहिनी आहण जिंगलािला िो प्रसिंग क्रदसला. रुद्राचा लिान र्ुलगा
र्ोहिनीच्या िािी र्ृत्यर्ुखी जाणिं,हिचिं उदास िोणिं. निंिर झालेली त्यािंची भेट. िो प्रणयाचा
आर्ेग. त्याला सारे कािी आठर्ले आहण नव्याने जाणर्ले. ज्यार्ेळी हिचा खिंजीर त्याच्या
हृदयाचा र्ेध घेि िोिा, त्यार्ेळी हिचे डोळे जणू पािंढरे शुभ्रच झाले िोिे. जणू पाटी पुसून कोरी
के ली असार्ी. त्यार्ेळी त्याला पािवर् क्रदसला, िे लिान र्ूळ क्रदसलिं आत्र्बहलदानाचा हर्धी,
र्ारुिािंचे जुने र्िंक्रदर, त्यािंचा र्ुख्य पुजारी आहण त्यारठकानी उभी असलेली र्ोहिनी. त्याचर्ेळी
सुरुकु हन बुटक्यािंसोबि िो र्ारुिािंच्या जुन्या र्िंक्रदराकडे जायला र्ळला. हििे पोिचला खरा पण
त्याला उशीर झाला िोिा. र्धोर्ध असलेल्या आगीच्या डोिाि, त्या प्रज्र्हलि ज्र्ालार्ुखीि
र्ोहिनी आिा उडी र्ारि िोिी. त्याने ओरडि हिला िािंबर्ण्याचा प्रयत्न के ला पण हिच्या सिंर्ेदना
जणू बहधर झाल्या िोत्या. एखादा र्ृिदेि पडार्ा त्याप्रर्ाणे हिने आपला देि ज्र्ालार्ुखीच्या
डोिाि फे कू न क्रदला. आयुर्षर्ानला राग अनार्र झाला. िो त्र्ेर्षाने पािवर् आहण त्याच्या
र्हडलािंर्रिी धार्ून गेला. दोघेिी हनष्णाि िालर्ारबाज पण त्याच्यापुढे त्या दोघािंचे कािीच
चालले नािी. दोनचार डार्पेचाि त्यािंना िरर्ि कड्यार्रून खाली ढकलून क्रदले.
िोर्र इकडे हचत्रहर्हचत्र आर्ाज येऊ लागले. िे लिान र्ूल कु ठे च क्रदसि नव्ििे. त्या
ज्र्ालार्ुखीर्रिी लाल िुफान आले िोिे रक्ताचे. िळू िळू िे िुफान जहर्नीर्रिी आकार घेि
िोिे. पायापासून सुरु िोि डोक्यापयंि िो र्ानर्ी आकार ियार झाला. िे शरीर र्ोहिनीचिंच
िोििं पण िी र्ोहिनी नव्ििी, िी प्रलयकाररका िोिी. डोळ्याि ििंडपणा िोिा. र्ोहिनीला
र्ाचर्णे आिा कधीच शक्य नव्ििे. आयुष्यर्ानला आिा प्रलयकारीके ला र्ारणे भाग िोिे. िी
जरी प्रलयकाररक असली िरी आयुष्र्ानसाठी अजूनिी िी र्ोहिनीच िोिी. र्ोहिनीचा र्ृत्यू
त्याला कधीच शक्य नव्ििा. त्याला र्ोहिनी आठर्ि िोिी. िो जागीच स्िब्ध झाला. पण

त्याच्याबरोबर आलेले िे बुटके सार्ध िोिे. िे दोन बुटके र्ोहिनीर्रिी धार्ून गेल.े हिने
िणभरासाठी डोळे हर्टले हन पुन्िा उघडले. त्या काळ्याकु ट्ट डोळ्याची कु णालािी भीिी र्ाटली
असिी पण आयुष्यर्ान अजूनिी हििे र्ोहिनीलाच शोधि िोिा. प्रलकाररके र्रिी धार्ि
हनघालेले बुटके उलटून आयुष्यर्ानर्रिीच धार्ून आले. हिकडे प्रलयाकररका पसार झाली हन
इकडे आयुष्यर्ान त्या बुटक्यािंसोबि लढि राहिला.

भीिी फार पररणार्कारक ठरू शकिे, फक्त युक्तीने हिचा र्ापर व्यर्हस्िि करिा िर्ा.
एकदा भीिी बसली सािंहगिलेल्या आज्ञा आपोआप पाळल्या जािाि. त्याच भीिीचा अम्र्ल आिा
जिंगलािील लोकािंर्रिी िोिा. आरुर्षी र् र्ोहिनी दोघीनी िोडे रक्त सािंडले र् हर्रोध करायला
असर्िव आिेि िे दाखर्ून क्रदले हन िे गपचूप त्यािंच्या आज्ञा पाळू लागले. पण सर्वच घाबरि
नव्ििे. सर्व टोळ्यािंच्या प्रर्ुखािंना सिंदेश पाठर्ले िोिे. सर्व जिंगली जर्ािीच्या प्रर्ुखाची हनर्ड
उद्या खुल्या र्ैदानाि आव्िानाने के ली जाणार िोिी. भीिीचा अिंर्ल जरी असला असला िरी
परिं परे ला पूणवपणे बाजूला सुरू शकि नव्ििे कारण परिं परे हर्ना असलेल्या पदाचा आदेश िे लोक
फार काळ र्ानणारे नव्ििे. आरुर्षीच्या बाजूने रुद्र लढणार िोिा. एके क प्रर्ुख येि िोिा.
प्रिेय्काला परहस्ििीची जाणीर् िोिी. इिकी र्र्षे रुद्र त्या लोकाि राहिला िोिा िो त्याच्याहून
फार र्ेगळा नव्ििा. जेव्िा त्याला त्याच्याच लोकािंनी िडीपार के लिं िोि, र्रणासन्न अर्स्िेि िो
जिंगलाि पडला िोिा. त्यार्ेळी याच लोकािंनी त्याला स्र्ीकारलिं िोि. त्याला त्यािंच्याि
हर्सळायला र्ेळ लागला िोिा पण र्ीरा सुरर्ािीपासून त्याच्यासोबि िोिी कणाकणाने काळ
सरि गेला हन िो त्यािंच्यािलाच एक झाला. प्रत्येक गोष्टीसाठी त्याला सिंघर्षव करार्ा लागला िोिा
पण त्या सिंघर्षावििी हर्राचे प्रेर् त्याच्यासोबि िोिे. त्या दोघािंच्या प्रेर्ाला सुरर्ािीला साऱयािंनी
हर्रोध के ला पण निंिर सारे कािी सुरळीि झाले. दोघािंचािी लाडका र्ुलगा राजकीय सिंघर्षावसाठी
िकनाक बळी गेला िोिा. इिकी र्र्षे रुद्रा हजर्िंि आिे की र्ेलाय िेिी ढु िंकून न पािणाऱया
र्ारूिािंनी आपल्या राजकीय स्र्ािावसाठी त्याच्याशी सिंपकव साधला. त्याच्याशी गोडीगुलाबीने
चार शब्द बोलले आहण न जाने कशार्ुळे रूद्रािी त्यािंच्या त्या गोड शब्दाला भुलला आहण र्दि
करण्यासाठी ियार झाला. इिकी र्र्षे या लोकािंर्ध्ये राहून, ज्या लोकािंनी त्याला घर क्रदली
त्यािंच्याशी गद्दारी करायला हनघाला िोिा. त्याला र्ाटलिं नव्िििं की गोष्टी इिक्या खालच्या
िराला जािील. र्ात्र आिा त्याला पश्चािाप िोि िोिा. ज्या र्ारूिािंनी त्याला िाकलून लार्लिं

िोििं, ि त्यािंची र्दि करि ज्या जिंगलािील लोकािंनी त्याला हस्र्कारलिं िोििं त्यािंच्या हर्रोधाि
उभा रािणिं त्याला पटि नव्िििं. पश्चािापाने िो जळि िोिा. र्ीराने त्याच्याशी बोलणिं टाळलिं
िोििं त्याचे जे हर्त्र िोिे िेिी त्याच्याशी बोलेनासे झाले िोिे. िो एक गद्दार झाला िोिा आहण
प्रत्येकाच्या नजरे ि त्याच्याबद्दल द्वेर्ष िोिा. जे घर त्यानिं हर्ळर्लिं िोििं िेिी आिा िरर्लिं िोििं.
आव्िानाचा क्रदर्स उजाडला िोिा र्िाराणी असल्याप्रर्ाणे आरुर्षी उच्चासनार्रिी बसली िोिी.
र्ध्यभागीलढायची जागा आहण आजूबाजूला त्यािंचे दिंद्व बघण्यासाठी गदी जर्ली िोिी. रुद्रा उभा
िोिा त्याच्यािफे आव्िान देण्याि आलिं िोििं. एक एक जण येि िोिा. त्याच्या सोबि लढि िोिा.
प्रत्येकाची र्ेगर्ेगळी शास्त्रे आहण र्ेगर्ेगळ्या पद्धिी. क्रकिीिरी डार्-प्रहिडार् टाकले जाि िोिे
। घार् आहण रक्त र्ािीि पडि िोििं. रुद्रा साऱयािंना र्रचढ ठरि िोिा. त्याने प्रत्येकाला िरर्लिं
पण एकालािी जीर्े र्ारले नािी त्यािंच्यार्ध्ये पद्धि िोिी आव्िाना र्ध्ये एक िरी चजिंकायचिं
ककिं र्ा र्ारायचिं. पण रूद्रा प्रत्येक आव्िान चजिंकि िोिा आहण िरलेल्या व्यक्तीला जीर्नदान देि
िोिा. ज्याचा स्र्ाहभर्ान खूप िोिा असा एखाद-दुसरा स्र्िःहून र्रि िोिा. जेव्िा शेर्टचिं
आव्िान रुद्राने चजिंकलिं त्यार्ेळी िो हर्जयी म्िणून घोहर्षि झाला. पण जल्लोर्ष कोणीच के ला नािी
ना कोणी आनिंद व्यक्त के ला.
“िुर्च्या नर्ीन प्रर्ुखाचा जय जय कार करणार नािी का...? आरुर्षी म्िणाली रुद्राच्या
काना िप्त लाव्िा यासारखे िे र्ाक्य गेले. त्याच्या डोक्याि सिंिापाची आग पसरली. रागाच्या
भराि त्यािंनी हििेच असलेला भाला घेिला आहण आरुर्षीच्या क्रदशेने फे कला. गेल्याने कािी िणाि
आरुर्षीची प्राणज्योि र्ार्ळली. र्ीराचा र्डील, ज्याने कधीच त्याला जिंगली र्ानलिं नािी
त्यािंनीच रुद्राच्या नार्ाचा जयजयकार सुरु के ला...

र्िाराज हर्श्वकर्ाव जलहध राज्याकडू न जी पाच िजारािंची सैन्य िुकडी घेऊन आले िोिे
त्या िुकडीच्या िळार्रिी स्र्शान शािंििा पसरली िोिी. कािी र्ेळापूर्ी एक जळिा िीर येऊन
जहर्नीि घुसला. त्याच्यार्रिी असलेल्या सिंदेशपत्रािंर्ध्ये एक र्जकू र हलहिला िोिा. “गपचूप,
हजिून आला हिकडे र्ाघारी जा, अन्यिा िुर्च्या र्िाराज हर्श्वकर्ावसिीि इिर साििी जणािंच्या
बहलदानासाठी ियार रािा... "
हर्िर्ाने ररहिररर्ाज र् परिं परा बाजूला सारि बोलण्यासाठी, सिंधी करण्यासाठी
आलेल्यािंर्रिी पाठीर्ागून र्ार के ला िोिा. त्याच्यािंबरोबर आलेले सैहनक र्ारून टाकि
उरलेल्यािंना कै द करून आणलिं िोििं. ज्या लोकािंना त्याने कै द के लिं िोििं िे सार्ान्य सैहनक नव्ििे.

कसलेली योद्धे, राज्यसभेिील र्िंत्री, र्ुत्सद्दी िोिे. त्यािंच्या र्ृत्यूर्ुळे जलहध राज्याची सैन्याला
कधीच न भरून हनघणारी िानी िोणार िोिी. सारे जण हर्िर्ाच्या िाब्याि असल्याने सेनेची
धुरा भगीरिाच्या खािंद्यार्र िोिी. त्या स्र्शानाि शािंििेला िोडि िो बोलू लागला...
“जेव्िा जेव्िा शत्रू कू टनीिी ककिं र्ा कपटकारस्िान करिो त्या त्या र्ेळी सर्जून जा क्रक
सर्ोरासर्ोर युद्ध करायला िो घाबरलेला आिे. याचाच अिव हर्िर् आपल्या बरोबर युद्ध
करायला घाबरि आिे. आपण जरी त्याला घाबरि नसलो िरी आपणिी िे त्याच्याशी
सर्ोरासर्ोर युद्ध करू शकि नािी, कारण र्िाराज हर्श्वकर्ाव सोबि इिर साि र्िंत्री र्
र्ुत्सद्यािंच्या आयुष्याचा प्रश्न आिे... आपण युद्ध करणार िे िर नक्की पण जरा हशारीने. हर्िर्ाला
आपण दाखर्ून देऊ आपण जेव्िा कट-कारस्िान करिो त्यार्ेळी शत्रूची कशी नाकाबिंदी िोिे.
उद्या उगर्त्या सूयावबरोबर आपण आपला िळ उठर्णार आहण जलहध राज्याच्या क्रदशेने
हनघणार, र्ात्र आपण अगदी र्ुिंगीच्या गिीने िळू िळू हनघणार. िेिी रात्रीपयंि... एकदा का
हर्िर्ाची खात्री पटली की आपण हनघून चाललो आिोि, िेव्िा एक िुकडी हर्िर्ाच्या िळार्र
जाऊन हर्श्वकर्ाव ना सोडर्णार र् परि आणणार. िोर्र आपल्या लािंब पल्ल्याच्या िोफा आपण
ियार करून ठे र्ायच्या र् आपले र्िंत्री आपल्या गोटाि आले की िोफा डागायला सुरुर्ाि
करायची...”भगीरिाच्या या भार्षणाने सेनेर्ध्ये जोश पसरला. पण या योजनेसाठी िे साि जण
नक्की कोठे ठे र्ले आिेि िे र्ािीि असणे गरजेचे िोिे, आहण िे शोधून काढण्याची जबाबदारी
भहगरिाने घेिली. “ज्या रठकाणी त्यािंना बिंक्रदस्ि ठे र्ले असेल त्या रठकाणाहून र्ी कािीना
कािीिरी खून करे न की जेणेकरून िुम्िाला िी अिंधाराििी क्रदसेल...”असिं म्िणि भगीरि त्याची
िेरहगरी करायला ियार झाला...
हर्िर्ाच्या सैन्य िळापासून कािी अिंिरार्रिी एक नगर िोििं. त्यािंि भगीरिाने व्यापारी
िोि प्रर्ेश के ला. र्क्रदरेच्या दुकानािून त्याने र्क्रदरा घेिली. निंिर र्ैद्याकडू न कािीिरी और्षधे र्
सुगिंधी द्रव्ये घेिली. बराच र्ेळ िो सारकािी हर्सळि िोिा. त्याने एक प्रकारची सुगिंहधि र्क्रदरा
ियार के ली. त्याच्या व्यापारी हर्त्राला त्याने एक प्यायला क्रदला, िो जागीच चजिंगल आहण बेशुद्ध
झाला. िी र्क्रदरा घेऊन िो हर्िर्ाच्या सैहनकी त्यार्र जाण्यासाठी हनघाला. रात्र िोण्याची र्ाट
पािि िो बराच र्ेळ िािंबला. इिके क्रदर्स कािी न करिा बसून असलेल्या असलेल्या सैहनकािंसाठी
करर्णूक म्िणून र्ेश्या घेऊन जाण्याचा त्याच्या डोक्याि हर्चार आला. त्याला हर्श्वकर्ाव र् इिर
जणािंना बिंक्रदस्ि के ल्याचे रठकाण िर र्ािीि झाले िोिे. त्याच रठकाणी त्याने र्ेश्यालयािून कािी
र्ेश्या नाचण्याच्या कायविर्ासाठी आणल्या. नाचगाण्याच्या कायविर्ाि गुिंग झालेल्या सैहनकाला
त्याने सुरुर्ािीला साध्या र्क्रदरीचे र्ाटप के लिं. निंिर जरा नशा चढल्यार्रिी, त्याने बनर्लेली

र्क्रदरा सर्ांना र्ाटली. एकापाठोपाठ एक सर्व सैहनक बेशुद्ध झाले. आलेल्या र्ेश्या आल्या र्ाटेने
हनघून गेल्या. भगीरिाने एक र्ोठा टेंबा घेर्ून लािंब बाबूर्र बािंधून िर्ेि उिं चार्ला र् र्ाट बघि
राहिला...
ठरल्याप्रर्ाणे घोडेस्र्ारािंची एक जलद िुकडे हर्िर्ाच्या सैहनकी िळापासून कािी
अिंिरार्रिी िािंबली िोिी. ज्या र्ेळी िर्ेि िरिं गिा टेंबा क्रदसला त्या र्ेळी 50 सैहनकािंची िुकडी
िळू िळू पुढे सरकू लागली. टेिाळणी पिकाचे सैहनक अधून र्धून येि िोिे. त्यािंचा हििेच हनकाल
लार्ला जाि िोिा. शेर्टी िे अपेहिि रठकाणी पोिोचले. सर्व सैहनक बेशुद्ध िोिे. ज्या रठकाणी
हर्श्वकर्ाव र् त्याि साि जणािंना बिंक्रदस्ि करून ठे र्ले िोििं िे भुयार िोििं. “आि फार कािी सैहनक
नािीि र्रच्या सैहनकािंचा िर हनकाल लार्लाच आिे. “भगीरि त्यािंना म्िणाला. िे सर्व
कारागृिाि पोचले. सर्ांना सोडू न िे बािेर पडू लागले. पण सर्ोरच एक सैहनक चालि येिाना
क्रदसला. त्याला बेशुद्ध पडलेले सैहनक क्रदसले. त्याचा िाि कर्रे च्या शिंखाला गेला. िोर्रच
त्याच्या गळ्याचा एका भाल्याने र्ेध घेिला. िळािून बािेर पडण्याच्या र्ागावर्र असिानाच त्या
रात्रीच्या शािंििेि शिंखाचा आर्ाज घुर्ला. बािेर पडले खरे त्यािंच्या र्ागे सैहनक लागले.
भगीरिाने गडबडीि जळिा िीर त्यािंच्या स्र्िःच्या िळार्रिी सोडला, आहण ठरल्याप्रर्ाणे
हर्िर्ाच्या सैहनकािंर्र िोफा दिाडू न बरसू लागल्या. आिा युद्धाला सुरुर्ाि झाली िोिी...
रुद्रा त्या जिंगलािील जर्ािीचा प्रर्ुख झाला. त्याला त्याच्या पदार्रिी बसर्ण्यासाठी
हर्शेर्ष कायविर् ठे र्लेला िोिा. नाचगाणे र्क्रदरा स्र्ाक्रदष्ट जेर्ण सारिं कािी िोििं. पण रूद्राचे र्न
िाऱयार्रिी नव्िििं. र्ीरा अजूनिी त्याला टाळि िोिी । सारा प्रसिंग झाल्यापासून त्यािंचिं बोलणिं
झालिं नव्िििं. प्रर्ुखाच्या खोलीि िो सर्ारिंभासाठी ियार िोि िोिा. र्ीरा कािीिरी ठे र्ण्यासाठी
त्यारठकाणी आली. पण त्याला पाििाच िी गडबडीने हनघुन जाऊ लागली.
“र्ीरा र्ाझिं म्िणणिं ऐकू न घे...”हिला अडर्ि िो बोलला.
“काय ऐकू न घ्यायचिं आिे, ज्या लोकािंनी िुला घर क्रदलिं, पररर्ार क्रदला, प्रेर् क्रदलिं. त्यािंचा
कसा घाि के ला िे ऐकू न घ्यायचिं ; की स्र्िःच्या फायद्यासाठी पोटच्या पोराचािी बळी क्रदला िे
ऐकू न घ्यायचिं... “
रुद्राला कािीच बोलिा आलिं नािी.

“र्ला कळि नािी लोकािंनी िुला का म्िणून प्रर्ुख के लिं...? लोक फसिील िुझ्याि चालीला.
आरुर्षीला र्ारलिं म्िणून िुझी पापिं धुिली जाणार नािीि, आहण एक लिाि ठे र् कोणिािी हनणवय
घेिाना हर्चार करून घे. नािीिर िुझ्या र्ृत्यूची गुढ सािाि देर्ालािी उघडिा येणार नािी. “
त्याचा िाि बाजूला सारि रागारागाि र्ीरा हनघून गेली. रुद्र अहधकच खचला. के लेल्या
कृ त्यािंचा त्याला पश्चािाप िोि िोिा. आिा त्याला स्र्िःचाच राग येऊ लागला. कोणत्या िणी
त्यािंना र्दि करण्यासाठी ियार झालिं असिं त्याला र्ाटू लागलिं. रागारागाने त्याने र्स्िूिंची
िोडफोड सुरू के ली. शेर्टी र्ैिागून त्याच्या डोळ्यािून पाणी आले. त्याचा पश्चािाप खरा िोिा
पण िो िे कसे हसद्ध करणार... र्ीराच्या प्रर्ाणे िे लिान र्ुल त्याचेिी िोििं. िो र्ुलगा त्याचािी
िोिाच...
सर्ारिंभ सुरू झाला सुरुर्ािीला नाचगाण्याचे करार्हिचे, आहण निंिर निंिर र्ोठ्या
योद्धध्यािंच्या द्विंद्वाचे कायविर् झाले. निंिर त्याच्याकडू न शपि घेण्याि आली “िे जिंगल, जिंगलािील
र्ृि, र्ेली, पशुपिी, प्राणी, कीटक, र्ािी, िर्ा,पाणी या सार्यािंची सुरिा करण्याची र्ाझी
जबाबदारी आिे...”
त्यानिंिर बराच र्ेळ कायविर् चालि राहिले. रुद्राने भरपूर र्क्रदरा घेिल्यार्ुळे िो धुिंदीि
िोिा. िो धुिंदीिच त्याच्या खोलीि आला. त्यारठकाणी र्ीरा बसली िोिी... “र्ीरा... र्ीरा...
िो रडि रडि हिच्याकडे गेला. िो रडि रडिच बोलि िोिा. पण त्याला बोलू न देिा हिने
त्याला झोपर्ले. त्याचे कपडे काढू न बाजूला टाकि स्र्िः हर्र्स्त्र झाली. रुद्र अजूनिी धुिंदीि िोिा.
त्याच्यार्रिी आरुढ िोि िी िालचाल करू लागली. कािी र्ेळानिंिर रुद्राचे बीज हिच्या
गभावशयाि जािाि िी बाजूला झाली. कपडे घालि र्ागील दाराने हनघून गेली. िी र्ीरा नव्ििी.
र्ात्र िेव्िाच पुढील दारा सर्ोर उभी असलेली खरी र्ीरा रागारागाने हििून हनघून गेली...
“र्ला र्ाटलिंच िोििं असिं कािीिरी िोणार, म्िणूनच िे बुटके पाठर्ली िोिे िुझ्यासोबि,
त्यािंनािी त्याचिं कार् पूणव करून क्रदलेलिं नािीस. अरे िुझ्या एकट्याच्या स्र्ािावसाठी सिंपण
ू व जगाचा
हर्नाश के लास की िू...”िो म्िािारा र्ैिागून आयुष्यर्ानला बोलि िोिा...
“आिा आत्र्बहलदानाचा हर्धी पूणव झाला म्िटल्यार्र, िी सिंपण
ू व शहक्तशाली झाली. हिला
आडर्णे आिा सर्विैर् अशक्य आिे.... आिा िो म्िािारा पुढे आयुष्यर्ान आिे िेिी हर्सरला र्
स्र्िःशीच बडबडि सुटला...

“आिा कािी खरिं नािी. हिला कोण िािंबर्णार...? हर्नाश कोण रोखणार...? याचे उत्तर
कोणाला र्ाहिि आिे...? कोण..? कोण..? कोण...?
िो र्ेड्यासारखा पळि सुटला...
“िा सापडला... ििंत्रज्ञ र्िंदार रिक राज्यािील उत्तरे च्या जिंगलाि असलेल्या गुप्त िळार्रिी
आिे िो... चल लर्कर आपल्याला हििे जायचिं आिे... सुरुकु ला बोलर्... लर्कर...प्रलयकारीका
कु ठे गेली काय र्ाहिि...
हभल्लर् सािवक सरोज र् उत्तरे च्या िळार्रिी असलेले सैहनक रिक राज्याच्या
र्िालार्रिी चालून हनघाले िोिे. सर्व सैहनक काळी चभिंि पाडण्याि व्यस्ि असल्याने र्िालाच्या
सिंरिणासाठी कर्ी सैहनक िोिे. त्याच सिंधीचा फायदा घेऊन सर्ांनी आिर्ण करण्याचे ठरर्ले
िोििं. र्िाराणी शकुिं िलेला याबाबिीि सािंहगिलिं िोििं पण त्यािंचिं कु ठे च लि नव्िििं. त्यािंचा र्ुलगा
साऱयािंच्या नजरे देखि भरक्रदर्सा पळर्ला िोिा र् कोणीच कािी करू शकलिं नव्िििं. त्याि अहधक
भर म्िणून ििंत्रज्ञ र्िंदार यािंनी आत्र् बहलदानाचा हर्धी र् त्यासाठी बळी म्िणून राजकु र्ाराना
पळर्लिं असार्िं असिं सािंहगिल्यार्र िर र्िाराणी अहधकच हनराश झाल्या. सर्व सैहनक दहिणेकडे
कू च करायला ियार असिानाच आयुष्यर्ान िो म्िािारा र् दोन बुटके त्यारठकाणी सुरुकु सोबि
आले. त्यािंना र् सुरुकु ला पाहून सार्यािंनी शस्त्रे उगारली. ििंत्रज्ञ र्िंदारची िब्येि आिा बऱयापैकी
सुधारली िोिी. िोिी घोड्यार्रिी स्र्ार झालेला िोिा. सुरुकु ला पाहिल्यार्र िो बोलला...
“अरे िे आपल्या बाजूने आिेि. प्रलयकाररके ला िािंबर्ायचिं असेल िर सुरुकु आहण त्याचा
र्ालक लागणारच ना...
“अरे र्िंदार अगदी िसाच क्रदसिोय, अहजबाि फरक नािी...”िो म्िािारा र्िंदारला म्िणाला
“र्ग ििंत्रज्ञ उगाच म्िणिाि का लोक र्ला... िू र्ात्र क्रदर्सेंक्रदर्स अहधकच म्िािारा िोि
आिेस...
“अरे िा आयुष्यर्ान, र्ारसदारािंच्या सभेचा प्रर्ुख. प्रलयकाररके चा हप्रयकर. त्याला जर्ले
नािी. आत्र् बहलदानाचा हर्धी पूणव झालाय...
“र्ाटलिं िोििं आिा त्या हिघींना शोधार्े लागेल. र्ारुि आग्नेय आहण जलहध जरी एकत्र आले
िरी फार काळ िी एकी रटकि नािी. त्यार्ुळे त्यािंना एकत्र आणण्यासाठी त्या हिघी हशर्ाय
आपल्याला पयावय नािी...

“कोण हिघी..? काय बोलिाय िुम्िी...? “आयुष्यर्ान म्िणाला.
“कळे ल िुला... र्ग येिोय ना हिघािंना शोधायला... िुला र्ाहििी असेल त्या कु ठे
आिेि...”िो म्िािारा र्िंदारला बोलला
“चला र्ागच्यार्ेळी र्ी ज्यािंना पाहिलिं िोििं त्यार्ेळी त्या उडत्या बेटार्रिी स्िाहयक िोत्या.
सुरुर्ाि हििूनच करूया...”र्िंदार सुरुकु र्रिी चढि म्िणाला. पुन्िा एकदा सुरुकु आकाशाि
उडाला आहण सैन्य दहिणेकडे रर्ाना झाले...

रिक राज्यािील आहण जलहध राज्यािील सैहनकािंर्ध्ये युद्ध सुरू झालिं िोििं. र्ध्यरात्रीच्या
आसपास सुरू झालेले युद्ध अजूनिी चालू िोििं. िोफा धडाडि िोत्या. धनुष्यािून बाण सुटि िोिे.
िलर्ारी रक्ताने र्ाखलेल्या िोत्या. सूयोदय झाला िोिा. रक्ताच्या हचखलाि अजूनिी युद्ध चालूच
िोििं. एका साध्या करण्यासाठी िजारो सैहनकािंचे प्राण जाि िोिे. िळू िळू सूयव अहधकच िळपू
लागला. दोन्िी बाजूकडू न नव्या दर्ाचे सैहनक रणािंगणाि उिरले. पण अचानक हर्जेचा कडकडाट
झाला. भरक्रदर्सा सूयावस्ि िोऊन अिंधार पडला. र्ारे शािंि झाले. र्ािार्रण शािंि झालिं. अचानक
झालेला बदल पाहून सैहनकिी स्िब्ध झाले...
“पहिल्या प्रलय पाहिला आहण हजर्िंि राहिले अशा कािी र्ोजक्या लोकािंपैकी र्ाझे र्डील
म्िणजेच ििंत्रज्ञ र्िंदार...
सर्वत्र आर्ाज घुर्ि िोिा ििंत्रज्ञ र्िंदारचा र्ुलगा शौनक बोलि िोिा.
“प्रलय कािी एका क्रदर्साि येि नािी. एक-एक घटना त्याला कारणीभूि ठरिे. प्रलय येणार
िे िेव्िाच नक्की झालिं ज्यार्ेळी र्िाराज सत्यर्र्ावनी त्यािंच्या राजपुत्राला राजर्िालाि जाळू न
क्रदलिं. पण र्िाराज हर्िर्ािंनी काळ्या चभिंिीला पाडण्याचा आदेश देऊन प्रलयकाळ फारच जर्ळ
आणला. िुम्िाला पािायचिंय का प्रलयकाळ काय असेल...? “
आहण आकाशाि हचत्रे उर्टू लागली. सर्व सैहनक िी दृश्य पाहून घाबरून गेले...
“काळी चभिंि पाडल्यानिंिर या गोष्टी िोणार आिेि त्यार्ुळे लिाि घ्या... आणखी एक गोष्ट.
आपल्या साऱयािंना र्ाहिि आिे । र्िाराज हर्िर् त्यािंच्यासाठी खास बनर्लेल्या सुर्णव पात्राि
त्यािंच्यासाठी खास बनर्लेली हर्हशष्ट अशी र्क्रदरा घेि असिाि. िे पात्र र् िी र्क्रदरा र्ारुिािंच्या

पुजाऱयािंनी बनर्लेली आिे. त्यार्ुळे र्िाराज हर्िर्ािंर्रिी र्ारूिािंचे हनयिंत्रण आिे. िुर्च्या
राज्याचे खरे र्िाराज हर्श्वकर्ाव िेच आिेि..."
िे ऐकिाच रिक राज्याच्या सैहनकािंची िळपायाची आग र्स्िकाला गेली. सारे सैहनक
हर्िर्ार्रिी धार्ून गेल.े कािी िणािच हर्िर्ाचे हनपहचि पडलेले शरीर त्यािंनी चभिंिीपलीकडे
फे कू न क्रदले. र्िाराज हर्श्वकर्ावच्या नार्ाचा जयजयकार सुरु के ला. सैहनकािंनी के लेल्या कृ िीची
र्िाराज हर्श्वकर्ाव ना जरी गृना र्ाटि असली िरी आिा र्ात्र आिा िे बोलण्याची र्ेळ नव्ििी...
“जलधी राज्याची सैनाि हत्रशुळ सैहनकािंसोबि लढण्यासाठी दहिणेकडे उभी आिे. िे
हत्रशुळसैहनक दुसरे -हिसरे कु णी नसून जलहध राज्याचे नागररकच आिेि. बाटी जर्ािीच्या कािी
टोळ्यािंनी िे सैहनक बनर्ण्यासाठी र्ारूिािंची र्दि के ली असार्ी. त्या टोळ्या र्ारिािंच्या जुन्या
र्िालाकडे जाि आिेि. आपल्याला कसेिी करून त्या टोळ्यािंना पकडायलाच िर्िं. प्रलयकात्र
िािंबर्ायचा असल्यास िे करायलाच िर्िं... “
रिक र् जलहध राज्याच्या सैहनकािंना घेि र्िाराज हर्श्वकर्ाव जुन्या र्िलाकडे हनघाले.
हर्िर्ाच्या र्ाधाची आहण इिर बािम्या घेऊन र्िाराज हर्श्वकर्ावनी र्िाराज कै रर् र् र्िाराणी
शकुिं िले कडे दूि पाठर्ले...

ज्यार्ेळी भगीरि जलहध राज्याच्या सैहनक िळार्रिी पोिोचला त्यार्ेळी सर्वत्र शािंििा
िोिी. कौहशका कडे जाि त्याने र्िाराज र् र्िंत्रीगणाला बोलण्याची हर्निंिी के ली. सारे
जर्ल्यार्रिी िो बोलू लागल
“रिक राज्याच्या सैहनकािंनी हर्िर्ाचा र्ध करून त्याला चभिंिीपलीकडे फे कू न क्रदले आिे.
र्िाराज हर्श्वकर्ावच्या हनयिंत्रणाखाली जलहध आहण रिक राज्याची सैना बाटी जर्ािीच्या टोळी
र्ागे त्यािंच्या जुन्या र्िालाकडे गेली आिे. ििंत्रज्ञ र्िंदारचा र्ुलगा, शौनकचा या सार्याि फार
र्ोठा र्ाटा आिे. त्यानेच उघड के ले की हर्िर् िा र्ारुिािंच्या अिंर्लाखाली िोिा. आिा चभिंि िर
पडणार नािी, त्यार्ुळे हत्रशुळ सैहनकािंना र्ाणसाि आणण्यासाठी आपल्याला बराच र्ेळ
हर्ळे ल...
िे ऐकल्यार्रिी जरा िणार्पूणव असलेलिं र्ािार्रण र्ोकळे झाले...

हत्रशूळ सैहनकािंना र्ाणसाि आणण्यासाठी काळ्या चभिंिी पलीकडील असलेल्या काळ्या
र्िालािील हत्रशूळ आणणिं आर्श्यक िोििं. चभिंि पडली असिी िर िे शक्य नव्िििं. पण आिा चभिंि
पडणार नव्ििी, त्यार्ुळे राजकार राजकु र्ार देर्व्रि या र्ोहिर्ेसाठी झटकन हनघाला...
आिा के र्ळ र्िाराज कै रर्, कािी र्िंत्रीगण राजर्िर्षी यािंची बैठक जर्ली िोिी. भाहगरि
बोलि िोिा...
“ििंत्रज्ञ र्िंदारचा र्ुलगा शौनक कडू न हर्ळालेल्या अहधक र्ाहििीनुसार - प्रलय येणार िे
िेव्िाच हनहश्चि झालेल्या र्ेळी र्िाराज सत्यर्र्ांनी त्यािंच्या राजकु र्ारासकट र्िाल पेटर्ून
क्रदला. िो पुढे बोलला की ' प्रलयकाररके चा जन्र् झाला आिे. आत्र् बहलदानाचा हर्धीिी पूणव
झालेला आिे. त्या हर्धीसाठी र्िाराणी शकुिं िलेच्या हिसरा पुत्राचा बळी देण्याि आलेला आिे.
प्रलयकारीके ला रोखण्यासाठी सुरूकने र्ारसदारच्या सभेच्या प्रर्ुखाची हनर्ड के ली आिे. र्ात्र
अजून त्याला यश आलेले नािी. प्रलयकारीके ला जर खरिं च िािंबर्ायचिं असेल िर जलहध र्ारुि
आहण आग्नेय राजािंना एकत्र यार्े लागेल... “
एर्ढिं बोलून भहगरि िािंबला. त्यानिंिर राज र्िर्षी बोलू लागले...
“पहिल्या प्रलयाच्या र्ेळी जलहध अग्नेय आहण र्ारुि िी राज्ये र्ेगळी नव्ििी, एकाच
राज्याचे भाग िोिे. िरीिी त्यािंना एकत्रपणे लढिा आले नािी. आिा िरीिी िीन राज्य आिेि.
एकत्र लढायचे असेल िर कािीिरी सर्ानिा असायला िर्ी. शत्रू एक आिे म्िणून एकत्र येणे
ऐर्जी कोणत्या िरी चािंगल्या करण्यासाठी एकत्र िोणिं के व्िािी चािंगलिं. त्यापैकी एक कारण
म्िणजे जलहध र्ारुि आहण अग्नेय िे भाऊ भाऊ िोिे. एकर्ेकािंचे सख्खे भाऊ िोिे....”
निंिर र्िाराज कै रर्ाकडे पािि राजर्षी बोलले... “र्िाराज आपण हिन्िी राज्यािंची बैठक
लर्कराि लर्कर बोलर्ायला िर्ी...”
त्याबरोबर र्िाराज कै रर्ािंनी उडत्या बेटार्रील आग्नेयािंसाठी आहण लपून रािणार या
र्ारुिािंसाठी बैठकीचे हनर्िंत्रण पाठर्ले...

उडत्या बेटार्रिी अग्नेय राज्यािंचिं राजािंचिं राज्य िोििं. उडत्या बेटािंना उडिी बेटे िे नार् का
पडलिं कोणालाच र्ाहिि नव्िििं. फक्त िी सर्ुद्रािील बेटे िोिी. फार छोटी नव्ििी ना अिी र्ोठी
िोिी. आग्नेय राजािंची सत्ता फक्त हििेच िोिी. त्या बेटािंचा बािेरच्या जगाशी अहजबाि सिंबिंध

नव्ििा. त्या रठकाणचे लोक बािेर जायचे नािीि. सारकािी त्यािंना त्या रठकाणीच उपलब्ध करून
क्रदलिं जाि िोििं. र्ात्र बािेरून येणाऱया लोकािंची सिंख्या बऱयाच प्रर्ाणाि िोिी. र्ात्र साऱयािंनाच
आि प्रर्ेश हर्ळे ल अशािला भाग नव्ििा. प्रर्ेशदार फारच र्ेगळिं िोििं. त्या रठकाणी एकिी
सैहनक उपहस्िि नसायचा. िे दार ओलािंडून जाणे अशक्य िोििं. लपूनछपून आि प्रर्ेश
करणाऱयाला जागीच र्ृत्यू दिंड क्रदला जाि असे. त्या रठकाणी आि प्रर्ेश करण्यासाठी कािी प्रश्न
हर्चारले जायचे. खरी उत्तरे क्रदली िर ठरर्लिं जायचिं की आि सोडायचिं की बेटा बािेर फे कू न
द्यायचिं. खोटी उत्तरे क्रदली की आगीचा लोळ यायचा आहण त्या र्ाणसाची जागेला राख
व्िायची...

ज्यार्ेळी पहिला प्रलय आला त्यार्ेळी अग्नेय राजे सर्ांसोबि उभे राहिले. र्ात्र जलहध र्
र्ारूिािंर्ध्ये

असलेल्या

भािंडणार्ुळे

प्रलयकारीके ला

िरर्णिं

अशक्य

झाले.

त्यार्ुळे

प्रलयकाररके पासून पासून दूर, बेटािंर्रिी अग्नेय राजे त्यािंच्या प्रजेसोबि स्िाहयक झाले. उडत्या
बैठण भोर्िी हर्हशष्ट प्रकारचिं कर्च िोििं. प्रलयकारीके ला त्या रठकाणी प्रर्ेश हर्ळणिं सर्विैर्
अशक्य िोिे. त्या रठकाणी असलेली एक गोष्ट जर प्रलयकाररके च्या िािी लागली िर प्रलय जागृि
करण्यापासून कोणी िािंबर्ु शकि नव्िििं. त्यासाठी अग्नेयािंच्या पूर्वजािंनी स्र्िःच्या प्राणािंचे
बहलदान देऊन िे कर्च हनर्ावण के लिं िोििं. आग्नेय बेटािंर्र र्ृद्ध अहजबािच नव्ििे. ठराहर्क
र्यानिंिर िे अहग्नि सार्ील व्िायचे, आहण िो अग्नी म्िणजेच उडत्या बेटािंचा कर्च िोिा. िो अग्नी
म्िणजेच उडत्या बेटािंचे ज्ञान-हर्ज्ञान युद्धनीिी िज्ञ सारकािी िोिा. त्यािं अग्नीकडू न आग्नेय राजे
सल्ला घ्यायचे. पूर्वजािंचे ज्ञान त्यािंच्या पाठीशी िोििं. िोच अहग्न प्रश्न हर्चारायचा. िोच अग्नी
ठरर्ायचा कु णाला प्रर्ेश द्यायचा र् कोणाला नािी. न्यायहनर्ाडािी िोच अहग्न करायचा.
कोणिािी हनणवय अग्नीला न हर्चारिा घेिला जायचा नािी...
उडत्या बेटाच्या प्रर्ेशद्वारार्रर्रिी सुरुकु सोबि आयुष्यर्ान ििंत्रज्ञ र्िंदार म्िािारा आहण
िे दोन बुटके उभे िोिे...
“अरे ििंत्रज्ञ र्िंदार हन म्िािारा र्ािंहत्रक दोघेिी एक साि... “असा आर्ाज आला आहण िे
प्रर्ेश दार उघडलिं गेलिं. िे सारे आि हनघाले त्याच र्ेळी आर्ाज आला...
“नसत्या करार्िी करू नका. जे करायला आला आिे िे करा र् गुपचूप हनघा...
आहण िे दार बिंद झाले

काळ्या र्िालािील शस्त्रागाराि असणारा हत्रशूळ आणण्यासाठी देर्व्रि हनघाला. प्रर्ास
खूप र्ोठा िोिा. कािी क्रदर्स पुरेल एर्ढेच अन्न पाणी त्याने घेिले िोिे. र्ात्र कािी िासाच्या
प्रर्ासानिंिर त्याचा घोडा दर्ला. एक उत्तर् प्रजािीचे जनार्र क्रकिीिरी क्रदर्साचा प्रर्ास न
िकिा करणारे , चभिंिीच्या पलीकडे असल्याने कािी िासाच्या प्रर्ासाि फारच दर्ले. देर्व्रि
घोड्यार्रून उिरला. त्याला हििेच सोडला, आहण िो चालि पुढे हनघाला. सिंपूणव जर्ीन उजाड
िोिी. एकिी हिरर्े झुडूप नव्ििे. उन्िाच्या झळा लागून त्यािंची त्र्चा जळि िोिी. कािी िास
चालल्यानिंिर त्याला िकर्ा जाणर्ू लागला. त्याची पार्ले जड झाली. डोळ्यापुढे अिंधारी येऊ
लागली. आहण िो बेशद्ध
ु झाला...
गार र्ार्याने त्याला जाग आली. ििंडगार पाण्याने भरलेल्या िळ्याकाठी गार लुसलुशीि
गर्िार्रिी र्खर्ली कापडार्रिी िो हर्र्स्त्र पडला िोिा. दुरून एक अहिसुिंदर नारी येिाना
क्रदसि िोिी. हिला पाििाच राजकु र्ार देर्व्रि र्ोहिि झाला, पण अहन्र्ची आठर्ण िोिाच
त्याला अपराधीपणा र्ाटला. र्िाराज हर्श्वकर्ावची र्ुलगी अन्र्ी र् राजकु र्ार देर्व्रि यािंचिं
हनचस्सिंर् प्रेर् िोििं. त्याने त्या सुिंदर नारीकडे बघायचे टाळले. िी जर्ळ आली...
“देर्व्रि र्ाझ्याकडे बघणार देखील नािीस का...
िो अन्र्ीचा आर्ाज िोिा. त्याने हिच्याकडे पाहिलिं. िी अन्र्ीच िोिी. त्याला र्ाटलिं िे
स्र्प्न असार्िं. त्याने हिला त्याच्या बाहपाशाि घेिले. ओठला ओठ स्पशव िोिाच दोघािंचेिी शरीरे
िरिरुन हनघाली. त्याचे िाि हिच्या शरीराभोर्िी र्ुक्तपणे क्रफरू लागले. िी सुखाची उसासे
टाकि िोिी. श्वासोच्छर्ास र्ाढि गेले. एकर्ेकािंची शरीरे क्रकिीिी अनुभर्ली िरी त्यािंची र्ने
िृप्त िोिच नव्ििी. बराच र्ेळ त्यािंची प्रणयक्रिडा चालू राहिली. त्या कोर्ळ्या उन्िाििी िे
घार्ाने नाहून हनघाले. शेर्टी एकर्ेकािंच्या बाहपाशाि हििेच झोपी गेल.े

उन्िाच्या झळ्याने त्याला जाग आली. देर्व्रि जागा झाला. सिंपूणव शरीर घार्ाने हभजले
िोिे. त्याच्या शरीराला अत्तराचा र्ास येि िोिा. बाजूला िो सोनेरी हत्रशूळ पडला िोिा. ज्या
रठकाणी त्याने घोडा सोडला िोिा हििेच त्याला जाग आली िोिी. घोडा अजूनिी हििेच िोिा.
काय झालिं िे त्यालािी र्ािीि नव्िििं. पण ज्या हत्रशुळासाठी िो आला िोिा िे हत्रशूळ र्ात्र

त्याला हर्ळालिं िोििं. हत्रशुळ घेऊन घोड्यार्रिी बसि िो जलहध राज्याच्या सैन्यिळाकडे
हनघाला
प्रलय-२३

“र्ला र्ाटलिंच िोििं असिं कािीिरी िोणार, म्िणूनच िे बुटके पाठर्ली िोिे िुझ्यासोबि,
त्यािंनािी त्याचिं कार् पूणव करून क्रदलेलिं नािीस. अरे िुझ्या एकट्याच्या स्र्ािावसाठी सिंपण
ू व जगाचा
हर्नाश के लास की िू...”िो म्िािारा र्ैिागून आयुष्यर्ानला बोलि िोिा...
“आिा आत्र्बहलदानाचा हर्धी पूणव झाला म्िटल्यार्र, िी सिंपण
ू व शहक्तशाली झाली. हिला
आडर्णे आिा सर्विैर् अशक्य आिे.... आिा िो म्िािारा पुढे आयुष्यर्ान आिे िेिी हर्सरला र्
स्र्िःशीच बडबडि सुटला...
“आिा कािी खरिं नािी. हिला कोण िािंबर्णार...? हर्नाश कोण रोखणार...? याचे उत्तर
कोणाला र्ाहिि आिे...? कोण..? कोण..? कोण...?
िो र्ेड्यासारखा पळि सुटला...
“िा सापडला... ििंत्रज्ञ र्िंदार रिक राज्यािील उत्तरे च्या जिंगलाि असलेल्या गुप्त िळार्रिी
आिे िो... चल लर्कर आपल्याला हििे जायचिं आिे... सुरुकु ला बोलर्... लर्कर...प्रलयकारीका
कु ठे गेली काय र्ाहिि...
हभल्लर् सािवक सरोज र् उत्तरे च्या िळार्रिी असलेले सैहनक रिक राज्याच्या
र्िालार्रिी चालून हनघाले िोिे. सर्व सैहनक काळी चभिंि पाडण्याि व्यस्ि असल्याने र्िालाच्या
सिंरिणासाठी कर्ी सैहनक िोिे. त्याच सिंधीचा फायदा घेऊन सर्ांनी आिर्ण करण्याचे ठरर्ले
िोििं. र्िाराणी शकुिं िलेला याबाबिीि सािंहगिलिं िोििं पण त्यािंचिं कु ठे च लि नव्िििं. त्यािंचा र्ुलगा
साऱयािंच्या नजरे देखि भरक्रदर्सा पळर्ला िोिा र् कोणीच कािी करू शकलिं नव्िििं. त्याि अहधक
भर म्िणून ििंत्रज्ञ र्िंदार यािंनी आत्र् बहलदानाचा हर्धी र् त्यासाठी बळी म्िणून राजकु र्ाराना
पळर्लिं असार्िं असिं सािंहगिल्यार्र िर र्िाराणी अहधकच हनराश झाल्या. सर्व सैहनक दहिणेकडे
कू च करायला ियार असिानाच आयुष्यर्ान िो म्िािारा र् दोन बुटके त्यारठकाणी सुरुकु सोबि
आले. त्यािंना र् सुरुकु ला पाहून सार्यािंनी शस्त्रे उगारली. ििंत्रज्ञ र्िंदारची िब्येि आिा बऱयापैकी
सुधारली िोिी. िोिी घोड्यार्रिी स्र्ार झालेला िोिा. सुरुकु ला पाहिल्यार्र िो बोलला...

“अरे िे आपल्या बाजूने आिेि. प्रलयकाररके ला िािंबर्ायचिं असेल िर सुरुकु आहण त्याचा
र्ालक लागणारच ना...
“अरे र्िंदार अगदी िसाच क्रदसिोय, अहजबाि फरक नािी...”िो म्िािारा र्िंदारला म्िणाला
“र्ग ििंत्रज्ञ उगाच म्िणिाि का लोक र्ला... िू र्ात्र क्रदर्सेंक्रदर्स अहधकच म्िािारा िोि
आिेस...
“अरे िा आयुष्यर्ान, र्ारसदारािंच्या सभेचा प्रर्ुख. प्रलयकाररके चा हप्रयकर. त्याला जर्ले
नािी. आत्र् बहलदानाचा हर्धी पूणव झालाय...
“र्ाटलिं िोििं आिा त्या हिघींना शोधार्े लागेल. र्ारुि आग्नेय आहण जलहध जरी एकत्र आले
िरी फार काळ िी एकी रटकि नािी. त्यार्ुळे त्यािंना एकत्र आणण्यासाठी त्या हिघी हशर्ाय
आपल्याला पयावय नािी...
“कोण हिघी..? काय बोलिाय िुम्िी...? “आयुष्यर्ान म्िणाला.
“कळे ल िुला... र्ग येिोय ना हिघािंना शोधायला... िुला र्ाहििी असेल त्या कु ठे
आिेि...”िो म्िािारा र्िंदारला बोलला
“चला र्ागच्यार्ेळी र्ी ज्यािंना पाहिलिं िोििं त्यार्ेळी त्या उडत्या बेटार्रिी स्िाहयक िोत्या.
सुरुर्ाि हििूनच करूया...”र्िंदार सुरुकु र्रिी चढि म्िणाला. पुन्िा एकदा सुरुकु आकाशाि
उडाला आहण सैन्य दहिणेकडे रर्ाना झाले...

रिक राज्यािील आहण जलहध राज्यािील सैहनकािंर्ध्ये युद्ध सुरू झालिं िोििं. र्ध्यरात्रीच्या
आसपास सुरू झालेले युद्ध अजूनिी चालू िोििं. िोफा धडाडि िोत्या. धनुष्यािून बाण सुटि िोिे.
िलर्ारी रक्ताने र्ाखलेल्या िोत्या. सूयोदय झाला िोिा. रक्ताच्या हचखलाि अजूनिी युद्ध चालूच
िोििं. एका साध्या करण्यासाठी िजारो सैहनकािंचे प्राण जाि िोिे. िळू िळू सूयव अहधकच िळपू
लागला. दोन्िी बाजूकडू न नव्या दर्ाचे सैहनक रणािंगणाि उिरले. पण अचानक हर्जेचा कडकडाट
झाला. भरक्रदर्सा सूयावस्ि िोऊन अिंधार पडला. र्ारे शािंि झाले. र्ािार्रण शािंि झालिं. अचानक
झालेला बदल पाहून सैहनकिी स्िब्ध झाले...
“पहिल्या प्रलय पाहिला आहण हजर्िंि राहिले अशा कािी र्ोजक्या लोकािंपैकी र्ाझे र्डील
म्िणजेच ििंत्रज्ञ र्िंदार...

सर्वत्र आर्ाज घुर्ि िोिा ििंत्रज्ञ र्िंदारचा र्ुलगा शौनक बोलि िोिा.
“प्रलय कािी एका क्रदर्साि येि नािी. एक-एक घटना त्याला कारणीभूि ठरिे. प्रलय येणार
िे िेव्िाच नक्की झालिं ज्यार्ेळी र्िाराज सत्यर्र्ावनी त्यािंच्या राजपुत्राला राजर्िालाि जाळू न
क्रदलिं. पण र्िाराज हर्िर्ािंनी काळ्या चभिंिीला पाडण्याचा आदेश देऊन प्रलयकाळ फारच जर्ळ
आणला. िुम्िाला पािायचिंय का प्रलयकाळ काय असेल...? “
आहण आकाशाि हचत्रे उर्टू लागली. सर्व सैहनक िी दृश्य पाहून घाबरून गेले...
“काळी चभिंि पाडल्यानिंिर या गोष्टी िोणार आिेि त्यार्ुळे लिाि घ्या... आणखी एक गोष्ट.
आपल्या साऱयािंना र्ाहिि आिे । र्िाराज हर्िर् त्यािंच्यासाठी खास बनर्लेल्या सुर्णव पात्राि
त्यािंच्यासाठी खास बनर्लेली हर्हशष्ट अशी र्क्रदरा घेि असिाि. िे पात्र र् िी र्क्रदरा र्ारुिािंच्या
पुजाऱयािंनी बनर्लेली आिे. त्यार्ुळे र्िाराज हर्िर्ािंर्रिी र्ारूिािंचे हनयिंत्रण आिे. िुर्च्या
राज्याचे खरे र्िाराज हर्श्वकर्ाव िेच आिेि..."
िे ऐकिाच रिक राज्याच्या सैहनकािंची िळपायाची आग र्स्िकाला गेली. सारे सैहनक
हर्िर्ार्रिी धार्ून गेल.े कािी िणािच हर्िर्ाचे हनपहचि पडलेले शरीर त्यािंनी चभिंिीपलीकडे
फे कू न क्रदले. र्िाराज हर्श्वकर्ावच्या नार्ाचा जयजयकार सुरु के ला. सैहनकािंनी के लेल्या कृ िीची
र्िाराज हर्श्वकर्ाव ना जरी गृना र्ाटि असली िरी आिा र्ात्र आिा िे बोलण्याची र्ेळ नव्ििी...
“जलधी राज्याची सैनाि हत्रशुळ सैहनकािंसोबि लढण्यासाठी दहिणेकडे उभी आिे. िे
हत्रशुळसैहनक दुसरे -हिसरे कु णी नसून जलहध राज्याचे नागररकच आिेि. बाटी जर्ािीच्या कािी
टोळ्यािंनी िे सैहनक बनर्ण्यासाठी र्ारूिािंची र्दि के ली असार्ी. त्या टोळ्या र्ारिािंच्या जुन्या
र्िालाकडे जाि आिेि. आपल्याला कसेिी करून त्या टोळ्यािंना पकडायलाच िर्िं. प्रलयकात्र
िािंबर्ायचा असल्यास िे करायलाच िर्िं... “
रिक र् जलहध राज्याच्या सैहनकािंना घेि र्िाराज हर्श्वकर्ाव जुन्या र्िलाकडे हनघाले.
हर्िर्ाच्या र्ाधाची आहण इिर बािम्या घेऊन र्िाराज हर्श्वकर्ावनी र्िाराज कै रर् र् र्िाराणी
शकुिं िले कडे दूि पाठर्ले...

ज्यार्ेळी भगीरि जलहध राज्याच्या सैहनक िळार्रिी पोिोचला त्यार्ेळी सर्वत्र शािंििा
िोिी. कौहशका कडे जाि त्याने र्िाराज र् र्िंत्रीगणाला बोलण्याची हर्निंिी के ली. सारे
जर्ल्यार्रिी िो बोलू लागल

“रिक राज्याच्या सैहनकािंनी हर्िर्ाचा र्ध करून त्याला चभिंिीपलीकडे फे कू न क्रदले आिे.
र्िाराज हर्श्वकर्ावच्या हनयिंत्रणाखाली जलहध आहण रिक राज्याची सैना बाटी जर्ािीच्या टोळी
र्ागे त्यािंच्या जुन्या र्िालाकडे गेली आिे. ििंत्रज्ञ र्िंदारचा र्ुलगा, शौनकचा या सार्याि फार
र्ोठा र्ाटा आिे. त्यानेच उघड के ले की हर्िर् िा र्ारुिािंच्या अिंर्लाखाली िोिा. आिा चभिंि िर
पडणार नािी, त्यार्ुळे हत्रशुळ सैहनकािंना र्ाणसाि आणण्यासाठी आपल्याला बराच र्ेळ
हर्ळे ल...
िे ऐकल्यार्रिी जरा िणार्पूणव असलेलिं र्ािार्रण र्ोकळे झाले...
हत्रशूळ सैहनकािंना र्ाणसाि आणण्यासाठी काळ्या चभिंिी पलीकडील असलेल्या काळ्या
र्िालािील हत्रशूळ आणणिं आर्श्यक िोििं. चभिंि पडली असिी िर िे शक्य नव्िििं. पण आिा चभिंि
पडणार नव्ििी, त्यार्ुळे राजकार राजकु र्ार देर्व्रि या र्ोहिर्ेसाठी झटकन हनघाला...
आिा के र्ळ र्िाराज कै रर्, कािी र्िंत्रीगण राजर्िर्षी यािंची बैठक जर्ली िोिी. भाहगरि
बोलि िोिा...
“ििंत्रज्ञ र्िंदारचा र्ुलगा शौनक कडू न हर्ळालेल्या अहधक र्ाहििीनुसार - प्रलय येणार िे
िेव्िाच हनहश्चि झालेल्या र्ेळी र्िाराज सत्यर्र्ांनी त्यािंच्या राजकु र्ारासकट र्िाल पेटर्ून
क्रदला. िो पुढे बोलला की ' प्रलयकाररके चा जन्र् झाला आिे. आत्र् बहलदानाचा हर्धीिी पूणव
झालेला आिे. त्या हर्धीसाठी र्िाराणी शकुिं िलेच्या हिसरा पुत्राचा बळी देण्याि आलेला आिे.
प्रलयकारीके ला रोखण्यासाठी सुरूकने र्ारसदारच्या सभेच्या प्रर्ुखाची हनर्ड के ली आिे. र्ात्र
अजून त्याला यश आलेले नािी. प्रलयकारीके ला जर खरिं च िािंबर्ायचिं असेल िर जलहध र्ारुि
आहण आग्नेय राजािंना एकत्र यार्े लागेल... “
एर्ढिं बोलून भहगरि िािंबला. त्यानिंिर राज र्िर्षी बोलू लागले...
“पहिल्या प्रलयाच्या र्ेळी जलहध अग्नेय आहण र्ारुि िी राज्ये र्ेगळी नव्ििी, एकाच
राज्याचे भाग िोिे. िरीिी त्यािंना एकत्रपणे लढिा आले नािी. आिा िरीिी िीन राज्य आिेि.
एकत्र लढायचे असेल िर कािीिरी सर्ानिा असायला िर्ी. शत्रू एक आिे म्िणून एकत्र येणे
ऐर्जी कोणत्या िरी चािंगल्या करण्यासाठी एकत्र िोणिं के व्िािी चािंगलिं. त्यापैकी एक कारण
म्िणजे जलहध र्ारुि आहण अग्नेय िे भाऊ भाऊ िोिे. एकर्ेकािंचे सख्खे भाऊ िोिे....”
निंिर र्िाराज कै रर्ाकडे पािि राजर्षी बोलले... “र्िाराज आपण हिन्िी राज्यािंची बैठक
लर्कराि लर्कर बोलर्ायला िर्ी...”

त्याबरोबर र्िाराज कै रर्ािंनी उडत्या बेटार्रील आग्नेयािंसाठी आहण लपून रािणार या
र्ारुिािंसाठी बैठकीचे हनर्िंत्रण पाठर्ले...

उडत्या बेटार्रिी अग्नेय राज्यािंचिं राजािंचिं राज्य िोििं. उडत्या बेटािंना उडिी बेटे िे नार् का
पडलिं कोणालाच र्ाहिि नव्िििं. फक्त िी सर्ुद्रािील बेटे िोिी. फार छोटी नव्ििी ना अिी र्ोठी
िोिी. आग्नेय राजािंची सत्ता फक्त हििेच िोिी. त्या बेटािंचा बािेरच्या जगाशी अहजबाि सिंबिंध
नव्ििा. त्या रठकाणचे लोक बािेर जायचे नािीि. सारकािी त्यािंना त्या रठकाणीच उपलब्ध करून
क्रदलिं जाि िोििं. र्ात्र बािेरून येणाऱया लोकािंची सिंख्या बऱयाच प्रर्ाणाि िोिी. र्ात्र साऱयािंनाच
आि प्रर्ेश हर्ळे ल अशािला भाग नव्ििा. प्रर्ेशदार फारच र्ेगळिं िोििं. त्या रठकाणी एकिी
सैहनक उपहस्िि नसायचा. िे दार ओलािंडून जाणे अशक्य िोििं. लपूनछपून आि प्रर्ेश
करणाऱयाला जागीच र्ृत्यू दिंड क्रदला जाि असे. त्या रठकाणी आि प्रर्ेश करण्यासाठी कािी प्रश्न
हर्चारले जायचे. खरी उत्तरे क्रदली िर ठरर्लिं जायचिं की आि सोडायचिं की बेटा बािेर फे कू न
द्यायचिं. खोटी उत्तरे क्रदली की आगीचा लोळ यायचा आहण त्या र्ाणसाची जागेला राख
व्िायची...

ज्यार्ेळी पहिला प्रलय आला त्यार्ेळी अग्नेय राजे सर्ांसोबि उभे राहिले. र्ात्र जलहध र्
र्ारूिािंर्ध्ये

असलेल्या

भािंडणार्ुळे

प्रलयकारीके ला

िरर्णिं

अशक्य

झाले.

त्यार्ुळे

प्रलयकाररके पासून पासून दूर, बेटािंर्रिी अग्नेय राजे त्यािंच्या प्रजेसोबि स्िाहयक झाले. उडत्या
बैठण भोर्िी हर्हशष्ट प्रकारचिं कर्च िोििं. प्रलयकारीके ला त्या रठकाणी प्रर्ेश हर्ळणिं सर्विैर्
अशक्य िोिे. त्या रठकाणी असलेली एक गोष्ट जर प्रलयकाररके च्या िािी लागली िर प्रलय जागृि
करण्यापासून कोणी िािंबर्ु शकि नव्िििं. त्यासाठी अग्नेयािंच्या पूर्वजािंनी स्र्िःच्या प्राणािंचे
बहलदान देऊन िे कर्च हनर्ावण के लिं िोििं. आग्नेय बेटािंर्र र्ृद्ध अहजबािच नव्ििे. ठराहर्क
र्यानिंिर िे अहग्नि सार्ील व्िायचे, आहण िो अग्नी म्िणजेच उडत्या बेटािंचा कर्च िोिा. िो अग्नी
म्िणजेच उडत्या बेटािंचे ज्ञान-हर्ज्ञान युद्धनीिी िज्ञ सारकािी िोिा. त्यािं अग्नीकडू न आग्नेय राजे
सल्ला घ्यायचे. पूर्वजािंचे ज्ञान त्यािंच्या पाठीशी िोििं. िोच अहग्न प्रश्न हर्चारायचा. िोच अग्नी
ठरर्ायचा कु णाला प्रर्ेश द्यायचा र् कोणाला नािी. न्यायहनर्ाडािी िोच अहग्न करायचा.
कोणिािी हनणवय अग्नीला न हर्चारिा घेिला जायचा नािी...

उडत्या बेटाच्या प्रर्ेशद्वारार्रर्रिी सुरुकु सोबि आयुष्यर्ान ििंत्रज्ञ र्िंदार म्िािारा आहण
िे दोन बुटके उभे िोिे...
“अरे ििंत्रज्ञ र्िंदार हन म्िािारा र्ािंहत्रक दोघेिी एक साि... “असा आर्ाज आला आहण िे
प्रर्ेश दार उघडलिं गेलिं. िे सारे आि हनघाले त्याच र्ेळी आर्ाज आला...
“नसत्या करार्िी करू नका. जे करायला आला आिे िे करा र् गुपचूप हनघा...
आहण िे दार बिंद झाले

काळ्या र्िालािील शस्त्रागाराि असणारा हत्रशूळ आणण्यासाठी देर्व्रि हनघाला. प्रर्ास
खूप र्ोठा िोिा. कािी क्रदर्स पुरेल एर्ढेच अन्न पाणी त्याने घेिले िोिे. र्ात्र कािी िासाच्या
प्रर्ासानिंिर त्याचा घोडा दर्ला. एक उत्तर् प्रजािीचे जनार्र क्रकिीिरी क्रदर्साचा प्रर्ास न
िकिा करणारे , चभिंिीच्या पलीकडे असल्याने कािी िासाच्या प्रर्ासाि फारच दर्ले. देर्व्रि
घोड्यार्रून उिरला. त्याला हििेच सोडला, आहण िो चालि पुढे हनघाला. सिंपूणव जर्ीन उजाड
िोिी. एकिी हिरर्े झुडूप नव्ििे. उन्िाच्या झळा लागून त्यािंची त्र्चा जळि िोिी. कािी िास
चालल्यानिंिर त्याला िकर्ा जाणर्ू लागला. त्याची पार्ले जड झाली. डोळ्यापुढे अिंधारी येऊ
लागली. आहण िो बेशद्ध
ु झाला...
गार र्ार्याने त्याला जाग आली. ििंडगार पाण्याने भरलेल्या िळ्याकाठी गार लुसलुशीि
गर्िार्रिी र्खर्ली कापडार्रिी िो हर्र्स्त्र पडला िोिा. दुरून एक अहिसुिंदर नारी येिाना
क्रदसि िोिी. हिला पाििाच राजकु र्ार देर्व्रि र्ोहिि झाला, पण अहन्र्ची आठर्ण िोिाच
त्याला अपराधीपणा र्ाटला. र्िाराज हर्श्वकर्ावची र्ुलगी अन्र्ी र् राजकु र्ार देर्व्रि यािंचिं
हनचस्सिंर् प्रेर् िोििं. त्याने त्या सुिंदर नारीकडे बघायचे टाळले. िी जर्ळ आली...
“देर्व्रि र्ाझ्याकडे बघणार देखील नािीस का...
िो अन्र्ीचा आर्ाज िोिा. त्याने हिच्याकडे पाहिलिं. िी अन्र्ीच िोिी. त्याला र्ाटलिं िे
स्र्प्न असार्िं. त्याने हिला त्याच्या बाहपाशाि घेिले. ओठला ओठ स्पशव िोिाच दोघािंचेिी शरीरे
िरिरुन हनघाली. त्याचे िाि हिच्या शरीराभोर्िी र्ुक्तपणे क्रफरू लागले. िी सुखाची उसासे
टाकि िोिी. श्वासोच्छर्ास र्ाढि गेले. एकर्ेकािंची शरीरे क्रकिीिी अनुभर्ली िरी त्यािंची र्ने
िृप्त िोिच नव्ििी. बराच र्ेळ त्यािंची प्रणयक्रिडा चालू राहिली. त्या कोर्ळ्या उन्िाििी िे
घार्ाने नाहून हनघाले. शेर्टी एकर्ेकािंच्या बाहपाशाि हििेच झोपी गेले.

उन्िाच्या झळ्याने त्याला जाग आली. देर्व्रि जागा झाला. सिंपूणव शरीर घार्ाने हभजले
िोिे. त्याच्या शरीराला अत्तराचा र्ास येि िोिा. बाजूला िो सोनेरी हत्रशूळ पडला िोिा. ज्या
रठकाणी त्याने घोडा सोडला िोिा हििेच त्याला जाग आली िोिी. घोडा अजूनिी हििेच िोिा.
काय झालिं िे त्यालािी र्ािीि नव्िििं. पण ज्या हत्रशुळासाठी िो आला िोिा िे हत्रशूळ र्ात्र
त्याला हर्ळालिं िोििं. हत्रशुळ घेऊन घोड्यार्रिी बसि िो जलहध राज्याच्या सैन्यिळाकडे
हनघाला

सुर्णवनगर, लोिगड, रत्नाहगरी अग्नी आहण ज्र्ाला िी पाच सिंसाधनिं राज्य िोिी. पाच
राज्याि नार्ाप्रर्ाणेच हर्हर्ध खहनजे र् सिंपत्ती िोिी. त्या पाच राज्यािंर्रिी इिर सर्व राज्यािंची
हर्ळू न सत्ता िोिी. स्िाहनक लोकािंना म्िणजेच र्ािील्या लोकािंना हििे बळजबरीने कार्ाला
लार्ले जाि िोिे. र्ात्र त्या लोकािंनी उठार् करून पाचिी राज्य िाब्याि घेिली िोिी. र्ािीिल्या
लोकािंचानेिा अिंक्रकि िोिा. पाच राज्यािंर्ध्ये आिा त्याच्यानेिृत्र्ाखाली बरे च बदल झाले िोिे.
त्यािंच्याकडू न जनार्रासारखे कार् करून घेिले जायचे आहण पुरेसे अन्निी नािी क्रदले जायचे. पूर्ी
इिर राज्यािंची सत्ता असल्याने व्यापार नार्ाची गोष्टच नव्ििी. जे िे राज्य लागेल त्या गोष्टी
ज्यािंच्या त्यािंच्या हिश्यािून घेऊन जायचे. त्यार्ध्ये िाल व्िायचे हििे स्िाहनक लोकािंचे. इिर
लोक त्यािंना र्ािीिले लोक म्िणायचे खरे र्ात्र िे स्र्िःला पहिले र्ानर् म्िणायचे. िसे पाििा
आिा सिंसाधन राज्ये पूणप
व णे प्रिर् र्ानर्ािंच्या िाब्याि िोिे. त्यािंनी स्र्िःच सैन्यिी ियार के लिं
िोििं. उपलब्ध खहनजािंपासून र्ेगर्ेगळी शस्त्रेिी ियार के ली िोिी. जरी बािेरून कोणी आिर्ण
के लिं िरी िरीिी त्यािंना सिजासिजी राज्य िस्िगि करिा येणार नव्िििं.

पूर्ी पाच नार्धारी राजे िोिे त्यािंना दररोज आठ िास कार् कार् करायला लार्लिं जाि
िोििं, आहण पूर्ी जे इिर लोकािंना खायलख जे अन्न क्रदलिं जाि असे िेच त्यािंनािी क्रदलिं जाि िोििं.
पूर्ी त्या लोकािंना त्रास िोि िोिा िो आिा बिंद झाला िोिा. अिंक्रकि पाच राज्याचा प्रर्ुख असला
िरी प्रत्येक राज्याि पाच जणािंचिं हर्श्वस्ि र्िंडळ असे 25 जण त्याने सर्व कारभार चालर्ण्यासाठी
हनर्डले िोिे. त्याला र्ाटलिं िोििं सर्व राज्य आपल्या लोकािंकडे आल्यार्रिी पहिल्यािंदा हर्रोध
िोईल िो बािेरील राज्यािंचा, ज्यािंनी त्यािंच्यार्रिी गुलार्हगरी लादली िोिी त्यािंचा. र्ात्र ज्या
हर्श्वस्ि र्िंडळाच्या िाब्याि त्याने लोिगड िे राज्य सािंभाळण्यासाठी क्रदलिं िोििं त्यािंनी त्याच्या

हर्रुद्ध उठार् के ला. त्यािंच्याशी िर प्रकारे सिंर्ाद साधण्याचा प्रयत्न करून पाहिल्यानिंिर शेर्टी
सैहनक घेऊन स्र्ारी करण्याचे ठरर्ले. त्याची युद्धनीिी भयानक िोिी. फार कािी रक्त न सािंडिा
लोिगड त्याच्या िाब्याि आले. त्या पाच गद्दारनेत्यािंना र् त्याच्या हर्श्वासू हन खास हनर्डक
लोकािंना त्याच्यापुढे उपहस्िि के ले िोिे...
“हपढ्यानहपढ्या आपण आपलिं जीर्न गुलार्हगरीि जगि िोिो. आपण या पृथ्र्ीिलार्रील
प्रिर् र्ानर्, र्ुक्तपणे पृथ्र्ीिलार्रिी हर्िार करण्याऐर्जी या खाणीि कार् करण्याची गुलार्ी
त्यािंनी आपल्यार्रिी लादली. आपल्याला आपले सण-उत्सर्िी साजरे करिा येि नव्ििे. आपली
परिं परा पुढे चालर्िा येि नव्ििी. आपण फक्त जनार्रासारखे कार् करि िोिो. आिा उठार्ानिंिर
पररहस्ििी बदललेली आिे. पाचिी राज्यार्रिी आपली सत्ता आिे. आिा आपण एकत्र यायचिं
सोडू न याच्यािंसारखे लोक आपल्या आपल्याि फू ट पाडि आिेि. आिा िर कधी नव्िे िे अहधक
एकत्र येण्याची गरज आिे. या पृथ्र्ीिलार्रील खहनज सिंपत्ती आपल्या िाब्याि आिे. आपण
कािीिी शक्य करू शकिो. फक्त गरज आिे िी एकत्र येण्याची. आपापसाि र्िभेद नकोि. कु णाला
कािी बोलायचे असेल िर त्यािंनिं सर्ोर येऊन बोलार्िं, प्रत्येकाच्या र्िाचा आदर के ला जाईल.
पण पाठीर्ागे असले धिंदे करू नयेि....”
असिं म्िणि त्याने त्याची िलर्ार काढली र् पाच जणािंचा प्रर्ुख ज्यानिं सर्ांच्या डोक्याि
हर्श पेरलिं िोििं त्याचिं शीर धडार्ेगळे के ले...
“िा आपलाच र्ाणूस िोिा, पण या एका र्ाणसार्ुळे आपली १७ र्ाणसे र्ृत्युर्ुखी पडली.
त्यार्ुळे त्याला हशिा िोणिं आर्श्यक िोििं...
अिंक्रकिच्या अशा धडाडीच्या हनणवयार्ुळे प्रिर् र्ानर्ािंचा प्रर्ुख झाला िोिा त्याच्या प्रत्येक
हनणवयाला सार्ान्य जनिेचा पाटठिं बा असायचा...

र्ारूिािंच्या जुन्या र्िालाि र्ुख्य पुजारी भैरर् त्याचा र्ुलगा पािवर् आहण प्रलयकाररका
उभे िोिे. िो र्िाल र्ारूिािंच्या गिर्ैभर्ाची साि देि िोिा. र्ात्र आिा त्याची अर्स्िा दयनीय
झाली िोिी.
“आपल्याला जर सार्या पृथ्र्ीर्रिी साम्राज्य पसरर्ायचिं असेल िर पहिल्यािंदा सिंसाधन
राज्य िाब्याि घ्यार्ी लागिील एकदा का सिंसाधन राज्यािंर्र की सत्ता आली की बाकीच्या
राज्यािंर्रिी सत्ता हर्ळहर्ण्याचा र्ागव र्ोकळा िोिो...”भैरर् बोलि िोिा.

सिंपूणव पृथ्र्ीर्रिी साम्राज्य प्रस्िाहपि करण्याची त्यािंची र्ित्त्र्ाकािंिा िोिी. प्रलयकारी
के ला जागृि करून स्र्िःच्या फायद्यासाठी र्ापरून िो आगीशी खेळि िोिा. त्याने प्रत्येक
हर्धीर्ध्ये िोडाफार बदल के ला िोिा जेणेकरून प्रलयकारीका त्याच्या िाब्याि रािील.
“पण उडत्या बेटािंर्रिी असलेलिं प्रलयाला जागृि करण्यासाठी लागणारे ...
प्रलयकारी का भैरर्ाला िोडि र्ध्येच बोलू लागली । पण हिचिं र्ाक्य पूणव िोण्याअगोदरिी
भैरर्ाने त्याच्या िािाची र्ूठ र्ळिाच िी िडफडू न खाली पडली र् भयिंकर र्ेदनािंर्ुळे हर्व्िळू
लागली...
“र्ी सािंगिो िेच करायचिं बाकीचिं बोलायचिं नािी...
भैरर् बोलला. भैरर्ने के लेल्या हर्धींर्ुळे हिची शक्ती भैरर् आहण त्याचा र्ुलगा पािवर् या
दोघािंर्रिीिी चालि नव्ििी...
“सिंसाधन राज्याि र्ध्यिंिरी उठार् िोऊन नर्ीन राजा उदयाला आला आिे. र्ला त्याचिं
र्स्िक िर्िं आिे. आहण सार्यािंना कार्ाला लार्. खहनज िेल, कोळसा लोखिंड आिा भरपूर
लागणार आिे. त्याने प्रलयकाररके ला आदेश क्रदला. िी गपचूप हििून हनघून गेली.
“पािव िुला िू हर्श्वनाि र्ाहिि आिे ना रे ...
भैरर् िो र्ुख्य पुजारी त्याच्या र्ुलाला म्िणाला
“िो र्ाहिि आिे...
“िो कु ठे आिे िे जरा र्ाहििी कर... त्याची भेट घ्यायची आिे. आपल्या हनयोजनाप्रर्ाणे
काळी चभिंि पडायला िर्ी िोिी. र्ात्र त्या ििंत्रज्ञ र्िंदारच्या र्ुलाने र्ध्येच घोळ घािला.
आपल्याला लर्कराि लर्कर चभिंिीपलीकडील सम्राटाची गरज आिे. कारण र्ारुि आग्नेय आहण
जलहध राजे एकत्र येण्याच्या र्ागावर्र आिेि. त्यािंच्यासोबि ििंत्रज्ञ र्िंदारिी आिे. त्यार्ुळे हनव्र्ळ
प्रलयकारीका असून भागणार नािी...
त्याचा आज्ञाकारी पुत्र पाठर् लगेच हनघून गेला. र्ारुिािंचा र्ुख्य पुजारी म्िणजेच भैरर्
क्रकिीिरी र्र्षांपासून हनयोजन करून, प्रत्येक घटना त्यार्रिी येणाऱया क्रिया-प्रहिक्रिया यािंचा
अभ्यास करून त्याने अहिशय कलाकु सरीने हर्जयासाठी असणारा िा सारा साचा ियार के ला
िोिा. लिानपणी िो र्ारूिािंच्या आश्रयाला िोिा. त्यार्ेळी त्यािंच्याकडे ना कोणििं राज्य िोििं ना
कसाची सत्ता िोिी िरीिी त्यािंच्याकडे क्रकिी गर्व असायचा. भैरर्ाची लिानपणी फार हडिूड

व्िायची. त्यार्ुळे त्याच्या र्नाि त्यािंच्याहर्रुद्ध द्वेर्ष भरला िोिा. अकराव्या र्ारूि राजाच्या
पत्नीला जेव्िा प्रसुिी र्ेदना चालू झाल्या त्यार्ेळी दुसऱया एका दासीलािी प्रसूहिर्ेदना सुरू
िोत्या. भैरर् िा बऱयाच शास्त्रािंर्ध्ये हनपुण िोिा. र्ैद्यकीय हशिणाििी त्याचा कोणी िाि धरू
शकि नसे. अकरार्ा राजा र्ारुि क्रकिीिरी र्र्षावपासून र्ुलासाठी प्रयत्न करि िोिा. र्ात्र अजूनिी
त्याला पुत्ररत्न प्राप्त झाले नव्ििे. र्ात्र यार्ेळी राणी गरोदर राहिली िोिी आहण र्ुलिी सुदढृ
जन्र्ाला आले. पण भैरर्ाने राणीचा र्ुलगा दासीच्या र्ुलीबरोबर बदलला. िी र्ुलगी म्िणजे
आरुर्षी िोिी र् िो र्ुलगा म्िणजे रुद्र िोिा. भैरर्ाच्या डोक्याि हर्चारचि सुरू झाले. जर रुद्राचा
र्ृत्यु झाला िर िीन राजे एकत्र येणारच नािीि आहण प्रलयकररके ला कोणीच अडर्ू शकणार
नािी.

देर्व्रि हत्रशूळ घेऊन जलहध सैन्य िळार्रिी आला िोिा. आल्या आल्या र्िाराज कै रर्ािंनी
त्याला बोलार्लिं.
“युर्राज असिं र्ुखावसारखिं काळा र्िालािील हत्रशुळ आणायला जाणिं िुम्िाला शोभि
का...? जलहध राज्याचे बारार्े र्िाराज आिाि िुम्िी, आहण िुम्िीच असे र्ूखवपणाचे हनणवय
घ्यायला लागल्यार्रिी सिंपूणव राज्यानिं काय करार्िं..."
“पण बाबा र्ी जर गेलो नसिो िर आपलिं म्िणायला राज्याच राहिलिं नसििं. सारी जनिा
हत्रशुळ सैहनक बनून आपल्यापुढे उभा िोिी. काळी चभिंि पडणार नव्ििी त्यार्ुळे र्ला िािार्रिी
िाि ठे र्ून बसणे नको र्ाटलिं. म्िणूनच र्ी हत्रशूळ आणायला हनघालो. िुम्िाला हर्चारलिं असििं
िर िुम्िी कधीच जाऊ क्रदलिं नसििं. म्िणूनच गपचूप हनघालो आहण र्ित्त्र्ाचिं म्िणजे हत्रशुळ आला
आिे. आिा आपली र्ाणसे परि आणुया...
र्िाराज के रर्ानी राज र्िर्षींना बोलून ईश्वर त्यािंच्या स्र्ाधीन के ला की हशर्सैहनकािंना
र्ाणसाि आणण्याची ियारी चालू झाली...

बारार्े अग्नेय र्िाराज िरुण िोिे. र्याची िीस र्र्षे देखील पूणव झाली नव्ििी. त्यािंनीच
ििंत्रज्ञ र्िंदार, म्िािारा र्ािंहत्रक आयुष्यर्ान र् त्या दोन बुटक्यािंचे राजर्िालाि स्र्ागि के ले.

“काय आश्चयव ििंत्रज्ञ र्िंदार, र्ािंहत्रक आहण सुरूकु चालक स्र्िः उडत्या बेटार्रिी...? आम्िी
िुर्चे कोणत्या प्रकारे आदराहिथ्य करू...।.
“र्िाराज प्रलयकाररका जन्र्ली आिे, िे िर िुम्िाला र्ािीिच असेल. प्रलयकारीके ला
िािंबर्ण्याि यश आलेलिं नािी. िीन बहिणीकडू न कािी र्दि हर्ळे ल या अपेिेने त्यािंच्या शोधािव
या रठकाणी आलोय..."
ििंत्रज्ञ र्िंदार म्िणाला...
“िुम्िाला र्ाटििंय का की त्या िीन बहिणी उडत्या बेटािंर्रिी असिील...
“या हशर्ाय इिकी प्रशस्ि सर्ृद्ध आहण सर्वकािी उपलब्ध असणारी जागा दुसरीकडे
िोडीच आिे...
िो म्िािारा र्ािंहत्रक म्िणाला
“पण िुम्िी त्यािंना शोधणार कसे...? त्यािंची इच्छा असल्याहशर्ाय त्या कोणालािी सापडि
नािीि िे िर सर्वज्ञाि आिे... र्िाराज
“पण प्रयत्न िर करार्ा लागणारच पहिले िा फार गिंभीर हर्र्षय आिे िे िर त्यािंनािी र्ािीि
आिे...
िो ििंत्रज्ञ बोलला. त्याच र्ेळी एक सैहनक आि आला. र्िारजािंकडे पािि बोलू क्रक नको
म्िणि उभारला. र्िाराजािंनी निरे नचिं हर्चारलिं, िेव्िा बोलला...
“जलदी राज्याच्या कै रर् र्िाराजािंचा एक दूि आपले दशवन र्ागि आिे...
“चला िर र्ग िुर्चा शोधायला शुभेच्छा आहण र्िाराज हनघून गेले
“र्ला कोणीिरी सािंगेल का की या िीन बहिणी कोण आिेि आहण त्यािंच्या शोध कशासाठी
घ्यायचा आिे...”आयुष्यर्ान र्ैिागून म्िणाला...

“त्या हिघी नसत्या िर र्ानर्जािीचे भहर्ष्य कािीिरी र्ेगळिं असििं. पहिल प्रलय
िािंबर्ण्याि या हिघींचा र्ोठा र्ाटा आिे. त्यािंच्या र्दिीहर्ना िो पररपूणव जागृि झाला असिा
आहण र्ानर् जर्ाि कािी र्ेगळ्याच दुहनयेि असली असिी... ििंत्रज्ञ र्दार बोलून गेला.

र्िाराज आग्नेयािंपुढे िो दूि उभा िोिा र् त्याच्या िािािील पत्रा र्ाचि िोिा...
“र्ागच्या प्रलयापासून अग्नेया यािंनी या जगिाशी सिंपकव िोडला. सर्व कािी त्यािंनी
स्र्िःच्या स्र्िः उत्पादन करायला सुरुर्ाि के ली. सर्व गोष्टी हनर्ावण के ल्या. या जगाि गोष्ट आिे
र् िी उडत्या बेटािंर्रिी नािी असे िोि नािी. या घडीला अहिशय सुख सर्ृद्धीने युक्त असलेले
राज्य म्िणजे अग्नेय.
र्ात्र पुन्िा एकदा प्रलयकाररके चा जन्र् झाला आिे. र्ारुिािंच्या पुजार्याने िे सारे र्षड्यिंत्र
र्ािंडले आिे. िो स्र्िःचिं राज्य हनर्ावण करू इहच्छि आिे त्यासाठी प्रलयकारी के ला िो शास्त्र
म्िणून र्ापरि आिे. पण प्रलय िा कोणाच्या अिंकुश खाली रािि नािी िे िो हर्सरला आिे. कािी
िणािंचा अर्धी आिे आिा प्रलयाच्या जागृिीला...
िुम्िी पलय जागृि करण्यासाठी लागणारी र्ित्त्र्ाची गोष्ट कडेकोट सुरिेि इिकी र्र्षे
सािंभाळली आिे. र्ात्र प्रलयकारीके ला कािीच अशक्य नािी. जर हिला नष्ट करार्याचे असेल िर
बाराव्या हपढीने एकत्र यायलाच िर्िं. त्यासाठी बैठकीचिं िे हनर्िंत्रण पाठर्ि आिोि...
पुढेिी बऱयाच गोष्टी त्या दूिाने र्ाचून दाखर्ल्या र् निंिर िो हनघून गेला. र्िाराज अग्नेय
अग्नी किाि गेल.े एक ज्र्ाला प्रकाहशि झाली र् आर्ाज येऊ लागला...
“सध्यािरी प्रलयकाररका त्या भैरर्च्या िाब्याि आिे पण फार काळ रािणार नािी. कै रर्
र्िाराजािंनी रास्ि सुचर्लेलिं आिे. बाराव्या हपढीने एकत्र यायलाच िर्िं. पण बारार्ीला हपढीचा
र्ारुि राजा र्ारुिािंर्धे नािी. त्यािंना र्ाटि आिे िो र्ृि आिे. र्ात्र बाराव्या हपढीचा राजा
जिंगलािील लोकािंचा प्रर्ुख झालाय... त्याला आम्िी बोलू. िू जाण्याच्या ियारीला लाग...”

रुद्राला सकाळी जाग आली. त्याचिं डोकिं भयिंकर दुखि िोििं. झोप नीट लागली नव्ििी.
रात्री झालेला फारसिं कािी आठर्ि नव्िििं. एर्ढिंच र्ािीि िोििं की िो र्ीराच्या कु शीि रडला
िोिा. सारे च लोक आज उहशरा उठले िोिे. रात्रीच्या उत्सर्ाचा पसारा आजूबाजूला पडलेला
िोिा. र्ोकळ्या िर्ेसाठी आहण अिंघोळीसाठी िो िलार्ाकडे हनघाला. र्ाटेि र्ीरा परि येिाना
क्रदसली.

“र्ीरा... र्ीरा... रुद्रा हिला पिाि म्िणाला... त्याच्याकडे दुलि
व करून िी िशीच पुढे
चालि रािीली. हिला िािंबर्ण्यासाठी त्याने हिचा िाि धरून ओढला...
“सोड र्ला... त्याच्या िािािून िाि सोडू न घेि हिने रुद्राच्या कानहशलाि भडकार्ून
क्रदली... “परि िाि लार्लास िर याद राख...
“काय झालिं िरी काय...?”
रुद्रा कािी न सर्जून बोलला
“र्ा रे र्ा... र्लाच हर्चार अजून काय झालिं... अगोदरपासूनच असा िोिास का...? एर्ढिं
कािी बोलला आहण परि घाण के ली सगळी...
“काय बोलिेस िरी काय...? काय घाण के ली र्ी...”
“िुझा िूच आठर् काय घाण के ली काल रात्री...
आहण िी हनघून गेली. रुद्राला आिा अहधकच प्रश्न पडले. काल रात्री नशेि कािी के लिं का
आपण? िसे अजून एकदािी त्याने नशेि कािी उलटेसुलटे के ले नव्ििे. र्ग काल रात्री त्यानिं काय
के लिं असार्िं...? पटकन सारे कािी आर्रुण िो र्ाघारी र्ळला. त्याच्या किाि आल्यार्र त्याचा
सेर्क त्याची खोली व्यर्हस्िि करिाना क्रदसला.
“अरे काल रात्री काय झालिं...? र्ी काय के लिं सािंगशील का...?
त्यानिं सारे कािी सािंहगिलिं त्याि कािी र्ेगळिं नव्िििंच. फक्त शेर्टी म्िणाला
“आहण काल रात्री खोलीि कोणीिरी िोििं िुर्च्या झोपायला, हर्राबाई सािेब सोडू न...
आिा त्याला कळलिं र्ीरा एर्ढी का भडकली िोिी िो र्ीरा सर्जून दुसऱयाच बाईसोबि
झोपला िोिा...

त्या िीन र्ाया िोत्या. म्िटल्यािर िीन िोत्या. म्िटल्यािर एक िोत्या. एक र्ाया िीन
प्रकारची ककिं र्ा िीन र्ाया एक प्रकारच्या. एकाच र्ेळी हिघींचा जन्र् झाला िोिा. िीन बहिणी
भलत्याच प्रहसद्ध िोत्या. त्यािंची र्ाया कोणालािी र्ोहिि करणारी िोिी. िे सुिंदर रूप. िो र्िाल.
र्िालािील प्रत्येक गोष्टीला त्यािंचा र्ायार्ी स्पशव िोिा. सािाि भगर्िंिालािी त्यािंच्या र्ायेचा
िेर्ा र्ाटिो असे म्िणिाि. त्या हिघींचा सिंर्ाद चालला िोिा.

पहिली र्ाया
“प्रत्येक राजाकडू न बीज आलेलिं आर्श्यक िोििं प्रत्येकीने आणलिंय ना..."
“िो र्ी र्ारूि राजाकडू न. र्ारुिािंचा राजा खरा प्रर्ुख आिे जिंगली लोकािंचा. एका जिंगली
स्त्रीचिं रूप घ्यार्े लागले र्ला....”दुसरी र्ाया
“जलहधच्या राजकु र्ाराची आर्ड आहण हनर्ड छान आिे. साधारण र्ानर् आिे िी, र्ात्र
सौंदयव अगदी ओसिंडून भरलय हिच्याि. रिक राज्याची राजकु र्ारी झाली िोिे र्ी,
देर्ाव्रिासोबि...”हिसरी र्ाया
“अरे फारच आनिंदी क्रदसिेस िू... दुसरी र्ाया
“अरे जुन्या आठर्णी जाग्या के ल्या त्याने. र्ला खूप आर्डला िो. र्ी बिीस म्िणून त्याला
घ्यार्िं म्िणिे...”हिसरी र्ाया
“कािीिी बोलू नकोस, र्ुखावसारखिं... पहिली र्ाया
“िो िो र्ला र्ाहिि आिे. म्िणूनच त्याला खुश करण्यासाठी काळ्या र्िालािील हत्रशूळ
आणून क्रदला. त्याला िे सारिं कळल्यार्र स्र्खुर्षीने येईल र्ाझ्याकडे... हिसरी र्ाया
“आर्च्या दोघीच सोड, िू आग्नेयेकडू न जाऊन आले का नािी... दुसरी र्ाया
“िो र्ाझिंिी कार् झाले आिा आपल्याकडे हिन्िी राज्यािंची हबजे आिेि. आिा फक्त योग्य
र्ेळेची र्ाट पािायची आिे... पहिली र्ाया
“ििंत्रज्ञ र्िंदार, म्िािारा र्ािंहत्रक, आहण सुरूकु चालक आपल्याला शोधायला आलेले आिेि.
त्यािंना सािंगायला िर्ा... दुसरी र्ाया

ििंत्रज्ञ र्िंदार, िो म्िािारा र्ािंहत्रक, आयुष्यर्ान हन िे दोन बुटके अचानक त्या र्ायार्ी
र्िालािंर्ध्ये बोलर्ले गेले. त्या िीन र्ायार्िींनी त्यािंना भेटण्यासाठी बोलर्लिं िोििं. िो र्िाल
काय आहलशान िोिा. आग्नेय राजािंच्या र्िाला पेिािी त्याची भव्यिा क्रदव्य िोिी. सर्ोर
रत्नखहचि सुर्णव र्िंहडि आसणे िोिी. त्यार्रिी त्या हिघीिी बसल्या िोत्या.
“प्रलयकाररके चा जन्र् झाला आिे. सुरुकु चालक हिला िािंबर्ू शकला नािी आहण िुम्िा
दोघािंनािी िे शक्य नािी. म्िणून िुम्िी आर्च्या कडे आलाि...

देर्व्रिाला हत्रशुळ, देणारी हिसरी र्ाया म्िणाली...
“िू गप्प बस ग... दुसरी र्ाया म्िणाली...
“हिला अजून िोडा र्ोठा बोलण्याचा अनुभर् नािी िुर्चिं येण्याचिं कारण आम्िाला ज्ञाि
आिे, िुम्िाला अजूनिी कािी सािंगायचिं आिे का...
“कािी नािी. प्रलय िािंबर्ण्यासाठी आम्िी कािी िुर्ची र्दि करू शकिो का... ििंत्रज्ञ
म्िणाला...
“आर्ची पद्धि फक्त आम्िालाच र्ाहिि आिे. फक्त आम्िीच कायावहन्र्ि करू शकिो. िुम्िी
िुर्च्या पद्धिीने प्रयत्न करा. योग्य र्ेळ आली की आम्िी कायवर्ािी करू... पहिली र्ाया
आहण पुन्िा एकदा िे सारे र्िला बािेर फे कले गेले...

जेव्िा रुद्राला काल रात्री भलिाच घोळ घािला, त्यार्ेळेस त्याची अर्स्िा फार हर्हचत्र
झाली िोिी. त्याला अजूनिी आठर्ि िोििं क्रक िी र्ीराच िोिी, पण त्याला कळालिं िोििं की िी
र्ीरा नव्ििी. र्ीरा सारखी क्रदसणारी दुसरी कोणिी िरी येऊन त्याच्यासोबि िा खेळ खेळून
गेली िोिी.
“स्र्िःर्रिी हशर् कणव बिंद कर या जगासर्ोर अनेक र्ोठे प्रश्न आिेि आहण के व्िािी जागृि
िोऊ शकिो त्याला िािंबर्ण्यासाठी िुझी गरज आिे या जगाला...
अचानक खोलीिून आर्ाज येऊ लागला. आग्नेयािंचे पूर्वज र्ारुिािंच्या राजाला
बोलर्ण्यासाठी आले िोिे...
“जास्ि काळजी करू नकोस आम्िी कािी शत्रू नािी ना हर्त्र आिोि गरज आिे र्ागांच्या
खऱया र्ारसाची म्िणून िुझ्याकडे आलोय...
त्यािंनिं आजूबाजूला पािि आर्ाज कु ठू न येिे बघायचा प्रयत्न के ला, पण त्याला कळालिं नािी.
पुन्िा एकदा र्ारूिािंचे नार् ऐकिाच रुद्राच्या िळपायाची आग र्स्िकाला गेली. त्याने हििेच
असलेल्या एका एक पाण्याने भरलेला जग उचलून जोराि फे कला.
“क्रकिीिी आदळआपट के ली िरी सत्य कािी बदलणार नािी. िु र्ारूि िोिास, र्ारुि आिेस
आहण र्ारूि रािणार आिेस. िू र्ारूिािंचा खरा बारार्ा राजा आिेस...

“र्ारुिािंचा हन र्ाझा सिंबिंध के व्िाच सिंपला आिे. सगळे र्ारूि र्ला र्ृिासर्ान सर्ान
आिेि. र्ारुि र्ाझ्यासाठी िेव्िाच र्ेले त्यार्ेळी न के लेल्या गुन्ह्ासाठी त्यािंनी र्ाझ्या आईला
हशिा क्रदली. निंिर र्लािी त्यािंनी बहिष्कृ ि के लिं...
“िरीिी िू त्यािंना र्दि के लीस ना. ज्या लोकािंनी िुला साि क्रदली त्यािंना धोका क्रदलास ना...
“हििेच चुकलो र्ी. र्ला र्ाटलिं िे घर आिे। आरुर्षी र्ुळे र्ी जरा गाफील झालो. पण आिा
र्ला र्ाझिं खरिं घर आहण र्ाझिं खरिं कु टुिंब कु ठे आिे िे चािंगलेच सर्जलेला आिे... आहण जोपयंि
िे र्ाझिं घर आहण िे र्ाझिं कु टुिंब सुरहिि आिे िोपयंि र्ला बािेरच्या जगाची अहजबाि काळजी
नािी. एकदा फसलो िोिो आिा पुन्िा फसणार नािी. र्ी र्ारूि नािी. र्ी या जिंगलािील
रहिर्ाशी आिे आहण िे जिंगलच र्ाझिं घर आिे. बािेरचिं जग जळू न खाक झाला िरी चालेल
जोपयंि िे जिंगल र् र्ाझी लोक सुरहिि आिेि िोपयंि र्ला बाकीची काळजी नािी...

जलहध राज्याचे राजर्िार्षी र् इिर जाणकार लोकािंनी िो काळ्या र्िालािील हत्रशुळ
र्ापरून हत्रशूळ सैहनकािंना र्ाणसाि आणण्याचा उपाय शोधून काढला िोिा. त्यासाठी लागणारे
सर्व साहित्यिी गोळा झालिं िोििं। िोर्कुिं ड पेटला. सर्व बाबी पूणव झाल्या िोत्या. इिर सर्व हर्हधिी
पूणव झाल्यानिंिर राज र्िर्षींनी िो हत्रशुळ उचलला र् िोर्कुिं डाकडे जार्ू लागले. िो हत्रशुळ एकदा
िोर्कुिं डाि पडला की सर्व सिंपणार िोिे. पण त्याच र्ेळी चभिंिी पलीकडू न हत्रशूळ सैहनकािून एक
हत्रशूळ फे कला गेला र् िो राजर्िर्षींना लागला. राज र्िर्षींची जागेलाच र्ािी झाली.
हत्रशूळ सैन्य यासाठीच प्रहसद्ध िोििं त्यािंच्याि हत्रशूळचा स्पशव हन र्ानर्ाचिं अहस्ित्र्च नष्ट
व्िायचिं. राजर्िर्षी िोत्याचे नव्ििे झाले आहण एकापाठोपाठ हत्रशुळ येऊ लागले. बरे च सैहनक
बेसार्ध िोिे। िे जागीच र्ृत्यू पार्ले. त्यािंची झालेली र्ाहििी र्ािणाऱया र्ाऱयाबरोबर उडू
लागली. कािींनी सार्ध िोि ढाली आडव्या धरल्या पण साध्या ढालींचिं त्या हत्रशुळापुढे कािी
रटकार् लागि नव्ििा. त्या ढालीसकट त्या सैहनकािंची र्ािी झाली.
“अहभर्िंहत्रि ढाली घ्या अहभर्िंहत्रि ढाली...”र्िाराज कै रर् बोलले.
र्ात्र त्याचर्ेळी एक हत्रशूळाने त्यािंच्या छािीचा र्ेध घेिला. िेिी जागेल्याच नष्ट झाले.
र्िाराज कै रर्ािंना या क्रदर्साची अपेिा िोिीच. त्यार्ुळे ज्या क्रदर्शी त्यािंनी हत्रशूळ सैहनकाची
आरोळी ऐकली िोिी त्याच क्रदर्सापासून त्यािंनी अहभर्िंहत्रि ढाली ियार करण्याची आज्ञा क्रदली
िोिी.

अहभर्िंहत्रि ढाली प्रत्येकाच्या िािी जाईपयंि हनम्म्याहून अहधक सैन्य नाहिसे झाले िोिे.
शेर्टी कसेबसे युर्राज देर्व्रिाने िो हत्रशुळ घेि अहग्नकुिं डाि टाकला. त्याबरोबर िे हत्रशुळ येणिं
बिंद झाले. हत्रशुळ सैहनक नािीसे झाले िोिे. हििे आिा जलहध राज्याचे सार्ान्य नागररक िोिे.
पण अधे सैन्य त्यासाठी बळी गेले िोिे. युर्राज देर्व्रिाच्या डोळ्याि प्रहिशोधाचा अग्नी पेटला
िोिा.

“र्ी म्िटलिं िोििं र्ाझी गरज पडेल िुम्िाला, पडली की नािी...”र्ेडा आबाजी म्िणजेच
हर्श्वनाि म्िणाला.
भेटीच्या सिंरिणासाठी र्ारसदारािंची सभा िोिी कधीकाळी र्ेडा आबाजी आयुष्यर्ान
प्रर्ाणेच सभा प्रर्ुख िोिा. पण त्याच्या राजकीय र्ित्त्र्ाकािंिेर्ुळे त्याला सभेिून काढू न टाकलिं
िोििं. त्याने भैरर् बरोबर िाि हर्ळर्णी के ली िोिी. काळी चभिंि पाडू न देण्यासाठी. काळी चभिंि
पाडण्याचा अहधकार फक्त रिक राज्यािील राजाला, त्याच्या सैन्याला ककिं र्ा र्ारसदारािंच्या
सभेला िोिा. इिर कोणीिी त्या चभिंिीला पडायला गेले िर त्याचा र्ृत्यू नक्की असायचा. म्िणूनच
भैरर्ने (र्ारुिािंचा पुजारी ) हर्िर्ा सोबि लािंब पल्ल्याची चाल खेळली िोिी. र्ात्र ििंत्रज्ञ
र्िंदारच्या र्ुलािंनी ऐनर्ेळी घोळ घािला िोिा.
त्यार्ुळे भैरर् आहण पािव हर्श्वनाि कडे आले िोिे. ज्या हबयािंची िैली आयुष्यर्ान भरि
कहनष्क आहण चैिन्य उत्तर-दहिण टाकि गेले िोिे. िी हबयािंची िैली र्ारसदारािंच्या सभेिील
एका अत्यिंि ज्येष्ठ र् जुन्या सदस्याने बनर्ून र्ोहिनीच्या घरी ठे र्ण्यासाठी क्रदली िोिी. त्याला
म्िणे भहर्ष्यािील कािी घटना क्रदसायच्या. त्यार्ुळेच र्ोहिनीला सािंगिानाच सािंहगिलिं िोििं की
' एके क्रदर्शी योध्या प्रर्ाणे र्ेश पररधान के लेल्या युर्क येऊन िुला स्र्िःहून त्याची र्दि देऊ
करे ल त्यार्ेळी िी िैली त्याच्या िर्ाली करायची. पण हर्श्वनािने त्याििी र्ध्ये भेसळ के ली
िोिी. हबयािंर्ध्ये भेसळ करून त्या हबयािंचा र्ापर करून त्याला चभिंि पडिा येईल अशी व्यर्स्िा
त्याने के ली िोिी. एकदा का त्या बीया र्ारसदारािंच्या िस्िे योग्य जागी पडल्या, की चभिंि पाडणिं
त्याला सिज शक्य िोििं.

हर्श्वनािने भैरर् बरोबर करार के ला िोिा. त्यार्ेळी त्यािंने एक अट घािली िोिी.
र्ारसदारािंच्या सभेिील सर्व ज्येष्ठािंना र्ारून टाकायचिं. साऱयािंचा र्ृत्यू झाल्यार्ुळे िरूणािंना
कोणी र्ागवदशवन करणारा हशल्लक राहिला नािी. ठरल्याप्रर्ाणे भैरर्ाने सर्व जेष्ठािंचा खात्र्ा
के ला. याच र्ोक्याचा फायदा घेि हर्श्वनािने र्ेडा आबाजी बनि आयुष्यर्ान ची गाठ घेिली.
हबयािंची हपशर्ी पहश्चर्ेकडील काळ्या चभिंिीच्या जर्ळच्या गार्ािील एका घरािंर्ध्ये असल्याचे
सािंहगिले...

र्ग िी हबयािंची हपशर्ी शोधण्यासाठी िे चार र्ारसदार काळ्या चभिंिीि जर्ळील सर्व
गार्ािंर्ध्ये क्रफरू लागले. र्ात्र हबयािंची हपशर्ी र्ोहिनी कडे िोिी िे कोणालाच र्ािीि नव्िििं.
जेव्िा आयुष्यर्ान स्र्िःहून त्या रठकाणी गेला र् र्ोहिनीच्या र्हडलािंना र्दि के ली. त्यार्ेळी
त्याला हबयािंची हपशर्ी हर्ळाली. पण त्या हबयािंच्या हपशर्ीर्ध्ये हर्श्वनािने भेसळ के ली िोिी.

“चल लर्कर आर्च्या पुढच्या योजना चभिंिीच्या पडण्यार्रिी अर्लिंबून आिेि...
भैरर् म्िणाला आहण िे हिघेिी काळ्या चभिंिीकडे हनघाले...

बाटी जर्ािीच्या टोळ्या र्ारूिािंच्या जुन्या र्िालाकडे हनघाल्या िोत्या. कािी क्रदर्सािंच्या
प्रर्ासानिंिर त्यारठकाणी पोिचल्यािी. पण हििे ना भैरर् ( म्िणजेच र्ुख्य पुजारी ) िोिा ना
पािव िोिा. िरीिी बरे च क्रदर्स त्या हििेच राहिल्या. ज्या टोळीने र्ारूिािंची र्दि के ली िोिी
िी टोळी फक्त पुरुर्षािंची िोिी. ज्यािंना इिर टोळ्यािंर्धून कािी ना कािी करण्यासाठी काढू न
टाकलिं िोििं. आिा िेच इिर सर्व टोळ्यािंर्रिी हकू र्शािी गाजर्ि िोिे. सुरुर्ािीला इिर टोळ्या
त्यािंच्या गोड बोलण्याला फसल्या...
“जलहध राज्याने आपल्याला आश्रय क्रदला आिे खरा पण आपल्याला नागररकािंची र्ागणूक
हर्ळिे का...? त्यािंचे लोक आपल्याकडे कोणत्या नजरे ने बघिाि...
असाच त्यािंचा युहक्तर्ाद असायचा. आहण िे कािी प्रर्ाणाि खरेिी िोििं. पण बाटी जर्ि
पूणवपणे जलहध राज्यािंर्ध्ये हर्सळण्यासाठी कािी काळ जाणार िोिा िे त्यािंनािी लिाि यायला
िर्िं िोििं. पण या उग्र र्ादार्ुळे बऱयाच टोळ्या त्यािंच्या पाठोपाठ आल्या. र्ात्र जुन्या र्िालाि

पोचल्यार्रिी त्या टोळ्यािंर्ध्ये हर्रोधाचे सूर उर्टू लागले. बऱयाच टोळ्या गुपचूप सोडू न हनघून
गेल्या िोत्या र् कािी जाण्याच्या र्ागावि िोिा.
र्ात्र आिा जुन्या र्िाला भोर्िी र्िाराज हर्श्वकर्ाव र् इिर िुकडीने घेरार् टाकला िोिा.
पण त्यािंना सुरुर्ािीला स्र्िःच्याच राज्यािील लोकािंसोबि लढार्े लागणार िोििं. कारण
र्िालािून टोळ्यािंनी जलहध राज्यािील कािी नागररकािंना अिंधभक्त बनर्ून त्यािंच्यासोबि आणलिं
िोििं. जेव्िा त्यािंचा र्ेढा पडला त्याच र्ेळी “हसरकोडा इसाड कोिे “असे ओरडि भक्तािंचा िल्ला
झाला. एके क अिंधभक्त चार चार सैहनकािंसोबि लढि िोिा.

र्ात्र जलहध राज्या सोबििी एक बाटी जर्ािीची टोळी िोिी. बासरी र्ाजर्ून भक्तािंना
शािंि करण्याची कला या टोळीला अर्गि िोिी. र्ग र्िाराज हर्श्वकर्ाव हन हिची युक्ती र्ापरि
जलहध राज्यािील त्या अिंध भक्तािंना शािंि करि पकडलिं...

आिा र्ात्र र्िालािील टोळ्यािंना सर्पवण करण्यार्ाचून पयावय नव्ििा. िरीिी त्या
िरप्रकारे लढण्याचा प्रयत्न करि िोत्या. सरिेशेर्टी सर्ांना पकडण्याि यश आले. त्यािंना पकडू न
र्िाराज हर्श्वकर्ाव चा िाफा जलहध राज्याकडे हनघाला...

ििंत्रज्ञ र्िंदार, म्िािारा र्ािंहत्रक, आयुष्यर्ान र् िे दोन बुटके यािंचा अग्नेय राज्यािील कार्
झालिं िोििं. जािाजािा र्िाराजािंकडे िे भेटायला गेले...
“र्िाराज िुर्च्या अहिथ्याबद्दल र्नापासून धन्यर्ाद. पण अजून एक हर्निंिी आिे...
ििंत्रज्ञ र्िंदार त्यािंना म्िणाला
“प्रलय जागृि करण्यासाठी लागणारी एक गोष्ट जी िुर्च्या सुरिेि आिे िी एकदा
िपासार्ी म्िणिो...

“ठीक आिे चला र्ाझ्याबरोबर... अग्नेय र्िाराजािंबरोबर सर्व हनघाले...

अग्नेयािंच्या र्ारसदाराहर्ना त्या र्ास्िुि प्रर्ेश करिा येि नसे. अग्नेय र्िाराज पुढे उभारले
त्यार्ेळी िे प्रर्ेश द्वार उघडले. अग्नेय र्िाराज आहण पाठोपाठ सर्वजण आि गेले. त्या र्िुवळाकार
र्ास्िूच्या कें द्रस्िानी र्र र् खाली सर्ान अिंिर ठे र्न
ू एक पेटी िरिं गि िोिी. र्िाराज त्या पेटीचा
इहििास सािंगि िोिे. पेटीच्या सिंरिणािव के लेल्या गोष्टी, गेलल
े ी जीर् या साऱया गोष्टी ऐकर्ीि
िोिे. पण प्रर्ेशद्वार अजूनिी उघडे िोिे. त्या हर्शाल प्रर्ेशद्वारािून सुरुकु सिजपणे आिा आला.
उडि आलेल्या सुरूकु ने पेटी िोंडाि पकडली. आयुष्यर्ान िोपयंि गुपचूप बािेर जाऊन िािंबला
िोिा. सुरुकु बािेर येिाच िो सुरुकु बरोबर उडाला. िे दोघेिी पेटी घेऊन प्रलयकाररके कडे हनघाले
िोिे

िी पेटी चोरीला जािाच उडत्या बेटािंर्रिी एकच गोंधळ र्ाजला. सर्व सैहनकािंना सूचना
देण्याि आल्या. सुरुकु र्रिी नगरािील सर्व िोफा धडाडू लागल्या. पण सुरुकु िा सुरुकु च िोिा.
प्रत्येक िोफे चा र्ारा चुकर्ि िो पुढे जाि राहिला र् शेर्टी बेटार्रून बािेर पडला. पण सिंपूणव
नगराि आगीचा िािंडर् र्ागे राहिला.

“आयुष्यर्ान का म्िणून असिं करेल... म्िािारा र्ािंहत्रक म्िणाला
“त्यार्रिी नक्कीच प्रलयकाररके चिं हनयिंत्रण असणार... र्िाराज म्िणाले
“पण िे शक्य िरी आिे का...? पुन्िा एकदा म्िािारा र्ािंहत्रक म्िणाला
“प्रलयकारीके च शरीर िे र्ोहिनीचिं आिे. िी प्राण्यािंना हनयिंत्रण करू शकि िोिी.
आत्र्बहलदानाचा हर्धी झाल्यानिंिर हिच्या शक्तीर्ध्ये नक्कीच र्ाढ िोऊन िी र्ाणसािंनािी
हनयिंत्रण करू शकि असणार. आपल्याला फक्त एर्ढेच र्ाहििी पाहिजे की आत्र्ा बहलदानाच्या
हर्धीनिंिर िो हिच्यासर्ोर गेलाय का...? ििंत्रज्ञ र्िंदार म्िणाला
“िो गेलाय िो. हिला ठार करायला गेला िोिा. त्यार्ेळी िो हिच्या हनयिंत्रणाखाली गेला
असार्ा. पण आिा काय करायचिं...? “िो म्िािारा र्िंत्री काळजीच्या स्र्राि म्िणाला.
“आिा प्रलय जागृि करण्यासाठी लागणारी गोष्ट हिच्या िािी लागली आिे म्िटल्यार्र
प्रलय के व्िािी जागृि िोऊ शकिो. एकदा का िो जागृि झाला की िळू िळू त्याची शक्ती र्ाढि
जाणार. एकदा िो सिंपण
ू व शहक्तशाली झाला की र्ानर् सिंपलाच म्िणून सर्जायचे. म्िणून िो

सिंपूणव शहक्तशाली िोण्याअगोदर िीन राजािंनी एकत्र यायला िर्े, अन्यिा हर्नाश नक्की
आिे...”ििंत्रज्ञ र्िंदार बोलि िोिा

राजा अग्नेय अग्नी किाि गेला.
“घडलेली घटना अनपेहिि िोिी पण अशक्य नव्ििी. प्रलयकारीके ला कािीिी अशक्य
नािी. िीन बहिणी कािीिरी करिीलच पण आपल्यालािी िालचाली कराव्या लागिील. िीन
राजािंचे एकत्र येणे आिा कधी नव्िे िे अत्यिंि र्ित्त्र्ाचे झालेले आिे...
ज्र्ालेिून आर्ाज येि राहिला
प्रलय जागृि िोण्यासाठी आिा फार काळ हशल्लक राहिला नव्ििा. एकदा प्रलय जागृि
झाला की िळू िळू र्ानर्ाची र्ानर्िा सिंपणार िोिी हन एकदा का र्ानर्िा सिंपली की र्ानर्
सिंपणारच...

हर्श्वनाि भैरर् आहण पािवर् काळ्या चभिंिीपाशी आले.
“िुला लागणाऱया सर्व गोष्टी आिेि. लर्कर सुरू कर...”भैरर् म्िणाला
“चचिंिा नको कािी िणाि िी चभिंि कोसळलेली असेल...”हर्श्वनाि म्िणाला. निंिर त्यािंनी
आणलेल्या गोष्टी र्ािंडायला सुरुर्ाि के ली. हर्हचत्र भार्षेि कसलेिरी र्िंत्र िो उच्चारि िोिा.
र्धुर्ोध पेटर्लेल्या अहग्नकुिं डाि एकापाठोपाठ एक आहिी देि िोिा. त्यािूनिी हचत्रहर्हचत्र
आर्ाज हनघि िोिे. पण चभिंि अजून िलली सुद्धा नव्ििी.
“कािी िोि नािी र्ाटििं. क्रकिी र्ेळ झाला...”भैरर् म्िणाला.
“हर्िर्ासाठी िुम्िी इिकी र्र्षे र्ाट बहघिली, अजून कािी िण र्ाट पाहू शकि नािी का
िुम्िी...
अजूनिी बराच र्ेळ िो कािीिरी र्िंत्रोच्चाराि राहिला र् त्या आगीि कािी ना कािी टाकि
राहिला शेर्टी िो उभा राहिला. उजव्या िािाच्या खूप धरि त्याने डार्ा िािाचा पिंजा कापला.
िे रक्त अहग्नकुिं डाि पडिाच साप फु त्कारल्याप्रर्ाणे फु स्ससssss असा आर्ाज िोि अहग्नकुिं डिून
लाल धूर हनघू लागला. सर्वत्र जळक्या र्ाणसाचा र्ास सुटला त्या दोराने दोरखिंड सारखा आकार

धारण करि भैरर् पािवर् र् हर्श्वनाि या हिघािंनािी काळा चभिंिीर्रिी काळ्या र्िलाकडील
बाजूला बरोबर र्धोर्ध बािंधून टाकले. हिघािंनीिी सुटण्याची धडपड सुरू के ली िसा िसा िो
दोरखिंड अहधक जाड िोि िे लाल र्ािंस त्यािंच्या शरीराभोर्िी सर्वत्र पसरू लागले.

“जास्ि िालचाल करू नका, अन्यिा गुदर्रून र्राल...”कहनष्क चभिंिीर्रून बोलला.
“आश्चयव र्ाटले ना, चभिंि पडली नािी आहण आपलाच हर्धी आपल्यार्रिीच
उलटला...”चैिन्य आबाजीला हडर्चि म्िणाला.
“आम्िाला र्ाटलिंच िोििं त्या हबया र्ध्ये कािीिरी घोळ आिे म्िणून. पण आयुष्यर्ानच्या
डोक्याि र्ोहिनी बसलेली िोिी. र्ग आम्िी दोघािंनी िपास के ला िेव्िा आम्िाला हर्श्वनाि उफव
र्ेड्या आबाजीचे कारणार्े कळाले...”कहनष्क बोलि िोिा. “सर्व ज्येष्ठािंचे खून घडर्ून आणले पण
र्ोहिनीचे र्डीलिी ज्येष्ठ िोिे िे िू हर्सरला र्ाटििं. त्यािंच्याकडू न सारी र्ाहििी काढली र् िुझा
डार् िुझ्यार्रिीच उलटर्ला...

हर्श्वनाि र्ात्र र्ेड्यासारखा िसि सुटला.
“र्ला कल्पना िोिीच असिं कािीिरी िोईल म्िणून. म्िणूनच र्ी पूर्वियारी के ली
िोिी...”त्यािंनी त्याच्या गळ्यािला दोर िोंडाने ओढला. कसलीिरी धूळ उडाली र् हर्श्वनाि
हििून गायब झाला.

हर्श्वनाि गायब झाला िोिा, पण भैरर् आहण पािव दोघे हििेच िोिे.
“या दोघािंचिं काय करायचिं...”चैिन्य म्िणाला.
“या दोघािंनीच िर सारा गोंधळ र्ाजर्लाय. प्रलय काय प्रलयकाररका काय...”कहनष्क
चभिंिीपलीकडे रागाच्या भराि गेला. त्याने दोघािंचेिी गुडघ्यापासून पाय र् कोपरापासून िाि
िोडू न टाकले. दोघेिी गुरासारखे ओरडि िोिे. पण त्यािंना कािी करिािेि नव्िििं. कारण दोघेिी
चभिंिीला पुिळ्याप्रर्ाणे हचटकले िोिे. जखर्ािंर्धून रक्त र्ािि िोििं. र्ािणारिं रक्त िािंबार्िं म्िणून
कहनष्काने कसलीिरी भुकटी त्या जखर्ािंर्रिी टाकली.

भैरर् िा साऱया पृथ्र्ीिलार्रिी राज्य करायला हनघाला िोिा. साऱया कािी गोष्टीचिं त्यािंनिं
हनयोजन के लिं िोििं. पण प्रत्येक गोष्ट हनयोजन करून करिा येिे असिं नािी. सारिं कािी हनयोजन
के ल्याप्रर्ाणे घडिच असिं नािी...

लोिगड िाब्याि घेिल्यानिंिर पुन्िा एकदा असा उठार् िोऊ नये म्िणून अिंक्रकिने एक उत्सर्
ठे र्ला िोिा. नार् उत्सर्ाचे िोिे खरे पण कारण िोिे लोक एकत्र यार्े. एकर्ेकािंबद्दलचा द्वेर्षभार्
कर्ी व्िार्ा. िेर्ेदार्े कािी असिील िर िे बािेर पडार्ेि. पण िा उत्सर् रक्तरिं हजि िोणार िोिा.
कारण प्रलयकारीका हििे पोिचली िोिी. भैरर्ाने सािंहगिल्याप्रर्ाणे सिंसाधन राज्यार्रिी सत्ता
प्रस्िाहपि करण्यासाठी िी त्या रठकाणी आली िोिी. प्रलयकारीके ला अिंक्रकिचा हशरच्छेद सिज
करिा आला असिा. सार्या सिंसाधन राज्य सत्ता गाजर्ण्यासाठी फक्त हिच्या डोळे च भरपूर िोिे.
पण हिच्या डोक्याि एक िू र खेळाची कल्पना भरली िोिी.

िी िर्ेि उिं च उडाली. हिचे डोळे आिा पूणवपणे काळे कुट्ट िोिे. हिच्या सिंपूणव शरीरार्रिी
काळसर र्लय िोिे. त्या रठकाणचा प्रत्येक जण जागेला हस्िर झाला. कोणालािी त्याच्या
इच्छेप्रर्ाणे िालचाल करिा येईना.
“र्ी या िणी िुम्िा साऱयािंना जागीच ठार करू शकिे. पण त्याि कािीच र्ज्जा नािी.
त्यार्ुळे िुर्च्यािल्या कािी लोकािंना जगण्याची सिंधी र्ी देणार आिे. र्ला फक्त िुर्च्या राजाचे
र्स्िक िर्े आिे. जो कोणी र्ला िे र्स्िक देईल, िो पुढचा राजा असेल. आहण त्याला जे िर्े
आिेि िेच लोक फक्त हजर्िंि राििील...

आहण हिने साऱयािंना िालचाल करण्याची र्ुभा क्रदली. त्याबरोबर दिा-पिंधरा सैहनक
शस्त्रािंकडे धार्ले.
“अरे र्ा इिक्या लर्कर िुटली का िुर्ची ऐकी... “सैहनकािंनी घेिलेले भाले प्रलयकाररके कडे
फे कू न र्ारले. हिने िे सिजपणे चुकर्ले. “िी र्ात्र फार र्ोठी चूक के ली...

असिं म्िणि हिने हिच्या त्यािंची िालचाल के ली. िे पिंधरा सैहनक एकर्ेकािंर्र धार्ून गेल.े
स्र्िःची इच्छा नसिानािी त्यािंनी स्र्िःच्याच हर्त्रािंना जीर्े र्ारले. एकर्ेकािंची र्स्िके
धडार्ेगळी के ली. बाकीचे लोक अजूनिी जागेला हस्िर िोिे.
“या खेळाि कािी र्ज्जा आली नािी. आपण एक नर्ीन खेळ खेळूया. जर िुर्च्या राजाने
उजव्या िािािील िलर्ारीने त्याचा डार्ा िाि कापला नािी िर िी लिान र्ुले र्रिील...
त्याचर्ेळी िेिील सैहनकािंनी लिान र्ुलािंना उचलून घेिले र् त्यािंच्या गळ्याला चाकू लार्ला.
त्यािंच्या इच्छेहर्रुद्ध त्यािंचे शरीर कार् करि िोिे. साऱयािंच्या शरीरार्र हिचे हनयिंत्रण िोिे.
“अिंक्रकि र्ला सािंग बरिं िुझा िाि र्ित्र्ाचा आिे की या लिान र्ुलािंचे आयुष्य... लर्कर
ठरर् नािीिर एक एक लिान र्ूल र्रेल बघ...
अिंक्रकिने िलर्ार घेिली र् िाि जहर्नीर्र ठे र्ला. िो िाि िोडण्यासाठी ियार िोिा.
त्याला िाि िोडार्ाच लागणार िोिा. कारण िी लिान र्ुलािंचा जीर् घ्यायला र्ागेपुढे बघणार
नव्ििी. त्याने िलर्ार जोराि उचलली आहण एक ककिं काळी घुर्ली. त्याचा िाि र्नगटापासून
िुटून पडला िोिा. रक्ताच्या धारा र्िाि िोत्या.
“अरे र्ा राजाचे खरे च प्रेर् आिे म्िणायचे... “सैहनकािंनी त्या लिान र्ुलािंना खाली सोडले.
र्ात्र हिच्या डोक्याि आिा र्ेगळीच युक्ती आली िोिी. हिने त्या लिान र्ुलािंच्या िािाि िलर्ारी
उचलायला लार्ल्या िोत्या. त्या िलर्ारींनी हिने सैहनकािंना र्ारून टाकले. हिने लिान र्ुलािंच्या
िस्िे त्या सैहनकािंच्या ित्या घडर्ल्या िोत्या.

सिंसाधन राज्याि रक्तरिंहजि खेळ सुरू असिानाच आग्नेय राज्याि त्या िीन बहिणींनी
प्रलयकाररके ला िािंबर्ण्यासाठी हर्धी सुरू के ला िोिा. प्रत्येकीच्या गभावशयाि एका राजाची बीज
िोिे. हिघािंचेिी िाि एकर्ेकींच्या िािाि िोिे र् हिघीिी कोणिािरी र्िंत्र गुणगुणि िोत्या. त्या
रठकाणी कािी र्ेळानिंिर अहग्न जल आहण र्ायूचा एकार्ेळी िािंडर् सुरू झाला. प्रत्येकीच्या
गभाविून एक क्रदव्य प्रकाश बािेर पडि िोिा. एक िािंबडा अग्नीसारखा, एक हनळा पाण्यासारखा
आहण पािंढरट र्ायुसारखा. िीन रिं गाचे िीन धागे एकत्र येि एक र्ानर्ी आकृ िी ियार झाली र्
िर्ेि हर्रून गेली. त्या हिघीिी जागीच बेशुद्ध झाल्या.
त्याच अहग्न जल आहण र्ायूच्या शक्तीपासून बनलेल्या र्ानर्ी आकृ िीने अिंक्रकिची हनर्ड
के ली िोिी. िुटलेला िाि नीट िोि त्याने त्याचे रूप बदलले. िो अहधक उिं च हधप्पाड िोि गेला.

साधारण र्ानर्ापेिा िीन िे चार पटीने िो उिं च हधप्पाड िोिा. त्याची शक्तीिी क्रकिीिरी पटीने
अहधक िोिी. त्याच्यार्रिी आिा प्रलयकाररके चे हनयिंत्रण चालि नव्ििे. िो सरळ हिच्यार्रिी
धार्ून गेला. िर्ेि र्ध्यिंिरी िरिं गणाऱया प्रलयकारीके ला खाली पाडि त्याने हिला दगडार्रिी
जोराि आपटले. िी पडलेली असिाना त्यािंनी बाजूला पडलेला एक र्ोठा दगड घेऊन हिच्यार्रिी
फे कला पण हिने िो दगड चुकर्ला. हिने हिच्या हनयिंत्रणाखाली असलेली सार्ान्य र्ाणसे
अिंक्रकिर्रिी पाठर्ून क्रदली र् िी पळू न जाऊ लागली. पण अिंक्रकिने उिं च उडी र्ारि िर्ेिच हिला
पकडले. एका िािाि िलर्ार घेऊन िो हिच्यार्रिी चालर्णार िेव्िाच सुरूकु हििे आला.

अिंक्रकिला िोंडाि पकडि त्याने लािंब फे कू न क्रदले. िोपयंि आयुष्यर्ान प्रलयकारी के ला घेि
सुरूकू रिी बसला र् हिघेिी हििून हनघून गेल.े ..

आयुष्यर्ान जेव्िा दुसऱयािंदा प्रलयकारीके चा सार्ना करण्यासाठी र्ारूिािंच्या जुन्या
र्िंक्रदराि सार्ोरा गेला, त्यार्ेळी प्रलयकाररके च्या आत्र्बलीदानाचा हर्धी पूणव झाला िोिा.
प्रलयकाररका सिंपण
ू व शहक्तशाली झाली िोिी. हिच्या त्या काळ्या डोळ्याि पािि असिानाच िो
हिच्या हनयिंत्रणाखाली आला िोिा. ज्यार्ेळी िी पेटी आयुष्यर्ानला क्रदसली त्यार्ेळी
प्रलयकाररके चा सेर्क जागृि झाला. आयुष्यर्ानने िी पेटी चोरली र् सुरुकु सोबि प्रलयकारीके
कडे हनघाला.

इकडे िीन बहिणींच्या क्रकर्ीयेर्ुळे प्रिर् र्ानर्ािंचा प्रर्ुख अिंक्रकिला प्रलयकाररके ला
लढण्याची शक्ती प्राप्त झाली िोिी. प्रलयकाररके चा र्ृत्यू हनहश्चि असिानाच, सुरूकू र्
आयुष्यर्ान त्या रठकाणी आले. त्या दोघािंबरोबर प्रलयकारीका हििून हनघाली. पेटी
पाहिल्यानिंिर हिने आयुष्यर्ानला रिक राज्याकडे न्यायला सािंहगिले. ज्या रठकाणी या साऱयाची
सुरुर्ाि झाली िोिी, िी घटना ज्या रठकाणी घडली िोिी, हििेच त्याचा जन्र् व्िायला िर्ा
िोिा म्िणून िे रिक राज्याकडे चालले िोिे. उत्तरेच्या जिंगलाि असलेल्या सैहनक िळ िािा रिक
राज्यािील र्िालाि पोचला िोिा. हर्िर्ाच्या र्धानिंिर त्यािंना कािीिी न करिा र्िाल िाब्याि
घेिला िोिा. सरोज हभल्लर् सािवक अहधराि आहण अद्वैि बरोबरच सर्वजन उत्सािाि िोिे. नािी

म्िटलिं िरी र्िालाि उत्सर्ाचे स्र्रूप आले िोिे. र्िाराज हर्िर्ािंची काळी छाया गेल्यार्ुळे जनु
र्िालिी आनिंद झाला िोिा.

पण खरी दुरार्स्िा िोिी िी र्िाराणी शकुिं िलेची. कािी के लिं िरी हर्िर् त्यािंचा र्ुलगा
िोिा. नर्ीन जन्र्लेला राजपुत्र नसत्या कारणासाठी बळी गेला िोिा. पहिला र्ुलगा स्र्िःच्या
पहिनेच म्िणजेच र्िाराज सत्यर्र्ावने हजर्िंि जाळला िोिा. हिचा आयुष्य म्िणजे एक
शोकािंहिकाच िोिी. सारा उत्सािाच्या र्ािार्रणाि र्िाराणी शकुिं िला त्यािंच्या किाि शािंिपणे
बसल्या िोत्या. र्िाराज हर्श्र्कर्ावचा परिीच्या र्ागावर्र आिेि िे सािंगण्यासाठी हभल्लर् गेला
िोिा पण र्िाराणींनी द्वारिी उघडले नािी.

सरोज िािाि र्क्रदरे चा प्याला घेऊन र्िालाच्या एका बाजूला असलेल्या सज्जािून बािेर
पािि िोिी. सर्ोर पसरलेलिं नगर क्रदसि िोििं. िोडिंसिं दूर, जुन्या जळू न खाक झालेला र्िालाचा
सािंगाडा क्रदसि िोिा. हजिे या साऱयाची सुरुर्ाि झाली िोिी.

“िुला काय झालिं अजून अशी काय एकटी उभारली आिेस...”हभल्लर् सुरोजला म्िणाला...
“कािीिी म्िण पण जरा उदास र्ािार्रण र्ाटिय, जणू कािी र्ादळापूर्ीची शािंििा...
“कािी नािी सगळे व्यर्हस्िि झालय. आपण हजर्िंि आिोि, राजद्रोिी नािी आिोि आहण
चक्क राजर्िालाि शािी र्क्रदरा प्राशन करि आिोि. अजून काय पाहिजे...
“अरे िे िर आिे रे पण, प्रलय प्रलयकाररका या गोष्टी ऐकल्या हन र्नाि उगाच हर हर
लागलीय रे ...

हभलर्ाने हिला जर्ळ ओढले आहण हिच्या ओठाचे चुिंबन घेिले “आिा गेली का िुझी
भीिी...”
आहण दोघेिी िसले

त्याचर्ेळी जळालेल्या जुन्या र्िालार्रिी एक गोलाकार प्रकाश कोसळला. एक र्ोठा
हर्स्फोट झाला. त्याच्या ज्र्ाला पसरि कािी िणाि त्या दोघािंपयंि पोिोचल्या. एकर्ेकािंच्या
हर्ठीिच िे िोत्याचे नव्ििे झाले. राजर्िाल र् रिक राज्याची राजधानी कािी िणाि
पृथ्र्ीिलार्रून नािीसे झाले िोिे.

ज्यार्ेळी प्रलयकारीका र् आयुष्यर्ान रिक राज्याच्या राजधानी र्रून सुरूकु र्र बसून
हनघाले िोिे, त्यार्ेळी आयुष्यर्ानच्या िािाि असणारी पेटी िलू लागली र् िी खाली पडली.
त्यािून हनघालेला हनळसर प्रकाश त्या जळालेल्या र्ालाच्या सािंगड्याकडे गेला. आहण एक र्ोठा
हर्स्फोट झाला. हर्स्फोटानिंिर कािी र्ेळ िे आकाशाि उडि राहिले निंिर ज्या रठकाणी िो जूना
र्िाला िोिा त्या रठकाणी उिरले. त्यारठकाणी आिा फक्त काळी राख िोिी. िो हनळसर
गोलाकार प्रकाश एका गोलाकार उिं चर्ट्यार्रिी चर्कि िोिा. प्रलयकाररका हििे गेली आपला
िाि पुढे के ला चाकू ने कापला. त्यािून रक्त पडू लागले. त्यार्ेळी िी कसलेिरी र्िंत्र बरळू लागली.
हिच्या िािािून रक्त पडि िोिे र् त्या प्रकाशाि हर्लीन िोिे. िळू िळू त्या प्रकाशाचा आकार
र्ोठा िोऊ लागला. आिाच्या प्रकाशाच्या गोलािून गोलाकारा दोरखिंड हनघाले र् त्यािंनी सुरुकु ला
स्र्िःर्ध्ये सार्ार्ून घेिले. सुरुकु चा बळी त्या प्रकाशाने घेिला र् त्यानिंिर एक छोटासा हर्स्फोट
झाला. आयुष्यर्ान र् प्रणय कायविर् दोघेिी र्ागे फे कले गेले आिा त्या प्रकाशाचा कार भरपूर
र्ोठा झाला िोिा । पुन्िा एकदा त्यािून दोन हर्जा चर्कल्या. एक र्ीज आयुष्यर्ानर्रिी पडली
र् दुसरी प्रलयकारीके र्रिी आयुष्यर्ानचा जागीच िाडाचा सािंगाडा ियार झाला र् िोिी िर्ेि
हर्रून गेला. प्रलयकारीका र्ात्र फक्त बेशद्ध
ु झाली र् खाली पडली.

िळू िळू िो प्रकाश लिान िोि गेला र् शेर्टी त्यािून एक लिान र्ुलाप्रर्ाणे क्रदसणारा
िरीिी हर्हचत्र असा आकार बािेर पडला. त्याचे सिंपूणव शरीर सर्ुद्राच्या पाण्यासारखे क्रफकट हनळे
िोिे. डोळे काळे कुट्ट िोिे. िािाची पायाची नखे र् जीभ लालभडक िोिी. जन्र्िाच एखाद्या
प्राण्यासारखे चार पायार्र चालि िो आकार हनघून गेला प्रलयाचा जन्र् झाला िोिा.

उपसिंिार

जन्र् त्याचा झाला िोिा
हर्नाश धरिीचा आला िोिा
र्ृत्यू एक र्ेळ बरा, पण आिा
धरिीर्रिी नकव येणार िोिा

र्ाणसाची र्ाणुसकी
सर्ावि आधी सिंपणार िोिी
र्ाणुसकी सिंपल्यार्रिी
र्ानर्िा कु ठे उरणार िोिी
एकदा का र्ानर्ाची
र्ानर्िा जर िरर्ली
र्ानर्ाची कर्े र्ग
दानर्ालािी घाबरर्िील

िीन राजािंच्या नार्ाखाली
धरिी जेव्िा एक िोईल
प्रलयला र्ात्र िेव्िा
पळिा भुई िोडी िोईल

ई साजहत्य प्रजतष्ठानचं हे बारावं वर्षं. शुभम रोकडे यांचं ई साजहत्यवरचं हे दुसरं
पुस्तक.
शुभम एक जवद्याथी आहे. तोही इं जजजनयररं गचा. पण मराठी भार्षेवर त्याचं प्रेम
आहे. आजण मराठी भार्षेत उत्तम साजहत्य जनमाचण व्हावं ही तळमळ आहे. त्याला
अनुसरून त्याने एका भव्य फ़ॅं टसी लेखनाचा संकल्प सोडला आहे. असे बव्य
खंडात्मक पुस्तक जलहीणे हे सोपे काम नव्हे. तेही आताच्या स्पिेच्या युगात
जवद्यार्थयांवर अभ्यासाचे प्रचंड दडपण असताना. पण शुभमच्या या संकल्पाला बळ
देण्यासाठी आपण सवच वाचक आजण ई साजहत्यची संपूणच टीम आहे. तो एकटा नाही.
असे अनेक तरूण लेखक खूप छान जलहीत आहेत. मोठ्या लेखकांच्या तोडीस तोड
आहेत. पण त्यांना योग्य असा प्लॅटफ़ॉमच जमळत नाही. त्यांची पुस्तकं प्रकाजशत
करायला प्रकाशक िजावत नाहीत. कारण त्यांचे नाव प्रजसद्ध नसल्यामुळे त्यांच्या
पुस्तकांची जवक्री होईल की नाही याबद्दल प्रकाशक साशंक असतात. आजण जर या
लेखकांची पुस्तके वाचकांसमोर आलीच नाहीत तर लोकांना त्यांचे नांव कळणार
कसे? या दुष्टचक्रात सापडू न अनेक नवतरूण लेखकांच्या जपढ्या बरबाद झाल्या.
पण आता असे होणार नाही. इं टरनेटच्या सहाय्याने नवलेखकांना वाचकांच्या
नजरे पयंत पोहोचवण्याचे काम आता अनेक संस्था करत आहेत. ई साजहत्य
प्रजतष्ठान ही त्यातील एक. सुमारे ५ लाखांहून अजिक वाचकांपयंत या नवीन
लेखकांना नेण्याचे काम ही संस्था करते. पूणच जवनामूल्य. लेखकांनाही कोणताही
खचच नाही. आजण आज ना उद्या लेखकांना भरघोस मानिन जमळवून देण्यासाठी ई
साजहत्य प्रजतष्ठानचे प्रयत्न चालू आहेत.
नवीन लेखक यायला हवेत. भक्कमपणे उभे रहायला हवेत. त्यांना त्यांच्या त्यांच्या
दजाचनुसार मानमरातब जमळावा. मानिन जमळावे. परदेशातील आजण दूरच्या
खेड्यापाड्यांवरील नववाचकांना दजेदार साजहत्य जमळावे.

अनेक नवनवीन ताकदवान लेखक ई साजहत्याकडे वळत आहेत. त्यांना त्यांच्या
कसानुसार प्रजतसादही जमळतो. कु णाला भरघोस तर काहींच्या वाट्याला टीकाही
येते. या टीके ला positively घॆऊन हे लेखक आपला कस वाढवत नेतात.
प्रफ़ु ल शेजव, भाग्यश्री पाटील, कोमल मानकर, सुरज गाताडे, अनूप साळगावकर, बाळासाहेब
लशंपी, चंदन जवचारे , सौरभ वागळे , यशराज पारखी, चंद्रशॆखर सावंत, संयम बागायतकर, ओंकार
झांज,े पंकज घारे, जवनायक पोतदार, चंद्रकांत लशंदे, चारुलता जवसपुते, कार्तचक हजारे , गणेश
सानप, मनोज चापके , महेश जािव, मनोज जगरसे, मृदल
ु ा पाटील, जनलेश देसाई, सनहा पठाण,
संजय बनसोडे, संजय येरणे, शंतनू पाठक, श्रेजणक सरडे, शुभम रोकडे, सुिाकर तळवडेकर, क्रदप्ती
काबाडे, भूपेश कुं भार, सोनाली सामंत, के तकी शहा, जवजनता देशपांड,े सौरभ वागळे असे अनेक
तरूण लेखक सातत्यपूणच लेखन करत आहेत. ई साजहत्यकडे हौशी लेखकांची कमी किीच नव्हती.
आता हौसेच्या वरच्या पायरीवरचे, लेखनाकडे गंभीरपणे पहाणारे आजण आपल्या लेखनाला पैलू
पाडण्याकडे लक्ष देणारे तरूण लेखक येत आहेत. ही नवीन लेखकांची फ़ळी मराठी भार्षेला नवीन
प्रकाशमान जगात स्थान जमळवून देतील. त्यांच्या साजहत्याच्या प्रकाशाला उजाळा जमळो.
वाचकांना आनंद जमळो. मराठीची भरभराट होवो. जगातील सवोत्कृ ष्ट साजहजत्यक प्रसवणारी
भार्षा म्हणून मराठीची ओळख जगाला होवो.
या सवाचत ई साजहत्याचाही खारीचा वाटा असेल हा आनंद.
आजण या यशात ई लेखकांचा लसंहाचा वाटा असेल याचा अजभमान.

बस्स. अजून काय पाजहजे?
आमेन
सुनील सामंत
ई साजहत्य प्रजतष्ठान

